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داشتم از زور خنده روی زمین بال بال میزدم که در حیاط باز شد و امیر حافظ مثل میرغضب وارد شد .بیچاره سلن و 

هلیا از جا پریدن و خنده ی رو لبشون افتاد کف پای امیرحافظ! ولی من همش یاد قیافه متین شکیب می افتادم و 

نگفرش های حیاط جمع کنم، چه برسه به اینکه خنده ام رو کنترل کنم.اخه نمی تونستم حتی خودم رو از روی س

امروز سر کالس نشسته بودیم که خودکارم افتاد زیر صندلی جلویی. هرچی تالش کردم نتونستم برش دارم. با حرص 

 صندلی رو کشیدم عقب ،که همون موقع متین شکیب، پسر خوشگله ی کالس خواست رو همون صندلی بشینه که

 پخش زمین شد.

 ترکیدم از خنده .جای عذرخواهیم بود .حاال نخند کی بخند!! 

قیافه ی متین شکیب دیدنی بود. از جفت گوش هاش و سوراخ دماغ و سوراخ گوش هاش وکالً همه سوراخ هاش دود  

 شد از عصبانیت...بلند می

 

 رو برداشته. امیرحافظ با عصبانیت رو بهم گفت: پاشو خودتو جمع کن صدات کل کوچه

خنده ام رو به هر زحمتی بود جمع کردم و به کمک هلیا که باترس دستم رو گرفته بود ومیکشید بلندم کنه بلند  

شدم .حاال چقدر تو دانشگاه خندیده بودم بماند! اگه امیرحافظ میفهمید  نیشم رو میدوخت که همش تا گوش هام 

 باز نشه...

 روبهش گفتم: علیک سالم میرغضب.

 اخم هاش درهم تر شدو گفت :این چه وضعشه؟! 

 این امیرحافظ باز کلید کرده بود.خب چیکار کنم خنده دار شده بود قیافش دیگه... 

باز هم نیشم باز شد و میون خنده رو به امیرحافظ گفتم: ببخشید همش تقصیر سلنه جوک های مثبت هجده تعریف  

 میکنه .

 رو زد.حافظ کوپ کرد. سلن بیچاره که سکته 

 امیرحافظ داداشم بود ،خوب میدونستم اگه مظلوم باشم جلوش تا به چیز خوردنم نندازه ولم نمیکنه.  

 هلیا و سلن تازه سالم کردن. پقی زدم زیر خنده، که حافظ با اخم جوابشون رو داد.
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ه کنم.دم غروبمیدر حالی که طبق عادتش مچ دستم رو میپیچوند زیر گوشم گفت: نیشت شل شه تو باغچه چالت  

 کوچه پر از رفت و آمده صداتونو انداختید توسرتون .

 آخ دستم شکست. عوضی مرده شور خودتو غیرتتو ببرن.چشم ول کن دستمو.-

 دستم رو ول کرد و به سمت خونه راه افتاد .به قیافه وارفته ی هلیا و سلن که نگاه کردم، بازم زدم زیر خنده.  

 هنم گذاشت و گفت: مرگ نکبت،ببند نیشت رو دیگه، کم مونده بود بخورتمون.هلیا سریع دستش رو روی د

کنم؟!حقت بود بگم با شکیب بیچاره سلن هم با لگد زد تو ساق پام و گفت: عوضی من جوک مثبت هجده تعریف می 

 چیکار کردی و صدای خنده ها جادوگریت کل دانشگاه رو پر کرده بود!

 ه، شماها خودتونو کثیف کردید!خاک تو سر جفتتون داداش من -

 هلیا با حسرت گفت: با این خنده های بنفشت سگش کردی، نشد حالشو بپرسم. 

سلن زد پس کله اش و گفت:خودتو جمع کن ،حالم به هم خورد. آخه حال عزرائیل هم پرسیدن داره!! یه روز به 

 شت تنمون رو آب میکنهعمرم مونده با دستای خودم خفه اش می کنم، بس که با اخالق سگیش گو

سلن راست میگفت. امیر حافظ بیش از حد تعصبی بود، منم که سر به زیر!!!!هر دفعه تو کوچه می دیدتمون یه تشر  

داد دیگه! بیرون بودن موهامون از بهمون می زد و گوشت تن این دوتا بیچاره رو آب می کرد.کال به همه چی گیر می

ندیدنمون،حرف زدنمون! چه می دونم! چرا در گنجه بازه!چرا روسریت درازه! مقنعه، رنگ کیف وکفشمون، مدل خ

 دختر این پیرزنه چرا گرامافون میزنه!

 خودمم خندم گرفت از فکرهام گفتم :بسه دیگه بچه ها برید خوابگاه حاضری بزنید تا زنگ نزدن خونتون جیز شید.  

 ظ نگاه کرد و گفت: خداحافظ حافظ جونمهلیا با لب و لوچه ی آویزون به پنجره اتاق امیر حاف

 ادای حالت تهوع دراوردم و گفتم:عوق 

و حلشون دادم بیرون و رفتم داخل خونه.از راهرو رد شدم و پذیرایی رو دید زدم. خدا رو شکر امیر حافظ تو سالن  

تم سمت آشپزخونه و نبود و گرنه دوباره بازخواستم میکرد...در حالی که مقنعه ام رو از روی سرم میکشیدم رف

 گفتم:هوم عجب بویی راه انداختی فریبا.
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 مامان با لبخند در یخچال رو بست و برگشت سمتم و گفت: دوستات رفتند؟ 

 ها کفش اسکی هاشون رو پا کردن و د برو.آره حافظ پاچشون رو گرفت ،بیچاره -

 حاال چی شده بود که صدای خنده تون محل رو برداشته بود ؟ -

حاال بیا مامانو قانع کن!! البته مامان خیلی مثل امیرحافظ غیرتی نبود ولی خب همیشه میگفت سنگین برو رنگین  

 کرد با این جلف بازی ها و خنده های من آخر رو دستش باد می کنم!بیا... فکر کنم بیچاره فکر می

م دیگه جان به جان آفرین تسلیم جوک با خنده گفتم :هیچی بابا سلن  جوک گفتش، منم که میشناسی جنبه ندار

 شدم.

 بیچاره سلن فکر کنم تا چند ماه از سایه ی امیرحافظ هم فرار کنه با اون نگاهی که امیر حافظ بهش کرد. 

 مامان با شیطنت گفت: خوب بگو ببینم اون جوک رو منم بخندم. 

م قش قش خندیدم که پس گردنی ای یه جوک فوق مثبت هجده تعریف کردم.حیا که نداشتم!خاک تو سرم! خودم 

 به گردنم خورد .

صدای امیر حافظ درجا میخکوبم کرد و خنده از سرم پرید.وای یعنی شنیده بود جوک رو! بدبخت سلن! به یاد سلن 

بازخندیدم.امیر حافظ هم یکم چپ چپ نگاهم کرد ولی خودش هم خنده اش گرفت. نیش بازش رو که دیدم ،پریدم 

چ از لپ هاش گرفتم. قربونش برم. عشقمه، تو خوشگلی لنگه نداره. قد بلند ،استایل بیست و روش و دو تا ما

ها عسلی و خوش حالت. دلم براش ضعف رفت. گفتم: اگه داداشم  نبودی ورزشکاری موهای مواج و تقریبا بلند، چشم

 عاشق سینه چاکت میشدم.

 دا که خواهرمی با اخم ولی خنده منو از  خودش جدا کرد و گفت: شکر خ 

لب هام آویزون شد و گفتم :بی لیاقت خیلی هم دلت بخواد. همه ی پسرهای دانشگاه برام سر و دست میشکنن،  

 هالک چشم هامن

خیز برداشت به طرفم که باخنده پیروزمندانه ای کیف و مقنعه ام رو از روی میز برداشتم و فلنگ رو بستم به سمت 

ها چشمم به گوشی امیر حافظ که روی میز کنسول کنار راه پله ها بود افتاد .داشت  طبقه باال تو اتاقم ،وسط پله

چشمک میزد .رو حالت سکوت بود.اسم کیارش رو صفحه ال سی دی افتاده بود.رادار هام روشن شدن و کرم هام به 
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ش ر گوشم که کیارجنبش افتادن.دوسه پله ی رفته رو برگشتم پایین و برقراری تماس رو لمس کردم و گرفتم کنا

 ترکید:بی شرفت دوساعته دارم زنگ میزنم کدوم گوری هستی تو؟!

 با خونسردی گفتم: ببخشید مثل اینکه شماره عمه تونو اشتباه گرفتید. 

 جا خورد ولی زود گفت: پریناز تویی؟

کفش بزرگ نکبت اول که خطاب به عمت صحبت کردی! خنده اش گرفت و گفت :چه بدونم فوضول خانوم پا تو - 

 ترش میکنه

 کنماتو کال امروز منو با عمه ت اشتباه گرفتی.یه کلفت بارت می -

 خندید و گفت: باورم کن 

 با خونسردی گفتم:سیاسوخته

 با تک خنده ای گفت:دستم بهت میرسه دیگه پریناز خانوم

 نامحرمی دستت بهم بخوره حافظ نصفت میکنه- 

 صدای حافظ یک متر از جا پروندتم. ای حافظ بمیری که با عزرائیل صد درصد یه نسبت خونی داری! 

 گوشی من دست تو چیکار میکنه؟-

 طوری که کیارش بشنوه گفتم: اشتباه گرفته بود،عمشو کار داشت.

شه و گند بزنه به فرش قطع تماسو زدم وگوشی رو دادم دستش. با اخم وتهدید نگاهم میکرد. قبل از اینکه منفجر ب

وصدالبته به هیکل بی نقص من، پله هارو دوتا یکی در رفتم باال وداخل اتاقم شدم.مانتوم رو کندم و انداختم رو 

صندلی میز کامپیوترم. شلوارم رو هم کندم انداختم رو مانیتور، کم مونده بود مانیتور کله پا بشه که مثل قورباغه 

تیشرت سبزخیاری جذب با یه شلوارک مشکی تنم کردم .موهام از صبح زیر مقنعه پریدم روش و نجاتش دادم.یه 

بود کلیپسم روکندم و سرم رو چند بار تکون دادم تا هوا الی موهای پرپشت و لختم بره. چشمم تو آینه به موهام 

م.عاشق موهای فرم. افتاد بلند بود تا زیر کمرم، خوبه. موی بلند دوست دارم.لخت و بی حالتن،افتضاح!دوست ندار

مشکی ان،باز خداروشکر. از موهای بور بدم میاد. چشمام سبزن، خودم سفیدم،اگه موهام هم بور می شد، فکر 
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کن...مثل این میوه ها که کال از درخت می افتند میشدم! تشبیه رو!!! یعنی خاک برسر سوادم!! باالی سرم سفت دم 

 اسبی بستمشون

 دم اول حافظ  مچ دستم رو گرفت: کجا ؟!مهدی و محسن پایینند.از اتاق زدم بیرون که تو ق 

 اینا خونه و زندگی ندارند ،همش اینجا پالسن؟! فکرم رو به زبان آوردم 

 حافظ گفت:  امیرعلی هم هست

 باذوق گفتم :دورش بگردم عشقمو

مونده بود کله پابشم که با یه خواستم از پله ها سرازیر بشم که رو پله اول دستم رو گرفت.تعادلم به هم خورد. کم 

 حرکت کشیدتم سمت خودش .افتادم تو بغلش 

 دست و پا چلفتی -

 بیشعور تو دستمو گرفتی تعادلم به هم خورد-

 از بغلش بیرون اومدم

 برو یه لباس درست و حسابی بپوش.کش موهات رو هم باز کن درست ببند چشما سگیت رو کشیدی تا مغزت-

شوهر خواهر هام هستند !داشتم از دست غیرت امیرحافظ خل می شدم. رفتم تو اتاق در ایش!! محسن و مهدی که 

 رو محکم کوبیدم به هم. یعنی امیرحافظ جیگرت ال در پرس...

تی شرتمو درآوردم و بلیز آستین بلندی تنم کردم. بلندیش رو باسنم رو میگرفت .شلوار غواصی ام رو پوشیدم و  

که شال خجالت کشید بیچاره!! تو آینه چشمم افتاد به خودم. مثال االن نقش شال چی  شالی هم انداختم روی موها

 بود رو سرم؟! آهان یادم رفت که کش موهام رو باز کنم چشم ها سگیم بیان سر جاشون.

موهامو زیر کلیپس کردم و شالم رو مجدد انداختم روی سرم. این بار یکم جلوتر !تو آینه نگاه اخر روبه خودم 

شد، بیشتر دوست داشتم تا سبز.چشم هام داختم.چشم هام دوباره طوسی شده بودن. وقتی چشمام طوسی میان

سبز روشن بود .یه وقتایی طوسی میشدن. حالت دوم رو بیشتر دوست داشتم .به بابام رفته بودم .چشماش دورنگ 

ابام چشماش هفت تا رنگ عوض میشد.عمه شیوا هم اینجوری بود.مامانم میگه خانوم جونم یعنی مادربزرگ ب

میکرده. دماغم کوچولو بود، در عوض لبام درشت وگوشتی.قبالً ها دوستشون نداشتم. ولی از اون وقت که مردم 
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افتادن به پروتز کردن لباشون و بعضی ها هم خط لب رو از باال تا زیر سوراخ دماغشون واز پایین هم تا زیرچونه شون 

ها هم فکر میکردن، منم جزو اون دسته ام که پروتز انجام دادم .دل خوشم اومد. خیلیمیکشیدن !!منم از این مدل 

 از آینه کندم .گوشیم رو برداشتم و در عرض جیک ثانیه خودم رو به پایین رسوندم.

 رتیغی.ماه!جواهر!ببشم داداش بزرگمه.فداش  یعل ری.امیو چلوندمش حساب یعل ریبغل ام دمیاول از همه پر 

رفته بوده تو صف  ادشی یرعلیام ایرو داشت.انگار اون دن یرعلیخورده از اخالق ام هیم ه برم کاش حافظ .قربونش

خب از پس زبون من  یداره ول شین کمی.زنش دنیتو گلش مال رتیحافظ دوبل غ ریو جاش ام سهیوا رتیغ میتقس

اسم رو بچه هاشون  کننیننه باباها فکر نم نیا دونمی.من نمادیبهش م شتری!!!عقرب بست غزالهاسمش .ادیبرنم

دوسال از من بزرگتر.محسنم  یعنیبود  ستودوسالشیکرده بود ب ی.تازه عروسکمهیخواهر کوچ سای!!واال!!پرزارنیم

مهراد و مهرداد.قربونشون ره.ام دا خوردنی.دوتاپسر هیم اقا مهده شوهرش ست، هفرزند ارشد خانواد اامیشوهرشه.پر

 .نجاتش داد ماهیکردم که پر شیمهراد و تف تف یبه جون لپا برم من.افتادم

 .یالک کردهبچمو  نازیاه پر_

 .ایماچش کن دمیگدا.بچم بشه نم_

 تو ماچ کردنم داره!! یگفت:بچه  به تمسخر غزاله

 تو ماچ کردن داره. یپ نه بچه _

 کن شیماچ کار یگفت:بچم مال تو هر چقدر خواست شیذات یبا مهربون یعل ریام

 خودمو کنترل کنم گاز گازش نکنم دمیشه قول نمباگه شکل غزاله  یول .باشه ،شهباگه شکل تو _

 ام. یمن کامال جد دیخندیم یبه چ!.حناقدنیخند همه

 .رینداره گازش بگ بی؟عی.به روح عمه اعتقاد دارنازیگفت:عمه پر غزال

 .رمیگیگازش م ؟؟باشهیتو اعتقاد دار یبه روح ننه چ_

 ندادم.دیگه محلش 

 .سمت بابا دمیقاپ زدم و دو ماهیحرکت مهراد رو از بغل پر هیاومد.بلند شدم و با  بابا
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 ییبابا یبه بابا چسبوندم و گفتم خسته نباش خودمو

 ؟ی.با اخم گفتم پس من چدیرو دور کمرم انداخت وصورت مهراد رو بوس دستش

 دیرو با لبخند بوس میپبشون

 یبشه عروس بشم لپمو بوس کن یبهتر بود.ک یچیاز ه ی:اِگفتم

 یکه ندار ایامیاز بغلم رد شد و مهراد رو گرفت و گفت ح،برگ بزرگ کاهو دستش بود  هیکه  یدر حال رحافظیام

من نقشه کاهوش   یکه نقاپمش ول دیبهراد رو محکم چسب .دارمای  دنقشهیفهم .کردم و رفتم سمتش زونیآو لبامو

 دمیو دو دمیاز دستش کش .روداشتم

 تو روحت شکمو -

 منه  هیعمت شب_ 

 ور بابا گوشم .انداختمش یاز دهنم م دیبا ،خورد یحالم داشت به هم م گهید !داده بودن به عمه یریچه گ ملت

 ؟ گفتی پدرسوخته یچ :و گفت دیکش گرفت

 غلط کردم ی؟!یجا نیعامو توام ا یوا :گفتم یرازی!!!!خاک تو سرم!!! به لهجه ش یسوت

به موقع متعصب.نه مثل  ،ودبعاشق بابا بودم به موقع نرم  .و سمت مامان که به استقبالش اومده بود رفت دیخند 

ول ش یعل ریبعد از شام ام میدیو خند میگفت یکل .یاغیگردن کلفت و  رحافظین مثل ام،شل و شول بود  یرعلیام

واسه هم  ییزناشو یداشتن از زندگ ماهیو پر سایپر.کرد  یوزوز م یمعلوم نبود چ ،غزال یصحبت ها ینشست پا

تو  امیپ یکلو قفلش رو باز کردم.برداشتم  ور میبود منم گوش شیبابا مامانم باهم حافظم تو گوش .کردن یصحبت م

هنگ کرد!!!  نیاه باز ا:داد زدم  .هنگ کرد .گوشیم طبق معمولباز کردم .تلگرام روداشتم  و واتساپ و الین تلگرام

 دین شدند.باونزدن باز مشغول کار خودش یحرف د.من عادت کرده بودن یها یبه شلوغ باز گهید .نددیکش یهمه پوف

ودن با هم ب یبود مثل حافظ از بچگ یارشد معمار یدانشجو!بود  یدکتر گوش ارشیک !!بردم دکتر یمو ر میفردا گوش

 ،تر بودم۲۰۰اخونه م .متراژتوپ بود یلیخ نایا ارشیک ی.وضع مالمیبود هیهمسا .تو دانشگاه هم از هم جدا نشدن.

 وارویالبته سهم عمه ش ،به بابا دیو ارث رس دینبود خر نیمحلمون هنوز مرفه نش یپدر بزرگ ام وقت شیسال پ یلیخ

 عا همشکوک بود !!بود هدیکردند تو تهران چرا خونه خر یم یزندگ رازیکه ش نایبابابزرگ دمیاخرش هم نفهم .دیخر
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ه از اون دکترا ک،مامانش دکتر بود  !یاونم چه کارخانه ا .دار بودن باباش کارخونه داشت هیماکال نایارشیک !امرزیخدا ب

 .رفته بود کانادا دوره ی تخصصشواسه  .پاشون خارج از کشور بود هی و رانیپاشون ا هی

 شیاگه اون زمون پ،ها بود  ییمعلم اول ابتدا،مامانم بازنشسته آموزش و پرورش  .من کارمند ساده بانک بود یبابا 

خودت  نمی.بب شتوببندینخودم به خودم تشر زدم :..خنده ام گرفتشد  یها م یدبستان شیبود حتما معلم پ یدبستان

 ! یشیم یچ

 بیکه شک میزدیداشتم حرف م .رفتم طرفشون و نشستم رجهیش .سلن سر کالس بودن اویکالس که شدم هل داخل

 ...بیشک :دوال شدم گفتم .ما یجلو یمد نشست صندلاوم کرد و هچپ چپ نگا .بازشد شمیباز ن داخل کالس.اومد 

 . نیبا توام مت... بیشک

 .تابلو بود یلیخنده پشت لبش خ یبود ول یهنوز عصبان طرفم. برگشت

 پا رو دمم نذار. ماینعصبا یپر -

 ؟؟یاااا دم درآورد _

 کنم . یتو فکر نکن جبران نمروزیکار د .ارمیروز به عمرم مونده چشماتو در م هی-

 نبود یباور کن عمد :مظلومانه نگاهش کردم و گفتم

 ؟خنده بعدش؟ یبعدش چ -

 یصندلوناگهانی بود، عیسر .چون خیلیعقب گرد کردم .با حرص خودکارشوآورد سمت چشمم .بازم خندم گرفت 

رو  چشمام و حرکت موندم یب (دارم برات یزارینم یرو بدون تالف یکار چیکه ه بیشک نیمت یریبم یا)کله پا شد .

 ناز .... یپر یپر ی: پردمیرو شن نینگران مت یصدا .همه به سمتم هجوم آوردن  دمیفهم .بستم

بود .زدتو گوشم که بهوش  دهیترس یلیانگار خ .بود میتنظ نیمت یرو صدا ،من  یاهاما رادار. ومدیهم م هیبق یصدا

خب  یول .هاش چهارتا شد چشم .زدم تو گوشش و زارت چشمام باز شدنشون داوم.سریع عکس العمل .االغ !... امیب

 .کردمیولوشد: دختر داشتم سکته م نیزم یو رو دیکش یبود.پوف یکارهام براش عاد
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 ادشیتازه .نشستن سر جاهاشون  و حرص خوردن و رفتن یبچه ها از دستم کل.خنده بلند شدم  احرکت وب هیبا

و  ای!!غروب کالسامون تمام شد با هل یریکبیتا فکر نکنه کنف شدم. ا دمیبه من بخنده.من هم خند دیافتاده بود که با

 رو گرفتم  ارشیکردم و شماره ک یسلن خداحافظ

 ن؟یبه به شماره گم کرد-

 ؟یستیسالم بلد ن-

 دسالمیادب از سرم پر دمیچشم کف شمارت. شمارتو د دیببخش -

 ؟ییسالم . کجا کیعل_

 رو ابرا  -

 !!!!نیریش-

 تو شرکتم.-

 خونه یایم یک _

 جمع کنم. دیکه با یزد یبازچه گند گهیساعت د هی  _

 کنهیم یقاط یه .فعال شده ریتلگرام غ .آم فرمت شده امیهنگ کرده پ میگوش !خودتو جمع کنه خوادیم یکی -

 ...شهیاستارت م یر...

 کنم  یدرست م امیشب م ،برو خونه ای ،خونه میریبا هم م ،شرکت درستش کنم ایپاشوب.نداره  هیکه گر نیکوچولو ا -

 باش -

 ؟یایامی امیب ؟یچ یعنیباشه -

 رهیم یم وروپاهام کد نمیبب فتمیراه ب-

 .گفتم :فعال دیخند 

 مواظب خودت باش _
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 چشم پدر جان -

سوار آسانسور شدم و رفتم طبقه ششم  .تا خونه فاصله نداشت یلیخ .رفتم سمت شرکت .و قطع کرد دیخند

 (...شرکت حافظ)

 آمار،زن وشوهرها بود  نیاگه ب ،بود ارشیحافظ و ک نیکه ب یعشق .شرکت گذاشته بود یاسم حافظ رو رو ارشیک 

 !رفتیطالق انقدر باال نم

که اومده بود تو  یروز نیاول ادی ...بود شیآرا بدون .بد نبود افشیق .چشمم به منشی افتاد.رفتم داخل شرکت  

ر قرا ،اونروزم شرکت بودم !یبره عروس خواستیانگار م !بود دهیپوش یچه لباس !داشت شیشرکت افتادم.چقدر آرا

چه وضشه  نی. حافظ نه گذاشت نه برداشت گفت ابرای خوردن شام رونیب میبر ارشیبود شب همراه حافظ و ک

 لطفا. رونیب .میخوایکه نم دلینگم میاستخدام کن میخوا یم یمنش ؟!خانوم

 رو شست. ششیحرف ها و رفت آرا نیداره و از ا اجیکار احت نیبه اکه التماس گفت  یدختره با کل 

 خانم نازیسالم پر -

 رونیاز فکراومدم ب 

 ؟یسالم سارا خوب -

 ؟دیشما خوب .ممنون -

 .آدم مفرد رو جمع ببندن ،ادیانقدر بدم م !!!پوف 

  میکنیخواهش م میگفتم :خوب 

 ..خیتعجب نگاه کرد گفتم :پ با

  یباستان یآقا ایدیکار دار یرازیبا مهندس ش !از دست شما :و گفت دی.خنددمیخند .دیجا پر از

 ارشیبا ک-

 هماهنگ کنم  دباهاشونینیلحظه بش هی -
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 :من لبخند زد دنیبا د ارشیباز کردم.کودر ر .خودم هماهنگ کردم شهیزحمت م :رفتم و گفتم ارشیسمت اتاق ک به

 ها سهیبابا دفتر رئ یاُهن یاهن هی .یسالم خانوم خوش اومد

 کردم و گفتم:ااا آرش!!!؟؟ زونیآو یلبامو ازسرعادت با حالت لوس 

کرد و من مثل  رهاترش رو به سمتم  یالیخ ریو ت دیرو کش یالیکمان خ ،کردم یکه آرش صداش م شهیمثل هم 

مبل جمع  یاز رو وخودم ر!!من خنده دار بود یحرکت تکرار نیا ی.کجا دیجنازه شدم و افتادم رو مبل. با صدا خند

 به در ای تقه. جلوش ور نشستم  هیو  زیرو م دمیپر .آوردم ورفتم سمتش رونیاز داخل کوله ام ب ور میکردم و گوش

 خورد

 دییبفرما -

 حافظ بود  ریام 

 ضبغسالم داش -

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 ، اوردمش کیارش درستش کنهخراب شده بود میگوش- 

 زشته نهیبب ادیب یکی زیپاشوخودتو جمع کن از رو م- 

 ارشیرو دادم دست ک یگوش .به حرفش گوش نکردم 

 ه؟یمشکلش چ _

 گهیکن د فشیرد یفکر کن مرگ مغز !پشت تلفن که بهت گفتم-

 نخر. ینیچ یگفتم گوش. شهیخوب نم گهیکه د یمرگ مغز !دختر خوب _

  دمیبه زور خر نمینصد تومن هموبا پ ،گهید دیببخش-

 اصل  یول یدیخر یکوچکتر م .یواجب نبود قد اجر بخر_

 می. دوست دارم بزرگ باشه گوشادیخوشم نم_
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 هیادیاز سرت ز نمیهم :گفت،بست  یرو م ارشیک زیم یکه در کشو یدر حال رحافظیام .دیخند 

 از تو نظر نخواستم- 

هم  توسرو کله نیمحصول چ نیبا هم .دمیتومنم نم هی یادب یحاال که انقدر ب ،یبخر یبهت پول بدم بر خواستمیم -

  دیبزن

 تو بغلش  دمیپر زیاز رو م حرکت هی با

 ،پول بده بخرممدفوع خوردم داداش؟غلط کردم  یگیراست م-

 رفتیبه سمت در م کهیمنو از خودش جدا کرد و در حال رحافظیام .که مرده بود از خنده ارشیک .اش گرفته بود خنده

  یتومن سه دو یبچه رو چه به گوش ،کردم یشوخ فتیبه مدفوع خوردن ن خودیب :گفت

 شا...جفت پا برم تو صورت خوشگل گهیم طونهیش

 ؟؟!! یخندیم یحناق به چ :گفتم ظیرفت.باغ رحافظیام 

 یگوسفند کرده بود هیکه موهات رو شب افتمیاونروز م ادی کنمیم فیک یخوریحرص م یوقت-

 شی. دو سال پشد شتریآخش در اومد و شدت خنده اش ب یاش که صدا نهیبالقد زدم تو س،نشسته بودم  زیم یرو 

به هزار تومن دادم چهارصدکنم  هماهشش حالتم رو فر  یلخت و ب یموها ممثل خل و چال به کله م زد بر

 و که در باز شد کردمیم هیداشتم گر اطیکثافت تر زده بود به موهام. تو ح !گوسفند شد موهام نیآخرم عارایشگر،

اونروز با  دادیم ریحافظ گ یواسه خودم که اصال مهم نبود ول.سرم نبود  یروسر حیاط. حافظ اومدن تو ریو ام ارشیک

منم که  که روسری سرم کنم. بزنه شررفت بهم ت ادشیحافظ هم  ریام یتمن ح یپف کرده و فرفر یموها دنید

 :فتگ  ارشیهزار ازم گرفته.ک چهارصدمو هامو سوزونده  شگریکردم تو بغلش و گفتم آرا هیگر یاعصاب نداشتم کل

 .سراغش شگاهیآرا میپاشو بر

 نکن پاشو اماده شو هیگر :حافظ ام گفت  

 خوام یمن پولموم رمیگیحالشو م یول شهیموهام درست نم نکهیبا ا -

 ور میروسر عیسر .نگه و نخنده یچیرفت که ه یبهش چشم قره م ارشیک یول.خندش گرفته بود  از قیافم حافظ 

 شدیخب خانوم بود نم یول.شه ب قهیدست به  شگرهینده بود بااراوکم م ارشیک .شگاهیدم در آرا میو رفت دمیپوش
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 یببع.شبیه یلولوش کرد هیشب یبه اون قشنگ یو بود بچمون موهاله :وگفت تگرفازش و مپول موفق شد آخرم

 ؟؟!شده

 البته فهمیدم برا سربه سر گذاشتن من اون حرف رو زد.

نکردم و  یحرف زدنت  منم نامرد نیخاک تو سرت با ا کنهیکلش رو بکنم از من دفاع م خواستمی!! همان جا مابوی!

 ام آره!؟؟؟ یگوساله من ببع :تو ساق پاش و گفتم دمیبانوک کفشم کوب

دعوام کرد که تو  یاورد و کلو ر نیحافظ ماش .کردم دشیو تهد دمیمنم تا خود  خونه دنبالش دو .در رفت دویخند 

 دعوا کرد که خرس گنده شده عقلشو داده دست من. ارشمیک !؟یدیدو ارشیو دنبال ک یکرد غیج غیکوچه چرا ج

 

جلو چشمشه. با حرص  وزماونر افهیمعلوم بود ق. زدیهم داشت لبخند م ارشیک .رونیاومدم بدوسال پیش از فکر 

 خوام برم درس دارم یدرست کن م مویگوش :گفتم

 .باشه تیاصال واجب نبود تو گوش.پاک کردم  نستاتمیو ا تالکیب نویدرست شد ال -

  کشمتیم :زدم غیج 

سر درس و  نیبش !یکن یم کاریچ تالکیو ب نیتو تو ال پریناز.ندارم یمورد شوخ هی نیتو ا جدی و با اخم گفت:

 تلگرام رو درست کردم  یول.مشقت 

 ؟!یدارینگه م تیو چرا تو گوشر همه عکس نیا

 ( دهیال عکسامم دغشا) 

 عکس انداختنت نیبا ا !؟شهیم یچ یرو گم کن تیگوشمیدونی 

 من؟ یعکسها لیتو فا یتو چرا رفت -

 پاکشون کن یاز تو گوش وتریتو کامپ زیدوست داشتم .بر -

 زد و گفت:اوله له ژستت تو حلقم یچشمک میبه صفحه گوش 
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 گریژست ج هی .طرف حالت داده بودم کیموهامو  .کوتاه نیکردم با تاپ قرمز کوتاه و شلوارک ج یتو گوش سرمو

 .چشم چک کن هم گرفته بودم

 عکسا خاک بر یدارم حاال نشست یاز سرم بر نم یخان من جلوتو روسر ارشیک :از دستش گرفتم و گفتم مویگوش 

 !یکن یمن رو نگاه م یسر

 نیبا ا، ایح یب یدختره  زیپاشو خودتو جمع کن ازروم !خورهیبه درد عمه جونت م یسر کن فظکه به زور حا یروسر- 

 !عکسات ژستاتم مثل موهات مزخرفن

 کتش رو برداشت و در اتاق رو باز کرد  .ازم دور شد ،از وسط نصفش کنم امیتا ب 

 آرش کشمتیم-

خنده و گفتم همش که  ریخطا رفت وزدم ز ریت یعنیبه سمت چپ که  متاب داد هیو رها کرد کمرم رو  دیکمان کش 

 ام من. واال یبچه فرز نیهمچ هی.دادم  یجاخال رمیبخوره بهم بم دینبا

 میبر اینکن ب یطونیش :و گفت دیخند 

 :حافظ زد و بازش کردو گفت امیر به در اتاق یتکون دادو تقه ا یسر ،گفت دیکه بهش خسته نباش یمنش یبرا 

 .میبر یحافظ داداش بسه خسته نباش

 .شکستن قلنج هاش بلند شد  یحرکت صدا هیبه کمرش داد و با  یکش و قوص .گذاشت زیم یحافظ مدادش رو رو 

 یموها  .حافظ بلندتر بود یچند سانت ،بودن کلیهم ه بایقرت .میخارج شد کتش رو برداشت و با هم از شرکت

بود پوستشم سبزه بود  یچشم و ابرو مشک .دوست داشتم رو حالت موهاش .حافظ بود یکوتاه تر از موها ارشیک

تو حلقم خوشبحال دوست  گهیکه د پاشونیحافظ.تامیرمثل  ؛شکستنیدست نم سروکم براش  ،جذاب بود.

نبودن  ینجوریا یها یمشکوک بزنن.اهل دوست ایحرف بزنن  یاز دختر دمبو دهیمن تا حاال ند یول .دختراشون

 وقت یلیکردن .فردا جمعه بود از خ یکه دست از پا خطا نم دونمیم یرفتند ول یدوست هاشون م یای هالبته مهمون.

و  ایهل دندونادر بو ییو دا الیو خاله سه رایخاله سم یکه همه بچه ها پمونیکوه بااک میرفت یها هرصبح جمعه م شیپ

و  کردمیمن اسمش رو از اول مخفف م یول زدنیصداش م ایک ای ارشیارش.همه ک گمیسلن و آرش.تو فکرمم بهش م

به روش  دیشا .زدیصدام م یا نازه وقت یآرش بعض.کوچکه  یپر ای نازیگفتند پر یزدم. به منم م یآرش صداش م

 ی.من و خواهر هام رو  اگه از اخر مخفف مومدیم شمخو گرفتیاز اول اسمم فاکتور م ی...وقتزدتمیخودم صدا م

 !!!!!! یپر میشدیکردند سه تامون م
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 زانو شلوارم پاره شد نیهفته تو کوه خوردم زم نیحافظ ا ریام-

 خوب !!؟ _

 " گهیخوام د یو کوفت شلوار م خوب"

 جانم یا...خوب و  -

  .فهمید منظورم همون کوفته.خنده ش گرفت 

 ؟کوه  امیب یداداش فردا با چه شلوار-

 .شلوار بابا -

 .دیآرش هم خند .نیزم دمیبا حرص کوب پامو

  "دوست داشتم" ۹۰ قهیدق یحاال گذاشت یکل هفته روخواب بود -

 افتاد  ادمیخوب االن -

 بپوش گهیشلوار د هی یهمه لباس دار نیا-

 تو رو خدا ،باحال بود  .اون خوب بود. ستمیتنگن راحت ن- 

 خسته ام به خدا-

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم  .رونیب میرفت ،در آسانسور باز شد 

 جان من -

 میخریم قهیدق هی میریحالم بهتر شد م خورمیخونه قرص م میبر ،سردرد دارم-

 بازم سردرد !؟ :گفتبا نگرانی  ارشیک 

 کرده جمیساعته گ هیآره -

 صد بار بهت بگم  یروز دیهم با نیا یدکتر برو .خرس گنده شد هی- 
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 %۱۰۰ گرنهیم.خودم تو فکرشم  -

 "داداشم رمیبم یاله "کردم زونیلباموآو 

 .بوست کنم خوب شه ایحافظ دورت بگردم ب -

 .دیخند 

 گهید ایب :گفتم لوس

 دست منو ول کن،زشته تو کوچه  نازیپر -

 "واالااا... یبا خودش هم مشکل داره .بابا خودت که داداشم ستیسر دردم که داره ول کن ن "

 رحافظیبودم ام نشیعاشق ماش .بود یری.مزدا ت نیتو ماش دمیحرکت پر هیبا   .باز کرد ور نیدر ماش موتیبا ر ارشیک

 نشست پشت فرمون . ارشیک .  رفتنیم نیماش هیبا  هر جا میخواستن برنمعموالً  یول ،داره ایام پرش

 ماچ کنم اریحاال سرتو ب :روبه حافظ گفتم

 یخوب شد:رو ماچ کردم و گفتم  شیشونیمحکم پ  خم کرد سمتم.سرش رو دویخند 

 پاساژ امینه اونقدر که بتونم دنبالت ب -

 تو فقط سرت خوب بشه. پوشمینداره .فردا ساپورت م بیع -

 حاال واجبه :و گفت  نداختراه اماشین رو ارشیک .دمیشد و من غش غش خند یعصبان

امم ،شلوار لیشلوار گرمکن هم سرم رو بکن نگو بپوش ،بپوشم زارهیو ساپورت که حافظ نم یآره بخدا شلوار غواص-

 همشون جذب و لوله ان بپوشم نمیتونم از کوه باال برم

 .خرهتوپاساژ ب رمیمن دنبالش م ،نیتو ماش ینیبش یتون یم:حافظ گفت  رینگاه ازم گرفت و به ام نهیاز آ 

سام و نرگس افتادم.عبد بااون  لمیف ادیاش. نهیس یرو زاشتیو م دیبر یسرش رو م ،بود ارشیبه جز ک یهرک 

 نبود!!!!!!  الشیخ نیع کردیاگه سام نرگس رو ماچم م رتشیغ

 بخوابم  ،قرص بخورم ،حمام کنم دیبا .دیمنو برسون خونه شمابر -
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 دکتر داداش میبر :گفت یبا نگران ارشیک

 شنبه منو برسون خونه یقربونت .باشه برا -

 یکردم و با چشمها زونیو آورکنار و لب هام  دمشیکش.شدم  ادهیمنم پ .شد ادهیحافظ پ دم خونه که رسیدیم

 زل زدم بهش  میسگ

 ؟یخوایپول م :دیخند

 .ندارم شتریومن بسی تاره  وتیک یقربون آ -

 بسه؟:بهم داد  یپولش رو درآورد و سه تا تراول پنجاه فیک 

 آره دمت گرم  -

 ینینداره پشت بش یجلو صورت خوش نیبش :در عقب رو باز کنم که گفت خواستم

 " رتشایداشت با غ یریوقتا خود درگ یحرفا بعض وااااچه"

 میبزن بر :از خدا خواسته در جلو رو باز کردم و نشستم

 کنهینگرانشم حرف گوش نم:کرد  بشیتعق ارشیتکون داد و رفت و نگاه نگران ک یحافظ دست 

 بود .خاک تو خونم!! بهیهفت پشت غر ارشیک،به فکر شلوار نو بودم  ،هم خونش .خاک تو سر من خواهرش بودم  

 م؟یکجا بر :دیراه افتاد و پرس  

 هوم؟؟ -

 کجا برم؟ گمی؟؟مییکجا یناز -

 پاساژ... میحافظ بر شیلحظه فکرم رفت پ هی نجاامیا -

ب خو خورهیدوره داره قرص م گهیسردرده د هی!!انقدر نگران بود  یعنی .نزدم ینزد. تو فکر بود منم حرف یحرف گهید

ت  سهیمقا نی!! خاک تو سرت با اشمیخوب م خورمیمنم درماه سه چهار روز کمر درد دارم قرص م .شهیم

 پاساژ پارک کرد نگیتو پارک نوی..خخ..قانع شدم ماشنازیپر
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 موهاتو بکن تو  -

 !!!جان

 رونیب ادیخودش م ،موهام لخته خب _

 رونیلخته تون ب یهم موها،مونه  یپنهان م دیمبارک از د  یهم اون گلو یاگه چونه مقنعه ت رو اونقدر جر ند -

 ادینم

 ها!! یریگ بد-

 از چاک مقنعت معلومه کلتیهمه ه گهید دیببخش -

 تادمفیاز تک و تا ن .گشاد بود یادیانگارز کنمیاعتراف م،خب  ینه ول کلمیهمه ه گهینگاه کردم د نهیبه خودم تو ا 

 دلت بخواد یلیخ -

 .خاک تو سرت !گفتم یچ نوواسهیها !!!؟؟؟ا 

 بچه نییبپرپا:و گفت  دیخند 

 و عمت  یبچه ام خودت !!بپر گهیم یه دهید یمن و چ 

رو گرفت  بیج شیشلوار بگ ش هی!!!! تو همون مغازه اول چشمم دمی.نپرنییباز کردم و آروم رفتم پا ور نیماش در

 برمودا هم بود. نکهیمخصوصا ا

 باحاله؟ ارشیک -

  یبپوش زارهیحافظ نم .اجق وجقه کمی ستیکرد و گفت:بد ن نیتریبه شلوار پشت و ینگاه 

 .دمیباحاله منم خر یتو گفت گمیم-

داخل مغازه و  دمیرش رو هم گرفتم و دنبال خودم کشآرفتم داخل مغازه و دست  ،چپ نگام کرد . چپدمیخند 

 از دستش گرفتم و رفتم تو اتاق پرو... وشلوار ر .اشتم اعتراض کنهذن
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انت ده س شیبلند .شدیرونم جذب بود بعد گشاد م یشلوارم رو در آوردم و شلوار رو تنم کردم از باسن و باال مانتو

رونام داشت دوتا پشت  یرو بیدوتاج  .و کوتاه ترش کنم مبکش شدیبنده هم داشت که م هیتازه  .مچ پام بود یباال

  ارشیک .رو صدا زدم ارشیچپ .خفن بود در رو باز کردم و ک یپشت ساق پا بمیج هیباسن 

 کرد یبا تعجب نگام م.زدم  یدر را باز تر کردم و چرخ.اتاق پرو شد  کینزد

 ..خخخیپکرد توصورتش گفتم: شیطنتم گل

 خورد  یتکون 

  یحافظ خال یجا ؟!کنم دییتا دی!شلوار تن تو رو من با یندار ایم ای. دختر توحخیکوفت و پ -

 برو کنار خود فروشنده روصدا کنم نظر بده یخوایاه اه اه م .دلت بخواد یلیخ-

 خفه شو  وحشتناکی کرد وگفت: یاخم 

 از لحن خودم تو افکارم خنده ام گرفت " رتیجووونم غ" 

 خوبه؟ خب حاال اخماتو واکن.-

 رونیب ایآره خوبه زود ب -

 دنبالش نرم ریلباس ز دیباشه واسه خر ادمی: دمیزمزمه اش رو شن یکه صدا بستمیداشتم در رو م 

 تر واشیکوفت  :که در رو باز کرد و گفت دمیخند

تاه تاپ باز و کو هی ؛افتاده نهیتازه چشمم به باالتنه ام توآ .به زور جمع کردم وخندم ر .حافظ ریشده بود خود ام یعنی

 که صفت عمش را به من بده شهینم لیدل ی. ولدمیخجالت کش  ینگ یبگ.تنم بود  دیسف

 چقدر شد؟ :رو به فروشنده گفتم .زیم یگذاشتم رو وشلوار ر .رونیاز اتاق پرو اومدم ب 

سرم روببره.مرد  خواستیبا نگاهش م یعنی،اخماش تو هم بود .نگاهش کردم .به پهلوم زد  یسقلمه ا ارشیک

 حساب شده :فروشنده گفت

 خواستم بگم حساب کنه یهمون م!آها ؟ها- 
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 ممنون  یلیخ :گفت دیکش یبا حرص گرفته بود و م وکه دستم ر یگرفت و در حال وپاکت شلوار ر ارشیک 

 "مبارک نشه اگه کنم کاریحاال چ !که فروشنده بگه مبارک باشه نستادیوا"

 ! یدار یقاط! شیشکوند:و گفتم  دمیکش ومغازه دستم ر رونیب 

 گهیمن اروی !یخودت حساب کن رو پول شلوار یخوایم رونیب یاومد ،بعدنیبب ایب یزنیمنو صدا م ؛تو اتاق پرو یرفت-

 بود کارشیگردن کلفت چ نیا

 گفتم :ها؟ یجیبا گ 

 ها وکو فت- 

 دومیدارم دنبالت م یریچقدر تندراه م_

 د.و کم کرسرعتش ر 

 حاال چقدر شد؟-

 خفه شو یعنینگاهم کرد که  یجور هی

نشو ازم ومصدوپنجاه تو گرنه  یپس به حافظ نگو تو حساب کرد :گفتم ییبا پررو .رهیعمرا پولش رو بگ دونستمیم 

 رهیگیم

 بچه پررو  :و گفت دیخند 

 بود یا هیباز هم ترک یزدم ترک بعد.بود  یا هیآهنگ ترک هی .پخش رو روشن کردم نیماش تو

 ه؟؟یا هیهمش ترک _

 رسرمیترکما خ -

  یرفته بود ترکعل ادمی  -

 ؟یگفتم تتلو ندار لهیعشق رپ بودم و بد پ دیخند
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 نه -

  ۲afm نیآرم -

 !!؟یکنیگوش م گهید نیک نایا_

 گهید یدهه شصتنمیشناسی؟! - 

 گهید یهست یدهه هفتاد یالیگودز-

 نسل سوخته  -

 نسل پدرسوخته-

 .ماهسون بود رد.ک شیکرد و خودش هم همراه ادیپخش رو ز یصدا .خنده رینگه دارم زدم ز ونتونستم خودم ر 

 خاموش کرد وبا خنده نگاهم کرد و پخش ر ارشیک .خودم رو تکون دادم یصندل یخوشم اومد تو

 گرفتم  یداشتم فاز م ؟تازهیمرض دار -

 تو حافظ دنبالت نباشه کنترلت سخته-

چرا  شبیفحش که د یاولش که کل.تو گروه برام فرستاده بودن  امیپ یکل .میشکلک براش در آوردم و رفتم تو گوش 

 دمیترکیجوک که با خوندن هر کدام م یچت .بعدم کل ینرفتم تو

 بلند بخون منم بخندم -

 نسل سوخته  ادیبه مزاج تو خوش نم -

 بوده !!؟ یموندم تو کار خدا هدفش از خلقت شما چ! گهیهجده دآهان مثبت -

 دهیآفروکه بعد از نسل شما ما ر رهیبگ خواستهیم یبهتر جهیمطمئنا نت-

 دمیرو خوندم.منتظر جواب نموندم و خند یجوک بعد  

 وش ادهیپ میدیرس گهیبسه د -
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 بونایاومد تو کوچه خ ی.حافظ بدش ممیرو گذاشتم تو کوله پشت یشدن گوش ادهیاومدم.قبل از پ رونیب یاز گوش 

  رمیدستم بگ یگوش

 .باشم بشه جبران کنمارشیدمت گرم ک-

 ؟یبلدام حرفا نیازا -

 پ ن پ فقط عمت بلده- 

 در چرخوندم  یرو تو دیبراش نازک کردم و کل یچشم پشت

 برم ه وقت ریبه خدا د ایتعارف نکن-

 باشه برو -

 شد. بچه پررو  اطیاش گرفت.از کنارم رد شد و داخل ح خندهپرروییم  از

 ...خاله؟؟؟اای -

 در رو بستم. راه افتادم دنبالش 

 مامان به استقبالمون اومد. 

 سالم به خاله خودم -

 .کنهیراش رو منود کا قهیدق شهیهم هینجوریهم دهیور پر نیدستت درد نکنه ا .زمیسالم عز-

 " الیواو گهیحرفا که د نی.با ارهیم ینزده واسم بندر نیقربونت برم. ا شهینم ینکن عیضا نیا یحاال منو جلو" 

 ؟به من یداد ریباز تو گ بایفر-

 .فریبا یعنی چیبچه بزنبا مامان درست حرف  -

 عاشقشم.مامانمه به توچه -

 دوز شکافته شده براش ب نازیچونه مقنعه پر ریخاله دستت درد نکنه ز یراست:رو به مامان گفت  یبا بدجنس ارشیک 
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 پرروو دارم برات. بچه

انداخت.چشم کف پات.تو  ریز وبا تعجب نگام کرد. خنده اش گرفت و سرش ر، دمیحرکت مقنعه رواز سرم کش هی با

داشت  یدر اتاق پرو ک شیساعت پ کی نیهم ای زدیمن چشمک م یخاک برسر یبود داشت به عکسها یشرکت ک

 !!زدیم دید

از آب  یتا تو باش :گفتم و اروم بهش دمیخندسرم انداختم و  یرو یمامان بهم چشم قره رفت.مقنعه رو حالت روسر 

 یرینگ یگاللود ماه

 ؟یا یخنده  اروم گفت:نه که چقدرم خوردن یم ریداره سر به ز دمید ،کنارش رد شدم از

 دلت بخواد  یلی.گفتم: خمینبود که خورده بود مامانم

ا. آق نقدریخاله من موندم شما انقدر خانوم.عمو ا کرد:بعد رو به مامان ...گذرا  ،نگام کرد. نوگفتمیتو سرم باز ا خاک

 از آب درآمده  ینجوریدونه چرا ا هی نیا ...ماهیپر سایپر یرعلیام ۲۰حافظ 

 نازیپر صدام زد:مامان  شماتت بار .ومدیمشت زدم تو بازوش که خم به ابروش ن با

 ؟ میدار یحاال شام چ ؟بایجانم فر :گفتم طنتیو ش یخونسرد با

 یناماکار-

 اخ جون - 

 هم حال حافظ رو بپرسم. بهتر شده ؟،بدم  لتونیو سالم تحو حیبه درد نخور رو صح دختر نیاومدم هم ا خاله-

 دیبچم شام هم نخورد خواب_

  میخوریکنم با هم م یم دارشیب رمیمنم نخوردم م _

با ، دمیرنگ چشمام پوش ورسبزیپل هیباال و داخل اتاقم شدم و لباس هام رو کندم و  دمیپله هارو دو ارشیاز ک قبل

نشان دادن شلوارم به مامان و حافظ و از همه  یانداختم رو موهام و برا یهم الک یشال مشک هی م.دیشلوار جد

مامان هم  .بلند بود ارشیخنده حافظ و ک یصدا ،مداخل آشپزخانه که شد.شدم  ریمهمتر خوردن شام از پله ها سراز

 کردمش. یشدم و ماچ ابدار زونینشسته بود آو یصندل یروواز گردن حافظ که پشتش به من بود .نبود 



 عاشق شدیم

 
27 

 

 یرو دست به سر کرد لیعزراع؟داداش  یخوب-

 .آروم زد در گوشم 

 یدلت خواست بکن یهر غلط یبمون، رمیبم یکرد الیخ- 

حرف  ینجوریکردم که راجع به من ا کاریحافظ مگه من چ یشعوریب یلیخ :کردم و با اخم گفتم زونیلبهام رو آو 

  یزنیم

 .نیهمای سر به هوا و بچه  :و گفت دیبوس ور صورتم

 انداخت  ریسرش رو ز ارشیک.حافظ برگشت نگام کرد  .دنده عقب گرفتم.ذوق مرگ شدم بوسم کرد  

 "شد باز ریپسرم سر به ز یاخ"

 خوشمله ؟ -

 برگرد-

 ها؟_

 برگرد  گمیم _

  ستادمیو پشت بهش ا دمیچرخ 

 پشت ساق پات هیچ نیا-

 گهید بهیج-

 اونجا چرا-

 شلوارتو اونجا نبود بدوزن به اون گهید دیببخش - 

 شیبپوش یحق ندار :بهم رفت  یچشم قره ا 

 ها ؟ -
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 ها ومرگ -

 زهیها؟ آهان. چ-

 گفت خوشگله مگه نه ارش؟؟ ،برام انتخاب کرد ارشیک:نشستم  یصندل یبه روشون رو رو

 نگاهم کرد چند لحظه  .دستم به شلوارت درستش کن یعنیآرش  نیا 

 !!!چرا بهم چشم قره نرفت نیا وااا

 کردرو به حافظ  

 ابونیتو خ افتندیمه راو شلوارک با ساپورت  یدیمردمو ند یدخترا؟چشه مگه  ،به نظرم جالب اومد -

 ."ماچ جبران کنم هیبا  گهیم طونهیاستدالل ش جونم"

هنوز  یول .چنگال پر گذاشتم تو دهنم هیمنم  .نزد و فقط سرش رو تکون داد و مشغول خوردن شد یحرف رحافظیام 

 رهیموقع گند زدنام.عذاب وجدان گرفتم.چرانم ،بره . انگار عادت کرده بودم بهم چشم قره بودم ارشیمات نگاه ک

و خمارو ناراحتش ر یکردم و نگاش کردم چشما دبلن وسرم ر ! نیی..رفت پا نهی.ادمیدوغ رو سرکش وانیل کی ؟!نییپا

 گرفت. ماز

 ؟یخورینم اچرایک-

 بشقابش گذاشت و بلند شد  یچنگالش رو تو 

 دی.خوب بخوابگهیبرگشته برم د سیرفته بود امشب مرجان از پار ادمیندارم.  لیاصال م-

 م دنبالش رفت.هحافظ  .رونیاز آشپزخانه رفت ب یعل ایبه سرشانه حافظ زدو با گفتن  یدست 

 "هاد گرفت .خاک تو سرم. حالش گرفته شد انتخاب مزخرف خودمو انداختم گردنش. یافسردگ هویچرا  نیا"

 با.تو اتاقم  فتمکردم تو قابلمه و ظرف هاشو شستم و ر یخال روخورده خودم  مین یروبا غذا ارشیک یبشقاب غذا

 رو تخت خواب  دمیو پر دمیگوشه لباس خوابمو پوش هیحرص شلوارم رو کندم وانداختمش 

  برهیدنده...اون دنده...نه خوابم نم نی...اارشیک یچشمها نیدنده...اون دنده... نگاه غمگ نیا
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 ؟یجونم از دستم ناراحت یارش:رو برداشتم و نوشتم  میگوش

 ؟!ناراحت باشم یبرا چ وونهیداد :نه د جواب

 عذاب وژدان؟ یانتخاب شلوار رو انداختم گردن تو راحت بخوابم؟ب یستیناراحت ن یعنی :نوشتم

 بخواب ریبگ زمینه عز:خنده گذاشت و نوشت  کریاست

 به اون دنده الال... دهیدنده .نرس نیشد.ا نیا اهان

 کردم ساکتبود. از تخت دل کندم و تتلو رو  میآالرم گوش .شدم داریتتلو ب ریام یبا صدا صبح

از  وشرتمیس هی دمیمانتو کوتاه اسپرت پوش هیبا آب سرد شستم.و شدم و صورتم ر یبهداشت سیداخل سرو 

بلند  یادیکردم.مژه هام ز شمیارا مچهین هیسرم کردم . یجمع کردم و شال مشک پسیسرم با کل یروش.موهامو باال

 یحافظ م نیهمراه حافظ راه افتادم.با ماش هآل استار م رو پام کردم ب یها ی.کتوندادیم ریگ ریام ،نزدم ملیبودن ر

ه ما خون یخونشون که روبرو واریداده بود به د هیو متفکر تک ریسربه ز ارشیک ،میشده داخل کوچ .میبر میخواست

 اومد سمتمون دنمونیبا د.بودومنتظرمون بود 

  ریسالم صبح بخ- 

 ریحافظ جواب داد:سالم صبح تو ام بخ ریام

 گفتم:منم که بوق 

 سالم بوق :زد و گفت یلبخند 

دلخوره از دروغ  دونمی.گفت نه ناراحت نشدم!!!اما آره !!میپشت ینازک کردم.رفتم نشستم صندل یپشت چشم  

 شبمید

 باز قهرکردم. دیفهم.برگشت نگام کرد  

 ؟یدیوکاله نپوش:تو چرا شال گردن گفتبی توجه به قهرم 

 بپوشم دیعشقم نکش- 
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 ایبرو شال گردن و کاله بپوش ب گهیراست م :حافظ 

 راحت ترم ینجوریشالم کلفته ا-

 باز که... هیاخالقت سگ یشد داریاول صبح از دنده چپ ب :حافظ راه افتاد ریام 

 رمایگیپاچتونو م هویکه سگ شدم  یدونیم دیند ریگ- 

 نیبودن.مهسا دوست جونم ام بود .از ماش رایخاله سم یمنتظرمون بودن بچه ها ندوسپ دیسر قرارمون مهسا و سع 

 لیفام دهیکردم.سپند پسر ترش یوسپندم سالم و احوالپرس دی.باسع میدیپر نییباال پا ،و رفتم تو بغلش نییپا دمیپر

 ۲۶هم  دیسع .رمردیپ میگفتیبهش م ،د شده بودیچون چند تار موهاش سف ینبود ول ادیسنش ز د.بو سالش۲۹بود.

 میبا مهسا رفت د.اومدن اامی.سلن و هلدکردن یو احوالپرس دام اومدن ارشیحافظ و ک ریجوک بود. ام یلیسالش بود خ

دالرامم  ۲۶سالش و کامران  ۲۴ ابیکام .بودند الیخاله سه یبچه ها. دوکامران و دالرام هم اومدن ابیسمتشون . کام

  .ومدندینا در ن ییدا یها هبچ .سالش بود ۲۲

 .ییزن دا یها لیرفتن کرج خونه فام ستندیتهران ن ناینادر ییدا دیبچه ها منتظر نش :گفت ابیکام

 هیچه ها بودم .بلندگفتم ب دهیاز مامان شن روزیخبر افتادم که د هی ادی ،میرفتپیش که  کمیشد. کامل بایتقر پمونیاک 

 خبر دست اول 

 نکهیاول ا :رفتم گفتم یهمه حواسشون جمع من شد.  جلوترازهمه رفتم و برگشتم و همانطور که دنده عقب راه م 

 سپند یبه موها میبزن میبخر یمشک یرنگ مو هی دیبا

 یهنوز حرفام تموم نشده.کامران با مسخره باز ،رشیکامران بگ :گفتم عیبرداشت. سر زیبا خنده به سمتم خ سپند

 گرفتتش.

 بلکه خرش کنه بخت سپند باز بشه ،کرده  دایپو ر یدختر هیگفتم: خاله از دوغوز آباد  

 گفت. یزیچ هی ی. هرکددنیکش غیج یهمگ 

 دهیکاه نم پس نم ریاب ز -

 ه؟یاسمش چ -
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 کارس؟یچ- 

 خوشگله؟ -

 بپوشم؟ یگفتم :من چ 

 ؟هیاسمش چ :آماربدم. مهسا گفت دیبپرس یکی یکیخنده گفتم  ریزدن ز یهمگ 

 کوکب -

  میدیخند

 : آروشا گفتم

 بابا اروشا-

 دل آرام گفت: چند سالشه؟ 

 سی و هشت-

 که هجده سالش باشه  دیتوقع نداشت گهید دنیمادر بزرگ م ،اعتراض ها بلند شد.گفتم :خوب به بابا بزرگ یصدا 

واز لبه پرتگاه خمم کرد. از ارتفاع وحشت داشتم  طرفم.نامرد گردنم رو گرفت دیپر زیخ هی. سپند با دنیها خندبچه 

 !!!یکوه نورد نایدنبال ا ومدمیم یواسه چ دونمینم،

 وحافظ ر ریبا عجزام .اعتراض بچه ها بلند شد یکم وحشت تموم وجودم رو گرفت.صدااول با خنده .کم دمیکش غیج 

 صدا زدم

 ریسرد و تلخ ادکلن ام یبو...دستش پشت سرم قفل شد  ...ام گرفت هیگر .شد. رفتم تو بغلش دهیبازوم کش هوی که

 یآرش بلند شد :سپند تو عقل ندار یحافظ روشناختم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم .که صدا

 سر من بود یباال قایآرش دق یوااا...صدا" 

 "اشتباه گرفتمش؟؟!!!  

 !کردم یشوخ !کرد یشوخ .گهید هیهو یباخنده گفت:جواب ها سپند
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 !!! ینجوریا -

 !!!یدونیتو نم ترسهیاز ارتفاع م یپر یخر یلیخ :مهسا هم بلند شد یصدا

 دیخوب روزتون رو خراب نکن یلیخ دخالت کرد: حافظ ریام

 با پا بزن تو ساق پاش اربرویدرن یبچه باز:بازوم رو گرفت و رفتم تو بغلش.اشکام رو با انگشت شصتش پاک کرد 

 کن هیخودتو تخل

 

تا چند روز  کردمینم یاگه تالف د،دنیبچه ها اشک ها و ضعفم رو د نکهیبه خاطر ا دونستی.مشناختتمیخوب م 

 آخش بلند شد یتو ساق پاش که صدا دمیوک کفشم کوبنداغون بودم.رفتم گفتم اشکال نداره و با 

 ؟یخوب :لب زد .نگاه کردم. نگاهش هنوز نگران بود  ارشویک

وگرنه تا اخر شب مجبور بودم خودمو ازش پنهون  گفتمیم یزیچ هی دیبا .دمش یجور هیازش.  دمیخجالت کش 

 اش چسبونده بودم نهیس یمحکم بغلش کرده بودم و سرم رو تو یبه من نگفت که اونجور یچیچرا ه رحافظیکنم.ام

 واعجبا!!!؟!برم ملتو بغل کنم هندار یمشکل یعنی .بود دنمیخنده هام و ساپورت پوش یصدا یفقط برا رتشیغ؟!

ه کودستم ر !یدیرو شلوار پرو شدم هم که نظر م !یزنیم دیمنو که د هیخاک برسر یرفتم سمتش و گفتم:عکسا 

 !یکه کرد یفقط مونده بود بغلم کن !یریگیم

 حافظ بود اشتباه گرفتمت. ریادکلنت مثل ادکلن ام یانداختم و گفتم:بو رینشدم سرم رو ز هینگام کرد. تخل 

 ؟یهم بلد دنیخجالت کش-

 شدم بهش براق

 نه پ فقط عمت بلده_

 دونستمیدلم بزارم !!م یاخم هاش به هم بود. تو رو کجا ابیکام. دیها به سمت ماچرخهمه نگاه.با صدا  دیخند 

رفتم . ادیخوشش م ارشیاز ک کردمیحس م.داره. دل آرام هم نگاهش سرد بود  یربودا یها یهاش بهم معننگاه

 ؟یخوب: دیتازه پرس سای.پرسایسمت مهسا و پر
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 "نباشه خواهرم!!!! خسته"

 جنازموجمع کن  ایب نییتهران هفت صبح.نه افتادم  پا نجایا ریصبح بخ-

شا آرو هیقض یگفتیم یداشت یراست:مهسا گفت  ،که گذشت کمیدنبالم کرد. منم با خنده ازش دور شدم.  سایپر

 ؟!هیچ

 بازگند زد به حالم  

 قاطر بشه نیزن ا خوادیکه م هیخر هی.هیگچ یخر حاج :گفتم 

 .نگفت  یزیچ سپند

 ؟!ته باشمشخبر دا دیسپند مثال من خواهرتم نبا رسمیگفت:دمش گرم مامان.حساب تو رم م یبا دلخور مهسا

ه ک ییمثل همون دخترا هیکیازش دفاع کردم . یواسه مسخره باز .دمشیمن اصال ند :بابا به خداباز کرد  سپندلب

 .مامان برام نشون کرده 

 ؟یچرا تو خودت هیچ:سلن شیتنها گذاشتم رفتم پ روو سپند  مهسا

 ؟رهیخواد زن بگیسپند م یجد - 

 بود!؟؟ یبود!!؟ اصال سوالم چ نیوااا جواب من ا 

 براش حسرت داره یلیخالم خ دونمینم-

 یه؟!یخبرها ارشیتو و ک نیب: دیمقدمه پرس یکنارمون اومد و بمثل کفگیر نشسته دالرام  

 "آره ازش باردارم !!به تو چه آخه بچه فوضول "

 چطور ؟؟-

 ینجوریهم-

 ندادم. محلش
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.برام اس ام اس اومد. آرش!! شدمیزود قرمز م یلیخ ،بود نیا شیدبدی. پوست سفبستمیم لیاز سرما داشتم قند 

 نمیبب ،برگشت سمتم.نگاه ازش گرفتم د.رفتنیم دداشتن دیحافظ و سع ریاز من با ام یبا فاصله کم .بلند کردم وسرم ر

 !صفا داده  خابراتبه م امکیپ هیداره که دوقدم برنگشته بهم بگه و  کاریچ

  یکه به من داد یبا اون افتخار .ی. رنگ لبو شدیکردم نوشته بود: بهت گفتم شال و کاله بپوش.گوش نکرد بازش

 .ریبگ ایشال و کاله هم بهت بدم خودت ب امیجلو همه ب شهینم گهید

 مینیو ب میشونیپ.بده من  یذاریتو نمهبگو اگه کال ایب یعنی نیا .نگاش کردم کالهش رو برداشته بود و تو دستش بود 

 ارشیبلند صداش کردم: ک.نبود  دیترد یجا .کرده بود خی

 د.دنتاسیا ییسه تا .دمیو به سمتش دو 

 ؟یخوایکالتو نم ایک- 

هم درآورد و خودش انداخت دور گردنم و گفت: بهش  وشالش ر .کالهش رو به سمتم گرفت .لبخندش رو خورد  

 .نگفتم حافظکنهیم خیگفتم 

 بیس یلی..از صبح خنهیرفت.اهان ا یحافظ چشم قره ا ری. اممرور ختنیبلندم ر یشال و مو ها ریدستم رو کردم ز 

 مینیشال گردن رو هم دور دهن و ب .کاله  ریکل موهامو فرو کردم ز عیکاله روگذاشتم سرم و سر !یشده بود ینیزم

 من چمه !!؟ ی!! وا؟یم کرد. چه حالیحال هیتلخ ادکلنش  یکه بو دمیچیپ

شالم رو دور گردنش تاب داد و گفت  ارشمیبود و ساده ک ی. مشکارشیداد دست ک ،شالمو از دستم گرفت رحافظیام

 ؟ ی:خوب

 ی.مرسشمیدارم گرم م-

مطمئن  یجا گردمیحافظ دنبال کار م ریامگفت:حافظ  ریبهم و رو به ام دیام اومد چسب ایباهاشون هم قدم شدم. هل 

 ؟یزیچ ای یمنش ؟یسراغ ندار

 هیاجیاحت ؟چهیگردیدنبال کار م یکرد: واسه چ اخم ریام

 ندارم ؟ اجیاحت یدونیاز کجا م_

 کنم . ی.خبرت م شهیم یچ نمیحافظ نگاهش کرد گذرا و گفت:بب ریام
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 ممنون -

 

 

 

از دور وشالم ر ...م کردهنگایه جور خاصی . برگشت سمتم ارشیشال و کاله رو در آوردم و گرفتم سمت ک نیماش تو

دونم چرا فکر  ینم !!!!ارشیک یداد... ها!!بو یرو  م ارشیک یگردنش باز کرد و داد دستم. انداختم رو سرم. شالم بو

.فکر  کردمیخفه م مکه خودم رو با عطر منم .حس منو داشت دیچیپیشالش رو دور گردنش م یوقت ارشمیکردم ک

 کنم کمپانیه عطرفروش ها دیگه یواش یواش باید اسم عطر جی بلک رو به جی پری تغییر میدادن!!!

 دمینرو ش ارشیک یصدا .دمیعقب دراز کش یصندل یچم شده !!! رو من

 کن ادهیمنو دم خونه پ شحافظ دادا- 

 ؟یاینم زیمگه خونه عز-

 کم بخوابم هیخوام اگه بتونم  یم ،نه خسته ام -

 داداش یهرجور راحت-  

 شده بود  لیاز فام یجزع گهیهم د ارشیک ،میشدیمادر مادرم جمع م یعنی زجونیخونه عز یما تو هاجمعه

 گهید ایفکر گفتم: ب یپاشدم و ب 

 به خدا نازیخسته ام پر :و گفت دیکش قینفس عم هی 

 " یچرا خسته ا نازیجون پر" 

کاش .دونمیاندرس دارندو سلن هم که گفتن ای.هلدهیفاز نم زینگفتم.با خودم فکر کردم آرش نباشه خونه عز یزیچ

 .شد ادهیپ ارشیک.باال انداختم با گیجی  یشونه ا شد؟؟یتابلو م یشد !!چ یتابلو م ی.ول چونمیبپ تونستمیمنم م

 هشتفردا شب ساعت  ،حافظ برات نوبت گرفتم یراست -
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 دمت گرم باشه  -

 دمردانه دست دادن باهم

 ؟یندار یکار یپر- 

 رو... چارهیب کردمیچرا انقدر باهاش قهر م.جوابشو ندادم  .زدم به خواب خودمو

 انگار  دهیخواب :حافظ ریام 

 یعل ایباشه -

  ارتی یعل -

 .واال!!گهید یراستک ؛ی.!!چرا الکبغضم گرفته بود یچراالک دونمینم 

 میدیپاشو رس نازیپر-

دختر  هی.بده  هیعکس اروشارو آورده بود نشون سپند و بق رایخاله سم .بحث سر زن دادن سپند بود زیخونه عز 

 .بود ختهیطرف شونه اش ر هیموهاش  .تنش بود کیش یتاپ شلوار ساده ول هیداشت. یفیبلوند و نازبود. اندام ظر

 .افتاد شیشونیپ یبه سپند.اخم رو دیبعد رس .خانوما گشت نیعکس دست به دست ب

  یتر نداشت بده نشونم بد دهیدختره عکس با لباس پوش نیمامان ا -

 کلشویهم ه ینیبیهم موهاشو م ،بهترِ تو هیچه حرف نیوا مامان ا-

 نیکه همچ یدختر.به اصول باشه  دیمق دیکن یاز  اون چه که فکر م شتریب یلیزنم خ خوادیدلم م ادیمن خوشم نم -

 هگیقبل از من به چند تا خواستگار د ستیمعلوم ن .خونه باباش بپوسه دیبا، دیرو داده به من نشون بد یکسع

 نشونش داده 

خدا بزنه  پس  ،نکرده ییروز خدا هیمنم اگه .  گهید گهیراست م،سپندخاله :حافظ گفت  ریام.پکر شد  رایسم خاله

 نظر سپنده قاینظرم دق ؛رمیبکنم و زن بگو ر یطبخ نیکلم بخوام چن

آزاد و  یلیآره خ. یگیراست م :اخماشو باز کرد و گفت رایجون خاله سم زیعز دییکردند و با تا دییهمه پسرا تا 

 .راحت بود
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چه سرو  دیدیخودتون که د .هیدختر خوب ؟دیکنینم یسلن رو خواستگار یچ یبرا:گفتم بدون برنامه ریزی قبلی  

 . رهیو م ادیم  نیسنگ

 ؟!بکنه  یک دیشما برا هم نوشابه باز نکن .دارهیخنده هاتون  کل محل رو برم یگفت:صدا ابیکام

 "!از تو نظر خواست یک !!عروس نیبوقم از ماش هی"

 ؟یزن مخالف دنیسپند با خند :رو به سپند گفتم 

 نه اصال . -

  یشیگلوت خفه م پرهیهستشو تف کن م یخورد ابیکام-

 ه؟ی.سپند نظر تو چهیدختر خوب و ناز، یآبج :گفت الیسه خاله

 تو فکر بود سپند

 گفتم :رفته تو نخ عروس...سپهر عکس تمام قامت و سرلختم دارما ازش  

 شیاریدوباره جوش ب یتونیم نیبب وگفت: دستش زد تو سرم یتو ی خنده اش گرفت .کامران با مجله 

 گمشو  -

  دیبا هم حرف بزن دینیبش...سپهر فکر کردن نداره که  :به سپهرگفتم رو

  ستین یسلن تهران_

 ؟!داره  یچع ربط. ستمیخوب منم تهران ن-

 کنهینم یکه تهران زندگ نهینه منظورم ا-

 ستین یمحکمه پسند لیدل نمیا -

 قابل تاملهلی گفت:و دیسع 

  یگیم یتو چ -
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 بخواد سپند دیبا ،شهیبه زور که نم! یگیم یخودت چ-

سلن رو دوست  دیشد که سع یرو دادم ناراحته. مثلث عشق شنهادیپ نیمن ا نکهیاز ا دیلحظه فکر کردم سع هی 

مزه دهنش رو  یخوایم:رو به سپند گفتم ، دیسع الیخی...بندم گرفترو.خ دیسپندم سع ...رو دیسلن  سع ...داره

 باهاش حرف بزن ؟یبفهم

 نجاستیهم ا میمحل زندگ جهیمن محل کارم تهرانه در نت .بگم یچ -

 کنه حله؟؟ نوقبولیاگه ا -

 !هیکیمون با هم ااصال اخالقامون و اعتقاد مینیسر صحبت تا بب میریاگه قبول کنه تازه م !یگیم یچ-

دلم  یلیخودشون و من خ یرفتن شهرها یاونا م.جدا بشم  ایکردم دو سال بعد چطور از سلن و هل یهمش فکر م 

!!! رشایفکرم رفت طرف ک. شهیم یحافظ عال ریام شیببندم به ر ارمیاز سلن... اگه بتونم هل نیا .شدیبراشون تنگ م

 ییجورا هی...!! نکنه عاشق شدم؟؟ خوشگله یهمش تو فکر من گهیاومد تو فکر من؟؟  برو خونتون د یم یچراه

حله خدا جون عاشق شدم. خودم از افکار خودم خندم  ...پول دارم که هست،رو رد کرده  یخوشگل گهید ،گرهیج

 که شاخ و دم نداره وونهیگرفت.د

 یزاری.اس ام اس دادم: واسه من کالس م زهیعز یآرش عاشق فسنجون ها.بود  دهیچیفسنجون تو خونه پ یبو 

 از حرص ناخوناتو بخور نیخسته ام... فسنجون از کفت رفت حاال بش

نزار  امیاالن م م!چرا ناخن  بخور .واقعا خسته بودم؟!جونم  یناز یچه کالس :تا جواب داد دیطول کش قهیدق چند

  ننیبچ زرویم

 روزه!! هیعاشق شدم!!  یجد یشد. نکنه جد یچرا دلم راض دروغ

 ارم؟یب یترش ریبرم س زیعز- 

 هفت رنگت برم یبرو قربون اون چشما-

 !رنگه همشدو هفت رنگه!!  کجا

 .صفاست ایدن هیکه توش  ،مهربون شما برم اهیس یقربون اون چشما من.زیخدا نکنه عز -
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 .دمیبوسو صورتش ر 

 !!یترش ریبه خاطر س یگفت:پاچه خوار دیسع 

 سر حال ،دیسع شدیم شیزیچ هیبراش درآوردم که مشتشو نشونم داد .امروز  یسرشو با تاسف تکون داد .شکلک 

 .نیرزمیتو ز می!!با مهسا و دل آرام رفت الشیخینبود.  ب

 ؟؟ نازیپر پرسی:مهسا  

  میستیپشتش هزار تا خواسته س!! آقا ما ن،گفتنت  نازیپر نیابوالفضل ا ای-

 خفه شو بزار حرف بزنم حاال. من از تو خواهش کنم عمرا-

 خوب بنال-

 ؟! هیبه توچ ارشیک یتوجه ها هیقض -

 به آرش؟دبزنن نهیپ ییجورا هیدست به دست هم داده بودند تا منو  یاستپ کردم. امروز چرا همه چ نیزم ریز وسط

 !یسنگ کوپ نکن !؟شد یچ -

 س شهیمثل هم، ستیدر کار ن یگمشو توجه-

 یوقت .شد یعصبان ایک ،بشه یحافظ عصبان نکهیاز ا شتریرو باهات کرد ب یخرک یسپند اون شوخ یچرا هست. وقت-

 حرکت از دست هیبرداشت با  زیبه سمتت خ،گفتنت بلند شد  رحافظیخراش ام گریج یو صدا دیهم که ترست رود

 سپند گرفتتت   

 دا؟؟یجد یدید یهند لمیف -

 حافظ سرش رو ببره ریگفتم االنه که ام قهیدق هیگمشو  -

  دیاریحرف مفتم براش در ن .کنه انتیخ یکه به اعتماد کس ستین یآدم ارشمیک .اعتماد داره ارشیحافظ به ک-

 پسره گهیکه د ایک !تو دختر هارو از پا درآورده هیسگ یچشما نیا -
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 یو با همه شوخ یکن یرو نم یو محرم نامحرم یتو مالحظه دختر پسر نکهیمخصوصا ا:گفت  یدل آرام به سرد  

 ارشیمخصوصا با ک ،یکنیم

 ؟! لیشالم و گفتم: خوبه مامور حراست فام ریموهامو کردم ز !گشت ارشاد ،تر از آشکاسه داغ یتو چرا شد 

 ... واال

 هایکرد و رفت سمت دبه ترش اخم

 ".رمیگیرو م یکیحال تو  من"

آب دهنم  .. تو را ه چند تا حبه خوردماطیکردم و راه افتادم سمت ح یترش ریپر از س ونشستم کاسه بزرگ بلور ر 

 طایباال آرش در ح میهفت سالش .پله ها رو که رفت یها یرترشیمخصوصا س .بودم زیعز یها یعاشق ترش !!راه افتاد

 مهسا و دالرام هم دنبالم اومدن . .سمتش قدم برداشتم هب اریاخت یرو باز کرد و اومد تو .ب

 به سالم ارش خان خسته. به طعنه گفتم:

  زیعز یها یرترشینشدم از س ریمن هنوز س .فو کنعدفعه رو  نیا :.با خنده دستام رو باال گرفتمدیکش کمونشو

 ته خود یخونت پا  یایتا آخرشب  طرفم ب یعنیدست دل آرام کرد و گفت:اوه اوه اوه  یتو یرترشیبه کاسه س ینگاه

 طرف تو ادیخواست ب یک حاال-

 خواستم دو کلمه باهات حرف بزنم  دیشا .کم به شکمت تسلط داشته باش دختر  هیخب -

 .مبارکم برخورد کلیبه ه !!ابویبه اسب شاه گفتن  باز

 ندارم یحرف چیمن باهات ه :با حرص گفتم 

 دید نموییدلم نازک شده بود. فکر کنم لرزش لب پا نقدریچرا ا دونمیرومو برگردوندم.نم 

 کردم  یبابا شوخ یناز -

ال اص یبود ومدهیکاش ن. امیگفت موقتی منو باش که چقدر ذوق زده شدم  ...حالم رو گرفت شعوریب .رفتم تو اتاق 

خفه ش کنه آ.. خاک تو  ریبرم تو صورتش آروغ بزنم بو س گهیم طونهیش !کرد یقهوه او ...جلو دالرام چه حالم ر
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گند  یلیگرفته بود اخالقم خ یبدجور حالم یول.منم با دخترا بودم  .پسرا بود شینزاکت... تا موقع شام پ یسرت ب

حاال هم منتظر بودم از  .کردم یو باد م موندیآوردند و گرنه تو دلم م یاز دلم در م یچه جور دیو با زودرنج بودم،بود 

 زیعز یغذاخور زی.مشعوریدادم ب یمحلش نم .روم کنهیبار زوم م هیهر چند وقت  ارشیدلم دراره... حواسم بود که ک

رده ک میرو که قا یترش رینشست روبروم. س .سر سفره نشستم . میکرد یسفره پهن م رو زمین معموالً.کوچک بود 

 میخوایما ام م:خودم. اعتراض همه بلند شد که  یگذاشتم جلو،بودم 

 ارهیب نیرزمیبره ز خوادیم یهرک .مال خودمه دمینم-

  نیزم ریز میبا هم رفت ،به منم بده :گفت مهسا

 دمیاستثناعا به تو م-

  رهیگیخورم دهنم بو م ینممن که گفت:  با یه حالت چندشی دالرام 

  .ارهیبه روم ب ارشیبا کو برخورد سر شبم ر خواستیم کثافت

 شده  امروز نظرش برگشته  یچ دونمیها نم یترش ریتو دبه س رفتیجفت پا م روزیتا د :گفتم

 خوامیمنظورم رو که گفت: منم م دیفهم ارشیک یول ،نه ایطعنه کالمم رو گرفت  دونمینم

 یتو کوفتم خورد -

طرف خودش  دیحرکت کاسه رو کش هیهم خودش. با  دیهم مهسا شن یول ه بودم،آروم گفت.مهسا خنده اش گرفت  

 کشتمت یبخور :گفتم .چشمام گرد شد.

