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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

نگاهم روی صفحه ی کامپیوتر ثابت موند بود باالخره قبول شده بودم ولی نه سراسری .مامان اسفند رو باال سرم 

میچرخوندو قربون صدقم میرفت از خوشحالی روی پاش بند نبود ولی کسی از ته دل من خبر نداشت از قصد زده 

م شهر خودمون نداره و من زدم تهران . توی دلم مجبور شدم برای هزارمین بار بودم مهندسی عمران چون میدونست

 این جمله ی لعنتی رو با خودم تکرار کنم لعتن به تو رضا

 

 

 مامان: چیه مادر چرا زانوی غم بغل گرفتی ؟ فدات بشم خانم مهندس

 

 

نم تو دانشگاه ازاد چقدره؟؟؟؟ تازه هزینه ی مامان جان انقدر مهندس مهندس نکنید میدونید هزینه این رشته او -

 زندگی توی تهران رو هم بی خیال بشیم

 

 

 بقضمو قورت دادمو گفتم : خودتم میدونی که معلوم نیست دانشگاه بهمون خوابگاه بده یا نه؟ 

 

 

فکر بی خود نکن  مامان: مهم نیست مادرم من و بابات یه عمر واسه این لحظه تالش کردیم و جون کندیم این قدر

 حاال هم پاشو برو یه دوش بگیر تا حالت جا بیاد باباتم از اداره زنگ زد کلی خوشحال بود گفت اگه بتونه زودتر میاد

 

 

با بی میلی از جام بلند شدم خودمم میدونستم دانشگاه رفتن تو این رشته شاید ارزوی خیلی ها بود ولی واسه پدر 

 حمت زیاد تونسته بود تو شهرمون یه خونه ی فسقلی بخره هزینه اش سرسام اور بود .کارمند من که یه عمر با ز

 

 

فکرو خیال داشت دیوونم میکرد از جام بلند شدم تا برای ارامش خودم دو رکعت نماز بخونم با خودم فکر کردم اگه 

دی جبران کنم نمازمو خوندم تو حال تو اینده یه کار خوب گیر بیارم میتونم هزینه دانشگاهمو با کار کردنم تا حدو

 جلوی تلویزیون نشستمو باز دوباره تو فکرو خیال رفتم

 

 

 شاگرد زرنگی تو دبیرستان بودم و تمام معلمام منو جزء رتبه های برتر کشوری میدونستند.

خودم فکر کردم اگه فکرو خیال داشت دیوونم میکرد از جام بلند شدم تا برای ارامش خودم دو رکعت نماز بخونم با 

تو اینده یه کار خوب گیر بیارم میتونم هزینه دانشگاهمو با کار کردنم تا حدودی جبران کنم نمازمو خوندم تو حال 

 جلوی تلویزیون نشستمو باز دوباره تو فکرو خیال رفتم
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 شاگرد زرنگی تو دبیرستان بودم و تمام معلمام منو جزء رتبه های برتر کشوری میدونستند.

با تکون خوردن یه بسته جلوی چشمم از فکرو خیال بیرون اومدم بابا با لبخند جلوم وایستاده بودو یه بسترو جلوی 

 چشمم تکون میداد

 بابا:سالم بر خانوم مهندس عزیزم مبارکت باشه بابا جان

ت دخترم شنیدم دل شیرینی رو دست مامانم دادو بسته ی کادو پیچ شده دستشو بهم داد و گفت:اینم هدیه قبولی

 نگرون هزینه های دانشگاهت بودی

 لپمو کشیدو گفت: شما تو این کارا دخالت نکن اینجوری بابا فکر میکنه ادم بی عرضه ایه.

توی چشمام اشک لونه کرده بود خودمو حسابی سرزنش میکردم که اون جور که بایدو شاید جواب خوبیای مامانو 

 بابارو نداده بودم

 ابایی امیدوارم بتونم زحماتتونو جبران کنممیدونم ب-

 مامان:خوب حاال کادوتو وا کن ببینیم چی هست؟

 با شوقو ذوق کادومو باز کردم یه گوشیه موبایل ساده بود ولی برای من همون یه اندازه یه دنیا بود

 دست گلت درد درد نکنه بابایی-

 سریع جواب دادمتلفن خونه زنگ خورد به طرفش رفتم شماره امیر یود 

 امیر علی : به به چه به خانوم مهندس افتخار میدید با بنده حقیر یه چند کلمه صحبت کنید؟

 خندم گرفت گفتم : علیک سالم اقا احواالت؟؟؟؟ حاال با منشیم هماهنگ کنم ببینم چی میشه

 امیر علی:جمع کن خودتو کالس بیخودم واس ما نزار ما خودمون یه پا مهندسیم

 باشه بابا تسلیم ما دربست نوکر شما هم هستیم-

خالصه بعد از این که امیر کلی سر به سرم گذاشت رضایت داد تلفنو قطع کرد منم از خدا خواسته رفتم یه کوچولو 

 بخوابم

 

اق شب اخر بود که توی شهر خودمون بودم با مامان تقریبا تمام وسایالمو جمع کرده بودم نگاهم به البوم گوشه ات

افتاد چیزی که این چند وقت بدجوری رفیق تنهایی هام شده بود بازش کردم و با خودم زمزمه کردم یعنی ارزششو 

داشت چنتا از عکس هارو از توش برداشتم عکس اول منو مامانو بابا وامیر علی بودیم تو عکس دوم تولد رضا بود 

ه وایستاده بودیم ولی سرمون طرف دوربین بود به منو رضا به حالت قهر پشت به هم کرده بودیمو دست به سین

خودم اومدم صورتم از اشک خیس شده بود عکس هارو توی کیف دستیم جا دادم با اتاقم خداحافظی کردم با دنیای 

 مدرسه و دبیرستان دیگه باید قدم میزاشتم تو یه مسیر بزرگ باید این چند ماه گذشترو فراموش میکردم .

 

 

 انه خداحافظی کردم دلم نمیخواست رضا رو ببینم البته اونم برای بدرقم نیومده بود.تلفنی با ریح

 

 

 

شنبه روز ثبت نامم بود سه روز زودتر سمت تهران رفتیم تا هم به امیر علی سر زده باشیم هم به خانواده ی عمم که 

پرس و جو فراوون سمت دانشگاه پیدا  تهران زندگی میکردن و مهم تر از همه اینکه پانسیونی که وحید و عمه با
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کرده بودنو ببینیم عمه خیلی اصرار کرد پیش اونا بمونم ولی بابا اول به خاطر راحتی عمه که خونه ی خودشونم نقلی 

 بود و هم به خاطر راحتی من قبول نکرد

 

 

ش شریک بود. وحدانه عمم دو تا بچه داشت وحید پسرش بیستو چهار سالش بود تو یه شرکت مهندسی با دوستا

دخترش بیستو دو سالش بود و سال اخر رشته معماری و نامزد رسمی امیر علی هست و سه سال از امیر کوچکتر بود 

 و منتظرند بعد سربازی امیر که اخراشه عروسی بگیرند.

 

 

ن اصال حواسم نبود که توی خونه عمه نشستم دیدم همه جمه با هم گروه سرود تشکیل دادند میگ

 تبسم...........تبسم.........

 

 

 وحید: کجایی دختر با منی یا در یمنی؟ ولی خداییش دائی این تبسم ار االن تیریپ مهندسی برداشته واسه ما

 

 

چادورمو روی سرم مرتب کردم و خیلی عادی تو چشمای وحید زل زدمو گفتم:هرچی باشه از تو جوجه مهندس -

 که پروژه هاشونو میدن دست توبهترم وای به اون ادمایی 

 

 

 وحدانه: اینو خوب اومدی حال کردم خوردی وحید خان!!

 

 

وحید:نمیدونم این کی میخواد ادم بشه پینو کیو بعد سی قسمت ادم شد تو بعد دوازده سال درس خوندنو کنکور 

 قبول شدن هنوز همون زبون درازی که بودی هستی

 

 

یاد میگیریم هر وقت شما ادم شدی ما هم کمر همت واسه ادم تر شدنتون میبندیم خوب از پیش کسوت هامون -

 چون ما خانوما اصوال فرشته ایم

 

 

 وحید:بله ولی فرشته مرگ.

عمو شهداد: وای خدا تبسم از پس این زبون تو هیشکی بر نمیاد پاشو وحید جان بابا کاسه کوزتو جمع کن یه زنگ 

 ونده قرار بود واسه شام خوذشو برسونه.بزن ببین امیر علی کجا م

امیر علی چون لیسانس داشت سربازیش نیمه وقت بود و عصر ها هم با اردالن و کاوه دوستای صمیمی امیر تو ی یه 

 شرکتی که خودشون زده بودند مشغول بود بعد عروسیشون باید تهران میموند خواست عمه بودو الزم اجرا .

دم از گریه های مامان فهمیدم که امیر علی اومده دلم واسش یه ذره شده بود ولی هنوزم با صدای زنگ از جام پری

 ازش خجالت میکشم تو خونواده فقط اون از موضوع رضا خبر داشت در واقع رضای بی معرفت بهش گفته بود 
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و چنتا مشت اساسی  هیچ وقت روزی که اومد تو اتاقمو یادم نمیره رگ گردنش باد کرده بود اولش پشتشو بهم کرد

به دیوار بدبخت زد تنها کاری که کرد یه سیلی تو صورتم زدو گفت: این حقش نبود اون اشغال لیاقت تو رو نداشت 

 کوچیکمون کردی تبسم کوچیک 

اون روز گذشت ولی دیگه هیچ وقت امیر علی این موضوع رو به روم نیورد فقط روزی که داشت بر میگشت تهران 

ای سیلی رو صورتمو بوسیدو گفت:عزیز دلم تو لیاقت بهترینارو داری امیدوارم بتونی اون عوضی رو بغلم کرد و ج

 ببخشی 

 صدای امیر علی تو گوشم پیچید

 

 

امیر:اینجا رو ببین درود بر خانوم مهندس تبسم عظیمیان ما چاکریم مخلصیم منشی واسه دفتر کارتون خواستی 

 ی هم خواستی وحید جان هستندمیتونی رو من حساب کنی ابدارچ

 

 

 وحید:ای بابا شما خواهرو برادر امروز کل پرونده تحصیلی مارو بردید زیر سوال

 

 

 خودمو توی بغلش انداختم و گفتم: وای امیر علی دلم واست یه ذره شده بود کجایی تو؟؟نمیای پیش ما

 

 

 شلوغ بودامیر:شرمنده عزیزم این چند وقته سرمون تو شرکت خیلی 

 

 

 امیر :من میرم پیش وحدانه االن میام

 

 

 وحید: ای ای ای چه میشه کرد عاشقی بد دردیه

 

 

هنوز خوابم نبرده بود یعنی فردا چی میشد دل نگرون ثبت نام دانشگاهو ومحیط خوابگاهم بودم با همین فکرو خیاال 

 کم کم خوابم برد

 

 

فتیم خدا رو شکر بدون هیچ مشکلی ثبت نامم انجام شد به سمت خوابگاهی که صبح زود دنبال کارای ثبت نامم ر

وحید پیدا کرده بود رفتیم تقریبا نزدیک دانشگاه بود توی یه محله خلوتو با یه ساختمون شیک مسئول خوابگاه 

که سه تا تخت  خانوم شرافت همون طور که با بابا صحبت میکرد شماره اتاقو به منو مامان گفت یه اتاق بزرگ بود

توش بود معلوم بود دو نفر دیگه باهام هم اتاقیند. با مامان مشغول جابجا کردن وسایل بودیم که یکی از هم اتاقیام 

رسید یه دختر نسبتا قد بلند با چشم و ابرو مشکی و به سمتم اومد دختر خون گرمی به نظر میرسید دستشو به 

هستم دانشجوی برازنده ترم اول مهندسی عمران همین دانشگاه پایین دسمتم دراز کرد وگفت: من رخساره صمیمی 

 خیابون
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از لحن شوخ وصمیمیش خندم گرفت دستشو گرفتمو گفتم : منم تبسم عظیمیان هستم هم رشته ای هم دانشگاهی و 

 بهتر اینکه هم اتاقی هم هستیم

 

 

وبی برای هم باشیمبا مامان هم سالم وعلیک کرد و کلی رخساره: وای عالیه بهتر از این نمیشه امیدوارم دوستای خ

سر به سر مامان گذاشت کال دختر شاد وسر زنده ای به نظر میرسید اروم اهی کشیدم منم یه روزی مثل رخساره 

 بودم یادش به خیر 

 

 

 مشغول جابه جا کردن وسایل بودیم که صدای اروم دختری توجهمون رو جلب کرد 

 

 

 اره ارام فر هستم ببخشید کجا میتونم وسایالمو بزارم؟ سالم من ست

 

 

رخساره: به به ستاره خانم بابا انقدر غریبی نکن منو تبسم که حسابی رفیق شدیم حاال رشته ی شما چیه سر کار 

 خانم؟

 

 

 ستاره با لبخند سرشو پایین گرفت معلوم بود دختر اروم وخجالتی به نظر میرسید

 

 

 ل مهندسی عمران همین دانشگاه پایین هستممن ترم او

 

 

رخساره از شوقش یه هوررااا به سبک خودش یعنی هوریا کشید وگفت : عالیه بهتر از این نمیشه ما سه تا حتما 

 دوستای بی نظیری میشیم . 

 

 

شته ای هم دانشگاهی من رخساره صمیمی هستم و این بانویی که مبیبنید تبسم عظیمیان به همراه مامان گلش و هم ر

 هستیم 

 

 

 ستاره لبخند قشنگی زد و با من ومامان ورخساره دست داد 

 

 

 ستاره از یزد اومده بود و رخساره هم مال شیراز بود

مامان کم کم اماده ی رفتن شد از غصه دلم داشت میترکید عادت نداشتم ازشون دور باشم انگار فقط من بجه ننه 

 رخساره و ستاره بعد ثبت نام برگشته بودن شهرشون بودم خانواده های 
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کلی تو بغل مامان گریه کردم مامانم بغض داشت ولی به روی خودش نمی اورد بوسم کرد و گفت مواظب خودم 

 باشم بابا هم سفارشات الزمو بهم کرد و قبل رفتنش عابر بانکی که برام درست کرده بود رو بهم داد 

 

 

 کاریه؟ به خدا شرمنده گل روتونم این همه خرج رو دستتون گداشتم وسرمو پایین انداختم بابا این چه -

 

 

بابا: سرتو باال بگیر دختر امیر صادق عظیمیان هیچ وقت نباید سر افکنده باشه همه ی زندگی من ومامانت فدای یه 

 ی حتما به امیر علی بگو دختر بابایی تار موی تو االنم ابغوره نگیر خیلی مواظب خودت باش کم کسری چیزی داشت

 

 

 الهی فداتون شم چشم حتما مواظب خودتون ومامان باشید رسیدید بهم زنگ بزنید -

 

 

 بابا پیشونیمو بوسید سوار ماشین شدن رفتن منم براشون دست تکون دادم ولی دلم براشون تنگ شده بود

 

 

 صدای رخساره رو بغل گوشم شنیدم به خیابون و مسیر رفتنشون زل زده بودم که 

 

 

به پا چشمای قشنگت نیفته روی اسفالت دختر سیاه سوخته من }قیافم همیشه باعث حیرت همه بود البته نه از 

خوشگلی خیره کننده واسه خاطر اینکه پوست صورتم سبزه بود و موها و ابروهام مشکی بود ولی چشمای سبزم کامال 

 ایی میکرد{متضاد روی صورتم خود نم

 

 

 دلم براشون تنگ میشه خیلی زیاد-

رخساره: بیا بریم بابا حالمونو بد کردی عق لوسروزای خوبی بود سه تایی سه یار جدا نشدنی توی دانشگاه بودیم روز 

شدیم مثل همیشس گاهی  2اول دانشگاه عادی بود مثل همه ی روزای دیگه االنم که ترم اولو گذروندیم و وارد ترم 

خونه عمه میرم گاهی بعضی وقت ها هم با امیر علی وحدانه و وحید میریم بیرون ولی یه چیزی ته دلم بود که 

هیچکس ازش خبر نداره. از شانس خیلی قشنگم این رخساره شیطون فوضول نمیدونم از کجا عکس رضا رو پیدا 

براشون تعریف کنم ولی برام سخت بود کرده بودو سه پیچ شده بود که این کیه بهشون قول داده بودم به زودی 

 نمیخواستم واسه هیچ کس دیگه ای ترک خوردن غرورم رو تعریف کنم

 

 

 این رخساره ی ور پریده امار همه ی پسرای دانشگاهو در اورده بود
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روی صندلی های حیاط دانشگاه نشسته بودیم و چایی میخوردیم من و ستاره سخت مشغول فکر کردن روی یه 

 مسءله درسی بودیم و رخساره طبق معمول همیشه در حال امار گرفتن بود 

 

 

رخساره: اوه بچه ها اونجا رو نگاه شاهزاده ادوارد چه تیپی زده امروز!ای خدا چی میشد من سیندرال این میشدم 

 سه تا خداییشکاالکسمونم میشد اون بی ام و کروک سرمه ای خوشملش باذیگارداشو ببین عجب تیکه هایین این 

 

 

 ستاره : تبسم اونجا رو باش ذاکر داره میاد سمت ما فکر کنم دوباره سه پیچ بشه امروز 

 

 

اقای ذاکر یکی از پسرای دانشگاهمون بود که توی دفتر فرهنگ فعال بود و ما هم تو بعضی از مراسما کمکش 

 میکردیم چون جزء کانونی بودم که مسءولش اون بود

 

 

 صله به ستاره و رخساره نگاه کردم که ذاکر باالی سرمون وایستاد بی حو

 

 

ذاکر: سالم خانوما خسته نباشید راستش دانشگاه واسه تولد امام رضا میخواد یه جشن برگزار کنه میخواستم بدونم 

 میتونم روی کمکتون حساب کنید خانم عظیمیان؟

 

 

 برای امام رضا بود قبول کردم  با اینکه زیاد حال و حوصله نداشتم ولی چون

 

 

 چادرمو روی سرم مرتب کردم و گفتم: بله اقای ذاکر تا جایی که بتونم حتما

 

 

 ذاکر: ممنون . خانم صمیمی خانم ارامی فرد شما چطور؟ 

 

 

 رخساره: بله مگه میشه جایی خانم عظیمیان باشه ما نباشیم حاال چه کاری باید انجام بدیم؟

 

 

 کر:اگه وقت داشتید دوشنبه یه سر دفتر فرهنگ بزنید تا عرض کنم خدمدتون ذا

 

 

 بله حتما میرسیم خدمدتون  -

 

 

 ذاکر: با اجازه خدانگدار  -

 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تفاهم سوء 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9  

 

 

 خداحافط شما- -

 

 

 رخساره: اخیش چقدر این پسره پاستوریزس جون تبسم یه نگاه خشک وخالی هم به ما نکرد دلمون خوش باشه -

 

 

 ستاره: رخی فکر کنم ارزوت بر اورده شد شاهزاده ادواردو بادیگاردای عزیزش االن درست رو به رومون نشستن  -

 

 

رخساره: وای خدا منو این همه خوشبختی محاله تبسم جون من تیریپ تیرداد و نگاه !خداییش حق داره انقدر قیف  -

 ا نمیکنه ای بخشکه طالع نحست رخسارههههههههبیاد واسه ما. ولی چه فایده یه نیم نگاهی هم به م

 

 

نیم نگاهی به شاهزاده ادوارد رخی یا همون تیرداد اریا نژاد پسر لوس از خود راضی دانشکده انداختم یه پیرهن  -

سفید که سر استیناش و دور یقه هاش مشکی بود تنش بود با یه شلوار جین مشکی عینک افتابی مارکدارشم رو 

 وسرشو توی گوشی اپلش فرو کرده بود  سرش بود و

 رخساره:ولی جون ستاره من به همین بهمن شکوری بادیگاردشم راضیم خداییش نمیشه رفت خواستگاریش ؟ -

- 

 ستاره: اه رخی حالمونو بد کردی ببند حلقتو دیگه برن گم شن مرفهین بی درد -

 هم برای تو خواستگاری میکنم خوبه؟ رخساره: حسودیت شد ؟ خوب عیب نداره سیاوش رحمانی رو -

 ستاره: اها ایول داری این شد یه چیزی -

یه نگاه وحشتناک به جفتشون کردم و گفتم : سعی کنید دهناتونو ببندید وگرنه مجبورم پلمپش کنم  -

 هاااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!! !

 بگم؟رخساره: چشم سرهنگ ما تسلیمیم فقط میشه یه چیز دیگه هم  -

 بفرما- -

رخساره: میگم تبسم به نظرت این تیرداد چی داره میگه بهمن داره فیلم میگیره همشم یه نگاه تیرداد به ماست  -

 اینا امروز نافرم مشکوک میزنن

 رخی حوصله داری ها بزار هر چی دلشون میخواد بگن ما الن چند وقته داریم میایم دانشگاه اینا تا امروز کال ما رو- -

 نمیدیدن مخصوصا تیرداد

 من که دارم میرم سر کالس -

ستاره هم با من بلند شد رخی هم غر میزد دنبالمون راه افتاد به سمت کالس رفتیم ولی توی طول مسیر نگاه زوم  -

تیرداد و رو خودم حس میکردم خیلی برام جالب بود کسی که تا دیروز یه نگاه خشک و خالی هم به ما نمینداخت یه 

 روزه چه جوری توی این همه ترگل ورگل ما به چشم اومدیم به قول رخساره جل الخالق

 سر کالس شدید بی حوصله بودم دلیلشو خوب میدونستم امشب تولد رضا ست سال اولیه -
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که من توی جشن کوچیک خانوادگیمون نبودم یاد پارسال افتادم چقدر شرایط تغیر کرده بود دیگه به نبود رضا 

کرده بودم کالس تموم شد ولی من که هیچی از درس نفهمیدم گوشیم روی ویبره بود با بی حوصلگی نگاهش  عادت

 کردم وحید بود داشت زنگ میزد

 الو سالم چطوری جوجه مهندس ؟-

 بودم کالس سر–وحید : به به سالم مهندس اعظم ترم دومی احواالتت چطوره چه عجب افتخار دادید جواب دادید 

 ذرونیم با دنیا و ادمای بی معرفتشمیگ هی

 وحید:من که جزءشون نیستم به امید خدا؟

 نه شما نیستی -

 تایی بگردیم 4وحید: پس حاال که من نیستم بدو بیا جلوی در میخوایم بریم  -

 وا با کی کجا؟- -

ومدم دنبالت بریم پیش بچه وحید:وای خدا تبسم چرا خنگ بازی در میاری من و تو امیر علی و وحدانه االنم من ا -

 ها با هم بریم حاال هم بدو پول موبایلم کلی اومد بدبخت می شم

 تلفنو بی هوا قطع کرد -

خنده مهمون لبام شد حداقل امیر علی به یادم بود میدونست امروز حال خوبی ندارم نزاشته بود احساس غم  -

 وتنهایی دیوونم بکنه

 کی بود پشت خط که امروز لبخند رو لب مهربون شما اورده؟رخساره: به به خانم عظیمیان  -

نگاهم به نگاه تیرداد گره خورد یه لحظه جا خوردم چنان با خشم بهم زل زده بود انگار ازم حسابی طلب داره  -

 نمیدونم این وسط این چه مرگش شده بود

 وحید پسر عمم اومده دنبالم بریم بیرون زود برمیگردم خوابگاه- -

 ستاره:تو قرار بود امشب قضیه اون عکس تو کیفت واسمون تعریف کنی یادت نرفته که؟ -

 باشه زن و قولش حاال هم اگه کاری ندارید من برم که زیر پای وحید جنگل سبز شد دیگه - -

 رخساره:منم میام ببینم میشه روی این اقا وحید شما حساب کرد ؟ -

اشت راحت تر از ما بود باباش رئیس یکی از بیمارستانای خصوصی تو شیراز رخی کال با من وستاره خیلی فرق د -

واسش خریده بود تا توی تهران راحت باشه ولی خدا واقعا  202بود و وضع مالیشون تقریبا خوب بود باباش یه 

 خیرش بده کلی کار ما رو راه مینداخت

 رخساره: کدومه اقا وحیدتون ؟ -

 نقره ای تکیه داده همون که به اون پراید - -

 رخساره: ماشاال ماشاال خدا زیاد کنه این فامیالی عزیزتونو شمارمو بهش بده میس بندازه اشنا بشیم -

ستاره:رخی اونجا رو باش بهمن میخواد بزنه بکشدت ببین سه تایی مثل برج زهر مار به ماشین تیرداد تکیه دادن  -

 ام کنهاز همه بدتر این تیرداد میخواد تبسم اعد

 رخساره:وای چه باحال امروز چقدر ما مهم شدیم؟ ایول -

 بیخیال جلوی وحید ضایع بازی در نیارید -

 سالم وحید- -
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 وحید: سالم به به خانم چه عجب افتخار دادید فقط لطف کن یه دستگاه چمن زنی جور کن -

م صمیمی و خانم ارام فر صمیمی ترین دقیقه بیشتر نیست رسیدی ها معرفی میکنم خان 2خوب حاال تو ام - -

 دوستای بنده

 بچه ها ایشونم اقای صبوری پسر عمم -

 وحید : خوشبختم خانم ها -

ستاره و رخی هم با وحید سالم و علیکشونو کردند و من با بچه ها خداحافظی کردم قبل از این که سوار ماشین بشم  -

 دم یه پوزخند روی لبش بود ساده ولی پر از تردیدبی اختیار سرمو به طرف ماشین تیرداد برگردون

 بی تفاوت نگاهش کردم و سوار ماشین وحید شدم -

با وحید و بچه ها قرار بود بریم دربند. وحدانه و امیر علی به قول وحید عشقوالنه زودتر رفته بودن تا رسیدن به اونجا 

و فراموش میکردم وحید ماشینشو پایین پارک کرد انقدر جوک تعریف کرد که حسابی حالمو عوض کرد باید رضا ر

زنگ زد از امیر ادرس رستورانو پرسید به درو اطرافم نگاه میکردمو از طبیعت لذت میبردم سرمو سمت وحید 

برگردوندم ولی از چیزی که دیدم تقریبا چشمام چهار تا شد تیرداد روبه روم به ماشینش تکیه داده عینک روی 

 ک منقبض شدش میشد فهمید چقدر عصبانیهچشمش بود ولی از ف

 

 

 تا نزدیک غروب اونجا بودیم خیلی خوش گذشت بهم واقعا ممنون بچه ها بودم خیلی هوامو داشتن

 

 

امشب هرجا میرفتم تیرداد مثل سایه همرام بود خیلی واسم تعجب اور بود پسری که تا همین دیروز حتی یه نگاه 

حاال چرا این جوری شده بود همه میدونستن سارینا تدین که هم خوشگل بود هم  خشک وخالی هم به من نمیکرد

 تقریبا پولدار ترین دختر دانشکده حسابی خاطر خواه تیرداد بود

 

 

سعی کردم ذهنمو ازش منحرف کنم باید تمام فکر و حواسمو به درسمو میدادم تا مثل ترم پیش شاگرد اول 

 جبران کنمدانشکده بشم و زحمتای بابارو 

 

 

غروب بچه ها جلوی در خوابگاه پیادم کردند حسابی استرس داشتم قرار بود تلخ ترین خاطره ی زندگیمو واسه بچه 

 ها تعریف کنم

 

 

 درو اتاقو باز کردم و گفتم : سالم بچه هااااااااااااااااااا

 

 

شده خوش گذشت دربند با پسر عمه ی  رخی : درد نصف جونمون کردی ای کلک بزنم به تخته رنگ و روت باز

 عزیزتون؟
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 حرف مفت نزن گالبی داداشمو و زنشم بودن-

 

 

 صبح با استاد امیری کالس خواب داریم 0:40ستاره:بی خیال زن وقولش زود تند و سریع بگو که فردا 

 

 

 نگاهمو به سقف دوختم دلم نمیخواست اول کاری اشکام بریزه

 

 

ادم میادم میومد رضا همیشه و همه جا حامی من بود هیچ کس تو فامیل حق زور گویی به من نداشت از وقتی ی -

وگرنه با رضا طرف بود یادم میاد یه بار توی سال دوم دبیرستان داشتم از مدرسه برمیگشتم که یه پسری مزاحمم 

داشون کردند تا خونه یه سره شد طبق معمول رضا رسید جوری پسررو زد که من گفتم طرف مرد مردم به زور ج

 سرم غر میزد که تو خیابون سر به زیر برم و بیام

 

 

 سالشه و لیسانس مدیریت بازرگانی داره 22اها یادم رفت بگم رضا پسر عمه سوری عمه ی بزرگمه 

 

 

 سرتونو درد نیارم تمام این حمایت ها و نزدیکی ها باعث شد ناخود اگاه همه ی زندگیم بشه

 

 

 همه چی عادی پبش میرفت من فکر میکردم رضا هم عاشقمه

 

 

پوزخندی زدم گفتم پارسال تو یه همچین روزی یعنی تولدش مثل همیشه براش جشن تولد گرفتیم منم سعی کردم 

همه چیزو بهش بگم باید قبل از کنکور از حسش مطمئن میشدم یه کار بچه گانه کردم توی کارت تبریکی که واسه 

 خریده بودم عشقمو بهش ابراز کردم صاف و پوست کنده زالل و بی ریا تولدش

 

 

بعدالظهر  2اون شب تموم شد فردا توی خونه تلویزیون میدیدم که تلفن خونه زنگ خورد رضا بود بهم گفت ساعت 

 برم پارک سر خیابون باید باهام خصوصی حرف بزنه

 

 

احت و عصبی به نظر میرسید بعد از سالم و احوال پرسی معمولی زضا وقتی رسیدم پارک رضا زودتر رسیده بود نار

 شروع کرد به حرف زدن در واقع خورد کردن من از بین بردن قلب و احساس و غرور من

 

 

 ستاره: چی گفت مگه؟
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اهرش گفت: تبسم من تو رو دوست دارم ولی نه اون دوستاشتنی که تو فکر میکنی من تو رو مثل ریحانه } خو-

{دوست دارم هیچ احساسی غیر این بهت ندارم تو هم سعی کن همه چیزو فراموش کنی من یه نفر دیگه رو دوست 

دارم احتماال تا سال دیگه با هم ازدواج میکنیم امیدوارم دیگه بهم فکر نکنی چون سمیرا خیلی حساسه نمیخوام بعد 

 دی ؟ازدواج از حس تو با خبر بشه و نمیخوام اذیت بشه فهمی

 

 

بعد هم بی خداحافظی راهشو کشید و رفت به همین سادگی تازه برای محکم کاری همه چیزو به امیر علی برادرم 

 گفت

 

 

 طفلک امیر علی داغون شد بهم گفت ارزشم خیلی بیشتر از رضا بود و یه روز رضا خودش اینو میفهمه

 

 

 امیر علی نفهمید من چرا یه دفعه داغون شدم از خودمو وحال روزم هیچی نمیگم هیچکس به غیر از

 

 

من شاگرد اول مدرسه بودم و امید شهرمون برای رتبه ی تک رقمی ولی تو سراسری رتبم تقریبا نجومی شد به 

خاطر دل مامان وبابام سعی کردم توی ازاد یه رشته خوب قبول بشم تا حداقل جواب کار کردنای همیشه بابامو و 

 غ مامانمو بدمزحمتای بی دری

 

 

البته بیشتر برای خورد شدن غرورم داغون شدم رضا فکر کرد کیه؟ حتی نذاشت من حرف بزنم به بدترین شکل 

 ممکن پسم زد

 

 

 حاال هم خبر دارم میخواد با یه دختر پول دار ازدواج کنه به همین راحتی

 

 

 از کالسش پرتمون میکنه بیرون حاال هم قصه تموم شد پاشید برید بخوابید که فردا امیری

 

 

 نگاهی به ستاره و رخساره کردم صورتشون خیس اشک بود از ترحم متنفر بودم

 

 

ستاره: میدونم تو کله ی خرابت چی میگذره ما به تو ترحم نمیکنیم چون رضا لیاقت تو رو نداشت یه روز خودش 

 میفهمه چه جواهری رو از دست داده

 

 

 ون سمیرای گند دماغو بگیره اکبیریرخساره: بره ا
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 هر سه تامون زدیم زیر خنده

 

 

 اخ یه چیزی بچه ها بگید امروز چی شد؟ -

 

 

 رخی و ستاره با هم گفتن چی شد ؟ -

 

 

 امروز تیرداد مثل سایه دنبالم بود حتی با بهمن اومدن همون رستورانی که ما غذا خوردیم

 

 

 شمای گشاد شده و دهن باز مونده با هم گفتن : جل الخالقستاره و رخساره با چ

 

 

 ستاره : اخه این تیرداد که کاری به تو نداست حاال این بهمن به رخی طناب میداد بگی باز یه چیزی

 

 

 نمیدونم واال اینم از زندگی ماست یه دفعه مهم شدیم!!!!!!!!!!!!!!!!-

م بیچاره شدیم تا کالس تموم شد سر کالس دائما خواب بودیم استاد امیری سه تاییمون صبح به زور از خواب پاشدی

هم کامال برامون الالیی میخوند بعد کالس داشتیم میرفتیم سلف تا چایی بخوریم که صدای تیرداد خوابو از سر هر 

کارتون تام و سه تامون پروند تیرداد: خانم عظیمیان یه چند لحظه؟سرمو برگردوندم طرفش فکر کنم چشمام مثل 

 بود تنش ابی–جری زده بود بیرون چقدرم این بشر امروز خوشتیپ شده بود یه لباس مردونه چهار خونه سفید 

 این ی جزو میتونم میشم مزاحمتون شرمنده: تیرداد بود گردنش دور هم ابی گردن شال یه و ابی جین یه با همراه

با لحن کامال جدی گفتم: بله میتونید چرا از من اجازه  . بگیرم خونسردی حالت کردم ؟سعی باشم داشته درسو

میگیرید؟ قیافه بهمن و سیاوش دیدنی شده بود از خنده در حال انفجار بودن تیرداد لبخند عصبی زد و گفت: منظورم 

ار تیرداد: ممنون سر ک -جزورو از کیفم در اوردم بهش دادم  -بله حتما یه چند لحظه اجازه بدید  -جزوه شما بود

و کارت  -خانم این شماره بنده است خدمتتون باشه هر وقت به جزوتون احتیاج داشتید زنگ بزنید بیارم خدمتون 

ممنون احتیاج نیست فردا سر کالس استاد نیازی فکر میکنم ببینمتون همون موقع جزومو  -کوچکی رو جلوم گرفت

رخساره و ستاره اصال توجه نکنم اونا هر چقدرم سعی کردم به شاخ های در اومده رو سر  -میگیرم با اجازتون 

رخساره:  -همدردم بودن نمیتونستن حس منو دل شکستمو درک کنن فکر میکردن باید شماره ی تیردادو میگرفتم

اره من موندم چطور ترم پیش جزوه ما راست - -ایول تبسم کف کردم چه حالی از این شاهزاده ادوارد گرفتی 

چرا دیگه مگه یادت نیست اخر ترم پیش بهمن اومد از رخی جزوه های تو رو گرفت بره  ستاره : -کارش نبود ؟

وارد دفتر که شدیم  -عجب بیخیال بابا بریم دفتر فرهنگ ببینیم ذاکر چی کارمون داره - -واسه همشون کپی کنه

 -درسی کمکشون کنیمذاکر به احتراممون جلوی پامون بلند شد کلی هم تشکر کرد که حاظر شدیم تو این مشغله 

واسه همین لطف کردن و کار تز ئیناتو به ما دادن البته با کمک یه عده ی دیگه سالن اجتماعاتمون که واسه خودش 

وسطای جشن بود که اقای اریا نژاد کبیر هم  -یلی بودا چقدرم واسش زحمت کشیدیم خداییشم بی نظیر شده بود 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تفاهم سوء 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5  

 

یه نگاهی به  -درش یکی از اساتید بود حسابی تحویل میگرفتن همراه بادیگارداش تشریف فرما شدن چون پ

چهرش انداختم بیشتر از اینکه پسر زیبایی باشه جذاب بود پوست صورتش تقریبا برنزه بود چشمای درشت مشکی 

داشت موهاشم لخت مشکی بود قد بلندی داشت و هیکل به قول رخساره ورزشکاری داشت ولی همیشه یه غرور و 

ذاکر: خانم عظیمیان  -صدای ذاکر از توی افکارم بیرون اوردم  -صی تو چهره و طرز حرف زدنش داشت جذابیت خا

- -شرمنده اگه میشه این برگه های نظر سنجی رو بین بچه ها پخش کنید من باید حتما این جا برای هماهنگی باشم

ضایع نگاهت میکنه این ذاکر هم با این همه  رخساره: وای تبسم این تیرداد دیوانه شده همه فهمیدن انقدر -بله حتما

با استاد نیازی  0::0بی خیال رخی ما رو چه به ایناساعت - -سر به زیریش فهمید فرستادت دنبال نخود سیاه 

کالس داشتیم تقربیا یک ربع از کالس میگذشت ولی استاد هنوز نیومده بود در حال توضیح دادن یه مسئله درسی 

صدای تیرداد طبق معمول برق از سر هممون پروند تیرداد: سالم خانم عظیمیان جزوتونو اوردم  برای ستاره بودم که

خواهش میکنم تیرداد: فردا سر کالس دکتر نفیسی میتونید جزوه ایشونم برام بیارید ؟ -بفرمایید ممنون از لطفتون 

کردم که صدای بهمن همه جا رو برداشت بله حتما داشتم بقیه درسو برای ستاره تعریف می -ممنون میشم از لطفتون 

بهمن: بچه ها استاد نیازی برای یه سمیناری مجبور شده یه دو ماهی بره المان و تا اخر این ترم دیگه نیست ولی اصال 

هورا نکشید چون حتی امروزم کالسشون لغو نمیشه جای ایشون مهندس اریا نژاد کبیر قبول زحمت فرمودند این 

ن بهمن مشغول سخرانی بود تیرداد هنوز کنار من وایستاده بود کالسم تقریبا رو هوا بود در واقع ترم به ما درس بد

به همه چی شبیه بود اال کالس درس چشمم به پشت بهمن افتاد که پدر تیرداد ایستاده بود خداییش خیلی جوون و 

ه بهمن: بعله میفرمودم که االن ایشون شاداب به نظر میرسید به هممونم اشاره کرد چیزی نگیم تا بهمن حرفشو بزن

تشریف میارن و کالس با نهایت تاسف به طور عادی برگزار میشود استاد دستشو روی شونه ی بهمن گذاشت و 

گفت: میفرمودید بهمن خان ادامه بدید بفرمایید پای تخته جای بنده هم درس بدید ؟ دیگه بچه ها نتونستن جلوی 

با از خنده منفجر شد بهمن: نه استاد اختیار دارید این چه حرفیه من اومده بودم برای خندشونو بگیرن و کالس تقری

ورودتون فرش قرمز پهن کنم استاد: برو بشین بچه کم زبون بریز . خوب بچه های عزیز لطف کنید کالس رو به 

مت کرد این ترم در حالت عادی یر گردونید. همون طور که بهمن خان فرمودند بنده اریا نژاد هستم و خدا قس

خدمتتون باشم و نکته مهمی که باید بگم اینه که من روی غیبت خیلی حساسم و سر سه جلسه حذف میکنم و بعد از 

معرفی خودش شروع به درس دادن کرد خداییشم عالی درس میداد باالخره کالس پر از جنجال اون روز تموم شد و 

پیشش کار شخصی باهام داشت رخساره:تبسم استاد چی کارت داره استاد بعد حضور وغیاب از من خواست تا برم 

اول کاری ؟ ستاره: فکر کنم جای تیرداد استاد عزیز میخواد واسه پسرش ازت خواستگاری کنه رخساره: پاشو ستاره 

ان اسم عظیمی خانم:  استاد داشتید؟ کاری من با استاد بله–بریم همه رفتن استاد منتظر تبسمه به سمت استاد رفتم 

امیر صادق عظیمیان چطور استاد؟ استاد سرشو تکون داد و لبخند قشنگی روی صورتشو پوشوند و -پدر شما چیه؟ 

گفت: هنوز توی شهر } { زندگی میکنید؟بابات هنوزم کارمند گمرکه؟ امیر علی تون چطوره ؟ باید خیلی بزرگ 

تاد شما پدر منو از کجا میشناسید؟ استاد: من خدمت شده باشه درسته؟ از تعجب داشتم شاخ در میاوردم ببخشید اس

سربازی توی شهر شما بودم با پدرت دورانی داشتیم توی تمام این سالها بی وفایی از جانب من بوده تعطیالت اخر 

بله استاد استاد:این کارت منه به پدرت بده بگو خوشحال میشم بهم زنگ بزنه ببینمش در ضمن  -هفته میرید خونه؟ 

ونی رو کمک من جای پدرت حساب کنی تیرداد رو هم که میدونی پسرمه جای امیر علی بدونش و روی کمکش میت

ممنون استاد از لطفتون چشم حتما از استاد خداحافظی کردم از کالس اومدم بیرون .ستاره و رخساره -حساپ کن 
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ادگاه اومده بودم بیرون همه منتظر رای نهایی این ور راهرو و تیرداد سیاوش و بهمنم اون ور ایستاده بودن انگار از د

بودن رخی:وای استاد زود باش بگو استاد چی کارت داشت دارم میمیرم از فوضولی ستاره:بی خیال رخی تیرداد چنان 

سلف برای چی؟ کالس که دیگه نداریم -اخمی کرده به ما انگار میخوایم تبسمشو بخوریم بیاید بریم سلف اونجا بگو 

بگاه دیگه رخساره:بچه ها بریم یه خورده بگردیم از اول هفته که داریم درس میخونیم و یسره سر کالس بریم خوا

یودیم فردا که تا دوشنبه هفته دیگه که تا دوشنبه تعطیله دیگه نخود نخود هر که رود خانه ی خود میشه ستاره: 

اری ضبط ماشینو روشن کرد و صداشو بلند سه تایی سوار ماشین شدیم رخی اول ک-بریم -راست میگه بریم تبسم؟ 

کرد طبق معمول همیشه من پشت فرمون بودم رخی حوصله ترافیکو نداشت صدای قشنگ و دلنشین شهرام شکوهی 

تو ماشین پیچید ستاره و رخساره هم شروع کردن به هم خونی از دست تو دلگیرم ارامش نمیگیرم با یاد تو هر شب 

پا بندت نشم اما افسوس خیلی دیر جنبیدم تو خوب فهمیدی که دل باختم من از من با خودم درگیرم خواستم 

نگاهت اینو فهمیدم دلبری از تو دلبستگی از من عاشقی از تو وابستگی از من عجیبه که یکی شبیه من به یک نگاه 

امو من امتحان عشقو ساده دل داده با این همه غرور و خود خواهی حاال به دست و پات افتاده وقتشه باور کنی حرف

پس دادم هر جوری میخوای امتحانم کن تا اخرش پای تو وایستادم دلبری از تو دلبستگی ار من عاشقی از تو 

وابستگی از من رخساره طبق معمول صدای جیغش تمام ماشیتو برداشته بود خوش به حالش چقدر شاد بود نگاهم به 

هیچی طرف اشنای بابام در اومد -افتاد ستاره: تبسم استاد چی گفت؟ بی ام و تیرداد که مثل سایه تعقیبمون میکرد 

گفت تیردادو مثل داداشم بدونم فکر کنم تیردادم سریع وارد عمل شده چون شاهزاده ادوارد عزیز با اسب سورمه 

چقدر  وای خدا-ایش در حال تعقیب ما هستند رخی و ستاره مثل این ضایع ها سرشونو برگردوندند تا عقبو ببینن 

شما دو تا ضایعید برگردید جلو وانمود کنید ندیدینشون اهنگتونو گوش کنید صدای دلنشین رضا صادقی تو ماشین 

ییچید که دقیقا مناسب حال من بود چرا از من گذشتی خیلی ساده تو که دونستی این مرد پیاده جوونیشو پای عشق 

یه وقت میمیرم حاال حق دلو از کی بگیرم چرا از من  تو داده شنیدم گفتی از عاشقی سیرم نگفتی با خودت من

گذشتی بی تفاوت نه انگار عشقی بود نه روزگاری نه پاییز و زمستون نه بهاری چه طور دلت اومد تنهام بزاری دیگه 

