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 ؟يکرد کاری؟توچيکرد یود تو چه غلطفره -من

 نکن  غیج غینقدجیستاره؟ ا شدهیحاال مگه چ - فرهود

 سالمه 17تازه ؟منيبود که بامن کرد يچه کار نیا یفرهود لعنت -من

توجه به من بلندشدو  یمن، فرهود ب يچهره  يغموغصه هم تو شدویم دهیفرهود د يتوچهره  يشاد فقط

 یبفهمن چ شیمامانو ستا کردم؟اگهیم کاریچ دیهق هقم بلند شد حاال با يارفت بارفتنش صد رونیازاتاق ب

گوشمه که  يهنوزم حرف آخرش تو کردمیگوش م شیکاش به حرف ستا يشه؟ایم یاگه بابا بفهمه چ شه؟یم

 گفت 

سالشه اما هنوز  18درسته که  ستیاون کاراش مشخص ن! ایخلوت نر يموقع بافرهود جا هی يخواهر -شیستا

 رس نشده مواظب خودت باش عقل 

 ، فرهود وارد اتاق شد مردنیلبام م يگونه هام جون و رو يگرفت اشکام از چشام سرچشمه رو میگر دوباره

 آبو بخور  نیا ایب - فرهود

 ؟یختیتوش ر یچ -من

 !نیاتفاق ساده بود هم هیفقط  نمی؟ايفکر کرد یتودرمورد من چ! ستاره- فرهود

 ؟یفهمیفرهود م يبدبخت کرداتفاق ساده؟هه منو  هی -من

 خوبه؟ تیخواستگار امیم تاینشده نها يزیحاال که چ - فرهود

سرکوچه ازش جداشدم درد  میحرفش آروم شدم مانتوو شالمو سرکردمو بافرهود ازخونه خارج شد نیا باگفتن

 به استقبالم اومدو گفت  شیخونه بابسته شدن درخواهرم ستا دمیداشتم رس يدیشد

 ؟یسالم خوب! خودم يبه خواهر دوقولو به به -شیستا

 سالم آره خوبم -من

 ن؟یبافرهود خوش گذشت؟کجاها رفت -آروم گفت شیستا

 میخورد یبستن میآره خوش گذشت رفت-من

 ن؟یخورد یفقط بستن نیصبح تااالن رفت 10چرا مثل گچ شده؟از ن؟رنگتفقط همی – شیستا

 بخوره؟ یفقط بستن رهیعصر بادوس پسرش م 5ح تاصب 10از یدادم آخه کدوم آدم عاقل يبد یسوت یلیخ

 بخوابم  رمیحوصله ندارم م-من

 چون صدات گرفته رنگتم مثل گچ شده  یشیم ضیمر يآره فک کنم دار -شیستا
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 آره فعال  -من

ظهر از 2،ساعت دمیخواب یدوش گرفتم باوجود همون درد لعنت هیاتاقمو درو قفل کردم رفتم حموم  يتو رفتم

 :از فرهود داشتم امیپ هیچک کردم  مویگوش) دم؟یروز کامل خواب هیمن  یعنی(شدم داریخواب ب

 نزن  یحرف یدرمورد امروز به کس زمیعز

هال  يبودم دراتاقو باز کردمو وارد هال شدم بابام هم تو یجواب دادن به اسشو نداشتم ازش عصبان ي حوصله

 بود 

 سالم بابا  -من

 سالم دخترم  -بابا

 نه مامان اونجا بود آشپزخو رفتم

 قبول  ارتیسالم مامان ز -من

 گلم  ؟ممنونیسالم دخترم خوب - مامان

 بله خوبم  -من

 نداشتم  ویزیچ چیه يکسل بودم اصال حالوحوصله  یلیخ

 بخوابم  رمیم رمیس خورمیمامان من شام نم -من

 باشه برو  - مامان

  فکر کردم روزیاتاقم دوباره درو قفل کردم به د يتو رفتم

 :صبح روزید

ذوق داشتم چون قرار بود  یلیدوش گرفتم خ هیرفتمو  عیصبح بود سر 8شدم ساعت داریازخواب ب باعجله

 رستانیکه فاصلش تا دب یرستانیدب ياون تو میراه مدرسه آشناشد يمنو فرهودپارسال تو رونیباعشقم برم ب

لم روز اول که بهم شماره داد خودشو فرهود جلو در مدرسه دنبا ومدیوقتا م یخوندبعضیتا کوچه بود درس م3ما

! رمیکردشمارشوبگیالتماس م یکل فتاددنبالمیخوشم اومدآخه هرروزم) پرو بودنش(شیکرد از پروئ یمعرف یفتح

شلوار  هیزردو تنگمو با ي، مانتو رونیب میریم کباری یکردم ازاونروز به بعد ماه یمعرف ستهیمنم خودمو ستاره شا

داشتم از خونه  انیامروز مامانو بابا از صبح زود رفتن جمکران تاشب هم نم مشالمو سرکرد مدیپوش یلوله تفنگ

