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 :مان های پیشنهادی ما

 دانلود رمان عشق ناشناخته اختصاصی یک رمان

 دانلود رمان تنها من اختصاصی یک رمان

 دانلود رمان تقدیر من اختصاصی یک رمان
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 مقدمه

 باران باران وای

 شست باران را پنجره ی شیشه

 اما من دل از

 شست؟ خواهد را تو نقش کسی چه

 رنگ سربی آسمان

 دلتنگ اتاقم سرد قفس درون من

 دور تا نگاهم مرغ پرد می

 باران وای

 باران

 شست را نگاهم مرغ پر

 هاست فراموشی رویای خواب

 آن در که بیمدریا را خواب

 هاست خاموشی دولت

 مرا خواب در تو با

 هاست آغوشی هم ناب لذت

 بینم می رویاها در را امیدم های گل شكوفایی من

 گوید می من به که ندایی و

 است نزدیک سحر که دار قوی دل است تاریک شب گرچه

 آبی ها آسمان

 آبیست صداقت مرغان پر

 بیند می را تو صبح آینه در دیده

 منی سرخ گل تو
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 یاسمنی گل تو نه

 سحری پاك شبنم چون تو

 نه

 تری پاك آن از

 بهاری تو

 

 

 نه

 توست از بهاران

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 اول فصل

 نه ولی بودم شفففده قبول باالخره بود، موند ثابت کامپیوتر ی صففففحه روی نگاهم

 قربون و چرخوند می سرم باالی رو اسفند مامان .سراسری

 .نداشت  خبر من دل ته از کسی  ولی نبود بند پاش روی خوشحالی  از .رفت می صدقم 

 دونستم می چون عمران مهندسی بودم زده قصد از

 برای شدم  مجبور دلم توی .بودم کرده انتخاب رو تهران من و نداره خودمون شهر 

 کنم تكرار خودم با رو لعنتی ی جمله این بار هزارمین

 .رضا تو به لعنت

 :مامان

 .مهندس خانم بشم فدات گرفتی؟ بغل غم زانوی چرا در؟ما چیه -

شته  این ی هزینه دونید می نكنید، مهندس مهندس قدر این جان، مامان -  تو اونم ر

 توی زندگی ی هزینه اگه تازه قدره؟ چه آزاد دانشگاه

 !بشیم خیال بی هم رو تهران

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم
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 نه؟ یا بده خوابگاه بهمون نشگاهدا نیست معلوم که دونی می خودتم -

 :مامان

 جون و کردیم تالش لحظه این ی واسففه عمر یه بابات و من مادرم، نیسففت مهم -

 دوش یه برو پاشو هم حاال نكن، بیخود فكرِ قدر این .کندیم

 زودتر بتونه اگه گفت بود خوشحال  کلی زد زنگ اداره از باباتم بیاد، جا حالت تا بگیر

 .میاد

ستم  می خودمم شدم  بلند جام از لیمی بی با شگاه  دون شته  این تو رفتن دان  شاید  ر

 عمر یه که من کارمند پدرِ ی واسه ولی بود ها خیلی آرزوی

 آور سرسام   هزینش بخره فسقلی  ی خونه یه شهرمون  تو بود تونسته  زیاد زحمت با

 .بود

 رکعت دو خودم آرامشِ برای تا شدم  بلند جام از .کرد می دیوونم داشت  خیال و فكر

 کارِ یه آینده تو اگه کردم فكر خودم با بخونم نماز

 .کنم جبران حدودی تا کردنم کار با رو دانشگاهم  ی هزینه تونم می بیارم گیر خوب

 باز و نشستم تلویزیون جلوی هال تو .خوندم رو نمازم

 منو ممعلما تمام و بودم دبیرسفتان  تو زرنگی شفاگرد  .خیال و فكر توی رفتم دوباره

 .دونستند می کشوری برتر های رتبه جزء

 جلوم لبخند با بابا .اومدم بیرون خیال و فكر از چشمم  جلوی بسته  یه خوردنِ تكون با

 .داد می تكون چشمم جلوی رو بسته یه و بود وایساده

 :بابا

 .جان بابا باشه مبارکت عزیزم، مهندسِ خانوم بر سالم -

ست  رو شیرینی  س  و داد مامانم د ستش  توی ی شده  پیچ کادو ی تهب  و داد بهم رو د

 :گفت

 !بودی؟ دانشگاهت های هزینه نگرون دل شنیدم .دخترم قبولیت ی هدیه اینم -
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 :گفت و کشید رو لپم

 .ایه عرضه بی آدم کنه می فكر بابا جوری این نكن، دخالت کارا این تو شما -

شمام  توی شک  چ سابی  رو خودم .بود کرده لونه ا  جور اون که کردم می سرزنش  ح

 .بودم نداده رو بابا و مامان خوبیای جواب شاید و باید که

 .کنم جبران رو زحماتتون بتونم امیدوارم بابایی، دونم می -

 :مامان

 هست؟ چی ببینیم کن وا رو کادوت حاال خُب -

 به همون من برای ولی بود ساده  موبایلِ گوشیِ  یه .کردم باز رو کادوم ذوق و شوق  با

 .داشت ارزش دنیا یه ی اندازه

 .بابایی نكنه درد گلت دست -

 .دادم جواب سریع .بود امیر ی شماره رفتم، طرفش به .خورد زنگ خونه تلفنِ

 :علی امیر

 کنید؟ صحبت کلمه چند حقیر ی بنده با دید می افتخار مهندس خانوم !به به -

 :گفتم گرفت، خندم

 .شه می چی ببینم کنم هماهنگ منشیم با حاال احواالت؟ آقا، سالم علیک -

 :علی امیر

 .مهندسیم پا یه خودمون ما نذار ما واسه بیخودم کالسِ کن جمع رو خودت -

 .هستیم هم شما نوکرِ دربست ما تسلیم، بابا باشه -

 کرد، قطع رو تلفن داد رضایت  گذاشت،  سرم  به سر  کلی امیر، که این از بعد خالصه 

 .بخوابم کوچولو یه رفتم خواسته خدا از منم

 جمع رو وسففایلم تمام تقریبا مامان با بودم، خودمون شففهر توی که بود آخری شففب

 که چیزی افتاد، اتاق ی گوشه آلبوم به نگاهم .بودم کرده
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 زمزمه خودم با و کردم بازش .بود شففده هام تنهایی رفیق جوری بد وقت چند این

 از رو ها عكس از تا چند !داشت؟ رو ارزشش یعنی کردم

 رضففا تولد دوم عكسِ .بودیم علی امیر و بابا مامان، من، اول عكسِ .برداشففتم توش

 به دست و کرده هم به پشت قهر حالت به رضا و من بود،

 اشک  از صورتم  اومدم، خودم به .بود دوربین طرف سرمون  ولی بودیم وایساده  سینه 

 جا دستیم کیف توی رو ها عكس .بود شده خیس

 می قدم باید دیگه .کردم خداحافظی دبیرسففتان و مدرسففه دنیای با و ماتاق با دادم،

 رو گذشته ماه چند این باید بزرگ، مسیرِ یه توی ذاشتم

 .کردم می فراموش

 برای اونم البته ببینم رو رضففا خواسففت نمی دلم کردم خداحافظی ریحانه با تلفنی

 .بود نیومده بدرقم

 زده سر  علی امیر به هم تا رفتیم تهران سمت  زودتر روز سه  .بود نامم ثبت روز شنبه 

 می زندگی تهران که عمم ی خانواده به هم باشیم

 فراوون جوی و پرس با عمه و وحید که پانسففیونی که این همه از تر مهم و کردن

 اصرار خیلی عمه .ببینیم رو بودن کرده پیدا دانشگاه سمت

 بود نقلی خودشونم  ی خونه که مهع راحتی خاطر به اول بابا ولی بمونم اونا پیش کرد

 .نكرد قبول من راحتی خاطر به هم و

 

 

شت  بچه تا دو عمم سرش  وحید .دا ست  پ  شرکت  یه توی و بود سالش  چهار و بی

 و بیست دخترش وحدانه .بود شریک دوستاش با مهندسی

 سال  سه  و هست  علی امیر رسمی  نامزد و معماری ی رشته  آخر سال  و بود سالش  دو

 آخراشه که امیر سربازی بعد منتظرند .کوچكتر امیر از

 .بگیرند عروسی
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سم،  .» سم  تب صال  : « تب سم  ا ستم    عمه ی خونه توی که نبود حوا ش  ی همه دیدم .ن

 گن می دادند تشكیل سرود گروه هم با جمع

 :وحید

سم  این دایی، خداییش ولی یمنی؟ در یا منی با دختر؟ کجایی - سه  االن از تب  ما ی وا

 !برداشته سیمهند تریپ

 :گفتم و زدم زل وحید چشمای تو عادی خیلی کردم، مرتب سرم روی رو، چادرم

شه  هرچی - شون  پروژه که آدمایی اون به وای .بهترم مهندس جوجه توئه از با  رو ها

 !تو دست دن می

 :وحدانه

 !خان وحید خوردی !کردم حال اومدی، خوب رو این -

 :وحید

 بعد تو شد،  آدم قسمت  سی  از بعد پینوکیو !بشه؟  مآد خواد می کی این دونم نمی -

 هنوز شدن، قبول کنكور و خوندن درس سال دوازده از

 !هستی بودی که درازی زبون همون

 همت کمر هم ما شدی  آدم شما  وقت هر .گیریم می یاد هامون پیشكسوت   از خب -

 اصوال خانوما ما چون بندیم می شدنتون تر آدم ی واسه

 .ایم فرشته

 :دوحی

 .مرگ ی فرشته ولی بله -

 :شهداد عمو

سم،  خدا وای - شكی  تو زبون این پس از تب شو  !نمیاد بر هی سه  بابا جان، وحید پا  کا

 کجا علی امیر ببین بزن زنگ یه کن جمع رو کوزت

 .برسونه رو خودش شام ی واسه بود قرار مونده؟
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سانس  چون علی امیر شت،  لی صرها  و بود وقت نیمه سربازیش  دا  و اردالن با هم ع

 خودشون که شرکتی یه توی امیر صمیمیِ دوستای کاوه

 بود عمه خواست  موند، می تهران باید عروسیشون   از بعد .بود کار مشغولِ  بودند، زده

 .االجرا الزم و

 دلم .اومده علی امیر که فهمیدم مامان های گریه از .پریدم جام از زنگ صففدای با

 .کشم می خجالت ازش هنوزم ولی بود شده ذره یه واسش

ضوعِ  از اون فقط خانواده توی ضا  مو شت،  خبر ر ضای  واقع در دا  بهش معرفت بی ر

 .بود گفته

 اولش .بود کرده باد گردنش رگ .ره نمی یادم رو اتاقم تو اومد که روزی وقت هیچ

 دیوارِ به اساسی مشت تا چند و کرد بهم رو پشتش

 بدبخت : « تبسمِ کردی کوچیكمون شت،ندا رو تو لیاقت آشغال اون .نبود حقش این

 گفت و زد صورتم تو سیلی یه کرد که کاری تنها .زد

 کوچیک .»

 فقط نیاورد، روم به رو موضففوع این علی امیر وقت هیچ دیگه ولی گذشففت روز اون

 جای و کرد بغلم تهران، گشت می بر داشت که روزی

ضی  اون تونیب امیدوارم .داری رو بهترینا لیاقت تو دلم، عزیزِ .» شی  رو عو  : « ببخ

 گفت و یدب.و.س رو صورتم روی سیلی

 

 

 .پیچید گوشم تو علی امیر صدای

 :امیر

 منشی  .مخلصیم  چاکریم، ما عظیمیان، تبسمِ  مهندس خانوم بر درود !ببین رو جا این -

 من روی تونی می خواستی کارتون دفترِ ی واسه

 .دهستن جان وحید خواستی هم آبدارچی کنی، حساب
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 :وحید

 !سوال زیر بردید رو ما تحصیلی ی پرونده کل امروز برادر و خواهر شما !بابا ای -

 :گفتم و انداختم بغلش توی رو خودم

 ما؟ پیش نمیای تو؟ کجایی بود، شده ذره یه واست دلم علی امیر وای -

 :امیر

 شپی رم می من .بود شلوغ  خیلی شرکت  تو سرمون  وقته چند این عزیزم شرمنده  -

 .میام االن وحدانه

 :وحید

 .دردیه بد عاشقی کرد شه می چه !ای ای ای -

شگاه  نام ثبت نگرونِ دل شد؟  می چی فردا یعنی بود، نبرده خوابم هنوز  محیط و دان

 .برد خوابم کم کم خیاال و فكر همین با بودم، خوابگاهم

 نامم ثبت مشفكلی  هیچ بدون شفكر  رو خدا .رفتیم نامم ثبت کارای دنبال زود صفبحِ 

 بود کرده پیدا وحید که خوابگاهی سمت به .شد انجام

شگاه  نزدیک تقریبا .رفتیم  .شیک  ساختمون  یه با و خلوت ی محله یه توی بود، دان

 بابا با که طور همون شرافت خانوم خوابگاه، مسئول

 تا سه  که بود بزرگ اتاقِ یه .گفت مامان و من به رو اتاق ی شماره  کرد می صحبت 

 اتاقی هم باهام دیگه نفر دو بود معلوم .بود توش تخت

 دخترِ یه .رسید  اتاقیام هم از یكی که بودیم وسایل  کردنِ جابجا مشغول  مامان با .اند

 .اومد سمتم به مشكی ابروی و چشم با بلند قد نسبتا

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش .رسید می نظر به خونگرمی دخترِ

 همین عمرانِ مهندسففی اول ترم برازنده، دانشففجوی .تمهسفف صففمیمی رخسففاره من -

 .خیابون پایین دانشگاه

 :گفتم و گرفتم رو دستش .گرفت خندم صمیمیش و شوخ لحنِ از
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 هم اتاقی هم که این بهتر و دانشگاهی  هم ای، رشته  هم .هستم  عظیمیان تبسمِ  منم -

 .هستیم

 :رخساره

 .باشیم هم برای خوبی دوستای امیدوارم .شه نمی این از بهتر !عالیه وای -

شت  مامان سرِ  به سر  کلی و کرد علیک و سالم  هم مامان با  و شاد  دخترِ کال .گذا

 یه منم .کشیدم آهی آروم .رسید می نظر به ای سرزنده

 .خیر به یادش بودم، رخساره مثلِ روزی

 .کرد جلب رو توجهمون دختری آروم صدای که بودیم وسایل کردن جابجا مشغولِ

 بذارم؟ رو وسایلم تونم می کجا ببخشید، .هستم فر آرام ستاره من سالم، -

 :رخساره

 حاال .شدیم  رفیق حسابی  که تبسم  و من .نكن غریبی قدر این بابا !خانم ستاره  به به -

 خانم؟ سرکار چیه شما ی رشته

 

 .رسید می نظر به ای خجالتی و آروم دخترِ .گرفت پایین رو سرش لبخند با ستاره

 .هستم پایین دانشگاه همین عمرانِ مهندسی اولِ ترمِ من -

 :گفت و کشید "هوریا" یعنی خودش سبک به هورا یه شوقش از رخساره

 رخساره  من، .شیم  می نظیری بی دوستای  حتما تا سه  ما .شه  نمی این از بهتر عالیه، -

 عظیمیان تبسم بینید می که بانویی این و هستم صمیمی

 .هستیم دانشگاهی هم و ای رشته هم لش،گ مامان همراه به

 بود اومده یزد از ستاره  .داد دست  رخساره  و مامان من، با و زد قشنگی  لبخند ستاره 

 .بود شیراز اهل هم رخساره و

 ازشون  نداشتم  عادت .ترکید می داشت  دلم غصه  از .شد  رفتن ی آماده کم کم مامان

 های دهخانوا .بودم ننه بجچه من فقط انگار .باشم دور
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 .شهرشون بودن برگشته نام ثبت از بعد ستاره و رخساره

 .آورد نمی خودش روی به ولی داشت  بغض هم مامان .کردم گریه مامان بغلِ تو کلی

 هم بابا .باشم خودم مواظبِ گفت و کرد مب.و.س

شات     رو بود کرده تهیه برام که بانكی عابر رفتنش از قبل و کرد بهم رو الزم سفار

 .داد بهم

 دسففتتون روی خرج همه این .روتونم گل ی شففرمنده خدا به کاریه؟ چه این بابا -

 .گذاشتم

 .انداختم پایین رو سرم و

 :بابا

 همه .باشه  سرافكنده  نباید وقت هیچ عظیمیان صادقِ  امیر دخترِ .بگیر باال رو سرت  -

 االنم .تو موی تار یه فدای مامانت و من زندگیِ ی

 علی امیر به حتما داشتی  چیزی کسری  و کم .باش خودت ظبِموا خیلی .نگیر آبغوره

 .بابایی دخترِ بگو

شم  شم،  فداتون الهی - شید،  مامان و خودتون مواظب .حتما چ سیدید  با  زنگ بهم ر

 .بزنید

شونیم  بابا س  رو پی شین  سوار  .یدب.و. شون  منم .رفتن شدن،  ما ست  برا  دادم تكون د

 .بود شده تنگ براشون دلم ولی

 .شنیدم گوشم کنار رو رخساره صدای که بودم زده زل رفتنشون مسیر و نخیابو به

شمای  بپا - شنگت  چ سفالت،  روی نیفته ق شه  قیافم) .من ی سوخته  سیاه  دخترِ آ  همی

 کننده، خیره خوشگلی از نه البته بود همه حیرت باعث

 چشمای  ولی بود مشكی  ابروهام و موها و سبزه  صورتم  پوست  که این خاطر ی واسه 

 (.کرد می خودنمایی صورتم روی متضاد کامال سبزم

 .زیاد خیلی شه می تنگ براشون دلم -
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 :رخساره

 .لوس ... عق کردی، بد رو حالمون بابا، بریم بیا -

 دانشگاه  اول روز .بودیم دانشگاه  توی نشدنی  جدا یار سه  تایی، سه  .بود خوبی روزای

 اول ترم که االنم دیگه، روزای ی همه مثل بود عادی

 بعضی رم، می عمه ی خونه گاهی س همیشه مثل شدیم دوم ترم وارد و گذروندیم رو

 ریم می وحید و وحدانه علی، امیر با هم ها وقت

 قشنگم  خیلی شانس  از .نداره خبر ازش کس هیچ که بود دلم ته چیزی یه ولی بیرون

 عكسِ کجا از دونم نمی فضول شیطونِ ی رخساره این

ضا  شون  کیه؟ این که بود شده  پیچ سه  و بود کرده پیدا رو ر  به بودم داده قول به

 نمی بود، سخت برام ولی کنم تعریف براشون زودی

 .کنم تعریف رو غرورم خوردن ترك ای دیگه کسِ هیچ ی واسه خواستم

 .بود آورده در رو دانشگاه پسرای ی همه آمار پریده ور ی رخساره این

 

 سففتاره و من .خوردیم می چایی و بودیم هنشففسففت دانشففگاه حیاط های صففندلی روی

 و بودیم درسی ی مسئله یه روی کردن فكر مشغولِ سخت

 بود گرفتن آمار حال در همیشه معمولِ طبق رخساره

 :رخساره

 شد  می چی خدا ای !امروز زده تیپی چه ادوارد شاهزاده  نگاه، رو جا اون ها بچه اوه -

 بی اون دش می کالسكمونم شدم، می این سیندرالی من

 ان هایی تیكه عجب خداییش !ببین رو بادیگارداش .خوشملش  ای سرمه  کروك و ام

 !تا سه این

 :ستاره

 .بشه پیچ سه دوباره امروز کنم فكر .ما سمت میاد داره ذاکر .باش رو جا اون تبسم، -
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سرای  از یكی ذاکر آقای شگاهمون  پ  هم ما و بود فعال فرهنگ دفترِ توی که بود دان

 جزء چون کردیم می کمكش مراسما از ضیبع توی

 .بود اون مسئولش که بودم کانونی

 .وایساد سرمون باالی ذاکر که کردم نگاه رخساره و ستاره به حوصله بی

 :ذاکر

 جشن  یه خواد می رضا  امام تولد واسه  دانشگاه  راستش  .نباشید  خسته  خانوما، سالم  -

 كتونکم روی تونیم می بدونم خواستم می کنه، برگزار

 عظیمیان؟ خانم کنیم حساب

 چادرم .کردم قبول بود رضا  امام برای چون ولی نداشتم  حوصله  و حال زیاد که این با

 :گفتم و کردم مرتب سرم روی رو،

 .حتما بتونم که جایی تا ذاکر، آقای بله -

 :ذاکر

 طور؟ چه شما فرد آرام خانم صمیمی، خانم .ممنون -

 :رخساره

 بدیم؟ انجام باید کاری چه حاال .نباشیم ما باشه عظیمیان خانم ییجا شه می مگه بله، -

 :ذاکر

 .خدمتتون کنم عرض تا بزنید فرهنگ دفترِ به سر یه دوشنبه داشتید، وقت اگه -

 .خدمتتون رسیم می حتما بله، -

 :ذاکر -

 .نگهدار خدا اجازه، با -

 .شما خداحافظ -

 :رخساره
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 به هم خالی و خشک  نگاه یه تبسم  جونِ س، هپاستوریز  پسره  این قدر چه آخیش، -

 .باشه خوش دلمون نكرد ما

 :ستاره

 االن عزیزش بادیگاردای و ادوارد شففاهزاده شففد، برآورده آرزوت کنم فكر رخی -

 .نشستن روبرومون درست

 

 :رخساره

 !نگاه رو تیرداد تریپ من جونِ تبسففم، !محاله خوشففبختی همه این منو !خدا وای -

 چه ولی .بیاد قیف ما واسه قدر این ارهد حق خداییش

 .رخساره نحست، طالعِ بخشكه ای .کنه نمی ما به هم نگاهی نیم یه فایده،

 خود از و لوس پسففرِ نژاد، آریا تیرداد همون یا رخی ادوارد شففاهزاده به نگاهی نیم

 آستیناش سر که سفید پیرهنِ یه .انداختم دانشكده راضیِ

شكی  هاش یقه دور و شكی،  جینِ شلوار  یه با بود نشت بود م  مارك آفتابی عینک م

 فرو اپلش گوشیِ توی رو سرش و بود سرش روی دارشم

 .بود کرده

 :رخساره

 شه  نمی خداییش .راضیم  بادیگاردشم  شكوری،  بهمن همین به من ستاره،  جونِ ولی -

 خواستگاریش؟ رفت

 :ستاره

 .درد بی مرفهین شن گم رنب .دیگه ببند رو حلقت کردی، بد رو حالمون رخی اَه -

 :رخساره

سودیت  - ستگاری  تو برای هم رو رحمانی سیاوش  نداره، عیب خب شد؟  ح  می خوا

 خوبه؟ کنم
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 :ستاره

 .چیزی یه شد این .داری ایول آها، -

 :گفتم و کردم جفتشون به وحشتناك نگاه یه

 !ها کنم پلمپش مجبورم وگرنه ببندید رو دهناتون کنید سعی -

 :رخساره

 بگم؟ هم دیگه چیز یه شه می فقط تسلیمیم، ما سرهنگ، شمچ -

 .بفرما -

 :رخساره

 گیره، می فیلم داره بهمن گه؟ می داره چی تیرداد این نظرت به تبسففم، گم می -

 مشكوك نافرم امروز اینا !ماست به تیرداد نگاه یه همشم

 .زنن می

صله  رخی - شون  چی هر بذار !ها داری حو  داریم وقته چند النا ما بگن، خواد می دل

 مخصوصا دیدن نمی رو ما کال امروز تا اینا دانشگاه میایم

 .کالس سرِ رم می دارم که من .تیرداد

 کالس سمت  به .افتاد راه دنبالمون زد می غر که هم رخی شد،  بلند من با هم ستاره 

 خودم روی رو، تیرداد زومِ نگاه مسیر طول در ولی رفتیم

 به هم خالی و خشک  نگاه یه دیروز تا که کسی  بود جالب برام خیلی .کردم می حس

 ترگل همه این توی جوری چه روزه یه نداخت نمی ما

 ."!الخالق جل" رخساره قولِ به !اومدیم؟ چشم به ما ورگل

 

 

 تولد امشففب دونسففتم، می خوب رو دلیلش .بودم حوصففله بی شففدید کالس، سففرِ

 انوادگیمونخ کوچیک جشنِ توی من، که اولیه سال .رضاست
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سال  یاد .نبودم ضا  نبود به دیگه بود، کرده تغییر شرایط  قدر چه افتادم، پار  عادت ر

 درس از هیچی که من ولی شد تموم کالس .بودم کرده

 .نفهمیدم

 .زد می زنگ داشت بود وحید کردم، نگاهش حوصلگی بی با بود ویبره روی گوشیم

 مهندس؟ جوجه طوری چه سالم، الو -

 :وحید

 دادید افتخار عجب چه طوره؟ چه احواالتت دومی، ترم اعظمِ مهندسِ سالم  !به به -

 !دادید؟ جواب

 .معرفتش بی آدمای و دنیا با گذرونیم می هی .بودم کالس سرِ -

 :وحید

 خدا؟ امید به نیستم جزءشون که من -

 .نیستی شما نه، -

 :وحید

 .بگردیم تایی چهار بریم خوایم می در، جلوی بیا بدو نیستم من که حاال پس -

 کجا؟ کی؟ با !وا -

 :وحید

سم  !خدا وای -  من االنم .وحدانه و علی امیر تو، و من !میاری؟ در بازی خنگ چرا تب

 پول بدو هم حاال .ها بچه پیش بریم هم با دنبالت اومدم

 .شم می بدبخت اومد، کلی موبایلم

 می بود، یادم به علی یرام حداقل .شففد لبام مهمونِ خنده .کرد قطع هوا بی رو تلفن

 و غم احساسِ بود نذاشته ندارم، خوبی حال امروز دونست

 .کنه دیوونم تنهایی

 :رخساره
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 شففما مهربونِ لبِ روی لبخند امروز که بود کی خط پشففت !عظیمیان خانم به به -

 آورده؟

شم  با چنان .خوردم جا لحظه یه .خورد گره تیرداد نگاه به نگاهم  بود زده زل بهم خ

 چه این وسط این دونم نمی داره، طلب حسابی ازم نگارا

 !بود؟ شده مرگش

 .خوابگاه گردم می بر زود .بیرون بریم دنبالم اومده عمم پسر وحید، -

 :ستاره

شب  بود قرار تو - ضیه  ام سمون  رو کیفت توی عكس اون ی ق  یادت کنی تعریف وا

 که؟ نرفته

 سبز  جنگل وحید پای زیرِ که برم من دنداری کاری اگه هم حاال .قولش و زنه باشه،  -

 .دیگه شد

 :رخساره

 کرد؟ حساب شما وحید آقا این روی شه می ببینم میام منم -

 

 

شت  فرق خیلی ستاره  و من با کال رخی  از یكی رییس باباش .بود ما از تر راحت .دا

 مالیشون وضع و بود شیراز تو خصوصی بیمارستانای

 خدا ولی باشففه راحت تهران توی تا بود خریده شواسفف  یه باباش .بود خوب تقریبا

 .نداخت می راه رو ما کارِ کلی بده خیرش واقعا

 :رخساره

 کدومه؟ وحیدتون____________ آقا -

 .داده تكیه ای نقره پراید اون به که همون -

 :رخساره



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

 بندازه میس بده بهش رو شففمارم .رو عزیزتون فامیالی این کنه زیاد خدا ماشففاال، -

 .بشیم اآشن

 :ستاره

 مار زهر برجِ مثل تایی سه  ببین .بكُشتت  بزنه خواد می بهمن !باش رو جا اون رخی -

 تیرداد این بدتر همه از .دادن تكیه تیرداد ماشینِ به

 .کنه اعدام رو تبسم خواد می

 :رخساره

 .ایول شدیم؟ مهم ما قدر چه امروز !باحال چه وای -

 .نیارید در بازی ضایع وحید جلوی .خیال بی -

 .وحید سالم -

 :وحید

 جور زنی چمن دستگاه  یه کن لطف فقط !دادید؟ افتخار عجب چه !خانم به به سالم،  -

 .کن

 و صمیمی  خانم کنم، می معرفی !ها رسیدی  نیست  بیشتر  دقیقه دو !توام حاال خوب -

 ها بچه .بنده دوستای ترین صمیمی فر آرام خانم

 .عمم پسر صبوری آقای ایشونم

 :حیدو

 .ها خانم خوشبختم -

 خداحافظی ها بچه با من و کردند رو علیكشففون و سففالم وحید با هم رخی و سففتاره

 رو سرم اختیار بی بشم ماشین سوارِ که این از قبل .کردم

 .تردید از پر ولی ساده .بود لبش روی پوزخند یه .برگردوندم تیرداد ماشینِ طرف به

 .شدم وحید اشینِم سوارِ و کردم نگاهش تفاوت بی -
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 عشففقوالنه وحید قولِ به علی امیر و وحدانه .دربند بریم بود قرار ها بچه و وحید با

 جوك قدر این جا اون به رسیدن تا .بودن رفته زودتر

سابی  که کرد تعریف ضا  باید .کرد عوض رو حالم ح  وحید .کردم می فراموش رو ر

 آدرس امیر از زد زنگ کرد، پارك پایین رو ماشینش

 سرم  .بردم می لذت طبیعت از و کردم می نگاه اطرافم و دور به .پرسید  رو رستوران 

 دیدم که چیزی از ولی برگردوندم وحید سمت رو

 روی عینک و داده تكیه ماشففینش به روبروم تیرداد .شففد تا چهار چشففمام تقریبا

 چه فهمید شد می شدش، منقبض فک از ولی بود چشمش

 .عصبانیه قدر

 بودم ممنون ها بچه از واقعا .گذشت  خوش بهم خیلی بودیم جا اون روبغ نزدیک تا

 .داشتن رو هوام خیلی

 

 

 پسری بود آور تعجب واسم خیلی .بود همرام سایه مثل تیرداد رفتم می جا هر امشب

 به هم خالی و خشک نگاه یه حتی دیروز همین تا که

ست  می همه !بود؟ شده  جوری این چرا حاال کرد نمی من  هم که تدین سارینا  ندون

 دانشكده، دخترِ پولدارترین تقریبا هم بود، خوشگل

 .بود تیرداد خاطرخواه حسابی

 دادم می درسم  به رو حواسم  و فكر تمامِ باید .کنم منحرف ازش رو ذهنم کردم سعی 

 زحمتای و بشم دانشكده اولِ شاگرد پیش ترم مثلِ تا

 .کنم جبران رو بابا

 اسففترس____________ حسففابی .کردند پیادم وابگاهخ در جلوی ها بچه غروب

 .کنم تعریف ها بچه ی واسه رو زندگیم ی خاطره ترین تلخ بود قرار .داشتم

 :گفتم و کردم باز رو اتاق درِ
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 .ها بچه سالم -

 :رخی

صف  درد، - سر  با .شده  باز روت و رنگ تخته به بزنم کلک ای .کردی جونمون ن  پ

 گذشت؟ خوش دربند عزیزتون، ی عمه

 .بودن هم زنش و داداشم گالبی، نزن مفت حرف -

 :ستاره

ستاد  با صبح  : فردا که بگو سریع  و تند زود .قولش و زنه خیال، بی -  کالسِ امیری ا

 .داریم خواب

 .بریزه اشكام کاری اولِ خواست نمی دلم .دوختم سقف به رو نگاهم

 تو کس هیچ .بود من میِحا جا همه و همیشففه رضففا اومد می و میاد یادم وقتی از -

 .بود طرف رضا با وگرنه نداشت منو به زورگویی حق فامیل

 پسری  یه که گشتم  می بر مدرسه  از داشتم  دبیرستان  دوم سال  توی بار یه میاد یادم

 رو پسره جوری .رسید رضا معمول طبق شد، مزاحمم

شون  زور به مردم .مرد طرف گفتم من که زد  غر سرم  سره  یه خونه تا .کردند جدا

 رفت یادم آها .بیام و برم زیر به سر خیابون تو که زد می

 مدیریت لیسانسِ  و سالشه   پنج و بیست  .بزرگمه ی عمه سوری،  عمه پسرِ  رضا  بگم

 ها حمایت این تمام .نیارم درد رو سرتون .داره بازرگانی

 ،رفت می پبش عادی چی همه .زندگیم ی همه بشه  ناخوداگاه شد  باعث ها نزدیكی و

 .عاشقمه هم رضا کردم می فكر من

 :گفتم و زدم پوزخندی

سال  - شه  مثلِ تولدش، یعنی روزی همچین یه تو پار شنِ  براش همی  .گرفتیم تولد ج

 از قبل باید .بگم بهش رو چیز همه کردم سعی منم
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سه  که تبریكی کارت توی کردم، بچگانه کار یه .شدم  می مطمئن حسش  از کنكور  وا

 کردم، ابراز بهش رو عشقم دمبو خریده تولدش ی

 می تلویزیون خونه توی فردا شد،  تموم شب  اون .ریا بی و زالل کنده، پوست  و صاف 

 گفت بهم .بود رضا .خورد زنگ خونه تلفنِ که دیدم

صی   باهام باید خیابون، سر  پارك برم ظهر از بعد پنجِ ساعت  صو  وقتی .بزنه حرف خ

 عصبی و احتنار .بود رسیده زودتر رضا پارك، رسیدم

 زدن، حرف به کرد شروع  رضا  معمولی، پرسیِ  احوال و سالم  از بعد .رسید  می نظر به

 و احساس و قلب بردنِ بین از من، کردنِ خُرد واقع در

 .من غرورِ

 :ستاره

 گفت؟ چی مگه -

 

 

 رو تو من، .کنی می فكر تو که دوستداشتنی   اون نه ولی دارم دوست  رو تو من تبسم 

 گفت - : « هیچ .دارم دوست (واهرشخ) ریحانه مثل

سی    سا  یه من .کنی فراموش رو چیز همه کن سعی  هم تو .ندارم بهت این از غیر اح

 هم با دیگه سال تا احتماال .دارم دوست رو دیگه نفر

سه    خیلی سمیرا  چون نكنی فكر بهم دیگه امیدوارم .کنیم می ازدواج سا  خوام نمی ح

 اذیت خوام نمی و بشه خبر با تو حسِ از ازدواج، از بعد

شید  رو راهش خداحافظی بی هم بعد  محكم برای تازه .سادگی  همین به .رفت و ک

 فهمیدی بشه ؟» برادرم علی امیر به رو چیز همه کاری

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

 زمرو و حال و خودم از .فهمه می رو این خودش رضا
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 .شففدم داغون دفعه یه چرا من نفهمید علی امیر از غیر به کس هیچ .گم نمی هیچی

 رتبه برای شهرمون امید و بودم مدرسه اولِ شاگرد من،

 سعی بابام و مامان دلِ خاطرِ به .شد نجومی تقریبا رتبم سراسری تو ولی رقمی تک ی

 حداقل تا بشم قبول خوب ی رشته یه آزاد توی کردم

 برای بیشتر  البته .بدم رو مامانم دریغِ بی زحمتای و بابام ی همیشه  کردنای کار جواب

 کیه؟ کرد فكر رضا .شدم داغون غرورم شدن خُرد

شت  حتی سم  ممكن شكلِ  بدترین به بزنم، حرف من نذا  می دارم خبر هم حاال .زد پ

 حاال .راحتی همین به کنه ازدواج پولدار دخترِ یه با خواد

صه  هم شید  شد،  تموم ق سش  از امیری فردا که بخوابید برید پا  کنه می پرتمون کال

 .بیرون

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

 :ستاره

ضا  چون کنیم نمی ترحم تو به ما .گذره می چی خرابت ی کله تو دونم می -  لیاقت ر

 رو واهریج چه فهمه می خودش روز یه نداشت، رو تو

 .داده دست از

 :رخساره

 .اکبیری بگیره، رو دماغ گند سمیرای اون بره -

 .خنده زیر زدیم تامون سه هر

 شد؟ چی امروز بگید !ها بچه چیزی یه آخ -

 :گفتن هم با ستاره و رخی

 شد؟ چی -

ستورانی  همون اومدن بهمن با حتی .بود دنبالم سایه  مثل تیرداد امروز، -  غذا ما که ر

 .یمخورد
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 :گفتن هم با مونده باز دهن و شده گشاد چشمای با رخساره و ستاره

 !الخالق جل -

 :ستاره

 رو داد می طناب رخی به بهمن این حاال !نداشففت تو به کاری که تیرداد این آخه -

 !چیزی یه باز بگی

 !شدیم مهم دفعه یه ماست، زندگیِ از اینم !واال دونم نمی -

 سرِ  .شد  تموم کالس تا شدیم  بیچاره .شدیم  بلند خواب از زور به صبح  تاییمون سه 

 برامون کامال هم امیری استاد .بودیم خواب دایما کالس

 صففدای که بخوریم چایی تا سففلف رفتیم می داشففتیم کالس از بعد .خوند می الالیی

 .پروند تامون سه هر سرِ از رو خواب تیرداد

 :تیرداد

 

 

 لحظه؟ چند یه عظیمیان خانم -

 بود زده جری و تام کارتون مثل چشففمام کنم فكر .طرفش برگردوندم ور سففرم

 یه .بود شده تیپ خوش امروز بشر، این قدرم چه !بیرون

 شال  یه و آبی جینِ یه با همراه بود، تنش آبی و سفید  ی خونه چهار ی مردونه لباسِ

 .گردنش دور هم آبی گردنِ

 :تیرداد

 باشم؟ داشته رو درس این ی هجزو تونم می شم، می مزاحمتون شرمنده -

 :گفتم جدی کامال لحن با .بگیرم خونسردی حالت کردم سعی

 گیرید؟ می اجازه من از چرا تونید، می بله -

 .بودن انفجار حالِ در خنده از بود، شده دیدنی سیاوش و بهمن ی قیافه

 :گفت و زد عصبی لبخند تیرداد
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 .بود شما ی جزوه منظورم -

 .بدید اجازه حظهل چند حتما، بله -

 .دادم بهش آوردم در کیفم از رو جزوه

 :تیرداد

ست،  بنده ی شماره  این خانم سرکار  .ممنون - شه  خدمتتون ا  جزوتون به وقت هر با

 .خدمتون بیارم بزنید زنگ داشتید، احتیاج

 .گرفت جلوم رو کوچكی کارت و

ست  احتیاج ممنون، - ستاد  کالسِ سرِ  فردا .نی  همون ببینمتون، کنم می فكر نیازی ا

 .اجازتون با گیرم، می رو جزوم موقع

 هر اونا .نكنم توجه اصال  ستاره  و رخساره  سرِ  روی اومده در های شاخ  به کردم سعی 

 دلِ و من حسِ تونستن نمی بودن همدردم قدرم چه

 .گرفتم می رو تیرداد ی شماره باید کردن می فكر .کنن درك رو شكستم

 :رخساره

 !گرفتی ادوارد شاهزاده این از حالی چه .کردم کف تبسم ایول، -

 نبود؟ کارش راست ما ی جزوه پیش ترمِ طور چه موندم من آره، -

 :ستاره

ست؟  یادت مگه دیگه، چرا -  رو تو های جزوه رخی از اومد بهمن پیش، ترمِ آخرِ نی

 .کنه کپی همشون واسه بره گرفت

 .داره کارمون چی ذاکر ببینیم فرهنگ دفترِ بریم بابا، خیال بی !عجب -

 که کرد تشكر  هم کلی شد،  بلند پامون جلوی احتراممون به ذاکر شدیم  که دفتر وارد

 .کنیم کمكشون درسی ی مشغله این تو شدیم حاضر

 ی عده یه کمک با البته دادن، ما به رو تزیینات کار و کردن لطف همین ی واسففه

 چه !بودا یلی خودش واسه که اجتماعاتمون سالن .دیگه
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سش  قدرم شیدیم  زحمت وا شم  ک سطای  .بود شده  نظیر بی .خدایی شن  و  که بود ج

 فرما تشریف بادیگارداش همراه هم کبیر نژاد آریا آقای

 به نگاهی یه .گرفتن می تحویلش حسففابی بود اسففاتید از یكی پدرش چون .شففدن

 جذاب باشه زیبایی پسر که این از بیشتر انداختم، چهرش

 

 

 لخت موهاشم  داشت،  مشكی  درشت  چشمای  بود، برنزه تقریبا صورتش  پوست  .بود

 رخساره قول به هیكلِ و داشت بلندی قد .بود مشكی

شكاری  شت  ای ورز شه  ولی دا صی  جذابیت و غرور یه همی  حرف طرز و چهره تو خا

 .آورد بیرونم افكارم از ذاکر صدای .داشت زدنش

 :ذاکر

 پخش ها بچه بین رو سنجی  نظر های برگه این شه  می اگه شرمنده،  عظیمیان خانم -

 .باشم هماهنگی برای جا این حتما باید من کنید،

 .حتما بله، -

 :رخساره

 این .کنه می نگاهت ضایع  قدر این فهمیدن همه .شده  دیوانه تیرداد این تبسم  وای -

 فرستادت فهمید، زیریش به سر همه این با هم ذاکر

 .سیاه نخود دنبالِ

 !اینا؟ به چه رو ما رخی، خیال بی -

ستاد  با نیم و یک ساعت  شتیم  کالس نیازی ا شت  می کالس از ربع یک تقریبا دا  گذ

 یه دادنِ توضیح حالِ در .بود نیومده هنوز استاد ولی

سئله  سی  ی م  هممون سرِ  از برق معمول طبق تیرداد صدای  که بودم ستاره  برای در

 .پروند

 :تیرداد
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 .لطفتون از ممنون .بفرمایید ردم،آو رو جزوتون عظیمیان، خانم سالم -

 .کنم می خواهش -

 :تیرداد

 شم  می ممنون بیارید؟ برام ایشونم  ی جزوه تونید می نفیسی  دکتر کالس سرِ  فردا، -

 .لطفتون از

 .حتما بله -

 رو جا همه بهمن صففدای که دادم می توضففیح سففتاره برای رو درس ی بقیه داشففتم

 .برداشت

 :بهمن

ستاد  ها، بچه -  این آخر تا و آلمان بره ماهی دو شده  مجبور سمیناری  برای زینیا ا

 امروزم حتی چون نكشید هورا اصال ولی نیست دیگه ترم

 این فرمودند زحمت قبولِ کبیر نژاد آریا مهندس ایشون  جای .شه  نمی لغو کالسشون  

 .بدن درس ما به ترم

شغول  بهمن ستاده  من کنار هنوز تیرداد بود، سخنرانی  م سم  .بود ای  هوا رو تقریبا کال

 .درس کالسِ اال بود شبیه چی همه به واقع در بود،

 و جوون خیلی خداییش .بود ایسففتاده تیرداد پدرِ که افتاد بهمن پشففت به چشففمم

 نگیم چیزی کرد اشاره هممونم به .رسید می نظر به شاداب

 .بزنه رو حرفش بهمن تا

 :بهمن

 طور به تاسففف نهایت با کالس و یارنم تشففریف ایشففون االن که فرمودم می بعله، -

 .شود می برگزار عادی

 :گفت و گذاشت بهمن ی شونه روی رو، دستش استاد

 بدید؟ درس هم بنده جای تخته پای بفرمایید بدید، ادامه خان، بهمن فرمودید می -
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 .شد منفجر خنده از تقریبا کالس و بگیرن رو خندشون جلوی نتونستن ها بچه دیگه

 

 

 :بهمن

ستاد،  هن -  قرمز فرشِ ورودتون برای بودم اومده من !حرفیه؟ چه این دارید، اختیار ا

 .کنم پهن

 :استاد

شین  برو -  حالت به رو کالس کنید لطف عزیز، های بچه خُب .بریز زبون کم بچه، ب

 فرمودند خان بهمن که طور همون .برگردونید عادی

ستم  نژاد آریا بنده سمت  خدا و ه شم  دمتتونخ در ترم این کرد ق  مهمی ی نكته و با

 سرِ و حساسم خیلی غیبت روی من که اینه بگم باید که

 .کنم می حذف جلسه سه

 .داد می درس عالی خداییشففم .کرد دادن درس به شففروع خودش معرفی از بعد و

 بعد استاد و شد تموم روز اون جنجالِ از پر کالسِ باالخره

 .داشت باهام شخصی کار پیشش، برم تا خواست من از غیاب و حضور از

 :رخساره

 کاری؟ اول داره کارت چی استاد تبسم، -

 :ستاره

 .کنه خواستگاری ازت پسرش ی واسه خواد می عزیز استاد تیرداد، جای کنم فكر -

 :رخساره

 .تبسمه منتظرِ استاد رفتن، همه .بریم ستاره پاشو -

 .رفتم استاد سمت به

 داشتید؟ کاری من با استاد، بله -

 :تاداس
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 چیه؟ شما پدرِ اسمِ عظیمیان، خانم -

 استاد؟ طور چه .عظیمیان صادقِ امیر -

 :گفت و پوشوند رو صورتش روی قشنگی لبخند و داد تكون رو سرش استاد

 چه علیتون امیر گمرکه؟ کارمند هنوزم بابات کنید؟ می زندگی (...) شهر  توی هنوز -

 درسته؟ باشه، شده بزرگ خیلی باید طوره؟

 .آوردم می در شاخ داشتم تعجب از

 شناسید؟ می کجا از منو پدرِ شما استاد، ببخشید -

 :استاد

شتیم  دورانی پدرت با .بودم شما  شهر  توی سربازی،  خدمت من، -  این تمام توی .دا

 هفته آخر تعطیالت .بوده من جانب از وفایی بی ها سال

 خونه؟ رید می

 .استاد بله -

 :استاد

 

 

 در .ببینمش بزنه زنگ بهم شففم می خوشففحال بگو پدرت، به بده منه، کارت این -

 .کنی حساب پدرت جای به من کمک روی تونی می ضمن

 .کن حساب کمكش روی و بدونش علی امیر جای پسرمه؟ دونی می که هم رو تیرداد

 .حتما چشم لطفتون، از ممنون استاد -

ستاد  از ساره  و ستاره  .بیرون اومدم کالس از .کردم خداحافظی ا  و راهرو ورِ این رخ

 از انگار .بودن ایستاده ور اون بهمنم و سیاوش و تیرداد

 .بودن نهایی رای منتظرِ همه !بیرون بودم اومده دادگاه

 :رخی

 .فضولی از میرم می دارم داشت؟ کارت چی استاد بگو باش زود تبسم وای -
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 :ستاره

سمش  خوایم می انگار کرده ما به اخمی چنان تیرداد رخی، خیال بی -  .بخوریم رو تب

 .بگو جا اون سلف بریم بیاید

 .دیگه خوابگاه بریم نداریم دیگه که کالس چی؟ برای سلف -

 :رخساره

 سرِ  سره  یه و خونیم می درس داریم هفته اولِ از بگردیم، خُرده یه بریم ها بچه -

 که دیگه ی هفته ی دوشنبه تا فردا از .بودیم کالس

 !شه می خود ی خانه رود که هر نخود نخود دیگه تعطیله،

 :ستاره

 تبسم؟ بریم گه، می راست -

 بریم -

 صداش  و کرد روشن  رو ماشین  ضبط  کاری اولِ رخی .شدیم  ماشین  سوار  تایی سه  -

 فرمون پشت من همیشه معمولِ طبق .کرد بلند رو

 تو شكوهی  شهرام  دلنشینِ  و قشنگ  صدای  .نداشت  رو ترافیک ی حوصله  رخی بودم،

 به کردن شروع هم رخساره و ستاره .پیچید ماشین

 .همخوانی

 دلگیرم تو دست از

 گیرم نمی آرامش

 شب هر تو یاد با

 درگیرم خودم با من

 نشم بندت پا خواستم

 جنبیدم دیر خیلی افسوس اما

 باختم دل که فهمیدی خوب تو
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 فهمیدم اینو نگاهت از من

 من از دلبستگی تو، از دلبری

 من از بستگیوا تو، از عاشقی

 

 

 من شبیه یكی که عجیبه

 داده دل ساده نگاه یک به

 خودخواهی و غرور همه این با

 افتاده پات و دست به حاال

 حرفامو کنی باور وقتشه

 دادم پس عشقو امتحان من

 کن امتحانم خوای می جوری هر

 وایسادم تو پای آخرش تا

 من از دلبستگی تو از دلبری

 نم از وابستگی تو از عاشقی

 چه حالش به خوش .بود برداشته  رو ماشین  تمام جیغش صدای  معمول طبق رخساره 

 سایه مثل که تیرداد و ام بی به نگاهم .بود شاد قدر

 .افتاد کرد می تعقیبمون

 :ستاره

 گفت؟ چی استاد تبسم، -

 کنم فكر .بدونم داداشففم مثل رو تیرداد گفت .اومد در بابام آشففنای طرف هیچی، -

 ادوارد شاهزاده چون شده، عمل وارد عسری تیردادم

 .هستند ما تعقیب حالِ در ایش سورمه اسبِ با عزیز

 .ببینن رو عقب تا برگردوندند رو سرشون ها ضایع این مثل ستاره و رخی
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 .ندیدینشففون کنید وانمود .جلو برگردید !ضففایعید؟ تا دو شففما قدر چه !خدا وای -

 .کنید گوش رو آهنگتون

 .بود من حالِ مناسبِ دقیقا که پیچید ماشین تو صادقی رضا دلنشین صدای

 ساده خیلی گذشتی من از چرا

 پیاده مرد این دونستی که تو

 داده تو عشقِ پای جوونیشو

 سیرم عاشقی از گفتی شنیدم

 میرم می وقت یه من خودت با نگفتی

 بگیرم کی از دلو حق حاال

 تفاوت بی گذشتی من از چرا

 روزگاری نه بود، عشقی انگار نه

 بهاری نه زمستون و پاییز نه

 بذاری تنهام اومد دلت طور چه

 

 

 .کنار بزنم شدم  مجبور .بود کرده داغونم رضا  .نبود خودم دست  اشكام  ریزش دیگه

 .بیاد بند اشكام شاید تا بذارم فرمون روی رو، سرم

 :گفت و کرد خاموش رو ضبط رخی

سم،  - شی  قوی باید تو شم  فدات تب سره  اون به و با  هیچی بفهمونی خودخواه ی پ

 نشون تفاوت بی رو خودت دیدیش اگه هفته آخر .نیست

 .عزیزم رم می خودم رو بقیه ور این بیا پاشو حاال .بده

شین  در شینِ  .کردم باز رو ما صله  به تیرداد ما  دونم نمی .شد  پارك ما از کمی ی فا

 تمسخر پوزخند داره تیرداد کردم می احساس چرا
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 .بودم مشفففكوك زیادی من شفففایدم .کنه می پنهان نگرانش نگاه یرِز رو آمیزش

 .شدن پیاده ماشین از بهمن و سیاوش

 :سیاوش

 افتاده؟ اتفاقی عظیمیان، خانم سالم -

شتم  آرایش وقت هیچ آوردم شانس  .کردم مرتب سرم  روی رو، چادرم  وگرنه ندا

 !شد می دیدنی قیافم

 می رانندگی خودم جان رخساره  .اجازتون با نیست  خاصی  چیز رحمانی آقای ممنون -

 .کنم

ساس  .کرد می نگاهم فقط نخورد، تكون جاش از تیرداد ست  کردم، اح  تو نداره دو

 تشكر دوباره بهمن و سیاوش از .باشه من کنار خیابون

شت  .کردم ستم    فرمون پ ش ست  نمی دلم .ن  روی رو، پام .ببینه رو ضعفم  تیرداد خوا