 همه بخورن یآورد یم شتریگفت:خب مادر ب زیعز 

 یترش ریس یفسنجون ک . تازه باشیا! هیچ دهیداد باال بو م یخال یخال نازیهمه رو پر زیبود عز ادیز :دالرام گفت 

 ! خورهیم

 من  :گفت ارشیک.کردم  شهنگابا حرص 

 دهیبو م گفتیبود م یک :و گفت ارهیطاقت ب نتونست

 یکردم تو چرا دوربرداشت یشوخ یمن با ناز گفت:آروم  
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کاسه رو از جلوش  !بدبخت نییداد پا یفکر کنم به زور م .شروع کرد به خوردن ...از دلم درآورد...جان حالشو گرفت  

  شدیم هیتنب دیحقش بود با .برنداشتم تا همه رو بخوره

 .رفتم دانشگاه. تو راه اصال نگاهش نکردم یم ارشیحافظ و ک ریهمراه ام ،شدیکه کالسم زود شروع م ییروزا صبح

شب رو هم ی آرش حساس شده بودم .همه  یدانارویجد نقدریچرا ا دونمیهواسش بهم هست. نم نهیاز اکردم حس 

 ینیحاال که پشت سرش نشسته بودم و سنگ .کردیم یحال هیتوجهش بهم دلم  رو .فکر کردم  زجونیبه خونه عز

 یضربان قلبم رو نم یول .آوردمیخودم نم یسرتق به رو یهامثل بچه،  کردمیحس م نهیآ یاز تو ونگاهش ر

 نیاشم یانگار دلم رو تو ،امادورشدم  نشیاز ماش عیتشکر سر هیشدم و با ادهیتونستم کنترل کنم.دم در دانشگاه پ

ها با  یپس چرا تازگ ،چشمم بود یکه همش جلو ارشیک ؟!شده بودم ینطوریچرا ا ...چقدر حالم بد بود ...جاگذاشتم

 کهیبهم ت میمثل قد خواستیچرا دلم نم ؟!نمشیتند تند بب خواستیچرا دلم م د!شیم ینطوریحالم ا دنشید

کر ابوالفضل ف ای.  خواستیرو م شیدلم مهربون ؟!دوست نداشتم باهاش کل بندازم گهیچرا د ؟!و ناراحتم کنه ندازهیب

 .بود ومدهیجمع و جور کردم و داخل کالس شدم .هنوز استاد ن وبه زور افکارم ر.کنم همش عالئم مرض عشق باشه 

 ؟خوش گذشت شبیگفت د ایهل ،یبعد از سالم و احوالپرس

 ؟یبه شما چ .یعال -

 رو ابغوره گرفت. روزیتوگوشش گذاشت و کل د شویسلن ام هنسور .ومدیمن که درسم ن...مزخرف  -

 . یزاریآبرو براش نم،کنه  یتو باد معده خال شیخوبه آدم پ.خفه شو  :بهش زدو گفت یسلن سقلمه ا 

 ؟ یچه خبراز عروس :رو به من گفت خوردیکه از دستش حرص م یسلن در حال.مرد از خنده  ایهل

 شد  دهیعروس پسند-

 سپند بوده یبگو. آبغوره هات برا نویبه هم شد.اهان خوب ا اخماش

 .ناز بود یلیخ -

 .حالش گرفته شد  دمیفهم.روش رو برگردوند و صاف نشست  

 ومدیسپهر خوشش ن .دیالبته فقط خاله  پسند_

 ذوق برگشت سمتم... با
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 ؟؟ یگیم یجد -

 تورو سننه!!-

 . گمشو.....چیزه من... خب :رو جمع کرد و گفت ششین 

 خنده ام گرفت . 

 اد؟یتو از سپندخوشت م گمیسلن م-

 ؟! هیمنظورت چ -

 دمینترس بابا لوت نم-

 مزخرف نگو -

 که خجالت نداره یعاشق -

 یگیم یمعلومه چ -

 ؟یکن یتهران زندگ ییایب شهیبراهم یکنه حاضر یاگه سپند ازت خواستگار-

 ؟تو یگیم یچ -

 نهیسپندم ا حرف نیاول .کنه یتو رو برا سپند خواستگار خوادیخاله م .کهیخودت رو نزن به اون کوچه بن بست تار -

 تهران رو ترک کنه تونهیوجه نم چیبه ه ،که

کرد  یسلن همون طور بهت زده نگاهم م یول. میبلند شد .برای عرض ادبنگاهم کرد. استاد  وارد کالس شد بابهت

 می.نشست

 ؟یکن یم ی: شوخگفت

 .نه به  جان آرش-

 !ارشیهم نه ک چکسیباور کردم ه گهید :و گفت دیخند ایهل
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 دمیتابلو نشه خودمم خند نکهیواسه ا !زشدهیبرام عز نقدریا یعنی !دادم. حاال چرا گفتم جون آرش یا یچه سوت 

 .که استاد تذکر داد ،

 حافظ ریگفتم:به جان ام اروم

 .بزار  هیگفت:هوووو از جون خودت ما ایهل 

 شروع شد  مونیتازه کاغذباز ی.ول میخفه شد یدومرتبه تذکر داد و همگ استاد

 ؟ .یو عزیزم یاریاخت یواریچهار د : نوشتم

 .رو گذاشتم جلوش برگه

 .عاشق در به درش .اهستمینوشت :هل 

 ادیدهنم که صدام در ن یگذاشتم رو ومحکم دستم ر.خندم گرفت  

 ؟هیچ انیبگو جر یجد. دیاریدر ن یو نوشت: مسخره باز دیبرگه رو کش سلن

 یشهرستان ی دهیترش ییینوشت:ا ایهل

 گمیکنترل کردم و نوشتم: به خدا راست م وخودم ر یکم مونده بود منفجر بشم از خنده. ول 

 ؟ینوشت: ک سلن

 ؟یک یچ-

 گه؟ید میخواستگار ادیم یک-

مال کهم درسلنم با کتاب زد تو سرمون.استاد  .خنده ریز میزد یو پق میخودمون رو نگه دار مینتونست ایبا هل گهید 

و وسط سالن  رونیب میرفت میرو نشونمون داد و ما هم مثل سه کله پوک پشت سر هم راه افتاد یآرامش!!! در خروج

 .کردم فیرو براشون تعر انیو جر دنیبه خند میولو شد

  گهیکن د شنهادیحافظ پ ریخوب گوساله منم به ام :گفتبا حرص  ایهل 

 از سرمون بازش کردم.بود  دهی.سپندم چون ترشفهیح مداداش-
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حافظ  ریام!بود  فیح ایتازه هل.دونست که من از خدامه  ینم گهید.دنبالم افتادن  ماها به فرار گذاشتم و اون پا

 ،چهره داده بود رییحافظ تغ ریبود و فقط به خاطر ام یدختر آزاد ای...هلشیخرک رتیکرد با اون غ یم وونشید

 یها م بهیغر یحجاب جلو یوب دادندیم تراحت بودند که آزادانه با همه دس یآدم ها پیخانواده اش از اون ت

ش باها گهید ذاشتینم دیشا دیدیم رحافظیکه تو خارج انداخته بود رو اگه ام ییتموم عکس ها ایهل نیهم.گشتند 

 !باهاش ازدواج کنه  نکهیم چه برسه به ادوست باش

 

حضورش  ازین ...ازین هی ...کردمیتو وجودم حس م یاجیاحت هی ،بودم دنشید قراریچقدر ب .بودمش دهیروز بود ند دو

 مد پس؟؟او یداشتم زل بزنه بهم.چرا نم اجیواقعا احت ...دنشید ازین،

 .دمکر هیدنبالش نبود رفتم تو تخت خوابم و گر ارشیحافظ تنها اومد خونه و ک ریروز سوم هم ام یراحت وقت یلیخ 

و در آخر به خودم اعتراف کردم که عاشق شدم و  ختمیآرش ر یهمه اشک از کجا آوردم که به پا نیا دونمینم

 ...داره بودم که حس کنم دوستم دهیند ارشیاز ک یحرکت چیمن ه !نداشتم یبا خودم که رودرواس.دوستش دارم 

 منتظر مشکالت بعدش باشم دیحضرت حافظ!! پس که عشق آسان نمود اول؟!! حاال با ای یوا 

 ...ستیشم ...به خدا دست خودم ن یذوب م دنتیدارم از ند ،گهید ایآرش؟  ب یایچرا نم 

منم داشتم  .رونیب ومدیاش در امدم .داشت از در خونمون م نهیبه س نهیرو که باز کردم سحیاط روز چهارم در  

 دیببخش :شد با تته پته گفتم یچ دمیاصال نفهم .تو خونه رفتمیم

 منو به یمگه کور گفتمیاگه قبل از عاشق شدنم بود م !یمن و معذرت خواه !دادم یا یچه سوت .با تعجب نگام کرد 

 . ینیبینم یگگند نیا

.راه رو برام باز کرد و من مثل اسکول ها داخل رو از تو چشمام که زل زده بودم بهش گرفت .کالفه بود انگار  نگاهش

 نییپا ختیاشکام ر شد یچ دمینفهم.چند لحظه بهم نگاه کرد  .شدم اطیح

 ... یناز :گفت یلحن خاص هیبا  

ال کمکم کن نکنه اص ایبود ... خدا یبرا چ گهیام د هیلو نره چه خبره تو دلم...گر نیاز ا شتریتا ب دمیسمت خونه دو به

 رفته.رو نگاه کردم  شیخال یجا .کنار زدم ورفتم داخل اتاقم پرده ر .طرفه کیعشق  شهیم ؟!دوستم نداشته باشه

چشمم که افتاد بهش  .نگاهش به پنجره اتاقم بود بودخودشون  اطیجلوتر رفت. داخل ح یچشم هام چند متر...بود 
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پسنده  یمنو م یعنی.جذاب بود  یلیخ ارشیک .نهیآ یوم رفت. رفتم جلوپرده رو انداختم. خاک بر سرم ابر عیسر

شدن... کاش  یکردم چشمام  طوس هیو نقص. باز گر بیع ی؟؟به صورت گرد و خوش تراشم  نگاه کردم ناز بودم . ب

 ...شهم داشته باتدوس

 ...تا جمعه صبح دمشیند گهید

ه بودمش .کال دهیخر ارشیباک.چقدر دوستش داشتم  دمیهفته قبل افتادم. شلوارم رو پوش ادی، دمیلباس هامو پوش 

 زیسر م .نییو پالتو به دست رفتم پا دمیچیسرم گذاشتم و شالم رو دور گردنم پ یرو وبافت شل و خوشگلم ر

م کرد . دست یتو یبا اخم اشاره به پالتو حافظ ری. امرشدیسربه ز عیسر دنمیحافظ. با د ریصبحانه نشسته بود با ام

 نم رو روشن ک نیماش رمیبچه هامن م:تنم کردم و نشستم.بلند شد گفت  عیپالتو رو سر .خاک بر سرم تاپ تنم بود

 "بزار نگات کنم نیبش دمتیخوب بعد از چند روز د "؟چرا رفت .شکست دلم

 .یبزرگ شو پر:منفجر شد  رحافظیرفت ام ارشیکه ک نیهم 

 تو آشپزخانه ست ارشمیمن چه بدونم که ک-

  ریخب حاال آبغوره نگ یلیخ :لقمه بزرگ داد دستم و گفت هی. کالفه بلند شد ختیاشکام فرو ر 

به  ارشیک یتوجهیحافظ نه... به خاطر ب ریام ی. حالم هنوز گرفته بود نه به خاطر حرفهامیشد نیماش سوار

 چیهاش احساساتم را سرکوب کنه.تو کوه هم ه یبا کم محل خوادیعاشقش شدم م دهیکردم فهم یخودم.حس م

م ...تنها اتفاق مهم اون روز صحبت یهمش در حال کل کل کردن بود نیقبل از ا نکهیبا ا، میبا هم نداشت یبرخورد

  .حالم رو گرفت یو حساب ومدیهم ن زیخونه عز ارشی... کدندیهم رس یجیکردن سپند و سلن بود که انگار به نتا

  ومدیدو هفته قبل کوهم ندر  ...بودمش دهیدو هفته بود ند قایبود دق دیدو هفته به ع

وافق با ت .مشهد میاز سلن بر یخواستگار یبرا بود. قرار میالبته انقدر هوا سرد بود که با توافق کنسل کرده بود .

 میبود نایا زیعز یخونه  .حیهم تفر ارتیهم ز یهم خواستگار .مشهد میبر دیع التیتعط یقرار شد برا یهمگ

رو داشتم که براش درد و دل  یکیکاش حداقل .چقدر بغض تو گلوم داشتم  .بود ومدهیرو بهانه کرده بود و ن یخستگ،

چی تو  حالش رو بپرسم بفهمم خواستیچقدر دلم م .چشه گهیتو خودشه و نم یلیخ ارشیک گفتیم رحافظیکنم .ام

 سرشه...
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بگه آخه نونت نبود آبت  ستین یکیقبل رو ندارم...  یدل و دماغ بگو بخند ها یلیخ ،بودن دهیهمه فهم ییجورا هی 

 بود کله پوک! ینبود عاشق شدنت چ

بهش اس ام اس فرستادم :سالم آرش  دادمیآمار م ارشیکه قبالً هم به ک هیتوج نیپا و با ا ریغرورم رو گذاشتم ز 

 دلم برات تنگ بشه یریبم ترسمیم .نمتیبب ایب قهیدق هی .حالت بده گهیحافظ م ریام ؟یخوب

 "... یک تو هم مرد رهیزبونت الل دختر بم" 

 ! نترس بادمجون بم آفت نداره؟یشد طونیتا جواب داد:باز ش دیطول کش یا قهیدق چند

 تونمیپربشه نم ستیل. ننیچیدارن برنامه سفر م .زیخونه عز ایشو باشده بود نوشتم:پ یزیچ هی یجد یانگارجد 

 .برات بکنما یکار

 ؟ یچه برنامه ا-

 از سلن یهم مسافرت هم خواستگار ارتیز میریمشهد .هم م-

 خوش بگذره  -

 ؟یاینوشتم :مگه تو نم یباز با سرتق یتو ذوقم ول خورد

 ...نه ای ادیب گرفتیم میفکر کنم داشت تصم .تا جواب بده دیطول کش کمی 

 امیب تونمینم زیتبر میبر میخوایم -

 !ادیکنم ب یکنم. چطور دارم التماسش م یم کیخدا اصال منو دوست نداره... دارم خودم رو کوچ یوا 

 ...دید یاشک هام رو م یکس دینبا .یبهداشت سیبلند شدم رفتم داخل سرو 

 .خوب که سبک شدم اومدم تو جمع .زد تو چشم یم شیقرمز یپوستم روشن بود وچشم هام درشت که فور انقدر

 شیهوا به صورت و چشم هام بخوره و از سرخ کمی نکهیبه خاطر ا ،از خدا خواسته دیچیزنگ که تو خونه پ یصدا

دا اف خ شهیکنم خدا را شکر که هم یباز م رمیگفتم من م رونیب یربط بدم به سرما شویحداقل سرخ ایکاسته بشه 

 ...اطیرفتم ح .خراب بود زیاف عز



 عاشق شدیم

 
48 

 

خمار و  یسرخم رو دوختم تو چشمها یچشما.در رو باز کردم  ،هیبپرسم ک نکهیفکرم انقدر مشغول بود که بدون ا 

باز قهر  ،زود به خودم اومدم و اخمام رفت تو هم. چقدر من تابلو بودم آخه ...خاک تو سرم یلیخ یول ،قشنگش

 کردم..

 !!؟یبست و زل زد به صورتم: ناز واومد تو و در ر 

 گفتنت. دلم غنج رفت یناز یبرا رمیمن بم یاله 

 نگاه کن منو -

 نگاهش کردم 

 شده؟ یزیچ -

 گرفتم شیاومدم برم که دستم رو گرفت و نگهم داشت. آت .سرم رو به عالمت نه تکون دادم 

 ؟یکرد هیچشمات قرمزه گر نقدریچرا ا :دستم رو ول کرد و گفت. ستادمیا ...دید 

 براش مهم بود !!! یعنی 

 کوکه فمیهم ک یلیخ .میدیکه چ یبرنامه مسافرت نیمخصوصا با ا !کنم هیگر یچ یبرا.نه  -

 پر شده  ستتیل:شد. کالفه نگاه ازم گرفت و گفت  انیناخواسته حرفام با حرص ب 

 ها؟؟!!-

  "ها "گفتمیم یجیکه با گ به لحن همیشگیم خندش گرفت 

 مشهد امیخوام ب یم -

 کنسل شد؟ زیشد تبر یچ :رو جمع کردم و گفتم شمیزود ن ...خاک تو سر تابلوم کنن .باز شد شمین 

  دادمیم یسوت دینبا گهیلبخند زد .د دمیدزد شتخم چشمام داد. چشم که از ینگاه نافذ تو هیجوابم رو با  

  یساعته مخم رو دم در کار گرفت کی ،گهیتو د ایب -
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 خندهیداره بهم م دونستمیکه م یدر حال یبا خونسرد ارشیک یول .سمت خونه دمیبراش در آوردم و دو شکلک

 !اقوامم به خودم رفته بود لو رفته بودم یویک یذره آ هیعوض شد با اومدنش .اگه فقط  میدنبالم اومد ...چقدر روح

 .برام مهم نبود یبرد ول ییبوها هی ابیامالبته فکر کنم ک !باال نبودن ویکیآ یلیخدا رو شکر که خ یول

 

 دهیفهم دمیترسیهمش م !ولو بودا نجایخدا ا شهیحاال هم !چرا رفت و آمدش رو به خونه ما کم کرده بود دمیفهمینم 

چون هزار دفه  دونهیمنو مثل خواهرش م .نکنهباشه نیهم هم شینسبت بهش دارم و علت دور یباشه که چه حس

 دهییدوتا داداش که مامانم زا نیخوام هم یخدا جون من داداش آرش نم ی...وا شمهحافظ دادا ریکه گفته ام دمیشن

 بسه...

 

 یخودم روحساب .اومد خونه رحافظیهمراه ام ارشیک .زیرفته بودند تبر ارشیپدر و مادر ک .سال بود لیتحو شب

از پشت پنجره بود  دمشیهم که د شیروز پ ۶همون  .بودمش دهیبود که ند یروز شیش .خوشگل کرده بودم

مخصوص خودش  زیم یرو رو نیمامان سفره هفت س.هم با خانواده هاشون اومده بودند  سایو پر ماهیو پر یرعلیام.

 ...! سواد صفردماغ نواز بود !جمله رو دیع یچقدر بو .بود دهیچ کیش یلیخ،که کنار سالن گذاشته بود 

 و ضربان دیچیاف اف تو خونه پ یصدا .ومدیداشت م ارشیچقدر حالم خوب بود که ک .فاصله گرفتم زیو از م دمیخند

و ت تپیت .کرد یاول با مامان احوالپرس...خواستم خوب نگاهش کنم  یم ،بودم ستادهیته سالن ا.قلبم رفت رو هزار 

جز به جز داشتم  ،دیسه ربع سف نیآست راهنیپ .یجذب مشک نیشلوار ج .شده بود واسه خودش یگریحلقم .ج

 سالم  :قدم رفتم جلو و گفتم هی .کرد یبا همه احوال پرس .کردمینگاهش م

 ه کیکوچ یسالم پر :زد چشمش لبخندش پر رنگ تر شد و گفت یبرق هی .گرفت و نگاهم کرد سایرو از پر نگاهش

بهراد رو از  زدیصدام م یناز حتما! اگه بابا نبود ؟یفهمینم ابویکه و زهر مار !!من بزرگ شدم !عاشق شدم !یکوچ یپر

 .رهیجامو نگ ینشستم که کس یمنم از خدا خواسته فور .من یگرفت و اومد نشست رو مبل کنار دست ماهیبغل پر

 رحافظیگرفتم دستم که ام مویگوش.کوبش قلبم روهمه بشنوند  یصدا دمیترسیتابلو ساکتم.همش م یلیخ دمید 

 ؟یکنیبزار کنار امشب هم ول نم نازیاخم کردوگفت: پر

 هم سالمه  یلیو گفتم:نه که خ زیشد و گذاشتمش رو م زونیم آوخودمم حوصلشو نداشتم .لبا 
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 .دنیکردن و خند یبا هم باز میگرفتمش و شروع کرد .مهراد خودش رو انداخت تو بغلم 

و مامانم که  سایو پر ماهیمحسن هم با بابا پر زدیحرف م یحافظ و مهد ریو ام یعل ریمعرفت همش با ام یب ارشیک 

 ی!!خاک توسر ب نایا گنیم یچ نمیبشه زن بشم برم تو جمعشون بب ینداشت!!ک یزنانشون تموم یانگار حرف ها

 ...نازیپر اتیح

ت و با خنده مهراد رو از بغلم گرف مایپر .میدیپر نییباال و پا یو با مهراد کل دمیمنم ترک ،لیبمب سال تحو دنیبا ترک 

 به هم یچوندیدل و روده بچه ام رو پ، وونهید :گفت

  دیخندیحاال نه که چقدرم بدش اومده بود بچت هر هرم 

 دادیم یحافظ .چه حال ریو ام یعل ریام کلیشدم بعد هم از ه زونیبابا آو کلیکردند .منم از ه یمردانه روبوس مردها

 ماتو رسوماتمون دست دادن به نامحرم هم نبود ... یبشم و ماچش کنم ول زونیآو ارشمیاز گردن ک شدیم

 .همه مون رو داد یدیبابا قرآن رو باز کرد و ع 

 زنگ خورد ارشیک یگوش 

 مرجان بگو جانم-

 اسم مامانش بود 

داشت مارو  "باشه و بد بگذره... زاشیعز شهیآدم پ شهیمگه م، یجاتون خال ...گذرهیشما هم مبارک... خوش م دیع

 ...پس از من خداحافظ"خونه خودشون باشه تو خونه ما بود  نکهیاز ا شتریب ارشیک ادیم ادمیکه  ییتا اونجا گفتیم

رو  گهیبار هم همد کی یماه دیالبته شا.رو گرفت سمت مامان و مامان مشغول صحبت با مرجان جون شد  یگوش

 ارشیشد که صداش زدم:ک یچ دمینفهم. گهید میبود هیخوب همسا یول دنید ینم

 برگشت سمتم: جانم  

 ..فتمیپس ن رهیمنو بگ یکی یوا

 ؟ زیتبر یچرا نرفت گمیم-

 پاشم برم یناراحت-
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دوست  یکه هر کس لیاونم سال تحو یداد حیو به خانواده خودت ترجکه ما ر یچه جور یعنی گمیم وونهیخخ د-

 خانواده خودش باشه شیداره پ

 ! یپرس یبزرگ م یسواال یبزرگ شد -

 !!! ارشیک-

 ،شتونمیشماها باشم من هر سال پ شیدارم پ حیترج لی. منم سال تحودیمنخب داد نزن .چون شما خانواده  یلیخ-

 امسال رو من زوم شده؟ یشده که نازناز یچ

 ها؟!! -

 . گفتم: گمشو تحفهگفتیراست م .دیخند 

 هیدادن هر کدوم  هیحافظ هم بهش هد ریو ام یعل ریبود. ام فیگردنبند ظر هیمامان رو داد  یدی. بابا عدیبازم خند 

 ریحافظ و ام ریمثل ام روزهیدرشت ف نیانگشتر با نگ هی.بود  دهیخر هیمثل هرسال هد ارشیک یتراول تا نخورده. ول

خودش بود  ی.مثل  بچه هادیشوبوسیشونی.مامانم مثل هرسال فرق  نذاشت و پدیبوسو مامان ر یشانیپ یعل

زرگ بهم ب.تو حال خودم بودم انداختم تو دستم  .. انگشتر مامان رو گرفتم تا نگاهش کنمگفتیم شهیهم ،اینوبراش

 ،کاش مال من بود.نه که از انگشتر خوشم اومده باشه. ومدیم یلیخ دمیبه پوست سف یا روزهیف نیرنگ نگ یبود ول

پارسال  .دیخریم هیهرسال تولدم برام هد.نگرفته بود  هیهد مالبته کم برا. خواستیم ارشیاز ک یادگاری هیدلم  ...نه

 ریپالک زنج هی ارسالیآسفالتش کردم .خاک تو سرم.پ دمیسبز رنگ چشمام پوش وشرتیس هیبرام؟اهان  دیخر یچ

 !قمیاک تو سر سلخ یعنی.تو استخر گمش کردم.دیبه شکل گل رز خر

 ادیچه قدر بهت م نازیپر یوا: سایپر 

  میآدم نیهمچ هی :نگاهش کردم و گفتم 

 .. انگشتر رواز انگشتم در آوردم و دادم دست مامان دیخند

 .یکن یشرمنده م شهیجان هم ارشیبه خدا ک-

  خرنیم هیهد دایمادرشون ع یخاله همه برا هیحرفها چ نیا -

 دوستش داره .کاش منم دوست داشته باشه . یلیکه خ دونستمیم



 عاشق شدیم

 
52 

 

مده بودند.قرار بود فردا صبح زود حرکت وهمه ا .شلوغ بود یحساب زیجون .خونه عز زیخونه عز میرفت میشد اماده

و همش دوست  میجا بند نبود هیما که  پیاونم با اک.مسافرت نبود  هیپا یلیخ.اومد مشهد  یهم م زیعز .میکن

 یخونه هامون برا میبعد بر میبشور میببر هک میجمع کرد ایرو با مهسا و سون وهیو م یچا یظرفها .میبگرد میداشت

 نادرم بود دو سال از من و مهسا بزرگتر بود  ییدا ادختری.سون میفردا آماده بش

 ؟یپر-

 .داده بود  هیبود به اپن آشپزخانه تک ابیکام سمت صدا. برگشتم

 ها -

 ها نه بله -

 حاال بله بگو -

 یادب یب یلیخ-

 یشما لطف دار -

 کارت دارم رونیب ایب -

 یکی :گفت ایسون .درآوردم ودستکش ها ر لیم یب. اطیو رفت سمت ح مکه مخالفت کن نستادیوا.ابروم رفت باال  یتا 

 منو صدا کنه  ادیهم ب

 تو برو یخوایم -

 یپر یتو رو صدا کرد آخه پر -

 حرف مفت نزن. ادایاصال خوشم نم ایسون -

 دییبفرما دیببخش -

  اطیرفتم داخل ح 

 زود برم دیبا؟ ابیکام یکارم دار یچ-
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 یبا من نامهربون نقدریچرا ا -

 ؟جان! -

 !!ن؟یهم :و جمع و جور کردم و گفتمرخودم  کمی.زل زد به چشمام  

 .تو دلم چه خبره یدونیکه م دونمیم -

  گهیباال معلومه توش چه خبر د یداد لیو آج ینیریش یاره خب کل-

 باش یجد کمی-

  نی: خوب همشدم یجد

 ؟شماست زونیهمش او ارشیاون ک یواسه چ :دیکش یقینفس عم 

 !حاال برات معما شده یواسه چ .تو خونه ما بزرگ شده یاز بچگ ارشی. کزهیعز یلیبرامون خ ستین زونیاوال آو -

 نیکه ا اطیتو ح یمن و کشوند ادیمورد از دهنت در ب نیدر ا یحرف خوادیدلم نم گهید .بعدم همه دوستش دارن

 .یبد لیچرت و پرتا رو تحو

  اریخب جوش ن یلیخ -

 کیچباکس کو هیکتش کرد و بیداخل جو دستش ر.شد  مکیقدم نزد هی.کنترل کنه  تشویعصبان خوادیبود م معلوم

 به خاطر سال نو هیهد هیو گرفت سمتم:قابل نداره  رونیآوردب

 .باشه  ارشیاز طرف ک هیهد نیا خواستیچقدر دلم م .پوزخند زدم 

 ؟قبول کنم دیچرا با -

 است برا سال نو هیهد هی -

 ؟مگه سال فقط برا من نو شده -

 .یدونه ا هیبرا من تو فقط -

 "حالم به هم خورد  عوووق نکبت" 
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 برام الو نترکون لطفا گهیو بس.پس د نیهم یچون پسر خالم یزیبرام عز یلیخ ابیکام-

 چرا ؟ -

  .جواب احساساتت رو بدم تونمینم. ستیکار دل که دست خود آدم ن-

 . دمیکش رونیدستم رو از دستش ب عیسر .گرفتو برگردم که دستم ر خواستم

 ؟ هیچه کار نیا. یخر یلیخ -

 ستیخر ن رهیگیو مت ردست کهیاون مرت یچطور وقت:گفت  تیعصبان با

 ه؟یمنظورت چ -

 .یفهمیمنظورم رو خوب م -

 برام.. یزنیم یچه زر یبفهمه دار رحافظیام اگه

 زونتونهیساعته آو ۲۴گاون وقت اون اردن .میا شهیر هیفقط واسه ماست که از  رتشیغ.حافظ نترسون  ریمنو از ام -

 تو خونتون

 ابیحرف دهنتو بفهم کام- 

 !!!زدیم یحرف رحافظیاگه به ام. دمیازش ترس یحساب

 رو خراب کنه ارشیبه هم ببافه و ک سمونیانقدر نامرد بود که آسمون ر 

 نازیپر دارمیدست از سرت بر نم -

 گمیم رحافظیبه ام. یبکن یتونینم یغلط چیه -

 چه خبره  نجایا -

و  بازوم رو گرفت عیسر یول ،نهیبب ارشیه کدنش یاشکام جار تاخواستم برم تو خونه  عیسمت صدا . سر برگشتم

  زدیبه من دست م ابیکام یجلو دیقدرتمندش درآوردم. نبا یبازوم رو از دست ها نییپا ختینذاشت برم .اشکام ر
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 اب؟یچشه کام نازیپر-

 ! یا کارهیمن و دختر خالم تو چ نیبود ب یبحث هی -

 مرد.کنم  یورد مخبشه دندوناتو  داتیدوروبرش پ گهیبار د هی :و گفت دییاز حرص دندون هاش رو به هم سا ارشیک

  دهیم ریش یهنوز دهنت بو.رو نگه دار و چشمات رو کنترل کن  یلیباش حرمت فام

و عشق و  یها بزارحرمت یپا رو یتونیو راحت م یا بهیخوش به حال تو که غر .نگه دارم دیرو با یلیمن حرمت فام-

 یحال کن

 پاهام نلرزن  ،دیانقدر مرد هستم که اگه دلم لرز -

 "بود برام دهیدلش لرز یعنی یچ یعنی نیا "

 دانگ حواسم بهته شیمواظب حرکاتت باش چون ش -

 نهیبو ب ادیب رحافظیاگر ام.تو رو خدا بسته  :کرد. تا خواست حرف بزنه گفتم یدندون قروچه ا تیبا عصبان ابیکام 

 ایآرش تو کوتاه ب. کنهیخون به پا م

 برو تو  :کرد و گفت شموها یباحرص دستهاش رو ال 

 شدم یبهداشت سیسرو داخل .عقب گرد کردم و رفتم داخل خونه. دمیترس یکه از حافظ م ییوقت ها نیع ،دمیترس

  خونه.بعد برم تو  ،کم آروم شم هیتا 

ام روخشک کردم ه دست .بلند شد میگوش امکیپ یصدا ند.دیلرزیام مه بار شستم. هنوز دست نیچند وصورتم ر 

 ؟ ییکجا :نوشته بود م.شلوارم درآورد بیاز داخل ج ور میو گوش

  ییدستشو :نوشتم

 . میآماده شو بر رونیب ایب :نوشت

و به جمع ملحق  دمیرفتم مانتوم رو پوش ؟!حواسش بهم بود نقدریچرا ا .از هم باز کردو ام ره لب اریاخت یب یلبخند

 یخداحافظ یهمه بلند شده بودند برا گهیالبته د .شدم

 .بود ستادهیا رحافظیهم بود و کنار امدر ارشیک ینبود و اخما یخبر ابیاز کام 
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  شمیمهسا اومد پ 

 کارت داشت  یچ-

 ؟ ی؟چ ها-

 .ینچیبچه خاله لئونارد داو-

 .یشما ب نیسوار ماش یخوایصبحم که م .خونه ما میبر ایب یچمدونتو بست گمیبعدا بهت م:گفتم .خنده ام گرفت  

 .نمتیب یصبح م .چمدونمو نبستم یول ،امیدوست دارم ب -

 .کنهیم وونهیو درنکن رنگ چشمات آدم  هیوقت گر چیه :کنار گوشم گفت .دیصورتم را بوس 

 زیسر هر چ ،بود نینقطه ضعفم هم هم. زدیشور م یلیدلم خ .شدند یچشمام طوس دونستمیم .زدم یلبخند 

 .دمیترسیم ابیاز کام یالک یالک .گرفتمیاسترس م یخودیب

 میگوش. ومدیاز تو اتاق حافظ م ارشیحافظ و ک ریخنده ام ی... صداخابراتساف تو لوزالمعده م ،نترنتیسرعت ا  

 حافظ زدم ریبه در اتاق ام یو تقه ا رونیپا شدم از خدا خواسته از اتاق زدم ب ،هنگ کرد

 جانم  -

 داداش حافظ؟-

  یتو پر ایب -

 خودش رو جمع و جور کرد . ارشیرو تخت ولو شده بودن.ک ،رو باز کردم و رفتم تو اتاق در

 .هنگ کرده  میگوش-

 .ختنیهام فرو ر اشک

 ؟!یکنیم هیگر یگفت: خاک تو سرت به خاطر گوش رحافظیام

 ندهیبود و از ا ابیام به خاطر ترس از کام هیگر  
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 ااا  داداش-

 رمیگازت بگ خوادیدلم م یشیجان داداش؟ مظلوم م -

  تویگوش نمیبده بب :گفت ارشیگرفت .ک خندم

 ...زیبابت اتفاق خونه عز ،ازش دمیکشیم خجالت

 یزایوقت به خاطر چ چیه :ش کرد و زل زد بهم شخامو .رو دادم دستش میکنارتخت و گوش یرفتم نشستم رو صندل 

 کهیکوچ یپر ،پاکت رو نداره یارزش اشکا یزیهر کس و هرچ. زیپاافتاده اشک نر شیپ

 .من نداشت یبه گوش یکار ،دمیمنظورش رو فهم !گفت ینجوریا رحافظیام یچرا جلو نیا ،خاک برسرم یوااا 

 ...گفت یرو م ابیکام

 رو روشن کرد  یگوش 

 ؟یپروژه پارسا رو تمام کرد هیطرح اول :دیپرس رحافظیامرو به 

  .رهیتو کتش نم کهیمرت نشیداره زم یقناس کمی-

 اریه پارچ آبم ب.ی اریب وهیو م لیخورده آج هی نییبپر پا نازیپر :رو به من گفت بعد

 بود اهینوکر بابات س-

 شده  دیحاال سف -

 و اومدم باال ینیتو س دمیها رو چ شیو سه سوت فرما نییدراومدم براش و رفتم پا یشکلک 

 .درست شد -

 .یدار ولیا-

 دونم  یم :زد  یلبخند 

  !لیبفرما اج ...از خودت تشکر کن یکم.یییا-
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  میپاش دیصبح زود با !یتو خواب ندار:و گفت  دیحافظ هم خند ریام دیخند

  کن رونمیکه آوردم کوفت کنم بعد ب الیآج نیاز ا کمیبزار حداقل -

ه شانس منه به من ک ؟خندتون کل خونه رو برداشته بود یصدا دیگفتیم یچ یچ :کردم و گفتم نیپسته ها رو گلچ 

 کنهیفکرتون رومشغول م کهیمرت نیزم قناصیه دیرسیم

 خنده  ریبه هم نگاه کردن و زدن ز ییدوتا 

 میکه بگ خورهیما به دردت نم یحرفها !که یدونیم ،ادیاز همسفر خوابالو بدم م .بخواب ریپاشو برو بگ:گفت  حافظ

 یبخند

 .منحرف ها  ۱۸مثبت  !ههه-

 دیو خند نییسرش را انداخت پا ارشیک یحافظ با لبخند اخم کرد ول ریام

 پاشو بچه -

 بچه تو قنداقه... -

 داداش جونمم؟ باحالت لوسی ادامه دادم:

 بله؟ بفرما دهیم ادی اتیداره به ما ادب نیا نیبب -

 ینداد مویدیع- 

 ؟یخوایم یچ -

 عوض کنم  ور میخوام گوش یم .خخخ .پول -

 ،یهاتو نگهدار اگه کم داشت یدیع ایب :برداشت و دوتا تراول تا نخورده داد دستم و گفت زیم یپولش را از رو فیک

 .خرمیم یروش برات گوش زارمیخودم م

خرس  دیلهم کرد:با خنده گفت  ارشیک .چند تا ماچ کردمش ارشیرو تخت اون هم افتاد رو ک کلشیرو ه دمیپر 

 گنده ها 
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که ظرف  یرو در آورد و منم در حال شییبلند شد و دمپا ارشیک یحافظ هم از رو ریام .حافظ بلند شدم ریام یرو از

 رو قاپ  یبادام هند

همچنان  یول ،سوخت شیجا کیحافظ  ریبه در بسته خورد و ام ییدمپازدم پا به فرار گذاشتم و در رو بستم و  یم 

 دیخند یم

 .همه در حال تکاپو بودند رفتم . رونیب  ازاتاقم پاشدم و تلوتلو خورون صبح

 ریگفتم شب بخ 

 .دم کردنهنگا هیعاقل اندر سف یهمگ 

  .ادیمن هنوز خوابم م!مگه دنبالتون کردن  !گهیخوب شبه د -

 بابا  نازیقر بزن پر:کم باباگفت

 که چشام باز شد بهم زد یپس گردن رحافظیام.دراوردم  یانداختم تو بغلش و لوس باز خودمو

 ؟دیخوابت پر- 

 سایمرد باش وا :دمیدنبالش دو 

  ستمینمینامردم وا-

رفتم تو شکمش و تعادل خودمو از دست  رجهیو من ش سالن اومد تو ارشیهمون موقع ک  رونیب دیکرد و پر دروباز

 گرفت و نذاشت کله پابشم  وکمرم ر.دادم 

 خدا به دادمون برسه تا آخر سال ،یشروع کرد یصبح اول سال رو با شلوغ باز !یچه خبرته اول صبح-

 "!!!یخرافات" 

 !رفتم تو بغلت تا آخر سال تو بغلتم رجهیش یشانس بهت رو کرده اول سال :اومدم گفتم رونیاز بغلش ب 

ببرم ببندمت به حرم امام رضا  حالت  :اروم زد تو سرم و گفت چشیبا سوئ دمیخند .گرد شده نگام کرد یبا چشما 

 !بده 
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 دلت بخواد  یلیخ -

ار کردم و شلو یمیمال شیآرا.. رفتم آماده بشم کردیجا م هجاب الرویوسا اطیشدم که رفته بود ح رحافظیام الیخ یب 

 پیا تب .ادیخوشم م یام سرم کردم کال از رنگ مشک یشال مشک هیو کوتاه ست کردم  دیرو با مانتو سف یمشک نیج

 .ها جا داده بودند نیرو تو ماش لیوسا ی. همه نییهم ست بود رفتم پا ارشیک

 ؟یش کردعوض .نتیماش کایالستچشم کف :زدم و گفتم  یبود سوت ستادهیا یکه بغل سانتافه مشک ارشیک دنیبا د 

 ناقابله- 

 ها  یتعارف خرک نیاز ا ادیانقدر بدم م -

 !دستت درد نکنه-

 !نداشت یقابل-

 ام؟یمنم با شما ب :حافظ گفتم ریبه ام 

 خب  ادیدلش به رحم م یا یزیچ یکوزت کنهیفکر م نهیس ببشمای ملتمچ نیتو رو با ا ادیب یکی -

 وارژان شو و منو با خودت ببر ژان-

 و گفت بپرباال دیخند

 هوراااااا -

 ارشیک شیپ خواستینداشتم .دلم م نیبه مدل ماش یالبته کار.شدم  ارشیو سوارسانتافه ک دمیپر نییباال وپا 

توهم شد. به  اشه اخم،دید ارشیکه من رو شنگول پشت سر ک ابیکام .شد ارشیک نیمهسا هم سوار ماش .باشم

 درک!! اصال به اون چه !!؟

 مشهد؟ میریم نیرو فضام با ا ینیچه ماش یوا :نشست  مهسا

 میریتو م ینه پس باخره بابا -

 اخم کرد 
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 !شد  نیبه پورشه بابات توه دیببخش -

 "نه به اون اخمش نه به غش کردنش".خودمم خندم گرفت.خنده  ریزدز

که براش  یخاک برسر یها امیمن و مهسا ام به پ .زدند یحرف م کهیداشتن راجع به پروژه مرد ارشیحافظ و ک ریام 

 .میدیخندیاومده بود م نیتو ال

گفت اگه  یو جد یحافظ بالحن شاک ریام .نیپشت ماش میجنازه شده بود باًیتقر ،کنم ضکه چه عر میدیخندیم 

 . افتاد؟نییپا کنمیتون مترو مخم پر دیگوش خراشتون بر یهاخنده  نیو با ا دیریدستتون بگ یگوش

هامون. باز شروع کردن به حرف زدن راجع به  فیتو ک میهامون رو گذاشت یو گوش میخودمون رو جمع و جور کرد 

رد رو در مو ریکل مس دیاگه بخوا!باجفتتونم ، ارشیک ،رحافظیام ی:هودمیترک هویکه گوش دادم  کمی. کهیهمون مرد

 ؟ تاد.اف رونیکنم از پنجره ب یپرتتون م دیحرف بزن کهیپروژه اون مرد

 دمیلحظه ترس هی نازیپر یریبم :از خنده  دیترک مهسا

لحظه جا خورده بود از شوک دراومد دستم رو گرفت و  هیحافظ که  ریام .نگاهم  کرد نهیبا لبخند از آ ارشمیک 

 از دست تو شمیم وونهیتا مشهد د ،کردم با تو همسفر شدم یچه غلط یعنی : چوندیپ

 دستم رو ول کرد 

 برات داداش گلم بندمیم لیامام رضا دخ برمتیم ،یهم بش وونهیفکرشو نکن د ادیز -

 از دست تو زلزله :خنده اش گرفت و گفت  

 اخ جون پفک :دمیکش غیو تنقالت ج پسیاون همه پفک و چ دنیبا د .کوله اش رو باز کرد مهسا

 زد تو سرم  مهسا

 .دهینکبت پفک ند.خفه شو پرده گوشم جرخورد -

 :گفت ارشیپاکت پفک رو باز کردم ک. میداد لینبود بهش آج پسیاصالً اهل پفک و چ رحافظی.امدمیخند هرهر

 !!؟؟ یتک خور نازیپر

 !!یمن و تک خور :دهنش  یپفک برداشتم و خم شدم جلو و دستم رو گرفتم جلو هی
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 ".عشقم.. گهید یخورد یخوب با دست خودم م ".از دستم گرفت و خورد وپفک ر .نگام کرد نهیاز آ 

 .نازیپر زیکم کرم بر:حافظ گفت  ریام.را خودم کردم تو دهنش که به سرفه افتاد  یپفک بعد 

 دستت درد نکنه نخواستم نازیپر:با خنده  ارشیک

 ! یخواینم پسیچ یعنی-

 امون از دست تو..، یعنیخنده سرش رو چند بار تکون داد که  با

 و روشن کن مت رستیس ارشیک گفتم

خودش هم رو فرمون  .دز یکرد و پل مکث یآهنگ یرو روشنش کرد و چند تا اهنگو رد کرد و رو ستمیبرد س دست

ه قول ب یبه تکون خوردن با صدا میپفک شدم و با مهسا شروع کرد الیخ یب .بود یاتیب ایضرب گرفت .آهنگ راز پو

 :خوندم یاتیب ایبا پو "کنم چارهیخون کن وجوان ب گریج" مهسا،

 طرف هینازت  یطرف چشما هیالالالالال ااااااا همه رازت  

 را که تو نخ چشم تو نرفت یچشم دمیند 

 منه سکه بازار منه  اریتو  ادی 

 گرفتار تو و عشق گرفتار منه  من

  یکن یآبم م یبر یراست یبر یخواستیم تو

 یکن یخونه خرابم م یکن یجوابم م تو

 شبا کم داره دلم یلیتو رو خ یلیل اخه

 طرف... هینازت  یطرف  چشما هیتو رو کم داره دلم همه رازت  یآره غم داره دلم وا 

 منه سکه بازار منه... اریتو  ادی 

 نداره یتو برام ارزش خاص یب یزندگ 
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 نداره  یسیلحظه وا هیبه پاش  نکهیارزش ا 

 کنمیروزا را شب م یبا صبور یکه دور تو

 کنم  یتو موهامو مرتب م شیفقط پ من

 کنم... یتورو عاشق م ای کنمیروز دق م هی ای

  میساکت نشست هیچند ثان یو ما هر دفعه مثل بچه آدم برا میحافظ تذکر داد که نرقص ریآهنگ چند بار ام وسط

 شد اهنگ. تمام

 طرف  هینازت  یطرف چشما هیهمه رازت  ؛در وصف تو بودا :مهسا گفت

 زدم بهش زل

 برات عشقم رهینگام نکن دلم م ینجوریا - 

حرف  نیا ارشیک یشدم که جلو فیچقدر خرک میحاال بگذر .کردیم فیمن تعر یو هرجا از چشما شهیهم .دمیخند

 .هارو زد

 نیا خوادیبگه و م تونهیتو دلشه که نم ییحرفا هی یعنی ذارهیرو م یآهنگ هیبرات  یکی یوقت "افتادم. پی ام هی ادی  

 "آهنگ به جاش بهت بگه 

  میبزار گوش کن گهیبار د هیارش :فکر گفتم  یب ،فکر نیباا

 ! یگرفت یجد ومهسا ر یحرف ها :حافظ با خنده گفت ریام

 زدم به بازوش   

 ! دونمیگمشو بگن نگن که خودم م -

 یکرد و فلش بک زد و پل هیام هده به چشم قینگاه عم هی ، لبخند با مه ارشیک .دمیخندبراش وزبون درازی کردم  

با دل و جون تو  کردیم یروکه با آهنگ همخوان ارشیزمزمه ک یو من صدا میو گوش داد میبارساکت نشست نیکرد .ا

 حافظه ام ضبط کردم...
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.نه به خاطر خواننده درخواستی !بلکه به خاطر حساسیتی که این از خنده  دمیترک هوی یتتلو ندار ارشیگفت ک مهسا

 دو نفر نسبت به آهنگ های رپ داشتند.

 مرگ  :زد و گفت دمیخندیبه کمرم که خم شده بودم و م یمهسا مشت

 کم داره .توهم مهسا !! نازیفکر کردم فقط پر گفت:حافظ با خنده  ریام

 !هیگفت:مگه چ مهسا

 میحال کن کمیبزن  نویا:گفتم  .ارشیفلشم رو دادم دست ک 

 و دنیبه رقص میهم و شروع کرد یروبرو میبا مهسا نشست.تتلو بود  رانیگرفت و زدبه دستگاهش اهنگ سنه ح 

 نیماش یها شهیخدا روشکر که ش! میریفاکتور بگ رحافظیام یالبته اگه از تشرها .خوش گذشت یکل .یمسخره باز

  میشستیم ،پاها جفت، نهیس دست به دیشد و تا خود مشهد با ینم الیخیحافظ ب ریبودوگرنه ام یدود

  میرو رد کن هرا سیپل دیریکم آروم بگ هیهابچه:پخش رو کم کرد و گفت  ارشیک

 یچون داشت اشاره م .رو کردمرکا نیداگاه همومنم ناخ .شیمهسا موهاشو کرد تو روسر !میو مهسا آروم گرفت من

 .کنار میداد بزن

 دیجناب خسته نباشسالم  -

 ممنون -

 سالم سرکار  :منم مثل قاشق نشسته گفتم 

فکر  !گرفتنش در حال الوترکوندن انگار با دوست پسرش !بود دهیچرا ترس دونمینم وونهیمهسا د .بهمون کرد ینگاه

 کنم به خاطر معذب بودن مهسا بهمون شک کردند

 ؟ ونینسبت تون با آقا- 

 !کرد سیخروخاک تو سرش فکرکنم خودش  .مهسا نگاه کرد به

 ...زهیما چ -



 عاشق شدیم

 
65 

 

 ..گهیبنال د 

 بگه گفتم: دختر خالم مهسا  نتونست

 به مهسااشاره کردم 

 و... ارشیمون ک هیپسر همسا نیام . نازیمنم پر-

 فکر کنم گند زدم رفت!برگشتن طرفم. عیکه من مجال حرف زدن بهشون نداده بودم سر ،حافظ ریام کیارش و

 دیبش ادهیخودتون هم پ؟ نیمدارک ماش! نطوریکه ا :من اخم گفت هیماموره با   

 سرکار خواهرمه  :حافظ گفت ریام 

 شهیمعلوم م-

 شد و دنبال مامور رفت ادهیمدارکش رواز داشبورد درآورد و پ ارشیک 

 .ختیهاش فرور مهسا اشک .شد ادهیچشم قره  وحشتناک به من پ هیهم با  رحافظیام 

 میبدبخت شد یپر یخر یلیخ -

به کفشته  یگیمگه ر.خاک تو سرت  :به من چه .خب داشتم معرفی میکردم دیگه .بعدشمزدم تو سرش و گفتم 

  شهیبهمون برسن همش خاطره م هیبابا و بق نینگاه کن االنه که ماش نیبش میخندیم یکل !یلنگیم

 .دادندیم یحاتیماموره توض یکه داشتن برا ارشیحافظ و ک ریکوتاه و چشم دوخت به ام یلیالبته خ. دیخند

 ... رهیشماره بابا رو بگ خواستیانگار م .ازشون فاصله گرفت رحافظیام

 ریام یااز اخم ها و چشم قره ه .البته نه از ماموره چون همش سوءتفاهم بود .دمیترس کمیاومدن خودمم  نایبابا ا 

 حافظ...

 شد کیسپند بهمون نزد 

 شده؟ یچ نازیپر -

 آخ آخ  درد بچم شده  وقتشهبناله گفتم:
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 !پره نشیماش کردیدر به در مواد با خودش حمل م ارشیمامورا گرفتنمون. ک یچیه :و گفتم دمیکرد. خند اخم

 شدم. ادهیمنم پ .نایازمون فاصله گرفت و رفت سمت بابا ا.کردم.انگار خنده هام رومخش  بود  دنیشروع به خند 

 نرو نازیپر-

  ایرو مخ اه مهسا -

ه من نگاه ب هیبا اخم  مامور.رو نشون داد  ییبابا کارت شناسا .دمیشنیصداشونو م .کتریپس زدم و رفتم نزد دستشو

 من بود. ینگاه به کارت تو دستش کرد. فکر کنم کارت مل .کرد

 سوء تفاهم شده .هم بچه ها من نایا. میرفتیم یسرکار عرض کردم که مسافرت خانوادگ - 

 بر علت دیدختر خانومتون هم مز ینوع معرف .میانجام داد ومون ر فهیبه هر حال ما وظ:رو داد دست بابا و گفت کارتا  

 .ادیب شیسوءتفاهم پ نیشد که ا

 بله حق با شماست  -

 خطر یسفر ب دیتوقف نکن-

 .نیتو ماش دمیپروبرگشتم  عیسر 

ه رانند شهیمن اخم اومد نشست . بابا از ش هیم با ه رحافظیام.داغون اومد نشست پشت فرمان  افهیق هیبا  ارشیک 

  هیکاف طنتیش نازیپر :خم شد و رو به من گفت

 .یو دلخور دیدستور بود همراه با تهد هی نیا

 نکردم یبابا من کار - 

 به هم شد .  شتریاخماش ب 

  .کردم یمن فقط معرف -

 یدیساعت دهنت باز بشه پر خون شده فهم ۳تا  رمیگیم میتا نازیپر :گفت ضیحافظ باغ ریام 

 بابا نیتو ماش رمیاصال م :گرفت بغضم
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 مسافرت روزهرمارمون نکن .ایکوتاه ب نازیپر :قفل رو زد و گفت ارشیروگرفتم که ک رهیدستگ 

 .تموم شد رفت .دیدعوا نکن .خب یلیخ :باباام گفت 

 ادیم شیپ، گهیآره بابا سوءتفاهم بود د:گفتم  ییبا پررو 

 چشم قره وحشتناک کیبرگشت با  رحافظیام 

کردم و دوباره صاف  رحافظیماچ از لپ ام هیجون گرفتم و با سرعت نور  .کردینگاه م نهیبا خنده از آ ارشیک یول 

 کوچولو لبش کج بشه. هینشستم که باعث شده بخنده . بخنده که نه 

 نایاز خنده با بابا ا میبه خدا مرد نازیپر یریکناربابا قرار گرفت با خنده: نم دیسع 

از رنگ چراغ  !مون کرد مهیاز حرصش خداتومن  جر سرکارکجاش خنده داشت.؟ :بودم گفتم  دهیحافظ ترس ریاز ام 

نوشت.  همیدرآورد و جر رادیمهسا ا ریسنجاق کج لباس ز و فلش من یو آهنگ تو نیکف ماش یتاپفک ها نیماش

 از خنده یاون وقت تو مرد

ف شد ک یبود داشت از خنده ولو م ینیزم بیس.خنده  ریبلند بلند زد ز بیغیرتم دیسع .گرفت شگونمیمهسا ن 

 آسفالت

 ها  یاود ریوقت گ رهیم ینزده بندر نیبرو سوار شو ا دیسع :گفت ارشیک 

 دیبابامواظب باش ارشیک. نازیبسه پر:گفت  بابا

 ما نیتو ماش ادیرو بده ب نازیپر دمیحافظ سپند م ریام:بعدخنده هاش گفت  دیخودش شد. سع نیبعد رفت سوار ماش 

 !!! خورهی!!!اخه سپند به چه درد حافظ میکن یخاک تو سرت معامله م 

قول میدم تو مسیر موجبات خنده ات . امیاپلتو بده خودم با کله م یگوش! یفروش یگوساله خوب چرا داداشتو  م -

 رو فراهم کنم

براش دست  یرد شدن ،مامور یاز جلو .حرکت داد ور نیلبخند ماش هیهم با  ارشی.ک دنیخنده ترک دازیو سع مهسا

 سرکار ببخشید :تکون دادم و گفتم

 شدینم یخال کردینم ورنکاریانگار اگه ا .چوندیحافظ برگشت و دستم رو گرفت و با حرص پ ریام
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 !شه  ینداره بذار خال بیع

 آخ آخ دستم  -

 کرد  ول

 یگوسفند یلیبه خدا خ نازیپر :گفت مهسا

 سوءتفاهم بود.کلی ام خندیدیمخوب حاال همش  -

مغز تو  شیکه مغز خر پ یفکر یدختر سبک سر و ب هیتو .اصال هم خنده نداشت:آره جون خودت.حافظ گفت  ریام 

  رهیگیم گوریف

  یکن یم نیتو چرا همش به من توه-

 میبدهکار شد زمیچ هی ایب-

 یزنیباهام بد حرف م. یکن یهمه خوردم م یجلو. یسوزونیداداش تو با حرفات آدمو منه  -

 کمی مگیفقط م؟کنم  ریخواستم تورو تحق یمن ک،دلم  زیعز ،آخه گل من :تو صدام بود که نرمش کرد و گفت یلرزش 

 رفتار کن نیبزرگ شو و سنگ

 من جلفم یکنیتو فکر م .قبول دارم یلیخودم خودمو خ .نمیهم سنگ یلیمن خ -

 آروم تر و موقرتر باش کمی. یطونیش یلیفقط خ ،ستین نطوریدرستش کن. ا ایحاال ب- 

  ستمیمن به نظر تو موقر ن گهید نیها ؟؟خوب هم -

 یمردیم یگفتیسرکار رو نم ببخشید نیمثال االن ا گهیم یزیچ هی گمیم یال اله اال اهلل هرچ-

 دوست داشتم بگم  یول ،شد یچرا م :زود جمعش کردم و گفتم یشل شد ول شمین 

  یزد دیبود به سع یچه حرف نیمثال ا !بده صیدرست رو از غلط تشخ !دهیکه دوست داره رو انجام نم یآدم هر کار-

 کدوم حرف -
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 .که سر کار به سنجاق لباس.. نیهم -

 خورد"استغفراهلل"دستی به ریش نداشته اش کشید و ادامه ی حرفش رو با گفتن 

 .منم خندم گرفت  .مهسا سرخ شد 

 !تو کلمات تو یشیچقدر خورد م .تو دهنم هواومدی :گفتم

 چشماتو نبند و دهنتو باز کن !کن و بزن نیحرفاتو سبک سنگ -

 ستین میحال یچیمن خرم ه یعنی .یکن یم نیتوه یدار -

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک -

 ؟یچ یعنی یکن یدهنتو باز م یبندیچشماتو م گهیچرا د-

 نداره  دهیبحث با تو فا- 

 ؟ یکم آورد-

 بگو  یزیچ هیتو  ارشیک :ادامه دادم ارشیبه ک رو

 .کنه یماستمالوو اشتباهاتم ر فیکار هامو برام رد ارشیک،عادت کرده بودم  انگار

کر ف یشک ندارم ول یهست یتو دختر پاک و ساده ا نازیپر نیبب:بار برخالف انتظارم لب باز کرد و گفت  نیا یول 

نه به خاطر  ،ادیم یا تشری زنهیم یان. اگه حافظ هم حرف لهیپلهیشیاطرافت مثل خودت پاکو ب یهانکن همه آدم

اتو مهار موه گهیاگه م.و بهتر از تو به اطرافت توجه داره  شتریکه ب نهیبه خاطر ا..نه. ،سوال ببره ریبخواد تورو ز نکهیا

 !و دلشیداره که تو ازش خبر ندار یجنس مخالف لذت یبرا دنشیکه د دونهیوم ستیاز قصدوبامنظور ن دونهیکن م

 نمیخواد که نگاه نامحرم با لذت به خواهرش باشه

بت مردم نس اتیذهن کهه نیبلند نخند به خاطر ا گهیاگه م:زد و ادامه داد  یلبخند.دستم رفت سمت شالم  اریاخت یب

 نیبرادر به خواهرش .نه توه رتیغ یعنی نیا ...ب نکنهذرو ج یصدات کس ینکنه و در ضمن لوند رییبه تو تغ

 تو پلیسمثال اصالً کارت درست نبود که  رهدا یجا و زمان مشخص یو خنده ا یکه هر شوخ یبدون دیبا نمیدرضمن ا!

 لمیفام .هیپسر خوب دمی. سعبشهتا رفع سوء تفاهم ند از کار افتاد یکل ن.ستین کاریکه مثل ما ب ا.اونراه شیطنت کردی
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 خب یول، کنهینم یبا مرده فرق گهینکنه که د یکه خنده و شوخ یآدم.نکن  یباهاش شوخ گمیمن اصال نم .هست

 .ستندیرنگ ن هیپاک و  دیقبول دارم .همه که مثل سع رحافظمیحرف ام

 !ابیدلم گفتم مثل کام تو

هاشون به  یبعض !ستیتو ن تیاصال در خور شخص؟اخه  دخوننیم یچ د!یدیآهنگ ها که گوش مبعضی  مثال ای 

 .یکن دشونییتا فشونیبا گوش کردن به اراج دینبا !به عرف !به شرع !به جامعه !کنندیم نیها توه تیشخص

 دش یگفتن که آدم از خجالت آب م یم ییزهایچ هیاز آهنگ ها که عمالً  یبعض گفتیراست م 

 به دلم نشسته بود  حتاشیچقدر توجه و نص .حرفاش شده بودم مسخ

 من جلف و سبکم؟ یکنیآرش تو ام فکر م: گفتم

  ستیبه اندازه اش اصال بد ن طنتمیش .یطونیش کمیتو فقط ! هیچه حرف نیا-

 کن  حتیحافظ رو نص نیا کممی .یدار ییفدا-

بزنم  ،اومدکرکر خنده راه انداخت دیدفعه سع نیا گمیم :گفتم میایدر ب نیجو سنگ نیاز ا نکهیبه خاطر ا بعد

 ؟ادیتوگوشش حساب کار دستش ب

تو  نیاسیساعت داشت  کی چارهیناراحت شد .حق داشت  ب ارشیانگار ک.خودمم غش کردم  .خنده ریمهسا زد ز 

 . خوندیگوش من خر م

 شهیآدم نم نیا:حافظ گفت  ریام

جا  یخودت گفت .کردم یشوخ .همه حرفات رو هم قبول دارم ستمیخرکه ن .حافظ. آرش به خدا متحول شدم عع- 

 !گهیجاش بود د .داره

  یستیتو خونته آدم بشو ن طنتیش :خنده اش رومهار کرد و گفت ارشیک

 .بده  ،.اصال فلشم رو فرمت کنکنمیهستم.ثابت م-

 نازیکنما پر یفرمت م :ابرو باال انداخت و گفت
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 دارم  وترمیهمشو تو کامپ ستین یالیخ .بکن :گفتم لکسیر یلیخ 

کردم اخم  یشوخ :چپ چپ نگاهم کرد که خم شدم و کنار گوشش گفتم ارشیک نباریاز خنده. ا دیحافظ ترک ریام

 نکن

 کارت کنم یچ گهید یا کهیکوچ یپر -

با مهسا انقدر گفتیم و خندیدیم پشت . میغذاهامون رو خورد یو تو خنده و شوخ میمهمانسرا نگه داشت هی کینزد 

 افتاد  زیو زیپرده گوشم به و نازیبسته پر:گفت  یبا درماندگ رحافظیکه ام سر امیر حافط و کیارش،

 ،سخت بود یلیجادار بود و گرنه خ نشی.خدا رو شکر که ماشمیدیوخواب میبغل کرد گرویبعد از ظهرم با مهسا همد 

 .میدیخوابینم تهسو نش میداشت دنیچون هر دو عادت به دراز کش

 

ودم ب ییاز اون دسته دخترا .شروع شد میکه دل درد و کمردرد لعنت میمونده بود برس یساعت هی!شانس ندارم  گمیم 

 هم انقدر باشه مانیواالفکر نکنم درد زا .هر ماه دمیکشیرو م مانیکه درد زا

  رمیمیمهسا دارم م :تو گوش مهسا گفتم 

 ؟ یشده پر یچ-

 یکمر درد لعنت،بازم دل درد -

 ؟میحاال چه کار کن !ستیوقت حواست به زمانش ن چیه !دختر ییچه قدر سر به هوا -

 رمیمیدارم م ؟یمالیکمرم رو م -

 بایکه تقر ارشیک .شد یهم از خجالت اشکام جار ،هم از درد .دمیرو شن ارشیک یصدا .شهارو پا سرم رو گذاشتم 

 که من هر ماه بساط دارم  دیفهم یمعموال م ،خونه ما بود شهیهم

 ؟یخوب یناز-

 کنهیکمرودلش درد م -



 عاشق شدیم

 
72 

 

ه خواب ک رحافظیام .دیترکینشنوه.دلم داشت م مویگر یلبم رو محکم گاز گرفتم که صدا .نتونستم حرف بزنم خودم

 .  دیدیهفت خان رستم روم

 زنگ بزن به خاله بگو .فکر کنم قرص مرصاشو  آورده باشه ستیحالش خوب ن ارشیک :مهسا گفت 

 دختره سر به هوا  :گفت رلبیکه با حرص و ز دمیشن 

 ...دیباز فهم ،تو سرم خاک

 نی... باشه خاله... چشم تو پمپ بنزدیایکنار زود ب زنمیدل درد کرده... آره م نازی...پر میسالم خاله ...نه خوب -

 میمنتطر

ز من ا کردخودشیشدت گرفت.مهسا درکم م میدردم کمتر بود.گرو بهتر بود  خوردیتکون م نیماش نگه داشت انگار 

 .انشیهم بدتر بود موقع ماه

 اریجونم طاقت ب نازیبرات پر رمیبم یاله-

 ... نازی... پرنازیحالم گفت: پر دنیشد باد داریحافظ هم ب ریام 

 چشه؟ نازیمهسا پروقتی دید جواب نمیدم رو ب مهسا گفت:

 دل درد کرده  -

 ؟ یاوردیقرصاتو ن :بهم گفت رو

 نه  :دمینال

 رنگ به رو نداره .دست و صورتش رو بشوره کمی یبهداشت سیمهسا ببرش تو سرو-

شد .قرصام رو گذاشت داخل دهانم و  آب رو  کمونینشده بودم مامان نزد ادهیهنوز پ .از خدا خواسته بلند شدم 

 خودش به خوردم داد 

 مامان یخوب -

  ییخوام برم دستشو یآره ...من م -
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 زمیبرو عز-

 ... آره رنگ به صورتم نبود. صورتم رو شسم.دمیخودمو د نهیتو ا یبهداشت سیسرو میمهسارفت همراه

  دمیکشیدادم چقدر ازش خجالت م صیرو تشخ ارشینگاه نگران ک نیکنار ماش 

 داشته باش خخ ایح نازیپر نیآفر

 کمردردم هنوز به جا بود.  یخوب شه بود ول یادیاثر کرده بود دل دردم تاحدود ز قرصا

 کمرم رو بماله زیخوام عز یبابا م نیتو ماش امیبه مامان گفتم مامان م رو

 دمیخوابه خودم کمرت رو ماساژ م زیفقط عز زمیاعزیب -

 باز مهسا یستیشما بلد ن-

 مالم یرو م کلتیمشهد همه ه میراه نشو خودم تا برس مهین قیمهسا محکم بغلم کرد و گفت رف 

 یزیه یلیتو خ خوامیحرف زدنت اصال نم نیخاک تو سرت مهسا با ا- 

 ؟یشد بهتر کمونینزد ارشیک دمیمنم خند دیبلند خند 

 و گفتم اره خوبم. نییکرده باشم  سرم را انداختم پا ییانگار که خطا 

 یاستراحت کن یحساب یتونیم میدینمونده رس شتریساعت ب مین دیسوار ش دیایپس ب-

 

دو تا درخت تنومند توت بود البته توت  اطشی.تو ح میدور هم باش یکه همگ میکرده بود هیبزرگ کرا ییالیخونه و هی

 یلیسالنش خ .بزرگ هم بود یلیاستخر خ هی اطشیو باال رفتن ازش.گوشه ح یواسه باز دادیجون م ینداشت ول

کمر درد داشتم تا اتاق مشترکم با  یلیخ .شد میجمع تقس نیب عیو سر یشش تا اتاقم داشت که به راحت .بزرگ بود

 .به خودم مدیچیتخت و پتو رو پ یخودمو انداختم رو ،رفتم تو اتاق ،و سودابه مشخص شد ایمهسا و دل آرام و سون

 !شدیخورد زنده م یمرده م .حرف نداشت زیعز یجوشانده اومد تو اتاق.آخ جون معجونا هیبا زیعز .هنوز درد داشتم

 !احد ه نیتا ا یعنی
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رو  وانیتو ل اتیآساش آگاه بودم نشستم و کل محتومعجزه ریچون از تأث یحالت تهوع داشتم ول نکهیبا ا 

 .دمیسرکش

 جون؟ زیعز -

 ؟زیجون عز -

 ؟ یدیکمرمو ماساژ م -

 .کار کنم یاومدم چ یپس فکر کرد-

ردن ک بشروع کرد به چر تونیرو داد باال و با روغن ز زمیتپلش. بول یپاها یلپشو بوس کردم و سرم رو گذاشتم  رو 

 تا بو گند روغن بپره. زدمیم فیل دیساعت تو حموم با هی ومدیانقدر بدم م م.کمر

 !!یراه انداخته بودن. جام خال یشلوغ باز اطیکه تو ح ومدیدخترا م یصدا 

 .به در خورد  یتقه ا 

 تو مادر ایب-

 باال خب!! یدیخرخرم کش او ترمن  راهنیمرد باشه پ دیتو مادر؟!! شا ایب ویچ یچ

چمدونم  اوردیخودش ن یرو صاف کردم. به رو رهنمیپ .نییاونم سرش رو انداخت پا. دمیاز جام پر ارشیک دنیبا د  

 ؟یخوب :و گفت واریرو گذاشت کنار د

 . دهیصددفعه حالم روپرسامروز ... زمیعز  

 . ی:آره مرسگفتم

 ن؟یچ نایا :گفتم. نیزم یرو یآب یافتاد به دونه ها چشمم

 .ر کرد به سگک لباست پاره شدیهوا گ یدیمنه مادر پر حیتسب -

 .دیچشمام کف پات بخش زیآخ عز -

 .جون زیخوشگلت بشم عز یخدا نکنه من قربون چشما -



 عاشق شدیم

 
75 

 

 .فقط تو خوب شو .کنم  یخودم درستش م .سرت یفدا:شد و گفت  کینزد ارشیک 

 شد. یحال هیو دلم  دمیمن شن یول دینشن زیفکر کنم عز.گفت  آروم

 کنم ولش کن یمادر خودم جمع م -

 .کنمیدرستش م کارمیب زیعز نه-

 اهللاشنا ینیبب ریخ -

دستش شفا بود به خدا .چقدر آروم  شیشروع به ماساژ دادن کمرم کرد. آخ زیو عز زیعز یرو پا دمیدوباره خواب 

 شده بود درد کمرم. 

کردم  یانداخت تو نخ نگاه م یرو م زیعز حیتسب ینشسته بود و با حوصله دونه ها یصندل یکه رو ارشیداشتم به ک 

 ؟جونم زیعز :گفتم زیآروم به عز.

 .بگو زیجون عز-

 دهیجواب م کیمراد ب زمثلیعز زنمیمن مثل خورزوخان حرف م گهیحرف بزن د واشی

 .زیعز واشی :گفتم 

 ارت؟یبرم ز تونمینم گهید یعنی زیعز گمیقربون خنده هات برم من. م :کرد که دلم براش رفت  یزیخنده ر 

 به یبچسب یبر دیحتماکه نبا .شنوهیصداتو م. یزنیباهاش حرف م ینیشیم اطشینه  قربونت برم من .تو ح-

 .دورت بگردم ،که حشیضر

خراسان  میبر دیبا میما همش سه روز مشهد .حرم یخواست برم تو یمن حاجت داشتم دلم م زیعز :بغضم گرفت  

 ؟ ارتیبرم ز یپس من ک .شمال میریبعد م مییدوروزم اونجا .یخواستگار یشمال

 .یایب یبر یغسل کن یتون یکه کم شد م تیزیمادر خونر-

 .یحرف بزن خوب آبرومو برد واشتری زیعز یوا- 

 .زنمیحرف م واشیدارم  زمیعز -
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 .من حساس شده بودم .زد یحرف م واشی گفتیراست م 

 ؟کنم ارتیاگه حالت بهتره من برم غسل ز مادر-

 .جون مثل روز اولش شد زیعز ایب : زیرو داد دست عز حیبلند شد و تسب ارشیک 

 .مادر ینیرببیخ یاله -

 جون زیواسه منم دعا کن عز :و گفت دیرو بوس زیعز یروسر ارشیک 

 .تو دلته برآورده شه پسرم یهرچ اهللنشاو گفت ا دیرو بوس شیشونیپ زیعز 

 هی ی..در نزن دیبفرما االی االی. گفتم شدیتو اتاق با خنده .چرا انقدر همه کاراش برام گرون تموم م دیغزاله در نزده پر 

 .در نیوقت واسه دکوره ا

 !یندار ارتیسعادت ز دمیشن :کرد و گفت یخنده ا 

 زیعز .فکر دهن گشادش رو باز کرده یافتاد که ب شیانگار خودش هم دوزار.آب شدم از خجالت  ارشیک یجلو 

 ؟دختر خوب  هیچه حرف نیا :شماتت بار گفت

تو  تم.رف رونیکه اخم هاش تو هم رفته بود کردم و از اتاق زدم ب ارشینگاه به ک هی .یمن بغضم گرفته بود حساب یول

 مهسا  شیپ اطیح

 ؟ یخوب-

 !شما ی:از احوالپرسگفتم

 .عشق رواز سرم پروند عشقم  اطشیح یو دلباز یقشنگ دیببخش -

  میدرخت نشست یکنده ها یرو قیآالچ ریز میرفت .رو گرفت و با خودش کشوند دستم

 :حاال بگو چته؟گفت

 رندهیبابا گ یچیه -

 ؟یهنوز درد دار -
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 مهسا ؟؟  -

 . خورمتایصدام نزن م ینجوریا-

 .خودش رو داشت یدر همه حالت لودگ. دمیخند

 .خل و چل سر به سرم نذار -

 .به من بگو چته عشقم -

 .قوع -

 نداشتم مهسا؟ ارتیمن سعادت ز :گفتم دیخند

تا باور  طایتو ح نمیخوام با تو بش ی. مرمی. اصالً منم تو حرم نمحهیبه ضر دنیکردن فقط چسب ارتیگفته مگه ز یک-

ه ک خوادیاز همون تهران هم سعادت م یباش اطشیح یگنبد تو یروبرو ای یحرم بر یتو کنهینم یفرق چیکه ه یکن

 .یباهاش حرف بزن

  .مهسا یبلد ییتو چه حرفا یوا -

 .سربازتم بابا -

را که دوستش دارم دوستم داشته  یبه حرم برم وازش بخوام کس خواستینشد. فقط دلم م یدلم راض یول .دمیخند

 ۱۱که اومدم مشهد  یبار نیشدم.آخر ینجوریکه ا ارتشیبرم ز خواستهیحتما نم کردمیفکر م ،داشتم یحس هی .باشه

رک برم باغ وحش و پا خواستمیکردم و م یباز اطیتو ح شتریب.نبود  میحال ارتیاز ز یزیسالم بود اون وقتا که اصال چ

 ... نایو ا

آرزوم رو برآورده  ارتیبتونم برم زاگه باور داشتم که  یعنی ،کردمیفکر م ارتیبارمه اومدم ز نیکردم اول یم احساس

م اگه کن یو گفتم مهسا فکر م دمیو جون کش از دل قیآه عم هی .مثل بچه ها شده بودم یسالم بود ول ستیکنه .ب یم

 .که امام رضا نخواسته حرفامو بشنوه هیعنم نیبه ا .رمیگیکه حاجت نم هیمعن نیکنم به ا ارتینتونم ز

 .نگو  ینجوریدور سرت بگردم ا -

 یزنیبه خاطرش بال بال م نقدریکه ا هیچه حاجت نیا:گفت  طنتی.با شدمیورچ لب
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 ها ؟؟ -

 .یجواب ند یخوایم یعنیها  یگیم یزهر مار و ها ...وقت-

 دمیخند 

خانوما هم... من موندم و  .مردا رفتند میکنار سقاخونه باش یساعت بعد همگ کیحرم . قرار شد  میرفت میآماده شد 

 .مهسا

 .گهیمهسا پاشو برو د -

 مترسیتو حرم شلوغ پلوغه م .شنوهیبهتر صدامو م ینجوریکنم ا یفکر م .جا دعا کنم نیخوام از هم یم رمینه نم -

پدر  یب یبچه  نیکه بعد با ا شمیبشه .فکرشو بکن حاجات من با غزاله عوض بشه خوب بدبخت م یپات یحاجتا قاط

 ؟!شکمم چکار کنم یتو

 ارتیبره ز زنهیداره بال بال م دونستمیم .خنده ام گرفت !هیافتاد منظورش چ میتازه دو هزار .با تعجب نگاهش کردم 

  رهیفقط به خاطر منه که نم ،

 ؟ میکن یکار هی :گفتم

 باشه-

 !سایبعد آماده باش وا هیکه چه کار نیخاک تو سر ت صبر کن بب-

 .گمیمن نه نم رمیبم یخوب اخه تو بگ -

 .منم دعا کن ی. تو برو تو براوونهید-

 باشه. -

 .برآورده شدن حاجت تو دعا کنم قول شرف یاول برا خورمیقسم م:بلند شد و گفت  

 !اینکن یشرفیب -

 .و رفت میو هم رو بوس کرد میدیآروم خند 
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بودم داشتم منفجر  اطیفقط منه بدبخت تو ح ارتیز دهمه رفته بودن .یینمازم سرم بود زل زدم به گنبد طال چادر

 کمیکردم  هیرو صورتم پاهامو بغل کردم و گر دمیچادر نمازم رو کش .دیبالخره بغضم ترک. کردیدرد م نمیس ،شدمیم

و ام ر ارتیشده بودم ز ضیمر رتریساعت د ودفقط  کردیبده طلبم م خواستیسبک شدم حاجتم رو نخواستم اگه م

 .اومد ابیساعت که گذشت اول کام کیکرده بودم چقدر من بدبختم امام رضا هم ردم کرد .