ریزش اشکام دست خودم نبود رضا داغونم کرده بود مجبور شدم بزنم کنار سرمو روی فرمون بزارم تا شاید اشکام 

بیاد رخی ضبطو خاموش کرد و گفت: رخساره:تبسم فدات شم تو باید قوی باشی و به اون پسره خود خواه  بند

بفهمونی هیچی نیست اخر هفته اگه دیدیش خودتو بی تفاوت نشون بده حاال پاشو بیا این ور بقیه رو خودم میرم 

نمیدونم چرا احساس میکردم تیرداد داره  عزیزم در ماشینو باز کردم ماشین تیرداد به فاصله کمی از ما پارک شد

پوزخند تمسخر امیزشو زیر نگاه نگرانش پنهان میکنه شایدم من زیادی مشکوک بودم سیاوش و بهمن از ماشین 

پیاده شدن سیاوش:سالم خانم عظیمیان اتفاقی افتاده؟ چادرمو رو سرم مرتب کردم شانس اوردم هیچ وقت ارایش 

ممنون اقای رحمانی چیز خاصی نیست با اجازتون رخساره جان خودم رانندگی -میشد  نداشتم وگرنه قیافم دیدنی

میکنم تیرداد از جاش تکون نخور فقط نگاهم میکرد احساس کردم از اینکه تو خیابون کنار من باشه دوست نداره از 

امو رو گاز گداشتم و سیاوش و بهمن دوباره تشکر کردم پشت فرمون نشستم دلم نمیخواست تیرداد ضعفمو ببینه پ

رفتیم یه پاساژ بگردیم ستاره و رخساره طبق معمول خرید کردن و مثل همیشه منم واسه رعایت جیب بابام چیزی 

سالم داداشی بی -احتیاج نداشتم در حال فکر و خیال بودم که گوشیم زنگ خورد الهی فداش بشم امیر علی بود 

وحدانه جونت امیر: سالم بر خواهری گلم ای ای خواهر شوهر بازی  معرفت یه خبر از ما نگیری ها همش برو پیش

در نیار ورپریده تو پاساژ } { چی کار میکنی تو؟ اومدم با بچه ها خرید تو از کجا میدونی؟ امیر : از اونجایی که دارم 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تفاهم سوء 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7  

 

ی و ستاره به سمت اوکی االن میام پیشت تلفنو قطع کردم با رخ-االن از توی کافی شاپ روبروت دارم نگات میکنم 

کافی شاپ رفتیم وای خدا این تیردادو کجای دلم جا بدم دو تا میز با ما فاصله داشت و طبق معمول همیشه زوم کرده 

بود رو من بدبخت این بشر بیشتر از این که بهش مهندسی بیاد االفی می اومد احتماال اخر دانشگاه بهش لیسانس بی 

ره این اخه از صبح تا شب دنباله منه کنار میز امیر علی رفتیم هم خودش و هم کاری میدادن مگه کارو زندگی ندا

دوستاش به احتراممون از جاشون بلند شدن امیر : ایشون تبسم خواهرمه و این خانم های محترمم دوستاشون 

تشو برای مهندسی عمرانن یکی از دوستاش که معلوم بود ادم راحتی دس :هستند و هر سه تاشون دانشجوهای ترم 

اشنایی جلو اورد و گفت : من اردالن عزیزی هستم خوشبختم خانوما امیر : بکش دستتو بچه پرو اخه خواهر من با 

این چادر و حجاب با تو دست میده؟ تو هنوز خانواده منو نشناختی ایکیو؟ اردالن: اوه خانما شرمنده دوست دیگش 

ی کرد : سالم خانم مهندس ها من کاوه روزبه هستم از اشنایی با که پسر موقر و متینی به نظر میومدم خودشو معرف

همتون بینهایت خوشحالم هرسه تامون ازشون تشکر کردیم و شش نفره قهوه و کیک خوردیم } کافی شاپ برای 

اردالن بود{ جدی جدی کارد میزدی خون از تیرداد سیاوش و بهمن در نمی اومد مثل برج زهر مار رو برومون 

ودن عصبانیتشونو قشنگ میشد فهمید البته مال تیرداد به نظر من رنگ ریا داشت بر خالف بهمن و سیاوش نشسته ب

تومن پول بهم داد هر کاری کردم راضی نشد ازش  20که کامال معلوم بود حسابی غیرتی شدند. وقت رفتن امیر 

ا هزار قرض و قوله یه پراید خریده بود و بیاد دنبالم که بریم سمت خونه جدیدا ب :قبول نکنم قرار شد فردا ساعت 

خداییش رفت و امد جفتمونو راحت کرده بود از امیر و دوستاش خداحافطی کردیم کاوه خیلی گرم تر با من 

خداحافظی کرد اردالنم با رخساره خیلی جور شده بود این وسط فقط بهمن داشت از حرص میترکید واسه ما که 

شاد و خرم ببینیم این قیافه واقعا دیدن داشت شام رو هم سه تایی توی یه رستوران  عادت کرده بودیم بهمنو همیشه

دنج خوردیم ولی این دفعه بدون مزاحم چون بعد از بیرون اومدن از پاساژ تیرداد و بادیگارداش راهشونو کشوندن 

ح بیدار بودیم تو این مدت صب 4و رفتن پول امیر علی امشب به دادم رسید دیگه حسابم ته کشیده بود شب تا ساعت 

اژانس  2پرواز داشتن طفلکی ها کال نخوابیدن ساعت  8کم خیلی بهم وابسته شده بودیم ستاره و رخساره ساعت 

خواب بودم بعد بیدار شدم ناهارمو خوردم نمازمو خوندم و تا اومدم امیر درس خوندم تو  0گرفتن و رفتن منم تا 

رسیدن به خونه حوصلمون سر نره امیر ناراحت به نظر میرسید نمیدونستم چش ماشین از همه چی حرف زدیم که تا 

باشه -شده بود کالفه شده بودم امیر علی: تبسم میخوام یه چیزی میخوام بهت بگم سعی کن فقط گوش کن باشه 

امیر:  بگو امیر: فردا شب خواستگاری رضاست احساس کردم برق بهم وصل کردن شوک زده امیر علی رو نگاه کردم

خواستم زودتر بگم اگه مامان اینا گفتن مثل االن خشکت نزنه االنم خودتو جمع کن به درک که میخواد زن بگیره 

لیاقت تو رو نداره بقض داشت خفم میکرد سرمو به شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم اگه زودتر می فهمیدم به بهونه 

لی از چهرش معلوم بود چقدر عصبانی و کالفست با شروع درس خوابگاه میموندم امیر علی دیگه حرف نمیزد و

اهنگ جدید از پخش دیگه نتونستم اشکامو نگه دارم چشمامو بستم تا امیر ریزش اشکامو نبینه امیر نگاهی بهم کرد 

دستشو تو موهاش فرو کرد و از عصبانیت دستشو محکم رو فرموند کوبوند احساس کردم قلبم از جاش کنده شد از 

خیلی بدم اومد که باعث ناراحتی امیر شدم دیگه هیچکدوممون هیچی نگفتیم فقط صدای اهنگ بینمون بود اگه خودم 

به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم این جوری بشه این از بخت بد منه قد یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه 

یه روز این جوری تحقیر بشم به جرم دوست  روز اخه چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم هنوز فکر نمیکردم که

داشتن تو این جوری تنبیه بشم امیر ضبطو خاموش کرد منم سعی کردم بخوابم با تکون دادنای امیر از خواب پا شدم 
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امیر: پاشو خانم مهندس خوابالو رسیدیم مامان با اسفند دم در منتظرمونه به زور چشمامو باز کردم طفلکی مامانم 

بابا -شت با وجود اون خبر بد بازم کنار خانواده ادم ارامش میگرفت شب سر سفره شام یاد استاد افتادم کلی ذوق دا

یکی از استادامون به اسم اقای اریا نژاد انگار شما رو میشناسه گفت بهتون بگم -یه چیز بگم بابا: شما ده تا چیز بگو 

ان و بابا هردوشون با حیرت گفتن: داریوش!!!!!!!!!!!!!! بابا: کارتشم داد گفت بهتون بگم حتما یه سر بهشون بزنید مام

خیلی وقته ندیدمش مامان: وای امیر صادق دلم برای نفیسه یه ذره شده بی معرفت یه دفعه گذاشت رفت بابا: ای 

ن ماه بعد عقدشون فوت کرد اونا هم رفت 2خانم جای گله گذاری نیست ما خونمونو عوض کردیم مادر نفیسه خانم 

مامان بابا به منم بگید چه خبره استاد با شما چه نسبتی داره؟ بابا: فعال شامتو -تهران شایدم اومدن ما رو پیدا نکردن 

بخور بعدا واست میگم راستی خانم فردا ساعت چند باید بریم خواستگاری رضا؟ الزم هست مرخصی بگیرم؟ غذا تو 

عصره در  2ل کردم مامان: نه مرخصی واسه چی مراسم ساعتگلوم گیر کرد با چشم غره امیر علی خودمو کنتر

ضمن خواستگاری نیست بله برونه دختره جواب بله رو داده میخوان انگشتر نشون ببرن ناباورانه امیرو نگاه کردم 

ر سرشو پایین انداختو با غذاش بازی کرد مامان: تبسم جان تو هم میای مادر ؟ عمه گفته تو رو هم ببریم ولی به نظ

نه عزیزم من بیام چی کار بابا: تبسم -من نیای بهتره تو مراسم بزرگترا هستن ایشاال واسه عقدش هممون میریم 

پس فردا بابا: پس فاطمه خانم من با تبسم میرم داریوشو ببینم مامان: شماره خونه شونم بگیر -جان بابا کی میری؟ 

تم سفره رو جمع کردم به رخی و ستاره اس ام اس زدم ببینم دلم برای نفیسه یه ذره شده دیگه میل به خوردن نداش

بابا حاال بگید این اقا -رسیدن یا نه خدا رو شکر رسیده بودن کنار بابا و مامان نشستم راجبع به استاد حرف میزدن 

رده بودیم داریوش کیه؟ بابا: یه دوست قدیمی سربازیش توی شهر ما افتاد با هم بودیم من و مامانت با هم ازدواج ک

سالش بود داریوش با هامون رفت و امد داشت یه بابای ماشاال شدید پولدار داشت توی همین رفت و امدا  :امیر 

نفیسه خانم دوست مامانتو تو خونه ما دیدو عاشقش شد و با هزار مکافات تونست خانوادشو راضی کنه با هم ازدواج 

خوبه دیگه من باعث خیر شدم به رخی و ستاره اس ام -یم تا االن کردن از اون به بعدا هم دیگه ازشون خبر نداشت

اس دادم و گفتم با شاهزاده ادوارد فامیل در اومدیم رخساره دیوونه بهم میگفت سفید برفی تعجب کردم چون واسه 

پوست صورت سبزم همیشه بهم میگفت سیاه سوخته بهش اس دادم سفید برفی واسه چی؟ رخی: د بیا چون با 

برو گم شو همه ی شخصیت های کارتونی رو دور هم جمع کردی که چی -اده ادوارد فامیل در اومدی دیگه شاهز

بشه باالخره خداحافظی کردم خوابم برد صبح که از خواب پا شدم مامان رفته بود ارایشگاه امیر هم با اعصاب داغون 

بیاد پیش من کلی غر هم زد که رضا نمیبردش از خونه زده بود بیرون این وسط ریحانه زنگ زده بود میخواست شب 

صدای زنگ بلند شد جدی جدی بی تاب شده بودم مامان: تبسم جان عزیزم عمت اینا اومدن ما داریم میریم کاری 

نه مامان جان خوش بگذره ریحانه نمیاد؟ مامان: نه ورپوریده با قهر و ناز رضا رو راضی کرده ببردش -نداری مادر؟ 

ا مامان بودم که ریحانه اومد تو خونه خودشو انداخت تو بغلم بعد دستمو کشید تا جلوی در ریحانه: در حال صحبت ب

تبسم بیا رضا رو ببین چه داماد خوش تیپی شده مات و مبهوت رضا رو نگاه کردم با عمه و علی اقا شوهرش سالم و 

بعدم تو ماشینش نشست و با زدن بوق و نشون علیک کردم و سالم کوتاهی هم به رضا دادم اونم کوتاهتر جوابمو داد 

دادن ساعتش بی تابیشو نشون داد همه باهام خداحافظی کردن و رفتن و من به جای خالیشون زل زده بودم رضا از 

من گذشت چقدر ساده به سمت اتاقم رفتم باز سردرد لعنتی اومد بود سراغم یه دل سیر گریه کردم صبح زود بدون 

یزی بپرسم با بابا و امیر علی به سمت تهران راه افتادیم تو این دو روزه داغون شده بودم یاد قیافه اینکه از مامان چ

رضا افتادم یه کت وشلوار طوسی براق تنش بود بر خالف همیشه که صورتش ته ریش داشت سه تیغ کرده بود چه 
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هم که بیدار شدم بیدار  0::2ا ساعت خوابم برد البته ت :دسته گل بزرگی هم خریده بود با همین خیاالت ساعت 

تو حیاط  0:20راه افتادم ساعت  0خواب بودم نمازمو خوندم صبحونمو خوردم چون خوابگاه نزدیک بود ساعت 

دانشکده نشسته بودم که تیرداد و سیاوش و بهمن وارد دانشکده شدند بهمن رو سیاوش و تیرداد به زور میکشوندند 

فت : ای خدا ای فلک من چه گناهی کردم که دو جلس غیبت دارم تیرداد بیا مردونگی صدای بهمنو میشنیدم که میگ

کن پیش بابات ضمانت منو بکن من یکی صبح ها نیام سر کالستیرداد: برو بابا اکه میتونستم ضامن خودم میشدم نمی 

میدونم به قول امیر علی به اومدم نگاه تیرداد روم زوم شد و به سمتم اومد من حواسم بهش بود ولی نگاهم خودمم ن

دور دست های محال بود تیرداد: سالم خانم عظیمیان تشریف نمی ارید سر کالس؟ استاد به ندرت بعد خودشون 

سالم بله حتما ممنون از تذکرتونسریع خودمونو به کالس رسوندیم بعد کالس به استاد گفتم -کسی رو راه میدن ها

خوشحال شد و شماره بابا رو ازم گرفتبابا دیروز خونه عمه موند من درس رو  که بابا برای دیدنش اومده اونم کلی

بهونه کردم و خوابگاه موندم ستاره و رخی هم برگشتن قضیه رضا رو براشون تعریف کردم اونا هم کلی دلداریم 

حسابی واسش مهم دادن بابا و استاد دوباره مثل قبل کلی باهم جور شده بودن تیردادم مثل این چند وقت اخیر من 

شده بودم حاال هم که قرار بود رفت و امد خانوادگی داشته باشیم مهندس از بابا خواسته بود من برم با اونا زندگی 

کنم ولی بابا قبول نکرد دیگه اتفاقی نیفتاد تا اون روز که طبق معمول پنج شنبه ها رفته بودیم گردش این مسخره 

سه تا پسر جلف بی خاصیت افتادن دنبالمونچه ادمای گیری هم بودن ستاره: اوه بازی های رخساره کار دستمون داد 

اوه تبسم اونجارو باش تیرداد و سیاوش و بهمنم که اینجان وا سارینا رو داشته باش مثل کنه چسبیده به تیرداد اه اه 

بهمن موزمار از این ور با اون عاطفه زشتو ببین از سر و کول سیاوش باال میره چندشرخی:دبیا اونجارو باش این 

چشماش چشمای منو درمیاره از این ور با این پریوش پرو رو هم میریزه جفتشونو کارد میزدی خونشون در نمی 

اومد نگاهم به ویترین رو به روم افتاد وای چه مانتو خوشگلی بود یه رنگ سبز فوق العادهبا یه طرح عروسکی خیلی 

بودم اها یادم اومد از عید ما عادت کرده بودیم عید به عید خرید کنیم یه نگاهی به فانتزی ناز از کی مانتو نخریده 

تومن نه اینکه نداشته باشم بخرم ولی برای من تو این شرایط خیلی گرون بودصدای یکی از اون  20قیمتش کردم 

ن خودم واست پسرا کنار گوشم یه حس چندش اوری رو به دادچیه عروسک از کدوم خوشت اومده تو اراده ک

میخرم خرجشم به جون خودم خیلی کمتر از اینه فقط یه لب از اون لبای خوش فرمت میخوامنگاه خشمناکی بهش 

دوختم ولی قبل از اینکه بخوام چیزی بهش بگم یه مشت حواله صورت برق افتادش شد خودمو سریع کشیدم کنار 

ناتو خورد کنم تا دیگه چشمت دنبال لب دختر مردم تیرداد یقه پسره رو گرفت و زیر گوشش گفت : میخوای دندو

نباشه مرتیکه قرتی؟سیاوش و بهمن و دوستای پسره دورمون جمع شدن تیرداد نگاه وحشتناکی بهم کرد و 

گفت:اینجا وایستادی که چی بشه برو پیش دوستات وسط پاساژ وایستادی هر نره خری که رد میشه تن کثیفشو 

هش کردم به اون صورت جذاب و رگ گردن باد کردش ته دلم غنج رفت یعنی واسه بهت میزنهمات و مبهوت نگا

خاطر من غیرتی شده بود؟تیرداد: د هنوز وایستادی برو بر منو نگاه میکنی بیا برو دیگه سریع خودمو به رخی و 

میکشه نگاه  ستاره رسوندم ایندفعه جدی جدی از سرشون شاخ در اومده بود رخی: وای تبسم تیرداد داره پسررو

پسره ی جلف به غلط کردن افتادهستاره: چی شد یه دفعه تیرداد پشتت وایستاده بود یه دفعه در حد مرگ عصبانی 

بیاید بریم قبل از اینکه سارینا و دوستاش از مغازه بیان بیرون ما رو ببینن فردا تو دانشکده هزار جور -شد؟

ن گفت:بچه ها برید اینجا واینستید وگرنه تیردادعالوه بر ما شما حرفهبهمن و سیاوش خودشونو به ما رسوندن و بهم

رو هم یه فصل کتک مهمون میکنهرخساره نگاه خصمانه ای به صورت شاداب بهمن کرد و گفت : شما برو به پریوش 
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جونت برس یه وقت ناراحت نشن به ما چی کار دارید ما هم بریم یه اقای محترم و خوشتیب واسه خودمون پیدا 

کنیمسیاوش خنده کوتاهی کرد و این بار ستاره گفت: چیه خنده داره فکر کنم عاطفه جون دنبالت میگردنصورت 

بهمن در هم شده بود رو به رخساره با دندونای کلید شده گفت: شما از این غلطای اضافی نمیکنید رخساره هم در 

همن: باشه شما دست از پا خطا کن اونوقت من مرد نهایت ارامش گفت : میکنیم ببینیم کی میخواد جولومونو بگیره ب

نیستم اگه از این دندونای قشنگت چیزی تو دهنت باقی بزارم سیاوش: در مورد شما هم صدق میکنه خانم ارام 

فررخساره: شما ها برید پریوش و عاطفه جونتونو بترسونید نه ما رو اقایون به ظاهر مهندس سه تایی در حالی که از 

ال انفجار بودیم از در پاساژ زدیم بیرون و سوار ماشین رخی شدیم و سه تایی از خنده ترکیدیم ستاره: یا خنده در ح

خدا تبسم اون جا رو ببین تیرداد داره با چه عصبانیت داره میاد سمت ماشینرخی تبسم برو دیگه مثل اینکه بهمن 

نقبل از اینکه تیرداد بهمون برسه پامو روی گاز چه جالب قیصر شدن واسه م-لومون داده هر سه تاشون دارن میان 

گداشتم و به حساب خودم قالشون گذاشتیممطابق قرار پنج شنبه ها شامو بیرون خوردیم ولی قرار بود زودتر 

برگردیم تا برای امتحان هفته بعد استاد اریا نژاد که درس سختی هم بود اماده بشیمطبق معمول من پیتزا سفارش 

برگر و ستاره هم هات داگ مشغول غذا خوردن بودیم که از دیدن تیرداد باالی سرم غذا توی گلو دادم رخی چیز 

گیر کرد تیردادبسته ای رو جلوم گرفت و گفت: این مال شماست در ضمن امیدوارم حرف خانم صمیمی به بهمن 

اوال من بسته ای رو جا -دادن زیاد جدی نباشه چون اونوقت من حتما کاری رو میکنم که بهمن قولشو به خانم صمیمی

نزاشتم دوما مسائل خصوصی ما به خودمون ربط دارهتیرداد: اوکی خانم عظیمیان شب خوش بسته ای رو که نمیدونم 

چی بود تو دستش فشار داد و رو میز رو برو ی ما که بهمن و سیاوش نشسته بودن نشستنستاره: میگم تبسم این سه 

ا واسشون انقدر مهم شدیم من میگم کاسه ای زیر نیم کاسسر خساره: میدونی تا یه دفعه چشون شده ما سه ت

سیاوش و بهمن که از اول چشمشون دنبال من وتو بود یادت نیست ولی تیرداد این جوری نبود اصال انگار تبسمو 

مون که خواهشا بی خیال بابا زودتر بخورید بریم بشینیم سر درس-نمیدید نمی فهمم چرا این یه دفعه این مدلی شد 

حسابی عقبیمدیگه اتفاق خواستی نیفتاد امتحان مهندسم هی بد ندادم بعد امتحان تصمیم گرفتم یه خورده پیادروی 

-کنم رخی و ستاره هنوز سر جلسه امتحان بودن تو پارک نزدیک دانشگاه در حال قدم زدن بودم که مامانم زنگ زد 

معلوم نیست عزیز هر -عزیز دلم چه طوری فدات شم کی میای مادر  سالم گلم چه طوری مامی جونم؟ مامان: سالم

وقت بشه درسام سبک تر باشه چطور مگه؟ مامان: خوب چه جوری بگم خالت واسه پیمانش خیلی اصرار داره بیان 

-خواستگاری هرچی میگم قبول نمیکنه میگه دارید واسه ما کالس بی خود میزارید پسر منم واسه خودش کسیه 

زار هر جور میخواهد فکر کنه مامان جان من هنوز سه سال از درسم مونده بی خیال شید تو رو خدا بره واسه خوب ب

پسرش یه دختر کالس نزار بگیره واال مامان: چی بگم خالت پیله کرده میگه پیمان خیلی اصرار داره نشون برات 

ما انگار منو پشمک فرض کرده خودش بریده و نه بابا چقدر خوش اشتها شده پسر خاله ی -بیارن خیالش جمع بشه 

دوخته نه عزیزم من فعال میخوام درس بخونم مامان : خوب حاال بی خود بی جهت حرص نزن برو به کارات برس ما 

باشه عزیزم منتظرتونم به بابا هم سالم -هم ایشاال اخر هفته میایم تهران بریم خونه اقای اریا نژاد دعوتمون کردن 

احافظ مامان: قربونت برم خداحافظ نگاهم به روبه روم افتاد تیرداد به ماشینش تکیه داده بود زل زده برسونید خد

بود به من نمیدونم تو نگاهش چی بود که حس کردم تا عمق وجودمو سوزوند لپام قرمز شده بود در حال بررسی 

خانم عظیمیان خسته نباشید امتحانو  وضع سالمتی خودم بودم که صدای تیردادو کنار گوشم شنیدم تیرداد: سالم

اگه بابا و -سالم شما هم همین طور هی بد نبود تیرداد: شما هم اخر هفته تشریف میارید منزل ما؟ -چطور دادید؟ 
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مامان بیان حتما میرسیم خدمتون تیرداد با اون صدای جذابش و حالت ابروهاش که غرور صورتشو به رخ میکشید 

خواهش میکنم نظر لطفتونه تیرداد سوئیچ ماشینشو تو دستش چرخوند -ا خانم با اجازتون گفت: منت میزارید سر م

با لبخند مرموزی به سمت ماشینش رفت فکر کنم منتظر سیاوش و بهمن بود جدی جدی داشتم شاخ در میاوردم به 

صال اینجوری نبود ما قول رخساره خدای توبه فکرم رفت به روزای اول دانشکده تا همین چند هفته پیش تیرداد ا

حتی با هم سالم و علیکم به زور داشتیم اصوال تیرداد کاری به کار من نداشت شاید یکی از دالیلش طرز پوشش من 

بود به عقاید مذهبیم پایبند بودم ولی خشک مقدس نبودم به خواست خودم و نه به اجبار خانواده چادر سرم میکردم 

شیک و مرتب لباس بپوشم اصوال اهل ارایش نبودم به قول ستاره گاهی وقتا که ولی سعی میکردم حتی زیر چادر هم 

خر گازم میگرفت نهایت ارایشم یه پنکیک با یه رژ لب قهوه ای مات بود تو فکر خودم غرق بودم که رخی یه عدد 

و این ستاره  تو سری قشنگ بهم زد و گفت: با منی یا در یمنی؟ خر خون بی خاصیت دو دقیقه بیشتر میموندی من

غلط کردی تمام ورقه های شما دو تا کپی برابر اصل ورقه ی منه -بخت برگشته از روت میتقلبیدیم میمردی؟ 

نمرهامون فکر نکنم مو بزنه ستاره: عزیزم شما که پارتی داری مهندس اریا نژاد بزرگ که رفیق جینگ باباتونه اریا 

بچه ها فکتونو ببندید من میخوام نماز برم -میشی  20ه دیگه حتما نژاد کوچکم که ارادت خاصی به شما داره پس حل

امام زاده صالح اگه نرسم میگم بهمن عزیز بیاد از دندونای قشنگتون چیزی باقی نزاره هاااااااااااا ستاره: من تسلیمم 

بوش میاد شاهزاده  ما هم باهات میایم بزن بریم رخی: بفرما اینم کلید بزن بریم شوماخر عزیز امروز این طور که

ادوارد عزیز و بادیگارداش در رکاب ما هستن در حال بحث بودیم که اقای ذاکر صدام کرد ذاکر:خانم عظیمیان من 

میتونم چند لحظه وقتتونو بگبرم؟ با خودم گفتم نه بابا امروز قسمت نمیشه ما بریم نماز جماعت اینو کجای دلم جا 

منتظرتیم زود بیا به نماز برسیم ای رخساره موزمار بعد چشمکی طرف تیرداد  بدم رخساره: تبسم جون ما تو ماشین

بله بفرمایید کاری با -زدو دندوناشو نشون داد یاد بهمن افتادم داشتم میترکیدم از خنده به زور خودمو نگه داشتم 

ت و شرمندگی من داشتید اقای ذاکر؟ ذاکر طفلکی شر شر عرق میریخت و گفت: خانم عظیمیان با عرض معذر

ببخشید اگه امکان داره مادرم برای امر خیر با خانوادتون تماس بگیرن البته اگه شما اجازه بدید وای خدا چه 

خواستگاری غیر منتظره ای امروز همه خواهان ما شدن نیم نگاهی به تیرداد که مثل شمر به ماشینش تکیه داده بودو 

کار بد انجام بدم صورت جذابش به طرز وحشتناکی تو هم و عصبانی بود ما رو میپایید کردم از ترس نزدیک بود یه 

به جون خودم این بار جدی جدی غیرتی شده بود اب دهنمو قورت دادمو و گفتم: اگه اجازه بدید با خانوادم مطرح 

دم و به کنم بهتون خبرشو میدم ذاکر همون طور که سرش پایین بود تشکر و خداحافظی کرد و رفت نفسمو بیرون دا

سمت ماشین رفتم پشت فرمون نشستمو پامو رو گاز گداشتم تا زود برسیم رخساره: نه اقا جون من هیچ کس هیچی 

نگه پسر سر به زیر دانشکده با شما چی کار داشت؟ زود تند سریع بگو وگرنه میگم بهمن جونم به حساب دندونای 

تیرداد با اون عصبانیتی که داشت و االنم سایه به سایه دنبالمونه  قشنگت برسها اااااا ستاره: البته نیازی به بهمن نیست

هیچی ازم خواستگاری کرد ستاره و -خودش این عمل خطیر رو انجام میده رخی : مردیم از فو ضولی بگو دیگه 

رخساره با هم داد زدن چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعدشم شروع کردن به کف زدن و جیغ کشیدن رخی هم ضبطشو زیاد کرد 

فت: اینم به افتخار عروس ملوس ما عشق من میخوامت ارزومه بیام تو خوابت عزیزم بخندی بشم محو صورت و گ

ماهت دوست دارم بمیرم اما اون اشکاتو نبینم تا دنیا باشه پا برجا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش 

تو دست بردارم برای داشتن تو حتی واسه یه  نزاری یه روزی این دلو تنهاش ای دیوونه دوستت دارم نمیتونم از

لحظه جونمو زندگیمو بدم بازم می ارزه باالخره رسیدیم سریع ماشینو پارک کردیم و به نماز خدا رو شکر رسیدیم 
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بعد نماز و دعا تصمیم گرفتیم بریم درکه ناهار بخوریم رخساره: میگم تبسم این تیرداد داره سایه به سایه باهامون 

نا نزنن یه بالیی چیزی سرمون بیارن به جون یگانه برادرم رهام من دندونامو دوست دارم انقدر لحنش التماس میاد ای

وار بود که از خنده منو و ستاره دل درد گرفته بودیم سه تایی در حال پیاده روی بودیم تیرداد و سیاوش و بهمنم پا 

تا جدا میشه حق داشت تو یه لحظه تیرداد دستمو گرفت  به پامون میومدن ستاره میگفت سریش راحت تر از این سه

اقای اریا نژاد چی کار دارید میکنید؟ مودب باشید اقا تیرداد وایستاد و نیم نگاهی بهم کرد -و به سمت رودخونه برد 

نمیدونم چرا این پسر وقتی عصبانی میشد به طور غیر قابل باوری جذاب و خواستنی میشد صورتشو نزدیک صورتم 

اورد و گفت: سعید چی کارت داشت؟ خودمو ازش دور کردم و گفتم : سعید دیگه کیه: زیر لب غرید: ذاکر به خودم 

اومدم نگاه پر جذبمو بهش دوختمو گفتم الزم نمیبینم برای شما توضیح بدم اقای محترم لطف کنید از سر راه بنده 

ربط داره من دوستت دارم نمیزارمم کسی بهت نزدیک  برید کنار پوزخند رو لبشو سریع جمع کرد و گفت: د به منم

بشه میفهمی ؟ از تعجب چشمام گرد شد چه ابراز عشق سریع و یک دفعی ای؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! ولی نمیدونم چرا 

حس کردم لحنش مصنوعیه شاید به خاطر شکی بود که رضا تو دلم انداخته بود عمم همیشه میگفت تو عروس 

یعنی چی -میشدم و رضا با عشق نگاهم میکرد اون که اون جوری بود این شد وای به حال تیرداد خودمی من سرخ 

حرمت خودتونو حفظ کنید اقا تا االنم به حرمت پدرتون چیزی بهتون نگفتم برید کنار بزارید من رد بشم شما مگه 

ه رو پدرم تو خانواده مطرح میکنه تا شما کار و زندگی ندارید ؟ تیرداد: چرا تو شرکت بابام معاونم اخر هفته هم قضی

زیاد اذیت نشی خانم خانما نگاهی به چشمام انداخت و گفت : خداحافظ عشق من مواظب خودت باش دلم نمیخواد 

امروز کسی رو به خاطر نگاه کردن به عشقم بفرستم سینه قبرستون به سیاوش و بهمن عالمت داد و بعد سه تایی 

بسم تیرداد چی گفت؟ بهمن و سیاوش نزاشتن ما بیایم پایین گفتن تیرداد با تبسم کار رفتن رخساره: چی شده ت

خصوصی داره با دهن باز مونده گفتم : بهم گفت دوستت دارم عشق من ستاره و رخساره دیگه نتونستن وایستن 

کاراش شده بود تا حدی که  جفتشون نشستنو و گفتن :نه!!!!!!!!!!!!!!! چه روز عجیبی بود ذهنم حسابی درگیر تیرداد و

جای رضا رو تو فکرم خیلی کمرنگ کرده بود شاید حتی داشت جای رضا رو میگرفت خدا عالمه! تا اخر هفته چقدر 

با رخساره و ستاره لباس زیر و رو کردیم باالخره یه کت و دامن سبز که به رنگ چشمام میومد پوشیدم به اصرار بچه 

یشگی رو کردم یه مانتو ابی نفتی که با یه روسری ساتن ابی هم سرم کردم چادرمو ها همون ارایش کذایی ساده هم

هیجی -روی سرم مرتب کردم و منتظر بابا اینا موندم رخساره: میگه تبسم امروز تیرداد به نظرت چی کار میکنه؟

خودم استرس دارم شما  نمیدونم-مگه قراره کاری بکنهستاره: ولی من یکی که مطمئنم امروز یه اتفاق مهم می افته 

زیادش نکنید در حال بحث بودیم که موبایلم زنگ خورد بابا بود گفت که جلوی در منتظرمه خوب دختر گال من 

دارم میرم کاری باهام ندارید؟رخساره: نه خدا به همرات مواظب خودت باشی شل نیای جلوی شاهزاده ادوارد تو 

باشه بچه ها فداتون بشم خداحافظرفتم -شد بهمون اس بدی ها سیندرالیی هستی برای خودتستاره:تبسم هرچی

جلوی در بابا و مامان و امیر علی و وحدانه اومده بودن با همشون روبوسی کردم و البته بعد از کلی ابراز دلتنگی بعد 

ی  راه افتادیم جلوی در خونشون فک من و امیر و وحدانه که عقب نشسته بودیم روی کف ماشین بود یه خونه

ویالیی تو نیاوران بود یه خدمتکاری درو برامون باز کرد و ما وارد خونشون شدیم جلوی ساختمون اصلی یه خانم هم 

سن وسال مامان همراه استاد اریا نژاد ایستاده بودخانم استاد با دیدن ما به سمت ماشین اومد و کلی تو بغل مامان با 

نمامان ما سه تا رو به نفیسه جون معرفی کرد از خنده نزدیک بود من هم گریه کردن انگار برای هم خیلی عزیز بود

و وحدانه منفجر بشیم وقتی که نفیسه خانم امیر علی رو تو بغلش گرفت و شروع به بوسیدن موهاش کرد قیافه امیر 
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ش نبود واقعا دیدن داشت مثل ادمای برق گرفته شده بودنفیسه خانم کلی ازش عذر خواهی کرد و گفت : دست خود

از زمان تولد امیر تا سه سالگیش پیشش بوده خیلی دوسش دارهکلی هم منو و وحدانه رو مستفیض کرد و یه نگاه 

مهربون بهم انداخت و گفت: خیلی خوشحالم میبینمت تبسم جان عجیب مشتاق دیدارت بودم و بعد اروم کنار گوشم 

پایین انداختم طبق معمول لپام قرمز شده بود و اروم  گفت: تیردادم چقدر خوش سلیقه بوده من خبر نداشتم سرمو

زیر لب گفتم : نظر لطفتونهاستاد: نفیسه جان خانومم نمیزاری بچه ها بیان باال؟نفیسه جون:چرا داریوش جان 

شرمنده ببخشید بچه ها بفرمایید شرمنده به خداداخل خونشون واقعا شیک و مرتب یود و دکوراسیون جالبی داشت 

بود یه طراح اینجارو طراحی کرده همه مشغول صحبت کردن و منو وحدانه در حال انالیز خونه بودیم که و معلوم 

صدای دختری توجه هممونو جلب کرد سالم کوتاهی کرد و با من و وحدانه دست داد با مامان روبوسی کرد و کنار 

تیرداد بود چشم و ابرو مشکی ولی  نفیسه جون نشست کامل میشد حدس زد خواهر تیرداده صورتش کپی برابر اصل

برعکس برادرش پوست صورتش روشن بود و جالب تر از اینکه مثل مادرش چادر رنگی قشنگی سرش بود من فکر 

میکردم با این وضعیت زندگیشون خیلی راحت تر از این حرفا باشننفیسه جون رو به مامانم کرد و گفت فاطمه جون 

سال اختالف داره میدونی که تیرداد هم  2ال کنکور داره با پسرم تیرداد سالشه امس 08این دخترم ترانه س 

دانشگاهی تبسم جونهخانوادم با تعجب نگام کردن منم خودمو زدم به اون راه انگار اصال نشنیدم نفیسه جون چی 

نه: ممنون نظر گفنهمامان: الهی فداش بشم دخترت مثل یه تیکه ماه میمونه ایشاال موفق بشی دخترم توی کنکورتترا

لطفتونههمه در حال حرف زدن با هم بودن که سالم پر غرور و محکم تیرداد همه رو وادار به سکوت کردتیرداد: 

سالم بر همگی نگاهی به تیریپش کردم جای رخساره خالی که با لحن با مزه ای بگه اه مای گاد بعدم رو من یا ستاره 

دیداس تنش بود و استینای بولیزشو باال زده بود و یه ساعت مارک غش کنه یه بولیز و شلوار طوسی ست مارک ا

دستش بود مثل همیشه با غرور و متین رفتار کرد با بابا و امیر دست داد و به ما ها سالم کوتاهی کرد و کنار پدرش 

با اجازت  سالشه و 24نشست استاد: امیر صادق جان این شازده پسری که مبیبنی پسر بزرگ بنده اقا تیرداد هست 

شرکت مهندسی منو خودش ادارش میکنه امسالم دانشگاه شرکت کرد تا مدرک مهندسی شم بگیره ایشاال خودش 

یه شرکت مستقل بزنهبابا: بسیار عالی ایشاال همیشه موفق باشی پسرم تیرداد: ممنون اقای عظیمیان لطف دارید شما 

کار و دانشگاه با هم حرف میزدن تیرداد انقدر مودب و با ابهت  امیر و تیرداد خیلی زود با هم گرم گرفتن و راجبع به

حرف میزد که کامال میشد فهمید امیر چقدر شیفته رفتارش شده وحدانه: میگم تبسم بیا مخ این تیردادو بزن خدایی 

کشه: تو که بگم بگم به امیر پوست از سرت بکنه؟وحدانه: وای نه تو رو خدا میخوای منو ب-خیلی جذابو تو دل بره ها

میدونی داداشت چقدر رو عشقش حساسه بعدم یه عشوه ی به قول خودش خواهر شوهر کش واسم اومد که کلی دو 

تایی خندیدیم همه مشغول صحبت بودن ولی من فکرم پیش حرف تیرداد بود بعد یه شام مفصل مشغول چایی 

تیرداد گذاشته بود منو سر کارتو حس و حال  خوردن یودیم یه نگاه به ساعتم کردم انگار قرار نبود خبری بشه و

خودم بودم که صدای استاد حواسمو جمع کرداستاد:ببخشید اگه امکان داره همه چند لحظه اروم باشید میخوام یه 

مطلب مهمی رو بگمهمه سکوت کردن و استاد ادامه داد: امیر صادق جان همون طور که تلفنی خدمت شما و خانمتون 

ن توی دانشکده مجذوب متانت و وقار تبسم جون شده و از من خواست این مسئله رو تو عرض کردم پسره م

خانواده بیان کنم تا با رضایت هر دو خانواده بچه ها یه مدتی حداقل به اندازه همین ترمی که در ش هستیم با هم 

دونستن انشااهلل برای عقد اقدام  رفت و امد بکنن زیر نظر خانواده ها و در صورتی که با هم تفاهم داشتنو همو مناسب

کنیم صد البته با حساسیت که هر دو خانواده دارن ما مایل هستیم یه صیغه محرمیت تا اخر این ترم بین بچه ها 
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خونده بشه تا رفت و امد برای جفتشون راحت تر باشهجو سنگینی بود من سرم پایین بود و به این همه تغیر رفتار 

ه این پیشنهاد جالب که صدای بابا رو شنیدمبابا: راستش داریوش جان پشت تلفنم بهت گفتم تیرداد فکر میکردم و ب

اصل کار تبسمه اون باید رضایت نهایی رو بده اگه امکان داره به ما یه هفته فرصت فکر و مشورت بدید انشاهلل بعد 

شما بابا از جاش بلند شد و با این  این مدت خبر نهایی رو اعالم میکنیماستاد: بله چقدرم عالی پس خبر از جانب

کارش همه هم بلند شدن استاد و نفیسه جون خیلی اصرار کردن بیشتر بمونیم ولی بابا با گفتن اینکه دیر وقته و یه 

فرصت بهتر مزاحم میشیم راضیشون کرد که بریم تو ماشین تا رسیدن به خونه عمه قرار شد این قضیه فعال بین 

ن بمونه و بابا ازم خواست فکر کنم و نتیجه نهایی رو تا چها رشنبه بهش بدموحدانه هی اذیتم خانواده خودمون پنها

میکرد و میگفت: ما رو باش میخواستیم بریم پادر میونی کنیم این تیرداد بیاد بگیرتت نگو اقا خودش دلش 

جفتتون خیلی خوبهبه رخی و ستاره گیرهامیر: به نطر منم پسر متین و با وقاری میاد و این دوره ی اشنایی هم برای 

هم خبر دادم اونا اول کلی هنگ کردن ار کار تیرداد مثل من بعدم کلی اهنگ مبارک باد خوندنانگار این وسط فقط 

من مردد بودم و همه به این دوره ی چند ماهه ی اشنایی راضی بودن ولی من نمیتونستم با خودم کنار بیامبابا و مامان 

ا بهم گفت که اونو مامان برای این کار رضایت دارن ولی تصمیم اصلی رو به خودم واگذار کردن جمعه برگشتن باب

سالم مامان جان حالت چطوره خوبی؟ بابا -توی خوابگاه نشسته بودم و تو فکر بودم و موبایلم زنگ خورد مامان بود 

هی بد نیست میگذرونیم -ا درسات ؟ خوبه؟ مامان:سالم دختر گلم خوبی مامان ؟ مرسی دخترم ما خوبیم چطوری ب

مامان: عزیزم اخر هفته عقد کنون رضاست میای دیگه؟ چند لحظه سکوت کردم احساس کردم ضربان قلبم به هزار 

نمیدونم مامان جان اگه درس نداشته باشم شاید بیام مامان: راستی عزیزم تصمیمتو نگرفتی دختر گلم؟ با -رسید 

ن به امید خدا چهارشنبه تصمیم نهاییمو میگم مامان : باشه گل دخترم کاری نداری صدای گرفته گفتم : چرا ماما

نه عزیزم به بابا هم سالم برسون خداحافظ مامان: مواظب خودت باش دخترم خداحافظ حسابی تو فکر رفتم -مامان؟ 

یا شاید یه احساس بچه اصال چرا باید به خاطر رضا انقدر خودمو اذیت میکردم؟ احساسمو به رضا یه حس زود گذر 

گونه گذاشتم اون حق انتخاب داشت و سمیرا رو انتخاب کرده بود با خودم فکر کردم چرا به خودمو و تیرداد یه 

فرصت نمیدم؟ شاید میتونستیم با هم خوشبخت بشیم ؟ دیگه تصمیم نهایی خودمو گرفته بودم عکسای خودمو و 

با زنگ زدم و امادگی خودمو اعالم کردم و همه چی خیلی سریع اتفاق رضا رو کامل سوزوندم و روز چهارشنبه به با

افتاد پنج شنبه به بهونه ی امتحان عقد رضا رو نرفتم بابا و مامان جمعه اومدن تهران و توی محضر یه صیغه ی 

من تبسم  محرمیت سه ماهه بین منو و تیرداد خونده شد انقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که به خودم اومدم دیدم

عظیمیان نامزد تیرداد اریا نژاد شده بودم البته توی فامیل و دانشکده هیچ کس خبر نداشت چون استاد به بابا گفته 

بود :خدای نکرده شاید یک درصد منو و تیرداد به تفاهم نرسیم و اون نمیخواست برای من بد تموم بشه توی 

رداد هم اس میدادم قرار بود برای نهار بیاد دنبالم تا با هم بیرون خوابگاه نشسته بودم همزمان با درس خوندنم به تی

غذا بخوریم رخساره: اه اه اه تبسم پاشو خودتو جمع کن اینجا دختر مجرد نشسته نمیگی ما هم دلمون بخواد؟ 

رخی  ستاره: تبسم خیلی نامردی اگه تو دوست خوبی بودی یه کاری میکردی بادیگاردای نامرد عزیزت بیان منو و

رو بگیرن تا ما نترشیم بعد هم با خنده و سر و صدا جفتشون میگفتن ما شو هر میخوایم یاال بعد از کلی شوخی و 