 .بگردیم پاساژ هی رفتیم و گذاشتم گاز پدال

 بابام جیب رعایت واسه  منم همیشه  مثل و کردن خرید معمول طبق رخساره  و ستاره 

 که بودم خیال و فكر حال در .نداشتم احتیاج چیزی

 .بود علی امیر بشم، فداش الهی .خورد زنگ گوشیم

 .جونت وحدانه پیش برو همش !ها نگیری ما از خبر یه معرفت، بی داداشیِ سالم -

 :امیر

 (...) پاساژ  توی ورپریده نیار، در بازی شوهر  خواهر ای ای .گلم خواهری بر سالم  -

 تو؟ کنی می کار چی

 دونی؟ می کجا از تو خرید، ها بچه با اومدم -

 :امیر

 .کنم می نگات روبروت شاپ کافی توی از دارم االن که جایی اون از -

 .پیشت میام االن اوکی -
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 تیرداد این خدا وای .رفتیم شاپ  کافی سمت  به ستاره  و رخی با کردم قطع رو تلفن

 و داشت فاصله ما با میز تا دو !بدم؟ جا دلم کجای رو

شه  معمولِ طبق شر  این .بدبخت منِ روی بود کرده زوم همی شتر  ب  بهش که این از بی

 بهش دانشگاه آخرِ احتماال .اومد می عالفی بیاد مهندسی

 !منه دنبالِ شب تا صبح از !نداره؟ زندگی و کار مگه این !دادن می بیكاری لیسانس

 بلند جاشفون  از احتراممون به دوسفتاش  هم و خودش هم .رفتیم علی امیر میزِ کنار

 .شدن

 :امیر

 تاشون سه هر و هستند دوستاشون محترمم های خانم این و خواهرمه تبسم، ایشون -

 .عمرانن مهندسی سوم ترم دانشجوهای

 و آورد جلو آشففنایی برای رو دسففتش راحتیه، آدم بود ممعلو که دوسففتاش از یكی

 :گفت

 .خانوما خوشبختم هستم، عزیزی اردالنِ من -

 

 

 :امیر

ستت  - ست  تو با حجاب و چادر این با من خواهرِ آخه !رو پر بچه بكش رو د  می د

 کیو؟ آی نشناختی منو ی خانواده هنوز تو ده؟

 :اردالن

 !شرمنده خانما اوه -

 :کرد معرفی رو خودش اومدم می نظر به متینی و موقر پسرِ که دیگش دوست

 .خوشحالم بینهایت همتون با آشنایی از هستم، روزبه کاوه من مهندس، خانمای سالم -

 کافی صاحبِ ) .خوردیم کیک و قهوه نفره شش  و کردیم تشكر  ازشون  تامون سه  هر

 (.بود اردالن شاپ
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 برجِ مثل .اومد نمی در بهمن و اوشسففی تیرداد، از خون زدی، می کارد جدی جدی

 قشنگ رو عصبانیتشون .بودن نشسته روبرومون مار زهر

شت  ریا رنگ من نظرِ به تیرداد مال البته فهمید، شد  می  سیاوش  و بهمن برخالف دا

 .شدند غیرتی حسابی بود معلوم کامال که

 قبول ازش نشففد راضففی کردم کاری هر .داد بهم پول تومن پنجاه امیر رفتن، وقت

 سمت بریم که دنبالم بیاد سه ساعت فردا شد قرار .نكنم

ید  یه  قوله  و قرض هزار با  جدیدا   .خونه   آمد  و رفت  خداییش  و بود خریده  پرا

 .بود کرده راحت رو جفتمون

 .کرد خداحافظی من با تر گرم خیلی کاوه .کردیم خداحافطی دوسففتاش  و امیر از

 بهمن فقط وسط این بود، شده جور خیلی رخساره با اردالنم

 و شاد  همیشه  رو بهمن بودیم کرده عادت که ما ی واسه  .ترکید می حرص از داشت 

 .داشت دیدن واقعا قیافه این ببینیم خرم

 چون مزاحم، بدون دفعه این ولی خوردیم دنج رستورانِ  یه توی تایی سه  هم رو شام 

 بادیگارداش و تیرداد پاساژ از اومدن بیرون از بعد

شون  شیدن  رو راه شب  علی امیر پولِ .رفتن و ک سید،  دادم به ام سابم  دیگه ر  ته ح

 .بود کشیده

سته  هم به خیلی کم مدت این توی .بودیم بیدار صبح  چهارِ ساعت  تا شب   شده  واب

 داشتن، پرواز هشت ساعت رخساره و ستاره .بودیم

 .رفتن و گرفتن آژانس شش ساعت نخوابیدن، کال ها طفلكی

 اومدنِ تا و خوندم رو نمازم خوردم، رو ناهارم شدم  بیدار بعد بودم، خواب یک تا منم

 .خوندم درس امیر

شین  توی سیدن  تا که زدیم حرف چی همه از ما صلمون  خونه به ر  امیر .نره سر  حو

 .بود شده چش دونستم نمی .رسید می نظر به ناراحت
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 .بودم شده کالفه

 :علی امیر

 باشه؟ کنی، گوش فقط کن عیس بگم، بهت خوام می چیزی یه تبسم، -

 .بگو باشه، -

 :امیر

 .رضاست خواستگاری شب، فردا -

 .کردم نگاه رو علی امیر زده شوك کردن، وصل بهم برق کردم احساس

 :امیر

 جمع رو خودت االنم نزنه، خشكت  االن مثل گفتن اینا مامان اگه بگم زودتر خواستم  -

 رو تو لیاقت بگیره، زن خواد می که درك به .کن

 .نداره

 

 

 زودتر اگه .بستم رو چشمام و دادم تكیه شیشه به رو سرم .کرد می خفم داشت بغض

 .موندم می خوابگاه درس ی بهونه به فهمیدم می

 با .کالفست  و عصبانی  قدر چه بود معلوم چهرش از ولی زد نمی حرف دیگه علی امیر

 رو اشكام نتونستم دیگه پخش، از جدید آهنگ شروعِ

 .نبینه رو اشكام ریزش امیر تا بستم رو چشمام ،دارم نگه

 محكم رو دستش  عصبانیت  از و کرد فرو موهاش تو رو دستش  کرد، بهم نگاهی امیر

 کنده جاش از قلبم کردم احساس .کوبوند فرمون روی

 هیچی کدوممون هیچ دیگه .شدم  امیر ناراحتی باعث که اومد بدم خیلی خودم از .شد 

 .بود بینمون گآهن صدای فقط .نگفتیم

 رسم نمی تو به اگه

 منه قسمت دیگه این
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 بشه جوری این نخواستم

 منه بد بخت از این

 دارم غم دنیا یه قد

 روز یه نبینمت اگه

 بری اومد دلت طور چه آخه

 هنوز چشماتم عاشقِ

 روز یه که کردم نمی فكر

 بشم تحقیر جوری این

 تو داشتنِ دوست جرمِ به

 بشم تنبیه جوری این

 .بخوابم کردم سعی منم .کرد خاموش رو ضبط امیر

 .شدم بیدار خواب از امیر دادنای تكون با

 :امیر

 .منتظرمونه در دمِ اسفند با مامان .رسیدیم خوابالو، مهندسِ خانم پاشو -

 بازم بد خبرِ اون وجود با .داشت  ذوق کلی مامانم طفلكی .کردم باز رو چشمام  زور به

 .گرفت می آرامش آدم خانواده، کنار

 .افتادم استاد یاد شام ی سفره سر شب،

 بگم؟ چیز یه بابا -

 :بابا

 .بگو چیز تا ده شما -

 .بگم بهتون گفت شناسه،   می رو شما  انگار نژاد آریا آقای اسم  به استادامون  از یكی -

 بهشون سر یه حتما بگم بهتون گفت داد کارتشم

 .بزنید
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 :گفتن حیرت با دوشون هر بابا و مامان

 

 

 !داریوش -

 :بابا

 .ندیدمش وقته خیلی -

 :مامان

 .رفت گذاشت دفعه یه معرفت بی شده، ذره یه نفیسه برای دلم صادق امیر وای -

 :بابا

 دو خانم نفیسه  مادرِ کردیم، عوض رو خونمون ما .نیست  گذاری گله جای خانم، ای -

 .تهران رفتن هم اونا کرد، فوت عقدشون از بعد ماه

 .نكردن پیدا رو ام اومدن شایدم

 داره؟ نسبتی چه شما با استاد خبره؟ چه بگید منم به بابا مامان، -

 :بابا

ست  بعدا بخور رو شامت  فعال - ستی  .گم می وا  بریم باید چند ساعت  فردا خانم، را

 بگیرم؟ مرخصی هست الزم رضا؟ خواستگاریِ

 .دمکر کنترل رو خودم علی امیر ی غره چشم با کرد، گیر گلوم تو غذا

 :مامان

 بله نیست،  خواستگاری  ضمن  در .عصره  پنجِ ساعت  مراسم  چی؟ واسه  مرخصی  نه، -

 انگشتر خوان می داده، رو بله جوابِ دختره برونه

 .ببرن نشون

 .کرد بازی غذاش با و انداخت پایین رو سرش .کردم نگاه رو امیر ناباورانه

 :مامان
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 .بهتره نیای من نظرِ به ولی ببریم هم رو تو گفته عمه مادر؟ میای هم تو جان تبسم  -

 عقدش ی واسه ایشاال هستن، بزرگترا مراسم تو

 .ریم می هممون

 !کار؟ چی بیام من عزیزم، نه -

 :بابا

 ری؟ می کی بابا جان، تبسم -

 .فردا پس -

 :بابا

 .ببینم رو داریوش رم می تبسم با من خانم، فاطمه پس -

 :مامان

 .شده ذره یه نفیسه برای مدل بگیر، خونشونم ی شماره -

شتم  خوردن به میل دیگه  زدم اس ام اس ستاره  و رخی به .کردم جمع رو سفره  .ندا

 و بابا کنارِ .بودن رسیده شكر رو خدا نه، یا رسیدن ببینم

 .زدن می حرف استاد به راجع .نشستم مامان

 

 

 کیه؟ داریوش آقا این بگید حاال بابا، -

 :بابا

ست  یه -  هم با مامانت و من .بودیم هم با .افتاد ما شهر  توی بازیشسر  قدیمی، دو

 داریوش .بود سالش سه امیر بودیم، کرده ازدواج

شت  آمد و رفت باهامون شاال  .دا شت،  پولدار شدید  بابای یه ما  و رفت همین توی دا

 دید ما ی خونه توی رو مامانت دوست خانم، نفیسه آمدا

 .کردن ازدواج هم با کنه راضی  رو خانوادش تونست  مكافات هزار با و شد  عاشقش  و

 .االن تا نداشتیم خبر ازشون دیگه هم بعد به اون از
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 .شدم خیر باعث من دیگه خوبه -

 رخساره  .اومدیم در فامیل ادوارد شاهزاده  با گفتم و دادم اس ام اس ستاره  و رخی به

 کردم تعجب "برفی سفید" گفت می بهم دیوونه ی

سه  برفی سفید  ؟» سه  چون : « یچ وا ست  ی وا شه  سبزم،  صورت  پو  می بهم همی

 دادم اس بهش !"سوخته سیاه" گفت

 رخی : « دیگه اومدی در فامیل ادوارد شاهزاده با چون !بیا د !»

 « بشه چی که کردی جمع هم دور رو کارتونی های شخصیت ی همه شو، گم برو ؟!»

 .برد خوابم و کردم خداحافظی باالخره

 از داغون اعصابِ  با هم امیر آرایشگاه،  بود رفته مامان شدم،  بیدار خواب از که صبح 

 می بود زده زنگ ریحانه وسط این .بیرون بود زده خونه

 .بردش نمی رضا که زد غر هم کلی من، پیشِ بیاد شب خواست

 .بودم شده بیتاب جدی جدی .شد بلند زنگ صدای

 :مامان

 مادر؟ نداری کاری ریم، می مداری ما اومدن، اینا عمت عزیزم جان، تبسم -

 نمیاد؟ ریحانه .بگذره خوش جان، مامان نه -

 :مامان

 .ببردش کرده راضی رو رضا ناز، و قهر با ورپریده نه، -

 .بغلم تو انداخت رو خودش .خونه تو اومد ریحانه که بودم مامان با صحبت  حال در

 .در جلوی تا کشید رو دستم بعد

 :ریحانه

 !شده تیپی خوش داماد چه ببین رو رضا بیا تبسم، -

 و کردم علیک و سالم  شوهرش،  آقا علی و عمه با .کردم نگاه رو رضا  مبهوت و مات

 رو جوابم تر کوتاه اونم دادم، رضا به هم کوتاهی سالم
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 .داد

 .داد نشون  رو بیتابیش ساعتش  دادنِ نشون  و بوق زدنِ با و نشست   ماشینش  تو بعدم

 جای به من و رفتن و کردن خداحافظی باهام همه

 .ساده قدر چه گذشت، من از رضا .بودم زده زل خالیشون

 .کردم گریه سیر  دلِ یه .سراغم  بود اومده لعنتی درد سر  باز رفتم اتاقم سمت  به

 امیر و بابا با بپرسم چیزی مامان از که این بدون زود صبحِ

 .افتادیم راه تهران سمت به علی

 

 

 براق طوسیِ  شلوار  و کت یه .افتادم رضا  ی قیافه یاد بودم شده  داغون روزه دو این تو

 داشت ریش ته صورتش که همیشه برخالف .بود تنش

 !بود خریده هم بزرگی گل دسته چه بود، کرده تیغ سه

 شدم،  بیدار که هم نیم و شش  ساعت  تا البته برد خوابم سه  ساعت  خیاالت همین با

 خوردم، رو صبحونم خوندم رو نمازم .بودم خواب بیدار

شكده  حیاط تو : ساعت  افتادم راه هفت ساعت  بود نزدیک خوابگاه چون سته   دان ش  ن

 دانشكده وارد بهمن و سیاوش و تیرداد که بودم

 .شدند

شوندن  می زور به تیرداد و سیاوش  رو، بهمن  می که شنیدم  می رو بهمن صدای  .ک

 :گفت

 بیا  تیرداد، دارم؟ غیبت  جلسفففه دو که  کردم گناهی  چه  من فلک،  ای خدا،  ای -

 ها صبح یكی من بكن، منو ضمانت بابات پیش کن مردونگی

 .کالس سر نیام

 :تیرداد

 .اومدم نمی شدم، می خودم ضامنِ تونستم می اگه بابا، برو -
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سم  من .اومد سمتم  به و شد  زوم روم تیرداد نگاه  خودمم نگاهم، ولی بود بهش حوا

 .بود محال های دست دور به علی امیر قولِ به دونم نمی

 :تیرداد

شریف  عظیمیان، خانم سالم  - ستاد  کالس؟ سرِ  نمیارید ت شون  از بعد ندرت به ا  خود

 !ها دن می راه رو کسی

 .تذکرتون از ممنون .حتما بله سالم، -

 برای بابا که گفتم اسففتاد به کالس از بعد .رسففوندیم کالس به رو خودمون سففریع

 ازم رو بابا ی شماره و شد خوشحال کلی اونم .اومده دیدنش

 .گرفت

 و سففتاره .موندم خوابگاه و کردم بهونه رو درس من .موند عمه ی خونه دیروز بابا

 کردم تعریف براشون رو رضا ی قضیه .برگشتن هم رخی

 .دادن دلداریم کلی هم اونا

ستاد  و بابا  وقت چند این مثل تیردادم .بودن شده  جور هم با کلی قبل مثل دوباره ا

 قرار که هم حاال !بودم شده مهم واسش حسابی من، اخیر،

 !باشیم داشته خانوادگی آمد و رفت بود

 دیگه .نكرد قبول بابا ولی کنم زندگی اونا با برم من بود، خواسففته بابا از مهندس

 رفته ها شنبه پنج معمولِ طبقِ که روز اون تا نیفتاد اتفاقی

 بی جلف پسرِ  تا سه  !داد دستمون  کار رخساره  های بازی مسخره  این .گردش بودیم

 !بودن هم گیری آدمای چه .دنبالمون افتادن خاصیت

 :ستاره

سم  اوه اوه -  سارینا  وای !جان این که بهمنم و سیاوش  و تیرداد .باش رو جا اون !تب

 اون اَه اَه !تیرداد به چسبیده کنه مثلِ باش داشته رو

 !چندش ره می باال سیاوش کولِ و سر از ببین؟ رو زشت ی عاطفه
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 :رخی

 میاره در منو چشمای  چشماش  با ور این از موزمار بهمنِ این !باش رو جا اون !بیا د -

 !ریزه می هم روی رو، پر پریوشِ این با ور اون از

 

 

 وای افتاد، روبروم ویترینِ به نگاهم .اومد نمی در خونشون  زدی می کارد رو جفتشون 

 با العاده فوق سبزِ رنگ یه !بود خوشگلی مانتوی چه

سكی  طرحِ یه  .عید از اومد یادم آها بودم؟ نخریده مانتو کی از .ناز فانتزیِ خیلی عرو

 نگاهی یه .کنیم خرید عید به عید بودیم کرده عادت ما

صت   کردم، قیمتش به شته  که این نه .تومن ش شم  ندا  این توی من برای ولی بخرم با

 .بود گرون خیلی شرایط

 .داد به رو آوری چندش حسِ یه گوشم کنار سراپ اون از یكی صدای

 خرجشم  .خرم می واست  خودم کن اراده تو اومده؟ خوشت  کدوم از عروسک؟  چیه -

 اون از لب یه فقط اینه، از کمتر خیلی خودم جون به

 .خوام می فرمت خوش لبای

 

 (1roman.irساخته شده است) یک رمانکتاب در سایت این 

 مشففت یه بگم، بهش چیزی بخوام که این از قبل ولی دوختم بهش خشففمناکی نگاه

 .شد افتادش برق صورت ی حواله

 :گفت گوشش زیر و گرفت رو پسره ی یقه تیرداد .کنار کشیدم سریع رو خودم

 نباشففه، مردم دخترِ لبِ دنبالِ چشففمت دیگه تا کنم خورد رو دندونات خوای می -

 قرتی؟ ی مرتیكه

 کرد بهم وحشتناکی نگاه تیرداد .شدن جمع دورمون پسره  دوستای  و بهمن و سیاوش 

 :گفت و

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سادی  جا این - شه؟  چی که وای ستات  پیش برو ب سط  .دو ساژ  و سادی  پا  نره هر وای

 .زنه می بهت رو کثیفش تنِ شه می رد که خری

 دلم ته .کردش باد گردن رگ و جذاب صورت  اون به .کردم نگاهش مبهوت و مات

 بود؟ شده غیرتی من خاطر ی واسه یعنی رفت، غنج

 :تیرداد

 .دیگه برو بیا !کنی می نگاه ومن بر و بر وایسادی هنوز د -

 در شاخ  سرشون   روی جدی جدی دفعه این رسوندم  ستاره  و رخی به رو خودم سریع 

 !بود اومده

 :رخی

 .افتاده کردن غلط به جلف ی پسره نگاه، .کُشه می رو پسره داره تیرداد !تبسم وای -

 :ستاره

 .شد عصبانی رگم حد در دفعه یه بود، وایساده پشتت تیرداد دفعه؟ یه شد چی -

 فردا ببینن، رو ما و بیرون بیان مغازه از دوستاش  و سارینا  که این از قبل بریم بیاید -

 .حرفه جور هزار دانشكده تو

 :گفت بهمن و رسوندن ما به رو خودشون سیاوش و بهمن

سید  جا این برید، ها بچه - صل  یه هم رو شما  ما، بر عالوه تیرداد وگرنه واین  کتک ف

 .کنه می مهمون

 :گفت و کرد بهمن شادابِ صورت به ای خصمانه نگاه رخساره

شن،  ناراحت وقت یه برس جونت پریوش به برو شما  -  هم ما داری؟ کار چی ما به ن

 پیدا خودمون واسه تیپ خوش و محترم آقای یه بریم

 .کنیم

 :گفت ستاره بار این و کرد کوتاهی ی خنده سیاوش

 .گردن می دنبالت جون طفهعا کنم فكر داره؟ خنده چیه؟ -
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 :گفت شده کلید دندونای با رخساره به رو .بود شده هم در بهمن صورت

 .کنید نمی اضافی غلطای این از شما -

 

 

 :گفت آرامش نهایت در هم رخساره

 بگیره؟ رو جلومون خواد می کی ببینیم کنیم می -

 :بهمن

 قشنگت  دندونای این از گها نیستم  مرد من وقت اون کن خطا پا از دست  شما  باشه،  -

 .بذارم باقی دهنت تو چیزی

 :سیاوش

 .فر آرام خانم کنه می صدق هم شما مورد  و در -

 :رخساره

 .مهندس ظاهر به آقایون رو، ما نه بترسونید رو جونتون عاطفه و پریوش برید شماها -

ساژ  درِ از بودیم انفجار حال در خنده از که حالی در تایی سه   سوار  و نبیرو زدیم پا

 .ترکیدیم خنده از تایی سه و شدیم رخی ماشینِ

 :ستاره

 !ماشین سمت میاد عصبانیتی چه با داره تیرداد !ببین رو جا اون تبسم !خدا یا -

 :رخی

 .میان دارن تاشون سه هر داده، لومون بهمن که این مثل دیگه برو تبسم، -

 .من ی واسه شدن قیصر !جالب چه -

سه  بهمون دتیردا که این از قبل شتم  گاز پدال روی رو، پام بر  خودم حساب  به و گذا

 .گذاشتیم قالشون

 برای تا برگردیم زودتر بود قرار ولی خوردیم بیرون رو شام  ها شنبه  پنج قرارِ مطابقِ

 سختی درسِ که نژاد آریا استاد بعد ی هفته امتحانِ
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 .بشیم آماده بود هم

شغول  .داگ هات هم ستاره  و زبرگرچی رخی دادم، سفارش  پیتزا من معمول طبق  م

 غذا سرم باالی تیرداد دیدنِ با که بودیم خوردن غذا

 .کرد گیر گلوم توی

 :گفت و گرفت جلوم رو ای بسته تیرداد

ست،   مالِ این -  نباشه  جدی زیاد بهمن به صمیمی  خانم حرف امیدوارم ضمن  در شما

 بهمن که کنم می رو کاری حتما من وقت اون چون

 .دادن صمیمی خانمِ به رو قولش

 .داره ربط خودمون به ما خصوصی مسایل دوما نذاشتم، جا رو ای بسته من اوال -

 :تیرداد

 .خوش شب عظیمیان، خانم اوکی -

سته  ستش  توی بود چی دونم نمی که رو ای ب شار  د شت  و داد ف  که ما روبروی میز پ

 .نشست بودن، نشسته سیاوش و بهمن

 :ستاره

سم،  گم می - شون  دفعه یه تا سه  نای تب شون    تا سه  ما شده  چ س  مهم قدر این وا

 !س کاسه نیم زیرِ ای کاسه گم می من شدیم؟

 :رخساره

 

 

شون    اول از که بهمن و سیاوش  دونی، می - شم ست؟  یادت بود، تو و من دنبالِ چ  نی

 دید، نمی رو تبسم انگار اصال نبود جوری این تیرداد ولی

 شد؟ یمدل این دفعه یه چرا فهمم نمی

 .عقبیم حسابی که درسمون سر بشینیم بریم بخورید، زودتر خواهشا بابا، خیال بی -
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 گرفتم تصمیم  امتحان از بعد .ندادم بد ای مهندسم،  امتحانِ .نیفتاد خاصی  اتفاق دیگه

 جلسه سرِ هنوز ستاره و رخی .کنم روی پیاده خُرده یه

شگاه  نزدیک پارك توی .بودن امتحان ی  زنگ مامانم که بودم زدن قدم حالِ در دان

 .زد

 جونم؟ مامی طوری چه گلم، سالم -

 :مامان

 مادر؟ میای کی شم؟ فدات طوری چه تو دلم، عزیز سالم -

 مگه؟ طور چه .باشه تر سبک درسام بشه، وقت هر عزیزم، نیست معلوم -

 :مامان

 هر .ریخواستگا  بیان داره اصرار  خیلی پیمانش ی واسه  خالت بگم، جوری چه خُب -

 کالسِ ما واسه دارید گه می کنه، نمی قبول گم می چی

 !کسیه خودش ی واسه منم پسرِ ذارید، می بیخود

 مونده درسم  از سال  سه  هنوز من جان، مامان .کنه فكر خواد می جور هر بذار خُب -

 دخترِ یه پسرش ی واسه بره .خدا رو تو شید خیال بی

 .واال بگیره نذار کالس

 :مامان

 بیارن، برات نشففون داره اصففرار خیلی پیمان گه می کرده پیله خالت بگم؟ چی -

 .بشه جمع خیالش

شتها  خوش قدر چه !بابا نه - سر  شده  ا شمک  منو انگار !ما؟ ی خاله پ  !کرده فرض پ

 خوام می فعال من عزیزم، نه !دوخته و بریده خودش

 .بخونم درس

 :مامان
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 آخرِ ایشففاال هم ما .برس کارات به برو نخور، حرص جهت بی و بیخود حاال خُب -

 دعوتمون نژاد، آریا آقای ی خونه بریم تهران میایم هفته

 .کردن

 .خداحافظ برسونید، سالم هم بابا به منتظرتونم، عزیزم باشه -

 :مامان

 .خداحافظ برم قربونت -

 نمی .من به بود زده زل بود، داده تكیه ماشففینش به تیرداد .افتاد روبروم به نگاهم

 رو وجودم عمق تا کردم حس که بود چی نگاهش تو دونم

سی  حالِ در .بود شده  قرمز لپام .سوزوند  ضع  برر  صدای  که بودم خودم سالمتی  و

 .شنیدم گوشم کنار رو تیرداد

 :تیرداد

 دادید؟ طور چه رو امتحان نباشید، خسته عظیمیان خانم سالم -

 .نبود بد ای طور، همین هم شما سالم، -

 

 

 :تیرداد

 ما؟ منزل میارید تشریف هفته آخر هم شما -

 .خدمتون رسیم می حتما بیان، مامان و بابا اگه -

 کشید  می رخ به رو صورتش  غرورِ که ابروهاش حالت و جذابش صدای  اون با تیرداد

 :گفت

 .اجازتون با خانم، ذارید می منت ما سرِ -

 .لطفتونه نظر کنم می خواهش -

شینش  سوئیچ  تیرداد ستش  وت رو ما شینش  سمت  به مرموزی لبخند با .چرخوند د  ما

 جدی جدی .بود بهمن و سیاوش منتظرِ کنم فكر .رفت
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 "!توبه خدایا" رخساره قولِ به .آوردم می در شاخ داشتم

 این اصففال تیرداد پیش ی هفته چند همین تا .دانشففكده اول روزای به رفت فكرم

 اصوال .داشتیم زور به علیكم و سالم هم با حتی ما نبود جوری

 عقاید به .بود من پوشش  طرز دالیلش از یكی شاید  .نداشت  من کارِ به کاری تیرداد

 به .نبودم مقدس خشكه ولی بودم پایبند مذهبیم

ست   حتی کردم می سعی  ولی کردم می سرم  چادر خانواده، اجبار به نه و خودم خوا

 اهل اصوال .بپوشم لباس مرتب و شیک هم چادر زیر

 یه آرایشففم نهایت گرفت، می گازم خر که وقتا گاهی سففتاره قول به ودم،نب آرایش

 .بود مات ای قهوه لب رژ یه با پنكیک

 :گفت و زد بهم قشنگ سریِ تو عدد یه رخی که بودم غرق خودم فكرِ تو

 ستاره  این و من موندی می بیشتر  دقیقه دو خاصیت  بی خرخونِ یمنی؟ در یا منی با -

 می کردیم، می تقلب دستت یرو از برگشته بخت ی

 مردی؟

صلِ  برابرِ کپی تا دو شما  های ورقه تمام کردی، غلط -  فكر نمرهامون !منه ی ورقه ا

 !بزنه مو نكنم

 :ستاره

 آریا باباتونه، جینگ رفیقِ که بزرگ نژاد آریا مهندس داری، پارتی که شما  عزیزم -

 حله پس داره، شما به خاصی ارادت که کوچكم نژاد

 .شی می بیست حتما دیگه،

سم  اگه صالح،  امامزاده برم نماز خوام می من ببندید، رو فكتون ها بچه -  گم می نر

 نذاره باقی چیزی قشنگتون دندونای از بیاد عزیز بهمنِ

 !ها

 :ستاره
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 .بریم بزن .میایم باهات هم ما تسلیمم، من -

 :رخی

 شاهزاده  میاد بوش که طور این امروز .عزیز شوماخرِ  بریم بزن کلید، اینم بفرما، -

 .هستن ما رکاب در بادیگارداش و عزیز ادوارد

 .کرد صدام ذاکر آقای که بودیم بحث حالِ در

 :ذاکر

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونم می من عظیمیان، خانم -

سمت  امروز بابا نه گفتم، خودم با  دلم کجای رو این .جماعت نماز بریم ما شه  نمی ق

 !بدم؟ جا

 

 

 :ارهرخس

 .برسیم نماز به بیا زود منتظرتیم، ماشین توی ما جون، تبسم -

ساره  ای شمكی  بعد، !موزمار ی رخ شون  رو دندوناش و زد تیرداد طرف چ  یاد .داد ن

 رو خودم زور به خنده از ترکیدم می داشتم .افتادم بهمن

 .داشتم نگه

 ذاکر؟ آقای داشتید من با کاری بفرمایید بله -

 :گفت ریخت، می عرق شر شر طفلكی ذاکر

شید  شرمندگی،  و معذرت عرض با عظیمیان، خانمِ -  برای مادرم داره امكان اگه ببخ

 اجازه شما اگه البته بگیرن، تماس خانوادتون با خیر امر

 .بدید

 به نگاهی نیم !شدن  ما خواهانِ همه امروز !ای؟ منتظره غیر خواستگاریِ  چه خدا وای

 رو ما و بود داده تكیه ینشماش به شمر مثلِ که تیرداد
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 طرز به جذابش صففورت .بدم انجام بد کارِ یه بود نزدیک ترس از .کردم پایید می

 بار این خودم جونِ به .بود عصبانی و هم تو وحشتناکی

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب .بود شده غیرتی جدی جدی

 .دم می رو خبرش بهتون کنم مطرح خانوادم با بدید اجازه اگه -

 .رفت و کرد خداحافظی و تشكر بود پایین سرش که طور همون ذاکر

سم  شین  سمت  به و دادم بیرون رو نف شت  .رفتم ما ستم    فرمون پ ش  روی رو، پام و ن

 .برسیم زود تا گذاشتم گاز پدال

 :رخساره

سرِ  !نگه هیچی کس هیچ من جونِ !آقا نه - شكده  زیرِ به سر  پ  کار چی شما  با دان

 به جونم بهمن گم می وگرنه بگو سریع و تند زود، داشت؟

 !ها برسه قشنگت دندونای حسابِ

 :ستاره

 سایه  به سایه  االنم و داشت  که عصبانیتی  اون با تیرداد نیست،  بهمن به نیازی البته -

 .ده می انجام رو خطیر عملِ این خودش دنبالمونه

 :رخی

 .دیگه بگو فضولی، از مردیم -

 .کرد خواستگاری ازم هیچی -

 :زدن داد هم با رخساره و ستاره

 چی؟ -

 و کرد زیاد رو ضبط صدای هم رخی .کشیدن جیغ و زدن کف به کردن شروع  بعدشم 

 :گفت

 .ما ملوس عروس افتخار به اینم -

 خوابت تو بیام آرزومه خوامت می من عشق
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 ماهت صورت محو بشم بخندی عزیزم

 نبینم اشكاتو اون اما بمیرم دارم دوست

 

 

 مونم می عشقت پای به برجا پا اشهب دنیا تا

 باش من جون باش من عشق

 تنهاش دلو این روزی یه نذاری

 دارم دوستت دیوونه ای

 بردارم دست تو از تونم نمی

 لحظه یه واسه حتی تو داشتن برای

 ارزه می بازم بدم زندگیمو و جونم

 بعد .یدیمرس  نماز به شكر  رو خدا و کردیم پارك رو ماشین  سریع  .رسیدیم  باالخره

 .بخوریم ناهار درکه بریم گرفتیم تصمیم دعا و نماز از

 :رخساره

 چیزی بالیی یه نزنن اینا میاد، باهامون سایه  به سایه  داره تیرداد این تبسم،  گم می -

 من رهام، برادرم یگانه جونِ به !بیارن؟ سرمون

 .دارم دوست رو دندونام

 سفه  .بودیم گرفته درد دل سفتاره  و نم خنده از که بود وار التماس لحنش قدر این

 پا بهمنم و سیاوش تیرداد، .بودیم روی پیاده حال در تایی

 حق شه،  می جدا تا سه  این از تر راحت سریش  گفت می ستاره  .اومدن می پامون به

 .داشت

 .برد رودخونه سمت به و گرفت رو دستم تیرداد لحظه یه توی

 !آقا باشید مودب ؟کنید می دارید کار چی نژاد آریا آقای -
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 به شد  می عصبانی  وقتی پسر  این چرا دونم نمی .کرد بهم نگاهی نیم و وایساد  تیرداد

 .شد می خواستنی و جذاب باوری قابل غیر طور

 :گفت و آورد صورتم نزدیک رو صورتش

 داشت؟ کارت چی سعید -

 :گفتم و کردم دور ازش رو خودم

 کیه؟ دیگه سعید -

 :غرید لب زیر

 .ذاکر -

 :گفتم و دوختم بهش رو جذبم پر نگاه .اومدم خودم به

ضیح  شما  برای بینم نمی الزم -  برید بنده راه سرِ  از کنید لطف .محترم آقای بدم تو

 .کنار

 :گفت و کرد جمع سریع رو لبش روی پوزخند

 فهمی؟ می بشه نزدیک بهت کسی ذارمم نمی دارم، دوستت من داره، ربط منم به د -

 چرا دونم نمی ولی !ای؟ دفعه یک و سریع  عشقِ  ابرازِ چه .شد  گرد مچشما  تعجب از

 بود شكی خاطرِ به شاید !مصنوعیه؟ لحنش کردم حس

ضا  که شه  عمم .بود انداخته دلم تو ر  می سرخ  من خودمی، عروس تو گفت می همی

 جوری اون که اون .کرد می نگاهم عشق با رضا و شدم

 !تیرداد حالِ به وای شد این بود

 

 

 چیزی پدرتون حرمت به االنم تا .آقا کنید حفظ رو خودتون حرمت !چی؟ یعنی -

 و کار مگه شما .بشم رد من بذارید کنار برید .نگفتم بهتون

 ندارید؟ زندگی

 :تیرداد
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ضیه  هم هفته آخرِ .معاونم بابام شرکت  توی چرا، -  می مطرح خانواده تو پدرم رو ق

 .اخانم خانم نشی اذیت زیاد شما تا کنه

 :گفت و انداخت چشمام به نگاهی

 خاطرِ به رو کسففی امروز خواد نمی دلم باش، خودت مواظبِ .من عشففق خداحافظ -

 .قبرستون ی سینه بفرستم عشقم به کردن نگاه

 .رفتن تایی سه بعد و داد عالمت بهمن و سیاوش به

 :رخساره

سم؟  شده  چی - شتن  سیاوش  و بهمن گفت؟ چی تیرداد تب  گفتن .پایین بیایم ما نذا

 .داره خصوصی کارِ تبسم با تیرداد

 :گفتم مونده باز دهنِ با

 !من عشق دارم دوستت گفت بهم -

 :گفتن و نشستن جفتشون .وایسن نتونستن دیگه رخساره و ستاره

 !نه -

سابی  ذهنم .بود عجیبی روزِ چه  جای که حدی تا بود شده  کاراش و تیرداد درگیرِ ح

 شاید حتی .بود کرده نگکمر خیلی فكرم تو رو رضا

 !عالمه خدا گرفت، می رو رضا جای داشت

 و کت یه باالخره کردیم، رو و زیر لباس، سفتاره  و رخسفاره  با قدر چه هفته آخرِ تا

 اصرار به .پوشیدم اومد می چشمام رنگ به که سبز دامنِ

 هی با نفتی آبی مانتوی یه .کردم رو همیشفگی  ی سفاده  کذاییِ آرایش همون ها بچه

 سرم روی رو، چادرم .کردم سرم هم آبی ساتن روسری

 .موندم اینا بابا منتظرِ و کردم مرتب

 :رخساره

 کنه؟ می کار چی نظرت به تیرداد امروز تبسم، گم می -
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 بكنه؟ کاری قراره مگه هیچی، -

 :ستاره

 .افته می مهم اتفاق یه امروز مطمئنم که یكی من ولی -

 .نكنید زیادش شما دارم استرس خودم دونم، نمی -

 .منتظرمه در جلوی که گفت .بود بابا خورد، زنگ موبایلم که بودیم بحث حالِ در

 ندارید؟ باهام کاری رم می دارم من گل، دخترای خُب -

 :رخساره

 تو ادوارد، شففاهزاده جلوی نیای شففل باشففی، خودت مواظب .همرات به خدا نه، -

 .خودت برای هستی سیندرالیی

 :ستاره

 

 

 !ها بدی اس بهمون شد چی هر بسم،ت -

 .خداحافظ بشم فداتون ها بچه باشه -

شون  با .بودن اومده وحدانه و علی امیر و مامان و بابا .در جلوی رفتم س رو هم  یب.و.

 .افتادیم راه بعد .دلتنگی ابراز کلی از بعد البته و کردم

 ماشین  کف روی بودیم نشسته   عقب که وحدانه و امیر و من فک خونشون  در جلوی

 در خدمتكار یه .بود نیاوران توی ویالیی ی خونه یه !بود

 و همسن  خانمِ یه اصلی  ساختمونِ  جلوی .شدیم  خونشون  وارد ما و کرد باز برامون رو

 .بود ایستاده نژاد آریا استاد همراه مامان سالِ

ستاد  خانمِ شین  سمت  به ما دیدن با ا  .کردن گریه هم با مامان بغلِ تو کلی و اومد ما

 .بودن عزیز خیلی هم برای انگار

 .کرد معرفی جون نفیسه به رو تا سه ما مامان
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شیم  منفجر وحدانه و من بود نزدیک خنده از سه  که وقتی ب  تو رو علی امیر خانم نفی

 ی قیافه کرد، موهاش یدنِب.و.س به شروع و گرفت بغلش

 !بود شده گرفته برق آدمای مثل .داشت دیدن واقعا امیر

 امیر تولد زمان از نبود، خودش دست  گفت، و کرد خواهی عذر ازش کلی خانم یسه نف

 .داره دوستش خیلی بوده پیشش سالگیش سه تا

 :گفت و انداخت بهم مهربون نگاه یه و کرد مستفیض رو وحدانه و من هم کلی

 .بودم دیدارت مشتاقِ عجیب .جان تبسم بینمت می خوشحالم خیلی -

 :گفت وشمگ کنارِ آروم بعد و

 !نداشتم؟ خبر من بوده سلیقه خوش قدر چه تیردادم -

 :گفتم لب زیر آروم .بود شده قرمز لپام معمول طبقِ .انداختم پایین رو سرم

 .لطفتونه نظرِ -

 :استاد

 باال؟ بیان ها بچه ذاری نمی خانومم جان، نفیسه -

 :جون نفیسه

 .خدا به شرمنده .بفرمایید ها بچه ببخشید شرمنده جان، داریوش چرا -

شون  داخلِ سیون  و بود مرتب و شیک  واقعا خون شت  جالبی دکورا  یه بود معلوم و دا

 صحبت مشغولِ همه .کرده طراحی رو جا این طراح

 رو هممون توجه دختری صدای  که بودیم خونه آنالیز حالِ در وحدانه و من و کردن

 دست وحدانه و من با و کرد کوتاهی سالم .کرد جلب

 .نشست جون نفیسه کنار و کرد یب.و.سرو مامان اب .داد

 و چشم  .بود تیرداد اصلِ  برابرِ کپی صورتش  .تیرداده خواهرِ زد حدس شد  می کامل

 صورتش پوست برادرش برعكسِ ولی مشكی ابرو
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 فكر من بود سرش  قشنگی  رنگی چادرِ مادرش مثل که این از تر جالب و بود روشن 

 از تر راحت خیلی نزندگیشو وضعیت این با کردم می

 .باشن حرفا این

 :گفت و کرد مامانم به رو جون نفیسه

 تیرداد پسرم  با داره کنكور امسال  .سالشه   هجده س، ترانه دخترم این جون فاطمه -

 هم تیرداد که دونی می .داره اختالف سال پنج

 .جونه تبسم دانشگاهیِ

 

 

 نفیسه  نشنیدم  اصال  انگار راه اون به زدم رو خودم منم .کردن نگام تعجب با خانوادم

 .گفته چی جون

 :مامان

 بشی  موفق کنكورت توی ایشاال  .مونه می ماه تیكه یه مثل دخترت .بشم  فداش الهی -

 .دخترم

 :ترانه

 .لطفتونه نظرِ ممنون، -

 وادار رو همه تیرداد محكمِ و غرور پر سالمِ  که بودن هم با زدن حرف حالِ در همه

 .کرد سكوت به

 :تیرداد

 .همگی بر سالم -

 مای اوه" :بگه ای مزه با لحن با که خالی رخسففاره جای .کردم تریپش به نگاهی

 .کنه غش ستاره یا من به رو بعدم "!گاد

سیِ  شلوارِ  و بلوز یه ستینای  و بود تنش آدیداس مارك ست  طو  زده باال رو بلوزش آ

 غرور با همیشه مثل .بود دستش مارك ساعت یه و بود



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

57 

 

ست  امیر و بابا با .کرد تاررف متین و  پدرش کنارِ و کرد کوتاهی سالمِ  ماها به و داد د

 .نشست

 :استاد

 هست،  تیرداد آقا بنده بزرگ پسرِ  بینی می که پسری  شازده  این جان، صادق  امیر -

 منو مهندسیِ شرکت اجازت با و سالشه چهار و بیست

 هم رو مهندسففیش مدرك تا کرد شففرکت دانشففگاه امسففالم .کنه می ادارش خودش

 .بزنه مستقل شرکت یه خودش ایشاال بگیره

 :بابا

 .پسرم باشی موفق همیشه ایشاال عالی، بسیار -

 :تیرداد

 .شما دارید لطف عظیمیان آقای ممنون -

شگاه  و کار به راجع و گرفتن گرم هم با زود خیلی تیرداد و امیر  می حرف هم با دان

 که زد می حرف ابهت با و مودب قدر این تیرداد .زدن

 .شده رفتارش ی شیفته قدر چه امیر فهمید شد می کامال

 :وحدانه

 !ها بروئه دل تو و جذاب خیلی خدایی بزن رو تیرداد این مخِ بیا تبسم، گم می -

 بكنه؟ سرت از پوست بگم امیر به -

 :وحدانه

 روی قدر چه داداشففت دونی می که تو !بكشففه؟ منو میخوای خدا، رو تو نه وای -

 .حساسه شقشع

 تایی دو کلی که اومد واسففم کُش شففوهر خواهر خودش قولِ به ی عشففوه یه بعدم

 .خندیدیم
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 شففامِ یه از بعد .بود تیرداد حرف پیشِ فكرم من ولی بودن صففحبت مشففغول همه

 کردم ساعتم به نگاه یه بودیم، خوردن چایی مشغول مفصل،

 !بود اشتهگذ کار سرِ منو تیرداد و بشه خبری نبود قرار انگار

 .کرد جمع رو حواسم استاد صدای که بودم خودم حال و حس تو

 

 

 :استاد

شید،  - شید  آروم لحظه چند همه داره امكان اگه ببخ  رو مهمی مطلب یه خوام می با

 .بگم

 :داد ادامه استاد و کردن سكوت همه

 من پسرِ  کردم عرض خانمتون و شما  خدمت تلفنی که طور همون جان، صادق  امیر -

 و شده جون تبسم وقارِ و متانت مجذوبِ دانشكده ویت

ست  من از ساله  این خوا ضایت  با تا کنم بیان خانواده توی رو م  بچه خانواده دو هر ر

 درش که ترمی همین ی اندازه به حداقل مدتی یه ها

 تفاهم هم با که صففورتی در و ها خانواده نظرِ زیرِ کنن آمد و رفت هم با هسففتیم

 اقدام عقد برای ...انشاا دونستن مناسب رو همدیگه و داشتن

 ی صففیغه یه هسففتیم مایل ما دارن خانواده دو هر که حسففاسففیتی با البته صففد .کنیم

 و رفت تا بشه خونده ها بچه بین ترم این آخر تا محرمیت

 .باشه تر راحت جفتشون برای آمد

 می فكر تیرداد رِرفتا تغییرِ همه این به و بود پایین سرم  من .بود حاکم سنگینی  جو

 .شنیدم رو بابا صدای که جالب پیشنهاد این به و کردم

 :بابا

ستش  - شت  جان داریوش را صل  گفتم بهت تلفنم پ سمه،  کار ا ضایت  باید اون تب  ر

 و فكر فرصت هفته یه ما به داره امكان اگه بده رو نهایی
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 .کنیم می اعالم رو نهایی خبر مدت این از بعد ...انشاا بدید مشورت

 :استاد

 .شما جانب از خبر پس .عالی قدرم چه بله -

ستاد  .شدن  بلند او از تبعیت به همه کارش این با و شد  بلند جاش از بابا سه  و ا  نفی

 این گفتنِ با بابا ولی بمونیم بیشتر کردن اصرار خیلی جون

 .بریم که کرد راضیشون شیم می مزاحم بهتر فرصت یه و وقته دیر که

 خودمون ی خانواده بین فعال قضیه  این شد  قرار عمه ی خونه به دنرسی  تا ماشین  تو

 ی نتیجه و کنم فكر خواست ازم بابا و بمونه پنهان

 .بدم بهش چهارشنبه تا رو نهایی

 :گفت می و کرد می اذیتم هی وحدانه

 آقا نگو بگیرتت بیاد تیرداد این کنیم پادرمیونی بریم خواسفففتیم می باش رو ما -

 .هگیر دلش خودش

 :امیر

 خیلی جفتتون برای هم آشنایی  ی دوره این و میاد وقاری با و متین پسر  منم نظرِ به -

 .خوبه

 بعدم کردن، هنگ کلی من مثل تیرداد کارِ از اول اونا .دادم خبر هم ستاره  و رخی به

 .خوندن باد مبارك آهنگ کلی

 راضی  آشنایی  ی هماه چند ی دوره این به همه و بودم مردد من فقط وسط  این انگار

 .بیام کنار خودم با تونستم نمی من ولی بودن

 دارن رضایت  کار این برای مامان و اون که گفت بهم بابا .برگشتن  جمعه مامان و بابا

 .کردن واگذار خودم به رو اصلی تصمیم ولی

 .بود مامان خورد، زنگ موبایلم که بودم فكر تو و بودم نشسته خوابگاه توی

 خوبه؟ بابا خوبی؟ طوره؟ چه حالت جان، مامان سالم -
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 :مامان

 درسات؟ با طوری چه خوبیم ما دخترم مرسی مامان؟ خوبی گلم، دخترِ سالم -

 

 

 .گذرونیم می نیست بد هی -

 :مامان

 دیگه؟ میای رضاست، کنون عقد هفته آخرِ عزیزم -

 .رسید هزار به قلبم ضربانِ کردم احساس کردم، سكوت لحظه چند

 .بیام شاید باشم نداشته درس اگه جان، مامان نمدو نمی -

 :مامان

 گلم؟ دخترِ نگرفتی رو تصمیمت عزیزم راستی -

 :گفتم گرفته صدای با

 .گم می رو نهاییم تصمیم چهارشنبه خدا امید به مامان، چرا -

 :مامان

 مامان؟ نداری کاری گلم، دختر باشه -

 .خداحافظ برسون، سالم هم بابا به عزیزم، نه -

 :مامان

 .خداحافظ دخترم، باش خودت مواظبِ -

 کردم؟ می اذیت رو خودم قدر این رضا  خاطرِ به باید چرا اصال  .فكر تو رفتم حسابی 

 احساسِ یه شاید یا زودگذر حس یه رضا به احساسم

 .بود کرده انتخاب رو سمیرا و داشت انتخاب حقِ اون .بود بچگونه

صت  یه ردادتی و خودم به چرا کردم فكر خودم با ستیم  می شاید  دم؟ نمی فر  با تون

 بشیم؟ خوشبخت هم
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صمیم  دیگه سای  .بودم گرفته رو خودم نهایی ت ضا  و خودم عك  و سوزوندم  کامل رو ر

 اعالم رو خودم آمادگی و زدم زنگ بابا به چهارشنبه روز

ضا  عقد به امتحان، ی بهونه به شنبه  پنج .افتاد اتفاق سریع  خیلی چی همه و کردم  ر

 یه محضر توی و تهران اومدن جمعه مامان و بابا .نرفتم

 .شد خونده تیرداد و من بین ماهه سه محرمیت ی صیغه

 نامزد عظیمیان تبسم  من دیدم اومدم خودم به که افتاد اتفاق سریع  چیز همه قدر این

 و فامیل توی البته بودم، شده نژاد آریا تیرداد

شكده  شت  خبر کس هیچ دان ستاد  چون ندا  یک شاید  نكرده خدای بود گفته بابا به ا

 خواست نمی اون و نرسیم تفاهم به تیرداد و من درصد

 .بشه تموم بد من برای

 قرار .دادم می اس هم تیرداد به خوندنم درس با همزمان .بودم نشسته   خوابگاه توی

 .بخوریم غذا بیرون هم با تا دنبالم بیاد نهار برای بود

 :رخساره

 هم ما گی نمی نشسته   مجرد دخترِ جا این .کن جمع رو خودت پاشو  متبس  !اه اه اه -

 بخواد؟ دلمون

 :ستاره

 بادیگاردای کردی می کاری یه بودی خوبی دوسففت تو، اگه .نامردی خیلی تبسففم، -

 .نترشیم ما تا بگیرن رو رخی و من بیان عزیزت نامزد

 .یاال مخوای می شوهر ما گفتن می جفتشون صدا و سر و خنده با هم بعد

 

 

ضر  باالخره خنده و شوخی  کلی از بعد  و زدم ای قهوه -کرم کامل تریپ یه .شدم  حا

 .شدم تیرداد اومدن منتظرِ
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 کنارِ تیرداد .رفتم در سففمت به و کردم خداحافظی ها بچه با تیرداد اس ام اس با

 به مخصوص ژست و لبخند با و بود وایساده ماشینش

 .کرد می نگاهم خودش

 :تیرداد

 بانو؟ شما احوال بزرگ، عظیمیانِ خانم بر سالم و درود به به -

ضیه ) ادوارد شاهزاده  بر سالم  -  هم کلی بودم گفته براش رو ادوارد شاهزاده  ی ق

 چطوری؟ شما خوبم من عزیز؟ (خندیدیم بابتش

 :تیرداد

 .خانم مرسی -

 :گفت و کرد باز رو ماشینش در بعد

 من؟ پرنسسِ دید می افتخار نداره، رو بنده سیندرالی قابلِ کالسكه این -

 .بریم بیا شد بد حالم دیگه، کن بس تیرداد اَه -

 :تیرداد

 !ها کن خرج محبت و بیا حاال -

ستورانِ  یه توی رو ناهارمون تایی دو سمای  به ناهار سرِ  هم کلی و خوردیم شیک  ر  ا