 قبول  ارتیز - 

 "کجا بود!!! ارتیز"

 .نیممنون همچن - 

 د؟کجاان هیبق !یچقدر زود اومد -

 .نجایگمشون کردم اومدم ا -

 .یشد یبا چادر چقدر خوردن -

 عق!!! 

از مدل حرف زدنت  ادیخوشم نم ؟یکال با من حرف نزن شهیم :گفتم .بودم یهنوز از دستش شاک .اخمام رفت تو هم 

 .نگاه کردنت  رهیوخ

 اد؟یبدت نم ارشیک رهیخ یهاآهان اون وقت از نگاه :زد و گفت یپوزخند

 .کنم یخوام حرمت شکن یوسط حرم نم .دهنتو ببند -

 .حافظ ازم فاصله گرفت ریو ام ارشیزد و با اومدن ک یپوزخند 

چند بار بهم تذکر داده بود  .مشکل داره ابیحافظ هم با کام ریام دونستمیم .هردوشون تو هم رفت یاخم ها 

از نگاهش هم که  .کردیانداخت و تو کارهام دخالت م یم کهیراه به راه بهم ت ومدی. خودم ام خوشم نمدوروبرش نرم

 متنفر بودم.
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باز هم حالم  ،پارک و گردش و پاساژها ،میرفت یهر جا که م ؛بهم خوش نگذشت یلیخ .سه روز به سرعت گذشت 

 هیگر یمن نرفتم و موندم خونه و کل ،حرم درفتن یخداحافظ یروز آخر هم که برا .کنم ارتیگرفته بود که نتونستم ز

 .کردم

به  بار نه نیا .ارشیک نیباز با مهسا نشستم توماش .ها نیتو ماش میو نشست میها گذاشت نیها رو داخل ماش چمدون

امام رضا بود که چرا من رو  شیهمه ذهنم پ .نبود ارشیاصال حواسم به ک ،باشم ارشیک شیپ خواستمیم نکهیخاطر ا

فکر  نکهیبدتر از اون ا. دادیآزارم م یبدجور اشتمند ارتیام و سعادت ز یحس که آدم بد نیا .تو حرمش دراه ندا

خواستم.واقعا بچه شده بودم.  از  یرو فقط واسه گرفتن حاجت م ارتیبه جز من.انگار زد رنیگیهمه حاجت م کردمیم

 ریپخش بلند شد نگاه کردم ام یشده بودم که صدا رهیخ رونیب یهاحوصله به منظره ی. بدمیخودم خجالت کش

 گهیشانسه منه د ایب"تلنگر بود که بشکنه  هیکاش آهنگ شاد باشه چون بغضم منتظر رو زد  یلحافظ بود که پ

 "حالم رو خراب کرد شتریآهنگم ب نیداشتم ا سمیخودم کم ساد

 یاتیب ایآهنگ آغالما پو 

 ینخواست که مال من ش رینکن که تقد هیگر

 یتنها بمونم پس سهم عشق من چ خواسیم 

 

البته قبالً هم به قول  .گرفتیام م هیزود گر داچقدریجد د.ختنیاشکهام  فرور .کرد ادیپخش رو ز یصدا ارشیک 

 !نقدرینه ا یزرزرو بودم ول رحافظیام

 نفس هام شنیتموم م رمیمینکن م هیگر 

 تو دست هام ستیدست تو ن نمیخدا کنه نب 

 زنهیبه جونم م شیتو آت ینکن اشکا هیگر 

 

 . دمینشن ور یاتیب ایپو یصدا گهیو د دیبغضم ترک 
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مراسم  یبرا یدوتا جور بشه به زود نیاگه ازدواج ا. گهیجونم بسه د یپر :گوشم گفت ریمهسا بغلم کرد و آروم ز

 ارتیز میریم .میگردیعقد بر م

 کرده؟ تتیاذ یکس؟ یکن یم هیچرا گر نازیپر ؟نازیپر :صدا زد رحافظیام 

 .ستین یچینه بابا ه :من مهسا جواب داد یبه جا 

خودم رو جمع و جور  .من تشنه اومدم به چشمه تشنه تر برگشتم ستین شیرفته واقعا حال ادشیچه خنگه  نیا" 

جرعت  یکس:م رو پاک کردم و گفتم ها اشک"نباشه  ادشیکاش اونم  ،بود ارشیبدتر از اون ک .کردم که نفهمه

 !یگذاشت هیچه آهنگ نیدلم گرفت آخه ا کمیکنه!!؟؟ فقط  تیمنو اذ کنهیم

 گهیم یه نکهیا !یدار کاریبدبخت چ نیبه ا :من خنده اش گرفت و با خنده گفت یحالت ناگهان رییحافظ از تغ ریام 

 ! یستیتو ول کن ن،آغالما ،نکن  هیگر ،نکن هیگر

 .زدم به بازوش یمشت یدلخور با

 .کرد  یدست برد و آلبوم رو عوض کرد و پل ارشیک 

 جونم آهنگ !!! 

آهنگا رو  نیشدنشون نگذشته ا یساعت از مشت میرو ببخش هنوز ن نایا یول ارتیز یامام رضا منو که راه نداد ای

 !واال  دنیگوش م

 یوت ارشیم افتاد تو نگاه رنگ شب کهنگا .هوا بهم بخوره بلکه با آهنگ هماهنگ بشم کمی نییرو دادم پا شهیش

 ؟یخوب :گفت یبه حالت لب خون نهیآ

 .آره  یعنیچشامو بستم  .زدم یلبخند اریاخت ی. بکردیآرومم م هاشیچقدر نگران ...شده بود زیچقدر برام عز 

ونه کوچکتر از خ میاجاره کرد تییسو هی. میدیتا رس میدو ساعت تو راه بود.بود  چیدر پ چیکجا بود انقدر پ دونمینم

آقا محمد شوهر خاله .ک بود یکوچ شمطایح یمتر ۴۰سالن  هیبا ،داشت یمتر ۱۲دو تا اتاق  .تو مشهد بود ییالیو

 بهتره . میاجاره کن تیبچه ها به نظرم دوتا سوئ :گفت رایسم

 خانم ها یمخصوصا برا.کوچکه سخته  نجایا گهیراست م :گفت پندس
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 مردا تو سالن  .خوابن  ی!!خانوما تو اتاق هام یا یچه سخت .همش گهینه بابا دو شبه د :گفت الیخاله سه 

 . چسبهیم شتریدور همه ب گهیراست م:گفت  مهسا

و سپهر و من  رایاقامحمد و خاله سم  یخواستگار یقرار بود شب برا .میها رو جابجا کرد لیو وسا دهمه موافقت کردن

معرف  ییجورا هی.منم چون سلن دوستم بود و  میشلوغش کن یم.به نظر بابا درست نبود جلسه اولیو مهسا بر

 !باشه یبدون من صفانداره....اوهوم اوهوم نوشابه لطفاً مشک یمجلس چیکال  ه نکهیم از ایالبته بگذر م.بردنیم

رو مراسم  نایا یوا یوا :و گفت دیکش یسوت ابیکام رونیب میو از اتاق زد میدیبه خودمون رس یمهسا کل با

 !؟یعروس ای هیخواستگار

 !نکبت به تو چه  

 و؟ی یوزمیاکسک: گفتم

 ها! ااکثرامامزادهی .صدام زد رحافظی. امرخندهیز مهسازد

 یراهم که ب ارشیرفته بود. ک ادمیرو  رحافظیام رتی.راه افتادم دنبالش.جو سفر گرفته بودتم که غاطیرفت سمت ح 

د یباال فکر کنم حافظ رواصال ند دیابروش پر یمن تا دنیبا د.شد  اطیرفته بود همزمان داخل ح ینیریگل و ش دیخر

 ؟!چه وضعشه نیا یناز:که گفت 

 "ان!ج "

 مگه چمه؟ -

 !شرته نه مانتو یت یکه تنت کرد یفقط اون ستین یزیچ :گفت با غیض حافظ ریام 

ود . لحنش تندتر شد:زدیخندم رو که د ،خندم گرفت .تا ارنجم بود نشمیآست .کوتاه بود یلیمانتوم نگاه کردم خ به

 .عوضش کن برو

 . گهید یخواستگار  میریم میداداش دار عه -

 !یداره گفت: چه خبره خودتو خفه کرد یچه ربط یعنینگاهم کرد  هیاندر سف عاقل

 ها !!! -
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 .کنهیداره ازت چکه م لیهاو کوفت.اکل-

 !لیکالس. اکل یماته ب شمیآرا هیچ لیاکل:خنده گفتم  ریزدم ز 

 و مچ اطیتخت کنار ح یرو گذاشت رو ینیریگل و ش ارشی. کچوندیمچ دستم رو گرفت وپ ،از خنده ام لجش گرفت 

 چارهیب نیراه به راه به ا  یدار یروببر تو. قاط ینیریتو گل و ش:حافظ در آورد و گفت  ریدستم را از داخل دست ام

 . یدیم ریگ

 من اخم هیحافظ با  ریتا خودش بهم بتوپه ام کردیم یداشت ماست مال شناختمشیم یول .دفاعش دلم قنج رفت از

 هیبا و اوردمیکم ن یکنفم کرده بود ول ارشیجلو ک رحافظیام نکهیبرداشت و رفت داخل خونه. با ا ور ینیریگل و ش

 . یدونه ا هی :گفتم ارشیچشمک پدر درآر رو به ک

 .چشم مردا رو روت  چپ نکنه رتیکه بند لباس ز یکنیمناسب تنت م یمانتو هی یریم عیزود تند سر! یخودت-

 حدافتصاحه!!! نیتا ا یعنیخاک برسرم  

 هیچه رژ نیکم کن  ا شتمیآرا:خنده اش گرفت وگفت  .سرشانه پشتم رو نگاه کردم یو از رو دیسرم چرخ اریاخت یب 

 !یزد

نشست رو لبهاش و گفت کم  ییصدا یخنده ب.لبام  یکردم رو چیو چشمام روق رونیلبامو دادم ب اریاخت یب باز

 .کن بدو برو درست کن خودتو یطونیش

 !آرش:گفتم  یبا دلخور 

 .بپوش یزیچ هیمانتوتم  ریآرش و کوفت . از ز -

 . دناتمیخجالت کش نیا وونهیمن د یعنی:زد و گفت  ی. لبخنددمیدندونم. تازه خجالت کش یرفت ال لبم

 رمایگینگام نکن گازت م ینجوریا:و گفت  دیگرد شد تو صورتش خند چشمام

 جان ؟؟!!-

 .بروبچه -

 ؟ یآماده ا نازیپر:صدام زد  از داخل خونهسپند
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 . شمیاماده م امیها!؟نه االن م-

 زده . دمیافتادم. کصافط چه د رمیبند لباس ز ادیخواستم برگردم برم که  

 .روتو بکن اونور  برم تو اتاق :گفتم 

 ؟خب برو چرا من رومو کنم اونور- 

 . یزیپررو و ه یلیچون خ- 

چه  نیا یتوعقل ندار .نکردم یزودم بپر تو اتاق تا قاط.من راه برو  شیپ ایب :زد راه افتاد سمت خونه و گفت یلبخند

 .یدیپوش هیلباس

 .دلت بخواد یلیخ-

تنگ ونازک بود بند لباسم رد  یلیپشتم رو نگاه کردم چون مانتو خ نهیتو ا،رفتم تو اتاق  .زد یکرد و لبخند نگام

زانو بود  یمانتو که تا باال هیبا  ممویمال یبود.خاک تو سرم. مانتو کوتاه صورت دایانداخته بود تو مانتو تا رنگشم پ

برق لب زدم.مدادچشممو هم با  هیچرکمو پاک کردم و  یتتنم کردم رژ صور شرتیت هیهم  رشیاز ز م.عوض کرد

 و گفت پاچتو گرفت ؟ دی.مهسا خندرونیدستمال کمرنگ کردم و از اتاق زدم ب

  ؟یک-

 !حافظ  ریام رقضبیم :گفت یاشاره کرد ول ارشیچشمک زد و به ک

 .نازک کردم  یپشت چشم رحافظیام یاومدم براش و برا افهیق

 .بچه ها میبر یعل ای :محمد بلند شد و گفت آقا

 .ستیکه دفعه اولش ن نیزایوا عز :مهسا گفت.قران رد کرد  ریجون سپند رواز ز زیعز 

 . کنهیدفعه فرق م نیا:نثارش کرد و گفت  یپس گردن سپند

 .دفعه داماد برگرده پسرم نیا شاالیقرآن ردش کردم که خدا خودش مبارک کنه ا ریاز ز :گفت زیعز

 .عروس برگردم کنقران رد ریمنم از ز .هم داره گریداداش ج هیسلن  ! زیعز  :با ذوق گفتم 



 عاشق شدیم

 
85 

 

 .رد شو ایب:و گفت  دیخند زیعز 

اخماش تو هم بود .افتاد  ارشیکه چشمم به ک زیو قرآن رو محکم بوس کردم و رد شدم و برگشتم سمت عز دمیخند 

به  گمیم ،داداشش زن داره ها زیعز :گفتم یماست مال یبرا عیسر.فکر کردم از حرف من ناراحت شده  نانهیخوش ب.

 !هوومندارم با  یکش سیو گ سیحوصله گ ست؟ینظرت جواب رد بدم بهش بهتر ن

 .که واسه داشتنت جونشو بده دمیم یبه کس دمیبه کس کسونت نم :و گفت دیلپم رو کش زیعز 

 .خوامشیخدا نکنه جون بده زنده م .چشمم کف پات زینگو عز :ذوق مرگ شدم و گفتم 

 .کن برو همه منتظرن  یطونیکم ش- 

 ؟یاسترس که ندار! یدرچه حال رمردی. دم در خونشون  گل رو دادم دست سپند و گفتم پمیشد نیماش سوار

 !شوریاعتراضم بلند شد.اه ب یتو صورتم  که صدا دیبا دست آزادش شالم رو کش 

 یاه وارید یبا وسواس حت .داره یا قهیمعلوم بود مامان با سل یکه کوچک بود ول نیبا ا .با صفا بود یلیخونشون خ 

  .هیمعمول یلیخ شونیسلن گفته بود که وضع مال .کوچه رو هم برق انداخته بود

فقط قدش کوتاه تر بود ،به سلن داشت  یادیمامانش شباهت ز د.ازمون استقبال کردن یمهربون و با خونگرم یلیخ

 بود. زیباعز یشوخ هیسلن تک بچه بود.برادرش فقط  !در کار نبود یبرادر.

شده  دیپدرش برخالف چهره جوانش موهاش کامال سف .افتادم و لبخند نشست رو لبم ارشیخورده کگره یاخما ادی

 پس سلن کو؟:داخل سالن.بدون فکر گفتم  میرفت یبود. همگ

 .رفت بهم یچشم قره ا خاله

 . زمینه ست عزآشپزخا:گفت  یمامان سلن با مهربان  

 ؟ششیبرم پ :براش تنگ شده بود گفتم دلم

 !ناز یپر :خاله شماتت بار گفت 

 "به عبارت درستتر خفه شو  ایریآروم بگ یعنی" 
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 .کنم یبرم براش خواهر دیبا ،سلن االن استرس داره ،خاله نیبب :رو نرفتم و گفتم از

 مگه نه مامان سلن؟ :بعد رو به مامان سلن گفتم 

 .برو دخترم راحت باش  .اسمم شهره ست :کرد و گفت ییصدا یخنده ب 

 ییجورا هی!عروسما  لیسپند گفته باشم من فام م:رفتم گفت یکه به سمت آشپزخانه م یشدم و در حال بلند

 !شمیخواهرزن حساب م

تو آشپزخونه و با  دمیپر .کرد یمهربان یپدر سلن خنده   یبهم رفت. سپند سرخ شد ول یا گهید یخاله چشم قره  

و شال  یبود بادامن تنگ و بلند مشک دهیپوش یبلند به رنگ آب نیکت آست هی . دمیکش یغیج پیسلن با اون ت دنید

 .میدیپر نییپا الو با میبغل کرد روه گیهمد .کرده بود یمیمال شی. ارایو مشک یآب

 من؟ وونهید یچطور -

 ؟عروس خوشگل سپند یخوب خوبم تو چطور -

 .اریب یچا ینیس هی زمیعز:تو درگاه آشپزخانه ظاهر شد و گفت  شهره خانوم 

 .چشم مامان-

 ؟زمیبر ای یسلن بلد :گفتم .رفت 

 .خودم بلدم یآبرومو ببر یخوایبرو گمشو م-

 !دهیترش شییییا- 

 تو فنجونا. ختیر یبراش شکلک دراوردم.با وسواس چا .دیخند

 سالم :نشستم بغل دست مهسا و چشم دوختم به سلن. آهسته گفترفتم . میهم داخل سالن شد همراه

زد و با همه  یلبخند.بود  زیخونه عز زونیهر جمعه آو بایبود که تقر یشناخت. دو سال یو سربلندکرد.همه رو م 

 رو دور گردوند و نشست کنار پدرش .پدرش شروع به صحبت کرد  یچا ینیس.کرد و خوش آمد گفت  یاحوال پرس
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خوام برم  یگفت م یوقت .زهیعز یلیبرام خ .با شهره جان به من داد یسال زندگ ستیخانوم رو خدا بعد از بسلن -

دلمون و پار میاش قبول کرد ندهیبه خاطر خودش و آ یول ،برامون سخت بود یلیخ نکهیبا ا ،تهران درس بخونم

 بازم برامون سخت بود که،بعدشم اومد و گفت دلش رو تو همون تهران باخته . میتا به خواسته دلش بها بد میگذاشت

همه بلند شد ان شاء  یعمر صدا کی یچهار سال که بلکه ان شاء اهلل برا یاونم نه برا .که ازمون جدا شه میقبول کن

 اهلل

خودم بهش اجازه دادم هر جمعه  نکهیبا ا .هیدیسلن دختر مق .از چشمم به سلن اعتماد دارم شتریمن ب :داد ادامه

 یشناخت .کردیو باز اعالم م گرفتیحال هر پنجشنبه تماس م نیبا ا،همراه دوستش به خونه مادربزرگ دوستش بره 

 یزایمن ن.ما هم قابل قبول و قابل اعتماده  یکه به خانواده محترمتون داره برا یکرده و اعتماد دایکه راجع به شما پ

 .هتیدوتا جوون هستند و البته خواست خدا که تو اولو نیمهم ا .نمیبینم یمقدمات یبرنامه ها رنجویو ا قیبه تحق

ندارم  یا گهیمن حرف د :هاش.در آخر هم گفتحرف نشستیکرد و به دل م یقشنگ صحبت مد.لبخند زدن همه

 .خوام  یدخترم رو م یخوشبخت نکهیجز ا

شما سربلند  شیبگذارم تا پ هیاز جون ما شیخوشبخت یبرا دمیقول م :سفت و محکم گفت یبا خجالت ول سپهر

 امیب رونیب

 .سعادت یالبته با اجازه آقا دیهم حرف بزن دبایخوایسلن جان نم،سپند جان  :گفت رایسم خاله

 .ان  یحرف اوک یب نایتخت خاله ا التیخ:گفتم  

آقا محمد گفت سپند ما که با کله تا . ستیبه حرف زدن ن یاجیبا اشاره چشم سپند و سلن اعالم کردند که احت سپس

 .جواب سلن جان مونهیاومده حاال م نجایا

 .ادیراحت سلن هم با کله تا تهران م التیآقا محمد خ :گفتم 

 .شد  ریبهم رفت وسربه ز یسلن چشم قره ا یول .دندیخند یهمگ

 ؟دخترم هینظرت چ:گفت  رایخاله سم

 تیسعادت هم با باز و بسته کردن چشم هاش و زدن لبخند اعالم رضا یآقا .زد و به پدرش نگاه کرد یسلن لبخند 

 .پدرم بگن  یهر چ :کرد و سلن گفت
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 اهللاانش همبارک :سعادت هم گفت یسعادت کرد و آقا یبه آقا یاقا محمد با لبخند نگاه

 .میدست زد یهمگ 

خونه مادربزرگ سلن که خونش بزرگ بود و آنها هم مهمان هاشون رو دعوت کنند تا  میبر یشد فردا شب همگ قرار

 شهیتهران برگزار م یتابستون که تو یباشه برا یخونده بشه و مراسم عروس نشونیب یتیمحرم غهیص

 . شدیمراسم تهران برگزار م ...وجود نداشت  یحرف مهسا افتادم پس برگشت ادی

 . دیخر ینیریاقامحمد  شتوی راه برگشت نشه.  میناراحت متوجه یزدم که کس یلبخند

حوصله نداشتم رفتم و خودم  یلیخ .کردیم فیازدواج و قول وقرار ها رو تعر انیمهسا با ذوق داشت واسه همه جر 

برخالف  دیفهمراحت  یلیخ .دو نفره نشسته بودند یراحت یرو ارشیحافظ که با ک ریبه زور چپوندم کنار امو ر

 ...شده و آماده بارش یکه به لب دارم چشمهام طوس یلبخند

 ناز؟یچته پر -

 . ستین میزیچ -

 .فکر کنم عروس برنگشته ناراحته :نشسته بود گفت یمبل تک یرو ارشیکنار ک ابیکام

 نکبت!!! یه جمله ام از ماشین عروس!

 !یگریجون چه ج ،اتفاقا داداشش تا چشمش افتاد بهم گفت :گفتم 

هم اخماش رفت تو هم  ارشیک.کرده  یقاط یعنیبه کمرم داد یفشار رحافظیام.خودم هم از لحن خودم بدم اومد  

  یناز یحقا که پر نازیبعدش هم گفت پر :توجه بهشون ادامه دادم ی.ب

بهم  وخودشون ر خوانیکه به زور م ییمن محل سگ هم به آدم ها یتا چشمات دراد ول ادامه دادم:ام گرفت و  خنده

 .ذارمیببندن نم

 .شد شیبهم مشغول خوردن چا یبا چشم قره ا 

 ..سلن اصالً داداش نداره رحافظیام یکمرم رو له کرد:آروم گفتم  
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 .ستین تیدختر باشخص هیطرز حرف زدن مناسب  نیا . یمزخرف حرف بزن نقدریا شهینم لیدل ه.نداشته باش-

 . یکن یم نیبهم توه یباز دار -

 .زود پاکشون کردم  .ختیهام فرو ر اشک

 جوجو دیببخش .ریخب حاال ابغوره نگ - 

 اونم تهران  گهیافتاد واسه چند ماه د یمراسم عقد و عروس-

 .نداره  هیکه گر نیا-

 !افکارم رو به زبون آوردم  یوا

 .ینجوریگفتم هم یزیچ هی.دونم  یم-

 .پتو ریز دمیاتاق و خز یشدم و رفتم تو بلند

ت دوس نازیپر :خوندم .بود ارشیک.پتو و بازش کردم  ریز دمیرو برداشتم و دوباره خز یاومد. بلند شدم و گوش امیپ

 ارت؟یز یبر یدار

 !نه ایبرم  تونستمیبود که م نیفکر کردم منظورش ا کمی 

 ؟یچطور یمعلومه که دوست دارم ول :فرستادم 

 .نزن  یبه کس یفقط حرف برمتیم ،صبح آماده باش -

 ها؟؟-

تو هم از مامان اجازه  ارمشیخوام برم ب یکنم که م یمشهد جا گذاشتم صبح اعالم م تی!! ساعتم روتو سوئوونهید-

 هنوز ها!! ای.افتاد؟ یایکه همراهم ب ریبگ

 کردنش نوشتم: ها !؟؟ تیاذ یو برا دمیخند 

 .باشه یچشمات بارون نمینب گهیپس د :شکلک خنده برام فرستاد و نوشت هی
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 . یدونه ا هی :نوشتم 

 . دونمیم رمیحاجت بگ رمیدارم م. دتمیپس طلب .فکر کردم ارتیساعت تو جام به ز مین

 "بچه ام  یلیخ دونمیم خودم"

 .شدم و رفتم تو سالن بلند

 .ارمشیبرم ب دیبا.تم رو مشهد جا گذاشتم عسا :گفت ارشیصبح سر سفره صبحانه ک 

 مادر یو برگرد یساعت بر هیهمه راه رو به خاطر  نیسرت ا یگفت:فدا زیعز 

 رو داره اخه؟ یساعت معطل ۴ارزش  یونیلیساعت هفت م هیگدا  گهید گهیراست م :گفت یبا لودگ دیسع 

 مادر؟ گهیراست م :چشمهاش گرد شد و گفت زیعز 

 .ارمشیبرم ب دیبا زهیبرام عز هیادگاری ستیالبته پولش مهم ن زیآره عز :زد و گفت یلبخند ارشیک 

 مامان  :مامان و گفتم شیرفتم پ میسفره روجمع کرد 

 جون مامان-

 برم مشهد؟ ارشیمنم باک -

 مامان جان؟ یواسه چ -

 .دیتو رو خدا قبول کن هیفرصت خوب یلیاالن خ .کنم ارتیرفته من نتونستم ز ادتیمامان  -

 رحافظیباشه بزار به ام :شدند گفت یباز چشمهام بارون دید یوقت یول دادیاجازه نم دیبود شا دهیهام رو ند هیگر اگه

 .بگم

 ...ایکن شیضمامان را یدار ییفدا - 

 "چغندر! چارهیکه ب باباام"
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هم ب ارشیخبر نداشت که خود ک گهید ،که منم ببره گفتیداشت بهش م .ششونیرفتم پ .بود ارشیک شیپ مامان

 !گفت باهاش برم

  ارتیبره ز خوادیشده که دوباره م ریدختره گ نیهم ا .بهتره یهم تنها نباش .با خودت ببر نازمیجان پر ارشیک-

 "مامان  یدوباره رو خوب اومد نیا"

 . دونمیم شهیزحمتت م - 

 .من رحمتم! هیوااا مامان زحمت چ :گفتمپریدم وسط حرفش و

تو صندوق  ندازمشیم بندمیدست و پاش و دهنشو م هیخاله فدات شم زحمت چ :زد و گفت یرو به مامان لبخند 

 .دختره وراج نرفته رو مخم نیهم ا .هم دستور شمااجرا شده .برمشیعقب م

 .دمیبا چشم و ابرو براش خط و نشون کش 

 بده  رتیخدا خ- 

 ؟!ایکنن یطونیش :بعد رو به من گفت

 !دوباره  ارتیز رمیدارم م .هیا غهیچه ص یطونیمامان شعه  -

 "رو خوب اومدم  دوباره"

 رفتم و آماده شدم. 

از صبح زود  نیو به خاطر هم میدیخر یروما م ینیریو ش وهیم دیبا زیبه نظر عز .مراسم شب بودند یتو تکاپو همه

 یاوقت گرفتن از محضر بر یبا سپند برا ابیکام .رفته بودند ینیریو ش وهیم دیخر یحافظ برا ریو ام دیکامران و سع

انگشتر نشون  دیخر یمامان و خاله ها برا سایپر،عقد  سفره دنید یو غزاله و مهسا برا یعل ریام،عقد  غهیخواندن ص

فکر کنم تا شب .برگشتم مشهد  ارشیخبردار نشد من همراه ک یکس بایهاشون. تقر هیعروس و هد دیو چادر سف

 م؟یشدم. سوار شد و گفت بر ارشیک نیباشن. سوار ماش ریدرگ

 .میبر- 
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 هی .دهنم بسته شده بود ارتیچرا نرفتم ز دونستیم نکهیمنم کال به خاطر ا .تو فکر بود.تو سکوت گذشت  یساعت

رخ  میدادم و  به ن هیبرگشتم و به در تک ،بود یکاف دنیساعت خجالت کش هیخب  ی.ولدمیکشیخجالت م ییجورا

 شدم. رهیو متفکرش خ یجد

 یچشما پر با مدل به روز، یموها،پر و برگشته  یهاو پرمژه یمشک یابروها .تا بوداش هزار یخوشگل ایقول هل به

  یچیه گهیکه د لشیاستا، رهیو ت یقلوه ا یلبا ،کدستیپوست سبزه و ، کیبار ینیب،خمار و درشت 

 ؟یتازه کشفم کرد-

 شده؟ یزیچ یساکت یلیجا خوردم و خنده ام گرفت گفتم:تهفه. خ 

 نکهیبه خاطرا کردمیوقت فکر نم چیه :بهم کرد و باز چشم دوخت به جاده و گفت ینگاه میو ن دیکش قینفس عم هی

به  یبزرگ شده ول یکه تو خانواده مذهب ییکوچکه دختر سر به هوا ی.پر یزیهمه به هم بر نیا ارتیز یبر ینتونست

 کنهیم هیه حرم گرهزارتاست واسه رفتن ب طنتشیشواجبش.  یسر سجاده برا نمازا سهیم یمامانش وا یادآوریزور 

!!! 

 !و مذهبم نید یتو چشم تو من انقدر ب یعنی-

 .ییو سر به هوا طونیش یلیخ -

 .ستین یکن یکه فکر م ینجوریا -

 نیست. ینجوریکه ا هیال اقل  چند ماه  دونمیم -

 ؟یچجور :با تعجب گفتم 

 زنهیسبزت دودو م یتو چشما یزیچ هی- 

 !؟یچ میطوس یتو چشا:گفتم  یبه شوخ 

 .نگفت  یزیبا لبخند نگاهم کرد و چ 

 ه؟یزچیچ هیو اون  :برسم گفتم ییجاها هیبه  خواستمیکه راه انداخته بود خوشم اومد م یبحث از

 . دونمینم گهیهمون د -
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 بد؟ ایخوبه -

 .خوب و بد باشه نیفکر کنم ب -

 .تره یبه نظر خودم از خوب هم عال یاشتباه فکر کرد -

 ؟ینیبب یرو تو چ یتا عال -

 .تو عشق -

انقد راحت بگم عاشق شدم. به خودش مسلط شد و به جاده  کردیفکر نم.متعجب بود  کمی.بهم کرد  ینگاه مین 

 .یداشته باش یتا از عشق چه برداشت :چشم دوخت و گفت

 ...گرما تو خون هی... نهیلرز تو س هی ...حس پاک هی -

 .یکنترلش کن ینگاه که نتون هی :نگاش کردم و گفتم 

 کوچکه... یپر:باز نگاه کرد گفت  

 ؟گفتم بزرگ شده عیسر،داد  یجاخال

 یلیخ -

 .داشته باشه شهیعمق داشته باشه ر دیفکر کرد و گفت:عشق با کمی 

 ...همه وجودم رو گرفته.داره  شهیر -

 ؟ یگرد یاش م شهیدنبال ر هیچ :زل زد به چشم هام گفتم 

نهالش  اتیتو وجودمه تا استخونام نفوذ کرده تو چشمام دنبالش نگرد نها ششیرو برگردوند به روبرو گفتم:ر نگاهش

 سبزه  نیبب رونیاز چشمم زده باشه ب

 .با خنده حرفام رو گفتم کمی

 ..رنگ نقره س ستیسبز ن :گفت یجد 
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ده بود ش یبودن آفتاب افتاده بود تو چشمهام و نقره ا یطوس .به چشمام نگاه کردم نهیو تو آ نییرو دادم پا ریآفتابگ

 آرش؟:رو دادم باال و گفتم  ریآفتابگ

 جانم- 

 عاشق جانم گفتناش بودم یوو 

 ؟یتا حاال عاشق شد -

 نه؟ ایبه نظرت شدم  :زد بهم و گفت زل

 میفهت شهیثبت نم ادیانگار تا به زبون ن !هیچ دونستمینم یول،تو چشماش بود  قیمحبت عم هیتو چشماش زل زدم  

 . دونمینم :و گفتم رونیو زل زدم به منظره ب نگاه ازش گرفتم ...شهینم

 ؟یدادیشد جواب م یم یجواب داد.چ دنیروبا سوال پرس جوابم

 .بغضم گرفته بود نتونستم دوباره سوالم رو تکرار کنم 

 . ستین قیال یکن یکه قلب خوشگلت رو لرزونده اونقدرها هم که فکر م یاون :گفت 

ت آره نگف ی.حتدو آبروم رو ببرن دزنیفرو بر ماشکا دمیبغضم نذاشت. ترس یول شیشناسیبگم مگه م خواستمیم

ه اگ دی. از کجا معلوم شایشد یباشه. من که نگفتم عاشق ک منعاشق  دیباشم که شا دواریام کمیعاشق شدم که 

 ؟ یک دمیپرس یم ...آره گفتیم

 یول. مدینفهم یزیچ بود. یا هیترک .پخش بلند شد یصدا .رونیوچشم دوختم به منظره ب شهیدادم به ش هیتک سرمو

 رمیدارم م شهیباورم نم ارشیک یکولمو برداشتم و گفتم:وا.رو پارک کرد  نیماش .کرد یباهاش زمزمه م ارشیک

 . ارتیز

 .که امام رضا منتظر زائر کوچولو شه میشو بر ادهیپ-

صورتم شده   خینگاهش م .از داخل کوله ام در آوردم و سرم کردم وچادرم ر .کنارش راه افتادم .شدم ادهیپ بالبخند

رفت  انیمنتظرتم.از قسمت آقا اطیشال و با لبخند گفت داخل ح ریبود. دستش رو آورد جلو و موهامو فرو کرد ز

برا  رمیرفت دونه بگ ادمی یدیا آرش د :گرفتم گفتم ارانوان .چشمم به کفترا افتاد کنارش که قرداخل منم از قسمت ب

 .کفترها 
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 .ایکفترباز شد یچند روزه حساب نیا:کردوگفت  ییباصدا خنده

 .مزه  یب :با مشت زدم به بازوش و گفتم 

 .ختمیر یمنم واسه کفترا دونه م رفتندیم ارتیکه همه واسه نماز و ز ییروزا اخه

 راه افتادم سمت حرم

 ؟ یناز -

 ؟جانم :گفتم برگشتم

 .بهم زنگ بزن رونیب یاومد .کن ارتیراحت ز الیباخ:زد و گفت  یلبخند 

 .لرز تمام بدنم رو پر کرده کردمیحس م .خودمم تعجب کرده بودم دیکوبیگفتم و رفتم سمت حرم.قلبم م یچشم 

و ر تیجمع .کردم امام رضا منتظر منه یبرسه. چرا که نه حس م حیرفتم جلو چقدر شلوغ بود.خداکنه دستم به ضر

 دمت گرم. یکردینم میدل شکسته راه دونستمی. امام رضا مدیو بغضم ترک حیبه ضر دمیراحت  رس یلیرد کردم و خ

 د.کنن ارتیز مه هیهاتو بکن بزار بق هیگر رونیبرو ب ایخانوم ب -

و از دور برا ضرح بوس فرستادم که  رونیب تی.اومدم از جمع کردمیم هیوقت بود گر یلیاشکهام را پاک کردم .انگارخ 

هست ابروهاشو برام گره کنه؟!نکنه  یکی رمیچرا من هرجا م د برام.و با تاسف سرتکون دادن ددنیدو تا خانوم مسن د

 به خدا یدونه ا هیفدات بشم امام رضا :گفتم  دلماختم و تو باال اند یهست !؟!شونه ا میزیچ هی یجد یجد

 . رونیازاشک پاک کردم و رفتم ب دمیصورتم رو با گوشه چادر سف 

و  براش دست تکون دادم .دمشید ،به زنگ زدن نبود اجیکردم احت دایرو پ ارشی. کرفتمیم دیبا یرفتنم نبود ول یپا

 .چشماش قرمز بود ششیرفتم پ

 ! یباز که خودت رو کشت :گفت 

 .حال داد یلیخ :گرفتم اخمشو وگفتم دیصورتم اشاره کرد. ند به

 .قبول باشه :زد و گفت یلبخند 
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 .شدم یمشت :کردم با ذوق گفتم یفیچه ک یوا 

 .میبر :شالم فرو کرد و گفت ریرو ز گوشمیباز یموها و باز دیبا صدا خند 

 ؟یستیگرسنه ن:گفت  نگیکوله ام. داخل پارک یچادرم رو تا کردم و گذاشتم تو از حرم بیرون زدیم.

 .یلیخ -

 .رو سر بچه ها ختهیکارر یکل. میزود برگرد میناهار توپ بزن هی میپس بر-

 

 .ناهار میبعد بر. میکن دایم ساعتتو پیاول بر ایب ؟یساعتت چ پس-

 .ساعت تو چمدونمه  -

 !؟یچ :گفتمبا بهت و  ستادمیا

 ؟یستادیبرگشت سمتم:چرا وا ستادیاونم ا 

 ؟یبرگشت یپس واسه چ -

 .رو نداشتم تیطاقت اشکات و ناراحت گهید نکهیبه خاطر ا -

 "کمکم کن نپرم ماچش  کنم. ایخدا یا وونهیآرش تو د "

 . وونهیدوستت دارم د :چون تو بغلش فرو رفتم و گفتم ...کمکم نکرد یلیانگار خ 

 هی.تازه گرگرفتم.چقدرآغوشش گرم بود  .شال موهامو نوازش کرد ریدستشم از ز هیبا .دستش دور کمرم حلقه شد هی

 یآورد و بوسه نرم نییسرشو پا.به چشماش زل زدم ،.سرم رو بلند کردم یچ یعنی دمیلب گفت که نفهم ریز یزیچ

خودتو  نازیپر :آورد و گفت مینیبه ب ی. فشاردو چشمام بسته ش ردندونمیلبم رفت ز اریاخت ینشوند. ب میشونیپ یرو

 ؟شهیم یچ نهیحال بب نیمن و تو رو تو ا رحافظیاگه ام یدونیکنترل کن م

 . دیشدم ببخش یاحساسات:از آغوشش جدا شدم و با خجالت گفتم  

 !هم دلم بخواد یلینداره خ بیع-
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 به روم اورد. موگیشیهم طنتیش 

تو روحت  ی!ا دمیحافظ هم ترس ریتازه از روح ام .دمیخجالت کش یباز برم تو بغلش ول خواستیچقدردلم م 

 .رحافظیام

 ؟ یخوب نازی؟ میبر -

 ها!؟-

 .و چند بار سرش رو تکون داد وگفت:از دست تو  دیخند 

شکستم: واو  وباالخره سکوت ر. میبا هم داخل رستوران شد .نیدنبال خودش کشوند سمت ماشورو گرفت  دستم

 .یچه رستوران خوشگل

 .رسه یمن که نم یناز یبه خوشگل -

 .درصد اون که سگ- 

 نکن  یطونیش :دیخند 

 نیبش یهرجا دوست دار:رو با فاصله پشت کمرم نگه داشت و گفت  دستش

 .اونجا خوبه  -

 .بود  یرستوران پنجره بلند گوشه

 . هیعال -

 رفتیم و نشستیم.

 ؟ میبخور یخب خانوم خانوما چ-

عالقه .خوب مااز  یخواستم بزارم پا ی.. نمیناز ناز.بال. خانم خانوما  یکوچکه. ناز ی.پرزدیصدام م نطوریهم شهیهم

 .تعجب نداشت  یجا تیمیصم نیا .میبا هم بزرگ شده بود یبچگ

 "کاش دوستم داشته باشه ایخدا"
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 ؟ییکجا -

 ؟ یگفت یچ .نجاامیهم .اهان ؟!ها-

 رو گرفت سمتم.  منو

 .انتخاب کن -

 ؟ یتو چ. چهیپلو با ماه یباقال -

 . یکباب زعفران-

 .زنمایگفته باشم ناخنک م .خوش به حالت یوا-

 .خوب تو هم کباب زعفران سفارش بده  :و گفت دیخند 

 .چهیپلو با ماه یاوووم نه همون باقال-

 گارسون سفارش ها رو نوشت و رفت. 

 .لبخند زل زد بهم هیو با یصندل یداد به پشت هیتک نهیبه س دست

 .شمینگام نکن معذب م ینجوریا -

 ؟چرا :تر شد و گفت قیلبخندش عم 

 .راه هیبه خاطر همون  -

 . یکه تو عاشقش شد یچقدر خوشبخته اون کردمیداشتم فکر م :کردو گفت یکردم. خنده کوتاه یدراز زبون

 !یرتینه غ ینه حسرت زدیحرف مچه قدر راحت از عشق من !تو ذکم  خورد

 .اخالق گندت  نیهم بد بخته با ا یلیحاال چرا اخمات توهم رفت؟اصالخ -

 .باال بردمش دیرو برداشتم و به حالت تهد زیوسط م گلدان

 .کننیهمه دارن نگاه م وونهید .میتسل:با خنده دستاش رو باال گرفت و گفت  
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 .نگاه کردم ابونیو رومو برگردوندم واز پنجره به خ زیوسط م دمیکوب یگلدون رو با دلخور 

 ؟ یقهر -

 . کنماینصفت م زننیم یاگه دستم بنداز ینه ول-

 نگاه کن به من...  :و گفت دیخند 

 نگاهش نکردم.

 ؟یپس قهر-

 .نگاهش کردم  

 ". گهیمگه من چمه. خب عاشقم شو د"

 ؟یدیند خوشگل هیچ-

 . دمیند اهیس -

 .اهیس ،گفتمیبهش م کردیم تمیهر وقت اذ .دیخند

 آرش؟ -

 ؟یتا حاال عاشق شد . ینگفت:خندم گرفت گفتم  .دیرو کش شیالیکمان خ 

 .ته سالم فارغ شمیبار عاشق م هی یتا دلت بخواد سال -

 ؟یگیراست م :بغ کردم و گفتم 

 اد؟یبه من م:زد و گفت  یلبخند 

 !بگم کم نه یچ -

 ؟خوبه گمینفر به تو م نیروز عاشق شدم اول هیاگه  -



 عاشق شدیم

 
100 

 

رنگ  یها لینشده .مخصوصا با اون فام یسال سن مثل چغندر هنوزعاشق کس ۲۷باز خدا روشکر با .بهتره  یچیاز ه 

 کمکم کن عاشقش کنم عاشق خودم. ایبرن چه برسه به پسرا .خدا یو وارنگش که دل دخترارو هم م

 .تا کارش تموم شد و رفت میگارسون غذاها رو آورد. ساکت به هم چشم دوخت 

 آخر؟ ای یزنیاول ناخنک م -

 .آخر .خندم گرفت گفتم: حاال بخور 

 دیهمه سال رفت و آمد عاشق من نشده رو چطور با نیکه تو ا نیا .طرفه بود کیفکرم مشغول شده بود. پس عشقم  

 ترسه؟ یحافظ م ریاز ام ای نهیبیعاشقش کنم ؟؟نکنه منو به چشم خواهر نداشتش م

 ؟یخوریچرا نم یناز -

 .خورمیها ؟چرا م -

 .مثل قبل بگو و بخند و بخور  .. افکار بچه گانه رو بزار کناریشد فیضع یلیچند وقته خ -

چند تا قاشق  .من هست یخوبه که حواسش به همه چ نیا یافکار بچه گونه. ول گهیمن!به عشقم م یخدا یوا

حرکت بشقاب من رو از جلوم برداشت و  هیفکرم انقدر مشغول بود که اشتهام رفت .با یعنیشدم . ریخوردم.س

 .م نروهتو فکر .بخور :بشقاب خودش رو گذاشت جلوم و با تحکم گفت

 .شونه هامو باال انداختم  .بود طنتیکه نگاهش پر از ش شیپ قهیبود. برعکس چند دق یجد .چشماش نگاه کردم به

 .بخور-

 .چشم بد اخالق :کردم و گفتم لوس وخودم ر 

 .اوردمیخودم ن یمن باقاشق من. به رو یاونم شروع کرد به خوردن غذا.و شروع کردم به خوردن  

 خوشمزه است.:گفتم  

 .نوش جونت -

 .اشتهام باز شد 
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 باز به سکوت گذشت که کم کم خوابم برد یساعت میراه برگشت ن تو

 .خوشخواب میدیناز جان پاشو رس یناز ...پر یپر- 

 .کنارش زدموصاف نشستم .بدنم بود یرو ارشیچشمام رو به زور باز کردم .کت ک 

 م؟یدیرس -

 .کردم  دارتیتو را هم مرض دارم بپ پ نه -

 .لوس:و گفتم  دمیخند انهیناش یول اوردیمن رودر م یادا

 .بخواب ریبرو تو اتاق راحت بگ:رو زد و گفت  نیماش ریشدم.دزدگ ادهیو پ 

 "فدات شم که بخوابمم حواست هست " 

 به خدا .باشم بشه جبران کنم. یدونه ا هیآرش -

 .خوش گذشت شتریخواد به خودم ب یجبران نم -

 آره؟ -

 .آره :زد که دلم رفت و گفت یبرام چشمک 

 .ودب ریهاش از حر نیداشت و آست یفیداشتم که جنس لط یتونیکت ز هی .میآماده شدن بود یدر تکاپو یهمگ ،شب

 ...که بپوشمش  رمیبگ هیدییمامان تا تا شیرفتم پ

 ؟مامان -

 ؟جونم مامان-

 رو بپوشم؟ میتونیکت ز-

 . زمیبپوش عز -

 حافظ هم بوووووق  ریجون ام آخ
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 .سر راهم سد شد ابیرفتم سمت اتاق که کام یبا ذوق م داشتم

 ؟ یشنگول- 

 "خرمگس لعنت  بر"

 !یکه چ--

 خوش گذشت؟ -

 کجا؟ -

 ؟ گمیمسافرت دو نفرتون رو م -

 ا.یکنیدراز م متیاز گل شتریپاتو ب یدار گهید ابیکام ؟به تو چه آخه-

 یر غلطه تونیبا پسر همسا نمینشدم که بتونم بب رتیغ یدختر خاله هنوز انقدر ب نیبب :دندان قروچه کرد و گفت 

 .نگم یچیو ه یکن یدلت خواست م

خداروشکر داداش دارم  ؟یبابام ؟یداداشم و؟ی یوزمیاکسک ؟یشاعرانه تره. چه کارم میشو قدم زنون بر ادهیپ -

 ؟تورو سننه  .شهیبرابر تو کلفتسه گردنش 

 یچ :دیپرس دید یمن اخم و من رو با حالت تهاجم  هیروبا ابیکام یوقت .اومد رونیحاضر و آماده از اتاق ب رحافظیام

 شده باز؟

 .کردمیروش رو کم م دیبا 

 .مشهد یرفت ارشیآقا رگ گردنش باد کرده که چرا با ک ،یچیه -

 .ینکن نیحواست باشه توه کترهیاز داداش به من نزد ارشیک ابیخودم اجازه دادم .کام -

 .بابا  الیخیمن فقط گفتم... ب ه؟یچ نیتوه -

 بوسه هیمنم با  .رفتن یبهم رفت و داخل اتاق شد تا آماده بشه برا یکردم که چشم قره ا یزبون دراز ابیکام یبرا

سبز داشت و به  یکه سنگ کار یمشک نیشلوار ج . دمیکت نانازم رو پوش .رفتم تو اتاق دخترا  رحافظیصورت ام
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بله برون  هی، گهیددیبچه ها خودتون رو خفه نکن:ا گفت یسون .دادیم ویدالرام موهاش رو و دمیهم پوش ومدیکتم م

 شفیحجاب باشن. مهسا شوت رژگونش روشوت کرد تو ک یفکر نکنم خانوماشون ب هیشهر مذهب نجاامیا.ساده ست 

 .نپاشیاز اون تر یدید هوی. میآبرو داداشتم رو نبر، دیبه خودتون برس. کنهینم بیع یکار از محکم کار :و گفت

 ؟پاشیکدوم تر:سودابه مثل خنگا گفت  

 جدا  ایمختلط باشه  یبود که عروس نیکه نرفته چند وقت دعوا  سر ا ادتونی . غزاله فهیطا پیازتر -

 .خوش گذشت  یلیخ شییخدا ریبخ ادشی یوا:گفت  ایسون

 .جنبت یخاک تو سر ب :با خنده گفت مهسا

 بود ؟ یدور رقص رو با پسر عمه غزاله اسمش چ یدیترس یاخ من به قربون تو برم که اگه از سپند نم-

 .گریج یسام :لحن مثال عاشق گفت هیبا  مهسا

 .خنده  ریز میزد 

 !شاغال یاره همون سام-

 !کثافت کردیام م یچه رقص -

 کس پا ندادم. چیبه ه دیکرد فیجنبه منو ک شییخدا یول :گفتم 

 .یومدین رونیب رحافظیو ام ارشیبله از بغل ک:گفت  یدالرام با لحن سرد 

 . زدیاگر با غزاله دعوات نشده بود که چشمات کم دودو نم:گفت  ایبه حرص خوردنش.سون دمیخند 

 .ببرند ور الشونیخفه بابا مرده شور فام-

 !اون شبا وردیپدر درن تیسگ یکم چشما یول :گفت عیا سر.آمپرم زد بال دیمهسا فهم 

موهام هم  یجلو .سرم جمع کردم یداشت  مو ها مو ساده باال یتونیز یکه پرها پسیکل هیبا .زدم  یلبخند کج 

 ختمیدستشم کج ر هیکوچولو فوکلش کردم و  رهیگ کیبه پوش دادن نداشت با  اجیدالرام اصال احت یبرخالف موها

 نییپا
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 !قلبم یوا :مهسا گفت 

 .بابا ریبم:و دعوام با غزاله گفتم  یرعلیام یعروس یادآوریبه خاطر  یبا کج خلق 

 تنم.به  دمیشالم رو سرم کردم و مانتوم رو کش 

 !باز که عشقم ی: سگ شدمهساگفت

 .گوگولم رمیگپاچتوب خوامیم-

 .ماچم کرد عیسر دیکه پر دمیکش لپشو

 

 ؟ ارتیز یرفت یبا چه ترفند نازیپر:موشکافانه نگاهم کرد و گفت  دالرام

 ؟یترفند واسه چ-

 ارت؟یز یدوباره بر یخوا یم ینگفت واسه چ ارشیک -

اصال  یکه پر دیخودش فهم .جا بزنه یحرفاست که حرف ب نیعاقل تر از ا ارشیمن مهسا جواب داد: ک یبه جا 

 .نرفته  ارتیز

 ؟ دیفهم یچه جور-

 .بود شونیاز کودن دنیهم نفهم هیانقدر جنازه ست که بق نازیهمون اولش. پر-

 .جنازه ام عمته گهیدل دردکردم د هیخفه بابا . -

 .خاک بر سرت:و گفت  دیبلند کشن یه هیسودابه  

 خاک بر سر خودت گوسفند . -

 ...که نهینه منظورم ا-

 .که خاک بر سر تابلوت کنن نهیمنظورش ا :و گفت دیدالرام وسط حرفش پر 
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 "ستمیآرش ن یبال یخودت نشونم ناز یتو رو جا من"

همونطور که  !باشه که نفهمه دیبا شعوریب یلیخ .دیها حرف نزن یتو خونه ما بزرگ شده مثل معلول ذهن ارشیک -

 هیعیامرطب هیخالف که نکردم  .ندارم هیقض نیاز ا ییاصالً هم ابا فهمهیاونم م فهمهیحافظ م ریام

چطور حافظ با اون ادعاش و گردن  دونمیمن نم .خونهیپرروعه. کال با ماها نم یلیخ ارشمیک !یبس که اپن:دالرام گفت  

 بهش رو داده  بچه پررو رو. نقدریکلفتش ا

 ! ستندیچشم و گوش بسته ن ابیهمه مثل کام .دیببخش گهید-

 !بچه واسه من درس اخالق گذاشته  هیاز دهنت بشنوه حاال  خدا

 شداواال... یماه من هم واسه خودش داستان نیماهانه ا هیقض

 

 شگاهیکه به آرا یپول د.به توافق نرسن ربهایو ش هیسر مهر دهیمگه حاال حال م هیچه کردن عروس نارویا نایمامانم یوا

 !دادن بره توفاضالب

 میمانتوهامون رو درآورد .بود زیخوب و جادار و تم یول ،نبود یو انچنان کیبزرگ بود ش یلیخونه مادربزرگ سلن خ 

دند مراسم بو یکه تو ییدخترها و خانم ها د.هم برداشتن هیبق .برداشتمهسا !نه  ایبردارم  دیشالم رو با دونستمینم.

کدوم.  مامان و خاله شالهاشون  چیه دنداشتن یروسر یول .بود یلباس هاشون ناجور نبود رسم .بودند یبدون روسر

ال ک ییداالبته زن .کرد زونیشبنم شالش رو برداشت از چوب رخت آو ییزن دا یول رونیب دو رفتن درو مرتب کردن

موهام رو مرتب کردمو شالم رو آزاد  یبود سرم جلو یرمشکیشال حر هیدادم با شال باشم.  حیترج ،بود یآدم راحت

تا زودتر سلن  رونیرفتم ب دندیجنگیبا موهاشون م نهیآ یتوجه به دخترها که داشتند جلو یو ب ردمسرم رها ک یرو

 . نمیرو بب

 خاله شهره ؟-

 ؟زمیجونم عز-

 کجاست؟سلن -

 .آشپزخونه ست :زد و گفت  یلبخند 
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 ؟ ششیبرم پ-

 .سمت چپ در اول شهیراه روهست که دوقسمت م هیاره گلم برو. ته سالن -

 گم نشم..!! یچه آدرس یوا 

 ممنون -

 . دیشال کوتاه سف هیروشن با  یکت و دامن بلند صورت هیبا  دمیرو د سلن

 .یشد یچه خوردن یوا :بغلش وگفتم دمیپر

 .رسم یتو که نم یپا به-

 ! دیدار ییالیچه  فام- 

 ! یدیحاال کجاشو د-

 پس تو چرا شال سرته؟-

 گهیرسوا د ینشو یخواه .کنمیخب شالم سر نم یول ستمیمعموالً مراسمامون مختلطه اپن ن -

 ؟دونهیحساسه م یلیسپند خ -

 .اره بهش گفتم -

 ؟پس چرا االن شال سرته -

 !شده بودم به شالش  شیریس

 .بهتره ینطوریحس کردم ا-

 .دیدار لیسالن همه جمعن چقدر فام یایچرا نم. یا یعال -

 .هاو عمو ها و عمه هام با بچه هاشونن یی. فقط خاله هاو داستنین المونمیچهارم فام کی -

 ؟ان  یماشااهلل مشهد ا -
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 .نه تو کشور پراکنده ان-

 ؟شبه هیپس چطور خودشون رو رسوندن  :گرفت گفتم خندم

 .زمیبودن خونه عز نجایهمشون ا بایتقر گهید دهیع-

 ؟تو سالن ییآ ینم.آهان - 

 . امیتو برو من مامانم اجازه داد م ینه فعالً اگه آمار تو گرفت-

 .به درک یاینم ایب یایمن رفتم م!یگمشو فوضولم خودت-

 دمیحافظ رود ریکنم که ام دایچشم چرخوندم مهسا روپ .و رفتم توسالن دمیصورتشو بوس .دمیمنم خند .دیخند

 .رفتم سمتش.

 .ردمکیم دایحاال مهسارو بعداً پ ،کرده بود تو گلوم ریگ نی.اتیدوماد شاهللیبهش بگم ا خواستمیقربونش برم م 

 .پایامضا خوشت :حافظ نشستم و گفتم ریکنار ام .لش بودوهم طبق معمول ق ارشیک

 ادیخوبه بهت م یلیشالت خ :بهم زد و گفت یحافظ لبخند ریام.برداشتم  زیم یاز رو یموز

 ! یاوردیکه شالت رو در ن نیآفر یعنی !داشت یوااا چه ربط 

 !ی.خودتدونمیبله م :گفتم

 ؟!نداره  یلباسم مورد اخالق ؟دیندار یجناب شما نظر کارشناس:گفتم  ارشیرو به ک 

 . گهیمنظورمو.خل و پررو بودم د دیفهم .بهش زدم یچشمک

 ؟نمیبرگرد بب:با خنده گفت  

 چطور؟ خوبه :حافظ هم خم شد پشت سرم رو نگاه کرد و گفت ریما!رحافظیپررو تر از من بود.جلو ام 

 .کنم  تشیاذ خواستمیبابا م یچیه:با خنده گفت  ارشیک 

 !کن تیعمتو اذ برو
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 . گردمیساعته دنبالت م هی یینجایتو ا -

 .بود مهسا

 . تیدوماد اهللاشان گمبآره اومدم به داداشم  -

 ؟ یبگ دمیپس چرا من نشن :حافظ با خنده گفت ریام

 . یگندت بره تو کت و شلوار داماد کلیه نیخام خام قربون شکلت برم انشااهلل ا گرتویج-

 !مسخره ای کنهیم فیتعر ستیکرد و گفت:معلوم ن یا خنده

 ...ارزو . یکنم برات داداش یآرزو م-

 ا.یکن دایتا خواستگارم از مشهد پ ۴.حواستم جمع کن اعصاب  ندارم زین نروزب .خب پاشو -

یدر م رحافظیباال و حرص ام رفتیزنگ خور تلفن خونه م دهیبه دوروز نکش میرفت یکه م یهر مراسم .خندم گرفت 

که  یگذاشتن در صورت شیقدم پ افمیمشت احمقن که صرفاً به خاطر ق هیها نیبود که ا نیاستداللش هم امد.او

هر وقت مامان حرف از  .حادثه بنده هیچهره به  ییبایز ،طرف مقابل رو جذب کنه دیخودش اعتقاد داشت اخالق با

ام چند  چارهیمامان ب ش.دمیدختر شدم نشونت م هیاخالق و رفتار  فتهیهر وقت ش گفتیم زدیزن گرفتن براش م

ازه اگه ا ت!وال رونهیب یکه فقط دماغشون از روسر نایاز ا رهیزن بگ هیبشه فکر کنم آخر فتهیساله نشسته تا آقا ش

 ! یبکن تو رو سر تمکه دماغ رندهیبهش گ

و دست زدنا به  دنیکل کش یعاقد اومد سلن هم اومد و صدا.نبود  یبچه ها انگار از آهنگ خبر شیپ میمهسا رفت با

ساله عاشقش  ۱۰.انگار زدیم میدی.سپند چه د کردو رفت کنار سپند نشست یباناز و اروم با همه احوالپرس .هوا رفت

که نخواستند و خوش به حال  ربهایبودند ش دهیتوافق رس به ربهایو ش هی. قبال سر مهردنیبوده و االن به هم رس

 نیهم د.داشتن یسال بود آمادگ کیو به صرفه. انگار  کیتولد سلن ربع سکه ش خیهم به تار هیسپند شد مهر

 ریام .وردندیما هم کم ن یوسط بچه ها ختندیر لشونیفام یهمه دختر پسرا باًی.تقر میکرد یخوبه خواستگار شبید

 . ششونیباز رفتم پ...نشسته بودند با هم به خنده و حرف زدن  شهیکه مثل هم ارشیحافظ وک

 ؟با اجازه-

 ه؟یچ گهیبا اجازت د .یتو که نشست -
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 د؟یگفتم راه گلوم وا شه خوب یچ هی- 

 منظور ؟- 

 ؟وسط دیرینم گمیم-

 نه منظور؟ :خنده اش رو خورد و گفت 

 .کنم کاریحافظ قر تو باسنم فراوانه چ ریا ام -

قر  من .بعدم یبهم زد و گفت :نگه دار واسه عروس میمال یپس گردن رحافظیام .نییبا خنده سرشو انداخت پا ارشیک 

 !تو کمره نه تو باسن

 .سر جام  نمیبذارن که من بتونم بش گهیآهنگ د هی:پس بگو  دمیخند

و هورا شون سپندوسلن  غیدست و ج ونیشدم .آهنگ تموم شد .م رحافظیام وهیباز تر شدو مشغول خوردن م شمین

 د.دورشون کردن هیوسط و بق داومدن

 ؟منم برم رحافظیام یوا-

 ! نایا دهم داشتن یچه آمادگ یعروس ایبله برونه :اخم گفت  با

 ؟.حاال من برمنیخوش یالک یواقعاً چه آدم ها یگیراست م:گفتم  یجد

 ؟بچه ها خودمون هواتو دارم. اعصاب مصاب کشته مرده هم ندارم افتاد شیبرو پ:گفت  .خنده اش گرفت 

 .مهسا  شیخنده اش گرفت .رفتم پ .بوسش کردم و رفتم 

 ؟باالخره مجوز صادر شد -

 !یبه سخت -

 نیبه زم تمیفقط پاهاشونو با ر.نبود  یخبر هیاز رقص بق یلیخ.زدند  یدور عروس و داماد همه دست و صوت م 

.سپند هم که کالً دیرقص یشدم. سلن شالش  رو برداشته بود ناز شده بود.باناز م یکوبی.منم مشغول پازدندیم

 دمیکردند.سلن رو بوس یکوتاه میتعظ دامادس معروف بود. آهنگ تموم شد عرو انیبه خرداد رمردیبه جز پ لیتوفام



 عاشق شدیم

 
110 

 

 یزیآبرور رحافظیام دمی. ترسددادنیشروع بشه در رفتم. چون دوتا پسر داشتند نخ م یآهنگ بعد نکهیو قبل از ا

 مراسم تموم شد . د.دنیام رقص گهیاهنگ د هیکنه .بچه ها با

 

 رونیروبرداشتم و درحال سرکردنش رفتم بمتوجه شدم تو خونه سر و صداست.شالم .که از خواب پا شدم  صبح

رو  قدمتون گهیو م میبگه مشهد شهیکه تو راه تهرانند مامانم روش نم زنهیبه مامان زنگ م رازیانگار صبح عمه از ش.

ه ب یلیچون دختر نداشت خ وایبود. عمه ش هذره شد هیعمه  یدلم برا ومدیشمال کنسل. بدمم نم هیچشم .پس قض

روشن بود مامان چمدونا  مونیشده بود. ماکه قض جادیا نمونیمحبت خاص ب هیمخصوصا به من . .کردیدخترا محبت م

از خدا خواسته حوصله شمال و گشت و گذار رو نداشت.  گردهیهم گفت برم زیبرگشتن عز یرو هم بسته بود برا

ه ک نازمیپر ادیه سپند نمک زدیو چند روز بعد باسلن برگردند تهران .مهسا غر م مونهمشهد ب خواستیسپند که م

 ؟یوسپند نازیپر ری.گشتنیهمه آدم پ نیا زدی. خاله هم که غر مگدرهیگردم خوش نم یمنم برم ادینم

 نیبا ماش نایا ماهیو پر نایا سایبه شمالشون برسن.پر هیو بق میبرگرد ارشیو ک زیخالصه آخرش قرار شد ما وعز 

 نیروبهانه کردم و سوار ماش نیبخوابه. منم هم نیپشت ماش خواستیاومد م نایبابابا ا زی.عزگشتنیمحسن برم

سربه  کمیدوردور نرفته بودم.  رحافظیوام ارشیخوب کم با ک یمهسانبود حالم گرفته بود ول .شدم ارشیک

 با مهسا تو چت  ایخواب بودم  ایرو  ریکل مس باًیسرجفتشون گذاشتم و خوابم برد تقر

 .کش و  قوص به بدنم دادم هیبلند شدم و .خسته شدم  دنیخواب از

چقدر .ژستت تو حلقم .بود  دهیخواب نهیرو خوابونده بود و دست به س شیصندل ارشیپشت فرمون بود. ک رحافظیام

آوردم و مثل  یدر م یحافظ نبود خل باز ریاگه ام دیشا.دوباره وسوسه شدم بوسش کنم .بود  یتو خواب خواستن

 یدیتو که همه راه رو خواب:کرد و گفت  نبه م نهیاز آ ینگاه رحافظی.ام کردمیرو که دوست داشتم م یکار شهیهم

 !دختر

کردم  یمزه شما دوتا گوش م یب یبه حرف ها شستمیخوب م کردمیکار م یچ :روجمع و جور کردم و گفتم خودم

 شالم. ریشده ز ختهیبهم ر یلیان شالم رو بردارم موهامو مرتب کنم خ یها هم که دود شهیجاده خلوته ش ی.داداش

 .بردار-
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تکون دادم تا هوا بره  رشونیپشتم.دستم رو بردم ز دختنیموهام ر .رواز موهام جدا کردم پسمیشالم رو برداشتم کل 

صورتش بردم و  کیاز موهام رو گرفتم و نزد کیدسته بار هیکردم  طنتیهنوز خواب بود هوس ش ارشی. کنشونیب

 .شد  طنتمیمتوجه ش رحافظیام هتاز دمیچشماش باز شد. خند هوی.. قلقلکش شدشینیبه لب و ب دمیکش

 ..موهاتم جمع کن نازیپر ریآروم بگ-

 !تازه خوابم برده بود بچه  :و گفت دیکش یپوف ارشیک

 .خنده غش کردم حالتش از از

 .یساعته خواب ۵تازه!!  -

 !یگرفت میتا یک یدیکش یتو که خودت مثل خرس خورناس م :گفت رحافظیام 

 .یابخواب خسته ریبگ :گفت ارشیبعد رو به ک 

 .دهیورپر نیبه لطف ا دیخوابم پر گهینه د -

 جمع کردم و شالم رو سرم کردم  پسمیموهامو با کل 

 .نازیطلبت پر یکیگفت:

 و باال انداختم.ر هام هشون الیخ یب 

 !یکن کاریچ یخوایتو خونه م ییتنها.ور  نیاایب:گفت  ارشیحافظ رو به ک ریدم در ام 

 ؟انیم یمهموناتون ک.خسته ام فکر کنم تا فردا ظهر بخوابم  یلینه فدات خ -

 .میخوریصبحونه رو باهم م نوریا ایب یشد داریفکر کنم اونا هم صبح برسند ب -

 .باشه داداش  -

 طنتیبا ش ارشی.رو به ک اطیرو ببره تو ح نیرفت که دررو چهار طاق کنه  تا بابا ماش رحافظیامد.دنیهم رس نایا بابا

 ؟یبزرگ نیتو خونه به ا یترس ینم ییتنها :گفتم

 شم؟یپ یایب یخوایم ترسمیچرا م :گفت طونینگاهم روخوند که ش طنتیش 
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 شده بود. طونیش یلیها خ یکثافت تازگ 

 طرف مقابلت هم باش. طنتیمنتظر ش یکن یم یطونیش :کرد و گفت یخنده ا 

 !ها  یشد ایح یب یلیها خ یتازه گ -

 !ها یشد یخجالت یلیتازه که خ-

 براش اومدم. یعقب برداشتم و شکلک یام  رواز صندل کوله

 یطونیبچه کم ش:گفت  نی.  در همون هنهیراننده بش یشد بره صندل ادهیشدم. اونم پ ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش 

 !رمایگیو گازت م دمیدست م ارازیاخت.کن 

حس کردم  و اومدم رونیرو کنار خونه پارک کرد و من تازه از شوک حرفش ب نیحرکت ماش هیکرد و با  یخنده ا 

 .گرم شدم. رفتم داخل خونه

 !یریگیگازم م یچطور نمیکنم بب یطونیش خوادیبعدش هم فکر کردم دلم م.حس کردم اونم دوسم داره  

 و نییرفتم پا یکیلباس هامو عوض کردم و پله ها رو دوتا  عیسر .هم اومده بودند نایعمه ا،که از خواب پا شدم  ظهر

من چقدر  یجوجو .اونم محکم بغلم کرد.تو بغلش محکم بغلش کردم  دمیبا ذوق خودم را به عمه رسوندم و پر

 .نییپا یایدوساعته چشمام به پله هاست ب یخوابیم

 .ذره شده بود عشقم هیدلم برات  -

 .دفعه با خودم ببرمت نیگفتم اومدم ا یم دیداشتم به داداش وح . نطوریمنم هم -

 .عمه من از خدامه یگیراست م :فکر گفتم یب 

 .وا خنده داشت!دنیخند همه

 .عامو فراز سالم یوا :دمیرود هیتازه بق 

 .یدیسالم دختر چه عجب مارم د :با لبخند گفت 

 عاموخجالتم نده  -
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 .واسه خودت یشد یخانوم :به پشتم زد و گفت یااونم بادست ضربه.بهش دست دادم  

 .خانوم یپر گنیبچه ها بهم م یدیاره عامو حاال کجاشو د-

فرتاش چه  یاز خنده. فرهود و فرتاش هم اومده بودند .وا دیترک عمهلحجه شیرازی رو خیلی باحال حرف میزدم.