 بچه با تیرداد اس ام اس با شدم تیرداد اومدن منتظر و زدم کرم–خنده باالخره حاظر شدم یه تیریپ کامل قهوه ای 

ماشینش وایستاده بود و با لبخند و ژست مخصوص به خودش  کنار تیرداد رفتم در سمت به و کردم خداحافظی ها

سالم بر شاهزاده ادوارد}قضیه -نگاهم میکرد تیرداد: به به درود و سالم بر خانم عظیمیان بزرگ احوال شما بانو؟ 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تفاهم سوء 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5  

 

شاهزاده ادواردو براش گفته یودم کلی هم سرش خندیدیم{عزیز ؟ من خوبم شما چطوری؟ تیرداد : مرسی خانم 

اه تیرداد -ر ماشینشو باز کرد و گفت : این کاالسکه قابل سیندرالی بنده رو نداره افتخار میدید پرنسس من؟ بعد د

بس کن دیگه حالم بد شد بیا بریم تیرداد: بیا و محبت خرج کن حاال ها دو تایی ناهارمونو توی یه رستوران شیک 

منو خندیدیم و بعد ناهار رفتیم یه جای خیلی خوشگل خوردیم و کلی هم سر ناهار به اسمای عجیب غریب غذا ها تو 

نمیدونم کجا بود ولی یه سکوت و ارامش خاصی داشت و تمام شهر زیر پاهامون بود روی یه صندلی نشستم و 

تیردادم کنارم نشست سرمو تو بغلش گرفت و یه گردنبند خیلی ناز که روی پالکش دوستت دارم حکاکی شده بود و 

چه قولی عزیزم -رداد و خودم حک شده بود تو گردنم انداخت و گفت: تبسم یه قولی بهم میدی؟ پشتش اول اسم تی

تا جایی که -تیرداد: این که هیچ وقت این گردن بندو از خودتت دور نکنی و هم چنین منم از خودت دور نکنی ؟ 

نه هنوز تیرداد منو و -ندازن تو موافقی؟ بتونم اره تیرداد: میدونی تبسم میخوام با بابا اینا صحبت کنم عقدمونو جلو ب

تو که هنوز یه ماه نیست با همیم چه طور تو به این نتیحه رسیدی که با هم تفاهم داریم؟ تیرداد اخمی کرد و گفت: 

من عاشقتم خانوم خانوما این فکرم از سرت بیرون کن بزارم دست کس دیگه ای بهت برسه تو اول و اخرش مال 

و سرمو روی سینش گداشتم و به غروب افتاب خیره شدم و با خودم فکر کردم: یعنی  خودمی لبخندی زدم

خوشبختی انقدر نزدیک بود من از خودم دورش میکردم؟ چند وقت از بهترین روزای عمرمو به خاطر یاد رضا تلف 

ینش گذاشته بودو کرده بودم بعد غروب سریع با تیرداد به سمت خوابگاه برگشتیم چقدر اهنگی که تیرداد تو ماش

دوست داشتم و منم زیر لب همراه تیرداد زمزمش میکردم یادت نره دوستت دارم خیلی دلم تنگه برات دارو ندارمو 

بگیر مال خودت مال چشمات خورشیدو بردارو بیا افتابی شو به خاطرم قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم قرارمون 

یسی یو ترس یه وقت نیومدن عاشقمو عاشق تو از همه دیوونه ترم ساعت عشق کنار دل شوره زدن کنار دلواپ

قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم قرارمون یادت نره دوستت دارم یادت نره قرارمون کنار گل که سربه زیر عطر 

ادت تونست تو چین چین دامنی که هزار تا بقضو میشه شست خورشیدو بردار و بیا افتابی شو به خاطرم قرارمون ی

نره دیر نکنی منتظرمیک ماه و نیم از نامزدی مون میگذشت یه چند روزی بود که تیرداد خیلی عصبی به نظر میرسید 

نمیفهمیدم چش شده اعصاب خودمم بهم ریخته بود امروز امتحان میان ترم عمومی داشتم بعد امتحان برای دیدن 

توی پارک سر کوچه باشه گاهی اوقات میرفت اونجا اروم به تیرداد به سمت حیاط رفتم ولی اونجا نبود احتمال دادم 

سمت پارک رفتم تا اگه اونجا بود منو نبینه میخواستم غافلگیرش کنم ولی از چیزی که دیدم نزدیک بود دیوونه بشم 

نا تیرداد روی یکی از صندلی های پارک نشسته بود و سارینا هم کنارش نشسته بود تیرداد دستشو دور شونه ی ساری

انداخته بود اونم گریه میکرد اروم به سمتشون رفتم و توی نزدیک ترین صندلی که صداشونم میشنیدم 

نشستمتیرداد: سارینا عزیزم فدات شم چرا داری گریه میکنی ؟ اخه من اون دختره ی ندید و بدید و امل رو به تو 

دلت افتاد چی تازه از کجا معلوم به من دروغ ترجیح میدم گلم؟سارینا: ولی تیرداد شما صیغه کردید اگه مهرش به 

نگفته باشی که سرش شرط بستی هااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تیرداد: وای سارینای من جک نگو مگه داستان هم خونه س یا 

فکر کردی داری رمان میخونی ؟ مهر اون دختره ی سیاه سوخته به دل من بشینه ؟ خودت فکر کن من بخوام برم 

ه یا بخوام برم دبی اونو بردارم ببرم کنسرت .اخه من دختر لوند و جذابی مثل تو رو ول میکنم به پارتی بگم این زنم

اون میچسبم؟ تا مرز عقد میبرمش بعدم ولش میکنم میگم تفاهم نداشتیم به همین راحتی . دختره ی گدا گشنه هوا 

اد خوشبختش کنهحاال بیا ببین اینم مدرک برش داشته فکر کرده خبریه که مثل رمان یه پسر خر پول از راه برسه بی

این که بهت دروغ نگفتمقلبم داشت تیر میکشید تمام تنم عرق کرده بود تیرداد داشت راجبع من این حرفا رو میزد؟ 
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نه دروغه نمیتونستم باور کنم گوشیشو در اورد و یه فیلمی رو نشون سارینا داد یه ذره فکر کردم اها یادم اومد این 

می که اول ترم بهمن داشت از تیرداد میگرفت صداشونو میشنیدمبهمن: خوب اقای اریانژاد هرچی بگی همون فیل

ثبت میشه تا بعدا نزنی زیرش ولی خداییش داری اشتباه میکنی تنها کسی که از اول دانشگاه سرش به کار خودش 

هنوزم میگم ساده ای پسر اب ندیده وگرنه بوده و کار به کار کسی نداشته و به کسی نخ نداده همین عظیمیانهتیرداد: 

شنا گر ماهریه من این جماعتو میشناسم اخه کدوم مغز خر خورده ای میاد این سیاه سوخته ی املو بگیره با اون ابرو 

های پاچه بزیش قیافش به جون خودم اصل دهاته معلومه تازه دو روزه از شهرشون اومد اینجا دهاتیسیاوش: تیرداد 

شون خیلی هم با وقار و متینه با اون چیزی که تو سر مریض تو زمین تا اسمون فرق میکنه اخه اون بدبخت تند نرو ای

که به تو کاری نداره بهمن: حق با سیاوشه اون بنده ی خدا که سرش به کار خودش گرمه چی کار به تو داره؟تیرداد: 

رشون اصال نداشته باشن قسم میخورم پولم اخه این دختر مردم گدا گشنس فکر کنم لنگه ی ماشین منو تو شه

دیوونش میکنه من نشونش میدم اون قدر جذابو لوند نیست که من بخوامش شرط میبندیم اگه یه کاری نکردم تا 

مرز عقد بریم تیرداد نیستم اگه وا بده بهش نشون میدم کبوتر با کبوتر باز با باز یعنی چیاگه این جوری شد هرچی 

ا عمل میکنید اگه نشدم هرچی شما گفتید من انجام میدمتموم شد من شکستم خورد شدم باور من گفتم شما دو ت

نمیکردم امکان نداشت تیرداد بخواد این کارو بکنه کاش یه دروغ بزرگ باشه اون حق نداشت با من این کارو بکنه 

رد رخی بود. تیرداد اهنگ به حرمت پدرم پدرش مادرم مادرش امیر ترانه تو حال خودم بودم که گوشیم زنگ خو

گوشیمو میشناخت به سمتم برگشت و با وحشت نگاهم کرد تو چشماش زل زدم دوست داشتم داد بزنمو بگم اخه 

چراااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من عاشق این نفوذ و جدابیت چشمات شده بودم بگم به اغوش گرمت به دستای حمایت 

فقط به سمت خیابون دویدم واسه اولین تاکسی دست بلند  گرت به رفتارت چرا عادتم دادی؟ ولی هیچی نگفتم

کردم و دربست گرفتم تا امام زاده صالح . گوشیم دائما زنگ میخورد رخی و ستاره و از همه بیشتر تیرداد زنگ میزد 

 مهم نبود مهم من بودم که خورد شده بودمیه 4گوشیمو سایلنت کردم و تو کیفم انداختم ساعت چند بود؟ فکر کنم 

گوشه امام زاده نشستم بقضم اروم ترکید و اشک ریختم نمیدونم چقدر فقط به خودم اومدم و دیدم همه جا خلوت 

تا میس کال داشتم و ده تا اس  200شب بودسریع گوشیمو از تو کیفم در اوردم سرم سوت کشید  00بود ساعت 

-ودنبه امیر زنگ زدم با اولین بوق برداشتبیشترش مال تیرداد بود ستاره و رخی و امیر علی هم کلی زنگ زده ب

سالمصدای داد امیر تو گوشم پیچیدامیر : سالم زهر مار کجایی تو این وقت شب ؟ تیرداد دق کرد به خدا هممون 

امام زاده صالحم تنها بیا دنبالم تیرداد پیشته؟امیر:نه خیر رفته دنبال جنابعالی بگرده -داریم از نگرانی جون میدیم 

خودت تنها بیا به تیرداد نگو کجام امیر:همون جا تو امام زاده بمون تا بیام جایی -ونجا به خدا میکشمت تبسم.بیام ا

شب دختره ی احمقبدون خداحافظی تلفن رو قطع کرد بی اختیار دستم  00بری قلم پاتو شکستم به موال ساعت 

همه نگرانتن؟ تو داری اشتباه میکنی من برات  تاش برای تیرداد بود اولی : تبسم کجایی تو4رفت رو اس ام اس ها 

شبه کجاییی؟؟؟؟؟ دارم دق میکنمسومی:اول برو صیفه رو  9توضیح میدم جواب بدهدومی:د جواب بده لعنتی ساعت 

فسخ کن بعد هر غلطی میخوای بکنی بکن تا وقتی اسم من روته حق نداری کج بری فهمیدی یا 

رانتم به خدا کجایی تو؟؟؟؟؟؟؟بقیه اس ها مال امیر و ستاره و رخی بود نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟چهارمی:جواب بده تبسم نگ

طفلکی ها چقدر نگران بودنگوشیم زنگ خورد امیر بود سریع خودمو بهش رسوندم تمام تنم بی حس بود سرم 

ز حد حسابی سنگین بودامیر به حدی عصبی بود که دستشو باال برد تا بهم سیلی بزنهچون فشار امروز خیلی بیشتر ا

توانم بود قبل از فرود اومدن سیلی امیر رو صورتم از حال رفتم فقط صدای یا خدا تبسم چی شدی توشو 
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شنیدمچشمامو به زور باز کردم همه چی سفید بود ولی زندگی برای من سیاه سیاه دستم تو دست یه نفر بود و سرش 

یش چسبونده بودچشماشو باز کرد با دیدن من رو دستمسرمو برگردوندم تیرداد کنارم نشسته بود دستم به پیشون

مثل فنر از جاش پرید تیرداد: وای خدا تبسمم چشماتو باز کردی گلم؟پوزخندی زدمو و گفتم : خیلی رو داری 

نمیخواد فیلم در بیاری من به هیچ کس چیزی نمیگم میگیم تفاهم نداشتیم خیلی ساده مگه این دوران برای همین 

ام نه مزاحم خوشبختی دیگران معنی کبوتر با کبوتر باز با بازم خوب میدونم ولی اینو بدون  نبود؟من نه گدا گشنه

من بهت اعتماد کردم خیلی بی معرفتی خیلی حاال هم برو نمیخوام ببینمتتیرداد: تبسم تو داری اشتباه میکنی بزار 

متم اومد و صورتمو تو دستاش گرفت نمیخوام صداتو بشنوم تیرداد فقط برووووووووتیرداد به س-برات توضیح بدم

اشک تو چشمام پر پر میزد اروم پیشونیمو بوسید و به سمت در رفت مشت محکمی به دیوار زدو و گفت: باشه 

دیگه نمیخوامت هیچ وقت هیچ وقت -خانومم هرچی تو بخوای من بهت وقت میدم و ازت دور میشم خوبه؟

ق رفت بیرون نگاهی به سقف کردم و به اشک ذخیره شده تو چشمام برووووتیرداد نگاه وحشتناکی بهم کرد از اتا

اجازه دادم پایین بیادامیر: به به تبسم خانوم باالخره چشماتو باز کردی خانوم خانوما چند روزه همرو از کار بی کار 

ی نشده یه چند وقته مگه من اینجام؟ هیچی چیز خاص-کردی باالی سر خانومنحاال نمیخوای بگی چی شده گل دختر؟

نمه از تیرداد دلخور شده بودمامیر:دو روزه . مطمئنی یه دعوای ساده بوده؟ واسه خاطر یه دعوای ساده تو دو روزه 

بی هوشی تیردادم مثل این دیوونه ها کنار تختت پرپر میزد؟بقضمو قورت دادمو گفت : هیچی برادر من هیچی ما یه 

ذاشتیم االنم به این نتیجه رسیدیم که به درد هم نمیخوریم و میخوایم دوره ی سه ماهه برای اشنایی بیشتر باهم گ

صیغه رو فسخ کنیمامیر: نمیدونم چی شده ولی هرچی تو بخوای از بیمارستان مرخص شدم تو خوابگاه ستاره و رخی 

یزم من مرسی عز-خیلی پاپیچ شدن که بدونن چی شده ولی من چی داشتم بهشون بگم ؟ رخی: تبسم بیا شامتو بخور

گشنم نیست شما بخوریدرخی : شما بی جا کردی االن سه روزه مثل برج زهر مار نشستی این جا نه دانشکده میای نه 

چیزی میخوری ما مثل خواهرات میمونیم نمیخوای به من و ستاره بگی چی شده؟ستاره: راست میگه تبسم داری چی 

ست یه نمه بی حوصله امبا اصرار بچه ها غذا خوردم چیزی نی-کار میکنی با خودت دختر ؟ داغون کردی خودتو

امروز به بابا زنگ زدم و گفتم که اگه میشه با استاد صحبت کنه تا صیغه رو فسخ کنه بابا: چرا دختر بابا مگه چی شده 

یش ماه دیگه برای اشنایی بیشتر وقت دارید چیزی از تیرداد دیدی؟ اتفاقی افتاده؟ شما که تا هفته پ 0شما هنوز 

نه بابا جان شاید از طرف خودشون -خوش و خرم بودید حتی داریوش میگفت تیرداد اصرار داره زودتر عقد کنید

گفتن ما االن چند وقته به توافق رسیدیم که به درد هم نمیخوریم دیگه من خودمم لزومی نمیبینم که بیشتر از این 

ابا شما مشکلی دارید دوست دارید ادامه بدیم؟بابا : نه عزیزم بله ب-ادامه بدیمبابا : مطمئنی دخترم این تصمیم اخرته؟

فداتون بشم به مامانم سالم برسونید کاری با من ندارید؟بابا : نه -هرچی خواست تو باشه ما همون کارو میکنیم 

نو به دخترم مواظب خودت باش کاری داشتی به امیر بگو خداحافظت باشهدلم لرزید و ته دلم سوخت تا دیروز بابا م

باشه قربونتون خداحافظمامانم زنگ زد کلی هم با اون بحث کردم تا تونستم قانعش کنمروی تختم -تیرداد میسپرد 

نشسته بودم امروزم نرفته بودم دانشگاه حوصله هیچی رو نداشتمحرفای تیرداد داغونم کرده بود یه اهنگ اروم 

بزار رو شونه هام خوابت بگیرهبزار تا اروم دل بیتابت  گذاشته بودم و به اشکام اجازه میدادم اروم بریزنسرتو

بگیرهبهم نگو از ما گذشته دیگه دیره حتی من از شنیدنش گریم میگیرهبزار رو سینم سرتو چشمای خیس 

ترتوبزار تا سیر نگات کنم بو بکشم پیرهنتوبغل کنو بچسب بهم بکش دوباره دست بهم جز تو کسی رو ندارم 

م وقتی چشات خوابش میاد ادم غماش یادش میادیه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش نزدیک تر از نفس به
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میادچشمام سرخ سرخ شده بود رخی و ستاره در اتاقو باز کردن رخی با عصبانیت سمتم اومد و اهنگ رو خاموش 

مروز استاد اریا نژاد کرد رخساره: چه مرگت شده تبسم؟ چرا نمیگی به ما داری خودتو داغون میکنیستاره: تبسم ا

سراغتو میگرفت تیردادم حالتو از ما پرسید چتون شده شما دو تا اخه؟رخساره : راست میگه ستاره استاد گفت فردا 

منو و تیرداد بهم زدیمستاره و رخساره با هم گفتن: یعنی -کار واجبت داره :00بری پبشش تو اتاق  9ساعت 

نداشتیم همینرخساره:چرت نگو تبسم تو و تیرداد تا هفته پیش با هم  هیچی باهم تفاهم-چی؟؟؟؟؟ چی شده مگه؟؟

خوب بودید چطور یه هفته ای فهمیدید به درد هم نمیخورید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ستاره: دیروز تیرداد داشت دیوونه میشد 

بچه ها بس کنید دیگه حق ندارید اسم تیردادو جلوی من بیارید -اینو از حالش و رفتارش میشد فهمید 

همیدیییییید؟؟بقضم دوباره شکست و دستمو جلوی صورتم گذاشتمو به حال خودم گریه کردمرخی اومد سمتمو ف

بغلم کرد و گفت: تبسم جان ببخشید اروم باش ما فقط میخواستیم تو خودتو خالی کنی عزیزم ستاره: ببخشید تبسم 

ولی بزارید با خودم کنار بیام یه روزی بهتون تو بین هق هقم گفتم : وای بچه ها ببخشید منو -جان ما عذر میخوایم

میگم فقط کمکم کنید رخی : باشه عزیزم بگیر بخواب صبح زود باالخره با بچه ها رفتیم دانشکده کالس اول با 

تیرداد کالس مشترک داشتیم وارد کالس شدم بدون توجه به نگاه مشتاق و در عین حال عصبانیه تیرداد سر جای 

ه ها همه دورم جمع شدن و سراغمو گرفتن منم گفتم که رفته بودم شهرستان مریض بودمبعد همیشگیم نشستم بچ

سالم استاد خسته نباشیداستاد: به به سالم -کالس از بچه ها جدا شدم و پیش استاد رفتم در اتاقو زدم و وارد شدم

چیز خاصی -ده و بی رمقی؟تبسم خانم بالخره تشریف اوردید دانشکده؟ چی شده دخترم تو چرا انقدر رنگ پری

نیست استاد یه کم مریضماستاد: نمیخوای بگی چی شده؟بابات دیروز زنگ زده بود میگفت میخوای با تیرداد بهم 

بله استاد خود اقا تیرداد به شما حرفی نزده؟استاد : نه واال اونم مثل تو حرفی نمیزنه میگه هرچی -بزنی راست میگه؟

رد میدونستم دوستم نداره ولی دلم نمیخواست به این راحتی جا بزنه اخه همین تبسم بخوادبقض داشت خفم میک

خوب -چند هفته پیش بهم گفت که من مال اونم و نمیزاره دست کس دیگه ای بهم برسهچه خوش خیال بودم من

یدن همین استاد همون طور که به بابامم گفتم من و اقا تیرداد بهم نمیخوریم این دوره ی سه ماهه هم برای فهم

مطلب بود حاال که میدونیم بهم نمیایم چرا الکی ادامه ش بدیم؟استاد: چی بگم دخترم هر جور که تو مایلی من یه 

مرسی -نفر که خیلی امیدوار بودم باشه عزیزم با این که خیلی دوست داشتم عروسم بشی به خواستت عمل میکنم

ات دخترماز اتاق بیرون اومدم و بدون هیچ حرفی با بچه هارفتیم استاد خیلی لطف کردی با اجازتوناستاد: خدا به همر

خوابگاه دیگه کامل با تیرداد قطع رابطه بودم گاهی تو دانشکده همدیگرو میدیدم ولی مثل اول دانشکده مثل غریبه 

مثل ها از کنار هم رد میشدیم تو حیاط دانشکده نشستیم و داریم چایی میخوردیم به بخار چایی نگاه میکنم 

باشه -خوشبختی ادما دود میشه و میره هوا رخساره: میگم تبسم واسه امتحان پس فردا روت حساب کردیم ها

امروزم میریم میخونیم درس راحتیه ستاره: بچه ها پاشید بریم االن استاد میادمیدونستم واسه چی میگه سارینا رو به 

دست به سرش کنه با استاد اریا نژاد کالس داشتیم سر  رومون مثل کنه به تیرداد چسبیده بود تیردادم سعی داشت

کالس نشسته بودیم چند وقتی بود همه ی زندگیم درس شده بود از خوابگاه زیاد بیرون نمی اومدم در حال جزوه 

نویسی بودم که در کالس زده شداستاد: بله بفرماییددر باز شد و یه پسر وارد کالس شدیه نگاهی بهش کردم یه 

م رنگ با یه شلوار و کت کتون قهوه ای تنش بود یه کیف چرم قهوه ای دستش بود قیافشو به طرز جالبی بولیز کر

معصوم کرده بود و سرشو به طور با مزه ای میخاروند گفت: استاد ببخشید وسط کالس رسیدم اجازه میدید بیام سر 

؟از حرف استاد کالس از خنده منفجر شد کالس؟استاد: مگه شاگرد منی تو؟ تا حاال ندیدمت کجا بودی نبودی بال
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پسره در حالی که لبخند میزد گفت: استاد من دانشجوی انتقالی هستم تاره اومدم اجاره میدید بیام سر کالس؟استاد: 

بسیار خوب اقای؟ راستی اسمت چیه؟پسره: کیان ارین هستم استاد: خوب به سالمتی اقای ارین به دانشکده و کالس 

بفرماییدکیان: مرسی استادیه نگاهی به کالس انداخت همه ی کالس پر بود فقط یه صندلی کنار من ما خوش اومدید 

خالی بود که منو رخی و ستاره کیفامونو روش گذاشته بودیم چاره ای نمود کیفامونو برداشتیم به سمت صندلی اومد 

ست عینک نیم فرمشو زد و شروع به یه نمه صندلی رو با من فاصله داد زیر لب عذر خواهی کرد و رو صندلی نش

نوشتن کرد باالخره کالس تموم شد مشغول جمع کردن وسایالم بودم که صداش به گوشم خورد همون طور که 

سرش پایین بود گفت: خانم شرمنده من دیدم شما جزوتون خیلی کامله میشه لطف کنید به من بدید من کپی بگیرم 

ولی به حدی مودب و متین درخواستشو مطرح کرد که نتونستم نه بیارم بهتون برگردونم؟دلم میخواست بگم نه 

جزومو به سمتش گرفتم گفنم : بله بفرمایید تشکر و خداحافظی کرد و رفت منم کیفمو برداشتم دیگه کالس 

 نداشتیم و با بچه ها به سمت در رفتیم 

ا وقارتو کجا قایم میکنی نصیب ما باز غش و ضعف رخساره شروع شد:ای خدا این بندگان خوشگل و متین و ب

نمیشهمن و ستاره باهام گفتیم: رخی ببند حلقتوووووووووستاره : میگم قیافه ی تیردادو وقتی داشتی به این پسره 

نه چون برام مهم نیسترخی : ولی صحنه ی اکشنی رو از دست دادی سیاوش و بهمن به زور -جزوه میدادی دیدی؟

بیخیال اصال رفتار تیرداد برام مهم نیست -اد جلو من یکی که گفتم االن پسررو میکشهتیردادو نگه داشته بودن نی

میخواستیم سوار ماشین رخی بشیم که صدای بوقی ماشینی توجهمونو جلب کرد ماشین وحید بود اخ که من چقدر کم 

بگیریم وحید دستشو واسم  حواسم تازه یادم اومد امروز تولد امیر بود قرار بود بریم کافی شاپ اردالن براش جشن

تکون داد به سمتم اومد همزمان و تیرداد و دوستاش از در دانشکده بیرون اومدن تیرداد رد نگاهو خندمو گرفت و 

رو صورت وحید ثابت موند رنگ صورتش قرمز شد و دستاشو مشت کرد سیاوش و بهمن به زور جلوشو گرفته بودن 

یدم که گفت:تیرداد اروم باش بیا بریم تو ماشین بی تفاوت از کنارش نمیفهمیدم چش شده بود صدای سیاوشو شن

سالم پسر عمه مگه قرار نشد تو این بی معرفت های عالم تو با معرفت باشی وحید: سالم -گذشتم و به وحید رسیدم 

کارش مرده  دختر دایی ما همیشه چاکر و مخلص خانم مهندسم هستیم شما امر بفرمابعد تا زانو جلوی پام خم شد از

اره بریم . رخی و ستاره من با وحید میرم شما هم بیایددستمو -بودم از خندهوحید: خوب مهندس بریم؟ دیر شد ها؟

براشون تکون دادم نگاه بی تفاوتمو به تیرداد انداختم سیاوش به زور نگهش داشته بود تیرداد سرشو کالفه تکون 

باید تا قبل از اینکه بخواد جلوی وحید ابرو ریزی کنه برمسریع  میداد میخواست از دستشون خالص بشه نمیتونست

هیچی -نشستم جلو و گفتم :بریم وحیدوحید: تبسم این پسره هم دانشگاهیت چشه؟ انگار میخواد بیاد ما رو بکشه

ما می  وحید جان به ما چه حتما مریضه بروباالخره راه افتاد ولی مگه این تیرداد بی خیال میشد سایه به سایه با

پسر اقای اریا نژاد دوست باباستوحید نیم -اومدوحید: چه ماشین خوشگلی هم داره این پسره ی هم دانشگاهیت

نگاهی بهم کرد وحدانه به عمه اینا چیزی نگفته بود نمیدونم شایدم گفته بودو اونا به روم نیورده بودنوحید:اها حاال 

ونم شاید اونم تولد امیر علی دعوتهوحید دیگه بحثی نکرد تا اونجا از نمید-چرا مثل دزد و پلیس ها دنبال ما افتاده؟

خاطرات دانشکده اش گفت و کلی خندیدیم تا به کافی شاپ اردالن رسیدیم همه جمع بودن امیر و وحدانه و کاوه و 

نم مهندس بزن اردالن و دو سه تا پسر و دختری که من نمیشناختمهمین که وارد شدیم کاوه بلند گفت: به افتخار خا

دست قشنگروکل اونجا رفت رو هوا ستاره و رخی و تیرداد و بادیگارداش هم زمان با ما رسیدنکاوه به سمت ما اومد 

و گفت : خیلی خوش اومدید خانم بفرمایید داخلتیرداد خودشو بهم رسوند و زیر گوشم گفت: بگو خفه شه بهت 
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وزخند رو لبمو به سمتش برگردوندم و گفتم: اومدی اینجا چی نزدیک نشه وگرنه میکشمش نکاه پر از دلخوری و پ

کار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینحا محفل گدا و گشنه هاست یه وقت کسر شئنتون نشه اقاتیرداد چشمای عصبانیشو بهم دوخت 

سالم بر عزیزترین -و از حرص دندوناشو بهم فشار دادازش دور شدم و به سمت امیر که کنار وحدانه بود رفتم 

دنیا و لیلی عزیزش توللللللدت مبارک داداشیامیر: سالم تیسم خانوم گل قدم رنجه فرمودید مرسی گلمبعدم  برادر

طبق عادت همیشگیش سرمو بوسیدوحدانه: سالم خواهر شوهر عزیزم خوش اومدی روی یه صندلی نشستم و با 

تاره حسابی گرم گرفته بود و بهمنم حسرت به تمام دختر و پسرای اون جمع که با هم بودن نگاه کردم سیاوش با س

طبق معمول داشت برای رخی خالی میبست و جوری نشسته بود که چشم اردالن به رخساره نیفته از کارش حسابی 

خندم گرفته بود مشغول نگاه کردن کارای بچه ها بودم که صدای کاوه رو بغل گوشم شنیدمکاوه: چرا تنها نشستید 

ش دادمو و گفتم : میبینید که سر همه شلوغهخنده ای کردو شروع به صحبت راحبع همین جوری بچه ها رو نشون-؟

به درس و دانشکده و کار کردنگاهم به تیرداد افتاد مثل ببر زخم خورده نگاهم میکرد هنوز هم از نگاهش 

دم و از میترسیدم نمیدونم چه جادویی تو چشماش داشت که ادم رو وادار به اطاعت میکردخودمو جمع و جور کر

کاوه عذر خواهی کردم و برای بریدن کیک و دادن کادو پیش امیر علی رفتم روزها پشت هم می اومدن و میرفتن 

من افسرده تر از روز قبل بودم شوک بزرگی بهم وارد شده بود دیگه به این نتیجه رسیده بودم که اصوال ادم تو دل 

دور شده بودم همش تو الک خودم بودم ساعتای بین کالس یا  برو و دوست داشتنی نیستم از رخی و ستاره هم خیلی

تو کتابخونه درس میخوندم یا بی حرکت تو حیاط میشستمو به یه نقطه نامعلوم خیره میشدمامروزم مثل همه ی این 

ای رو زا تو حیاط نشسته بودمو نمیدونم به کجا نگاه میکنم ستاره و رخی رفتن اموزش کار داشتن صدای کیان از دنی

خودم بیرونم اورد کیان: سالم خانم عظیمیان جمعه قراره با بچه های دانشکده همه بریم کوه شما هم حتما باید 

سالم میتونم بپرسم چرا باید بیام؟کیان: چون حالتون اصال خوب نیست و این اصال نشونه ی خوبی نیست و این -بیاید

بیاید باید و اگه یه روز بفهمم کدوم ادم بی انصافی این غم تفریح برای عوض شدن روحیتون خیلی مناسبه شما باید 

بزرگو به چشمای شما داده حتما بیچارش میکنمسریع از جاش بلند شد و رفت تو این چند وقتی که اومده بود 

دانشگاه ما تو دل همه حسابی جا باز کرده بود شخصیت فوق العاده جالبی داشت همیشه شیک و مرتب می اومد 

با این که وضعیت نسبتا معمولی داشت و ماشینش یه پراید ساده بودتو برگزاری نماز جماعت و جشن ها و دانشگاه 

عذاداری های دانشکده تو همه چی پیشقدم بود و با همه ی بچه ها خاکی و صمیمی برخورد میکرد درست نقطه ی 

نم شاید یه روز بخشیدمش از روز تولد مقابل تیردادوای تیرداد چه کردی با دل من هنوزم ازش فوق دلگیرم نمیدو

امیر علی از این رو به اون رو شده دائما با سارینا جلوی چشمم رژه میره فکر کنم داره گرم گرفتن اون روزم رو با 

کاوه تالفی میکنهالبته معلومه داره ادا در میاره ولی اونم مثل من ته نگاهش یه غم داره غمی بزرگدر حال فکر و خیال 

سالم عمه جونم فدات شم چطوری؟ عمو شهداد و وحید و وحدانه -ه گوشیم زنگ خورد از خونه ی عمه بودبودم ک

-خوبن؟عمه: سالم بی معرفت عمه یه سر به ما نزنی دو دستی چسبیدی به خوابگاه ؟ همه خوبن گلم سالم میرسونن

زم حق داری راستش غرض از مزاحمت شرمنده عمه جونم من به خدا این روزا خیلی درسم سنگینه عمه: میدونم عزی

عزیزم امشب رضا و سمیرا دارن میان تهران منتظرتم شام دور هم باشیموای خدا االن نه روحیم داغونه نمیشد از 

باشه عزیزم میام به شرطی که اخر -دست عمه در برم یه دفعه یاد کیان افتادم خداقل میتونستم یه امشب اونجا باشم 

اخه جمعه قراره با بچه های دانشگاهمون بریم کوه -یزم فردا که جمعست بری چی کار تنها؟شب برگردم عمه:وا عز

باشه حتما -قول دادم نمیتونم قالشون بزارمعمه: باشه عزیز عمه منتظرتم شب میبینمت خداحافظت باشه
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د افتاد که با خدانگهداراشک تو چشمام جمع شد فقط منتظر یه تلنگر بودنگاهم به چهره ی شاد و خندون تیردا

سارینا از در دانشکده بیرون میرفتن فقط تو دلم گفتم :چرررررررا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟از جام بلند شدم تا یه ذره پیاده روی 

کنیم تا شاید بغضم نشکنه اروم کنار خیابون زیر بارون قدم میزدم و داشتم با اشکام میجنگیدم تا سرازیر نشن و با 

مه میکردم وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزههمه غصه های دنیا توی خودم این شعر سیاوشو زیر لب زمز

سینه ی منهزیر بارون میشکنه بغض صدام دیگه غیر از یه دونه پنجره چیزی نمیخوام پشت پنجره میشینمو اواز 

ار وقتی بارون میخونم منتظر واسه رسیدنت تو بارون میمونم زیر بارون انتظارت رنگ تازه ای داره منم عاشق ترم انگ

میبیارهبعضی وقتا که میای سر روی شونم میزاری تموم غصه ها رو از دل من برمیداریاما این فقط یه خوابه خواب 

پشت پنجرهوقت بیداری بازم غم میشینه تو حنجرهتو حال خودم بودم که ماشین تیرداد با سرعت سرسام اوری از 

ی جوب گرفت واسه این که نیفتم دستمو حفاظ کردم ولی لبه ی جوب  کنارم رد شد تعادلمو از دست دادم پام به لبه

به حدی تیز بود تنها چیزی که حس کردم یه سوزش عمیق بود و دندونای من که بهم ساییده میشدنگاهی به دستم 

 کردم مثل فواره خون بیرون میزد کیان که داشت از در دانشکده بیرون می اومد با دیدن من مثل جت خودشو بهم

رسوندکیان:چی کار کرد این تیرداد دیوونه؟ بردار دستتوببینم وای خدا تبسم دستت نیاز به بخیه داره من میرم 

ماشین بیارم تو همین جا بمونسریع از جاش بلند شد و دویدگوشیم داشت خود کشی میکرد با بی حالی جواب 

ماشینشو بیاره با ستاره بلندم کردن و تو  رخساره رو دادم با ستاره سریع خودشونو بهم رسوندن رخی رفت سریع

 00ماشین نشوندنم سریع به درمانگاه رسوندنم کیانم انگاری میدونست من با ماشینش نمیام پشت سر ما اومددستم 

تا بخیه خورد و بانداژ شد انگار رگمو زده بودم رخی: اخه دختر جون نمیشد یه نمه کم درد تر خود کشی میکردی 

-اه معنی داری به هم کردیم نمیدونم کیان چی ته نگاهم خوند که به بچه نگفت کار تیرداد بوده ؟منو و کیان نگ

ممنون اقای ارین که زحمت کشیدید تا این جا اومدید مزاحم وقتتون شدم کیان نگاه پر مهرشو تو صورتم پاشید و 

گفت :سالمتی خودمو در اصل تضمین گفت :این حرفا چیه شما هیچ وقت مزاحم نیستید سرشو پایین انداخت و اروم 

کردم بعد سریع از اتاق رفت بیرون رخساره: ای ای ای این طور که بوش میاد دل اقا مهندس گوگولی دانشگاهو 

با بی حالی پوزخندی زدم و گفتم : مردا همه مثل -بردی انگار هااااستاره: خداییش این کیان چقدر اقاست بی نظیره

دم فارغحاال هم شام خونه ی عمم دعوتم بریم خوابگاه لباسمو عوض کنم کثیف و خونی همن یه روز عاشقن روز بع

شدهمیرسونیم رخساره؟رخی : اره عزیزم حتما فردا میخوایم بریم کوه حاال باید حتما امشب بری؟با کمک ستاره از 

رو راضی کنم نرم  امشب رضا و سمیرا دارن میان تهران نتونستم عمه-تخت اومدم پایین دستم هنوز میسوخت 

رخساره:وای تبسم نمیشه نری اونارو ببینی حالت از این بدتر میشهستاره: به خدا منو و رخساره داریم دیوونه میشیم 

این افسردگی تو هر روز داره بدتر میشه نمیخوای بگی چرا با تیرداد بهم زدید ؟ ما دوستاتیم خودتو خالی کن سبک 

شب برمیگردم براتون تعریف میکنم در حال رفتن به سمت ماشین بودیم که -یره بشیبغضمو قورت دادم تا گریم نگ

کیان با یه بسته به سمتمون اومد و بسته رو جلوم گرفت و گفت :بفرمایید شرمنده که نمیتونم تا خوابگاه همراهیتون 

م جالبی کرد و سرشو شرمندم نکید اقای ارین باید هزینه ی درمانمم حساب کنید کیان اخ-کنم باید برم سر کار

پایین انداخت و گفت: نزنید این حرفا رو عذابم ندید همه ی دنیا فدای یه تار موی شما بعد انگار فهمیده باشه چی 

گفته خودشو جمع کرد و پاکتو به دستم داد به سمت ماشینش رفت قبل از سوار شدن نگاه بی تابشو بهم دوخت و 

شید قبل از اینکه جواب منو بشنوه سوار ماشینش شد و رفت من هنوز مات گفت : خانم عظیمیان مواظب خودتون با

ومبهوت وسط حیاط درمانگاه بودم نگاهی به پاکت تو دستم انداختم خندم گرفت به اندازه ی یه هفته تنقالت اب 
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ینم که خانم میوه و اناناس و..........خریده بود زیر لب گفتم : پسره ی دیوونه رخساره به سمتم اومد وگفت:میب

شوماخر دستش چالغ شده نمیتونه رانندگی کنه عیب نداره چاره ای نیست باید گوشه ای از هنر بی بدیل منو 

ببینیدرفتیم جلوی خوابگاه لباسمو عوض کردم وبه سمت خونه ی عمه رفتم ستاره و رخساره کلی بهم سفارش کردن 

از رضا تو دلم سنگینی میکردتو خونه عمه نگفتم که خودمو عادی نشون بدم چه خوش خیال بودن غم بزرگ تری 

دقیق چی شده کلی هم اونا ناراحت شدن و امیر به خاطر بی احتیاطی سرزنشم کرد شب سختی بود سمیرا یه دختر از 

خود راضی ولی فوق العاده خوشگل بود با حرفاش منو وحدانه رو حسابی حرص میداد بد جور با نیش و کنایه حرف 

م از پشت سرش موقعی که رضا نبود اداشو در میاورد من و وحدانه هم به زور از خنده خودمو کنترل میزد وحید

میکردمسر سفره ی شام سمیرا با دیدن دست من گفت: ای بسوزه پدر عاشقی خانم مهندس واسه خاطر کی رگتونو 

نسرد گفت: تو این دنیا سمیرا زدید؟صورت امیر علی قرمز شد و رضا فکش منفبض شد ولی وحید با حالت کامال خو

خانم کسی وجود نداره لیاقت تبسم ما رو داشته باشه اگه وجودم داشته باشه اون باید رگشو واسه خاطر تبسم بزنه به 

وحید قدر شناسانه نگاه کردمسمیرا هم پشت چشی نازک و کرد و شروع به خوردن غذاش کردسمیرا تقریبا ساکت 

 9با زبونش ما رو میسوزوند من و وحدانه ام به موقع حسابی جوابشو میدادیم ساعت شده بود ولی تا سر شب بازم 

 2بود که از امیر خواستم ببرتم خوابگاهوحید: تو امروز از صبح سر کار بودی بزار من میبرمشامیر :خدا خیرت بده از 

مم مثل وحدانه رضا رنگ صبح بیدارم نمیتونم چشمامو باز بزارم میترسم تصادف کنموحید: این حرفا چیه تبس

صورتش قرمز شده بود و دستاشو مشت کرده بود واسه من غیرتی شده بود بچه پروووخداحافظی سر سری با همه 

کردم و با وحید رفتم دلم خون شد وقتی زانتیا رضا رو جلوی در دیدم یعنی پول انقدر مهم بود من به خاطرش دوبار 

همه چیبرای رخی و ستاره سر بسته قضیه خودمو تیرداد و تعریف کردم اونا تحقیر بشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لعنت به پول به 

هم با دهن باز نگاهم کردن وقتی حرفام تموم شد هیچکدوممون هیچی نگفتیم رخی و ستاره خوابیده بودن اما من 

عه ی قبل از چشمام اصال واژه ی خواب رو بلد نبود ذهنم رفت تو یکی از اخرین خاطرات با تیرداد بودن اخرین جم

اون قضیه خونه ی استاد شام دعوت بودیم تیرداد واسه شام داشت جوجه درست میکرد کارش تموم شده بود و منم 

کنارش وایستاده بودم و موهای بلندمو به خواست تیرداد باز گذاشته بودم و با هم به منظره ی باغ رو به رو مونو 

دم تمام تنم داغ شد تو بغل تیرداد بودم اونم سرشو تو موهام فرو میدیم تو حال خودم بودم که یه دفعه احساس کر

کرد بود و گفت: من عاشق این موهاتم دیوونم میکنه درست مثل خودتوای خدا روزای خوبم داره پشت سر هم میاد 

ایستاده  تو ذهنم مثل اون روزی که سر جا نماز بودم و مشغول نماز خوندن بودم تو تمام مدت نمازم تیرداد جلوی در

بود نگاهم میکرد نمازم که تموم شد اومد و رو به روم نشست و نگاه بی تابشو بهم دوخت و گفت:میدونی خیلی 

معصوم وپاکی؟بعد دستشو زیر چونم گداشت و سرمو و اورد باال گونمو بوسید و گفت : واسه من خیلی دعا کن بعد 

گذریم تو این چند وقتی که با هم بودیم هیچ بی حرمتی سریع ازم دور شدازش دلم خیلی شکسته بود ولی از حق ن

ازش ندیده بودم هیچ خاطره بدی واسم نزاشته بود بی انصافدستم دور گردنم بود دلیلشو خوب میدونستم گردنبند 

تیردادو بهش برنگردونده بودم خودمم نمیدونستم چرا فقط ارومم میکرد هر وقت لمسش میکردمنمبدونم چقدر 

ا کی خوابم برد فقط یا پرتاب بالش به سمتم بیدار شدمدوباره این رخساره شوخی خرکیش گل کرده گریه کردم ی

تو هنوز  2:42باید جلوی در دانشکده باشیم االن ساعت  0::0بود رخی:پاشو دیگه خوابالوی بیخاصیت ساعت 

د ستاره: غلط کردی بلند میشی گیر نده رخی خسته ام خوابم میاد من نمیام خودتون بری-مثل خرس پاندا خوابیدی؟ 

یا یه پارچ اب مهمونت بکنم؟ باالخره نتونستم راضیشون کنم کم اوردم حوصله ی تیپ زدن نداشتم ولی نمیخواستم 
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نامرتب برم که تیرداد به حال و روز داغونم پی ببره پالتو چرم قهوه ایمو با جین خاکیم که هفته پیش خریده بودم 

سرم کردم چادر دانشجویی سرم کردم واسه این که صورتمو از بی روحی در بیارم یه نمه ست کردم مقنعه قهوه ای 

ارایش کردم و با بچه ها خودمونو به جلوی در دانشکده رسوندیم تقریبا بچه های ورودی خودمون همه بودن تیرداد 

تم من چی ازش کم داشتم ؟ یه و سیاوش و بهمن با سارینا و پریوش و عاطفه هم با هم بودن نگاهی به سارینا انداخ

چیزی درونم شکست و خودم به خودم جواب دادم:معلومه پول یاد حرف تیرداد افتادم: کبوتر با کبوتر باز با باز 

اصوال کنده نمیشن  : 2 0رخساره: ایش این سیریش های بی خاصیتم که هستن ستاره: نه بابا بهتره بگی چسب 

بله به -ومد کیان: سالم بر خانم مهندس های سحر خیز بهترین خانم عظیمیان؟ کیان با لبخند همیشگیش به سمتون ا

لطف شما رخساره کنار گوشم گفت: ای جونم حاال بسوز تیرداد خان داره روبه روی ما جلز ولز میکنه بهتر اتیش 

ر تو این دنیا تنها کسی بگیر با اون سارینا ایکبیریت کیان: خانم صمیمی در گوشی نداشتیم ها بگید ما هم بخندیم انگا

که میتونه لبخند رو به لب خانم عظیمیان ما بیاره شمایی صدای ذاکر بلند شد و از همه ی بچه ها خواست سوار 

اتوبوس بشن گروه پسرا ته اتوبوس نشستن ستاره:چه خوب این سارینای کنه بی خیال تیرداد شد نرفت بچپه تو 

م دبیا این چرا داره خون ریزی میکنه صبح که خوب بود؟ باالخره بغلش دستم درد میکرد نگاهی بهش انداخت

رسیدیم از ماشین پیاده شدیم خون ریزی دستم قطع شده بود ولی بانداژ دستم کامل خونی شده بود کیان به سمتم 

اومد و گفت:خانم عظیمیان من واستون بانداژ اوردم حدس میزدم خودتون حواستون نباشه حاال هم اگه ممکنه 

ستتونو بیارید جلو واستون عوضش کنم جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! همینو کم داشتم جلوی تیرداد که مثل به قول د

نه اقای ارین -ستاره مثل ببر وحشی نگاهم میکرد دستمو بدم تو دست کیان بگم بیا عشق من عوضش کن!!!!!!!!!! 