 مث جِن جلوم ظاهر شد شیستا هویکه  شدمیخارج م

 ؟یکجا به سالمت -شیستا
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 گفته بودم درجوابش گفتم شیبه ستا ویهمه چ خداروشکر

  رونیب رمیبافرهود م-من

سالشه اما هنوز  18درسته که  ستیاون کاراش مشخص ن! ایخلوت نر يموقع بافرهود جا هی يخواهر -شیستا

 عقل رس نشده مواظب خودت باش

  يچشم با -من

  يبا -شیستا

که  نمایس میموقع برگشت قرار بود بر میخورد یبستن میسرکوچه فرهود اونجا بود به همراه فرهود رفت رفتم

 فرهودگفت

 ارمشونیرم بب دیجاگذاشتم خونه با طارویستاره بل - فرهود

 میخب باشه باهم بر -من

 ست؟یسختت ن- فرهود

  نهیمارو باهم نب یکه کس مشیاریب مینه فقط زود بر-من

بود  ونیزیتلو يکه جلو یمبل يخونه و رو يدروبازکرد کفشامو درآوردمو رفتم تو میفرهود رفت يبه خونه  بهم

 ياشتمو مشغول خوردن شدم فرهود رفت توتعارف برد یآوردو چون تشنه بودم ب وهینشستم فرهود برام آبم

شد بعد لبام  رهیاول به چشام خ ادد هیاومدوبه چهارچوب در اتاقش تک قهیاتاقشو مشغول گشتن شد بعدازچنددق

اصال متوجه  دیشدو منودرآغوش کش کیکارش مونده بودم که بهم نزد نیکرد تو شُک ا زیبعدش کل بدنمو آنال

لبامه و منم  يلباش رو دمیبه خودم اومدم که د یتمام معناهنگ کرده بودم وقت چون به کنهیکارمینشدم داره چ

صبح شد بلندشدمو  یک دمیاصال نفهم.... افتاد یاون اتفاق لعنت نکهیتاا کنمیم شیدارم همراه

 بلندگفتم ياومدم باصدا رونیبود که از اتاق ب 11يکتابموبازکردمومشغول درس خوندن شدم طرفا

 ریخسالم صبح ب -من

 جواب نداد دوباره گفتم یکس

 ش؟یمامان؟بابا؟شتا -من

 :بود شیاُپن هست بازش کردم نامه از طرف ستا ينامه رو هی دمیرفتم طرف آشپزخونه که د دمینشن یجواب بازم

  شیاونجا قربانت ستا ایب يدارشدیاز خواب ب یوقت میایخاله تاشب هم نم يخونه  میریم میمادار
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 هیچک کردم  ممیگوش زدمیبرداشتمو همونطور که اونو گاز م بیس هی خچالیتم رفتم سررو همونجا گذاش نامه

 انتهاست یصداست عشق من ب یب میها هیگر:از فرهود داشتم نوشته شده بود امیپ

قفس از اولش  ينفس نفس تاآسمون تو امیباهات م:بهش اس دادم اوردمیخوشحال شدم منم کم ن یلیخ

 بست  نویتاآخرش دوستت دارم هم

واسم  ایکردم دن يباپسرخالم باز یخالمو کل يناهار رفتم خونه  يبرا میکرد ياس باز یروز بافرهود کل اون

ماه مثل  هیاون اتفاق واسم مهم نبود  گهیفراموش کرده بودم انگار د ویشده بود اون اتفاق لعنت نیریش یحساب

سالم گلم : ول شدم بعداز خردادبه فرهود اس دادمقب 18خردادمو خوب دادمو بامعدل  يبرقو باد گذشت امتحانا

 ؟يخوب داد ؟امتحاناتویخوب

روز که مامانوبابام خونه نبودن بهش زنگ زدم  هیشارژنداشته  دینداد فک کردم شا یروز منتظر شدم اما جواب2

که بعدهم  يتموم کرده اما هفته  یشارژ برق شیخاموش بودباخودم گفتم حتما رفته مسافرت گوش شیگوش

 آشپز خونه داد زد ياز تو شیخاموش بود ستا شیزنگ زدم بازم گوش

 حالش خوب بود؟ شد؟فرهودیستاره چ -شیستا

 خاموشه  شیگوش!دهیجواب نم -من

 ها بهیعج -شیستا

 به؟یکجاش عج -من

 !االن خاموش کرده یخرداد خاموش نکرده بود ول يامتحانا يکه تو ییاونجا -شیستا

بعد، بعداز امتحانا  زارهیامتحاناروشن م يتو یآدم عاقل زدکدومیب حرف حساب منداشتم که بدم خ یجواب

 اتاقمو مشغول آهنگ گوش کردن شدم يرفتم تو گهید کنه؟یخاموش م

 نهیبب یکس سمویخ يچشا خوامینم دوباره

 نهیعمره حال و روز من هم هی

 نهیشیهام نم هیگر يبه پا یکس

 کردم هیدلم گرفت و گر بازم

 خندمیهام م هیربه گ بازم

 دنیشن مویگر يصدا بازم

 خندنیهام م هیبه گر همه
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 گوشه هی دوباره