 دهیرو ند هگیکه همد یمیسال و ن کی یفکر کنم باشگاه رفته تو !یکلیچه ه !به هم زده بود واسه خودش یا افهیق

رهود ف یلو .رو جذابتر کرده بود دشیزده بود که صورت سف یموهاشو کوتاه و امروز !دو برابر شده بود باًیتقر میبود

 یرسفکر موقع احوالپ یشنگول و ب یلیکردم و خ یسو سوسول. با هر دو سالم واحوالپر ینکرده بود قلم رییتغ یلیخ

 هی یالغر بود ...یفرتاش جوون بود ریبخ ادشی :غم اومد تو ذهنم که با خنده خوندم یب یبا فرتاش آهنگ رپ عل

 !پسر یرخوینکنه دگزامتازون م !پسر  یزنیم ستروننکنه تست؟؟ یتپل شد یکرد کاریبگو چ ... یپاره استخون بود

 ! ادیشکمتو اب کن بهت ب کمیمست چشات  یریگیخون م یچرب

 .نازیپر یطونیو گفت:تو هنوز ش دیبلند خند یصدا با

کمکم کن  ای! خدانجاستیهم که ا ارشیخاک بر سرم ک ی!وا یاونم چه چشم غره ا .حافظ بهم چشم غره رفت  ریام

 خوندمیمرد کالً هر وقت با ادا واصول رپ م یداشت از خنده م .نشستم سایپر شیرفتم پ!نم نک سیخ وخودم ر

 .دمیکه د یهست یعروس نیتو سبک تر :اش که تموم شد در گوش من گفتخنده .شدیجنازه م

 کنم یم ادیگفتم تا عروس شم وزن ز .دمیاصالً منظورش رو نفهم 

 !دختر یبا خنده گفت دگزامتازون نخور 

 .راحت با کباب دنده موافق ترم التینه خ:خندم گرفت گفتم  

 !دختر سبک خنگ رحافظیاز ام یبخور دیفص کتک با هیشکمو فعالً که  -

 .عروس خانوم نمیبب نجایا ایپاشو ب:عمه به بغل دست خودش اشاره کرد و گفت  

پرتقال برداشتم و نشستم بغل دست عمه و مشغول پوست گرفتنش  هی !عروس گنیبه من م یچرا ه نجایچه خبره ا 

 حاال چرا عروس خانوم؟:شدم و گفتم 

 .گهید یعروس بش دیعمه با یبزرگ شد -

 !خواستگار کجا بود .عمه دست رو دلم نذار که خونه یوا-
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 .کندنزلزله خبر دارم خواستگارا پاشنه در خونتون رو از جا  :و گفت دیو لذت خند یبا سرخوش 

 .خواستگارن  گهیبابام یواسه آبرودار. نه بابا عمه طلبکارا بابامن  -

 .پدر سوخته  :کرد و گفت یخنده ا بابا

 .شده دایدفعه خواستگار خوب برات پ نیا یبا لبخند گفت ول عمه

 .یبرام بکن یکار هیتو  نکهیعمه؟!! مگه ا یگیراست م :گفتم یجد افهیبا ق 

 یاومد. چه گرفتار یخونش در نم یزد یکه کارد بهش م رحافظیام. رفتیعمه مرد از خنده.مامان بهم چشم غره م 

 ینجوریکه شده ا هیکار گهید یحرص بخوره .ول نقدریبچه ا نیکه ا یدیآخه چرامنو انقدر سبک آفر ایخدا !شدم ها

 !گهید یدیآفر

 نهیس یکلی؟ گفته باشم قد بلند هخواستگار ما نیا تهس یعمه حاال چه شکل یگفتیخوب م :رو به عمه گفتم 

 .گردوندن ندارم  یردش کن بره حوصله چا نصورتیا ریمهندس باشه. در غ ایدکتر  حایترج .پولدار یکس پک.س

 .رو داره یکه گفت یاتیعمه همه خصوص اتفاقاً-

 .مردم از ذوق ،گهید هیعمه خوب بگو ک یوا -

 ! نازیپر:مامان با حرص گفت  

 .ستین بهی.عمه که غریشوهر یزمونه ب نیتو ا. گهیچشم قره نرو د .جونم مامان-

روزا رو  نیحسرت ا شهیم یبچه دار ریدرگ گهیکنه دو روز د یبچه رو بذار جوون بایولش کن فر:عمه با خنده گفت  

 . خورهیم

 مبل و تو یداده بود به پشت هیتک لکسیر یلیخ ارشمیو مامان. ک رحافظیالبته به جز ام .در حال خنده بودن همه

 نینکنه خودش خواستگارست؟!!نه بابا از ا ی.وا ادیبود. گوساله! انگار نه انگار واسه من داره خواستگار م شیگوش

 .کنهیم ریس شیداره تو گوش لکسیر یلیخ نکهیشانسا ندارم. تازه ا

 ؟یگفتیم یخوب داشت :رو به عمه گفتم 

 .عمه باهات حرف داره .باش بابا یجد کمی نازیبار دخالت کردوگفت: پر نیبابا ا 
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 .گفتم یدارم همش روجد یبابا چشم کف پات مگه من شوخ -

 ! نازیپر -

 .خفه شو بزار بزرگترت حرف بزنه  یعنی نیا

 .آهان!! چشم-

 . یخوام عروس خودم بش یم:عمه گفت .خفه شدم  

حس کردم نگاهش دلخوره. با . کردمینگاه م ور ارشیمنم داشتم ک .و نگاهم کرد رونیاومد ب شیاز تو گوش ارشی! کها

 .کرد و باز به عمه نگاه کردم رییعمه جهت نگاهم تغ یصدا

 .مهندسم هست حایپولم که داره ترج .سپر نهیس یکلیقد بلند ه -

 عمه؟ یگیم ویک:خنده گفتم  ریزدم ز 

 .فرتاش -

 ونهادمیواال ما  بعد. گذشتیم دیفرتاش جد نیبا ا مونییاز آشنا قهیدقده  یذاشتیچشمام چهارتا شد گفتم :عمه م 

 . گرفتندیعکس تقارن م ونیقل یفرتاش با ن

 .خنده ریزد ز فرتاش

 ! یروآب بخند 

 یوقت ییجورا هی .من سال بزرگتر ازدوازده  یعنیسالش بود سی و دو فرتاش  ذاشتیحتماً عمه داشت سر به سرم م

عاشق دختر عموش بود بعدم که دختر عموش ازدواج کرد  ادمهیواال  .اومدم اون موقع زن گرفتنش بود ایمن به دن

 میفرهود بود یما منتظر خبر عروس .ازدواج کردند دیفربد و فر یعنی کترشکوچ یازدواج رو زد و برادرها دیق گهید

 .بال عمه منتظر جوابه ها طونی!!!عمه گفت ش نیا ینه خواستگار

 ها؟!-

 کرد! یاز من خواستگار یقول تشن کنون  ،سابق ونیقل ین نیاالن ا یجد یجد یچ یعنی 
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 هشیموضعش هم نکهیخوب ا !آماده حمله رحافظیام .مامان نگران بود .ومدیبه نظر م یبابا نگاه کردم نگاهش راض به

 یب ارشیآهان حتماً تنگ غزاله خوابه. ک ؟کو یرعلیترشه. ام یحتماً خوشحاله خواهرش نم ؛خندون سایپر !نهیهم

 یحرکت هی ،من عاشقتم شعوریب یمشک یاشک، یچشم قره ا ،یاخم هیزد. خوب گوسفند یم یهم عصب کمیتفاوت، 

و  تیوضع نینگاهم چطور بود که کالفه نگاه ازم گرفت و من به خاطر فرار از ا دونمیکه دلم خوش باشه بهت .نم ایب

 .رمایب ییچا رمیم:فکر گفتم  یب یجور نیهم.همه نگاهم کردند  .بلند شدم مییایخولیجمع و جور کردن افکار مال

خاک  یآوردن خنده داره !وا یکردم. چا فیتعر ۱۸انگار واسه شون جوک مثبت  !دید!! کوفت رو آب بخنددنیخند 

 شی!!! نتونستم ماست مالیاریمرگ ب یچا یبه جا ؟!یاریب ییچا یریزدم.م یبرسرم معلومه که خنده داره چه زر

و من ردهفکر ک یآخه عمه با خودش چ .دمیترک یداشتم از حرص م .یصندل یرفتم تو آشپزخونه و نشستم رو .کنم

بشم که  یعمراً زنه کس ق!عو !کنه واسه دختر عموش یکم مونده بود خودکش ادمهی!کرد  یواسه فرتاش خواستگار

 یک هاو! رازیهم که هست !!ش ینیکرات .سالم از من بزرگتره ۱۲تازه .پاره کرده  کهیت گهید یکیقبالً خودشو واسه 

 یکنم و هر چ یدلم بخواد م یهرکار نازمیکنم. من پر یکنم م ارشیک بهمه راه رو؟!!شده خودمو به زور قال نیا رهیم

دارم  .من نگاه کن یبه مراسم خواستگار یبا خونسرد نیخان بش ارشیحاال ک ارمیخواد رو به دست م یکه دلم م

 اومد  ارشیحافظ و ک ریام یصدا !برات

 .داداش بمون  یریکجا م-

 .برو به مهمونا برس  .توگردمیبرم ادهیحاال وقت ز .برم-

 یقشنگ جلو گهیخوب از در برو د .آدم بشو نبودم .نییپا دمیرو اپن و از رواپن پر دمیپر .رفتیآرش داشت م یوا

 :حافظ گفت ریام د.هردوشون اخم کردن د،دنیخنده ام رو که د .دندیجفتشونم ترس .خندم گرفت .پاشون فرود اومدم

 .خرس گنده آدم شو

 آرش کجا؟ :گفتم ارشیتوجه بهش رو به ک یب 

 .قبرستون -

 ؟یدیترس دیببخش :کرده گفتم یترسوندمش قاط دیفکر کردم شا  

 ؟یانقدر ذوق مرگ یمگه رو دستمون موند،زشته  .نازیجمع جور کن پر شتوین:زد و گفت  یپوزخند 
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 :حافظ هم با حرص بهم گفت ریخنده هام واسه خاطر فرتاشه!ام ایام  یفکر کرده من راض؟! گفتیم یچ نی!؟ ایچ  

 .ام ندارم یشوخ شکنمیباش و گرنه گردن تو م نیسنگ کمی

 اطیدم در ح. کردمیبر گشتم تو آشپزخونه از پنجره نگاهش م. رونیب ددوتا چشون بود از در زدن نیا.بغضم گرفت  

حرف  قهیدق ۲۰ کردیگوش م یو عصب نیغمگ ارشیو ک زدیحرف م یکالفه و عصب رحافظیام .زدندیحرف م دداشتن

 .حافظ دراومدم  ریراه ام دو س رونیاز آشپزخونه زدم ب زمیبر یچا نکهیبدون ا.رفت  ارشیکه ک دزدن

 .خودت درستش کن شمیفرتاش  نم نیواسه خودتون من زن ا دشمایگیم یچ-

فکر  یافتیازذوق پس م یدار کننیو همه فکر م یندازیوهرهر خنده راه م یخندیکه م یوقت.نداره  یبه من ربط -

 .بعدش رو هم بکن

 .حافظ تو رو خدا  ریام -

 .دونن یهمه تو رو عروس م بایاالن تقر .قسم نده-

 کو؟ تییپس چا:گفت  سایدنبالش راه افتادم پر.با حرص ازم جدا شد و رفت تو سالن  

فت عمه گ. کنهینم یکه زد پشتم رو خال یبرخالف حرف دونستمیم .رحافظیام شیبهش چشم غره رفتم و نشستم پ 

 هوی یچرا پکر شد زمیعز نازیپر:

 ؟!دیکرد یفرتاش خواستگار یمنو برا یجد یعمه شما جد- 

 .ام  یفدات شم عمه جون معلومه که جد -

 کترم؟یچند سال از فرتاش کوچ یدونیآخه م-

 .ده سال  -

 .سال ۱۲ :وسط حرفش  دمیپر

 .میدار یسال تفاوت سن ۹اونور من و فرازم  نوریدوسال ا یکیخوب حاال -

 "انگار حله هیقض نیا هیخوب خداروشکر موروث "
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 .هاتونه که باهم جور باشه هیمهم روح -

 "افتاده جوره  لیفرتاش از دماغ ف نیمن با ا هیروح یکجا قایعمه االن دق "

 .جدا بشم رحافظیاز مامان و بابا و ام خوامیمن نم یول-

 .بهش آورد  یزد و دستش رو دور شونه ام گرد کرد وفشار یحافظ لبخند 

ما هم که  زنهیفرتاش هم داره تو تهران شرکت م .تهران درس بخونه ادیب خوادیعمه. فرهود م یجدا ش ستیقرار ن-

 . میبمون رازیتو ش میتونیدوتا نم نیبدون ا

 "زیتهران بعد شهر رو به هم بر یبرس بزار"

فرتاش منو  یعمه جون آخه من قصد ازدواج ندارم چشم کف پا :گفتم.نزد  ینگاه کردم حرف رحافظیدرمانده به ام  

 .دیعفو کن

 .صحبت کنم نازیخوام با پر یم دیاگه اجازه بد ،ییدا ،مامان جان :فتفرتاش دخالت کرد و گ 

 .بشه  المیخ یب گمیبهتره به خودش م ینجوریآهان ا 

 ؟یپاشو چرا نشست :عمه با خنده گفت .نشستم .مامان بهم چشم غره رفت .اجازه بلند شدم بدون

 .باز بلند شدم .اجازه داد.مامان نگاه کردم  به

 .اطیفرتاش هم بلند شد راه افتادم سمت ح 

ودتر بشه ز یک گمیحاال م یول ادیچقدر ذوق داشتم عمه مد!انگار دنبالشون کردن د!کردن رمیصبحونه نخورده غافلگ 

 .دبرن

 .یخانوم و خوشگل شد یلیخ :نگاهم کرد و گفت رهیچهار زانو. خ ؛تخت ینشستم رو 

 .اول صبحمه افهیق نی.اشمینکردم محشر م تیال شیحاال آرا :گفتمبالودگی  

 .حرف زده بودم عادت کرده بودم یمدل نیو مهسا ا ایخودم ام خندم گرفت. انقدر که باسلن و هل. دیبا صدا خند 

 .یطونیش یلیخ -
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 !کنم یآره بترس به آدم سجده نم -

 باوو میقبولت دار :زد و گفت یلبخند 

 ؟یدوسم دار یجد یجد :خودم حرف زد.گفتم نیباوو گفتنش خوشم اومد .ع نیاز ا 

 .نبودم نجاینداشتم که ا -

 !رو گریهمد میدیکه ند مهیسال و ن کی یعاشقم شد یک -

 !بابا  هیعاشق چ-

 .ادیو ادامه داد: ازت خوشم م دیخند

 !ستیعلنا گفت عاشقم ن !نکبت 

 .من عاشقم یول:واسه دراوردن حرصش گفتم  

  !یبشم عاشق یوقت کرد یک :ابروش رفت باال و گفت یتا 

 تورو گفت! ی!ک یتگر یبابا بفرما پپس برو

بار به  نیا یدوباره عاشق بش دوارمیام .یازم برنج خوادیدلم نم.رو دوست دارم  یا گهیمتاسفم فرتاش من کس د- 

 . یبا عاشقتم شروع کن دوارمیام. ستین یزندگ هیواسه شروع  یجمله قشنگ ادیازت خوشم م . یعشقت برس

 براش!خوب اومدم  یلیدوباره رو خ نیا

 ؟یناراحت شد نازیپر:بلند شد و گفت  عیسر .شدم بلند

 .ام یا گهید یمن خودم عاشق کس. یستیخدا رو شکر که عاشقم نناراحت بشم! یواسه چ .وونهینه د-

 .من قصه نباف چوندنینداشتم واسه پ یمنظور دیببخش -

 !ادیکن ازش خوشت نم یگوسفندحال نیبه ا ایحاال ب پووووف

 کنسله باشه؟ هیقض نیا میبگ میبر ایحافظ راست گفتم. ب ریبه جون ام -
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 .ام نگاه نکن  ینجوریا :با اخم نگاهم کرد طلبکار گفتم 

 .یاوک :زد و گفت یلبخند شهیروحفظ کرد مثل هم غرورش

 .مامان جان کنسله  :رو به عمه گفت لکسیر یلیخ .راه افتاد سمت خونه منم مثل بز راه افتادم دنبالش 

 آخه مامان... -

 .دیگفتم که بهتون گوش نکرد.خواهرمه  یجا نازیمامان لطفاً کشش نده پر -

 .عمه از من دلخور نباش باشه من دخترتم :همه ساکت بودند بلند شدم و کنار عمه نشستم گفتم .گذشت ریانگار بخ 

 . شمیم خونتون خراب امیتهران هم هر روز م یایب

 .زد لبخند

 

 ستیازش ن یکجاست؟ خبر ارشی:پس کدمیپرس رحافظیو از ام اوردمیآخر طاقت ن. ومدیواسه ناهار و شام ن ارشیک 

 .نترکه تو خونه  ییتنها

 .زیرفت تبر-

 ها؟ -

 ها داره؟! ،زیتبر نش بهرفت.ها وکوفت -

 نکرده رفت . یخداحافظ شعوریب:خودمو جمع و جور کردم دلخور گفتم  

فرتاش واسه دختر عموش هشت سال عزا نگه داشته واسه منم هشت سال  کردیالبود فکر م .نگران بود یلیخ عمه

خونمون دبدر موندن زدهی. تا سرهیعمه مرده و آرزو به دل مونده. خاک تو سرم خدا نکنه بم گهید،عزا نگه داره 

انگار عمه رو از  .دمینحسش رو ند گلخوش افهیق ادیشرکتش بود و خوشبختانه ز یدنبال کارها شتریفرتاش ب.

 .در آورده بود که عمه خوشحال بود  ینگران

 .دانشگاه شدم یو راه درفتن نایبدر عمه ا زدهیس یشدم. فردا یدلتنگ تر م گذشتیم ارشیروز که از رفتن ک هر

 .شدمیم وونهی. داشتم دبودمش دهیهنوز ند یهفته از برگشتنش به تهران گذشته بود ول کی.هم اومد تهران  ارشیک
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 دهیتو خودم رفته بودم و همه فهم .دمیخواب یکردم و م یم هیگر یشبا با دلتنگ .دیترک یم یدلم داشت از دلتنگ

  نازیپر :و گفت اوردیباالخره مامان طاقت ن .شده میزیچ هی دبودن

 ؟جونم مامان-

 ؟یچرا تو خودت -

 .ینجوریهم -

 ...نکنه -

 ؟مامان ینکنه چ -

 ؟یمونیپش یعجوالنه فرتاش رو رد کرد نکهینکنه از ا-

 خنده . ریبا صدا زدم ز 

 !یمامان شادم کرد یرینم

 !یفکر کرد ینطوریشد ا یمامان چ یوا- 

 .تو خودت یرفت یآخه از همون روز که جواب رد داد -

 .دارم سمیساد ستین یمهم زیچ .شدمیراحت من عمراً زن فرتاش نم التیخ .سمیعس نه:زدم و گفتم  یلبخند 

 .گذرهیدوره داره م ستینترس خطرناک ن

 !نازیپر :با اخم گفت 

 .راحت بشه الشیو بوسش کردم تا خ دمیخند 

 .ودمب ارشیحافظ اومد تو آشپزخونه اصال متوجه نشدم تو فکر ک ریکه ام شستمیداشتم ظرفها رو م .میشام رو خورد 

 شعاشق دهیاز همان وقت که عاشقش شدم. نکنه دوسم نداره؟ فهم قایاز من؟!! دق کردیم یدور نقدریا دایچرا جد

 ؟کنه دل ازش بکنم  میحال خوادیشدم م

 ؟ نازیپر- 
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 خدا را شکر نشکست.. ییاز دستم افتاد تو ظرفشو وانیل

 .دمیترس یوا -

 هات غرق شدن؟ یکشت :حافظ با خنده گفت ریام 

 .کجا بود؟ گورم کجا بود و کفنم باشه  یکشت -

 . یخانوم و با وقار شد یلیشنوم. چند وقته خ یتازه م یحرفها .آ-

 !یباوقار شد گهیم نیا رمیگیم یافسردگ ی!!!من دارم از دلتنگ میدیخانوم و وقار روهم فهم یو معن میآهان نمرد 

 .واالباوقاروخانوم نشم  اهیخوام صد سال س یم 

 

 ست؟یتو بساطت ن ییما یییچا -

 .گفت  یم یجور نیخواست هم یم ییهم هر وقت چا ارشیک ...جانم 

 .ساز رو بزن یدستم بنده خودت دکمه چا -

 .استعفا داده ییخانم صفا -

 چرا؟عه -

 .کنه ادکاریازدواج کرد همسرش هم خوشش نم -

 .شوهر گوسفندا افتاده  نیا ریگ  چارهیب -

 !حرفت بودار بودا:و گفت  دیکش لپمو

 اومد. یاز کار کردن زن خوشش نم رمیام اخه

 داد؟ یم یچ یبو -

 .کهیت -
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 .اهان پس بدبو نبوده-

 ؟ییکجا ؟خانوم اصال حواست به من هست نازیپر -

 ها ؟؟ -

 .بفرماگوشم با شماست دیببخش:دونگ حواسم رو بهش دادم گفتم  شیش دمیخند

 .شرکت ادینکرده فرداب دایبگو اگه هنوز کار پ ایبه هل-

 .رادارهام فعال شدند 

 .یداداش ایمشکوک ایاها اها اها حاال چرا هل- 

 . میکنیروزنامه م .یبرو گمشو اصال الزم نکرده بهش بگ -

هم دلت بخواد دختر به اون  یلی. خستین یشک یجیکه تو هو نیغلط کردم بابا بدبخت رو از نون خوردن ننداز. در ا-

 . یماه

 .بمونم بهتره جیهمون هو. یریواسه من لقمه بگ خوادینم-

 ج؟یهو میایباشه بمون. فردا ساعت چند ب-

 .دیایهر وقت کالست تموم شدب :بهم زد و گفت یپس گردن 

 .میایم ۵پس ساعت -

 

 .اریبرام ب یچا وانیل هی اوکی-

 نبود؟ اهینوکر بابات س -

 .بود دیسف نه-

 !بود ینوکر بابات چه رنگ دادمیو گرنه نشونت م نمیبیشرکت آرش جونم رو م امیکه فردا م فمیکه خر ک فیح یعوض 



 عاشق شدیم

 
124 

 

 .بود تو تلگرام  نیآنال ایهل .حافظ رو دادم و رفتم تو اتاقم ریام یچا 

 نکبت؟ یتو چت ینصف شب با ک :فرستادم امیبراش پ یفور

 .بابا با خواهرم  یچکیه -

 مهال-

 .اوسکل  گهیخواهر دارم د هی!!!خوب  یکینه اون  -

 .خبر خوب برات دارم  هیخخ -

  .دارم اجیخبر خوب احت هیهمه خبر بد به  نیبعد از ا.بنال -

 .کرده دایحافظ برات کار پ ریام-

 .. دورش بگردم دمش گرم فداش بشم عشقمهزمی؟؟عز یگیراست م یوا -

 .خفه بابا -

 ؟ یباشه بابا گدا. کجا چه کار -

 .یچیگار مانیتو کارخانه گچ و س-

 .به خدا اصالً حوصله ندارم  یندازیکصافط. مگه دستم بهت نرسه منو دست م - 

 .واسه صحبت کردن میگفت فردا بر.شرکت خودشون  یکصافط عمته. منش -

 دروغ؟ -

 .باور کن هیدروغم چ-

چون باز .تونم برم  یروزم فقط صبحها م ۲اونا که تمام وقته من فقط دو روز در هفته دانشگاه ندارم  یمنش یول - 

 بعد از ظهرش کالس دارم 

 .پرسمیازش م رمیاالن م. دیچرا به ذهن خودم نرس یگیها؟ آره راست م-
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 .بشه مونیپش ترسمیم.شرکت  میریحاال فردا م .یبپرس خوادینم-

 .بفرست شادم کن شادت کردمباشه چند تا جوک -

  !یکنیتو که ازش استفاده نم ینصبش کرد یواسه چ .دیروز قبل از ع ۲ دیبازد نیآخر ارشیک لیرفتم تو فا 

باز  یزدیتهش رو م اومدیاز بغل سپند در م یزدیسلن که کالً سرش رو م .رونیب میاز دانشگاه زد میچهار و ن ساعت

آسانسور موهامو  نهیآ یتو .سمت شرکت میهم راه افتاد ایمن و هل .کرد و رفت یخداحافظ .اومدیاز بغل سپند در م

 و دیرنگش کش یصورت یلب ها یرو گرفت و رو بمرژ ل ایهل.رژ کمرنگ زدم  هیصورتم خوب بود فقط  .مرتب کردم

 خوبم ؟ :گفت

 .ادیخوشش نم شیاز آرا رحافظی. بعدم بهت بگم امگهید یبش یمنش یریم !نه ایکه خوبه  یدلبر یریم یمگه دار-

 .دارم  شیبعدم نه که  االن من آرا .برو بابا من خودم بزرگش کردم -

 .محض اطالع گفتم -

 .دمیچند سال جرش م نینکردن  ا شیبابت آرا، رهیحافظ منو نگ ریام نیبه خدا اگه ا یول-

 .یریگیبه خودت سخت م ینزده تو خودت دار یاون که حرف:و گفتم  دمیخند 

 پس؟!! خوادیم یچ ییایباح نیدختر به ا .. کوره خاک بر سر انگار نتمیبلکه بب نکهیواسه ا -

 .عمت کور و خاک برسره!هووووو داداشمه ها  -

 بشه.عمم ام فداش .فداش بشم - 

 .در آسانسور باز شد 

 .استرس دارم  یوا -

 .بشه یجمهور سیرئ ینامزد یدایبره کاند خوادیانگار م ربابایبم-

 ؟هیک نیا :گفت ایهل .نشسته بود ییخانوم صفا یهشت ساله جا-و هفت ستیدختر ب هی 

 . دونمیچه م -
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 گرفتن؟ ینکنه منش-

 .حافظ  ریتو اتاق ام میبر ایب دونمینم -

 .دییبفرما دیداشت یخانوم ها کار دیببخش-

 .یرازیهستم خواهر مهندس ش یرازیش -

 .خوام نشناختم چون تازه استخدام شدم یسالم عذر م -

 تو اتاقشه؟ رحافطیکنم ام یخواهش م.سالم :وارفت. گفتم  ایهل

 .بله- 

 ...پس با اجازه -

 وقت هی یدر نزن :اعتراض کنه در رو باز کردم. سرش رو بلند کرد و گفت ادیتا ب 

 .زنم ینه حواسم هست نم-

 .تو خل و چل ایب -

 .تو اتاق در رو بستم دمیروگرفتم و کش ایسرد هل یدستا

 .: سالم ایهل

 شده؟ ی.چیفتیپس ن.سالم  با خنده رو بهش گفت:

 !ریام یگرفت یخندم گرفت .گفتم توکه منش 

 . می. آره تازه استخدام کرددیآهان واسه خاطر خانوم تروند وارفت -

 .ادیب ایهل یتو که گفت-

 .بدم حیتا توض نیبش ایهل -

 .مینشست  
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و هماهنگ  لیمیفکس و ا یهم کارها ،دادیرو برامون انجام م پیتا یشرکت بود هم کارها یهم منش ییخانوم صفا -

 شرکته. یخانم تروند فقط منش یول.کردن و نوشتن صورت قراردادها 

 .ستیآخه من تمام وقت وقتم آزاد ن:گفت  ایهل 

وابگاه تو خ یرو ببر یپیتا یکارها یتونیم یحت .شرکت کارها روانجام بده ایب یتونیکه م ییتو همون روزها دونمیم -

 ست؟یسختت که ن. یانجام بد

 .امیوجه از پسش بر م چینه نه به ه -

 .یکه استخدام ش سیقرارداد بنو هیخوب واسه شروع کار  -

 .باشه:زد و گفت  یلبخند ایهل 

تا برنامه  ۱۵هنگ کنه .  میکاش گوش .بزنم ارشیسر به ک هیمنم بلند شدم برم .حافظ  ریام زیبلند شد و رفت سمت م 

م ببر دهیهنگ میگوش رحافظیام :حافظ گفتم ریرو به ام .لبخند شیطانی ای زدم وروبا هم باز کردم .اهان هنگ کرد

 درست کنه ارشیک

 .مهمون داشت از تروند بپرس اگر رفته بود برو -

 .دمیرو چسب رهیدستگ .رمیعمرا من از تروند اجازه بگ. رونیپا شدم و رفتم ب 

 مه... یباستان یکنم آقا یخواهش م یرازیخانم ش یوا-

پشتم به اتاق بود روم به تروند براش بوس فرستادم و .تو دهنش چون من در رو باز کرده بودم  دینصفه ماس حرفش

 .داخل اتاق شدم

 خر... یلیآرش به خدا خ -

بود اونا  ارشیدستش تو دست ک .هم زل زده بود به من اروی.خشک شدم  .خاک بر سرم مهمونش نرفته بوده یوا 

با خودم فکر .رو نگاه کردم  ارویرفتن  سادمیکردند و من مثل کلم وا یو با هم خداحافظ دزودتر به خودشون اومدن

 !شهیمنفجر م ارشیابوالفضل االن ک ای ؛کردم
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 تانرسیدب یشیزلزله نما ریصداش برام از آژ یول ست،رو بدرقه کرد و در رو بست. آروم ب اروی پشتم به در بود آرش 

 .هوا دمیهم بلندتر بود. پر

 ... یخوایم یک نازیپر یآبرومو برد -

ا به خد دیغلط کردم آرش ببخش:رفتم تو بغلش وگفتم  عیبود سر کیبهم نزد یلیسمتش و چون خ برگشتم

 .مهمونت نرفته دونستمینم

پشت سرم  گشیکمرم و دست د یدستش رو هیبعد آروم .زدم گوش کرد  عیحرفامو که سر .انگار شکه شده بود 

 .قفل شد

 سرم گر گرفتم. یبا حرکت دستش رو .تازه بغضم گرفت. دلم چقدر براش تنگ شده بود 

 .خونمون یایهم نم یاومدن، زیتبر یریم یشیپام یخداحافظ یب.به خدا  یخر یلیخ ؟تو ییروزه کجاهفده  گفتم

 ؟عزیزم چته .آروم باش یناز-

 چمه؟-

ه چمه ؟ واس :دومرتبه  گفتم .قفل دستامو از دور کمرش باز نکردم یول .سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم  

 ؟خونمون یاینم گهید یچ

 .زمیگرفتار بودم عز یناز :کالفه گفت د.ختنیاشکهام فرور 

 یاینم گهید یگرفتار شد یدیتو چشمام دودد زد و تو د یزیچ هیاز همون روز که  :فکر گفتم یشد ب یچ دونمینم

 بد شدم آرش؟ شمون؟منیپ

. ریم بگکم آرو هی  نجایا ادیهر لحظه ممکنه ب .هیحافظ اتاق بغل ریام ، نازیپر:باشصت دستش اشکام رو گرفت و گفت  

 باشه؟ میکنیبا هم صحبت م

تکون دادم و  دییتا یآرومم کرد. سرم رو به نشونه  اهشیس یتو صداش آرامش بخش بود.نگاه چشم ها محبت

 . زشیزنگ خورد و رفت سمت م شیهام را از دور کمرش باز کردم. گوشحصار دست

 منتظر باشن. دیبله مهمون دارم بگ-
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 .تا آروم بشم کردمیم هیساعت گر میجا ن هی رفتمیم دیبا  

 .به کارت برس رمیممن :گفتم  

 ؟یبرگشتم برم که صدام زد: ناز 

جلو روم. با دستاش صورتم روقاب گرفت و  ستادی. اومد اکردیم وونمیگفتنش د یبا خواهش ناز نجوریا ی.وا سادمیوا 

 ..من کالفه ام یهم معصوم و خوب یلی. خیبچه گونه نکن باشه ؟تو بدنشد یفکر ها :تو چشمهام زل زد و گفت

 ؟یفهمیم

 .نه  :صادقانه گفتم دمیفهمینم 

  هیدو سه ...ده ثان کی میشونیاز دست داد که لب هاش رو چسبوند به پ اریاخت انگار

 ؟باشه میزنیبعدا باهم حرف م:صورتم برداشت و ازم فاصله گرفت و گفت  یفاصله گرفت قاب دستهاش رو از رو ازم

 .سرم رو تکون دادم  

 .بغضم نکن-

 .بازم سرم رو تکون دادم 

 خوب؟ .ام نکن هیگر -

 باز ی.بچه شدنازیگفت :پر یگرفت. با دلخور میگر. رهیگیم م هیکه بدتر گر یگیم ینجوریا 

 . ادینگو بچه بچه بدم م یه -

 .نکن خانوم بزرگ هی.گر گمیخوب نم یلیخ-

  .بگو ایخونه به هل رمیم:خندم گرفت. اشک هام رو پاک کردم و گفتم  

 برو تو اتاق استراحت بخواب رهیبگ ادیرو تو شرکت  فشیتا با همه آشنا بشه و وظا کشهیساعت طول م هی ایکار هل-

 روز شام مهمون من خوبه؟هفده  نیا تیامشب به خاطر خر. یتا سرحال بش

 چون کم مونده بود باز خودمو ول کنم تو بغلش .به موقع بود .زنگ خورد یگوش 
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 خوبه؟ - 

 .آره -

 بچه گونه رو هم از ذهنت پاک کن. یبخواب فکرا ریبرو تخت بگ -

 .بچه تو قنداقه :لب گفتم ریرفتم سمت در ز یکه م یحال در

 .خانوم بزرگ دیبله ببخش -

در رو باز کردم خندم گرفته بود .بغضم هم کمتر شده بود رفتم تو اتاق استراحت پتو و بالش هم بود گرفتم تخت  

 شوق .شوق لمس آغوشش .ارشیک دنیشوق د .انگار اشک شوق بود یول ختمیاشک ر یالبته قبلش کل .دمیخواب

 دوستم داره گفتیبهم م یحس هیدو پهلو و پرمحبتش. یشوق حرفها .شه ابوس

 .دمیاز جام پر یدست دیتکون شد با

 .ساعت خواب خانوم خرسه -

 .یکن دارمیب یستیمثل آدم بلد نه .ا -

 .بندنیدارن در شرکت روم .مگه خونه باباته نمیپاشو بب.نه  -

 .ساعت چنده مگه -

 .هفت-

 ها ؟ یکردیم یتو دوساعت با داداشم چه غلط-

 .فکر کنم باردارم-

 .کنن اتیعوق خاک بر سر ح-

 ؟ یشناسیو نمر داداشت. هینیزم بیبرو بابا س:و گفت  دیخند 

 .رونیب میرفت ییحافظ دوتا ریام یصدا با
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 شما ؟ دییکجا -

 .نجایهو-

 .شمونیاومد پ دهیمرتب و اتوکش ارشیک 

 .شام چهار نفره هی یبه سو شیپ - 

 !عمرا با مقنعه و لباس دانشگاه فتم:گ 

 !خورهیها م یبه لباس بچه دانشگاه پتیچقدر ت رمیبم:حافظ گفت  ریام 

 .چرک کوتاه یآب یبا مانتو یآب نیشلوار ج م.به خودم نگاه کرد 

 . ییجورا هیبودم  یام سرم بود عال یشال مشک هیاگه  .یآب یبا بند ها یاسپرت مشک یکتون 

 .امیدفه رو با لباس فرم م نیجهنم ا :کردم و گفتم یشیا

 !لباس فرم  :اگفتیهل 

با  یکوله کرم کفش قهوه ا.شده بود  یمانتو مخف ریتنش بود با شلوار کرم  که معلوم نبود ز یابلند قهوه یمانتو هی

س قربون عک :نکردم و کنار گوشش گفتم ینامرد .حافظ رو بزنه ریمخ ام خواستیکصافط م یمشک یونیمقنعه پاپ

 .بره عمت تیدوب یساده تو یها

 .مثل مته انگشتاش فرو رفت تو پهلوم 

 .یآخ شاغال مرض دار -

 .رمیمیدارم م یبرم از خستگ دیایراه افتاد سمت در و گفت: نم رحافظیام 

 .خدا نکنه :گفت سریع و کش دار ایهل 

من هم با .داده و رنگ لبو شد  یکه سوت دیفهم اتازهیو هل اوردیخودش ن یحافظ به رو ریام .ش گرفته اخند ارشیک 

 تپش مینشست ایسمت آسانسور با هل رفتیتوجه به ما داشت م یحافظ که ب ریصدا راه افتادم سمت ام یخنده ب

 ؟ میخوب کجا بر :حافظ نشست پشت فرمون و گفت ریام.
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 .بزرگ بگه نمخا یهرچ :گفت ارشیک

 !!ایخوایکتک م :گفتم .برگشت و نگاهم کرد 

 .ادیخانوم بزرگ بدت م گمیم ادیبچه بدت م گمیم؟بگم بهت  یخوب چ -

 عا. بهش بگو یزیچ هی ریام -

 .متر شیش یخودت زبون دار -

 .داداش مارو  -

افکار بچه  گهیو به عشقم م کنهیمن رو بچه حساب م، ندازهیکردم داره دستم م یهمش فکر م .باهاش قهر کردم باز

 . میجا برک دییحاال بفرما !شهیسرت نم یشوخ دیببخش :گفت یدلخورم که با مهربون دیگونه. فکر کنم از نگاهم فهم

 ...بود شیآب رو آت لحنش

 .سفره خونه میبر،اوم  -

 . یفقط به صرف شام و چا:نگاهم کرد وگفت  نهیحافظ از آ ریام 

 .ونیو قل:خنده گفتم  با

 .ارنیتا برات ب نیبش -

 ارش؟یمگه نه ک .نگاه کن نیکنم بش یم ونمیقل .ایامشب شام رو کردم تو پاچه ک -

 .بگه کهیکوچ یپر یامشب هرچ:زد و گفت  یچشمک برگشت

 . دینکن یباز ریبادم ش ناییکنم پا یجفتتون رو پرت م :حافظ گفت ریام 

هم  ارشیحافظ و ک ریام. میوارد سفره خونه شد ایبه سفره خونه.دست تو دست هل میدیتا رس میدیو خند میگفت یکل

 .اومدندیپشت سرمون م

 .اونجا میبر:گفت  ایهل 
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د ننشستداومدن ارشیحافظ وک ریام .مینشست .بود یتخت خال هی.کنارحوضچه دیدستم روکش با دست اشاره کرد و

 .شمونیپ

 .با دوغ  یمن کباب سلطان :گفتم 

 .منم  :گفت ایهل

 .خورمیمن جوجه م :حافظ عشق جوجه بود گفت ریام

 .زنمای: ناخنک مگفتم

 .حافظ از ناخنک زدن به غذاش متنفر بود ریام

 ! یکه بعدش جنازه ا یدونیم - 

 .واسه خودش هم جوجه سفارش داد  .سفارش غذا ها رو داد ارشیک

 .گفته باشم ،زنمیناخنک م :گفتم ارشیک یبه ظرف غذا یطونیبا نگاه ش 

 .مثل گربه چشم ندوز به غذام بزار راحت بخورم:جوجه رو برداشت و گذاشت تو ظرف غذام و گفت  خیس هی 

 .وونهیکردم د یشوخ -

 .بخور نوش جونت -

 .ریبگ ادی:حافظ گفتم  ریبه ام 

 .یاحساساتم روقلقلک نده کوفتم خورد.گشنمه  -

 ؟یخوریجوجه م یهل :گفتم ایرو به هل 

 .هیشیرنگش آت نیهمچ ادیبدم نم -

 .حافظ رو قلقلک بده ریخواست احساسات ام یکثافت م 

 .میلقمه غذا رو ما با لذت بخور هی دیشما زنا چشم ندار :پووف صدادار گفت هیحافظ هم با ریام 
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 . ایجوجه گذاشت تو ظرف هل خیس هی 

 .حافظ ریاز کبابش رو گذاشت تو ظرف ام خیس هیام مثل بچه ها دست زدو بعد  ایهل

 .حالم به هم خورد میآرش پاشو بر!عوق  :گفتم 

 !از اون چشم غره ها ،حافظ چشم غره رفت بهم ریام 

  .جنبه لوس یب:پرتاب کرد طرفم و گفت  حونیپره ر هی ایهل

 دوتا نیحرف واسه ا یعوض جوجه ام رو بد یخواینم نازیپر یخودت:کباب از ظرفم برداشت و گفت  خیس هی ارشیک

 .یاریدر م

 .نره ادتی ونیقل یبخور ول:زدم بهش و گفتم  یچشمک 

 .رو برداشتم گذاشتم وسط سفره ازیپ .زد یلبخند 

 ؟یکن یم کاریچ :گفت ایهل 

 .خوام بترکونمش یم -

 .دو سه کینازیپر:دفعه هم بهم نگاه کرد و گفت  نیترکوندن من بود. ا ازیعاشق پ ارشیک 

 .من متعلق به همتونم  دینکن قیتشو :پخش سفره شد. دستام رو گرفتم باال و گفتم ازیضربه پ هیبا 

 .دختر گنده صدات کل سفره خونه رو برداشت سیه:اخم گفت  یحافظ با خنده و کم ریام

 ،برهیحساب م ییجورا هیحافظ  ریاز ام دونستمیمحتاطانه بهش زد. م یاو اون ضربه ارشیدستم رو گرفتم سمت ک 

 یالبته نه هر شوخ،نداشت  ارشیمن با ک یها یبه شوخ یکار یلیحافظ خ ریمعموالً ام یول .کنهیامیح دیشا ای

 .دیبر یرو م دسرمیشا کردیم کاریشدم چ ارشیکه عاشق ک دیفهم یاگه م دونمی.نمیا

 هاشنیتوه .هاش  ادیداد و فر ؛دمیرو د ندهیلحظه آ کی یتو. دیفکر انگار رستوران دور سرم چرخ نیباا

 گفتیم رحافظیام شهیهم .کنهیفکر م زایچ نیهم به ا ارشینکنه ک. شهیم ینه حتماً عصبان یوا ...هاشیدلخور

 آره. میداشته باش یفرق راتب ارشیمن و ک دیگفت نبا یم .مثل چشم هام بهش اعتماد دارم ،مثل داداشمه ارشیک،

 یحافظ حت ریام.کنم  یراحت باهاش حرف بزنم بگم بخندم شوخ ذاشتیکه م دونستیرو محرم م ارشیک رحافظیام
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چقدر تو فکر بودم  دونمینم .شوهر خواهر هام بودند نکهیبشم با ا یخودمون یلیخ گذاشتیبا محسن و محمد هم نم

 ناز؟یپر ییکجا :بلند شد ارشیک یکه صدا

 ها ؟! -

 ؟ یکنیم یچرا با قضات باز-

 .کرده بودم کهیت کهیمن فقط جوجه و کبابم رو ت یغذاشون نگاه کردم نصفشو خورده بودند ول یظرف ها به

ن بعد من بخورم دلتو دیخواستم شما بخور یم :زدم و گفتم یبفهمه لبخند دینبا.موشکافانه نگاهم کرد  رحافظیام

 .فتهیآب ب

 هینگاه کردم ته نگاهش  ارشیلحظه آخر به ک د.مزه دوباره مشغول خوردن شدن یهمشون با گفتن ب .خنده ریزدم ز 

جمع.غذام که  یتو امیکردم افکارم رو جمع و جور کنم و ب یسرم رو به خوردن گرم کردم و سع .زد یدودوم ینگران

 ؟یاهیپا ایهل :گفتم ایتموم شد رو به هل

 بود یکیش دربسته و پر بود. یکی از دوغ ها خورده شده

 .من نه یوا :گفت.اشاره کردم ش چشمک زدم و به 

 نوشابه ایهمه دوغ  دنینفس سرکش هیسر  یشرط بند .میآوردیدر م ادیها ز یخول باز نیاز ا 

 .گمشو سوسول  -

 ؟یکن کاریچ یخوایم :گفت ارشیک .رو برداشتم دوغ

 .به نفس بدم باال -

 بود اونم.  طونیزد.به موقعش ش یآن چشماش برق هی

 .یعمرا بتون -

 ؟یمگه نه هل دونهیم ایهل .تونمیم -

 .ادیاز دستش بر م یخوله هر کار:کرد و گفت  دییتا ایهل 
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 . میکن یشرط بند -

 .شترهیب تریل کی یکن یبچه دل درد م :گفت رحافظیام

 . گهید وانهیچهار تا ل هیانگار چ ترهیل کی یگیم یجور هی-

 .بچه یتونینم-

 م؟یشرط ببند. تونمیچرا م -

 .کنم رو سرت یم یدوغ رو خال هیبق ینتونست -

 .!!!باشه یوا:و گفتم  دمیخند 

 ؟ تونمیم م:گفت ارشیرو به ک 

 .یتونینم یخورد یلیخ .نه.اوم -

 تونم؟یم:گفتم  ایرو به هل 

 .صد در صد شک نکن-

 .محکم زد کف دستم .دستم رو گرفتم سمتش 

 .دیبرام بخر دیبا یگوش هی دیشما باخت یعنیاگه خوردم :حافظ گفتم  ریو ام ارشیرو به ک 

 .قبول سگ خور .ولییتونیتو که نم :با خنده گفت رحافظیام 

 ادب. آرش قبول؟ یب -

 .ادامه نده  یکم آورد یآره بخور ول -

 .دوغ رو باز کردم در

 .و دست زد یتونیتو م :گفت جانیبا ه ایخاک بر سرم گاز دارم بود هل یوا 

 .دیجلب توجه نکن .ریآروم بگ ایهل:با تشر گفت  رحافظیام 
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 :به انتخاب خودم؟حافظ گفتم  ریو ام ارشیرو به ک.آروم شد  عیمط ایهل 

 .وسعمون برسه  یچونه نزن خودمون هر چ :گفت رحافظیام 

 :امیر اذیتش نکن.با لبخند گفت  ارشمیک.زد  یچشمک ارشیک به

 . یخواست یتو بخور هرچمه داد:بعدروبه من ادا

 :گفت یکه م دمیرو شن ایهل یصدا .ومدیرو گذاشتم رو لبم.نفسم داشت بند م یو دهانه قوط دمیکش یخفه ا غیج

 .نیبخور بخور آفر یتونیتو م

 .یترکیبسه بچه م :حافظ ریام یصدا 

 .بچه ادامه نده  یرنگ لبو شد خرمیم یخودم برات گوش یتو برد نازیپر :ارشیک یصدا 

 ...تموم شد  ...و اوردمیمن کم ن یول

 . دمیترکیداشتم م .ایسرفه کردم  و ولوشدم تو بغل هل یهم کل بعدش

 ؟یخوب نازیپر-

 .شنیمانتوم دارند تک تک باز م یفقط دکمه ها دیآره بابا نترس -

 .خوام مرد و حرفش یم مویفردا گوش:خنده و گفتم  ریز زدم

 .سرده چقدر  :سردم شده بود دستامو بغل کردم گفتم 

متم گرفت س ش وبرداشت .کرده بود. دست برد زونیکت تنش بود که البته در آورده بود و از لبه تخت آو ارشیک فقط

 .نازیپر یخول یلیبه خدا خ:حافظ با لبخند نگاهم کرد و گفت  ریگرفتم انداختم رو شونه هام.ام.

  .دونه ام هی گهید مینیاز خودتونه ما ا یخول یدار ییفدا -

 دوست جون خودمه. :گفت ایهل

 .یبه غذا ندار ازین گهیتا چند روز د یپر :گفت ریام
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 .واجب شدم هینه بابا تخل:و گفتم  دمیخند

و شونه هاش  نییهم سرش رو انداخته بود پا ارشیچشم غره بهم رفت. ک هیحافظ  ریام .خنده ریپق زد ز ایهل

 .از خنده دیترک یداشت م یعنی نیا .دیلرزیم

 خراب شده؟ نیرن اصال. حاال کجاست ا ینم ییانگار خودشون دستشو.نگام نکن  ینجوریحافظ ا ریوااا ام :گفتم 

بلند شد و  ایهل .حافظ هم از خنده اون دوتا خنده اش گرفت رینتونست خودش رو نگه داره و ام .دیترک ارشیک 

 . میبخور یچا میایب میدستامون رو بشور میبر :گفت

 بگه. شهیداره روش نم ییدشو:با خنده گفتم  ارشیرو دادم دست ک کت

 .حاضر باشه  ونیقل میآرش تا برگرد:گفتم  ارشیرو به ک .بهم چشم غره رفت ایهل

 .خوردتو پرش  یمتنفره حساب رحافظیبهش گفتم ام یبود وقت ونیحالک قل ای. هلمیو برگشت میرفت ایبا هل 

 !حافظ با لبخند گفت:چشات بازشد ریام

 .نمکیب :با مشت زدم تو بازوش گفتم 

 

 . یسرت دختر رینداره تو خ بیبازم من مردم ع.چشام بازشد من بگم  یبا خنده گفت: واال گفتم تا تو نگفت 

ه ک ارشیجلو ک گهید یول .چشام باز شد شیاخ گفتمیاومدم م یکه م ییخنده ام گرفت .اخه عادت داشتم از دسشو 

 ونیشد. قل زونیلباش آو چارهیب ایذوق مرگ شدم.هل.رو آورد  ونیخدمت سفره خونه قل شی.پوونهید گفتیم دینبا

 یکتو هم که تو تر. ستین ونیاهل قل رحافظیام :که بغل دستم نشسته بود گفتم ایسمت خودم رو به هل دمیرو کش

 .هم بلند شد اومد کنار من ارشیاز خدا خواسته بلندشد و ک .عوض کن ارشیپاشو جاتو باک

 .اول من-

 ...یباشه ول -

 برات رمیگیم میتا قهیدو دق یو گفت: ناز دیبا انگشت اشاره برام خط و نشون کش 
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 .گهیکوفتم نکن د  -

 ! نازیپر:حافظ با اخم گفت  ریام 

 !!نازی!! پرنازی!! پرنازیپر یخوب بابا ه یلیخ-

 چهار تا.زدم و بعد شروع کردم با دودش حلقه درست کردن  یپوک محکم الیخیب 

 .از سه تا نتونستم درست کنم شتریاون دفه ب .تا ۴گفتم: آرش  ارشیباذوق رو به ک 

 .شهیزمانتم داره تموم م !خوب انگار شاهکار کرده حاال  یلیخ :بااخم گفت 

 .ایبابا ب مینخواست -

 . دهینم ریبهت گ یبزن بابا تو که کس:گفتم  ایبه هل رو

 گهید دنیم ریکه بهت گ هیزبدیحتما چ .نزنم ونیلب به قل گهیگرفتم د میتصم :بهم رفت و گفت یغره ا چشم

خاص خودشون  قیگفت: راحت باش به هر حال آدم ها عال شناختمیکه فقط من م یلحن موشکافانه ا هیبا رحافظیام 

 .رو دارن

 شخص مقابلت برم! قیاخ من قربون احترام تو به عال اخ

 اگه اراده کنند.،و عادت هاشون بزارن  قیپارو عال توننیراحت م یلیآدما خ :انگار ناراحت شد گفت ایهل 

 ؟یتونیم:حافظ با همون لحن گفت  ریباز ام 

 .تونمیمعلومه که م -

 .یکن ینگاه م ونیقل ینیبه س یدار یآخه بد جور -

 یسر و صورتم طول م شیساعت آرا کی، قهیدقده  دیرفتن از خونه فقط واسه شا رونیب یبودم که برا یمن آدم -

ا که ب یمن از روز یول شهیم یتلق یو حجاب امل باز یما روسر فهیطا یترک عادت کردم .توراحت یلیخ یول .دیکش

 .تجربه کنم. به نظر خودم که موفق هم بودم واعتقاد ر نیا یآشنا شدم اجازه دادم همه بهم بگن امل ول نازیپر
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 هیحافظ و لحن پر از کنا ریاز دست ام دونمیبغضش گرفته بود م ایهل!اعتراف کرد  رحافظیچه راحت واسه ام نیواااا ا 

 داشتم؟ ریمن انقدر روت تأث یعنی ایهل یوا :واسه عوض کردن اون حال و هوا گفتم.ش ناراحت شده بود 

 .یوفتیحراست ن ریهواتو داشته باشه گ یخوایرو م یکیگمشو تو خودت :و گفت  دیخند 

 !حالم بهم خورد ازت یعنی شیمعن دیشکلک دراوردم که فهم هیشاغال براش  

 ؟! دونهیگفتم: مصرفت زده باالجناب. خانم دکتر م ارشیبه ک رو

 .ناباب گشتم یبا آدم ها :دهنم و گفت یرو گرفت جلو ونیقل یدسته  

 .گهیکه نداد و گفت:بسه د رمیزدم و خواستم از دستش بگ یپوک 

 ر؟یام میبر :حافظ گفت ریبعد رو به ام 

از اهل خونه ما باشه همراهمون اومد تو  یکیدر خوابگاه. دم در آرش هم بدون تعارف انگار که  میرو رسوند ایهل 

 .با گله ازش استقبال کرد یباز ول یمامان هم با رو .خونه

 ؟یخوب .خودم فریبایسالم خاله  -

 رسمشه؟؟ نیا.سالم پسرم  -

 .شرمندتم خاله به خدا گرفتارم  :چشماش گذاشت و گفت یباتواضع دستش رو رو ارشیک

. منم رفتم سمت پله ها و رفتم باال تا لباسهام روعوض ییرایتو پذ درفتن؟! هیچ شیدوست داشتم بدونم گرفتار چقدر

 .کنم

لباسهام رو در  عیخودمو براش خوشگل کنم سر یروز اومده بود خونمون حسابهفده حاال که بعداز  خواستیم دلم

م رنگ ه یشال آب هی ..یکاربن یجذب آب نیشلوار ج هیبا دمیپوش دیباسن به رنگ سف یبلند تا رو زیبول هیآوردم 

چشمام  یمداد کمرنگ هم تو هیکردم  دیموهام رو مرتب کردم برق لبم رو تجد یسرم و جلو یشلوار هم انداختم رو

با لبخند رفتم  .بابا نگاهم کرد .بلند سالم کردم .کردیبا بابا صحبت م .نییرفتم پا عیسر ،که بره نی.از ترس ا دمیکش

 .شدم و گونه هاش رو محکم بوس کردم  زانیپاش نشستم و از گردنش آو یسمتش و رو

 .خودم  دیسالم بابا وح-
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 ؟چطوره میحال ته تغار .ماهت یسالم به رو-

 .بابا خسته است یپا یپاشو از رو نازیپر:داخل اومد و با اعتراض گفت  یچا ینیمامان با س 

 ؟شده تیحسود ایخسته س :گفتم  طنتیبا ش 

رو  نشستم کنارش .پاش بلند کرد یگفت و من رو از رو یبابا با لبخند پدر سوخته ا .طبق معمول بهم چشم قره رفت 

روشن شد نگاه کرد اخم هاش توهم شد. اسم مامانش افتاده بود حس کردم اگه به  شی. چراغ گوشارشیک یبه رو

 کالفه بود. یلی.خزدیخاطر حضور ما نبود رد تماس م

 :داد جواب

ماً شارژ حت دونمی...نم کنمینم لنتیبه بعد سا نیاز ا حیشما صح شیبود... فرما لنتیجانم مرجان... متوجه نشدم سا -

 تموم کرده خاموش شده ...

 .حافظ هم زنگ زده و خاموش بوده  ریاحتماال مرجان خانوم به ام.حافظ نگاه کرد  به

وقتا هم که مسافرت  هیبق.ماه در سال  ۴ البته فقط. یستیروزش رو خونه نچهار هفته  یمادر من شما که از روزا-

 و شما هم امیکه کالً خونه نم ییپس شبها؟!موندن به شما اطالع بدم  رونیشام ب هیداره به خاطر  یلیچه دل .یهست

 ریام شیافتاده پسرتم... پ ادتی تازه... ستمیسالمه بچه که نبیست و هفت ... جوش نزن مرجان من یچ دیفهم ینم

 امیاالن مخوب  یلینداره مادر من اومدن که اومدن به من چه ...خ یچ یعنیحافظم... چشمتون روشن خوش اومدن...

 فقط گفته باشم من ...

 .االن امیم :به جمع کرد و حرفش رو خورد و گفت ینگاه

 یراچرا ب هیاومدن مرجان شاک هیعمو ادالنم با خانواده شون از ترک :کالفه بلند شد رو به باباو مامان گفت.قطع کرد  و

 .شام نرفتم خونه

 !تخصصش رو هم گرفته داًیپوستم رو بکنه جد ومدهیبا اجازتون برم تا ن :زد و گفت یپوزخند

 .زدیم هیداشت بهش کنا ارشیگرفته بود و ک ییبایز یمرجان خانوم متخصص جراح 

 . دیبرو بابا خوش باش:گفت  بابا
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 مادره خوب. اخم و تخم نکن براش باشه ؟ :با لبخند گفت مامانم

 .بایچشم مامان فر-

 .مامان رو گرفت و گذاشت رو چشمش یروسر گوشه

. اون وقتها که شیاوج ناراحت یعنی نیا. بایمامان فر گفتیهر وقت از دست مرجان خانم ناراحت بود به مامان م  

 نداشته و برام فقط ینقش چیو بزرگ شدن من ه یزندگ یمرجان تو گفتیبودم که م دهیکوچکتر بود بارها ازش شن

 .مرجانه نه مادر

 .زد یهم مرجان صداش ممعموال  

 نره. ادتیمکه ها .قرارمون  یحاج یحاج ینر یول یاومدخوش  ارشیک :گفتم 

 .تصور کن بتیرو تو ج یاز امروز گوش رهینم ادمی :زد و گفت یلبخند 

 .میقرار رو نگفتم. اون قرار رو گفتم که قرار بود باهم حرف بزن نیخاک تو سرت من که ا 

 .لب قرزدم:خنگه فراموش کار ریز رفتمیبدرقش م یحافظ همونطور که دنبالش برا ریشد و همراه ام زونیآو لبام

 .یکم قر بزن خنگم خودت :گفت ارشیک یول دیآروم گفتم فکر کنم اصال حافظ نشن یلیخ 

 .شهیجا نم بیکه من دوست دارم تو ج یا یدر ضمن گوش :در آوردم و گفتم یبراش شکلک .بود ادشیپس  

 .تکون دادم براش  وعقب گرد کردم یو با خنده دست 

به  ،نگاه و صداش بود یکه تو یبه آرامش ،به محبتش ،به حرفهاش. کردمیفکر م ارشیصبح به ک یهایکیتا نزد 

 یم گفتیدلم م ی. هرچدادمیرو انجام نم یوقت با اراده و عقل کار چینبود و ه یاز حرکاتم اراد کی چیخودم که ه

 یندارم و وقت نهیس یتو یقلب کردمیم سنبود احسا یبهش داشتم انقدر که وقت یبیگفتم چشم... چه کشش عج

خواست بهش بگم  یدلم م .دمیترسیمن از رسوا شدن نم .رونیب زنهیقلبم داره از تو دهنم م کردمیبود احساس م

 .دوستش دارم و دوستم داشته باشه

 یم شیکم پ یلیخ د.بودن داریشون رو نگاه کردم چراغ هاشون روشن بود پس ب اطیشدم و از پنجره اتاقم ح بلند

و عمل و  ناریسم یداخل کشور بود برا یشهر یدر حال مسافرت ها ایمعموالً  .اومد که مرجان خانوم تو خونه باشه
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.آرش دداشتن زیچون که مهمان عز ،بود اگه امشبم.نصف سالم که خارج از کشور بود ، زهایجور چ نیکنفرانس و ا

 حق داشت... دیسرد بود باهاش شا نقدریچرا ا،حرف هاش افتادم با مرجان  ادی ،بود یعصبان

 یوت یدی... درد شدسوختیام م نهی...س یباز بغض کرده بودم. بغض دلتنگ.نبود  یروز بود که ازش خبرچهار بازم   

هندوانه شده و به  هیاندازه  کردمیو قلبم حس م دارهیام داره شکاف بر م نهیس کردمیحس م .کردمیقلبم حس م

 .ترکهیام م نهیتو س یزود

بعد از ،م پنجروز  بردیو به زور خوابم م نمشیبب نکهیکردم. بدون ا یرو نگاه م اطشونیهر شب از پنجره اتاقم ح 

 .شدم  نایا ارشیک اطیور دوتا دختر تو حضکه متوجه ح رفتمیم  نییناهار به پا یداشتم برا.ظهر کالس نداشتم 

داشت   یمشک یموها شونیکیرسدشون کنم. کیرو آوردم تااز نزد نمیدورب عیعمو ادالنش بودند .سر یدخترها

جذب و  یها شرتیبسته بودند هر دو ام ت یهر دو موهاشونو دم اسب .البته به لطف دکلره و رنگ،بلوند  شونیکی

 یباز وننتیبدم دده بودمشون .داشتنیبود ند یبودند سه سال. چقدر عوض شده نیتنشون بودبا شلوارک ج یچسبون

 حس حسادت و ترس بود... دمیچرا حالم گرفته شد شا دمیگرما و آفتاب .نفهم نی. تو اکردندیم

 .شده  لیروزه باز ستاره سهپنج آقا گرفتاره  ستین خودیب :رو با حرص رو تخت پرت کردم و گفتم نیدورب

 .ادیدوست نداشت ن ادیاون ازاده هر وقت دوست داشت ب!داده یمگه به تو قول نازیتو سرت پر خاک

مال منه من  ارشیخفه بابا ک:گفتم  یرمنطقیغ یلیمن خ ی.ولگفتیرو م تیعقل و شعورم بود که بهم واقع نیا

 .دوستم داشته باشه  دیدوستش دارم اونم با

به ودتا ساعت  اطشونیشدم بس که بهشون فکر کردم.بعد شام زود رفتم تو اتاقم و چشم دوختم به ح وونهیشب د تا

چشم دوخته بودم  اطشونیمن درست چهار ساعت تمام به ح دیساعت برق از سرم پر دنیشون زل زدم.با د طایح

 !سر و تهم یب یگذر زمان رو حس کنم به لطف فکر ها نکهیبدون ا

 آخ جون یوا:هوا وبا ذوق گفتم  دمیپر .یبزرگ چا وانیل هیبا  .اطیبشم که اومد تو حخواستم بلند  یم 

رو  نمیدورب عیهمه مطمئنا خواب بودند سر.نصف شب بود دو دهنم گذاشتم ساعت  یزود دستم رو محکم رو 

 .برداشتم و زوم کردم روش

 تنش بود دلم براش ضعف رفت... یمشک شرتیت هیشلوار گرمکن با  
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شده  یچ .شدم قیکه تموم شد تو صورتش دق دارمیذوق د.صورتش بودم  نیا وونهیمن د .دراومده بود ششیر ته

 زیم یرو گذاشت رو شیچا وانیو ل یو گوش دیدرازشو دراز کش یصندل یرو. اومدیبه نظر م نیچقدر گرفته و غمگ

رو  میگوش.زنم  یم دشیبلند شدم چراغ اتاق روخاموش کردم و آباژور رو روشن کردم که متوجه نشه دارم د

 ؟ یداریبرداشتم و نوشتم: ب

 زیم یرو ازرو شیحوصله گوش یصورتش برداشت و ب یآرنجش رو از رو؛ دمیالبته من نشن که امکیزنگ پ یصدا با

 :لباش نشست و شروع به نوشتن کرد با لبخند یرو یلبخند کمرنگ.بود نگاه کرد  دهیبرداشت و همونطور که دراز کش

 .ببخوا ریبگ ؟یساعت چنده؟ مگه تو فردا دانشگاه ندار یدونیدختر خوب م

 .بخواب ریسرکار بگ یبر یخوا یمگه فردا نم !ساعت چنده یدونیپسر بد خودت م:نوشتم  

 .ودب نیتلخ و غمگ یلیچرا حس کردم لبخندش خ دونمینم.لبش نوشت  ینشست رو یباز لبخند امیبا خوندن پ 

 .نیآفر.بال برو بخواب  یناز یشد طونیباز ش -

 .قولت ریز یکه زد گولتیژ یبا دختر عموها گذرهیخوش م نجایا یاینم گهید یبازم که رفت. برهیخوابم نم -

خاله رو  دیمن هر شب با یدونیو گرنه تو که م نازیسر قولم هستم سرم شلوغه پر :اخم هاش توهم شد و نوشت 

 .و برم خونمون نمیبب

 ! یمعرفت فقط مامانم رو؟؟پس من چ یب -

 امشیپ .نوشت. دیکش یمتوجه شدم که آه ینشست زل زد به صفحه گوش یصندل یبار کالفه بلند شد رو نیا

 باز کردم عیروسر

 بره؟ینم . حاال بگو چرا خوابتیزیچقدر برام عز یدونیخودت م -

 ؟ برهینوشتم:چون عاشقم خخ .حاال تو بگو چرا خوابت نم 

 .ام گرفتارم  یلیخ .چون گرفتارم-

 :گرفتار؟!!؟نوشتم

 .برهیخوابشون م گهیوقته عاشقاام االن د ریبخواب د ریبرو بگ .الیخیب -



 عاشق شدیم

 
145 

 

 آرش؟ - 

 جانم؟ -

 .نجایا یایدلم برات تنگ شده فردا م-

باالخره  ریبا تاخ ی. ولسهیبنو یچ دونهیبه موهاش چنگ زد و نفسش رو فوت کرد حس کردم نم .باز کالفه شد 

 .فرستاد

 .نکن تمیاذ گهیتو د رحافظیجان ام ناز،یپر -

 باشه؟ امیحل بشه م میگرفتار بزار

 کردم  هیو گر واریدادم به د هیو تک نیزم یام گرفت نتونستم جواب بدم پشت به پنجره نشستم رو هیگر 

 ؟ یدیشد چرا جواب نم یچ نازیپر:بلند شد  امیپ یصدا 

 .ریکنم شب بخ تتیاذ خواستمینم دیببخش:هام رو پاک کردم نوشتم  اشک

 باهام؟ یقهر کرد:دوباره اس داد  

 .نه  -

 .اومد امشیپ ریتاخ با

  .فکر کن بعد جواب بده باشه.سوال بپرسم ازت  هی -

 .باشه بپرس:نوشتم  عیسر

 شامیپ ریچقدر کالفه بود .چند بار محکم به موهاش چنگ زد با تاخ .به دست نگاهش کردم نیبلند شدم باز دورب 

 ؟ یکن یم کاریمثالً ازدواج کنه چ یرو از دست بد یکه دوستش دار یروارسال کرد با خوندنش وارفتم: اگه اون

 یسوال برا نیدوست دارم. ا ویمن ک دونهینه آرش که نم یول ؟رهیگینکنه داره زن م !هیمن منظورش چ یخدا یوا

 .دمیپر امشیپ یبودم که با صدا رهیخ میچقدر تو بهت به گوش دونمینم! هیچ

 ؟یدیجواب نم -



 عاشق شدیم

 
146 

 

 .کردمیداشتم فکر م :نوشتم 

 خب؟ -

  .باشه یا گهید یمال کس اینباشه  نمیبب تونمیچون واقعاً دوستش دارم و نم .کشمیخودمو م -

 .فکر مثل برق از سرت بپره احمق نیکه ا مدخوابونیتو گوشت م دهیکش هی یدم دستم بوداگه  -

 .یدیسوال روازم پرس نیا یچ یبرا -

 .حماقت رو بفهمم زانیم خواستمیم -

 .آرش  یرحم یب یلیخ .عشق گمیمن م .تو بگو حماقت -

 .هم سرد شد تییچا :و نوشتم ستادمیپنجره ا یروکامل کنار زدم و چراغ اتاق رو روشن کردم جلو پرده

نطور دستم باشه همو نیدورب نکهیسرش روبلند کرد و به پنجره اتاقم نگاه کرد. بدون ا عیسر یشوکه شد ول یا لحظه

 هیتخت انداختم و گر ی.خودم رو رودمیمن زودتر به خودم اومدم و پرده رو کش .به هم میزل زد ادیفاصله ز نیاز ا

 خوابم برد... یک دمینفهم .کردم

 ؟ست  ختهیناراحت و به هم ر نقدریا ارشیچرا ک :دیحافظ پرس ریشام مامان از ام زیسر م .شب هم گذشت سه

 د.هام فعال شدن رادار

  ؟یدونیشما از کجا م :حافظ گفت ریام 

 ...صبح بهش زنگ زدم حالش رو بپرسم -

اخمش مال نگاه من  دیشا .حافظ با اخم نگاهم کرد ریکردم ام یتابلو نگاهش م یلیبودم و خ دهیدست ازخوردن کش 

 یلیحالم رو بفهمه بلند شدم و گفتم مامان دستت درد نکنه خ دمیمن ترس یول.بود  ارشیمال حال بد ک ،نبود

 .خوشمزه بود

 .تموم کن غذاتو خب -

 .ریشب بخ .بوس  یشدم مرس ریس-
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 .ستادمیباال نرفتم و گوش ا یرفتم سمت پله ها. ول. رونیاز آشپزخونه اومدم ب 

 مدیداره نپرس یا یشده؟ گفت گرفتارم خاله برام دعا کن.چه گرفتار یزیچ یایادامه داد: آره گله کردم چرا نم مامان

 .حس کردم دوست نداره بگه

 

 . شهیداره داماد م-

داره داماد  شهیداره داماد م :انداخت یذهنم اکو م یحافظ تو ریجمله ام دمینشن یزیچ گهید .پله ها وا رفتم تو

 ...شهیم

اومد.  یخودم رورسوندم به اتاقم.انقدر حالم بد بود که نفسم باال نم یپله بلند شدم و با چه جون کندن یبه زور از رو 

 کرد... یپس داشت ازدواج م.شد  یگلوم بود وباز نم یتو نیبغض سنگ هی یول د.شدنیاشکام قطع نم

 کاریدارم چ دمیفهمیبود.اصال نم یاراد ریکارهام تمام غ .با احساس شماره اش رو گرفتمباز عقل روکنار زدم و  

از من  ریغ یکیشدو عروس  یمال من نبود داشت داماد م گهیقلبم فرو رفت آره د ی. صداش مثل خنجر توکنمیم

 ...بود 

 ؟نازیجانم پر-

 .ستمیبه من نگو جانم من جان تو ن گهید .تو دلم گفتم 

جان آروم  یناز ؟یکن یم هیگر ی... داری... نازنازیصدا بود که گفت پر یاخه ب دیشن مویگر یچجور صدا دونمینم 

 شده ینکن بگو چ هیکنم گر یخواهش م شمیم وونهیدارم د نازیشده؟... پر یباش بگو چ

 .ره از سرم بپ یکه فکر خودکش یکه قرار بود رو به من نزد یلیآرش تو هنوز س :بلند شدوبا درد گفتم میگر یصدا 

 .یکنیم وونمید یدار نازیپر ی؟وا یکن یم هیچرا گر !هیمنظورت چ نازیآروم باش پر-

 ...یلیتو... تو خ هیکه عشق من ک یدونستی.تو م یریگیزن م یتودار-

 .نذاشت حرفم رو بزنم هیگر 

 .نکن جواب منو بده هیدلم گر زیتوروخدا عز !رمیگیگفته دارم زن م یک .آروم باش زمیعز نازیپر -
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 .یشیداماد م یحافظ گفت... گفت دار ریام -

 !ال اله اال اهلل ...چرت و پرت گفته داماد کجا بود .غلط کرد رحافظیام -

 .یدیسوال رو از من پرس نوهست که اون شب هم ا یزیچ هی یگیدروغ م -

 .بدم  حیلحظه گوش کن بزار برات توض هیگلم  نازیپر -

نه  گمیم یزیچ هیفقط  .یخوشبخت بش شاهللیبرو ا یطرفه من بش هیپاسوز عشق  دیتو که نبا یبد حیتوض خوامینم-

 دلشو ندارم که ... یعنیدوست ندارم  این نجایا گهیبعد... بعد هم برو د نمتیبب اینگو ب

 .حرف بزنم و تماس رو قطع کردم  نتونستم

 .رو خاموش کردم میگوش.رو هم مثل احمقها  نخوندم  امشیجواب ندادم پ یزنگ خورد ول میبار گوش چند

و  نیفرق ما فرق زم ...من کجا و اون کجا...بستم  ارشیچقدر احمق بودم که دل به ک.کردم  هیصبح گر یهایکیتانزد

 ارشیخود ک یحت!و با من ازدواج کنه  ادیب ارشیک گذاشتیخانوم دکتر عمرا م .دیفرق ماه و خورش،آسمون بود 

 نیکه ا، کنهینداشته ش باشن.مگه آدم با خواهرش ازدواج م یحافظ خواهرها ریام یقسم خورده بود که خواهر ها

 !؟قرمز و پف آلوئه نقدریچشمات چرا ا نازیپر :صبحانه مامان گفت زیصبح سر م !باشه شیدوم

 .بودم داریتا صبح ب -

 ؟یواسه چ -

 . کردمیو سلن چت م ایداشتم با هل -

 . گهید دیصبح تا شب که باهم دیاریاجبه پدر چشم هاتون رو دربحاال و-

 .بچه ها خوابگاه شیخوام چند روزبرم پ ی.مامان م میستیشبا که با هم ن-

 ؟بشه مامان یکه چ؟خوابگاه  -

 یو ب نیغمگ یلیخ ایکنم هل یبود که گفتم :مامان خواهش م یفکر خوب یزدم ول یحرف نیهمچ شدیچ دونمینم 

 .ششیبرم پ دیحوصله است با باباش و زن باباش دعواش شده بزار
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 ؟دعواش شده یچ یبرا: دیلحظه ساکت بود پرس نیحافظ که تا ا ریام 

 میکن دایراه حل براش پ هیرو هم  میزیبا هم فکر هامون رو بر میخواه یم .خوان به زور شوهرش بدن یم :گفتم یالک 

 .تورو خدا بزار برم چند روزه فقط  ری.ام

حافظ تو هم رفت  ریام یاخما دمیفهم یام رو گرفته بودم ول هیگر یخراب بود و به زور جلو یلیحالم خ نکهیا با

 ریتورو خدا ام :گفتم

 .نه  -

د حافظ به زور تونستن ریزار زدم. مامان و ام زویم یسرم رو گذاشتم رو یاراد ریغ یلیو خ دختنیفرو ر اشکهام

 . رحافظیکردم بعد هم بغل ام هیگر ی.تو بغل مامان کل دآرومم کنن

 دیبکن دیخواه یم یآخه سه تا بچه چه فکر یول ،خوب برو یلیخ :دلش به رحم اومد و گفت رحافظیام

ز فکر ا. زدمیخودم مثل مرغ پرکنده بال بال م یول د،ذوق مرگ شدن یکل ،ششونیپ رمیو سلن گفتم م ایبه هل یوقت

که چرا چشات پف کرده  دیپرس ایهل یوقت دمیرس یرو از دست دادم و دوستم نداشته به مرز جنون م ارشیک نکهیا

 یحرف بزنم و زدم... هر چ یکیداشتم با  اجیحتخوابگاه ا میو رفت می.سر کالس ها هم نرفت هیگر ریتو بغلش زدم ز

  ختندیهم پا به پام اشک ر ای.سلن و هل رونیب ختمیقلبم بود رذهنم و  یتو

 . شمیم وونهیکنم دارم د کاریچ رهیگیداره زن م رمیمیمن بدون آرش م-

کر ف ایو درد گفتم: هل هیبا گر .کردند یو مطمئناً درکم م دهردو عاشق بودن .نداشتند یدلدار یبرا یکدوم حرف چیه 

نشد بهم گفت احمق آره من احمق بودم که زودتر  یآروم آروم عاشقش کنم ول تونمیالاقل م ایدوستم داره  کردمیم

 . کردمشیمزودتر مال خودم  دیعاشقش نشدم و عاشقش نکردم با نیاز ا

 .اریآب قند ب وانیل هی.سلن پاشو یریاز حال م یدار.بسته  یفدات شم پر-

 .خوام  ینم - 

 .یکن یم یخودکش یتازه هنوز نه به باره نه به داره دار. دهیکه به آخر نرس ایدن. یخواینم یغلط کرد-

 .مامانته نازیپر یوا:سلن بلند شد  یزنگ گوش یصدا 
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 .حال ندارم حرف بزنم، ییبگو شارژش تموم شده شارژر هم نداره شارژ کنه بگو رفته دستشو -

 .باشه -

 .تماس رو وصل کرد 

 .سالم خاله -

 .روپخش صدا زد

 حالت خوبه؟ زمیسالم عز -

 ؟همه خوبند دیحافظ؟عمووح ری؟ام دیممنون شما خوب -

خاموشه  زنمیدختره سر به هوا زنگ م نیا یبه گوش یسالم دارن. سلن جان هرچ دهمه خوبنبرم عزیزم قربونت  -

 اونجاست؟

 که بزنه به شارژ ستیشارژش تموم شده شارژرش هم دنبالش ن دیآره خاله نگران نباش -

 .ششیصبح انقدر زار زد که دلم موند پ؟حالش خوبه چطوره - 

 ؟بگم بهتون زنگ بزنه یخوایم ییاره خاله حالش از منم بهتره رفته دستشو-

 .ام سالم برسون  ایسالم برسون به هل زمینه عز -

 .چشم خاله بوس خداحافظ -

 

 

 .خدا به همرات :و گفت دیخند مامان

حالم از خودم بهم  .عوق .چقدر دروغ به هم بافتم نازیکنه پر کارتیتماس رو قطع کرد و بهم تشرزد: خدا بگم چ 

 .خورد 
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 ام زنگ خورد. ایهل یگوش

 .اریب مویسلن گوش- 

 .بود اهینوکر بابات س -

 گردم به خدا درکتدور سرت ب:چشم قره به سلن از کنارم بلند شد و سلن به جاش کنارم نشست و گفت  هیبا ایهل 

 .کردم هیاون شب تا صبح گر رهیزن بگ خوادیسپند م یتو کوه گفت ادتهی .کنم یم

 .ارشهیک نازیپر:حرفش رو قطع کرد و گفت  ایهل 

 .صاف نشستم و بغ کردم  

شرکت شماست حتماً با خودت کار  ریچه. جوابش رو بده مد نیبه ا .ارشهیکه ک ارشهیک:گفت  ایبا تشر به هل سلن

 .داره

 .بله:تکون داد و جواب داد  یسر ایهل 

 .و حالت پخش صدا رو زد 

 شماست؟ شیپ نازیا،پریهل -

 .بهش بگم اشکهام راه افتاده بودند یچ دونستمینم.به من نگاه کرد  

 . دیچیپ یتو گوش یدوباره عصب صداش

 ؟رو خاموش کرده  شیچرا گوش .اون جاست دونمیم ایهل-

 .ستیشارژش تموم شده شارژر دنبالش ن-

 من خرم ؟! -

 دور ازجون. باور کن...-

 رو بده بهش یگوش! یبگ یستیدروغ هم بلد ن خورهیم شیشارژر تو به گوش کنمیباور نم -
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 آخه... -

 دمیشنیصداش رو م دمیکشیدرد م یواقع یزانوهام به معنا یسرم رو گذاشتم رو 

 و گرنه... حواسم نبود -

 .رو بده بهش یبسه گوش ایهل -

 .حرف بزنه با خاله ام حرف نزد تونهینم. ستیآخه حالش خوب ن -

 ؟چشه -

 .کنهیم هیفقط گر گهیدونم نم ینم -

 تکرد که نگف یبود برعکس من... احساس کردم کار خوب یدختر عاقل ایهل.نگاه کردم  ایسرم رو بلند کردم و به هل 

 وادادم.

 .رو بده دستش حرف نزنه فقط گوش کنه  یگوش -

 .چشم -

 .آروم باش و حرف هاش رو گوش بده  یعنیچند بار پلک زد  .صورتم رو بوس کرد .رو گذاشت کنار گوشم یگوش

 .  دمیرو باال کش مینیپاک کردم و ب اشکامو

 .میزنیم یدور هی میریم .بپوشم دم در منتظرتم .لباس مناسب ه ایپاشو ب. شهیکه تموم نم یچقدر تواشک دار-

 باشه ؟

 ؟آرش-

 .نازینکن با من پر ینجوریجان دل آرش.ا -

 .برو  امیمن نم -

 .منتظرتم  میبود؟؟ که باهم حرف بزن یکنم قرارمون چ یخواهش م نازیپر-
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 .روقطع کرد  تماس

 شیاددوم هیقض نیبه خدا دوست داره برو بب وونهیپاشو د :حرکت از جا بلندم کرد و گفت هیدستم رو گرفت و با ایهل

 .هیچ

د ننه پسره نشسته بو.رو بدست آوردم  خچالیهمونطور که من سپند  اریپاشو برو بدستش ب:سلن هم با لبخند گفت  

 .کنه  دایاش واسش زن پ

 .میخور یکه آرش اومده فقط قانعم کنه که به درد هم نم دونستمیم یکم رنگ تو دلم روشن شد ول یلینور خ هی

 .سرم انداختم  یو شالم رو رو دمیمانتو پوش .نزدم یحرف 

 .که بدبخت کنهیبنداز خوب سکته م نهینگاه به آ هیگفت  سلن

رم و متورنگ  یلبام ب .پلکهام متورم.چشم هام کامالً قرمز شده بود  یدینگاه کردم خودم رو نشناختم سف نهیبه آ 

 .با آب خنک صورتت رو بشور:گفت  ایهل .دماغم ولپام سرخ  .شده بود

 کنهیآب خنک که بدتر قرمزش م.نه بابا با آب گرم بشور  :سلن گفت 

 .نه بابا با آب خنک بشوره که باد صورتش بخوابه -

 .شستم وصورتم راز کنارشون رد شدم و .پت و مت شده بودند  نیع .غصه هام ازحرف هاشون خندم گرفت وسط

چه برسه با آب  .شهیهم درست نم کیپالست یدر حال حاضر با جراح دیدعوا نکن. شناسمیمن صورت خودمو م -

 .گرم و سرد 

 .ملیخورده کرم بزن با ر هیحداقل :گفت  سلن

ست و د یمونیم مینکن تو مثل آبج هیاومده بگه گر؟! میمگه اومده خواستگار.دلت خوشه ها :گفتم !دلش خوش بودا  

 .رمیگیگمشو خونتون منم دارم زن م ابرویاحمقانه بر دار و ب یکارها نیاز ا

 . ختیتلخ خودم اشک هام فرو ر یاز حرف ها 

 .شمیم وونهید .بگه خوادیها رو م نیرم به خدا هم ینم :تخت نشستم گفتم یرو
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 خوادیدونم  م یمن م.بزنه  یا گهیحرف د  خوادیدرصد احتمال بده م هیعشقم پاشو  .نازیتوروخدا پر :گفت ایهل 

 . زمیبگه دوستت دارم پاشو عز خوادیبزنه م یا گهیحرف د

 . شهیم مونیپش افتیق نیا دنیهم با د یاگه اومده باشه واسه خواستگار. زیم اشک نره مثل تمساح:گفت  سلن

 .گمشو  :گفتم .بندازه خوادخندمیم دونستمیم

 یلوج .نییجور وا جور رفتم پا الیجون کندن با هزار تا فکر و خ هیبا  .رونیحلم دادن ب .رو گرفت و بلندم کرد دستم

 نیاش رو از ماش هیتک دنمیبا د. کردیو متفکر به در خوابگاه نگاه م نهیو دست به س نشیداده بود به ماش هیدر تک

از  دمیترس یهم م .دمیکشیهم دلم براش تنگ شده بود هم ازش خجالت م .بود نییسرم پا .گرفت و به سمتم اومد

 یتوق .م زد و سرم رو بلند کرده اچون ریزو دستش ر .رونیب زدیقلبم داشت از تو دهنم م.که قرار بود بهم بزنه  یحرف

 ! نازینگاهم کرد با بهت آروم اسمم روصدازد: پر

 وونهیدارم د ،حضورش،نگاهش ،صداش  .خداجونم طاقت بهم بده یوا.رو به دندون گرفتم و چشمهام رو بستم  لبم

. چشمام رو باز نیدستم رو گرفت تو دستش و دست آزادش رو دور کمرم گذاشت و حرکتم داد سمت ماش .شمیم

با خودت  نیگفت بب یمهربون ایدن هیبه دستم آورد و با یفشار.کردم نگاهش کردم سرش رو چند بارتکون  داد 

 .همه اشک رو ندارم نیمن ارزش ا یدکر کاریچ

و ت دتمیکش .شد یانداختم و باز اشک هام جار نییسرم رو پا.مال من نبود  گهید یول .خواست بغلش کنم یدلم م 

 .ستمیرو پاهام با تونستمینم.اش چسبوند. ضعف کردم  نهیبغلش و سرم رو محکم به س

 . کنهیم وونمیاشکات د دنیبسه به خدا د زمیعز نازیپر -

 . نازیپر یلرزیچرا م :بلند کرد و گفت نشیس ی. سرم را از روستمیپاهام با یرو تونمیضعف کردم و نم دیفهم انگار

 دیدست خودم نبود. ترس ه بود،به تنم افتاد یلرز

 ...نازیآروم باش پر یپر -

کردم  یکه داشتم تحمل م یا یحاالام حضورش و فشار عصب.کرده بودم  هیگر زیر هینخورده بودم و  یچیاز صبح ه 

رو باز کرد و نشوندتم  نیو دستپاچه در ماش عیسر.که نتونم لرزش بدنم رو مهار کنم  ددست به دست هم داده بودن

صدا بود و ترس و کابوس آروم آروم صدا قطع  فقط. دمینفهم یزیچ گهید باًیهم افتاد و تقر ی. چشمام رویرو صندل

 .چشماتو باز کن  زمیعز نازیاومد :پر ارشیک یو صدار و کابوس ها ازم دور شدن ختیشد ترسم ر
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 آرش خوابم برد  نیتو ماش ادمهیاومد  ادمی یرو باز کردم نور اتاق چشمهام رو زد . همه چ چشمهام

 کجاست؟ نجایا-

 .مارستانیب -

 .صورتم خم بود یتخت نشسته بود و تو ی. کنارم رودادیبار نور کمتر آزارم م نیچشمام رو باز کردم. ا دومرتبه

  .تا مرز سکته رفتم و برگشتم دختر خوب -

 ؟آرش-

 .جون دل ارش-

 ؟یزن گرفت گمیم -

 .حالت بهتر بشه بهت بگم  خواستمیآره دو تاام بچه دارم م:اخم کرد و گفت  

  هیگر ریحال نتونستم خود دار باشم و زدم ز نیبا ا یول کنهیداره مسخرم م دونستمیخودم نبود م دست

 . وونهیدختر گنده زنم کجا بود د عه عه عه یناز-

تا  میبر نجاینکن بذار از ا هیگر گهیجون آرش د:رو فشار داد و گفت  مینیصورتم برداشت و ب یاز روو ر امه دست

 ؟شده باشه یبهت بگم چ

  یخوابیچقدر م یسالم خانم نازک نارنج:.همون لحظه پرستار داخل اتاق شد  دیرو بوس میشونیخم شد و پ 

  ؟یخوب :رو از دستم خارج کرد و گفت سرم

 .بله خوبم-

 .بره  جیسرت گ یاحتمال داره پاش فتهیب جتیدراز بکش تا سرگ قهیدقده -

 . دشیببر دیتونیم :گفت ارشیرو به ک

 .بره بعد خونه  نیضعف از ب نیالبته اول رستوران تا ا:گفت  یبه شوخ 
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ممکنه  شهیبلند م دیمواظب باش :شد و برگشت رو به آرش گفت مونیدم در پش یول .به من زد و رفت یچشمک

 .بره جیسرش گ

 .چشم  ممنون -

 .کنم یخواهش م -

 .دستم ماساژ دادم  یسوزن سرم رو رو یتخت و جا یبلند شدم و نشستم رو 

 کنه؟یدرد م-

 .خوبم. کنهینه گز گز م-

 ؟یندار جهیسرگ-

 .نه -

 ینخورد یچیچند ساعته ه یدونیم یبا شکمت قهر کن دیدختر خوب از آسمون سنگم که بباره نبا -

 !فوضول یایهل دمیشا !ولضسلن فو یا 

 مانتومو آورد و کمکم کرد بپوشم  

 .بپوشم  تونمیخودم م-

 ه!یلیخ یراه بر یآره معلومه از رنگ وروت. بتون-

 خوابگاهم؟ یدیاز کجا فهم -

 .دلم هزار راه رفت ؟!یچند بار بهت زنگ زدم خاموش بود شبیاز د یدونیم.سر توبکنم  خوادیننداز که دلم م ادمی -

 وانخیبه زور م ور ایهل ،خوام برم خوابگاه یکرده که م هیگر یکه گفتن خانوم صبح کل رهیشب رفتم  دلم آروم بگ

 .شوهر بدن 

 آرش رو به زور زن؟!! ایبه زور شوهر بدن  خوانیموا ریهل :ادامه داد طنتیش بعد با لبخند و

 ؟به زور زنت بده خوادیم یک :رادارهام فعال شد گفتم 
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 .نییپا ندختیام ره باز اشک 

 . گمیبهت نم یچیه یریاگه آبغوره بگ:تند گفت  

  .غلط کردم دیببخش :اشک هام رو پاک کردم گفتم عیسر

 یلیخ دیآدم با نازیپر یدونه ا هیبه خدا . یکن ینگفتم که معذرت خواه :لبام گذاشت و گفت یدستش رو رو عیسر

 .دلش نلرزه یخر باشه از کنارت رد بشه ول

 ؟یپاش یتونیم :سرم مرتب کرد و گفت یزد و شالم رو رو یلبخند .نگاهش کردم بابهت

 .آره  :نگاهم رو از چشمانش گرفتم و گفتم 

 ؟یخوب :گرفتتم و گفت عیسر ارشیک.رفت  یاهیلحظه س هیچشمام  .رفتم نییازتخت پا و

 .رفت االن خوبم یاهیلحظه چشمام س هی -

 .خودش هم نشست و راه افتاد .نمیروباز کرد و کمکم کرد بش نیدر ماش .رونیب میرفت ارشیبا کمک ک 

 ؟ میخوب کجا بر -

 .دونمینم-

 .یشام هم نخورد یناهار نخورد یبخور دیدو پرس غذا با گهینشد د -

 .میبه خدا قرار بود باهم حرف بزن رمیس - 

 ؟خودم برم ایکجا یگیم.بعد از شام  یول میزنیآره حرف م -

 .سفره خونه میبر -

 .یزد: باشه فقط به صرف غذا و چا یلبخند 

 .باشه :حوصله گفتم یب 

 .کرد و به جاده چشم دوخت  یاخم 
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سفره خونه پارک  یجلو .زدن نداشتم یهم برا یحرف.دادم ساکت باشم  حیمنم ترج.تو فکر بود  .نزد یحرف گهید 

 ؟حالت خوبه :دیکرد و پرس

 .آره بابا خوبم -

 تمام بدنم تب بود. .به سمتم اومد دستمو تو دستش گرفت .شدم ادهیشد منم پ ادهیپ 

دنج  یجا هی. میتو سکوت داخل سفره خونه شد !؟ا روه دست نیاگرمای فراموش کنم  تونمیچطور م ایخدا 

 .اومد  شخدمتیپ .مینشست

 . دیسالم خوش اومد-

 با دوغ بدون گاز  یسلطان خیسپونزده سالم متشکرم  :آرش جوابش رو داد

 .آرش چه خبره یوا-

 .یبخور دینگو همه روبا یچیه -

 ؟یتو چ-

 .کنم منم شام نخوردم یکمکت م -

 آوردیش نفسم رو بند م رهی.نگاه خ دمیکشیازش خجالت م.انداختم  نییسرم رو پا.موشکافانه زل زد به صورتم  

 آرش؟:هدف گفتم  یکردم کالفه شدم و ب ینگاهش رو حس م ینیهنوز سنگ.