معمول برق از سرمون پروند فکر کنم این تیرداد با ممنون من خودم میتونم شما با بچه ها برید صدای تیرداد طبق 

مامورای اداره برق فامیل بود اصوال تو پروندن سه فاز استاد بود تیرداد: سالم دستت چی شده ؟ کیان که از لحن 

عامیانه ی تیرداد شوکه شده بود گفت:فکر نمیکنم به شما مربوط باشه اقای اریا نژاد؟ تیرداد دستشو مشت کرد 

پس به تو مربوطه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کیان نگاه عصبانیشو به تیرداد انداخت و گفت :بله چون موقعی که  وگفت :

داشتی ای بال رو سرش میووردی من اونجا بودم نه جنابعالی تیرداد نگاه عصبانیشو بهم انداخت احتماال فکر کرده 

وباره جای من کیان جواب داد: دیروز که خود زنی کردم دیوونه تیرداد: میگم دستت چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ د

تا از بغلش رد میشدی پرت شد تو جوب باید برمیگشتی ببینی چش شده تیرداد یقه ی کیان رو  200با سرعت 

گرفت و گفت : از کی تا حاال تو زبون خانم عظیمیان شدی؟ نکنه مدیر برنامه هاشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهمن و 

اتیش زده باشی سر رسیدن سیاوش :بچه ها چتون شده دارید چی کار میکنید ؟  سیاوش طبق معمول انگار موشونو

همه دارن نگاهتون میکنن رخساره به سمتم اومد وگفت :ممنون اقای ارین که به فکر تبسم بودید ما که هممون کال 

روهاتونو یادمون رفته بود میدونستم میخواد تیرداد حرص بده کیان یقشو صاف کرد کامال خونسرد گفت: دا

خوردید؟ اگه درد دارید بریم درمانگاه؟ بهمن و سیاوش به زور تیردادو نگه داشته بودن سارینا به سمت تیرداد اومد 

و گفت :عزیزم مشکلی پیش اومده؟ بیا بریم دیگه همه رفتن؟ تیرداد با چشمای به خون نشسته همراه سارینا رفت 

طاقتشو نداشتم به یه جای دنج رسیدیم و اقای ذاکر دعای عهد رو خیلی هنوزم نمیتونستم تیرداد و با سارینا ببینم 

قشنگ خوند بعد صبحونمونو خوردیم و اروم اروم راه میرفتیم منم محو طبیعت اطراف بودم که صدای بچه ها بلند 

شگاهمون شدسیاوش:تیرداد باید بخونی قول دادیتیرداد: ول کن سیاوش حوصله ندارم امیر محمد یکی از پسرای دان

گفت:اصال مسابقه بین تیرداد و کیان بزاریم جفتشون صداشون عالیه کیان: امیر محمد بی خیال شوتیرداد: فکر بدی 
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هم نیست بعد نگاه عصبانیشو به کیان دوخت و گفت : اول من بخونم یا تو؟کیان: شما حق اب و گل دارید اقای اریا 

دور نگاهشون میکردم کیان: خانم عظیمیان چرا غریب نشستید  نژاد همه دورشون جمع شده بودن من از فاصله ی

بیان تو جمع مابه سمتشون رفتم و کنار رخساره وستاره نشستمموهای لخت تیرداد روی صورتش ریخته بود و چقدر 

قیافشو خواستنی کرده بود ته دلم لرزید نگاهشو به دوردست ها خیره کرد و شروع به خوندن کرد کجایی که ببینی 

ن هنوزم دارم تو حسرت چشات میسوزمروز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بزارمهنوز کالفه ام تو م

فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم که بهت بگم ببخشید دلم حرف تورو هیچ وقت نفهمیدیه وقتایی میام کنار 

رم حالم خراب و دارم میمیرمغریبه ها نتونستن بفهمن یه خونه همون وقتایی که دارم بهونهیه چند وقته بهونتو میگی

ذره از دلو از حرفای منپشیمونی مثل غصه میمونه تموم خنده هاتو میسوزونه پشیمونم پشیمونم پشیمونبرات مغرور 

ونم بودم توبودی ولی با تو نبودم تو بودی من از تو دور بودمکسی جاتو نمیتونه بگیره برای گفتن این حرفا دیرهمید

که دیگه دوسم نداری ولی تو توی قلبم موندگاریکسی جاتو نمیتونو بگیره برای گفتن این حرفا دیرهمیدونم دیره و 

دیگه تمومه ولی چی کار کنم که ارزومهدوباره تو بشی چراغ خونم منم پیشت باشم دردت به جونمیه چند وقته 

چه سوزی داشت صداش ستاره اشکامو با دستاش قبل  بهونتو میگیرم حالم خرابه دارم میمیرمهمه براش دست زدن

از اینکه کسی ببینه پاک کرد سارینا:ای ول تیرداد تو صدات بی نظیره مثل همیشه کیان نوبت توئه کیان شروع به 

خوندن کرد تو با منی هر جا برم مهر تو بند جونمه عشقت نمیره از سرم تو پوست و استخونمهیه دم اگه نبینمت یه 

لتنگت میشمنگاه دریایی تو ابی روی اتیشمواست دلم واست تنم واست تمام زندگی از تو دوباره منع شدم با تو دنیا د

تموم شد خستگینم نم بارون چشام گواه عشق پاکمه هم نفس قسمت من دوستت دارم یه عالمه قشنگترین خاطره ها 

ان داشت چشماش بارونی میشد اما سریع خودشو با تو از تو گفتنهارامش وجود من صدای تو شنفتنهوای خدای من کی

جمع کردامیر محمد: اهای عاشق خوش به حال اون کسی که کیان ما به خاطرش این جوری دگرگون شدهکیان 

سرشو باال اورد با چشمای بارونیش زل زد تو صورت من وگفت:قابل عشقمو نداره به پاش بیفته جون ناقابلمم 

هست این خانوم خوشبخت ؟کیان: ای ای ای فوضولی ممنوع دیگه بسه پاشید بریم  تقدیمش میکنمسارینا: حاال کی

همه ی دخترا دورم جمع شدن پریوش:وای تبسم جدی جدی عشق کیان تویی هاعاطفه: دیدی چه جوری تو چشمات 

باال رفتیم چه بی خیال بابا چرا حرف مفت میزنید بیاید بریم همه رفتن با بچه ها -زل زد من مطمئنم واسه تو خوند 

جای خطرناکی هم بود ایکیو ها با این جا انتخاب کردنشونرخساره:بچه ها اگه من مردم به رهام بگید این بهمن خاک 

بر سر عوضی منو کشتستاره: وا به بهمن بی چاره چی کار داری تو؟رخساره: اه اه اه برن گم شن سه تاییشونیه سری 

دخترا تقریبا وسط بودیم تیرداد و دوستاش و بقیه هم پشت سرمون بودن  از پسرا از جمله کیان جلومون بودن ما

تقریبا ساپورتمون کرده بودن تو همین موقع نمیدونم سارینا چرا به زور میخواست از وسط ما رد بشه ستاره و 

محکمی به رخساره هم لجبازیشون گرفته بود وای خدا جادش خیلی باریکه یه دفعه نفهمیدم چی شد فقط سارینا تنه 

رخساره زد و رخساره هم نتونست تعاددلشو حفظ کنه محکم خورد به من منم پرت شدم فقط تو لحظه ی اخر با 

همون دست داغون و بخیه خوردم یه تیکه سنگ رو نگه داشتمرخساره: یاااااااا حسیییییییییییین تببببببببببسمممچنان 

د دستم بی حس بود از ترس جرئت نگاه کردن به پایین جیغی زد که همه دویدن سمتمونتمام تنم خیس عرق بو

نداشتم کیان و تیرداد باال سرم وایستاده بودن و با بهت منو نگاه میکردناینا رو باش من دارم میمیرم اینا انگار دارن 

 صحنه ی فیلم ترسناک میبینناز فکر خودم خندم گرفت یهو کیان به خودش اومد خم شد سمتم و گفت: تبسم دستتو

بده به من اروم باش چیزی نیست تیرداد اروم بهش گفت : دستت بهش بخوره میکشمت برو کنار کیان :به تو چه 
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مربوط اخه؟ تو چی کارشی؟تیرداد دیگه مهلت حرف زدن به کیان نداد مچ دستمو گرفت تو دستش دستای خودشم 

کشیدم باال حاال دیگه رسما تو بغلش بودم داشت می لرزیداز ته دل داد زدم دستم به شدت میسوخت تیرداد به زور 

ولی رخساره نذاشت حال کنیم خاک بر سربعدا به حسابش میرسم منو از بغل تیرداد بیرون کشید شروع کرد به 

وای رخی چرا انقدر فشارم میدی به خدا نمردم هنوز به امید خداتیرداد رو به روم نشسته بود وای خدای -گریه کردن

ش دستمو گرفت تو دستاش و گفت : بخیه ش پاره شده باید ببریمش بیمارستانمن میبرمش شما من داغون بود قیاف

ها بریدباالخره من و ستاره رخساره و تیرداد رفتیم طفلکی کیان از ترس تیرداد نمیدونم شایدم به خاطر من نیومد 

بخت بود ولی وسط راه دیگه نتونستم رو دو تا پام نمیتونستم راه برم بی حال بی حس بودمبیشتر وزنم رو رخساره بد

راه برمطفلکی رخساره هم جونی براش نمونده بود تیرداد اومد سمتم زیر بازو مو گرفت تقریبا تمام وزنم روی تنه 

تیرداد بود حتی نمیتونستم تیرداد رو به خاطر نا محرم بودن پس بزنم ولی انگار هنوز باورم نشده بود که نامرمیم با 

ارامش میگرفتم با هزار زحمت رسیدیم درمانگاه چه روزی بود امروز تا بعد الظهر زیر سرم بودم اغوش تیرداد 

دیگه سرمم تموم شده بود با بچه ها به سمت در رفتیم تیرداد دم در جلوی ماشینش منتظرمون بود پسره ی پرو فکر 

-دیده باشم تیرداد: میرسونمتونکرده من سوار ماشینش میشم همون ماشینی که میگفت عمرا تو شهرمون لنگشو 

نیازی نیست خودمون میریم تیرداد: لج نکن حالت خوب نیست بیا بریمرخی و ستاره عذر خواهی کردن و به بهونه 

ی اژانس گرفتن جلوتر رفتنسرمو جلو بردم و گفتم: ای وای اقای اریانژاد ازتون چیزی کم نمیشه یکی مثل من که تو 

ا رو ندیده سوار بشه؟تیرداد دندوناشو بهم فشار دادو گفت:حرف مفت نزن میگم بیا شهرمون لنگه ی بی ام و شم

که برای خرج این  20بشین تا عصبانی نشدمپسره ی پرو فکر کرده ازش میترسمدستمو تو کیفم کردم یه تراول 

هزینه درمانمه به چند روزم گرفته بودمو در اوردم و به سمت ماشین تیرداد رفتم پولو تو ماشین گذاشتم و گفتم:

سارینا خانومتم بگو من کاری بهش ندارم دیگه قصد جونمو نکنه تیرداد قرمز شد خونسردانه از کنارش رد می شدم 

من خیلی وقته شماره ی شما رو از گوشیم پاک کردم اگه هم داشتم صد -که گفت :اگه حالت بد شد بهم زنگ بزن 

شیطنتم گل کرد و گفتم: در ضمن اقای ارین گفتن اگه مشکلی بود به سال سیاه با شما کاری نداشتم نمیدونم چرا 

ایشون زنگ بزنم فکر نکنم به شما نیازی باشهتیرداد به سمتم خیز برداشت سرشو نزدیک گوشم اورد و گفت: سعی 

و کن دهنتو ببندی وگرنه اون دندوناتو تو دهنت خورد میکنماز لحنش وحشت کردم چشمام قرمز شده بود جذابیتش

صد برابر بیشتر کرده بود وقتی عصبانی میشد خواستنی تر میشدولی سعی کردم خونسردی مو حفظ کنم بی تفاوت 

نگاهش کردم و گفتم : من با شما نسبتی ندارم اقای محترم االنم تا بیشتر از این ابروتون نرفته که با دختر امل و 

اری دیوونم میکنی تبسم دیوونه چرا نمیزاری برات دهاتی مثل من حرف زدید راهتنو بکشید و برید تیرداد: د

پول درمانمم گذاشتم تو ماشینتون نمیخوام فردا بگید دختره ی گدا و گشنه منو سر کیسه -توضیح بدم؟؟؟؟؟؟؟

کردتیرداد: تبسم خفه شو دیگه جوابشو ندادم فقط گوشیم زنگ میخورد نگاه کردم کیان بود نمیدونستم چرا دارم 

الو سالم اقای ارین بله خوبم ممنون از -واب کیانو میدادم فقط میدونستم میخوام عذاب بکشه مثل منجلوی تیرداد ج

لطفتون بله حتما اگه کاری داشتم هنوز حرف تو دهنم بود که گوشیم از کنار گوشم کشیده شد و پرت شد تو دیوار 

خورد میکنم از زور عصبانیت نفس نفس  روبه روتیرداد: تبسم از جلوی چشمم برو وگرنه جلوی این همه ادم فکتو

میزدبا بهت به گوشیم نگاه کردم تنها سیم کارتم بود که از خشم اژدهای تیرداد در امان مونده بود برشداشتم 

انگشت اشارمو به سمت تیرداد گرفتمو و گفتم:ببین اقای محترم بار اخری باشه که تو زندگی خصوصی من دخالت 

تی ندارمبه اندازه کافی تو این چند وقت مستفیضمون کردی اون همه تحقیر بس نبود ؟ میکنی من با شما هیچ نسب
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برو به سارینا جونت برس برو دیگه اویزون نداریسعی کردم اشکام نریزه سریع به سمت رخساره و ستاره دویدم و 

اه رسیدیم شکر رخساره برام با اژانسی که گرفته بودن به سمت خوابگاه رفتیمخدا رو ما سه تا امروز سالم به خوابگ

بود دیگه سه تاییمون بیهوش شدیم از خستگی صبح زودتر از  2صدقه انداخت خدا رو شکر فردا کالسمون ساعت 

بود این رخی و  0::0همه بلند شدم تا یه کم به درسام برسم این چند وقته خیلی از درسام عقب افتاده بودمساعت 

اره و رخساره الهی بترکید بیدار شید دیگه االن کالس شروع میشه رخی: ست-ستاره مثل خرس قطبی خواب بودن 

ظهرهستاره:اصال به درک اقا جان ما نمیخوام  2غلط کردی بلند شید دیگه ساعت -تبسم فک نزن میخوایم بخوابیم

بیام سر کالس حرفی هست؟هر کاری کردم این این دو تا خرس از خواب بلند نشدن و مجبور شدم تنها برم 

دانشکدهجلوی در دانشگاه کیان در حال قدم زدن بود از حالت راه رفتنش معلوم بود چقدر نگرانه اها تازه یادم اومد 

دیروز داشتم با کیان میحرفیدم که تیرداد گوشیمو ترکوند داشتم سمت دانشگاه میرفتم که صدای بوق ماشین 

سالم داداش -یعنی چی شده؟با عصبانیت اومد سمتم مجبورم کرد سرمو برگردونم امیر علی بود چقدرم عصبانی بود

چه عجب از این طرفاامیر علی: علیک سالم چی به تو بگم دختر اخه تو چرا انقدر بی فکری ؟ از دیروز مامان طفلکی 

مرد از نگرانی چرا تو گوشیت خاموشه دوستاتم جواب نمیدن مجبور شدم زنگ بزنم تیرداد تازه اون میگه انگار 

اره -شیت از دستت افتاده شکسته اره؟ای پسره ی پرو انگار یادش رفته خودش گوشی دست گلمو ترکونددیروز گو

داداش ببخشیدموبایلشو سمتم گرفت با مامان حرفیدم خیالش جمع شدامیر یه گوشی نوکیا ساده}از اون ضد گلوله 

دست دادم و خداحافظی کردم به  هاش{ بهم داد به ساعتم نگاه کردم ده دقیقه دیگه کالس شروع میشد با امیر

سمت دانشگاه رفتمکیان جلوی در خشکش زده بود و مات نگاهم میکرداهمیتی بهش ندادمو خودمو به کالس 

رسوندم سر کالس همه ی بچه ها حالمو پرسیدن تیردادم ته کالس نشسته بود و زل زده بود تو صورت من درست 

ی رو شروع کنه اقای ذاکر اومد جلو و ازم خواست بعد کالس برم مثل همون روزایی که میخواست اون مسخره باز

دفتر فرهنگ کارم دارهای خدا این چی میخواست این وسط؟باالخره استاد اومد تا اخر کالس فقط حواسم به درس 

بل از بود حتی به کیان که ده دقیقه بعد از استاد با قیافه ی داغون اومد سر کالس هم توجه نکردم بعد کالس سریع ق

اینکه بخوام با هرکی رو به رو بشم خودمو به دفتر فرهنگ رسوندم ببینم ذاکر چی کار باهام دارهذاکر : سالم خانم 

مرسی عجله دارم باید برم امری با بنده داشتید؟ذاکر: خوب غرض از -عظیمیان خوش اومدید بفرمایید بشینید

ری بنده رو با خانواده مطرح کردید؟تازه یادم اومد باید مزاحمت راستش این بود میخواستم بدونم موضوع خواستگا

شرمنده اقای ذاکر من خیلی این چند وقت سرم شلوغ بود باید زودتر -به این بیچاره دو ماه پیش جواب میدادم

جوابتونو میدادم راستش با عرض شرمندگی فراوون بنده جوابم منفیه و در حال حاظر موقعیت ازدواج ندارمذاکر 

ایین انداخت و اروم گفت: دشمنتون شرمنده ممنون که خبر دادیدسریع از ذاکر خداحافظی کردم و اومدم سرشو پ

بیرون از در که اومدم بیرون تیرداد یه طرف راهرو وایستاده بود و کیان طرف دیگه صحنه ی خیلی جالبی بود اگه 

وشون رفتم حیاط تا یه چایی بخورم و برم االن بچه ها بودن یه دل سیر با هم میخندیدیم بی توجه به حضور هرد

خوابگاهروی صندلی نشسته بودم نگاهی به دستم انداختم احساس کردم هنوز گرمی دستای تیرداد روش بود بعد 

رضا تیرداد تنها کسی بود که به حریم دلم راه پیدا کرده بود حتی کیانم با این همه توجه نمیتونست جای تیرداد 

میتونستم حرفاشو تحقیراشو فراموش کنم تو فکر خودم در حال شنا بودم که صدای کیان کنار مغرورمو بگیره ولی ن

سالم اقای ارین ببخشید دیروز گوشیم از دست افتاد تقریبا خورد شدکیان: -گوشم شنیدمکیان : سالم خانم عظیمیان

میکنم خانم عظیمیان بهم بگید ببخشید چرا باید به شما جواب بدم؟کیان:خواهش -تیرداد با شما چه نسبتی داره؟
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برام خیلی مهمهچی میگفتم بگم نامزد بودیم ولی نمیشد حاال که دیگه نیستیم یه کمی مکث کردم و گفتم: از اقوام 

دور بنده هستن کیان: این اقا هه که امروز جلوی در بهش دست دادید کی بود ؟نه بابا این کیان امروز بازپرس شده 

حاال هم اگه بازپرسیتون تموم شد بنده چاییمو بخورمکیان: بله ببخشید مزاحمتون شدم بعدا  برادرم بودن-بود انگار

هم سریع رفتوا اینو چرا یهو برق گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟با بی خیالی شونه هامو باال انداختم و شروع به خوردن چاییم کردم 

؟؟ نه انگار جدی جدی سرت به که صدای تیرداد باعث شد چای تو گلوم گیر کنهتیرداد:خوش میگذره؟؟؟؟؟؟؟؟

تنت زیادی کرده ؟؟؟؟؟با حرص نگاهش کردمو و گفتم : منظور؟؟؟؟؟؟؟؟؟تیرداد: چی داشت در گوشت وز وز 

به تو چه؟ تو فوضول دانشکده ای یا گشت ارشاد دانشگاه؟؟؟؟؟تیرداد: خانم خانوما من همه -میکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خندی زدم و گفتم: تیرداد در خواب بیند پنبه دانهو بدون اینکه بقیه کاره ی شما هستم اینو تو گوشت فرو کن پوز

چاییمو بخورم انداختمش سطل اشغال و به سمت در رفتمقیافه ی تیرداد واقعا دیدن داشت از کلش انگار دود بلند 

م ترمز زد از شده بود از فکر خودم خندم گرفته بود در حال پیاده روی به سمت خوابگاه بودم که ماشین تیردادکنار

ماشین پیاده شد و بازومو گرفت و تقریبا پرتم کرد تو صندلی جلو پاشو گذاشت رو گاز و تقریبا پرواز کرد از ترس 

چته دیوونه تو حق نداری به من -زبونم بند اومده بود کمربندمو بستم و اونم تند تر میرفت یه دفعه به خودم اومدم 

تیرداد نگه دار خودمو پرت میکنم -ولی انگار از حرفای من هیچی نمیشنید دست بزنی نگه دار میخوام پیاده بشم

پایین نگه دارررررررررررتقریبا داد میزدم یه دفعه پاشو گذاشت رو ترمز شانس اوردم اگه کمربند نبسته بودم االن 

سوخت ولی خودش تو اسمونا بودم و با برف سال بعد می اومدم پایینتیرداد سرشو گذاشت رو فرمون دلم براش می

باعث شده بودسرشو از روی فرمون بلند کرد و یه بسته ای از صندلی عقب برداشت و به دستم دادبا تعجب بسته رو 

نگاه کردم اوه مای گاد یه گوشی موبایل لنگه ی مال خودش برام خریده بودهنوز تو شوک بود که ناخود اگاه گفتم: 

ضای من ندارهیه دفعه جلوی دهنمو گرفتم وای خدا من چی گفتم االن یه لنگه ی این گوشیرو تو فامیل کسی به جز ر

سالی شده بود که رضا رو واسه خودم ندونسته بودم تیرداد: یه بار دیگه بگو چی گفتی تبسم؟جرات نکردم حتی 

چشمای نگاهش کنمتیرداد تقریبا داد زد به من نگاه کن تبسم رضا کدوم خریه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سرمو بلند کردم تو 

به خون نشستش نگاه کردم الهی بمیرم صورتش قرمز شده بود و رگ گردنش میخواست گردنشو پاره 

کنهتیردادچونمو تو دستاش گرفت و گفت : تبسم تا خوردش نکردم بگو رضا کیه؟؟؟؟؟؟؟؟چونم داشت زیر دستای 

یارم و زدم زیر گریه فقط اشک سنگینش خورد میشد فشارشو بیشتر کرد و داد زد: کیه؟؟؟؟دیگه نتونستم دووم ب

تبسم حرف بزن وگرنه یه کاری دست خودمو و خودت میدم هاتو « میریختم دستشو کالفه تو موهاش کشید و گفت 

تو تنها -بین هق هقم جریانو خیلی سر بسته براش تعریف کردم اونم تنها کاری که میکرد با مشت میزد رو فرمون

پیدا کرد ولی تو هم دقیقا کاری رو کردی که رضا کرد منو به پول فروختید لعنت کسی لودی که بعد رضا تو قلبم راه 

به همتون به پول به تو به رضاحاال هم الزم نکرده از این ولخرجی ها در حق من بکنی بعدم سریع از ماشینش پیدا 

یر گریه کردماالن شدم و خودمو به خوابگاه رسوندم رخی و ستاره نبودن خودمو روی تخت ولو کردم و یه دل س

تقریبا یه هفته از اون ماجرا میگذره تیرداد شده مثل روزای اول دیگه حتی کاری به منو کیانم نداره دارم سعی میکنم 

یادشو از دلم پاک کنم ولی خیلی سخته خیلییه تصمیمی گرفته بودم که حتی ستاره و رخساره هم ازش خبر نداشتن 

ای دیگه دور از اینجادیدن هر روز سارینا با تیرداد داغونم کرده بود از اول ترم تا میخواستم انتقالی بگیرم برم یه چ

کیلو وزن کم کرده بودم رفتم امور دانشجویی و شرایطو پرسیدم احتمال موافقت وجود داشت توی فکر بودم  4حاال 

هیچی یه -انشجویی چه خبر؟که رخساره و ستاره مثل اجل معلق رو به روم ظاهر شدن رخی: به به تبسم جون امور د
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اره بگو ببینم رخی : امیر محمد -سوال واسه درس تربیت بدنی داشتمرخی:اوهوم یه چیزی بگم شوک زده بشی؟؟؟

دروغ؟؟؟؟؟؟؟؟ کی کجا؟رخی: همین االن تو -اره رخی : امروز ازم خواستگاری کرد -تشکری رو که میشناسی؟

ت از عصبانیت میترکیدخندم گرفت در حال بحث بودیم که از در حیاطستاره: وای تبسم نبودی بهمنو ببینی داش

دانشگاه اومدیم بیرون تا سوار ماشین رخی بشیم که صدای بهمن هممونو میخکوب کردچنان با ابهت رخساره رو 

و صدا کرد که من تا حاال از این بهمن شوخ و طنز ندیده بودم بهمن و سیاوش با عذر خواهی از من ستاره و رخساره ر

با خودشون بردن جالب بود اولین باری بود که تیرداد همراهشون نبودلیخند عمیقی زدم اونا باید بهم میرسیدن چون 

واقعا به هم عالقه داشتنمنم که طبق معمول سهمم از این دنیا تنهایی بود اروم اروم به سمت خوابگاه می رفتم که 

خدا نکنه -سالم بلهکیان: اشکال نداره تازه شدید مثل من-ظیمیان؟کیان رو کنارم دیدم کیان :سالم تنها شدید خانم ع

تنهایی خیلی بدهکیان: تبسم اجازه دارم حرف دلمو بهت بزنم ؟با تعجب نگاهش کردم نمیدونم تو نگاهم چی دید 

که شروع به حرف زدن کردکیان: نمیدونم چی شد که این جوری شد و این احساس سرشار من به تو کی شکل 

ولی تو دختر بی نظیری هستی با یه غم بزرگ که هنوزم نمیدونم چیه ولی من به خودم اومدم و دیدم تبسم گرفت؟ 

عظیمیان همه ی زندگی من شدهخواهرم کیانا ندیده تو رو خوب میشناسه ما با هم خیلی راحتیم و همه چیز من تو 

ازه بدی با خانوادم بیان خدمتتون؟فقط نگاهش شدی اینا رو گفتم که بدونی دیگه طاقت دوریتو ندارم میخوام اگه اج

کردم کیان شروع به زمزمه ی شعر حمید مصدق که من خیلی دوستش دارم کردمن در ائینه رخ خود میدیدم و به تو 

حق دادم اه مبیبنم میبینم تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی من به اندازه ی زیبایی تو غمگینمچه امید عبثیمن تو را 

خور هیچ من چه دارم سزاوار تو هیچتو همه ی هستی من همه ی زندگی من هستیتو چه کم داریهیچ تو چه چه در

داری همه چیز بی تو دیو وحشت هر زمان میدردمبی تو احساس من از این زندگی بی بنیاد واندر این بی دادگری ها 

تو بی تو مردم مردمزیر لب اروم گفت:  هردم کاستنم کاهیدن کاهش جانم کم کم چه کسی خواهد دید مردنم را بی

منتظر جوابت میمونم بعد هم راهشو گرفت و رفت تا چشمای بارونیشو نبینم رفت من موندم دیگه ریزش اشکام 

دست خودم نبود اخه کیان چرا؟؟؟؟؟چرا زودتر وارد زندگیم نشدی حداقل زودتر از تیرداد حاال که احساسم پیش 

چه طوری دلتو بشکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه نمیتونستم یاد و خاطره تیرداد از ذهنم پاک کنم  تیرداد گیره تو اومدی؟؟اخه

قسم خورده بودم بعد تیرداد مرد دیگه ای رو به زندگیم وارد نکنمولی اخه چه جوری تو چشمای کیان نگاه کنم و 

باالخره حرف دلشونو به  بگم : من تو رو نمیخوامیه هفته گذشته بود هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود سیاوش و بهمن

ستاره و رخساره زده بودن اونا هم مثال تو یه هفته فکر کردن یا همون ناز کردن بودن کیانم کاری به کارم نداشت 

بله -انگار میخواست بهم زمان بده تو کتابخونه مشغول درس خوندن بودن که گوشیم زنگ خورد شمارش نا اشنا بود

بله خانوم بفرمایید؟خانم امکانش هست امروز بعد الظهر تو کافی -ظیمیان هستید؟بفرمایید؟سالم شما خانم تبسم ع

ببخشید خانم بنده شما رو نمیشناسم و نمیتونم قبول کنمتبسم خانم خواهش -شاپ نزدیک دانشگاه ببینمتون ؟

باشه مبیبنمتون خدانگهدارلطفتونو جبران میکنم -میکنم بحث مرگ و زندگی در میونه خواهش میکنم

خدانگهداررخی و ستاره با بهمن و سیاوش رفته بودن بیرون تا جواب نهایی رو بهشون بدنحسابی گیج شده بودم و 

متعجب یعنی این خانومه با من چی کار داره؟صدای اذان بلند شد و به سمت نمازخونه رفتم نمازمو خوندم مشغول 

بول باشه حاج خانمنمیدونم چرا از لحنش حرصم دعا کردن بودم که سارینا کنارم نشستبا لحن گزنده ای گفت: ق

گرفت و گفتم: ممنونسارینا عشوه ی خرکی به صداش داد و گفت: پنج شنبه تیرداد میاد خواستگاریم نمیدونم چرا 

همه ی بدنم بی حس شد ولی خودمو نباختم تیرداد من حق زندگی و انتخاب داره درست مثل رضا حتی اگه اون 
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مبارکتون باشه به من چه ربطی داره؟سارینا:خواستم تو گوشت فرو کنی هرچی بین تو و  خوب-انتخاب من نباشم

تیرداد بوده تموم شده دیگه نمیخوام جفت پا وسط زندگی تیرداد ببینمت بعد در حالی که از جاش بلند میشد بهم 

م ولی نشکستم با خودم لبخند خبیثانه ای میزد برام دست تکون داد و گفت:تو عروس میبینمت بای بای بغض کرد

گفتم : تیردادم انتخابشو کرد و اینبار هم من مهره ی سوخته بودم از جام به سختی پا شدم تا ساعت سه سر کالس 

بودم بعد به سمت کافی شاپ رفتم ببینم اونجا چی انتظارمو میکشهوارد کافی شاپ شدم و به سمت تنها خانم اونجا 

انم شما با بنده تماس داشتید؟دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: بله خانم مرسی رفتم و گفتم : من عظیمیان هستم خ

که اومدید من شیده کریمی هستمدستشو به گرمی فشار دادم نمیدونم چرا به دلم نشست یه دختر بود با چشمای به 

فهمه شاید دیگه رنگ اسمون چهرش تقریبا رویایی بود شیده: راستش نمیدونم از کجا شروع کنم شاید اگه کیان ب

هیچ وقت نبخشدم بهمم فکر نکنه ولی من فکرامو کردم میخوام برای داشتنش با سرنوشت بجنگمدیشب که 

خونمون بود وقتی رفت دستشویی من سریع شماره ی شما رو از گوشیش برداشتمراستش تا قبل از اومدنتون کلی 

ه دیدمتون به کیان حق دادم تمام ورد زبونش تبسم باشه دعوا باهاتون داشتم و تقریبا ازتون متنفر بودم ولی االن ک

ولی حرف دلمو بهت میزنم من دختر عمه ی کیان هستم از وقتی یادم میاد نفسام تو هر دم و بازدم کیانو صدا میزدن 

عاشقانه دوسش دارم اونم خیلی هوامو داشت بهم نگفته بود دوستم داره ولی من اینو از رفتارش حس میکردم تا 

تی که انتقالی گرفت اومد دانشگاه شما همه ی زندگیش شد تبسمنمیدونید من دارم دیوونه میشم میدونم از شما وق

نمیگذره شاید شما هم همین طوروای اگه کیان نباشه منم نیستم اینو به خودشم گفتمبعد کیان شیده دیگه زنده 

پاکش بود بعد ادامه داد:با کیان حرف زدم بهش نمیمونه اشک مثل مروارید از چشماش میومد که بیان گر احساسات 

گفتم چقدر دوستش دارم کیان عرق کرد و سرشو انداخت پایین بهم گفت : شیده جان من تو رو دوست دارم ولی 

درست مثل کیانابعد بهم گفت که چقدر تو رو دوست داره و به زودی میخواد بیاد خواستگاریت دستم میلرزید شیده 

ی به رضا التماس کردمولی اون خیلی عاشق تر از من بود حداقل برای داشتن عشقش دیروز من بود وقت

میجنگیدشیده : تو هم دوستش داری؟نگاهمو به چشمای خوشگل و اسمونیش دوختم وگفتم:من کمکتون میکنم بهم 

سقف  چرا؟شیده چشماشو به-برسید مطمئن باششیده: ولی اگه تو دوستش داشته باشی من خودمو میکشم کنار؟

دوخت و گفت: چون خوشبختی کیان واسم از همه چی مهم تره حتی وجود خودماشک تو چشمام جمع شد چقدر این 

دختر با احساس بوددستشو تو دستام گرفتمو گفتم: من به عنوان یه همکالسی خیلی برای افای ارین احترام قائلم در 

نمشیده دستمو محکم فشار دادو و گفت: تو بی همین حد ولی اینو بدون همه ی سعیمو واسه خوشبختیتون میک

نه عزیزم -نظیری تبسم همون طور که همیشه کیان میگهبعد با نگرانی بهم گفت: تو که به کیان نمیگی منو دیدی؟

خیالت جمع باشهاز شیده خداحافظی کردمو از کافی شاپ اومدم بیرونیه غم سنگین رو دلم بود خیلی سنگینسمت 

ی شاپ رفتمو یه با اژانس تا در خوابگاه رفتم حوصله ی پیاده روی نداشتم نزدیک غروب بود اژانس روبه روی کاف

حوصله ی خوابگاه رو هم نداشتم اروم اروم رفتم و توی پارک نزدیک خوابگاه نشستم تو فکر خودم غرق بودم به 

رداد گوشی موبایلم زنگ خورد کیان و شیده فکر میکردم به خودمو و تیرداد و به این رفتار های عجیب و غریب تی

نگاهی به گوشیم کردم یاد رخی و ستاره افتادم که کلی مسخرم کرده بودن که این گوشکوب رو به جای اپل گرفته 

الو سالم -بودم فکرم رفت پیش بچه ها چقدر ازشون دور شده بودم اسم خونه روی گوشیم روشن و خاموش میشد 

نه عزیزم قبراق شاد و -یز دلم چطوری مادر چرا صدات انقدر گرفته گلم؟ مامانی چطوری خوبی؟ مامان: سالم عز

سر زنده مامان اهی کشید و گفت: تو االن چند وقتی هست دیگه طراوت و شادابی قبلتو نداری از وقتی هم که با 
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افتاده همچین  نه مادر من هیچی نشده گلم اتفاقی-تیرداد بهم زدی اصال نیمدی اینجا حداقل دو روز پیش ما بمونی 

پکری؟ مامان:نه مادر اخر هفته عروسی رضا موندم لباس چی بپوشم؟ این دفعه حتما باید بیای اگه نیای جواب عمتو 

باشه مادری با امیر -خودت باید بدی فردا پشت سرت هزار تا حرفه گلم میگن حتما خاطر خواه رضا بوده که نیمده 

خداحافظ عزیزم حسابی دلگیر بودم از -عزیزم مواظب خودت باش خداحافظ علی و عمه اینا میام دیگه مامان: باشه 

این دنیا و ادماش یعنی من تو زندگی هیچکس جا نداشتم بی اختیار چونم لرزید هوا سرد بود و لرزیدن منو تشدید 

بود  8ساعت  میکرد از خودم بدم اومد چرا باید این قدر ضعیف می بودم هوا تاریک شده بود نگاهی به ساعتم کردم

گوشیم دائما زنگ میخورد رخی و ستاره چه جالب عالوه بر بچه ها تیرداد و کیان هم زنگ میزدن هی اس ام اس 

میومد دلم میخواست تنها باشم حوصله ی خودمم نداشتم تو حال خودم بودم که یه پسری بغل گوشم گفت: چی 

فرار کردی جا هم دارم ولی بهت نمیاد این کاره  میخوای هرچی بخوای دارم کرک تریاک شیشه اگه از خونه هم

باشی با بهت نگاهش میکردم این چی میگفت ؟؟؟؟؟؟؟ دستشو به سمت دستم که رو پام بود برد و گفت: حیف تو 

نیست که هدر بری بیا بریم خوشگله من خودم هواتو دارم سریع دستمو کشیدم و گفتم: دستتو بکش لجن به من 

: ای وای عروسک من چرا داری ناز میکنی ؟ خودم هواتو دارم اصال به بچه ها میگم تو رو نزدیک نشو عوضی پسره

واسه خودم نگه دارن سریع از جام بلند شدم و به سمت در ورودی پارک رفتم من داشتم چی کار میکردم ؟؟؟؟؟؟ به 

ریع میدویدم پسره هم پشت سرم خاطر کی داشتم این بالها رو سر خودم میاوردم ؟ اگه امیر بفهمه زندم نمیزاره س

میدوئید یه دفعه محکم به به نفر خوردم ولی قیل از این که زمین بخورم یه دست قوی نگه هم داشت دیگه اشهدمو 

خوندم مطمئن بودم امشب بین این ادمای کثیف شب اخر عمرمه با ترس سرمو باال اوردم وای خدای من این چشمای 

واست بغلش کنم اگه نمیرسید چه بالیی سرم میومد؟ هنوز تو بهت بودم که تازه پر جذبه ی تیرداد منه دلم میخ

متوجه قیافه ی عصبانی و در هم تیرداد شدم پسره: ای مرتیکه ! دستتو بکش بابا تو این پارک کسی جرات نداره رو 

ا من باش حسابی شارژ نظر کرده ی شایان دست بزاره اهای ناز گل بیا این ور خودم هرچی بخوای بهت میدم امشبو ب

مالیت میکنم دستم تو دست تیرداد داشت خورد میشد انقدر دستمو فشار میداد که احساس میکردم االنه که قلم بشه 

پسره به سمتم اومد که دستمو بگیره ولی تیرداد چنان لگدی به شکمش زد که پسره پرت شد رو زمین و به خودش 

افی کردی به ناموس تیرداد نگاه کردی فقط شانس اوردی دست کثیفت میپیچید تیرداد:مرتیکه عوضی تو غلط اض

بهش نخورده وگرنه االن تیکه تیکه میکردم پسره از جاش بلند شد عجب پوست کلفتی هم بود و بعد گفت:از کی تا 

د به حاال رو دست شایان کسی تو این پارک بلند شده؟؟؟؟؟ با زبون خوش بزار بیاد این ور مرتیکه ی قرتی تیردا

سمتش هجوم اورد و یقشو گرفت پرتش کرد رو زمین شروع کرد به زدن یارو و گفت:اشغال عوضی زنمو بدم به 

تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جرات داری حرفتو بزن دوباره؟؟؟؟؟؟ بعد داد زد و گفت: تبسم برو تو ماشییییین ولی من 

به خوش به حال غیرتت که زنت تا این  نمیتونستم انگار به پام یه وزنه ی ده کیلویی وصل کرده بودن پسره: پس

وقت شب تو پارک ول میگرده تیرداد دیگه به پسره مهلت نداد و مشت محکمی تو دهنش زد داشتم از ترس 

تیرداد ولش کن تو رو خدا کشتیش تو رو جون -میمردم البته پسره نسبت به تیرداد فوق العاده ریز و کوچیک بود 

تیرداد دست از سر پسره برداشت الهی بمیرم بولیز مردونه ی چارخونه سیاه و نفیسه جون ولش کن خواهش میکنم 

سفید که تنش بود پاره شده بود و گوشه ی لبشم خون میومد به سمتم اومد گوشه ی چادرمو گرفت و به سمت 

موهاش ماشین کشوند بعد رسما پرتم کرد رو صندلی جلو ماشین خودشم یه ذره کنار ماشین راه رفت و دستشو تو 

فرو برد بعدم به درخت کنار ماشینش مشت محکمی زد و سوار ماشینش شد پاشو رو گاز گداشت و رفت از ترس 
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کمربندمو بستم که چیزیم نشه گوشیش زنگ خورد و جواب داد الهی بگردم انقدر داد زده بود صداش دو رگه شده 

االن با منه نگران نشید مرسی ممنون خدانگهدار بود صداشو میشنیدم که میگفت:سالم خانم صمیمی بله پیداش کردم 

گوشی نازنینشو پرت کرد صندلی عقب حاال گوشی منم نمیدونم مثل چی زنگ میخورد نگاهی به صفحش کردم یا 

خدا کیانه اگه تیرداد ببینه با این حالی که داره شکستن دنددونام رو شاخشه داشتم با خودم فکر میکردم اول با مشت 

دهنم یا با کله که گوشیم از دستم کشیده شد با دیدن اسم اقای ارین دیگه جدی جدی رنگ عوض کرد  میکوبونه تو

یه داد زد و گفت: لعنتییییییییییییی من که قبض روح شدم جرات حرف زدنم نداشتم گوشیمو پرت کرد رو صندلی 

ریبا تهران زیر پامون بود از عقب شانس اوردم این یکی سخت جون بود نترکید رفت یه جای قشنگ نگه داشت تق

ماشینش پیدا شد دوباره یه کم راه رفت بعد اومد در ماشینو باز کرد وگفت: بیا پایین من مثل ماست سر جام نشسته 

بودم سرشو به سمت اسمون گرفت و داد زد : بیا پایین بهت میگم سریع از پیاده شدم و کنار ماشین وایستادم رو به 

ام نگه کرد دستشو باال برد منتظر بودم سوزش دستای سنگینشو رو صورتم احساس کنم ولی روم وایستاد و تو چشم

مشتشو بغل صورتم رو سقف ماشین فرود اورد تیرداد: اخه این کارا چیه تو میکنی ؟؟؟؟؟این وقت شب تو پارک چه 

اب بده دیگه چرا بر بر منو غلطی میکردیییی اخه؟؟ با کی میخوای لج کنی هااااااان ؟ با من بی غیرت ؟؟؟؟؟؟؟ جو

من لزومی نمیبینم -نگاه میکنی؟ دیگه داشت عصبانیم میکرد فکر کرده بود کیه که این جوری سر من داد میزد 

برای شما توضیح بدم حاال هم منو برگردون خوابگاه تیرداد دندوناشو روی هم فشار داد و گفت: تو داری اشتباه 

نم دختره ی لجباز بفر مایید اژانس در اختیارتونه بعد یه کم تنفس کردن هوای میکنی تبسم به زودی بهت ثابت میک