 خونمیو واسه دلم م نمیشیم

 هم زبونم هیتو حسرت  هنوز

 ......شدنو همراه آهنگ زمزمه کردم  ریاشکام سراز ناخودآگاه

 دونمیم نویو ا شهینم یول

 خوامینم دوباره

 نهیبب یکس سمویخ يچشا

 نهیروز من همعمره حال و  هی

 نهیشیهام نم هیگر يبه پا یکس

 دوباره دلم گرفته بازم

 غم گرفته يشعرم بو دوباره

 بوده یچ دغممینفهم یکس

 بوده یعمر ماتمم چ کی لیدل

 دوباره دلم گرفته بازم

 غم گرفته يشعرم بو دوباره

 بوده یچ دغممینفهم یکس

 بوده یعمر ماتمم چ کی لیدل

 کردم هیدلم گرفت و گر بازم

 خندمیهام م هیبه گر بازم

 دنیشن مویگر يصدا بازم

 خندنیهام م هیبه گر همه

 گوشه هی دوباره

 خونمیو واسه دلم م نمیشیم

 هم زبونم هیتوحسرت  هنوز

 دونمیم نویوا شهینم یول
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 خوامینم دوباره

 نهیبب یکس سمویخ يچشا

 نهیعمره حال و روزمن هم هی

 نهیشیهام نم هیگر يبه پا یکس

 ره دلم گرفتهدوبا بازم

 غم گرفته يشعرم بو دوباره

 بوه یغمم چ دینفهم یکس

 بوده یعمر ماتمم چ کی لیدل

 دوباره دلم گرفته بازم

 غم گرفته يشعرم بو دوباره

 بوده یغمم چ دینفهم یکس

 بوده یعمر ماتمم چ کی لیدل

 .نکردم افتیدر یبازم جواب زمیعز ریشب بخ: به فرهود اس دادم آخرشب

خونه درس  ومدمیکالس زبان م رفتمیکردن م هینبود کارم شده بود گر يهم گذشت ازش خبر گهید ي دوهفته

دوباره  شدیکه خوابم ببره صبح که م کردمیم هیدوباره اونقد گر کردمویدراتاقمو قفل م خوردمیشام م خوندمیم

بدونه  یحبت کنم یبهش کل کسالی یدوست داشته باش ویکیکه  زهیغم انگ یلیاز نو، خ يروز از نو روز

بده ،بده که عشقت جواب اس ام اس هاتو نده،بده که منتظرش  یلیخاموش کنه خ شویحاال گوش یول یعاشقش

.... دستات تودستاشه ینیخوابت ببره دوباره خواب بب هیاس بهت بده ناراحت کنندست که هرشب باگر هیتا یباش

 هیکه فقط  گذرونمیروزامو م دیام نیبه ا نمیبشو ببکه فقط خوا خوابمیخاطر م نیهرشب فقط به ا! دلم شکسته 

کرد اگه منو  غیاز من در نمیاما اون هم يکرده باشم که گفته باشه با افتیاس ازطرفش در هیاس ،فقط 

داد؟ هق  نیریش يعاشقمه؟چرابامن اونکارو کرد؟چرا وعده ها گفتیداد؟چرام يپس چرا منو باز خواستینم

برداشتم هدفنشو  رمویت ینشنون ام پ نایبابا ا مویگر يگذاشتم جلو دهنم که صدا دستمو شدیهقم داشت بلند م

  دادیخراطها بهم آرامش م دیآهنگ مج يگوشم صدا يگذاشتم تو

 یاز من باهاش راحت شتریب دیشا

 از من باهات راحته شتریب دیشا
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 يایب دیچشم براهم که شا همش

 و چهار ماه و چند ساعته ستیب االن

 يخودت پس زد يه دادوعد خودت

 کم طاقتم یکه رفت ياون روز از

 پره یقلب من از چ يدینفهم

 و چهار ماه ناراحتم ستیب ازت

 دنمیواسه د يروز تشنه بود هی

 شد ریاومد که فلبت ازم س یک

 که وقتش نبود یزمان قایدق

 شد ریشدم تو دلت گ ریدلگ من

 موج رفتار سرد دوسال يتو

 هکه آب از سرم رد بش نشستم

 من باشه که تا تهش تشنه ام به

 تا نذارم برات ، بد بشه رمیم

 رمیبعد تو من م ـــــرمیــــمیم

 رمیگ یتو از قلبم ، حقمو م يجا

 یبگذره تا فراموش ش چقدر

 خواب شب از سرم بپره چقدر

 واضح بگو نهیازت ا سوالم

 از من سره شیمهربونه چ چقدر

 قانعم کن گلم ال اقل منو

 منه هیره شبذ هی شیچ بگو

 تو میام به تصم یراض بدون

 شکنهیدلم م یشیم یراض اگه

 يتو پشت در کردمیحس م همش
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 و در وا شدو بسته شد ينبود