 م؟جان -

 .تابش بود  یچقدر دلم ب .کرد ینگاهم م یخاص یمهربان هیبا .آروم سرم رو بلند کردم 

 ؟یحرف بزن یخواینم -

 من خوشت اومده؟  هیاز چ :زد و گفت یلبخند

داده بودم.نگاه  یشده بودم و جمالت رو گم کرده بودم. چقدر سوت یعصب.چقدر واضح به روم آورد که عاشقش شدم 

 .لجم گرفت  دمیکه دو خندونش ر یو لبها رهیخ
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 ؟یریگیازم اعتراف م یچرا دار یتو که دوستم ندار

 .خودم بود تیخر .ادیکه من خوشم ب ینداشت یزیتو چ :با حرص گفتم 

 .به خدا  یدونه ا هی:گفت  دیخند یحساب یوقت .خنده دازیترک هویگرد شده نگاهم کرد و  یبا چشمها 

 ؟یفیخر ک یلیاالن خ :شل شد گفتم شمیخندم گرفت و ن انشیاز خنده هم از لحن ب هم

 ؟چطور :با همون ته خنده گفت 

 کردم عاشقت شدم ! تیکه خر -

که  یو صاف بهم بگ ییایبدتر از اون ب. یوقت دوست نداشتم عاشقم بش چینه اصالً ه:اش رو جمع کرد و گفت  خنده

 . یعاشقم شد

که اشک هام  نیبلند شدم تا قبل از ا .خوردم کنه خواستمیبغضم گرفت. نم.جا خوردم از جوابش. حالم گرفته شد  

 کشیحضور نزد یعقب افتادم رو تخت پشتم بهش بود ول دیمچ دستم رو گرفت و کش عیسر دیفرار کنم .فهم زهیبر

 د.ختنینگاهش کنم. اشک هام فرور خواستمینم یدستم هنوز تو دستش بود ول.کردم  یرو حس م

 .منم خورد نکن یول ریبرو زن بگ یآزارم بد یخوایچرا م یریگیزن م یتو دار: گفتم

 . یبرگرد ناز :صورتم آورد و گفت کیصورتش را از پشت سرم نزد 

 یتو چشمها .صورتم را به سمت صورتش برگردوندم اریاخت یرم نفس هاش رو کنار گوشم حس کردم و به یگرم

 .دلخورش زل زدم

 !؟یکن یم ییفکرا نیخوام خوردت کنم؟ چرا همچ یگفته م یک -

 .فکر نکردم از حرف هات معلومه  -

شالم پشت گوشم زد و آرام گونه ام  ریصورتم افتاده بود رو با دست ز یاز موهام که رو یا کهیکرد و ت رهادستم رو

 .صورتم  چشمهام بسته شد یلب هاش رو یاز داغ .دیرو بوس

 شه؟یم یحافظ بفهمه دل به دلت دادم چ ریاگه ام یدونیم:آروم گفت  
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 !کنمیکه خودم هم م ییهمون فکرها!حافظه  رینگران ام پس

که  رحافظیاخالق ام.خونتون  امیحافظ هر ساعت از شب و روز که دلم بخواد م ریمن رو اعتماد ام یادامه داد: ناز 

دوست ندارم فکر کنه به اعتماد چندسالش  شه؟یم یچ نمونهیب یاگه بفهمه چه حس یاصالً فکرش رو کرد.دستته 

 .کردم انتیخ

و  دمیبه سمتش چرخ! نمونهیب یحس هیکه  یچ یعنی!که دل به دلم داده  یچ یعنی ؟یچ یعنی حرفها نیا 

 ؟ هیزن گرفتنت چ ی هیضگفتم:ق

 کردم برات؟ یگل لگد م :زد و گفت یزود لبخند یخورد ول یا کهی

 .میحرف بزن یکه لگد کرد یتا بعد راجع به گل. هیداماد شدنت چ ی هیضتواول بگو ق -

 .بابا تموم شد رفت  یچیه -

 ؟یدوستش داشت.تموم شد رفت  یچ یعنی-

 بهم زل یشکل نیخوب بذار بگم برات تا ا یلی!! خدهیمگه آدم دلش رو به چند نفر م :زد و مهربون گفت یلبخند 

 ادته؟ی.تارا دختر عمو ادالنم رو  ینزن

 .افتاده  لیآره همون دختر کاله که انگار از دماغ ف:با حرص و حسادت گفتم  .پس تارا قرار بود زنش بشه 

 هیچند بار رفتم ترک میاستانبول بست یاز شرکت ها تو یکیکه با  یپارسال به خاطر قرارداد :زد و گفت یلبخند 

 .خونه عمو موندم

 ؟یعاشقش شد :مثل قاشق نشسته گفتم 

 یرو دیغذاها روچ. میساکت شد.خدمت غذاهامون رو آورد  شیپ .حرصم گرفت .دیآورد و خند مینیبه ب یفشار 

 تخت رفت.

 .خوب اول غذا  - 

 .آرش حرفتو بزن -

 .ماست نیلقمه بخور رنگ و روت شده ع هیحاال -
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با خنده گفت  .دهنم یکباب زد به چنگال و گرفت جلو یتکه بزرگ دمیلب برچ"از تارا جونت که خوشگل ترم  "

 .جمع کن اون لباتو تا گازش نگرفتم

 ادیاگه رنگ و روم به مزاج تون خوش م:چنگال رو از دستش گرفتم و کباب رو خوردم با طعنه گفتم  .خندم گرفت 

 .شنومیم دییبفرما

ترسم کار دست خودم بدم  یم .بهم ام یدیچسب .یشد طونیتو باز ش .رو به روم نیپاشو برو بش:زد و گفت  یلبخند 

. 

 یرفت گهیبگو د :اوال من نچسبیدم بهت تو چسبیدی بعدشمتمجهش رو به روش نشستم و گف هیپررو!! پاشدم با  بچه

 ؟شد یخونه عموت چ

 هیخودش  شیمون پ یمعمول یتو بگو بخند ها.که  شیدید ایه. یمیدختر صم.نسبت بهش نداشتم  یحس چیه -

بخوان  یهرچ .وابسته تارا و ساراست یلیکرده بود انگار. از من خوشش اومده بود.عمو ادالنم کالً خ ییفکرا

لش رو به تارا که د یخواستگار دیاریب فیکه تشر رهیگیبا بابا تماس م شیماه پ کی .کنهیبسته براشون فراهم مچشم

 .باخته ارشیک

 .بخرن خوانیانگار عروسک واسه بچه شون م :بعد با حرص گفت 

 !؟یکن یم یبا تعجب گفتم :شوخ 

 خوره؟یشوخ م یمن به آدم ها افهیگفت :االن ق یجد 

 االن نه .- 

 .کردنش از چند بابت فیواقعاً برام سخته تعر یول .حرف بزنم یکرد مجبورم یکالفه گفت: پر یاش گرفت ول خنده

 هیواقعاً در شان و مقام  .نییپا ارهیمرد ب هیکردن از  یادم شان خودش و دخترش رو با خواستگار دیچرا با نکهیا یکی

کردم با  حس .ام نگاه کنم ندهیتونستم تارا رو به چشم همسر آ یواقعا نم نکهیبعدشم ا .بشه شقدمیکه پ ستیخانم ن

بعدم از  .رو خورد کردم که اونم مقصر خودش بود تشیام و ردش کردم شخصکه براشون آورده یسر و ته یب لیدال

 واسه خودش. هیحاال ام که قهر کردنش بساط .مرجان کالفه شده بودم یحرف ها

 .کباب باز به چنگال زد و گرفت سمتم  یتکه ا 
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 .کنم فیسرجاش تا برات تعر ادیبخور بزار اعصابم ب-

 که یاالنم به خاطر ذوق.نخورده بودم  یزینزدم و شروع به خوردن کردم از صبح چ یحرف گهیکالفه ست د دمیفهم 

 .بدون نون یخال یکباب خوردم البته خال خیزن نگرفتن آرش داشتم هفت س یبرا

 . دمیآرش بسه ترک -

 .یریبخور جون بگ یاگه جا دار-

 .جون گرفتم بگو  -

 . میپاشو بر ینفس سر بکش هیدوغ رو  ی هیبق یخوا یاگه نم:زد و گفت  یلبخند

 !یهست یچقدر هم تو آدم شرط بند:و بلند شدم و گفتم  دمیخند

 .دختر خوب.بعدشم وقت نکردم برم برات بخرم هیچ یشرط بند -

 .میکنار هم از سفره خونه خارج شد 

 ؟ یحال قدم زدن دار -

 .حال قدم زدن دارم ایتو تا ته دن شیپ-

نسل ما واسه گفتن کلمه سالم به عشقشون . گهید ینسل پدرسوخته ا :آورد و گفت مینیبه ب یزد و فشار یلبخند 

 .کردندیده تا رنگ عوض م

 .اش رو بگو هیبق .سوخت گهیاون نسل د:و گفتم  دمیخند 

 لیالبته بابا گفت م .مرجان روبرو شدم یبار نرفتم و با اخم و تخم ها ریمن ز یذوق کردن ول یبابام و مرجان که کل -

کفش که تارا خانوم دکتره و  هی یمرجان پاشو کرده بود تو یهم با خودت ول میمال خودته تصم میخودته و زندگ

 دقدم شدن شیاز ما نشد پاشدن خودشون پ یبرخ دید ی..عمو هم وقتاساس پایه و  یب لیهمخونه و هزارجور دل

. اگه اون شب باهات حرف گهید آوردمیبود که داشتم کم م ادیروم ز یانقدر فشار عصب یدونینم نازی.پررانیاومدن ا

 .دادم یوا م دیشا یکش یخودتو م یگفتیزدم و نم ینم
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نگاه  نیو البته ا:به نگاهم زد و گفت  یشد برگشت و نگاهم کرد لبخند نی. پاهام قفل زمختیتو دلم  فرو ر یزیچ هی 

 . کنهیهم برقش افسونم م یکه از صد متر ییجادو

 ؟یآرش دوستم دار :التماس گفتم با

من . یخونیتو تو نگاه من احساسم رونم وونهید :بهش  آورد و گفت یدستم رو گرفت تو دستش و فشار نسبتا محکم 

نگاهت داد  .یشد یچه حس ریدرگ دمیفهم یسر به سرت گذاشتم و توبغض کرد زیخونه عز اطیتو حاز همان روز که 

 .تو دلت چه خبره زدیم

 ؟یواقعن -

 .یآره واقعن-

 زنمیتو حرف م شدم و ازخود یکه عاشق ک یدونستیپس تو مشهدهم م -

 .اوهوم -

 .به خدا یبدجنس یلیخ-

 فردا برگرد خونه باشه؟ یبرسونمت خوابگاه ول ایوقته ب ری. ددونمیم-

 .چشم -

 .کردم و رفتم تو یدر خوابگاه ازش خداحافظ 

 .کن فیتعر:تخت و گفتند  ینشوندنم رو یبا کنجکاو ایسلن و هل .رو ردکرده بوددوازده ساعت  

 .برسم دیبزار -

 .بگو  گهید یدیرس -

 .کردم  فیمو به مو تعر براشون

 .عاشقته پس زمیعز.جانم  :گفت ایهل
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ان  که فقط  یمغرور یایعوض هیمردها نی. ادیدینگفت د یمعلومه که عاشقشه ول.خره  یگیم یچ:گفت  سلن

 بسته .نوبت اونه یشرفتیپ نجاشمیتا هم ایواند گهیخانوم د نازی.پر ارنیخودشون سر از کار خودشون در م

 .ارمیبه زور به دستش ب یگفتیم یتو نبود شیساعت پ ۴ یکاره ا یمعلومه چ :گفتم 

 خوردتو یجمع کن دیبا یشل کرد یادیخودتو ز گمیبود حاال م شیساعت پ ۴ اون واسه -

 کار کنم ؟ یچ ؟یچ یعنی -

 .کم مثل خودش سوخته باش هی یپدر سوخته شد یادیز-

 .دونم باشه. نگفت که دوستم داره  ینم-

ا ته نرو زل بزن تو چشماش بگو ت میمستق گهیچند بار گفت. تو هم د میرمستقیغ ینگفت ول میمستق گهید یخنل-

 .زونتمیآو ایدن

 . شعوریعمتو مسخره کن ب :زدم تو سرش و گفتم .دیخند 

 .یاریکه گلشو لگد کنه سر از افکارش در ب یگفت یخوب م یساکت نشست نیتو ماش یچرااومدن-

 به زبونم گهید یچیبودم اصال ه یحال خوب هیدستمو گرفته بود  .رفت اصالً تو فکر بودم حواسم نبود ادمیآخ  -

 .ومدین

 جنبه  یبار دوم باشه ب نیحواست جمع بوده که ا یتو ک -

 !یچرا دوست نداشته که عاشقش بش یدیچرا ازش نپرس :گفت ایهل

 .رفت ادمی نمیا -

کردم فقط االن حالم  هیبه خدا از صبح گر نیگم ش :پا شدم و گفتم د.هر دو باهم با تاسف سرشون رو تکون دادن 

 .دینکن تمیاذ نمیخوب بب یخوام بخوابم و خوابا یم هیبه حول یحال

بعد از دانشگاه هم برگشتم خونه  .حضور گرم و نگاه مهربونش خوابم برد یادآوریکردم و با  یخاطره باز یشب رو کل 

 .ادیحافظ ب ریهمراه ام ارشیک دیشا نکهیبه عشق ا.
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 .خوام یشام هم به مامانم زنگ زدم گفتم شام فسنجون م یبرا 

راست رفتم تو آشپزخونه و از گردن مامان که داشت در  کی .فسنجان خونه رو برداشته بود یخونه شدم بو داخل

 .شدم  زونیآو ذاشتیقابلمه برنج رو م

 .نازیسالم عشق پر-

رو ادم خطر  یپر یم داره قل میخوره،قابلمه رو گاز. یفکرت بردار یب یکارها نیدست از ا یخوایم یک نازیپر یوا- 

 .ناکه

 .یکرد یامامان حال خوبمو قهوه-

 !نازیباشماتت گفت :پر 

 ؟جون دلم -

 .چه طرز حرف زدنه دختر به خدا موقع شوهر کردنته.از دست تو  -

 ایکار کرد هل یچ یراست ادامه داد:افتاده باشه  ادشی یزیچ هیانگار   

 .مامان شهیبشه. آخرش عروس خودت م الشیخ یکه ب کنهیبا خود پسره صحبت م.شد  حل-

 ؟زده یحافظ حرف ریام ه؟یخبر ؟یچ یعنی :مامان نگاهم کرد و گفت 

 .کرده که با خواستگاراش سر جنگ داره ریگ ریام شیپ ایهل یگلو.پسرت  جهینه بابا  هو !رحافظیکسم نه ام چیه - 

 ؟ یگیراست م -

 !!هیدروغم چ-

 ؟یحافظ چ ریام -

 بار بهش گفتم دعوام کرد و حرف تو حرف آورد هی دونمینم :باال انداختم و گفتم یشونه ا  

 .خوره یبه ما نم یول هیدختر خوب -
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 چه طور ؟ -

 !ما کجا و وصلت با تجارکجا-

 .کنهیم یحافظ تو چادر هم زندگ ریکه با ام استیاگه هل -

 .رهیبگ دیتفاوت رو ند نیکه ا  ستیاز اون پسرا ن رحافظیکه ام نهیموضوع ا -

 .. دعا کن عاشق بشهکنهیم جشیآب هو ادیمامان عشق اگه ب یول جویهو شناسمشیم -

 .کنم خوشبخت بشه میدعا -

 .مامان مال من هم دعا کن نیآفل -

 انیب نایاستراحت کن تابابات کمیکار هر روزمه مامان. برو لباستو عوض کن  -

 .چشم  :بوسش کردم و گفتم 

تا  که کیتون هیبلند شدم و در کمد روباز کردم  .ومدیخواب به چشمام ن یساعت وقت داشتم استراحت کنم ول کی 

 فیکمربند ظر هیکار شده بود  یمشک یبود با سنگ ها یشل بود. سرمه ا قهی دمیپوش دیرسیهام م رون یوسطا

هم پشت گردن گره زدم  ور یروسر .مبست یهم تنم کردم موهام رو دم اسب یمشک یشلوار غواص .هم داشت یمشک

 یفرق یاز هر چ خوادیرو م شترشیهر چقدر داشته باشه ب گهید زادهیآدم یول،مژه هام بلند و پر بودند .

 انجیسا ااگه مه .هم زدم یرژ مات کالباس هی .دمیبرداشتم و تا جا داشت تو مژه هام کش زیم یرواز رو ملمی.رکنهینم

رو  اطیباز و بسته شدن در ح یصدا .افتادم هاشیباز ادخولی .. خندم گرفتخوردتمیم زشیه یبود حتماً با چشما

هامو پام کردم و از  طلسم شش روزه شکسته شد. پاپوش .لبهام نشست یلبخند رو .از پنجره نگاهش کردم. دمیشن

 هی شاکردم. دلم بر یو محکم بغلش م دمیپر یم شدیم خواستیچقدر دلم م زدیقلبم تند تند م .شدم ریپله ها سراز

 ... میبا هم بود شبید نکهیذره شده بود با ا

الن سه تاپله مونده بود برسم به س .تابم کرده بود یسرخوش و ب یلیبهم گفت اونم دوستم داره خ میمستق ریغ نکهیا

 . دمیجلوشون و خند دمیکردم و پر یکیهوا سه تا پله رو  یب د.ک شدنیتو.صبر کردم نزد دکه در باز شد و اومدن

 !خانوم دهیسالته ترش پنج یفکر کرد:بهم زد و گفت  یا یگرگ فحافظ ک ریام

 کوکه فتیسالم ک :گفت دینگاهمو که د.کرد  ینگاه کردم با لبخند نگام م ارشیو به ک دمیخند 
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 !چرا نباشه  -

اومدنت به  گهیآرش جونم اومده خونمون د:حافظ به سمت آشپزخونه رفت و مامان روصدازد. آهسته گفتم  ریام

 !شد یخونمون داشت افسانه م

 .ها  یدیکار دست جفتمون م چیمن نپ یبچه برو به پر وپا:اهسته گفت  یگذاشت و باخنده ول شینیب یرو رو دستش

 . ریبگ لیمنو تحو ایخاله ب:بلند مامان رو صدا زد  بعد

 . یسالم  قربونت برم خوش اومد :گفت یاز آشپزخونه خارج شد و با لبخند پهن مامان

 ؟ما  یب گذرهیخوش م ؟یخدا نکنه خاله جونم؟خوب-

 د.که رفتن و خالشون رو فراموش کردن رهذگیخوش به اونا م-

بزن خاله گردن من از :مامان گردن خم کرد و گفت  یبرد جلو نیقدم از ب هیبا مامان رو با یقدم کیفاصله  ارشیک 

 .که عاشقتم یدونیم کترهیمو بار

 . یزنده باش:گفت  دویکش ارشیبه سر ک یدست  شیشگیهم یمامان هم با مهربون 

 !کنمایخودمو واسه خانوم دکتر لوس م رمیمامانم لوس کن م یکم خودتو برا ایک :با خنده گفت رحافظیام 

 .خانوم معلم مال من .خانم دکتر مال تو میزنیآقا طاق م :گفت ارشیک 

 .اوه اوه غلط کردم مال خودت:گفت  یحافظ با حالت بامزه ا 

 !حافظ ریام:مامان لبش رو به دندون گرفت گفت  

 .دمیکل کلشون رو نشن ی هیبق گهیزنگ در بلند شد و رفتم سمت اف اف و د یصدا 

 .بابا بود. بوسش کردم 

 بابا؟ یپر یچطور -

 ؟یپر یبابا یتوپم. شما چطور-
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 .هوم .تو خونه دهیچیپ یفسنجون یزد و گفت خستم ناجور چه بو یلبخند 

 .میداخل سالن شد باهم

گفت  به من یگفت و به شوخ دیبا لبخند به بابا خسته نباش شهیاومد دنبالمون و مثل هم یچا ینیهمراه با س مامان

 .استقبال بابات یبار بعد از من بر هینشد :

 .موند نجامیگفتم:اخ آره من که ا دویخند بابا

 . یماچم کن یایتو ب دهیورپر نیا یکه جا :رو نشون داد و ادامه داد شقلب

 .حساس بود انشیبود رو طرز حرف زدن اطراف ینجوریمامان لبش رو به دندون گرفت کالً مامان ا 

 .خندشون گرفته بود ارشیو ک ریام 

 استقبالت ادیاومدن شما گرم کنم مامان ب میرو تو تا دهیورپر نیسر ا رمیگیمبیست از فردا  :گفت رحافظیام 

 ؟قول مردانه  :زد و گفت یبابا چشمک 

 خندشون به هوا رفت. کیشل

 !وا بابا  :گفتم دلخور

 .کردم  یجون بابا.شوخ:و گفت  دیلپم رو کش که

 افتادیچشمم م .تونستم مهار کنم  یمن نگاهم رو نم یول .کرد یمثل گذشته باهام صحبت م یعاد یلیخکیارش 

بگه خوب  ستین یکیشده بودم  یهم کالفه و عصب شیتفاوت یو ب یخونسرد نیاز ا .شدیم شتریبهش پمپاژ قلبم ب

 داداش و بابا و مامانت ماچت کنه واال !! یجلو یخوایجنبه م یب یدختره 

لباسهاشو عوض کنه و دست و  رفتیم خوردیم یبود چا ینطوریهم شهیهم.بلند شد و رفت  یبعد از خوردن چا بابا

 یچرا ساکت :رو مزه مزه کرد و رو به من گفت شیحافظ چا ریام.شام  یبرا ادیبعد ب،صورتش رو بشوره نماز بخونه 

 ؟ یپر

 .ام یآدم ساکت و باوقار نیهمچ هی -
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 چه خبر؟ ایاز هل :و گفت دیخند .زدم یلبخند لوس 

 !دلت رفته اخ جون رحافطیام یا یا ی. چه کنجکاوم شده ادرادارهام فعال شدن 

 .سالم رسوند :و گفتم اوردمیبه روش ن 

متوجه نشد و  رحافظیام یاشاره کرد .ول رحافظیزد و به ام یکرد و بهم چشمک کیرو به لباش نزد شیچا ارشیک

 کار کرد با باباش؟ یگفت: چ

 .پنجاه شصته یفعال همه چ یچی.هیپرسیاهان از اون لحاظ م- 

 چند چنده؟:با تعجب گفت  

از طرف خواستگاراش  هیدرصد قضپنجاه  :عالمت تعجب شده بود گفتم هیش که شب افهیتوجه به ق یو ب خونسرد

 .حله

 !اهیشصت دستش رونشون داده گفته ب اامیهل

 شده پنجاه شصت ینجوریا 

بود و هم به پشت  یهم عصبان،هم خنده اش گرفته بود  ،حافظ ریام .بخند یحاال نخند ک ارشیک  یگلو دیپر  یچا

خورد  کمی .رو از دستم گرفت وانیل .ارشیک شیو نشستم پ ختمیآب ر وانیل هی. ادیکه حالش جا ب زدیم ارشیک

 . شام دیایب ،حافظ  ریام ،نازیپر:کیارش،مامان صدامون کرد  .دیخندیهنوز داشت م

 . میخواستگارها رو کله پا کرد .بره نییغذاهم از گلوت پا .ایپاشو ب :حافظ گفتم ریخنده بلند شدم و رو به ام با

 .سمت آشپزخونه دمیبرداشت و من دو زیحافظ با حرص به سمتم خ ریام

 

 

 



 عاشق شدیم

 
170 

 

 یول .بود مثل گذشته یرفتارش کامال عاد. رفتیم زدیسر م هی ای موندیم اشامی ومدیم ونیروز در م کی ارشیک 

تو دستش بگه که دوستم  رهیدستامو بگ.بهم نگاه کنه  .باهاش حرف بزنم خواستیدلم م .شده بود وونهیقلب من د

 ...زد؟ینم یحرف چیکرد ه ینم یحرکت چیداره چرا ه

شدم  یهم صحبت محافظ و سپند بود و کمتر باهاش  ریمون هم دوباره به راه  بود.معموالً کنار ام یبرنامه کوهنورد 

 .یمعمول یتو جمع بود و حرفها میزدیاگه هم حرف م.

 یقرار و دلخور اون عاد یمن ب. میموند تو جمع بود یاگر هم تا آخر شب م .رفتیزود م ایاومد  ینم ایهم  زیخونه عز 

 ارشیکردم نکنه توهم زدم و ک یفکر م ییهاوقت هیگرفت  یلجم م یو خونسرد.از اون همه ارامش و  خونسرد

 !فقط خواسته که آرومم کنه کشمیرو م ودمهم چون گفتم خ دیشا کردمیوقت ها هم فکر م یبعض.دوستم نداره 

 یرکتح ارشیک نمیاز عالقه ام بهش نزنم و منتظر باشم بب یحرف چیه گهیداده بودند د ماتومیهم که اولت ایو هل سلن

 ادیار اون ببز،نکن  ییعشق رو گدا .مونهینم یاگهیحرف د گهیپس د یکه عاشقش یگفت تو گفت ی.سلن م انهی کنهیم

 ...ارشیرصد دل کپنجاه د مونهیرصد دل تو حله مه پنجاه دارشیهم باشه نوبت ک یاگه نوبت.سمتت 

شد که برم به زور بگم عاشقم  ینم.کردم  یصبرم دیبا .من چقدر دوستش دارم دونستیکه م ارشیک .گفتیراست م 

 !ریمنو بگ ایب ایشو 

 

ه زنگ بزن میبه گوش ای ادیبودمش همش چشمم به در بود که ب دهیروز بود که ندچهار امتحانام شروع شده بودند و  

 !بار دومش باشه  نیبهم زنگ زده بود که ا یک ارشیک .کردمیفقط با انتظار اعصاب خودم رو خورد م ی.ول

 درس مرسا چطورن؟ ؟یچطورمطور یداد. باز کردم نوشته بود: سالم خسته نباش امیبهم پ سلن

 .دل بدم به درس  تونمیسالم دلم براش تنگ شده سلن. نم - 

 .به سرت میریبگ یگل هیدرس بخون تا بعدا  نیبش یشیخاک بر سرت مشروط م-

 .به حالم بکن یفکر هی یمن ونیبه عشقتو مد دنیتو رس -

 .سخته باشه  دونمیم قربونت برم -

 طلسم شکست هورا ...هورا .از پنجره نگاه کردم عیباز و بسته شدن در اومد سر یصدا
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 .زدم غیرو برداشت ج یزنگ زدم به سلن تا گوش عیسر

 .سلن اومد عشقم اومد- 

 .گوسفند کر شدم -

 .یندار یکار نییعمته. من برم پا -

ز چند رو نی. ایخوشامد بگ یبپر یمعلومه که کار دارم الزم نکرده زارت!!! یندار یکار نییمن برم پا نمیبب سایوا 

رو تو  بار تو اون هیتو اتاقت خاک تو سرت  نیخونتون! بش ومدهیفاصلتونه آقا نم شتریپنج قدم ب ،بوده یکدوم گور

 ؟ یدیفهم نییپا یریخونتون .موقع شام م ادیم وفتهیراه م شهیبزار. هر وقت خودش دلتنگ م انتظار

 ؟ یشام نمونه چ-

 نه؟ ای یحرفهاموقبول دار-

 .اره قبول دارم-

 .رهینم نتتیراحت تا نب التیمونه خ یم  .پس حرف هامو گوش کن-

 .طاقت ندارم  -

 .نه من نه تو  نییپا یبر یبه خدا پر-

 .باشه بابا -

 .درستو بخون نیبش-

 .چشم فعالً بوس -

 ومدیخودم رو نگه داشتم بدمم نم یدرسته طاقت نداشتم ول.سلن درست بود  یهمه حرف ها دمیفکر کردم د کمی 

ترل کن تونستمیام رو نم ختهیافسارگس یهاو نگاه شدمیذوق مرگ م دنشیانقدر که از د.کم واسش کالس بذارم  هی

توالتم  زیم یجلو یکشوقت یبرا .بودحاال موقع توجه به غرورم  .شل کرده بودم جلوش یکنم خودم رو بدجور

 یگرایمثل باز .موهام شدم یمشغول درست کردن جلو هدفیسرم جمع کردم و ب یباال پسیلینشستم موهامو با ک

 ریکه بقول ام دمیچشمام کش یتو یمداد مشک هیبا نمک شدم  .شونه کردم میشونیپ یموهامو رو یچتر یاکره
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عروسک ها شدم  هیشب یرژگونه صورت هیروشن هم به لب هام زدم با  یترژ صور هیشد.  یحافظ برق چشم هام سگ

بود  یبزرگ خرس بیج هیشکمش  یرو. دمیام پوشه رون یتا باال یصورت یسارافون عروسک هیرفتم سر کمد 

 یدیسف یکاله نخ یروسر یست کردم. به جا دیسه ربع سف نیآست یسارافون ریرو هم با ز دمیسف ی.شلوار برمودا

. دومیهام مسرشونه نییبود تا پا زونیبود رو گذاشتم سرم .پشت کاله شل و آو دهیخر شیبرام از ک سایرو که پر

 ماچت کنه.  خوادیآدم دلش م یدوساله شد یمثل بچه ها :گفت یم سایسرم پر زاشتمیم یوقت

 !زد مرد عمل بود یحرف نم گهیمهسا که د

 !یکن یم کاریچ نییپا ایب نازیپر د:رو بهم دادن ایانگار دن .دمیبابا رو شن یصدا

 . امیبابا االن م خونمیدارم درس م:بلند گفتم  

کم  انمجیسالن چند بار نفسم رو فوت کردم تا از ه واریپشت د نییگرفتم دستم و از پله ها رفتم پا تهیفرمال جزومو

 .به خودم گرفتم و رفتم تو یخونسرد افهیبشه. ق

 .سالم- 

اه به بابا نگ عیبود.سر  یدلتنگ ایدن هیزدم حس کردم تو نگاهش  دیسمتم. گذرا آرش رو د دینگاهشون چرخ یهمگ 

 !یکش یانتظار م یکه دار ستیساعت هم ن مین! یخنث یحاال درکم کن آقا .کردم و رفتم سمتش

 ؟یپر یبابا یبابا نشستم و صورتش رو بوس کردم و گفتم:خسته نباش یپا یرو 

  .بابا یپر یسالمت باش - 

 ! دهیدو سالته ترش یباز تو حس کرد :حافظ گفت ریام

م از که دار امیمن برم نمازم روبخونم ب :بابا بلند شدم. بابا هم بلند شد و گفت یپا یکردم و از رو یزبون دراز براش

 .رمیمیم یگشنگ

الً تو !! اصدهیدختر ترش رحافظیبه قول ام.سالم بود بیست  سرم ریبابا که رفت مامانم بلند شد رفت آشپزخونه . خ 

ظرف  ای ختمیر یم یته تهش چا گهید کردمیهنر م یعنی. کردمیدرست کردن غذا به مامان کمک نم ای زیم دنیچ

گفتم: پارسال دوست  امسال  ارشیرو به ک نسردبا مامان بودم. خو میو همدل یهمکار نی.خودم هالک ا شستمیم

 !یچیه
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 . دیینفرما یچوبکار کهیکوچ یخدمتتون پر میارادت دار:زد و گفت  یلبخند معنادار 

 ...وارفتم یآرد بپاشه روم شل شدم وا یکی نایمامانم ا یوا

 !ها شهینم ادهیلوسش نکن سوارشه پ:گفت  ارشیواسه درآوردن حرص من به ک رحافظیام 

 . ریگفتم :ادبت صاف تو لوزالمعده م ام 

 !ییرفته بود دانشجو ادمی ییجورا هی !میدیکتاب دست تو د هیو مینمرد:گفت  ارشی.کدیخند

 جزوست ستیکتاب ن نمیا .بودم و هستم یدختر درسخون شهیدر ضمن من هم.کم حافظه  ،تو حلقم ادتی -

 .دختر درسخون  شیمعنادار زد و گفت:بعله  بر عکسم گرفت لبخند

 !میدار عیضا نقدریا یسوت یعنیجزوم رو نگاه کردم. خاک توسرم  عیسر 

عه :حرف ها بودم خونسرد گفتم  نیخوب من پررو تر از ا ینشه. ول عیضا ینجوریبزنه ا یآدم با آفتابه سوت بلبل

 .یهمش وارونس خوب شد گفت خونمیم یچرا از صبح هر چ گمیم

زد .انگار حق با سلن بود حاال که من  یچشم دوخته بود بهم و لبخند م اقیبا اشت ارشیخنده. ک ریحافظ زد ز ریام 

 :و گفتم پا شدم زمیبهتر بگم کرم بر ای رمیحالش رو بگ شتریب نکهیبود .واسه ا اقیخون سرد شده بودم اون پر از اشت

 بخونم. یور نیدور هم ا هیمن برم 

 هیشب یدونیهاو کاله ملباس نیبا ا نازیپر :حافظ با خنده گفت ریام .بعد جزوه رو چرخوندم و درست گرفتم دستم 

 ؟یشد یچ

 "نکنه عیبسم اهلل ضا "

 ؟یچ - 

 .یعروسک کوک -

 یپلک  زدم و با صدا یدر پ یبسم اهلل کار خودش رو کرد خوشم اومد. لبامو دادم جلو و چند بارپ نکهیمثل ا نه

 ...مامان بابا مامان بابا :گفتم  یعروسک
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منم با خنده .گرفتتم  و برداشت زیو به سمتم خ دیخند.حرکتم رو دوست داره  نیا یلیحافظ خ ریام دونستمیم 

 . دمیکش غیلپم  رو گاز گرفت که از درد اشکم دراومد و ج .دست و پا زدم

 .سر به سرم نذاشته بود  ینجوریوقت بود ا یلیخ  

 .ریام یخر یلیخ :پاک کردم و گفتم که به خاطر درد گازش دراومده بود اشک هام رو 

 .هات افتادم یبچگ ادیبه خدا  :و گفت دیصورتمو بوس 

 !یگرفتیگوسفند بچه بودم هم گازم م -

دارن  نایمحسن ا اریرو هم در ب یکاله عمه قز نیسرت کن ا یروسر هیبرو  عیحاال زود تند سر .تا دلت بخواد ف...او-

 .نجایا انیم

 .دوستش دارم خوامینم :حرصم گرفت گفتم 

 .تو هما حرف گوش کن رهیکالهمون م -

 . رهیگازم بگ فتهیب امیبچه گ ادیمحسن هم  یترسیم هیچ :گازش گفتم یواسه حرص دادن و تالف 

 .برداشت که با خنده در رفتم  زیسمتم خ به

سرم  .دمیو پرتش کردم رو تخت و با خنده دور خودم چرخ دمیجزوه ام رو بوس ارشیتب دار ک یهااز نگاه سرخوش

شام صدام زد.  یگذشت که مامان برا قهیقبیست درفت افتادم رو تخت و خنده ام رو جمع و جور کردم.  جیگ

حافظ محسن رو نامحرم تر  ریام نکهیا از.شالم رو سرم کردم  .دمیزانو پوش یتا رو کیتون هی .سارافونم رو در آوردم

 یقینفس عم. دونستیم بهیآرش رو هم نامحرم و غر یکاشک .چرا دلشوره گرفتم دونمینم دونستیم ارشیاز ک

 د.نشسته بودن زیهمه سر م.شدم  ریآزاردهنده رو از خودم دور کنم و از پله ها سراز یتا فکر ها دمیکش

 جوجه؟   یلباساتو عوض کرد اچر: دیبابا پرس. ارشیرفتم و نشستم کنار ک 

 . فتندیب امیبچگ ادیها  یبعض دمیترس-

 نگاه کردم. ریبه ام و شل شد شمین

 شده؟ یلپت چ:حافظ اخم کرد. مامان گفت   ریام
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 !نیاز آقازاده بپرس -

هاش  یعروسک ها رو دراورد کوپ بچگ یلحظه ادا هیبه خدا مامان :خنده ش گرفت رو به مامان گفت  رحافظیام 

گازش  ومدیدلم ن .موهاشو بکشم خواستمیاول م شیشونیبود رو پ ختهیکرد. موهاشم ر یشد که خودشو برام لوس م

 .گرفتم

 :و سرش رو تکون دادو گفت  دیبابا خند 

 .ریبخ ادشی 

 !من چارهیب یغول تشن از لپ ها نیا یگازها! ریبخ ادشی یچ 

 شروع به خوردن کرد. کنهیم یبا تذکر مامان که چرا با غذاش باز .انگار تو خودش بود ارشیک 

موقع  یپر .کردم یو رفتم تو سالن و سالم و احوالپرس ختمیر یاومدند چا نایا سایظرف ها رو جمع کردم. پر 

 شده؟ یلپت چ نازیپر :گفت یبرداشتن چا

 شده امشبا!  یتیلپ من هم واسه خودش حکا نیا حاال

 !وقت زن گرفتنشه ها کهیهاش گازم گرفت. مرد یبچگ ادیمامان به  یقول دو متر-

 .ندازهیم کهیدو ساعته داره بهم ت نیبب ،خاطره کردما دیتجد هیحاال  :حافظ گفت ریام 

دو تا هر وقت کتاب  نیقرمزم بود لپات. ا یلپوبود یلیخ یبچه که بود ریبخ ادشی یوا :با خنده گفت سایپر 

 .گرفتند. دروغ نگم چند بار هم من گاز گرفتم یلپاتو گاز م یکردیدفتراشون رو پاره م

از خجالت بود  دمیفقط نفهم.منم داغ شدم  .رو برداشت شیتفاوت چا یب رحافظیام .انداخت نییپا وسرش ر ارشیک 

 ...هر دوش دیشا !ارشیحرکت از سمت ک نیاز تصور ا ای

منم عشق فوتبال اصال  .فرداشب ینباشم و بحث عوض شد و رفت سر درب ارشیک دیمامان که تو د شینشستم پ 

 ...به تماشا  میبر زجونیتو خونه عز یقرار شد فردا همگ .رفت ادمیخجالت 

 ؟ زیخونه عز یایم:گفتم  ارشیک به

 .بود یاگه عمر:گفت  یلحن خاص هی با



 عاشق شدیم

 
176 

 

 .بعد بلند شد  

باعث زحمتم خاله.  شهیهم :و گفت دیمامان رو بوس یحافظ دست داد و گوشه روسر ریمردونه باباباو محسن وام 

 دستت درد نکنه.

 این حرفارو ازت. نشنوما گهید ارشیک هیچه حرف نیا -

 زیرو م ارشیک چیسوئ.رفت  ارشیبدرقه ک یحافظ برا ریبودم.ام ارشیکشته مرده الو ترکوندن مامان و ک یکی من

 ببرم بدم  ؟ جاموند. ارشیک چیبهم چشمک زد. برداشتم و گفتم سوئ

 .حافظ ریدر خوردم به ام یمنتظر جواب نموندم و رفتم سمت در. جلو 

 شتابان؟ نیبه کجا چن -

 .جا مونده ببرم بدم ارشیک چیهو گَوَن برو کنار سوئ -

 .بدو تا نرفته تو خونه -

در رو بازکردم رفته بود .لباس هام مناسب بود رفتم تو کوچه و در  ،بگه بده خودم براش ببرم دمیترس.شدم  فیخرک

 .دمیصداشو شن .زنگ نزدمبه خاطر همین بود  اطیرو زدم. مطمئنا هنوز تو ح اطشونیح

 .بله اومدم  -

 .من جا خورد دنیرو باز کرد و با د در

 .یجا گذاشته بود چتوییسو- 

 .آوردیم رحافظیصبح ام یذاشتیم یدیچرا زحمت کش -

 اومدم؟ یناراحت:و سرخورده گفتم  دمیلب برچ 

 دستتم درد نکنه ؟!منظورم بود  یزیچ نیهمچ یمن ک! یآماده حمله ا شهیهم:با لبخند نگاهم کرد و گفت  

 دستش. دادم

 تو .بفرما -
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 .اطیمن بچه پررو رفتم تو ح یول. کردیم یاون شوخ 

 .سراغمونا  ادیم ریحافظ با هفت ت ریبرو زشته االن ام ایبچه ب :باخنده نگاهم کرد و گفت 

 ؟یبر یحساب م ریاز ام نقدریتو چرا ا :رو بستم و گفتم در

 .برو نصف شبه ایخانم کوچولو ب ستیحرفها ن نیاالنم وقت ا .ستیمسئله حساب بردن ن-

 .دوستت ندارم  گهید:با حالت قهر در رو باز کردم و گفتم  

 .میزنیبعدا حرف م .ستیبرو به خدا حالم خوب ن:لبخند و کالفه نگاهم کرد و گفت  با

 ؟یضیمر رمیبم یچرا اله-

 ..خسته امزمیخدانکنه عز-

 .هنوز دم در بود.سمت خونمون رفتم و برگشتم نگاهش کردم  

 . نسایبرو تو درم ببند تو کوچه وا - 

 ...رتیغ جوونم

 .یخدافظ:کردم و گفتم  رونیدر ب یسرم رو از ال .اطیرفتم تو ح 

 .برو بچه خداحافظ :زد و گفت یلبخند 

 .در را بستم و رفتم توخونه 

بودند که جمعم  ایحالم گرفته شد.خدا رو شکر سلن و هل ی. و حسابومدین زمیخونه عز .ومدیکوه ن ارشیفرداش ک 

اومد  ینم شتریدو بار ب یکی یاهفته.ازسر گرفته بود  یمعرفت یحال خرابمو. بازهم ب دنیفهمیکنند و گرنه همه م

. مدوینم زمیخونه عز .بود هیحافظ و بق رینبود و باام نکوه اصالً حواسش به م یجمعه ها تو .اونم فقط به خاطر مامان،

 انیبا نشان دادن و ب ،با حرکات و با نگاهم کردمیحس م .کنم یهم باعث شده بود منم ازش دور شیریکناره گ نیا

 ینم نویا یدوستش داشتم ول.کنم  یم لیو خودم رو بهش تحم دمیکردن احساساتم دارم تو تنگنا قرارش م

دختران جوان   یایخودم فاصله گرفته بودم و پا به دن یالیخ یب یایاز دن .رو هم دوست داشتم ورمخواستم... غر

که  کردیغرورم بود که مدام شماتتم م نیبعد از احساسات ا یزد برام ول یگذاشته بودم. غرور اگرچه حرف اول رو نم
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ه کم اشتها شد .کنم یباعث شده بود ازش دور ارشیک یتوجه یو ب یتفاوت یهم ب دیشا .ابراز احساسات نکنم گهید

 نیو من سنگ دبودن دهیچند بار مامان و بابا علتش رو پرس.حوصله تو جمع نشستن رو نداشتم  یلیخ گهیبودم. د

 ؟شده  یزیچ :دیازم پرس رحافظیبار هم ام هیبودن درسهام رو بهونه کرده بودم. 

 !بشه یزینه مگه قراره چ -

 . رمیبرم بم دیبا دهیداره از تو آزارت م یزیچ هیمن اگه ندونم - 

 .منو آزار بده  تونهینم یچیچون ه  ریپس برو بم : دمیخند

 . دونمیباور نکرد م یول

 .فاوت ..ت یب یحت .بود ایدن هیکه فقط باشه حضور داشته باشه برام  نیهم گهی.د دنشیفقط به عشق د رفتمیم کوه

خواست الو بترکونه.  یآورد م یم رمیپررو شده بود و تا تنها گ یادیز دایجد ابیکام .رو نداشتم زیحوصله خونه عز

یآزارم م یلیهم خ نیهم .رفت یندارم از رو نم تدوست گفتمیبهش م میمستق ایکردم  یم یهر چقدر هم کم محل

 یلو کم مح نیهمه توه نیبا ا ابیکام یتفاوت بود ول یب نقدریا زنمیعاشقشم و براش بال بال م دونستیآرش م ؛داد

نکنه آرش  کردمیداشتم فکر م... ستیتا مال خودش نکنتم ول کن ن گفتیرفت و م یکردم باز از رو نم یکه بهش م

 .کمکم کن ای... خداادیاز دست من کالفه شده و بدش م شمیکالفه م ابیحرف ها و حرکات کام ازهم مثل من که 

 نهدیقلبم انقدر ورم کرده که در حال ترک کردمیحس م

 .حافظ چشم باز کردم ریام یصبح با صدا 

 . نازیپاشو پر ؟یخواب نازیپر -

 .تو  ایب-

 .رو باز کرد و اومد تو اتاقم  در

  ختیبه هم ر شتریرو ب ه امختیبهم ر یموها .با لبخند اومد نشست کنارتختم وزل زد بهم .تخت یرو نشستم

 .ولم کن ریکوه ام امیمن نم -

 .خود بد اخالق یب  -
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 .خوامیبد اخالق عمته .حوصله ندارم نم -

 .نمیپاشو بب یبرج زهرمار شد نیاصال خودت حواست هست به رفتارهات ع .نمیپاشو بب یغلط کرد -

  یبهداشت سیسمت سرو دیدستم روگرفت و بلندم کرد و کش 

 .صبحانه  زیسر م گهید قهیده دق -

 .چشم-

اصال حواسش به من بود که بخوام خودم رو براش خوشگل کنم.  .نداشتم شیو صورتم رو شستم حوصله آرا دست

و  شدم ریسرم انداختم. از پله ها سراز یو شالم رو رو دمیرو پرت کردم تو کشو و رفتم مانتو و شلوارم رو پوش ملمیر

ه ک میبودمدت از هم دور  نیدستش دلخور بودم و ا زانقدر ا یجا خوردم ول کمی ارشیک دنیرفتم تو آشپزخونه .با د

 . زیبدون حرف رفتم نشستم سر م. نهینخواستم خوشحال شدنم رو بب

 .اه اه اخماشو :حافظ گفت ریام

 .کردم و مشغول گرفتن لقمه واسه خودم شدم  یزبون دراز براش

 سالمتو گربه خورده؟ :گفت طنتیبا ش ارشیک

 !بارم رمضون هیشعبون  شهیهم زیبه قول عز!بارم تو سالم کن  هی :با منظور گفتم 

 !کنه خانم کوچولو یمعموالً کوچکتر به بزرگتر سالم م :زد و گفت یلبخند 

 .آقا بزرگ ستین کلیبه سن و قد و ه یکیبزرگ کوچ -

 .طرف من یگرفت میتوپتم که پره سرشم مستق. ایاز دنده چپ بلند شد -

 .نکنم کیتو چشمهاش سرد زل زدم و گفتم:حواستو جمع کن شل 

 .برام زیبر ییچا هی :حافظ گفتم ریبعد رو به ام  

 جان؟! :باال و گفت دیپر ریام یخودم جا خوردم از حرفم. ابروها 

 .ختمیکه من برات ر ییها وانیل یکوفتت بشه اون همه چا .و گفتم:جان و کوفت اوردمیکم ن 



 عاشق شدیم

 
180 

 

 .منتظرتونم  اطیتو ح ادامه دادم:بلند شدم و  

 .امروز توپت پره  یجد یانگار جد.صبحونتو بخور  ایخوب قهر نکن ب یلیخ-

 .با آب پرتقال بزنم یتو قهوه خونه کوه تخم مرغ عسل خوامیندارم م لیم !مگه من بچه ام قهر کنم-

وز هنبا اینکه  ...چرا توقع محبت  از سمتش رو داشتم دونمیبغض راه گلوم رو گرفته بود خودمم نم گفتمیدروغ م 

 نه؟! ایاره دونستم دوستم د ینم

 .ایرو روشن کنم تو ام بخور جمع کن ب نیماش رمیشدم م ریمنم س :هم گفت ارشیک 

 ؟گهیامر د-

 .ستین یعرض رینه خ-

 .برو اومدم :گفت  باخنده

خت اندا اطینگاه به ح هی .رونیضرب گرفتم. اومد ب نیزم یو با پاهام رو ستادمیا واریو تو کوچه کنار د رونیب رفتم

 ناز؟یشده پر یچ :دیمطمئن بشه و رو به من پرس رحافظیاز نبودن ام خواستیانگار م.

 ؟!باشه میزیمگه قراره چ یچیه-

 یحرف زدن لرزهیصدات م ...یکم اشتها شد ...یالغر شد:و خم شد تو صورتم گفت  ستادیام ا نهیبه س نهیس 

 !یاز من فرار کن یخوایهمش هم م... یبد اخالق شد ...و آماده بارش هیچشمات همش طوس

 بچه پررو! یکن یم یتو کم محل ایخوام فرار کنم  یمن م 

 

 گهیبکشم...د غیج خواستیدلم م دونستیکرد و جواب سوالش رو نم یدرکم نم نکهیاز ا ختنیاشکهام فرور 

 سدستش رو پ ،دستش به صورتم بخوره واشک هام رو پاک کنه نکهیکنم قبل از ا ییعشقمو ازش گدا خواستمینم

هم  ارشیکه ک دمیفهم .میشدبزنه. سوار  یفرصت نکرد حرف ارشیاومد و ک رحافظیام .نیزدم و رفتم سمت ماش

 ابونیو به خ نییرو دادم پا شهیبه حال اون ندادم و ش یتیحال خودم انقدر بد بود که اهم یدمغ شده ول یحساب
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صورتم را بوس  .حالم بهتر شد بغلش کردم و محکم فشارش دادم کمیمهسا  دنیبا ددامنه ی کوه  توچشم دوختم.

 .من یجون یذره شده بود پر هیدلم برات :کرد و گفت 

 .میمن هم مهسا جون -

 .یزمیعز -

 .عاشقتم -

 .فداتم  -

 .سربازتم-

 .یقمیرف -

 .یزمیعز -

 .به مهسا زدو خواست به من هم بزنه که در رفتم  یا یبا خنده پس گردن دیسع 

 .خوو عووق دیرینفس بگ هیاه اه لوسا نوشابه رو نوشابه بابا  .حالم به هم خورد -

 .میدیخند میبغل کرد گرویهمد 

 !شهیم تیحسود یندار اری. ارمهیمهسا  :گفتم 

  .من بار شد اری :گفت یجد یبا خنده ول 

 .میحرف بزن ما هم بفهم پلمید ریز :گفت مهسا

زدن رو درآورد و آهنگ  تاریگ یبا دستاش ادا .ابیو کام ارشیمثل ک زدیهم م تاریگ. داشت  یخوب یصدا دیسع

 :روخوند یفالح اریلعنت به من ماز

 لعنت به من چه ساده دل سپردم 

 مردمیلعنت به من اگر واست م 
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 دست منو گرفت و بعد ولم کرد 

 که عاشقم کرد یلعنت به اون کس 

 بوده یبگه که ماه من ک یکیبگه  یکی 

 بوده یب گناه من کمسب 

 بود نیسهم من از نگاه تو هم 

 بود نیقسمت بهتر نیعشق تو بدتر 

 تو دل باد منو عاشقم کرد 

 و آسمون ولم کرد نیزم نیب 

 شد نیشد که ا یبگه چه جور یکی 

 شد نیسهم تو آسمان و من زم 

 لعنت به من چه ساده دل سپردم ... 

 

 !من دست زدن هم داره یبله شکست عشق :گفت نیبا خنده و غمگ دیسع .و هورا مون به هوا رفت غیو ج دست

 ؟یشد یعاشق ک دیسع :شدم بهش شیریس 

 گرفتم گوریف ی! مگه مغز خر خوردم؟ الکهیولم کن بابا عشق چ -

 جان من ؟ .دیسع -

 .شو الیخیب چکسیبه جان تو ه-
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 یلو شمیم الیخیباشه ب:و گفتم  دمیرو که دور گردنش مثل خواننده ها تاب داده بود گرفتم کش شینییشال تز 

... خوش خنده... خوش اخالق... اهل حال ...خالصه پیخوش به حالشه. خوشت یکه تو عاشقش بش یهرک شییخدا

 دیسع یستیب

 .تو نمیدل ا نیمن در خدمتم ا یخوایاگه م .نازیرف نکن پرعابه خدا ت :با خنده گفت 

 .بزن قدش :و گفتم  دمیخند 

 .کف دستم  زد

 . یمال خودم دمتیکس نم چیبه ه :محکم بغلم کرد و گفت مهسا

 !وونهید

 یلبخند دینگاه منو که د.کرد  یتفاوت نگاه م یب رحافظی...امبه جهنم  .افتاد اخم هاش تو هم بود ارشیبه ک چشمم

. دادیو کف دستش رو نشونم م هینجوریا دیسع گفتیم شهیالبته هم .خندمیخوشحال بود که دارم م دیشا.زد 

 ؟میافت یظهر شد راه نم :و با اخم گفت یمثل قاشق نشسته عصب ابیکام

شر  چاکت نهیگذشتم عاشق س رتیاز خ :آروم کنار گوشم گفت  دیازش. سع دمیچشم غره نگاهم کرد که ترس هیبا   

 !نشه

 !دیسع:دلخور و با اخم گفتم  

 .خوام سر به تنش نباشه  یم :کردم و گفتم یدندان قروچه ا 

 .هم متوجه شده بود دیتابلو بود که سع ابیچقدر کام

 .موقع امتحاناته  یایب خوادینم: دمیآخر حرف هاشون رو شن .زدیحرف م ادداشتیحافظ که با هل ریسمت ام رفتم

 .وفتهیشرکت عقب ب یتو یکارها خوادیدلم نم امیاز پسش برم-

 .کردم شنهادیبه هر حال من پ یدونیخودت م -

 .شرکت راحت ترم تا تو خود خوابگاه کارهامو انجام بدم امیمن م یممنون ول -
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 دعواست؟:حافظ و گفتم  ریکنار ام رفتم

 .سرجاشون بشونم ارویتا بعداً بعض یخوریجم نم شمیاز پ:که جوابم رو بده گفت  نیا یحافظ به جا ریام 

 .به خدا کردیم یداشت شوخ دیسع ریدست پاچه گفتم: ام 

 .گمیرو نم دیسع -

 .ازم نگاه گرفت  ینگاه کردم با دلخور ارشیبه ک 

 .شد  رید میفتیراه ب.بچه ها رفتن :حافظ گفت  ریرو به ام

 ییسمت من و دست منو گرفت و سه تا دیبعد دو .حافظ اومد ریبا ام کمی ایهل. میمهسا رو گرفتم و راه افتاد دست

دوستانه نبود بعد از مراسم سپند  گهی. جمعمون دشدیداشت شر  م ابیکام .میراه افتاد  ارشیحافظ و ک ریام یجلو

از  یزیاومده. البته فقط در حد حدس بود چون چ یاز سلن خوشش م ییجورا هی دیو سلن متوجه شدم که سع

حرمت  ارشیبه قول ک ابی... کامشدیخوب با سلن کمتر هم صحبت م یبود ول یعاد یلی. خدادیخودش نشون نم

 نی...دالرامم با من سر سنگ دادیداشت من رو آزار م شیتفاوتیهم که با ب ارشی... کبردیم نیرو داشت از ب یلیفام

 .میآورد یهم نم یو به رو میبود ریبا هم درگ یهمگ ییجورا هیشده بود... کال 

 

سلن و  یروز مراسم عروس.شدم  یتر از قبل م نیشدند و من هر روز غمگ یم یکننده طو کسل یروزا عاد نیا 

ساعت مونده به رفتنمون  مین قاًیسپند بود و من خنگ باز فراموش کرده بودم که موقع ماهانمه... از شانس گندم دق

که بس که به خودم  زدیبود مامان همش غر م دترب شهی.. حالم از همیا چهیاونم چه دل پ.گرفتم  چهیبه باغ دل پ

. دزیبودم. مامان غر م یالبته خودم راض .کم کرده بودم زیگفت حداقل دوسا یشدم. راست م فیضع نقدریا رسمینم

که باعث شده بود مامان فکر کنه از درده البته  کردمیم هیدوستم فقط گر نیبهتر یبرم عروس تونستمیکه نم نیاز ا

ی. قرص هامو خوردم و گفتم اگه بهتر شدم زنگ مدنوکردم  بدون من بر شونیبود. آخر سر راض ادیز یلیدردم هم خ

 .دنبالم دیایب زنم

 بودم... دهیکردم. صورتم رو شستم.چقدربه خودم رس هیدوبار باال اوردم انقدر گر 

 .زدیبار زنگ م هی قهیدقبیست مامانم کالفه ام کرده بود هر  
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سماور گذاشته بود انگار دردم کمتر شد.  یکه مامان برام رو ییاز رفتنشون گذشته بود با دم کرده ها یساعت کی 

 .دوست داشتم برم مراسم 

 .اومدیبود وبا شال بسته بود کمرمو.از بوش بدم م دهیبه کمرم مال تونیروغن ز یکل مهسا

 .زنگ زدم به مامان 

 ؟علومامان-

 ؟یبهتر یجانم پر -

 . یعروس امیخوام ب یم.کنم  یمامان دل دردم خوبه کمر دردم رو هم تحمل مآره  -

 .فرستم دنبالت یحافظ رو م ریباشه قربونت برم آماده شو ام-

  .خوام برم حمام یم ش معطل نشهتسبفر ریمامان د -

 .زهیریو موهات به هم م شیآرا یحمام واسه چ-

 .ادیگرفتم بدم م تونیروغن ز یبو ستیمهم ن -

 .زهیتنت رو بشور موهات بهم نر نییپس فقط پا 

 . هیآهان باشه فکر خوب -

 .با آب گرم بشور ییمواظب باش نچا یپر-

 . رمیمنتظر ام گهیساعت د میچشم پس ن -

 .باشه گلم -

 

 خودم کمیشسته بودم حاال  شمویآرا. گفتیرو برداشتم و رفتم داخل حمام مامان راست م ازمیمورد ن لیو وسا حوله

م رو  ه ار  یلباس ز م.که... بدنم رو شستم و با حوله خشک کرد چمیبپ تونستمیموهامو نم گهید یول کردمیم شیآرا

چقدر زود  .حافظ روشن بود ریچراغ اتاق ام رونیرفتم ب ،سنجاق کردم نهیس ریدورم از ز دمیچیو حوله رو پ دمیپوش
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ونه سر ش نکهیتوجه به ا یب. رحافظیست آماده بشم رفتم سمت اتاق امدر زارهیکه نم زنهیغر م نقدریاومده بود حاال ا

 ...ستمیمن حاضر ن یچقدر زود اومد ریام:کمد بود صداش زدم  یتو.اتاقش  یرفتم تود هام و پاهام لختن

لوارشم ش.بود  ستادهی. با باالتنه لخت جلوم انیبه زم دنیکنم پاهام چسب کاریموندم چ .که شدموش ارشیک دنید با

 .بود. انگار که اونم شکه شده بود زل زده بود به من قبل از من به خودش اومد  دهینصفه پوش

 .یپر رونیبرو ب -

 سر خورد میابر سیخ یها ییفرار کنم تو اتاقم که پام تو دمپا دمیچرخ عیکه به سرم زد به خودم اومدم سر یداد با

طرف. نتونستم بلند بشم  کیپام هم از  دیطرف درد شد هیکمر دردم از. دمیکش غیو ج نیبا درد افتادم زم .دیچیو پ

 ؟یشد ینکن. چ هیرشد؟ گ یچ نازیپر :کنارم نشست و گفت ارشیک هیگر ریزدم ز.

وقت  هیبودمش نگاهم رو از باالتنه لختش گرفتم و به حوله خودم نگاه کردم که  دهیند ینجورینگاش کردم تا حاال ا 

 باز نشده باشه. خدا رو شکر که حداقل سنجاقش زده بودم.

 .نکن هیگر نازیپر -

 .تو رو خدا  ارشیک رونیبرو ب -

 .پاتو نمیبب.حرف نزن -

 .دمیکش غیبا دست محکم ساق پام رو گرفته بودم دست منو گرفت و پام رو آزاد کرد از درد ج 

 .دست نزن تو رو خدا -

 ؟یدرد دار یلیخ .باشه باشه -

 .بود و سر فکر کنم شکسته سیخ مییخورد دمپا چیمچ پام پ-

 ؟یبپوش یتونیم ارمیتو سرم کنم. لباس هات کجاست ب یچه خاک نمینکن بزار بب هیگر -

و  دمیم باال کش نهیس یهمه حواسش به صورتم بود .حولم رو رو شییخدا یول رمیفقط بم خواستمیاز خجالت م 

 .ادیزنگ بزن مامان ب :کردم و گفتم هیگر
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حافظ بود که کنار در سر  ریبدتر امکان نداشت ام نیاز ا یسمت در وا دیخورد به در نگاه هر دومون چرخ یزیچ هی

 ه؟؟کنیفکر م یخودش چ شیاالن پ.کرد   کهیت کهینگاه مات و پر از درد و حرفش قلبم رو ت .نشست نیزم یخوردرو

 غیو ج دیچیشدم که درد تو تموم بدنم پ ندرفت پام شکسته.باسرعت از جام بل ادمیخواستم بلند شم اصالً 

 شد. یچ دمینفهم گهید . دمیکش یوحشتناک

دم فکر کر کمیاتاق بودند  یتو ایچشم باز کردم پام تو گچ بود مهسا و هل یوقت ...ومدمیوقت به هوش نم چیکاش ه 

 انجیمن ا: دمیپرس هیبا گر.سمتم  ددنیدو ایمهسا و هل. هیگر ریزدم ز شبید یادآوریرو درک کنم. با  تمیتا موقع

 ؟شده  یپام چ؟کنم  یم کاریچ

 .استخون مچ پات شکسته گچ گرفتند-

 ؟نجایمنو آورد ا یک -

 .حافظ ریمن و ام :گفت ایهل 

 کجاست؟؟شد  یچ ارشیپ ک -

 ...شبید دونمیآروم باش نم -

 .کشمیم غیتو رو خدا بگو وگرنه ج ؟یچ شبید -

 یزیچ یبرسونم خونه و به کس یحافظ بهم زنگ زد گفت خودم رو فور ریام شبی.د گمیخوب داد نزن م یلیخ -

فت گ؟رحافظیشده ام یگفتم چ یحوله تنت بود لباسم نداشت .یحافظ از حال رفت ریتو رو تخت ام دمیاومدم د .نگم

 .رو تنش کن نازیپر ینپرس فقط لباس ها یچیه

 پاش شکسته  

 .نجایا میمنم لباساتو پوشوندم و آورد 

 شد؟ یچ ارشیپس ک-

حافظ فرصت دفاع  یکن یاشتباه م یاومد سمتمون و گفت دار نیحافظ تو رو گذاشت تو ماش ریام یدم در بود وقت- 

 نذاشت حرف بزنه محکم زد.. رحافظیبپرس.ام نازیبهم بده اصال از خود پر
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  ایبگو هل -

 .نامرد اریاسم منو به زبونت ن گهیمحکم زد تو گوشش گفت د -

ا چر کردیم کاریحافظ چ ریتواتاق ام ارشیفکر کرده بود؟ اصال ک یراجع به ما چ رحافظیام شدمیم وونهیداشتم د 

 !؟لباس تنش نبود

 کو؟ میگوش :گفتم هیبا گر 

 .خونه ست  -

 .بده تویمهسا گوش-

 .به ما بگو  یشده پر یرو گرفته ازمون. چ امونیگوش رحافظیام -

  .دیکن دایبرام پ یگوش هیتو رو خدا .با آرش حرف بزنم تا بفهمم  دیبا. دونمیبه خدا خودمم نم. دونمینم-

 .کنم یم کاریچ نمیباشه آروم باش بب-

 .رونیمهسا رفت ب 

 ؟دیو تو چرا تو خونه تنها بود ارشیک ؟افتاده یاتفاق:گفت  ایهل 

 .از آرش بپرسم دیدونم با یبه خدا نم -

 

 

 

 : ارشیک
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خفه  بهم گفت فقط یوقت. زدیفقط داد م .حرف بزنم ذاشتیحافظ نم ریام .شده بود هوشیشکسته بود و ب نازیپر یپا

 ؛رونیشو و برو گمشو از خونمون ب

با  ...دونستم یاون خونه جدا نم یخونه منم بود. من خودمو از آدم ها ،. اون خونهرمیفقط بم ...رمیبم خواستیدلم م 

 نازینگران حال پر یاز طرف .تو کوچه سادمینتونستم برم وا .خواستم آروم بشه یم ...رونیاز خونه زدم ب یچه حال

م اگه من دیشا .حساس بود یلیحافظ خ ریام .برمب نیسوءتفاهم رو از ب نیا دیچطوربا دونستمیطرف نم هیبودم از 

ده از بدنش رو پوشون یا کهیحوله که فقط ت هیبا نازی.پرکردمیبد م یو فکرها شدمیم یقدر عصبان نیجاش بودم هم

حافظ  ریام یبرا یصحنه جالب.داشتم آرومش کنم  یمنم با باالتنه برهنه سع کردیم هیافتاده بود و گر نیزم یبود رو

بهتره بگم تنها  ای نیحافظ بهتر ریام.قلبم حس کردم  یحافظ تو گوشم زد رو رو ریکه ام یا یلینبود. سوزش س

صبر  دیبدم با حیبود که بخوام براش توض نیرفتم تو خونه حالش بدتر از ا یباحال زار..تنها کسم. دمیشا .بود قمیرف

 افظرحیام.دلم شکسته بود  یول دادمیم حقحافظ  ریکه به ام نیبا ا شدمیم وونهیداشتم د .تا آروم تر بشه کردمیم

 یتو زیهمه چ .اونوقتا که فقط شش سالم بود... سال قبل  یلیخ .به سالها قبل دیکرد... فکرم پر یبه من شک م دینبا

اون وقت ها درمون حجاب . کردمیکوچه رو نگاه م اطمونیفرفورژه در ح ینرده ها یکه از ال یوقت ...ذهنم گنگ بود

دانشگاه بود  ایروز  .مرجان همش در حال درس خوندن بود ادیم ادمیکه  ییتا جا.بود  دمید ونداشت و کوچه کامالً ت

 یراحت نیکس به ا چیبا ه .بود یپسر سرد امهری. کدمشید یمن خواب بودم و نم ومدیشبا هم که م مارستانیب ای

هاش چند جور کتاب  سعالوه بر در.معموالً سرش تو درس هاش بود .با من که برادرش بودم  یحت .شدینم یمیصم

 نداشت. شتریکه ده دوازده سال ب نیبا ا ،کرد یعه مهم مطال

ود م با هیبانو دا جهیخد .کردن با من رو نداشت یوقت و حوصله باز یلیخونه و خ ومدیباباهم شب خسته و کوفته م 

 یازب اطیبود که اجازه بده تو ح نیلطفش بهم ا نیبزرگتر نیبه خاطر هم.و نظافت خونه هم به گردنش بود  یآشپز.

 نیهم یعنی هیزن همسا.شدند همه کسم  عدهاکه ب خوردمیرو م مونیروبرو هیهمسا یحسرت بچه ها شهیهم .کنم

مرجان هم منو با خودش ببره  خواستیچقدر دلم م .برد پارک سر کوچه یدوسه بار بچه هاشو م یهفته ا بامیخاله فر

خوب تو ذهنم  یلیهمسن من بود خ رحافظیزدنشون. ام دیها دنرده یمدت ها کارم شده بود با حسرت از ال.پارک 

 داد به من. یکیکه تو دستش بود  یتییاون روز اومد سمتم واز ببسکو دیدیمنو م روزهر  رحافطیام،نمونده 

 .تنهام یلیبود خ دهیخاله هم باهام حرف زد انگار فهم 

 .کنم که تنها نباشم یوقت ها رو برم و با بچه ها باز یقرار شده بود بعض .با بابا صحبت کرده بود شبش
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ه من ب یشد که پا نیحساب تونسته بود اعتماد بابا رو جلب کنه و ا نیفکر کنم رو هم.خاله اون وقتها معلم بود  

با هم  اومد دنبالم و یبابا هم معموالً شب از کار خونه م،مرجان که اصال حواسش به من نبود  .باز شد هایرازیخونه ش

 نکهی. از ازنهیدم نم یول ،کنهیم یکه مرجان در حق اون هم کوتاه دونستمیم .بود یبابا آدم صبور .میرفت یبه خونه م

 یعل ریو ام ماهیکم خاله و عمو و بچه هاشون همه کسم بشن. پرمن خوشحال بودم خوشحال بود و اجازه داد کم

 .دندیرسیبه درس هاشون م ای دندیخواب یروز را هم م گرینصف روز رو مدرسه بودند و نصف د .بزرگتر از ما بودند

ما  یاهل درس نبود و پا به پا یلیخ یرفت ول یهم مدرسه م سایالبته پر میبود یهم باز سایو پر حافظریو ام من

 .کرد یم یباز

رفتم و  هیبا گر .موندم تا مرجان اومد داریبابغض رفتم خونه و تا شب ب ادمهیآمد رو خوب  ایدن نازیکه پر یروز 

 ؟یستیجلوش جبهه گرفتم که مگه تو مامان من ن

 .معلومه که مامان تو هستم زمیعز -

 .کوچولو آورده  یآبج هی رحافظیواسه ام بایخاله فر ؟یارینم یپس چرا برام آبج-

تو هم باشه  یحافظ آبج ریام یکوچولو یآبج گمیم بایبه خاله فر زنمیاالن زنگ م.من وقت ندارم  ،قربونت برم-

 خوبه؟

 ...من کهیکوچ یشد آبج نازیپر ینجوریذوق کردم و ا یاون روز کل 

 مارستانیمامان ب.رفته بودم  بایهمه با ماماناشون اومده بودند به جز من که با خاله فر ادمهیروز مدرسه خوب  نیاول

حافظ فرق  ریمن و ام نیب ییخدا .کردیبود جورشو بکشه.تو درس ها هم خاله کمکم م ه خواستهلبود و از خا

 یرو گاز م نازیحافظ لپ پر ریچقدر با ام ریبخ ادشیهاش هم منو انقدر وابسته شون کرد.  یمهربون نیهم .ذاشتینم

و کتاب هامون رو به  فیها و ک لیهمه وسا طونیش یدختر بچه  هی.بود  طونیش .ومدیدر م غشیج یو صدا میگرفت

 . میگرفتیماام گازش م، ختیریهم م

وقت وقت  چی... مرجان و بابا که هرحافظیام ی. با خلق و خوشدمیحافظ وخانواده اش بزرگ م ریام یاعتقاد ها با

ند چ .گرفتن تخصصش یبرا کایده سالم بود به مدت سه سال ترکمون کرد و رفت امر یمرجان وقت یحت ،نداشتند

 !اسمش مامان بود .شدمیبود که دلتنگش نم بیعج .بار هم ما رو برد هی رفتیم دنشیبابا بد ای ومدیم ایبار  هیماه 

 ...دور بود که رهاش کرده بودم یآرزو هیمرجان برام 
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هم نماز  رحافظیام .کنند بیکردند بچه هاشون رو هم به نماز ترغ یم یاهل نماز بودند و سع بایعمو و خاله فر 

 یخالف چیباشه اهل ه دهیهرز پر هشندارم که نگا ادیبار هم  کی یحت .پاک بود به موقع و اول وقت. چشم خوندیم

 هی ی. ول..تیکرده بود که اونو ترب تیترب ییبایچرا که منم فر.مثل اون باشم. موفق هم بودم  کردمیم ینبود منم سع

 ...ختیبه هم ر زیو همه چ دیجا دلم لرز

رفتم  ظحاف ریمنم از خدا خواسته با امخودمون.شام فسنجون پخته نرم خونه  :زنگ زد و گفت بایاون روز خاله فر 

 .کردندیم یداشتند خداحافظ بهیدو تا خانوم غر .تو خونه میرفت ییدوتا. فدهیه سایپر .ساله بود ۱۵ نازیپر .اونجا

حرف  نازیبا خنده در گوش پر سایپر .دیکش یبدرقشون رفته بود اومد تو خونه و پوف یخاله که برا .میوارد خونه شد

 .خورد یم نازحرصیو پر زدیم

 بودن مامان؟ یک نایا: دیسحافظ از خاله پر ریام 

 .سالم کیعل -

 .سالم مامان جان  دیببخش -

 .سالم کردما  اطیخاله من تو ح: گفتم

  یها هم خواستگار بودند . خانوم و دختر حاج آقا شکوه نی. ایسالمت باش :و گفت دیخند

 ه؟یک گهید یحاج آقا شکوه-

 ..برا پسرش اومده بودند ابونیمبل سر خی خانه  هصاحب -

 ؟نیشرو ایشهاب  :گفتم

 .دونمینم -

 .ان یو سالم ریسربه ز ی: جفتشون پسراگفتم

 .اینگو ک یچیه قهیدق هی:حافظ گفت  ریام 

 ؟دونمینم یچ یعنی :رو به مامان گفت 

 .ها چارهیگذاشت حرف بزنن ب دهیورپر نیمگه ا- 
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 .گفت: حقشون بود دیجو یکه اخم هاش تو هم بود و ناخن هاش رو م نازیاشاره کرد. پر نازیپر به

 .کردم یخوب کار یعنی .کرد یو زبون دراز 

 !یکن یم ییبچه رو هوا یکن یم ییمادر من چه کارا .هنوز بچه ست سایبه هر حال پر:حافظ گفت  ریام 

 !ها  قهیسلیب ومدیمن خوشم اومد اونا از من خوششون ن:با خنده گفت  سایپر

مان دونم ما یم:خاله با خنده گفت .رفت  سایچشم غره به پر هیپرسشگر به خاله نگاه کرد البته قبلش  رحافظیام

تم منم نتونس انیب قهیدق هیدادن که  ریگ گفتم دخترم بچه ست.رو چه به شوهر کردن صبح زنگ زدند  سایجان پر

کالً  که سایقرار گذاشته بود. اومدن پر گهیدخوب  یول ،کنهیقشقرق راه انداخت که شوهر نم سایخود پر .بگم یزیچ

 مونکیکوچ یعاشق پر یشکوه یپسر آقا میاومد که بله متوجه شد یام واسه فوضول دهیور پر نیا امدیاز اتاقش درن

 .شده

 که دهیرو د نازیپر یکدوم گور ارمیغلط کرده چشاشو در م یلیخ یشکوه یپسر آقا! ؟یچ :گفتبا داد حافظ  ریام 

 .عاشق شده 

نترس  دهیرم تو راه مدرسه د یپر گهیسر کوچه مغازه داره د یخون راه بنداز خوادیحاال نم .حافظ سسسیه-

 .که گوش جفتشون کر شد دیکش یغیخودش ج

 .کردم یخوب کار:با حرص گفت  نازیپر 

 .یادب بعدا باهات حرف دارم آبرومو برد یب یکرد یهم کار بد یلیخ -

خوب گفتم  .شما شده!مدفوع خورده نکبت نازیعاشق پر شی.ایریکبیا یخوشت اومده پسره  ارویاز  یلیانگار خ -

 .بهش

 .پسرم تو نجات لنگه نداره  ادای خانوم شکوهی رو در اورد:

شدن  لیبود سرش به کارش بود نه که راس ساعت تعط بیمنم گفتم پسرت اگه نجه داد:بعد بالحن خودش ادام

ر خواه هی. ادیخوشش نم بینج یاز پسرا نازیپر دیپسرتون بگ زدن.به دیبه د رونیمو ژل زده بپره ب رستانیدب

 !قصد ازدواجم نداره توام برو مبالتو بفروش جوجه.بزرگتر از خودش هم داره 

 ! یکن یتکرارم م یزد یخوب یحرفها یلیخ:خاله گفت  
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 .رمیبگ سیمدرسه تا برات سرو رسونمتیاتفاقا خوب بهش گفته. از فردا ام خودم م:گفت  حافظ

 یالک ادیدختر خواستگار م یآقا زاده برا:گفت .رفت  یکه به سمت آشپزخونه م یخاله ظرف ها رو برداشت و در حال 

 .نکن  فیخون خودت رو کث

 مزاحمت که نشده ؟: دیپرس نازیتوجه به حرف خاله از پر یحافظ ب ریام

 شهاب ؟ یک-

 ؟یدونیاسمشو از کجا م-

 .گهیمامانش گفت د -

 پسره مزاحمت نشده؟ نیخوب هم یلیخ -

 .هیبینه بابا بچه نج- 

زد به فاز  یباز م،بود  قهیدقده واسه  تشیبود عصبان ینجوریهمپرینازکال .حافظ حرص خورد ریام.خنده  ریزد ز 

ناز خورد شدم  یتو حرکات پر ؟!خوردمیمن چرا حرص م؟!دونم من چه مرگم شده بود  یوسط نم نیا ...یالیخیب

 .ودب زیواقعاً سحر انگ شدرشت و چند رنگ یچشم ها.خوشگل بود  تینها یب یپر نمشیبیبار مه که م نیانگار اول.