ازاد سوار ماشین شد و بدون هیچ حرفی به سمت خوابگاه بردتم انگاری یه کم اروم شده بود نزدیک خوابگاه نگه 

کرد و مجبور شدم داشت از ماشین پیاده شدم و گفتم: بابت امشب ممنون خداحافظ به سمت خوابگاه رفتم که صدام 

وایستم گوشیمو سمتم گرفت و گفت: این دفعه کوتاه اومدم وگرنه همیشه انقدر اروم نیستم اگه یه بار دیگه فقط یه 

بار دیگه از این بچه بازی ها کنی حالتو حسابی جا میارم منم با یه اعتماد به نفس کاذب چون واقعا تیرداد وقتی 

اوال اقای مهندس من با شما هیچ نسبتی دیگه ندارم و کارامم به شما مربوط عصبانی میشد وحشتناک میشد گفتم : 

نمیشه دوما ناموس شما کسی که اخر هفته میخواید برید خواستگاریش و بنده ناموس کسی هستم که ازم 

تو  خواستگاری کرده و به زودی قراره هنوز حرفم تموم نشده بود که یه سیلی جانانه نوش جان کردم به قول ترسا

قرار نبود فکم جا به جا شد دستش به حدی سنگین بود که چشماشم سیاهی رفت و کنار خیابون ولو شدم واسم جای 

سوال بود تو این رمانا که دخترا این همه سیلی میخورن چرا چیزیشون نمیشه ؟؟ سوزش روی گونم قطع نمیشد 

ار تو عمرش یه چنین کاری رو انجام نداده بود خون گوشه لبمم بند نمی اومد تیرداد شوک زده نگاهم میکرد انگ

دیگه نگاهش نکردم به سختی از جام بلند شدم و به سمت خوابگاه دویدم به حرفا و التماساشم توجهی نکردم فقط 

میدوئیدم سریع خون کنار لبمو پاک کردم و چادرمو کنار صورتم گرفتم خانم شرافت مسئول خوابگاهمون با دیدن 

و به سمت اومد و گفت : وای تبسم کجا بودی تو چی شده صورتت؟ دبیا استتارمم جواب نداد حاال  من به صورتش زد

هیچی خانم شرافت میخواستن کیفمو بدزدن درگیر شدم اجازه -جواب اینو چی بدم مجبور شدم خالی ببندم بگم 

جب تره دختر کاری هم داشتی هست برم باال؟ شرافت: اره عزیزم برو دیگه هم با این اراذل درگیر نشی جونت وا

بله حتما عجب خالی هم بسته بودم همچین افه اومدم درگیر شدم هرکی نمیدونست فکر میکرد کمربند -زنگ بزن 

مشکی کاراته دارم سریع به سمت اتاقم رفتم رخساره و ستاره با نگرانی منتظرم بودن و با دیدنم سریع به سمتم 

ووو؟؟؟؟؟؟؟؟ ببینمت چی شده صورتت؟ستاره: وای تبسم چرا گونت کبوده اومدن رخساره: دیوونه کجا بودی تو
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اخه بگو چی شده؟دیگه نتونستم خود دار باشم و توی بغل رخساره یه دل سیر گریه کردم بچه ها به زور ارومم 

تیرداد کردن برای بچه ها قضیه رو تعریف کردم رخساره زخم لبمو پانسمان کرد به بچه ها سپرده بودم جواب تلفن 

صبح روز چهارشنبه س هنوز از دیشب پلک رو هم نذاشتم  0رو ندن خودمم گوشی رو سایلنت کرده بودمساعت 

ذهنم خیلی درگیره دلیل این رفتار های ضد و نقیض تیرداد رو نمیفهمیدم در حال بررسی افکارم بودم که امیر علی 

ی کوچیکت نگیری ها؟ چی شده کله پزی راه انداختی سالم داداشی خوبی؟ خسته نباشی یه خبر از ابج-بهم زنگ زد

صبح به این زودی زنگ زدی؟امیر: سالم بر زیباترین خواهر دنیا شرمنده ی روی گلتم من خوبم تو چطوری؟ نه بابا 

هموم شرکت برام بسه تو کاری که تخصصشو ندارم وارد نمیشم عزیز دلم بعد الظهر داریم میریم خونه اماده باش 

وا داداش چرا هندونه میزاری زیر بغل ما من کجام خوشگله اخه عمه اینا هم میان -یایم دنبالت م 2ساعت 

-دیگه؟امیر: اختیار دارید واسه من یه نفر که شما ملکه زبیایی هستی اره عزیزم میان خانواده اقای اریا نژادم هستن

ری دعوتشون کرده تا بابا اینا هم یادی از قدیما مگه اونا هم دعوتن؟امیر علی:اره مگه خبر نداری بابا اجازه عمه سو

نه عزیزم میبینمت خداحافظامیر: خداحافظباز تو فکر رفتم مگه قرار -بکنن خوب کاری با من نداری فعال خواهری؟

نبود اخر هفته برن خواستگاری ساریناساعت حدود نه بود که بچه ها هم از خواب بلند شدن بعد خوردن صبحونه رو 

ا کردمو گفتم: خوب بچه ها حاال با این کبودی رو صورتم چی کار کنم؟رخی: گوگولی من چارش که کم به بچه ه

رسیدن به خودته جیگر باالخره نزدیک ظهر بعد خوندن نمازم نشستم ببینم رخی و ستاره میخوان چی کار کننبا هزار 

چه جوری بپوشنمش رخی دائما مسخره  کلک کبودی رو ماهرانه پوشونون بهمم یاد دادن تا زمان خوب شدن صورتم

بازی در میاورد تا لبخند رو به لب من بیاره رخی: الهی بمیرم برات خواهر چه میکشی چه دست سنگینی هم داره 

ذلیل مرده اخه شاهزاده ادواردم انقدرم تو زرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واه واه واهکلی خندیدم از لحن رخسارهستاره: تبسم 

اره دیگه باید سر خر تحمل کنمرخساره: خدا از ته دلت بشنوهچب چب -میان باهاتون؟جدی جدی ادوارد اینا هم 

بود که امیر زنگ زد و گفت دم در منتظرمه با بچه ها خداحافظی  0::0نگاهشون کردم وسایالمو جمع کردم ساعت 

و عمو و عمه عقب عمو شهداد که وحید جلو نشسته بود 402کردم و رفتم جلوی درسه تا ماشین جلوی در بود یکی 

یکی پراید امیر بود که خودشو و وحدانه بودنیکی هم ماکسیمای مهندس بود که خودش و نفیسه جون جلو نشسته 

بودن و تیرداد و ترانه هم عقب تیرداد هندزفری توی گوشش بود و چشماشوبسته بود و سرشو به صندلی تکیه داده 

ن نیستخود خواه مفرورامیر علی: سالم ابجی خانم بیا سوار شو بریمهم بود معلوم بود میخواد بگه اصال منتظر اومدن م

به خاطر اینکه امیر و وحدانه با هم راحت باشن هم به خاطر اینکه حرص تیرداد رو دربیارم گفتم: داداش اگه اجازه 

لم رفتم کنار میدی من برم پیش وحید اونم تو ماشین تنهاست حوصلش سر میره امیر: باشه عزیزم هر طور راحتی گ

ماشین مهندس و با همشون سالم و علیک کردم زیر لب سالمی به تیرداد کردم اونم همون طور که چشمش بسته بود 

جوابمو دادسریع به سمت ماشین عمه اینا رفتم و به اصرار عمه و عمو شهداد جلو نشستم عمه گفت منو و شهداد 

نه بابا شما کم پیدا شدی مهندس اعظموحید سرشو خم -م پیدایی ؟بیفتیم تو جاده خوابیموحید: به به خانم مهندس ک

دقیقه پیش  40کرد و گفت: بله خانوم مهندس حق با شماست بنده ی حقیر را ببخش توی جاده افتادیم بعد تقریبا 

 بینی عمه درست در اومده بود و جفتشون خوابشون برده بودوحید: مامان بابا ی مارو باش انگار گذاشتنشون تو

هیچی یه کم خوابم میاد دیشب تا صبح بیدار بودم وحید : خوب بگیر -گهواره چیه تبسم تو فکری گیج میزنی؟

فعال که خوابم نمیاد داشتم فکر میکردم خونه ی ما در برابر خونه مهندس مثل خونه -بخواب بیدارت میکنم رسیدیم 

حسابی تو فکر بودم که صدای وحید رو شنیدم وحید: ی سرایداری میمونه تازه معنی تحقیر های تیرداد رو میفهمیدم
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راستی شیطون این دختر استادت چقدر ناز و ملوسه میتونی واسم درستش کنی؟یاد حرف تیرداد افتادم ناخود اگاه 

گفتم: ولی وحید کبوتر با کبوتر باز با باز اینا وضعشون توپه هاااوحید: بله حرف شما متین ولی خوب من شانس 

ساعته دیدیش وحید: دیگه دیگه دله نمیشه کاریش کرد تو به عشق در  2بی خیالللل تو هنوز -حان میکنمخودمو امت

نه اصالبعد جفتمون زدیم زیر خنده تو همین موقع ماشین مهندس هم تراز ما شد تیرداد -یک نگاه اعتقاد داری ؟

که نگاهش به من افتاد رو شو چشم از ما برنمیداشت انگار دوباره اقای خاص غیرت شده بود ولی همین 

برگردوندپسره ی از خود راضضضیییوحید ضبطشو روشن کرد و اهنگ گذاشت و منم با زمزمه کردن اهنگ خوابم 

برددرگیر رویای تو ام منو دوباره خواب کندنیا اگه تنهام گذاشت تو منو انتخاب کندلت از ارزوی من انگار بی خبر 

ی اثر نبودخواستم بهت چیزی نگم تا با چشمام خواهش کنمدر را رو بسته ام نیود حتی تو تصمیمای من چشمات ب

روت تا احساس ارامش کنم باور نمیکنم ولی انگار غرور من شکستاگه دلت میخوای بری اصرار من بی فایدس 

یا که از هرکاری میکنه دلم تا بغضمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنهبیا داغ رو دلم بزار 

عشقت کم نکنتمام تو سهم منه به کم قانعم نکنبا صدای وحید از خواب بلند شدم مامان طیق معمول با اسفند جلوی 

در ایستاده سریع از ماشین پیاده شدم و خودمو تو بغل مامان کلی گریه کردم شایدم خودمو خالی کردمبابا به سمتم 

دونستم چرا باالخره واری خونه شدیم رومو بر گردوندم به تیرداد نگاهی اومد و بغلم کرد با نگرانی نگاهم میکرد نمی

کردم تو چشماش دنبال تحقیر میگشتم خونه ی فسقلی ما کجا باغ اونا کجاانگارمنظورمو از چشمای بارونیم گرفت 

مهندس و زیر لب چیزی گفت چشماشو با دستش فشار داد و سرشو پایین انداختمامان اتاق امیر علی رو به اقای 

خانوادش داد و من و ترانه و وحدانه هم تو اتاق من ساکن شدیم خانواده عمه هم قرار بود برن خونه ی عمه سمیه 

امبابا و مهندس کلی یاد قدیما کرده بودن لباس راحتی پوشیدم چادرمو سرم انداختم و وارد جمع شدم مشغول چایی 

بابا دوستم کاوه رو میشناسی که؟بابا: همون که باباش تو بازار  خوردن بودم که امبر علی در نهایت خونسردی گفت:

کار میکنه؟امیر: ارهبابا : خوب چطور ؟امیر : راستش از تبسم خواستگاری کرده منم گفتم با خانواده ام مطرح کنم به 

ابا: نظر تو خودشم بگم خبر بدم چای تو گلوی من و تیرداد هم زمان پرید همه هم با خونسردی نگاهمون میکردن ب

چیه امیر علی ؟ پسره خوبیه؟امیر: به نظر من پسر مقبولیه من تو این چند سال مورد ناجوری ازش ندیدم پسر با خدا 

و خوبیه دستشم تو جیب خودش میره خاطر ابجی کوچلو ی ما رم خیلی میخوادمهندس:خوب به سالمتی اگه خوبه 

م فوق العاده وحشتناک و دستای مشت شده به حرفای جمع گوش بگو بیان تیرداد چشماشو تنگ کرده بود با یه اخ

خوب من ........ نمیدونم............یعنی -میکردبابا: خوب نظر خودت چیه تبسم جان همه نگاها به سمت من برگشت 

ذر خوب نه اصال نمیخوام فکر کنم فعال قصد ازدواج ندارم از همه ع-باید فکر کنم تیرداد با عصبانیت نگاه کرد

خواهی کردم به سمت اتاقم رفتم شب موقع خواب وحدانه کلی سر به سرم گذاشت و اذیتم کرد تا بخندونم ترانه 

خیلی برام شخصیت جالبی شده بود یه دختر فوق العاده اروم و کم حرف دوست داشتم طرح دوستی رو باهاش 

همه مشغول جمع و جور کردن واسه عروسی  بریزم یه جورایی به دلم نشسته بود از صبخ تو خونمون کلی شلوغ بود

رضا بودن به خواست سمیرا خانم عروسی مختلط بود نمیدونم رضا رو طلسم کرده بود که این قدر باهاش راه میومد 

چون رضا اصوال ادم مقید و غیرتی بود دیگه توی دلم احساس خاصی نسبت به رضا نداشتم اون احساس قبلو نداشتم 

ام یه کت و دامن فیروزه ای برداشتم با یه شال فیروزه ای هم برداشتم یه ارایش کوچولوی ابی رفتم سراغ کمد لباس

هم کردم و اماده رفتن شدیم ترانه یه کت و شلوار قهوه ای تنش بود چقدر خانوم شده بودوحدانه هم یه کت و دامن 

ن بود یه کت و شلوار مشکی براق تنش شیری پوشیده بود و کلی هم بهش میومدتو راه فکم از تیریپ تیرداد رو زمی
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بود با یه پیرهن مردونه ی سفید که باعث شده بود قدش کشیده تر به نظر بیاد در هر حال رسیدیم چه مجلس خنده 

داری بود بیشتر به درد گذاشتن رو سایت به عنوان مطالب ظنز میخورد خانواده ی ما تقریبا همه کت و دامن با چادر 

سمیرا تقریبا نیمه لباس تنشون بودعروسی تو خونه ی بابای سمیرا برگزار میشد انصافا هم خیلی داشتن خانواده ی 

بزرگ بودهممون دور یه میز نشسته بودیم که عروس و داماد وارد شدن تیرداد تمام حواسش به رفتار من بودمنم 

ن باالخره عروس و داماد برای سالم و کامال خونسرد به تیریپ کرم رضا و چهره ی تقریبا بی نظیر سمیرا نگاه میکرد

احوال پرسی به میز ما رسیدن نمیدونم این تیرداد موزمار کی اومده بود و کنار من وایستاده بودرضا یه نیم نگاهی به 

بله ایشون اقای اریا نژاد پسر دوست باباس رضا به سردی -تیرداد انداخت و گفت : دختر دایی معرفی نمیکنی؟

ار داد و مشغول سالم و احوال پرسی با بقیه شد تو همین موقع سمیرا دست رضا رو ول کرد و دست تیرداد و فش

گفت: واییییی رضا ارش اومده من میرم پیشش تو هم بیا رضا مات و مبهوت رفتن عروسو نگاه میکرد رو به رضا 

با ارش میرقصه هاهمه از لحن  کردم و اروم گفتم : پسر عمه عروستون پرید حاال هم زودتر برو وگرنه تا اخر مجلس

من ناخود اگاه زدن زیر خنده خودم ولی یه نمه پشیمون شدم که این جوری حرف زده بودم با هاش وسط مراسم 

موبایل تیردا زنگ خورد و از کنار ما بلند شد و یه گوشه ی خلوت مشغول صحبت شد داشتم از کنجکاوی میمردم 

م چی میگه عروسی رضا هم تموم شد امروز از صبح همه مشغول تجدید ولی حتی از لب خونی هم نتونستم بفهم

خاطره بودن و با هم حرف میزن من و تیرداد اروم نشسته بودیم و به حرفاشون گوش میدادیم همزمان برای من 

 اس ام اس اومد و موبایل تیرداد هم زنگ خورد تیرداد از جمع عذر خواهی کرد و رفت بیرون منم اس گوشیمو باز

کردم کیان بود نوشته بود:تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی 

که نفس های تو نیست کیان پسر خوبی بود ولی من نمیتونستم قبولش کنم باید به محض رفتن به تهران تکلیفمو با 

عصبی به نظرمیرسید نمیدونستم چشه از دیشب و هاش مشخص میکردم تیرداد برگشت حسابی هم بهم ریخته و 

این تلفن های گاه و بیگاه باعث عصبی شدنش شده بود تا احر شب نمیدوم تیرداد و بابا راجبع به چی با هم 

میحرفیدن ولی یه سره در حال صحبت بودن در هر حال صبح فردا به سمت تهران راه افتادیم چون یکشنبه همه کار 

یم با اصرار بزرگترا ما بچه ها تو یه ماشین نشستیم و بزرگترا هم تو یه ماشین وحدانه و امیر علی و کالس و.... داشت

هم تو ماشین خودشون بودن تیرداد و وحید جلو نشستن منو و ترانه عقب ترانه و وحید که اول راهی خوابشون برد و 

رگشتیم سمت تهران تیرداد پشت فرمون بود یه نیم منو و تیرداد موندیمامروز صبح با خانواده عمه واقای اریا نژاد ب

نگاهی بهش کردم چه تیپی زده بود یه ژاکت پاییزه ی قهوه ای سفید تنش بود واستیناشو تا ساق دستش باال زده بود 

یه عینک افتابی فوق العاده شیک زده بود صورتشم سه تیغ وبرق افتاده بود ارنجشو لبه ی پنجره گذاشته بود و 

رو چونش بود ومتفکرانه رانندگیشو میکرد وحید وترانه که خواب بودن صدای اس ام اس گوشیم فضای  انگشتشم

ماشینو از اون حالت سکوت در اورد گوشیمو از کیفم در اوردم بعله این اقای ارین بی خیال ما نبود تیرداد از توی اینه 

یشد ادم بی اختیار یه لبخند رو لبش خونه کنه. کامل حواسش به من بود متن اس مثل همیشه عاشقانه بود وباعث م

اقای ارین تشریف داشتن؟ چی گفتن وزوز کردن این جوری گل از گل خانم شگفت؟ ابرو هامو باال دادمو -تیرداد

وگفتم :واقعا دلت میخواد بلند بخونم؟ تیرداد لبخند عصبی زد وگفت : اره بخون ما هم یاد بگیریم؟ اگر امشب از 

ذشتی اهسته رد شو دلتنگی را با هزار بدبختی خوابانده ام لبخند پیروزمندانه ای زدم گفتم جالب بود نه حوالی دلم گ

ببخشید  -حاال مورد استفادتون قرار میگیره انشاال؟ عصبی دنده رو عوض کرد وگفت : سعی کن دهنتو ببندی باشه؟ 

..حرفشو خورد وگفت هیچی ولی یه مرد غریبه خیلی شما هنوز ....-چرا دقیقا ؟بنده با شما چه نسبتی دارم؟ تیرداد
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بده به شما اس بده مگه نه؟ در ضمن فکر نکنم دوست داشته باشی بابات وامیر علی چیزی بدونن؟این دفعه چی 

داری بهشون بگی؟ احساس کردم از حرفش یه لحظه تموم تنم از حرفش گر گرفت سعی کردم خودمو نبازم 

منظورم کامال واضحه فکر کنم با این همه ادعای مذهب خیلی بد باشه با یه پسر غریبه -د:منظورتونو نمیفهمم؟ تیردا

اس ام اس بازی کنه مگه نه؟ لبخندی که سعی کردم بیشتر از روی ارامش باشه تا عصبیت زدمو گفتم : غریبه نیست 

:رسیدیم تهران حالیت میکنم این قراره همسر ایندم باشه تیرداد از توی ایینه یه نگاه فوق وحشتناک بهم کرد و گفت

جوری دیگه فایده نداره. تا رسیدن به تهران هیچی نگفن هر چقدرم وحید وترانه سر به سرش گذاشتن اخماش باز 

نشد که نشد منم مثل خودش شدم اخمالو پسره ی پروو دوباره رسیدم خوابگاه خداییش دلم برای ستاره ورخساره 

رفتم و در یهو باز کردم با صدای وحشتناکی گفتم:سالاااممم بیچاره رخساره گوشه ی کلی تنگولیده بود به سمت اتاق 

تخت خوابیده بود با صدای من هول شد از روی تخت افتاد پایین ستاره ی طفلکم داشت درس میخوند یه هین بلند 

دم البته بماند که گفت ودستشو روی قلبش گذاشت من که از حالت این دو تا جلوی در از خنده دل درد گرفته بو

راستی  -میگم تبسم خوشت گذشت با اقای اریا نژاد مسافرت؟ ستاره -چقدر از دست جفتشون کتک خوردم رخی

زود تند سریع بگو ؟  -ای وای یکی یکی سوال کنید سرم گیج رفت بابا؟ رخی-عروسی رضا رفتی؟ تیردادم بود؟ 

میگم غلط نکنم اینا دارن یه چیزی رو از تو مخفی  -ارهتمام جریان این دو سه روزو واسشون تعریف کردم . ست

نمیدونم واال وگرنه با اون کاری که تیرداد کرده چرا هنوز خانواده ی تو  -میکنن مگه نه رخی نظر توچیه؟ رخی

یعنی خاک بر سرت کنن  -خانواده ی من دلیل واقعی بهم زدن رابطمونو نمیدون . رخی-باهاشون رفت وامد دارن؟ 

 همه دنبال ترم این میشیم چاره بی رسما میشه شروع امتحانمون دیگه ی هفته از بابا پاشید ها بچه خیال بی–دختر 

 استاد با صبح0:40 امروز دانشکده بریم بود قرار بالخره تعطیالت روزی چهار سه بعد بالخره درس اال بودیم چی

فتاد که سرش روی میز بود و ودست دوست ا کیان به چشمم کالس به ورود محض به داشتیم کالس نژاد اریا

صمیمیش بهداد نظری رو شونش بود که به محض دیدن من در گوش کیان یه چیزی گفت که به سرعت سرش باال 

اورد رخی در گوشم گفت ای خدا پدر عاشقی بسوزه دریاب طرفو نگاه خشمناکی بهش انداختم دستتشو به عالمت 

افکار خودم غرق بودم امروز قرار بود کیانا خواهر کیانو ببینم تو خونه که بودم تسلیم باال برد و کنارم نشست توی 

چند باری بهم اس داده بود منم واسه امروز باهاش قرار گذاشته بودم دیگه باید تمومش میکردم تا کی باید هم اون 

ناراحت باشه؟ عمرا .  عذاب میکشید هم من هم شیده و شایدم یه درصد تیرداد از حرف خودم خندم گرفت تیرداد

خدا رو شکر کردم که امروز رخی وستاره قراره با بهمن وسیاوش برن بیرون وگرنه باید بهشون کلی جواب پس 

باهاش تو کافی شاپ نزدیک خوابگاه همون جایی که شیده رو دیده بودم  :میدادمو کلی نصیحت میشنیدم. ساعت 

تادم ذهنم پر از درگیری بود چی باید میگفتم ولی تصمیم خودمو گرفته قرار داشتم بالخره کالسا تموم شدو من راه اف

بودم بعد از تموم کردن قضیه کیان انتقالیمو میگرفتمو میرفتم یه جای دیگه وارد کافی شاپ که شدم از ویژگی هایی 

ش بود با بوت وکیفی به که داده بود تقریبا شناختمش البته شباهتش به کیان هم بی تاثیر نبود یه پالتو ابی کاربنی تن

همون رنگ ویه روسری ساتن ابی کاربنی هم سرش بود اونم انگار منو شناخت از جاش بلند شد واسم دست تکون 

داد به سمتش رفتمو دستمو سمتش گرفتمو و گفتم: من تبسم عظیمیان هستم خوشحالم از اشناییتون خانم ارین . 

 -ن گلم خیلی خوشحالم میبینمت چی میخوری سفارش بدم خانومی؟ دستمو فشار داد وگفت: سالم عزیزم خوبی بشی

خوب دختر  -راستش کیانا جان من زیاد وقت ندارم مجبورم زود برگردم خوابگاه حرف زیاد داریم و وقت کم . کیانا

چقدر تعارفی هستی . دو تا کیک شکالتی با قهوه سفارش دادو گفت: گوشای من کامل در اختیار شماست هر چه 
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یخواهد دل تنگت بگو؟. لبخندی زدمو گفتم: من یه کم بی مقدمه حرف میزنم ببخشید احساس میکنم مقدمه دردی م

رو دوا نمیکنه راستش من شیده رو دیدم و از عالقش به اقای ارین خبر دارم و از شما میخوام کمک کنید به هم 

د گذشتگی میکنی یا واقعا به کیان عالقه نداری یا برسن . کیانا لبخند غمگینی زد و گفت: به خاطر شیده داری از خو

شایدم کس دیگه ای وسطه؟ خوب حقیقتش بیشتر موضوع سومه ولی نه اینکه بخوام با کس دیگه ای ازدواج کنم 

ولی موضوع زندگی من خیلی پیچیده تر از این حرفاست کیانا :راستشو بخوای شیده بهترین دوستمه خودمم دارم 

م کیان تو رو میخواد وشیده کیانو از بچگی همیشه ناجی شیده بوده وشایدم عشق بی اندازه این وسط زجر میکش

 بگید و کنید من صحبت ارین اقای با خودتون میخوام من راستش –شیده هم به خاطر همین باشه نمیدونم چی بگم . 

ان تا االن نفهمیده بود؟ خوب من کی چطور پس نمیگی جدی داری نامزد تو:کیانا -.  هستم نژاد اریا اقای نامزد من

وتیرداد نمیخواستیم کسی بدونه . کیانا: پس تو چرا به کیان حرفی نزدی؟ سرمو پایین انداختمو وگفتم : چون قبل از 

شرمنده  -اومدن برادر شما به دانشگاه ما نامزدیمون بهم خورد . کیانا: پس چرا میخوای کیان فکر کنه نامزد داری؟ 

برم شما خودتون با اقای ارین صحبت کنید هر جور که میدونید ممنونم از اینکه وقتتو به من دادی از من دیگه باید 

دیدنت خیلی خوشحال شدم . و از جام پا شدم بقض داشت خفم میکرد دعا میکردم گریم نگیره . کیانا:چه زود 

یزم ممنون از لطفت من با کیان صحبت در خوابگاهو میبندن دیر برسم اخه . کیانا: باشه عز -میخوای بری عزیزم؟ 

باشه عزیزم پس خبر از جانب شما فعال خدا نگهدارتون باشه . کیانا خدا نگهدار  -میکنم بهت اطالع میدم اوکی؟ 

عزیزم. امتحانای ترم اول رو دادیم و باالخره وارد ترم دوم شدیم میرقتیم دانشگاه و برمیگشتیم کیان به خواهرش 

اموس مردم نگاه نمیکنم وسعی میکرد ازم دوری کنه ماه اسفند رسید ماهی که رویداد های غیر گفته بود من به ن

منتظره زیادی زندگی منو تحت تاثیر زیادی داشتاینجا چه خبرررررررررررره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معلوم هست ؟ شما ها 

ای این کار انتخاب کردم تو مشهور دارید چی کار میکنید ؟ پای منافع ملی در میونه من خیر سرم بهترین مامورامو بر

بودی به مرد نفوذ ناپذیر ستاد با این سن کمت تونستی به این مقام برسی کم کسی نیستی تو این همه ماموریت 

شرکت کردی جونتو کف دستت گذاشتی حاال مثل این بچه ها افتادی دنبال عشق و عاشقی؟ عزیز من میخوای زن 

اموریت تموم بشه بعد خودم واست میرم خواستگاری این چه وضعش به جای بگیری حرفی نیست ولی بزار این م

رسیدن به ماموریت صبح تا شب دنبال دختره راه افتادی که چی بشه اخه پسر هدف ما اون یکی دخترس تا دودستی 

دارم بهت چسبیدی به این دختره درسته این دختره هم مهمه ولی نه به اندازه ی دختر اون عزیزی الشخور ببین چی 

میگم اگه نمیتونی این ماموریت رو انجام بدی بسپاریمش به یه نفر دیگه ما برای گیر انداختن این مردک هزار تا 

برنامه چیدیم حتی مجبور به بازی با احساسات یه دختر معصوم شدیم د یه حرفی بزن تیرداد سرتو مثل یه مرد باال 

هم تو هم سروان رحمانی و شکوری هر سه تا تون ابرو دارید بگیر و جواب منو بدهههههه تکلیفمو مشخص کن 

میبرید از ستاد تا اطالع ثانوی اولویت این ماموریت گیر انداختن عزیزیه با کمک پدر همون دختری که جنابعالی 

انگار عاشقش شدی فهمیدی سرکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تیرداد سرشو باال گرفت و گفت: بله جناب سرهنگ کوتاهی و 

جانب ما بوده بهتون قول جبران میدم سرهنگ: ببینیمو تعریف کنیم میتونی بری تیرداد پاشو بهم کوبوند  قصور از

احترام نظامی گذاشت و از اتاق بیرون رفت سرهنگ خنده ای کرد و سرشو تکون داد با خودش فکر میکرد سرکرد 

ار منظبت که با وجود سن کمش به این جایگاه تیرداد اریا نژاد یکی از بهترین مامورای ستاد بود یه ادم جدی و بسی

ها رسیده بود اصوال تیرداد بیشتر برای کارای نفوذی انتخاب میشد چون تو این کار مهارت باالیی داشت و تا حاال 

چندین باند تبهکاری و مواد مخدرو با کمک اون نابود کرده بودند اینقدر این پسر جدی و خشن بود که بچه های 
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مرد نفوذ ناپذیر گذاشته بودند و اعتقاد داشتن هیچ دختری نمیتونه تو قلبش نفوذ کنه شاید یکی از ستاد اسمشو 

دالیل انتخاب شدنش برای این ماموریت همین بود تو این چند وقت که به عنوان عاشق دل خسته ی سارینا عزیزی 

اهر شده بود همه رو انگشت به دهن تک دختر شهرام سعیدی یکی از برگترین رئیس های باند قاچاق مواد مخدر ظ

گذاشته بود هوش و ذکاوتش به حدی باال بود که تونسته بود حتی سعیدی که کم تر کسی میتونست مالقاتش کنه رو 

ببینه سعیدی زیر لوای یه شرکت کامپیوتری قاچاقشو انجام میداد مامورا با هزار دردسر تونسته بودن راز کارشو 

چه جوری این کارو انجام میداد یه معادله ی مجهولی بود که هنوز تونسته بودن کشفش کنن  بفهمن البته این که اون

تنها سر نخی که داشتند امیر صادق عظیمیان بود که به عنوان حسابدار نیمه وقت بعضی کارای گمرکیشونو انجام 

بود این جوری بود که توی میداد ازشانسشون دختر عظیمیانم تو همون دانشکده ای درس میخوند که دختر عزیزی 

یه نقشه ی حساب شده تیرداد و بهمن وسیاوش که جزء ماموران ویژه بودن رو وارد دانشگاه کنن البته تیرداد از 

چتد وقت پیش پاشو تو زندگی سارینا باز کرده بود و طبق یه نقشه ی از پیش تعین شده وارد زندگی تبسم شده بود 

اد سروان ستوده برای دادنه یه سری گذارشات وارد اتاقش شد تیرداد با صدای در فرصت فکر بیشتر بهش ند

صورت قرمز شده و دست های مشت شده از اتاق سرهنگ بیرون اومد و با گام های استوار به سمت اتاقش رفت 

توی راه با دست به احترام نظامی رو جواب میداد حسابی عصبانی بود هم از دست خودش که بعد این همه سال 

دمت حاال مجبور بود با سر پایین جلوی سرهنگ وایسته هم از دست بهمن و سیاوش که با یه اشتباه کوچیک باعث خ

شده بودند تبسم حرفای اون با سارینا رو بشنوه با بیاد اوردن اسم تبسم ناخود اگاه اخم غلیظ تری صورتشو پوشوند 

گرفته بود و میخواست دلیل جواب ردشو بدونه دیروز جلوی در دانشکده دوست امیر علی کاوه جلوی تبسمو 

خودشم نمیدونست چرا این دختر انقدر براش مهمه ؟ دخترای زیادی تو زندگیش به خاطر شغلش که یه مامور اکثر 

اوقات نفوذی بود رفت و امد داشتن ولی نسبت به تبسم یه حس جدید داشت شاید به قول سرهنگ عاشقی وارد 

براش احترام نظامی گذاشتن بهمن: چیه جناب سرکرد چرا انقدر اخمات تو همه ؟ پاشو اتاقش شد بهمن و سیاوش 

حاظر شو باید مثل یه دانشجوی نمونه بریم سر کالس و بعد خندشو قورت داد تیرداد نگاه فوق وحشتناکی به بهمن 

یدونم خفه میشم اها بعد انداخت که بهمن مجبور شد دستاشو به عالمت تسلیم باال ببره و بگه: چشم قربان خودم م

دستشو روی دهنش گذاشت تیرداد هنوز ساکت بود و به صندلیش لم داد و به عکس تبسم که روبه روش رو برد 

زده شده بود نگاه کرد سیاوش: تیرداد سرهنگ چی شد تو چرا حرف نمیزنی پسر؟ تیرداد: هیچی چی میخواستی 

که دنبال عشق و عاشقی هستیم می خواست ماموریتو ازم بگیره  بگه ابروی هر سه تامون رفت بهمون گفت بچه هایی

با هزار قول و وعده راضیش کردم ولی من شما دو تا رو میکشم اگه اون روز یه ذره حواستو جمع میکردید االن 

وضعمون این نبود بهمن و سیاوش سرشونو با شرمندگی پایین انداختن خودشونم میدونستن اون روز واسه یه لحظه 

تبسم غافل شدند اونم سارینا رو با تیرداد دید تیرداد از جاش بلند شد و با همون ژست معروف خودش تو یه  از

حرکت اور کت مشکیشو که حسابی چهرشو مردونه و جذاب میکرد تنش کرد موبایلشو و سوئیچ ماشینشو برداشت 

تعطیل دورو بر رخساره و ستاره ببینمتون با  و گفت:باید بریم دانشگاه به جفتتون گفته باشم از امروز عشق و عاشقی

من طرفید هر دو تاتونو میگم شیر فهم شد؟؟ بهمن : کوتاه بیا تیرداد تیرداد انگشت تهدیدشو به سمت بهمن گرفته 

و گفت : من تو محیط کار سرکردم و مافوق شما کاری نکنید مجبور بشم توبیختون کنم بهمن و سیاوش از لحن 

دستشون اومد و فهمیدند تا چه حدود این مسئله براش مهمه جفتشون احترام نظامی کردند سه  تیرداد حساب کار

تایی از اداره بیرون اومدنو به سمت ماشین تیرداد رفتند همین که به ماشین رسیدن بهمن یه تو سری به تیرداد زد و 
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ی زد و گفت : بیا بشین بچه پرو وسه تایی گفت : اها االن بیرون اداره ایمو من سرور شما تشریف دارم تیرداد لبخند

سوار ماشین شدند تیرداد و بهمن و سیاوش از زمان دبیرستان با هم بودن و هر سه تاشون با هم وارد دانشکده ی 

افسری شده بودن سه شخصیت کامال متضاد کنار هم تیرداد خشن و جدی سیاوش محجوب و اروم و بهمن شر و 

فی با هم بودن جوری که همین بهمن به ظاهر شوخ و مسخره توی یکی از همین ماموریتا شیطون تو ماموریاتای مختل

جلوی تیرداد قرار گرفت و مانع تیر خوردن تیرداد شده بود شانس اوردن که تیر به بازوش خورده بود و زیادی 

 جونش به خطر نیفتاده بود 

رف تیرداد اومد وگفت: وای تیرداد کجایی از صبح تو بابا سه تایی جلوی در دانشگاه از ماشین پیاده شدن سارینا به ط

میخواد ببیندت میای بریم یا میخوای بری سر کالس؟ تیرداد: چرا چیزی شده ؟ بهمن و سیاوش هم با دلهره نگاهش 

کردند هر بار که عزیزی برای دیدار دعوتش میکرد تقریبا هر سه تاشون دلهره اینو داشتن که خدای نکرده به 

اصلی تیرداد پی برده باشه سارینا: نه بابا دلش میخواد سه تایی یه عصرونه ی خوب بخوریم بعد نازی به  هویت

گردنش داد و گفت : مگه بده دامادشو تحویل میگیره تیرداد دستی به موهاش کشید و با خودش فکر کرد کی از 

ا ماشین من بریم؟ سارینا: نه خیر اقا با دست این لوس بی خاصیت خالص میشه تیرداد:اره عزیزم چرا که نه گلم ب

ماشینی که بابام جدیدا برام خریده میریم ماشینتم بده بهمن بیاره سوئیچ رو از دست تیرداد قاپید و به سمت بهمن 

رفت و به طرف بهمن گرفت و گفت: بیا حواست به ماشین تیرداد باشه تا ما برگردیم بهمن: دست شما درد نکنه 

اهیانه ما رو کی میدید؟ سارینا: وا یعنی چی؟ بهمن : خوب یعنی اینکه مثل نوکر در خونتون با بنده چشم حتما فقط م

حرف نزنید سارینا: او له له بهمن بی خیال بگیر ما رفتیم بای بای بچه ها تیرداد با سر با بچه ها خداحافظی کرد و به 

ی این ادما احساس تنفر میکرد که با پول خون  سمت ماشین چند صد میلیونی سارینا رفت تو دلش نسبت به همه

جوونا برای خودشون چه ریخت و پاشایی که نمیکردن یاد عملیات جمع اوری معتادان پارسال افتاد تو بینشون پوریا 

مجد شاگرد اول دبیرستانشونو دید اینقدر الوده شده بود که امید برای خالصیش خیلی کم بود یاد شرمندگی نگاه 

چند روز اعصابش داغون بود بعد از اون قضیه بود که پرونده عزیزی بهش پیشنهاد شد اونم که برای نابودی پوریا تا 

این الشخورا روز شماری میکرد بی شک قبول کرد بهمن: وای خدا سیا انقدر دلم میخواد این دختررو بگیرم بکنم تو 

و چه جوری تحمل میکنه با اون دوستای از خودش گونی بدم شهرداری مجانی ببرتش نمیدونم تیرداد این ایکبیری ر

بدتر اه سیاوش: اوال نگو سیا خوشم نمیاد دوما بیشتر دلم برای تبسم میسوزه نگاش کن با چه معصومیتی رفتن 

تیرداد رو نگاه میکنه ادم دلش کباب میشه بعدشم بیا بریم اداره کلی کار عقب افتاده داریم این دانشگاه اومدن دیگه 

این وسط؟ بهمن: شما برو من برم یه سر به عزیز دلم بزنم و بیام سیاوش: بهمن بی خیال شو تیرداد بفهمه  چی بود

بیچارت میکنه دستور داده فعال نری بهمن: نه بابا خود جناب سرکرد میرن با عشقشون عصرونه بخورن حرفی نیست 

ه میره خونه ی عزیزی جونشو میزاره کف دستشو ما نباید بریم؟ ای بابا سیاوش: چرت نگو بهمن تیرداد هر دفعه ک

میره بعدشم عشق تیرداد تبسمه تو این نفهمیدی؟ بهمن: انا ال مفهوم . نمیفهمم چی میگی اخه مگه تو دایرة المعارف 

سرکرد چیزی به نام عشق هم وجود داره؟ این تیرداد عشق براش مثل ویروس میمونه اسمشو به زبون بیاره تمام 

طی میکنه سیاوش:فعال که عشق واسه سرکرد ما اپ دیت شده نمیبینی چقدر رو تبسم حساسه من یکی سیستماش قا

که این همه ساله باهاشم تا حاال ندیدم نسبت به یه دختر غریبه اینقدر حساس باشه حاال هم بدو بیا بریم اداره کلی 

یاد یعنی باید بریم ؟ نمیشه من یه دقیقه برم کار داریم بهمن : نمیدونم خدا کنه این پسره از این بی احساسی در ب

رخساره رو ببینم و بیام؟ سیاوش : به جون خودت یه کالم دیگه حرف بزنی گزارش میدم ها بیا بریم سیاوش و بهمن 
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با کل کل سوار ماشین تیرداد شدن و به سمت ستاد رفتن سارینا: چیه تیردادم چرا انقدر امروز اروم و تو فکر شده؟ 

: هیچی عزیزم یه کوچولو سر درد دارم سارینا : من بوسش کنم خوب میشه؟؟ تیرداد دلش میخواست با پشت تیرداد

دست تو دهن این دختر بی حیا بزنه یاد تبسم افتاد تو دوره ی نامزدی صوریشون حتی با وجود اینکه محرم هم 

خودش غرق بود که پشت فرمون یه بودن هیچ وقت تبسم به خودش اجازه ی چنین درخواستی نداده بود تو فکر 

لحظه لبای سارینا رو لبش نشست تیرداد: چی کار میکنی سارینا من پشت فرمونم ها مردم میبینن زشته سارینا : وا 

تیرداد به درک مردم حرف مفت زیاد میزنن بعدشم لبای من جادوییه زودی خوب میکندت تیرداد دیگه حرفی نزد 

د و مصمم شده بود این ماموریت مزخرف رو زودتر تموم کنه وارد باغ بزرگ فقط فرمون رو محکم فشار میدا

عزیزی شدن و به سمت خونه یا همون کاخ عزیزی رفتن بساط عصرونه رو به روی پنجره ی بزرگ پذیرایی روی 

ژست خاص میز سلطنتی اماده بود و عزیزی هم روی صندلی با اقتدار نشسته بود نگاهش رو به بیرون دوخته بود و با 

خودش پیپ میکشید سارینا : سسسالمممم پاپی جونم منو و تیرداد اومدیم عزیزی : به به سالم دختر گل بابا بیا 

بشین عزیزم بفرمایید تیرداد خان پارسال دوست امسال اشنا یه سر به ما نزنی پسر تیرداد لبخندی زد ولی تنها خدا 

رو باالی دار ببینه تیرداد : اختیار دارید قربان بنده کوچیک  میدوست بزرگترین ارزوش روزی که این ادم کثیف

شمام به سمت میز رفت و نشست با این که دلش نمیخواست یه لقمه ی حروم زندگی این فرد رو بخوره ولی به خاطر 

ماموریت و مشکوک نشدن مجبور شد بخوره عزیزی ادم فوق زرنگی بود تا حاال کسی نتونسته بود راز کار این 

ردکو بفهمه در حال خوردن قهوه شون بودن که موبایل عزیزی زنگ خورد تیرداد همه ی حواسشو به حرفایش داد م

تک تک حرفای این مرد سند بود عزیزی: اخه چطور فهمیده نفهما ؟؟؟؟؟؟؟ پس شما اونجا چی کاره بودید؟ نه نه 

تفاقی افتاده بود ؟ سارینا: چی شده پاپی؟ فعال نیازی نیست خبرتون میکنم ذهن تیرداد پر سوال شد یعنی چه ا

عزیزی: هیچی دخترم یکی از کارمندام تو کارخونه یه نمه خرابکاری کرده واسه همون عصبانی شدم سارینا: اوکی 

پاپی تیرداد بعد خوردن عصرونه و یه نمه صحبت راجبع به اقتصاد با عزیزی ازشون خداحافظی کرد سارینا: تیرداد 

ت ماشین نداری که عزیزم؟ تیرداد: نه خانومی من با اژانس میرم دلم نمیخواد تو راه برگشت تنها وایستا میرسونم

برگردی سارینا خودشو تو بغل تیرداد انداخت و گونشو بوسید و ازش خداحافظی کرد تیرداد از خونه عزیزی بیرون 

رفت وارد خونه شد به پدر و مادرش اومد حالش داشت به هم میخورد از سارینا یه دربست گرفت و به سمت خونه 

سالم داد و خواست که به سمت اتاقش بره که پدرش صداش زد مهندس: تیرداد جان بابا یه دقیقه میای کارت دارم 

تیرداد کنار پدرش نشست و گفت: من دربست در اختیار جناب مهندس هستم مهندس: چه خبر بابا از اداره ؟ کارا 

ما که از این ماموریت جدید شما چیزی نفهمیدیم فقط یه روز اومدی دانشکده با یه خوب پیش میره جناب سرکرد؟ 