 لحظه بعد از دو سال نیتکرار ا با

 تو وابسته شد یخونه هم ب در

 بسمه گهیدارم اما د دوست

 ازت دلخورم يدار نهیک ازم

 سال دوم گلم هیهد نمیا

 سپرمی، دست اون مدستام تورو با

 چون که با احساسم یدونیم

 یشیبدتر م یچ هر

 روت حساسم بازم

 هرشب التیتابم با خ یب

 دل کم طاقت توبه کن المصب يا

 کردن  یبودمهربون ضعفم

 تو  يریدفعه م هر

 من برگردم چرا

 رمیبعد تو من م ـــــرمیــــمیم

 رمیگ یتو از قلبم حقمو م يجا

 دمیخندبار با تو گفتمو  نیآخر

 دمیترسیم یلیخ يروز نیهمچ هی از

زبان  يرشته  شمیقبول شدمو ستا یمهندس يرشته  ستین ادمی گهیچهرشم د یدوساله گذشته من حت درسته

 میخونیدانشگاه درس م کی يقبول شد هردومون تو

 دمیکرم پوششلوار  هیرنگمو با یکارامل يخط چشم ساده مقنعه رو سرم کردم مانتو هیکننده زدم با دیسف هی

 کرممو هم پام کردم  يها یکفش تابستون

 شد  رمونید گهیبدود شیستا -من

 خب باشه بابا اومدم  -شیستا
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 يها یو کتون یمشک يمقنعه  دویشلوار سف هیسبز روشن با يمانتو هیکردم  زشیخواهر دوقولوم اومد آنال یوقت

  میزد رونیشده بود باهم از خونه ب يا کهیبه به چه ت!سبز 

 رنداد؟یبهت گ گهیاون پسره د شیستا -من

 روش کم شد  گهینه د -شیستا

 داخل دانشگاه  میرفت مویشد یتاکس سوار

 شه؟یکالسات تموم م یک شیستا -من

 5ساعت -شیستا

  يفعال با نمتیبیخب پس م -من

  يبا -شیستا

افتادم  مایقد ادیامروزم  فتادمیم مایقد ادی کردمیدامیکه وقت آزاد پ شهیمن زودتر تموم شد دوباره مث هم کالس

 یکه دعوامون شده بودو حساب کباری ادمهیمنو جواب نده  ينشده بود اسا چوقتیاون زمانا که فرهود بود ه ادی

بهش اس  ارمینتونستم دووم ب گهیماه د1بعد ادماه بهش اس ندادم اونم ند1 گهیهم د پوتاریبه ت میزده بود

فرهود  ادیطاقت نداشتم شب ها بااشکو با گهیهفته دوباره باهام سردشد د2بعداز میهفته باهم خوب بود2دادم

صبرو تحملم تموم شده بود  گهیروز که د کیبود؟  تابیماه ب کی نیا يمثل من تو ؟اونمیامااون چ دمیخوابیم

 : به فرهود اس دادم

 بگم؟  يزیچ هیبهت  يدار ؟وقتیخوب زمیسالم عز -من

 آره بگو - فرهود

 خواهرت باشم  خوامیم -من

 نه - فرهود

 داشته باشمت  شهیتاهم خوامیبزار خواهرت باشم م کنمیخواهش م-من

 بهم نداد دوباره اس دادم یجواب فرهود

 فرهود کنمیخواهش م -من

  خوامینه من تورو به عنوان زنم م- فرهود

 خب بگو چرا خواهرت نشم؟ ؟نه؟یبگ یستیبلد ن يا گهید زیجز نه گفتن چ-من

 دوباره اس دادم دمینشن یجواب
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 باشه؟ گهیقبول کن خواهرت بشم د یقربونت برم فداتشم اله زمیعز -من

 نه نه نه نه نه - فرهود

تحمل کنم توچرا درك ) تفاوت بودنات یب(اتویتفاوت یب) محبت بودنات یب(اتویمهر یب تونمینم گهید -من

به منواحساساتم  نقدنسبتیا نکهیازاخواهرت بشم؟خسته شدم فرهود  خوامیکه م ناستیکه بخاطر هم یکنینم

  یتفاوت یب

 دمیاالن حال ندارم فردا اس م - فرهود

  یروشن کن فمویهرچه زودتر تکل خوامیباشه فردا صبح منتظر است هستم م -من

منو  ؟اونمیسخت بود که بشکنم خرد شم داغون شم من عاشقش بودم اما اون چ یلیخ دم،ینشدن یجواب بازم

خواهرم خوشحال شدم به همراه  دنیبغض دوباره اشک اُه خسته شدم، از افکارم خارج شدم باد خواست؟دوبارهیم

  شدمدرو درو باز کردمو وارد خونه  يتو دوانداختمیکل میبه خونه برگشت شیستا

 خونه یسالم براهال-من

 دیگلم خسته نباش يسالم دخترا - مامان

 سالم، ممنون -شیستا

 مامان یمرس -من

 شیکه استاد امروز داده بودو دوره کردم بعد رفتمو باکمک ستا ییمو عوض کردم تاموقع شام درسالباسا رفتمو