لب ها  نیپر و خوش حالتش  جزء نادرتر یلب ها.کرد که نوازشش کنه  یآدم رو وسوسه م شیشمیلخت و ابر یموها

 .کردیبود و نگاه آدم رو شکار م

سر و  هی یعنی دیرس یام م نهیس یحال لوند و طناز...قدش تارو نیو در ع طونیشد ش یاز صورتش دور نم خنده

اندام  ،نه چاق و نه الغر.و داشت رصد و هفتاد شد فکر کنم  یقد بلند حساب م یجز دخترا یگردن کوتاه تر ول

اومد از خودم بدم  سرمکه اون لحظه تو  یاز فکر .عاشقش بشه ندشیحق داشت هر کس بب .داشت یخوش تراش

رو داشتم که  یحال آدم.ازش کندم و نگاهم ر .گفته بود باورم شده بود ریخواهرم بود مثالً انقدر که ام نازیپر.اومد 

 یکه تو ییلحظه تمام رشته ها هی یتو .کرده انتیکسش خ نیزتریکه به عز یآدم .هنمک خورده ونمکدون شکوند

عاشقش شدم حداقل  دیدختر لوند و قشنگ که شا هیبرام شد  نازیپر .سال رفاقت بافته بودم پنبه شد ۱۶ نیا

 ...و کم کم شد عشقم  ستیخواهرم ن گهید دمیفهم
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 طنتیهاش ش یزبون نیریهمه ش .شد ینم یام رو کنترل کنم ول ختهیکردم نگاه افسار گس یسع یلیشب خ اون

 از خودم دونمینم .فرار کردم یواقع یداشت . بالفاصله بعد از خوردن شام به معنا گهیجلوه د هیبرام  ،اداهاش ،هاش

 نشد... یمهار کنم ولو احساسم ر کردم یسع یلیخ .کل خانواده شون دمیحافظ شا ریام دهمی... شا نازیاز پر یا

توجه  یحافظ باعث شده بود به دخترا ب ریبزرگ شدن و گشتن با ام یول .ها رومه نگاه یلیتو دانشگاه خ دونستمیم

 یرااز دخت رحافظیام.دادند  یپسرا وام یکنترل کنند و جلود تونستنیکه نگاهشان رو نم ییمخصوصاً دخترا.باشم 

شده بود واسه  ریهم د یلیخ دیشا .دسالم بوبیست و یک . جوون بودم نطوریاومد منم هم یبدش م زونیجلف و او

 نازیربا پ...و بلوغ  زهیغر ایعشق بود  ایحاال  .همه دوستامون دل باخته بودند میکه بود رستانیدب ادمهیم.عاشق شدن

و  طونیش کمیالبته  ،لهیپ لهیش یساده و ب.دونه بود  هیبرام واقعا . ادیز یلیخ ،بودم دوستش داشتمبزرگ شده

رفتم  شیو احساساتم رو کنترل کنم و پ رمشیبگ دینتونستم واقعاً نتونستم ند .شمعاشقش ب تونستمیم. گوشیباز

 یروز نم هی .خوردم یحرص م کردینگاهش م یکس. گرفتیاومد قلبم درد م یانقدر که اگه اخم به چهره اش م

ن هم یهم. هیبود تا خاله و بق نازیبه خاطر پر شتریرفت و آمدم هم به خونشون ب گهید .شدم یدلتنگ م دمشید

با احساسم... به خودم اعتراف کردم که ،تا با خودم کنار اومدم  دیچند ماه طول کش. کردیم شتریعذاب وجدانم روب

نزارم پام بلرزه چراکه کنترل  یدست خودم نبود ول دنشیلرز ،دیبعد به خودم قول دادم که دلم لرز.عاشقش شدم 

و فقط تو دلم و تو خلوت خودم عاشقش باشم تا  متونستم مثل قبل برخورد کن واشی واشی.اون دست خودم بود 

ر هم کارم رو سخت ت نیهم نهیبیم رحافظیدونستم منو مثل ام یبود م یدختر راحت نازیبعد ها ...پر شهیم یچ نمیبب

 یرو م رویدلم رو ز یوقتا بدجور یبعض. کردیم طنتیش .زدیحرف م .کردیم یخراحت باهام شو یلیخ .کرده بود

قانون گذاشتم که هر وقت به نظر خودم نمکدون شکوندم و کنترل دلم از دستم خارج شد  خودمبازم واسه ...کرد 

 .محروم کنم  دنشیچند روز خودم رو از د

از تماس .نشست بغل دستم  یراحت م یلیخ.سراغ من  آمدیمعموالً م ومدیم شیدرس هاش پ یتو یمشکل یوقت

 شد که مهارش یتو دلم و وجودم برپا م ییبود غوغا یاراد ریمنظور و غ یدستم که همش ب ایدستش بابدن  ایبدنش 

 .رهیازم فاصله بگ ای رهیبهش گوشتزد کنم که آروم بگ یو مسخره باز یبا شوخ کردمیم یسع .دست خودم نبود

آورد و پشت سرم  یآورد و معموالً به من پناه م یحافظ رو در م ریهاش کفر ام طنتیاش و شهها با کاروقت یلیخ

 ...کردم یبغلش کنم و پناهش بدم و چه قدر سخت خودم رو کنترل م خواستیاون وقتها دلم م. گرفت یسنگر م

که ازش دفاع  کردیجلو و به من نگاه م دادیحافظ لباشو مثل بچه ها م ریام یکه به خاطر داد ها و دعوا ها ییها وقت

 گذشت یهر چه زمان م... هیمن چ یحرکتش برا نیمال من بود تا بتونم بهش بفهمونم عاقبت ا خواستیکنم دلم م
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 دنشیس... بودنشیداشتنش... به آغوش کش ازیخواستنش... ن ازین .شدیم شتریب ازمیکنترل احساساتم سخت تر و ن

... 

 زیتاردش کنه و همه چ شدمیمردم و زنده م یم ومدیبراش م یهر وقت خواستگار .شهیم یآخرش چ دونستمینم

 انتیخ بهم انگ دمیترسیبود که م نیا نشیو مهمتر نیاول لیبه چند دل؛بذارم  شیپا پ دمیترسیم .بشه ریختم به خ

 ملیدل نیدوم ،سوء استفاده کردم دشونرفت و آمدم به خونشون به دخترشون نظر داشتم و از اعتما یبزنن که تو

د بود که کالً قص نازیهم خود پر شیسوم ،مثل خواهرمه نازیحافظ بود که بارها بهم گفته بود مثل برادرشم  و پر ریام

اون شب باهاش رفتم پاساژ که شلوار  نکهیو بزرگ بشه... تا ا رهیو کودکانه اش فاصله بگ طنتیش یاینداشت از دن

 هکی دنشیاز د.باز کردم  ورفتم و در ر.کردم بخواد نظرم رو بپرسه  یپرو صدام زد اصال فکر نم تاقاز ا یوقت،بخره 

 یاگه به شوخ دیشا دیدلم لرز.بود  ختهیدور ر شیشمیلخت و ابر یبود موها دهیکوتاه پوش یلیتاب خ هیخوردم 

بودم رفتم تا حالشو  رحافظیم. نگران امیو بر گشت مشیدیخر کردمیها همونطور نگاهش مساعت کردینم خیییپ

ه حافظ رو بپرس ریبود تا نظر ام دهیکه اومد شلوارشو پوش یغذا خور زیسر م میآشپزخانه نشسته بود یبپرسم تو

 ونستم نگاهش کنم چقدر سخت بود خواستن و نداشتن...نت .چشمام یاتاق پرو اومد جلو یچهره و اندامش تو

گرفتم چند  میتصم یول دنشیخودم بود سخت بود ند مهیوقت جر .کردم یبلند شدم و با جون کندن خداحافظ 

حافظ سالم و  ریبا ام.رفتم  میصبح قرار کوه داشت ...اراده ام شکست .داد امیکه آخرشب پ ...نمشینب یروز

 .منم که بوق :نگاهش کنم ناراحت شد گفت دمیترس یم .کردم یاحوالپرس

 !!یآخرش که چ دمیچرا دارم خودم را ازار م دهیکه نکردم دلم لرز یکار :با خودم گفتم .گرفت خندم

 .و پرتگاه خمش کرد یرو گرفت واز لبه  نازیگردن پر یکوه سپند به شوخ یتو

ش ها غیطاقت ج.گوش نکرد  چکدوممونیگرفته بود و به اعتراض ه شیخرک یشوخ .وحشت داشت یاز بلند نازیپر 

 یاز بب.عقب که افتاد تو بغلم  دمیرو گرفتم و کش نازیپر یرفتم سمتش و بازو .جوش آوردم اریاخت یرو نداشتم ب

 ریبود به سپند تشر زدم... ام دهیترس یلیخ .ام نگه داشتم تا آروم شه محکم بغلم کرد نهیس یسرش رو تو اریاخت

 یادع یلیخ .نگفت یچیه یبزنه ول یحرف رحافظیام دیشا کردمیفکر م .کردم کاریچ دمیتازه فهم .نزد یحافظ حرف

 ...اوردیاصال به روم ن

 نیاشم یتو.برام پر از معنا بود  نیو ا کشهیمنو بغل کرده خجالت م نکهیاز ا نازیکه پر دمید یاونروز در کمال ناباور 

 ازین .شد ازیتنش داغ شدم انقدر که همه وجودم ن یشالش رو بهش دادم و شال گردن و کالهم رو پس داد از بو یوقت
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 .رفتمن زیخونه عز .باشم و خودم رو کنترل کنم ششیپ تمتونس ی... نمدنشیو بوس دنییو بو دنشیبه آغوش کش

 .قهر کرد .ناراحت شد دمیفهم

 اطیتو ح زیرفتم خونه عز...کامالً حرف دلش معلوم بود باز ارادم شکست  امکیداد بهم.از متن پ امکیپ هیغروب  

 ادیسبزش  احساس قلبش رو فر یچشما .که چشماش پر آب شد یترش ریس یخواستم سر به سرش بذارم سر بو

 یداروها .نمشیر نبود ببقرا همروز سوم .خونشون نرفتم .سه روز کالفه بودم  .حس کردم براش متفاوت شدم .زدیم

ته ام دراومد.به تته پ نهیبه س نهیس رفتمیم رونیاز در ب یوقت .که برگردم شرکت ،خاله رو گرفته بودم بردم براش

 ...زد یکردم هرگز ازش سر نزدده بود و نم یکه فکر م یافتاد حالت

کالفه شده بودم راه رو براش باز کردم .پر از احساس  .یپر از دلتنگ.نگاهش پر از حرف بود .زد به چشم هام  زل

 ...و فرار کرد  ختیاشکاش ر

 دونستمینم .موند بهتر بود یم یالیخ یب یایاگه تو دن دیشا .شده بودم یخوشحال بشم کالفه و عصب نکهیا یجا به

 نازیرپ.مطمئن نبودم  هیحافظ و بق ریالعمل امنه ؟!کاش از عکس ای ارمیدووم ب تونمیشده م یکیحاال که احساسمون 

بودم فقط به  یخواست. راض یدلم طرد شدن رونم د.بودنام هم خانواده  هیحافظ و خاله و بق ریام.طرف ماجرا بود  هی

 یوقت خواستیباور نکنه دلم م یکس دی. شادنشی.  دو هفته نرفتم دهیو بق ریو در کنارش داشتن ام دنشید

و  ییمطمئن بودم از جدا ییجورا هی.و اشتباه کرده باشم  نمیاون احساس رو تو چشماش نب گهید نمشیبیم

حس رو تو وجودم پرورش  نیسال اپنج بود  یقو یلی.حسم هم خ..دلم لونه کرده بود  وو ترس ت یدیناام ...دنینرس

 . خوشبخت بشه یفقط خودم درد بکشم. ناز هییحاال که تهش جدا خواستمیم .داده بودم

م برات تنگ دل یریبم ترسمیم نتمیداد برم که بب امیبهم پ نکهینرفتم. تا ا زمیدو هفته کوه هم نرفتم خونه عز نیا تو

 بهتر بگم دلتنگ ... ایشده بود  طونیشه .بازش

 ...یبهتر از هر کس، شناختمشیخوب م یلیخ .اصرار نکرد، امیگفتم نمکه خواستم ازم ببره  یم .مشهد میبر ایب گفت

رو  یاو رفتم و طلسم دو هفته دلم شد راهنما .نبود ارمیمطمئن بودم دلش شکست  و باز بغض کرده.پاهام به اخت

 .بود ینگاهش پر از دلتنگ. خوردحالم از خودم به هم  .قرمز اومد در رو باز کرد یشکستم. با چشما

 ؟یکرد هیگر: دمیپرس 

 .کوکه فمیهم ک یلیخ میاشتگذ دیع یبرنامه که برا نینه مخصوصا با ا :گفت 

 !یایتو نم نکهیکردم به خاطر ا هیگر قاًیدق یعنی نیا 
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شد که باز وا دادم و اراده ام  نی. نتونست ذوقش رو پنهون کنه و لبخند زد. اامیو گفتم م دیدلم براش پر کش 

 هیرگ ارتیبره ز تونستیکه نم نیا یچقدر برا نازیو پر خاطره. پر یموندن ادیسفر به  هیشکست و همسفرش شدم. 

داره تا  یحیبراش جنبه تفر شتریب کردمیفکر م .اشهبراش مهم ب نقدریا کردمیاصال فکرش رو نم .کرد و ناراحت بود

 هیگر اطیتو ح ی.کل ارتیز رنیهمه م یکه وقت دمید یم؟ارتیبره ز تونهیچند روز نم دونستمینم .ارتیو ز یمعنو

م رو تو  کرد... ساعت هیگر یکل نیتو ماش میرفت یاز مشهد رضا م میهم که داشت یوقت .پاشهیو به کفترا دونه  م کنهیم

کنه. نقشمم  ارتیبه بهونه جا موندن ساعت برش گردونم و ز دیپنهان کردم گفتم اگه قسمت باشه شا ونمچمد

و راه جل هیضا رو قسم بدم خواست امام ر یپر بود... دلم م یلیدوباره...دلم خ ارتیز نیداشتم به ا ازیگرفت. خودمم ن

 ...تونستمینم نازیواقعا بدون پر .پام بزاره

حافظ رو آماده  ریکم امکم دیبا .کنم یخوام و چه کار م یم یچ دونستمیخودم هم نم .میهم بش ریخواستم درگ ینم

مالک  .مالکش بشم خواستمیم ،نبود یبرام کاف دنشیفقط د گهید. تونمینم نازیبودم که بدون پر دهیفهم .کردمیم

 متونستیحافظ نم ریبا حضور ام.بود  انداختهرو سرش  انهیناش نکهیبا ا،جسم  و روحش .با چادر خوشگل شده بود 

ذاره پام ب یمنم رفتم با خودم عهد بستم اگه امام رضا راه جلو ارتی.رفت ز میحاال تنها بود ینگاهش کنم ول میمستق

 .که گفته بودم یبودم از دروغ مصلحت یخوشحال شده بود و راض یحساب نازیپابوسش. پر امیهرسال ب

فقط به خاطر اون اومدم مشهد  دیفهم یوقت .منم گفتم که دروغ گفتم ؟ساعتت الدنب میبر :گفت نگیتو پارک 

 ،دیام نلرزپ .نبود اونجا یحافظ ریام گهید .بود زیبرام عز یلیخ .نتونست احساساتش رو کنترل کنه سر خورد تو بغلم،

 .داشتم ازین یهم آغوش نیاز اون به ا شتریخودم ب .فقط جواب احساساتش رو با نوازش موهاش دادم

اشت خبر ند گهیدوستش داشته باشم.د خواستیم .از التماس بود پرسرشو بلندکرد و زل زد به چشمام. نگاه سبزش  

 نازش دادم و ازش خواستم آروم باشه... یشونیپ یرو یآروم یجواب نگاهش رو با بوسه .براش  رمیمیکه م

عمه  یهنوز خواب بود وقت نازیپر.صبح رفتم خونشون.عمه شهره اومده بود با خانواده اش  میاز مشهد که برگشت 

بست. فرتاش حداقل  خیاومدم،خون تو بدنم  ریامر خ یفرق داره و برا شهیگفت اومدنم با هم دیشهره به عمو وح

از  .کردیآدم ها بود که همه رو از باال نگاه م ستهازش. از اون د ومدیاصال خوشم نم.بزرگتر بود  نازیسال از پردوازده 

 زنایپر ،رهیخواست زن بگ یاون وقت که م ادمهیدونست.  ینم یدوست قیرو ال کسچیه.غرور کاذبش متنفر بودم 

آخر  نیا .رهیعقل بگ یرو رو ماتشیسر عمه شهره داد بزنم و بهش بگم تصم خواستیدلم م .فقط هشت سالش بود

 ونستمدیفرتاش بدم اومد. م ینداشتند چقدر از اعتماد به نفس باال یوجه تشابه چیه نازیبود.فرتاش و پر یعقل یب

ز ا .عاشق عمه شهره بود .ذوق کرد یلیخ دنشونیکه اومد از د نازی. پرکنهیبا کله قبول م نازیپر کنهیکه فکر م

 خواستیدلم م .دیدیفرتاش رو نم دارانهیخر یهااصال نگاه .ومدیکه با فرتاش کرد اصال خوشم ن یا یو شوخ طنتیش
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خفه اش کنم .اخر هم  نتونستم خودم رو کنترل کنم و با  ،دیخندیو م زدیفرتاش حرف م راتییهمون موقع که از تغ

رو به ب:حافظ گفتم  ریدم در خونه به ام .تمنداش نازیپر یفرتاش رو رو یها.تحمل نگاه رونیرفتم ب شیمن اخم و ن هی

 .مهموناتون برس

 .بلکه شوهر کنه درست بشه ستیآدم بشو ن نازیپر - 

نستم من نتو. ستین یبزرگ شده .فرتاشم پسر بد گهید نازمیپر هیبابا راض :کرد. ادامه داد یرو سرم خال خیانگار اب  

 رو آدم کنم بلکه فرتاش بتونه. نازیپر

 .شرطه نازمینظر پراینجوریاام ک میگی نیست.پریناز فقط زیادی لوس و بچه س.. نازیبه پر یریگیسخت م - 

 . ومدهیهم بدش ن یلیانگار خ- 

 آخه فرتاش...-

 قد نداد فرار ییحال وحشتناک اومدم خونه.عقلم به جا هیکردم و یخداحافظ .ارمیبهونه ب نیاز ا شترینتونستم ب 

م جواب رد بگ نازیتونستم به پر ینم .نباشم و شاهد نباشم نجایا ،هم افتاد یاگه اتفاق خواستمیم .زیرفتم تبر .کردم

 .کنم دوارشیام یالک خواستمینم .نداشتم بربودن خودم خ یواسه اوک هیحافظ و بق ریچرا که از ام ،بده

ده روز بعد برگشتم و  .نگفت یزیحافظ به من چ ریچرا ام دمیفقط نفهم .ن روز فرتاش روجواب کرده بودوهم نازیپر

نه و فراموشم ک دیگرفتم کمتر برم خونشون تا شا میتصم شهیتر از هم دیناام .... تموم اون ده روز کالفه بودمدمیفهم

 قراریب ییرفته بود ادم اگه عاشق باشه جدا ادمیچون  .دهمش تو هم بو یول .راحت تر بودم یجور نیا .ازم سرد بشه

هم مرجان کچلم کرده  یاز طرف،زدم  یله له م دنشیلحظه د هی یداشتم برا .مثل خودم ...و تشنه تر کنهیترش م

 ایرسمه پدر دختر زنگ بزنه بگه ب ایدن یتارا .چقدر از کارعمو ادالنم بدم اومد. آخه کجا یخواستگار میبر دیبودکه با

گره خورده بود. خودم کم فکر و  نازیمن بود که به دل پر وونهینبود مشکل دل د یدخترم .تارا دختربد یاستگارخو

 نازیاستخدام مطمئن بودم پر یشرکت برا ادیب ایداشتم مرجان و تارا هم شده بودند قوز باال قوز. قرار بود  هل الیخ

دوتا نبود  یکیدردم که  .کنم که دل ازم بکنه رخوردخودم رو آماده کرده بودم باهاش سرد ب ادیهم باهاش م

با مهندس شمس .شد یمثل من دل مرده م دینبا ،پر از شور و شوق بود نازیپر.بشم  تیذفقط خودم ا خواستمیم

البته  .مهندس شمس براق شد بهم  یجلو طنتیپر از ش شهیمثل هم.جلسه داشتم که در رو باز کرد و اومد تو 

نگاه معنادار  ،زل زد به شمس شیحافظ سگ ریبه قول ام یهم که با اون چشمها یوقت .حواسش نبود مهمون دارم

و بکنم. ر ه پرینازکل خواستمیم. رونیپرتش کردم ب بایکردم و تقر یخداحافظ! زیه کهدیمر .کرد میکفر یشمس حساب
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داد زدم  سرش.کرد  ینگاه بد بهش م یکس دیمال من بود نبا نازیپر .گرفته بودم سرد باشم میانگارنه انگار که تصم

سرباز  میفروکش کرد و دلتنگ تمیباز اراده ام شکست همه عصبان .د تو بغلمنذاشت جمله م تموم بشه و سر خور یول؛

؟از عجز کنم کاریبهش بگم و چ یچ دیبا دونستمیدوستم داره و من نم گفتیکرد علنا م ینم یپنهان کار  نازیکرد.پر

 .آرومش کنم کمی تمفقط تونس.خودم بدم اومده بود  یعرضگ یو ب

 

 

 

 

 دلم یتو نازیپر یلحظه جا کی یفکر کردم نتونستم تارا رو حت یهر چ .به زور تونستم جو خونمون رو آروم کنم 

 . کردیم یتابیب یبدجور نازیپر نکهیمخصوصاً ا .بذارم

چقدر لذت بردم اون همه عشق  یول .کشهیم ریدر خوابگاه هنوزم قلبم ت یسرخ و متورمش جلو یچشما یادآوریاز 

 ساده تر از اون یآروم بشه ول کمیبهش گفتم دوستش دارم تا  میمستق ریاون شب بارها غ .دمید سرخشرو تو نگاه 

لم شرم نگاهش د .شهیکردم داره بزرگ م یهنوز وقتش نبود حس م .. نتونستم مثل خودش اعتراف کنمرهیبود که بگ

 .کرد یرو م رویرو ز

 یبارم که سوال کردم جواب نداد و بد اخالق هی.و تو خودش بود  نیگذشت که انقدر غمگ یم یتو سرش چ دونمینم 

ساعت از مراسم نگذشته بود  می.هنوز نومدیشده بود و ن ضیسلن و سپند باز خانم سر به هوا مر یکرد ...شب عروس

 .که خاله باهام تماس گرفت 

 ؟جانم خاله-

 اشغاله. رمیگیافظ رو مح ریام یجونت سالمت. هرچ -

 .زد  بشیکجا غ دونمیخاله؟ نم یکارش دار -

 .و خونهبچم تنها مونده ت ارهیکن بهش بگو بره ب داشیپ ارشیقربونت برم ک ارتشیزنگ زده بره دنبالش ب نازیآره پر-

 .راحت  التیه خلچشم خا -
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 ،یدیحافظو ند دی:سع دمیپرس دیاز سع.گشتم نبود  رحافظیدنبال ام یهرچ.رو قطع کردم  تماس

 ؟یکارش دار -

 .آره واجبه  -

کر خودشون خداروش .ییجلو نیبه ماش دهیکوب هیسپند تو راه آتل اریصداشم در ن.نگران نشو  :شد و آروم گفت کالفه

حافظ  ریام نیعروس رو بکنن بزنن به ماش نیماش یرفت که گل ها ریام .داغون شده نیماش ینشده ول شونیچیه

 .انیب

 سالمن؟ یمطمئن دیسع -

  تخت التیآره بابا با جفتشونم حرف زدم خ -

 و. نگران شدم شمارهرزنگ زدم بازنکرد در یبهتره... هر چ نازیخودم برم دنبال پر ،انیطول بکشه ب دیفکر کردم شا 

وقت  .هم نداشتم دیکل .نگران شده بودم یحساب .کدوم رو جواب نداد چیه ،شماره خونه رو ،گرفتم لشویموبا

 .شد در و پاره یباال ینرده ها یزیاز در رفتم باال پشت شلوارم گرفت به ت.گرفتن هم نبود  دیبرگشتن و از خاله کل

 یجواب نداد ول .صداش زدم.رفتم تو خونه  اطیتو ح دمیپر. دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س .اصال مهم نبود یول

هم حرصم گرفت  .خوندیبلند داشت رپ م یبا صدا وونهید یدختره . دمینفس راحت کش هی. ومدیصداش از حموم م

گرفت با دوست ها و هم کارهاش و  یم یکنم؟! مرجان روز اول هرفصل دور هم کاریهم خنده ام. حاال با شلوار پاره چ

از شانس گند من افتاده بود همون شب. رفتم سمت اتاق  .میپاتو خونه بذار میاونشب نه من و نه بابا حق نداشت

لوار ش هی.کردم تو کمد  پرتکت و شلوارم رو درآوردم و  .رفتم سر کمد لباس هاش میبود کلیهم ه باًیتقر .رحافظیما

نو م ...یاونم با چه وضع .جلوم ظاهر شد نازیلباس ها هنوزتو دستم بود که پر .سبز ست کردم راهنیبا پ یمشک نیج

تا مغزش  دیکش یطول م قهیبود چند دق یمدل نیکال هم .خشک شد و زل زد بهم .اشتباه گرفته بود رحافظیبا ام

 همون ها؟! گفتنش بود.. هیقض هرو درک کن تشیدستور کار بده بهش و موقع

ه شد شیآرا یزانوش سنجاق کرده بود با اون موها یتاباال نهیس یاز رو کیحوله کوچ هیفقط  .خودم بدتر بود وضع

که نتونم نگاهم رو کنترل کنم  نیبود. عروسک شده بود. قبل از ا ختهیلختش ر یشونه ها یکه حلقه حلقه رو

 دیچیپ سشیخ هییکه پاش تو دمپا دیچرخ عیسرشلوارم رو پام کردم.هول شد  عیو سر رونیبرگشتم و داد زدم برو ب

ود با ب ادشیخودش  یول .ستیرفت که لباس تنش ن ادمیاصال ه .شد یچ نمیبب ششیونشستم پ رفتم. نیو خورد زم

شده بود و  واریرنگش مثل گچ د یول .رو کرد رویشرم نگاهش دلم رو ز بیرون. از من خواست برم هیعجز وگر
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 زیو همه چ ومدینم رحافظیمطمئنا شکسته بود کاش اون لحظه ام.بود  دهش اهیپاش ورم کرده بود و س .نتونستم برم

 ... شدیم دیشد آنچه که نبا یول ...مارستانیبپوشه ببرمش ب ارمیهاشو ب برم لباس خواستمیم.شد  یم ریختم به خ

چشماش دو کاسه خون شده بود. نگاهش  .یو ناراحت تیمجال نداد حرف بزنم صورتش کبود شده بود از عصبان یحت

 ؟ رحافظیام:تا دهنم رو باز کردم و گفتم  .یپر از درد و دلخور،پر از گله ،بود  زحرفپر ا

 . رونیمابرو ب فقط از خونه:زد  داد

 . دختنیرو سرم ر خیسطل آب  هی انگار

نگاه کردم  نیکنم. به ساعت ماش یوگذشته رو مرور م زنمیدارم چرخ م یالک ابونایتو خ دمیبه خودم که اومدم د

 یعنی .چنگ زد به دلم  یبغض هیچشمم که به در بسته خونشون خورد  .برگشتم خونه یبا چه حال .دورو رد کرده بود

 .سال رو مرور کردم بیست  نیصد بار ا دیشد؟ تا صبح نتونستم بخوابم شا بستهبه روم  شهیهم یدربرا نیا

جواب دادم  عیسر.آشنا پشت خطه  هیحس کردم  یشماره نا آشنا بود ول .زنگ خورد میصبح بود که گوشنه ساعت 

 :بله

 آرش  :دیچیصداش تو گوشم پ 

 .نازیجانم پر-

 رهیگرو ازم ب نازیحافظ پر ریکه ام یانقدر بشکنم و خورد بشم روز کردمیاصال فکر نم.چنگ انداخت  نمیبغض به س  

کن ن هیگر تازیپر :گفتم دیچیپ یتو گوش هیگر یصدا ..رو ازش. یبرخورد نیمطمئن بودم همچ باًیکه تقر نیبا ا.

 .زمیعز

 آرش من... -

 پات چطوره؟ .ستین هیجان آروم باش االن وقت گر یناز -

صال ا شب؟یشد د یتو رو خدا بگو چ .و مهسا گفته نذارن باهات حرف بزنم ایحافظ به هل ری.امشکسته گچ گرفتن  -

 ؟!یاونم اون ... اونجور یکرد یم کاریحافظ چ ریتوتو اتاق ام
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 یاز باال ینگرانت شدم وقت یزنگ زدم جواب نداد یدنبالت. نبود من اومدم هرچ ادیحافظ ب ریخاله گفت ام-

 یاز لباس ها یکیرفتم  ،که برطرف شد مینگران یکرد به نرده پاره شد تو حموم بود ریشلوارم گ ،اطیدراومدم تو ح

 .بدم حیتوض شنذاشت به ریام.داشت  ی زنونهمهمون .مرجان برم  شدیخونمون نم .حافظ رو بپوشم

 .کنم ینکن درستش م هیتوروخدا گر نازیپر :گفتم .کرد هیباز گر 

 مترسیکه من م شیشناسیم وونستید یلیاون خ .ادیخونش در نم یحافظ بزن ریکارد به ام گهیم ایهل ؟یچه جور -

 آرش تنهام نزار. باشه؟

 .قربونت برم فقط آروم باش زارمیتنهات نم -

 .قطع کن حافظ اومد  یپر :که گفت دمیمهسا رو شن یصدا 

 تماس قطع شد . یبدون خداحافظ 

 

و  یگوش یاومد پا.به خونشونم زنگ زدم  یجوابم رونداد حت یبار باهاش تماس گرفتم ول نیچند .روز گذشته بود ده

تو گوشش و گفته  رزدهیخواسته ازم دفاع کنه ام نازیپر مارستانیتو ب گفتیم ایاومد هل ینم گهیقطع کرد. شرکت د

اصالً به  گفتیم .نهیشیم لچریرو و نیزم یپاشو بزاره رو کماهیتا  دینبا یدکتر گفته پر گفتیم .ارهیاسم منو ن گهید

 هیهمش گر خورهیغذا نم ،جوش بخوره شبخوره تا استخوان یمقو یغذاها دیکه دکتر گفته با نیبا ا، رسهیخودش نم

 . کنهیم

و  یقانون یرو ببره پزشک یپر خواستهیحافظ م ریبا منظور بهم گفت ام ایمخصوصاً که هل شدمیم وونهیداشتم د

بودم که همش تب داشتم در عجب بودم که چطور فکر  دنشیتاب د یانقدر ب. زنهیحرف نم گهیشوکه شده و د نازیپر

برام از  که یکس رحافظیام. گرفتمیم شیحاال که از دست داده بودمش داشتم آت .هیبرام کاف دنشیکه فقط د کردمیم

 یطورنیبدون اون صبح روشب کنم حاال ا تونستمیروز هم نم کی یکه حت یکس ،بود زتریهم عز میبرادر خون امهریک

هر شب به زور .برطرف بشه  ایراحت نیخورد به ا یکه چشمم آب نم یسوء تفاهم. میسوء تفاهم شده بود ریاس

 .دمیپریآشفته از خواب م یخوابها دنیزود با د یلیبرد و خ یصبح خوابم م یهایکینزد
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و رفتم در خونشون و بدون درنگ زنگ رو زدم  ایاز شرکت که برگشتم دلم رو زدم به در .طاقتم تموم شده بود گهید

تار دادم براش که گرف حیتوض . دنشونیچند وقته چرا نرفتم د نیگله کرد که تو ا یکل،رفتم تو .خاله در رو باز کرد 

 ست؟ین رحافظیام:بودم گفتم 

 شرکت درست شد ؟ ی.کارها ادیم گهیرفته نون بخره االن د -

 .به شرکت براش آورده  ومدنیبهونه واسه ن هی رحافظیفکر کردم حتماً ام  ؟!بود یچ منظورش

 .بایآره تقر :گفتم

رد و جا خو دنمیاز د.اومد  رحافظیکه ام میهنوز سرپا بود .تونستمینم یرو بپرسم ول نازیحال پر خواستیدلم م چقدر

 .کرد یخوب نقش باز بایتقر.کرد  یمصلحت کیانه افتاد سالم و علچشمش که به خ یول.ابروهاش در هم شد 

ازم  نکهیبا ا،کارش برام ارزشمند بود  درچق.تو سالن  میرفت رحافظیبا تعارف ام ...افتادم که زد تو گوشمای  یلیادسی

با  میتو سالن که نشست .نکرده بودم یگرچه سوءتفاهم بود و کار ،بره نایخاله ا یبود باز نذاشت آبروم جلو یعصبان

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا :اخم گفت

استم نخو یدلم براش ضعف رفت ول .سرم رو بلند نکردم .مانع شد نازیسالم کردن پر یصدا ،تا خواستم دهن باز کنم 

گلوم  گوله شد تو یزیچ هی.نشسته بود  لچریو یرو دمیپاشو د یبشه. ول شتریب شیآت زمیو ه نهینگاهم رو بب ریام

 .تاقتبرگرد برو تو ا ؟یاومد یواسه چ :گفت نازیحافظ رو به پر ریام.

 .دعواتون بشه دمیترس. ریتوروخدا ام- 

وز هم هن رحافظیعشق تو نگاه ام .هم نگاهش کرد ریام.کالمش باعث شد سر بلند کنم و نگاهش کنم  یبغض و سادگ 

اومدم که حرف  رحافظیام :نگاه ازش گرفتم و گفتم.غرور و تعصب بود  یاخم و غضبش از رو.بود  یبه همون پررنگ

 . ذارمینم رونیب نجایهم پامو از ا یبزنم تا گوش نکن

 ؟رو یکرد امکیکه برام پ ییهاحرف ؟ویچ :گفت یآروم یبم ول یصدا با

 .یپس خوند -

 ؟یکه چ -

 حافظ تورو به رفاقتمون بذار حرفم ... -
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 .ارزش شده برام  یقسم نده که ب گهید کنهیرفاقت رونابود م انتی!!!! خقیرف: دیزد و حرفم رو بر یپوزخند 

 . شدمیم وونهیداشتم د .کردیم هیآروم گر نازیپر

من  .یتو بگ ینداره اصال هرچ یبی. عیسوءتفاهم فروخت هیرو به  یسال رفاقت و برادر ستیب ؟یحافظ باورم نکرد-

 .کنم یش م!عقدکردم  انتیخ یگیمگه نم ئن.خوا

 ادامه.حس کردم  روخودمرو  نازینگاه متعجب پر ینیسنگ یول.نخورد  یتکون چیه.نشد هم  یعصب.نخورد جااصالً  

 :دادم

 من هستم تا آخرش ... .کنه و بزار بره انتیکه خ هیعقدش کنم خائن اون دیبا گهیشرع و قانون هم م 

رو دورنگردونده بود که  ینیهنوز س .نزد یحافظ حرف ریاومد و من خدا رو شکر کردم که ام یچا ینیهمراه س خاله

ون ن. یکرد یبرام پدر دیو گفتم: عمو وح ایدلم رو زدم به در ،گذشت یکه به احوالپرس کمی .دیاز راه رس دمیعمو وح

نمکدون  دیفکر نکن،تو رو به همون نون و نمک  یول .دارم ازتون یدرخواست هی...و نمکت رو خوردم چند سال 

 .دونمیمن حرمت نون و نمک رو م زترهیکه از مرجان برام عز بایبه جان خاله فر.شکوندم 

 .پسرم حرفت رو بزن  هیچه حرف نیا -

 .. انیفردا شب بابا و مرجان ب دیاگه اجازه بد خواستمیم-

 .قدمتشون رو چشم -

 نییچشمامو بستم و سرم رو پا.خوام بگم  یم یچ ددنیبود حس کردم فهم دیخاله و عمو وح یرو لبا یلبخند

 . یخواستگار یبرا:انداختم و گفتم 

بلند شدم  .بود دیعمو وح .م خورده ابه سرشون یکه دست نییچقدر وقت چشمهام بسته بود و سرم پا دونمینم

و پوچ بود .به خاله  چیهمه سال خودم رو آزار دادم به خاطر ه نیا یعنی!شد  یباورم نم .لباش پر از لبخند بود.جلوش 

 .لبخند رو لبش بود.که نگاه کردم چشماش برق اشک داشت 

 یعنیهم نکردم  ینگاه مین یحت نازیبه پر.رو ببوسم به خاطر قلب بزرگش که اجازه نداد  موخواستم دست ع 

 ریما.کردم  یزود خداحافظ یلیخ ، دمیگفتم و شن یچ دمیکردم نفهم ایحافظ ح ریو ام دیاز خاله و عمو وح .نتونستم

  .بدم صیتشخ تونستمیاش هم مه پشت اخم یهنوز محبت نگاهش روحت .واسه بدرقه اومد شهیحافظ مثل هم
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 .کن و منو ببخش یمردونگ یول!من نامرد  ریام -

 .تر بود  زیبرام برادر تر و عز امهریجونش به جونمه مثل خودم ...از ک دونستمیم. دیحس کردم لرز 

 .یتو بگ یکن بعد هرچ لیتکمو و فالح ر یشرکت حداقل پروژه کرمان ایفردا ب ادامه دادم:

 .کنم  یتو خونه روشون کار م ارمیم امیفردا م :نگاهم کنه گفت نکهیلب باز کرد و بدون ا 

 .مزاحمت نشم دمیتو شرکت تو دفتر خودت قول م ایب-

 ؟هنوز یقیتو که رف قیمن نارف:زدم به شونه اش و گفتم  

 ...رونیاز خونشون ب زدم

 

 ،جااننیبهش گفت پسرتون ا شیمنش یوقت .بودم دهیمطبش رو ند شتریدوبار ب یکی .رفتم مطب مرجان میمستق

 .رفتم داخل  .ذوق کرد دمیفهم

 سالم -

 . نیزم میزد یم یزیچ ،یشتر، یگاود یکرد یماهت پسرم. آقا خبر م یبه رو -

 .یفتیخبر اومدم تو خرج ن یب:گفتم  .گرفت خندم

 م.منم نشست .باخنده نشست 

 ؟یومدیکه ن لیدل یب- 

 .یخوام دماغمو عمل کن یچرا م -

 .بودم بهیدور و غر یلیازش خ .نبودم یمیصم  وقت با مرجان چیه .دمینخند یول ،خودم هم خنده ام گرفت .دیخند 

 .رمیخوام زن بگ یم:مقدمه گفتم  یب

 نیهست ا ی. حاال کستیکه طرف تاران دونمیم.مبارکه :هاش به لبخند باز شد و گفت  آروم آروم لب یول .شوکه شد 

 !؟یو تارا رو پس زد یسادیمن و بابات وا یخانوم خوشگل که به خاطرش جلو
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 . نازیپر :راحت گفتم یلیخ 

 حافظ؟ ریخودمون؟ خواهر ام نازیپر :بعد گفت هیچند ثان.تعجب نگاهم کرد  با

 مال خودش شده بود؟! نازیپر یاز ک 

 نه؟ .ستهیره انتخابم بآ- 

 ؟ نازینبود پر تیمگه آبج .شوکه شدم کمی یول .و دوعه تسیب -

 .فردا شب قرار بزار یبرا رویتماس بگ بایوقت ...لطف کن با خاله فر چینه ه-

 .یبا بابات هم صحبت کن ستیچه با عجله بدن -

 .دونمیم زارهیبابا به انتخاب من احترام م - 

 .نوبت دادم یفردا شب کل -

 ساعت:کنم با دست دعوت به سکوتم کرد و گفت  یسرش خال شهیرو مثل هم میبزنم و دق و دل یتا خواستم حرف 

 .کنم یچند؟لغوشون م

 "اونم دوزرده! یکن یتخم م "

 .امیم رمیگیهم خودم م ینیریگل و ش .بهم زنگ بزن دیبه بابا هم بگو هماهنگ باش یکه راحت یهر ساعت -

 ؟یندار یکار :بلند شدم  

اخمات  دونمیگرچه م !. اخماتو وا کن بچهیهمچنان بد اخالق وعصا قورت داده ا یول یشیداماد م یدار بودی.حاال  -

 .فقط مال من و باباته

 .نره ادتیمن رفتم ؟!یچه اخم -

 . رهیزن بگ خوادیبره پسرم م ادمی شهیم -

 .پسرم گفتنتم نیا یمامان مرجان مرده  یوا-
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 .ارشیک یبد یلیخ -

 .دونمیم -

 

 

 .رونیاز مطب زدم ب 

 

د چهل و ایکردم اصال بهش نم یوقت ها فکر م یساده زده بود بعض کیاسپرت و ش پیت هی شهیمرجان مثل هم 

ز تر ا زیشناخت برام عز یبابا سر از پا نم .یرنگ آجر،رونش با شلوار ست  یکت بلند تا رو هی.سالش باشه هشت 

 نیا:اسپرتم کرد و گفت  پی... مرجان نگاه به تیکرده بود و هم مادر یکه در توانش بود برام پدر ییتا جا .مرجان بود

 !؟یایب یخوایم یجور

 آره مگه چمه؟! :کردم و گفتم میو نوک مداد دیچهارخونه سف راهنیو پ یمشک نینگاه به شلوار ج 

 مثالً  یخواستگار میریم میدار یاالن کت و شلوار بپوش دیتو با !یداماد -

 .راحت ترم ینجوریا -

 .یکه راحت تر هم باش ایب یشلوار ریبا ز یخوایم :با خنده گفت بابا

 یادر ضمن بر.کارها باشه  نیبه ا یاجیکنم احت یتو اون خونه بزرگ شدم فکر نم شتریگفتم: من ب .گرفتام  خنده

 .دیخونه عمو وح رمیم شهینکرده دارم مثل هم رییتغ یزیمن چ

 منتظرته؟ یخرس شرتیو ت یاالن با شلوار صورت نازیپر ینکنه فکر کرد .کرده رییتغ زایچ یلیچرا خ -

 .ودخوشش اومده ب یلیخ .دید،تو کوچه دنبالم اومده بود  یلباس ها نصفه شب وقت نیرو با ا نازیبار بابا پر هی ادمهی 

 ... نازیپر هیشب یزیچ هی یایب ایدوست داشتم تو دختر دن شهیبعدش بهم گفت هم

 برم کت و شلوار بپوشم ؟ :زدم و گفتم یلبخند
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 !شبا فرق داره شاه داماد هیامشب با بق.آره نزار بخوره تو ذوق عروس خانوم  -

 ادیبهت م شتریبپوش ب تویکت مشک :مرجان گفت 

 یقتو...کرد  یفرق م یلیخ میقبل یرفتن با رفتن ها نیا ؛گفتیبابا راست م.خوشم اومد  شتریآماده شدم ب یوقت 

ت انشااهلل خوشبخ :کتم رو مرتب کرد و گفت قهیشد و  کمینگاهم کردند. مرجان نزد نیرفتم توسالن هردو با تحس

 .یبش

 . شهیم رید گهید میبر:بهش زدم و گفتم  یلبخند 

 نه ؟ ای یخبر از دل عروس دار حاال: دیپرس طنتیش با بابا 

  .ستمیانقدر که از دل اون مطمئنم از دل خودم ن -

عاشق تر  دیمرد با شهیهم. خونهیگرچه با حرف چشمهات نم ومدیاز حرفت خوشم ن:بابا به هم شد و گفت  یها اخم

کنه به ناز زنش به اداهاش وبه  یعاشق تر باشه تا صبور دیمرد با،داره  ادیو آرزو ز ایرو ،ادا داره،باشه. زن ناز داره 

 .جنگهیکه براشون م اهاشیرو

 تیداشت و آرزوهاش تو اولو ادیمرجان ناز و ادا ز .تنها بود شهیبابا هم .کردمیحرفش رو درک م یخوب معن 

 ...بودند شیزندگ

 .راحت بابا دوستش دارم التیخ - 

 .میبر؟ دیدینوشابه ها رو سر کش:مرجان گفت  .زد یلبخند 

 .زد  ینیبابا لبخندغمگ 

. نازیبه جز پر داستقبال اومدن یهمشون برا بایتقر.هم بودند  یرعلیو ام ماهیو پر سایپر .جمع بود جمعشون

کرد نه مثل  ی... با من دست داد و احوالپرسشهیمثل هم ،باز با مرجان و بابا خوش و بش کرد یهم با رو رحافظیام

جذب  کیتون هی .به دسته مبل بود مشیمال هیبود و تک ستادهیسالن ا یانتها نازیپر می...داخل سالن که شد شهیهم

ام  یتونیز یبا طرح ها یشاله مشک هیاز پاش معلوم بود  کمی یمشک یدمپا نیشلوار ج هیتنش بود با  یتونیوکوتاه ز

 ندازممیرو  دور  شیمشک یکه بکنم شال ها یکار نی.از ذهنم گذشت اول یخوشگل و خوردن شهیسرش بود مثل هم
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م افتاد یمراسم ختم حاج بابا م ادی.یعالقه داشت به رنگ مشک بیعج. کردیسرش م یمشک یتگرفت وق یدلم م...

 کرد و من نتونستم آرومش کنم... هیچقدر گر

 کرد و به پاش اشاره کرد یبا لبخند از مرجان و بابا عذرخواه یول ادیاستقبال جلو ب ینتونست برا نازیپر 

 ؟ یدونستیشما م :مرجان متعجب رو به من گفت  

 .بله  -

 .پدر عشق بسوزه:گفت  نازیبه پر یبا چشمک بابا

ز ا یانگار نه انگار که جزئ .شدمیداشتم خفه م .مینشست یهمگ .کنارش نشست نازیپر دنیمرجان بعد از بوس 

 لچریعروس خانوم و :غزاله با خنده گفت د.که فارغ شدن یاز احوالپرس .کردیواقعاً امشب فرق م!خانوادشون بودم 

 ؟خودم جورت رو بکشم ای یاریب ییچا یبر ارمیب

دونه  هی .هگیبود د نازیپر !منفجر بشه کردمیفکر نم یکالً با غزاله مشکل داشت ول.آماده انفجاره  نازیاالن پر دمیفهم 

 یمثل شب خواستگار .شنا نکنن ینیتو س وانایل زیبر یسرخال یول اریگفت: برو ب شهیراحت مثل هم یلیبود... خ

 .میدیخندیم میدیدیم ینیروز سسه خودت. تا 

 یشوخ:خاله لبش رو به دندون گرفت و گفت  یول،کردند  دایهم جرعت لبخند پ هیو بق دیبا صدا خند یعل ریام

 .غزاله جان  کنهیم

 .گهیخواهر شوهره د:گفت  یپنهون یبا حرص غزاله

ه کردم نگفتم تا س یخانوم یلینکردم تازه خ یاصال هم شوخ :غزاله رفت گفت یکه وقت نازیخندم گرفته بود از پر 

 ! شایریبگ یخر نش میگفتیم یرعلیبه ام میدید یم ینیروز س

 !نازیپر:گفت  شماتت بار خاله

 .باز شد خمی کمی دمیرو که د نازیسر غزاله به طاق بود. رفتار پر دنیاز کوب تشیزد که نشانه رضا یلبخند پهن نازیپر 

 .یشینم ریرو دوست دارم اصالً پ تیروح. نازیپر یطونیش یلیخ:مرجان با لبخند گفت  
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شرم دخترونش بودم. دو به دو با هم مشغول صحبت  نیعاشق ا .شد ریزد و سربز یلبخند نازیپر.دلم قنج رفت  

هم  نازیپر.حواسش به علت تجمعمون نبود  یانگار اصالً کس.عرق شده بودم  سیدل تو دلم نبود خ د.شده بودن

 رازیاز شجان اردالن :مرجان گفت  توق یباالخره بعد از کل.منتظر بود از چشم هاش معلوم بود که حال منو داره 

 امشب رو ینیرفته علت شب نش ادتونیفکر کنم  .رونیب دیایب

نم خا گهیراست م :و گفت رونیراه انداخته بودند اومد ب دیکه با عمو وح هیو حافظ رازیش بحث زد و از یبابا لبخند 

 ؟ یرازیش یآقا گمیدرست نم. رازهیامشب تهران قشنگتر از ش .دکتر

 .صد البته حق با شماست :لبخندش پررنگ تر شد و گفت دیوح عمو

منت  هدیبه د دیبگ یهر چ دییشما اریصاحب اخت .پسر شماست تا ما شتریکه ب ارشیک.سر اصل مطلب  میپس بر -

 .دارم 

 س هیو تو حاش فاتیش تشر هیرو دوست داشته باشن. بق گریکه همد ارشنیو ک نازی. اصل پردیدار اریاخت-

 .از تو خونتون ستین اامیب رونیب یاز همان شش سالگ نجایاه با کله اومده ک ارشیک:بابا با خنده گفت  

امروزتو شرکت هم .پکر بود  یلیحافظ خ ریام.شرم نذاشت بخندم  یول ،خودم هم خنده ام گرفت د.دنیخند یهمگ

 . میبا هم نداشت یبرخورد چیه

 ؟با هم صحبت کنند یاقهیچند دق ارشیجان و ک نازیپر یرازیش یبا اجازه آقا ستیبهتر ن :مرجان گفت

 .نه تورو خدا یوا :فکر گفت یب شهیمثل هم نازیپر 

نگاهمون باعث .و نگاهش کردم  دمیلحظه ترس هیکردم نگاهش نکنم  یم یمنم که سع یحت .نگاهش کردند یهمگ 

 .راه برم تونمیآخه من که نمو بگه: ربندازهیشد سر به ز

تا شما  میریما م زمیاشکال نداره عز :کرد و گفت یمرجان خنده ا دندیکش ینفس راحت.همه راحت شد  الیانگار خ 

 .دیراحت باش

 که مگه نه آرش؟ میندار ی!! حرفیاصالً چه حرف دیشیم تیشما اذ ینجورینه مرجان خانوم ا یوا-

همون فرقه بود که سر شب بابا گفت  نیا.مالحظه مراسم رو بکنه  کمیکه  کردیم هیرو توج نازیپر یکیکاش  یوا 

 !رهیم ادشی یه نازیانگار پر!
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 ریبا اشاره چشم و ابرو بهش گفتم اروم بشه. سر به ز .خنده شون گرفته بود هیبق یول .حافظ توهم بود ریام یاخم ها 

 و میشونیرو پ دمیدست کش.رفتند  یو یبه سالن ت یشد مرجان با خنده بلند شد و به جمع هم اشاره کرد و همگ

 ! نازیاز دست تو پر:عرقش رو پاک کردم گفتم 

 ها؟ -

 .چونهیکم مونده بود گوشتو بپ رحافظیام یمالحظه کن حداقل جلو کمیگرفت و گفتم: خندم

م کم مونده بود سکته کن شبید ؟یبعدشم چرا قبلش به من نگفت .حواسم نبود دیاز دهنم پر .گهیاردیروم نه ب عه -

 . کشهیجفتمون رو م رحافظیگفتم االن ام.

 ؟ رمیحرفم رو پس بگ یناراحت-

 .یکن یغلط م-

 .یدونه ا هی :و گفتم دمیخند

 دونم. آرش؟ یم -

 ؟جان ارش -

 .چند روز نیبهم گذشت تو ا یچ یدونینم -

 .تموم شد یهمه چ یدونم ول یم !ها یریآبغوره نگ -

 .شمیم وونهیدارم د زنهیحافظ اصال باهام حرف نم ریام -

 .شهیدرست م -

 .کنهیرو م هیمالحظه مرجان خانوم و بابات و بق !ها هیخنده هاش همش الک -

 ؟فکرش رو نکن باشه گهید .دمیکنم قول م یدرستش م.خانوم خانوما  ستیها نحرف نیاالن وقت ا- 

 ؟یباشه. تو خوب -

 ؟!خوب نباشم رمیگیدارم زن م -
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 .انگار خوابم شهیباورم نم:و گفت  دیخند 

 ؟یداریباورت بشه ب رمیگازت بگ امیب یخوایم -

خورده  گهیکه د نیاون آش نخورده بود ا !زنهیدارمون م ریام یسر نینه خره همش چند متر باهامون فاصله شونه ا -

 .ست

 .خنده  رینتونستم خودم رو نگه دارم و زدم ز 

 .سیه -

 ؟؟یحرف یشرط یبگ یخوا ینم یچیه :روجمع کردم و گفتم خندم

 ؟چرا سوال دارم-

 ؟بپرس -

 ؟یدوستم دار -

کردم تا له شه. گفتم خودت  یرفتم کنارش و محکم بغلش م ینداشتن حتماً م دیدلم براش ضعف رفت اگه بهمون د 

 ؟یکن یفکر م یچ

 . گهیمن اصال فکر دارم ؟!!خوب بگو د -

 .تو جاش نشه اندازه ش یانقدر که تو سر کوچولو-

 .یباهام ازدواج کن یخوایم یکردم از سر مجبور یهمش فکرم .خدا رو شکر -

 ؟یسوال ندار گهیهم نکن. د یالک یفکرها. وونهیوجود نداره د یاجبار چیه -

 .یدوستم داشته باش شهیچرا شرط دارم. قول بده هم -

 .نکن یدلبر خورمتایم امیم یناز -

 ؟یسوال موال ندار ی!! شرطم بود خب. تو چهیچ یدلبر -
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 .یدونه ا هیشرط و سوال  یب -

 آرش ؟ :زود جمعش کردو آروم و مظلوم گفت یول .دیخند 

 ؟جان آرش-

 .ها یدرستش کن یقول داد -

 .ارهیخودش نم یسوءتفاهم بوده به رو هیتند رفته و  دونهیم رحافظیاالنشم ام نیراحت هم التیخ -

مقدمه  یبهم نشست و ب توجهی. بلند شدم ب کیاومد  نزد.داد  رییحافظ جهت نگاهمون رو تغ ریسرفه ام یصدا 

 یکه اگه عالقه ا دیخواستم بدون .ستیبرام مهم ن دینکرد ای دیکرد یهر غلط.مدل ازدواج کردن متنفرم  نیاز ا:گفت 

 .دیمدل ازدواج بد نیتن به ا دیستیمجبور ن ستیدر کار ن

 ...یدادیجلوش وام دیبود نبا ینطوریکال مدلش ا ری. امستمیوقتش بود جلوش با .گرفته شد حالم

کن از  یبرادر. دیپام نلرز ی... ولدیدلم لرز ،چرا کردم .خطا نکردم گمینم. یداداشم. یزمیعز .یقمیرف رحافظیام - 

 .یدونیکه م دونمیاز گل پاکتره م نازمیپر .گناهم بگذر هی نیا

تولدش سکه تمام با  خیخواهرم به تار ی هی.مهر دیخوشبخت بش دوارمیام:بلند شد و با همون ژست بد خلقش گفت  

 .تهرانه یجا نیخونه تو بهتر هی

 .خواهرم جونته اگه نه گفتم ی هیبگو مهر یترسونیم یمنو از چ -

 .نگفتم  یرو جد هیمهر هیقض:شد و برگشت و گفت  مونیراه پش مهین یول یو یرفت سمت سالن ت 

 ر؟یام یشناخت ینجوریا ؟منویعالقه م رو محک بزن زانیم یخواستیم-

 

اقت ط گهید .بغضش  گرفته نازیپر دمیفهم.قول داده بودم  نازمیبه پر .کردم یدرستش م یدلم ازش گرفت ول .رفت 

دختر  دونمیم. زنهیحرفها رو م نیا ادشیآروم باش از عالقه ز نازیپر:بلند شدم رفتم نشستم کنارش و گفتم  .اوردمین

 .مثبته نبگم که جوابمو یندار یا گهیاگه حرف د .یدیو فهم یهست یباهوش

 .آروم شم کمیبزار  -
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و نازش  فیظر یآروم دستا .رمیبگ تونستمیدستاشو که م یول .داشت دیتونستم تو بغلم آرومش کنم به سالن د ینم

  .دادم یهام گرفتم و فشاردست یرو تو

 .مثل قبل بشه یهمه چ دمیقول م .بهم فرصت بده.آب تو دلت تکون بخوره  زارمینم .نفس نیتا آخر،من باهاتم  -

 ؟باشه

 .باشه -

 ؟ نازیپر -

 جونم؟-

 ؟نه ایهست  یبه دوران نامزد یازیبه نظرت ن -

 .دونم ینم -

دکتر نگفت چند وقت .برسه  ذاشتمیهفته نم هیاگه پات نشکسته بود به  .میکن یمن دوست دارم زود عروس -

 ؟یراه بر یتونینم

 .که بتونم راحت راه برم کشهیکنه .دکتر گفت دو سه هفته م یگچ پامو باز م گهیروز دبیست  -

 خوبه ؟ .گهیبمونه برا دو ماه د یعروسپس مراسم عقد و  -

 .براش.بلند شدم تا کار دست خودم ندارم ازش فاصله گرفتم دیانداخت. دلم پر کش نییرو پا سرش

 .هیبق شیپ میعصاتو؟  بر ای  ارمیلچرتوبیو -

 . امیکمک کنه راه م ادیبگو ب یرعلیبرو به ام ادینه بدم م -

 .ینزار نیپا تو زم-

 .ادیبرو بگو ب .گهیاوستا شدم د -

 مونینامزد یو به طور رسم نایا دیجمع بشن تو خونه عمو وح کیاقوام نزد ،بود گهیشد جمعه شب که سه روز د قرار

سه  نیتو ا .ینیریبود و خوردن ش نازیفقط جواب مثبت پر .نشد ربهایو ش هیاز مهر یحرف گهیاون شب د .اعالم بشه
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 ادیعصا نم ای لچریکه با و دونستمیم یکنه ول خابحلقمون رو خودش انت خواستیدلم م .دمیرو ند نازیپر گهیروز د

افظ ح ری.از برخورد امرونیرو ببرم ب نازیخوام پر یحلقه م دیخر یکه بخوام برم بگم برا شدیاصالً روم ام نم .رونیب

هم رفته  ایو هل نازیحلقه سلن و سپند، پر دیخر یافتاد برا ادمیحساس ترش کنم.  خواستیدلم نم. دمیترسیهم م

 .رو گرفتم یمنش یرو برداشتم و گوش یبودند. گوش

 ؟بله -

 .دفترم ایب-

 .چشم -

 .اومد تو هلیا به در خورد و  یا تقه

 . دیخسته نباش-

 .ممنون-

 دیندارم اگه اجازه بد یکار گهید .کردم میفردا و پس فردا رو هم تنظ یقراردادها .ها رومرتب کردم لیهمه فا -

 .نازیپر شیخوام برم پ یزودتر برم م

 .اشکال نداره  -

 .ممنون  یلیخ-

 .من صدات زدم کارت داشتما نکهیکرد بره. گفتم: مثل ا گرد عقب

 د؟ییحواسم نبود بفرما دیآخ ببخش -

 .دوست داره یچه مدل دونمیحلقه بخرم نم نازیپر یخوام برم برا یم -

 د؟یبر یرو نمخوب چرا خودش  -

 .لیبه چند دل -

 فهمم. یاوهوم م-
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 خوب؟ -

 .حلقشو انتخاب کرد  یپر میحلقه سلن رفته بود دیخر یراستش اون روز که برا -

 دخترا نیام حلقشو انتخاب کرده همون روز. امان از ا ایگرفت.مطمئنم خود هل خندم

 . مشیریبگ میبا هم بر ،ستیپس اگه سخته ن - 

 االن؟-

 بعد از مراسم امشب!! نه بزار -

 ساعت چهاره حتماً االن باز شده پاساژه  میاصال حواسم نبود .باشه بر دیببخش -

 کنه لیهر وقت دوست داشت اونم تعط .میگردیشرکت برنم گهیحافظ بگو د ریبه ام-

 .چشم  -

 .منتظرم رونیپس ب-

 .سوار آسانسور شدم ایهل همراه

 ؟یآیهمراه من م یحافظ گفت  ریبه ام - 

 .رمینداشت اجازه بگ یلیدل-

 .نبود  نیمنظورم ا -

 .گفتم بهش-

 "! یریگیجبهه م یمرض دار پس"

 نگشیبود ر فیظر دیانتخاب کرده بود انگشتر طال سف نازیکه پر یاحلقه .میشد یداخل طالفروش .نزدم یحرف گهید

 .کیساده و ش.خوشم اومد  .بود  اریداخل ش زیر نیتک نگ هیحلقه باز شده بود و  یاز باال بیاور

 .انگشترها در آوردم  ینیس از
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 خوبه؟ زشیسا -

 .آره درستش کرد. اندازه بود  -

 نازیپر یگرفته بود از کارها خندم

 .مردونه رو هم آورد یحلقه ها ینیفروشنده س 

 .ها  نیپالت ینیس دیاریرو ب نیتریپشت و یدوم ینیس دیگفت: آقا ببخش ایهل

 .بردار نویا :درآورد و گفت ینیاز داخل س یا حلقه

 نگاهش کردم. قشنگ بود.  

 ؟ نیحاال چرا ا -

 .حلقه شما رو هم انتخاب کرده بود  نازیآخه پر :رو گاز گرفت و گفت لبش

. خودم هم ناینازیندم خونه پرورو رس ایهل میدیحلقه ها روخر .دیدلم براش پر کش.خندم رو گرفتم  یزور جلو به

 که چرا رفتم شرکت. کردیآماده بشم. مرجان از صبح  ده دفه زنگ زده بود و غرغر مرفتم خونه تا 

مدل موها و رنگ  یحت .داد ینظر م زیبا وسواس در مورد همه چ .حلقه ها رو نشون مرجان دادم خوشش اومد 

 مادرمه... کردمیتازه داشتم حس م !جورابام. برام جالب بود

 نهکیکه خوشبختم م دونستیشناخت و م یازدواج باتارا بهم سخت گرفته بود چون تارا رو م یبهم گفت اگه برا  

 .دادمتیهرگز تو تنگنا و فشار قرار نم یعالقه دار یا گهید یبه کس دونستمی.گفت اگه م

 

 همگی خونه ی عمو وحید جمع بودند .

 نه؟ ایقبال توافق صورت گرفته ؟ هیچه جوراالن  .کنندیرو مشخص م ربهایو ش هیرسمه که مهر:نادر گفت  ییدا

 .بگن همونه یرازیش یهرچه آقا:بابا گفت  

 .شونهیاصل خوشبخت.گرفته  یداده ک یرو ک هیمهر :گفت دیوح عمو
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 .کنم نییرو خودم تع هیمهر زانیخوام م یم ،نباشه یو گستاخ دیاگه اجازه بد:گفتم  ایدلو زدم به در 

طالبه عندالم شناسمیام که من م یپدر صلوات نیا .گهید هیبهتره به هر حال گردن تو ینطوریاتفاقاً ا :نادر گفت ییدا 

 .رهیگیهمه روازت م

 یحرفش جد دونستمیم .نگاه کردم اخم هاش تو هم شد رحافظیبه من.به ام دو حواسشون رو دادن دندیخند یهمگ 

 .سکه تمام با سند خونه ام نازیتولد پر خیبه تار:نادر گفتم  ییبه دا .کنم کاریخوام چ یم دونهینبوده و االن هم م

 .مرجان و بابا یهمه کوپ کردند. حت دمیفهم 

 .مبارکه :بابا زودتر از همه به خودش اومد و گفت 

 .نندیعروس و داماد کنار هم بش دیاگه اجازه بد:مرجان در جعبه حلقه ها رو باز کرد و گفت .دست زدند  یهمگ 

و حلقه ر یوقت .نشستم نازیمهسا کنار پر یدست زدن بلند شدم و جا یبلند شه با صدا تونستیکه نم نازیپر 

 ...شکرت ایبزنم بگم خدا  ادیفر خواستیدستش کردم واقعاً دلم م

وسم دامادها عروسم رو بب هیمثل بق تونستمیبود. نم یبرام کاف نیهم ،کرد یم یدلم رو راض نازیتو نگاه پر یبرق شاد 

از  شتری. بگرفتمیهم خودم به خودم داشتم سخت م دیگوشش زمزمه دوست داشتن و عالقه ام رو کنم. شا یو تو

حلقه  .تر از من بود قیعم نازیلبخند پر .بهش بزنم یخندحافظ شرم داشتم. فقط تونستم لب ریاز ام دیخاله و عمو وح

و داد  غیدست زدن و ج یام رو به دست گرفت . دستم رو به دست هاش سپردم. حلقه رو به انگشتم انداخت و صدا

 .بچه ها بلند شد

 

بار هم بهم تعارف نکرد که برم خونشون. خاله هم زنگ  کی یحافظ حت ریام یگذشته بود ول مونیهفته از نامزد کی 

 ذره شده بود. هیبرم .دلم براش  شدیخودم هم که اصالً روم نم. زدینم

احتماالً نداده بود که  ؟نه ایرو پس داده بهش  شیگوش رحافظیام دونستمینم.همچنان خاموش بود  نازیپر یگوش 

 یحافظ هم که اصالً نم ری. امسرم نامزد کرده بودم.. ریکالفه شده بودم. خ تیوضع نیاز ا یخاموش بود .حساب

.با خیال راحت از شرکت بود  رحافظیام شتمطاقت ندا گهید.و همچنان سرد بود  ادیخواست از موضعش کوتاه ب

 یصدا .شمیم وونهیمطمئن بودم اگه صداشو نشنوم د زدمیباهاش حرف م .زنگ زدم خونشوننبودنش توی خونه 

 ؟بله: دیچیپ یخاله تو گوش
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 .سالم مامان:گفتم  ایصداش کنم دلو زدم به در بایدوست داشتم مامان فر یاز بچگ 

 ؟چه عجب! یسالم پسرم خوب -

 .باینکن مامان فر یچوب کار شدیروم نم -

 . نجایا ایپختم شب ب ی!! قرمه سبز خوادیبره خونه خودش رو شدن م ایپسر خوب آدم بخواد زنگ بزنه  -

 .چشم -

 ؟ بایمامان فرمکثی کردم و ادامه دادم:

 ؟جانم-

 ...با  خواستمی...م خواستمیم -

 ؟یحرف بزن نازیباپر-

 ؟نداره یاگه اشکال:و گفتم  دمیکش ینفس راحت 

 .مینکرد یفرق چیه مییهانکن ما همون آدم یبگیغر نقدریداره ا یچه اشکال -

 .شما به خدا  یدونه ا هی -

 .نازیاتاق پر برمیرو م ی. گوشمیشب منتظرت-

 .دستتون درد نکنه -

 .جان مامان تلفن  نازیپر :دمیصداشو شن 

 .حوصله ندارم بگو خوابه ؟مامان هیک-

 ؟یبگم خواب .کیارشه.بد اخالق  -

 نفس یبسته شدن در اومد وصدا یو صدا دیرو لبام نشست .خاله ام خند ی. لبخنددمیشن شویخوشحال غیج یصدا 

 ...نازیپر یها



 عاشق شدیم

 
220 

 

 ناز؟یپر:آروم گفتم  

 .جواب نداد  

 ؟یدیجواب نم زمیعز نازیپر-

 .اش شوکه ام کرد هیهق هق گر یبازم جواب نداد به جاش صدا 

 ؟جان یناز؟ یکن یم هیگر یدار نازیپر-

 .آرش یبد یلیخ -

 .بهم بگو لشویبدم فقط دل یلیآره خ .نکن خانوم هیگر -

 .سرم زنت شدما ریخ .چند روزه  چشمم به تلفن ودر خشک شده یزنگ بزن هی دی! نبا؟یدونیتو نم یعنی -

چند  امین شدیحافظ هم باعث م ریزنگ بزنم رفتار سرد ام شدیمن قربون زنم برم. شرمندم به خدا.روم نم آخ که-

 زنگ زدم خاموش بود. تیدفعه به گوش

ذره شده آرش توروخدا  هیدلم برات  .روشن نشد گهیهنگ کرد خاموشش کردم د میگوش :کرد و گفت ینیف  نیف 

 ؟باشه.+نجایا ایشب ب

 . امیدلم تنگه. امشب م شترینکن خودم ب هیگر وونهید -

 ؟یگیراست م-

 .حال کنه  طونیدروغ گفتم ش هینه -

 .شد  ییخنده اش دلم هوا یاز صدا .دیخند

 پات چطوره؟-

 .شهیبهترم م نهیخوبه. تو رو بب رسونهیسالم م -

 .سراغت ها امیکن م یطونیکم ش :دمیخند 
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 یرخ یلیذره شده به خدا خ هیکنم. چون دلم برات  یم یطونیبازم ش یایکردن هام زودتر م یطونیاگه بدونم با ش -

 .کشمتیاگه دستم بهت برسه م

 .مواظب خودت باش امیشب م .دلت بشم یفدا -

 ؟یقطع کن یخوایم-

 .بگم آره  ومدیدلم ن رشیو دلگ نیغمگ یاز صدا 

 . زمینه عز-

 ؟آرش-

 جانم؟ -

 ؟ رونیب یبریمنو م .روزه خونه امبیست تو خونه  دیدلم پوس -

 ؟که  یدونیم .شه ینم-

 .دونمیم-

 .یکن یکه درک م نیآفر -

 .زنهیمامانت هر روز بهم زنگ م-

 مرجان؟ -

 .آره باز مرام و معرفت مامانت  -

 !رو طیکه شرا یدونیم ایبنداز کهیت یقرار نشده گهید،فدات شم -

 .درست شد دیشا. یکن ستیرو ر میگوش یاریشب لب تاپت رو م .آره -

 .شما جون بخواه -

 ! یکه بهم گفت هنوز عاشق نشده تو باش یاون عوض شهیآرش هنوز باورم نم -
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 . دمیخند

 .نمتیبیشب م .کار عقب افتاده دارم یقطع کنم کل یشیاگه ناراحت نم زمیعز نازیباورت بشه خودمم.پر -

 .ایباشه.زود ب -

 .چشم  -

 .یخداحافظ-

 .مواظب خودت باش  -

 

رده ک یباز تنبل.حافظ دم در پارک بود  ریام نیشدم .ماش دیخونه عمو وح یدسته گل رز راه هیو  ینیریجعبه ش هی با

رو برداشتم و رفتم سمت درب  ینیریپرت کردم گل و ش نیببرتش.کتم رو درآوردم و داخل ماش اطیبود داخل ح

 .اطشونیح

 ؟یدیچرا زحمت کش :گفت بایمامان فر.و غزاله هم اونجا بودند  یعل ریام 

 .فشهیوظ :بزنم غزاله گفت یمن حرف نکهیقبل از ا 

 !نداره یگل هم که به ما ربط:رو از دستم گرفت و گفت  ینیریش

از غزاله تشکر کردم. همراه  ی. تو دلم کلنازبدمیخواست خودم گلها رو به دست پر یچقدر دلم م .زدم یلبخند 

با ،بود  هدیپوش یشل قهیسه ربع  نیاست دیشرت سف یمبل ت ینشسته بود رو نازیداخل سالن. پر میرفت یرعلیام

چشماش . ومدیچقدر بهش م.بود  ستهسرش ب یباال  یهم سرش نبود.موهاشو دم اسب یروسر .یخی نیشلوار ج

ز او لیوان های خالی  ینیس یعل ریام.من بلند شد و سالم کرد  دنیبا د .تر شده بود یتر و صورتش خواستن یوحش

 .ماهت یبه رو:شدم و دسته گل رو دادم دستش و گفتم  کینزد .رفت رونیداشت و از سالن ب زبریم یرواز رو چای

 .آرش  یمرس :و گفت دیزدو گل ها رو بو کش یلبخند

 .مقابل خانم خوشگلم رو نداره :کوچولوش اوردم و گفتم ینیبه ب یآروم فشار
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م و گفت اوردمیکه گذشت طاقت ن کمی .دیداخل سالن شدند و پشت سرشان عمو وح یرعلیو غزاله و ام بایمامان فر 

 ست؟یخونه ن رحافظیپس ام:

قرص خورده   دبچمیچیپیگفت :از زور سر درد به خودش م یانداخت و با ناراحت شیشونیبه پ یاخم بایمامان فر 

 .شام هم صداش نکنم یگفت برا .دهیخواب

سمت پله ها و باال رو نگاه کردم و آه  دیاراده سرم چرخ یو ب ختیاعصابم به هم ر. دیچیانگار دردش تو سرم پ 

 . دمیکش

 دارهیظ بحاف نمیبرم بب:گفتم  بایرو به مامان فر .میشام رفت زیسر م ینماز رفته بود برگشت همگ یکه برا دیوح عمو

 .بخوابه شهیبدون شام که نم .انهی

طاق باز. رفتم داخل و پتو رو  شهیدر رو باز کردم. خواب بود مثل هم یکرد .رفتم باال ال دییمامان با سر حرفم رو تا 

 .دمیروش. چقدر دلم براش تنگ شده بود دست خودم نبود خم شدم سرش رو بوس دمیکش

 .کنم دارشیب ومدیخواب بود دلم ن:نشستم و گفتم  زیسر م .نییبرگشتم پا 

 . شیلعنت گرنیم نیمدت بود خوب شده بود با ز شروع شد ا هیداداشم  یبرا رمیبم یگفت: اله نینازغمگیپر

 تویفعال شام عروس ریچاره نداره لطفا نم یریتو بم .شهیدوره داره خوب م :گفت  نازیباز کردن بغض پر یبرا یرعلیام

 .میبخور

 !ها  یوقت ندار ؟دور دور ینامزد تو ببر یخوایگفت: تو نم یرعلیاز شام ام بعد

 .به خدا تو خونه دمیداداش پوس یآخ گفت :رو زد که گفت نازیحرف دل پر انگار

 .خوش بگذره :زد و بلند شد و گفت یلبخند.نگاه کردم  دیبه عمو وح.تنها باشم  کمیاومد باهاش  یخودمم بدم نم 

 .خستم یلیمنم برم بخوابم خ

 .جزوم رو مرور کنم دیبا. گهید میفردا کالس دارم بر رجانیام:گفت  بستیمانتوش رو م یکه دکمه ها یغزاله در حال 

 .چشم امر امر شماست:بلند شد گفت  یرعلیام 

 .خوابن حافط ریزنگ نزن بابا و ام یبر دار مامان اومد دیکل نازیپر :گفت بایمامان فر 
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 .ارمشیدستتون درد نکنه زود م بایمامان فر :گفتم  

 . ارهیرو پاش فشار ب دیمواظبش باش نبا -

 .راحت  التونیخ-

 ؟خوشگلت یپا نیبا ا مینشستم و گفتم خوب خانم کوچولو کجا بر نازیپر یپا یجلو دکه رفتن همه

 .دور دور  میبر نیبا ماش -

 ؟ ارمیکجاست برم ب تیمانتوو روسر-

اتاق  نییها را برم باال. مامان گفت تا پام خوب بشه پاتونستم پله یپا نم نیبا ا.تو کمدش  یعل ریتو اتاق سابق ام-

 .باشم یعل ریام

 .ارمیتا برم برات ب نیباشه بش -

 چشمامو بستم و .تو دماغم دیچیزد پ یم شهیکه هم یعطر یتنش با بو یرو برداشتم .بو شیو شال اب یآب یمانتو 

 و دستمزد نذاشته. جهینت یسال صبرم رو بپنج خدا رو شکر کردم که 

 ددنکر یوسوسم م یبد جور شیشمیابر یمانتوش بود .موها یکمکش کردم مانتوشو بپوشه. در حال بستن دکمه ها 

نگاهم کرد. دستم   رهیسرش رو بلند کردو خ .دورش ختیموهاش مثل ابشار ر دمی. دست بردم و کش موهاشو کش

 مشریآغوشم بگ یتو خواستیم دلم ادیب یکس دمیترس، میودبود .سالن ب یبیچه حس غر.موهاش فرو کردم  یرو ال

 موهات رو :و گفتم دمی... فقط آروم دستم رو کششدینم یموهاش فرو کنم و از عطرش مست بشم.ول یو سرم رو البال

 .رونیسرت جمع کن از شال نزنه ب یباال

 .حافظم دوتا شد ریام:زد و گفت  ی. نگاه ازم گرفت و لبخندرونیتازه از حس اومد ب 

 .سرش مرتب کرد  یسرش جمع کرد و شالش رو رو یباال موهاشو

 خوبه؟-

 . هیعال -
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و  رو باز کردم نیدر ماش .داد و لنگون لنگون تا کوچه اومد هیبهم تک.بازو شو گرفتم  ریکردم بلند بشه ز کمکش

 ؟!بودم  دهیچند روز بود کوچه رو ند یدونیم :و گفت دیکش یقی. نفس عمنینشوندمش تو ماش

 .شدم سوار

 .ینیکل شهر رو بب برمتیاالن م -

کرد.اگه قبال خواهر دوستم بود و  شهیطاقت تر از هم یکردنش دلمو ب یو با خنده هاش و شاد میساعت دور زد کی 

 ...ارهیمال خودم بود حق داشت دلم کم ب گهیازش که پام نلرزه  االن د دمیدزدینگاه م

 ؟ نازیپر -

 .جانم -

 ادته؟یسفره خونه رو  یتو یشرط بند:کرد. با لبخند گفتم  یپر از لذتم م .جانم گفتن هاش بودم ی وونهید

 ؟سر دوغ -

 .آره -

 .بخره  یقول داده برام گوش کسالهیحافظ نامرد که  ریام. دینبود یشما آدم شرط بند یول. ادمهی -

 .کوچه خلوت ترمز کردم  هی یوانتها یتو فرع دمیچیپ 

 کجاست ؟ نجایا-

 .خدا  نیجا از  زم هی-

 .آوردم گرفتم سمتش  رونیشده رو ب چیرو بردم سمت داشبورد و بسته کادوپ دستم

 .خودم یدونه  هیبه  میتقد-

 .یمرس یوا :و گفت دیکش یخفه ا غیج 

 ه.فروکش کن جانشیه خواستیرو به دندون گرفت. م رشیمورد عالقه اش لب ز یگوش دنید با
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 .تشکر و محبت تو چشمهام زل زد  ایدن هیبا  

 بگم بهت االن؟ یچ -

 یونشد که جل...نتونستم  گهید.دستاشو دور گردنم حلقه کرد. گر گرفتم . کردیوسوسه ام م یسرخش بدجور یلبا 

 .خوشگلش رو با لب هام قفل کردم یتو بغلم و همزمان لب ها دمشیکش... رمیخودم رو بگ

 بود... ازیو صبرکردن... خواستن و نداشتن ...همه وجودم ن دنیسال حسرتش رو کشپنج نبود  کم

سر جاش  ریسر به ز، دهیکردم. لبش رو محکم به دندون گرفت و با رنگ پر یرو ادهیز دمیازش جدا شدم فهم یوقت 

 نشست.