حکم که ما سه تا رو دانشجو کنید باالخره نمیخوای به من بگی چه خبره؟و چرا نباید واسه خانواده امیر صادق هویتت 

قبال بهتون گفتم ایشاال شما دعا  پنهون بمونه؟ تیرداد: ما چاکر شما هم هستیم این پرونده فوق محرمانه س بابا جان

کنید با موفقیت تمومش کنیم من بهتون میگم مهندس: تبسمم جزء ماموریتت بود؟ تیرداد از جاش بلند شد و گفت : 

صبح با جناب سرهنگ جلسه داریم اجازه میدید من برم بخوابم؟ نفیسه جون: مادر  0::0من خیلی خسته ام فردا 

یرداد: نه مادرم سیرم مهندس: ولی من هنوز کارمو بهت نگفتم تیرداد با خستگی به جان شام گذاشتم نمیخوری؟ ت

سمت پدرش برگشت و نشست: ما در خدمت شماییم استاد مهندس: امروز امیر صادق زنگ زده بود خیلی هراسون 

ی عزیزی با این و نگران به نظر میرسید خواب از سر تیرداد پرید نمیدونست چرا حس میکرد بین تلفن امروز خونه 

تلفن یه رابطه ای وجود داره تیرداد: خوب چرا ؟ چیزی شده مگه؟ مهندس: به من حرفی نزد فقط گفت ازت بخوام 
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یه ذره هوای تبسمو داشته باشی میگفت خیلی نگرانشه تیرداد: خوب چرا؟ مگه مسئله ای پیش اومده؟ مهندس: 

رانی پدرانه س تیرداد همون طور که به سمت اتاقش میرفت نمیدونم هرچی گفتم چیزی بروز نداد فقط گفت یه نگ

گفت: چشم مهندس مراقبم به سمت حموم رفت زیر دوشش تمام فکرش پیدا کردن یه رابطه ای بین این تلفن ها 

بود عزیزی یه کارخونه ی ساخت و صادرات قطعات کامپوتری داشت که یه شعبه اش تو شهر محل زندگی تیسم 

یاد فهمیده بودن نصف بیشتر جابه جایی های شرکت عزیزی توسط شخصی به نام امیر صادق بود با تحقیقات ز

عظیمیان که حسابدار نیمه وقت شرکت بود و چون کارمند گمرک بود از اشناییتش استفاده میکرد تا محصوالت 

با خدا و درستیه و برای راحت تر و با دردسر کم تر جا به جا بشه با تحقیقات بیشتر فهمیده بودن که عظیمیان ادم 

گذران زندگیش به طور نیمه وقت با یه حقوق تقریبا عالی به استخدام این شرکت در اومده بود توی محل کارش تو 

گمرک همه ازش تعریف میکردند و به عنوان یه کارمند نمونه ازش یاد میکردند تیرداد مجبور شد برای باز کردن 

یمیان بهش نزدیک بشه درست بود که با خرابکاری بهمن و سیاوش تقریبا ناکام این کالفه پیچیده از طریق دختر عظ

مونده بود ولی تو این چند بار دیدار اخرش فهمیده بود که عظیمیان اونجا فقط یه کارمند سادس و شاید دارن ازش 

و. روی تختش دراز  سوء استفاده میکنن ولی اثبات این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتر داشت از حموم بیرون اومد

کشید به تبسم فکر مییکرد نگرانش بود تو ذهنش بود فردا تو جلسه از سرهنگ بخواد یه مامور برای محافظت ازش 

بزاره تو همین فکر ها بود که خوابش برده ولی توی خوابگاه تبسم هنوز بیدار بود باباش امروز زنگ زده بود و کلی 

نره و از این حرفا نگرانی رو تو صدای پدرش حس میکرد ولی خودشم بهش سفارش کرده بود تنهایی هیج جا 

نمیدونست چرا به گردنبند توی گردنش دست کشید اون ارامش همیشگی رو حس کرد و اروم خوابش بردتیرداد 

رو به روی جمع ایستاده بود تا براشون از اطالعاتی که تا این لحظه جمع کرده بود رو گزارش بده سرهنگ : سرکرد 

شروع کن تیرداد احترام نظامی کرد و شروع به توضیح دادن کرد با عرض سالم همون طور که تو جلسات پیش 

توضیح دادم طی اخرین اطالعاتی که ما به دست اوردیم بیشتر کارهای گمرکی شرکت عصر مدرن رو امیر صادق 

گونگی این که شرکت عزیزی چه عظیمیان حسابدار نیمه وقت شرکت و کارمند گمرک انجام میده البته هنوز چ

جوری زیر پوشش این کار مواد مخدر رو جا به جا میکنه برامون مشخص نشده و این که ما مجوز برای بازجویی 

عظیمیان رو الزم داریم و اینکه این ادم تنها سر نخ این ماجراس در حال حاظر سرهنگ معتمد:خودت چی فکر 

ن باند باشه میخوای چی کار کنی؟فکرشو کردی اگه ماموریتت لو بره میکنی سرکرد؟ اگه این ادم خودش جزء او

تمام زحمت هات به باد میره تیرداد: من با این اقا مراوده ی نزدیک داشتم و طبق پرس و جو هایی که انجام شده 

از  هیچ سوء سابقه ای نداره سرهنگ محمدی: به هر حال حواستو جمع کن گرفتن عزیزی برای ما خیلی مهمه بعد

اتمام جلسه تیرداد نزدیک سرهنگ معتمد رفت و گفت: جناب سرهنگ عرضی دارم خدمتون سرهنگ:بگو منتظرم 

تیرداد: عظیمیان دیروز به پدر بنده تماس داشتن و با لحن کامال نگرانی از ایشون خواستن که مراقب دخترش باشن 

ی محافظت از ایشون رو دارم سرهنگ لبخند راستش من فکر میکنم مشکلی پیش اومده و درخواست یه مامور برا

مرموزی بهش زد و گفت : مشکلی نیست خودت میتونی هواشو داشته باشی تیرداد: ولی سرهنگ من نمیتونم تمام 

مدت این کارو انجام بدم سرهنگ: در حال حاظر نمیتونم چیزی بگم فردا بیا تا جواب بهت بدم تیرداد احترام نظامی 

رون اومد و به طرف دانشکده راه افتاد ته دلش احساس دلتنگی برای تبسم میکرد جلوی در گذاشت و از ستاد بی

دانشکده نگاهش به تبسم افتاد که همراه دوستاش در حال رد شدن از خیابون بود و نمیدونست باز رخساره چی داره 

لش نمیخواست تبسم تو خیابون میگه که ستاره و تبسم نیششون تا بنا گوش بازه اخم غلیظی صورتشو پوشوند اصال د
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بخنده احساس میکرد وقتی تبسم میخنده واقعا زیباتر میشه تو همین حس و حال بود که یه موتوری به تبسم نزدیک 

شد و با یه چاقو خراش تقریبا عمیقی رو بازوش گذاشت تبسم کنار پیاده رو افتاد و با دستش بازوشو نگه داشت 

میزد و اون با وحشت به خونش نگاه میکرد موتوری با سرعت ازش دور شد تیرداد  خون مثل فواره از بازوش بیرون

با وجود نگرانی برای تبسم مجبور شد دنبال موتور سوار بره تبسم با رخساره و ستاره در حال اومدن به سمت 

شده گفتن:  خوابگاه بودن رخی: میگم بچه ها دیروز یه خاطر خواهم رو شناختم ستاره و تبسم با چشمای گشاد

کیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رخساره نازی به صداش داد و گفت: غضنفر رو که میشناسید کارگر ساختمان سر کوچه 

دیروز جلوم وایستاده بود و با یه ژست خاصی داشت برام میخوند هی میگفت: ای رخسارههههههه جونم دلم هواتو 

م از بهمن بهتره قراره جواب مثبت بهش بدم تبسم و کرده کجاییی توووووو راستش منم با خودم حساب کردم دید

ستاره دیگه نتونستن جلوی خندشونو بگیرن و زدن زیر خنده تبسم سرشو برگردوند تا از خیابون رد بشه تو یه 

لحظه یه موتوری بهش نزدیک شد و اون یه قدم پاشو عقب گذاشت تا موتوری رد بشه ستاره و رخساره اون ور 

دن تو یه لحظه یکی از سر نشینای موتور چاقویی از توی کاپشنش در اورد و توی یه حرکت خیابون منتظرش بو

بازوی تبسم رو زخیمی کرد تبسم شوکه شده بود و مات ومبهوت به خونی که از دستش میرفت با وحشت نگاه 

دستاش میلرزید و  میکرد رخساره به سمت ماشینش دوید تا تبسم رو به درمانگاه برسونه ستاره هم به سمتش دوید

با رنگ پریده به صورت سفید شده ی تبسم نگاه میکرد اروم کمربند مانتشو در اورد و با دست لرزون دست پر از 

خون تبسم رو بست رخساره کنارشون ترمز کرد ستاره اروم بلندش کرد و تو ماشین گذاشتدش و به سمت درمانگاه 

کرد و همون طور که حدس میزد به سمت خونه ی عزیزی رفتند رفتن تیرداد با دقت موتور سوار رو تعقیب می

تیرداد مشغول صحبت با بهمن بود که پشت خطی سارینا بود سریع وصل کرد سارینا: سالم تیردادی کجایی میخوام 

ببینمت؟ تیرداد: من نزدیک دانشکده تو کجایی چیزی شده؟ سارینا: نه عزیزم دلم برات تنگ شده کالسو بی خیال 

یا پاتوق همیشگی ببینمت تیرداد: باشه حتما فکر تبسم از سرش بیرون نمیرفت در حد مرگ نگرانش بود به شو ب

سمت رستوران مورد نظر رفت و کنار سارینا نشست سارینا : سالم چه عجب اومدی تیرداد: ببخشید گلم ترافیک بود 

وریت کاری بره دلم براش تنگ میشه تیرداد : کجا حاال چرا اینقدر بی حوصله ای؟ سارینا : هیچی بابا میخواد یه مام

به سالمتی؟ کی میخواد بره؟ سارینا: هیچی یه سری قطعه واسه شرکتش تو شهر } { کم اومده میخواد ببره یه سرم 

صبح تیرداد با شنیدن اسم شهر  2به کارمندای شرکتش تو اونجا بزنه انگار یه نمه خرابکاری کردن فردا ساعت 

شک کرد سریع ناهارو خورد و خودش رو به ستاد رسوند سروان شکوهی رو جلوی خونه ی عزیزی تبسم حسابی 

گذاشت و سروان رادمنش رو هم سمت محل کار عزیزی به سیاوش و بهمن هم سپرد هرکدومشون همراه یکی 

چطوره؟ بهمن:  باشن قبل از رفتن به اتاق سرهنگ رو به بهمن کرد و گفت:به رخساره خانم زنگ نزدی ببینی تبسم

چرا نگران نباش بازوش ده تا بخیه خورده االنم بردنش خوابگاه بهتره تیرداد سرشو تکون داد و به سمت اتاق 

سرهنگ معتمد رفت بهمن رو به سیاوش کرد و گفت: داشتی حال جناب سرکرد رو ؟ بسوزه پدر عاشقی سیاوش: 

رام نظامی کرد و رو به روی سرهنگ ایستاد تیرداد: جناب جدی جدی این همون مرد نفوذ ناپذیر ستاده؟ تیرداد احت

سرهنگ امروز از طرف عزیزی به تبسم عظیمیان حمله شد و بیشتر شبیه یه زهر چشم بود سرهنگ: چطور مگه ؟ 

تو خودت دیدی؟ تیرداد کل جریان رو برای سرهنگ تعریف کرد و بعد گفت: قربان عزیزی میخواد یه محموله ای 

نه من مطمئنم میخواد به شرکتش مواد برسونه ازتون اجازه ی عملیات میخوام این طور که من از رو جابه جا ک

دخترش شنیدم حتی شاید جون امیر صادق عظیمیان و خانوادش در خطر باشه سرهنگ : من مجوز رو میگیرم تو برو 
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ه چیز نباید در بره از دستمون خودتو و گروهتو واسه عملیات حاظر کن بجنب پسر این بار دیگه این عزیزی بی هم

 2تیرداد احترام نظامی گداشت از اتاق بیرون رفت همه ی افراد عملیات رو خواست و تو جیهشون کرد فردا ساعت 

زمانی که محموله توی جاده افتاد افراد تیرداد که قرار بود کنار کوها نزدیک محل عبور عزیزی کمین کنن قرار بود 

زمانی که محموله توی جاده افتاد افراد تیرداد که قرار بود کنار کوها نزدیک  2ساعت  عملیات رو شروع کننفردا

محل عبور عزیزی کمین کنن قرار بود عملیات رو شروع کنن تیرداد به سمت خونه رفت و با خانوادش خداحافظی 

صبح تو  :ا از ساعت کرد خیلی دلش میخواست قبل رفتنش تبسم رو هم ببینه ولی نمیشد به سمت ستاد رفت نیروه

محل کمین کرده بودند تیرداد لباس ضد گلولشو پوشید و اسلحه ش رو برداشت و با بهمن و سیاوش به سمت محل 

بود و هوا تو اون منطقه به شدت سرد تیرداد مدام با نیروها تماس میگرفت و هماهنگشون  2رفتن ساعت نزدیم 

بهترین فرصت بود صدای بیسمیش بلند شد : حسین حسین عباس میکرد دل تو دلش نبود برای گرفتن عزیزی این 

دقیقه دیگه به محل میرسه چه  2حسین حسین عباستیرداد: عباس جان به گوشم عباس: سوژه ی مورد نظر تا 

دستوری میدی قربانتیرداد: همه ی گروه ها رو به حالت اماده باش دربیارید سریع با بی سیم به گروه های دیگه خبر 

ه محض عبور از تنگه یه ایست بازرسی قرار داده بود نگاهش به حرکات سروان راد منش بودرادمنش به راننده داد ب

ی کامیون ایست داد و به سمتش رفتراننده کامیون: سالم جناب سرهنگ چیزی شده ؟رادمنش:بارت چیه؟راننده 

اد منش: من سروانم بیا پایین و در کامیون: قطعات کامپوتری صاحبشم تو ماشین عقبی همرامونه جناب سرهنگر

ماشینتو باز کنراننده کامیون: چرا مگه خبطی از ما سر زده ؟رادمنش: بیا پایین با من یکی به دو نکن اقاعزیزی تو 

ماشین عقب نشسته بود و با خشم رو به راننده اش گفت: گوساله مگه تو این محورو چک نکرده بودی؟ ما که موادو 

یم احمق راننده: قربان تا سه ساعت پیش اینجا هیچ خبری نبود نمیدونم اینا از کجا پیداشون هنوز جاسازی نکرد

شدهعزیزی: خفه شو حرف نزن رو به سه نفر پشت کرد و گفت : اسلحه هاتونو اماده بزارید باید شرشونو بکنیم و 

خواست درو باز کنه به دستور عزیزی  گرنه گیر میوفتیم هر سه نفر با هم گفتن : بله قربان همین که راننده کامیون

هر سه مرد مسلح ایست بازرسی رو به رگبار بستند تیرداد با چشم خودش داشت جون دادن تک تک افرادشو 

میدید توی بیسیم فریاد کشید و از همه خواست ماموریت رو شروع کنن صدای گلوله و بوی باروت هوا رو برداشته 

عزیزی بیشتر بود و تونسته بودن تو مدت کمی عملیاتو جمع کننبه سمت ماشین بود شکر خدا تعدادشون از افراد 

رفت و در نهایت حیرت دید که همه کشته شدن ولی خبری از عزیزی نبود با عصبانیت رو به افرادش کرد و داد زد: 

چو طوری پس عزیزی کوووووووووو؟همه با حیرت بهم نگاه کردند در واقع هیچ کس نفهمیده بود عزیزی کی و 

فرار کرده بود تیرداد اسلحه اش رو فشار داد و با عصبانیت به رو به رو خیره شدهوا تقریبا گرگ و میش بود و 

تیرداد هنوز داشت حرص میزد تو همین حالت بود که چشمش به جاده ی فرعی رو به روش افتاد رگه های خون رو 

ماده باش گرفت و به سمت جاده رفت انقدر عجله داشت میدید برق امید تو چشماش اومد اسلحه اش رو به حالت ا

که به هیچکس هم خبر نداده بود رد خون رو دنبال میکرد که یه صدایی سر جاش میخکوبش کرد این صدا براش 

خیلی اشنا بودهنوز در حال تجزیه و تحلیل تو دهنش بود که صدای مرد بلند شد مرد: جناب سرکرد به اصطالح 

تو بزار زمین و دستتو بزار رو سرت تیرداد هنوز توی ذهنش مشغول فکر کردن به صاحب خودت زرنگ اسلحه 

صدا بود مرد: با تو ام دلت نمیخواد که یه تیر تو مغزت خالی کنم تیرداد اسلحه اش رو روی زمین گذاشت و دستشو 

ت جفت دست تیرداد گرفت به نشونه ی تسلیم باال برد و روی سرش گذاشت مرد به سمت تیرداد اومد و با یه حرک

و با دستبند بست و خودش رو به روی تیرداد ایستاد تیرداد با تعجب و حیرت به فرد جلوی چشمش نگاه میکرد و 
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ناخود اگاه گفت: کیان اررررین با وجود اون همه هوش و ذکاوت و حس بدبینی و مشکوکی که یه همه داشت حتی 

یزی باشه کیان: چیه جناب اریا نژاد بزرگ کپ کردی ؟ البته حقم داری یک درصد هم فکر نمیکرد کیان از افراد عز

منم روزی که فهمیدم جنابعالی پلیسی دقیقا مثل االن تو تا چند دقیقه تو شوک بودم البته تو ادم فوق زرنگی بودی 

ید بخوای از ولی یه بی احتیاطی کوچولو به اینجا رسوندت ولی خداییش نقشه ت حرف نداشت به مغز جن هم نمیرس

طریق دختر عزیزی به باندش نزدیک بشی با انتهای تفنگش به کمر تیرداد ضربه ی محکمی زد و گفت : راه بیفت 

سرکرد تیرداد : تو از کجا فهمیدی من پلیسم ؟ عزیزی هم خبر داره؟ کیان : عشقم میکشه سوال دومتو اول جواب 

م اون احمق فکر میکنه عظیمیان لو دادش و دستور داده دخترشو بدم نه خبر نداره من دارم یه سوپرایز براش میبرن

ببرن پیش عزیزی تیرداد با اسم تبسم سریع به طرف کیان برگشت تیرداد: چی داری میگی یعنی چی تبسم رو 

گرفتن؟ کیان : جوش نزن سرکرد کار باهاش زیاد داریم برات میکم تک تک شو در مورد سوال اولتم کامال اتفاقی 

وز که قرار بود برای گرفتن زهر چشم از عظیمیان یه خراش کوچولو رو دست گل دخترش بندازیم من اونجا اون ر

به عنوان ناظر و مراقب بودم تو رو دیدیم که دنبال موتوریه رفتی ولی فکر میکردم واسه خاطر تبسمه ولی وقتی رفتی 

ه ها همین اطراف کمین کرده بودیم تا در صورت ستاد تازه فهمیدم قضیه از چه قراره راستش من و چند تا از بچ

بروز مشکل یه کاری بکنیم من حدس میزدم بخوای یه کاری بکنی به هر حال تو وسط اون اتیش بازی که راه 

انداخته بودی عزیزی که تیر به دستش خورد ولی ما تونستیم با شلوغ کردن نجاتش بدیم و ببریمش توی 

دی دانشگاه ؟ تبسم رو چی کار داشتی؟ کیان: راستش سرکرد ما قرار بود مخ این مخفیگاهش تیرداد: واسه چی اوم

دختر گوشت تلخ ولی فوق جذاب عظیمیان رو بزنیم تیرداد ارزو میکرد تا دستش باز بود تا با یه حرکت تموم 

بهت میگفتم ما  دندوناشو تو دهنش خورد میکرد تا اسم تبسمشو این طور با شهوت به زبون نیاره کیان: بله داشتم

باید دختر عظیمیانو به عنوان گرو برمیداشتیم تا موقع لزوم به عنوان حق السکوت ازش استفاده میکردیم حاال بزار 

برات بگم سرکرد جان قراره این خانوم خوشگله رو چند روزی به من بدن یه دلی از عزا در بیارم خیلی تو کفشم 

مین راحتی به همین خوشمزگی تیرداد مشتشو فشار میداد از فکر مرگ بعدشم جنازشو میفرستن واسه باباش به ه

تبسم و بالیی که این اشغاال قرار بود به سرش بیارن تمام تنش داغ شد کیان خنده ی کریهی سر داد و گفت: حرص 

 نزن سرکرد شیرت خشک میشه تو هم به زودی میری پیشش بعد یه حالت خبیثانه به صداش داد و گفت : میخوام

ببینم وقتی جلو روت ازش استفاده کردم چه حالی میشی؟ تیرداد داد زد: ببند دهنتوووو میدونی خیلی سخته عشقت 

همه ی زندگیت جلو روت ازش استفاده بشه کتک بخوره داغون بشه درد بکشه و تو فقط تماشا گر باشی میدونی 

روز که داشتیم میرفتیم خارج شهر برای  سرکرد من زنم شیدا رو خیلی دوست داشتم زندگی سالمی داشتیم یه

تفریح یه عده اراذل و اوباش مست ریختن جلومون پیادمون کردن منو بستن به درخت و شیدامو رو به روم بیچاره 

کردند اون داد میزد و التماس میکرد که کمکش کنم منم با دست بسته فقط نگاهش میکردم و داد میزدم باالخره 

ردند با هر بدبختی بود بعد یه ساعت زحمت دستمو باز کردم شیدای نازنینمو بردم ساعت ولمون ک 2-2بعد 

بیمارستان ولی طاقت نیورد تموم کرد روز خاکسپاری تو پزشک فانونی به گفتن دو ماهه بار دار بوده میفهمی زن و 

سگ دویدم ولی همه از سر  سال تو تموم این کالنتری ها دادگاها مثل :بچمو از دست دادم بعد با نفرت ادامه داد 

بازم میکردند یه روز توسط یکی از دوستام با عزیزی اشنا شدم اونم بهم یاد داد چه جوری از شما پلیسای عوضی 

انتقام بگیرم که عرضه ی تامین امنیت مردم رو ندارید حاال هم که بهترین فرصت پیش اومده برای انتقام عظیم 

جلو روت ازارش میدم ازش لذت میبرم بعد جلو چشمت میکشمش تیرداد دیگه میدونم چقدر تبسم رو میخوای منم 
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نتونست تحمل کنه داد زد: خفه شووووووووو به یه ماشین رسیده بودن به دستور کیان یه دستمال جلوی دهنش 

ب کار گرفته شد قبل از اینکه از حال بره با هزار زحمت انگشترش رو در واقع سوری بود و داخل نگینش یه رد یا

گذاشته بودن رو فشار داد از حال رفت و دیگه چیزی نفهمید تبسم برای خرید پیاز از خوابگاه بیرون اومد زیر لب 

غر غر میکرد این هفته نوبت خرید با اون بود همین جوری که مشغول غر زدن بود یه ماشین جلو پاش ترمز کرد و 

نکه حتی به تبسم فرصت فکر یا عکس العمل بدن دستمالی جلو دو تا مرد شبیه غول برره ازش بیرون اومدن بدون ای

دهنش گرفتنو و تو ماشین انداختنش و بردنشتیرداد اروم اروم چشماشو باز کرد سعی کرد خودشو تکون بده و 

محکم بسته شده بود دلش میخواست به یاد بیاره اصال برای چی اینجاستسرشو تکون داد تا موهای لختش که با 

ی صورتش ربخته بودن رو کنار بزنهتازه هوش و حواسش سر جاش اومد با کیان بود اون بیهوشش کرد و لجبازی رو

دیگه چیزی نفهمیده بودبا نگرانی و اضطراب به در نگاه میکرد نگران تبسم بود اصال دلش نمیخواست بالیی سرش 

اصال این شجاعت تو خودش نمیدی که  بیادبا خودش دعا میکرد زودتر بچه ها بتونن ردشو بزنن هر جور فکر میکرد

شاهد ازار و اذیت اون باشه یه لحظه به خودش خندید سرکرد اریا نژاد که تا االن شمار ماموریتاش از دستش در 

رفته بودحاال شجاعتشو از دست داده بود هنوزم به خودش تلقین میکرد به خاطر احساس مسئولیت که نگران تبسمه 

لش یه چیزی داد میزد : دروووغ نگو تو عاشقشییییو باز خودش به خودش پوزخند میزد و نه چیز دیگه ایولی ته د

میگفت: عشق دیگه چیه ؟ تیرداد و عشق؟؟؟؟؟؟؟؟؟در حال کلنجار رفتن با خودش بود که در باز شد دو تا مرد قوی 

هوش میومد احساس سر هیکل به سمتش اومدن دستشو باز کردن و بلندش کرد و بردنش بیرونتبسم اروم اروم به 

درد عجیبی داشتبا لمس گونه اش اروم چشماشو باز کرد با دیدن کیان کنارش حیرت زده شد و سریع سر جاش 

نشست دستاش از پشت بسته بود مقنعه اش به شدت عقب رفته بود چادرم سرش نبودوحشت زده رو به روشو نگاه 

و کیانا با یه لباسای تقریبا نیمه عریان با یه حالت چندش کرد از چیزی که میدید مطمئن بود شاخ در اوردهشیده 

اوری تو بغل یه مرد غریبه بودناز شرم چیزی که میدید سرشو پایین انداخت اصال نمیفهمید اینجا چه خبرههمون 

طور که سرش پایین بود به کیان گفت: اقای ارین اینجا چه خبره؟ چرا خواهرتون اینجوری شده ؟ چرا شما چیزی 

شون نمیگید ؟ اصال من کجام ؟کیان: وای وای خانم کوچولوی جذاب اروم اروم اوال من غلط بکنم با این دو تا به

فامیلیتی داشته باشمدوما زود میفهمی چه خبره خوشگله بعد دستشو رو چونه ی تبسم گذاشت و صورتشو بال اورد و 

ر من میخوام ازت لذت کافی رو ببرم فهمیدی چونشو محکم چسبید و فشار داد و داد زد: نگاهشون کن یاد بگی

لعنتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تیسم ناباورانه و با ترس کیان رو نگاه میکرد اصال باورش نمیشد انقدر شوک زده بود برای اینکه 

اون صحنه های رکیک رو نبینه چشماشو بستولی یه سیلی محکم مجبورش کرد با فریاد چشماشو باز کنهکیان: با 

بهت میگم گوش کن وگرنه مجبور میشم با زور و کتک رامت کنم میخوام قبل مرگت بی درد زبون خوش هرچی 

بمیریعزیزی: اوه اوه کیان جان اروم باش اتیش بازی اساسی تو بزار وقتی که سرکرد رو اوردناالن وقت انتقام عظیمه 

با بیگناهی و حیرت به اطرافش نگاه پسرکیان لبخندی زد و گفت: اره رئیس امروز انتقام شیدا رو میگیرم تبسم هنوز 

میکرد کاش میتونست بفهمه چه خبره ؟ و سرکرد کیهدر باز شد و چشمای منتظر تبسم به در خیره شد اون دو تا 

مرد تیرداد رو اوردن داخل و پرت کردن جلوی عزیزیتبسم گیچ شده بود تیرداد اینجا چی کار میکرد؟؟؟؟اصال 

؟؟؟عزیزی با سرش عالمتی داد اون تا نره غول به سمت تیرداد اومدن بلندش واسه چی لباس نظامی تنش بود ؟

کردن و روی یه صندلی نزدیک تبسم بستنش تیرداد سرشو نمیتونست بلند کنه نمیدونست باید جواب چشمای پر از 

ش بده ولی سوال تبسم رو چه جوری بده یا چه جوری تو روی تبسم وایسته و بهش بگه که مجبور شده بی گناه بازی
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بازم ندای قلبش میگفت : چه جوری میخوای بهش ثابت کنی بازی نبوده و صادقانه دوستش داری؟مشغول جدال با 

عقل و احساش بود که عزیزی شروع به کف زدن کرد و دور تیرداد چرخید و گفت: مرحبا جناب سرکرد تیرداد اریا 

نقشه ای که ریخته بودی بی نظیر بود روزی که سارینا  نژاد البته نمیدونم اسم ستادیت چیهولی هوش و ذکاوت و

اومد وگفت با تو اشنا شده حسابی ته و تو کارات در اوردم چند ماهم دادم تعقیبت کردن ولی تو خیلی حرفه ای تر از 

این حرفا بودی بعد یه سمت تیرداد رفت و با پشت دست سیلی محکمی به صورتش زدتبسم طاقت دیدن نداشت و 

بست عزیزی : اینو زدم واسه خاطر بازی با احساسات دخترم ولی من به کیان قول دادم تخریب روح و  چشماشو

روانت با اون بعد از اینکه کار کیان با تو و این دختر کوچولوی خواستنی تموم شد منم دو تا کار دارم اول میدمت 

س نفهمه سرکرد چه جوری نیست و نابود دست بچه ها تا ازت اطالعات بکشنن بعدم جنازتو اتیش بزنن و هیچ ک

شد دوم اینکه بعد کیان من چه چند دقیقه مهمون این کوچولوی خواستنی باشم و بعد به سمت تبسم رفت و دستشو 

به گونه ی خیس از اشکش کشیدتبسم از روی نفرت سرشو برگردوند عزیزی خندید و رو به کیان گفت: معلومه با 

ن رامش میکنم رئیس بشینو تماشا کنتیرداد دیگه نمیتونست تحمل کنه این حروم زاده یه اهوی وحشی طرفیکیان : م

ها حق اینکه بخوان دست کثیفشونو به تبسمش بزنن نداشتند از ته دل داد زد: الشخورای حروم زاده کاری به کار 

دختر ولش کنید دست  این دختر معصوم نداشته باشید چی میخواید از جونش ؟ من لو دادمت اشغال نه بابای این

کثیفتون بهش بخوره بیچارتون مییییییییییییکنمعزیزی از ته دل خندید و گفت: کیان خان راست گفتی معلومه هوای 

این اهو نازو خیلی داره واسه گرفتن اعتراف ازش فکر کنم کیس مناسبی باشهبعد رو به تیرداد کرد وگفت: رجز 

نمیتونی بکنیکیان : بله قربان ولی اگه اجازه بدید من یه کوچولو با این نخون بچه تو اینجا اسیری هیچ غلطی هم 

دختر سرتق خشن رفتار کنم باالخره یه نفر باید تاوان کتک هایی که شیدای من خورد رو بده عزیزی: عیب نداره 

ئیس رو پسر اینا واسه یه ساعت در اختیار تو فقط یه کاری نکنی نشه ازش استفاده کرد دیگه کیان: چشم ر

چشممبعد به سمت تبسم اومد تبسم از ترس خودشو عقب میکشید ولی کیان به زور بغلش کرد و روی تختی که 

روبه روی تیرداد بود انداختدش و دست و پاشو بستتبسم حاال دیگه فقط داد میزد ابروش توی خطر بود ولی هر بار 

یاد دیوانه وار تیردادنگاهش به شیده و کیانا و دادش مساوی بود باسیلی محکمی که کیان به صورتش میزد و فر

عزیزی افتاد که با لذت به صحنه ی کتک خوردنش نگاه میکردندهنوز زمان سیلی بعدی نرسیده بود کیان اروم اروم 

بهش نزدیک میشد و سعی داشت صورتشو به صورتش نزدیک کنهبا التماس نگاهشو به تیرداد دوخت و بلند فریاد 

تو رو خداااااااااااااا به دادم برس نزار تیرداد نزارتیرداد نمیدونست باید چی کار کنه فقط به خدا کشید : تیرداد 

التماس میکرد و قسمش میداد به جان امام حسینش سریع تر نیرو ها برسن کیان تقریبا کارشو شروع کرده بود 

لباش نگاه کنی حاال یه مرد غریبه به دیدن این صحنه که عزیزترینت که تو حتی به خودت اجازه نداده بودی به 

راحتی لمسش کنه خیلی سخت بود خیلیتنها کاری که تونست بکنه این بود که سرشو رو به اسمون بگیره و با چشمای 

مرطوب و اشکی و حال زار فقط داد بزنه: یاااااااااااااااا حسیییییییییین به دادم برسصداش ساختمومو لرزوند و همزمان 

کست شد و چند مامور با لباس فرم نظامی وارد شدندعزیزی تنها کاری که کرد از در پشتی فرار در ورودی ش

کردتیرداد سرشو رو به اسمون گرفت و با رضایت گفت : نوکرتم خدا نوکر حسینتم هستم دربست تا اخر عمر کیان 

ینکه بخواد کاری کنه تیری به اسلحشو به سمت تبسم گرفت و گفت: فکر کردی داغشو به دلت میزارم ولی قبل از ا

پاش خورد ولی با سختی فرار کردیکی از مامورا به سمت تیرداد اومد و بازش کرد و گفت: حالتون خوبه 

سرکرد؟تیرداد: اره یه اسلحه بده به من بهمن وارد اتاق شد و به سمت تیرداد اومد: وای پسر سالمی تو؟؟؟؟تیرداد: 
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عد رو بهمن کرد و گفت : هوای تبسمو داشته باش من میرم دنبال عزیزیسریع به پ نه پ روحمه اومده تو رو ببره ب

همراه چند مامور راه افتاددرگیری مسلحانه ی سختی یا افراد عزیزی داشت بوی خون و باروت همه جارو برداشته 

تیر دیگه  بوداروم به سمت جلو پیش میرفت که احساس کرد بازوش سوخت فریادش بلند شد و هم زمان صدای یه

که با داد مرد توام شدبه سمت عقب برگشت کیان تیر خورده بود به سرش و در جا تموم کرده بود با تاسف نگاهش 

کرد و تو دلش ارزو کرد کاش هیچ وقت اون اتفاق برای خودشو زنش نمی افتاد تا االن به خوبی و خوشی کنار هم 

لت میداد سیاوش به سمتش اومد و گفت: تیرداد زخمی شدی میبودن و ای کاش به پلیس و قانون یه کم بیشتر مه

مجبور شدم بزنمش کیان چی کار میکرد اینجا؟؟؟تیرداد همون طور که با دست زخمیش به سمت محوطه ی باز رو 

به روش میدویید گفت : قضیه ش مفصله بدو نباید عزیزی از دستمون در برهعزیزی تو محوطه ی ازاد در حال 

ه هلیکوپتری که منتظرشه برسهتیرداد داد زد:ایییییییییییست وگرنه میزنم عزیزی وایستاعزیزی به دویدن بود تا ب

اخطار تیرداد هیچ توجهی نمیکرد و همچنان میدویید تیرداد هم چنان اخطار میداد ولی وقتی عزیزی رو چند قدمیه 

د و یه تیرم به مامور هلی کوپتر که در حال هلیکوپتر دید چاره ای به جز شلیک ندید و دو تا تیر به پاهاش شلیک کر

تیر اندازی بود زد سیاوش سریع به سمت عزیزی دوید زود خالء سالحش کرد و به دستاش دستبند زدتیرداد: 

سیاووووش زنده میخوامش سریع برسونیدش به امبوالنستوی دلش خدا رو شکر کرد و به سمت در خروجی رفت و 

به تبسم افتاد که همراه بهمن از در خونه بیرون می اومدن میدونست حتما با افراد کنار امبوالنس ایستاد نگاهش 

عزیزی در گیری داشتند که دیر دارن بیرون میاندیدن صورت غرق در خون و کبود تبسم و بدنش که با بی حالی راه 

براش دست تکون داد و  میومد دلشو ریش میکردبهمن و تبسم به عنوان اخرین افراد از در خونه بیرون اومدنبهمن

با دستش عالمت مبارک باد و بشکن رو در میاورد هنوز چند قدمی دور نشده بودن از در خونه که صدای تیرداد و 

دویدنش به سمت بهمن شروع شد و بلند داد زد : بهمن به پاااااااااااااااو صدای دوگلوله در فضا بوی تند باروت و حس 

دددددتیرداد با وحشت صحنه ی رو به روش نگاه میکرد تبسم غرق در خون رو به تلخ مرگ و یک فریادددددددددد

روش افتاده بود و کمی عقب تر سارینا با یه لبخند وحشتناک در حالی که به دستش تیر خورده بود و اسلحه از 

چی شده سرکرد  دستش افتاده بود به تیرداد نگاه میکرد سارینا با خنده ی عصبی رو به تیرداد کرد و گفت: گفت:

چرا ماتت برده ؟ من نمیزارم مال ادم دیگه ای بشی اونم کی تبسم عظیمیان کور خوندی عزیز داغشو به دلت 

گذاشتم تیرداد به سمت تبسم رفت و کنارش زانو زد دستاش میلرزید اروم دستشو گرفت تا ببینه نبضش میزنه یا نه 

یاید دکتر ها سریع باال سر تبسم جمع شدن و سریع به امبوالنس ولی خیلی ضعیف میزد بهمن: دکتر ددددکتر سریع ب

انتقالش دادن امبوالنس سریع حرکت کرد تیرداد هنوز روی زمین بود و مشتشو روی زمین فشار میداد سیاوش 

دستشو روی شونه اش گذاشت و گفت: پاشو پسر چرا زانوی غم بغل کردی ایشاال اتفاقی براش نمی افته بهمن: ای 

ه پدر عاشقی نترس نیروی عشق خیلی قویه پاشو یاال باید بریم بیمارستان تیرداد سریع از جاش بلند شد و بسوز

همش با خودش فکر میکرد سارینا کجا بود که هیچکی ندیده بودش با بهمن و سیاوش به سمت ماشین رفتن 

دیگه بی حال شد و روی زمین  چشمای خودشم سیاهی میرفت دیگه نتونست طاقت بیاره خون زیادی ازش رفته بود

افتاد بهمن و سیاوش زیر بغلشو گرفتن و به سمت امبوالنس بردند تبسم از در خونه همراه بهمن بیرون می اومد 

نگاهش به بازوی غرق در خون تیرداد افتاد نگرانی از چشماش میبارید بی اختیار دوست داشت به سمتش بره و 

م بگیره تو این لباس نظامی چقدر خواستنی به نظر میرسید یه مرد جذاب و مغرور خودشو تو بغل تیرداد بندازه و ارو

ولی در عین حال مهربون و دوست داشتنی ولی هنوزم نمیدونست چه خبره و تیردادش از کی تا حاال جناب سرکرد 
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مزمه کرد : تیرداد شده و این همه اتفاق غیر منتظره واسه چی بوده با خودش گفت اصال مهم نیست و اروم زیر لب ز

دوست داررر هنوز حرفش تموم نشده بود که درد عمیقی تو بدنش پیچید احساس کرد تک تک سلول هاش 

سوختند دیگه جون وایستادن نداشت نیم نگاهی به تیرداد انداخت قطره ی اشکی از چشماش پایین اومد دندوناشو 

وند و بیهوش شد تنها کاری که بهمن تونسته بود بعد داد رو هم فشار داد و زمزمه کرد تیرداااااااا حرف ناتموم م

تیرداد انجام بده با سرعت عمل فوق العاده و نشونه گیری عالی که کال تو این دو کار زبانزد بود یه تیر به دست 

یه سارینا بزنه که اسلحه اش از دستش بیفته و دیگه نخواد تیری بزنه تیرداد اروم اروم چشماشو باز میکرد دستش 

نمه درد میکرد نگاهش به سرم رو دستش افتاد یه کم فکر کرد داشت تو ذهنش بررسی میکرد که چه اتفاقی افتاده 

و چرا این جاست یه دفعه یاد تبسم افتاد به سرعت از جاش بلند شد سرمشو از دستش کند و به سمت پذیرش دوید 

چرا دستتون زخمی شده ؟صبر کنید پانسمان کنم  پرستار : وای جناب سرکرد چرا از جاتون بلند شدید؟ ای وای

دستتون رو تیرداد: نه خوبم الزم نیست این خانومی که تو عملیات امروز تیر خورده بود کجاست؟ پرستار عشوه ای 

اومد و گفت: کدومشون ؟ تیرداد: تبسم عظیمیان پرستار : ایشون تو ای سیو هستن تیرداد یا خدایی گفت و به سمت 

ید سیاوش و بهمن روی صندلی های جلوی ای سیو نشسته بودند و حسابی درهم و ناراحت بودن تیرداد به ای سیو دو

سمتشون دوید و گفت : بچه ها چه خبره ؟ تبسم چطوره؟ بهمن برای اروم کردنش از جاش بلند شد و گفت: اهای 

شار داد و این بار با صدای بلندتری پهلوون پنبه چرا از جات بلند شدی؟ تیرداد موهاشو تو دستش گرفت و محکم ف

پرسید؟ میگم چی شده؟ سیاوش: ما هم نمیدونیم باید بری پیش دکترش از اون بپرسی به ما هم چیزی نگفت 

تیرداد به سمت پرستاری رفت و بعد از پرسیدن شماره ی اتاق دکتر به سمت اتاقش دوید بهمن و سیاوش به هم 

ر قرار بود به تیرداد بزنه و حال بعد از اون تیرداد بودن تیرداد در اتاق دکتر رو نگاه میکردند و نگران حرفی که دکت

به صدا در اورد و با اجازه ی دکتر وارد اتاق شد دکتر نفیسی به احترامش از جاش بلند شد و دستشو جلوی تیرداد 

ن چه کردی با دستت ؟ گرفت و گفت: سالم سرکرد چطوری؟ پسر ده بار بهت گفتم تفنگ بازی نکن خطرناکه ببی

تیرداد لبخند زود گذری زد و گفت: دکتر حال خانم عظیمیان که تو عملیات امروز تیر خورده بود چطوره؟ دکتر 

جدی شد و گفت: چه نسبتی باهاش داری؟ تیرداد نمیدونست باید جواب دکترو چی بده نگاهی بهش کرد : خوب 

ش ببخشید که مجبورم رو راست باهات حرف بزنم چون باید یکی از اقوام خانوادگی بنده هستند دکتر: راست

خانوادشو حتما در جریان بزاری ایشون جراحت سختی بهش وارد شده و متاسفانه توی کما هستن و عالئم حیاتیش 

خیلی پایینه امیدوارم خدا به جوونیش رحم کنه تیرداد در حالی که صداش میلرزید پرسید : خوب میشه دکتر؟ کی به 

میاد؟ دکتر: گفتم که معلوم نیست باید به خدا توکل کنید و براش دعا کنید تیرداد از جاش بلند شد از دکتر هوش 

خداحافظی کرد و خودشو به تبسمش رسوند حاال دیگه هم دلش هم عقلش یکی شده بود عزیزش روی تخت 

یخواست گریه کنه شاید روح تبسم بیمارستان افتاده بود و هزار جور دستگاه به بدن نحیفش وصل شده بود دلش نم

همون جا بود بغضشو قورت داد و تلفنش رو دست گرفت و به خونه زنگ زد تیرداد: الو سالم مهندس خوبی؟ 

مهندس:سالم پسرم چطوری تو ؟ کجایی نگرانت شدیم عملیات به خوبی انجام شد ؟ تیرداد: اره بابا جان من 

مهندس: چیزی شده حالت خوبه تیرداد؟ بیمارستان واسه چی؟ تیرداد: من  بیمارستانم میشه خودتونو برسونید اینجا؟

خوبم دارم باهاتون حرف میزنم بیاید اینجا براتون توضیح میدم مهندس: باشه سرکرد اطاعت امر االن میام 

ستاره  خداحاظت باشه تیرداد : خداحافظ تیرداد از پشت پنچره به تبسم نگاه میکرد ادمکای برفی اروم تر بخندید

های روشن چشماتونو ببندید یواش یواش ببارین ای قطره های بارون لیالی من تو خوابه کنار بید مجنون نگو یه 
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وقت که دستات قلبمو بردن از یاد کجا رفتی عزیزم دلت منو نمیخواد تنهای تنها موندم نمونده دیگه حرفی رفیق 

خودشونو به بیمارستان رسوندن نفیسه خانم با دیدن دست غصه هامن ادمکای برفی مهندس و نفیسه خانم و ترانه 

تیرداد با نگرانی به سمتش دوید نفیسه:وای مامانم چی شده دستت ببینمت ؟الهی مادرت برات بمیره تیرداد: عزیزم 

اروم باش من هنوز نمردم که فقط دستم تیر خورده االنم حالم خوبه مهندس: پس پسره ی لوس چرا منو مامانتو 