 که بابا گفت میشام بود زیسرم...میدیشامو چ زیم

 دیکه تنها نباش شتونیپ ادیمادربزرگتون م رازیش میبر میخوایم یمدت هیبچه ها منو مادرتون واسه -بابا

 بااعتراض گفتم من

 ؟یما چ د؟پسیبر دیخوایکجا م دینرا بابا  -من

منو مادرتون  دیبه خاطر شما دوتا تاآخر عمرمسافرت، شماها هم که بزرگ شد میتونیآخه دخترم ماکه نم -بابا

 میتهران موند نیا يازبس تو میخسته شد میگشتو گذار کن هامونیجوون ادیبه  میبر میخوایم

 گفت یخاص دیتاک هیبابا با  وبعد

 به همراه خانومم  يجردالبته م -بابا

 لبخند عشقوالنه جوابشوداد هیخاص به مامان زدو مامانم با یلییییلبخندخ هی بعدش

  میاز خودمون مواظبت کن میتونیبخدا ما م ادیمامان بزرگ ب دیخب حداقل نگ -شیستا
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 حاال بزار فکرامو بکنم -بابا

 به بابا بگو يزیچ هیمامان شما  -من

دوتا هم که به قول خودت بزرگ شدن  نیا شهیم تیاذ ياریمامانتو ب گنیست ممحسن بچه ها را - مامان

 انیاز پسِ خودشون برب توننیم

 دیشما بگ یخانوم هرچ میچشم مر -بابا

 .خواب توپ کردم هیهم گذاشتمو يرخت خوابو چشامو رو يشام رفتم تو بعدازخوردن

  دمیاز خواب پر میگوش يباصدا

 الو؟ -من

 کنم؟یصحبت م ستهیخانوم شابا  دیببخش -پسره

 د؟ییبله بفرما -من

 دانشگاه  يتو تونیمن مسعود مقدم هستم همکالس-پسره

 مقدم؟امرتون؟ يآقا دیخوب هست -من

جزوتونوقرض  میرو دار شیکه پ یلیواسه چندروز تعط خواستمیممنون، راستش غَرَض از مزاحمت م -مقدم

 امکانش هست؟ رم،یبگ

 يپس چجور میفرداهم که کال ما کالس ندار لهیکه دانشگاه تعط گهیروز د 4قط تامقدم ف يبله حتما آقا -من

 به دستتون برسونم؟

 رمیبگ امیکه خودم ب دینداره آدرس خونتونو بد یاگه اشکال -مقدم

 ...عصریول دیکن ادداشتیلطفا آدرسو  ستین ینه مشکل -من

 شمیپس من عصر مزاحمتون م -مقدم

 باشه خدانگهدار -من

 !من يخداحافظ ستاره  -مقدم

مقدم بودکه به من اون حرفوزد؟نه بابا مقدم  نیقطع کرد تو شُک حرفش موندم ا ویبگم گوش يزیچ تاخواستم

 گهید یکیبابا صدانکرده حتما با ؟نهیحاالاگه صداکرده باشه چ!کنهیصدانم کمویاسم کوچ چوقتیه

 ياونم باپسوند ستاره  زهاال دفعه دومش باشه؟تابه من گفته ستاره که ح یآخه مقدم ک ؟خبیدونیازکجام!بوده
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اتاقمو  ياومد تو شیبود که ستا5يطرفا دم،یراحت خواب الیافکارشدموباخ نیا الیخیب!بوده گهید یکیحتمابا!من

 گفت

 کارت داره گهیآقائه اومده دمِ در م هی یآبج -شیستا

 ؟یک -من

 مقدمه گهیم یآبج -شیستا

 ه؟یمقدم کدوم خر -من

 ش؟یشناسیس نمپ -شیستا

 نه  -من

 بره گمیباشه االن بهش م -شیستا

زودتر  نکهیا يبلند شدبرا میگوش يصدا) قهیچند دق(نیسرم بعد چند م يرو دمیتکون دادمو پتورو کش يسر من

 جواب دادم عیخفه بشه سر

 هان؟ -من

 د؟یخوب ستهیسالم خانوم شا -مقدم

 ؟یهست یچته؟اصال توک -من

 ....قرار بود جزوتونومسعود مقدم هستم  -مقدم

 وسط حرفشو گفتم دمیپر عیاومد سر ادمی یهمه چ تازه

 د؟یمقدم خوب يسالم آقا....زهیچ!....يوا يا -من

 د؟یخوبم خواب بود -مقدم

 د؟ییکجا... زهیچ...نه... یعنی...آره -من

 پشت در خونتون -مقدم

 داخل؟ دیاوردین فیخب چرا تشر -من

 يها هیمنظورم توهمون ما یول انهیدرست نوشتم  دونمینمبچه ها (رهیانگاز به همش واال

 دیشناسیکه بهم بگن منو نم دیگفت) زاستینجورچیخواهروازا

 اصال اسمتونو فراموش کرده بودم  خوامیعذر م -من
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 هیآب به صورتم زدمو  هی عیاتاق خودش بود سر يشتویقطع کردمو در خونه رو زدم ،ستا لمویموبا یگوش