 ؟یخوب- 

 .آره  :با تکون سر گفت 

هم حال منو  داشته باشه .دست  نازیپر خواستیخودم غرق لذت شدم. دلم م نمشیحال بب نیخواست تو ا ینم دلم

 . پس از شرم بوددیچونه اش و سرش رو برگردوندم سمت خودم .نگاه ازم دزد ریبردم ز

 .یعادت کن دینکردم با یچون کار بد .دیببخش گمینم یناز - 

 بود. دیبود.ازش بعبال  یحالتش. ناز نیبرام جالب بود ا.دوباره لبش روگاز گرفت  

 ؟گه یم یدستت چ ی... حلقه تونیبه من نگاه کن... آفر -

 .صد دفعه خدا رو شکر کن که تو دستتم یروز گهیم:بغلم و گفت  یو خودش رو انداخت تو دیلرز شیلب ها 

 .کردیام م وونهیکه از خانواده اش به ارث برده بود به جا بود و د ییهاش اعتقادها طنتیهمه ش با

 .ذکرم شده شکرت خدا هیبه ثان هیمن ثان یکنیصد دفعه خدا رو شکر م یکنار گوشش زمزمه کردم: اگه تو روز 

 .آروم که شد ازم جدا شد .. موهاشو نوازش کردم کردیم هیاروم گر 

 ؟یخوب -

 .آره  -
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 .تیکارتت رو بندازم تو گوش میپس بده س-

بعد با خنده .داشبورد برداشت و داد دستم  یاز رو عیافتاده باشه سر دشیجد یگوش ادیزد و انگار تازه  یلبخند 

 .خوبه ها  یلیشوهر کردن هم خ :گفت

  دمیخند

 .خودم نوکرتم یالزم داشت یبه بعد هر چ نیاز ا -

 .چاکرتم :گفت یبا خنده و لحن لوس 

 عا.دوباره  دمینکن کار دستت م یطونیش :و گفتم دمیلوپشو کش 

 

 .دادم برگردوندمش خونه ادشیرو  یکار با گوش نکهیبعد از ا 

 

 تخت نشست.  یاتاقش بردمش رو داخل

 ؟یالزم ندار یزیچ-

 .ینه مرس -

 .وقته توام بخواب ریمن برم د -

 آرش؟ -

 ؟جون دلم  -

 .باشم بشه جبران کنم  گمیم-

 نیا نیکه ب نیهم .یکرد جبران:صورتش رو با دست هام قاب گرفتم و گفتم  .اشاره کرد کنارش نشستم شیگوش به

 .کنم باز کمه تویتا آخر عمرم نوکر یعنی یهمه خاطر خواه دل کوچولو تو به نام من زد
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 ؟زد: آرش لبخند

 .جانم  -

 ؟یآ یفردا ام م-

 . دمیقول نم-

 .ینر شدیکاش م شهیآخه دلم برات تنگ م-

 .پات هم به خاطر یشد فیضع یلی.به خودتم برس هم خ اریفقط دو ماه طاقت ب:آوردم و گفتم  شینیبه ب یفشار 

 .یعروس یدنبال کارها میبر یخوب بخور تا زود خوب بش

 یدوبار بهش سر م یاهفته باًیکردم. تقر یو خداحافظ دمیرو بوس شیشونیخوشگل. پ یلب ها یلبخند نشست رو 

و  دفرستایجوک برام م یبعد کل یگله و دلتنگ یاول کل میزدیحرف م یزدم. شب ها هم تو واتساپ آپ و تلگرام کل

 ... دونه بود هی گهیبال بود د ی. نازخندوندتمیم یحساب

 

با .هماهنگ کردم  بایزنگ زدم به مامان فر.منه که ببرمش دکتر  فهیکه قرار بود پاش رو باز کنه حس کردم وظ یروز 

 گفتیو م دیلنگیکم م کی د.نبود. پاشو باز کردن یمطب .خدا روشکر مشکل میهاش رفت یها و دلقک باز طنتیش

هفته خوب دو  یو ط یعینداره و طب یمشکل هداد ک نانیدکتر  اطم یول .ذارهیم نیزم یرو یوقت کنهیدرد م یکم

ونه از خ میرفت یشب وقت میتا شب با هم بود. میباش یعروس یحاال وقتش بود که به فکر تدارکات برا. شهیخوب م

با توافق عمو و بابا قرار  .یعروس یدهایدنبال کارها و خر میبر نازیاجازه خواستم که با پر بایو مامان فر دیعمو وح

 که میدیهامون مختلط بود بهتر د یبزرگ بود چون عروس یخونمون حساب .ماه بعد گذاشته شد کی یبرا یعروس

یکه نم یخالف گفتینبود م ایمرجان کوتاه ب.نبود  یمشکل نایالبته اگه از نظر عمو ا .خونه خودمون باشه یمراسم تو

 .ستیپادگان که ن .همه دوست دارند دور هم باشند. هیمراسمه عروس میکن

 نازیبه انتخاب پر .و سپند هم مختلط بود یعل ریام یالبته عروس. میداشت یراحت و آزاد ی فهیکالً طا شتحق هم دا 

 ونیاجازه نداد دکوراس بای. هر چه اصرار کردم مامان فراطیح یهم برا ،سالن یهم برا میداد یو صندل زیسفارش م

 .نازهیحق پر هیزیگفت جه یم.خونه رو خودم انجام بدم 

 .کردن خانه به عهده خودم شد فرشفقط با اصرار  
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اجازه نداد لباس پروف شده اش رو  نازیپر .از دوستاش یکی شیانتخاب لباس عروس هم مرجان فرستادتمون پ یبرا

 .دیو کفشش طول کش فیلباس و ک دیبود سه روز کامل فقط خر دیعاشق خر نازیپر .یرفتم تو خمار یو حساب نمیبب

 یوقتها هفت هشت ساعت تمام تو یبعض نکهیبا ا.کرد  یسرحالم م یبا حرکاتش حساب .پر از شور و شوق بود نازیپر

 ایرو هیکه به نظرم فقط  یروز نیهمچ هی یپنج سال برا.و خسته نبودم  یاصال ناراض یول میزد یپاساژ ها دور م

حافظ هم از اون حالت اخمالو  ریبود ام سایهم به عهده پر شگاهینوبت آرا.بودم  دهیباشه انتظار کش تونستیم

 یبه رو. میحالتش ناراحت بود نیاز ا نازیتفاوت به خودش گرفته بود که هم من و هم پر یدراومده بود و حالت ب

 بارم گفت که دلم هی .کشهیحافظ داره زجر م ریام یتفاوت یکه از ب دمیفهم یم .آروم بشه نازیآوردم تا پر یخودم نم

 .سوءتفاهم  هی.اتفاق بود  هیاون شب  یباور کنه که صحنه  رحافظیام خوادیم

 رو درست کنم. یقول دادم همه چ هشب

 . دیکش یم شیرو پ رحافظیشد و حرف  ام یببوسمش مانع م خواستمیهر وقت م 

 کوتوله به نظر خوادیگفت نم.اسرار کردم بدون پاشنه بخره قبول نکرد  یکفش هر چ دیخر یبرا.کردم  یدرکش م 

خنده ام گرفته . دیخر یسانتدوازده کفش پاشنه  کیآخر کار خودش رو کرد . شهیم ادیباهات ز میتفاوت قد م،ایب

اعت هم س میصددرصد مطمئن بودم ن. رهبراش بخ یکفش راحت هیگفتم  سایراه بره. به پر تونستینم یباهاش حتبود 

 .با کفش ها راه بره تونهینم

اقعا و.تو قصه ها شده بود  یو لباس فوق العاده مثل پر شیرفتم دنبالش با اون آرا یوقت. دیرس یباالخره روز عروس 

 خوشگل شدم؟:زد و با خنده بهم چشمک زد گفت  یبود. با حالت لوند و ناز مخصوص خودش چرخ رینظ یب

 .یکننده شد وونهید :تو صورتش خم شدم و گفتم .رفتم جلو 

دستم رو دور . موندیبه لبهاش نم یمطمئناً رژ کردندینگاهمون نم هیاگه  مهسا و بق.ترم کرد  وونهیزد که د یلبخند

 شیقب :نشوندم و آروم گفتم شیشونیبوسه به پ هی .شد رهیبه عقب برد و تو صورتم خ وسرش ر .کمرش حلقه کردم

 .شب یباشه برا

اش اخم دمیساعت از مراسم نگذشته بود که د میهنوز ن .هکن یلبخندش رو نتونست مخف یول.صورتش گل انداخت  

ار کن .تو ذوقش خورده دیفکر کردم شا .نداشت نازیبه کار من و پر یکار یول .توجمع شاد بود رحافظیام.تو هم شده 

 شده؟ یاخمالو چی خانم کوچولو :گوشش گفتم

 ؟یکنیبگم دعوا نم -
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 ؟شده یمگه چ .من غلط بکنم وونهید-

 . تونمیخوام برم وسط بترکونم نم یم. کنهیپام درد م -

 .براش دست تکون دادم که اومد  دمشیکنم د دایرو پ سایچشم چرخوندم تا پر .ام گرفت خنده

 ؟پس دیچرا نشست :شد و گفت کمینزد

  . کنهیپام درد م:گفت  یناز با دلخور یپر 

 .پاشنه هم نداره مناسبه  هیطب .اریرو ب زیعز یبرو کفش ها سایپر: گفتم

 .نه خوبه خوبم :با وحشت گفت نازیپر

 .با خنده ازمون فاصله گرفت  سایپر 

 .کنم یرو پا نم زیمن کفش عز-

 .ارمیکم ب خوامینم قولی.که تو مثل  یغر زد یه .پاشنه کوتاه بردار یشیم تیچقدر بهت گفتم اذ -

 .وسط  میبر امیم یاصال پاشو پالخت یبد یلیخ- 

 . شدیها مبچه نیع .شد یتر م یخواستن خوردیسربه سرش  بزارم حرص که م اومدی. خوشم مدمیخند 

 تا اخر مجلس ینیشیم نجایهم ای یپوش یرو م زیکفش عز ای. کنهیم خیپات  خهی نیزم یبر یعمرا بزارم پالخت-

 !آخر مجلس -

 دییبفرما:زد و گفت  یچشمک .اومد یلژ دار قشنگ یپاشنه سه سانت یبا کفشها سایکه پر ،بکشه غیکم مونده بود ج 

 .جون زیعز یطب یهاهم کفش نیا

 ؟شیدر آورد یکدوم بدبخت یاز پا یوا :و گفت دیدستش رو به هم کوب نازیپر

 !زیعز یاز پا-
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ه آقاتون دستور داد.خودته  یهاکفش:رو عوض کنه و گفت  شیکفش ها نازیکمک کرد تا پر سای. پرددنیخند ییدوتا 

 ؟!پوشهیم یسانتدوازده تازه از گچ در اومده کفش پاشنه  یبا پا یآخه کدوم گوسفند. رمیبود براتون بگ

 .رقص ستیپ یبه سو شیپ .جفتتون یفدامدا :با خنده از جاش بلند شد و گفت نازیپر 

 ؟کنهیپات که درد نم یاالن راحت -

 .نه عشقم خوبم  -

 .شهیام پاک مپودر نکن خره کرم :که گفت دمیرو کش شینیب 

 یوه و عش یلوند نازی. پرددنیدست زدند و هورا کش یرقص.همگ ستیو برد سمت پ نییپا  دیدستم رو گرفت و کش 

 هیبق یهااز نگاه گهیطرف غرق لذت بودم و ازطرف د کیکننده بود ...از  رهیتوحرکاتش داشت... واقعا خ یخاص

بهش بگه تا کمتر  یزیچ هیو  ادیب رحافظیام خواستیدلم م یبا بدجنس. ومدیحرکاتش اصالً خوشم نم یمردها رو

 شیکردم همراه یمنم سع .دیبکوب تا آخرشب رقص نازیاصال براش مهم نبود و پر رحافظیانگار ام،نه  یول ،برقصه

 یلیشناخت خ یرو نم دومشونک چیبا اقوام من که ه یبرام جالب بود حت .کنم و لذت ببرم و کمتر حرص بخورم

 ... یرقص آذر یحت .دیرقص یشد و م یراحت مچ م

منم از پسر  .اومد کنارشون،مشغول رقص بود  ایهمراه مهسا و هل نازیپر یو وقت اوردیطاقت ن رحافظیام باالخره

 !چه خبره نمیرفتم بب،عموهام فاصله گرفتم 

 .نیهم بش قهیچه خبره ده دق :گفت نازیحافظ با اخم رو به پر ریام 

 .ذوق مرگه شهیشب عروس .بزار برقصه گهید هیگفت: عروس مهسا

 .بود شیماه پدو  شیشب عروس :حافظ گفت ریمهسا زد. ام یبه پهلو یسقلمه ا ایهل

 .لب گفت ال اله اال ا ریز ،شده باشه مونیبعد انگار که خودش هم از حرفش پش 

 . گهیبسه د یخودتو کشت :گفت ایهلل رو به هل

م از قسم وکد چیسوزوند. پس ه یدل منم بدجور.رو درآورد  نازیاشک  پرسر جاش،بشونه  ارویهل خواستهیم پس

حافظ رفت و اشاره به  ریبه ام یچشم غره ا ای.هلکردیخائن نگاهمون م هیهنوزم به چشم  .باور نکرده بودهامون رو 

 بود کرد.  هیکه آماده گر نازیپر
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ذشته ها گ:ضرب گرفته بود گفت  نیکه با نوک کفش رو زم یدر حال ریسر به ز.کرد  نازیبه پر یینگاه گذرا رحافظیام

 .گفتم یزیچ هی.یریوره بگغاب خوادیاالنم نم.گذشته 

پام  گفت میازمون خواست رقص دونفره انجام بد لمبرداریف یوقت یاز جاش بلند نشد حت نازیتا آخر مراسم پر گهید 

 ...کنهیدرد م

 

حافظ رو بغل کنه که  ریخواست ام .زهیریاشک م نازیو پر زنهیحرف م نازیحافظ داره با پر ریکه ام دمیلحظه د نیآخر 

 کرد... یکاش بغلش م.گرفت  یلیدلم خ.دلخور ازش رو گرفت و دور شد  نازیحافظ مانع شد و پر

ه البت.دادند و دم در آپارتمان عقبگرد کردند  تیرضا لیفام یباالخره جوون ها یگرد ابونیدور دور و خ یبعد از کل 

 ...ساعته رقص  میدور ن کیبعد از 

که  ی.به خاطر قولکردمیتحمل م دیبا نازیبه خاطر پر یول ...که گرفته بودم برام از مرگ هم سخت تر بود یمیتصم

 ،مییایسخت بود گذشتن از عروس رو کردمیمقاومت م دیمقدار هم به خاطر خودم بود. با کی دیبهش داده بودم . شا

 ...از طرف منه یمنتظر چه عکس العمل کنه و یفکر م یکه چ دمیفهم یمخصوصا که از حالت و رنگ صورتش م

 ؟یاخسته:نگاهش کنم که وسوسه نشم.کتم رو درآوردم و در همان حال گفتم  خواستمینم

 . ادینه ز -

 .گفتم پس برو بخواب ی. منم مادیز یلیگفت آره خ یم کاش

 .امیب رمیدوش بگ هیتو برو بخواب منم  .افتمیپس م یمن دارم ازخستگ یول :گفتم یمجبور 

حال داغون رفتم سمت  نیواسه فرار از ا .تکون داد و رفت سمت اتاق خوابمون یسر یجیباگ.جا خورد  دمیفهم 

به زور خودم و دل .از اتاق خواب ها بود  گهید یکیکه داخل  یداخل حمام فتمر .البته نه حمام اتاق خوابمون .حمام

و قولم رو  شهیپاک م رحافظیفکر مسموم از ذهن ام نیا شهیهم یفکر که فردا برا نیقرارم رو آروم کردم و با ا یب

.همونجا روتخت موا بد دمیترسینتونستم برم اتاق خواب مشترکمون. م یکنم از دوش حمام دل کندم. ول یم یعمل

صبح از خواب بلند شدم نه ساعت  .تا به خواب رفتم ،دمیجنگ ازمینفره ولو شدم و تا صبح با خودم و احساس ون هی

قبول  .ییجا هیتا  ادیحافظ زنگ زدم و گفتم دنبالم ب ریبه ام .رونیاز اتاق زدم ب. دمیکش یشب گذشته پوف یاداوریبا.

خواب بود رفتم و کنارش نشستم  نازیپر.داخل اتاق مشترکمون شدم  .دنبالشقرار گذاشتم برم ده ساعت  یکرد برا
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نخواستم  .صورتم یزل زد تو یبا دلخور .زدم یلبخند.شد چشماش باز .صورتش کنار زدم  ینمدارش رو از رو یموها

فکر کردم خودش هم از خداشه همه  .رهیانجام شده قرار بگ عملخواستم تو  .قبول نکنه دمیترس.بزنم  یحرف

 ...بره نیاز ب هاتفاهمسوء

 .خانم کوچولو  ریصبحت بخ -

 .یگفته باش ریبهم شب بخ ادینم ادمی :گفت دلخور

 .خسته بودم خوابم برد دیببخش -

 .سرد نگاهم نکن یجور نیا مونیروز اول زندگ:و گفتم  دمیتو بغلم و سرش رو بوس دمشیکش.نگاهم کرد  دیبا ترد 

 .نزد یسرش رو تکون داد و حرف 

بعد از خوردن صبحانه که با  .رهیگیغرور دخترونه ش جلوشو م یگله کنه ول شبیبابت د خوادیکردم دلش م حس

  .ییجا میبر دیجان برو آماده شو با یگفتم ناز.سکوت خورده شد 

 کجا ؟-

 .کنمیصبحانه رو جمع م زیمن م ستین یبد یآماده شو جا-

بود و  یدختر حساس و احساسات یناز .سخت بود نازیبرام تحمل سکوت و غم پر .حرف از آشپزخونه خارج شد یب 

همش به فکر آروم کردن خودم بودم و اصال به فکر  شبیچرا د .بهش سخت گذشته بود یلیمطمئناً شب گذشته خ

 رفتم آماده شدم. ورو جمع کردم  زیم اتیکنم محتو یفکر که جبران م نیبا ا؟!نبودم  نازیدل پر

 یاز هر در.اشاره نکردم  شبیبه د میالبته مستق. زدینم یحرف یول ارمیکردم از دلش در ب یسع یلیخ ریتو مس 

لحظه حس  هی. ستیحس کردم اصال حواسش به حرفهام ن .دمیجز تکون دادن سرش ازش ند یواکنش یحرف زدم ول

 ...شدیدرست م یهمه چ گهیساعت د کیفقط  .مرفت یتا آخرش م دیبا یول !کردم نکنه کارم اشتباه بوده

 

 یرفح نازیپر .حافظ ریمشترکم با ام یاز دوستا یکیبردمشون دم  در مطب خانومه  میمستق رحافظیدنبال ام میرفت

 .شد رهیپرسشگر به صورتم خ .نشد رشیدستگ یزیبه اطراف نگاه کرد انگار چ کمی .شد ادهیپ نیاز ماش زدینم
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 ؟یاومد یچ یبرا نجایا:حافظ گفت  ریام 

 .دادم وفا کنم نازیکه به پر یاومدم به قول -

 ؟منظورت کدام قوله -

 .معرفتش رو بهش برگردونم  یقول دادم اعتماد داداش ب -

 .فهممینم ؟یگیم یحافظ توهم شد و گفت:چ ریام یاخم ها.نگاهم کرد  یجیبا گ نازیپر

طب رو در م یجلو یتابلو نازیپر یوقت .حافظ تو فکر دنبالم راه افتادند ریو ام جیگ نازیپر.سمت مطب راه افتادم  به

م ا نهیس یرفتم سمتش و سرش رو تو ارمینتونستم طاقت ب.قدم عقب گرد کرد و چشماش پر از اشک شد  هی دید

 .فشار دادم 

 .به خاطر هر سه تامون .زمیعز مینداشت یا گهیراه د-

م از کار یمثل چ.حالتش  نیاز ا شدمیم وونهیخودم داشتم د .دلخور وبا ترس به هردومون نگاه کرد.ازم فاصله گرفت  

 .ستیکار ن نیبه ا یازین :حافظ با اخم گفت ریام .شدم مونیپش

 خواستمینوبت م هیو گفت:سالم  یمنش زیرفت سمت م .با پوزخند قدم داخل مطب گذاشت نازیپر یول 

 ؟نیباردار هست -

 .بکارت اومدم نهیمعا یبرا رینه خ-

ماره ش نمیرو بب شیناراحت نیاز ا شتریب خواستمینم. یصندل یخواستم برم سمتش که ازم رو گرفت و نشست رو 

زودتر از همه داخل  نازیپر .ساسان رو گرفتم و ازش خواستم با خانمش هماهنگ کنه تا زودتر کارمون رو راه بندازه

.به خودم و حافظ لعنت فرستادم بوداشک بود و قرمز شده  سیاز مطب خارج شد صورتش خ یوقت .مطب رفت

 .ش بود رو پرت کرد سمتم واز مطب خارج شد که داخل دست ی.پاکت

 .نازیدنبال پر دمیدو عیو سر رحافظیرو دادم دست ام پاکت

 جان.... نازیپر... سایوا .نازیپر  -

 . دیزد: دست از سرم بردار داد
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 .بدترش نکن بزار آروم شه ایک:و گفت  مو گرفت و نزاشت دنبالش برمتحافظ دس ریام

و ر دستام گرفتم و گذاشتم اشکام نیو سرم رو بب کنار خیابون لبه ی برامده ی جوب شد که نشستم یچ دونمینم 

 .. اومد نشست کنارم نهیحافظ بب ریام

م که بازش کن رمیخواستم از دستش بگ .هنوز بازش نکرده بود .اشکامو پاک کردم و به پاکت داخل دستش نگاه کردم

 .پارش کرد 

 .همش سوءتفاهم بود .که به قولم عمل کنم خواستمیمن فقط م رحافظیام -

مدن واشدنت موقع  یاز عصب. ستین کتیکوچ یابج گهید نازیبودم پر دهیوقت بود فهم یلیگفت: خ ریو سربه ز اروم

 ییاز حرص ها.هاش  یضیاز نگران شدنت موقع مر .نازیپر یها یاز رنگ به رنگ شدنت موقع شوخ .خواستگار براش

 ییجورا هیکه  دمیفهم یروزه ت... م چند یشدن ها بیاز غ .یخوردیم نازیپر یها یمن به خاطر بچگ یکه پا به پا

ونه جفتم یآبج کهیکوچ یاز منه که بهت گفته بودم پر تیبودم ناراحت دهیهم فهم باًیتقر .یموضوع ناراحت نیاز ا

من بهت اعتماد .خواهرتونبود  گهید یخواهر من بود ول ی...پر گمینم گهیتو حواست نبود که من مدت هاست د یول.

 .که نرفته ادتیعاشق بودم  یزمان هیخودم . خوندمیم اتینگاه با ح توو ر عشقت یپاک.داشتم 

 

 ؟یکن یفکر م هیتو هنوز به مهد .ادمهی :سر تکون دادم و گفتم یجیشدم با گ جیاز حرفهاش گ کمی 

 یلیبود که منم عشق روتجربه کرده بودم و خ نیمنم فراموشش کردم .منظورم ا گهیکه شوهر کرد د یوقتبابا.نه - 

 .یستیگه داداش آرش نید نازیپر یبودم تو هم برا دهیمدت بود که فهم هی یحت.کردم  یخوب احساست رو درک م

داز خبردار نش رازیش یفکر کنم فقط خواجه  .کنه یتونست احساسش رو مخف ینم یحت...ساده و پاکه  یلیخ نازیپر

تو  یول .تو بود شیچون دلش پ. کنهیردش م یمطمئن بودم پرصددرصد فرتاش من  یشب خواستگار ادتهیدلش... 

مد بهت او شیتارا هم که پ هی.قضیتو در رفت یول. یبجنب تکه به خود د،ان یانگار. بهت گفتم همه راض یداشت دیترد

 .یدیمنظورم رو نفهم یول سازهیرو عشق م یزندگ یهاهیپا .ستیدو روز ن یکی یگفتم دنبال دلت برو زندگ

 یپر یدونستیکه م یمدن تو به خونمون اونم شبوا یبرا یلیدل .یهم پر یهم تو برهنه بود ،اون شب تو اون حالت 

شد که به داداشم شک  نیا.شوکه شدم .تونستم تو ذهنم هزمش کنم  یواقعا نم ...اونم بدون لباس ،تو خونه تنهاست

 .پارت تو  کمدم همه حرفات رو باور کردم ارشلو دنیبا د نازیپر حیبعد از توض.فقط دو روز تو شک بودم  یول .کردم

 .اعتماد داشتم شتریاز چشم هام هم ب یمن به تو و پر
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 .من به جهنم؟ یداد یروآزار م نازیچرا پر ؟یسرد بود نقدریپس چرا ا -

 .دم ناراحت بودم که چرا شک کردماز دست خو شتریب -

 شدیروم نم؟ نازیچرا زدم تو گوش پر؟چرا زدم تو گوش تو  .چرا به خواهر پاکم تهمت زدم ؟به داداشم شک کردم چرا

 .کردم یم هیهم داشتم خودم رو تنب ییجورا هیغرورم نذاشت  .و از جفتتون معذرت بخوام امیب

 . یروداغون کرد نازیپر شبید -

داده  ریپسر عموت گ .خوردمیحرص م اامیاز دستش ناراحت بودم از دست هل.شدم  مونیمثل سگ هم پش دونمیم-

 .کردم یخال چارهیب نازیسر پر ،بود بهش

 .شبیداغون شد د نازیپر یگفتیکاش زودتر م -

 ؟یازش گذشت یمثل ماه شده بود چطور شبید نازیپر .ارشیک یخر یلیخ :تو چشمام زل زد و گفت 

 .رو بهم بزنه  یحرف نیحافظ همچ ریام کردمیفکر نم .انداختم نییسرم روپا 

صبح  .نبود نازیاصال حواسم به پر .به سرکوب احساسم، کردمیفقط به خودم فکر م .تنها بودم .رفتم تو اتاق شبید-

 خصصمت یتابلو یوقت.نبخشتم  ترسمیم...کردم و چقدر از دستم دلخوره  یچه غلط دمیتازه فهم،شدم  داریکه ب

 ارمیاعتماد تو رو بدست ب خواستمیمن فقط م ریحالت چشمهاش و ترس تو  نگاهش دلم رو لرزاند. ام دیزنان رو د

 .از جونم  شتریب.من واقعاً دوستش دارم .رو برنجونم  نازیپر خواستمینم،

 منم.رایاز دلش درب .شهیکنه درست م هیتا شب گر. کهیکوچکه دلشم کوچ ینترس پر :لبخند زد پشتم و گفت با

 .غرور من بوده  ریتقص هایدلخور نی. همه ازنمیباهاش حرف م

 کجا رفت حاال؟-

 . گردهیول بچرخه خودش برم کمی! بزار یبه قول خودش ولچرخ -

 .شدم وونهید ادیتا ب-

 ؟ ارشیک:زد و گفت  یلبخند 

 جونم داداش؟-
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 .خوشبختش کن -

 .دمیقول م.براش  زارمیم هیاز جونم ما -

 

 .تا شب کالفه بودم  .بعدشم خاموش کرد .جواب نداد یرو گرفتم ول نازیچند بار شماره پر 

 .حافظ  ریزنگ زدم به ام

 ؟دییشاه داماد بفرما ...به-

 .ریسالم ام -

 شده؟ یچ.رفته  وا نقدریچرا ا -

 ومده؟یاونجا ن .کنم یم یدارم قاط .خاموشه شمیهنوز برنگشته خونه. گوش نازیپر -

 .یکن سبک بش هیگر کمی. لتیخاک تو سر زن ذل -

 .ماینکن قاط تمیاذ رحافظیام -

 االن ؟ ییکجا .خوب بابا یلیخ -

 .ابونیتو خ-

 .دنبالم فکر کنم بدونم کجاست ایب -

 ؟کجاست  -

 .خونه پدر پسر شجاست -

سمت خونه  چوندمیانقدر نگران بودم نتونستم بخندم و فرمون رو پ ی... ولوونهیزد. خنده ام گرفت د قهقهه

 . نایا رحافظیام
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نم فکر ک ایزنگ زد به هل، میدی. در خوابگاه که رسدیسر به سرم گذاشت و خند یکل،به خوابگاه دخترا  میبرس تا

 .قبلش آمار گرفته بود

 :نازیپر

 

 

زل  .معقب عقب رفت اریاخت یب .کردند یرو سر و بدنم خال خیسطل آب  هیانگار  ،دمیمتخصص زنان رو که د یتابلو 

جلو  بشیکل د هیتو همون چند ثان...بود  نیا هیپس قض .گرفت یابرام رنگ تازه شبید ییتموم تنها ،ارشیزدم به ک

 :شد یروم پل

آره ازم  .از من خواست که برم بخوابم.گفت خسته است .گفتم نه  ؟یاخسته :دیازم پرس میداخل خونه که شد 

 رهیگ یدوش م هیفکر کردم .هزم کنم  شویاون وقت نتونستم علت کالفگ یکالفست ول دمیفهم .خواست برم بخوابم

بود رفتم تو اتاق نشستم رو  ۲تو همون اتاق مشترکمون حمام بره. ساعت  ومدینتونستم هزم کنم چرا ن یحت .ادیم

 .غرورم نذاشت  یول کنهیم کاریچ نمیخواستم برم بب.نشستم چهار تا ساعت  ومدین یول.تخت منتظرش 

که  اهشگیشد؟ تو آرا یشکل نیگفت گربه رو دمه حجله بکش... پس چرا امشب ا.طرفم  ادیب دیگفته بود اون با ایهل

و هم ت،رو باز کنم شب  نایا یبه مهسا گفتم حاال چه جور رفتمیکه با موها و تاج سرم ور م یفکر نکرده در حال میبود

 .یستیکه ن

 هیتو که امشب  :اونو. مهسابا خنده گفت یموها یها رهیمنم گ ،کردیها رو از سرم جدا م رهیمهسا گ شهیآخه هم 

 .با موهام جنگ کنم نهیآ یجلو دیمن بدبخت روبگو که با ،که حاضره جونشم برات بده ینوکر در بست دار

از خونه.  رونیب کنهیروهم شوت م لمبرداریتو اتاق ف برهیم رهیگیدستتو م :زد و گفت یسلن هم که با تجربه !چشمک 

 . کنهیاول رژتو برات پاک م

 .منحرف  شعوریب :گفتم 

تا دم گوشش باز  ششیچقدرم بچم بدش اومد ن :با خنده گفت سایپر .و مهسا چشمک زد سایپر اویورو به هل دیخند

 .شد 
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 یفقط مال خودم یببند کثافت تو به من قول داده بود شتوین :به پهلوم زد و گفت یمهسا مشت .گرفته بود خندم

  تیگریج یلبا نیکوفتش بشه ا.

 ؟شهیم یخب بعدش چ:و رو به سلن گفت  دیعوق  زدم که خودش هم عوق زد و خند 

که تو دست و پا  کنهیاول تاجش رو جدا م :گفت طنتیسلن هم با ش .میدیبهش خند یهمگ طنتشیاز لحن پر ش 

 .هاش رو باز کنه  رهیگ ستیچون دفعه اولشه بلد ن کنهیم بایرو براش تقر بعد تورش.نباشه 

 .تور من که پاره شد :و گفت دیبا صدا خند

 ؟شد یچ گهیخجالت نکش د. اتیح یخاک تو سرب :زد تو سرش و گفت سایپر 

 یسرم رو با لطافت باز کن یها رهیدونه به دونه گ دیسگ شدم. نشستم گفتم با یچ چیه :و گفت دیسلن هم خند 

 هامو باز کرد بعد... رهیاونم از ترس آروم آروم همه گ.

 .لباس عروس رو از هولش کند پیبا خنده گفت البود ز سایپر .زد یچشمک 

 ؟!یدیکثافت از کجا فهم:و گفت  دیخند شتریخودش که از همه مون ب.خنده  ریز میهممون زد 

 از خنده .... میدوباره هممون منفجر شد 

 

اون روز  ادی.اره دوستم نداره !اومد تو سرم نکنه دوستم نداره  الیکردم هزار جور فکر و خ هیساعت هفت فقط گر تا

افتادم بغلش کردم و  نگیپارک ادی.پس عاشقم نبود  .نه:گفت  ؟یبهش گفتم تا حاال عاشق شد.افتادم تو مشهد 

از من خواست خودم  .داشتن من نزد دوستاز  یحرف چیه .برادرانه بودمحبتش .از خودش جدام کرد  .عاشقتم :گفتم

اگه عاشقم بود.... دوستم نداشت ، ندتمیچند روز نب آوردیشدن هاش افتادم چطور طاقت م بیغ ادیرو کنترل کنم.

 ...که انقدر راحت بود براش

خواست  یهمش م. دمید یو منه احمق کور بودم و نم دادیرفتم سمتش حالت فرار بهش دست م یکال هر وقت م 

رو  ریام ،کنه هیحافظ رو توج ریافتادم که اومد ام یشب ادی .آوردیرو م رحافظیخودش جدا کنه و بهونه ام زمنو ا

..من لحظه . هی ی. اصال نگاه نکرد حتکنهیگفت منو عقد م ارهیاعتمادش رو بدست ب نکهیا یدوست داشت برا یلیخ

چقدر احمق بودم دوستم نداشت...  ...کنهینم هحافظ داره نگا ریکه با ام یاحمق فکر کردم از خجالتش و رودرواس
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 بعد از.بود  ریپس همش به خاطر ام.بود  رحافظیچشمش به ام شتریب .هم نگاهم نکرد یتو مراسم خواستگار یحت

 ...شده بودم جیبوسه هاش ....گ ادی.م محبتهاش افتاد ادیبعد  .شد بیهم که غ مونینامزد

ه دستهاش گرفت نینشسته بود رو تخت و سرش رو ب.بود  ازبلند شدم و آسه آسه رفتم پشت در اتاقش گوشه در ب 

 زهیرغ یکه محبت هاش از رو دمیباور رس نیبازم برگشتم تو اتاق و به ا ؟!بود دهیاگه خسته بود پس چرا نخواب .بود

چشمهام ،صبح بود ت هفت ساع .خواستمیمن عاشق بودم و عشقش رو م ...خواستمینم زهیغرمن .بوده نه عشق 

م  هیچشمام. کندمشون رژم هم پاک شده بود گر یسیبلند شده بودند از خ یمصنوع یاهمژه. سوختیم یحساب

 گرفت...

 کردم.... هیتاجم رو در آوردم و گر 

 کردم... هیتورم رو کندم و گر 

 ...کردم هیپشت لباسم رو باز کردم و گر پیز یبا چه جون کندن 

 کردم ... هیبچه ها افتادم و گر یمسخره باز ادیحمام و باز  رفتم

صبح با نوازش دستش چشمهام رو باز کردم  .شد و خوابم برد یچشم هام باز نم ،از شدت سوزش رونیاومدم ب یوقت

 . شدیدلم باهاش صاف نم .تو دلم انداختنگاه گرمش شک  یول،دلخور بودم  یلیازش خ

 "کنم ؟!!عشق... هوس ...تازه داماد... برادر... ریتعب ینگاهت رو چ یگرم"

 

 از فکر بیرون اومدم.

 .تو بغلش دیسرم روکش جلو واومد 

 .نداشتم به خاطر هر سه مون ه ایگیراه د :گفت 

شب  نیبدتر .شبید دمیچقدر عذاب کش .دوستش ندارم گهیحس کردم د .پسش زدم .خوردیداشت به هم م حالم

 . کردیرو باهام نمرکا نیاگه دوستم داشت ا.تنهام بذاره  نکهیبهم بگه... نه ا تونستیم .بود میزندگ
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انم خ یوقت.گفتم  ینشخودم به م .گرفتم یحالت تهوع م میاومد یچه کار یآرش بگه برا نکهیاز ا .رفتم داخل مطب

 ارشیک یهم از سنگدل ،هم از خجالت .م گرفت هیگر ،مخصوص یصندل یرو نیو بش اریدکتر بهم گفت لباساتو در ب

برگه روگرفتم و از  .دمیشنیکدوم از حرفهاش رو نم چیه یحرف زد ول یخانم دکتر کل .کردم هیتا کارم تموم بشه گر.

 ونابیحافظ بود براش... تا شب تو خ ری.سند اعتماد ام ارشیک ی نهیو با نفرت پرتش کردم تو س رونیمطب زدم ب

 دمیکامران رو د شدمیپارک رد م یاز جلو .چقدر دلم گرفته بود .شدم یساکت م ،کردم یم هیو گر دمیچرخ یهام

از ترهم ...حالم رو بفهمه  یکس خواستیدلم نم.به حالم ببره  یپ یخواست کس یدلم نم .رونیاز پارک زدم ب عیسر

 به یمراسم نامزد یمامان که زنگ زد به خاله دعوت کرد برا ؛افتادم ابیکام ادی.غرورم رو دوست داشتم  .بودم زاریب

تو مال  گفتیم...دادزد  ،کرد هیگر،گله کرد  ،حرف زد یکل .بهم زنگ زد جواب دادم ابیکه کام دیساعت نکش مین

چون  .یگفت تو مال من. شمینم شبختکس خو چیبا ه ... قسم خورد که منبارویحرف خاله فر شهیباورم نم .یمن

بهش گفتم اگه . یشد وونهید ،یبهش گفتم توهم زد.شاد باشم و بخندم  یتو زندگ زارهیدل شکسته من نم هیسا

بود  ینه تو مراسم نامزد .نشد یهم ازش خبر گهیدست از سرم بردار من آرش رو دوست دارم... د یواقعا دوستم دار

 نیالت یقلب که توش حروف کاو پ هیگردنبند...  هی .فرستاده بود از دالرام راماش رو ب هی. فقط هدینه مراسم عروس

عشق من آغوش من  "که توش نوشته بود کیبرگه کوچ هی! با اب؟یکام ای ارشهیکا ک نیا دمیهک شده فقط نفهم

 "تو باز است برگرد ... یبرا شهیهم

مون .خونه خود ایهل شیشده بود رفتم خوابگاه پ کیگرفتتمون.هوا  تار ابیکام نیخول ها فکر کردم نکنه نفر مثل

یدلم نم. خوردیحالم از خونه خودم هم به هم م. ارهیروزم سر در ب هی یاز زندگ یخواست کس یدلم نم ،نرفتم

با من آرش؟!  یکرد کاریچ .و آخرم اولعشق  ،بود زمیآرش همه چ .وفتهیچشمم به اون خونه و صاحبش ب خواست

دوستم  یعنی .یتو هم دوستم دار نکهیفکر ا!خودم کرده بودم  شیکه پ ییهمش دروغ بود؟! همه فکر ها یعنی

 رمیبگ دی؟چه جور ند یغرورم رو له کرد شبیکنم؟ چه جور د یکه دوستم نداره زندگ یبا کس یچه جور ؟یندار

 ...یرو کابوس کرد میشب زندگ نیبهتر

 .شدم یمن آروم نم یخواست آرومم کنه ول یم .کردم فیرو براش تعر یرفتم تو و همه چ .وحشت کرد دنمیبا د ایهل

 .رو شدمهروب ارشیحافظ و ک ریکه با ام نییپا میرفت .قبول کردم. میبرگرد میدور بزن هی رونیب میبهم گفت پاشو بر

برگرد سر خونه .:منو ببخش مجبور شدم گفت! برگشتم سمتش محکم بغلم کرد و ؟یعنیهم بهم کلک زد  ایهل

 یگفتیمگه نم ؟که من دوستش دارم نهیمهم ا یگفتیمگه نم ؟نبود تیمگه همه زندگ ؟یمگه دوستش نداشت .تیزندگ

 ..یکه به زحمت بدست آورد یزیبرو نگذر از چ؟کنم  یکه عاشقش م
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 برگشتم.نخواست با من باشه  شبیباشم که د یدوست نداشتم با مرد گهیچون د.نداشت  یداریحرف هاش خر یول 

بابت حرف  نازیپر :تو باغ گفت؛افتادم  شبید ادی .آغوشش رو برام باز کرده بود ،حافظ که صدام زد ریسمت ام

 .یتو از گل پاک تر ،دارم ولهات رو هم قبهمه حرف .یخودم کهیکوچ یخوام هنوزم پر یم معذرت م دهینسنج

فت ته دلم ضعف ر ی. منم باهاش قهر کردم ولکنهینم هیگر شیخواستم بغلش کنم که نذاشت و گفت آدم شب عروس 

 ...خواستیخودم بود .دلم محبتش رو م یرازیهنوز حافظ ش .براش ...هنوز بهم اعتماد داشت پس دوستم داشت

  .زدیها بود باهام حرف نممدت

 یتو خواب هم نم .حافظ ندارم ریبه اسم ام یبرادر گهید .رحافظیزت متنفرم اما:تکون دادم و گفتم  فسرم رو با تاس 

 بکارتم رو براش نسخه کنه.،که عفتم رو  بهیغر هیبرادرم منو بسپاره دسته  دمید

 ؟حواست هست  یسوزونیم یدار یحرفهات دلم رو بدجور نیبا ا یپر :لب باز کرد و گفت 

 ؟یکه فقط نگاهم کن کردمینگاهت م یچهارچشممگه تو حواست بود سه ماه تمام -

 .آره اشتباه کردم .شدم اونم مثل سگ مونیاز حرفهات. مثل من که پش یشیم مونیبعدا پش. یهست یاالن عصبان -

 .ست تو ببخش  شهیدلت مثل ش ی. خوبه تو مهربوننازیغلط کردم پر

 دییحافظ خان اگه خانم دکتر تا نمی. ببدهیخواب رتتیخدا روشکر که فس رگ غ؟ یرو خونده پس خوب برگ :زدم داد

 ؟هنوزم خواهرت بودمپاکیم رو .نکرده بود 

 .نیمن به تو اعتماد داشتم فقط غرورم له شده بود هم .یمن اصال اون برگه رو نخوندم پر -

 .شوهر... از هردو تون متنفرم نهیا ...نیا.برادر  یتو ...تو .کسانم لهش کردند نیزتریدو تا از عز .منم غرورم له شده -

 .با هم  دیخوش باش دیبر دیخداروشکر که با هم خوب شد

 م گرفت هی... ازش دلخور بودم گردی...نه نلرزدیدروغه بگم دلم براش لرز .شد کمینزد ارشیک

 .کنم یبهم فرصت جبران بده جبران م.اشتباه کردم  دونمیم نازیپر-  

!! ؟یداشتم دوست! یرو. اصالً چرا باهام ازدواج کرد یکه تو دلم کاشت یا ی! دو دل؟یکنیجبران م ویچ :گفتم هیبا گر 

حافظ بازم بهت  ریام .؟!آره؟! برو خوش باش رحافظی. به خاطر اعتماد امیوقت دوستم نداشت چیآرش... ه ینداشت
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 ،حافظم ریچون خواهر ام مدونیم یدوستم دار .شهیجبران نم یکه به دلم زد یمثل چشم هاش. زخم ،اعتماد داره

 .نمتیبب خوامیبرو نم .پس بزار همون خواهر بمونم

 .بدم حیگلم بزار برات توض نازیپر-

 یاز دروغات از هرچ. زتیاز صدات از حرفات از نگاهت از همه چ خورهیحالم ازت بهم م. ارشیک خوامینم حیتوض -

 . شهیکه به تو مربوط م

نکن  هیرگ .گرمینکن ج هیگر نازیآروم باش پر :خواست آرومم کنه .بغلم کرد ایهل .و راه افتادم سمت خوابگاه برگشتم

. 

 ؟ایهل-

 ؟جانم -

 هیتا صبح گر ایتورم ر برام جدا کنه... هل .تا جم رو جدا کنه .هامو از سرم جدا کنه رهینبود گ یکس شبید ...ایهل -

من مردم ...مردم از دست  شبید ایهل.تب هم نکرد  یبرام حت ،مردمیصادقانه براش م نقدریکه ا یکردم که چرا کس

رفتار سردش رو برام  لینداشت که دل دوستمکه انقدر  یمرد.که با تمام وجود دوستش داشتم  یمرد یسنگدل

قد قبل از ع هاگ .کرد یعقدم م دیاگه دوستم نداشت نبا ایخواهر بودم...هل هیبراش فقط  دیکه شا یمرد.بده  حیتوض

که  تمسین یمن آدم .یشناسیتو منو م ایرفتم... هل یرو ثابت کنم م شیگناه یوب یقانون یم پزشکبر گفتیبهم م

ه هم لحظ هی یحت یول رمیبم خوادی... دلم میلیداغونم دوستش داشتم خ یلیرو تحمل کنم... خ انگاه ه یبتونم سرد

 ... ایعشقم دوسم نداره... شب مرگم بود هل دمیکه فهم یشب ادی... فتمین شبید ادی

 .مینیتو ب دیچیعطر تنش پ یکنده شدم و بو ایشد که از بغل هل یچ دمینفهم 

کنم  کاریکنم فقط بگو چ یجبران م دیغلط کردم ببخش .یمیتو همه زندگ، زمیعز .نازمیپر :کنار گوشم زمزمه کرد 

 .به خدا دوستت دارم .

خودم را از آغوش گرمش  .بشه روزیعشق پ خواستمینم دلخوری.بودم عشق و  ریدو حس اس نیب.خودم نبود  دست

 .دست از سرم بردار خوامینم :و گفتم دمیکش رونیب

 هیبعد مثل .برو تو دماغش دلت خنک شه   .کنم یدرکت م یهست یاالن عصبان یپر :و گفت کمیاومد نزد رحافظیام 

 .دختر خوب برو خونه ات
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 .خوام برگردم اونجا ینم .بمونم ایهل شیخوام پ یم :ازش فاصله گرفتم و گفتم.اصال هم خنده نداشت  

 .تیبروسر خونه زندگ ایب گمیبا زبون خوش بهت م .یاریشورشو درم یدار گهی: ددش یعصبان ریام

 . شمیاز دستتون راحت م کشمیخودمو م دیبه خدا که مجبورم کن .رمینم-

 .خوابگاه یسمت در ورود دمیدو ،هم پابشم ارشیحافظ مجبورم کنه با ک ریام نکهیو قبل از ا برگشتم

 .وونهیصبر کن دختر د نازی:پر دمیرو شن شیعصب یصدا 

زد حاال امشب برامون  یم ریمونو با ت هیسا شبیتا د.فحش بلد بودم نثار خودش و روحش و عمه اش کردم  یهرچ 

 واال... .شده ساق دوش

 .هم اومد دنبالم ایکه هل دینکش قهیدقبیست  

خر کم مونده  ی وونهیدختره د:رفت و با تشر گفت  کردمیم هینشسته بودم و گر واریچشم غره به من که کنار د هی

 .چارهیکنه پسره ب هیبود گر

 .نشست گوشه لبم یپوزخند 

خبر دنبالتون . انیشوهر محترمتون هم گفتند فردا م .ایریکه برام آبغوره بگ نجایا ینموند.پاشو خودتو جمع کن  -

 .وابده خب.ایکوتاه ب گهید یکنم درست ول یدرکت م. گهیتموم شد د یو خوش یبه خوب یمرگت خوب همه چ

 .ایهل رمایم یقر بزن یخوایم -

ردا مثل ف. دیشد ریبه  ری ارشیامشب ک یتو تنها بود شبیبخواب د ریانگار به زور نگهش داشتم... بگ .بفرما راه باز -

 .برمتیم یو گرنه با اردنگ ،خونه یریدختر خوب م هی

 از طرف آرش بود. .نذاشت جوابش رو بدم امکیزنگ پ یصدا 

 .. امشب رو استراحت کنشهیتو خالصه م یشمهاتو چ امیهمه دن ؟یقسم بخورم که باور کن یبه چ یخانوم نازیپر-

فقط به خاطر تو پا رو احساسم  .خودم هم بود یشب زندگ نیبدتر شبیخانوم خانوما به خدا د .دنبالت امیفردا م

 .و قبول کن بذار جبران کنم کنیخانوم.گذاشتم 

 ؟!یشک کرد یاونوقت تو خر به چ. کنهیاز حرفهاش صداقت چکه م.خاک تو سرت  :زد تو سرم و گفت ایهل 
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 .کنم  کاریخوام چ یم دونمیخودم م.دخالت نکن لطفاً  ؟من یتو گوش یسرتو کرد یگمشو... اصال واسه چ-

 ؟ کاریچ-

 .فتهیخوردن ب زیخوام انقدر ببرمش چشمه و تشنه بر گردونمش که به چ یم-

 بشه؟ یکه چ -

 دلم خنک بشه -

 !ییوالیه هی!تو  یتو واقعا عاشقش -

 .اسممو بذار  یخوایم یگفتم هرچ .خندم گرفت 

 .بمونم ایهل شیخوام پ یسه روز م .لطفاً تو اتاق من نرو :نوشتم  گرفتیکه از غرور له شدم نشأت م یبا بدجنس بعد

 . افتهیم ریروز به تاخ کیاومدنم  یریرو بگ مچون هر دفعه که سراغ ریسراغم رو هم نگ

به گردنبندش و پاره شد مثل  خورددستم  یریدرگ نیتو ا .و افتاد به جونم دیکش غیج ایدکمه ارسال رو زدم که هل

 .حافظ بود  ریگردنبند اهلل امکه  نیا!دستم .خودم هم نگاهش کردم :وا  یمجسمه خشک شد به گردن بند تو

 . یوحش یپاره اش کرد :کرد هیو گردنبند رواز دستم گرفت و گر نیزم ینشست رو 

 ؟به جونم  یتو که افتاد ایمنم  یوحش-

 .... پاره شدزمیچ نیزتریبود عز یادگاری یپر-

 ...کنمیدرستش م ریخوب آبغوره نگ یلیخ -

 ؟یگیراست م-

 .یآشغال شیبنداز دیبا گهیو گرنه د ادیبند ب تینه دروغ گفتم گر -

 .گوسفند :زد تو سرم گفت یکیکه ،خنده  ریزدم ز 

 ؟مارمولک کنهیم کاریحافظ دست تو چ ریعمته. گردنبند ام-
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 .خودش بهم داد  :زد و گفت یلبخند 

 .مگه دستم بهش نرسه !شرفیب .چه غلط ها-

 ؟یک -

 .حافظ رسوندم خوابگاه ریام ادتهی .شب تولدم -

 ..دارم براش زدهیم خیس گریبا من قهر بود واسه تو ج یعوض یا -

 

 کیباسلن و مهسا ک .خراب یحافظ باهام قهر بود و حالم حساب ریبود که پام شکسته بود و ام یموقع ایتولد هل شب

آخر شب . میریرو مثل هر سال چهار نفره جشن بگ ایکه هم حال من رو عوض کنند هم تولد هل نداومد دگرفته بودن

حافظ  ریام یوقت یول ،بمونه شب رو شمیپ خواستیهم م ایهل .موند.سلن هم که سپند اومد دنبالش شمیهم مهسا پ

 داد و رفت.  حیشب تا صبح با من موندن ترج کیحافظ بودن رو به  ریساعت با ام مین. رسونمتیبهش گفت م

 !دوست سوسوله تازه آدم شده من نیدل داده بود به ا ظرحافیپس ام

 .گهید گهید -

 .ومرگ گهید گهید -

 ؟با هم دیکرد ییچه غلط ها ازیتا پ ریبنال از س-

 .حافظ هنوز همون االغ قبله تازه خرتر هم شده ریام .گمشو -

 !که به جونش بند بود و حاال گردن توئه معلومه یاز گردنبند .آره-

پا اون پا کرد  نیا یه ،کرد ادمیبازش کرد داد بهم .در خوابگاه که پ یخودم هم باورم نشد وقت. یگیراست م -

 .آخر گفت من خبر نداشتم تولدته قهیودق

 .دلم گرفته بود  یعنیاز دستش ناراحت بودم  

 !ستین یتازه ا زیچ .یخبر ندار یچیتو ازه:اراده با دل پر گفتم  یب 



 عاشق شدیم

 
247 

 

 .دیببخش ؟یقهر کرد:برگشتم برم که گفت  

 پشت سرم کیاومد نزد.خنگ شده بود  یاالغا هیشب افمیپشتم بهش بود خدا رو شکر و گرنه ق .یشاخ درآوردم پر 

 ؟ یآشت.نره  ادمی گهیکنم د یم یسع :و گفت سادیوا

ت و .نگاه ازم گرف دمیترس ،بود خب یاخالقش بوق.ازش  دمیترس یم یخواست بغلش کنم ول یسمتش.دلم م برگشتم

بند و گردن نییگوشه شالم رو از روشونم انداخت پا ید.لرزیدست برد سمت قفل گردنبندش و بازش کرد. دستهاش م

 .تولدت مبارک:رو انداخت گردنم و گفت 

 .خوام ینم یدوست دار یلیگردنبند رو خ نیآخه ا:دستپاچه گفتم .اشکامو پاک کردم  

 . یبه بعد تو دوستش داشته باش نیاز ا خوادیدلم م - 

 از جونم دوستش دارم شتریب؟بگم  یچ دونمینم رحافظیام یوا :ذوق مرگ ها گفتم مثل

 .بزار منم برم برو تو:ازم فاصله گرفت و گفت  .بود یحال هیاصالً اونشب .نگاهش رو ازم گرفت  

غصه نداشتم چون بهم  گهیخوب د یشده بود ول نیمثل قبل سر سنگ .مینزد یحرف چیه گهیبعد از اون شب هم د 

 .گفت دوستم داره

 ؟یک -

 .گفت خنگول میمستق ری.غ گهیهمون موقع د -

 ها؟! -

 . یخودتو کشت گهیبسه د:به من گفت ،به تو دنیتو بعد از توپ یکوفت و ها.تو عروس -

 ؟اجازه هست :اومد و گفت  ارشیک یکه پسرعمو،رفتم نشستم  .دمیازش ترس

 جانم؟:نشست کنارم و رو به پسره گفت  رحافظیبزنم ام یتا اومدم حرف .خواستم بگم نه یم

 .یچیه:اونم گفت  
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 یخداوندبه :لحن وحشتناک گفت  هیبا  .کردم به خودم شیبرگشت سمتم که باور کن ج نیهمچ هویپاشد رفت.  

ودم خ یبا دستا، یخودتو هالک کن یوسط بخوا یبر یپاش ای ،نمیبچه سوسول رو دور و برت بب نیا گهیبار د هیخدا 

 ؟ یدیفهم.کنم  یخفت م

 ؟یدیفهم گمیم :بودم که دادزد دهیترس .شدیهاش مثل دو کاسه خون شده بود و رگ گردنش هم داشت پاره م چشم

 ...آره آره  :وحشت گفتم با

 .نکن  یبا اعصاب من باز .دخترا شیپاشو برو پ:اروم تر  گفت .کردم  سیکه خودمو خ دیکنم فهم فکر

اومد سمتم و  ،در خونتون میاخرشبم که شما رو رسوند .و بچه هاش جم نخوردم ماهیپر شیاز پ گهیآخرشب د تا

 .رسونتمیگفت م

 که از ترس،به هم  دیدر و باز کرد سوار شدم در رومحکم کوب .رفتم دنبالش.هم نداشتم  یاچاره .بزنم یحرف دمیترس

 .سوار شد  .گرفت میگر

 .شد بهم  شیریخودش چند بار س .به اون پسره نداشتم یبه خدا من کار ریام:گفتم سریع 

 ؟یکن یم هیحاال چرا گر.دونم  یخوب م یلیخ :و راه افتاد  دیکش یپوف

 ... یلی... خیآخه تو... تو سرم داد زد -

 ام؟ وونهیخرم ؟د-

 .نه به خدا  -

 ام؟ یچ یلیپس خ-

 .یترسناک -

 .رو وونهیسرشو بکنم پسره د خواستیدلم مازش.روم رو برگردوندم  .و نگاهم کرد دیبلند خند یباصدا

 .اعصابم خورد بود دیببخش -

 .نگاش نکردم 



 عاشق شدیم

 
249 

 

 ایهل -

 .دیهام پر کش یهمه دلخور .ختیر یدلم حر 

 . اینگاه کن منو هل -

 .دیببخش :مظلوم نگاه کرد و گفت .کردم نگاهش

 

 

 ؟؟ دمیپس چرا من نفهم .شده ها داداشم وونهیواقعاً د -

 .خودت گرم بود  یاز بس که سرت به عاشق-

پره  یلی!دلم خ یکجا بود؟! اونم چه عاشق یعشق و عاشق .خورمیماهه دارم خون دل م ۳من  ایهل یانصاف یب یلیخ-

از  ارشیدل ک یبرات. ول خورهیم زیدلش اخر ل دونستمیم مدوستت داره از اول ه رحافظیبرات خوشحالم ام .ایهل

 .سنگه 

 .به خدا دوستت داره. یگیچرا چرت و پرت م-

با هم  یباالخره از بچگ.عادتم براش  هیهم  دیشا ،ستیعاشقم ن.حافظ  ریمثل خواهر ام یول.دوستم داره  دونمیم -

 ازی. نازمیپر از  ن ارشمیمن عاشق ک. زنمیفقط به تو حرف هام رو م یتو دوست جونم ای.هل گهید میبزرگ شد

وستم بگه د.بغلم کنه  .برام پاک کنه مورژ .سنجاق موهامو باز کنه .شمیپ ادیب خواستیدلم م .شبیمثل د...داشتنش 

من  ایهل... شهیفرار کرد مثل هم رفت و ازم؟!کرد  کاریچ یعشقش گرمم کنه ول یبا گرما خواستیدلم م.داره 

 شهیهم .تازه همه حرکاتش جلو چشمام جون گرفت شبید .شدمیتو کارهاش خوردنم،کور بودم .دوستش داشتم 

 .تاز من فاصله گرف گهینه کمتر بعد از ابراز عالقم هم د شترینه ب ،کردیم تمیحما رحافظیبراش خواهر بودم و مثل ام

ا ب خوادیدلم م .رفع کنم  ازمویکه بخوام ن ستمین وونیمن ح ایهل .شدمیه احمق متوجه نمهمش در حال فرار بود و من

به جز  یاگهیهر اسم د ای ازیبا حس عشق برم تو بغلش و اون باحس اجبار ن نکهیمتنفرم از ا .عشق باهاش باشم

 ؟ گمیم یچ ایهل یفهمیم .عشق بغلم کنه

 .ادیاز عشق ها بعد از ازدواج به وجود م یبعض یول .فهممیآره م-
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من .آوردند  یدو تاشون پاشنه در خونمون رو از جا در م یاخواستم هفته یخوام اگه عشق بعد از ازدواج م ینم -

 .خوام یعشق م

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 .کنم یازش دل م ای شهیعاشقم م ایببازم.  خوامینم دونمینم -

 . یا وونهید -

 .به غرورم بدم که بعداً شرمندش نشم ییصفا هی دیبا .له کرد یبدجور وغرورم ر یول دونمیم-

 .یارشیتو االن زن ک یول-

 یخودخواه دمیشا .از ترس ترد شدن بود.از ترس بود  .از سر خواستن نبود ارشیازدواج من و ک ایهل .یزن اجبار -

ام رو هم به خاطر حرف  هیمهر یحت .کردیفکر م رحافظیتمام مدت به ام ارشیک یمن با عشق بله رودادم ول .ارشیک

 کیبعدش هم  .کرد ینگاهم هم نم یحت یمزدتا شب نا.کلمه هم از من نظر نخواست  کی.کرد  نییاونقدر تع ریام

تازه حس کردم  شبید یول .رهیکردم به خاطرشک ام یفکر م ،دمید ینگاهش رو م یمن غم تو ایزد. هل بشیهفته غ

جونم اگه کم آوردم  ایوقت عاشق نشده... هل چیبهم گفته بود که ه ارشیخود ک .به خاطر اجبار ازدواج با من بوده

 ؟یباهام

 .معلومه که باهاتم :محکم بغلم کرد و گفت 

 که ؟ یدونیم ترکهیاگه حرفام بمونه تو دلم م -

 .دونمیم وونهیآره د-

 .ایدوستش دارم هل -

 .وونهید دونمیم -

 برام دعا کن باشه ؟ -

 .باشه-

 .دهیکه حافظ از دستت نم دونمیم .یچه خوبه که توتا ابد با من:در اومدم و گفتم  ایاز بغل هل 
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 .سرده  یلیخ رحافظیام. ترسمیم -

 یآشت ریبا ام. شهیمانع ابرازش م شیخرک رتیفقط غرور و غ .هیاز حد هم احساسات شیب رحافظیاتفاقاً ام.نترس -

 کنم فقط به خاطر تو. تو هم پشتم باش باشه ؟ یم

 بشکن باشه یشکنیم یدار یهر وقت حس کرد .ارشوینه ک یکن تیبا توام. فقط قول بده نه خودتو اذ شهیمن هم-

 .یپر یتو که مغرور نبود .کار دستت بده یغرور لعنت نی؟نذار ا

 .باشه -

رم دا یخانوم ینازیپر :داد امیپ ارشیروز سوم ک.بود  یسنگ صبور خوب ایهل .آروم شده بودم یلیخ .روز گذشته سه

 دنبالت ؟ امیب. گهیبسمه د .شمیم وونهید

 هاش از عشق بود؟ یقرار یحرف ها و ب یعنی .گلومو گرفته بود بغض

 تم.منتظرهشت نوشتم ساعت  

حالت داد. همش غر  کمیو  دیبعدش اتوشون کرد. موهاموهم سشوار کش ییلباسشو نیلباس هامو انداخت ماش ایهل

در  یدادم که حجله ا نانیبهش اطم. یامشب عروس شد دیشا یدیخدا رو چه د گفتیم !هیچ یکارها برا نیا زدمیم

 یدختر... یاونم بد جور .بودم ریدلگ ازشچه برسه به انجامش.  دادیفکرش هم آزارم م یواقعا هم حت .ستیکار ن

 یانقدر دلم پر بود که حت.احساس همخواب بشم  یب هی.  دوست نداشتم باشکستنیبودم که کم سرو دست برام  نم

 ملیرو که داشت با ر ایدست هل.بود  ختهیاعصابم به هم ر ...برام سخته ارشیهم خونه بودن هم با ک کردمیحس م

 نیبه ا یاجیچه احت میدو ساعته .ما فقط هم خونه ا خونمیتو گوش خر م نیاسی :پس زدم و گفتم دادیها مو تاب ممژه

  .کاراست

بزار برات له له  .یسه روز زرزر کرد نیبس که ا ،زن شرک شده هیشب افتیق ؟!یعاشقش کن یخوایم یمگه نگفت -

 . نمتیبزار بب یول یپا بد خوادیبابا نم.بزنه باشه 

چشم هاش بودم.نه  یسال جلو ستیب!دونست تو دل من چه خبره  یچه م ایصورتم. آخه هل شیشروع کرد به آرا باز

 خواست عاشقش کنه!! یم شیبا آرا ایکور بود ؟؟حاال هل دمیرس یکه کم به خودم م

رو  فمیرو تن کردم. ک دمیکتان کوتاه و سف یو مانتو دمیبرام اورد رو پوش ایکه هل یبا شال مشک یمشک نیج شلوار

 .رو که نوشته بود خانومم دم در منتظرم رو دادم ارشیک امیرو پاکردم. و جواب پ میمشک یبرداشتم و کفش ها
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 . امیهنوز آماده نشدم حاال باش تا ب -

 .گهیبرو د یتو که آماده یمگه مرض دار -

 ؟کنم کاریچ لرزهیدست و پام م ایهل تونمینم -

 زهیریم  ملتیر .خره اینکن هیگر:اومد کنارم نشست و گفت  .رو انداختم رو تخت و خودم هم نشستم فمیک 

 .ترسمیم ...بود مونیکاش هنوز پسر همسا -

 ایضعف کنه برات .پاشو برو  کمیکه  یمهسا خال یجا !کرد دایهم پ یهفت رنگت برم .چه رنگ ینترس قربون چشما -

به نظرم راه دوم بهتر هم هست حالشو  ییزناشو یبرو شروع کن به زندگ ایرو بکن  یخوایکه م یمحکم باش و کار

 .یبریم

 .میسینو یم یادگاری یک واریگمشو. مارو باش رو د.خاک تو سر منحرف خرابت  -

 .کردم یخداحافظ ایبوس و بغل از هل هیروبرداشتم و با فمیک .شدم بلند

رو هل  نکشی. عبود تنش یجذب مشک نیگرد باز با شلوار ج قهی دیتک پوش سف هیش.دمیدر رو که باز کردم د 

 یداشت برندازم م قیبود و با گردن کج و لبخند عم شها بیاش تو جه ش. دسته اشد شیآرا یداده بود رو موها

 "یچه خوشگل کرده عوض "که تو ذهنم شکل گرفت یاجمله نیاول .کرد

 جمله: خفه بابا ... نیو دوم 

چه  قاًیتو قلبش دق دونستمینم نکهیاز فکر ا .خود به خود اخمام تو هم رفت،نه از عمد. دمیهام رو تو هم کش اخم

 .دوشم جابه جا کردم و رفتم سمتش یکوله ام رو رو ..دارم یگاهیجا

  .سالم خانوم خانوما :تر شد و گفت قیلبخندش عم دمید شدمیکنارش که رد م از

 پررو!! بچه

 ؟سالم من جواب نداشت خانوم:درست پشت گوشم گفت  ،نمیرو باز کردم وخواستم بش نیدر ماش 

برگشتم سمتش تا خواستم منفجر بشم در  افتادمیمطب دکتر م ادیحتماً  دیحاال تو اون لحظه با.شده بودم  بازسگ

 ادیو گفت اخم بهت نم دیرو کش مینینشوند کنار لبم و ب کیبوسه کوچ هیهوا  یب هیثان کیعرض 
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 تو ساق پاش و گفتم دفعه آخرت باشه دمیبه خودم اومدم و با نوک کفش کوب 

سوار شد و من تونستم به خودم مسلط بشم  ریبا تاخ کمیخداروشکر  دمیشدم و در رو محکم کوب نیسوار ماش 

بدم .خاطره شب  صینوع احساسش رو از نگاه و حرکاتش تشخ تونستمیبودم نم دخنگیدست خودم نبود. شا

روز  ۳ نازی: پردیکه پرس گردوندمسوار شد بااخم رومو بر دادیآزارم م یهم بدجور میو شوک روز بعد عروس میعروس

  کنمیبسم نبود؟اخماتو باز کن خواهش م هیتنب

  کردمیسه روز داشتم فکر م نیدر کار نبود تو ا یهیتنب-

 ؟ یبه چ-

 .ریچند ماه اخ نیبه ا-

 ؟ جهیخب نت -

 !جلو خوابگاه ؟ .افتیخب راه ب-

 .شنومیم :که گذشت گفت کمی .رو چرخوند و حرکت کرد چشیسوئ

به خاطر به  ،اجبار بود نه عشق یتو از من از رو یخواستگار .فکر به عقد تو در اومدم یب یلیکه من خ دمیفهم -

 یو زود و ب نهیحرفهات بش یدست آوردن اعتماد دوباره دوست محترمت که انقدر بهت اعتماد نداشت که به پا

 .رحمانه قضاوت نکنه

فرصت  هیاتفاقاً  .در کار نبود یاجبار چیه .خودته االتیزاده خ زایچ نیا یدار یخود آزار ؟یزنیم هیحرفها چ نیا -

چرا که باعث شد حرف و خواهش ،ناراحت نشدم  رحافظیام یاعتماد یهم از ب یلیخ .من که حرفم رو بزنم یبود برا

 . ارمیدلم رو به زبون ب

 تو مشهد  ادتهی .نه یگفت یتا حاال عاشق شد دمیاز تو پرس شیماه پشش خودم  یگیدروغ م-

 ناز من اونروز... یپر-

 .سفره خونه  میبر .گشنمه.نگو مغزم هنگه اعصابم ندارم  یچیه -

 .نگاهم کن نازینگه داشت و برگشت سمتم و گفت پر ابونیخ کنار
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و فقط با عقل خودت  رهیدونم حرف تو گوشت نم یم:تو چشمهام زل زد و گفت .داشتم  ینگاش کردم چه دل پر 

طرف مقابلت جستجو کن نه زبونش. اگه  یروش فکر کن. عشق رو تو چشما گمیبهت م یزیچ هی یول .یریم شیپ

 .کردمیم تییشدم هوا یات با خبر م دهو خانوا ریاز جواب ام نکهیتا قبل از ا دینبا .داشتم لیاون روز دروغ گفتم دل

وقت عاشق من  چیتو ه.... گرچه حرفاتو باور ندارم یکرد یگفتند نه فراموشم م یو خانواده ام م ریاگر ام گهید نیهم

 .یپر یآبج.بودم  کهیکوچ یمن برات پر یخودت گفت ینبود

 .یبرام دوست دارم باور کن ینبود یپر یوقت آبج چیتو ه -

 .کشهینم االن گشنمه مغزم.کنم  یروش فکر م -

سفره  یجلو. کنهیحس کردم داره خرم م.هاشونشنوم  هیتوج گهیکردم تا د ادیدست بردم و پخش روزدم صداشم ز 

شدم و کنارش وارد  الیخیخواستم دستم رو آزاد کنم که نذاشت ب .دستم رو تو دستش گرفت میشد ادهیخونه پ

 یتداده بود به پش هیتک نهیسدست به  .کردم ینگاهش رو حس م ینیسنگ .یشگیهم یجا میسفره خونه شدم و رفت

 یکردم خودم رو ب یژستت تو حلقم... سع .راستش انداخته بود یپا یچپش رو رو یپاهاشم دراز کرده بود و پا

گذشت که با آوردن غذا  قهیدقبیست  دیهام. شا امیرفتم تلگرام و شروع کردم به خوندن پ.تفاوت نشون بدم 

 .و گذاشت کنار خودش دیرو از دستم کش یهوا گوش یخم شد وب پاهاشو جمع کرد به سمتم

 . وونهید دمیترس -

 !که یریکنم از رو نم یساعت دارم نگات م مین-

 .کردمیداشتم با دوستام چت م مویبده گوش! یکن ینگاه م یبه من چه که دار.کن  شیخوب چشماتو درو -

 !؟یهنگ نکرده بود یالزم نکرده مگه از گشنگ -

 ...تعارفیشدم و شروع کردم به خوردن ب میگوش الیخیب .تو دماغم دیچیکباب پ یتازه بو 

 .مرد بودم نیا یمن عاشق خنده ها .شد که اشتهام کور شد یچ دمینفهم .دمیخفه خنده مردونه اش رو شن یصدا 

مردکه حاال  نیا.مرد که عشق نوظهورم بود  نیا.و پشتم بود  یمرد که حام نیا .هام بود یبچگ یمرد که همباز نیا

چرا  ؟!شده بود بهیبرام انقدر غر چرافرسنگ ها ازش دورم ... دمیکردم حاال که بهش رس یچرا حس م ...همسرمه

 دارمش ... کردمیحس م یکه نداشتمش ول ییهادوست داشتم زمان برگرده به همون وقت
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 ؟یدصدام ز :پاکش کردم و گفتم عی... سریاشک لعنت ،یلعنت ...کردم سرم رو بلند.رشته افکارم رو پاره کرد  صداش

 ؟یکن یم یچرا با غذات باز زمیعز :دیسرش روخم کرد سمتم و پرس 

رو از  یهمه چ گفتیخوند ؟!خودش م یدونست چمه؟! مگه حال دلم رو از چشمهام نم ی! مگه نمد؟یپرس یچرا م 

 ...خونه  ینگاهم م

 . یچیه :گفتم

 .ستینگاهت مثل گذشته ن گهید-

 .ستیمثل گذشته ن یچیه گهید -

 .نیبش نجایا ایپاشو ب-

اف به اطر یساعت اتاق خواب نداشت بلندبشم. نگاه یمطب دکترو عقربه ها یشدم.ول یحال هی.کنارش اشاره کرد  به

 .جام خوبه:نبود جامون .گفتم  دیتود شهیکردم مثل هم

گرمش صورتم رو  ینفس ها.صورتم آورد  کیبلند شد و اومد کنارم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و صورتشو نزد 

 سوءتفاهم هی گهیبار د هینذار  .باورم کن .ادیز یلیخ .نازیمن دوستت دارم پر :هام زل زد و گفت تو چشم .کردیداغ م

 و وونهیو من رو د دیخندیقشنگش م یشه لب هایهم شناختمیکه من م یناز یو توهم باعث آزارمون بشه بخند ...پر

شدم  یگرم م دوختیکه چشم هاشو به چشمهام م یوقت کهیکوچ یشده ؟پر دیکرد .چرا نگات پر از ترد یتاب م یب

شد... چرا  یپمپاژ قلبم ده برابر م زدیآرش صدام م یمن وقت یکوچکه  ی...  پر؟!االن ندازهیچرا نگاهت لرزبه تنم م

 ؟!کنهینم دامآرش ص گهید

 .کنم  هیخواست گر یدلم نم .شدمیم وونهیداشتم د .دادیادامه م دینبا 

ته رو گذش خوادیدلم م .کوچکتر دمیشا .میسالگپونزده به  دیشا شیوقت پ یلیخ.برگردم به گذشته  خوادیدلم م -

 قاردختر آروم و باو هیدوست دارم برگردم به قبل و  .حافظ دوست داشت ریهمون جور که ام .عاقل بشم ؟پاک کنم

 یکه روزش ب نازیپر نیاز ا. دیشن ی... مدام تذکر مدیشن یکه مدام حرف م ادیبدم م نازیپر نیاز ا ...عاقل یلیخ.بشم 

یبهش م ارشیکه ک نازیپر نیاز ا. بردیکه از ترس داداشش به دوست داداشش پناه م نازیپر نیا. شدیخطا شب نم

خوام همه  یم.برگردم به گذشته و عاقل بشم  خوام یم.نسل پدرسوخته باشم  خوامی... نمادیبدم م ،طونیش گفت
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آرش بشه برام کمون بکشه  خوامینم .بره ادمیهاش  یخوام مهربون یم .پاک کنم ارشیسنگر گرفتنام رو پشت سر ک

 ...بمونه ارشیخوام همون ک یم. رهیو قلبم رو نشونه بگ

 .ادامه بدم  نذاشتشتن دستش رو لب هام با گذا

 .و پاهام رو بغل کردم یدادم به پشت هیازش فاصله گرفتم و تک

 ؟یو خاطراتت حذف کن یمنو از زندگ یخوایم:دلخور گفت  

تم دوس نیبهتر یصبح روز عروس برهادمیسر به هوا نبودم که  نقدریاگه ا.خوب و عاقل .بشم  سایخوام مثل پر یم -

 .من بود ریهمش تقص .افتادیآمپول بزنم اون اتفاق نم دیو پسرخاله ام با

 نیبا ا یوقت شمیم تیکنم اذ یخواهش م یتونم خودم رو بهت ثابت کنم؟ ناز یچرا نم ؟آرومت کنم تونمیچرا نم -

 هیبهش گفتم از جون ما .حافظ قول دادم خوشبختت کنم ریبه خدا دوستت دارم باور کن. من به ام نمتیب یحال م

 .برات  زارمیم

 یپس من چ .حافظه ریام تی! پس همه حرف هاش به خاطر رضارحافظیآخرش باز هم ام یدلم گرفت از جمله  چقدر

 نویکه داشت بساط قل یشخدمتینگاه کردم به پ.خواست  یم ونیکنه . دلم قل دای؟دوست نداشتم بحث کش پ

 .برد  یرو م یسفارش

 م؟یبزن ونیقل:ربط به حرف هاش گفتم  یب 

 داد . ونیبا اخم نگاهش رو ازم گرفت و سفارش قل .و دلخور نگاهم کرد رهیخ 

ه ب گشتمیبرم ...دکمه بازگشت داشت یکاش زندگ .بودم حالم بهتر بود ایهل شیافکار خودم غرق بودم.چقدر پ تو

 .انگار اون روزها قشنگ تر بودند .نایآرش اطیبه ح رهیخونه بابا پشت پنجره خ .اتاقم

 .آورد  رونمیاز افکارم ب دیرو از دستم کش ونیقل یکه ن یدست

 . یخودتو خفه کرد گهیبسه د-

 نمیشدم. تو ماش دهیرو برداشتم و پشت سرش کش فمیک .دستم رو گرفت و بلندم کرد .و اخم بلند شد یدلخور با

 . نازیپر :سکوت بود و سکوت تا بالخره گفت
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 .جونم:هوا گفتم  یب

 .ده دفعه صدات زدم خانوم:زد و گفت  یلبخند 

 .ها؟ دمینفهم -

 .ها نه بله -

 .گرفتم بایبرا مامان فر ؟خوبه نیبسته تو صندوق عقب هست بردار بب هی :نگفتم که گفت یچیه 

 ه؟یخبر :گفتم.بود  کیست ش مین هی. دمیکش رونیپاکت رو برداشتم و باکس داخلش رو ب 

 .گمیبهت م یو لبخند بزن یاگه اخماتو باز کنبله  -

 .نشست رولبام یلبخند کم جون 

 .بهتر بود یچیاز ه یعنی .واسه شروع بد نبود:اومد و گفت  یبانمک ییچشم و ابرو 

 . دیفهم .که نخندم دور برداره بچه پر رو دمیلبم رو داخل دهنم کش 

 .میبفهمه سه روزه از هم دور یکس خوادیدلم نم؟هم بخند باشه  نایا بایتو خونه مامان فر.خوب حاال بهتر شد  -

 .روز  ۴ -

مرده و منو  ارشیهمه فکر کنند که ک .به فکر همه بود جز من .نگفت یچیبهم انداخت و ه یگذرا و دلخور نگاه

آخ ... باستیمهم مامان فر.حافظه  ریهم که به درک!!! مهم ام نازیپر،اومده  رشونیگ یخوشبخت کرده و چه داماد

 .مامان تنگ شد یچقدر دلم برا

 .دلم براش تنگ شده - 

 ؟یک یبرا -

 . یعل ریام، ماهیپر، سایپر،بابام  ،مامانم -

 حافظ؟ ریو ام-
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 ؟هیمناسبت کادو چ ینگفت .ادینه ز:گرفت گفتم  لجم

 .آها مادر زن سالم؟ گنیبهش م یچ .خونشون عرض سالم کنم به مادر زن جان میریم میدار -

 .آهان :و گفتم اوردمیخودم ن یبه رو یول .لحنش با نمک بود دلم ضعف رفت براش 

 .مثل گذشته ؟بخند باشه:شد و گفت  رهیهام خدر دستم رو گرفت و با خواهش تو چشم دم

 .ام  یخوب گرینترس من باز -

 .نکن واقعاً مثل گذشته بخند یباز-

 .کنم یروش فکر م -

 پست آورد ؟؟ ای باباحافظ اف اف روجواب داد : ریزنگ زدم ام 

 .نمیباز کن بب. شعوریگمشو ب-

حافظ از  ریام .بلند مامان و بابا رو صدا زدم یبا صدا .تو خونه دمیدو ارشیتوجه به ک یب.و در روباز کرد  دیخند 

دلم براش  ،خودم نبوددست .حوله اش رو انداخت رو دوشش و آغوشش رو برام باز کرد .خارج شد  یبهداشت سیسرو

رو  میشونیپ .م گرفت هیگر.تنگ شده بود  تشآغوش و محب یچقدر دلم برا .و خودم رو انداختم تو بغلش دیپر کش

 .ذره شده بود جوجه  هیدلم برات :و اشکام رو پاک کرد و گفت  دیمحکم بوس

 .نره قول،منم -

 .دیخند باصدا

تو بغل مامان و بابا غرق بوسه  دمی.پر دمید ارشیرو تو نگاه ک تیرضا.کنده شدم  رحافظیمامان و بابا از ام یبا صدا 

 .شون کردم 

و گرنه سه تامون هم چشم  مینشست یتو رودرواس. گهیپاشو برو د :حافظ گفت ریرو رد کرده بود که امیازده  ساعت

 .رهیهامون داره م

 .با مشت زدم تو بازوش 
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رعت ج یک نمیبمونم بب نجایامشب ا کشهیاصالً عشقم م:بهش تشر زد. دور برداشتم و گفتم  یجد یمامان هم شوخ 

 .کنه  رونمیداره ب

برش بردار ب مینکرد رونتونیتا ب،دار  و نگهر و زنت پاشو احترام خودت :گفت ارشیرو به ک یالک یبا اخم ها رحافظیام

. 