 ناهار از بعد و خندیدیم منو توی غذاها غریب و عجیب

 خاصففی آرامشِ و سففكوت یه ولی بود کجا دونم نمی خوشففگل یلیخ جای یه رفتیم

 .بود پاهامون زیر شهر تمام و داشت

 یه و گرفت بغلش تو رو سففرم نشففسففت کنارم تیردادم و نشففسففتم صففندلی یه روی

 اول پشتش و دارم دوستت پالکش روی که ناز خیلی گردنبند

 :گفت و انداخت گردنم تو بود، شده حک خودم و تیرداد اسم

 دی؟ می بهم قولی یه تبسم -

 عزیزم؟ قولی چه -
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 :تیرداد

 دور خودت از منم همچنین و نكنی دور خودت از رو گردنبند این وقت هیچ که این -

 نكنی؟

 .باشه بتونم که جایی تا -

 :تیرداد

 موافقی؟ تو بندازن جلو رو عقدمون کنم صحبت اینا بابا با خوام می تبسم، دونی می -

ست  ماه یه هنوز که تو و من داد،تیر .هنوز نه -  نتیجحه این به تو طور چه باهمیم نی

 داریم؟ تفاهم هم با که رسیدی

 :گفت و کرد اخمی تیرداد

 ای دیگه کس دست  بذارم کن بیرون سرت  از فكرم این .خانوما خانوم عاشقتم  من -

 .خودمی مال آخرش و اول تو .برسه بهت

 با و شففدم خیره آفتاب غروبِ به و تمگذاشفف سففینش روی رو، سففرم و زدم لبخندی

 من و بود نزدیک قدر این خوشبختی یعنی کردم، فكر خودم

 رضففا یاد خاطرِ به رو عمرم روزای بهترین از وقت چند کردم؟ می دورش خودم از

 !بودم؟ کرده تلف

 

 

شتیم  خوابگاه سمت  به تیرداد با سریع  غروب از بعد  تیرداد که آهنگی قدر چه .برگ

 لب زیرِ منم و داشتم دوست رو بود گذاشته شماشین تو

 .کردم می زمزمش تیرداد همراه

 برات تنگه دلم خیلی دارم دوستت نره یادت

 چشمات مال خودت، مال بگیر ندارمو و دار

 خاطرم به شو آفتابی بیا و بردار خورشیدو

 منتظرم نكنی دیر نره یادت قرارمون
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 زدن دلشوره کنار عشق ساعت قرارمون

 نیومدن وقت یه ترسِ و دلواپسی کنار

 ترم دیوونه همه از تو عاشقِ عاشقمو

 منتظرم نكنی دیر نره یادت قرارمون

 نره یادت دارم دوستت نره یادت قرارمون

 تونست عطر زیرِ به سر که گل کنار قرارمون

 شست شه می بغضو تا هزار که دامنی چین چین تو

 خاطرم به شو آفتابی بیا و بردار خورشیدو

 منتظرم نكنی دیر نره یادت رارمونق

**** 

 به عصففبی خیلی تیرداد که بود روزی چند .گذشففت می نامزدیمون از نیم و ماه یک

 به خودمم اعصاب .شده چش فهمیدم نمی رسید، می نظر

 دیدنِ برای امتحان از بعد .داشففتم عمومی ترمِ میان امتحانِ امروز .بود ریخته هم

 دادم احتمال نبود، جا اون لیو رفتم حیاط سمت به تیرداد

 تا رفتم پارك سمت  به آروم .جا اون رفت می اوقات گاهی باشه  کوچه سرِ  پارك توی

 کنم غافلگیرش خواستم می .نبینه منو بود جا اون اگه

 های صففندلی از یكی روی تیرداد .بشففم دیوونه بود نزدیک دیدم که چیزی از ولی

 رو دستش یردادت .کنارش هم سارینا و بود نشسته پارك

شون    به آروم .کرد می گریه اونم بود انداخته سارینا  ی شونه  دور  روی و رفتم سمت

 .نشستم شنیدم، می صداشونم که صندلی ترین نزدیک

 :تیرداد

 ندید ی دختره اون من آخه کنی؟ می گریه داری چرا شم،  فدات عزیزم سارینا،  -

 گلم؟ دم می ترجیح تو به رو امل و بدید
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 :سارینا

 به معلوم کجا از تازه چی؟ افتاد دلت به مهرش اگه کردید، صیغه  شما  تیرداد، ولی -

 ها؟ بستی شرط سرش که باشی نگفته دروغ من

 :تیرداد

 می رمان داری کردی فكر یا ست  همخونه داستانِ  مگه .نگو جک !من سارینای  وای -

 من دلِ به سوخته سیاه ی دختره اون مهر خونی؟

شینه؟   رو اون دبی برم بخوام یا زنمه این بگم پارتی برم بخوام من کن فكر خودت ب

 مثلِ جذابی و لوند دخترِ من آخه .کنسرت ببرم بردارم

 

 

سبم؟  می اون به کنم می ول رو تو  می .کنم می ولش بعدم برمش می عقد مرزِ تا چ

 گُشنه، گدا ی دختره .راحتی همین به نداشتیم تفاهم گم

 بیاد برسففه راه از پول خر پسففرِ یه رمان مثل که خبریه هکرد فكر داشففته برش هوا

 بهت که این مدرك اینم ببین، بیا حاال .کنه خوشبختش

 .نگفتم دروغ

شت  قلبم شید  می تیر دا شت  تیرداد .بود کرده عرق تنم تمام ک  این من به راجع دا

 .کنم باور تونستم نمی !دروغه نه، زد؟ می رو حرفا

شیش  شونِ  رو لمیفی یه و آورد در رو گو  یادم آها .کردم فكر ذره یه .داد سارینا  ن

 تیرداد از داشت بهمن ترم، اولِ که فیلمیه همون این !اومد

 .شنیدم می رو صداشون .گرفت می

 :بهمن

 خداییش ولی زیرش نزنی بعدا تا شففه می ثبت بگی چی هر نژاد، آریا آقای خُب -

 سرش گاهدانش اولِ از که کسی تنها .کنی می اشتباه داری

 .عظیمیانه همین نداده نخ کسی به و نداشته کسی کارِ به کار و بوده خودش کارِ به
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 :تیرداد

سر  ای ساده  گم می هنوزم -  رو جماعت این من .ماهریه شناگر  وگرنه ندیده آب !پ

 .شناسم می

 ابروهای اون با بگیره، رو امل ی سوخته  سیاه  این میاد ای خورده خر مغزِ کدوم آخه

 .بزیش پاچه

صلِ  خودم جونِ به قیافش شون    از روزه دو تازه معلومه دهاته، ا  جا، این اومده شهر

 !دهاتی

 :سیاوش

شون  نرو، تند تیرداد -  مریضِ سرِ  توی که چیزی اون با .متینه و وقار با هم خیلی ای

 که بدبخت اون آخه .کنه می فرق آسمون تا زمین توئه

 !نداره کاری تو به

 :بهمن

 داره؟ تو به کار چی گرمه، خودش کار به سرش که خدا ی بنده اون وشه،سیا با حق -

 :تیرداد

شنه  گدا مردم، دخترِ این آخه - شینِ  ی لنگه کنم فكر .ست  گ شون    تو منو ما  شهر

 .کنه می دیوونش پولم خورم می قسم .باشن نداشته اصال

شونش  من ست  لوند و جذاب قدر اون دم می ن  .دیمبن می شرط  بخوامش، من که نی

 وا اگه .نیستم تیرداد بریم عقد مرزِ تا نكردم کاری یه اگه

شون  بهش بده  هر شد  جوری این اگه !چی؟ یعنی باز با باز کبوتر، با کبوتر دم می ن

 چی هر نشدم اگه کنید، می عمل تا دو شما گفتم من چی

 .دم می انجام من گفتید شما

ستم،    من .شد  تموم شت  مكانا کردم، نمی باور .شدم  خُرد شك  این بخواد تیرداد ندا

 نداشت حق اون .باشه بزرگ دروغِ یه کاش .بكنه رو کار
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 .ترانه و امیر مادرش، مادرم، پدرش، پدرم، حرمت به بكنه رو کار این من با

شیم  که بودم خودم حالِ تو شیم  آهنگ تیرداد .بود رخی خورد، زنگ گو  می رو گو

 تو .دکر نگاهم وحشت با و برگشت سمتم به شناخت

شماش  ست  زدم، زل چ شتم  دو شق  من چرا؟ آخه بگم و بزنم داد دا  و نفوذ این عا

 به گرمت، آغوش به بگم .بودم شده چشمات جدابیت

 سففمت به فقط نگفتم هیچی ولی دادی؟ عادتم چرا رفتارت به حمایتگرت، دسففتای

 و کردم بلند دست تاکسی اولین ی واسه .دویدم خیابون

 

 

 همه از و ستاره  و رخی خورد، می زنگ دایما گوشیم  .صالح  زادهامام تا گرفتم دربست 

 کردم سایلنت رو گوشیم .زدن می زنگ تیرداد بیشتر

 .انداختم کیفم تو و

 .بودم شده خُرد که بودم من مهم نبود، مهم .چهار کنم فكر بود؟ چند ساعت

شه  یه ستم   امامزاده از گو ش ضم  .ن شک  و ترکید آروم بغ  قدر، هچ دونم نمی .ریختم ا

 یازده ساعت .خلوته جا همه دیدم و اومدم خودم به فقط

 .بود شب

شیم  سریع  شید  سوت  سرم  .آوردم در کیفم توی از رو گو ست  ک  کال میس تا دوی

 رخی و ستاره بود، تیرداد مالِ بیشترش .اس تا ده و داشتم

 .بودن زده زنگ کلی هم علی امیر و

 .برداشت بوق اولین با زدم، زنگ امیر به

 .سالم -

 .پیچید گوشم تو امیر داد صدایِ

 :امیر
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 از داریم هممون خدا به !کرد دق تیرداد کجایی؟ شب وقت این تو !مار زهر و سالم  -

 .دیم می جون نگرانی

 پیشته؟ تیرداد .دنبالم بیا تنها .صالحم امامزاده -

 :امیر

 .تبسم تکُشم می خدا به جا اون بیام .بگرده عالی جناب دنبالِ رفته نخیر، -

 .کجام نگو تیرداد به بیا، تنها خودت -

 :امیر

ستم    رو پات قلمِ بری جایی .بیام تا بمون امامزاده تو جا همون -  ساعت  .موال به شك

 .احمق ی دختره شبه یازده

ستم  اختیار بی .کرد قطع رو تلفن خداحافظی بدون  چهار ها اس ام اس روی رفت د

 .بود تیرداد برای تاش

 .دم می توضیح  برات من کنی، می اشتباه  داری تو نگرانتن؟ همه تو ییکجا تبسم،  .»

 اولی : « بده جواب

 دومی : « کنم می دق دارم کجایی؟ شبه نُه ساعت .لعنتی بده جواب د .»

سخ  رو صیغه  برو اول ؟» سم  وقتی تا .بكن بكنی، خوای می غلطی هر بعد کن ف  من ا

 سومی : « نه یا فهمیدی بری کج نداری حق روته

 چهارمی : « تو کجایی خدا، به نگرانتم تبسم، بده جواب ؟»

 .بودن نگران قدر چه ها طفلكی .بود رخی و ستاره  و امیر مال ها اس ام اس ی بقیه

 بهش رو خودم سریع .بود امیر خورد، زنگ گوشیم

 .بود سنگین حسابی سرم بود، حس بی تنم تمام .رسوندم

صبی  حدی به امیر ستش  که بود ع شارِ  چون بزنه سیلی  بهم تا برد باال ور د  امروز ف

 امیر سیلیِ اومدن فرود از قبل بود توانم حد از بیشتر خیلی

 .شنیدم رو امیر "!تو؟ شدی چی تبسم !خدا یا" صدای فقط .رفتم حال از صورتم روی
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 .سففیاه سففیاه من برای زندگی ولی بود سفففید چی همه .کردم باز زور به رو چشففمام

 رو سرم .دستم روی سرش و بود نفر یه دست تو دستم

 چشماش  .بود چسبونده  پیشونیش  به رو دستم  .بود نشسته   کنارم تیرداد برگردوندم،

 .پرید جاش از فنر مثل من دیدنِ با .کرد باز رو

 

 

 :تیرداد

 گلم؟ کردی باز رو چشمات تبسمم !خدا وای -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 گیم می .گم نمی چیزی کس هیچ به من بیاری در فیلم خواد نمی !داری رو خیلی -

 همین برای دوران این مگه .ساده خیلی نداشتیم تفاهم

 بازم با باز کبوتر با کبوتر معنی .دیگران خوشبختی  مزاحمِ نه گشنم  گدا نه من، نبود؟

 اعتماد بهت من بدون، رو این ولی دونم، می خوب

 .ببینمت وامخ نمی برو هم حاال .خیلی معرفتی، بی خیلی کردم

 :تیرداد

 .بدم توضیح برات بذار .کنی می اشتباه داری تو تبسم، -

 .برو فقط .تیرداد بشنوم رو صدات خوام نمی -

ستاش  توی رو صورتم  و اومد سمتم  به تیرداد شک  .گرفت د شمام  تو ا  می پر پر چ

 مشت .رفت در سمت به و یدب.و.س رو پیشونیم آروم .زد

 :گفت و زد دیوار به محكمی

 خوبه؟ شم می دور ازت و دم می وقت بهت من .بخوای تو چی هر خانومم باشه -

 .برو وقت، هیچ وقت هیچ خوامت، نمی دیگه -

 به و کردم سففقف به نگاهی .رفت بیرون اتاق از و کرد بهم وحشففتناکی نگاه تیرداد

 .بیاد پایین دادم اجازه چشمام تو شده ذخیره اشک
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 :امیر

 از رو همه روزه چند خانوما خانوم !کردی باز رو چشمات  الخرهبا خانوم تبسم  به به -

 بگی خوای نمی حاال !خانومن سر باالی کردی بیكار کار

 دختر؟ گل شده چی

صی  چیز هیچی، جام؟ این وقته چند من مگه - شده  خا  شده  دلخور تیرداد از نمه یه ن

 .بودم

 :امیر

سه  بوده؟ ساده  دعوای یه مطمئنی .روزه دو -  روزه دو تو ساده،  دعوای یه خاطرِ وا

 می پر پر تختت کنار ها دیوونه این مثل تیردادم !بیهوشی

 زد؟

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم

 گذاشتیم  هم با بیشتر  آشنایی  برای ماهه سه  ی دوره یه ما .هیچی من، برادرِ هیچی -

 و خوریم نمی هم درد به که رسیدیم نتیجه این به االنم

 .کنیم فسخ رو صیغه خوایم می

 :امیر

 .بخوای تو چی هر ولی شده چی دونم نمی -

 چی بدونن که شدن  پاپیچ خیلی رخی و ستاره  خوابگاه تو .شدم  مرخص بیمارستان  از

 بگم؟ بهشون داشتم چی من ولی شده

 :رخی

 .بخور رو شامت بیا تبسم، -

 

 

 .بخورید شما نیست، گشنم من عزیزم، مرسی -

 :رخی
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 میای، دانشكده  نه .جا این نشستی   مار زهر برجِ مثل روزه سه  ناال کردی، بیجا شما  -

 نمی مونیم، می خواهرات مثل ما !خوری می چیزی نه

 شده؟ چی بگی ستاره و من به خوای

 :ستاره

 داغون رو خودت دختر؟ کنی می کار چی داری خودت با تبسففم، گه می راسففت -

 !کردی

 .حوصلم بی نمه یه نیست، چیزی -

صرارِ  با ستاد  با شه  می اگه که گفتم و زدم زنگ بابا به امروز .خوردم غذا ها هبچ ا  ا

 .کنه فسخ رو صیغه تا کنه صحبت

 :بابا

شنایی  برای دیگه ماه یک هنوز شما  شده؟  چی مگه بابا دختر؟ چرا - شتر  آ  وقت بی

 تا که شما افتاده؟ اتفاقی دیدی؟ تیرداد از چیزی .دارید

صرار  تیرداد گفت می داریوش تیح !بودید خرم و خوش پیش ی هفته  زودتر داره ا

 .کنید عقد

 به که رسیدیم  توافق به وقته چند االن ما .گفتن خودشون  طرف از شاید  جان، بابا نه -

 بینم نمی لزومی خودمم من دیگه .خوریم نمی هم درد

 .بدیم ادامه این از بیشتر که

 :بابا

 آخرته؟ تصمیم این دخترم؟ مطمئنی -

 بدیم؟ ادامه دارید دوست دارید؟ مشكلی شما بابا، بله -

 :بابا

 .کنیم می رو کار همون ما باشه تو خواست چی هر عزیزم، نه -

 ندارید؟ من با کاری .برسونید سالم هم مامان به بشم، فداتون -
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 :بابا

 .باشه خداحافظت .بگو امیر به داشتی کاری .باش خودت مواظب دخترم، نه -

 .سپرد می تیرداد به منو بابا دیروز، تا .تسوخ دلم ته و لرزید دلم

 .خداحافظ قربونتون، باشه -

 نشسته   تختم روی .کنم قانعش تونستم  تا کردم بحث اون با هم کلی زد زنگ مامانم

 رو هیچی ی حوصله نرفتم، دانشگاه امروزم بودم،

شتم  شته  آروم آهنگ یه .بود کرده داغونم تیرداد حرفای .ندا شكا  به و بودم گذا  ما

 .بریزن آروم دادم اجازه

 بگیره خوابت هام شونه رو بزذار سرتو

 بگیره بیتابت دل آروم تا بذار

 دیره دیگه گذشته ما از نگو بهم

 گیره می گریم شنیدنش از من حتی

 

 

 ترتو خیس چشمای سرتو سینم رو بذار

 پیرهنتو بكشم بو کنم نگات سیر تا بذار

 مبه دست دوباره بكش بهم بچسب و کن بغل

 بهم نفس از تر نزدیک ندارم رو کسی تو جز

 میاد یادش غماش آدم میاد خوابش چشات وقتی

 میاد باهاش خودش عشق که چشماته تو حالتی یه

شمام  صبانیت  با رخی .کردن باز رو اتاق در ستاره  و رخی بود، شده  سرخ  سرخ  چ  ع

 .کرد خاموش رو آهنگ و اومد سمتم

 :رخساره

 .کنی می داغون رو خودت داری گی؟ نمی ما به چرا تبسم؟ شده مرگت چه -
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 :ستاره

 .پرسید  ما از رو حالت تیردادم .گرفت می رو سراغت  نژاد آریا استاد  امروز تبسم،  -

 !شده؟ چتون تا دو شما آخه

 :رخساره

ست  ستاره  - ستاد  .گه می را شش  بری نُه ساعت  فردا گفت ا  واجب کار  اتاق تو پی

 .داره باهات

 .زدیم هم به تیرداد و من -

 :گفتن هم با رخساره و ستاره

 مگه؟ شده چی چی؟ یعنی -

 .همین نداشتیم، تفاهم هم با هیچی -

 :رخساره

سم  نگو چرت -  هفته یه طور چه بودید خوب هم با پیش ی هفته تا تیرداد و تو !تب

 خورید؟ نمی هم درد به فهمیدید ای

 :ستاره

 .فهمید شد می رفتارش و حالش از رو این !شد می دیوونه داشت تیرداد دیروز -

 فهمیدید؟ بیارید، من جلوی رو تیرداد اسم ندارید حق دیگه .کنید بس ها بچه -

 .کردم گریه خودم حال به و گذاشتم  صورتم  جلوی رو دستم  و شكست   دوباره بغضم 

 :گفت و کرد بغلم و سمتم اومد رخی

 .عزیزم کنی خالی رو خودت تو خواستیم می فقط ما .باش آروم .ببخشید جان، تبسم -

 :ستاره

 .خوایم می عذر ما جان، تبسم ببخشید -

 :گفتم هقم هق بین در



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 فقط .گم می بهتون روزی یه .بیام کنار خودم با بذارید ولی ببخشید  منو ها بچه وای -

 .کنید کمكم

 :رخی

 

 

 .بخواب بگیر عزیزم، باشه -

 مشففترك کالسِ تیرداد با اول کالسِ .دانشففكده رفتیم ها بچه با باالخره زود صففبحِ

 در و مشتاق نگاه به توجه بدون .شدم کالس وارد .داشتیم

 و شدن  جمع دورم همه ها بچه .نشستم   همیشگیم  جایِ سر  تیرداد عصبانیِ  حال عین

 شهرستان، بودم رفته که گفتم منم .گرفتن رو سراغم

 .بودم مریض

 وارد و زدم اتاق درِ به ای ضربه  .مرفت استاد  پیش و شدم  جدا ها بچه از کالس، از بعد

 .شدم

 .نباشید خسته استاد، سالم -

 :استاد

 چرا تو دخترم شده  چی دانشكده؟  آوردید تشریف  باالخره .خانم تبسم  سالم  !به به -

 رمقی؟ بی و پریده رنگ قدر این

 .مریضم کم یه استاد، نیست خاصی چیز -

 :استاد

 تیرداد با خوای می گفت می بود زده نگز دیروز بابات شده؟  چی بگی خوای نمی -

 گه؟ می راست بزنی، هم به

 نزده؟ حرفی شما به تیرداد آقا خود استاد، بله -

 :استاد

 .بخواد تبسم چی هر گه می زنه، نمی حرفی تو مثل اونم واال، نه -
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شت  بغض ستم  می .کرد می خفم دا ستم  دون ست  نمی دلم ولی نداره دو  این به خوا

 که گفت بهم پیش ی هفته چند همین آخه بزنه، جا راحتی

 !من؟ بودم خیال خوش چه .برسه بهم ای دیگه کس دست ذاره نمی و اونم مال من

ستاد،  خُب -  این خوریم، نمی هم به تیرداد آقا و من گفتم بابامم به که طور همون ا

 حاال بود مطلب همین فهمیدنِ برای هم ماهه سه ی دوره

 بدیم؟ ادامش الكی چرا منمیای هم به دونیم می که

 :استاد

 باشففه .بودم امیدوار خیلی که نفر یه من .مایلی تو که جور هر !دخترم؟ بگم چی -

 به بشی عروسم داشتم دوست خیلی که این با عزیزم،

 .کنم می عمل خواستت

 .اجازتون با کردید، لطف خیلی استاد مرسی -

 :استاد

 .دخترم همرات به خدا -

 .خوابگاه رفتیم ها بچه با حرفی هیچ بدون و دماوم بیرون اتاق از

 ولی دیدم می رو همدیگه دانشكده  توی گاهی .کردم رابطه قطع تیرداد با کامل دیگه

 می رد هم کنار از ها غریبه مثل دانشكده اول مثل

 .شدیم

شكده  حیاط تو ستیم    دان ش  کنم، می نگاه چایی بخارِ به .خوردیم می چایی داریم و ن

 .هوا ره می و شه می دود آدما خوشبختی مثل

 :رخساره

 

 

 !ها کردیم حساب روت فردا پس امتحانِ واسه تبسم گم می -

 !راحتیه درس خونیم، می ریم می امروزم باشه، -
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 :ستاره

 .میاد استاد االن بریم، شید بلند ها بچه -

 بود، چسففبیده تیرداد به کنه مثلِ روبرومون سففارینا .گه می چی واسففه دونسففتم می

 .کنه سرش به دست داشت سعی تیردادم

ستاد  با شتیم  کالس نژاد آریا ا سته    کالس سرِ  .دا ش  ی همه بود وقتی چند .بودیم ن

 .اومدم نمی بیرون زیاد خوابگاه از بود شده درس زندگیم

 .شد زده کالس درِ که بودم نویسی جزوه حال در

 :استاد

 .بفرمایید بله -

سر  یه و شد  باز در  یه با رنگ کرم بلوز یه کردم بهش نگاهی یه .شد  کالس وارد پ

 قهوه چرم کیف یه بود، تنش ای قهوه کتون کت و شلوار

 می ای بامزه طور به رو سرش  و بود معصوم  جالبی طرز به قیافش .بود دستش  هم ای

 :گفت خاروند،

 کالس؟ سرِ بیام دید می اجازه رسیدم، کالس وسط ببخشید استاد، -

 :استاد

 !بال نبودی بودی؟ کجا ندیدمت حاال تا منی؟ دشاگر تو مگه -

 :گفت زد می لبخند که حالی در پسره .شد منفجر خنده از کالس استاد حرف از

 (1roman.irساخته شده است) یک رمانکتاب در سایت این 

 کالس؟ سرِ بیام دید می اجاره .اومدم تازه هستم، انتقالی دانشجوی من استاد،

 :استاد

 چیه؟ اسمت راستی آقای؟ خُب بسیار -

 :پسره

 .هستم آرین کیان -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :استاد

 .بفرمایید اومدید، خوش ما کالسِ و دانشكده به آرین آقای .سالمتی به خُب -

 :کیان

 .استاد مرسی -

 بود خالی من کنارِ صندلی  یه فقط بود، پر کالس ی همه .انداخت کالس به نگاهی یه

 .بودیم گذاشته روش رو کیفامون ستاره و رخی من، که

 فاصله  با رو صندلی  نمه یه اومد، صندلی  سمت  به .برداشتیم  رو کیفامون نبود ای چاره

 روی و کرد خواهی عذر لب زیر داد، قرار من از

 .کرد نوشتن به شروع و زد رو فریمش نیم عینک .نشست صندلی

 .خورد گوشم  به صداش  که بودم وسایلم  کردن جمع مشغولِ  .شد  تموم کالس باالخره

 :گفت بود پایین سرش که طور همون

 بدید من به کنید لطف شه  می کامله خیلی جزوتون شما  دیدم من .شرمنده  خانم، -

 برگردونم؟ بهتون بگیرم کپی من

 

 

ست  می دلم ستش  متین و مودب حدی به ولی نه بگم خوا  که کرد مطرح رو درخوا

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو جزوم .بیارم نه نتونستم

 .بفرمایید بله -

 بچه با و نداشتیم  کالس دیگه .رداشتم ب رو کیفم منم .رفت و کرد خداحافظی و تشكر 

 .رفتیم در سمت به ها

 :شد شروع رخساره ضعف و غش باز

 نمی ما نصیب  کنی می قایم کجا رو وقارت با و متین و خوشگل  بندگانِ این خدا، ای -

 !شه؟

 :گفتیم هم با ستاره و من
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 .ببند رو حلقت رخی، -

 :ستاره

 دیدی؟ دادی، می جزوه پسره این به داشتی وقتی رو تیرداد ی قیافه گم، می -

 .نیست مهم برام چون نه، -

 :رخی

 نگه رو تیرداد زور به بهمن و سففیاوش !دادی دسففت از رو اکشففنی ی صففحنه ولی -

 می رو پسره االن گفتم که یكی من .جلو نیاد بودن داشته

 .کُشه

 .نیست مهم برام تیرداد رفتارِ اصال خیال، بی -

 کرد، جلب رو توجهمون ماشینی  بوق صدای  که بشیم  رخی ماشین  سوارِ  خواستیم  می

 تازه .حواسم کم قدر چه من که آخ .بود وحید ماشینِ

 .بگیریم جشن  براش اردالن شاپِ  کافی بریم بود قرار .بود امیر تولد امروز اومد یادم

 .اومد سمتم به .داد تكون واسم رو دستش وحید

ستاش  و تیرداد همزمان شكده  در از دو  رو خندم و نگاه رد تیرداد، .اومدن یرونب دان

 صورتش رنگ .موند ثابت وحید صورت روی و گرفت

ستاش  و شد  قرمز شت  رو د  .بودن گرفته رو جلوش زور به بهمن و سیاوش  .کرد م

 که شنیدم رو سیاوش صدای .بود شده چش فهمیدم نمی

 :گفت

 .ماشین تو بریم بیا باش، آروم تیرداد -

 .رسیدم وحید به و ذشتمگ کنارش از تفاوت بی

 !باشی؟ معرفت با تو عالم های معرفت بی این توی نشد قرار مگه عمه، پسر سالم -

 :وحید

 .بفرما امر شما هستیم، مهندسم خانم مخلصِ و چاکر همیشه ما دایی، دختر سالم -
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 .خنده از بودم مرده کارش از .شد خم پام جلوی زانو تا بعد

 :وحید

 ها؟ شد دیر بریم؟ مهندس، خُب -

 .بیاید هم شما رم می وحید با من ستاره، و رخی .بریم آره -

 

 

ستم  شون  رو د  زور به سیاوش  .انداختم تیرداد به رو تفاوتم بی نگاه .دادم تكون برا

 داد، می تكون کالفه رو سرش تیرداد .بود داشته نگهش

 .تونست نمی بشه، خالص دستشون از خواست می

ستم    سریع  .برم کنه، ریزی آبرو وحید جلوی بخواد که این از قبل تا باید ش  و جلو ن

 :گفتم

 .بریم وحید، -

 :وحید

 .بكُشه رو ما بیاد خواد می انگار چشه؟ دانشگاهیت هم پسره این تبسم، -

 .برو مریضه، حتما !چه؟ ما به جان، وحید هیچی -

 .اومد می ما با سایه به سایه !شد می خیال بی تیرداد این مگه ولی افتاد راه باالخره

 :وحید

 !داره؟ هم خوشگلی ماشین چه دانشگاهیت هم ی پسره این -

 .باباست دوست نژاد آریا آقای پسرِ -

 شففایدم دونم، نمی .بود نگفته چیزی اینا عمه به وحدانه .کرد بهم نگاهی نیم وحید

 .بودن نیاورده روم به اونا و بود گفته

 :وحید

 ما؟ دنبال افتاده ها پلیس و دزد مثل چرا حاال !آها -

 .دعوته علی امیر تولد اونم شاید دونم، نمی -
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شكدش  خاطرات از جا اون تا .نكرد بحثی دیگه وحید  به تا خندیدیم کلی و گفت دان

 و امیر .بودن جمع همه .رسیدیم اردالن شاپ کافی

 ردوا که همین .شناختم  نمی من که دختری و پسر  تا سه  دو و اردالن و کاوه و وحدانه

 :گفت بلند کاوه شدیم

 .رو قشنگه دست بزن مهندس خانم افتخارِ به -

 .رسففیدن ما با همزمان بادیگارداش و تیرداد رخی، سففتاره، .هوا رو رفت جا اون کل

 :گفت و اومد ما سمت به کاوه

 .داخل بفرمایید خانم، اومدید خوش خیلی -

 :گفت گوشم زیر و رسوند بهم رو خودش تیرداد

 .کُشمش می وگرنه نشه، نزدیک بهت شه، خفه بگو -

 :گفتم و برگردوندم سمتش به رو لبم روی پوزخند و دلخوری از پر نگاه

شنه  و گدا محفلِ جا این !کار؟ چی جا این اومدی - ست  گ سر  وقت یه .ها  شانتون  ک

 آقا نشه

 .تیرداد

 دور ازش .داد فشار  هم به رو دندوناش حرص از و دوخت بهم رو عصبانیش  چشمای 

 .رفتم بود، وحدانه کنار که امیر سمت به و شدم

 .داداشی مبارك تولدت .عزیزش لیلیِ و دنیا برادرِ عزیزترین بر سالم -

 :امیر

 .گلم مرسی .فرمودید رنجه قدم گل، خانومِ تبسم سالم -

 

 

 .یدب.و.س رو سرم همیشگیش عادت طبق بعدم

 :وحدانه

 .اومدی خوش عزیزم، شوهرِ خواهر سالم -
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 بودن هم با که جمع اون پسرای  و دختر تمام به حسرت  با و نشستم   صندلی  یه روی

 و بود گرفته گرم حسابی ستاره با سیاوش .کردم نگاه

شت  معمول طبق بهمنم ست  می خالی رخی برای دا سته    جوری و ب ش شمِ  که بود ن  چ

 گرفته خندم حسابی کارش از .نیفته رخساره به اردالن

 .بود

 .شنیدم گوشم بغلِ رو کاوه صدای که بودم ها بچه کارای هب کردن نگاه مشغولِ

 :کاوه

 نشستید؟ تنها چرا -

 .جوری همین -

 :گفتم و دادم نشونش رو ها بچه

 !شلوغه همه سرِ که بینید می -

 به نگاهم .کرد کار و دانشففكده و درس به راجع صففحبت به شففروع و کرد ای خنده

 هم هنوز .کرد می منگاه خورده زخم ببرِ مثلِ .افتاد تیرداد

 به وادار رو آدم که داشت  چشماش  تو جادویی چه دونم نمی .ترسیدم  می نگاهش از

 .کرد می اطاعت

 دادنِ و کیک بریدن برای و کردم خواهی عذر کاوه از و کردم جور و جمع رو خودم

 .رفتم علی امیر پیشِ کادو

شت  روزها سرده  من .رفتن می و اومدن می هم سر  پ  شوك  .بودم قبل زرو از تر اف

 بودم رسیده نتیجه این به دیگه .بود شده وارد بهم بزرگی

 دور خیلی هم ستاره  و رخی از .نیستم  ای داشتنی  دوست  و برو دل تو آدم اصوال  که

 بینِ ساعتای .بودم خودم الك تو همش .بودم شده

 نقطه یه به و نشستم   می حیاط تو حرکت بی یا خوندم می درس کتابخونه تو یا کالس،

 این ی همه مثل امروزم .شدم می خیره نامعلوم ی
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 رفتن رخی و سففتاره .کنم می نگاه کجا به دونم نمی و بودم نشففسففته حیاط تو روزا

 بیرونم خودم دنیای از کیان صدای .داشتن کار آموزش

 .آورد

 :کیان

 ماحت هم شما  کوه، بریم همه دانشكده  های بچه با قراره جمعه .عظیمیان خانم سالم  -

 .بیاید باید

 بیام؟ باید چرا بپرسم تونم می سالم، -

 :کیان

 برای تفریح این و نیست  خوبی ی نشونه  اصال  این و نیست  خوب اصال  حالتون چون -

 بیاید، باید شما .مناسبه خیلی روحیتون شدن عوض

 داده شما  چشمای  به رو بزرگ غم این انصافی  بی آدم کدوم بفهمم روز یه اگه و .باید

 .کنم می بیچارش احتم

شگاه  بود اومده که وقتی چند این تو .رفت و شد  بلند جاش از سریع   دل تو ما، دان

 جالبی العاده فوق شخصیت .بود کرده باز جا حسابی همه

شت  شه  .دا شگاه  اومد می مرتب و شیک  همی ضعیت  که این با دان سبتا  و  معمولی ن

 زنما برگزاری تو .بود ساده پراید یه ماشینش و داشت

 

 

 بچه ی همه با و بود پیشقدم  چی همه تو دانشكده  های عزاداری و ها جشن  و جماعت

 ی نقطه درست .کرد می برخورد صمیمی و خاکی ها

 .تیرداد مقابلِ

 یه شاید  دونم نمی .دلگیرم نهایت بی ازش هنوزم !من؟ دلِ با کردی چه تیرداد، وای

 .بخشیدمش روز
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 می رژه چشمم  جلوی سارینا  با دایما .شده  رو اون به رو این از علی امیر تولد روزِ از

 کاوه با رو روزم اون گرفتنِ گرم داره کنم فكر .ره

 داره، غم یه نگاهش ته من مثل اونم ولی میاره در ادا داره معلومه البته کنه، می تالفی

 .بزرگ غمی

 .بود عمه ی خونه از خورد، زنگ گوشیم که بودم خیال و فكر حالِ در

 خوبن؟ وحدانه و وحید شهداد، عمو چطوری؟ شم فدات جونم، عمه سالم -

 :عمه

 خوبن همه خوابگاه؟ به چسبیدی  دستی  دو !نزنی ما به سر  یه عمه، معرفت بی سالم  -

 .رسونن می سالم گلم،

 .سنگینه درسم خیلی روزا این خدا به من جونم، عمه شرمنده -

 :عمه

 سمیرا  و رضا  امشب  عزیزم مزاحمت، از غرض راستش  .داری حق عزیزم، دونم می -

 .باشیم هم دور شام منتظرتم تهران، میان دارن

 کیان یاد دفعه یه برم در عمه دسففت از شففد نمی .داغونه روحیم !نه االن خدا وای

 .باشم جا اون امشب یه تونستم می حداقل افتادم،

 .برگردم شب آخرِ که شرطی به میام، عزیزم باشه -

 :عمه

 کار؟ چی بری تنها !ست جمعه که فردا عزیزم !وا -

شگاهمون  های بچه با قراره جمعه آخه - شون  تونم نمی دادم، قول کوه بریم دان  قال

 .بذارم

 :عمه

 .باشه خداحافظت .بینمت می شب منتظرتم، عمه، عزیزِ باشه -

 .خدانگهدار حتما، باشه -
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 خندونِ و شاد  ی رهچه به نگاهم .بود تلنگر یه منتظرِ فقط شد،  جمع چشمام  تو اشک 

 می بیرون دانشكده در از سارینا با که افتاد تیرداد

 :گفتم دلم تو فقط .رفتن

 چرا؟ -

ضم  شاید  تا کنم روی پیاده ذره یه تا شدم  بلند جام از شكنه  بغ  خیابون کنارِ آروم .ن

 تا جنگیدم می اشكام با داشتم و زدم می قدم بارون زیر

 .کردم می زمزمه لب زیر رو یاوشس شعر این خودم با و نشن سرازیر

 زنه می شیشه به بارون غروب تنگ که وقتی

 منه ی سینه توی دنیا های غصه ی همه

 صدام بغض شكنه می بارون زیر

 خوام نمی چیزی پنجره دونه یه از غیر دیگه

 

 

 خونم می آواز و شینم می پنجره پشت

 مونم می بارون تو رسیدنت واسه منتظر

 داره ای تازه رنگ انتظارت بارون زیر

 باره می بارون وقتی انگار ترم عاشق منم

 ذاری می شونم روی سر میای که وقتا بعضی

 داری می بر من دل از رو ها غصه تموم

 پنجره پشت خوابِ خوابه یه فقط این اما

 حنجره تو شینه می غم بازم بیداری وقت

 تعادلم .شد  رد کنارم از آوری سرسام   سرعت  با تیرداد ماشینِ  که بودم خودم حالِ تو

 ی واسه .گرفت جوب ی لبه به پام دادم، دست از رو
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 که چیزی تنها بود، تیز خیلی جوب ی لبه ولی کردم حفاظ رو دسففتم نیفتم، که این

 هم به که من دندونای و بود عمیق سوزش یه کردم حس

 .شد می ساییده

ستم  به نگاهی شت  که کیان .زد می بیرون خون فواره مثل کردم د شكده  در از دا  دان

 بهم رو خودش جت مثل من دیدنِ با اومد می بیرون

 .رسوند

 :کیان

 نیاز دستت  تبسم  خدا وای .ببینم بردار رو دستت  کرد؟ کار چی دیوونه تیرداد این -

 جا همین تو بیارم، ماشین رم می من .داره بخیه به

 .بمون

 جوابِ حالی بی با .کرد می خودکشی  داشت  گوشیم  .دوید و شد  بلند جاش از سریع 

 بهم رو خودشون سریع ستاره با .دادم رو رخساره

 ماشین  تو و کردن بلندم ستاره  کمک با .بیاره رو ماشینش  سریع  رفت رخی .رسوندن 

 انگاری کیانم .رسوندن درمانگاه به سریع و نشوندنم

 .اومد ما سرِ پشت نمیام، ماشینش با من دونست می

 .بودم زده رو رگم انگار شد بانداژ و خورد بخیه تا ده دستم

 :رخی

 کردی؟ می خودکشی دردتر کم نمه یه شد نمی جون، دختر آخه -

 به که خوند نگاهم ته چی کیان دونم نمی .کردیم هم به داری معنی نگاه کیان و من

 .بوده تیرداد کارِ نگفت ها بچه

 .شدم قتتونو مزاحم .اومدید جا این تا کشیدید زحمت که آرین آقای ممنون -

 :گفت و پاشید صورتم تو رو مهرش پر نگاه کیان

 .نیستید مزاحم وقت هیچ شما !چیه؟ حرفا این -
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 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 .کردم تضمین رو خودم سالمتی اصل در -

 .رفت بیرون اتاق از سریع بعد

 

 

 :رخساره

شگاه  گوگولیِ مهندسِ آقا دلِ میاد بوش که طور این !ای ای ای -  انگار بردی رو دان

 !ها

 :ستاره

 .نظیره بی آقاست، قدر چه کیان این خداییش -

 :گفتم و زدم پوزخندی حالی بی با

 عمم ی خونه شففام هم حاال .فارغ بعدم روز عاشففقن روز یه .همن مثل همه مردا -

 خونی و کثیف کنم عوض رو لباسم خوابگاه بریم .دعوتم

 رخساره؟ رسونیم می .شده

 :رخی

 بری؟ امشب حتما باید حاال کوه بریم خوایم می فردا .حتما عزیزم، آره -

 .سوخت می هنوز دستم .پایین اومدم تخت از ستاره کمک با

 .نرم کنم راضی رو عمه نتونستم .تهران میان دارن سمیرا و رضا امشب -

 :رخساره

 .شه می بدتر این از حالت ببینی رو اونا نری؟ شه نمی تبسم وای -

 :رهستا

ساره  و من خدا به - سردگیِ  این .شیم  می دیوونه داریم رخ  بدتر داره روز هر تو اف

 ما زدید؟ هم به تیرداد با چرا بگی خوای نمی .شه می

 .بشی سبک کن خالی رو خودت دوستاتیم
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 .نگیره گریم تا دادم قورت رو بغضم

 .کنم می تعریف براتون گردم می بر شب -

 رو بسته  و اومد سمتمون  به بسته  یه با کیان که بودیم نماشی  سمت  به رفتن حالِ در

 :گفت و گرفت جلوم

 .کار سرِ برم باید کنم، همراهیتون خوابگاه تا تونم نمی که شرمنده .بفرمایید -

 .کنید حساب درمانمم ی هزینه باید .آرین آقای نكنید شرمندم -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش و کرد جالبی اخم کیان

 .شما موی تارِ یه فدای دنیا ی همه .ندید عذابم .نزنید رو حرفا این -

 به .داد دسففتم به رو پاکت و کرد جمع رو خودش گفته چی باشففه فهمیده انگار بعد

 رو تابش بی نگاه شدن سوار از قبل رفت، ماشینش سمت

 :گفت و دوخت بهم

 .باشید خودتون مواظبِ عظیمیان خانم -

 مبهوت و مات هنوز من .رفت و شد  ماشینش  سوارِ  شنوه، ب منو جواب که این از قبل

 دستم توی پاکت به نگاهی .بودم درمانگاه حیاط وسط

 خریده ... و آناناس و میوه آب تنقالت، هفته یه ی اندازه به گرفت، خندم .انداختم

 :گفتم لب زیر .بود

 !دیوونه ی پسره -

 

 

 :گفت و اومد سمتم به رخساره

 نداره عیب !کنه رانندگی تونه نمی شفده  چالغ دسفتش  شفوماخر  خانمِ که بینم می -

 .ببینید منو بدیل بی هنرِ از ای گوشه باید نیست ای چاره

سم  خوابگاه جلوی رفتیم  و ستاره  .رفتم عمه ی خونه سمت  به و کردم عوض رو لبا

 نشون عادی رو خودم کردن سفارش بهم کلی رخساره
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 خونه تو .کرد می سنگینی  دلم تو رضا  از تری بزرگ غم !بودن خیال خوش چه .بدم

 ناراحت اونا هم کلی .شده چی دقیق که نگفتم عمه ی

 از دخترِ یه سمیرا  .بود سختی  شب  .کرد سرزنشم   احتیاطی بی خاطرِ به امیر و شدن 

 و من حرفاش با .بود خوشگل العاده فوق ولی راضی خود

 از وحیدم .زد می حرف هکنای و نیش با جور بد .داد می حرص حسففابی رو وحدانه

 من .آورد می در رو اداش نبود رضا که موقعی سرش پشت

 .کردیم می کنترل رو خندمون زور به هم وحدانه و

 :گفت من دست دیدنِ با سمیرا شام، ی سفره سر

 زدید؟ رو رگتون کی خاطرِ ی واسه مهندس خانم !عاشقی پدرِ بسوزه ای -

 خونسرد  کامال حالت با وحید ولی شد  نقبضم فكش رضا  و شد  قرمز علی امیر صورت 

 :گفت

 وجودم اگه باشه  داشته  رو ما تبسمِ  لیاقت نداره وجود کسی  خانم سمیرا  دنیا، این تو -

 تبسم خاطرِ ی واسه رو رگش باید اون باشه داشته

 .بزنه

سانه    قدر وحید به شت  هم سمیرا  .کردم نگاه شنا شمی  پ  خوردن به و کرد نازك چ

 .شد مشغول غذاش

 و من .سوزوند  می رو ما زبونش با بازم شب  سر  تا ولی بود شده  ساکت  تقریبا سمیرا 

 .دادیم می رو جوابش حسابی موقع به وحدانم

 .خوابگاه ببرتم خواستم امیر از که بود نُه ساعت

 :وحید

 .برمش می من بذار بودی کار سرِ صبح از امروز تو -

 :امیر
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 ترسففم می بذارم، باز رو چشففمام تونم نمی .بیدارم صففبح پنجِ از بده خیرت خدا -

 .کنم تصادف

 :وحید

 .وحدانه مثل تبسمم !چیه؟ حرفا این -

 غیرتی من ی واسه  .بود کرده مشت  رو دستاش  و بود شده  قرمز صورتش  رنگ رضا 

 !رو پر بچه بود، شده

 رو رضا  زانتیای وقتی شد  خون دلم .رفتم وحید با و کردم همه با سری  سر  خداحافظیِ

 به من که بود مهم قدر این پول یعنی .دیدم در لویج

 .چی همه به پول، به لعنت بشم؟ تحقیر بار دو خاطرش

سته  سر  ستاره  و رخی برای ضیه  ب  با هم اونا .کردم تعریف رو تیرداد و خودم ی ق

 هیچ شد تموم حرفام وقتی .کردن نگاهم باز دهنِ

 ی واژه اصففال چشففمام من اما بودن خوابیده سففتاره و رخی .نگفتیم هیچی کدوممون

 خاطرات آخرین از یكی تو رفت ذهنم .نبود بلد رو خواب

 .بودیم دعوت شام استاد ی خونه قضیه، اون از قبل ی جمعه آخرین .بودن تیرداد با

 منم و بود شففده تموم کارش .کرد می درسففت جوجه داشففت شففام ی واسففه تیرداد

 تیرداد، واستخ به رو بلندم موهای و بودم وایساده کنارش

 .کردیم می نگاه روبرومون باغ ی منظره به هم با و بودم گذاشته باز

 

 

 بودم، تیرداد بغل تو .شد  داغ تنم تمام کردم احساس  دفعه یه که بودم خودم حال تو

 :گفت می و بود کرده فرو موهام تو رو سرش اونم

 .خودت مثل درست کنه، می دیوونم موهاتم، این عاشقِ من -

 جانماز سر  که روزی اون مثل ذهنم، تو میاد هم سر  پشت  داره خوبم روزای داخ وای

 نمازم، مدت تمام تو .خوندن نماز مشغولِ و بودم
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 روبروم و اومد شففد تموم که نمازم .کرد می نگاهم و بود ایسففتاده در جلوی تیرداد

 :گفت و دوخت بهم رو تابش بی نگاه و نشست

 پاکی؟ و معصوم خیلی دونی می -

 :گفت و یدب.و.س رو گونم باال، آورد رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش بعد

 .کن دعا خیلی من واسه -

سته   خیلی دلم ازش .شد  دور ازم سریع  بعد  چند این تو نگذریم حق از ولی بود شك

 .بودم ندیده ازش حرمتی بی هیچ بودیم، هم با که وقتی

 .انصاف بی بود نذاشته واسم بدی ی خاطره هیچ

 بهش رو تیرداد د  گردنبن .دونسففتم می خوب رو دلیلش بود، گردنم دور دسففتم

 لمسش وقت هر چرا دونستم نمی خودمم .بودم برنگردونده

 .کرد می آرومم کردم می

 بیدار سففمتم به بالش پرتاب با فقط برد خوابم کی یا کردم گریه قدر چه دونم نمی

 .شدم

 .بود هکرد گل خرکیش شوخیِ رخساره این دوباره

 :رخی

 .باشیم  دانشكده  در جلوی باید نیم و هفت ساعت  !خاصیت  بی خوابالویِ دیگه پاشو  -

 خوابیدی؟ پاندا خرسِ مثل هنوز تو : ساعت االن

 .برید خودتون نمیام من .میاد خوابم خستم، رخی، نده گیر -

 :ستاره

 بكنم؟ مهمونت آب پارچ یه یا شی می بلند کردی، غلط -

 .آوردم کم کنم، راضیشون تمنتونس باالخره

 که برم نامرتب خواسففتم نمی ولی نداشففتم زدن تیپ ی____________ حوصففله

 خاکیم جینِ با رو ایم قهوه چرم پالتوی .ببره پی داغونم روزِ و حال به تیرداد
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شجویی  چادرِ و ای قهوه ی مقنعه .کردم ست  بودم خریده پیش ی هفته که  سرم  دان

 بیارم، در روحی بی از رو ورتمص که این ی واسه .کردم

 بچه تقریبا .رسوندیم  دانشكده  در مقابلِ رو خودمون ها بچه با و کردم آرایش نمه یه

 و سیاوش تیرداد، .بودن همه خودمون ورودیِ های

 چی من .انداختم سارینا  به نگاهی .بودن هم با هم عاطفه و پریوش سارینا،  با بهمن

 داشتم؟ کم ازش

 :دادم جواب خودم به خودم و كستش درونم چیزی یه

 افتادم تیرداد حرف یاد .پول معلومه، - : « باز با باز کبوتر، با کبوتر .»