 باز کردم ویدر خونه بلند شد در ورود يهمون موقع صدا ییرایپذ يردمو رفتم تومانتووشال سرم ک

 ستهیسالم خانوم شا -مقدم

 داخل دییمقدم بفرما يسالم آقا -من

 شمینه مزاحم نم -مقدم

 ارمیداخل تامن جزوه رو براتون ب دیی؟بفرمایچه مزاحمت -من

 باشه چشم  -مقدم

 چینشست منم رفتمو آب پرتغال آوردمو بهش تعارف کردم بدون ه يمبل روبه درورود يخونه شدو رو وارد

خب ! تا شربت بهش دادم مشغول خوردن شد!اومده ابونیبچم از ب رمیبم یاله(برداشتو مشغول خوردن شد یحرف

 اتاقمو جزومو آوردم يع رفتم تویسر!) بهش نگاه کنه که ینگه داره ه يکه دکور يکه بخوره نداد يشربتو داد

 جزوه نمیا دییفرماب -من

 مزاحم شدم دیمتشکرم ببخش -مقدم

 کنمیخواهش م -من

 خدانگهدار -مقدم

 خداحافظ -من

 گفت یطونیلحن ش هیاومدوبا رونیازاتاق ب شیرفتنش ستا بعداز

 ه؟یمقدم ک -شیستا

 !زمهیعز يها یاز همدانشگاه یکی -من

 ست؟هست؟یافت که ن یستاره ب -شیستا

 ؟يمن شک داربه  شینه به جون ستا-من

 !تهیمنظورم همون شکست عشق فتهیکه قبال برات افتاد دوباره ب یاون اتفاق خوادیدلم نم یخب نه ول -شیستا

 درس بخونم فعال رمیگلم برم من م یقربون آبج -من

ه منواون واس فتمیاون ب ادی دیافتادم نه نه نبا ادفرهودیدوباره  یکتابمو باز کردمو مشغول خوندن شدم ول رفتم

اون موقع ها باچند تا دختر  دمیهم فهم ایتازگ یحت شهیاون منو پس زد منو رها کرد باورم نم میهم تموم شده ا

که  یاون يا! خدا يا شه؟یچرافرهود فراموش نم ؟چرا بغضم گرفته ه؟یچ يبرا یبغض لعنت نیهم بوده ا گهید
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عشقم خردم کرد رهام کرد  اینهام گذاشت خداعشقم ت! ایخدا کشمیدارم زجر م نیبب نینگام کن بب ییاون باال

کرده بودم بهش  هیفرهود بامن چکارکرد؟ پروردگارا بهش تک نیکمکم کن نزار بشکنم نزار خرد شم بب ایخدا

بود باهمه بود جز من منو  گهید یکیشد؟قلبش روحش مال  نطوریچرا؟آخه چرا ا چرا؟آخه ایداشتم خدا نانیاطم

 ينجوریبودم اما چرا اون ا شیمنکه همه جوره پا خواستمشیشقش بودم منکه ممنکه عا خواستیواسه هوس م

دوسش داشتم حاضربودم بخاظرش همه کار بکنم  یلیتنهام بعد فرهود تنها شدم دوسش داشتم خ ایکرد؟ خدا

 !ابله يدختره  يشدیعاشق م دینبا یشد؟ ستاره قدم کج برداشت نطوریپس چرا ا خواستینم ویقلبم جز اون کس

 يدوست نداره،ستاره قو ویا گهیدختر د چیکه ه ستین یمعن نیبهت گفت دوستت داره صرفا به ا يپسر هیاگه 

 دیبا یتالشتو بکن تینها دیبا یخاطراتشو هم پاك کن يکه چهرشو از ذهنت پاك کرد يهمونظور دیباش با

ه گرفتم تمرکزمو جمع کردمو مشغول افکار فاصل نیاز ا... دیبا دیبا یبتون دیبا يدل ببند گهید یکیبه  یبتون

 رفتم ییرایپذ دموبهیمامان دست از خوندن کش يخوندن درسام شدم باصدا

 ستاره؟ - مامان

 بله؟ -من

 دخترم نجایا ایب- مامان

 شدهیچ نمیمامان که بب شیرفتم پ عیسر

باشه  یرت باش هرچمواظب خودتو خواه میایهم نم گهید يتاآخر هفته  رازیش میریم میستاره جان مادار -ماما

  ياز خواهرت بزرگ تر) قهیدق( قهید1تو

 به سالمت دیبر یچشم مامان -من

 گفت دیتاک یباباهم بعد کل دیدرآغوش گرفتو بوس شویمنوستا مامان

  دیاومد به آرشام بگ شیپ یمشکل دیمواظب خودتون باش -بابا

 يمن از اون آرشام پسرعمو! ه پدر منتوسرم اخمام توهم رفت ، آخ دنیحرف بابا انگار باسنگ کوب نیباا

کردم باخوش  یموضوع شدمو سع نیا الیخیب! منو بخوره اه خوادیباچشاش م ادیبرسرم خوشم نم زوخاكیه