 حافظ! ریاا ام:گفت  مامان

 .میعادت کرد گهید.ادبه  یکالً ب رحافظیمامان جان شما حرص نخور ام:و گفت  دیخند ارشیک 

 ؟داداش یخورد:و گفتم  دمیخند 

حاال امشبم که من  .زنمیمنو باش دارم جوش تورو م.شعورت  یخاک تو سر ب :گفت ارشیبه ک یزبون ریز رحافظیام 

 .ادیکنترل زبونت دستت م یکپتو گذاشت ییتنها،نگهش داشتم 

 !چقدر پسرا پررو اند ها دنیخودم رو زدم به نشن 

 غلط کردم خوبه؟ :دستاشو برد باال ارشیک 

 .هم بخور تا فکرامو بکنم یزیچ هی -

 . امیبردارم ب ،دارم ید یاتاقم فلشم رو با چندتا س رمیمن م :بلند شدم و گفتم 

 .برو مامان -

 عیرفتم و سر .مونده داریبه خاطر ما ب دونستمیم .ساعت ده تو اتاقش بود شهیهم .بابا پر از خواب بود یچشما

حاضر شو  یندار یوقته اگه کار ریجان د یناز :گفت ارشیکه ک دهنوز نشسته بودن .رو برداشتم و اومدم المیوسا

 .میبر گهید

بدرقه مامان و بابا تا در  . مانتو و شالم رو برداشتم و بادمیشون رو بوسسه  هر .چقدر دل کندن ازشون سخت بود

 .میشد نیحافظ تا کوچه سوار ماش ریو ام یورود

 یناز :گفتم و رفتم سمت اتاق خواب که صدام زد ریلب شب بخ ریز .میوارد خونه خودمون شد ارشیک کنار

 .رونیب زدی. قلبم داشت از دهنم مستادمیا 
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خودم ته منطق بود  شیپ د.باز همه افکار بد به سراغم اومده بودن .یجد ماتومیاولت هیکردم. یدست به سرش م دیبا

 .ازش دلخور بودم .کنم یزندگ زهیها با غر وونیخواستم مثل ح یکه نم

 .از پشت سر بغلم کرد 

 .کنم یخواهش م ارشیک -

 .خواهش نکن -

 .تورو خدا  -

 ؟ یکن یتالف یخوایم-

 . امیخوام با خودم کنار ب ینه به خدا م-

 تمام عشقت کشک بود ؟-

 نه؟ ایخوام بدونم کشک تو عشقه  یعشق من عشق بود م-

 .باور کن ه عشق -

 .محک بزنم دیاونم با یعشق خودم چ-

 ؟یپس شک کرد-

 .بذار فکر کنم- 

آروم دستش سر خورد و  .چرخوندتم سمت خودش دستش رو گذاشت رو شونه هام و موشکافانه زل زد تو چشمام 

گرفت. تو بغلش وا رفتم قلبم داشت از  یکه لبهامو با لبهاش نرم به باز ومدینفسم داشت بند م.شد دور کمرم حلقه 

اه اگه تو نگ. خوادیفکر کردن نم .عشقه:خمار شده گفت  یو با چشم ها دیکه سرش رو عقب کش رونیب زدیمام  نهیس

 .خونمیمن نگاه تورو م ،یبخون و یبد صیتشخ یتونیمن رو نم

 کرد؟! ی... نمکردیبا عشق فرق م ازیبود ن ازینگاهش پر از ن 

 .ایتو رو خدا ولم کن ک:گفتم  دمیازش ترس 
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 .درکم کن و البته باور .تونمینم -

 .دونمیم ستیعشق ن .تو چشمات پر از هوسه -

 یحرف نیچرا همچ دمیاصال نفهم.قدم رفتم عقب  هی.دستهاش شل شد. چشم هاش رو بست و به موهاش چنگ زد  

 ...رو بهش زدم

 .هم به عشقش شک کنه  دیعشقش رو نشناسه با ازین یکه جنس یعاشق .برو بخواب :خش دار و بمش گفت یبا صدا 

 خوابم برد . هیرفتم تو اتاق و با گر. دمیرو شن خچالیدر  یرفت داخل آشپزخونه صدا.نگاهم نکرد  گهید

 

 .خانم شکاک  ریصبح بخ :شدم داریبا نوازشش ب صبح

 .ریسالم صبح بخ :رو کنار زدم و بلند شدم پتو

 ! ایخوشخواب -

 مگه ساعت چنده؟-

 .ازدهی -

 .انتخاب واحد  یبرا ایهل شهیبرم پ دیبا.خاک بر سرم  یوا-

 .ادهیباشه حاال حول نکن وقت ز-

 شرکت؟ یچرا نرفت ؟یخودت چرا خونه ا ؟ینکرد دارمیچرا ب :با غرغر گفتم 

 .کنم کاریشرکت برم چ !سرم تازه دامادما ریخ -

ا ب .شد بهم رهیزد ب در و خ هیکه اومد و تک مدزیداشتم مسواک م .صورتم روشستم .یبهداشت سیرفتم سمت سرو 

 .نگاهم کنه یکس یمسواک زدن ادیبدم م رونیدهن پر گفتم: برو ب

 .ستمین یمن هر کس:زد و گفت  یلبخند 
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 .رو سرمون  شهیاالن خراب م .به نفست خورد به سقف اعتماد-

 .دمیخنده آرومش رو شن یصدا .پا در رو محکم بستم با

 .نکردم دارتیب یمرجان زنگ زد خواب بود -

 .زنمیبهش زنگ م امیداشت؟ االن م کارمی؟چینکرد دارمیچرا ب :گفتم ردندونیبا دهان پر از خم 

 .میاونجا دور هم باش میگفت بر. رنیفردا م نایا امهریک. ییدعوتمون کرد پاگشا -

 .مامان مرجان تنگ شده یدلم برا .حلش کنه ایبه هل زنمیزنگ م الیخیاصال ب ؟یپس انتخاب واحدم چ -

 .تختم یبودرو دهی.دراز کش رونیو اومدم ب دمیرو آب کش دهانم

 . خوابمیم یسر جام م امیاز امشب م.گرم و نرمه چه تختمون -

 . ایدادم بت هاگر را-

 مگه دست توئه؟!-

 شبیه دک یبا کلفت ینکنه فکر کرد ؟!هیچ:و گفت  دیقدم رفتم عقب که خند هی اریاخت یب .بلند شد و اومد سمتم 

 ؟!دادم یجاخال یبارم کرد

 حاال ام بپر آماده. یحساب کن یخودتو خال. ادهیصبرم ز .دونمیم یدلخور :و گفت مینیانگشت اشاره اش روزد به بب 

 .مرجان منتظر عروس خوشگلشه .خونه بابام  میشو بر

من که واسه آغوشش له .کجا رفته بود  اقیدونم اون همه اشت ینم. ومدینفسم داشت بند م.روترک کرد  بالبخنداتاق

 چون دلم "اخم هام تو هم رفت گفتم "یچون لجباز "تو سرم اکو انداخت ییصدا .بغلم کنه ترسمیزدم حاال م یله م

 "شکسته ازش دلخورم...

به رنگ  یکردم و رژ سرخ ملیمژه هامو پر از ر.تنم کردم  دیکوتاه قرمز و شال سف کیتون هیبا دیسف نیشلوار ج 

 کیتون یرو تنم کردم قرمز دمیسف ریزدم پانچ حر یگونه اجر ژر هی .رو لبهام رو پر کردم یلباسم برداشتم و حساب

تازه  .کردم یبه خودم دهن کج نهیآ یشدم..تو اتازه عروس ه هیانداخته بود خوشم اومد شب هیپانچم سا یرو

 عروس!
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 . دمیکش رونیو کفش قرمزم رو از داخل کمد ب فیک 

 ؟یآماده ا-

د بو دهیناشوکشیکه است دیسف زیبول هیبا یاسرمه نیتازه دامادرو!شلوار ج نایبرگشتم سمتش ... اوف مامانم 

 .آره :باال.موهاشم به سمت باال شونه کرده بود.دست از خوردنش برداشتم و گفتم 

و گفت  دیلبهام کش ی.انگشتش رو رو ستادهیا کمیاومده نزد دمیپا کردم.قد بلندتر شدم.سرمو گرفتم باال.د کفشامو

 ه؟یچ نیا:

 ها؟!-

 .پاکش کن -

  .شد یرتیباز غ 

 ؟یواسه چ-

 .ها روش چهارتا نشه. پاکش کن تا پاکش نکردم چشم نکهیواسه ا:اخم هاش تو هم شد و گفت  

 !ارشیگفتم: ک باحرص

 .ارشیک یب ارشیک -

 ؟داره  یاصال به تو چه ربط کنمیپاک نم -

 !داره  یبه من چه ربط-

ست منو د هیزنگ خورد .با شیپاکش کنه! گوش نکهیقبل از ا یتو بغلش و خم شد رو صورتم. ول دتمیحرکت کش هیبا 

 :وجواب داد دیکش رونیب بشیرو از داخل ج شیمحکم تو بغلش نگه داشت و با دست آزادش گوش

 رو بدم بهش؟... یتو بغلم... گوش نجاستیشده هم داریجانم مرجان... ب-

 .را از دستش گرفتم  یکندم و گوش طونشیش یچشم از چشم ها !ایح یب یا 

 . یسالم مامان-
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 .ساعت خواب خانوم خوشگله  .ریصبح قشنگت بخ .زمیعزسالم -

 .کار داشتم که عقب افتاد یکل.نکرد  دارمیمزه هم ب یب ارشیک.خواب موندم . ریصبح شما هم بخ-

 .کنم  دارشیب ادیدلم نم دهیناز خواب نقدریگفت ا .ومدهیدلش ن -

 .رفت  یریو یریته دلم ق کممی .دمیکش خجالت

 .ذره شده هیدلم براتون . میافتیاالن راه م میاماده ا-

 .دییایزود ب نطوریمنم هم زمیعز -

 .چشم -

 .دارمش کیکار کوچ هی ارشیرو بده به ک یخانم طالگوش-

 .چشم پس فعال-

 رو دادم دستش که همچنان سفت و سخت نگهم داشته بود . گوش

 ...خبریچه ب ؟یک-

 خوب... یلیدارم... خ کاریهمه راه اومده ...من چ نیکه ا هیهاش توهم شدوگفت: کارش چ اخم

 ؟شده  یچ :دمیپرس 

 دهیصبحانه خوشمزه برام تدارک د هیخانومم  :به لب هام نگاه کرد و گفت طنتیبعد با ش .زد یلبخند آرامش بخش

 .میبخورم اومد

شل  هویدست هاش .خوشگلش پاک کردم  زیرو قطع کنه لبهام رو با بول یگوش نکهی... قبل از اایح یب دیبا صدا خند 

 .رخندهیشد و من فرار کردم و زدم ز

 من زرنگ ترم اقا! یاگه تو زرنگ 

 .دستم بهت برسه کشتمت یناز-
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و تا که د دیسف زیو بول دیشلوار سف کی. رونیرژم رو پاک کردم.از اتاق اومد ب ماندهیدر باق یجلو یقد نهیآ یروبرو 

 با من هم.درشت تر هم شده بود  دیبود.درشت که بود تو لباس سف دهیاش بود پوش نهیس یبرش درشت قرمز جلو

 .باخنده اومد دنبالم رونیب دمیطرفم که در رو باز کردم و پر ومدیداشت م ثینگاه خب هیخوشم اومد با .ست شده بود 

 .دارم برات حاال  :گرفتتم از پشت سر بغلم کرد و گفت اطیوسط ح

و پخش روروشن کرد.همون آهنگ  میرو باز کرد و سوار شد نیتم رو تو دستش گرفت و در ماشبعد ولم کرد و دس و

 ...بود  یاتیب ایراز پو

 

 طرف هینازت  یطرف چشما هیرازت  همه

 رو که تو نخه چشمه تو نرفت یچشم دمیند

 منه سکه بازار منه اریتو  ادی

 گرفتار توام عشق گرفتار منه من

 

 یکنیآبم م یبر یراست یبر یخواست یم تو

 یکنیخونه خرابم م یکن یجوابم م تو

 شبا کم داره دلم یلیتورو خ یلیل آخه

 تورو کم داره دلم یغم داره دلم وا آره

 

 طرف هینازت  یطرف چشما هیرازت  همه

 رو که تو نخه چشمه تو نرفت یچشم دمیند

 منه سکه بازار منه اریتو  ادی
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 گرفتار توام عشق گرفتار منه من

 

 نداره یتو برام ارزش خاص یب یزندگ

 نداره یسیلحظه وا هیبه پاش  نکهیا ارزش

 کنمیروزمو شب م یبا صبور یکه دور تو

 کنمیتو موهامو مرتب م شهیفقط پ من

 

 کنمیروز دق م هی ای

 کنمیتورو عاشق م ای

 کنمیروز دق م هی ای

 کنمیتورو عاشق م ای

 

 طرف هینازت  یطرف چشما هیرازت  همه

 رو که تو نخه چشمه تو نرفت یچشم دمیند

 منه سکه بازار منه اریتو  ادی

 گرفتار توام عشق گرفتار منه من
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و  یچقدر دوستش داشتم.با همه دلخور .کردم یو من با لذت نگاهش م کردیم ینسبتا بلند باهاش همخون یباصدا 

 .کاش همون قدر که من دوستش دارم دوستم  داشته باشه .منکر عشقم بشم  تونستمینم یلجباز

 ؟ یکن ینگاه م ینجوریچرا ا هیچ:برگشت سمتم .دستم رو تو دستش گرفت و گفت  یخوشگل یخنده  با

 .صدات قشنگه-

 فقط صدام ؟ :به دستم داد و گفت یفشار 

 .بفرما جوج با نوشابه-

 .پخش رو کم کرد و گفت: تارا اومده خونه مرجان ی. صدادیخند 

 . ادیکردم نزارم بفهمه حساس شدم و ازش بدم م یسع .نگاه کرد.حرصم گرفت  کمی 

 به من چه؟ -

 .لبخند زد 

 .یتعجب نکن شیدیگفتم اونجا د ینجوریهم -

 !؟یحاال چرا تو ذوق مرگ شد -

ه ک یحساب. دمیکش رونی... دستم رو از دستش بدنایجد دیخند یم ادی.حرصم دراومد .کالً زدیخند یبلند یصدا با

 .گفت:حسود شده خانم کوچولو دیخند

 .نمشیبیم زی! تارا!رویک یحسود -

 

 

 .دیدلم واسه مامانم پر کش یوا .خونه پارک کرد یجلو 

 ام؟یب نمیبرم مامانم رو بب ارشیک-
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 .امیمنم م زمیبرو عز -

 حال و هوام عوض شد . یو حساب میمامان بود شیپ یساعت می. ننایخونه مامانم میدستمو گرفت تو دستش و رفت 

مخصوصا تو .دوستش داشتم  .بغلش دمیرو رها کردم و پر ارشیدست ک.منتظرمون بود  یمرجان دم در ورود مامان

ذوق  یاز اون روزکه مامان صداش کردم و کل دیبهش وابسته تر شده بودم. شا ،هوامو داشت یمدت که حساب نیا

 . دمشیکرد. چند بار بوس

 .شد میحسود :گفت ارشیک

 .از مامان جدا شدم  

 .صبح تو بغلت بود که :هم با خنده گفت مرجان

 .اون صبح بود-

 دست شد و کمینزد ارشیک .به سمت سالن راه افتادم دیخندیزدم و همراه مرجان که م ارشیک یبه پهلو یسقلمه ا 

 .منو تو دستش گرفت 

ده شده و رژ قرمز ز شیبلند آرا یزانو بدون شلوار... موها یکوتاه تا باال ینهایباز با آست قهی کیتون هیاوه تارا رو ! اوه

 بود.

کردم و با تارا هم  یگرم سالم و احوالپرس رایو شک امهریبا ک.لجم گرفت که رژم رو پاک کرد  ارشیاز دست ک 

 کرد و دست داد. یگرمتر احوالپرس ارشیبا ک .کردینگاهم م یکنجکاوبا !یمجبور

 امهرویکرد و رفت نشست کنار ک یسالم و احوالپرس کردینگاه کردم نگاه نم ارشیخواستم کله اش رو بکنم.به ک یم 

 امیم ارمیبرم پانچمو در ب :کش گفتم ارشیلبخند ک هیرو کنار گذاشتم و با  یبا دست اشاره کرد به کنارش. منم لجباز

 .زمیعز

 ...استغفر اهلل.ارمایشلوارمم در ب گهیم طونهیش.هم درآوردم  رموی. پانچ حردمیصندل قرمز پوش هیدرآوردم و   کفشمو

 ارشیو کنار ک نییرفتم پا.شدم  یچه داف یوا .زدم غیپرپره قرمز جا دادم ورژ قرمز ج پسیرو داخل کل موهام

 !ایهمه پاکش کردم گله نکن یجلو :نگاهم کرد و کنار گوشم گفتبا لبخند .نشستم 
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 هرامیو ک ارشیک.شد  شیزد و نگاه ازمون گرفت و مشغول مزه مزه کردن چا یچشمم به تارا افتاد لبخند ...بچه پررو 

 به مرجان جون کمک کنم . رمیبچه ها من م :بلند شد و گفت رایشک .با هم مشغول صحبت بودند

 .شدم بلند

 .امیمنم م-

به .بلند بشم و اونها رو تنها بذارم  ارشیخواست از بغل ک یتارا ازجاش جم نخورد .به غلط کردن افتادم. دلم نم 

 یتا حدود ،بود یدختر خونگرم و خوش خنده ا رایشک .رفتم آشپزخونه رایخودم تشرزدم و بلند شدم و همراه شک

 مچ دمیشا ی. واسه فوضولمیدیناهاررو چ زیم ...لآشپزخانه البته نه کام یتو ارهیتونست حواسم رو از تو سالن ب

 .و گفتم : ناهار آماده ست دمیاز خودم خجالت کش.نبود  یاما از تارا خبر،داخل سالن شدم   یریگ

تارا  یخال یهنوز داشتم به جا .رفت رونیاز سالن ب، شدمیم دیداشتم ناام گهیچه عجب د بلند شد و با گفتن امهریک

 ! خورمیرو م یدو ساعت تو آشپزخونه حرص چ !کردم. کجا رفته پس یفکر م

 ؟ییکجا :روگرفت و گفت مینیدور شونه هام حلقه شد با دسته آزادش بب ارشیدست ک 

 ها؟!-

 حرکتم داد.  یو به سمت سالن غذاخور دیخند 

 .زشته ولم کن ارشیک-

 .هم خوشگله یلیزشته. خ یچ -

 .هم کنارم نشست ارشیک.آزاد کردم و نشستم  ارشیک یخودم رو از حصار دستها .نشسته بودند زیدور م یهمگ 

 ناهار ؟ یبرا انیپس بابا نم: گفتم

 .ادیساعت سه م زمیچرا عز :مرجان گفت مامان

 .بود  یعال یلیخ .ممنونم مرجان جان :که خورد بلند شد و گفت کمیتارا  

ظرفارو بشور خوب.  سایوا؟!ممنون  ویچ یچ :نگرفتم و آروم گفتم شهیزبونمو مثل هم یا جلو.از پله ها رفت بال بعد

 !گهیهمش افتاد گردن من د
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 خودم نوکرتم خوبه؟ :با خنده گفت ارشیک 

 .رفته به دخترش سر بزنه میشوره. ادیخانم م جهیاالن خد زمیعز :مامان مرجان با خنده گفت 

 .کنمایتارا رو صدا م رمیم ادیاگه ن :گفتم 

 ینیس هیبعد از ناهار .شروع به خوردن کردم شتریب یمنم با اشتها .بهم زد و مشغول خوردن شد یچشمک رایشک 

تو اتاقامون. قرار بود  میاستراحت رفت یمامان مرجان برا شنهادیهم به پ یوبردم سالن. بعد خوردن چا ختمیر یچا

 .انیمهمونا بچهار و پنج ساعت 

 اق.تو ات دیخواستم عقب گرد کنم که دستم رو گرفت و کش .شدم مونینشده بودم که پش ارشیهنوز داخل اتاق ک 

 .خانوم خوشگله کجا-

 .شب یخوام برم خونمون لباسامو عوض کنم برا یم .ولم کن ارشیکاه -

 خونمون؟! -

 . گهیرو برو د نیهم .نه خونه عمه مون -

 ؟ یگیرو م نایاهان خونه بابات-

 .گهیکن دا ولم !حال .پوف-

 .استراحت کن کمی ایب شهینم ریحاال د -

 .ستمیخسته ن؟مگه کوه کندم  -

 ...یعوض یعنی،لبخند زل زد بهم  هیبا  

اگه قبال بود  .دمیداخل خونه شدم مامان رو بغل کردم و بوس. رونیکردم و از اتاق زدم ب یزبون دراز .گرفت خندم

 .دینزد و صورتم رو بوس یاما حرف، کردیغرغر م

روشن و براق هم زدم  یرژصورت هی .ست کردم یخی نیبا شلوار ج یدیکوتاه سبز س کیتون هی .رفتم سر کمدم 

 .نییخوشم اومد.رفتم پا .شد شتریچشم هام ب یسبز .دمیداخل چشمم کش یمداد مشک هیخوب بود . ملمیر.
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 ؟دیایمامان شما ساعت چند م -

 .ادیکه بابا ب گهیدو ساعت د -

 اد؟یام ب ایهلزنگ بزنم  -

 .که یستیتو ن زبانینه زشته م -

 .ادیمامان مرجان بدش نم -

 .شوهرت شیببر پ فیتشر  .ور نینه ا یاالن هم اون ور دعوت .ستیدرست ن یول .دونمیم -

 .الیخیرفت استراحت کنه ب-

 . نیبزرگ شو دختر من آفر. دهیکه مزه نم ییاستراحت تنها -

 ...گهیخوام کوفتش بشه د یم منم

بود با  اطیتوح ارشیشدم ک نایمامان مرجان اطیهولم داد.وارد ح رونیزدم که مامان به سمت ب یاز فکر خودم لبخند 

 .برهیلباس ها راه افتادم تو کوچه االن سرمو م نیخاک بر سرم با ا .تعجب نگاهم کرد

 چه وضعشه؟! نیا -

 .دیرفت پانچمو بپوشم ببخش ادمی -

 .یخودم کهیکوچ یباز پر، یکن یهرچقدرم سرکش :و گفت دیرو کش مینیاخم هاش باز شد و ب 

 ها ؟! -

غلش بزنم و از ب یخواستم حرف .کرد یتارا نگاهمون م.چشمم افتاد به پنجره سالن  .تو بغلش دتمیو کش دیخند بلند

 کنم؟ کاریچ دیبا یکه گفت من اگه نخوام تو رژ بزن امیب رونیب

 ؟ شهیمگه م:حواسم از تارا پرت شد و گفتم  

 !نون شبه واجبه.نه امکان نداره  :کرد و گفت یخنده ا تک
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 .یقبال ها بهتر بود ایشد ریگ یلیخ دنایعمتو مسخره کنا.جد :و گفتم نشیبا مشت زدم تو س 

 .آخه  یقبال ها زن من نبود -

 .یعقده ا-

 ؟نازیپر -

 ها ؟ -

 .یرژ بزن خوادیدلم نم ستیدست خودم ن :اش گرفت و گفت خنده

 .من عاشق رژم  میاصالً تفاهم ندار.خرابه  شهیازدواج من و تو از ر -

 .ترک کن-

 نیحافظ عاشق ا ریام .پلک زدم یدر پ ی.لبامودادم جلو چند بار پخوامینچ نم یعنیبه عادتم  سرمو انداختم باال  بنا

 .حالتم بود

چشمم به پرده پنجره خورد که افتاد...با نوک کفشم زدم تو  .شدم مونیسه فاز بهم وصل شد و از کرده خود پش برق

 .یسو استفاده گر یلیخ :ساق پاش و گفتم

ینم دلم یهم که مال من نبود ییو گفت اون وقت ها دیبوس یرو طوالن میشونیبا انگشت شصتش اخمامو باز کرد. پ 

 .لقمه چپشون کنم هی خواستیلباتو  دلم م یکرد یحالتم که م نیا .یرژ بزن خواست

 یتو مال من بود نازیپر .دوستت داشتم باور کن شهیهم:زد و گفت  یلبخند.گرد شده نگاهش کردم  یبا چشم ها 

 بهم یکه االن باشک زل نزن یکردینسبت به خودت رو درک م تمیحس مالک یسر به هوا نبود نقدریاگه ا.

 زترهیبرام عز ایتو دن یزیبه جان خودت که از هر چ.منو ببخش  مونیبه خاطرشب عروس:کنار گوشم زمزمه کرد  

 .بود که بهت داده بودم یفقط به خاطر خودت و قول ،قسم

دست . دیدلم لرز دمیپر از خواهشش رو که د یچشما .دمینگاهمو باال کش.زد  شیدلمو آت یآن شب لعنت ادی بازم

 .دستشم پشت سرم هی.دستش دور کمرم حلقه شد  هی .اش گذاشتم نهیس یکمرش حلقه شد و سرم رو روهام دور 
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هم  ،به آغوشش ،به ابراز عالقه اش ،هاش هیبه توج، شیبه عذرخواه،به محبتش .داشتم  ازیبهش ن یبد جور 

 ...خواستم به باور برسونتم   یباورش کنم هم م خواستمیم

 و محبت تیلبخند رضا هیجدا بشم .با ارشیاز ک عیبابا باعث شد سر نیو داخل شدن ماش اطیباز شدن در ح یصدا

 .بهش دست دادم .به سمتمون اومد  زدیکه تو نگاهش موج م یقیعم

 .دیخسته نباش ییسالم بابا -

 .دختر خوشگلم یسالمت باش -

 ؟کنهینم تتی: پسر مجنونم که اذدیبوس مویشونیپ 

 تحملش کرد فعالً  شهیم.نه  -

تاراهم باالخره از اتاق  .دندی. ساعت پنج بود که مهمونا هم رسدیو خند دیکردم که لپم روکش یآرش زبون دراز یبرا 

سرش جمع کرده بود  یموهاشو باال.بود  دهیپوش یکت کوتاه مشک کیبا  یزانو مشک ریشلوارک ز .رونیاومد ب

کرد دلم براش  یمن و آرش رو نگاه م داشتپنجره افتادم که  ادیپف کرده بود و سرخ بود.تازه  کمیچشماش .

 سوخت...

دستش رو دور  ازهیخم هیبا ارشیبود. مهمونا رفته بودند که ک کیش انیبرل سیسرو هیام هم  هیبود.هد یشب خوب 

 تموم شدا.. یمهمون:کمرم حلقه کرد و گفت 

 شد . ریهمون لحظه تارا حاضر و آماده با چمدون از پله ها سراز 

 تاراجان کجا؟! :مرجان با اخم گفت مامان

اصفهان و  میبر میخواهیم. میبا دوستام قرار دار یبمونم ول شتونیپ شتریمرجان جون شرمنده دوست داشتم ب -

 . دمتونیخوشحال شدم د یلیخ .انجیوقت بشه برگردم ا گهیبعدش هم فکر نکنم د،فارس  جیو خل رازیش

 .یموند یگفت: عمو جون حداقل امشب رو م بابا

 .دمیبود که د ارشیک یماهتون و خوشبخت یرو دنیممنون. قصدم د گهینه د -
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و اشک هاش در اومد .اما با لبخند  اوردیطاقت ن دهیکه رس ارشیبه ک.مامان و بابا رو بغل کرد.بغض کرده بود   

 پاکشون کرد و آروم سر خورد تو بغلش. 

 یخوشبخت بش دوارمی: امدمیلرزونش رو شن ینتونستم نگاه کنم فقط صدا .بست خیهمه تنم .چهارتا شد  چشمام

 .هام که باعث آزارت شد ببخش یفکر ی. منو به خاطر همه بایک

 .مواظب خودت باش هیچه حرف نیا -

 دستش گرفت و از خودش جداش کرد. یتارا رو تو فیظر ینگاهم سرخورد سمتشون بازوها 

خودم افتادم تو  ادی. نمیبب ارشیرو تو آغوش ک یخواست کس ی.اصالً دلم نم رونیب زدیداشت از تو دهنم م قلبم

 یفرق من با تارا چ طور...پس نیآروم منو ازخودش جدا کرد .تو شرکت هم هم ،تو مشهد که بغلش کردم  نگیپارک

 بود؟!

 .دوست داره قدرشو بدون مواظبش باش یلیخ ارشیک نازیپر :تا را منو بغل نکرد فقط دست داد و گفت 

رو به تارا گفتم: .شلوارش بود  بیچشم دوخته بود و دست هاش داخل ج نینگاه کردم بااخم به زم ارشیبه ک 

 .دونمیم

 حالم گرفته.هم رفت  ارشیبدرقه راه افتادند. ک یهم برا هیبق .جواب موند .به سمت در راه افتاد یزد که ب یلبخند 

ال .اص نایبرم خونه بابا ا خواستیرفتم تو اتاق و پانچم رو برداشتم و تنم کردم.شالم روهم مرتب کردم. دلم م.شد 

 یذهنم بهم دهن کج یمطب پزشک زنان تو یو تابلو عتسا یباز هم عقربه ها ...ارشیک یدوست نداشتم برم خونه 

شدم  ارشیک نهیبه س نهیشدم س ریها که سراز.از پله .صحنه ی هم آغوشیش با تارا که دیگه بماند..کردند یم

 ؟ دهیچرا رنگت پر؟شده  یچ :سرم رو گرفت تو دستاش و گفت..خواستم راهم رو کج کنم که جلوم روگرفت 

 .خوبم برو کنار-

 !نازیپر-

و تشکر کردم و  یبا بابا و مامان خداحافظ .نییواز حصار دستهاش آزاد کردم و رفتم پا دمیتم رو عقب کشصور 

 به نکهی... فکر ای. باز هم شک و دودلشدیدادم.داشت منفجر م هیتک نیماش شهیشدم .سرم رو به ش ارشیهمراه ک

  شهیحافظ و خانواده ام باعث محبتش به من م ریعشقش به ام نکهیا ایشدم....  لیتحم ارشیک
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 ...رفتیبا تارا رو مخم رژه م شیهم آغوش صحنه

 ... خانومم...نازیپر-

 محل ندادم. 

 من بغض کرده ؟ یناز-

 .شد ریسراز اشکام

 . نمتیبب یپر -

 .سر به سرم نزار لطفاً ارشیحوصله ندارم ک-

 .شهیبگو چته بغض نکن حالت بد م .رمیبرم بم دیمن تورو نشناسم با -

 .طالقم بده آرش:گفتم  ییهویفکر و  یب

 . شهیش یپرت شدم تو شییهویبا ترمز  

 ؟! یگفت یچ-

 .چه وضع ترمز کردنه نیا وونهید-

 .فتهیدوباره راه ب یرزبونیز یو فحش ها تیها و ناسزا گفتن هاشون باعث شد با عصبان نیبوق ماش یصدا

 .یگفت یچ دمینشن -

 .خوامیگفتم طالق م یدیشن -

باهات راه  یبر ندار یو بچه باز یلجباز نیاگه دست از ا یبه خدا پر .مگه شهر هرته .یغلط کرد یلیتو خ -

 .شمیم یبشم بد سگ یکه اگر عصبان یدونیم. یدیسگم روهم د ی.اون رویشناسی...منو ماماینم

عقدم  یکه مجبور شد گمیم. گمیرو م یکنم همه چ یم فیبه همه تعر رمیم .که ثابت شد تیگناه یب؟مگه زوره -

 .یکن
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 ،کس چیه ،کس چیه ،کس چیه .روصد دفعه تکرار کنم زیچ هیازم نخواه  یافتادما.پر یآدم زبون نفهم رچهیگ -

که  یدیرس جهینت نیمغز کوچولوت چطور به ا نی. تو با ایدونیخوب  م خودت ،کنه یمنو مجبور به انجام کار تونهینم

 !کنم؟یسوءتفاهم م هی یرو فدا میمن زندگ

 . یدیجونتم م رحافظیتو به خاطر ام -

 .خواهرم رو عقد بکنم بفهم رمینم گهیاما د دمیجونمو م-

 رو ... اتو تار -

 ؟یتارا رو چ-

 .یدوست دار-

ا !من اگه تار؟یو خود آزار شد البافیخ نقدرینذارم امشب خوبه. دختر تو چرا ا ابونیاز دست تو سر به ب نازیپر یوا- 

 .کردمیازدواج دادن قبول م شنهادیهمون وقت که اومدن خونمون پ خواستمیرو م

 . یمن شد که قبول نکرد ریتقص -

مغز فکر نکرده زنگ زدم بهت و مجبورت کردم که پا رو دلت  یب ی وونهیمن د:ادامه دادم  هیم گرفت و با گر هیگر

 .یبزار

 .نکن با جفتمون ینجوریتو رو خدا ا زمیعز ؟یناز -

 ؟ یمن اومد تو بغلت. چرا بغلش کرد یرو یجلو شعوریب یدختره  ادیازش بدم م-

 .من که از خودم جداش کردم؟!بغلش کردم قربونت برم ی ک من-

 ؟ادتهی یکردیشدم از خودت جدام م یم یکه منم احساسات ییوقتا -

نسبت  یحس چیبود که ه نیاگه من تارا رو از خودم جدا کردم به خاطر ا .نکن یبا هم قاط زمیهمه چ .نکن هیگر -

کردم  یتوروهم اگه اون روزها از خودم جدا م.تو تو آغوشمه  یبهش ندارم و نداشتم  وبه تو تعهد دارم و فقط جا

 رفت.دلم یمافسار دلم از دستم در یکردیبغلم م یوقت یشدیبود که تو با اعتمادخانوادت همراه من م نیا لشیدل

 .یرو کنار بزار یالبته اگه لجباز ،منظورم رو یفهمیکه م دونمیم .فتهیب نمونیب یاتفاق خواستینم
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 .روکنار بزارم یخوام لج باز ینم:گفتم  یبا لجباز 

 . مایزد که گفتم:  نخند از دستت عصبان یلبخند 

 .دیو لپم روکش دیخند

 عاشق تا حاال یگفت. یاتفاق من بهت گفتم که دوستت دارم اما تو نگفت. قبل از اون یبهم ثابت کن که دوستم دار- 

که  تمسین یو گرنه من آدم یبهم ثابت کن دوستم دار!کدومو باور کنم  یساله دوستم داشت نیچند یگینشدم حاال م

 .یدونیکنم خودتم خوب م لیخودم رو تحم

 م؟اریعمرشو برات ب شهیسه سرو ش ویتو قصر د؟برم بپوشم تا قله قاف برم  یکفش آهن؟ثابت کنم  یچه جور -

 .مسخره نکن -

 . دیخند 

 .کنم من همون کارو کنم  کاریقربونت برم من. تو بگو چ -

 .دونمینم-

 ؟یکن یبرات بخرم باور م لیپاست؟ یپر یبچه شد -

 !آرش -

 کنم خوبه؟ یم دایخودم راهشو پ.نزن  غیباشه ج .خوام یمعذرت م- 

 .شمایخر م یفکر نکن هر روز برام گل بخرمن بهت شک دارم  -

 . یهست یچه کج دنده ا دونمیم - 

 .کج دنده عمته-

 یعطرتند یبو.روخوابوندم و چشمهام رو بستم  یانقدر فکرم مشغول بود که حوصله خنده هاشم نداشتم. صندل 

که  نیکالفه شده بودم. ماش .نچسب تارا بود یبود؟! اه عطر دختره  یعطرک دادیکه آزارم م دیچیپیم مینیب یتو

 طنت رو نداشتم .یشدن با ش داریشدم.حوصله ب ادهیمتوقف شد چشمهام رو باز کردم و پ
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تو راه اتاق  .مبل نیاول یهم انداختم روو ر فمیک.در  یکفشهام را از پام کندم و پرت کردم گوشه  .میداخل خونه شد

 تم داخل اتاق خواب.و رف گهیمبل د هیخواب پانچمم درآوردم انداختم رو 

 انضباط بیست!

 خوشگل امه هیگر یصدقه سر ی.حسابنهیام داخل ا افهیچشمم افتاد به ق.کردم  ضیباسهام رو بالباس خواب تعول

چشم هاش رو وبود  دهیتخت دراز کش یاومدم رو رونیب یبهداشت سیاز سرو یشده بودم. صورتم رو شستم وقت

 بسته بود.

 .نشستم لبه تخت ومحکم زدم تو شکمش که با درد اما خنده بلند شد  

 ؟ یچته وحش-

 .خوام بخوابم توجام یم نمی.بچه پررو پاشو ببشگاهیدرد بچمه پاشو برسونم زا-

 .همه جا نیخوب بخواب ا -

  .حوصلتو ندارم اریدر ن یمسخره باز- 

 .افتادم تو بغلش . دیرو گرفت کش دستم

 .خوام بغل زنم بخوابم  یم ؟!کدومه یمسخره باز-

د کردم و بلن ارشیک نهیسرم را از تو س !باال بود شیماندگار نقدریبود که ا یچه مارک .مینیتو ب دیچیعطر تارا پ یبو

 گند یالزم نکرده بو:گفتم 

 پاشو یدیم

 گند؟! یبو- 

ام هم .حم نیلباساتو بنداز تو ماش. رونیتا سگ نشدم پاشو برو ب .یدیافتاده رو م لیدختره از دماغ ف نیعطر ا یبو-

 .برو

 .چشم  یکنیم یخوب چرا قاط یلیخ -
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 خنده یکه داره م دمیفهم یو بلند شد. از پشت سرش هم م دیخنده صورتم رو بوس با

 خنده داره؟! -

 .خنده اش بلند شد:نه حسادت تو خنده داره یصدا 

 .رفت رونیب عیسر 

 ام نخنده .حسود هم عمشه.... یمن قاط یوقت گهیتا اون باشه د. دمیدر رو قفل کردم و خواب... یعوض

 بله اومدم.:وقت صبح ؟بلند گفتم  نیا هی. کدمیکه قصد قطع شدن نداشت از خواب پر یزنگ یصدا با

 چون چند نفر افتادن روم. دمینفهم یزیچ گهید .در رو که باز کردم  

 له شدم. دیمرده شورتونو ببرن پاش-

 .احساس یذره شده بود ب هیگفت:دلم برات  ایهل 

 .بابا ریبم -

 .دلت بخواد یلیخ -

 .سلن که قشت دراز کش روم افتاده بود  

 منم پاشم؟ -

 خودت. ینه تو جات خوبه بخواب فقط عواقبش پا-

 . خوامتیم :خنده بوسم کردوگفت با

 ....حلش دادم و بلند شدمایح یدختره ب

 .خواب بودم خبر مرگم ؟دیخواب ندار؟ دیسر آورداول صبح  -

 رش کجاست؟کیا. ازدههیساعت  هیچ یاول صبح -

 شدم. داریدونم من االن ب ینم -
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 .میقد یخاک تو سرت.زن هم زن ها -

 خدا شانس دهیصبحانه رو هم چ زیم .گذاشته ادداشتیکه شوهر جونت برات  یپر ایب :و گفت خچالیسلن رفت سر  

 بده.

 ناز؟یپر یخوب :آروم گفت یلیخ ایهل 

 .آره خوبم -

 ! دل درد!؟؟یکمر درد ندار -

 .خوبم ؟یچ یوااا برا-

 .خاک تو سرت کنم  -

 گذشت و یکل روز رو به بگو و بخند و مسخره باز .خواستم بزنم تو سرش که در رفت .گهیم یافتاد چ میدوزار تازه

 هم خوش گذشت. یالبته حساب

سفت و سخت اومد تو اتاقم و ماندگار شد. االن دوماهه که هر شب مهمون آغوشش  ماتومیاولت کیبا  ارشیشب ک 

 یلیخ ارشیکنم عشق پاکش رو... تشنه نوازش ها و آغوششم ...ک ی. دارم باور مدمیشدم و به حرف هاش گوش م

 تیبدم و داره اذ یلیکنم خ... البته فکر زارهینمرا قبول کرده و پا فراتر از حد  دمیکه براش کش یصبوره ...خط قرمز

تا باورش  گهیخواد... آرش م یم ارشیخوام و ک یکه م شهیهمون جور م یهمه چ یو چه جور یک دونمی... نمشهیم

و تو هم  یخوامت باورم کن یدوست دارم همون جور که با تمام وجود م گهی.م کنهینکنم مجبور به رابطه ام نم

... حرف هاش رو باور دارم. یزیکه چقدر دوستت دارم و برام عز یو باور کن یهات رو کنار بگذار دیدمنو. تر یبخواه

حافظ و  رینه ام ،عشق پاک ...باور کردم که منو به خاطر خودم دوست داره هیطبق گفته هاش واقعا عاشقمه. دونمیم

هم  دیشا ،کشمیازش خجالت م دیشا ،برامسخت شده  یلیکردنش خ تی... بعد از دوماه اذرحافظمیخواهرم ام نکهیا

 بگذاره... شیپا پ ارشیبه اون غرور دخترونه که دوست دارم ک گردهیبرم

 .چشم باز کردم ارشیهر روزه ک یبا نوازش ها. میجمعه طبق معمول با بچه ها قرار داشت 

 !؟یزیریکرم م یاول صبح یمرض دار.بذار بخوابم  -

 .بچه ها منتظرن؟کوه  ییآ ی. پاشو مگه نمچکهیادب م تریل ستیقربون حرف زدنت برم که از هر کلمه اش ب -
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و محکم بغلش کردم و دو تا ماچ آبدار از  دمیاز جام پر .نقشه ها داشتم رحافظیام یامروز برا.رفته بود  ادمیپاک  یوا 

 تاسف یمثال از رو یشدم.به حرکاتم سر یبهداشت سیاز تخت وداخل سرو نییپا دمیدو طرف لپ هاش گرفتم و پر

 .دیخندیو م دادیتکون م

 هگیپاشو د یخندیم یبه چ یساعته دار هیو برسم رو برداشتم و افتادم به جون موهام و گفتم: زهرمار. رونیب اومدم

 شد . رید

 

 .کار دارم  یلیکه امروز خ میبزن بر:شدم و گفتم  نیماش سوارحاضر و آماده 

 !! یزنیمشکوک م-

 .گهید گهید-

 به ناخونات. یزد  هیچ نایا -

 .گفتم :الکه خونسرد

 پاک کن .-

 مگه رژه که با دستمال پاک کنم ..کنم  یکلتو م یبد ریآرش به خدا گ-

 ؟ یالک بزن یوقت کرد یو گفت: ک دیکش یپوف

 .گهید مینیما ا -

 .ادیاز الک بدم م -

 !اد؟یخوشت م یتو از چ -

 از تو .- 

 .درآوردم یکلک شیو برا دمیخند

 .دنده هی یکوچولو :زد و گفت یلبخند 
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راه  یو بعد از سالم و احوالپرس میبچه ها آمده بودند .به جمعشون وارد شدی همه  .نییپا دمیپر نیکوه از ماش نییپا

 جادادم. ارشیحافظ و ک ریخودم رو وسط ام .میافتاد

 .. ریام -

 ! دهیبوها م یلیگفتن تو خ ریام نیا!بگذرون  ریبه خ یعل ای-

 لوس .حرف دارم باهات.:مشت زدم به بازوش و گفتم  با

 بفرما من کلهم گوشم. -

 من با عمو کار دارم. .دیکن یباز دیبر ریرو بگ دیدست سع ارشیپسرم ک :گفتم ارشیرو به ک 

هم با خنده شالم رو  ارشی.ک دندیخند که انگار بچه ی دوساله خر میکردم، به لحن حرف زدن من دیحافظ و سع ریام 

 ها... میریما خونه هم م ،من یبرا یکن یم ینجوریا افتویق :تو صورتم و آروم کنار گوشم گفت دیگرفت و کش

ه ب دمیگرفتم و با خودم کشو حافظ ر ریدراوردم و شالم رو مرتب کردم و دست ام یشکلک طنتشیبه لحن پر از ش 

 .میسمت پرتگاه و از آنها فاصله گرفت

 .یمواظب باش پر -

 ر؟یچشم .ام -

 ؟جونم -

 ؟ یاریدرش ب یفیاز بالتکل، یکه دوستش دار یگینم ایچرا به هل- 

 ؟گفته دوستش دارم ! یگفت :ک خونسرد

 .ی!تابلوعه که دوستش دار یخودت-

 اون وقت کجام تابلوعه؟!آهان  :زد و گفت یلبخند معنادار 

 اصالً هم تابلو نبود . .تو دار بود یلیخ گفتیراست م 

 شدنت! یرتی... نگاهت کردنت! غتی: همه چگفتم
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 بسه. یالبافیخ -

 !ریام -

 نظر دارم! ایلیمن به ه یفکر کرد یروچه حساب دونمیمن نم نازیبسه پر -

 بهش.. چرا؟ یگردن بندتو داد-  

 .تولدش یک بود برایکوچ هیهد هیاون -

 !؟یدیم ریباشه گوشام دراز شد .چراهمش بهش گ- 

 رفتارش هماهنگ با ما باشه. دیبا.کارمندمه و دوست خواهرم  ایهل -

 !رحافظیام جیغ زدم:

 حاال بفرما . یحرفاتو زد.زهرمار کر شدم  -

 ازم. ینش یشاک یاگه از دستش داد-

 ؟ هیمنظورت چ -

 !یتو که دوسش نداشت هیچ-

 !یفکر من باش خوادینم.شما حرص خودتو بخور  .نداره یهنوزم ندارم. مشکل -

 دوست داره ایهل -

 خوش به حالش. -

 مغرور ... خودخواه ... -

 .ممنون-

 .ریام -

 .برات کنمیم لنتیسا تویصوت یتارها ،یبزنجیغ  گهیبار د هیزهرمار  -
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 .ستیدوست داشتن که جرم ن ؟یدوستش دار یکنیم یچرا ازم مخف ،تو رو خدا ریام -

 .ولم کن یتوهم زد نازیپر -

 ؟ ادیدر ب یفیبگم که از بالتکل ایپس به هل :دستشو گرفتم و گفتم یقدم تند کرد که فور 

 و دستم رو پس زد و رفت تو جمع پسرها. دیکش یپوف .دمیلحظه ترس رو تو نگاهش د هی.کرد  ریینگاهش تغ رنگ

 گذاشتن رو نداره. شیحاال حاالها قصد ازدواج و پا پ ادیهم که بوش م نجوریا.اعتراف گرفت  شهینم نیاز ا نه

 شد؟ یچرا عصبان د؟یگفت یم یاومد کنارم: چ ایهل 

 . یچیه -

 .میتخت ها نشست یو رو میسفارش صبحانه داد یهمگ میدیاول که رس ستگاهیا به

 ریازجمع فاصله گرفت. حواس ام دیببخش هیبا  .شد رهیخ لشیزنگ خورد. با اخم به صفحه موبا ایهمراه هل یگوش 

از  یپدرش بهش فشار آورده که ازدواج کنه .اگه نجنب .داره ادیخواستگار ز ایهل:گوشش گفتم  ریز .بود ایحافظ به هل

 .یدستش داد

 نباش. ریگ یپ نقدریا !و آسمونه نیزم فرق ایگفت:فرق خانواده ما و خانواده هل نیلحن غمگ هیو با  اروم

 ؟خوادیعقلت نم ،خوادیپس دلت م-

 بسه. .نازیبسه پرسرم تقریبا داد زد:

 .گرفت و مانع شد  ودستم ر ارشیبلند بشم که ک خواستم

 . میکنیخونه صحبت م میبزار بر .شهیبچه ها سوال م یآروم باش. برا-

 اخه. دهیحرصم م-

 .شهیدستش رو دور شونه هام حلقه کرد: آروم باش درست م .ختیاشکهام ر 

 .بلند شد و کالفه ازمون فاصله گرفت  رحافظیام 
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 ؟!یمگه خودت خواهر مادر ندار ایک یکه با فاصله ازمون نشسته بود گفت :هو سپهر

 اومدم . رونیب ارشیبهش گفتم و از آغوش ک  یا مسخره

 

 یلیمن بود خ کینزد دیرو واژگون بشه. سع یبیخورد .کم مونده بود سراش چیپ از کوه رفتن نییموقع پا ایهل یپا

 دستش رو گرفت و مانع افتادنش شد. عیسر

 .یایوم یریراه رو م نیمگه بار اولته ا .پاتو نگاه کن یجلو :گفت ایچشم غره وحشتناک به هل هیحافظ با  ریام

 .دیببخش :آروم گفت ایهل 

 کرد. یو پوف دیبه صورتش کش یکالفه دست رحافظیام 

به  سرش یموفق نبودم .شالش رو رو یلیخ یول ،ذاشتمیسر به سرش م ریتو مس،رو خوب کنم  ایحال هل نکهیا یبرا 

 ری...به امالیگفت وبه عقب نگاه کرد. واو یی.واختیر نییلخت و بلندش پا یشل شد و موها پسشیکل م.ختیهم ر

حافظ  ریو ام ارشیرو بکنه. ک ایهل یو هم کله  رو. گفتم االنه که هم کله من اومدیخونش در نم یزدیحافظ کارد م

 ی هواریحرکت تو شوک بود  گرفت و به کنار د یشده بود و ب نیزم خیرو که م ایدست هل رحافظی. امدندیبهمون رس

 جمع کن موهاتو.:و گفت  دیکوه کش

 به خدا... دیببخش:با ترس گفت  .مهار کرد پسیکل ریداد وز چیموهاشو پ عیاز شوک خارج شد و سر ایهل 

 ؟یبود کرد یچه کار نیا:نگذاشت ادامه بده و رو به من گفت  رحافظیام 

 ها؟! !؟یشوهرش !؟یباباش ؟ی! داداشش؟یکارشی. چیشیم یرتیاصال به توچه غ .کردم یشوخ -

. امروز  اوردمیشدم و کم ن رهیخ یی. تو چشم هاش با پرروچوندیو مچ دستموگرفت و پ دیهاش رو به هم ساب دندون

 .حرصم داده بود یلیخ

 حواست باشه. یرو مخ یلیامروز خ، نازیپر نیبب -

 .تلخه داداش جونم قتیحق -
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 یالک زد یاومد یمگه عروس؟ یتنت کرد هییچه مانتو نیداداش تو که هستم ا ی.ولستمیدرسته داداشش ن -

 سرکردنه. یچه مدل روسر نی. ایکرد شیآرا

نگاه بنداز  یول ،احترامت واجب داداشم :و گفتم ستادمیا ارشیدستم رو به زور از داخل دستش آزاد کردم و کنار   ک 

و  یکرد دایتو هم راهتو بکش و برو هر وقت جرعتشو پ. دهیحتما تذکر م نهیبب یگردن شوهرم اگه مورد یبه کلفت

 . یکن نترلشو ک یبهش چشم قره بر یتونیم یو عقدش کرد یخواستگار یرفت

 آروم باش. ریگفت :ام رحافظیتو بغلش و رو به ام دتمیکش ارشی.کدمیبرداشت .ترس زیبه سمتم خ ریام

من غلط کردم تورو خدا کارش نداشته  ریام :و محکم دستاشو گرفت و گفت دیحافظ پر ریمن و ام نیبا ترس ب ایهل 

 باش.

 کرد . هینشست و شروع به گر نیزم یرو ایرو پس زدوبا  شتاب ازمون دور شد. هل لیاه یحافظ دست ها ریام 

 ؟یگفت:تند رفت ارشیک

 .:الزمش بود گفتم

 بغلم گرفتم و آرومش کردم . یرو تو ایهل 

 ،تبرگش ریسراغش رو گرفت. سپهر گفت همون تو مس ارشیک.نبود  یخبر رحافظیاز ام میدیکوه که رس نییپا به

 .کرد و رفت یخداحافظ

 .ارشیردتماس زد. گفتم پاشو ک .باهاش تماس گرفت ارشینبود. ک یخبر رحافظیجون .از ام زیخونه عز میرفت یهمگ

 کجا؟ -

 .نمشیبب دیبا نایخونه مامان میبر -

 نزدو بلند شد. یشد حرف رهیبه چشمام خ 
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 . حرفمونمیم اطیگفت من تو ح ایهاش دم در بود. پس خونه بود هلرو چرخوندم. کفش دیهم دنبالمون اومد. کل ایهل

 ریبود. کنارش رفتم و آروم صداش زدم: ام دهیدراز کش یو یت یکاناپه جلو یرو میداخل شد ارشیو همراه ک مینزد

 ؟داداشم ؟

 .لطفاً برو.حوصله ندارم  یپر هیچ :چشماش رو باز کنه گفت نکهیا بدون

 ؟ یریگیچرا به خودت سخت م ؟یاخه چرا حوصله ندار-

 .بلند شد و نشست کالفه

 رو مخم راه نرو . یپر -

 .یتو دوسش دار-

 .بردار ببرش یخوایگردن کلفت اگه زنتو سالم م یهو:گفت  ارشیرو به ک 

از  یکیپسر  یبه خواستگار دیبهش فشار آورده که با ایپدر هل .زنه ینم یکه حرف بد نازیآروم باش. پر رحافظیام -

 .نیهم یاز دست بد اروینگرانه دوست نداره هل نازیدوستانش جواب مثبت بده. پر

 .خوشبخت بشن انشاهلل .مبارک باشه. خوادیصالحش رو مپدرش حتما  -

 کنهیداره دق م ایهل ،ریتورو خدا ام.از حال خرابت معلومه انکار نکن . یتو ام دوستش دار خوادیتورو م ایگفتم: هل 

 تو چت شده ؟.

من  اویجان. هل یپر یبهت بگم که بفهم یآخه من چه جور:بغلش و گفت  یتو دتمیافتادم. آرومتر شد کش هیگر به

 ممکنه. ریوصال ما غ میهست یمثل دوتا خط مواز

 چرا؟ آخه-

وده ب یونیلیمسیصد  نیماش ایتولد پارسال هل هیهد یدونی. ماردرهیلیپدرش تر یدونینازپرورده باباشه .م ایهل-

 چقدره؟ ایهل یرقم حساب بانک یدونی؟م

 .یکار خوب دار یدار نیماش یتو هم خونه دار ؟یخوب مگه تو پول ندار -
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ن . میدرآمد معمول هی. یونیلیمپنجاه  نیماش هی یمتر ستیخونه دو هی یقربون دل کوچولوت برم من .چرا دارم ول -

 . درک کنیپر شهیبذارم. با من خوشبخت نم هیتو رفاه بوده براش ما ایاون جور که هل تونمینم

 .ما هم خبر داره یاز همه زندگ.دوست داره  ایهل یول -

که من برم بگم به دخترتون عالقه دارم و اونا  هیراحت نیبه هم یتو فکر کرد؟! یپدرش چ.دوستم داره  ،باشه قبول -

 !؟دشیببر دییبفرما یهم بگن چه عال

 امتحانش که ضرر نداره .- 

 یقت. وذارهیم ریش تاث ندهیو تو آ رهینم ادشیبگم که دوستش دارم تا آخر عمرش  ایبه هل هیچرا ضرر داره فقط کاف-

 هکنیم رونمیاز خونه ب ایکه پدر هل دونمیم یکنم ها!؟ ضرر داره ؛وقت یچرا با دلش باز ،ستیکه سهم من ن دونمیم

 !نمیمامان رو ببرم و خورد شدنشونو ببو چرا بابا ،

 ...رحافظی: امدمینال درمانده

 .میستیبفهمون که ما مال هم ن ایفقط به هل .گهینگو د یچیه-

 .یخودت گفت یتو دوسش دار یول -

 .دمیبله دوستش دارم که ازش دست کش -

 ادوستیا .حافظ شوکه شد ریدر رو باز کرد و داخل شد. ام ایبلند شد بره طبقه باال تو اتاقش .کم آورده بودم که هل 

:مثال  تو چشمهاش زل زد و گفت .ستادیحافظ ا ریام یاشک بود.آروم اومد جلو سیخ ایشد بهش. صورت هل رهیخ

 یگاه کنو ن ینی! که بش؟یدار رتیغ یلی؟!که بابام بفروشتم به دوستش؟! خ یپسم بزن یخوایکه م یدوسم دار یلیخ

 نیماش هیتولد من  یپسر خوش گذرون؟!آره کادو هیو نوش  شیعروسک معامله کنند و بشم اسباب ع هیمن و مثل 

 یکه برا ینیرو دست نگرفتم چه برسه به سوار شدنش... ماش چشییبار هم سو هی یکه حت ینیماش ه.یونیلیمسیصد 

نامحرم محرم تر  یمن خودم رو به تو ی. ولیو شرع ی.قانون کنندی...آره عقدم ممیخود فروش یخرکردن من بود برا

 دهیبهم دست م ی. هر بار که دستش بهم بخوره حس خود فروشکنهیکه منو با پول عقد م یتا به مرد دونمیم

که  یبزرگ شدهم؟! من مت... من تو ناز و نعرحافظی! دستت درد نکنه ام؟یدار رتیغ یلی! خگم؟یم یچ یفهمیم.

زن بابا تنم رولرزانده تو ناز و نعمتم؟! تو  یهاکه سال ها پشت چشم ناز کردن یرو دلم آواره. من یمادر یسالها غم ب

 اش؟یدور دن یسفرها ش؟یاردیلیم نیبابام؟ماش هیمترچهارهزار ؟؟؟خونه  یکن یمعنا م ینازو نعمت رو چ



 عاشق شدیم

 
289 

 

رفتن به  نیهام...سهم من از اون ماش ییمامانم بود. پر از تنها یاتاق پر از عکس ها هیسهم من از اون خونه  ریام

 یرشتیدوستاش بود که بلکه با وصلت با هم به پول ب دانهیخر زیه ینگاه ها دنیبابام و به جون خر یخونه شرکا

 .رمتهران بخ یجا نیخونه رو تو بهتر نیبهتر تونستمیداره انقدر که م یادیز یمن صفرها یه حساب بانکبرسند .ار

که همه  یرتیغ یمتکبر و ب یچرا ؟!چون دنبال آرامشم .چون از آدم ها یدونیتو خوابگاهم .مه من چند سال یول

حافظ به من نگاه  ریخسته شدم. ام،تر از خودشونه  فیضع یپول رو پول گذاشتن و له کردن آدم ها رو تو یزندگ

رم تا ت دارم. حاضتدوس اتیاخالق دمن باتو خوشم. با همه ب ه؟یچ نازیو گشتن من با پر دنیفرق لباس پوش نیبب .کن

 .یکار رو نداشته باش نیو ا یتومنپنجاه  نیو اون ماش یست متریاگه اون خونه دو ی.حتامیته خط فقرم باهات ب

چرا  یدونی. میکنی.ضرر نمریام  میتگارخواس ایب ؟! یهمه مدت باعث آزارم شد نیکه ا یفکر کرد یبه من چراجع 

گفتم که به برادر دوستم  .من با پدرم حرف زدم ..ثروت توعه.ثروت  پدرت ادب و معرفتشه. نیچون مادرت بزرگتر

که از  یها و پول نیگفتم زم یقبول کردم .حت. کنهیهم رفتم. گفت از ارث محرومم م یخودکش یتا پا .عالقه دارم

 .خوامینم هممادرم به ارث بردم رو 

برد و تو  نین رو هم از بوش یمتر میفاصله ن ایهل .کردیگوش م ایهل یبود به حرف ها نییسرش پا رحافظیام

 ...نیهم یخوام دوستم داشته باش یحافظ فقط م ریام :صورتش زل زد و گفت

 .دونمیم یتو دوستم دار.پسم نزن  ریتوروخدا ام :هق هقش گفت ونیم.شد  ریربزبه هق هق افتاد و س 

 .بسه.نگو  یچیه سیه :تو بغلش و گفت دتشیطاقت کش یب رحافظیام 

پناه  ارشیبه آغوش ک هیشدم و با گر یزد .احساسات ایهل یموها یبه رو یبوسه ا رحافظیسر خورد و ام ایهل یروسر 

 بردم.

 

 

ته بود گف ایالبته روز آخر به هل.داد  تیبعد از سه ماه رضا ایتالش کردند تا پدر هل ایحافظ و هل ریکه چقدر ام میبگذر

هم  اینداره. هل ایبه اسم هل یو دختر کنهیها شرکت نمده و هرگز تو مراسم یعقد بهش م یبرا تنامهیرضا هیکه فقط 

 . یرو در حق من تموم کرد یکنم پدر ینامه دعات م تیرضا نیا اطرتا عمر دارم به خ :و گفت اوردیخم به ابرو ن
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شده پوشانده بود  یدستمال سر پر از سنگ کار یموهاش رو هم تو یکه حت دهیاون لباس عروس پوش یتو ایهل

حضور نداشت. همه  یگریبه جز خواهرش کس د ایاز اقوام هل.شان تو باغ بود  یعروس.مثل فرشته ها شده بود ،

آرزوم بود که  تینها نیابرها بودم. ا یرو یمجلس گرم بود. از خوشحال یبودند و حساب یکوبیرقص و پامشغول 

و  سایرو به اندازه پر ایمخصوصا که عروس عشق خودم بود .هل .نمیبب یبرادر خوشگلم رو تو لباس داماد رحافظیام

رقص. قصد نشستن  ستیوسط پ میخودمون رو هالک کرد هیبا سلن و مهسا و بق یدوست داشتم. حساب هامیپر

 که آهنگ عوض شد و چراغا خاموش. میداشت

 . دیمهسا گفت:جان من  نر 

 .ترکنیمن که پاهام دارند م-

دورم به ما  هیشد. دستشو دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوند. گفت: حاال  داشیاز کجا پ ارشیک دونمینم 

 بانو. دیافتخار بد

خودم افتادم و دلم گرفت.  یعروس ادی هویشد که  یچ دونمیوازمون فاصله گرفتند. نم دبچه ها بهم چشمک زدن 

 .ارشیگفتم: خسته شدم ک

 ؟ لرزهیآغوشش رو تنگ تر کرد و گفت: صدات چرا م 

 افتادم . مونیعروس ادی :گفتم صادقانه

 .کنمیمنو ببخش جبران م نازیپر :و گفت دیرو بوس میشونیپ

 شد. رینزدم فقط اشکام سراز یحرف 

 ...دمیبخش :و اشکام رو پاک کرد آروم زمزمه کردم دید یکیتار تو

 پهنش گذاشتم... نهیس یو سرم رو رو 

تو سکوت  ارشیبه سمت خونه خودش رفت. ک یریحافظ به خونشون هرکس از مس ریو ام ایاز رساندن هل بعد

رو بشکنم. مثل  نیریسکوت پر از حرف و ش نیا خواستمی... نمسنگیت ولی دلچسبسکوت  هی .کردیم یرانندگ

چشم تو  مهور. تو آسانسمیشد ادهیپارک کرد و پ نگیرو تو پارک نیتو سکوت به جاده چشم دوختم. ماش ارشیک
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بودم  دهیبه باور رس گهیهمه مدت همخونه بودن د نیپر از عشق بود. بعد از ا ارشی. نگاه کمیچشم هم سکوت کرد

داغ و پرحرفش فرار کردم.  یاز نگاه ها میم داره .داخل خونه شدتمحضه و چقدر دوس قتیاش حقه ه حرفکه هم

داخل اتاق شد .گفتم: تو  ارشیبود. تعجب کردم. ک دیسرخ و سف یتخت  پر از گلبرگها یداخل اتاق خواب شدم .رو

 روتخت؟ یختیگال رو ر

 نه.ظهر ک اومدم لباس بردارمم بود. :تکان داد و گفت یسر 

ر د یآماده بودم .جلوو حاضر  .افتادم شگاهیرفتن به آرا یاومدن دنبالم برا یبرا ایهل یاسرارها ادی.فکر کردم  یکم 

 .میبر :گفتم

بهمون بده .در رو باز تر کردم و گفتم بفرما  ییچا هیا دعوت کن !مثل یخاک بر سرت خواهر شوهر:گفت  ایکه هل 

 شکمو.

 عیکه برگشتم از تو اتاق خواب در اومد. سر ییزد. با چا بشیغ ای.هلیدم کردن چا یداخل آشپزخانه شدم برا 

 بود ... یعال یمرس :رو خورد و گفت شیچا

 گل ها... نیکار خودش بود ا وونهید

سرم حس کردم. دستم موهام رو از سرم جدا کنم. حضورش رو پشت یاه رهیدست بردم که گ. ستادمیا نهیآ یجلو 

ها تو حرف بچه ادی.سرم شد  یها رهیو خودش مشغول باز کردن گ نییموهام بود گرفت و آروم آورد پا یرو که رو

 افتادم ... میشب عروس

 زمزمه کرد: ببخش. آروم

 ...ایدر خوابگاه تو بغل هل یگله هام  افتادم جلو ادی 

 . کردیداشت جبران م پس

 قراریقرار بود ...منم ب یلختم زد. ب یبه سرشونه  یو بوسه ا ختیطرف شونه ام ر هیموهام رو  .که باز شد هارهیگ

 کرد... 

 ...زمیتو چشمهاش نگاه کنم و فرو بر دمیترسی.مفاصله گرفتم ازش
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و  هیو سا دمیشدم.پشت پلک هام کش شمیمشغول پاک کردن آرا نهیآ یاز جعبه درآوردم و جلو یمرطوب دستمال

دستم نشست.  یلبهام بکشم که دستش رو یبرداشتم و خواستم رو یگریخط چشمم رو  پاک کردم. دستمال د

 آورد و به سمت خودش چرخوندتم. نییپاو آروم دستم ر

 ..بود. ادشیخدا همه گله هام رو  یوا 

 رد :ببخش.شد آروم زمزمه ک رهیدورم کرد .به صورتم خ نهیاز آ 

 تب عشق......هاش پر از تب بود  چشم

 گذشت و ازم جدا شد .کوره آتش بود . قهیسرش رو تو صورتم خم کرد...چشمام رو بستم... چند دق 

 ببخش...:لباسم توقف کرد و آرامتر از قبل زمزمه کرد  پیز یدستشو از کمرم حرکت داد و رو  

 

 

 

که دورم حلقه و خواب بود .دستش ر ارشی. ککردیتحمل نداشتم دلم درد م گهیصبح رو رد کرده بود. دچهار  ساعت

ه مچاله منو ک دیاز خواب پر ارشیگفتم که ک ی. آخ بلنددیکش ریدلم ت ریخواستم بلند بشم که ز .بود آروم باز کردم

 چته؟ نازیپر:نشست و گفت  عیسر ،دید

 ؟یدرد دار :دستم سر خورد و گفت ینگاهش رو.تو مشتم گرفتم  ودلم ر. دختنیاشکام فرو ر 

 دکتر آروم باش.  برمتیسرم رو تکون دادم. بلند شد و گفت:االن م 

 

چشمهام  ارشیک یحالم بهتر شد و به خواب رفتم .با صدا کمیبا وصل کردن سرم و زدن چند تا آمپول داخل سرم،  

 دیفتیراه ب خوادینم تونیخونه .صبح عروس میریبشه م داریب دیایب خوادی: نمزدیداشت با تلفن حرف م.رو باز کردم 

 ....باشه.... مارستانیب
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م کنار تخت ارویلیصورتم چشمامو باز کردم. ه یرو یدست یبا نوازشها .دوباره چشمام بسته شد ومدیخوابم م یلیخ 

 .دمید

 باالخره عشقم ؟ یشد داریب-

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا وونهیتخت نشستم و گفتم: د یشدم و رو زیخ میزدم و ن یلبخند

 تخت نشست. یبلند شدوکنارم رو یصندل یرو از

 ؟ یآروم گفتم :خوب 

 .قویاز تو بهترم ر :گفت طنتیو با ش دی.خنددیفهم منظورمو

 عمته. ریقو زدم تو سرش وگفتم : 

 مبارک باشه ..من عاشقتم به خدا  یعنی :و محکم بغلم کرد و گفت دیخند

کردم  ؟ضعف میصبحونمونوکوفت کن یدیحاال اجازه م. یپر نمیبفرما خانم ا:گفت  ایشد و رو به هل کمینزد رحافظیام

 .به خدا 

ر قانقدر  ،یشکم تو خونه خورد هیخوبه  :حافظ زد و گفت ریام نهیبه س یمشت یساختگ یبلند شد و با اخم ایهل

 . یزنیم

 .مهیخوام. مثال امروز صبح پادشاه یعسل م ریو ش میو حل یمن کاچ.بزنم  رایدست به پن یواال فقط گذاشت-

 !کار؟یچ نجایا دیها صبحونتونو اورد وونهید:بود نگاه کردم و گفتم  دهیصبحانه که چ زیو به م دمیخند 

 تا ما . نیشما دوتا صبحانه واجب تر نکهیگفت:مثل ا ارشیبه ک یحافظ با چشمک ریام 

 ! ایح یب ...دیصورتم دو یخون تو بدنم بود تو یهرچ

. موقع سوار شدن به میخارج شد مارستانیو از ب میرو خورد مونیصبحانه صبح عروس مارستانیتو اتاق ب ییچهارتا

ماه عسلمونم  دیخوایشمال م مشهد و میریم میما دار دیشد کیصبحونمون رو که شر گمیم:حافظ گفت  ریام نیماش

 .بسم اهلل  دیکوفتمون کن
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 :هورا میو همزمان گفت میرو بغل کرد هگیبا ذوق  همد ایو  من و هل دیخند ارشیک

 .دی.ممنون که همراهم بودکنمیآرزو م ایدن ایرو براتون دن یبراتون شادِشاد... و شاد ارویدن

 

 ۱۳۹۷.بهار  یگیب زهره
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 محفوظ میباشد .
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