 :رخساره

 !هستن که خاصیتم بی های سیریش این !ایش -

 :ستاره

 .شن نمی کنده اصوال !سه دو یک چسب بگی بهتره بابا نه -

 

 

 .اومد سمتون به همیشگیش لبخند با کیان

 :کیان

 عظیمیان؟ خانمِ بهترین سحرخیز، های مهندس خانم بر سالم -

 .شما لطف به بله، -

 :گفت گوشم کنارِ رخساره

سوز  حاال !جونم ای -  آتیش بهتر، .کنه می ولز و جلز ما روبروی داره .خان تیرداد ب

 .ایكبیریت سارینای اون با بگیر

 :کیان

شی  در صمیمی  خانم - شتیم  گو  تنها دنیا، این توی انگار .یمبخند هم ما بگید !ها ندا

 بیاره ما عظیمیانِ خانم لبِ به رو لبخند تونه می که کسی
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 .شمایی

 پسرا  گروه .بشن  ب.و.ساتو سوار  خواست  ها بچه ی همه از و شد  بلند ذاکر صدای 

 .نشستن ب.و.ساتو ته

 :ستاره

 .بغلش تو بچپه نرفت شد تیرداد خیال بی کنه سارینای این خوب چه -

 صبح  کنه می خونریزی داره چرا این !بیا د .انداختم بهش نگاهی کرد، می ددر دستم 

 بود؟ خوب که

سیدیم  باالخره شین  از .ر ستم  خونریزی .شدیم  پیاده ما  بانداژِ ولی بود شده  قطع د

 :گفت و اومد سمتم به کیان .بود شده خونی کامل دستم

ستون  من عظیمیان خانمِ - ستون  دتونخو زدم می حدس .آوردم بانداژ وا شه  حوا  نبا

 واستون جلو بیارید رو دستتون ممكنه اگه هم حاال

 .کنم عوضش

 می نگاهم وحشی  ببر ستاره  قول به مثلِ که تیرداد جلوی !داشتم  کم رو همین !جان؟

 من عشقِ بیا بگم کیان، دست تو بدم رو دستم کرد

 !کن عوضش

 .برید اه بچه با شما تونم، می خودم من .ممنون آرین، آقای نه -

 مامورای با تیرداد این کنم فكر .پروند سففرمون از برق معمول طبق تیرداد صففدای

 .بود استاد فاز سه پروندن تو اصوال بود، فامیل برق ی اداره

 :تیرداد

 شده؟ چی دستت سالم، -

 :گفت بود شده شوکه تیرداد ی عامیانه لحنِ از که کیان

 نژاد؟ یاآر آقای باشه مربوط شما به کنم نمی فكر -

 :گفت و کرد مشت رو دستش تیرداد
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 مربوطه؟ تو به پس -

 :گفت و انداخت تیرداد به رو عصبانیش نگاه کیان،

شتی  که موقعی چون بله، -  جناب نه بودم جا اون من آوردی می سرش  رو بال این دا

 .عالی

 !دیوونه کردم زنی خود کرده فكر احتماال انداخت، بهم رو عصبانیش نگاه تیرداد

 

 

 :تیرداد

 شده؟ چی دستت گم می -

 :داد جواب کیان من جای دوباره

ست  سرعت  با که دیروز -  بر باید .جوب تو شد  پرت شدی،  می رد بغلش از تا دوی

 .شده چش ببینی گشتی می

 :گفت و گرفت رو کیان ی یقه تیرداد

 هاشی؟ برنامه مدیرِ نكنه شدی؟ عظیمیان خانم زبونِ تو حاال تا کی از -

 .رسیدن سر باشی زده آتیش رو موشون انگار معمول طبق سیاوش و بهمن

 :سیاوش

 .کنن می نگاهتون دارن همه کنید؟ می کار چی دارید شده، چتون ها بچه -

 :گفت و اومد سمتم به رخساره

 .بود رفته یادمون کال هممون که ما بودید، تبسم فكرِ به که آرین آقای ممنون -

ستم  می سرد  کامال کرد، صاف  رو یقش کیان .بده حرص رو تیرداد خواد می دون  خون

 :گفت

 درمانگاه؟ بریم دارید درد اگه خوردید؟ رو داروهاتون -

شته  نگه رو تیرداد زور به سیاوش  و بهمن  و اومد تیرداد سمت  به سارینا  .بودن دا

 :گفت
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 رفتن؟ همه دیگه، بریم بیا اومده؟ پیش مشكلی عزیزم -

 با رو تیرداد تونستم  نمی هنوزم .رفت سارینا  همراه نشسته   خون به چشمای  با تیرداد

 .نداشتم رو طاقتش ببینم، سارینا

 بعد  .خوند  قشفففنگ  خیلی رو عهد  دعای  ذاکر آقای  و رسفففیدیم  دنج جای  یه  به 

 محو منم .رفتیم می راه آروم آروم و خوردیم رو صبحونمون

 .شد بلند ها بچه صدای که بودم اطراف طبیعت

 :سیاوش

 .دادی قول بخونی باید داد،تیر -

 :تیرداد

 ندارم حوصله سیاوش، کن ول -

 :گفت دانشگاهمون پسرای از یكی محمد امیر

 .عالیه صداشون جفتشون بذاریم، کیان و تیرداد بین مسابقه اصال -

 :کیان

 .شو خیال بی محمد، امیر -

 :تیرداد

 .نیست هم بدی فكرِ -

 :فتگ و دوخت کیان به رو عصبانیش نگاه بعد

 

 

 تو؟ یا بخونم من اول -

 :کیان

 .نژاد آریا آقای دارید گل و آب حقِ شما -

 .کردم می نگاهشون دور ی فاصله از من بودن، شده جمع دورشون همه

 :کیان
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 .ما جمعِ تو بیاین نشستید؟ غریب چرا عظیمیان، خانم -

 صورتش  روی تیرداد لخت موهای .نشستم   ستاره  و رخساره  کنارِ و رفتم سمتشون   به

 ته .بود کرده خواستنی رو قیافش قدر چه و بود ریخته

 .کرد خوندن به شروع و کرد خیره ها دوردست به رو نگاهش .لرزید دلم

 سوزم می چشات حسرت تو دارم هنوزم من ببینی که کجایی

 بذارم قلبت تو پامو بازم که چارم راه یه دنبال شب و روز

 ببینم رو تو شده ریجو هر که اینم فكرِ تو کالفم، هنوز

 نفهمید وقت هیچ رو تو حرف دلم ببخشید بگم بهت که

 بهونه دارم که وقتایی همون خونه، کنارِ میام وقتایی یه

 میرم می دارم و خرابه حالم گیرم، می بهونتو وقته چند یه

 من حرفای از و دل از ذره یه بفهمن نتونستن ها غریبه

 سوزونه می هاتو خنده تموم مونه می غصه مثل پشیمونی

 پشیمون پشیمونم پشیمونم

 بودم دور تو از من بودی تو نبودم تو با ولی بودی تو بودم مغرور برات

 دیره حرفا این گفتنِ برای بگیره تونه نمی جاتو کسی

 موندگاری قلبم توی تو ولی نداری دوسم دیگه که دونم می

 دیره حرفا این گفتن برای بگیره تونه نمی جاتو کسی

 آرزومه که کنم کار چی ولی تمومه دیگه و دیره دونم می

 جونم به دردت باشم پیشت منم خونم چراغِ بشی تو دوباره

 میرم می دارم خرابه حالم گیرم می بهونتو وقته چند یه

ست  براش همه شت  سوزی  چه زدن د شكام  ستاره  .صداش  دا ستاش  با رو ا  از قبل د

 .کرد پاك ببینه کسی که این

 :سارینا
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 .توئه نوبت کیان .همیشه مثل نظیره بی صدات تو !تیرداد ول یا -

 .کرد خوندن به شروع کیان

 جونمه بند تو مهر برم جا هر منی با تو

 

 

 استخوونمه و پوست تو سرم از ره نمی عشقت

 شم می دلتنگت دنیا یه نبینمت اگه دم یه

 آتیشمه روی آبی تو دریایی نگاه

 زندگی تمام واست تنم، واست دلم، واست

 خستگی شد تموم تو با شدم منع دوباره تو از

 پاکمه عشق گواه چشام بارون نم نم

 عالمه یه دارم دوستت من قسمت نفس هم

 گفتنه تو از تو، با ها خاطره ترین قشنگ

 شنفتنه تو صدای من وجود آرامش

 .کرد جمع رو خودش سریع اما شد می بارونی چشماش داشت کیان !من خدای وای

 :حمدم امیر

شق  آهای - سی  اون حالِ به خوش !عا  دگرگون جوری این خاطرش به ما کیانِ که ک

 .شده

 :گفت و من صورت تو زد زل بارونیش چشمای با آورد باال رو سرش کیان

 .کنم می تقدیمش ناقابلمم جونِ بیفته پاش به نداره، رو قابلش عشقم -

 :سارینا

 خوشبخت؟ خانومِ این هست کی حاال -

 :کیان

 .بریم پاشید بسه، دیگه .ممنوع فضولی ای ای ای -
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 .شدن جمع دورم دخترا ی همه

 :پریوش

 !ها تویی کیان عشقِ جدی جدی !تبسم وای -

 :عاطفه

 .خوند تو ی واسه مطمئنم من !زد؟ زل چشمات تو جوری چه دیدی -

 .رفتن همه بریم، بیاید !زنید؟ می مفت حرف چرا !بابا خیال بی -

 !کردنشون انتخاب مكان با کیوها آی !بود هم خطرناکی جای چه .رفتیم باال ها بچه با

 :رخساره

 .کُشت منو عوضی سرِ بر خاك بهمنِ این بگید رهام به مردم من اگه ها بچه -

 :ستاره

 تو؟ داری کار چی بیچاره بهمنِ به !وا -

 

 

 :رخساره

 .تاییشون سه شن گم برن اه اه اه -

سرا  از سری  یه سط  تقریبا دخترا ما بودن جلومون نکیا جمله از پ  و تیرداد بودیم و

 تقریبا .بودن سرمون پشت هم بقیه و دوستاش

 .بودن کرده ساپورتمون

 و ستاره  .بشه  رد ما وسط  از خواست  می زور به چرا سارینا  دونم نمی موقع همین تو

 جادش !خدا وای .بود گرفته لجبازیشون هم رخساره

ساره  به محكمی ی تنه سارینا  فقط شد،  چی دمنفهمی دفعه یه .باریكه خیلی  و زد رخ

 خورد محكم کنه حفظ رو تعادلش نتونست هم رخساره

 یه خوردم بخیه و داغون دست  همون با آخر ی لحظه تو فقط .شدم  پرت منم من، به

 .داشتم نگه رو سنگ تیكه
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 :رخساره

 !تبسم !حسین یا -

 حس بی دسففتم .بود عرق خیسِ تنم تمامِ .سففمتمون دویدن همه که زد جیغی چنان

 کیان .نداشتم رو پایین به کردن نگاه جرات ترس از .بود

 دارم من !باش رو اینا .کردن می نگاه منو بهت با و بودن وایساده  سرم  باالی تیرداد و

 می ترسناك فیلمِ ی صحنه دارن انگار اینا میرم می

 گرفت خندم خودم فكرِ از .بینن

 :گفت و سمتم شد خم اومد، خودش به کیان یهو

 .نیست چیزی باش آروم .من به بده رو دستت تبسم، -

 :گفت بهش آروم تیرداد

 .کنار برو کُشمت، می بخوره بهش دستت -

 :کیان

 کارشی؟ چی تو آخه؟ مربوط چه تو به -

ستم  مچِ .نداد کیان به زدن حرف مهلت دیگه تیرداد ستش  تو گرفت رو د ستای  .د  د

 به دستم .زدم داد دل ته از .لرزید می داشت خودشم

شیدم  زور به تیرداد .سوخت  می شدت  سما  دیگه حاال .باال ک  ولی بودم بغلش تو ر

 حسابش به بعدا .سر بر خاك کنیم حال نذاشت رخساره

 .کردن گریه به کرد شروع .کشید بیرون تیرداد بغلِ از منو .رسم می

 !وزهن نمردم خدا به دی می فشارم قدر این چرا رخی وای -

سته    روبروم تیرداد ش ستم  .بود داغون قیافش !من خدای وای .بود ن  تو گرفت رو د

 :گفت و دستاش

 .برید شماها برمش می من .بیمارستان ببریمش باید شده، پاره بخیش -
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ساره  ستاره،  من، باالخره  دونم نمی تیرداد، ترسِ از کیان طفلكی .رفتیم تیرداد و رخ

 .نیومد من خاطرِ به شایدم

 روی وزنم بیشففترِ .بودم حس بی و حال بی .برم راه تونسففتم نمی پام تا دو یرو

 .برم راه نتونستم دیگه راه وسط ولی بود بدبخت ی رخساره

 رو بازوم زیر سفففمتم، اومد تیرداد .بود نمونده براش جونی هم، رخسفففاره طفلكی

 نمی حتی .بود تیرداد ی تنه روی وزنم تمام تقریبا .گرفت

 که بود نشده  باورم هنوز انگار ولی بزنم پس بودن نامحرم خاطرِ به رو ادتیرد تونستم 

 .گرفتم می آرامش تیرداد آغوش با .نامحرمیم

 

 

 سففرُم زیر ظهر از بعد تا !امروز؟ بود روزی چه .درمانگاه رسففیدیم زحمت هزار با

 در سمت به ها بچه با بود شده تموم سرمم دیگه .بودم

 .بود منتظرمون ماشینش ویجل در دمِ تیرداد .رفتیم

 عمرا گفت می که ماشینی همون .شم می ماشینش  سوارِ  من کرده فكر رو پر ی پسره 

 !باشم دیده رو لنگش شهرمون تو

 :تیرداد

 .رسونمتون می -

 .ریم می خودمون نیست نیازی -

 :تیرداد

 .بریم بیا نیست، خوب حالت نكن، لج -

 .رفتن جلوتر گرفتن آژانس ی بهونه به و کردن خواهی عذر ستاره و رخی

 :گفتم و بردم جلو رو سرم

 لنگه شهرمون  تو که من مثل یكی شه  نمی کم چیزی ازتون نژاد آریا آقای وای ای -

 بشه؟ سوار ندیده رو شما و ام بی ی
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 :گفت و داد فشار هم به رو دندوناش تیرداد

 .نشدم عصبانی تا بشین بیا گم می .نزن مفت حرف -

 تراول یه کردم، کیفم توی رو دسففتم .ترسففم می ازش کرده فكر رو پر ی پسففره

 در رو بودم گرفته روزم چند این خرجِ برای که پنجاهی

 :گفتم و گذاشتم ماشین توی رو پول .رفتم تیرداد ماشینِ سمت به و آوردم

صد  دیگه ندارم، بهش کاری من بگو، خانومتم سارینا  به .درمانمه ی هزینه -  جونم ق

 .نكنه رو

 :گفت که شدم می رد کنارش از خونسردانه .شد قرمز تیرداد

 .بزن زنگ بهم شد بد حالت اگه -

 سیاه  سالِ  صد  داشتم  هم اگر کردم پاك گوشیم  از رو شما  ی شماره  وقته خیلی من -

 .نداشتم کاری شما با

 :گفتم و کرد گل شیطنتم چرا دونم نمی

 شما  به نكنم فكر .بزنم زنگ شون ای به بود مشكلی  اگه گفتن آرین آقای ضمن،  در -

 .باشه نیازی

 :گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش برداشت، خیز سمتم به تیرداد

 .کنم می خُرد دهنت توی رو دندونات اون وگرنه ببندی، رو دهنت کن سعی -

شت  لحنش از شماش  .کردم وح شتر  برابر صد  رو جذابیتش و بود شده  قرمز چ  بی

 ولی شد می تر خواستنی شد می عصبانی وقتی .بود کرده

 :گفتم و کردم نگاهش تفاوت بی .کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 با که نرفته آبروتون این از بیشففتر تا االنم .محترم آقای ندارم نسففبتی شففما با من -

 رو راهتون زدید حرف من مثل ای دهاتی و امل دخترِ

 .برید و بكشید

 :تیرداد
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 بدم؟ توضیح برات ذاری نمی چرا .دیوونه تبسم، کنی می دیوونم داری -

 

 

شتم  درمانمم پولِ - شینتون  تو گذا شنه  و گدا ی دختره بگید فردا خوام نمی ما  منو گ

 .کرد کیسه سر

 :تیرداد

 .شو خفه تبسم، -

 دونسففتم نمی .بود کیان کردم نگاه خورد، می زنگ گوشففیم .ندادم رو جوابش دیگه

 می فقط دادم می رو کیان جوابِ تیرداد جلوی دارم چرا

 .من مثل بكشه عذاب خوام می دونستم

 ... داشتم کاری اگه حتما بله، .لطفتون از ممنون خوبم بله، .آرین آقای سالم الو، -

شیم  که بود دهنم تو حرف هنوز شم  کنارِ از گو شیده  گو  دیوارِ تو شد  پرت و شد  ک

 .روبرو

 :تیرداد

 .کنم می خُرد رو فكت آدم همه نای جلوی وگرنه برو، چشمم جلوی از تبسم، -

 بود کارتم سیم  تنها .کردم نگاه گوشیم  به بهت با .زد می نفس نفس عصبانیت  زورِ از

 برش .بود مونده امان در تیرداد اژدهای خشمِ از که

 :گفتم و گرفتم تیرداد سمت به رو اشارم انگشت .داشتم

شه  آخری بار محترم، آقای ببین - صیِ   زندگیِ تو که با صو  من .کنی می دخالت من خ

 این توی کافی ی اندازه به ندارم، نسبتی هیچ شما با

 .برس جونت سارینا  به برو نبود؟ بس تحقیر همه اون !کردی مستفیضمون   وقت چند

 .نداری آویزون دیگه برو

شكام  کردم سعی  ساره  سمت  به سریع  .نریزه ا سی  با و دویدم ستاره  و رخ  که آژان

 .رفتیم بگاهخوا سمت به بودن گرفته
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 صففدقه برام رخسففاره .رسففیدیم خوابگاه به سففالم امروز تا سففه ما که شففكر رو خدا

 سه دیگه بود، دو ساعت کالسمون فردا شكر رو خدا .انداخت

 .شدیم بیهوش خستگی از تاییمون

 درسام  از خیلی وقته چند این .برسم  درسام  به کم یه تا شدم  بلند همه از زودتر صبح 

 و رخی این بود، نیم و یک ساعت .بودم افتاده عقب

 .بودن خواب قطبی خرسِ مثلِ ستاره

 .شه می شروع کالس االن دیگه، شید بیدار !بترکید الهی رخساره و ستاره -

 :رخی

 .بخوابیم خوایم می نزن فک تبسم، -

 .ظهره دو ساعت !دیگه شید بلند کردی، غلط -

 :ستاره

 هست؟ حرفی کالس، سرِ یمبیا خوایم نمی ما جان آقا !درك به اصال -

 برم تنها شفففدم مجبور و نشفففدن بلند خواب از خرس تا  دو این کردم کاری  هر

 از .بود زدن قدم حالِ در کیان دانشگاه درِ جلوی .دانشكده

 .نگرانه قدر چه بود معلوم رفتنش راه حالت

 رو گوشففیم  تیرداد که زدم می حرف کیان با داشففتم  دیروز .اومد یادم تازه !آها

 .رکوندت

 رو سففرم کرد مجبورم ماشففینی بوقِ صففدایِ که دانشففگاه سففمت رفتم می داشففتم

 شده؟ چی یعنی !بود عصبانی قدرم چه بود، علی امیر .برگردونم

 .سمتم اومد عصبانیت با

 

 

 !طرفا؟ این از عجب چه داداش، سالم -

 :علی امیر
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 مامانِ دیروز از ی؟فكر بی قدر این چرا تو !دختر؟ بگم تو به چی آخه سالم،  علیک -

 خاموشه؟ گوشیت تو چرا !نگرانی از مرد طفلكی

 دیروز انگار گه می اون تازه .تیرداد بزنم زنگ شدم  مجبور دن، نمی جواب دوستاتم 

 آره؟ شكسته، افتاده دستت از گوشیت

 .ترکوند رو گلم ی دسته گوشیِ خودش رفته یادش انگار !رو پر ی پسره ای

 .ببخشید داداش، آره -

 گوشففیِ یه امیر .شففد جمع خیالش تا زدم حرف مامان با .سففمتم گرفت رو موبایلش

 ساعتم به .داد بهم (هاش گلوله ضد اون از) ساده نوکیای

 خداحافظی و دادم دسففت امیر با .شففد می شففروع کالس دیگه دقیقه ده .کردم نگاه

 زده خشكش در جلوی کیان .رفتم دانشگاه سمت به .کردم

 سففرِ .رسففوندم کالس به رو خودم و ندادم بهش اهمیتی .کرد می نگاهم مات و بود

 کالس ته تیردادم .پرسیدن رو حالم ها بچه ی همه کالس

سته    ش ست  .من صورت  تو بود زده زل و بود ن ست  می که روزایی همون مثل در  خوا

 و جلو اومد ذاکر آقای .کنه شروع رو بازی مسخره اون

 .داره کارم رهنگ،ف دفترِ برم کالس از بعد خواست ازم

 خواست؟ می چی این وسط، این !خدا ای

 دقیقه ده که کیان به حتی .بود درس به حواسم فقط کالس آخرِ تا .اومد استاد باالخره

 هم کالس سرِ اومد داغون ی قیافه با استاد از بعد

 رو خودم بشم  روبرو کی هر با بخوام که این از قبل سریع  کالس از بعد .نكردم توجه

 کار چی باهام ذاکر ببینم رسوندم، فرهنگ دفترِ به

 .داره

 :ذاکر

 .بشینید بفرمایید .اومدید خوش عظیمیان، خانمِ سالم -
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 داشتید؟ بنده با امری .برم باید دارم عجله مرسی، -

 :ذاکر

ستش  خُب، - ستم  می بود، این مزاحمت از غرض را ضوعِ  بدونم خوا ستگاریِ  مو  خوا

 کردید؟ مطرح خانواده با رو بنده

 .دادم می جواب پیش ماه دو بیچاره این به باید اومد یادم تازه

 رو جوابتون زودتر باید بود، شلوغ سرم وقت چند این خیلی من ذاکر، آقای شرمنده -

 بنده فراوون شرمندگیِ عرض با راستش .دادم می

 .ندارم ازدواج موقعیت حاضر حال در و منفیه جوابم

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش ذاکر

 .دادید خبر که ممنون شرمنده، دشمنتون -

 یه تیرداد اومدم بیرون که در از .بیرون اومدم و کردم خداحافظی ذاکر از سففریع

 ی صحنه !دیگه طرف کیان و بود وایساده راهرو طرف

 به توجه بی .خندیدیم می هم با سففیر دلِ یه بودن ها بچه االن اگه .بود جالبی خیلی

 برم و بخورم چایی یه تا حیاط تو رفتم دوشون هر حضورِ

 .خوابگاه

 

 

 دستای  گرمی هنوز کردم احساس  انداختم، دستم  به نگاهی .بودم نشسته   صندلی  روی

 بود کسی تنها تیرداد رضا، از بعد .بود روش تیرداد

 جای تونسففت نمی توجه همه این با کیانم حتی بود، کرده پیدا راه دلم حریمِ به که

 و حرفاش تونستم نمی ولی بگیره رو غرورمم تیرداد

 .کنم فراموش رو تحقیراش

 .شنیدم گوشم کنارِ رو کیان صدای که بودم شنا حال در خودم فكرِ توی

 :کیان
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 .عظیمیان خانم سالم -

 .شد خُرد تقریبا افتاد دستم از گوشیم دیروز ببخشید آرین، آقای سالم -

 :کیان

 داره؟ نسبتی چه شما با تیرداد -

 بدم؟ جواب شما به باید چرا ببخشید -

 :کیان

 .مهمه خیلی برام بگید، بهم عظیمیان خانم کنم می خواهش -

ستیم  دیگه که حاال شد،  نمی ولی بودیم نامزد بگم !گفتم؟ می چی  مكث کمی یه .نی

 :گفتم و کردم

 .هستن بنده دورِ اقوامِ از -

 :کیان

 بود؟ کی ددادی دست باهاش در جلوی امروز که آقا این -

 !بود شده بازپرس انگار امروز کیان این !بابا نه

 .بخورم رو چاییم بنده شد، تموم بازپرسیتون اگه هم حاال بودن، برادرم -

 :کیان

 .شدم مزاحمتون ببخشید بله، -

 باال رو هام شونه  خیالی بی با !گرفت؟ برق یهو چرا رو این !وا .رفت سریع  هم بعد

 تیرداد صدای که کردم چاییم نِخورد به شروع و انداختم

 .کنه گیر گلوم تو چای شد باعث

 :تیرداد

 !کرده زیادی تنت به سرت جدی جدی انگار نه، گذره؟ می خوش -

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 منظور؟ -
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 :تیرداد

 کرد؟ می وز وز گوشت درِ داشت چی -

 دانشگاه؟ ارشاد گشت یا ای دانشكده فضولِ تو چه؟ تو به -

 

 

 :ردادتی

 .کن فرو گوشت تو رو این هستم شما ی کاره همه من خانوما خانم -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .دانه پنبه بیند خواب در تیرداد -

شغال  سطلِ  تو انداختمش بخورم رو چاییم ی بقیه که این بدون و  در سمت  به و آ

 دود انگار کلش از .داشت دیدن واقعا تیرداد ی قیافه .رفتم

 .دبو شده بلند

شینِ  که بودم خوابگاه سمت  به روی پیاده حال در .بود گرفته خندم خودم فكرِ از  ما

 رو بازوم و شد پیاده ماشین از .زد ترمز کنارم تیرداد

شت  رو پاش .جلو صندلیِ  تو کرد پرتم تقریبا و گرفت  تقریبا و گاز پدالِ روی گذا

 رو کمربندم .بود اومده بند زبونم ترس از .کرد پرواز

 .اومدم خودم به دفعه یه .رفت می تندتر اونم و تمبس

 .بشم پیاده خوام می دار نگه .بزنی دست من به نداری حق تو !دیوونه؟ چته -

 .شنید نمی هیچی من حرفای از انگار ولی

 .دار نگه پایین، کنم می پرت رو خودم .دار نگه تیرداد، -

شت  رو پاش دفعه یه .زدم می داد تقریبا  کمربند اگه آوردم، شانس  .ترمز روی گذا

 می بعد سال برف با و بودم آسمونا تو االن بودم نبسته

 .پایین اومدم
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 شده  باعث خودش ولی سوخت  می براش دلم .فرمون روی گذاشت  رو سرش  تیرداد

 ای بسته یه و کرد بلند فرمون روی از رو سرش .بود

 !گاد مای اوه .کردم هنگا رو بسته  تعجب با .داد دستم  به و برداشت  عقب صندلی  از

 .بود خریده برام خودش مالِ ی لنگه موبایل گوشیِ یه

 :گفتم ناخودآگاه که بودم شوك تو هنوز

 !نداره من رضای بجز کسی فامیل تو رو گوشی این ی لنگه -

 که شد  می سالی  یه االن !گفتم؟ چی من !خدا وای .گرفتم رو دهنم جلوی دفعه یه

 .بودم هندونست خودم ی واسه رو رضا

 :تیرداد

 تبسم؟ گفتی چی بگو دیگه بار یه -

 :زد داد تقریبا تیرداد .کنم نگاهش حتی نكردم جرات

 خریه؟ کدوم رضا .تبسم کن نگاه من به -

شمای  تو کردم بلند رو سرم  ستش    خون به چ ش  صورتش  بمیرم الهی .کردم نگاه ن

 پاره رو گردنش خواست می گردنش رگ و بود شده قرمز

 :گفت و گرفت دستاش توی رو چونم ادتیرد .کنه

 کیه؟ رضا بگو نكردم خُردش تا تبسم، -

 :زد داد و کرد بیشتر رو فشارش شد می خُرد سنگینش دستای زیر داشت چونم

 کیه؟ -

 تو کالفه رو دستش  .ریختم می اشک  فقط گریه، زیر زدم و بیارم دووم نتونستم  دیگه

 :گفت و کشید موهاش

 

 

 !ها دم می خودت و خودم دست کاری یه رنهوگ بزن، حرف تبسم -
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سته  سر  خیلی رو جریان هقم هق بین در  که کاری تنها اونم .کردم تعریف براش ب

 .فرمون روی زد می مشت با کرد می

سی  تنها تو - ضا  از بعد که بودی ک  رو کاری دقیقا هم تو ولی کرد پیدا راه قلبم تو ر

 به عنتل .فروختید پول به منو .کرد رضا که کردی

 من حق در ها ولخرجی این از نكرده الزم هم حاال .رضففا به تو، به پول، به همتون،

 .بكنی

شینش  از سریع  بعدم سوندم  خوابگاه به رو خودم و شدم  پیاده ما  ستاره  و رخی .ر

 گریه سیر دلِ یه و کردم ولو تخت روی رو خودم .نبودن

 .کردم

 حتی دیگه .اول روزای مثل شففده تیرداد .گذره می ماجرا اون از هفته یه تقریبا االن

 یادش کنم می سعی دارم .نداره هم کیان و من به کاری

 و ستاره  حتی که بودم گرفته تصمیمی  یه .خیلی سخته،  خیلی ولی کنم پاك قلبم از رو

 انتقالی خواستم می نداشتن، خبر ازش هم رخساره

 داغونم تیرداد، با سارینا  ی روزه هر دیدنِ .جا این از دور دیگه، جای یه برم بگیرم

 کرده کم وزن کیلو چهار حاال تا ترم اولِ از .بود کرده

 .بودم

شجویی  امور رفتم سیدم  رو شرایط  و دان شت  وجود موافقت احتمالِ .پر  فكر توی .دا

 ظاهر روبروم معلق اجل مثل ستاره و رخساره که بودم

 .شدن

 :رخی

 خبر؟ چه دانشجویی امور !جون تبسم به به -

 .داشتم بدنی تربیت درسِ واسه سوال یه هیچی، -

 :رخی
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 بشی؟ زده شوك بگم چیزی یه اوهوم، -

 .ببینم بگو آره، -

 :رخی

 شناسی؟ می که رو تشكری محمد امیر -

 .آره -

 :رخی

 .کرد خواستگاری ازم امروز -

 کجا؟ کی؟ !دروغ -

 :رخی

 .حیاط تو االن، همین -

 :ستاره

 .ترکید می عصبانیت از داشت ببینی، رو بهمن نبودی !تبسم وای -

 

 

شگاه  در از که بودیم بحث حال در .گرفت خندم شین  سوارِ  تا بیرون اومدیم دان  ما

 .کرد میخكوب رو هممون بهمن صدای که بشیم رخی

 .بودم ندیده طنز و شوخ بهمنِ این از حاال تا من که کرد صدا رو رخساره ابهت با چنان

ساره  و ستاره  من، از خواهی عذر با سیاوش  و بهمن شون  با رو رخ  جالب .بردن خود

 .نبود همراهشون تیرداد که بود باری اولین !بود

 .داشتن عالقه هم به واقعا چون رسیدن می هم به باید اونا زدم، عمیقی لبخند

 می خوابگاه سمت  به آروم آروم .بود تنهایی دنیا، این از سهمم  معمول طبقِ که منم

 .دیدم نارمک رو کیان که رفتم

 :کیان

 عظیمیان؟ خانم شدید تنها سالم، -
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 .بله سالم، -

 :کیان

 .من مثل شدید تازه نداره، اشكال -

 .بده خیلی تنهایی نكنه، خدا -

 :کیان

 بزنم؟ بهت رو دلم حرف دارم اجازه تبسم، -

 .کرد زدن حرف به شروع که دید چی نگاهم تو دونم نمی .کردم نگاهش تعجب با

 :کیان

ساسِ  این و شد  جوری این که شد  چی دونم نمی - شارِ    اح  شكل  کی تو به من سر

 که بزرگ غمِ یه با هستی نظیری بی دخترِ تو ولی گرفت؟

سمِ  دیدم و اومدم خودم به من ولی چیه دونم نمی هنوزم  زندگیِ ی همه عظیمیان تب

 ما شناسه، می خوب رو تو ندیده کیانا خواهرم .شده من

 طاقت دیگه بدونی که گفتم رو اینا !شفففدی تو من، چیزِ همه .راحتیم خیلی هم با

 بیایم خانوادم با بدی اجازه اگه خوام می ندارم، رو دوریت

 خدمتتون؟

 دوستش  خیلی من که مصدق  حمید شعرِ  ی زمزمه به شروع  کیان .کردم نگاهش فقط

 .کرد دارم

 دادم حق تو به و دیدم می خود رخ آینه در من،

 نمبی می بینم می آه

 خوشبختی من تنهایی ی اندازه به تو

 غمگینم تو زیبایی ی اندازه به من

 عبثی امید چه

 هیچ درخور، چه را تو من
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 هیچ تو، سزاوار دارم چه من

 هستی من زندگی ی همه من، هستیِ ی همه تو

 داری کم چه تو

 

 

 هیچ

 داری چه تو

 چیز همه

 دردم می زمان هر وحشت دیو تو بی

 بنیاد بی زندگی این از من احساس تو بی

 دم هر ها دادگری بی این واندر

 جانم کاهش کاهیدن، کاستنم

 کم کم

 دید خواهد کسی چه

 تو بی را مردنم

 مردم مردم تو بی

 :گفت آروم لب زیرِ

 .مونم می جوابت منتظرِ -

 .موندم من !رفت .نبینم رو بارونیش چشففمای تا رفت و گرفت رو راهش هم بعد

 چرا چرا؟ کیان آخه .نبود خودم تدس اشكام ریزش دیگه

شدی؟  زندگیم وارد زودتر سم    که حاال .تیرداد از زودتر حداقل ن سا  تیرداد پیشِ اح

 بشكنم؟ رو دلت طوری چه آخه اومدی؟ تو گیره

 از بعد بودم خورده قسم  .کنم پاك ذهنم از رو تیرداد ی خاطره و یاد تونستم  نمی نه،

 ولی نكنم، وارد زندگیم به رو ای دیگه مرد تیرداد،
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 بگم و کنم نگاه کیان چشمای تو جوری چه آخه : « خوام نمی رو تو من، .»

 حرف باالخره بهمن و سففیاوش .بود نیفتاده خاصففی اتفاقِ هیچ .بود گذشففته هفته یه

 یه تو مثال هم اونا بودن، زده رخساره و ستاره به رو دلشون

 .بودن کردن، ناز همون یا کردن فكر هفته

شت،  کارم به کاری کیانم ست  می انگار ندا شغول  کتابخونه تو .بده زمان بهم خوا  م

 ناآشنا شمارش .خورد زنگ گوشیم که بودم خوندن درس

 .بود

 بفرمایید؟ بله -

 هستید؟ عظیمیان تبسم خانم شما سالم، -

 بفرمایید؟ خانوم، بله -

 ببینمتون؟ هدانشگا نزدیک شاپِ کافی تو ظهر از بعد امروز هست امكانش خانم، -

 .کنم قبول تونم نمی و شناسم نمی رو شما بنده خانم، ببخشید -

 .کنم می خواهش میونه، در زندگی و مرگ بحث .کنم می خواهش خانم، تبسم -

 .خدانگهدار بینمتون، می باشه -

 .خدانگهدار کنم، می جبران رو لطفتون -

 

 

شون  رو نهایی بِجوا تا بیرون بودن رفته سیاوش  و بهمن با ستاره  و رخی  .بدن به

 من با خانومه این یعنی !متعجب و بودم شده گیج حسابی

 داره؟ کار چی

شغولِ  خوندم، رو نمازم .رفتم نمازخونه سمت  به .شد  بلند اذان صدای   کردن دعا م

 :گفت ای گزنده لحنِ با .نشست کنارم سارینا که بودم

 .خانم حاج باشه قبول -

 :گفتم و گرفت حرصم لحنش از چرا دونم نمی
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 .ممنون -

 :گفت و داد صداش به خرکی ی عشوه سارینا

 .خواستگاریم میاد تیرداد شنبه، پنج -

 زندگی حقِ من، تیرداد .نباختم رو خودم ولی شد  حس بی بدنم ی همه چرا دونم نمی

 انتخاب، اون اگه حتی رضا، مثلِ درست داره انتخاب و

 .نباشم من

 داره؟ ربطی چه من به باشه، مبارکتون خُوب -

 :سارینا

ستم  - شت  تو خوا  نمی دیگه .شده  تموم بوده، تیرداد و تو بین چی هر کنی فرو گو

 .ببینمت تیرداد زندگیِ وسط پا جفت خوام

 دسففت برام زد، می ای خبیثانه لبخند بهم و شففد می بلند جاش از که حالی در بعد

 :گفت و داد تكون

 .بای بای بینمت، می عروسی تو -

 :گفتم خودم با .نشكستم ولی ردم،ک بغض

 .بودم سوخته ی مهره من هم، بار این و کرد رو انتخابش تیردادم -

 شاپ  کافی سمت  به بعد بودم کالس سر  سه،  ساعت  تا .شدم  بلند سختی  به جام از

 .کشه می رو انتظارم چی جا اون ببینم رفتم

 :مگفت و رفتم جا اون خانم تنها سمت به و شدم شاپ کافی وارد

 داشتید؟ تماس بنده با شما خانم، هستم عظیمیان من -

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 .هستم کریمی شیده من .اومدید که مرسی خانم، بله -

 با بود دختر یه .نشففسففت  دلم به چرا دونم نمی .دادم فشففار گرمی به رو دسففتش

 .بود رویایی تقریبا چهرش آسمون، رنگ به چشمایی
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 :شیده

 منو وقت هیچ دیگه بفهمه کیان اگه شففاید .کنم شففروع کجا از دونم نمی تشراسفف -

 خوام می کردم، رو فكرام من ولی نكنه فكرم بهم نبخشه،

 من دستشویی   رفت وقتی بود خونمون که دیشب  .بجنگم سرنوشت   با داشتنش  برای

 راستش برداشتم، گوشیش از رو شما ی شماره سریع

شتم  باهاتون دعوا کلی اومدنتون از قبل تا  که االن ولی بودم متنفر ازتون تقریبا و دا

 باشه تبسم زبونش ورد تمامِ دادم حق کیان به دیدمتون

 میاد یادم وقتی از .هسففتم کیان ی عمه دختر من .زنم می بهت رو دلم حرف ولی

 عاشقانه .زدن می صدا رو کیان بازدم و دم هر توی نفسام،

 رو این من ولی داره دوستم  بود نگفته بهم .داشت  رو هوام خیلی اونم دارم، دوستش 

 گرفت انتقالی که وقتی تا کردم، می حس رفتارش از

 

 

 شم،  می دیوونه دارم من دونید نمی .تبسم  شد،  زندگیش ی همه شما،  دانشگاه  اومد

 .طور همین هم شما شاید گذره، نمی شما از دونم می

شه  کیان اگه وای ستم،  منم نبا  دیگه شیده  کیان، از بعد گفتم، شم خود به رو این نی

 .مونه نمی زنده

شک،  شماش  از مروارید مثل ا سات    بیانگرِ که اومد می چ سا  ادامه بعد .بود پاکش اح

 :داد

ست  رو تو من، جان، شیده  ستش  قدر چه گفتم بهش زدم، حرف کیان با - : « دو  دو

 گفت بهم پایین، انداخت رو سرش و کرد عرق کیان .دارم

ست  رو تو قدر چه که گفت بهم بعد ستگاریت  بیاد خواد می زودی به و داره دو  .خوا

 کیانا مثل درست ولی دارم .»
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ستم  صویرِ  شیده،  .لرزید می د ضا  به وقتی بود من دیروزِ ت  اون ولی .کردم التماس ر

 عشقش داشتنِ برای حداقل بود، من از تر عاشق خیلی

 .جنگید می

 :شیده

 داری؟ دوستش هم تو -

 :گفتم و دوختم آسمونیش و خوشگل چشمای به رو نگاهم

 .باش مطمئن برسید، هم به کنم می کمكتون من -

 :شیده

 کنار؟ کشم می رو خودم من باشی داشته دوستش تو اگه ولی -

 چرا؟ -

 :گفت و دوخت سقف به رو چشماش شیده

 .خودم وجود حتی تره، مهم چی همه از واسم کیان خوشبختیِ چون -

 .بود احسففاس با دختر این قدر چه .شففد جمع چشففمام تو____________ اشففک

 :گفتم و گرفتم دستام تو رو دستش

 ولی حد همین در قایلم، احترام آرین آقای برای خیلی همكالسفی  یه عنوانِ به من -

 می خوشبختیتون ی واسه رو سعیم ی همه بدون، رو این

 .کنم

 :گفت و داد فشار محكم رو دستم شیده

 .گه می کیان همیشه که طور همون بسم،ت نظیری بی تو -

 :گفت بهم نگرانی با بعد

 دیدی؟ منو گی نمی کیان به که تو -

 .باشه جمع خیالت عزیزم، نه -
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 بود، دلم رو سنگین  غمِ یه .بیرون اومدم شاپ  کافی از و کردم خداحافظی شیده  از

 .سنگین خیلی

 حوصله  .رفتم خوابگاه در تا آژانس یه با و رفتم شاپ  کافی روبروی آژانس سمت  به

 ی حوصله بود، غروب نزدیک .نداشتم روی پیاده ی

 .نشستم خوابگاه نزدیک پارك توی و رفتم آروم آروم .نداشتم هم رو خوابگاه

 این به و تیرداد و خودم به کردم می فكر شیده  و کیان به .بودم غرق خودم فكرِ تو

 .تیرداد غریب و عجیب رفتارهای

 

 

شیِ  شیم  به نگاهی .خورد زنگ موبایلم گو  کلی که افتادم ستاره  و رخی یاد .کردم گو

 اپل جای به رو کوب گوشت این که بودن کرده مسخرم

 .بودم شده دور ازشون قدر چه ها بچه پیش رفت فكرم .بودم گرفته

 .شد می خاموش و روشن گوشیم روی خونه اسمِ

 خوبی؟ طوری؟ چه مامانی، سالم الو، -

 :مامان

 گلم؟ گرفته قدر این صدات چرا مادر؟ طوری چه دلم، عزیزِ سالم -

 .زندم سر و شاد قبراق، عزیزم، نه -

 :گفت و کشید آهی مامان

ست  وقتی چند االن تو -  با که هم وقتی از .نداری رو قبلت شادابی  و طراوت دیگه ه

 روز دو حداقل نیومدی جا این اصال زدی هم به تیرداد

 .بمونی ما پیشِ

 پكری؟ همچین افتاده اتفاقی .گلم نشده هیچی من، رِماد نه -

 :مامان
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سی  هفته آخرِ مادر، نه - ست،   عرو ضا شم؟  چی لباس موندم ر  باید حتما دفعه این بپو

 فردا .بدی باید خودت رو عمت جواب نیای اگه بیای

 .نیومده که بوده رضا خاطرخواه حتما گن می گلم، حرفه تا هزار سرت پشت

 .دیگه میام اینا عمه و علی امیر اب مادری، باشه -

 :مامان

 .خداحافظ باش، خودت مواظب عزیزم، باشه -

 .عزیزم خداحافظ -

 .نداشتم  جایی کس هیچ زندگیِ تو من یعنی .آدماش و دنیا این از بودم دلگیر حسابی 

 منو لرزیدنِ و بود سرد هوا .لرزید چونم اختیار بی

 بودم؟ می ضعیف قدر این باید چرا .اومد بدم خودم از .کرد می تشدید

شت  ساعت  کردم، ساعتم  به نگاهی .بود شده  تاریک هوا شیم  .بود ه  زنگ دایما گو

 ها بچه بر عالوه !جالب چه .ستاره و رخی خورد، می

 باشم،  تنها خواست  می دلم .اومد می اس ام اس هی .زدن می زنگ هم کیان و تیرداد

 .نداشتم خودمم ی حوصله

 :گفت گوشم بغل پسری که مبود خودم حالِ تو

 فرار هم خونه از اگه .شففیشففه تریاك، کرك، .دارم بخوای چی هر خوای؟ می چی -

 .باشی کاره این نمیاد بهت ولی دارم هم جا کردی

 گفت؟ می چی این !کردم می نگاهش بهت با

 :گفت و برد بود پام روی که دستم سمت به رو دستش

 .دارم رو هوات خودم من .خوشگله بریم بیا .بری هدر که نیست تو حیف -

 :گفتم و کشیدم رو دستم سریع

 .عوضی نشو نزدیک من به .لجن بكش رو دستت -
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 :پسره

سک  وای ای - صال  دارم، رو هوات خودم کنی؟ می ناز داری چرا من، عرو  ها بچه به ا

 .دارن نگه خودم واسه رو تو گم می

شتم  من .رفتم ركپا ورودیِ درِ سمت  به و شدم  بلند جام از سریع   می کار چی دا

 می خودم سر رو بالها این داشتم کی خاطرِ به کردم؟

 .ذاره نمی زندم بفهمه امیر اگه آوردم؟

سره  .دویدم می سریع  شت  هم پ  نفر یه به خوردم محكم دفعه یه دوید، می سرم  پ

 نگهم قوی دست یه بخورم زمین که این از قبل ولی

 آخرِ شبِ  کثیف، آدمای این بین امشب  بودم مئنمط .خوندم رو اشهدم  دیگه .داشت 

 .آوردم باال رو سرم ترس با .عمرمه

 !منه تیرداد ی جذبه پر چشمای این !من خدای وای

 هنوز !اومد؟ می سرم  بالیی چه دونم نمی رسید،  نمی اگه .کنم بغلش خواست  می دلم

 در و عصبانی ی قیافه ی متوجه تازه که بودم بهت توی

 .دمش تیرداد همِ

 :پسره

ستت  !مرتیكه آی - سی  پارك این تو بابا .بكش رو د  ی کرده نظر رو نداره جرات ک

 هر خودم ور، این بیا نازگل، آهای .بذاره دست شایان

 .کنم می مالیت شارژ حسابی باش من با رو امشب دم، می بهت بخوای چی

 که ددا می فشففار رو دسففتم قدر این .شففد می خُرد داشففت تیرداد دسففت تو دسففتم

 .بشه قلم که االنه کردم می احساس

سره  ستم  که اومد سمتم  به پ  که زد شكمش  به لگدی چنان تیرداد ولی بگیره رو د

 .پیچید خودش به و زمین روی شد پرت پسره

 :تیرداد
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ضی،  ی مرتیكه - ضافی  غلط تو عو  شانس  فقط .کردی نگاه تیرداد ناموس به کردی ا

 تیكه االن هوگرن نخورده، بهش کثیفت دست آوردی

 .کردم می تیكت

 :گفت بعد !بود هم کلفتی پوست عجب .شد بلند جاش از پسره

 بیاد بذار خوش زبونِ با شده؟  بلند پارك این تو کسی  شایان  دست  رو حاال تا کی از -

 .قرتی ی مرتیكه ور، این

 شفروع  و زمین روی کرد پرتش و گرفت رو یقش و آورد هجوم سفمتش  به تیرداد

 :گفت و یارو زدنِ به کرد

 کن؟ تكرار دوباره رو حرفت داری جرات !تو؟ به بدم رو زنم عوضی آشغالِ -

 :گفت و زد داد بعد

 .ماشین تو برو تبسم، -

 .بودن کرده وصل کیلویی ده ی وزنه یه پام به انگار .تونستم نمی من ولی

 :پسره

 .دهگر می ول پارك توی شب وقت این تا زنت که غیرتت حالِ به خوش پس -

سره  به دیگه تیرداد شت  و نداد مهلت پ شتم  .زد دهنش تو محكمی م  می ترس از دا

 و ریز العاده فوق تیرداد به نسبت پسره البته مردم

 .بود کوچیک

شتیش  خدا رو تو کن، ولش تیرداد - سه  جونِ رو تو .کُ  خواهش کن، ولش جون نفی

 .کنم می

 

 

ست  تیرداد، سره  سرِ  از د شت  پ  و سیاه  ی چارخونه ی مردونه بلوز بمیرم، الهی .بردا

 لبشم ی گوشه و بود شده پاره بود تنش که سفیدی
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شه  اومد، سمتم  به .اومد می خون شین  سمت  به و گرفت رو چادرم ی گو شوند،  ما  ک

 خودشم ماشین، جلوی صندلی روی کرد پرتم رسما بعد

شین  کنارِ ذره یه ستش  و رفت راه ما  کنارِ رختد به بعدم .برد فرو موهاش تو رو د

 رو، پاش .شد ماشینش سوارِ و زد محكمی مشت ماشینش

 .نشه چیزیم که بستم رو کمربندم ترس از .رفت و گذاشت گاز پدال روی

شیش   رگه دو صداش  بود زده داد قدر این بگردم، الهی .داد جواب خورد، زنگ گو

 :گفت می که شنیدم می رو صداش .بود شده

 .ممنون مرسففی، .نشففید نگران منه با االن .کردم پیداش بله، .صففمیمی خانم سففالم -

 .خدانگهدار

 زنگ چی، مثل دونم نمی منم گوشیِ  حاال .عقب صندلی  کرد پرت رو نازنینش گوشی 

 .خورد می

 شكستن   داره که حالی این با ببینه تیرداد اگه !کیانه خدا یا .کردم صفحش  به نگاهی

 ،کردم می فكر خودم با داشتم .شاخشه روی دندونام

شت  با اول شیم  که کله، با یا دهنم تو کوبونه می م ستم  از گو شیده  د  دیدنِ با .شد  ک

 یه .کرد عوض رنگ جدی جدی دیگه آرین، آقای اسم

 (1roman.irساخته شده است) یک رمانکتاب در سایت این 

 :گفت و زد داد

 .لعنتی -

 صندلی  روی کرد پرت رو گوشیم  .نداشتم  زدنم حرف جرات شدم،  روح قبضِ که من

 .دنترکی بود، جون سخت یكی این آوردم شانس عقب،

شنگ  جای یه رفت شت  نگه ق شینش  از .بود پامون زیر تهران تقریبا .دا  شد،  پیدا ما

 و کرد باز رو ماشین درِ اومد بعد رفت، راه کم یه دوباره

 :گفت

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .پایین بیا -

 :زد داد و گرفت آسمون سمت به رو سرش .بودم نشسته جام سرِ ماست مثلِ من

 .پایین بیا گم می بهت -

شین  کنار و شدم  پیاده سریع  سادم  ما ساد  روبروم .وای شمام  تو و وای  .کرد نگاه چ

 رو، سنگینش دستای سوزش بودم منتظر .برد باال رو دستش

 .آورد فرود ماشین سقف روی صورتم بغل رو مشتش ولی کنم احساس صورتم روی

 :تیرداد

 با کردی؟ می غلطی چه پارك تو شب  وقت این آخه کنی؟ می تو چیه کارا این آخه -

 جواب غیرت؟ بی منِ با هان؟ کنی لج خوای می کی

 کنی؟ می نگاه منو بِر بِر چرا دیگه، بده

 .زد می داد من سرِ جوری این که کیه بود کرده فكر .کرد می عصبانیم داشت دیگه

 .خوابگاه برگردون منو هم حاال .بدم توضیح شما برای بینم نمی لزومی من -

 :گفت و داد فشار هم روی رو دندوناش تیرداد

 لجباز ی دختره .کنم می ثابت بهت زودی به تبسفففم، کنی می اشفففتباه داری تو -

 .اختیارتونه در آژانس بفرمایید

 به حرفی هیچ بدون و شففد ماشففین سففوار آزاد هوای در کردن تنفس کم یه از بعد

 نزدیک .بود شده آروم کم یه انگاری .بردم خوابگاه سمت

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از .داشت نگه خوابگاه

 .خداحافظ ممنون، امشب بابت -

 

 

 و گرفت سمتم  رو گوشیم  .وایسم  شدم  مجبور .کرد صدام  که رفتم خوابگاه سمت  به

 :گفت
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 یه فقط دیگه بار یه اگه .نیستم  آروم قدر این همیشه  وگرنه اومدم، کوتاه دفعه این -

 جا حسابی رو حالت کنی، ها بازی بچه این از دیگه بار

 .رممیا

 می وحشتناك  شد  می عصبانی  وقتی تیرداد واقعا چون کاذب نفسِ به اعتماد یه با منم

 :گفتم شد،

سبتی  هیچ شما  با دیگه من مهندس، آقای اوال -  نمی مربوط شما  به کارامم و ندارم ن

 برید خواید می هفته آخر که کسیه شما ناموس دوما شه،

 قراره زودی به و کرده خواستگاری  ازم که هستم  کسی  ناموس بنده و خواستگاریش 

... 