دی تا بیمارستان بچه اخه؟ تیرداد: بابا یه مشکلی پیش اومده مهندس با نگرانی به دهنش خیره شده بود تیرداد کشون

نمیدونست چه جوری باید بگه تیرداد: خوب راستش تبسم هم اینجاست نفیسه سیلی به صورتش زد و گفت: یا خدا 

پایین انداخت و گفت: اونم تو این عملیات  تبسم واسه چی اینجاست ؟ االن کجاست حالش چطوره ؟ تیرداد سرشو

گروگان گرفته بودنش االنم راستش ....... کمی مکث کرد : االن تو ای سیو باید به خانواده ش خبر بدید نفیسه جون 

بی حال روی صندلی افتاد و گفت: فاطمه بفهمه میمیره مهندس به سمت پنجره ی ای سیو رفت و به تبسم نگاه کرد 

ونست برای یه پدر چقدر سخته دخترشو تو این حال ببینه اونم واسه امیر صادق که نفساش به نفسای خودش هم مید

تبسمش بسته س مهندس: نمیتونیم به خانوادش خودمون خبر بدیم من میگم اول به امیر علی خبر بدیم بعد خودش 

ونستم که از شما نمیخواستم مهندس به بابا و مامانش بگه تیرداد زنگ بزن خبر بده تیرداد: پدر من اگه من میت

شماره ی موبایل امیر علی رو گرفت و بهش خبر داد ترانه به سمت برادرش رفت دستشو روی شونه ی برادرش 

گذاشت و گفت: خوب میشه من مطمئنم تیرداد لب خند کم جونی بهش زد نگاه ترانه روی صورت معصوم تبسم 

بیا زن داداش بهمن و سیاوشم مجبور شده بودن رخساره و ستاره رو با ثابت موند و با خودش زمزمه کرد: به هوش 

خودشون بیارن رخساره ناباورانه به سمت ای سیو رفت پاهاش حس نداشت انگار نمیخواست باور کنه بهترین 

دوستش اونجا بی حس و حرکت روی تخت افتاده بود صورتشو به شیشه ای سیو چسبوند و با اشک و لبخند عصبی 

رخساره: تبسم جان عزیزم چقدر قراره بخوابی ؟پاشو برات کلی خبر دارم بعد به سمت ستاره برگشت که  گفت:

شوک زده نگاهش میکرد رخساره اروم و بی صدا تو حین حرف زدن اشک میریخت :ستاره بیا تبسمو ببین دیگه 

نه و بی حال روی زمین افتاد نمیخندههه حرفم نمیزنه چشماش سیاهی میرفت دیگه نتونست تعادلش خودشو حفظ ک

بهمن اصال باورش نمیشد رخساره ی عزیزش با اون روحیه ی شاد و سرحال اینقدر حساس باشه به سمتش دوید 

پرستارو صدا کرد انقدر ستاره و رخساره ضعف کرده بود مجبور شدن به جفتشون سرم بزنن امیر علی و وحید و 

فتند امیر از پرستاری ادرس ای سیو رو پرسید و خودشو به تبسم وحدانه خودشونو سریع به سمت بیمارستان ر

رسوند رو به روی اونجا نفیسه خانم در حال اشک ریختن و قران خوندن بود مهندسم کنارش نشسته بود و تسبیحش 

ت رو میچرخوند و ذکر میگفت تیرداد هم سرشو به پنجره تکیه داده بود و زل زده بود داخل پاهاش نای رفتن نداش

نمیدونست خواهرش در چه حاله به سمت تیرداد رفت و هیچی نمیتونست بگه انگار زبونش بند اومده بود با سر از 

تیرداد پرسید که چی شده؟ تیرداد اروم گفت : خوب میشه امیر که از بهت در اومده بود یقه ی تیرداد رو گرفت و 

واهر من اینجاست ؟ سربازی که کمی عقب تر از اونا به دیوار چسبوند و با عصبانیت گفت: چی شده لعنتی چرا خ

وایستاده بود جلو اومد و گفت: جنای سرکرد اتفاقی افتاده؟ تیرداد با دستش عالمت منفی داد سرباز ازشون دور شد 

امیر: سرکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو کی هستی ؟؟؟؟؟؟؟؟ بهت میگم تبسمم چشه؟ پرستاری بهشون نزدیک شد و از امیر 

رد که اروم تر حرف بزنه و گوشزد کرد که اینجا بیمارستانه تیرداد: برادر من اروم باش قضیه اش درخواست ک

مفصله بزار اقای عظیمیان بیاد برای همه توضیح میدم در مورد تبسم خانم باید بگم ببخشید که بی مقدمه میگم 

یر دیگه بی تاپ شده بود: تیرداددد حرف خانوادش باید در جریان باشه تو خودت باید به بابا و مامانت خبر بدی ام
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بزن چی شده خواهرم؟ تیرداد چشماشو و بست و اروم گفت: رفته تو کما امیر دو دستی تو صورتش زد و گفت : 

یاااااااا قمر بنی هاشم بیچاره شدیم چه جوری بگم به بابا و مامان وحید و وحدانه هم نمیتونست خودداری کنن و اروم 

ند باالخره امیر مجبور شد به مادر و پدرش خبر بده اونا هم سریع خودشونو به بیمارستان رسوندن اروم گریه میکرد

فاطمه خانوم که با دیدن وضعیت دخترش از هوش رفت امیر صادق کامل تو شک بود هم از وضعیت دردونه 

حفاظت خودشو وفاطمه  دخترش هم از لباس نظامی تیرداد یادش اومد که دو روز پیش چند تا پلیس اومدن و تحت

خانومو به تهران رسوندن و امیر هم پیششون اوردن و توی یه خونه نگه داشتند تا امروز که خبر دادن دخترش تو 

بیمارستانه در واقع تیرداد برای همه زود عمل کرده بود ولی برای تبسم عزیزی زرنگ تر بود تیرداد از همه خواست 

اونا فاطمه خانم به هیچ وجه راضی نشد دخترش رو تنها بزاره و با گریه و زاری برای توضیح کامل همه برن خونه ی 

مسئول های بیمارستان رو راضی کرده بود پیشش بمونه توی خونه ی مهندس همه جمع بودند و چشم به دهن 

که ناخواسته تیرداد دوخته بودن تیرداد تمام ماجرای این چند ماهو واسه همه تعریف کرد امیر صادق باور نمیکرد 

عضو یه باند قاچاق به این بزرگی شده بود و حاال به خاطر بی احتیاطی اون دخترش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد 

تیرداد مجبور شد با عذر خواهی فراوون از امیر صادق بخواد که فردا برای جواب به یه سری از سواال بره ستاد موقع 

با قیافه ای که غم ازش میبارید گفت: بد کردی جناب سرکرد با احساسات خداحافظی امیر به سمت تیرداد اومد و 

خواهر بی نوای من بد اون بهت دل بسته بود تیرداد اروم زیر لب گفت: متاسفم امیر جان سعی میکنم جبران کنم 

یست کی از کما امیر با بغضی اشکار گفت: اگه واسه اون وقتی باشه تبسم داره میمیره اقا امروز دکترش گفت معلوم ن

برگرده یاحتی اصال برگرده و بدون خداحافظی بیرون رفت تیرداد خودشم میدونست که دکتر چی گفته به خود 

روز دیگه به هوش بیاد شاید ده سال دیگه و شایدم.............هیچ وقت تیرداد  2تیرداد هم با صراحت گفته بود شاید 

میکرد که اروم اروم تو قلبش نفوذ کرده بود اهنگ مالیمی گذاشته روی تخت اتاقش نشسته بود و به دختری فکر 

بود و به عکس تبسم زل زده بود فردا باید میرفت ستاد تا ماموریتشو کامال به پایان برسونه صبح زود اماده شد و 

بعد از  رفت ستاد کامل عملیات و نحوه ی اجرا رو براشون توضیح داد و مورد تشویق هم قرار گرفت سرهنگ معتمد

پایان جلسه به سمت تیرداد اومد دستشو روی شونش گذاشت و گفت: گل کاشتی پسر مثل همیشه تیرداد: نه زیاد 

سرهنگ واسه این عملیات تاوان سنگینی رو دارم میدم سرهنگ: شنیدم برای خانم عظیمیان چه اتفاقی افتاده به خدا 

یمارستان رفت امیر صادق تا زمان دادگاه عزیزی که پس توکل کن پسر تیرداد احترام نظامی گذاشت و به سمت ب

فردا بود مجبور بود توی بازداشگاه بمونه ولی فاطمه خانم با وجود خستگی زیاد هنوز حاظر نشده بود دخترشو تنها 

ک بزاره مادرش هم کنار فاطمه خانم نشسته بود و همراه با اون دعا میکرد به سمتشون رفت و با جفتشون سالم و علی

کرد رو به فاطمه خانم کرد و گفت :خانم عظیمیان جان تبسم ازتون یه خواهش دارم فاطمه خانم: بگو پسرم 

تیرداد:با مامان برید خونه استراحت کنید من پیشش میمونم قول میدم بیشتر از شما هواشو داشته باشم فاطمه خانم 

با نفیسه خانم برای استراحت به خونه رفت تیرداد  خواست چیزی بگه ولی نتونست در برابر قسم تیرداد حرفی بزنه

با اجازه ی مسئولین بیمارستان لباس مخصوص پوشید و کنار تبسم نشست به دستگاه کنارش نگاه کرد صدای اون 

دستگاه و نفسای تبسم نشون میداد هنوز عشقش توی این دنیاست اروم دستشو روی گونه ی عزیزش کشید و از 

اشت بتونه لبای تبسمشو ببوسه ولی لوله ی کنار دهنش این اجازه رو بهش نمیداد با شیطنت جاش بلند شد ارزو د

کمی به اطرافش نگاه کرد و گفت :سالم خانومی میدونم روحت همین اطرافه یادته تو اون فیلم شبکه سه اسمش چی 

نم اجازه هم الزم ندارم چون مال کیلومتر تا بهشت روح دختره اونجا بود میخوام یه کاری ک 2بود؟؟؟ اها یادم اوم 
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خودمی بعد اروم لباشو روی پیشونیه تبسم گذاشت و عمیق بوسید دیگه نتونست بغض تو گلوشو قورت بده اخه مگه 

یه ادم چقدر توان داره درسته یه روحیه ی خشن نظامی داشت ولی ادم بود و احساس داشت اشکاش بی محوا 

ودشو ازش جدا کرد و سریع اشکاشو پاک کرد : اخ اخ میدونم گلم االن میریخت و صورت تبسم رو خیس میکرد خ

حالت بد شد اگه پیشم بودی میگفتی وای تیرداد انقدر نچسب بهم ولی چه میشه کرد عشقمی دیگه دست کوچیک 

تبسم رو تو دستش گرفت و شروع به صحبت با روح تبسم شد: میدونی میخوام برات بگم یا بهتره اعتراف کنم 

همه چیز برمیگرده به روزی که مجبور شدم بیام دانشگاه برای ماموریت یادته گلم ؟ اولین کالسمون با هم  خوب

مشترک بود ولی شاید بیشتر توجهم به ماموریتم بود تا اون روز که فهمیدم باید بهت نزدیک بشم اون وقت بود که 

م که تو نگاه اول عاشقت شدم چون من اصال تو فاز بیشتر دیدمت یه دختر اروم و متین و به شدت باوقار الکی نمیگ

این حرفا نبودم ولی کم کم بی صدا اومدی تو زندگیم و شدی همه چیزم روزی که منو و سارینا رو با هم دیدی و 

کارت به بیمارستان رسید داشتم دیوونه میشدم وقتی اون کیان بی شرف بهت نزدیک میشد دیگه یادم میرفت من 

ال بی خیال شغلم میشدم تو مال من بودی سهم من از این دنیا نباید کسی بهت نزدیک بشه اون شب چی کاره ام اص

که قضیه ی رضا رو گفتی دلم میخواست گردن جفتتون رو بشکنم شب تا صبح تو ستاد موندم به قول بهمن مثل سگ 

کم اورده دیوونه شده عاشق شده  اقای پتیبل شده بودم ولی تبسمم من دوستت دارم اره مرد نفوذ ناپذیر ستاد هم

اصال خانومم تو فکر کن مجنونت شدم جوابمو نمیدی خانم گل؟ ولی جوابش بازم صدای بوق دستگاه بود دست تبسم 

رو به پیشونیش چسبوند و گفت : یه شعر میخوام برات بخونم ولی چون عموما من تو فاز عشق و عاشقی نبودم اگه 

ها یه روز اومدی مثل موج دریا بوی پیرهنت مثل خوابو و رویا سایه هایه ما رو  چپل و چالغ خوندم مسخرم نکنی

موجای ساحل پا به پا بی صدا غرق تمنا یه روز اومدی تو سکوت سردم سر به راه شد این دل دوره گردم حاال چی 

ه شب غصه ها کن شده که میخوای جدا شی چی شده تو بگو من چه کردم دوباره تو باد موهاتو رها کن منو راهی

میمیرم واسه تب تند لبهات دوباره زیر لب اسممو صدا کن اشکمو پاک کن از گونه ی من سر بزار بازم روی شونه ی 

من شرمنده گلم تا همین جاش بلد بودم قران جبیبی کوچیکشو در اورد و شروع به خوندن کرد یه کوچولوی دیگه 

از بیمارستان خارج شد و به سمت ستاد اومد در اتاقشو بست و  پیشش موند ازش خداحافظی کرد پیشونیشو بوسید

سجادشو پهن کرد و نیاز داشت با خودش خلوت کنه سر سجاده اشک ریخت و به خدا التماس کرد تبسمشو 

برگردونه تا اون فرصت جبران داشته باشه دادگاهی عزیزی هم انجام شد و اون به اعدام محکوم شد امیر صادق هم 

حبس تعزیری محکوم شد چون بیگناهیش با تالش تیرداد ثابت شده بود عزیزی با جاسازی مواد مخدر ماه  2به 

داخل قطعات کامپیوتری سال های طوالنی تجارت مرگ میکرد امروز دو ماهه که تبسم توی کماست تیرداد واسه 

فاطمه خانم که بیمارستان  دیدن تبسم بی تاپ بود هر روز میدیدش البته جسم اروم و خوابیدشو برای مادرش و

بودن یه کم تنقالت خرید و به سمت بیمارستان رفت به جلوی در ای سیو که رسید هم همه ای به پا بود فاطمه خانم 

تو سر خودش میزد و تو اتاق تبسم چند تا دکتر جمع شده بودن تیرداد با ناباوری به سمت پنجره ی ای سیو رفت و 

کنندش نگاه میکرد و به اون دستگاهی که سینه ی عزیزشو باال و پایین میبرد ناخود به خط صاف دستگاه و بوق کر 

اگاه بسته از دستش افتاد صورتشو به شیشه چسبوند و التماس کرد: تبسمم تو رو خدا برگرد نفسم طاقت بیار تو 

من نمیتونم  بری تیردادتم میمیره تبسسسسسسسم وای خدا برش گردون من غلط کردم اینجوری امتحانم نکن

ببینم نبود عشقمو خدااااااااااااا دیگه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم جدایی سهم دستامه که دستتاتو نمیگیرم 

تو این بارون تنهایی دارم میرم خداحافظ شده این قصه تقدیرم چه دلگریم خداحافظ دیگه دیره دارم میرم چقدر این 
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ه شبیه مرگ بی وقته دارم تو ساحل چشمات دیگه اهسته گم میشم برام جایی تو لحظه ها سخته جدایی از تو کابوس

دنیا نیست تو اوج غصه گم میشم صدای خدا رو شکر نفیسه خانم گریه فاطمه خانم رو با خنده مخلوط کرد چشمای 

ا بیرون اومدند و تیرداد به اون دستگاه لعنتی خیره موند حاال داشت ظربان قلب عزیزش رو منظم نشون میداد دکتر 

خوشحال بودن که بیمار مقاومت کرده و برگشته فاطمه خانم و نفیسه جون هردو زیر سرم رفتند به خاطر شوک و 

استرس باالیی که بهشون وارد شده بود تیرداد کنار تخت تبسم نشسته بود یه هفته از ماجرای تلخ اون روز گذشته 

میخوند احساس کرد دست عزیزش تو دستش تکون خورد ولی فکر  بود اروم دست تبسمو لمس میکرد و براش دعا

کرد توهم زده مشغول خوندن سوره ی یاسین بود که تکون انگشتای تبسمش بیشتر شد قرانش تموم شده بود و با 

نگاه به صورت تبسم دید که پلکاشم به وضوح میلرزه و سعی داره بازشون کنه ناباورانه بوسه ای به گونه ی تبسم زد 

و از اتاق بیرون دوید به پرستاری خبر داد دکتر ها و پرستار ها سریع خودشونو رسوندند و کارای پزشکی مخصوص 

به خودشونو انجام دادن دکتر با رضایت از اتاق بیرون اومد تیرداد خودشو به دکتر رسوند: چی شده دکتر خوبه 

خبر بده حتما خوشحال میشن تیرداد با ذوق  حالش؟ دکتر: نگران نباش سرکرد به هوش اومد برو به خانوادش

نگاهش کرد و گفت: یعنی االن خوب خوبه؟ دکتر: کامل خوب که نه ولی تا چند روزه دیگه به بخش منتقل میشه 

تیرداد از ذوق و خوشحالی نمیدونست باید چی کار کنه سریع تلفن زد و به خونه اطالع داد و بعد از اون خودش به 

اوش خبر داد اولین کاری که کرد سریع خودشو به نمازخونه رسوند و دو رکعت نماز شکر خوند امیر و بهمن و سی

بعد دو جعبه شیرینی خرید و کل بیمارستانو شیرینی داد حاال همه میدونستن جناب سرکردی که تا دیروز با یه من 

اعتو باالی سر عشقش باشه عسل هم نمیتونیسی بخوریش حاال عاشق شده انقدر که هروز سعی میکرد روزی دو س

حال تبسم بهتر شده بود و به بخش منتقلش کرده بودن اروم اروم سوپ از دست مادرش میخورد که پرستار جوون 

و خوش رویی وارد اتاق شد پرستار: به به تبسم خانوم ما کم کم داره هر روز بهتر میشه ها مگه نه عزیزم؟ تبسم: بله 

جونمو نجات دادید پرستار: عمر دست خداست عزیزم ولی بیشتر باید از مامانت و بهترم ممنونم از زحماتای شما 

خانوادت و از همه مهم تر نامزدت جناب سرکرد تشکر کنی که دست مجنونو از پشت بسته بود تبسم لبخندی زد 

که تقریبا سر ولی از تیرداد خیلی دلخور بود مسائل قبل و شوک هایی که بهش وارد شده بود یه طرف از روزی هم 

حال شده بود تیرداد دیدنش نیومده بود تو فکر خودش بود که صدای رخساره ی شاد و شنگول بلند شد رخی: 

سالمممممممممممم بر نازک نارنجی ترین دختر دنیا پاشو دیگه حالم بد کردی لوس بی خاصیت یه ترم دانشگاه 

هنوز سالم و زنده ام تبسم: سالم اینجا بیمارستان نه  عقب موندی نمیخوای پاشی من یه تیر خورده وسط قلبم ببین

سر جالیز سرتو انداختی رو سرت ها چی شده بهمن ولت کرده ترکش خورده تو قلبت؟ستاره کو؟ رخساره: نه 

عزیزم بهمن از این عرضه ها عمرا نداره تازشم هفته دیگه بله برونمونه کال اون به تیر غیب من گرفتار میشه ولی 

میشه کرد جناب سروان منه قلبمو سوراخ کرده ستاره هم با جناب سروان رحمانی رفتن گل بچینن واسه تو دیگه چه 

بیارن تبسم: مگه قرار نبود شما ماه پیش تو عید عقد کنید؟ رخی: از اون جایی که جنابعالی رو به موت بودی ما صبر 

عوری رخی رخی: اینو که صد بار گفتی من امید کردیم اول گریه هامونو بکنیم بعد بریم شادی تبسم: خیلی بی ش

داشتم بری تو کما با کالس برگردی رفتی بدتر شدی و هی پاچه میگیری ولی من میدونم دردت چیه؟ تبسم 

چشماشو تنگ کرد و باحالت مشکوکی گفت چیه؟ رخی: ناراحت اینی چرا جناب سرکرد نیمده مالقاتت تبسم: اصال 

دلت نمیگی من مطمئنم تبسم: حاال چرا نیمده؟ رخی و فاطمه خانوم زدن زیر خنده تبسم  برام مهم نیست رخی : از ته

مثال قهر کرد و رو شو برگردوند رخی: اخم نکن مادر پوستت خراب میشه تیرداد نمیاد بگیرتت برای اصالح جامعه 
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اول اصالح کنه در حال بحث میره اون سارینای ایکبیری رو میگیره تبسم نا خود اگاه گفت: غلط کرده بره خودشو 

بودن که صدای سیاوش رو شنیدن سیاوش: سالم خانوما خوبید شما بابا پشت این دوستای گرام بنده صفحه نزارید 

گناه دارن تبسم خانوم این سرکرد ما خاطر شما رو از خیلی یه نمه بیشتر میخواد تبسم و فاطمه خانم جواب سالمشو 

و با اون و مادرش روبوسی کرد ستاره: چطوری بچه خوبی؟ یه پیاز رفتی بخری ها دادن ستاره به سمت تبسم اومد 

کاشته بودی هم تا االن در اومده بود همه خندیدن تبسم رو به ستاره کرد و گفت: تیرداد کجاست خبر داری؟ ستاره 

بود ولی لبخندی زد انگار لبخندی زد و گفت : رفته ماموریت زود میاد غصه نخور با اینکه از نفیسه خانم هم شنیده 

میخواست کامل مطمئن بشه تیرداد نیست که پیشش نیومده وقت مالقات تموم شده بود با اصرار تبسم فاطمه خانوم 

که خیلی خسته شده بود رفت خونه ی عمه تا استراحت کنه باباش مجبور شده بود بره شهرشون سرکار امیر و وحید 

سر بهش زدنو رفتن خود تبسم از عمش خواسته بود دیگه بهش سر نزنن هم لحظه ی اخر خودشونو رسوندن یه 

چون تا چند روز دیگه مرخص میشد ولی اونا بازم تلفنی جویا ی حالش بودن و خونشونو برای زمانی که تبسم 

مرخص میشه اماده کرده بودند ساعت حدود شیش بعد الظهر بود حوصلش حسابی سر رفته بود رمانی که میخون 

بش نکرده بود احساس میکرد دلش برای تیرداد تنگ شده یه کوچولو هم نگرانش بود سعی کرد به اتفاق هم جذ

های اخیر فکر کنه چقدر همه چی سریع اتفاق افتاد پلیس بودن تیرداد تبهکار بودن کیان با اون چهره ی مظلوم و 

اینکه دزدیده بشه کیانا و شیده باهاش  دوست داشتنی اشک و ناله های شیده دلسوزی کیانا یادش اومد روز قبالز

قرار گداشته بودن تا دو روزه بعد تو کافی شاپ همیشگی ببیننش تازه فهمید همش یه تله بوده و چون نقشه اون 

جور که میخواستن پیش نرفته مجبور شده بودن زودتر از موعد بدزدنش و در اخر به این چند ماهی که تو کما بود 

دستو پنجه نرم میکرده نمیدونست چرا تنها چیزی که یادش میومد از اون دوران لحظه ی  باورش نمیشد با مرگ

سال تحویل بود که افراد زیادی اومدن پیششو رفتن ولی تیرداد یه انگشتر خوشگل که براش خریده بودو دستش 

ینا رو دیده بود کامال کرد و اروم پیشونیشو بوسید و گفت : دوستت دارم عشق من زود خوب شو انگار روحش تمام ا

با صدای در حواسش جمع شد به قامت استوار و در عین حال صورت خسته ی تیرداد و اخم غلیظش نگاه کرد توی 

دلش گفت: الهی فدات شم چقدر تو خسته ای؟ باز چرا اخمویی سرکرد؟ تیرداد: به به سالم خانوم خانوما افتخار 

ی زنگ میزنم گوشی تو جواب نمیدی ؟ به مامانتم زنگ میزنم میگه نمیدید هم صحبت ما بشین؟ چرا از صبح هرچ

خوابه هنوز تبسم: سالم دلم نخواسته جواب بدم بعد سه روز اومدی که چی؟ تیرداد به سمتش اومد و با شیطنت 

ته بهش نگاه کرد تیرداد: دلت برام تنگ شده بود؟ تبسم: نه اصال تیرداد: کامال مشخصه تبسم: باز توهم برت داش

انگار سرکرد ؟ تیرداد به سمت اومد و کنارش روی تخت نشست تیرداد: خوب خانوم خانوما قبول داری من 

سرکردم دیگه؟ تبسم : مگه نیستی؟ تیرداد:چرا! البد میدونی نظامی جماعت حرفش یکیه و نه دلش نمیخواد بشنوه 

ین سرکردیت منو بازی دادی تیرداد تبسم: خوب که چی ؟ فکر نکن بخشیدمت و یادم رفته چه جوری واسه هم

سرشو بامزه خاروند و گفت: خوب اگه جناب سرکرد واقعا عاشق یه خانوم جیگر عسل ناز و صد البته نفس شده 

باشه باید چی کار کنه؟؟؟؟؟؟؟البته حاظره تو جمع همه هم اعتراف سنگین کنه تبسم : روشو برگردوند گفت مشکل 

پس مشکل خودم دیگه االن حلش میکنم توی یه حرکت غیر منتظره صورت تبسمو خودشه به من چه تیرداد: اوکی 

برگردونوند و از لباش بوسه عمیقی گرفت بعد سریع به سمت در رفت تا کتاب بغل تخت تبسم به صورت مبارکش 

در اورد تو و برخورد نکنه تبسم مات و مبهوت از کار تیرداد ولی در عین حال عصبانی بود تیرداد سرشو اروم از الی 

گفت: میدونم ریختن خونم االن واجبه ولی به جان خودم به دلم مونده بود قول میدم دیگه از این کارا نکنم فردا میام 
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پیشت شیطونی نکنی با دکترا و پرستارای مرد هم گرم نمیگیری گرفتی؟ تبسم: اگه گرم بگیرم چی میشه اونوقت؟ 

که خودت میدونی چه جوریه طرف میشی تبسم : حاال شما چی کاره هستید  تیرداد: اها اون وقت با اون روی سرکرد

کال؟ تیرداد: شوهر بزرگوار شما خانم خانم ها تبسم: ما یه صیغه ی ساده بینمون بود که اونم خیلی وقته باطل شده 

خانوم صیغه من دلم نمیخواد بهم دیگه دست بزنی فهمیدی؟؟؟؟؟ تیرداد لبخند گله گشادی زد و گفت:کور خوندی 

ش یک ساله بود میتونی بری ببینی شما زن من هستی زن منم میمونی اون کاری هم که کردم حقم بود تبسم با دهن 

باز نگاهش میکرد این دیگه کی بود؟؟؟ اصال نمیتونست باور کنه هنوز محرم تیرداده تبسم: بگو جون نفیسه جون 

ه کال بعد ابروهاشو با شیطنت باال داد و گفت : منتظر بیشتر از این تیرداد: به جون تو و نفیسه جون و مهنس و.....هم

باش و قبل از اینکه تبسم دادش در بیاد سرشو دزدید بعد دو دقیقه سرشو دوباره اورد و با صدای کلفتی گفت : شب 

سرش مورد  به خیر ضعیفه دست از پا خطا کنی فردا سرتو گوش تا گوش میبرم بیگیر بخواب حاال و قبل از اینکه

هدف کتای تبسم قرار بگیره فرار کرد تبسم لبخندی زد خوابش میومد گردنبندشو تو دستش فشار داد و اروم 

خوابش بردتو خونه ی عمش تیرداد و خانوادش که چند باری برای عیادت اومده بودن این تیرداد کلی همش 

تبسمش بزارهحس میکرد تبسم فقط مال اونه اخماش تو هم و ناراحت بود دلش نمیخواست وحید انقدر سر به سر 

اینم یکی از روحیات نظامیش بودوحید هم که حساسیت هاشو درک کرده بود کم تر دیگه سر به سر تبسم 

میزاشتحالش بهتر شده بود و میتونست بره دانشگاه و بیاد گاهی وقتا تیرداد میومد دنبالش و با هزار خواهش تمنا 

اد معتقد بود ادم وقتی عاشق میشه دیگه باید غرورشو بزار کنار تا با غرور بی خود ازش میخواست برسوندش تیرد

فرصت بودن با عشقشو از خودش نگیره امروز بعد الظهر مراسم عقد رخی و بهمن بود البته توی شیراز خانواده ی 

وستای صمیمی رخساره یه جشن مفصل گرفته بودنولی بچه ها تصمیم گرفته بودن یه جشن هم تهران برای د

خودشون بگیرن خانواده ی ستاره خیلی رسمو رسومی بودن و عموما به غیر از فامیل با کسی وصلت نمیکردن واسه 

همین هم پدرش هنوز به سیاوش رضایت نداده بود و حسابی در به در راضی کردنش بودنو تبسم و تیردادهنوز 

با ستاره رفتن ارایشگاه و مختصر ارایشی  :خشیدنشساعت تبسم از تیرداد دلخور بود حس میکرد شاید زوده برای ب

کردن چون مجلس تقریبا یه مهمونی خانوادگی بود تیرداد جلوی در ارایشگاه منتظر تبسم بود سیاوش هم دنبال 

ستاره اومده بودتبسم به سمت ماشین تیرداد رفت سوار شد و سالم کوتاهی دادتیرداد هم با سالم سردی جوابشو داد 

ش حسابی تو هم بودتبسم جا خورد تو این مدت نشده بود تیرداد انقدر باهاش سرد رفتار کنه نگاهی به چهره اخما

ی اخموی تیرداد انداخت ته دلش کلی فداش شد چون وقتی تیرداد اخم میکرد حالت صورتش یه جوری میشد که 

خیلی اتفاق مهمی افتاده مگه من به شما ابهت و مردونگیشو دو برابر میکرد تبسم: تیرداد چیزی شده؟تیرداد:بله 

نگفتم حق نداری بری ارایشگاه گفتم یا نگفتم؟؟؟؟؟؟؟تبسم دلخور از لحن طلبکارانه ی تیرداد گفت: ببخشید جناب 

سرکرد بنده زیر دست شما نیستم هر کاری بخوام انجام میدم در ضمن چرا نباید برم ارایشگاه ناسالمتی داریم 

یرداد: اون جا همه ی دوستای من هستن و مجلس مختلطه فقط ببین چی بهت میگم اگه کسی میریم مجلس عقد هات

اونجا بهت نزدیک شد اونوقت من میدونم با توتبسم: از کی تا حاال پلیس جماعت چشم چرون شده ؟ مگه شما و 

ی بهش انداخت و دوستای گرامتون حافظ جان مال و ناموس مردم نیستید ؟ شعار همش ایا؟تیردادنگاه وحشتناک

گفت: ببین خانوم کوچولو تو عملیاتایی که من و همکارام میریم شما حتی حاظر نیستی یک صدم سختی های ما رو 

بکشی من منظورم همکارای ستاد نبود مگه ما حق نداریم دوست غیر از پلیس داشته باشیم؟تبسم دیگه حوصله ی 

بود توی ذهنش به ماه دیگه فکر میکرد که مدت محرمیتشون بحث نداشت به این گیر دادنای تیرداد عادت کرده 
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تموم میشد و تیرداد تمام شرایط رو برای عقد دائمشون فراهم کرده بود ولی نمیدونست چرا منتظره یه اعتراف 

سنگین تر از طرف تیرداد بودمجلس خوبی بود تیرداد از کنار تبسم جم نمیخورد دستشو طوری محکم گرفته بود که 

متهم گرفتهبا اومدن سرکرد رفیعی مجبور شد برای چند لحظه تبسمو تنها بزاره تبسم غرق در رقص زیبا و دو  انگار

نفره ی بهمن و رخساره بود براش جالب بود بهمن با این روحیه ی شاد و بشاش چه جوری پلیس شده بود با تموم 

دقیقه همه رو االف کرد بعد رو  2یزی میگشت شدن رقص بهمن جلوی پای رخساره زانو زد و مثال تو جیبش دنبال چ

به رخی گفت: ای خانوم جان این تبهکارا واسه ادم حواس نمیزارن که دیدی چی شد یادم رفت واست کادو بخرم 

اومدم افه بیام حرکات عشقوالنه ی اکرو باتیک در بیارم نشد حرکاتش تمام جمع رو به خنده انداخته بود دستشو تو 

مثال داشت میگشت یه دفعه گفت : یافتم یافتم و اسلحه جیبی رو در اورد و به سمت رخی گرفت جیب کتش کرد و 

همین که رخی خواست ازش بگیره کنار کشید و گفت: وای حسن خیلی خطرناک حسن خانم این اسلحه اس اسباب 

بش یه گردنبند فوق بازی که نیست جانم رخی مثال قهر کرد و خواست بشینه که بهمن دستشو گرفت و از توی جی

العاده زیبا در اورد و به گردنش بست تمام جمع به افتخارشون دست زدن غرق تماشا بود که صدای مرد جوونی رو 

کنارش شنیدمرد: سالم خانم میتونم بدونم افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم؟قبل از اینکه بخواد جوابی بده تیرداد 

کیارش جان واال افتخار پیدا کردید همسر منو ببنید کیارش وحشت زده از  زودتر به جاش حرف زدتیرداد: به به

جاش بلند شد و گفت: اوه بله بسیار خوشبختم سرکرد نمیدونستم متاهل شدید این بهمن موزمار چیزی نگفته 

صی نداره و بود؟تیرداد: واال تا جایی که من یادمه خاله زنک بازی تخصص شما بود و بهمن تو این موارد تجربه ی خا

مهم تر این که ازدواج بنده چه ارتباطی به شما داره ؟کیارش:بله حق با شماست با اجازتون جناب سرکرد سریع از 

جاش بلند شد و به سرعت برق و باد ازشون دور شد تیرداد فشاری به دست تبسم اورد و گفت: بیا اینم یه ادم 

ف و بی خاصیت کلی ازشون خواستن که برقصن ولی نه تبسم مزاحم دیر رسیده بودم باید گردنش رو میشکستم جل

اهلش بود نه تیردادتیرداد: همین مونده جلو ی این همه سروان و سرکرد و .....پاشم بندری برقصمبا خواست تیرداد 

کمی زودتر از بقیه خداحافظی کردن زمانی که رفتن سکه ای که برای رخی و بهمن خریده بودن رو بهش بدن رخی 

گوشش تبسم گفت: دست گلت درد نکنه خدا بهت رحم کنه با این سرکرد اخموت تیرداد: بچه ها تبریک میگم در 

بهمن خان دیگه زن گرفتی یه ذره ادم شو بچه جانبهمن: واال سرکرد بنده اصال معنی این واژه ای که شما گفتید رو 

نهرخی خندید و گفت: بله مطمئن باشید نمدونم تیرداد: غصه نخور رخساره خانم خوب بلده چه جوری ادمت ک

پینوکیو تحویل گرفتم هفته بعد بیاید ادم تحویلتون میدمبهمن: دستت درد نکنه عزیزم خوب هوای ما رو داشتیتبسم 

: از شوخی گذشته براتون ارزوی خوشبختی فراوون میکنم اقا بهمن هوای رخی ما رو داشته باش خیلی گلهبهمن: بله 

نت ولی از نوع کاکتوسشرخی: بهممممممممممنبهمن: جانم عزیزم نفسم ببخشید شما کال یه سبد خانم بر منکرش لع

گل رز رنگارنگچشم تبسم خانم ما نوکرشم هستیمرخی: مرسی بچه ها اومدید ایشاال ماه دیگه مراسم خودتون بیایم 

بسم نگاه کردنتبسم: هرچی خواست تا شون لبخندی زدن و به ت :به امید خداتیرداد: خدا از زبونتون بشنوه واالهر

خدا باشهبا ستاره و سیاوشم هم خداحافظی کردن و اومدن بیرونتبسم نمیدونست تیرداد داره کجا میره تیرداد رفت 

و یه جای قشنگ ایستاد و همراه تبسم پیاده شدن و به منظره ی رو به روشون نگاه میکردنتیرداد: یه چیزی بگمتبسم 

م رو به سمت خودش برگردوند و دستاش رو روی شونه ی تبسم گذاشتتیرداد: وقتی که تو کما : اره بگو تیرداد تبس

بودی از خدا خواستم برت گردونه تا بتونم جبران کنم انقدر عاشقت باشم و بهت محبت کنم که همه بدونن تیرداد 

خوام یه فرصت دیگه بهم چقدر تبسمشو دوست دارهاحساس میکنم هنوز ته قلبت ازم دلخوری و نبخشیدیم ازت می
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بدی تا جبران کنم نگاهشو به چشمای زیبای عشقش دوختو گفت: من عاشقتم دختر دیوونتم یه زمانی بهم میگفتن 

مرد نفوذ ناپذیر ولی االن اعتراف میکنم که یه خانم زیبا توی قلبم و تمام وجودم نفوذ کرده تبسم من عاشقتم و اروم 

سه ی کوتاهی زد و با تموم وجودش در اغوشش گرفت و اروم براش زمزمه لباشو روی لبای تبسم گذاشت بو

کردچشمای من خواب چشاتو دیده غم از دلم با دیدنت پریده ناز نگاته همه هستی من دوستت دارم ای از خدا 

رسیده عاشقمو به عشق تو اسیرمبیا که بی تو از زندگی سیرمبگو بگو تو هم اسیر عشقی تا که واست جون بدم 

بمیرممیمیرم میرم واسه برق چشاتمیمیرم واسه ناز نگاتمیمیرم میمیرم واسه خندیدنتمیمیرم تا بشم فدات بازم سر 

 راهتو من میگیرم جسارتی کردمو سر به زیرملحن نگاهت میگه دوستم داری خدایا حاظرم براش بمیرمممممممم

با ترانه دیر شد بدویید دیگه نفیسه خانم:ای ای اقا داماد توی خونه ی اریا نژاد هیا هویی به پا بود تیرداد:مامان و با

زیاد عجله نکن به جون خودم عروس ملوست فرار نمیکنه ترانه: ای گفتی مامان جان از صبح ما رو کچل کرده 

تیرداد: ای وای خدا مادر من تا اونجا کلی راهه جلوشون بد قول میشیم مهندس: نفیسه جان ترانه خانم بیاید بریم 

ین جناب سرکرد ما زیادی عجول شده قبلنا بهتر بودا صدا از دیوار در میومد از این پسر ما نوچ خبری نبود ترانه: یه ا

کم زن ذلیل تشریف دارن پسرتون در ضمن نشنیدی شاعر میفرمایند : درد عشقی کشیده ام که نپرس زهر عشقی 

ی برگزیده که مپرس تیرداد لنگه دمپایی روفرشی چشیده ام که نپرس سرکرد ما گشته در جهان و اخر کار تبسم

ابریه ترانه رو برداشت و به سمتش پرت کرد تیرداد: دختر جای زبون ریختن قر و فرتو کم کن بیا بریم ترانه جا 

خالی داد و احترام نظامی گذاشت و گفت: چشم سرکرد تیرداد لبخندی زد خودشو تو اینه نگاه کرد یقه ی کت 

تب کرد با نام خدا از خونه بیرون اومد و ماشینشو روشن کرد تو فاضله ی اومدن خانوادش ایت مشکی براقشو مر

الکرسی خوند برای خوشبختیه خودش و تبسمش دعا کرد و ارزو کرد همیشه صحیح و سالم کنار هم و با خوشبختی 

ه نیفتاده بود شروع به دست زدن زندگی کنن باالخره همه اومدن و تیرداد ماشینو روشن کرد و ترانه هنوز ماشین را

و اهنگ خوندن کرد که خنده رو به لب همه اورده بود چون میدونست تیرداد امید زیاد گوش میده یه سی دی از 

اهنگ های شادشو درست کرده بود و با گرفتن کنترل ضبط اهنگ مناسب حال تیرداد رو اورد و با شور و هیجان 

ه کرد و توی ماشین تیرداد عروسی به پا بود اومدی معجزه کردی نمیدونی خاص خودش همه رو هم با خودش همرا

که چه کردی اومدی دنیامو ساختی اومدی فردامو ساختی اگه دنیامو بخوای من به تو نه نمیگم خواب شب هامو 

ه ی تبسم بخوای من به تو نه نمیگم اسمونمم بخوای من به تو نه نمیگم اگه جونمم بخوای من به تو نه نمیگم خون

فاطمه خانم: تبسم بیا این میوه ها رو بچین دیر شد مادر االن مهمونا همه میرسن تبسم: ای بابا مامان جان من مثال 

عروسم ها خوب دارم لباسامو اماده میکنم بگو وحدانه که بی کار و االف یه سره به امیر چسبیده بیاد یا این امیر علی 

تن پای فیفا بلندم نمیشن بگو بیان وحدانه: نه این که قبال که عروس نبودی همه و وحید که مثل یچه کوچولو هل نشس

کارارو تو انجام میدادی پروو؟ زن دایی ببیندش فاطمه خانم: اهای دختر عروس گلمو اذیت نکن تبسم: خدا شانس 

مت تبسم اومد و بده مادر شوهرم مادر شوهرای قدیم حداقل یه ابهتی یه زهر چشمی چیزی میومدن وحدانه به س

شکلکی براش در اورد و گفت: سوووووووووز به دلت تبسم دمپاییشو در اورد و به سمت وحدانه پرت کرد اونم جا 

خالی داد و دمپایی محکم تو سر وحید خورد وحید: وایییی من چی کاره بیدم اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و تو همین موقع امیر 

ونا بود یه گل جانانه به رئال زد و از جاش بلند شد و یه رقص برره ای از موقعیت استفاده کرد و با تیمش که بارسل

برای وحید انجام داد وحید سرشو با دستش گرفت و گفت: وایستا وایستا امیر خان جر زنی کردی وگرنه تیم 

؟ حاال تو خونه زبرتیت عمرا به تیم کهکشانی ها بتونه گل بزنه امیر ابروهاشو باال داد و گفت: اناناس میدونی چیه که 
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همه دنبال هم بودن تا اون یکی رو بزنه فاطمه خانم فریاد با ابهتی کشید و گفت: بسههههههههههه دیگه نی نی 

کوچولو ها االن مهمونا میرسن وحید به سمت زن داییش رفت و تعظیمی کرد و گفت: بله ملکه ی مادر حق با 

فه تبسم و امیر و وحدانه با هم گفتن: اناناس تو کی باشی هنوز شماست شما امر بفرمایید هرکی اجرا نکنه با من طر

مشغول کل کل بودن که زنگ خونه به صدا در اومد فاطمه خانم سیلی به صورتش زد و گفت: دیدید مهمونا رسیدن 

هنوز خونه ی من شهر شامه وای از دست شما بچه ها در عرض به چشم بهم زدن بچه ها وسایالشونو جمع کردن 

نه و تبسم سریع رفتن توی اتاق امیر برای کمک پیش مامانش توی اشپزخونه رفت وحید هم برای باز کردن در وحدا

به سمت ایفون رفت چیز دیگه ای تا اومدن تیرداد نمونده بود خونه ی کوچیک ولی با صفای امیر صادق پر از مهمون 

شغول حرف بودن و هم همه ای به پا بود وحید بود تا همه توی شادی و خوشبختی یگانه دخترش سهیم باشن همه م

هم روی میز میزد و بقیه جوونا دست میزدن امیر هم به مسخره بازی مشغول رقص بود تنها کسی که مثل برج زهر 

مار نشسته بود و با اخم حرکات همه رو نگاه میکرد رضا بود صدای زنگ خونه همه رو به شور و شوق انداخت حسام 

رو برای ورود مهمونا باز کرد دخترا همه توی اشپزخونه نشسته بودن تبسم نیم نگاهی به تیرداد پسر عموی تبسم د

انداخت یه کت و شلوار مشکی براق تنش کرده بود با یه پیرهن تقریبا شیری رنگ و یه دست گل فوق العاده بزرگ 

خوشتیپ ها دمت گرم از کجا هم دستش بود سعیده}دختر دایی تبسم{: اوه ایول تبسم شوهرت به چشم برادری 

پیداش کردی؟ تبسم: واال اون مارو پیدا کرد نه ما اونو سمیرا زن رضا زیر لب غر غری کرد و اروم گفت: خدا شانس 