 کنم یاز بابام خداحافظ ییرو

 چشم باباجون -من

 گفتم شویرو کردم به ستا نایرفتن باباا بعداز

 ست؟ین بیبنظرت عج -من
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 به؟یعج یچ -شیستا

 رازیش رنیدارن م ییهویمامانو بابا  هنکیا -من

 به؟ینه کجاش عج -شیستا

 به جون تو زننیمشکوك م -من

 حاالهم کارآگاه نشو برو شام درست کن! به جون عمت مگه من جونمو از سرراه آوردم؟ -شیستا

 دمیبود من سف اهینوکر بابات س -من

 !بود تو هینوکر بابام شب ؟اتفاقايسادیچرا وا گهید برو د -شیستا

 !یروتو برم هع يا -من

 !خانوم یآبج میچاکر شوما هم هست -شیستا

! ستیتوش ن يآماده ا يغذا چیماشااهللا ه! باز کردم هوووف خچالویپس زدمو رفتم سمت آشپز خونه در شویستا

مبل  يرو کمیبرداشتم و مشغول درست کردن شام شدم شامو که پختم رفتم که ... وینیزم بیبسته گوشتو س هی

 برداشتم ویتلفن خونه بلند شد گوش يکه صدا نمیبش

 د؟ییسالم بفرما -من

 گفتیبلند شد که م يمرد يمردونه  يصدا

 سته؟یمنزل خانوم شا -مرد

 بله، امرتون؟ -من

 هستند؟ ستهیشا يآقا -مرد

 منظورتون آقا محسن هستش؟-من

 بله -مرد

 گمیمن بهشون م دیبگ دیدار يرفتن مسافرت ، کار شونیا -من

 خانوم حرف بزنم؟ شیبا ستا شهینداشتم فقط م ینه کار خاص -مرد

 اسمتون؟-من

 مقدم هستم  دیسع -مرد

 خدمتتون باشه  یگوش -من

  شیاتاق ستا يبدو رفتم تو بدو
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  دییقلو زا 3بدوکه گاوت شیستا -من

 شده؟یاتاقه؟ حاال چ يچه طرز اومدن تو نیا! يریدرد بگ يا -شیستا

 اره؟پشت خط کارت د یکی-من

 اسمش؟ -شیستا

 مقدم  -من

 شیگل کرده بود همونجور زل زده بودم به ستا میبرداشت منم که فضول ویرفتو گوش عیسر شیستا

 الو؟ -شیستا

-.......... 

 مقدم يسالم آقا-

-......... 

 د؟یممنون شما خوب-

-......... 

 راستش پدرم رفتن مسافرت-

-........ 

 گهید يآخر هفته  -

-......... 

 دیممنون لطف کرد-

-......... 

 رسونمیم تونویچشم بزرگ-

-......... 

 شب خوش -

 ؟یکنینگام م يدار ينجوریاه بابا ستاره چته ا -شیستا

 تابناگوش باز کردمو گفتم شموین من

 ه؟هان؟یک دیسع -من

  گهیدانشگاه بود د ياز بچه ها یکی -شیستا
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 عر عر خوب شد؟ راستشو بگو  یمنم گوشام مخمل -من

 دیگور به گورت کنن سع يا -شیستا

 !مردم گناه داره ؟جوونيدار کاریچ دیبه سع! اوا -من

 دهنتو پیز -شیستا

 وسط حرفش  دمیپر

 ببند -من

 قربون آدم -شیستا

 وسط حرفش  دمیپر دوباره

 فهم  زیچ -من

 تو يا -شیستا

 روحت -من

 کوسن به طرفم پرت کردو گفت هی شیستا

 يریدرد بگ يا -شیستا

نه ! منو دوست نداره یشکیه! چک کردم هووف مویاتاقم گوش يرفتم تو دمیخندیکه م ینگفتمو درحال يزیچ

اس ام اس اومدو  يصدا هویتخت  يپرت کنم رو ویتا خواستم گوش) اس ام اس(اس هی یدارم نه حت یسکالیم

: و بازکردمو خوندمامیدوسم داره پ یکیحداقل  یعنیذوق کردم که  یخاموش روشن شد کل لمیموبا يصفحه 

برم که دوباره  رونیپرت کردم روتخت خواستم از اتاق ب ویبود گوش رانسلیاز ا امیپ ششیا.... یمشترك گرام

.... یمشترك گرام:همراه اوله که نوشته ندفعهیبرداشتمو گفتم حتما ا ویگوش یاس ام اس اومد باکالفگ يصدا

 : بود تهاز ناشناسه خوندمش نوش دمیباز کردمو د امویپ

 .خاطره ها محو شوم يدفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو باهمه  اهیکه در قبر س ستیآن ن مرگ

 :اومد بازش کردم از همون ناشناسه بود گهیاس د هیدوباره  هیبعد چند ثان! متر شاخ درآورده بودم1اصال