 تو ترسففا، قول به .کردم جان نوش جانانه سففیلی یه که بود نشففده تموم حرفم هنوز

 بود سنگین حدی به دستش .شد جا به جا فكم "نبود قرار"

 که رمانا این تو بود سوال  جای واسم  .شدم  ولو خیابون کنارِ و رفت سیاهی  چشمام  که

 نمی چیزیشون چرا خورن می سیلی همه این دخترا

 شه؟

 زده شوك  تیرداد .اومد نمی بند لبمم ی گوشه  خونِ شد،  نمی قطع گونم روی سوزش 

 رو کاری چنین یه عمرش تو انگار کرد، می نگاهم

 خوابگاه سمت  به و شدم  بلند جام از سختی  به .نكردم نگاهش دیگه .بود نداده انجام

 می فقط ،نكردم توجهی التماساشم و حرفا به دویدم،

 .دویدم

 شفرافت  خانم .گرفتم صفورتم  کنار رو چادرم و کردم پاك رو لبم کنار خونِ سفریع 

 سمتم به زد، صورتش به من دیدنِ با خوابگاهمون مسئول

 :گفت و اومد

 صورتت؟ شده چی تو؟ بودی کجا تبسم وای -
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ستتارمم  !بیا د  و بندمب خالی شدم  مجبور بدم؟ چی رو این جوابِ حاال .نداد جواب ا

 :بگم

 باال؟ برم هست اجازه .شدم درگیر بدزدن رو کیفم خواستن می شرافت خانم هیچی -

 :شرافت

شو،  درگیر اراذل این با هم دیگه .برو عزیزم، آره -  کاری .دختر تره واجب جونت ن

 .بزن زنگ داشتی هم

 .حتما بله، -

سته  هم ای خالی عجب ست  مین کی هر ".شدم  درگیر" گفتم، همچین !بودم ب  دون

 !دارم کاراته مشكی کمربند کرد، می فكر

 سریع  دیدنم با و بودن منتظرم نگرانی با ستاره  و رخساره  .رفتم اتاقم سمت  به سریع 

 .اومدن سمتم به

 :رخساره

 شده؟ چی صورتت .ببینمت تو؟ بودی کجا دیوونه، -

 :ستاره

 شده؟ چی بگو آخه !کبوده؟ گونت چرا تبسم وای -

ستم  دیگه شم  وددارخ نتون ساره  بغل توی و با  به ها بچه .کردم گریه سیر  دلِ یه رخ

 .کردم تعریف رو قضیه ها بچه برای .کردن آرومم زور

 رو تیرداد تلفنِ جوابِ بودم سففپرده ها بچه به .کرد پانسففمان رو لبم زخم رخسففاره

 .بودم کرده سایلنت رو گوشی خودمم ندن،

 

 

شتم  هم روی پلک دیشب  از هنوز .ست  چهارشنبه  روز صبحِ  هفت ساعت   ذهنم .نذا

 رو تیرداد نقیضِ و ضد رفتارهای این دلیل .درگیره خیلی

 .زد زنگ بهم علی امیر که بودم افكارم بررسی حالِ در .فهمیدم نمی
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 شده؟  چی !ها نگیری کوچیكت آبجی از خبر یه .نباشی  خسته  خوبی؟ داداشی،  سالم  -

 !زدی زنگ زودی این به صبح انداختی راه پزی کله

 :امیر

 بابا، نه چطوری؟ تو خوبم، من .گلتم روی ی شرمنده  .دنیا خواهرِ زیباترین بر سالم  -

 رو تخصصش که کاری تو بسه، برام شرکت هموم

 دو ساعت  باش آماده خونه، ریم می داریم ظهر از بعد دلم عزیزِ .شم  نمی وارد ندارم

 .دنبالت میایم

 هم اینا عمه ؟!آخه خوشگله  کجام من ما؟ بغلِ زیر ذاری می هندونه چرا !داداش وا -

 دیگه؟ میان

 :امیر

 .میان عزیزم، آره .هسففتی زیبایی ی ملكه شففما که نفر یه من واسففه دارید، اختیار -

 .هستن نژادم آریا آقای ی خانواده

 دعوتن؟ هم اونا مگه -

 :علی امیر

 هم اینا بابا تا کرده دعوتشففون سففوری عمه ی اجازه با بابا نداری؟ خبر مگه آره، -

 نداری من با کاری فعال خُب .بكنن قدیما از یادی

 خواهری؟

 .خداحافظ .بینمت می عزیزم، نه -

 :امیر

 .خداحافظ -

 !سارینا؟ خواستگاریِ برن هفته آخرِ نبود قرار مگه .فكر تو رفتم باز

 به رو صبحونه  خوردن از بعد .شدن  بلند خواب از هم ها بچه که بود نُه حدود ساعت 

 :گفتم و کردم ها بچه
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 کنم؟ کار چی صورتم روی کبودیِ این با حاال ها بچه خوب -

 :رخی

 .جیگر خودته به رسیدن کم یه چارش من، گوگولیِ -

ستم    نمازم، خوندن از بعد ظهر نزدیک باالخره ش  چی خوان می ستاره  و رخی ببینم ن

 !کنن؟ کار

 شفففدنِ خوب زمانِ تا دادن یاد ممبه پوشفففونون، ماهرانه رو کبودی کلک، هزار با

 .بپوشونمش جوری چه صورتم

 .بیاره من لبِ به رو لبخند تا آورد می در بازی مسخره دایما رخی

 :رخی

شی؟  می چه !خواهر برات بمیرم الهی - ست  چه ک  !مرده؟ ذلیل داره هم سنگینی  د

 !واه واه واه !زرد؟ تو قدرم این ادواردم شاهزاده آخه

 .خندیدم لیک رخساره لحن از

 :ستاره

 میان؟ باهاتون هم اینا ادوارد جدی جدی تبسم، -

 

 

 .کنم تحمل خر سر باید دیگه، آره -

 :رخساره

 !بشنوه دلت ته از خدا -

 زنگ امیر که بود نیم و یک ساعت  .کردم جمع رو وسایلم  .کردم نگاهشون  چپ چپ

 کردم خداحافظی ها بچه با .منتظرمه در دم گفت و زد

 نشسته   جلو وحید که شهداد  عمو  یكی .بود در جلوی ماشین  تا سه  .در ویجل رفتم و

 که بود امیر پراید یكی عقب، عمه و عمو و بود
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 جون نفیسففه و خودش که بود مهندس ماکسففیمای هم یكی بودن، وحدانه و خودش

 .عقب هم ترانه و تیرداد و بودن نشسته جلو

شش  توی هندزفری تیرداد شماش  و بود گو ست  رو چ  صندلی  به رو سرش  و بود هب

 .بود داده تكیه

 .مغرور خودخواه .نیست من اومدنِ منتظرِ اصال بگه خواد می بود معلوم

 :علی امیر

 .بریم شو سوار بیا .خانم آبجی سالم -

 حرص که این خاطرِ به هم باشففن، راحت هم با وحدانه و امیر که این خاطرِ به هم

 :گفتم دربیارم رو تیرداد

شین  تو اونم وحید، پیشِ برم من دی می اجازه اگه داداش، - ست،  ما صلش  تنها  حو

 .ره می سر

 :امیر

 .گلم راحتی طور هر عزیزم، باشه -

 تیرداد به سالمی  لب، زیر .کردم علیک و سالم  همشون  با و مهندس ماشینِ  کنارِ رفتم

 رو جوابم بود بسته چشمش که طور همون اونم کردم

 .داد

 عمه .نشستم   جلو شهداد،  عمو و عمه اصرارِ  به و رفتم اینا عمه ماشینِ  سمت  به سریع 

 .خوابیم جاده تو بیفتیم شهداد و من گفت

 :وحید

 پیدایی؟ کم !مهندس خانم به به -

 .اعظم مهندسِ شدی پیدا کم شما بابا، نه -

 :گفت و کرد خم رو سرش وحید

 .ببخش را حقیر ی بنده شماست، با حق مهندس، خانوم بله -
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ست  عمه بینیِ پیش دقیقه، چهل تقریبا از بعد .شدیم  جاده وارد  و بود اومده در در

 .بود برده خوابشون جفتشون

 :وحید

 گیج فكری، تو تبسم؟  چیه !گهواره تو گذاشتنشون   انگار !باش رو ما بابای و مامان -

 !زنی می

 .بودم بیدار صبح تا دیشب میاد، خوابم کم یه هیچی، -

 :وحید

 .کنم می بیدارت رسیدیم واب،بخ بگیر خُب -

 .نمیاد خوابم که فعال -

 

 

شتم   سرایداری  ی خونه مثل مهندس، ی خونه برابرِ در ما ی خونه کردم می فكر دا

 .فهمیدم می رو تیرداد تحقیرهای معنیِ تازه .مونه می

 .شنیدم رو وحید صدای که بودم فكر تو حسابی

 :وحید

ستی  - ستادت  دخترِ این شیطون،  را سه؟  و ناز قدر چه ا سم  تونی می !ملو ستش  وا  در

 کنی؟

 :گفتم ناخودآگاه افتادم تیرداد حرف یاد

 !ها توپه وضعشون اینا !باز با باز کبوتر با کبوتر وحید، ولی -

 :وحید

 .کنم می امتحان رو خودم شانسِ من خُب ولی متین شما حرف بله، -

 !دیدیش ساعته دو هنوز تو، !خیال بی -

 :وحید

 داری؟ اعتقاد نگاه یک در عشق به تو .کرد کاریش شه نمی دله یگه،د دیگه -
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 .اصال نه، -

شینِ  موقع، همین تو .خنده زیر زدیم جفتمون بعد  تیرداد .شد  ما تراز هم مهندس ما

 خاص، آقای دوباره انگار .داشت نمی بر ما از چشم

سره  .برگردوند رو روش افتاد من به نگاهش که همین ولی !بود شده  غیرتی  از ی پ

 .راضی خود

شن  رو ضبطش  وحید شت  آهنگ و کرد رو  خوابم آهنگ کردنِ زمزمه با منم و گذا

 .برد

 کن خواب دوباره منو توام رویای درگیرِ

 کن انتخاب منو تو گذاشت تنهام اگه دنیا

 نبود خبر بی انگار من آرزوی از دلت

 نبود اثر بی چشمات من تصمیمای تو حتی

 کنم خواهش چشمام با تا نگم چیزی بهت خواستم

 کنم آرامش احساس تا روت ام بسته رو درا

 شكست من غرورِ انگار ولی کنم نمی باور

 فایدس بی من اصرارِ بری خواد می دلت اگه

 کنه پنهون بغضمو تا دلم، کنه می کاری هر

 کنه بیرون من سرِ از رو تو فكر تونه می چی

 ننك کم عشقت از که یا بذار دلم رو داغ بیا

 ... نكن قانعم کم به منه سهمِ تو تمامِ

سفند  با معمول طبق مامان، .شدم  بیدار خواب از وحید صدای  با ستاده  در جلوی ا  ای

 مامان بغلِ تو رو خودم و شدم پیاده ماشین از سریع .بود

 بغلم و اومد سففمتم به بابا .کردم خالی رو خودم شففایدم .کردم گریه کلی و انداختم

 !چرا؟ دونستم نمی کرد، می نگاهم نگرانی با .کرد
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 چشففماش تو .کردم نگاهی تیرداد به برگردوندم رو روم .شففدیم خونه وارد باالخره

 اونا باغ و کجا ما فسقلی ی خونه .گشتم می تحقیر دنبالِ

شمای  از رو منظورم انگار !کجا؟ شماش  گفت، چیزی لب زیرِ .گرفت بارونیم چ  رو چ

 .انداخت پایین رو سرش و داد فشار دستش با

 هم وحدانه و ترانه من، و داد خانوادش و مهندس آقای به رو علی امیر اتاقِ مامان،

 بود قرار هم عمه ی خانواده .شدیم ساکن من اتاقِ توی

 راحتی لباس .بودن کرده قدیما یاد کلی مهندس و بابا   .سفففمیه  عمه  ی خونه  برن

 .شدم جمع وارد و انداختم سرم رو چادرم پوشیدم

 :گفت خونسردی نهایت در علی امیر که بودم خوردن چایی مشغول

 که؟ شناسی می رو کاوه دوستم بابا، -

 :بابا

 کنه؟ می کار بازار تو باباش که همون -

 :امیر

 .آره -

 :بابا

 طور؟ چه خُب -

 :امیر

ستش،  - سم  از را ستگاری  تب شم  به کنم، مطرح خانوادم با گفتم منم .کرده خوا  خود

 .دم می خبر بعد بگم

 .کردن می نگاهمون خونسردی با هم همه .پرید همزمان تیرداد و من گلوی تو چای

 :بابا

 خوبیه؟ پسره علی؟ امیر چیه تو نظرِ -
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 :امیر

 خدا با پسرِ  .ندیدم ازش ناجوری مورد سال  چند این تو من مقبولیه، پسرِ  من نظرِ به -

 آبجی خاطرِ ره، می خودش جیبِ تو دستشم خوبیه، و

 .خواد می خیلی هم رو ما چولویکو

 :مهندس

 .بیان بگو خوبه اگه سالمتی، به خُب -

 مشت  دستای  و وحشتناك  العاده فوق اخمِ یه با و بود کرده تنگ رو چشماش  تیرداد

 .کرد می گوش جمع حرفای به شده

 :بابا

 جان؟ تبسم چیه خودت نظرِ خُب -

 .برگشت من سمت به نگاها ی همه

 .کنم فكر باید یعنی ... دونم نمی ... من خُب، -

 .کرد نگام عصبانیت با تیرداد

 .ندارم ازدواج قصد فعال کنم، فكر خوام نمی اصال نه، خُب -

 

 

 .رفتم اتاقم سمت به و کردم خواهی عذر همه از

 .بخندونه منو تا کرد اذیتم و گذاشت سرم به سر کلی وحدانه خواب موقعِ شب،

 .حرف کم و آروم العاده فوق دخترِ یه .بود شففده جالبی شففخصففیت برام خیلی ترانه

 جورایی یه بریزم، باهاش رو دوستی طرحِ داشتم دوست

 .بود نشسته دلم به

سه  کردن جور و جمع مشغولِ  همه .بود شلوغ  کلی خونمون تو صبح  از  عروسیِ  ی وا

 .بودن رضا



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

ست  به سی  خانم، سمیرا  خوا ضا  دونم نمی .بود مختلط عرو سم  رو ر  که ودب کرده طل

 مقید آدمِ اصوال رضا چون !اومد؟ می راه باهاش قدر این

 .بود ای غیرتی و

ساسِ  دلم توی دیگه صی  اح سبت  خا ضا  به ن شتم،  ر ساسِ  اون یعنی ندا  رو قبل اح

 .نداشتم

شتم  ای فیروزه شالِ  یه با ای فیروزه دامنِ و کت یه .لباسام  کمد سراغِ  رفتم  یه .بردا

 .شدیم رفتن ی آماده و کردم هم آبی کوچولوی آرایش

 کت یه هم وحدانه .بود شده  خانوم قدر چه بود، تنش ای قهوه شلوار  و کت یه ترانه

 تو .اومد می بهش هم کلی که بود پوشیده شیری دامنِ و

شكی  شلوارِ  و کت یه .بود زمین رو تیرداد تریپ از فكم راه  یه با بود تنش براق م

 کشیده قدش دبو شده باعث که سفید ی مردونه پیرهنِ

 .بیاد نظر به تر

سیدیم  حال هر در شتر  .بود داری خنده مجلسِ چه .ر شتن  درد به بی  سایت  روی گذا

 همه تقریبا ما ی خانواده !خورد می طنز مطالب عنوان به

شتن  چادر با دامن و کت صفه  لباسِ تقریبا سمیرا  ی خانواده دا شون  نیمه و ن  .بود تن

 هم انصافا .شد می رگزارب سمیرا بابای ی خونه تو عروسی

سته    میز یه دورِ هممون .بود بزرگ خیلی ش  .شدن  وارد داماد و عروس که بودیم ن

 خونسرد کامال منم .بود من رفتارِ به حواسش تمامِ تیرداد

 و عروس باالخره .کردم می نگاه سمیرا  نظیرِ بی تقریبا ی چهره و رضا  کرمِ تریپِ به

 نمی .رسیدن ما میزِ هب پرسی احوال و سالم برای داماد

 به نگاهی نیم یه رضا  !بود؟ وایساده  من کنار و بود اومده کی موزمار تیرداد این دونم

 :گفت و انداخت تیرداد

 کنی؟ نمی معرفی دایی، دختر -
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 .هستند بابا دوست پسرِ نژاد آریا آقای ایشون بله، -

 .شد  بقیه با پرسی  احوال و سالم  مشغولِ  و داد فشار  رو تیرداد دست  سردی  به رضا 

 :گفت و کرد ول رو رضا دست سمیرا موقع همین تو

 .بیا هم تو پیشش، رم می من .اومده آرش !رضا وای -

 :گفتم آروم و کردم رضا به رو !کرد می نگاه رو عروس رفتنِ مبهوت و مات رضا

سر  - ستون  عمه، پ  می آرش با مجلس آخرِ تا وگرنه برو زودتر هم حاال .پرید عرو

 !ها هرقص

شیمون  نمه یه خودم ولی خنده، زیر زدن ناخودآگاه من لحنِ از همه  این که شدم  پ

 .بودم زده حرف باهاش جوری

سط  سم،  و شه  یه و شد  بلند ما کنارِ از و خورد زنگ تیردا موبایلِ مرا  خلوت ی گو

 حتی ولی مردم می کنجكاوی از داشتم .شد صحبت مشغولِ

 !گه می چی بفهمم نتونستم هم خونی لب از

سی  ضا  عرو شغولِ  همه صبح  از امروز .شد  تموم هم ر  هم با و بودن خاطره تجدید م

 به و بودیم نشسته آروم تیرداد و من .زدن می حرف

 هم تیرداد موبایلِ و اومد اس ام اس من برای همزمان .دادیم می گوش حرفاشففون

 رفت و کرد خواهی عذر جمع از تیرداد .خورد زنگ

 :بود نوشته بود، کیان .کردم باز رو شیمگو اس منم .بیرون

 

 

 گیرد می نفسم  اما نیست  حرفی نشود  یا بشود  گر باورت نكنی، یا کنی یاد مرا تو .»

 « نیست تو های نفس که هوایی در

 تهران به رفتن محضِ به باید .کنم قبولش تونستم  نمی من ولی بود خوبی پسرِ  کیان،

 .کردم می مشخص باهاش رو تكلیفم
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شت  ادتیرد سابی  .برگ صبی  و ریخته هم به هم، ح سید  می نظر به ع ستم  نمی .ر  دون

 عصبی باعث بیگاه و گاه های تلفن این دیشب، از !چشه؟

 .بود شده شدنش

 در سره  یه ولی زدن می حرف هم با چی به راجع بابا و تیرداد دوم نمی شب  آخرِ تا

 سمت به باید فردا صبحِ حال هر در .بودن صحبت حال

 .داشتیم ... و کالس و کار همه یكشنبه چون افتادیم می راه نتهرا

 اصففرارِ با .تهران سففمت برگشففتیم نژاد آریا آقای و عمه ی خانواده با صففبح امروز

 یه تو هم بزرگترا و نشستیم ماشین یه تو ها بچه ما بزرگترا،

 شستن  ن جلو وحید و تیرداد .بودن خودشون  ماشین  تو هم علی امیر و وحدانه ماشین، 

 خوابشون راهی اول که وحید و ترانه .عقب ترانه و من

 .موندیم تیرداد و من برد،

 ژاکت یه !بود؟ زده تیپی چه کردم، بهش نگاهی نیم یه .بود فرمون پشففت تیرداد

 ساقِ تا رو آستیناش و بود تنش سفید و ای قهوه ی پاییزه

 و تیغ سه  صورتشم   .بود زده شیک  العاده فوق آفتابی عینک یه .بود زده باال دستش 

 و بود گذاشته پنجره ی لبه رو آرنجش .بود افتاده برق

شم    شت  که هم ترانه و وحید .کرد می رو رانندگیش متفكرانه و بود چونش روی انگ

 رو ماشین فضای گوشیم اس ام اس صدای .بودن خواب

شیم  .آورد در سكوت  حالت اون از  رین،آ آقای این !بعله .آوردم در کیفم از رو گو

 من به حواسش کامل آینه توی از تیرداد .نبود ما خیالِ بی

شه  مثل اس متن .بود شقانه  همی  روی لبخند یه اختیار بی آدم شد  می باعث و بود عا

 .کنه خونه لبش

 :تیرداد
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 خانم گُلِ از گُل جوری این که کردن وزوز و گفتن چی داشتن؟  تشریف  آرین آقای -

 شگفت؟

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام

 بخونم؟ بلند خواد می دلت واقعا -

 :گفت و زد ای عصبی لبخند تیرداد

 بگیریم؟ یاد هم ما بخون آره -

 بدبختی هزار با را دلتنگی شففو، رد آهسففته گذشففتی، دلم حوالی از امشففب اگر .»

 - « ام خوابانده

 :گفتم زدم، ای پیروزمندانه لبخند

 ؟...انشاا گیره می ارقر استفادتون مورد حاال نه؟ بود، جالب -

 :گفت و کرد عوض رو دنده عصبی

 باشه؟ ببندی، رو دهنت کن سعی -

 دارم؟ نسبتی چه شما با بنده دقیقا؟ چرا ببخشید، -

 :تیرداد

 ... هنوز شما -

 :گفت و خورد رو حرفش

 

 

 نكنم فكر ضمن، در نه؟ مگه بِده، اس شما به دهب خیلی غریبه مرد یه ولی هیچی، -

 این بدونن؟ چیزی علی امیر و بابات باشی تهداش دوست

 بگی؟ بهشون داری چی دفعه

 .نبازم رو خودم کردم سعی .گرفت گُر تنم تموم لحظه یه حرفش از کردم احساس

 فهمم؟ نمی رو منظورتون -

 :تیرداد
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ضحه  کامال منظورم - شه  بد خیلی مذهب، ادعای همه این با کنم فكر .وا سرِ  یه با با  پ

 نه؟ مگه کنی، بازی اس ام اس غریبه

 :گفتم و زدم عصبیت تا باشه آرامش روی از بیشتر کردم سعی که لبخندی

 .باشه آیندم همسرِ قراره نیست، غریبه -

 :گفت و کرد بهم وحشتناك فوقِ نگاه یه آینه توی از تیرداد

 .نداره فایده دیگه جوری این کنم، می حالیت تهران رسیدیم -

سیدن  تا شتن  سرش  به سر  ترانه و وحید قدرم چه هر نگفت، هیچی تهران به ر  گذا

 .شدم اخمالو خودش مثل منم .نشد که نشد باز اخماش

 .رو پر ی پسره

سیدم  دوباره ساره  و ستاره  برای دلم خداییش .خوابگاه ر  به .بود شده  تنگ کلی رخ

 صدای با .کردم باز یهو رو در و رفتم اتاق سمت

 :گفتم وحشتناکی

 .سالم -

 افتاد تخت روی از شد  هول من صدای  با بود خوابیده تخت ی گوشه  رخساره  بیچاره

 هینِ یه خوند، می درس داشت طفلكم ی ستاره .پایین

ستش  و گفت بلند شت  قلبش روی رو د  از در جلوی تا دو این حالت از که من .گذا

 دست از قدر چه که بماند البته بودم گرفته درد دل خنده

 .خوردم کتک جفتشون

 :رخی

 گذشت؟ خوش مسافرت نژاد آریا آقای با تبسم، گم می -

 :ستاره

 بود؟ تیردادم رفتی؟ رضا عروسی راستی، -

 .بابا رفت گیج سرم کنید، سوال یكی یكی !وای ای -
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 :رخی

 بگو؟ سریع تند، زود، -

 .کردم تعریف واسشون رو روز سه دو این جریانِ تمامِ

 :ستاره

 تو نظرِ رخی، نه مگه !کنن می مخفی تو از رو چیزی یه دارن اینا نكنم غلط گم، می -

 چیه؟

 :رخی

 

 

 باهاشون  تو ی خانواده هنوز چرا کرده تیرداد که کاری اون با وگرنه !واال دونم نمی -

 دارن؟ آمد و رفت

 .دونن نمی رو رابطمون زدن هم به واقعیِ دلیل من ی خانواده -

 :رخی

 !دختر کنن سرت بر خاك یعنی -

سما  شه،  می شروع  امتحانمون دیگه ی هفته از بابا، شید  بلند ها، بچه خیال بی -  ر

 .درس اال بودیم چی همه دنبالِ ترم این .شیم می بیچاره

 با صففبح : امروز .دانشففكده بریم بود قرار تعطیالت روزی چهار سففه، از بعد باالخره

 به ورود محض به .داشتیم کالس نژاد آریا استاد

شمم  کالس ست  و بود میز روی سرش  که تاداف کیان به چ ست  د  بهداد صمیمیش  دو

 گوشِ در من دیدنِ محضِ به که .شونش روی نظری

 :گفت گوشم در رخی .آورد باال رو سرش سرعت به که گفت چیزی یه کیان

 .دریاب رو طرف .بسوزه عاشقی پدر !خدا ای -

شمناکی  نگاه ستش  .انداختم بهش خ سلیم  عالمت به رو د ست    ارمکن و برد باال ت ش  .ن

 خواهرِ کیانا بود قرار امروز .بودم غرق خودم افكارِ توی
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 امروز ی واسففه منم بود، داده اس بهم باری چند بودم که خونه تو .ببینم رو کیان

 تا .کردم می تمومش باید دیگه .بودم گذاشته قرار باهاش

شید،  می عذاب اون هم باید کی صد  یه شایدم  و شیده  هم من، هم ک  از !؟تیرداد در

 !عمرا باشه؟ ناراحت تیرداد .گرفت خندم خودم حرف

 بیرون، برن سففیاوش و بهمن با قراره سففتاره و رخی امروز که کردم شففكر رو خدا

 نصیحت کلی و دادم می پس جواب کلی بهشون باید وگرنه

 رو شیده که جایی همون خوابگاه، نزدیک شاپِ کافی تو باهاش سه ساعت .شنیدم می

 من و شد تموم کالسا باالخره .داشتم ارقر بودم دیده

صمیم  ولی گفتم؟ می باید چی .بود درگیری از پر ذهنم .افتادم راه  گرفته رو خودم ت

 می رو انتقالیم کیان ی قضیه کردنِ تموم از بعد .بودم

 .دیگه جای یه رفتم می و گرفتم

 شباهتش  لبتها شناختمش  تقریبا بود داده که هایی ویژگی از شدم  که شاپ  کافی وارد

 تنش کاربنی آبی پالتوی یه .نبود تاثیر بی هم کیان به

 اونم .بود سرش  هم کاربنی آبی ساتنِ  روسریِ  یه و رنگ همون به کیفی و بوت با بود

 تكون دست واسم شد، بلند جاش از .شناخت منو انگار

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم و رفتم سمتش به .داد

 .آرین خانم خوشحالم آشناییتون از هستم، عظیمیان تبسمِ من، -

 :گفت و داد فشار رو دستم

 سفارش  خوری می چی .بینمت می خوشحالم  خیلی .گلم بشین  خوبی؟ عزیزم، سالم  -

 خانومی؟ بدم

 زیاد حرف .خوابگاه برگردم زود مجبورم .ندارم زیادی وقت من جان، کیانا راستش  -

 .کم وقت و داریم

 :کیانا
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 !هستی؟ تعارفی قدر چه دختر، خوب -

 :گفت و داد سفارش قهوه با شكالتی کیک تا دو

 .بگو تنگت دلِ خواهد می چه هر شماست، اختیارِ در کامل من گوشای -

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 

شید  زنم، می حرف مقدمه بی کم یه من - ساس  .ببخ  دوا رو دردی مقدمه کنم می اح

 به شعالق از و دیدم رو شیده من راستش .کنه نمی

 .برسن هم به کنید کمک خوام می شما از و دارم خبر آرین آقای

 :گفت و زد غمگینی لبخند کیانا

 یا نداری عالقه کیان به واقعا یا کنی می گذشففتگی خود از داری شففیده خاطر به -

 وسطه؟ ای دیگه کس پای شایدم

شتر  حقیقتش، خُب - ضوعِ  بی  ازدواج ای دیگه کس با بخوام که این نه ولی سومه  مو

 این از تر پیچیده خیلی من زندگیِ موضوعِ ولی کنم

 .حرفاست

 :کیانا

ستش  - ستمه،  بهترین شیده  بخوای، رو را سط  این دارم خودمم دو شم  می زجر و  .ک

 همیشه بچگی از .رو کیان شیده و خواد می رو تو کیان

 دونم نمی باشه،  همین خاطرِ به هم شیده  ی اندازه بی عشقِ  شایدم  و بوده شیده  ناجیِ

 .بگم چی

ستش  –  آقای نامزد من بگید و کنید صحبت  آرین آقای با خودتون خوام می من را

 .هستم نژاد آریا

 :کیانا

 بود؟ نفهمیده االن تا کیان طور چه پس !گی نمی جدی داری؟ نامزد تو -
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 .بدونه کسی خواستیم نمی تیرداد و من خُب -

 :کیانا

 نزدی؟ حرفی کیان به چرا تو پس -

 :گفتم و انداختم پایین رو رمس

 .خورد هم به نامزدیمون ما دانشگاه، به شما برادرِ اومدنِ از قبل چون -

 :کیانا

 داری؟ نامزد کنه فكر کیان خوای می چرا پس -

 که جور هر کنید، صحبت  آرین آقای با خودتون شما  .برم باید دیگه من شرمنده،  -

 از دادی، من به رو وقتت که این از ممنونم .دونید می

 .شدم خوشحال خیلی دیدنت

 .نگیره گریم کردم می دعا .کرد می خفم داشت بغض .شدم بلند جام از و

 :کیانا

 بری؟ خوای می زود چه عزیزم -

 .بندن می رو خوابگاه در برسم دیر اگه آخه -

 :کیانا

 ؟اوکی دم، می اطالع بهت کنم می صحبت کیان با من .لطفت از ممنون عزیزم، باشه -

 .باشه خدانگهدارتون فعال .شما جانبِ از خبر پس عزیزم، باشه -

 :کیانا

 

 

 .عزیزم خدانگهدار -

**** 
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 برمی و دانشگاه  رفتیم می .شدیم  دوم ترمِ وارد باالخره و دادیم رو اول ترم امتحانای

 .گشتیم

 ازم کرد می سففعی و کنم نمی نگاه مردم ناموسِ به من بود گفته خواهرش به کیان

 .کنه ریدو

سفند  ماه سید  ا  تاثیر تحت منو زندگی زیادی، ی غیرمنتظره رویدادهای که ماهی .ر

 .داد قرار

 دوم فصل

ست  معلوم خبره؟ چه جا این -  در ملی منافعِ پای کنید؟ می کار چی دارید شماها  ه

 کار این برای رو مامورام بهترین سرم خیرِ من، !میونه

 به تونستی  کمت سنِ  این با !بودی مشهور  ستاد  ذیرِناپ نفوذ مرد به تو، .کردم انتخاب

 ماموریت همه این تو، !نیستی کسی کم برسی، مقام این

 عشق  دنبال افتادی ها بچه این مثل حاال گذاشتی  دستت  کف رو جونت کردی، شرکت 

 حرفی بگیری زن خوای می من، عزیزِ !عاشقی؟ و

 چه این .خواستگاری  رم می تواس  خودم بعد بشه  تموم ماموریت این بذار ولی نیست 

 شب تا صبح ماموریت به رسیدن جای به !وضعشه؟

شه؟  چی که افتادی راه دختره دنبالِ سر،  آخه !ب  تو !ست  دختره یكی اون ما هدف پ

 هم دختره این درسته !دختره این به چسبیدی دستی دو

شخور  عزیزی اون دختر ی اندازه به نه ولی مهمه  اگه گم، می بهت دارم چی ببین !ال

 یه به بسپاریمش بدی انجام رو ماموریت این تونی نمی

 بازی به مجبور حتی .چیدیم برنامه تا هزار مردك این انداختنِ گیر برای ما .دیگه نفر

 بزن حرفی یه د .شدیم معصوم دخترِ یه احساسات با

شخص  رو تكلیفم .بده منو جوابِ و بگیر باال مرد یه مثلِ رو سرت  .تیرداد  هم .کن م

 توی تاتون سه هر شكوری، و رحمانی سروان هم تو،
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 انداختنِ گیر ماموریت، این اولویت ثانویه اطالعِ تا !برید می رو آبروم دارید سففتاد

 انگار عالی جناب که دختری همون پدرِ کمک با عزیزیه،

 سرگرد؟ فهمیدی شدی، عاشقش

 :گفت و گرفت باال رو سرش تیرداد

 .دم می جبران قولِ بهتون بوده، ما جانبِ از قصور و یکوتاه سرهنگ، جناب بله -

 :سرهنگ

 .بری تونی می .کنیم تعریف و ببینیم -

شت  نظامی احترامِ کوبوند، هم به رو پاش تیرداد  سرهنگ  .رفت بیرون اتاق از و گذا

 فرو فكر در و داد تكون رو سرش و کرد ای خنده

 .رفت

 بسففیار و جدی آدم یه بود، سففتاد مورایما بهترین از یكی نژاد آریا تیرداد سففرگرد

 .بود رسیده جایگاه این به کمش سنِ وجود با که منضبط

 باالیی مهارت کار این تو چون شد  می انتخاب نفوذی کارای برای بیشتر  تیرداد اصوال 

 رو مخدر مواد و تبهكاری باند چندین حاال تا و داشت

 ستاد  های بچه که بود خشن  و جدی پسر  این قدر این .بودند کرده نابود اون کمک با

 اعتقاد و بودند گذاشته ناپذیر نفوذ مرد رو اسمش

شتن   شدنش  انتخاب دالیلِ از یكی شاید  .کنه نفوذ قلبش تو تونه نمی دختری هیچ دا

 به که وقت چند این تو .بود همین ماموریت این برای

 

 

 بزرگترین از یكی یعزیز شهرام  دخترِ تک عزیزی، سارینا  ی خسته  دل عاشقِ  عنوانِ

 رو همه شده ظاهر مخدر، مواد قاچاق باند های رییس

شت  شته  دهن به انگ سته  که بود باال حدی به ذکاوتش و هوش .بود گذا  حتی بود تون

 رو، کنه مالقاتش تونست می کسی کمتر که عزیزی
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 هزار با مامورا .داد می انجام قاچاق کامپیوتری شففرکت یه لوای زیر عزیزی .ببینه

 بفهمن رو کارش رازِ بودن تونسته ردسرد

 که بود مجهولی ی معادله یه داد، می انجام رو کار این جوری چه اون که این البته

 داشتند که نخی سر تنها کنن، کشفش بودن نتونسته هنوز

 رو گمرکیشون  کارای بعضی  وقت نیمه حسابدار  عنوانِ به که بود عظیمیان صادق  امیر

 توی هم عظیمیان دخترِ نسشون،شا از .داد می انجام

 توی که بود جوری این .بود هم عزیزی دخترِ که خوند می درس ای دانشكده  همون

 که سیاوش و بهمن تیرداد، شده حساب ی نقشه یه

شگاه  وارد بودن ویژه مامورانِ جزء  رو پاش پیش وقت چند از تیرداد البته .شدن  دان

 از ی نقشه یه طبق و بود کرده باز سارینا زندگیِ تو

 .بود شده تبسم زندگی وارد شده تعیین پیش

 گزارشات سری یه دادنِ برای ستوده سروان .نداد بهش بیشتر فكرِ فرصت  در صدای 

 دست و شده قرمز صورت با تیرداد .شد اتاقش وارد

شت  های ستوار  های گام با و اومد بیرون سرهنگ  اتاقِ از شده  م  اتاقش سمت  به ا

 .داد می جواب نظامی احترام به تدس با راه توی .رفت

 مجبور حاال خدمت، سال  همه این از بعد که خودش دست  از هم .بود عصبانی  حسابی 

 از هم وایسه، سرهنگ جلوی افتاده فرو سرِ با بود

 با اون حرفای تبسم  بودند شده  باعث کوچیک اشتباه  یه با که سیاوش  و بهمن دست 

 .بشنوه رو سارینا

س  آوردن یاد به با سم  مِا شوند  رو صورتش  تری غلیظ اخمِ ناخودآگاه تب  دیروز .پو

 رو تبسم جلوی کاوه علی، امیر دوست دانشكده در جلوی

ست  می و بود گرفته شم  .بدونه رو ردش جواب دلیلِ خوا ست  نمی خود  این چرا دون

 زندگیش تو زیادی دخترای مهمه؟ براش قدر این دختر
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 به نسبت  ولی داشتن  آمد و رفت بود نفوذی ت،اوقا اکثر مامورِ یه که شغلش  خاطر به

 سرهنگ قولِ به شاید .داشت جدید حسِ یه تبسم

 .عاشقی

 .گذاشتن نظامی احترامِ بهش سیاوش و بهمن .شد اتاقش وارد

 :بهمن

 یه مثل باید شففو حاضففر پاشففو همه؟ تو اخمات قدر این چرا سففرگرد؟ جناب چیه -

 .کالس سرِ بریم نمونه دانشجوی

شتناکی  فوقِ نگاه تیرداد، .داد قورت رو دشخن بعد و  بهمن که انداخت بهمن به وح

 :بگه و ببره باال تسلیم عالمت به رو دستاش شد مجبور

 .آها شم، می خفه دونم، می خودم قربان، چشم -

 داده لم صندلیش  به و بود ساکت  هنوز تیرداد .گذاشت  دهنش روی رو دستش  بعد،

 بود، شده زده برد یرو روبروش که تبسم عكسِ به و

 .کرد می نگاه

 :سیاوش

 پسر؟ زنی نمی حرف چرا تو گفت؟ چی سرهنگ تیرداد، -

 :تیرداد

ستی  می چی هیچی، -  هایی بچه گفت بهمون .رفت تامون سه  هر آبروی !بگه؟ خوا

 رو ماموریت خواست می .هستیم عاشقی و عشق دنبالِ که

 .کردم راضیش وعده و قول هزار با بگیره، ازم

شم  می رو تا دو شما  من، لیو ستون  ذره یه روز اون اگه .کُ  کردید می جمع رو حوا

 .نبود این وضعمون االن
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 اون دونستن  می خودشونم  .انداختن پایین شرمندگی  با رو سرشون   سیاوش  و بهمن

 سارینا اونم شدند، غافل تبسم از لحظه یه ی واسه روز

 .دید تیرداد با رو

ست  همون با و شد  بلند جاش از تیرداد  اورکت حرکت، یه توی خودش، معروف ژ

 می جذاب و مردونه رو چهرش حسابی که رو مشكیش

 :گفت و برداشت رو ماشینش سوئیچ و موبایل .کرد تنش کرد،

 بر و دور .تعطیل عاشقی  و عشق  امروز از باشم  گفته جفتتون به .دانشگاه  بریم باید -

 تاتون دو هر .طرفید من با ببینمتون ستاره و رخساره

 شد؟ فهم شیر گم می رو

 :بهمن

 !تیرداد بیا کوتاه -

 :گفت و گرفته بهمن سمت به رو تهدیدش انگشت تیرداد،

 .کنم توبیختون بشم مجبور نكنید کاری شما، مافوقِ و سرگردم کار محیط تو من، -

سابِ  تیرداد لحنِ از سیاوش  و بهمن شون    کار ح ست  این حد چه تا فهمیدند و اومد د

 .مهمه براش سالهم

شون  شتند  نظامی احترامِ جفت شینِ  سمت  به و اومدن بیرون اداره از تایی سه  .گذا  ما

 .رفتند تیرداد

 :گفت و زد تیرداد به سری تو یه بهمن رسیدند، ماشین به که همین

 .دارم تشریف شما سرورِ من و ایم اداره بیرونِ االن آها، -

 :گفت و زد لبخندی تیرداد

 .رو پر بچه بشین بیا -

شین  سوار  نفر سه  هر و ستان  زمانِ از سیاوش  و بهمن و تیرداد .شدند  ما  هم با دبیر

 افسری ی دانشكده وارد هم با تاشون سه هر و بودن
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 .هم کنارِ متضاد کامال شخصیت سه .بودن شده

 ماموریتای تو .شیطون  و شر  بهمن، و آروم و محجوب سیاوش،  .جدی و خشن  تیرداد،

 به بهمنِ همین که جوری داشتند شرکت مه با مختلفی

 تیر مانعِ و گرفت قرار تیرداد جلوی ماموریتا همین از یكی توی مسخره  و شوخ  ظاهر

 به تیر که آوردن شانس .بود شده تیرداد خوردنِ

 .بود نیفتاده خطر به جونش زیادی و خورد بازوش

 :گفت و اومد تیرداد رفط به سارینا .شدند پیاده ماشین از دانشگاه در جلوی تایی سه

 بری خوای می یا بریم میای .ببیندت خواد می بابا کجایی؟ صبح  از تو !تیرداد وای -

 کالس؟ سرِ

 :تیرداد

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 دعوتش دیدار، برای عزیزی که بار هر .کردن نگاش دلهره با هم سففیاوش و بهمن

 داشتن رو این ی دلهره نفرشون سه هر تقریبا کرد می

 .باشه برده پی تیرداد اصلیِ هویت به نكرده دایخ که

 :سارینا

 .بخوریم خوب ی عصرونه یه تایی سه خواد می دلش بابا، نه -

 

 

 :گفت و داد گردنش به نازی بعد

 .گیره می تحویل رو دامادش بده مگه -

 بی لوسِ این دسففت از کی کرد، فكر خودش با و کشففید موهاش به دسففتی تیرداد

 !ه؟ش می خالص خاصیت

 :تیرداد

 بریم؟ من ماشینِ با گلم، نه که چرا عزیزم، آره -
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 :سارینا

 .بیاره بهمن بده ماشینتم .ریم می خریده برام جدیدا بابام که ماشینی با آقا، نخیر -

 :گفت و گرفت طرفش به و رفت بهمن سمت به و قاپید تیرداد دست از رو سوئیچ

 .برگردیم ما تا باشه تیرداد ماشینِ به حواست بیا، -

 :بهمن

 دید؟ می کی رو ما ی ماهیانه فقط !حتما چشم نكنه، درد شما دست -

 :سارینا

 چی؟ یعنی !وا -

 :بهمن

 .نزنید حرف بنده با خونتون در نوکرِ مثلِ که این یعنی خُب -

 :سارینا

 .ها بچه بای بای .رفتیم ما بگیر، .خیال بی بهمن، !ال ال او -

شینِ  ت  سم  به و کرد احافظیخد ها بچه با سر  با تیرداد  سارینا  میلیونیِ صد  چند ما

 می تنفر احساسِ آدما این ی همه به نسبت دلش تو .رفت

 یاد !کردن نمی که پاشففایی و ریخت چه خودشففون برای جوونا خونِ پولِ با که کرد

 بینشون در .افتاد پارسال معتادانِ آوری جمع عملیات

شون   اولِ شاگرد  مجد، پوریا ستان  برای امید که بود شده  آلوده قدر این .دید رو دبیر

 چند تا پوریا نگاه شرمندگی یاد .بود کم خیلی خالصیش

صابش  روز ضیه  اون از بعد .بود کرده داغون رو اع  بهش عزیزی ی پرونده که بود ق

 روز الشخورا این نابودی برای که اونم شد، پیشنهاد

 .کرد قبول شک بی کرد، می شماری

 :بهمن
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 بدم گونی تو بكنم بگیرم رو دختره این خواد می دلم قدر این سفففیا !خدا وای -

 رو ایكبیری این تیرداد دونم نمی !ببردش مجانی شهرداری

 .اَه بدتر، خودش از دوستای اون با !کنه؟ می تحمل جوری چه

 :سیاوش

شم  سیا،  نگو اوال - شتر  دوما .نمیاد خو سم  برای دلم بی  چه با کن نگاش سوزه،  می تب

 دلش آدم !کنه؟ می نگاه رو تیرداد رفتنِ عصومیتیم

شم  .شه  می کباب شگاه  این .داریم افتاده عقب کارِ کلی اداره بریم بیا بعد  اومدن دان

 وسط؟ این بود چی دیگه

 :بهمن

 

 

 .بیام و بزنم دلم عزیزِ به سر یه برم من برو شما -

 :سیاوش

 .نری فعال داده دستور کنه، می بیچارت بفهمه تیرداد .شو خیال بی بهمن -

 :بهمن

شون    با رن می سرگرد  جناب خود !بابا نه - شق صرونه  ع ست،  حرفی بخورن ع  ما نی

 !بابا ای بریم؟ نباید

 :سیاوش

 ذاره می رو جونش عزیزی، ی خونه ره می که دفعه هر تیرداد بهمن، نگو چرت -

 تو، .تبسمه تیرداد عشقِ بعدشم، .ره می و دستش کف

 نفهمیدی؟ رو این

 :بهمن

 به چیزی سرگرد،  المعارف دایرة تو مگه آخه گی، می چی فهمم نمی .مفهوم ال اَنا -

 مثلِ براش عشق تیرداد این داره؟ وجود هم عشق نامِ
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 .کنه می قاطی سیستماش تمام بیاره زبون به رو اسمش مونه می ویروس

 :سیاوش

شق  که فعال - سه  ع سم  روی رقد چه بینی نمی !شده  دیت آپ ما سرگرد  ی وا  تب

 ندیدم حاال تا باهاشم، ساله همه این که یكی من حساسه؟

سبت  ساس  قدر این غریبه دخترِ یه به ن شه  ح  کار کلی اداره بریم بیا بدو هم حاال !با

 .داریم

 :بهمن

 شه  نمی بریم؟ باید یعنی .بیاد در احساسی   بی این از پسره  این کنه خدا دونم، نمی -

 بیام؟ و ببینم رو رخساره برم دقیقه یه من

 :سیاوش

 .بریم بیا !ها دم می گزارش بزنی حرف دیگه کالم یه خودت جونِ به -

 .رفتند ستاد سمت به و شدند تیرداد ماشینِ سوارِ کل، کل با بهمن و سیاوش

 :سارینا

 شده؟ فكر تو و آروم امروز قدر این چرا تیردادم چیه؟ -

 :تیرداد

 .مدار درد سر کوچولو یه عزیزم، هیچی -

 :سارینا

 شه؟ می خوب کنم شب.و.س من -

ست  می دلش تیرداد شت  با خوا ست  پ سم  یاد !بزنه حیا بی دخترِ این دهن تو د  تب

 که این وجود با حتی صوریشون نامزدیِ ی دوره تو .افتاد

سم  وقت هیچ بودن، هم محرم ستی  چنین ی اجازه خودش به تب  .بود نداده رو درخوا

 لبای لحظه یه فرمون شتپ که بود غرق خودش فكرِ در

 .نشست لبش روی سارینا
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 :تیرداد

 

 

 .زشته بینن می مردم !ها فرمونم پشت من سارینا؟ کنی می کار چی -

 :سارینا

 زودی جادوییه من لبای بعدشم  .زنن می زیاد مفت حرف مردم .درك به !تیرداد وا -

 .کنه می خوبت

شار  محكم رو فرمون فقط نزد، حرفی دیگه تیرداد صمم  و داد می ف  این بود شده  م

 .کنه تموم زودتر رو مزخرف ماموریت

 بسففاط .رفتن عزیزی کاخ همون یا خونه سففمت به و شففدن عزیزی بزرگ باغ وارد

 میز روی پذیرایی، بزرگ ی پنجره روبروی عصرونه

 بیرون به رو نگاهش و نشففسففته اقتدار با صففندلی روی هم عزیزی و آماده سففلطنتی

 .کشید می پیپ خودش خاصِ ژست با و بود دوخته

 :سارینا

 .اومدیم تیرداد و من جونم، پاپی سالم -

 :عزیزی

شین  بیا بابا گلِ دخترِ سالم  به، به - سال  خان، تیرداد بفرمایید .عزیزم ب ست  پار  دو

 پسر؟ نزنی ما به سر یه !آشنا امسال

 آدمِ این که روزیه آرزوش بزرگترین دونسففت می خدا تنها ولی زد، لبخندی تیرداد

 .ببینه دار باالی رو کثیف

 :تیرداد

 .شمام کوچیک بنده قربان، دارید اختیار -

ست    و رفت میز سمت  به ش ست  نمی دلش که این با .ن  زندگی حرومِ ی لقمه یه خوا

 مشكوك و ماموریت خاطرِ به ولی بخوره رو فرد این
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 این کارِ راز ودب نتونسته  کسی  حاال تا بود، زرنگی فوقِ آدمِ عزیزی .شد  مجبور نشدن 

 .بفهمه رو مردك

یلِ    که  بودن قهوشفففون خوردن حالِ  در با نگ  عزیزی مو مه  تیرداد .خورد ز  ی ه

 .بود سند مرد این حرفای تک تک داد، حرفاش به رو حواسش

 :عزیزی

 بودید؟ کاره چی جا اون شما پس !نفهما فهمیده، طور چه آخه -

... - 

 .نمک می خبرتون نیست، نیازی فعال نه، نه -

 بود؟ افتاده اتفاقی چه یعنی !شد سوال از پر تیرداد ذهنِ

 :سارینا

 پاپی؟ شده چی -

 :عزیزی

سه  کرده خرابكاری نمه یه کارخونه تو کارمندام از یكی دخترم، هیچی -  همون ی وا

 .شدم عصبانی

 :سارینا

 .پاپی اوکی -

صرونه  خوردنِ از بعد تیرداد صاد  به راجع صحبت  نمه یه و ع شون  زیزی،ع با اقت  از

 .کرد خداحافظی

 :سارینا

 

 

 .عزیزم که نداری ماشین رسونمت، می وایسا تیرداد -

 :تیرداد

 .برگردی تنها برگشت راه توی خواد نمی دلم .رم می آژانس با من خانومی، نه -
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س  رو گونش و انداخت تیرداد بغلِ توی رو خودش سارینا   خداحافظی ازش و یدب.و.