بده ریحانه: تبسم ما هم چیزی از اون کم نداره نرگس}دختر عمه ی تبسم{: بله ایشاال خوشبخت بشید تبسم جان ما 

سکه مهریه و یه سفر حج تمتع و یه  :0:ی بچه ها لطف دارید باالخره بزرگ تر ها با که کلی خوشحالیم تبسم: مرس

سفر کربال به توافق رسیدن و با اومدن تبسم و انداختن چادر سفیدی که روش گالی یاسی داشت رو سرش و 

شد البته قلبا  انداختن نشونی که نگین وسطش داشت به همراه دو ردیف نگین کوچیک دیگه رسما تبسم برای تیرداد

خیلی وقت بود که برای هم شده بودن همه برای تبریک به سمت تبسم و تیرداد اومدن تبسم توی اغوش پر مهر 

پدر و مادرش کلی گریه کرد ولی به جاش شوخی ها ی بچه های دیگه کمی حالشو جا اورد رضا به سمت تیرداد رفت 

ا رو داشته باش خیلی خانومه تیرداد: واژه ی خانوم براش کمه دستشو به سردی فشار داد و گفت: هوای دختر دایی م

اون یه فرشته ی مهربونه که خدا برام فرستاده و تا پای جونم ازش نگهداری میکنم رضا لبخند سردی زد و برای 

هزارمین بار به حماقت خودش پی برد و خودشو لعنت کرد که به خاطر پول به عشقش پشت پا زد تبسم رو از بچگی 

میخواست تا روزی که با ماشین گرون قیمت سمیرا منتظری تصادف کرد و دختر منتظری بزرگ یه دل نه صد دل 

عاشقش شد رضا هم از موقعیت استفاده کرد و با طمع مال و ثروت عشقشو پس زد ولی تازه بعد ازدواج و تحقیر 

رخونه ی پدر زنت شب تا صبح حمالی میکنی شدنای پی در پیش بود که فهمید داماد سر خونه یعنی چی و وقتی تو کا

بعدشم سرکوفت همه رو از خانواده ی زنت میخوری یعنی چی زیر لب اهی کشید و گفت: خودم کردم که لعنت بر 

خودم باد و با حسرت به تبسم و تیرداد نگاه کرد قرار عقد برای پس فردا گذاشته شد که یه مراسم کوچیک تو شهر 

زرگتر برای خانواده و همکارای تیرداد توی تهران گرفته بشه تبسم نگاهشو به اسمون شب تبسم و البته مراسم ب

دوخت بود همه رفته بودن البته به جز خانواده ی تیرداد اروم با دستش گردنبند عشقشو لمس میکرد تیرداد کنارش 

ی فکر میکنی عروسم؟امروز قرار نشست و به نیم رخ تبسم که نور مهتاب زیبا ترش کرده بود نگاه کرد تیرداد: به چ

بود جشن عقد برگزار بشه تبسم توی ارایشگاه اماده منتظر تیرداد نشسته بود وحدانه: وای تبسم بی نظیر شدی غش 

میکنه تیرداد ببیندتترانه : ولی من فکر میکنم زیاد عکس العمل خاصی نشون نده چون عموما مدلش اینجوریه 
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مانه خانم اعالم کرد اقا داماد تشریف اوردن تبسم سریع چادرشو سرش کرد و با داداش مادر حال بحث بودن که س

کمک وحدانه و ترانه به سمت در رفت خیلی ذوق داشت که عکس العمل تیرداد رو زود تر ببینه تیرداد سالم کوتاهی 

رداد: االن نه کرد سریع زیر بغلشو گرفت و به سمت ماشین بردتبسم: تیرداد میخوای ببینی چه جوری شدم؟تی

تبسم:چرااااا؟؟؟؟؟؟تیرداد: چون دلم میخواد از زیبایی خانمم فقط خودم استفاده کنم نه مردای غریبهبعدشم خانوم 

خانوما شما برای من همیشه خوشگل و خواستنی هستی و به نظرم این خیلی بی معنی که من بگم وای تبسم چقدر 

ستنی هستی تبسم لبخندی از سر رضایت زد و دیگه چیزی عوض شدی تو همیشه و در هر حالت برای من خوا

نگفتعقد محضری کردنو به سمت تاالری که گرفته بودن رفتنهمه به افتخار ورودشون دست زدن و ترانه شروع به 

رقص کردتیرداد نگاهی به تبسم کرد و گفت: میدونی دلم میخواد االن یه لقمه ی چپت کنم؟تبسم:وا تیرداد نگو 

داد: حاال به زودی زود بهم میرسیم خوشگل خانم به درخواست همه عروس و داماد برای رقص بلند میترسم تیر

شدن تیرداد خیلی نرقصید بیشتر برای تبسم دست میزدالبته چون روحیه ی نظامی داشت دلش نمیخواست 

بازو های تیرداد  برقصهامشب اولین شبیه که بدون دغدغه کنار هم توی اتاق تبسم دراز کشیدن تبسم سرشو روی

گذاشته و به صورت مردونش خیره شدههردو خیره بهم نگاه میکنن و اروم لبای تیرداد که رو لباش میشینه و نفسی 

از سر اسودگی میکشه و تو بغل عشقش به ارامش میرسهتبسم هم همراهیش میکنه دیگه خجالت نمیکشه از عشقش 

و تو اغوش مردونه ی تیرداد گم میکنه و از وجود مرد زندگیش لذت و خودشو کامال متعلق به تیرداد میدونه و خودش

تایی یه سفر شمال رفتن کنار دریا کنار تیردادو تبسم توی اغوش هم نشسته بودن  4میبرهبعد عقد با وحدانه و امیر 

تبسم : ای بی و به صدای امواج گوش میدادن تیرداد: میدونی چند وقته منو از پلیسو تفنگ بازی انداختی دختر خوب؟

معرفت یعنی کارت از من مهم تره؟ اصال قهرم باهاتتیرداد صورت تبسمو به طرف خودش برگردوند گاز کوچیکی از 

لپش گرفت که صدای اخ تبسم رو باال بردتبسم: وای تیرداد صورتمو قرمز کردی دردم اومدتیرداد: این مجازات 

که همه ی زندگیمه تو همین حال یه سطل بزرگ اب رو سر خانومم بود که نگه کارم مهم تره خودشم خبر داره 

تیرداد خالی شدتیرداد مثل موش اب کشیده به صورت قرمز شده از خنده ی امیر نگاه کرد امیر : خواستم بگم این 

جا محیط عمومیه همچین زیادی گرم نگیرید که دوز غیزتم میزنه باالتیرداد: این جوریاس ؟؟؟؟؟؟و بعد دنبال امیر 

د به خاطر امادگی جسمانی بیشتری که نسبت به امیر داشت توی اب دریا پرتش کرد و دو تایی تو اب کلی کشتی کر

گرفتن تبسم و وحدانه هم با خنده به حرکاتشون نگاه میکردنباالخره بعد کلی شوخی و خنده از اب بیرون اومدن و 

ه بود و به تبسم خیره شده بودتبسم در حال اماده سمت ویال رفتن تا لباساشونو عوض کننتیرداد گوشه ی تخت نشست

کردن لباسش بود که از حموم اومده بود سرما نخوره تبسم: چیه تیرداد خوردی منوتیرداد: نه عزیزم شما کارتو 

بکنتبسم سرشو تکون داد و لباسای تیرداد رو به سمتش اورد ولی تیردا به جای گرفتن لباساش دست تبسم رو 

ش کشیدبه تقالی تبسم هم توجهی نکرد تیرداد: عزیزم الکی حرص نزن اومدیم مثال ماه عسل گرفت و توی بغل

هااااتبسم: زشته االن امیر اینا میان ابرومون میرهتیرداد: خیالت جمع اونا رقتن لب ساحل اتیش روشت کنن قرار شد 

سته ی تیرداد مقاومت کنه و صد البته چایی اتیشیشون اماده شد زنگ بزنن ما بیایمتبسم دیگه نتونست در برابر خوا

خودشم بی میل نبودمسافرت خوبی داشتن به خواست هردوشون عروسی نگرفتن و به جاش یه سفر مشهد رفتن و 

توی بارگاه امام هشتم برای سالمتی خودشونو و خانوادهاشون و خوشبختیشون دعا کردن توی هتل تبسم توی بغل 

بایلش بلند شدبا بی حوصلگی دکمه ی وصل زد و جواب داد: بله بفرماییدرخی: تیرداد خواب بود که صدای زنگ مو

سالم به روی ماه نشستت چقدر میخوابی پاشو دیگهتبسم : ولم کن بابا دیشب تا صبح بیدار بودم توی مسافرتم گیر 
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د هم بله؟تبسم: میدی به ما ؟ مثال من االن تازه عروسم هارخی: ای ای ای شیطون چی کار میکردی تا صبح؟ سرکر

پرو نشو نه خیر حرم بودیمرخی : اورین اورین بچه مثبتا کی میاید حاال؟تبسم: بعد الظهر چطور مگه ؟رخی: هیچی 

عروس خانوم من و ستاره و وحدانه و ترانه خونتو چیدیم مثل عروسک ذوق دارم زودتر بیای بینی؟تبسم: دست 

بگو براشون خیلی دعا کردمرخی: فکر کنم دعات گرفت باباش  گلتون درد نکنه ایشاال جبران کنم به ستاره هم

رضایت داده تا عید عقد کننتبسم: وااای خیلی خوشحالم کردی ایشاال خوشبخت بشنرخی: خوب کاری نداری مادر؟ 

م االن شوهرت بیدار میشه منو که نمیتونه بزنه شوهر بیچارمو توبیخ میکنهتبسم: نه عزیزم بازم ممنون به بچه ها سال

برسون خداحافظرخی: خوش بگذره حسابی از همه لحاظ بایتبسم سری تکون داد و با خودش گفت : این رخی هیچ 

وقت ادم نمیشهتیرداد خمیازه ای کشید و توی یه حرکت ناگهانی تبسم رو دوباره تو بغلش کشید تا با ارامش ادامه 

ر پر خاطره و خریدسوغات برای همه به تهران ی خوابش رو انجام بدهناهار رو توی طرقبه خوردن وبعد یه سف

برگشتنبه خواست خودشون یه خونه ی کوچیک اطراف خونه ی مهندس گرفتنبچه ها خونه رو قشنگ چیده 

بودنتیرداد دست تبسم رو گرفت و به سمت اتاق برد و با لبخند خبیثانه ای گفت: اول اینجا رو افتتاح میکنیم بیا ببین 

ست کار تیرداد خندش گرفت مقاومتی نکرد و همراه تیرداد رفتزندگیشون شکل عادی چقدر قشنگهتبسم از د

خودشو گرفته تیرداد سر کار میره و تبسم هم ترم های اخر دانشگاهشو میگذرونهیک سال بعدتبسم با خستگی در 

لش غمی کوچیک بعد الظهر کالس داشته امشب تولدشه ولی چقدر خونه سوت و کوره؟تو د 2خونه رو باز میکنه تا 

به پا میشه نکنه تیرداد یادش رفته؟ولی زودگذره با خودش میگه حتما سرش تو ستاد شلوغ بودهدستش به سمت 

کلید برق میره که روشنش کنههمه جا نورانی میشه چشماش میدرخشنبه ریسه های شکل قلب رو به روش نگاه 

تنی میادتیرداد به سمتش میاد بغلش میکنه و اروم لباشو میکنه و به صورت تیرداد که تو بین اون همه نور چقدر خواس

میبوسهتیرداد: تولد مبارک عشق من دلیل بودنمتبسن با بغض از سر شادی نگاهی بهش میکنه و بدون هیج حرفی 

خودشو توی اغوش مهربون همسرش رها میکنهکیک تولدی که به شکل قلبه رو میبره و با هم میخورنهدیه تیرداد 

طال یه شکل قلبه که اسم تبسم روش حک شدهتبسم با چشمانی پر از تشکر رو به تیرداد میکنه و میگه:  یه گردنبند

مرسی تیرداد خیلی غافلگیرم کردی کاش جبران کنم تیردا ابروهاشو باال میگیره به سمت تبسم میاد بغلش میکنه و 

بسم به جواب ازمایشش نگاهی میکنه خیلی میگه : بریم عزیزم جبران کنو با شور و نشاط به سمت اتاقشون میرنت

خوشحاله داره مامان میشه یه بچه ی ناز که باباش تیرداد عزیزشهتصمیم گرفت یه جشن کوچیک دو نفره بگیره 

کیک کوچیکی گرفت و به سمت خونه رفت صدای خانومی توجهش رو جلب کردخانوم: ببخشید خانم منزل اقای 

ب بده بله واحد سه زن سریع دستمالی روی بینی تبسم گرفت و بی هوشش احمدی تو همین ساختمونهخواست جوا

کرد و قبل از این که کسی برسه از خلوتی کوچه استفاده کرد و توی ماشین گذاشتدش و ماشین یا سرعت حرکت 

کردتیرداد توی ستاد مشغول جمع اوری گزارشش برای تحویل به سرهنگ بود که موبایلش زنگ خوردتیرداد: بله 

فرماییدناشناس: به به سرکرد اریا نژاد کبیر پارسال دوست امسال اشناتیرداد صدای نحسشو شناخت تیرداد: سارینا ب

توییی؟سارینا: اره عزیزم خواستم بهت خبر بدم یه مهمونی گرفتم به مناسبت انتقام از تو و زنت برای از بین بردن 

و بهم فشار داد و گفت: یه مو از سرش کم بشه تیکه تیکه ات بابام زنت که رسیده خودتم میای که ؟تیرداد دندوناش

میکنم لعنتیسارینا : ای وال عشق حرص نزن ادرس میدم تو هم بیا ولی اینو بدون ما اونجا نفوذی داریم و اگه کسی 

ینا: بفهمه جنازه ی تبسمتو واست کادو میفرستم شک داری میتونی امتحان کنیتیرداد: خفه شو لعنتی ادرسو بدهسار

توچ نوچ نوچ توهین نداشتیم ها واسن اس میکنمو بعد تلفن رو قطع کردتیرداد مشت محکمی به میز زدسریع کتشو 
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برداشت و به سمت ماشینش رفت و با سرعت سر سام اوری به سمت ادرس رفتهنوز تو شوک بود سارینا که با قرار 

ارج شده بود اینجا چی کار میکرد؟دلش حسابی شور وثیقه ازاد شده بود با کمک دوستای پدرش قاچاقی از کشور خ

تبسمشو میزد اگه یه مو از سرش کم میشد تیرداد میمرد کنار پارکی که سارینا بهش ادرس داده بود وایستاد و 

منتظر زنگ تلفنش موند هر دقیقه مثل هزار سال میگذشتبا دستش رو فرمون ضرب گرفته بود که شیشه ی ماشینش 

کرد و دوتا مرد پیادش کردن و به سمت ماشینشون بردنشچشماشو و دهنشو بستن سرشو زیر زده شد درو باز 

صندلی کردن و ماشین راه افتادتبسم تو گوشه ی اتاق به یه ستون بسته شده بود تازه به هوش اومده بود نمیدونست 

به بچه ی تو شکمش  دوباره چرا اینجاست ترس همه ی وجودش رو گرفته بود دیگه فقط خودش براش مهم نبود

فکر میکرد دلش میسوخت حتی وقت نکرده بود به تیرداد بگه تو حال خودش بود که با شنیدن صدای سارینا با 

وحشت سرشو باال اوردسارینا رو به روش وایستاده بودیه تاب و شلوار چسب مشکی تنش بود و موهاشو دم اسبی 

روبرو پاشو باالی صندلی گذاشته بود کلت مشکی تو دستش  بسته بود ارایش غلیطی رو صورتش بود و روی صندلی

بود و با نفرت به تبسم نگاه میکردسارینا:به به چطوری سگ جون ؟ با اون تیری که من بهت زدم گفتم مردی نگو 

هفت تا جون داریخوب قاپ تیرداد رو بردی ولی حاال نوبت تاوانه هم تو هم اون شوهر عوضیتتبسم: راجبع به شوهر 

درست حرف بزن نفهمسارینا خنده ی خبیثانه ای کرد و گفت: اصال غصه نخور شوهر جونت هم به زودی به جمع  من

ما میپیونده جشن و اتیش بازی بزرگی واستون دارمنگاهی به اسلحش کرد بوسه ای بهش زد و گفت : اونوقت با 

یه داد و با خودش فکر میکرد که اگه همین اسباب بازی محبوبم جفتتونو میفرستم جهنمتبسم سرشو به ستون تک

تیرداد یه چیزیش بشه اون تحمل نداره میمیرهزیر لب به خدا توکل کرد در باز شد و تیرداد به شدت به سمت داخل 

پرت شد و جلوی پای تبسم افتاداز درد به خودش پیچید و چشماشو که از درد بسته بود رو باز کردنگاهش به تبسم 

نگاهش میکردبه سمتش رفت و سر تبسم رو توی اغوش گرمش گرفتتیرداد: الهی فدات شم افتاد که با نگرانی 

عزیزم حالت خوبه خانمم؟ اذیتت که نکردنقبل از اینکه تبسم بخواد حرفی بزنه همون دو تا غول به سمتش اومدنو 

اد از دیدنش تو این مقاومت تیرداد هم فایده نداشت و به زور به ستون کنار تبسم بستنشنگاهش به سارینا افت

وضعیت وقیحانه خجالت کشید و سرش رو پایین انداختسارینا شروع به کف زدن کرد و گفت :ایول حاج اقا شدی 

سرکرد جان ؟قبال راحت تر بودی البته نگران عشقت نباش تا چند دقیقه دیگه جفتتون رو میفرستم جهنم البته خیلی 

ببینم همون طور که تو بابای عزیزم همه ی وجودم رو کشتی عوضی  دلم میخواد کار زنتو بسازم تا سوختنت رو

تیرداد پوزخندی زد و گفت: باباتو اعمال خودش کشت اینو که دیگه باید خوب بدونیسارینا: شعار نده اشغال اون هر 

امروز جلو چی بود بابام بود میفهمی؟البته زیاد غصه نخور امروز من و یه نفر دیگه که حسابی به خونت تشنه ایم 

چشمت اول زنتو میکشیم بعد هم خود بی مصرفتورو شو به سمت در اتاق کرد و گفت: بیا اینجا عزیزم ببین کی 

اینجاست مهمونی جالبیهدر اتاق باز شد و تبسم و تیرداد با چشمای تقریبا گرد شده به ادمی که جلوی در بود نگاه 

ارهتیرداد : این دیگه اینجا چی میخواد ؟ اینجا چه میکردنتبسم : نـــــــــــــــــــــه امکان ند

خبره؟خدایا؟؟؟؟؟؟؟؟تبسم:سمیـــــــــرا تو این جا چی کار میکنی؟ سمیرا: به به فامیل شوهر چه طوری خوش 

میگذره؟ ببخشید وسایل پذیرایی نداریم ها تبسم ناباورانه به سمیرا نگاه میکرد یه تاپ و دامن کوتاه قرمز تنش بود 

اشو پریشون دورش ریخته بود با ارایش جیغ قرمز و دو دستی به پسر بغل دستش چسبیده بود با خودش فکر موه

کرد این پسر رو کجا دیده ؟ اها یادش اومد این همون پسری که شب عروسی سمیرا به خاطرش رضا رو تنها 

اون رضای غیرتی که یه محل  گذاشت دلش برای رضا سوخت چه حالی میشد اگه زنشو تو این وضعیت میدید؟ اونم
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جرات نداشت به ناموسش چپ نگاه کنه زیر لب اروم زمزمه کرد: بیچاره رضا همشون رو به روی تیرداد و تبسم 

نشسته بودن و چایی میخوردن انقدر بعضی از حرکاتشون دور از انسانیت بود که تصمیم گرفتن به صورت پاک و 

ای زیبای عشقش غرق شده بود تبسم هم به صورت مردونه و پر ابهت صاف و زالل هم زل بزنن تیرداد توی چشم

مرد زندگیش نگاه میکرد اشک اروم تو چشمش خونه کرده بود کاش فرصت پیدا میکرد به تیرداد خبر بده داره بابا 

ه میشه به عکس العملش فکر میکرد به این که تیرداد بغلش میکرد و بوسه بارونش میکرد و از خوشحالی مثل بچ

کوچولو ها باال پایین میپره با فکر کردن به این ارزو اروم اروم اشک روی گونه هاش راه پیدا کردن تیرداد: خانمم 

گریه نکن عزیزم من پیشتم تبسم: میدونم اقایی منم پشتم به تو گرمه سارینا به سمتشون اومد و گفت: اخه سرکرد 

د سعید پسر جوونی سریع خودشو بهش رسوند سعید: بله خانم چرا بلوف میزنی قیف میای واسه زنت ؟ سارینا: سعی

امری با بنده داشتید؟ سارینا: میخوام همچینی یه کوچولو با دوز غیرت اقا پلیسه ی ما بازی کنی فقط یه کوچولو چون 

ه پر از رئیس بیاد باید فاتحه ی جفتشونو بخونیم سعید بله خانم چرا نمیشه بعد اروم به تبسم نزدیک شد تبسم نگا

التماسشو به تیرداد دوخت با چشماش ازش کمک میخواست تیرداد به شدت تقال میکرد بتونه خودشو باز کنه سعید 

جلوی تبسم نشست و توی یه حرکت رو سریشو از سرش کشید و شروع به نوازش موهاش کرد تیرداد قرمز شده 

ـــــــــــی ولش کن اشغال دست کثیفتو بکش اوی بود تعادل روانیشو از دست داده بود و فریاد میکشید: عوضــــ

دختره ی بی همه چیز به این سگه قالده شکستت بگو کاری به عشقم نداشته باشه ولی همه با لبخند و لذت به حرص 

خوردن تیرداد نگاه میکردن سعید اروم سرشو زیر گلوی تبسم گذاشت و لبشو به گردنش تماس میداد تقالی تبسم 

تیرداد تا مرز سکته پیش رفته بود سعید اروم اروم لباشو باال میورد تا به لبای تبسم نزدیک کنهدیگه  بی فایده بود

تیرداد عربده میکشید:کارررررررررریش نداشته باش جمع کن هیکل لجنتوووووووووقبل از اینکه لباش به لبای 

که ی اشغال بلند شو این بچه بازیا چیه تبسم برسه صدای مردی بلند شد مرد:چه خبره اینجا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مرتی

پاشوووووو تبسم با چشمی گریون به مرد نگاه کرد میتونست حدس بزنه کیه عمو جان سارینا ما یه قرار دیگه 

داشتیم ها سارینا سرش رو پایین انداخت و گفت: اره عمو ببخشید یه دفعه عصبی شدم بابای سمیرا بود که جلوشون 

میرا: سالم بر جناب سرکرد و خانواده ی عزیزش خوش اومدی به کلبه ی حقیرانه ی ما میدونی وایستاده بود بابای س

همه ی اینا تقصیر فوضولیه خودته داداشم به خاطر بی احتیاطی خودش و سمجی تو کشته شد قسم خوردم اگه یه بار 

برات تعریف کنم روی یه دیگه تو کار من سرک بکشی خودم هم خودت هم زنتو بکشم بزار کال از اول ماجرا 

صندلی رو به روی تیرداد نشست و پک عمیقی به سیگارش زد و شروع به حرف زدن کرد میدونی داداشم یکی از 

بازوهای اصلی گروهمون بود اون خیلی برام عزیز بود تو خیلی ماهرانه وارد زندگیش شدی و کارتو خیلی خوب 

ستگیر کردی شما فکر کردید گروه ما از بین رفته ولی خوب همیشه انجام دادی ولی بعد اون عملیات که داداشمو د

هوش و ذکاوت تو جواب نمیده ما با احتیاط کارمون رو تو این دوسال پیش بردیم ولی تو دوباره با سر پر دردت تو 

گلیمت کارم سرک کشیدی کم کم داشتی به جابه جایی هامون و کارامون پی میبردی منم دیدم زیادی داری پاتو از 

دراز میکنی تصمیم گرفتم واسه همیشه از شرت راحت بشم سرکـــــــــــــرد اریا نژاد بعد رو به تبسم کرد و گفت: 

راجبع به خانواده ی تو زیاد تحقیق کردیم از بابات میتونستیم واسه روابطی که توی گمرک داشت حسابی استفاده 

اجرای نقشه خیلی بهم کمک کرد تصمیم گرفتیم از راه پسر عمه ی کنیم تو این راه دختر بابا سمیرای عزیزم واسه 

پول پرستت وارد زندگیتون بشیم صد البته خود اونم کیس مناسبی بود واسه این که یه سری از مواد به وسیله ی اون 

کله ی  جابه جا بشه باالخره با پیشنهاد رضا بابات تو شرکت ما استخدام شد کارا داشت خوب پیش میرفت تا سر و
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شوهر مزاحمت پیدا شد از اون طرفم بابات بهمون مشکوک شد و اون مسائل پیش اومد اول دلم میخواست باباتو 

خالص کنم و بکشمش ولی احتمال دادم که لو بریم حاال هم عزیزان من سرکرد جان و خانمش میمیرن و جنازشون 

طبیعی براشون اتفاق می افته ولی قبل از مرگ یه چند  میره ته دره همراه با ماشینوشون اتیش میگیره و یه حادثه ی

تا سوال کوچولو از تیرداد خان دارم تیرداد: تو خواب ببینی که از من اطالعات بگیری اشغال ادم کش مرد با سر 

عالمتی به سارینا داد سارینا کلتشو رو به روی تیرداد گرفت و یه تیر توی بازوش خالی کرد داد تیرداد با ضجه ی 

تبسم همراه شد تبسم : تو رو خدا اذیتش نکنید تیردادم عزیزم حالت خوبه ؟ تیرداد با صدای ناله مانند جواب داد: 

فدات شم من خوبم مرد: خوب سرکرد جان بگو ببینم تا چه حد تو عملیات شناسایی رفتید جلو تیردادسرشو به 

ا تیر بعدی رو به پاش زد تبسم مثل ابر بهار اشک ستون تکیه داد و از زور درد دندوناشو به فشار میداد سارین

میریخت و التماس میکرد تیرداد هم حاظر بود بمیره ولی چیزی رو بروز نده مرد: مثل اینکه خیلی سگ جونی؟ عمو 

جان تیر خالص رو به پلیس جوان و شجاع ما بزن تبسم با ترس و التماس به سارینا نگاه میکرد سارینا اسلحه رو به 

کم تبسم گرفت و گفت: عزیزم اول از کوچواوی تو شیکمت شروع میکنم فکر کنم با این تیر من کامال سمت ش

متالشی بشه مگه نه؟؟؟؟؟؟ تیرداد با صورتی که از زور درد عرق کرده بود و بدنی که بی حس و غرق خون شده بود 

ی داری بابا میشی عیب نداره تا چند دقیقه نگاهی به تبسم انداخت و گفت: چی داره میگه این؟ سارینا: اخی خبر ندار

دیگه هر سه تا تون میرید جهنم تیرداد ناباورانه به تبسم خیره شد و بی رمق گفت: راست میگه خانمم؟ تبسم با هق 

هق فقط تونست سر به نشونه ی تائید تکون بده ثمره ی عشقشون چه زود داشت از بین میرفت دلش داشت 

لوش پر پر میزد حاال هم نوبت بچش بود تیرداد لبخند بی رمقی زد و گفت: بی موقع اش میترکید تیردادش داشت ج

حسابتو میرسم بهم نگفتی بابا فدای جفتتون بشه سارینا اسلحه رو روی شکم تبسم تنظیم کرد و گفت: نه دیگه 

سرشو به سمت تیرداد فرصتی برای بابا شدن نیست همین االن مامان و بچه با هم فرستاده میشن اون دنیا تبسم 

گرفت و با عشق نگاهش کرد شایدم داشت خداحافظی عاشقانه باهاش میکرد برای اولین بار اشک از چشمای تیرداد 

مثل فواره بیرون میزد نمیتونست پر پر شدن عشقش و حاال هم بچه شو ببینه توی دلش غوغایی به پا بود و دست به 

ه بلند شدتیرداد از ترس چشماشو بسته بود جرات دیدن مرگ تبسم رو دامن خدا بود اساسی که صدای شلیک گلول

نداشت با صدای داد منتظری}بابای سمیرا واسه خاطر لو نرفتن فامیلشو از عزیزی تغیر داده بود{ چشماشو سریع 

د اصال باز کرد سمیرا و باباش و بقیه در حال راه فرار بودن ولی نه راه پیش داشتن نه پس منتظری شوکه شده بو

نمیدونست چه خبره همه چی رو چک کرده بودن حتی ادم نفوذی تو ستاد هم مطمئن بود که تیرداد به کسی خبر 

نداده در به شدت شکست و بهمن و سیاوش به همراه بقیه با لباس نظامی جلوشون وایستاده بودن تیرداد نیم نگاهی 

ه بود نگاه میکرد بهمن اومد داخل و دستای تیرداد رو باز به تبسم کرد که با وحشت به سارینا که رو به روش افتاد

کرد تیرداد نبمه جون شده بود فقط زیر لب به بهمن گفت: تبسم و از حال رفت خون زیادی از دست داده بود بهمن 

با صدای بلند داد زد دکترو خبر کنیدددددددددد بعد به سمت تبسم دوید و دستاشو باز کرد بهمن : تبسم خانم 

لتون خوبه ؟ تبسم: تیردادم به دادش برسید نزارید از دستم بره از زور استرس زیاد اونم از حال رفت با امبوالنس حا

هر دوشونو به بیمارستان انتقال دادن بقیه افراد حاظر توی اونجا هم دستگیر شدن و جنازه ی سارینا هم به امبوالنس 

سم بزنه تک تیر انداز مجبور به شلیک شده بود تبسم اروم اروم انتقال داده شد زمانی که میخواست تیر رو به تب

چشماشو باز کرد سرمش تموم شده بود رخساره و ستاره کنارش نشسته بودن رخساره:سالم مامان کوچولو چه 

طوری ؟ دکی گفت بچتم سالم سالمه تبسم لبخندی از سر رضایت زد و دستشو به شکمش زد و گفت:مثل باباش 
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نگرانی نگاهی به بچه ها کرد و گفت: تیرداد کجاست حالش خوبه ؟ بگو پرستار بیاد سرمم در بیاره  شجاعه بعد با

میخوام برم پیشش خواهش میکنم ستاره: عزیز دلم اروم باش حالش خوبه خوبه تو بخش اقایونه بزار سرمت تموم 

تبسم بی صبرانه به انتظار تموم شدن بشه میریم به فکر خودت نیستی به فکر گوگولی خاله باش که الهی فداش بشم 

سرمش نشست بعد از تموم شدن با پارتی بازی بهمن خودشو به تیرداد رسوند هنوز خواب بود تبسم کنارش نشست 

و اروم اروم موهاش نوازش کرد و دستشو به صورت مردونش کشید چقدر دلش میخواست بغلش کنه خدا رو شاکر 

یه ساعت بعد تیرداد از خواب بلند شد و تبسم از یخچال براش اناناس اورد  بود که هم عشقش هم بچش سالم بودن

که بخوره تیرداد: وای عجب اناناسی تو عمرم به این خوشمزگی نخورده بودم اخه میدونی از دست شما یه چیز 

ی خودتو پسر دیگس تبسم: خوب حاال خودتو لوس نکن در ضمن من باید ناز کنم مثال باردارم ها تیرداد : الهی فدا

بابایی برم من حیف که دست و بالم بستس وگرنه از خجالت جفتتون در میومدم تبسم پشت چشمی نازک کرد و 

گفت: وا یعنی اگه دختر باشه دوستش نداری؟ تیرداد: نه خیر ضعیفه یا پسر یا طالق خونه ی بابا تبسم به حالت قهر 

نو و گفت: شوخی کردم باهات عزیز دلم مهم اون بچه ای که روشو برگردوند تیرداد با دست سالمش سرشو برگردو

تو مادرشی وگرنه دختر و یا پسر بودنش برام مهم نیست هرچی خدا لطف کنه جای شکر داره حاال بیا یه بوس بده 

بسم عزیزم من که نمیتونم بیام تبسم اروم لبشو گاز گرفت و گفت: بده تیرداد یکی میبینه تیرداد:یه کوچولو از لپت ت

خنده ای کرد لپشو جلو برد و تیرداد بوسید که در اتاق به صدا در اومد تبسم سریع خودشو کشید عقب: بفرمایید 

بهمن: به به جناب سرکرد خوبی خوشی سالمتی تیرداد: به کوری چشم شما بله بهمن:نه ما که بخیل نیستیم فقط 

ا جون دارید ماشاال تبسم با تعجب به حرف زدن هوس یه حلوای مشت کرده بودیم که گیرمون نیومد شما هفت ت

تیرداد و بهمن نگاه میکرد بهمن : خدا خفت نکنه تیرداد ببین تبسم خانم چه جوری ما رو نگاه میکنه بعد به سمت 

تیرداد اومد بهمن :پسر نصفه جونمون کردی به موال تیرداد: ما چاکر شماییم دربست تبسم با خودش فکر میکرد این 

موجوداتی هستن در حال خوش و بش بودن که خانواده هاشون وارد شدن نفیسه خانم به سنت تیرداد دوید  مردا چه

و امیر علی هم خودشو به تبسم رسوند نفیسه: وای تیرداد پسرم مادر فدات بشه خوبی؟ تیردا اره عزیزم بعد کلی 

تیرداد رو به بهمن که اخر همه با رخساره  احوال پرسی از هردوشون با تموم شدن وقت مالقات همه رفتن موقع رفتن

داشتن میرفتن کرد و گفت: راستی شما از کی خبردار شدید ؟ من که چیزی اعالم نکرده بودم؟ بهمن: رضا پسر عمه 

ی تبسم خانم خبر داد ما هم در جریان نبودیم کمک ایشون نبود االن هر دو تا تون خدایی نکرده دیگه نبودید تبسم 

اه متعجبانه ای به هم کردند و گفتن: جدا؟؟؟؟؟؟ بهمن : اره اومد ستاد خبر داد انگار اونم با کلی دزد و و تیرداد نگ

پلیس بازی تونسته بود بفهمه ازش حسابی تشکر کنید به اصرار تیرداد تبسم هم برای استراحت به سمت خونه 

ه که شد رضا رو دید که به یه نقطه خواست بره اگه عمش نزاشت و قرار شد شب خونه ی عمش بمونه وارد خون

خیره شده بود داغون و شکسته چقدر پیر شده بود دلش براش سوخت رضا ادم مهربونی بود تنها مشکلش این بود 

که میخواست سریع و بدون دردسر خودشو به اوج برسونه و پولدار کنه که بابت این بلند پروازی تاوان سختی داده 

ر رضا نشست تا هم ازش تشکر کنه هم یه کوچولو دلداریش بده تبسم: ممنون رضا که بودشام مختصری خورد و کنا

خبر دادی حاال هم غصه نخور اونا هم تاوان کارشونو میبیننرضا زهر خندی زد و گفت:نابود شدم دختر دایی نابود 

باباش مشکوک شده بودم  فقط تونستم حداقل زندگی تو . تیرداد رو نجات بدم چند وقتی بود که هم به سمیرا هم به

یه روز سر زده رسیدم خونه سمیرا با اون پسره ی بی همه چیز تو خونه ی من بودن بغضشو قورت داد و ادامه 

داد:ارش به سمیرا گفت : پس کی از شر این پسره ی مزاحم راحت میشیم ؟سمیرا جواب داد: نگران نباش جیگرم 
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وره بابا قول داده تا هفته ی دیگه از شر هم خودش هم اون تبسم و به زودی خودمم دیگه داره حالم ازش بهم میخ

شوهر مزاحمش خالص میشیمباالخره با هزار جور دوز و کلک و پلیس بازی سر از کارشون در اوردم چند روزی بود 

دیدنتمنم که جلوی در خونتون کشیک میدادم تا ببینم حدسم درسته یا نه و بالیی سرت میارن یا نه تا اون روز که دز

تعقیبشون کردم و جاتو پیدا کردم از امیر شماره ی دوستای شوهرتو گرفتم و بهشون خبر دادم نگاهی بهم کرد و 

گفت : شرمنده یه کوچولو دیر رسیدم ادما خطا زیاد میکنن ولی یه سری از خطا ها جبران پذیر نیست منم زندگیمو 

وارم هم خودش هم خانوادش تاوان کاراشونو ببینندر حالی که از و ابرومو باختم میخوام از سمیرا شکایت کنم امید

جاش بلند میشد نگاهی به دختری کرد که یه زمانی همه ی زندگیش بود ولی با بی لیاقتی از دست داده بودش لبخند 

با  غمگینی زد و گفت: امیدوارم با تیرداد خوشبخت بشی اون خیلی دوستت داره ولیاقت داشتن تو رو هم دارهبعد

شونه های خمیده به سمت اتاق خواب رفت تا استراحت کنهتبسم چشماش غرق اشک بود و به کمر شکسته شده ی 

رضا نگاه میکرد و از خدا براش طلب صبر و یه زندگی خوشبخت دیگه کردتیرداد از بیمارستان مرخص شده بود و 

وضعیت تبسم ترانه وحید امیر وحدانه رخی و  حالش هم بهتر بود باید یه مدت خونه نشین میشد البته با توجه به

ستاره بهمن وسیاوش باالخره همه تنهاشون نزاشته بودنتبسم توی اشپزخونه مشغول درست کردن غذا برای تیرداد 

بود که وحید وارد اشپزخونه شد وحید : تبسم برو تیرداد کارت داره من و بچه ها هستیم راستی بابت منو و ترانه با 

ی زدی؟تبسم خنده ای کرد و گفت: تیرداد مخالفتی نداره اصل خانواده ها و خودتون هستید هر وقت تیرداد حرف

مایل بودی خبر بده یه شب بیاید خونشون وحید شروع به بشکن زدن کرد که ترانه وارد اشپزخونه شد دستای وحید 

حسابی خندش گرفته بود عذر  رو هوا خشک شد و تبسم از حالت شرمزده ی ترانه و قیافه ی خشک شده ی وحید

خواهی کرد و پیش تیرداد رفت و کنارش نشست تیرداد دستاشو دور بازوهای تبسم محکم کرد بوسه ی کوتاهی از 

لپش زد و گفت: مامان کوچولو کم تر کار کن واست خوب نیست به فکر خودتو ناز گل منم باش کی باید بری 

یا پسر؟تیرداد: هرچی باشه عزیزم مهم نیست سالم باشه خدا رو سونوگرافی؟تبسم: فردا صبح به نظرت دختره 

شکر میکنیم صبح تیرداد باالی سر تبسم ایستاده بود و دکتر صدای قلب بچه رو به پدرش نشون داد چشمای تیرداد 

د یه از خوشحالی برق میزد تو همین حال دکتر لبخندی زد و گفت : تبریک میگم بچه ها یه دوقلوی ناز تو راه داری

دختر یه پسر جنستون حسابی جور شد سالم سالمم هستنتیرداد وتبسم با خوشحالی بهم نگاه کردن و خدا رو شکر 

کردنچهار سال بعدتبسم مشغول درست کردن ناهار بود صدای امیر سام و تیرداد همه ی خونه رو برداشته بودکالفه 

گوشه ی اشپزخونه وایستاده بود و چشماش پر از اشک  شده بود زیر لبش غر غر میکرد نگاهش به اناهید افتاد که

شده بود عروسکشو دستش گرفته بود موهاشو خرگوشی بسته بود و با لب ورچیده به مامانش نگاه میکرد تبسم: انا 

جان عزیز دل مامان چرا گریه میکنی ؟اناهید: مامانی امیل شام بابایی رو تشتتبسم لبخندی به حرف زدن اناهید کرد 

ومد روبه رو ش نشست تو بغلش گرفتدشو گفت: نه عزیز دل مامانی بیا بغلم بریم ببینی بابایی حالش خوبه اناهید و ا

تو بغلش گرفت و به سمت پذیرایی رفت امیر سام تفنگشو به سمت تیرداد گرفته بود مثال بهش تیر اندازی کرده 

بود و دستش رو قلبش بود و چشماشو بسته بود اناهید  بود تیرداد هم وسط خونه افتاده بود و زبونش رو بیرون داده

بغضش شکست و گفت: بیبین امیل شام بدجینس بابا تیرداد جونمو کشتامیر سام : خو مامانی من پلیش بودم بابایی 

دژد بود منم تشدمش این انا همش گیه میکنه تیرداد از جاش بلند شد و بلند بلند به طرز حرف زدن دو قلو هاش 

اناهید از زور خوشحالی شروع به دست زدن کرد و گفت: اخ دون بابایی زنده شد و دستشو به سمت تیرداد خندید 

دراز کرد تیرداد بغلش کرد و همراه امیر سام تو بغلش گرفتتشونتبسم لبخندی از سر رضایت زد و به سمت 
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براشون ریخت تا با هم بازی کنن و  اشپزخونه رفت تا ادامه ی غذاشو درست کنهتیرداد اسباب بازی های بچه ها رو

به سمت اشپزخونه پیش تبسم رفتتبسم جلوی گاز مشغول غذا درست کردن بود تیرداد دستشو دور شونه های 

تبسم حلقه کرد و اروم زیر گلوشو بوسید تیرداد: میدونی خیلی دوستت دارم تبسم لبخندی زد و گفت: من بیشتر در 

صدای گریه ی اناهید بلند شد تیرداد به سمت پذیرایی رفت تا ببینه باز چشون  حال ابراز محبت بودن که دوباره

شده و بلند داد زد : تبسم داری صحنه رو انا داره گریه میکنه میگه امیل شام میخواد منو بتوشه حاال امیر سامم با 

ــــم؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟تبسم تفنگ داره دنبالش میکنه خودت بگو من با این دو تا بچه ی شیطون چه کنــــــــــــ

سری تکون داد و مشغول درست کردن غذاش شد شب مهمون داشتنصدای زنگ در بلند شد از صدای بچه ها فهمید 

که رخی و بهمن با ستاره و سیاوش اومدن منتظر بود دوباره گریه ی انا در بیاد امیر سام کم بود حاال فرهاد پسر رخی 

ماهه باردار بود و یه دختر تو راه داشت شام توی یه محیط صمیمی با هم  8هم بهش اضافه شده بود ستاره هم 

خوردن فردا شب شام همشون خونه ی ترانه و وحید دعوت بودن تبسم یه پیرهن ابی اسمونی تن اناهید کرد و 

 موهاشو مثل همیشه خرگوشی بست و بوسه ی محکمی به لپش زد و گفت : بدو برو پیش بابا امیر سام به سمتش

اومد بولیز طوسی اسپرتش با شلوار لی دو بنده ی ابیش تنش بود و موهاشم سیخ سیخی کرده بود امیر سام: مامانی 

بابا خوشتیپم کلده؟تبسم نگاهی به چهره ی معصوم پسرش انداخن بغلش کرد و گفت: اره مامانی تو ناز منیبدو با 

به سمت پذیرایی رفتتیرداد: تبسم جان خانومم بدو بیا دیر شدا  اناهید و بابا برو سوار ماشین شو تا منم بیام امیر سام

ما تو ماشیت منتظرتیم خانوم گل تبسم: باشه عزیزم چادر بپوشم االن میام سرشو به سمت اسمون گرفت و 

گردنبندشو تو دستش فشار داد و گفت : خدایا ممنونتم که به قولت و وعده ای که به انسان ها دادی عمل کردی و 

سختی برامون اسونی قرار دادیاین خوشبختی رو برامون حفظ کم به حق رحمتت ای مهربان ترین مهربانانامین یا  بعد

رب العامین چادرشو مرتب کرد و به سمت ماشین رفت کنار تیرداد نشست تیرداد نگاه سرشار از عشقشو به 

چی ارومه تو به من دل بستی این  تبسمش انداخت و صدای ضبطشو زیاد کرد پاشو روی گاز گذاشت و رفت همه

چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی ارومه غصه ها خوابیدنشک نداری دیگه تو به احساس منهمه چی ارومه من 

چقدر خوشحالمپیشم هستی حاال من به خودم میبالمتو به من دل بستی از چشات معلومهمن چقدر خوشبختم همه چی 

کنمنو با الالیی دوباره خوابم کنبگو این ارامش تا ابد پا برجاست حاال که برق عشق  ارومهتشنه ی چشماتم منو سیرابم

 تو نگاهت پیداست 

 پایان   
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برای دانلود جديد ترين و عاشقانه ترين رمان های ايرانی 
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