 داشت حالش .اومد بیرون عزیزی ی خونه از تیرداد .کرد

ست  یه .خورد می هم به سارینا  از  شد،  خونه وارد .رفت خونه سمت  به و گرفت درب

 بره اتاقش سمت به خواست و داد سالم مادرش و پدر به

 .زد صداش پدرش که

 :مهندس

 .دارم کارت میای دقیقه یه بابا جان، تیرداد -

 :گفت و نشست پدرش کنار تیرداد

 .هستم مهندس جناب اختیارِ در تدربس من -

 :مهندس

 ماموریت این از که ما سرگرد؟  جناب ره می پیش خوب کارا بابا؟ خبر چه اداره از -

 حكم یه با روز یه فقط نفهمیدیم، چیزی شما جدید

 چه بگی من به خوای نمی باالخره .کنید دانشففجو رو تا سففه ما که دانشففكده اومدی

 هویتت صادق امیر ی نوادهخا ی واسه باید چرا و خبره؟

 بمونه؟ پنهون

 :تیرداد

 .گفتم بهتون قبال .جان بابا ست  محرمانه فوقِ پرونده این .هستیم  هم شما  چاکرِ ما -

 بهتون من کنیم، تمومش موفقیت با کنید دعا شما ایشاال

 .گم می

 :مهندس

 بود؟ ماموریتت جزء تبسمم -

 :گفت و شد بلند جاش از تیرداد
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 اجازه .داریم جلسه  سرهنگ  جناب با صبح  نیمِ و هفت ساعت  فردا تم،خس  خیلی من -

 بخوابم؟ برم من دید می

 :جون نفیسه

 خوری؟ نمی گذاشتم شام جان، مادر -

 :تیرداد

 .سیرم مادرم، نه -

 :مهندس

 !نگفتم بهت رو کارم هنوز من ولی -

 :نشست و برگشت پدرش سمت به خستگی با تیرداد

 .ستادا شماییم خدمت در ما -

 

 

 :مهندس

 .رسید می نظر به نگران و هراسون خیلی بود، زده زنگ صادق امیر امروز -

ست  نمی .پرید تیرداد سرِ  از خواب  ی خونه امروز تلفنِ بین کرد می حس چرا دون

 !داره وجود ای رابطه یه تلفن این با عزیزی

 :تیرداد

 مگه؟ شده چیزی چرا؟ خُب -

 :مهندس

سم  هوای ذره یه بخوام ازت گفت فقط نزد، حرفی من به - شته  رو تب شی  دا  می .با

 .نگرانشه خیلی گفت

 :تیرداد

 اومده؟ پیش ای مساله مگه چرا؟ خُب -

 :مهندس



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

153 

 

 .ست پدرانه نگرانی یه گفت فقط نداد، بروز چیزی گفتم چی هر دونم، نمی -

 :گفت رفت می اتاقش سمت به که طور همون تیرداد

 .مراقبم مهندس، چشم -

 ها تلفن این بین ای رابطه کردن پیدا فكرش تمام دوش زیرِ .رفت حموم تسففم به

 قطعات صادرات و ساخت ی کارخونه یه عزیزی .بود

شت  کامپیوتری سم  زندگیِ محل شهرِ  تو شعبش  یه که دا  زیاد تحقیقات با .بود تب

 عزیزی شرکت های جایی به جا بیشتر نصف بودن فهمیده

 شرکت  وقت نیمه حسابدارِ  که شد  می انجام عظیمیان صادق  امیر نام به شخصی   توسط 

 استفاده آشناییتش از بود گمرك کارمند چون و بود

 .بشه جا به جا کمتر دردسرِ با و تر راحت محصوالت تا کرد می

 گذران برای و درسففتیه و خدا با آدم عظیمیان که بودن فهمیده بیشففتر تحقیقات با

 به عالی تقریبا حقوقِ یه با وقت نیمه طور به زندگیش

ستخدام   و تعریف ازش همه گمرك توی کارش محل در .بود اومده در شرکت  این ا

 تیرداد .کردند می یاد ازش نمونه کارمند یه عنوانِ به

 نزدیک بهش عظیمیان دختر طریق از پیچیده، کالف این کردنِ باز برای شد  مجبور

 تقریبا سیاوش و بهمن خرابكاری با که بود درست .بشه

 جا اون عظیمیان که بود فهمیده آخرش، دیدارِ بار چند این تو ولی بود مونده ناکام

 استفاده سوء ازش دارن شاید و ست ساده کارمند یه فقط

 .داشت بیشتر تحقیقات به نیاز موضوع این اثبات ولی کنن، می

شید  دراز تختش روی و اومد بیرون حموم از سم  به .ک  .بود نگرانش کرد، می فكر تب

 مامور یه بخواد سرهنگ از جلسه تو فردا بود ذهنش در

 .برد خوابش که بود فكرها همین تو .بذاره ازش محافظت برای
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 بهش کلی و بود زده زنگ امروز باباش .بود بیدار هنوز تبسفففم خوابگاه توی ولی

 نگرانی .حرفا این از و نره جا هیج تنهایی بود کرده سفارش

شم  ولی کرد می حس پدرش صدای  تو رو ست  نمی خود  توی گردنبند به چرا؟ دون

 و کرد حس رو همیشگی آرامش کشید، دست گردنش

 .برد خوابش آروم

ستاده  جمع روبروی تیرداد شون  تا بود ای  کرده جمع لحظه این تا که اطالعاتی از برا

 .بده گزارش بود،

 :سرهنگ

 

 

 .کن شروع سرگرد، -

 .کرد دادن یحتوض به شروع و گذاشت نظامی احترامِ تیرداد

 که اطالعاتی آخرین طی دادم توضیح  پیش جلسات  تو که طور همون .سالم  عرضِ با -

 شرکت گمرکیِ کارهای بیشتر آوردیم دست به ما

 گمرك کارمند و شففرکت وقت نیمه حسففابدارِ عظیمیان، صففادق امیر رو مدرن عصففر

 عزیزی شرکت که این چگونگی هنوز البته .ده می انجام

 نشده  مشخص  برامون کنه می جا به جا رو مخدر مواد کار این پوشش  زیر جوری چه

 الزم رو عظیمیان بازجویی برای مجوز ما که این و

 .ماجراست این نخِ سر تنها حاضر حال در آدم این که، این و داریم

 :معتمد سرهنگ

 خوای می باشه باند اون جزء خودش آدم این اگه سرگرد؟ کنی می فكر چی خودت -

 بره لو ماموریتت اگه کردی رو فكرش کنی؟ رکا چی

 !ره؟ می باد به هات زحمت تمام

 :تیرداد
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شتم  نزدیک ی مراوده آقا این با من -  هیچ شده  انجام که جوهایی و پرس طبقِ و دا

 .نداره ای سابقه سوء

 :محمدی سرهنگ

 .مهمه خیلی ما برای عزیزی گرفتنِ کن، جمع رو حواست حال هر به -

 :گفت و رفت معتمد سرهنگ نزدیک تیرداد جلسه مِاتما از بعد

 .خدمتتون دارم عرضی سرهنگ، جناب -

 :سرهنگ

 .منتظرم بگو، -

 :تیرداد

شتن  تماس بنده پدرِ با دیروز عظیمیان - ستن  ایشون  از نگرانی کامال لحنِ با و دا  خوا

 کنم می فكر من راستش .باشن دخترش مراقب که

 .دارم رو ایشون از محافظت برای مامور یه درخواست و اومده پیش مشكلی

 :گفت و زد بهش مرموزی لبخند سرهنگ،

 .باشی داشته رو هواش تونی می خودت نیست مشكلی -

 :تیرداد

 .بدم انجام رو کار این مدت تمام تونم نمی من سرهنگ، ولی -

 :سرهنگ

 .بدم جواب بهت تا بیا فردا بگم، چیزی تونم نمی حاضر حال در -

 ته .افتاد راه دانشكده  طرف به و اومد بیرون ستاد  از و گذاشت  نظامی رامِاحت تیرداد

 در مقابل .کرد می دلتنگی احساسِ تبسم برای دلش

 و بود خیابون از شدن  رد حالِ در دوستاش  همراه که افتاد تبسم  به نگاهش دانشكده 

 و ستاره که گه می داره چی رخساره باز دونست نمی

 !بازه؟ بناگوش تا نیششون تبسم
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شوند  رو صورتش  غلیظی اخم صال  .پو ست  نمی دلش ا سم  خوا  .بخنده خیابون تو تب

 می زیباتر واقعا خنده، می تبسم وقتی کرد می احساس

 چاقو یه با و شففد نزدیک تبسففم به موتوری یه که بود حال و حس همین در .شففه

 پیاده کنار تبسم .گذاشت بازوش روی عمیقی تقریبا خراش

 و زد می بیرون بازوش از فواره مثل خون .داشت  نگه رو بازوش دستش  با و افتاد رو

 با موتوری .کرد می نگاه خونش به وحشت با اون

سم  برای نگرانی وجود با تیرداد .شد  دور ازش سرعت   موتور دنبالِ شد  مجبور تب

 .بره سوار

**** 

 .بودن خوابگاه سمت به اومدن حالِ در ستاره و رخساره با تبسم

 :رخی

 .شناختم رو خاطرخواهم یه دیروز ها، بچه گم می -

 :گفتن شده گشاد چشمای با تبسم و ستاره

 کی؟ -

 :گفت و داد صداش به نازی رخساره،

 با و بود وایساده جلوم دیروز کوچه، سرِ ساختمانِ  کارگر شناسید؟   می که رو غضنفر  -

 :گفت می هی خوند می برام داشت خاصی ژست یه

 .بدم بهش مثبت جوابِ قراره بهتره، بهمن از دیدم کردم حساب مخود با منم راستش 

 « تو کجایی کرده، رو هوات دلم جونم رخساره ای ؟»

سم  ستن  دیگه ستاره  و تب شون  جلوی نتون سم  .خنده زیر زدن و بگیرن رو خند  تب

 یه لحظه یه توی بشه رد خیابون از تا برگردوند رو سرش
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شت  عقب رو پاش قدم یه اون و شد  نزدیک بهش موتوری شه  رد موتوری تا گذا  .ب

 یه توی .بودن منتظرش خیابون ورِ اون رخساره و ستاره

شینای    از یكی لحظه شنش  توی از چاقویی موتور، سرن  حرکت یه توی و آورد در کاپ

 .کرد زخمی رو تبسم بازوی

 نگاه وحشت  با رفت می دستش  از که خونی به مبهوت و مات و بود شده  شوکه  تبسم 

 رو تبسم تا دوید ماشینش سمت به رخساره .ردک می

 به پریده رنگ با و لرزید می دستاش  دوید، سمتش  به هم ستاره  .برسونه  درمانگاه به

 آروم .کرد می نگاه تبسم ی شده سفید صورت

 .بسففت رو تبسففم خونِ از پر دسففت لرزون دسففت با و آورد در رو مانتوش کمربند

 تو و کرد بلندش رومآ ستاره .کرد ترمز کنارشون رخساره

 .رفتن درمانگاه سمت به و گذاشتش ماشین

 سمت  به زد می حدس که طور همون و کرد می تعقیب رو سوار  موتور دقت با تیرداد

 بهمن با صحبت مشغول تیرداد .رفتند عزیزی ی خونه

 .کرد وصل سریع .شد سارینا خطی پشت که بود

 :سارینا

 .متببین خوام می کجایی؟ تیردادی سالم -

 :تیرداد

 شده؟ چیزی کجایی؟ تو دانشكده، نزدیک من -

 :سارینا

 .ببینمت همیشگی پاتوقِ بیا شو خیال بی رو کالس .شده تنگ برات دلم عزیزم، نه -

 :تیرداد

 

 

 .حتما باشه، -
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سم  فكرِ ستورانِ  سمت  به .بود نگرانش مرگ حد در رفت، نمی بیرون سرش  از تب  ر

 .نشست سارینا کنارِ و رفت نظر مورد

 :سارینا

 !اومدی؟ عجب چه سالم، -

 :تیرداد

 ای؟ حوصله بی قدر این چرا حاال .بود ترافیک گلم، ببخشید -

 :سارینا

 .شه می تنگ براش دلم بره، کاری ماموریت به خواد می بابا هیچی، -

 :تیرداد

 بره؟ خواد می کی سالمتی؟ به کجا -

 :سارینا

سه  قطعه سری  یه هیچی، -  یه ببره، خواد می اومده کم (...) شهر  تو شرکتش  ی وا

 نمه یه انگار .بزنه جا اون تو شرکتش کارمندای به سرم

 .صبح پنجِ ساعت فردا، .کردن خرابكاری

سم  شنیدنِ  با تیرداد  خودش و خورد رو ناهار سریع  .کرد شک  حسابی  تبسم  شهرِ  ا

 ی خونه جلوی رو شكوهی سروان .رسوند ستاد به رو

 بهمن و سیاوش  به .عزیزی کارِ محل سمت  هم رو رادمنش وانسر  و گذاشت  عزیزی

 از قبل .باشن یكی همراه کدومشون هر سپرد هم

 :گفت و کرد بهمن به رو سرهنگ اتاقِ به رفتن

 طوره؟ چه تبسم ببینی نزدی زنگ خانم رخساره به -

 :بهمن

 .هبهتر خوابگاه، بردنش االنم .خورده بخیه تا ده بازوش نباش نگران چرا، -
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 سیاوش  به رو بهمن .رفت معتمد سرهنگ  اتاق سمت  به و داد تكون رو سرش  تیرداد

 :گفت و کرد

 !عاشقی پدرِ بسوزه !داشتی؟ رو سرگرد جناب حال -

 :سیاوش

 ستاده؟ ناپذیرِ نفوذ مرد همون این جدی جدی -

 .ایستاد سرهنگ روبروی و گذاشت نظامی احترامِ تیرداد

 :تیرداد

 بیشففتر که شففد حمله عظیمیان تبسففمِ به عزیزی طرف از زامرو سففرهنگ جناب -

 .بود چشم زهر شبیهبیه

 :سرهنگ

 دیدی؟ خودت تو مگه؟ طور چه -

 :گفت بعد و کرد تعریف سرهنگ برای رو جریان کلِ تیرداد

 

 

 به  خواد می مطمئنم من .کنه  جا  به  جا  رو ای محموله  خواد می عزیزی قربان،  -

 این .خوام می عملیات ی جازها ازتون .برسونه مواد شرکتش

 در خانوادش و عظیمیان صادقِ  امیر جونِ شاید  حتی شنیدم،  دخترش از من که طور

 .باشه خطر

 :سرهنگ

 .کن حاضففر عملیات ی واسففه رو گروهت و خودت برو تو گیرم می رو مجوز من -

 از نباید چیز همه بی عزیزیِ این دیگه بار این پسر، بجنب

 .بره در دستمون

 خواست  رو عملیات افراد ی همه .رفت بیرون اتاق از و گذاشت  نظامی احترامِ اد،تیرد

 .کرد توجیهشون و
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 کوه کنار تیرداد افراد بود قرار افتاد جاده توی محموله که زمانی پنج، سففاعت فردا

 شروع رو عملیات و کمین عزیزی عبور محل نزدیک های

 .کنن

 خواسففت می دلش خیلی .کرد احافظیخد خانوادش با و رفت خونه سففمت به تیرداد

 سمت به .شد نمی ولی ببینه هم رو تبسم رفتنش از قبل

 .رفت ستاد

 رو گلولش ضد  لباسِ تیرداد، .بودند کرده کمین محل در صبح  سه  ساعت  از نیروها

 به سیاوش و بهمن با و برداشت رو اسلحش و پوشید

 .سرد شدت به قهمنط اون توی هوا و بود پنج نزدیک ساعت .رفتن محل سمت

 .نبود دلش تو دل .کرد می هماهنگشففون و گرفت می تماس نیروها با مدام تیرداد

 صدای .بود فرصت بهترین این عزیزی گرفتنِ برای

 :شد بلند بیسمیش

 .عباس حسین، حسین .عباس حسین، حسین -

 :تیرداد

 .گوشم به جان عباس -

 :عباس

سه،  می محل به دیگه ی دقیقه پنج تا نظر مورد ی سوژه  - ستوری  چه ر  دید می د

 قربان؟

 :تیرداد

 .سریع دربیارید، باش آماده حالت به رو ها گروه ی همه -

 قرار بازرسی  ایست  یه تنگه، از عبور محضِ به .داد خبر دیگه های گروه به سیم  بی با

 .بود رادمنش سروان حرکات به نگاهش .بود داده

 .رفت سمتش به و داد ایست کامیون ی راننده به رادمنش
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 :کامیون ی راننده

 شده؟ چیزی سرهنگ، جناب سالم -

 :رادمنش

 چیه؟ بارت -

 :کامیون ی راننده

 .سرهنگ جناب همراهمونه عقبی ماشین تو صاحبشم کامپوتری، قطعات -

 

 

 :منش راد

 .کن باز رو ماشینت درِ و پایین بیا سروانم، من -

 :کامیون ی راننده

 زده؟ سر ما از خبطی مگه چرا؟ -

 :رادمنش

 !آقا نكن دو به یكی من با پایین بیا -

 :گفت رانندش به رو خشم با و بود نشسته عقب ماشینِ تو عزیزی

 جاسففازی هنوز رو مواد که ما بودی؟ نكرده چک رو محور این تو مگه گوسففاله، -

 !احمق نكردیم

 :راننده

شون  کجا از ناای دونم نمی نبود، خبری هیچ جا این پیش ساعت  سه  تا قربان، -  پیدا

 !شده

 :عزیزی

 .نزن حرف شو خفه -

 :گفت و کرد پشت نفرِ سه به رو

 .افتیم می گیر وگرنه بكنیم رو شرشون باید بذارید، آماده رو هاتون اسلحه -
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 :گفتن هم با نفر سه هر

 .قربان بله -

 مرد سففه هر عزیزی، دسففتورِ به کنه باز رو در خواسففت کامیون ی راننده که همین

 چشمِ با تیرداد .بستند رگبار به رو بازرسی ایست لحمس

 از و کشید  فریاد بیسیم  توی .دید می رو افرادش تک تک دادنِ جون داشت  خودش

 و گلوله صدای .کنن شروع رو ماموریت خواست همه

شته  رو هوا باروت بوی شون  خدا شكرِ  .بود بردا شتر  عزیزی افراد از تعداد  و بود بی

 .کنن جمع رو عملیات کمی مدت تو بودن تونسته

 از خبری ولی شففدن کُشففته همه که دید حیرت نهایت در و رفت ماشففین سففمت به

 :زد داد و کرد افرادش به رو عصبانیت با .نبود عزیزی

 کو؟ عزیزی پس -

 چه و کی عزیزی بود نفهمیده کس هیچ واقع در .کردند نگاه هم به حیرت با همه

 !کرده؟ فرار طوری

سلحش  تیرداد شار  رو ا صبانیت  با و داد ف  و گرگ تقریبا هوا .شد  خیره روبرو به ع

 همین در .خورد می حرص داشت هنوز تیرداد و بود میش

 .دید می رو خون های رگه .افتاد روبروش فرعی ی جاده به چشففمش که بود حالت

 حالت به رو اسلحش .درخشید چشماش تو امید، برقِ

شت  عجله قدر این .رفت جاده سمت  به و گرفت باش آماده  هم کس هیچ به که دا

 سرِ صدایی که کرد می دنبال رو خون رد .بود نداده خبر

 .بود آشنا خیلی براش صدا این .کرد میخكوبش جاش

 .شد بلند مرد صدای که بود ذهنش در تحلیل و تجزیه حالِ در هنوز

 :مرد
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صطالحِ  به د  سرگر  جناب - سلحت  زرنگ، خودت ا ست  و زمین بذار رو ا  بذار رو تد

 .سرت روی

 

 

 .بود صدا صاحبِ به کردن فكر مشغول ذهنش در هنوز تیرداد

 :مرد

 .کنم خالی مغزت تو تیر یه که خواد نمی دلت توام، با -

سلحش  تیرداد شت  زمین روی رو، ا ستش  و گذا شونه  به رو د سلیم  ی ن  و برد باال ت

 یه با و اومد تیرداد سمت به مرد .گذاشت سرش روی

 تیرداد روبروی خودش و بسففت دسففتبند با و گرفت رو تیرداد دسففت جفت حرکت

 .ایستاد

 :گفت ناخودآگاه و کرد می نگاه چشمش مقابل فرد به حیرت و تعجب با تیرداد

 !آین کیانِ -

شكوکی  و بدبینی حس و ذکاوت و هوش همه اون وجود با شت،  همه به که م  حتی دا

 !باشه یعزیز افراد از کیان کرد نمی فكر هم درصد یک

 :کیان

 فهمیدم که روزی منم داری، حقم البته کردی؟ کپ بزرگ، نژاد آریا جناب چیه -

 تو دقیقه چند تا تو، االنِ مثلِ دقیقا پلیسی، عالی جناب

 جا این به کوچولو احتیاطی بی یه ولی بودی زرنگی فوقِ آدمِ تو البته .بودم شففوك

 جن مغزِ به نداشت، حرف نقشت خداییش ولی .رسوندت

 .بشی نزدیک باندش به عزیزی دخترِ طریقِ از بخوای رسید نمی هم

 :گفت و زد محكمی ی ضربه تیرداد کمرِ به تفنگش انتهای با

 .سرگرد بیفت راه -

 :تیرداد



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

164 

 

 داره؟ خبر هم عزیزی پلیسم؟ من فهمیدی کجا از تو -

 :کیان

 سورپرایز  یه دارم من نداره خبر نه، .بدم جواب اول رو دومت سوالِ  کشه  می عشقم  -

 لوش عظیمیان کنه می فكر احمق اون .برم می براش

 .عزیزی پیشِ ببرن رو دخترش داده دستور و داده

 .برگشت کیان طرف به سریع تبسم اسمِ با تیرداد

 :تیرداد

 گرفتن؟ رو تبسم چی؟ یعنی گی؟ می داری چی -

 :کیان

 مورد در .گم می راتب رو تكش تک داریم، باهاش زیادی کار سرگرد،  نزن جوش -

 برای بود قرار که روز اون .اتفاقی کامال اولتم سوال

 من بندازیم، دخترش گل دست روی کوچولو خراشِ یه عظیمیان از چشم زهر گرفتنِ

 که دیدم رو تو .بودم مراقب و ناظر عنوانِ به جا اون

سه  کردم می فكر ولی رفتی موتوریه دنبالِ سمه  خاطرِ ی وا  ستاد  تیرف وقتی ولی تب

 از تا چند و من راستش .قراره چه از قضیه فهمیدم تازه

 من .بكنیم کاری یه مشكل  بروز صورت  در تا بودیم کرده کمین اطراف همین ها بچه

 حال، هر به بكنی، کاری یه بخوای زدم می حدس

سط  ستش  به تیر عزیزی بودی انداخته راه که ای بازی آتیش اون و  ما ولی خورد د

 توی ببریمش و بدیم نجاتش کردن، شلوغ با تونستیم

 .مخفیگاهش

 

 

 :تیرداد

 داشتی؟ کار چی رو تبسم دانشگاه؟ اومدی چی واسه -
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 :کیان

 رو عظیمیان جذاب فوقِ ولی تلخ گوشت  دخترِ این مخ بود قرار ما سرگرد،  راستش  -

 .بزنیم

 نشده تو رو دندوناش تموم حرکت یه با تا بود باز دسففتش کرد می آرزو تیرداد

 به شهوت با طور این رو تبسمش اسمِ تا کرد می خورد

 .نیاره زبون

 :کیان

 تا داشتیم  می بر گرو عنوانِ به رو عظیمیان دختر باید ما گفتم، می بهت داشتم  بله، -

 می استفاده ازش السكوت حق عنوان به لزوم موقعِ

 به روزی چند رو خوشگله  خانوم این قراره جان، سرگرد  بگم برات بذار حاال .کردیم

 .کَفشم تو خیلی بیارم، در عزا از دلی یه بدن من

 .خوشمزگی همین به راحتی، همین به .باباش ی واسه فرستن می رو جنازش بعدشم

 به بود قرار آشغاال  این که بالیی و تبسم  مرگ فكر از داد، می فشار  رو مشتش  تیرداد

 .شد داغ تنش تمام بیارن سرش

 :گفت و ادد سر کریهی ی خنده کیان

 .پیشش ری می زودی به هم تو .شه می خشک شیرت سرگرد، نخور حرص -

 :گفت و داد صداش به خبیثانه حالت یه بعد

 شی؟ می حالی چه کردم، استفاده ازش روت جلو وقتی ببینم خوام می -

 :زد داد تیرداد

 .ببند رو دهنت -

 بشففه، سففتفادها ازش روت جلوی زندگیت ی همه عشففقت، سففخته خیلی دونی، می -

 تماشاگر فقط تو و بكشه درد بشه، داغون بخوره، کتک
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 .داشتیم  سالمی  زندگی داشتم،  دوست  خیلی رو شیدا  زنم من سرگرد،  دونی می .باشی 

 تفریح برای شهر از خارج رفتیم می داشتیم که روز یه

ست  اوباشِ و اراذل عده یه ستن  منو .کردن پیادمون جلومون ریختن م  و درخت به ب

 و زد می داد اون .کردند بیچاره روبروم رو دامشی

ست  با منم کنم کمكش که کرد می التماس سته  د  می داد و کردم می نگاهش فقط ب

 با .کردند ولمون ساعت شیش پنج از بعد باالخره .زدم

 بردم رو نازنینم شیدای  .کردم باز رو دستم  زحمت، ساعت  یه از بعد بود بدبختی هر

 روزِ .کرد تموم و نیاورد طاقت ولی بیمارستان

 رو بچم و زن فهمی، می .بوده باردار ماهه دو گفتن بهم قانونی پزشک  تو خاکسپاری 

 .دادم دست از

 :داد ادامه نفرت با بعد

 می بازم سر از همه ولی دویدم سگ مثل دادگاها و ها کالنتری این تموم تو سال سه -

 ناآش عزیزی با دوستام از یكی توسط روز یه .کردند

سای  شما  از جوری چه داد یاد بهم اونم .شدم  ضی  پلی ضه  که بگیرم انتقام عو  ی عر

 فرصت بهترین که هم حاال .ندارید رو مردم امنیت تامین

 روت جلو منم خوای؟ می رو تبسم قدر چه .دونم می عظیم انتقامِ برای رو اومده پیش

 چشمت جلو بعد برم، می لذت ازش دم، می آزارش

 .کُشمش می

 :زد داد کنه، تحمل نتونست دیگه ردادتی

 

 

 .شو خفه -

 از قبل .شد  گرفته دهنش جلوی دستمال  یه کیان دستورِ  به .بودن رسیده  ماشین  یه به

 در که رو انگشترش زحمت هزار با بره حال از که این
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شته  کار ردیاب یه نگینش داخلِ و بود صوری  واقع شار  رو بودن گذا  حال از .داد ف

 .نفهمید یزیچ دیگه و رفت

**** 

 هفته این .کرد می غر غر لب زیرِ .اومد بیرون خوابگاه از پیاز خرید برای تبسففم

 زدن غر مشغولِ که جوری همین .بود اون با خرید نوبت

 .اومدن بیرون ازش برره غولِ شبیه  مرد، تا دو و کرد ترمز پاش جلوی ماشین  یه بود

 العمل عكس یا فكر فرصت تبسم به حتی که این بدون

 .بردنش و انداختنش ماشین تو و گرفتن دهنش جلوی دستمالی بدن،

**** 

شماش  آروم آروم تیرداد  محكم ولی بده تكون رو خودش کرد سعی  .کرد باز رو چ

 برای اصال بیاره یاد به خواست می دلش .بود شده بسته

ست؟  این چی  صورتش  روی لجبازی با که لختش موهای تا داد تكون رو سرش  جا

 سرِ حواسش و هوش تازه .بزنه کنار رو بودن ختهری

 .بود نفهمیده چیزی دیگه و کرد بیهوشش اون بود، کیان با .اومد جاش

ضطراب  و نگرانی با سم  نگرانِ .کرد می نگاه در به ا صال  .بود تب ست  نمی دلش ا  خوا

 ها بچه زودتر کرد می دعا خودش با .بیاد سرش بالیی

صال  کرد می فكر جور هر .بگیرن رو ردش بتونن  نمی خودش در رو شجاعت  این ا

 .باشه اون اذیت و آزار شاهد که دید

ستش  از ماموریتاش شمارِ  االن تا که نژاد آریا سرگرد  .خندید خودش به لحظه یه  د

 هنوزم !بود داده دست از رو شجاعتش حاال بود، رفته در

 نگرانِ که لیتهمسففئو احسففاس خاطرِ به کرد می تلقین خودش به : « تو نگو دروغ

 زد می داد چیزی یه دلش ته ولی .ای دیگه چیزِ نه تبسمه

 عاشقشی .»
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شق  ؟!» شق  و تیرداد چیه؟ دیگه ع  و زد می پوزخند خودش به خودش باز و : « ع

 گفت می

 سمتش  به هیكل قوی مرد تا دو .شد  باز در که بود خودش با رفتن کلنجار حال در

 بردنش و کرد بلندش و کردن باز رو دستش .اومدن

 .بیرون

سم  ساسِ  .اومد می بهوش آروم آروم تب شت  عجیبی درد سر  اح  گونش، لمسِ با .دا

 کنارش در کیان دیدنِ با .کرد باز رو چشماش آروم

ست    جاش سرِ  سریع  و شد  زده حیرت ش ستاش  .ن شت  از د سته  پ  به مقنعش .بود ب

 زده وحشت .نبود سرش هم چادر بود، رفته عقب شدت

 !آورده در شاخ بود مطمئن دید می که چیزی از .کرد گاهن رو روبروش

سای  با کیانا و شیده   غریبه مرد یه بغلِ تو آور چندش حالتی با عریان نیمه تقریبا لبا

 پایین رو سرش دید، می که چیزی شرمِ از .بودن

 خبره؟ چه جا این فهمید نمی اصال .انداخت

 :گفت کیان به بود پایین سرش که طور همون

 چیزی شففما چرا شففده؟ جوری این خواهرتون چرا خبره؟ چه جا این آرین، ایآق -

 کجام؟ من اصال گید؟ نمی بهشون

 :کیان

 فامیلیتی تا دو این با بكنم غلط من اوال .آروم آروم جذاب، کوچولوی خانم وای وای -

 .خوشگله خبره چه فهمی می زود دوما باشم، داشته

 رو چونش و آورد باال رو صففورتش و تگذاشفف تبسففم ی چونه روی رو دسففتش بعد

 :زد داد و داد فشار و چسبید محكم

 

 

 لعنتی؟ فهمیدی .ببرم رو کافی لذت ازت خوام می من .بگیر یاد کن، نگاهشون -
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 شوك  قدر این !شد  نمی باورش اصال  .کرد می نگاه رو کیان ترس، با و ناباورانه تبسم 

 رو رکیک های صحنه اون که این برای که بود زده

 باز رو چشماش  فریاد با کرد مجبورش محكم سیلیِ  یه ولی .بست  رو چشماش  نبینه

 .کنه

 :کیان

 کتک و زور با شم  می مجبور وگرنه کن گوش گم می بهت چی هر خوش زبونِ با -

 درد بی و نكشی درد مرگت از قبل خوام می .کنم رامت

 .بمیری

 :عزیزی

سیت    بازی آتیش باش، آروم جان کیان !اوه اوه - سا  رو سرگرد  که وقتی بذار رو ا

 !پسر عظیمه انتقام وقت االن .آوردن

 :گفت و زد لبخندی کیان

 .گیرم می رو شیدا انتقامِ امروز رییس، آره -

سم،  ست  می کاش .کرد می نگاه اطرافش به حیرت و گناهی بی با هنوز تب  بفهمه تون

 کیه؟ سرگرد و خبره؟ چه

شمای  و شد  باز در سم  منتظرِ چ  اوردن رو تیرداد مرد، تا دو اون .شد  خیره در هب تب

 !بود شده گیج تبسم .عزیزی جلوی کردن پرت و داخل

 بود؟ تنش نظامی لباسِ چی ی واسه اصال کرد؟ می کار چی جا این تیرداد

 و کردن بلندش .اومدن تیرداد سمت  به غول نره تا اون .داد عالمت سرش  با عزیزی

 سرش تیرداد .نشبست تبسم نزدیک صندلی یه روی

ست  نمی رو ست  نمی .کنه بلند تون شمای  جوابِ باید دون سم  سوالِ  از پر چ  چه رو تب

 بهش و وایسه تبسم روی تو جوری چه یا بده؟ جوری
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 بی شده  مجبور که بگه : « صادقانه  و نبوده بازی کنی ثابت بهش خوای می جوری چه

 گفت می قلبش ندای بازم ولی بده؟ بازیش گناه

 داری شدوست ؟»

 دور و کرد زدن کف به شففروع عزیزی که بود احسففاسففش و عقل با جدال مشففغولِ

 :گفت و چرخید تیرداد

 هوش ولی چیه ستادیت  اسمِ  دونم نمی البته نژاد، آریا تیرداد سرگرد  جناب مرحبا -

 .بود نظیر بی بودی ریخته که ای نقشه و ذکاوت و

 .آوردم در رو کارات توی و ته سابی ح شده  آشنا  تو با گفت و اومد سارینا  که روزی

 ای حرفه خیلی تو ولی کردن تعقیبت دادم هم ماه چند

 .بودی حرفا این از تر

 طاقت تبسم  .زد صورتش  به محكمی سیلی  دست  پشت  با و رفت تیرداد سمت  به بعد

 .بست رو چشماش و نداشت دیدن

 :عزیزی

 دادم قول کیان به من ولی دخترم، احسففاسففات  با بازی خاطرِ واسففه زدم رو این -

 با کیان کارِ که این از بعد .باشه اون با روانت و روح تخریب

 دست  دمت می اول .دارم کار تا دو منم شد،  تموم خواستنی  کوچولوی دختر این و تو

 آتیش رو جنازت بعدم بكشن، اطالعات ازت تا ها بچه

 از بعد که نای دوم .شففد نابود و نیسففت جوری چه سففرگرد نفهمه کس هیچ و بزنن

 .باشم خواستنی کوچولوی این مهمونِ دقیقه چند من کیان،

 از تبسم  .کشید  اشكش  از خیس ی گونه به رو دستش  و رفت تبسم  سمت  به بعد و

 .برگردوند رو سرش نفرت روی

 :گفت کیان به رو و خندید عزیزی

 !طرفی وحشی آهوی یه با معلومه -
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 :کیان

 .کن تماشا و بشین رییس، کنم می رامش من -

 دسففت بخوان که این حقِ ها زاده حروم این .کنه تحمل تونسففت نمی دیگه تیرداد

 :زد داد دل ته از .نداشتند بزنن تبسمش به رو کثیفشون

 خواید می چی .باشید  نداشته  معصوم  دخترِ این کارِ به کاری زاده، حروم الشخورای  -

 .دختر این بابای نه آشغال، دادم لوت من جونش؟ از

 .کنم می بیچارتون بخوره بهش کثیفتون دست .کنید ولش

 :گفت و خندید دل ته از عزیزی

 گرفتنِ ی واسه  .داره خیلی رو ناز آهوی این هوای معلومه .گفتی راست  خان، کیان -

 .باشه مناسبی کیس کنم فكر ازش اعتراف

 :گفت و کرد تیرداد به رو بعد

 .بكنی تونی نمی هم طیغل هیچ .اسیری جا این تو !بچه نخون رجز -

 :کیان

شن  سرتق،  دخترِ این با کوچولو یه من بدید اجازه اگه ولی قربان بله -  .کنم رفتار خ

 من شیدای که هایی کتک تاوانِ باید نفر یه باالخره

 .بده رو خورد

 :عزیزی

سر  نداره عیب - سه  اینا پ شه  دیگه نكنی کاری یه فقط تو، اختیارِ در ساعت  یه ی وا  ن

 !کرد تفادهاس ازش

 :کیان

 .چشمم رو رییس، چشم -



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

 زور به کیان ولی کشید  می عقب رو خودش ترس از تبسم  .اومد تبسم  سمت  به بعد

 بود تیرداد روبروی که تختی روی و کرد بغلش

 خطر در آبروش .زد می داد فقط دیگه حاال تبسم  .بست  رو پاش و دست  و انداختش

 که محكمی یسیل با بود مساوی دادش بار هر ولی بود

 .تیرداد وار دیوانه فریاد و زد می صورتش به کیان

 نگاه خوردنش کتک ی صحنه  به لذت با که افتاد عزیزی و کیانا و شیده  به نگاهش

 کیان بود، نرسیده بعدی سیلی زمانِ هنوز .کردند می

 .کنه نزدیک صورتش به رو صورتش داشت سعی و شد می نزدیک بهش آروم آروم

 :کشید فریاد بلند و دوخت تیرداد به رو اهشنگ التماس با

 .نذار تیرداد، نذار برس، دادم به خدا رو تو تیرداد -

ست  نمی تیرداد سمش  و کرد می التماس خدا به فقط .کنه کار چی باید دون  داد می ق

 .برسن نیروها تر سریع حسینش امام جانِ به

 حتی تو که عزیزترینت، هک صحنه  این دیدنِ .بود کرده شروع  رو کارش تقریبا کیان

 یه حاال کنی نگاه لباش به بودی نداده اجازه خودت به

 بكنه تونست  که کاری تنها .خیلی بود، سخت  خیلی کنه، لمسش  راحتی به غریبه مرد

 چشمای با و بگیره آسمون به رو رو، سرش که بود این

 :بزنه داد فقط زار حالِ و اشكی و مرطوب

 !برس دادم به حسین یا -

 

 

 لباسِ با مامور چند و شد  شكسته   ورودی در همزمان و لرزوند رو ساختمون  صداش 

 فرار کرد که کاری تنها عزیزی .شدند وارد نظامی فرمِ

 :گفت رضایت با و گرفت آسمون به رو رو، سرش تیرداد .بود پشتی در از

 .عمر آخرِ تا دربست هستم حسینتم نوکرِ خدا، نوکرتم -
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 :گفت و گرفت تبسم تسم به رو اسلحش کیان

 .ذارم می دلت به رو داغش کردی، فكر -

 یكی .کرد فرار سختی  با ولی خورد پاش به تیری کنه کاری بخواد که این از قبل ولی

 :گفت و کرد بازش و اومد تیرداد سمت به مامورا از

 سرگرد؟ خوبه حالتون -

 :تیرداد

 .بده من به اسلحه یه آره، -

 :اومد تیرداد سمت به و شد اتاق وارد بهمن

 !سالمی؟ تو !پسر وای -

 :تیرداد

 .ببره رو تو اومده روحمه پ نه پ -

 :گفت و کرد بهمن به رو بعد

 .عزیزی دنبالِ رم می من .باش داشته رو تبسم هوای -

 عزیزی افراد با سففختی ی مسففلحانه درگیری .افتاد راه مامور چند همراه به سففریع

 به آروم .بود برداشته رو جا همه باروت و خون بوی .داشت

 و شففد بلند فریادش .سففوخت بازوش کرد احسففاس که رفت می پیش جلو سففمت

 به .شد توام مردی داد با که دیگه تیر یه صدای همزمان

 تاسف  با .بود کرده تموم جا در و بود خورده تیر سرش  به کیان .برگشت  عقب سمت 

 وقت هیچ کاش ای کرد، آرزو دلش تو و کرد نگاهش

شی  و خوبی به االن تا افتاد نمی زنش و خودش برای اتفاق ونا  بودن می هم کنار خو

 .داد می مهلت بیشتر کم یه قانون و پلیس به کاش ای و

 :گفت و اومد سمتش به سیاوش

 !کرد؟ می کار چی جا این کیان .بزنمش شدم مجبور شدی؟ زخمی تیرداد -
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 دوید می روبروش بازِ ی طهمحو سففمت به زخمیش دسففت با که طور همون تیرداد

 :گفت

 .بره در دستمون از عزیزی نباید بدو، .مفصله قضیش -

شه  که هلیكوپتری به تا بود دویدن حال در آزاد ی محوطه در عزیزی سه  منتظر  .بر

 :زد داد تیرداد

 .وایسا عزیزی .کنم می شلیک وگرنه ایست -

 همچنان تیرداد .دوید یم همچنان و کرد نمی توجهی هیچ تیرداد اخطارِ به عزیزی

 قدمیِ چند در رو عزیزی وقتی ولی داد می اخطار

 تیر یه و کرد شلیک  پاهاش به تیر تا دو و ندید شلیک  جز به ای چاره دید، هلیكوپتر

 .زد بود اندازی تیر حالِ در که هلیكوپتر مامور به هم

 تبنددس  دستاش  به و کرد سالحش  خلع زود و دوید عزیزی سمت  به سریع  سیاوش 

 .زد

 :تیرداد

 

 .آمبوالنس به برسونیدش سریع .خوامش می زنده سیاوش -

ستاد  آمبوالنس کنار و رفت خروجی در سمت  به و کرد شكر  رو خدا دلش توی  .ای

 بیرون خونه در از بهمن همراه که افتاد تبسم به نگاهش

 نبیرو دارن دیر که داشففتن درگیری عزیزی افراد با حتما دونسففت می .اومدن می

 .میان

سم  کبود و خون در غرق صورت  دیدنِ  دلش اومد، می راه حالی بی با که بدنش و تب

 افراد آخرین عنوانِ به تبسم و بهمن .کرد می ریش رو

 باد مبارك عالمت دستش  با و داد تكون دست  براش بهمن .اومدن بیرون خونه در از

 خونه درِ از قدمی چند هنوز .آورد می در رو بشكن و
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 :زد داد بلند و شد شروع بهمن سمت به دویدنش و تیرداد صدای که بودن دهنش دور

 .پا به بهمن -

 .فریاد یک و مرگ تلخ حسِ و باروت تند بوی پیچید، فضا در گلوله دو صدای و

شت  با تیرداد سم  .کرد می نگاه روبروش ی صحنه  به وح  روبروش خون در غرق تب

 وحشتناك لبخند یه با سارینا تر عقب کمی و بود افتاده

ستش  به که حالی در سلحه  و بود خورده تیر د ستش  از ا  نگاه تیرداد به بود افتاده د

 .کرد می

 :گفت و کرد تیرداد به رو عصبی ی خنده با سارینا

 اونم .بشففی ای دیگه آدم مالِ ذارم نمی من برده؟ ماتت چرا سففرگرد؟ شففده چی -

 دلت به رو داغش !عزیز خوندی کور !عظیمیان تبسم !کی؟

 .گذاشتم

سم  سمت  به تیرداد ستاش  .زد زانو کنارش و رفت تب ستش  آروم .لرزید می د  رو د

 می ضعیف خیلی ولی نه یا زنه می نبضش ببینه تا گرفت

 .زد

 :بهمن

 .بیاید سریع دکتر دکتر، -

 .دادن انتقالش آمبوالنس به سففریع و شففدن جمع تبسففم سففر باالی سففریع، دکترها

 زمین روی هنوز تیرداد، .کرد تحرک سرعت به آمبوالنس

 .داد می فشار زمین روی رو، مشتش و بود زده زانو

 :گفت و گذاشت شونش روی رو، دستش سیاوش

 .افته نمی براش اتفاقی ایشاال کردی؟ بغل غم زانوی چرا پسر، پاشو -

 :بهمن
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 بریم باید ...یاا پاشففو .قویه خیلی عشففق نیروی نترس !عاشففقی پدرِ بسففوزه ای -

 .ارستانبیم

 که بود کجا سففارینا کرد می فكر خودش با همش .شففد بلند جاش از سففریع تیرداد

 بودش؟ ندیده هیچكی

شین  سمت  به سیاوش  و بهمن با شمای  .رفتن ما شم  چ  دیگه .رفت می سیاهی  خود

 حال بی بود، رفته ازش زیادی خونِ بیاره، طاقت نتونست

 آمبوالنس سمت  به و گرفتن ور بغلش زیر سیاوش  و بهمن .افتاد زمین روی و شد 

 .بردند

**** 

 

 

 تیرداد خونِ در غرق بازوی به نگاهش .اومد می بیرون بهمن همراه خونه در از تبسم 

 دوست اختیار بی .بارید می چشماش از نگرانی .افتاد

 این توی .بگیره آروم و بندازه تیرداد بغلِ تو رو خودش و بره سففمتش به داشففت

 مرد یه .رسید می نظر به استنیخو قدر چه نظامی لباسِ

 .داشتنی دوست و مهربون حال عین در ولی مغرور و جذاب

 همه این و شده  سرگرد  جناب حاال تا کی از تیردادش و خبره چه دونست  نمی هنوزم

 اصال گفت خودش با بوده؟ چی واسه منتظره غیر اتفاق

 :کرد زمزمه لب زیر آروم و نیست مهم

 ... دار دوستت تیرداد -

شده  تموم حرفش هنوز ساس  پیچید، بدنش تو عمیقی درد که بود ن  تک تک کرد اح

 نیم نداشت، وایسادن جونِ دیگه سوختند، هاش سلول

شكی  ی قطره انداخت، تیرداد به نگاهی شماش  از ا  روی رو، دندوناش اومد، پایین چ

 :کرد زمزمه و داد فشار هم



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

177 

 

 ... تیردا -

سته  بهمن که کاری هاتن .شد  بیهوش و موند ناتموم حرفش  تیرداد داد از بعد بود تون

 و العاده فوق عمل سرعت با که بود این بده انجام

شونه  ست  به تیر یه بود زبانزد کار دو این تو کال که عالی گیری ن  که بزنه سارینا  د

 .کنه شلیک تیری نخواد دیگه و بیفته دستش از اسلحش

**** 

شماش  آروم آروم تیرداد ستش  .دکر می باز رو چ  به نگاهش .کرد می درد نمه یه د

 توی داشت .کرد فكر کم یه .افتاد دستش روی سرُم

سی  ذهنش ست؟  این چرا و افتاده اتفاقی چه که کرد می برر سم  یاد دفعه یه جا  تب

 دستش از رو سرُمش .شد بلند جاش از سرعت به .افتاد

 .دوید پذیرش سمت به و کند

 :پرستار

ستتون  چرا وای ای شدید؟  بلند جاتون زا چرا !سرگرد  جناب وای -  شده؟  زخمی د

 .کنم پانسمان رو دستتون کنید صبر

 :تیرداد

 کجاست؟ بود، خورده تیر امروز عملیات تو که خانومی این .نیست الزم خوبم نه، -

 :گفت و اومد ای عشوه پرستار

 کدومشون؟ -

 :تیرداد

 .عظیمیان تبسم -

 :پرستار

 .هستن یو سی آی تو ایشون -
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 های صندلی  روی بهمن و سیاوش  .دوید یو سی  آی سمت  به و گفت خدایی یا تیرداد

 و هم در حسابی و بودند نشسته یو سی آی جلوی

 :گفت و دوید سمتشون به تیرداد .بودن ناراحت

 چطوره؟ تبسم خبره؟ چه ها بچه -

 :گفت و شد بلند جاش از کردنش آروم برای بهمن

 

 

 شدی؟ بلند جات از چرا پنبه پهلوون آهای -

 بلندتری صدای  با بار این و داد فشار  محكم و گرفت دستش  توی رو موهاش تیرداد

 :پرسید

 شده؟ چی گم می -

 :سیاوش

 .نگفت چیزی هم ما به بپرسی، اون از دکترش پیشِ بری باید .دونیم نمی هم ما -

 اتاقش سمت  به دکتر اتاق ی شماره  پرسیدن  از بعد و رفت پرستاری  سمت  به تیرداد

 نگرانِ و کردند می نگاه هم به سیاوش و بهمن .دوید

 .بودن تیرداد شنیدنِ از بعد حال و بزنه تیرداد به بود قرار دکتر که حرفی

 دکتر .شففد اتاق وارد دکتر ی اجازه با و آورد در صففدا به رو دکتر اتاق درِ تیرداد

 جلوی رو دستش و شد بلند جاش از احترامش به نفیسی

 :گفت و رفتگ تیرداد

 چه ببین !خطرناکه نكن بازی تفنگ گفتم بهت بار ده پسر،  چطوری؟ سرگرد،  سالم  -

 دستت؟ با کردی

 :گفت و زد گذری زود لبخند تیرداد

 چطوره؟ بود، خورده تیر امروز عملیات توی که عظیمیان خانم حالِ دکتر، -

 :گفت و شد جدی دکتر
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 داری؟ باهاش نسبتی چه -

 .کرد بهش نگاهی بده؟ چی رو دکتر جوابِ باید دونست نمی تیرداد

 .هستند بنده خانوادگی اقوامِ از یكی خُب -

 :دکتر

ستش،  - شید  را ست  رو مجبورم که ببخ  رو خانوادش باید چون بزنم حرف باهات را

 وارد بهش سختی جراحت ایشون بذاری، جریان در حتما

 به خدا امیدوارم .یینهپا خیلی حیاتیش عالیم و هسففتن کما توی متاسفففانه و شففده

 .کنه رحم جوونیش

 :پرسید لرزید، می صداش که حالی در تیرداد

 میاد؟ هوش به کی دکتر؟ شه می خُب -

 :دکتر

 .کنید دعا براش و توکل خدا به باید نیست، معلوم که گفتم -

سمش  به رو خودش و کرد خداحافظی دکتر از .شد  بلند جاش از تیرداد سوند  تب  .ر

 عزیزش .بود شده یكی عقلش هم دلش، هم دیگه حاال

 .بود شده  وصل  نحیفش بدنِ به دستگاه  جور هزار و بود افتاده بیمارستان  تخت روی

 جا همون تبسم روح شاید کنه، گریه خواست نمی دلش

 .زد زنگ خونه به و گرفت دست به رو تلفنش و داد قورت رو بغضش .بود

 :تیرداد

 خوبی؟ مهندس، سالم الو، -

 :مهندس

 

 

 شد؟ انجام خوبی به عملیات .شدیم نگرانت کجایی؟ تو؟ چطوری پسرم، سالم -

 :تیرداد
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 جا؟ این برسونید رو خودتون شه می .بیمارستانم من جان، بابا آره -

 :مهندس

 چی؟ واسه بیمارستان تیرداد؟ خوبه حالت شده؟ چیزی -

 :تیرداد

 .دم می توضیح اتونبر جا این بیاید .زنم می حرف باهاتون دارم خوبم، من -

 :مهندس

 .باشه خداحافظت میام، االن .امر اطاعت سرگرد، باشه -

 :تیرداد

 .خداحافظ -

 .کرد می نگاه تبسم به پنجره پشت از تیرداد،

 بخندید تر آروم برفی، آدمكای

 ببندید چشماتونو روشن های ستاره

 بارون های قطره ای ببارین یواش یواش

 مجنون یدب کنارِ خوابه تو من لیالی

 یاد از بردن قلبمو دستات که وقت یه نگو

 خواد نمی منو دلت عزیزم رفتی کجا

 حرفی دیگه نمونده موندم تنها تنهای

 برفی آدمكای من ها غصه رفیق

**** 

 دیدنِ با خانم نفیسه  .رسوندن  بیمارستان  به رو خودشون  ترانه و خانم نفیسه  مهندس،

 .دوید سمتش به نگرانی با تیرداد دست

 :نفیسه

 .بمیره برات مادرت الهی شده؟ چی دستت ببینمت، !مامانم وای -
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 :تیرداد

 .خوبه حالم االنم خورده، تیر دستم فقط !که نمردم هنوز من .باش آروم عزیزم، -

 :مهندس

 بیمارستان؟ تا کشوندی رو مامانت و من چرا لوس، ی پسره آخه پس -

 

 

 :تیرداد

 .اومده پیش مشكلی یه بابا، -

 !بگه؟ باید جوری چه دونست نمی تیرداد .بود شده خیره دهنش به نگرانی با ندسمه

 :تیرداد

 .جاست این هم تبسم راستش، خُب -

 :گفت و زد صورتش به ای سیلی نفیسه

 چطوره؟ حالش کجاست؟ االن جاست؟ این چی واسه تبسم !خدا یا -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش تیرداد

 ... راستش االنم بودنش گرفته گروگان عملیات، این تو اونم -

 :کرد مكث کمی

 .بدید خبر خانوادش به باید یوئه، سی آی توی االن -

 :گفت و افتاد صندلی روی حال بی نفیسه

 .میره می بفهمه فاطمه -

 می هم خودش .کرد نگاه تبسففم به و رفت یو سففی آی ی پنجره سففمت به مهندس

 این توی رو شدختر سخته قدر چه پدر یه برای دونست

 .ست بسته تبسمش نفسای به نفساش که صادق امیر ی واسه اونم .ببینه حال

 :مهندس
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 به اول گم می من .بدیم خبر خودمون تونیم نمی خانوادش____________ به -

 بزن زنگ تیرداد، .بگه مامانش و بابا به خودش بعد بدیم، خبر علی امیر

 .بده خبر

 :تیرداد

 .خواستم نمی شما از که تونستم یم من اگه من، پدرِ -

 سفففمت به ترانه .داد خبر بهش و گرفت رو علی امیر موبایلِ ی شفففماره مهندس

 و گذاشت برادرش ی شونه روی رو دستش رفت، برادرش

 :گفت

 .مطمئنم من شه می خوب -

 با و موند ثابت تبسم  معصوم  صورت  روی ترانه نگاه .زد بهش جونی کم لبخند تیرداد

 :کرد هزمزم خودش

 .داداش زن بیا بهوش -

شم   و بهمن ساره  بودن شده  مجبور سیاو شون  با رو ستاره  و رخ ساره  .بیارن خود  رخ

 .نداشت حس پاهاش .رفت یو سی آی سمت به ناباورانه

 تخت روی حرکت و حس بی جا اون دوسففتش بهترین کنه باور خواسففت نمی انگار

 و ندچسبو یو سی آی ی شیشه به رو صورتش .بود افتاده

 :گفت عصبی لبخند و اشک با

 .دارم خبر کلی برات پاشو بخوابی؟ قراره قدر چه عزیزم جان، تبسم -

 

 

 صدا  بی و آروم رخساره  .کرد می نگاهش زده شوك  که برگشت  ستاره  سمت  به بعد

 .ریخت می اشک زدن حرف حین تو

 .زنه نمی حرفم خنده، نمی دیگه ببین، رو تبسم بیا ستاره، -
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شماش  ست  دیگه رفت، می اهیسی  چ  روی حال بی و کنه حفظ رو خودش تعادلِ نتون

 ی رخساره شد نمی باورش اصال بهمن .افتاد زمین

 دوید، سففمتش به .باشففه حسففاس قدر این سففرحال و شففاد ی روحیه اون با عزیزش

 کرده ضعف رخساره و ستاره قدر این .کرد صدا رو پرستار

 .بزنن سرُم جفتشون به شدن مجبور بودن،

 از امیر، .رسففوندن بیمارسففتان به سففریع رو خودشففون وحدانه و وحید علی، امیر

 تبسم به رو خودش و پرسید رو یو سی آی آدرسِ پرستاری

 .بود خوندن قرآن و ریختن اشففک حالِ در خانم نفیسففه جا اون روبروی .رسففوند

 و چرخوند می رو تسبیحش و بود نشسته کنارش مهندسم

 .داخل بود زده زل و بود داده تكیه پنجره به رو سففرش مه تیرداد .گفت می ذکر

 چه در خواهرش دونست نمی نداشت، رفتن نای پاهاش

ست  نمی هیچی رفت، تیرداد سمت  به !حاله؟  با .بود اومده بند زبونش انگار بگه، تون

 شده؟ چی که پرسید تیرداد از سر

 :گفت آروم تیرداد

 .شه می خوب -

 با  و چسفففبوند  دیوار به  و گرفت  رو تیرداد ی یقه  بود اومده  در بهت  از که  امیر

 :گفت عصبانیت

 جاست؟ این من خواهرِ چرا لعنتی؟ شده چی -

 :گفت و اومد جلو بود وایساده اونا از تر عقب کمی که سربازی

 افتاده؟ اتفاقی سرگرد جناب -

 .شد دور اونا از سرباز .داد منفی عالمت دستش با تیرداد

 :امیر

 چشه؟ تبسمم گم می بهت هستی؟ کی وت !سرگرد؟ -
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 و بزنه حرف تر آروم که کرد درخواسففت امیر از و شففد نزدیک بهشففون پرسففتاری

 .بیمارستانه جا این که کرد گوشزد

 :تیرداد

ضیش  باش آروم من، برادرِ - صله،  ق ضیح  همه برای بیاد عظیمیان آقای بذار مف  می تو

 مقدمه یب که ببخشید بگم باید خانم تبسم مورد در .دم

 .بدی خبر مامانت و بابا به باید خودت تو باشه، جریان در باید خانوادش گم می

 :بود شده تاب بی دیگه امیر

 شده؟ چی خواهرم بزن، حرف تیرداد -

 :گفت آروم و بست رو چشماش تیرداد

 .کما تو رفته -

 :گفت و زد صورتش تو دستی دو امیر

 بگم؟ مامان و بابا به ریجو چه .شدیم بیچاره هاشم، بنی قمر یا -

 

 

 باالخره .کردند می گریه آروم آروم و باشن  خوددار تونستن  نمی هم وحدانه و وحید

 هم اونا .بده خبر پدرش و مادر به شد مجبور امیر

 دخترش وضعیت  دیدنِ با که خانوم فاطمه .رسوندن  بیمارستان  به رو خودشون  سریع 

 از هم د،بو شوك توی کامل صادق امیر .رفت هوش از

 چند پیش روز دو که اومد یادش .تیرداد نظامیِ لباسِ از هم دخترش دردونه وضعیت 

 فاطمه و خودش حفاظت، تحت و اومدن پلیس تا

 تا داشتند،  نگه خونه یه توی و اوردن پیششون   هم امیر و رسوندن  تهران به رو خانوم

 واقع در .بیمارستانه تو دخترش دادن خبر که امروز

سم،  برای ولی بود کرده عمل زود همه ایبر تیرداد  تیرداد .بود تر زرنگ عزیزی تب

 .اونا ی خونه برن کامل، توضیحات برای خواست همه از



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

185 

 

ضی  وجه هیچ به خانم فاطمه شد  را سئول  زاری و گریه با و بذاره تنها رو دخترش ن  م

 توی .بمونه پیشش بود کرده راضی رو بیمارستان های

 تمام تیرداد .بودن دوخته تیرداد دهن به چشففم و بودند جمع همه مهندس ی خونه

 امیر .کرد تعریف همه ی واسه رو ماه چند این ماجرای

 به حاال و بود شده  بزرگی این به قاچاق باند یه عضو  ناخواسته  که کرد نمی باور صادق 

 پنجه و دست مرگ با دخترش اون احتیاطی بی خاطرِ

 فردا که بخواد صادق  امیر از فراوون خواهیِ رعذ با شد  مجبور تیرداد .کرد می نرم

 موقعِ .ستاد بره سواال از سری یه به جواب برای

 :گفت بارید می ازش غم که ای قیافه با و اومد تیرداد سمت به امیر خداحافظی

سات    با سرگرد،  جناب کردی بد - سا  دل بهت اون کردی، بد من نوای بی خواهرِ اح

 .بود بسته

 :گفت لب زیر آروم تیرداد

 .کنم جبران کنم می سعی جان، امیر متاسفم -

 :گفت آشكار بغضی با امیر

سه  اگه - شه  وقتی اون ی وا سم  .با  معلوم گفت دکترش امروز .آقا میره می داره تب

 .برگرده اصال حتی یا برگرده کما از کی نیست

 به .گفته چی دکتر که دونسففت می خودشففم تیرداد .رفت بیرون خداحافظی بدون و

 دیگه روز دو شاید بود گفته صراحت با هم تیرداد خود

 .وقت هیچ ... شایدم و دیگه سال ده شاید بیاد، بهوش

سته    اتاقش تخت روی تیرداد ش  توی آروم آروم که کرد می فكر دختری به و بود ن

 به و بود گذاشته مالیمی آهنگ .بود کرده نفوذ قلبش

 پایان به کامال رو ماموریتش تا سففتاد رفت می باید فردا .بود زده زل تبسففم عكسِ

 .برسونه
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شون  رو اجرا ی نحوه و عملیات کامل .ستاد  رفت و شد  آماده زود صبح  ضیح  برا  تو

 بعد معتمد سرهنگ .گرفت قرار هم تشویق مورد و داد

 :گفت و گذاشت شونش روی رو دستش اومد، تیرداد سمت به جلسه پایانِ از

 .همیشه مثل پسر، کاشتی گل -

 :دادتیر

 .دم می دارم رو سنگینی تاوانِ عملیات این ی واسه .سرهنگ زیاد، نه -

 :سرهنگ

 .پسر کن توکل خدا به افتاده، اتفاقی چه عظیمیان خانم برای شنیدم -

 دادگاه زمانِ تا صادق،  امیر .رفت بیمارستان  سمت  به و گذاشت  نظامی احترامِ تیرداد

 زداشگاهبا توی بود مجبور بود فردا پس که عزیزی

 تنها رو دخترش بود نشده  حاضر  هنوز زیاد خستگیِ  د  وجو با خانم فاطمه ولی بمونه

 همراه و بود نشسته خانم فاطمه کنارِ هم مادرش .بذاره

شون    به .کرد می دعا اون با شون  با و رفت سمت  فاطمه به رو کرد علیک و سالم  جفت

 :گفت و کرد خانم

 

 

 .دارم خواهش یه نازتو تبسم جانِ عظیمیان، خانم -

 :خانم فاطمه

 .پسرم بگو -

 :تیرداد

ستراحت  خونه برید مامان با -  شما  از بیشتر  دم می قول .مونم می پیشش  من کنید، ا

 .باشم داشته رو هواش

 با .بزنه حرفی تیرداد قسففم برابرِ در نتونسففت ولی بگه چیزی خواسففت خانم فاطمه

 اجازه با دادتیر .رفت خونه به استراحت برای خانم نفیسه
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سئولین  ی ستان  م صوص  لباسِ بیمار شید  مخ سم  کنارِ و پو ست    تب ش ستگاه  به .ن  د

 نشون تبسم نفسای و دستگاه اون صدای .کرد نگاه کنارش

 کشید  عزیزش ی گونه روی رو دستش  آروم .دنیاست  این توی عشقش  هنوز داد می

 رو تبسمش لبای بتونه داشت آرزو .شد بلند جاش از و

 .داد نمی بهش رو اجازه این دهنش کنار ی لوله یول هب.و.سب

 :گفت و کرد نگاه اطرافش به کمی شیطنت با

 اسمش  سه،  ی شبكه  فیلمِ اون تو یادته .اطرافه همین روحت دونم می خانومی، سالم  -

 روحِ بهشت، تا کیلومتر پنج اوم، یادم !آها بود؟ چی

 .خودمی مالِ چون ندارم الزم هم اجازه کنم کاری یه خوام می .بود جا اون دختره

 توان قدر چه آدم یه مگه آخه .بده قورت رو گلوش تو بغضِ نتونست دیگه .

 و بود آدم ولی داشففت نظامی خشففنِ ی روحیه یه____________ درسففته .داره

 .کرد می خیس رو تبسم صورت و ریخت می محابا بی اشكاش .داشت احساس

 .کرد پاك رو اشكاش سریع و کرد جدا ازش رو خودش

 این تیرداد وای گفتی می بودی پیشم  اگه .شد  بد حالت االن گلم، دونم می !آخ آخ -

 .دیگه عشقمی کرد شه می چه ولی نچسب بهم قدر

 .کرد تبسم روحِ با صحبت به شروع و گرفت دستش توی رو تبسم کوچیک دست

 به گرده می بر چیز همه خُب .کنم اعتراف بهتره یا بگم برات خوام می دونی، می -

 .مأموریت برای دانشگاه بیام شدم مجبور که روزی

سمون  اولین گلم؟ یادته شترك  هم با کال شترِ  شاید  ولی بود م  ماموریتم به توجهم بی

 ،اون بشم نزدیک بهت باید فهمیدم که روز اون تا .بود

شتر  که بود وقت  گم نمی الكی .وقار با شدت  به و متین و آروم دخترِ یه .دیدمت بی

 این فاز تو اصال من چون شدم عاشقت اول نگاه توی که
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 من که روزی .چیزم همه شدی  و زندگیم توی اومدی صدا  بی کم کم ولی نبودم حرفا

 رسید بیمارستان به کارت و دیدی هم با رو سارینا و

 می یادم دیگه شد  می نزدیک بهت شرف  بی کیانِ اون وقتی .شدم  می دیوونه داشتم 

 تو شدم، می شغلم خیالِ بی اصال ام کاره چی من رفت

 قضیه  که شب  اون .بشه  نزدیک بهت کسی  نباید .دنیا این از من سهم  بودی، من مالِ

 رو جفتتون گردنِ خواست می دلم گفتی، رو رضا ی

شكنم   بودم شده  پتیبل آقای سگ  مثلِ بهمن قولِ به .موندم ستاد  تو صبح  تا شب  .ب

 ستاد ناپذیرِ نفوذ ردم آره، .دارم دوستت من تبسمم ولی

شق  شده،  دیوونه آورده، کم هم صال  شده،  عا  .شدم  مجنونت کن فكر تو خانومم ا

 گل؟ خانم دی نمی رو جوابم

 .بود دستگاه بوقِ صدای هم باز جوابش ولی

 :گفت و چسبوند پیشونیش به رو تبسم دست

 اگه نبودم عاشقی  و عشق  فازِ تو من، عموما چون ولی بخونم برات خوام می شعر  یه -

 !ها نكنی مسخرم خوندم چالق چپل

 دریا موج مثل اومدی روز یه

 

 

 رویا خوابو مثل پیرهنت بوی

 ساحل موجای رو ما هایِ سایه

 تمنا غرق صدا بی پا به پا

 سردم سكوت تو اومدی روز یه

 گردم دوره دل این شد راه به سر

 شی؟ جدا خوای می که شده چی حاال

 ردم؟ک چه من بگو تو شده؟ چی
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 کن رها موهاتو باد تو دوباره

 کن ها غصه شبِ راهیِ منو

 هات لب تند تبِ واسه میرم می

 کن صدا اسممو لب زیر دوباره

 من ی گونه از کن پاك اشكمو

 من ی شونه روی بازم بذار سر

 .بودم بلد رو جاش همین تا گلم شرمنده -

 دیگه  وچولویک یه  .کرد خوندن  به  شفففروع و آورد در رو کوچیكش جیبی قرآن

 از یدب.و.س رو پیشونیش کرد، خداحافظی ازش .موند پیشش

ستان  ست  رو اتاقش در .اومد ستاد  سمت  به و شد  خارج بیمار  پهن رو سجادش  و ب

 اشک سجاده سرِ .کنه خلوت خودش با داشت نیاز .کرد

 .باشه داشته جبران فرصت اون تا برگردونه رو تبسمش کرد التماس خدا به و ریخت

 ماه شش  به هم صادق  امیر .شد  محكوم اعدام به اون و شد  انجام هم عزیزی اهدادگ

 تالشِ با گناهیش بی چون شد محكوم تعزیری حبسِ

سازی  با عزیزی .بود شده  ثابت تیرداد  سال  کامپیوتری قطعات داخلِ مخدر مواد جا

 .کرد می مرگ تجارت طوالنی های

سم  که ماهه دو امروز ست  توی تب سه و تیرداد .کما سم  دیدنِ ی ا  هر .بود تاب بی تب

 برای .رو خوابیدش و آروم جسمِ البته دیدش می روز

ستان  که خانم فاطمه و مادرش ستان  سمت  به و خرید تنقالت کم یه بودن بیمار  بیمار

 .بود پا به ای همهمه رسید که یو سی آی درِ مقابلِ .رفت

سم  اتاق توی و زد می خودش سرِ  تو خانم فاطمه  .بودن شده  جمع دکتر ات چند تب

 به و رفت یو سی آی ی پنجره سمت به ناباوری با تیرداد
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ستگاه  صاف  خط ستگاهی  اون به و کرد می نگاه کنندش کر بوقِ و د  ی سینه  که د

 دستش از بسته ناخودآگاه .برد می پایین و باال رو عزیزش

 :کرد التماس و چسبوند شیشه به رو صورتش افتاد،

سمم  - سم  برگرد، خدا رو تو تب سم  میره، می تیردادتم بری تو بیار طاقت نف  وای !تب

 امتحانم جوری این کردم، غلط من گردون برش خدا

 !خدا ببینم، رو عشقم نبود تونم نمی من نكن،

 موندن واسه دیره دیگه

 رم می تو پیش از دارم

 دستامه سهم جدایی

 

 

 گیرم نمی دستتاتو که

 تنهایی بارون این تو

 خداحافظ رم می دارم

 تقدیرم قصه این شده

 خداحافظ دلگریم چه

 رم می دارم دیره دیگه

 سخته ها لحظه این قدر چه

 هب.و.سکا تو از جدایی

 وقته بی مرگ شبیه

 چشمات ساحل تو دارم

 شم می گم آهسته دیگه

 نیست دنیا تو جایی برام

 شم می گم غصه اوج تو
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 .کرد مخلوط خنده با رو خانم فاطمه ی گریه خانم، نفیسففه شففكرِ رو خدا صففدای

 داشت حاال موند، خیره لعنتی دستگاه اون به تیرداد چشمای

شون  منظم رو عزیزش قلبِ ضربانِ  شحال  و اومدند بیرون دکترا .داد می ن  بودن خو

 .برگشته و کرده مقاومت بیمار که

 بود، شده  وارد بهشون  که باالیی استرس  و شوك  خاطر به جون نفیسه  و خانم فاطمه

 .رفتند سرُم زیر دو هر

**** 

سم  تخت کنارِ تیرداد سته    تب ش شته  روز اون تلخِ ماجرای از هفته یه .بود ن  .بود گذ

 .خوند می دعا براش و کرد می لمس رو تبسم دست آروم

 مشغولِ  .زده توهم کرد فكر ولی خورد تكون دستش  تو عزیزش دست  کرد احساس 

 انگشتای تكون که بود یاسین ی سوره خوندن

 به نگاه با و بود شفده  تموم خوندنش____________ قرآن .شفد  بیشفتر  مشتبسف 

 .کنه بازشون داره سعی و لرزه می وضوح به پلكاشم که دید تبسم صورت

س  ناباورانه سم  ی گونه به ای هب.و. ستاری  به و دوید بیرون اتاق از و زد تب  خبر پر

 کارای و رسوندند رو خودشون سریع پرستارها و دکترها .داد

 .اومد بیرون اتاق از رضایت با دکتر .دادن انجام رو خودشون به مخصوص پزشكی

 :رسوند دکتر به رو خودش تیرداد

 خوبه؟ حالش دکتر؟ شده چی -

 :دکتر

 .شن می خوشحال حتما بده، خبر خانوادش به برو .اومد بهوش سرگرد، نباش نگران -

 :گفت و کرد نگاهش ذوق با تیرداد

 وبه؟خ خوبِ االن یعنی -

 :دکتر
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 .شه می منتقل بخش به دیگه روزِ چند تا ولی نه که خوب کامال -

شحالی  و ذوق از تیرداد ست  نمی خو  خونه به و زد تلفن سریع  .کنه کار چی باید دون

 سیاوش و بهمن و امیر به خودش اون از بعد و داد اطالع

سوند  نمازخونه به رو خودش سریع  کرد که کاری اولین .داد خبر  نماز رکعت دو و ر

 کل و خرید شیرینی جعبه دو بعد .خوند شكر

ستان  ستن  می همه حاال .داد شیرینی  رو بیمار  یه با دیروز تا که سرگردی  جناب دون

 این شده عاشق حاال بخوریش تونستی نمی هم عسل من

 تبسم  حالِ .باشه  عشقش  سرِ  باالی رو ساعت  دو روزی کرد می سعی  روز هر که قدر

 دست از .بودن کرده منتقلش بخش به و دبو شده بهتر

 .شد اتاق وارد خوشرویی و جوون پرستارِ که خورد می سوپ آروم آروم مادرش

 :پرستار

 عزیزم؟ نه مگه ها، شه می بهتر روز هر داره کم کم ما خانومِ تبسم !به به -

 :تبسم

 .دادید نجات رو جونم ممنونم، شما زحماتای از .بهترم بله، -

 :پرستار

ست  عمر - ست  د شتر  ولی عزیزم خدا  تر مهم همه از و خانوادت و مامانت از باید بی

 رو مجنون دست که کنی تشكر سرگرد جناب نامزدت،

 .بود بسته پشت از

 بهش که هایی شوك  و قبل مسایل  .بود دلخور خیلی تیرداد از ولی زد لبخندی تبسم 

 سرحال تقریبا که هم روزی از و طرف یه بود شده وارد

 رخساره  صدای  که بود خودش فكر تو .طرف به بود نیومده دیدنش تیرداد بود هشد 

 .شد بلند شنگول و شاد ی
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 :رخی

 بی لوسِ کردی، بد رو حالم دیگه پاشففو !دنیا دختر ترین نارنجی نازك بر سففالم -

 خوای نمی موندی، عقب دانشگاه از ترم یه .خاصیت

 !زندم و سالم هنوز ببین قلبم وسط خورده تیر یه من، .پاشی

 :تبسم

ستانه  جا این سالم،  -  شده؟  چی !ها سرت  رو انداختی رو صدات  جالیز، سرِ  نه بیمار

 کو؟ ستاره قلبت؟ تو خورده ترکش کرده ولت بهمن

 :رخساره

 کال .برونمونه بله دیگه ی هفته تازشم  نداره، عمرا ها عرضه  این از بهمن عزیزم، نه -

 می چه دیگه ولی شه می گرفتار من غیبِ تیرِ به اون____________

 رحمانی سروان  جناب با هم ستاره  .کرده سوراخ  رو قلبم منه سروانِ  جناب کرد، شه 

 .بیارن تو ی واسه بچینن گل رفتن

 :تبسم

 کنید؟ عقد عید تو پیش ماه شما نبود قرار مگه -

 :رخی

 رو هامون هگری اول کردیم صبر  ما بودی، موت به رو عالی، جناب که جایی اون از -

 .شادی بریم بعد بكنیم

 :تبسم

 !رخی شعوری بی خیلی -

 

 

 :رخی

شتم  امید من گفتی، بار صد  که رو این -  بدتر رفتی برگردی، کالس با کما تو بری دا

 دردت دونم می من ولی گیری می پاچه هی و شدی
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 چیه؟

 :گفت مشكوکی حالت با و کرد تنگ رو چشماش تبسم

 چیه؟ -

 :رخی

 .مالقاتت نیومده سرگرد جناب چرا که نیای ناراحت -

 :تبسم

 .نیست مهم برام اصال -

 :رخی

 .مطمئنم من گی، نمی دلت ته از -

 :تبسم

 نیومده؟ چرا حاال -

 .برگردوند رو روش و کرد قهر مثال تبسم .خنده زیر زدن خانوم فاطمه و رخی

 :رخی

 می جامعه اصالح  ایبر بگیرتت، نمیاد تیرداد شه  می خراب پوستت  مادر، نكن اخم -

 .گیره می رو ایكبیری سارینای اون ره

 :گفت ناخودآگاه تبسم

 .کنه اصالح اول رو خودش بره کرده، غلط -

 .شنیدن رو سیاوش صدای که بودن بحث حالِ در

 :سیاوش

شت  بابا، شما؟  خوبید خانوما، سالم  - ستای  این پ  گناه نذارید، صفحه  بنده گرامِ دو

 خیلی از رو شما خاطرِ ما سرگرد نای خانوم، تبسم .دارن

 .خواد می بیشتر نمه یه
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سم  سم  سمت  به ستاره  .دادن رو سالمش  جوابِ خانم فاطمه و تب  و اون با و اومد تب

 .کرد یب.و.سرو مادرش

 :ستاره

 .بود اومده در االن تا هم بودی کاشته !ها بخری رفتی پیاز یه خوبی؟ بچه؟ چطوری -

 :گفت و کرد ارهست به رو تبسم .خندیدن همه

 داری؟ خبر کجاست؟ تیرداد -

 :گفت و زد لبخندی ستاره

 .نخور غصه میاد زود ماموریت، رفته -

 

 

 کامل خواسففت می انگار زد، لبخندی ولی بود شففنیده هم خانم نفیسففه از که این با

 .نیومده پیشش که نیست تیرداد بشه مطمئن

صرارِ  با بود شده  تموم مالقات وقت سم،  ا سته  خیلی که خانوم فاطمه تب  بود شده  خ

 بود شده مجبور باباش .کنه استراحت تا عمه ی خونه رفت

شون    بره شون  آخر ی لحظه هم وحید و امیر .کار سرِ  شهر سوندن  رو خود  سر  یه ر

 دیگه بود خواسته عمش از تبسم خود .رفتن و زدن بهش

 جویای نیتلف بازم اونا ولی شففد می مرخص دیگه روز چند تا چون نزنن سففر بهش

 مرخص تبسم که زمانی برای رو خونشون و بودن حالش

 سر  حسابی  حوصلش  .بود ظهر از بعد شیشِ  حدود ساعت  .بودند کرده آماده شه  می

 بود، نكرده جذبش هم خوند می که رمانی بود، رفته

 سففعی .بود نگرانش هم کوچولو یه شففده، تنگ تیرداد برای دلش کرد می احسففاس

 سریع چی همه قدر چه .کنه فكر خیرا های اتفاق به کرد

 دوسففت و مظلوم ی چهره اون با کیان بودنِ تبهكار تیرداد، بودنِ پلیس .افتاد اتفاق

 ... کیانا دلسوزی شیده، های ناله و اشک داشتنی،
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 تا بودن گذاشته  قرار باهاش شیده  و کیانا بشه،  دزدیده که این از قبل روز اومد یادش

 تازه .ببیننش همیشگی اپِش کافی توی بعد روزِ دو

 مجبور نرفته پیش خواسفتن  می که جور اون نقشفه  چون و بوده تله یه همش فهمید

 چند این به آخر در و بدزدنش موعد از زودتر بودن شده

 نمی !کرده می نرم پنجه و دسففت مرگ با شففد نمی باورش .بود کما تو که ماهی

 لحظه اومد می یادش دوران اون از که چیزی تنها چرا دونست

 انگشففترِ یه تیرداد ولی رفتن و پیشففش اومدن زیادی افراد که بود تحویل سففال ی

 آروم و کرد دستش رو بود خریده براش که خوشگل

 :گفت و یدب.و.س رو پیشونیش

 .شو خوب زود من، عشقِ دارم دوستت -

 .کامال بود، دیده رو اینا تمام روحش انگار

 خسته  صورت  حال عین در و استوار  قامت به .دش  جمع حواسش  در صدای  با : « الهی

 گفت دلش توی .کرد نگاه غلیظش اخم و تیرداد ی

 سرگرد اخمویی چرا باز ای؟ خسته تو قدر چه شم فدات ؟»

 :تیرداد

 چی هر صبح  از چرا بشین؟  ما همصحبت  دید نمی افتخار خانوما، خانوم سالم  !به به -

 مامانتم به !دی؟ نمی جواب رو گوشیت زنم می زنگ

 !خوابه هنوز گه می زنم، می زنگ

 :تبسم

 چی؟ که اومدی روز سه از بعد .بدم جواب نخواسته دلم سالم، -

 .کرد نگاه بهش شیطنت با و اومد سمتش به تیرداد

 :تیرداد

 بود؟ شده تنگ برام دلت -
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 :تبسم

 .اصال نه، -

 :تیرداد

 !مشخصه کامال -

 :تبسم

 

 

 رگرد؟س داشته برت توهم بازم انگار -

 .نشست تخت روی کنارش و اومد سمتش به تیرداد

 :تیرداد

 دیگه؟ سرگردم من داری قبول خانوما، خانوم خُب -

 :تبسم

 نیستی؟ مگه -

 :تیرداد

 .بشنوه "نه" خواد نمی دلش و یكیه حرفش جماعت نظامی دونی می البد چرا، -

 :تبسم

 سرگردیت  همین ی هواس  جوری چه رفته یادم و بخشیدمت  نكن فكر چی؟ که خُب -

 .دادی بازی منو

 :گفت و خاروند بامزه رو سرش تیرداد

 شده  نفس، البته صد  و ناز عسلِ  جیگر خانوم یه عاشقِ  واقعا سرگرد  جناب اگه خُب -

 هم همه جمعِ تو حاضره البته کنه؟ کار چی باید باشه

 .کنه سنگین اعتراف

 :گفت و برگردوند رو روش تبسم

 چه؟ نم به خودشه، مشكلِ -
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 :تیرداد

 .کنم می حلش االن !دیگه خودمه مشكلِ پس اوکی، -

 تخت بغلِ کتابِ تا رفت در سمت به سرعت با بعد .

 .نكنه برخورد مبارکش صورت به تبسم

سم،  صبانی  حال عین در ولی تیرداد کارِ از مبهوت و مات تب  رو سرش  تیرداد .بود ع

 :گفت و تو آورد در الی از آروم

 دم می قول .بود مونده دلم به خودم جانِ به ولی واجبه االن خونم تنِریخ دونم می -

 نكنی، شیطونی .پیشت میام فردا .نكنم کارا این از دیگه

 گرفتی؟ گیری، نمی گرم هم مرد پرستارای و دکترا با

 :تبسم

 شه؟ می چی وقت اون بگیرم گرم اگه -

 :تیرداد

 .شی می طرف جوریه چه دونی می خودت که سرگرد روی اون با وقت اون آها، -

 :تبسم

 هستید؟ کاره چی کال شما حاال -

 :تیرداد

 

 

 !ها خانم خانم شما بزرگوارِ شوهرِ -

 :تبسم

 خواد نمی دلم من !شده  باطل وقته خیلی اونم که بود بینمون ساده  ی صیغه  یه ما -

 فهمیدی؟ بزنی دست بهم دیگه

 :گفت و زد گشادی گله لبخند تیرداد
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ستی،  من زنِ شما  .ببینی بری تونی می بود، ساله  یک صیغَش  خانوم یخوند کور -  ه

 .بود حقم کردم که هم کاری اون .مونی می منم زنِ

سم  صال  !بود؟ کی دیگه این .کرد می نگاهش باز دهنِ با تب ست  نمی ا  کنه باور تون

 .تیرداده محرمِ هنوز

 :تبسم

 .جون نفیسه جونِ بگو -

 :تیرداد

 .همه کال ... و مهندس جون، هنفیس تو، جونِ به -

 :گفت و داد باال شیطنت با رو ابروهاش بعد

 .باش این از بیشتر منتظرِ -

سم  که این از قبل و  رو سرش  دقیقه دو از بعد .دزدید رو سرش  بیاد در دادش تب

 :گفت کلفتی صدای با و آورد اتاق داخل دوباره

ست  ضعیفه،  خیر به شب  -  .برم می گوش تا گوش ور سرت  فردا کنی خطا پا از د

 .حاال بخواب بیگیر

سم  کتابِ هدف مورد سرش  که این از قبل و سم  .کرد فرار بگیره قرار تب  لبخند تب

 فشار دستش توی رو گردنبندش .اومد می خوابش .زد

 .برد خوابش آروم و داد

 تیرداد بودن، اومده عیادت برای باری چند که خانوادش و تیرداد عمش، ی خونه تو

 خواست نمی دلش .بود ناراحت و هم تو اخماش همش

 یكی اینم .اونه مالِ فقط تبسم،  کرد می حس .بذاره تبسمش  سرِ  به سر  قدر این وحید

 هاش حساسیت که هم وحید .بود نظامیش روحیات از

 می و بود شده  بهتر حالش .ذاشت  می تبسم  سرِ  به سر  کمتر دیگه بود کرده درك رو

 اومد می تیرداد وقتا گاهی .دبیا و دانشگاه بره تونست
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 آدم بود معتقد تیرداد .برسوندش  خواست  می ازش تمنا و خواهش هزار با و دنبالش

 تا کنار بذار رو غرورش باید دیگه شه می عاشق وقتی

 .نگیره خودش از رو عشقش با بودن فرصت بیخود غرورِ با

 رخساره  ی خانواده .رازشی  توی البته بود، بهمن و رخی عقد مراسمِ  ظهر از بعد امروز

 گرفته تصمیم ها بچه ولی بودن گرفته مفصل جشنِ یه

 .بگیرن خودشون صمیمی دوستای برای تهران توی هم جشن یه بودن

 وصلت  کسی  با فامیل از غیر به عموما و بودن رسومی  و رسم  خیلی ستاره  ی خانواده

 سیاوش به هنوز پدرش هم همین ی واسه کردن، نمی

 .بودن کردنش راضی در به در حسابی و بود نداده رضایت

 برای شففاید کرد می حس بود، دلخور تیرداد از تبسففم هنوز !تیرداد و تبسففم اما و

 .زوده بخشیدنش

 یه تقریبا مجلس چون کردن، آرایشی  مختصر  و آرایشگاه  رفتن ستاره  با سه  ساعت 

 آرایشگاه در جلوی تیرداد، .بود خانوادگی مهمونی

 .بود اومده ستاره دنبالِ به هم سیاوش .بود تبسم منتظرِ

 

 

 سالم  با هم تیرداد .داد کوتاهی سالم  و شد  سوار  رفت، تیرداد ماشینِ  سمت  به تبسم، 

 .بود هم تو حسابی اخماش .داد رو جوابش سردی

 .کنه رفتار سففرد باهاش قدر این تیرداد بود نشففده مدت این توی .خورد جا تبسففم

 کلی دلش ته .انداخت ادتیرد اخموی ی چهره به نگاهی

 شد می جوری یه صورتش حالت کرد می اخم تیرداد وقتی چون رفت، صدقش  قربون

 .کرد می برابر دو رو مردونگیش و ابهت که

 :تبسم

 شده؟ چیزی تیرداد، -
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 :تیرداد

 آرایشففگاه؟ بری نداری حق نگفتم شففما به من مگه !افتاده مهمی اتفاقِ خیلی بله، -

 نگفتم؟ یا گفتم

 :گفت تیرداد ی طلبكارانه لحنِ از دلخور متبس

 در .دم می انجام بخوام کاری هر !نیستم شما  زیردست  بنده سرگرد،  جناب ببخشید  -

 می داریم ناسالمتی آرایشگاه؟ برم نباید چرا ضمن

 !ها عقد مجلس ریم

 :تیرداد

ستای  ی همه جا اون - ستن  من دو  گم، می بهت چی ببین فقط !مختلطه مجلس و ه

 دونم می من وقت اون شد نزدیک بهت جا اون کسی اگه

 !تو با

 :تبسم

 حافظ گرامیتون دوستای  و شما  مگه شده؟  چرون چشم  جماعت پلیس حاال تا کی از -

 آیا؟ شعاره همش نیستید؟ مردم ناموسِ و مال جان،

 :گفت و انداخت بهش وحشتناکی نگاه تیرداد

ضر  حتی شما  ریم می مكارامه و من که عملیاتایی تو کوچولو خانوم ببین - ستی  حا  نی

 منظورم من بكشی، رو ما های سختی صدم یک

 باشیم؟ داشته پلیس از غیر دوست نداریم حق ما مگه نبود، ستاد همكارای

 توی .بود کرده عادت تیرداد دادنای گیر این به .نداشت  بحث ی حوصله  دیگه تبسم 

 محرمیتشون مدت که کرد می فكر دیگه ماه به ذهنش

شون  عقد برای رو شرایط  تمامِ تیرداد و شد  می مومت  نمی ولی بود کرده فراهم دایم

 طرف از تر سنگین اعتراف یه منتظرِ چرا دونست

 !بود؟ تیرداد
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 محكم طوری رو دسففتش .خورد نمی جم تبسففم کنارِ از تیرداد .بود خوبی مجلس

 رفیعی سرگرد اومدنِ با .گرفته متهم انگار که بود گرفته

 .بذاره تنها رو تبسم لحظه چند برای شد مجبور

 بود، جالب براش .بود رخساره  و بهمن ی نفره دو و زیبا رقصِ تماشای  در غرق تبسم 

 پلیس جوری چه بشاش، و شاد ی روحیه این با بهمن

 بود؟ شده

ساره  پای جلوی بهمن رقص، شدنِ  تموم با  چیزی دنبال جیبش تو مثال و زد زانو رخ

 رخی به رو بعد کرد عالف رو همه دقیقه پنج .گشت می

 :گفت

 یادم شد؟  چی دیدی !که ذارن نمی حواس آدم ی واسه  تبهكارا این !جان خانوم ای -

 حرکات بیام، افه اومدم .بخرم کادو واست رفت

 .نشد بیارم در اکروباتیک ی عشقوالنه

 

 

ستش  .بود انداخته خنده به رو جمع تمام حرکاتش  مثال و کرد کتش جیبِ توی رو د

 :گفت دفعه یه گشت، می داشت

 .یافتم یافتم، -

سلحه  و ست  رخی که همین .گرفت رخی سمت  به و آورد در رو جیبی ی ا  ازش خوا

 :گفت و کشید کنار بگیره،

سن،  وای - سن  خطرناکه خیلی ح سلحه  این خانم، !ح سباب  ست،  ا ست  که بازی ا  نی

 !جانم

ست  و کرد قهر مثال رخی شینه  خوا ستش  بهمن که ب  یه جیبش توی از و گرفت رو د

 .بست گردنش به و آورد در زیبا العاده فوق گردنبند

 .زدن دست افتخارشون به جمع تمام
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 .شنید کنارش رو جوونی مرد صدای که بود تماشا غرق

 :مرد

 دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخارِ بدونم تونم می خانم، سالم -

 .زد حرف جاش به ودترز تیرداد بده، جوابی بخواد که این از قبل

 :تیرداد

 .ببنید منو همسرِ کردید پیدا افتخار واال !جان کیارش به به -

 :گفت و شد بلند جاش از زده وحشت کیارش

سیار  بله، !اوه - شبختم  ب ستم  نمی سرگرد  .خو  موزمار بهمن این شدید،  متاهل دون

 بود؟ نگفته چیزی

 :تیرداد

 موارد این تو بهمن و بود شفما  تخصفص  بازی زنک خاله یادمه من که جایی تا واال -

 چه بنده ازدواجِ که این تر مهم و نداره خاصی ی تجربه

 داره؟ شما به ارتباطی

 :کیارش

 .سرگرد جناب اجازتون با .شماست با حق بله، -

شون  باد و برق سرعت  به و شد  بلند جاش از سریع  شاری  تیرداد .شد  دور از  به ف

 :گفت و کرد وارد تبسم دست

سیده  دیر !مزاحم آدمِ یه اینم !بیا - ستم،    می رو گردنش باید بودم ر  بی جلف شك

 !خاصیت

 .تیرداد نه بود، اهلش تبسم نه ولی برقصن که خواستن ازشون کلی

 :تیرداد

 !برقصم بندری پاشم ... و سرگرد و سروان همه این جلوی مونده همینم -
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ست  با  ای سكه  تا رفتن که زمانی .ردنک خداحافظی بقیه از زودتر کمی تیرداد، خوا

 رخی بدن، بهش رو بودن خریده بهمن و رخی برای که

 :گفت تبسم گوشِ در

 !اخموت سرگرد این با کنه رحم بهت خدا .نكنه درد گلت دست -

 :تیرداد

 !جان بچه شو آدم ذره یه گرفتی زن دیگه خان بهمن .گم می تبریک ها بچه -

 

 

 :بهمن

 !دونم نمی رو گفتید شما که ای واژه این معنی اصال بنده سرگرد، واال -

 :تیرداد

 .کنه آدمت جوری چه بلده خوب خانم رخساره نخور، غصه -

 :گفت و خندید رخی

 .دم می تحویلتون آدم بیاید بعد ی هفته گرفتم تحویل پینوکیو باشید مطمئن بله، -

 :بهمن

 !داشتی رو ما هوای خوب عزیزم، نكنه درد دستت -

 :تبسم

 ما رخی هوای بهمن آقا .کنم می فراوون خوشبختی  آرزوی براتون گذشته  شوخی  زا -

 .گله خیلی باش، داشته رو

 :بهمن

 .کاکتوسش نوع از ولی .لعنت منكرش بر خانم، بله -

 :رخی

 !بهمن -

 :بهمن
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 ما خانم، تبسم  چشم  .رنگارنگی رزِ گلِ سبد  یه کال شما  ببخشید،  نفسم  عزیزم، جانم -

 .هستیم نوکرشم

 :رخی

 .خدا امید به بیایم، خودتون مراسم دیگه ماه ایشاال .اومدید که مرسی ها، بچه -

 :تیرداد

 .واال بشنوه، زبونتون از خدا -

 .کردن نگاه تبسم به و زدن لبخندی تاشون سه هر

 :تبسم

 .باشه خدا خواست چی هر -

 تیرداد ست دون نمی تبسم  .بیرون اومدن و کردن خداحافظی هم سیاوشم   و ستاره  با

 و ایستاد قشنگ جای یه و رفت تیرداد ره؟ می کجا داره

 .کردن می نگاه روبروشون ی منظره به و شدن پیاده تبسم همراه

 :تیرداد

 بگم؟ چیزی یه -

 :تبسم

 .بگو آره، -

 

 

 تبسففم ی شففونه روی رو دسففتاش و برگردوند خودش سففمت به رو تبسففم تیرداد،

 .گذاشت

 :تیرداد

ستم  خدا از بودی کما توی که وقتی -  قدر این .کنم جبران بتونم تا گردونه برت خوا

 تیرداد بدونن همه که کنم محبت بهت و باشم عاشقت
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 و دلخوری ازم قلبت ته هنوز کنم می احسففاس .داره دوسففت رو تبسففمش قدر چه

 جبران تا بدی بهم دیگه فرصت یه خوام می ازت .نبخشیدیم

 .کنم

 :گفت و دوخت عشقش زیبای چشمای به رو نگاهش

 االن ولی ناپذیر نفوذ مرد گفتن، می بهم زمانی یه .دیوونتم دختر، عاشفففقتم من -

 وجودم تمام و قلبم توی زیبا خانمِ یه که کنم می اعتراف

 .عاشقتم من تبسم، .کرده نفوذ

 دیده چشاتو خوابِ من چشمای -

 پریده دیدنت با دلم از غم

 من هستی ی همه نگاته ناز

 رسیده خدا از ای دارم، دوستت

 اسیرم تو عشق به و عاشقم

 سیرم زندگی از تو بی که بیا

 عشقی اسیرِ هم تو بگو بگو،

 بمیرم و بدم جون واست که تا

 چشمات برق واسه میرم می میرم، می

 نگات ناز واسه میرم می

 خندیدنت واسه میرم می میرم، می

 فدات بشم تا میرم می

 گیرم می من راهتو سر بازم

 زیرم به سر و کردم جسارتی

 داری دوستم گه می نگاهت لحن

 بمیرم براش حاضرم خدایا



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

207 

 

**** 

 !بود پا به هیاهویی نژاد آریا ی خونه توی

 :تیرداد

 !دیگه بدویید شد دیر ترانه بابا، مامان، -

 

 

 :خانم نفیسه

 .کنه نمی فرار ملوست عروسِ خودم جونِ به نكن، عجله زیاد داماد آقا !آی آی -

 :ترانه

 !کرده کچل رو ما صبح از !جان مامان گفتی آی -

 :تیرداد

 .شیم می قول بد جلوشون راهه، کلی جا اون تا من، مادرِ !خدا وای ای -

 :مهندس

سه  -  قبلنا .شده  عجول زیادی ما سرگرد  جناب این بریم بیاید خانم ترانه جان، نفی

 نوچ، ما پسرِ این از اومد می در دیوار از صدا !بودا بهتر

 .نبود خبری

 :ترانه

 ذلیل زن کم یه - : « که ام چشفیده  عشفقی  زهر نپرس، که ام کشفیده  عشفقی  درد

 فرمایند می شاعر نشنیدی ضمن، در !پسرتون دارن تشریف

 مپرس که برگزیده تبسمی کار، آخر و جهان در گشته ما سرگرد /نپرس .»

 .کرد پرت شسمت به و برداشت رو ترانه ابریِ روفرشی دمپایی لنگه تیرداد

 :تیرداد

 .بریم بیا کن کم رو فرت و قر ریختن زبون جای دختر، -

 :گفت و گذاشت نظامی احترام و داد خالی جا ترانه
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 .سرگرد چشم -

 مرتب رو براقش مشكی  کت ی یقه کرد، نگاه آینه تو رو خودش زد، لبخندی تیرداد

 ماشینش در و اومد بیرون خونه از خدا نامِ با .کرد

 و خودش خوشبختیه  برای و خوند الكرسی  آیة خانوادش اومدن ی فاصله  وت .نشست  

 سالم و صحیح همیشه کرد آرزو و کرد دعا تبسمش

 .کنن زندگی خوشبختی با و هم کنارِ

شین  تیرداد و اومدن همه باالخره شن  رو ما شین  هنوز ترانه و کرد رو  نیفتاده راه ما

 خنده که کرد، خوندن آهنگ و زدن دست به شروع بود

 .بود آورده همه لب به رو

 شادش  های آهنگ از دی سی  یه ده می گوش زیاد "امید" تیرداد دونست  می چون

 آهنگ ضبط کنترلِ گرفتنِ با و بود کرده درست رو

سبِ   خودش با هم رو همه خودش خاص هیجان و شور  با و آورد رو تیرداد حال منا

 .دکر پا به عروسی تیرداد ماشینِ توی و کرد همراه

 کردی معجزه اومدی

 کردی چه که دونی نمی

 ساختی دنیامو اومدی

 ساختی فردامو اومدی

 بخوای دنیامو اگه

 

 

 گم نمی نه تو به من

 بخوای هامو شب خواب

 گم نمی نه تو به من

 بخوای آسمونمو
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 گم نمی نه تو به من

 بخوای جونمو اگه

 گم نمی نه تو به من

**** 

 « تبسم ی خونه »

 :خانم فاطمه

 .رسن می همه مهمونا االن مادر، شد دیر .بچین رو ها میوه این بیا تبسم، -

 :تبسم

 بگو .کنم می آماده رو لباسففام دارم خُب !ها عروسففم مثال من جان، مامان !بابا ای -

 به یا بیاد، چسبیده امیر به سره یه عالف و بیكار که وحدانه

 بگو شن،  نمی هم بلند و فیفا پای نشستن   کوچولوها بچه مثلِ که وحید و علی امیر این

 .بیان

 :وحدانه

 دایی زن !رو؟ پر دادی می انجام تو رو کارا ی همه نبودی عروس قبال که این نه، -

 !ببینیدش

 :خانم فاطمه

 .نكن اذیت رو گلم عروس دختر، آهای -

 :تبسم

 چشمی  زهر یه ابهتی، یه حداقل !قدیم شوهرای  مادر شوهرم  مادر !بده شانس  خدا -

 !اومدن می چیزی

 :گفت و آورد در براش شكلكی و اومد تبسم سمت به وحدانه

 .دلت به سوز -
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 دمپایی و داد خالی جا اونم .کرد پرت وحدانه سمت  به و آورد در رو دمپاییش تبسم 

 .خورد وحید سر تو محكم

 :وحید

 !بیدم؟ کاره چی من آخه !وای -

 گلِ یه بود بارسففلونا که تیمش با و کرد اسففتفاده موقعیت از امیر موقع، همین در و

 ای برره رقص یه و شد بلند جاش از و زد رئال به جانانه

 :گفت و گرفت دستش با رو سرش وحید .داد انجام وحید برای

 

 

 ها کهكشانی  تیمِ به عمرا زپرتیت تیمِ وگرنه کردی، زنی جر خان، امیر وایسا  وایسا،  -

 !بزنه گل بتونه

 :گفت و داد باال رو ابروهاش امیر

 که؟ چیه دونی می آناناس -

 .بزنه رو یكی اون تا بودن هم دنبال همه خونه تو حاال

 :گفت و کشید اُبهتی با فریاد خانم فاطمه

 .رسن می مهمونا االن کوچولوها نی نی !دیگه بسه -

 :گفت و کرد تعظیمی و رفت داییش زن سمت به وحید

 .طرفه من با نكنه اجرا کی هر بفرمایید، رام شما .شماست با حق مادر، ی ملكه بله -

 :گفتن هم با وحدانه و امیر تبسم،

 !باشی؟ کی تو آناناس -

شغول  هنوز  به ای سیلی  خانم فاطمه .اومد در صدا  به خونه زنگ که بودن کل کل م

 :گفت و زد صورتش

 .ها بچه شما دست از وای !شامه شهرِ من، ی خونه هنوز !رسیدن مهمونا دیدید -
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 سریع  تبسم  و وحدانه .کردن جمع رو وسایلشون   ها بچه زدن، بهم چشم  یه عرضِ در

 توی مامانش پیشِ کمک برای امیر .اتاق توی رفتن

 .رفت آیفون سمت به در کردنِ باز برای هم وحید .رفت آشپزخونه

 پر صادق امیر صفای  با ولی کوچیک ی خونه .بود نمونده تیرداد اومدنِ تا زیادی زمان

 یگانه خوشبختیِ و شادی توی همه تا بود مونمه از

 روی هم وحید .بود پا به ای همهمه و بودن حرف مشغولِ  همه .باشن  سهیم  دخترش

 به هم امیر زدن، می دست جوونا ی بقیه و زد می میز

 اخم با و بود نشسته   مار زهر برج مثلِ که کسی  تنها .بود رقص مشغولِ  بازی مسخره 

 .بود رضا کرد می نگاه رو همه حرکات

سام  .انداخت شوق  و شور  به رو همه خونه زنگ صدای  سر  ح سم  عموی پ  رو در تب

 آشپزخونه توی همه دخترا .کرد باز مهمونا ورود برای

 تنش براق مشكیِ  شلوارِ  و کت یه .انداخت تیرداد به نگاهی نیم تبسم  .بودن نشسته  

 گلِ دسته یه و رنگ شیری تقریبا پیرهن یه با بود کرده

 بود دستش هم بزرگ العاده وقف

 :(تبسم دایی دختر) سعیده

سم،  ایول !اوه - شمِ  به شوهرت  تب شتیپه  برادری چ  پیداش کجا از گرم دمت !ها خو

 کردی؟

 :تبسم

 .رو اون ما نه کرد، پیدا رو ما اون واال -

 :گفت آروم و کرد غری غر لب زیر رضا زنِ سمیرا

 .بده شانس خدا -

 :ریحانه

 .نداره کم اون از چیزی مه ما تبسمِ -
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 :(تبسم ی عمه دختر) نرگس

 

 

 .خوشحالیم کلی که ما جان، تبسم .بشید خوشبخت ایشاال بله، -

 :تبسم

 .دارید لطف ها بچه مرسی -

 کربال سفرِ  یه و تمتع حجِ سفرِ  یه و مهریه سكه  سیزده  و سیصد   با بزرگترها باالخره

 چادرِ نِانداخت و تبسم اومدنِ با و رسیدن توافق به

 در نگینی که نشففون انداختن و سففرش روی داشففت یاسففی گالی روش که سفففیدی

 رسما دیگه کوچیک، نگین ردیف دو همراه به داشت وسطش

سم   برای همه .بودن شده  هم برای که بود وقت خیلی قلبا البته شد،  تیرداد برای تب

 توی تبسم .اومدن تیرداد و تبسم سمت به تبریک

 دیگه های بچه های شوخی  جاش به ولی کرد گریه کلی مادرش و پدر مهرِ پر آغوشِ

 .آورد جا رو حالش کمی

 :گفت و داد فشار سردی به رو دستش رفت تیرداد سمت به رضا

 .خانومه خیلی باش، داشته رو ما داییِ دختر هوای -

 :تیرداد

شته  یه اون کمه، براش خانوم ی واژه - ستاده  برام خدا که مهربونه ی فر  پای تا و فر

 .کنم می نگهداری ازش جونم

ضا،   رو خودش و برد پی خودش حماقت به بار هزارمین برای و زد سردی  لبخند ر

 تبسم .زد پا پشت عشقش به پول خاطرِ به که کرد لعنت

ست  می بچگی از رو شینِ  با که روزی تا خوا صادف  منتظری سمیرا  قیمت گرون ما  ت

 عاشقش دل صد نه دل یه بزرگ منتظریِ دخترِ و کرد
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 ولی زد پس رو عشقش  ثروت و مال طمعِ به و کرد استفاده  موقعیت از هم رضا  .شد 

 که بود پی در پی شدنای تحقیر و ازدواج از بعد تازه

 حمالی صبح  تا شب  زنت پدر ی کارخونه تو وقتی و چی یعنی خونه سر  داماد فهمید

 می زنت ی خانواده از رو همه سرکوفت بعدشم کنی می

 چی؟ یعنی خوری،

 :گفت و کشید آهی لب زیر

 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم -

 یه که شد  گذاشته  فردا پس برای عقد قرارِ .کرد نگاه تیرداد و تبسم  به حسرت  با و

 بزرگتر مراسم البته و تبسم شهرِ تو کوچیک مراسمِ

 .بشه گرفته تهران توی تیرداد همكارای و خانواده برای

سم  سمونِ  به رو نگاهش تب  ی خانواده جز به البته بودن رفته همه .بود دوخته شب  آ

 می لمس رو عشقش گردنبند دستش با آروم .تیرداد

 بود کرده زیباترش مهتاب نورِ که تبسفم  رخِ نیم به و نشفسفت   کنارش تیرداد .کرد

 .کرد نگاه

 :تیرداد

 عروسم؟ کنی می فكر چی به -

 :تبسم

 دی؟ می بهم قولی یه .یچ همه به خوشبختی، به خودمون، به -

 :تیرداد

 .عشقم بخواه جون تو -

 :تبسم

 

 

 .نذار تنهام دیگه شرایطی هیچ تحت -
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 :تیرداد

 من !کردم امضففا رو خودم مرگ حكمِ که بذارم تنهات کردی؟ فكر چی پس !به -

 .عروسک شدم فرهادت

 :گفت آروم و زد لبخندی تبسم

 .دارم دوستت -

 :گفت و دکر برش و دور به نگاهی تیرداد

 که؟ نرفته یادت محرمیم هنوز -

 :گفت و داد فشارش محكم و گرفت آغوشش در رو تبسمش

 .داره شوق خیلی عشقت از حرف این شنیدنِ -

 :گفت و کرد تبسم کوچیک لبای به نگاهی بعد

 .داره خرجم البته صد -

 :گفت و گرفت دهنش جلوی رو دستش تبسم

 مد؟او دردم کنی می جوری این چرا !وای -

 :گفت آروم رفت می خونه سمت به که حالی در و زد خبیثی لبخند تیرداد

 خانم؟ سرکار سرگرده شوهرت که نرفته یادت بود، نظامی ی هب.و.س این -

 :گفت و گرفت آسمون سمت به رو سرش زد، عمیقی لبخند تبسم

 .امین کن، حفظ برامون رو خوشبختی این .ممنونتم خدایا -

**** 

شنِ  ودب قرار امروز شه  برگزار عقد ج سم  .ب شگاه  توی تب  تیرداد منتظرِ آماده، آرای

 .بود نشسته

 :وحدانه

 .کنه می غش ببیندت تیرداد شدی، نظیر بی !تبسم وای -

 :ترانه
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 ما داداشِ عموما چون نده نشففون خاصففی العملِ عكس زیاد کنم می فكر من ولی -

 !جوریه این مدلش

 سریع  تبسم،  .اوردن تشریف  داماد آقا کرد اعالم خانم سمانه  که بودن بحث حالِ در

 به ترانه و وحدانه کمک با و کرد سرش رو چادرش

 تیرداد، .ببینه زودتر رو تیرداد العملِ عكس که داشففت ذوق خیلی .رفت در سففمت

 سمت به و گرفت رو بغلش زیر سریع کرد، کوتاهی سالمِ

 .برد ماشین

 :تبسم

 شدم؟ جوری چه ببینی خوای می تیرداد، -

 :تیرداد

 

 

 .نه االن -

 :تبسم

 !چرا؟ -

 :تیرداد

 .غریبه  مردای نه  کنم اسفففتفاده  خودم فقط خانمم  زیبایی  از خواد می دلم چون -

 و خوشگل همیشه من برای شما خانوما خانوم بعدشم

ستنی  ستی  خوا سم  وای بگم من که معنیه بی خیلی این نظرم به و ه  عوض قدر چه تب

 خواستنی من برای حالت، ره در و همیشه تو !شدی

 .هستی

 به و کردن محضففری عقد .نگفت چیزی دیگه و زد رضففایت سففرِ از لبخندی تبسففم،

 افتخارِ به همه .رفتن بودن گرفته که تاالری سمت

 .کرد رقص به شروع ترانه و زدن دست ورودشون
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 :گفت و کرد تبسم به نگاهی تیرداد

 کنم؟ چپت ی لقمه یه االن خواد می دلم دونی می -

 :تبسم

 .ترسم می نگو !تیرداد وا -

 :تیرداد

 .خانم خوشگل رسیم می هم به زود زودیِ به حاال -

 نرقصففید، خیلی تیرداد .شففدن بلند رقص برای داماد و عروس همه، درخواسففت به

 نظامی ی روحیه چون البته .زد می دست تبسم برای بیشتر

 .برقصه خواست نمی دلش داشت

 تبسفم  .کشفیدن  دراز تبسفم  اتاق توی هم کنار دغدغه بدون که شفبیه  اولین امشفب 

 صورت به و گذاشته تیرداد بازوهای روی رو سرش

 عشففقش از دیگه کنه می همراهیش هم تبسففم .رسففه می آرامش به عشففقش بغلِ

 دونه می تیرداد به متعلق کامال رو خودش و کشه نمی خجالت

 .بره می لذت زندگیش مرد وجود از و ره می فرو تیرداد ی مردونه آغوشِ در و

 تبسم  و تیرداد دریا، کنارِ .رفتن شمال  سفر  به تایی چهار امیر و وحدانه با عقد از بعد

 می گوش امواج صدای به و بودن نشسته هم آغوشِ در

 .دادن

 :تیرداد

 خوب؟ دخترِ انداختی بازی تفنگ و پلیس از منو وقته چند دونی می -

 :تبسم

 .قهرم باهات اصال تره؟ مهم من از کارت یعنی !معرفت بی ای -

سم  صورت  تیرداد  که گرفت لپش از کوچیكی گاز .برگردوند خودش طرف به رو تب

 .آورد در رو تبسم آخِ صدای
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 :تبسم

 

 

 .اومد دردم .کردی قرمز رو صورتم تیرداد وای -

 :تیرداد

 ی همه که داره خبر خودشفففم !تره مهم کارم نگه که بود خانومم مجازات این -

 .زندگیمه

 آب موشِ مثلِ تیرداد .شد  خالی تیرداد سرِ  روی آب بزرگ سطلِ  یه حال همین در

 .کرد نگاه امیر ی خنده از شده قرمز صورت به کشیده

 :امیر

ستم  -  می غیرتم دز که نگیرید گرم زیادی همچین عمومیه، محیط جا این بگم، خوا

 .باال زنه

 :تیرداد

 !جوریاست؟ این -

سمانی  آمادگی خاطرِ به .کرد امیر دنبالِ بعد و شتری  ج سبت  که بی شت  امیر به ن  دا

 کُشتی کلی آب تو تایی دو و کرد پرتش دریا آبِ توی

 کلی از بعد باالخره .کردن می نگاه حرکاتشون  به دهخن با هم وحدانه و تبسم  .گرفتن

 رفتن ویال سمت و اومدن بیرون آب از خنده و شوخی

 .کنن عوض رو لباساشون تا

شه  تیرداد سته    تخت ی گو ش سم  به و بود ن سم  .بود شده  خیره تب  آماده حال در تب

 .نخوره سرما بود اومده حموم از که بود لباسش کردن

 :تبسم

 !منو خوردی تیرداد؟ چیه -

 :تیرداد
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 .بكن رو کارت شما عزیزم نه -

سم  سای  و داد تكون رو سرش  تب  جای به تیردا ولی گرفت، سمتش  به رو تیرداد لبا

 بغلش توی و گرفت رو تبسم دست لباساش، گرفتن

 .نكرد توجهی هم تبسم تقالی به .کشید

 :تیرداد

 !ها عسل ماه اومدیم مثال نخور، حرص الكی عزیزم -

 :تبسم

 .ره می آبرومون میان اینا امیر االن زشته، -

 :تیرداد

شن  آتیش ساحل  لبِ رفتن اونا جمع، خیالت - شون    چایی شد  قرار کنن، رو ش  آتی

 .بیایم ما بزنن زنگ شد آماده

سم  ست  دیگه تب سته  برابرِ در نتون شم  البته صد  و کنه مقاومت تیرداد ی خوا  بی خود

 .نبود میل

سافرت  شتن  خوبی م شون  هر ست خوا به .دا سی  دو  سفرِ  یه جاش به و نگرفتن عرو

 سالمتی برای هشتم امام بارگاه توی و رفتن مشهد

 بغل توی تبسففم هتل توی .کردن دعا خوشففبختیشففون و خانوادهاشففون و خودشففون

 بی با .شد بلند موبایلش زنگ صدایِ که بود خواب تیرداد

 :داد جواب و زد رو اتصال ی دکمه حوصلگی

 .بفرمایید بله -

 

 

 :رخی

 .دیگه پاشو !خوابی؟ می قدر چه .نشستت ماه روی به سالم -

 :تبسم
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شب  !بابا کن ولم - سافرتم  توی .بودم بیدار صبح  تا دی  من مثال ما؟ به دی می گیر م

 !ها عروسم تازه االن

 :رخی

 بله؟ هم سرگرد صبح؟ تا کردی می کار چی شیطون !ای ای ای -

 :تبسم

 .دیمبو حرم نخیر، !نشو رو پر -

 :رخی

 حاال؟ میاید کی !مثبتا بچه آورین آورین -

 :تبسم

 مگه؟ طور چه .ظهر از بعد -

 :رخی

 عروسفک،  مثلِ چیدیم رو خونت ترانه و وحدانه سفتاره،  من، .خانوم عروس هیچی -

 .بینی بیای زودتر دارم ذوق

 :تبسم

 دعا یخیل براشففون بگو هم سففتاره به .کنم جبران ایشففاال نكنه، درد گلتون دسففت -

 .کردم

 :رخی

 .کنن عقد عید تا داده رضایت باباش گرفت، دعات کنم فكر -

 :تبسم

 .بشن خوشبخت ایشاال کردی، خوشحالم خیلی وای -

 :رخی

 شفوهر  بزنه تونه نمی که منو شفه  می بیدار شفوهرت  االن مادر؟ نداری کاری خُب -

 .کنه می توبیخ رو بیچارم
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 :تبسم

 .خداحافظ برسون، سالم ها چهب به .ممنون بازم عزیزم، نه -

 :رخی

 .بای لحاظ، همه از حسابی، بگذره خوش -

 گفت خودش با و داد تكون سری تبسم : « شه نمی آدم وقت هیچ رخی این !»

 تا کشید  بغلش تو دوباره رو تبسم  ناگهانی حرکت یه توی و کشید  ای خمیازه تیرداد

 .کنه دنبال رو خوابش ی ادامه آرامش با

 

 

 به همه برای سوغات  خرید و خاطره پر سفرِ  یه از بعد و خوردن طرقبه توی ور ناهار

 ی خونه یه خودشون خواست به .برگشتن تهران

شنگ  رو خونه ها بچه .گرفتن مهندس ی خونه اطراف کوچیک  تیرداد .بودن چیده ق

 لبخند با و برد اتاق سمت به و گرفت رو تبسم دست

 :گفت ای خبیثانه

 !قشنگه قدر چه ببین بیا .کنیم می افتتاح رو جا این اول -

 .رفت تیرداد همراه و نكرد مقاومتی .گرفت خندش تیرداد کارِ دست از تبسم

 های ترم هم تبسم  و ره می کار سرِ  تیرداد .گرفته رو خودش عادی شكلِ  زندگیشون 

 .گذرونه می رو دانشگاهش آخرِ

 .بعد سال یک

سم  ستگی  با تب شته  کالس ظهر از بعد شش  تا کنه می باز رو خونه در خ شب  .دا  ام

 غمی دلش تو کوره؟ و سوت خونه قدر چه ولی تولدشه

سی  ولی رفته؟ یادش تیرداد نكنه .شه  می پا به کوچیک  می خودش با .گذره زود ح

 سمت به دستش .بوده شلوغ ستاد تو سرش حتما گه
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شنش  که ره می برق کلید شماش  شه،  می نورانی جا همه .کنه رو شن در می چ  به .خ

 صورت به و کنه می نگاه روبروش قلبِ شكلِ های ریسه

  میاد، سمتش به تیرداد .میاد نظر به خواستنی قدر چه نور همه اون بین در که تیرداد

 :تیرداد

 .بودنم دلیلِ من، عشقِ مبارك تولدت -

سم   در رو خودش حرفی هیچ بدون و کنه می بهش نگاهی شادی  سرِ  از بغض با تب

 .کنه می رها همسرش بونِمهر آغوشِ

 یه تیرداد ی هدیه .خورن می هم با و بره می رو قلبه شفففكل به که تولدی کیک

 .شده حک روش تبسم اسمِ که قلبه شكلِ به طال گردنبند

 :گه می و کنه می تیرداد به رو تشكر از پر چشمانی با تبسم

 .کنم جبران بتونم کاش کردی، غافلگیرم خیلی تیرداد، مرسی -

 :گه می و کنه می بغلش میاد، تبسم سمت به گیره، می باال رو ابروهاش دادتیر

 .کن جبران بریم، عزیزم -

 .رن می اتاقشون سمت به نشاط و شور با و

**** 

 بچه یه .شه  می مامان داره خوشحاله،  خیلی .کنه می نگاهی آزمایشش  جوابِ به تبسم 

 یه گرفت تصمیم .عزیزشه تیرداد باباش که ناز ی

ش   صدای  .رفت خونه سمت  به و گرفت کوچیكی کیک .بگیره نفره دو کوچیک نِج

 .کرد جلب رو توجهش خانومی

 :خانوم

 ساختمونه؟ همین تو احمدی آقای منزلِ خانم، ببخشید -

 و گرفت تبسم  بینی روی دستمالی  سریع  زن که "سه  واحد بله،" بده جواب خواست 

 لوتیِخ از برسه کسی که این از قبل و کرد بیهوشش
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 .کرد حرکت سرعت یا ماشین و گذاشتش ماشین توی و کرد استفاده کوچه

 

 

 که بود سففرهنگ به تحویل برای گزارشففش آوری جمع مشففغول سففتاد توی تیرداد

 .خورد زنگ موبایلش

 :تیرداد

 .بفرمایید بله -

 :ناشناس

 .آشنا امسال دوست پارسال !کبیر نژاد آریا سرگرد به به -

 .شناخت رو نحسش صدای تیرداد

 :تیرداد

 تویی؟ سارینا -

 :سارینا

 زنت، و تو از انتقام مناسبت  به گرفتم مهمونی یه بدم خبر بهت خواستم  عزیزم، آره -

 میای خودتم رسیده که زنت .بابام بردنِ بین از برای

 که؟

 :گفت و داد فشار بهم رو دندوناش تیرداد

 .یلعنت کنم می ات تیكه تیكه بشه کم سرش از مو یه -

 :سارینا

 جا اون ما بدون رو این ولی بیا هم تو دم می آدرس نخور، حرص ."عشففق" ایوال -

 رو تبسمت ی جنازه بفهمه کسی اگه و داریم نفوذی

 .کنی امتحان تونی می داری شک فرستم، می کادو واست

 :تیرداد

 .بده رو آدرس لعنتی شو خفه -
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 :سارینا

 .کنم می اس تواس !ها نداشتیم توهین !نوچ نوچ نوچ -

 و برداشت  رو کتش سریع  .زد میز به محكمی مشت  تیرداد .کرد قطع رو تلفن بعد و

 به آوری سام سر سرعت با و رفت ماشینش سمت به

 کمک با بود شده آزاد وثیقه قرارِ با که سارینا .بود شوك تو هنوز .رفت آدرس سمت 

 این بود، شده خارج کشور از قاچاقی پدرش دوستای

 کرد؟ می ارک چی جا

 .مرد می تیرداد شد می کم سرش از مو یه اگه زد، می رو تبسمش شورِ حسابی دلش

ساد  بود داده آدرس بهش سارینا  که پارکی کنارِ  هر .موند تلفنش زنگ منتظرِ و وای

 فرمون روی دستش با .گذشت می سال هزار مثلِ دقیقه

شه   که بود گرفته ضرب  شینش  ی شی  پیادش مرد تا دو و دکر باز رو در .شد  زده ما

 دهنش و چشماش .بردنش ماشینشون سمت به و کردن

 به اتاق ی گوشه  در تبسم  .افتاد راه ماشین  و بردن صندلی  زیرِ رو سرش  بستن،  رو

 نمی .بود اومده بهوش تازه .بود شده بسته ستون یه

 فقط دیگه .بود گرفته رو وجودش ی همه ترس !جاسففت؟ این چرا دوباره دونسففت

 می فكر شكمش تو ی بچه به نبود، مهم براش خودش

 .بگه تیرداد به بود نكرده وقت حتی سوخت می دلش .کرد

 

 

 سارینا  .آورد باال رو سرش  وحشت  با سارینا  صدای  شنیدنِ  با که بود خودش حالِ تو

 مشكی چسبِ شلوارِ و تاب یه .بود وایساده روبروش

سبی  دم رو موهاش و بود تنش سته  ا  پاش و بود صورتش  روی غلیظی آرایشِ .بود ب

 تو ای مشكی کلت .بود گذاشته روبرو صندلی باالی رو

 .کرد می نگاه تبسم به نفرت با و بود دستش
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 :سارینا

 تا هفت نگو مردی، گفتم زدم، بهت من که تیری اون با جون؟ سگ  چطوری !به به -

 نوبت حاال ولی بردی رو تیرداد قاپِ خوب .داری جون

 .عوضیت شوهرِ اون هم تو هم تاوانه،

 :تبسم

 .نفهم بزن، حرف درست من شوهرِ به راجع -

 :گفت و کرد ای خبیثانه ی خنده سارینا

صال  - صه  ا شن  .پیونده می ما جمعِ به زودی به هم جونت شوهر  نخور، غ  آتیش و ج

 .دارم واستون بزرگی بازیِ

 :گفت و زد بهش ای هب.و.س کرد، اسلحش به نگاهی

 .جهنم فرستم می رو جفتتون محبوبم بازیِ اسباب ینهم با وقت اون -

 یه تیرداد اگه که کرد می فكر خودش با و داد تكیه سففتون به رو سففرش تبسففم

 توکل خدا به لب زیر .میره می نداره، تحمل اون بشه چیزیش

 .کرد

 درد از .افتاد تبسم پای جلوی و شد پرت داخل سمت  به شدت  به تیرداد و شد  باز در

 رو بود بسته درد از که رو چشماش و پیچید خودش به

سم  به نگاهش .کرد باز  سر  و رفت سمتش  به .کرد می نگاهش نگرانی با که افتاد تب

 .گرفت گرمش آغوشِ در رو تبسم

 :تیرداد

 .نكردن که اذیتت خانمم؟ خوبه حالت عزیزم، شم فدات الهی -

سم  که این از قبل  مقاومت و اومدن سمتش  به غول تا دو همون بزنه، حرفی بخواد تب

 کنارِ ستونِ به زور به و نداشت ای فایده هم تیرداد
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سم  ستنش  تب ضعیت  این تو دیدنش از .افتاد سارینا  به نگاهش .ب  خجالت وقیحانه و

 .انداخت پایین رو سرش و کشید

 :گفت و کرد زدن کف به شروع سارینا

 تا نباش عشقت  نگرانِ هالبت !بودی تر راحت قبال جان؟ سرگرد  شدی  آقا حاج ایول، -

 البته جهنم، فرستم می رو جفتتون دیگه دقیقه چند

سازم  رو زنت کار خواد می دلم خیلی  بابای تو که طور همون ببینم، رو سوختنت  تا ب

 .عوضی کُشتی، رو وجودم ی همه عزیزم،

 :گفت و زد پوزخندی تیرداد

 .بدونی خوب باید دیگه که رو این کُشت، خودش اعمالِ رو بابات -

 :سارینا

 امروز نخور، غصه  زیاد البته فهمی؟ می .بود بابام بود، چی هر اون آشغال  نده، شعار  -

 امروز ایم تشنه خونت به حسابی که دیگه نفر یه و من

 .رو مصرفت بی خود هم بعد کُشیم می رو زنت اول چشمت جلوی

 :گفت و کرد اتاق درِ سمت به رو روش

 

 

 .جالبیه مهمونیِ جاست؟ این کی ینبب عزیزم، جا این بیا -

سم  و شد  باز اتاق درِ شمای  با تیرداد و تب  در جلوی که آدمی به شده  گرد تقریبا چ

 .کردن می نگاه بود

 :تبسم

 .نداره امكان !نه -

 :تیرداد

 !خدایا خبره؟ چه جا این خواد؟ می چی جا این دیگه این -

 :تبسم
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 !کنی؟ می کار چی جا این تو سمیرا -

 :سمیرا

 !ها نداریم پذیرایی وسایلِ ببخشید گذره؟ می خوش طوری؟ چه !شوهر فامیلِ به به -

سم   موهاش بود، تنش قرمز کوتاه دامنِ و تاپ یه .کرد می نگاه سمیرا  به ناباورانه تب

 و قرمز جیغِ آرایشِ با بود، ریخته دورش پریشون رو

 .بود چسبیده دستش بغل پسرِ به دستی دو

سر  این کرد فكر خودش با سریه  همون این .اومد یادش !آها دیده؟ کجا رو پ  که پ

 !گذاشت تنها رو رضا خاطرش به سمیرا عروسی، شبِ

 اونم دید؟ می وضعیت  این تو رو زنش اگه شد  می حالی چه سوخت،  رضا  برای دلش

 به نداشت جرات محل یه که غیرتی رضای اون

 .کنن نگاه چپ ناموسش

 :کرد زمزمه آروم لب زیر

 .رضا یچارهب -

 از بعضی  قدر این .خوردن می چایی و بودن نشسته   تبسم  و تیرداد روبروی همشون 

 به گرفتنِ تصمیم که بود انسانیت از دور حرکاتشون

شمای  توی تیرداد .بزنن زل هم زاللِ و صاف  پاك، صورت  شقش  زیبای چ  غرق ع

 مرد ابهت پر و مردونه صورت به هم تبسم .بود شده

 می پیدا فرصت  کاش بود، کرده خونه چشمش  تو آروم اشک  .کرد می نگاه زندگیش

 عكس به .شه می بابا داره بده خبر تیرداد به کرد

س  و کرد می بغلش تیرداد که این به کرد، می فكر العملش  و کرد می بارونش هب.و.

 با .پره می پایین و باال کوچولوها بچه مثل خوشحالی از

 .کردن پیدا راه هاش گونه روی اشک آروم آروم آرزو، این به کردن فكر

 :تیرداد
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 .پیشتم من عزیزم، نكن گریه خانمم، -

 :تبسم

 .گرمه تو به پشتم منم آقایی، دونم می -

 :گفت و اومد سمتشون به سارینا

 زنت؟ واسه میای قیف زنی می بلوف چرا سرگرد، آخه -

 :سارینا

 

 

 .سعید سعید، -

 .رسوند بهش رو خودش سریع جوونی پسر

 :عیدس

 داشتید؟ بنده با امری خانم، بله -

 :سارینا

 کوچولو یه فقط کنی، بازی ما ی پلیسه  آقا غیرت دزِ با کوچولو یه همچین خوام می -

 .بخونیم رو جفتشون ی فاتحه باید بیاد رییس چون

 :سعید

 !شه نمی چرا خانم، بله -

سم  به آروم بعد سم  .شد  نزدیک تب سش  از پر نگاه تب  با .دوخت یردادت به رو التما

 می تقال شدت به تیرداد .خواست می کمک ازش چشماش

 روسریش  حرکت یه توی و نشست   تبسم  جلوی سعید  .کنه باز رو خودش بتونه کرد

 .کرد موهاش نوازشِ به شروع و کشید سرش از رو

 :کشید می فریاد و بود داده دست از رو روانیش تعادل بود، شده قرمز تیرداد

 این به چیز همه بی ی دختره اوی .بكش رو کثیفت دست  آشغال،  .کن ولش عوضی  -

 نداشته عشقم به کاری بگو شكستت قالده سگه
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 .باشه

 سرش  آروم سعید  .کردن می نگاه تیرداد خوردنِ حرص به لذت و لبخند با همه ولی

 گردنش به رو لبش و گذاشت تبسم گلوی زیرِ رو

 بود رفته پیش سكته مرزِ تا ردادتی .بود فایده بی تبسم تقالی .داد می تماس

 :کشید می عربده تیرداد یگهد

 .کن جمع رو لجنت هیكل .باش نداشته کاریش -

 :مرد

 !پاشو چیه؟ بازیا بچه این شو، بلند آشغال ی مرتیكه !جا؟ این خبره چه -

 کیه؟ بزنه حدس تونست می .کرد نگاه مرد هب گریون چشمی با تبسم

 :مرد

 !ها داشتیم دیگه قرار یه ما سارینا، !جان عمو -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش سارینا

 .شدم عصبی دفعه یه ببخشید عمو، آره -

 .بود وایساده جلوشون که بود سمیرا بابای

 :سمیرا بابای

 

 

 ی حقیرانه ی کلبه به اومدی شخو .عزیزش ی خانواده و سرگرد  جناب بر سالم  -

 به داداشم .خودته فضولیه تقصیرِ اینا ی همه دونی می .ما

 کارِ تو دیگه بار یه اگه خوردم قسم  .شد  کُشته  تو سمجی  و خودش احتیاطیِ بی خاطرِ

 رو زنت هم و خودت هم خودم، بكشی سرك من

 .کنم تعریف برات رو ماجرا اول از کال بذار .بكُشم

ست    تیرداد روبروی یصندل  یه روی ش  به شروع  و زد سیگارش  به عمیقی پک و ن

 .کرد زدن حرف
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 تو .بود عزیز برام خیلی اون .بود گروهمون اصلی  بازوهای از یكی داداشم  دونی می -

 خیلی رو کارت و شدی زندگیش وارد ماهرانه خیلی

شم  که عملیات اون از بعد ولی دادی انجام خوب ستگیر  رو دادا  فكر شما  کردی، د

 و هوش همیشه خُب ولی رفته بین از ما گروه کردید

 تو ولی بردیم پیش سال  دو این تو رو کارمون احتیاط با ما ده، نمی جواب تو ذکاوت

 کم کم .کشیدی سرك کارم تو دردت پر رِس با دوباره

شتی   رو پات داری زیادی دیدم منم .بردی می پی کارامون و هامون جایی به جا به دا

 همیشه ی واسه گرفتم تصمیم کنی می دراز تگلیم از

 .نژاد آریا سرگرد بشم راحت شرت از

 :گفت و کرد تبسم به رو بعد

 که روابطی ی واسه  تونستیم  می بابات از کردیم، تحقیق زیاد تو ی خانواده به راجع -

 راه این توی کنیم، استفاده حسابی داشت گمرك توی

 گرفتیم تصمیم  .کرد کمک بهم خیلی نقشه  جرایا ی واسه  عزیزم، سمیرای  بابا، دخترِ

 بشیم، زندگیتون وارد پرستت پول ی عمه پسر راه از

 اون ی وسیله به مواد از سری یه که این ی واسه بود مناسبی کیس اونم خود البته صد 

 شرکت تو بابات رضا، پیشنهاد با باالخره .بشه جا به جا

 پیدا مزاحمت شوهرِ  ی کله و سر  تا رفت می پیش خوب داشت  کارا .شد  استخدام  ما

 اون و شد مشكوك بهمون بابات طرفم اون از .شد

سایل  ست  می دلم اول .اومد پیش م شمش  و کنم خالص رو بابات خوا  احتمال ولی بكُ

 و جان سرگرد من، عزیزانِ هم حاال .بریم لو که دادم

شون  و میرن می خانمش شون   با همراه دره، ته ره می جناز شینو  و گیره می شآتی ما

 از قبل ولی افته، می اتفاق براشون طبیعی ی حادثه یه

 .دارم خان تیرداد از کوچولو سوالِ تا چند یه مرگ
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 :تیرداد

 .کُش آدم آشغالِ بگیری، اطالعات من از که ببینی خواب تو -

 تیر یه و گرفت تیرداد روبروی رو کلتش سارینا  .داد سارینا  به عالمتی سر  با مرد

 همراه تبسم ی ضجه با تیرداد داد کرد، خالی شبازو توی

 .شد

 :تبسم

 خوبه؟ حالت عزیزم تیردادم، .نكنید اذیتش خدا رو تو -

 :داد جواب مانند ناله صدای با تیرداد

 .خوبم من شم، فدات -

 :مرد

 .رفتید جلو شناسایی عملیات تو حد چه تا ببینم بگو جان، سرگرد خُب -

شار  هم به رو دندوناش درد زور از و داد تكیه ستون  به رو سرش  تیرداد  .داد می ف

 اشک بهار ابر مثلِ تبسم، .زد پاش به رو بعدی تیر سارینا

 .نده بروز رو چیزی ولی بمیره بود حاضر هم تیرداد .کرد می التماس و ریخت می

 

 

 :مرد

 ما شجاعِ  و جوان پلیسِ به رو خالص تیرِ جان عمو جونی؟ سگ  خیلی که این مثلِ -

 .زنب

 تبسم شكمِ سمت به رو اسلحه  سارینا  .کرد می نگاه سارینا  به التماس و ترس با تبسم 

 :گفت و گرفت

 کامال من تیرِ این با کنم فكر .کنم می شروع  شیكمت  تو کوچولوی از اول عزیزم، -

 نه؟ مگه بشه متالشی
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 خون در غرق و حس بی که بدنی و بود کرده عرق درد، زورِ از که صورتی  با تیرداد

 :گفت و انداخت تبسم به نگاهی بود شده

 گه؟ می داره چی این -

 :سارینا

 تاتون سه  هر دیگه ی دقیقه چند تا نداره عیب شی؟  می بابا داری نداری خبر !آخی -

 .جهنم رید می

 :گفت رمق بی و شد خیره تبسم به ناباورانه تیرداد

 خانمم؟ گه می راست -

سم  ست  فقط هق هق با تب شونه  به سری  تون شون   ی ثمره .بده تكون تایید ی ن شق  ع

 .ترکید می داشت دلش .رفت می بین از داشت زود چه

 .بود بچش نوبت هم حاال زد، می پر پر جلوش داشت تیردادش

 :گفت و زد رمقی بی لبخند تیرداد

 .بشه جفتتون فدای بابا .نگفتی بهم که رسم می رو حسابت موقعش به -

 :گفت و کرد تنظیم تبسم شكم روی رو اسلحه سارینا

صتی  دیگه، نه - ست،  شدن  بابا برای فر ستاده  هم با بچه و مامان االن همین نی  می فر

 .دنیا اون شن

 داشففت شففایدم .کرد نگاهش عشففق با و گرفت تیرداد سففمت به رو سففرش تبسففم

 از اشک بار اولین برای .کرد می باهاش ای عاشقانه خداحافظیِ

شمای  ست  نمی .زد می ونبیر فواره مثل تیرداد چ شقش  شدنِ  پر پر تون  هم حاال و ع

 اساسی و بود پا به غوغایی دلش توی .ببینه رو بچش

 .شد بلند گلوله شلیک صدای که بود خدا دامنِ به دست

 صدای  با .نداشت  رو تبسم  مرگ دیدنِ جرات .بود بسته  رو چشماش  ترس از تیرداد

 تن،نرف لو خاطرِ ی واسه سمیرا بابای) منتظری داد
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 .کرد باز سریع رو چشماش (.بود داده تغییر منتظری به عزیزی از رو فامیلش

 .پیش راه نه داشففتن پس راه نه ولی بودن فرار راه حالِ در بقیه و باباش سففمیرا،

 همه !خبره؟ چه دونست نمی اصال بود، شده شوکه منتظری

 به تیرداد که بود مطمئن هم سففتاد توی نفوذی آدمِ حتی بودن، کرده چک رو چی

 !نداده خبر کسی

 وایساده جلوشون نظامی لباسِ با بقیه همراه به سیاوش و بهمن و شكست   شدت  به در

 به وحشت با که کرد تبسم به نگاهی نیم تیرداد .بودن

 باز رو تیرداد دستای  و داخل اومد بهمن .کرد می نگاه بود افتاده روبروش که سارینا 

 بهمن به لب زیرِ فقط بود، شده جون نیمه تیرداد .کرد

 :گفت

 ... تبسم -

ست  از زیادی خونِ .رفت حال از و  رو دکتر زد داد بلند صدای  با بهمن .بود داده د

 .کنید خبر

 .کرد باز رو دستاش و دوید تبسم سمت به بعد

 

 

 :بهمن

 خوبه؟ حالتون خانم، تبسم -

 :تبسم

 .بره دستم از نذارید برسید، دادش به تیردادم، -

شار  از سترسِ  ف شون  هر آمبوالنس با .رفت حال از اونم زیاد ا ستان  به رو دو  بیمار

 دستگیر هم جا اون در حاضر افراد ی بقیه .دادن انتقال

 رو تیر خواست می که زمانی .شد داده انتقال آمبوالنس به هم سارینا ی جنازه و شدن

 .بود شده شلیک به مجبور تیرانداز تک بزنه تبسم به
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سم  شماش  مآرو آروم تب ساره  .بود شده  تموم سرُمش  .کرد باز رو چ  ستاره  و رخ

 .بودن نشسته کنارش

 :رخساره

 .سالمه سالمِ بچتم گفت دکی طوری؟ چه کوچولو، مامان سالم -

 :گفت و زد شكمش به رو دستش و زد رضایت سر از لبخندی تبسم

 .شجاعه باباش مثلِ -

 :گفت و کرد ها بچه به نگاهی نگرانی با بعد

ست؟  یردادت - ستار  بگو خوبه؟ حالش کجا  برم خوام می بیاره، در رو سرُمم  بیاد پر

 .کنم می خواهش پیشش،

 :ستاره

شه  تموم سرُمت  بذار .آقایونه بخشِ تو خوبه، خوبِ حالش .باش آروم دلم عزیزِ -  ب

 خاله گوگولی فكرِ به نیستی خودت فكرِ به .ریم می

 .بشم فداش الهی که باش

سم  ست    سرمش  شدنِ  تموم انتظارِ به صبرانه  بی تب ش  پارتی با شدن  تموم از بعد .ن

 .بود خواب هنوز .رسوند تیرداد به رو خودش بهمن، بازیِ

سم  ست    کنارش تب ش ستش  و کرد نوازش رو موهاش آروم آروم و ن  صورت  به رو د

 .کنه بغلش خواست می دلش قدر چه .کشید مردونش

 از تیرداد بعد سفاعت  یه .بودن مسفال  بچش هم عشفقش،  هم که بود شفاکر  رو خدا

 که آورد آناناس براش یخچال از تبسم و شد بلند خواب

 .بخوره

 :تیرداد

 از دونی می آخه .بودم نخورده خوشففمزگی این به عمرم تو !آناناسففی عجب وای -

 !ست دیگه چیز یه شما دست



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

234 

 

 :تبسم

 !ها رمباردا مثال کنم ناز باید من ضمن، در .نكن لوس رو خودت حاال خُب -

 :تیرداد

 از وگرنه ست  بسته  بالم و دست  که حیف .من برم بابایی پسرِ  و خودت فدای الهی -

 .اومدم می در جفتتون خجالت

 :گفت و کرد نازك چشمی پشت تبسم

 نداری؟ دوستش باشه دختر اگه یعنی !وا -

 :تیرداد

 

 

 .بابا ی خونه طالق یا پسر یا ضعیفه، نخیر -

 برگردوند رو سرش  سالمش  دست  با تیرداد .برگردوند رو روش قهر حالت به تبسم 

 :گفت و

شی،  تو که ایه بچه اون مهم .دلم عزیز کردم شوخی  باهات -  یا و دختر وگرنه مادر

 جای کنه لطف خدا چی هر نیست، مهم برام بودنش پسر

 .بیام تونم نمی که من عزیزم، بده ب.و.س یه بیا حاال .داره شكر

 :گفت و گرفت زگا رو لبش آروم تبسم

 .بینه می یكی تیرداد، بده -

 :تیرداد

 .لپت از کوچولو یه -

 .کر ای خنده تبسم

 .کشید عقب رو خودش سریع تبسم

 .بفرمایید -

 :بهمن
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 سالمتی؟ خوشی؟ خوبی؟ !سرگرد جناب به به -

 :تیرداد

 .بله شما، چشم کوریِ به -

 :بهمن

 .نیومد گیرمون که بودیم کرده تمش  حلوای یه سِ هو فقط .نیستیم  بخیل که ما نه، -

 !ماشاال دارید جون تا هفت شما

 .کرد می نگاه بهمن و تیرداد زدنِ حرف به تعجب با تبسم

 :بهمن

 کنه؟ می نگاه رو ما جوری چه خانم تبسم ببین تیرداد، نكنه خفت خدا -

 .اومد تیرداد سمت به بعد

 :بهمن

 .موال به کردی جونمون نصفه پسر، -

 :تیرداد

 .دربست شماییم چاکرِ ام -

 !هستن؟ موجوداتی چه مردا این کرد می فكر خودش با تبسم

 سففمت به خانم نفیسففه .شففدن وارد هاشففون خانواده که بودن بش و خوش حالِ در

 .رسوند تبسم به رو خودش هم علی امیر و دوید تیرداد

 :نفیسه

 خوبی؟ بشه فدات مادر !پسرم تیرداد، وای -

 

 

 :تیرداد

 .زمعزی آره -



                 
 

 

 fereshte|  تفاهم سوءرمان 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

236 

 

سی  احوال کلی از بعد شون،  هر از پر  موقعِ .رفتن همه مالقات وقت شدنِ  تموم با دو

 رخساره با همه از آخر که بهمن به رو تیرداد رفتن

 :گفت و کرد رفتن می داشتن

 بودم؟ نكرده اعالم چیزی که من شدید؟ خبردار کجا از شما راستی -

 :بهمن

 نبود ایشون  کمک نبودیم، جریان در هم ما .داد خبر خانم تبسم  ی عمه پسر  رضا،  -

 .نبودید دیگه نكرده خدای تاتون دو هر االن

 :گفتن و کردند هم به ای متعجبانه نگاه تیرداد و____________ تبسم

 !جدا -

 :بهمن

 .بفهمه بود تونسففته بازی پلیس و دزد کلی با اونم انگار .داد خبر سففتاد اومد آره، -

 .کنید تشكر حسابی ازش

 عمش که بره خونه سفمت  به خواسفت  اسفتراحت  برای هم تبسفم  تیرداد، صفرارِ ا به

 .بمونه عمش ی خونه شب شد قرار و نذاشت

ضا  شد،  که خونه وارد سته   و داغون بود، شده  خیره نقطه یه به که دید رو ر  چه .شك

 آدمِ رضا .سوخت براش دلش !بود؟ شده پیر قدر

 رو خودش دردسر  بدون و سریع  واست خ می که بود این مشكلش  تنها بود، مهربونی

 پروازی بلند این بابت که شه پولدار و برسونه اوج به

 .بود داده سختی تاوان

 کوچولو یه هم کنه، تشففكر ازش هم تا نشففسففت رضففا کنار و خورد مختصففری شففامِ

 .بده دلداریش

 :تبسم

 .بینن یم رو کارشون تاوانِ هم اونا نخور، غصه هم حاال .دادی خبر که رضا ممنون -
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 :گفت و زد خندی زهر رضا

ستم  فقط .نابود دایی، دختر شدم  نابود -  چند .بدم نجات رو تیرداد و تو زندگی تون

 شده مشكوك باباش به هم سمیرا، به هم که بود وقتی

 من ی خونه تو چیز همه بی ی پسره  اون با سمیرا  خونه، رسیدم  زده سر  روز یه .بودم

 .بودن

 :داد دامها و داد قورت رو بغضش

 این شرِ  از کی پس ؟» داد جواب سمیرا  : « خودمم .زودی به جیگرم، نباش نگران

 گفت سمیرا به آرش - : « شیم می راحت مزاحم ی پسره

 هم شففرِ از دیگه ی هفته تا داده قول بابا .خوره می هم به ازش حالم داره دیگه .»

 شیم می خالص مزاحمش شوهرِ و تبسم اون هم خودش،

شون  از سر  بازی پلیس و کلک و دوز جور هزار با رهباالخ  روزی چند .آوردم در کار

 ببینم تا دادم می کشیک خونتون در جلوی که بود

 منم دزدیدنت، که روز اون تا .نه یا میارن سفففرت بالیی و نه یا درسفففته حدسفففم

 دوستای ی شماره امیر از .کردم پیدا رو جات و کردم تعقیبشون

 :گفت و کرد تبسم به نگاهی .دادم خبر بهشون و گرفتم رو شوهرت

 خطاها از سففری یه ولی کنن می زیاد خطا آدما .رسففیدم دیر کوچولو یه شففرمنده، -

 می .باختم رو آبروم و زندگیم منم .نیست پذیر جبران

شون  تاوانِ خانوادش هم خودش، هم امیدوارم .کنم شكایت  سمیرا  از خوام  رو کارا

 .ببینن

 

 

 ی همه  زمانی  یه  که  کرد دختری به  نگاهی  شفففد، می بلند  جاش  از که  حالی  در

 لبخند .بودش داده دست از لیاقتی بی با ولی بود زندگیش

 :گفت و زد غمگینی
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 هم رو تو داشتنِ  لیاقت و داره دوستت  خیلی اون .بشی  خوشبخت  تیرداد با امیدوارم -

 .داره

 .کنه احتاستر تا رفت خواب اتاق سمت به خمیده های شونه با بعد

 خدا از و کرد می نگاه رضا  ی شده  شكسته   کمرِ به و بود اشک  غرقِ چشماش  تبسم 

 .کرد دیگه خوشبخت زندگی یه و صبر طلبِ براش

 نشین  خونه مدت یه باید بود بهتر هم حالش و بود شده  مرخص بیمارستان  از تیرداد

 وحید، ترانه، تبسم، وضعیت به توجه با البته شد می

 .بودن نذاشته تنهاشون همه باالخره سیاوش و بهمن ستاره، رخی، ،وحدانه امیر،

 وارد وحید که بود تیرداد برای غذا کردنِ درسففت مشففغولِ آشففپزخونه توی تبسففم

 .شد آشپزخونه

 :وحید

 با ترانه و من بابت راسففتی، .هسففتیم ها بچه و من داره، کارت تیرداد برو تبسففم، -

 زدی؟ حرفی تیرداد

 :گفت و کرد ای خنده تبسم

صل،  نداره مخالفتی تیرداد - ستید  خودتون و ها خانواده ا  خبر بودی مایل وقت هر .ه

 .خونشون بیاید شب یه بده

شكن  به شروع  وحید شپزخونه  وارد ترانه که کرد زدن ب ستای  .شد  آ  هوا رو وحید د

 ی قیافه و ترانه ی شرمزده حالت از تبسم و شد خشک

 رفت تیرداد پیش و کرد خواهی عذر .بود هگرفت خندش حسابی  وحید ی شده  خشک 

 بازوهای دور رو دستاش تیرداد .نشست کنارش و

  .کرد محكم تبسم

 منم گلِ ناز و خودت فكرِ به .نیسففت خوب واسففت کن، کار کمتر کوچولو، مامان -

 سونوگرافی؟ بری باید کی .باش
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 :تبسم

 پسر؟ یا دختره نظرت به .صبح فردا -

 :تیرداد

 .کنیم می شكر رو خدا باشه سالم نیست، مهم عزیزم باشه چی هر -

 نشون  پدرش به رو بچه قلبِ صدای  دکتر و بود ایستاده  تبسم  سرِ  باالی تیرداد صبح، 

 همین تو .زد می برق خوشحالی از تیرداد چشمای .داد

 :گفت و زد لبخندی دکتر حال

 جنسففتون .پسففر یه دختر، یه دارید، راه تو ناز قلوی دو یه ها، بچه گم می تبریک -

 .هستن سالمم سالمِ !شد جور حسابی

 .کردن شكر رو خدا و کردن نگاه هم به خوشحالی با تبسم و تیرداد

 .بعد سال چهار

 

 

سم  شغولِ  تب ست  م  رو خونه ی همه تیرداد و سام  امیر صدای  .بود ناهار کردنِ در

 .کرد می غر غر لب زیر و بود شده کالفه .بود برداشته

شه  که افتاد هیدآنا به نگاهش شپزخونه  ی گو ساده  آ شماش  و بود وای شک  از پر چ  ا

 رو موهاش بود، گرفته دستش رو عروسكش .بود شده

 .کرد می نگاه مامانش به ورچیده لبِ با و بود بسته خرگوشی

 :تبسم

 کنی؟ می گریه چرا مامان، دلِ عزیزِ جان، آنا -

 :آناهید

 .تُشت رو بابایی شام، امیل مامانی، -

 گرفتش بغلش توی نشست،   روبروش اومد و زد آناهید زدنِ حرف به لبخندی متبس 

 :گفت و
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 .خوبه حالش بابایی ببینی بریم بغلم بیا مامانی، دلِ عزیزِ نه -

 سمت  به رو تفنگش سام  امیر .رفت پذیرایی سمت  به و گرفت بغلش تو رو آناهید

 دتیردا .بود کرده تیراندازی بهش مثال بود، گرفته تیرداد

سط  هم ستش  و بود داده بیرون رو زبونش و بود افتاده خونه و  و بود قلبش روی د

 .بود بسته رو چشماش

 :گفت و شكست بغضش آناهید

 .تُشت جونمو تیرداد بابا بدجینس، شامِ امیل ببین -

 :سام امیر

 .کنه می گیه همش آنا این .تشتمش منم .بود دژد بابایی بودم، پلیش من مامانی، خو -

 از آناهید .خندید هاش قلو دو زدنِ حرف طرزِ به بلند بلند و شد  بلند جاش از دادتیر

 :گفت و کرد زدن دست به شروع خوشحالی زورِ

 .شد زنده بابایی دون، آخ -

 تو سففام امیر همراه و کرد بغلش تیرداد .کرد دراز تیرداد سففمت به رو دسففتش و

 به و زد رضایت سرِ از لبخندی تبسم .گرفتتشون بغلش

 بچه های بازی اسباب  تیرداد .کنه درست  رو غذاش ی ادامه تا رفت آشپزخونه  سمت 

 سمت به و کنن بازی هم با تا ریخت براشون رو ها

 تیرداد .بود کردن درست  غذا مشغول  گاز، جلوی تبسم  .رفت تبسم  پیشِ آشپزخونه 

  حلقه تبسم های شونه دور رو دستش

 :تیرداد

 .مدار دوستت خیلی دونی می -

 :گفت و زد لبخندی تبسم

 .بیشتر من -
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 سمت  به تیرداد .شد  بلند آناهید ی گریه صدای  دوباره که بودن محبت ابراز حال در

 !شده؟ چشون باز ببینه تا رفت پذیرایی

 :زد داد بلند و

 !بتُشه  منو خواد می شام  امیل گه می کنه، می گریه داره آنا !داری؟ رو صحنه  تبسم،  -

 خودت .کنه می دنبالش داره تفنگ با سامم امیر حاال

 !کنم؟ چه شیطون ی بچه تا دو این با من بگو

 

 

 صدای .داشتن مهمون شب .شد غذاش کردنِ درست مشغولِ و داد تكون سری  تبسم 

 و رخی که فهمید ها بچه صدای از .شد بلند در زنگ

 کم سام  امیر .بیاد در آنا ی گریه دوباره بود منتظر .اومدن سیاوش  و ستاره  با بهمن

 .بود شده اضافه بهش هم رخی پسرِ فرهاد، حاال بود

 صمیمی  محیطی در رو شام  .داشت  راه تو دختر یه و بود باردار ماهه هشت  هم ستاره 

 و ترانه ی خونه همشون شام، شب فردا .خوردن هم با

 :گفت آناهید تنِ آسمونی آبی پیراهنِ یه تبسم .بودن دعوت وحید

 .بابا پیش برو بدو -

 بود تنش آبیش ی بنده دو لی شلوار  با اسپرتش  طوسیِ  بلوزِ اومد سمتش  به سام  امیر

 .بود کرده سیخی سیخ موهاشم و

 :سام امیر

 کلده؟ خوشتیپم بابا مامانی -

 :گفت و کرد بغلش انداخت، پسرش معصومِ ی چهره به نگاهی تبسم

 .بیام منم تا شو ماشین وارِس برو بابا و آناهید با بدو .منی نازِ تو مامانی، آره -

 .رفت پذیرایی سمت به سام امیر

 :تیرداد
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 .گل خانوم منتظرتیم ماشین تو ما !شدا دیر بیا بدو خانومم جان، تبسم -

 :تبسم

 .میام االن بپوشم چادر عزیزم، باشه -

 :گفت و داد فشار دستش توی رو گردنبندش و گرفت آسمون سمت به رو سرش

 از بعد و کردی عمل دادی ها انسففان به که ای وعده و قولت هب که ممنونم خدایا -

 رو خوشبختی این .دادی قرار آسونی برامون سختی

 مهربانان، ترینِ مهربان ای رحمتت حقِ به .کن حفظ برامون

 .العامین رب یا امین

شین  سمت  به و کرد مرتب رو چادرش ست    تیرداد کنارِ .رفت ما ش  نگاه تیرداد، .ن

 ضبطش صدای و انداخت تبسمش به رو عشقش از سرشار

 .رفت و گذاشت گاز پدال روی رو پاش .کرد زیاد رو

 بستی دل من به تو آرومه چی همه

 هستی کنارم تو که خوبه قدر چه این

 خوابیدن ها غصه آرومه چی همه

 من احساسِ به تو دیگه نداری شک

 خوشحالم قدر چه من آرومه چی همه

 بالم می خودم به من حاال، هستی پیشم

 معلومه چشات از بستی دل من به تو

 

 

 آرومه چی همه خوشبختم قدر چه من

 کن سیرابم منو چشماتم ی تشنه

 کن خوابم دوباره الالیی با منو

 برجاست پا ابد تا آرامش این بگو
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 پیداست نگاهت تو عشق برق که حاال

 :در حال تایپ در انجمن

 رمان خنده هاشو عشقه

 رمان سپید به رنگ آرامش

 رمان خفته در کالبد ها

 (1roman.irساخته شده است) یک رمانکتاب در سایت این  
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