 . نکرد ادمیکردمو  ادشیکه  یکس ادیبارها دلم شکست به  یکس یب درحصار

منو از  شیستا! شمارشم ناشناسه ه؟یآخه اون ک! اوردمیکار از شاخ درآوردن گذشته بود داشتم دم در م گهید

 گفت دویکش رونیافکارم ب

 ؟يدیچرا جواب نم کنمیساعته دارم صدات م میستاره ن-شیستا
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  کردمیداشتم فکر م دیببخش یچیه-من

 خخخ!بزرگرو خورد کهیروده کوچ میشام بخور میبر ایب -شیستا

 میباشه بر-من

 آشپزخونه يتختو رفتم تو يانداختم رو مویگوش

 ؟يدار يچه خواهر هنرمند یکنیحال م ییخدا شیستا!چه کردم نیبب!به به به -من

 کار را که کرد؟ -شیستا

 شام پختم دمیهم زحمت کش یمن، کل گهیخب معلومه د -من

 تمام کرد کار را که کرد؟آنکه!اتتیخاك عالم برسرت بااون ادب-شیستا

 است؟ینجوریا پس ا -من

 خخخ!استینه بابا اونجور -شیستا

 !ایراه افتاد! بال گرفته يا -من

 راه افتاده بودم -شیستا

 میمبل نشست يرو میتموم شدن ظرفا رفت م،بعدازیظرفارو شست شیباکمک ستا میخنده خورد ویبا شوخ شامو

 برام بگو؟خواستگارته؟ دیاز سع کمی -من

 بگم؟آره خواستگارمه یخب چ-شیستا

 د؟یآشناشد یاز ک ه؟اصالیچ د؟رشتشیبگو چطور آشناشد-من

ازش گرفتم چون شاگرد  مویدرس يچندبار اشکاال مهیهم رشته ا میدانشگاه آشنا شد يتو دیمنو سع-شیستا

 ترمش از من باالتره م،اونیتاکالس مشترك دار2خرخونه کالسمونه البته مافقط

 !طونیش يگه؟آره؟ایمخ زدنه د ستین يریکه اشکال گ ایریاز همون اشکال گ -من

 گهیخب انگار ازم خوشش اومده د ینداشتم ول ينه بخدا اصال قصد بد-شیستا

 بود؟ یچ شیلیخب فام -من

 مقدم -شیستا

 مقدمه اتفاقا پسرم هست شیلیدارم که فام يهم رشته ا هیچه جالب منم  -من

 خب داداششه -شیستا

 جون من؟ -من
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 خخخخخ!مرگ توبه -شیستا

 ریزبونتو گاز بگ -من

 ،ییرفتم صورتمو شستموآماده شدمو رفتم صف نونوا عیسر دارشدمیصبح که شد ب میدیرو همون مبال خواب شبو

زنه که پشت سرمن  هی کنه؟یم گامین ينجوریچرا ا اروی!کردما شیآرا کمیدرستش کن خوبه فقط  ایوا؟ حاال ب

 بود گفت سادهیصف وا يتو

 نیهست دیجد ي هیشما همسا-

و  ییصف نونوا امیسال تاسال نم کردمیفکرو م نیاونا بودم هم ياگه منم جا یول!گفتم مردم چقد فضولن تودلم

 ومدمیچون اگه نم امیاما االن مجبور بودم ب!شیستا ایبابا  ای کردیم امامانیکارارو  يهمه  زایچ نجوریا ویخرد

 خوابِ خواب بود که ماشااهللا شمیستا مردمیم یاز گشنگ دیبا

 ستمین دینه خانوم جد-من

 دیزنه که جلوم بود پرس یکی اون

 د؟یمال کدوم محله ا دمتیتاحاال ند-

مردمو  يحتما همه  دیکه با یشما کالنترمحل رم؟مگهیاز شما اجازه بگ دیواسه ورودو خروج با دیببخش-من

 ؟یورودو خروجشونو صادر کن يواجازه  ینیبب

روشونو کم کرد  دیپروهستن با یلیخ ایحرف نزد، واال بخدا بعض گهیشد روشو برگردوندو د حرفم قرمز نیبا ا زن

توچشام نگاه  رهیخ نجوریازحد گذرونده بود هم گهیپسره که د هی کردینگام م یواشکیمردا داشتن  يهمه 

 گفتم دموپسره زل ز يسال داشته باشه توچشا 21-20يدورو برا خوردیم کردبهشیم

 عمو؟ -من

 ؟ی؟بامنیبامن: گفتنینگام کردن هرکدوم م شتریمردا برگشتن ب مهه

 بود دوباره گفتم دهیچون لباس سبزم پوش دمیکه دارم اونو مورد خطاب قرار م اوردیاصال به ابروش خم ن پسره

 !اریخ! يهو -من

 قرمز شده بود همونجور پرو پرو توچشام نگاه کردوگفت یکه مث چ پسره

 بله؟ -پسره

 ؟يدیتاحاال ندخوشگل -من

 باتعجب گفت پسره
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 !!!جان؟ -پسره

خب اونورو نگاه  یکنیم گامین يسادیوا)همون بز هستش یمنظورمون از چ نجایدرا(  یساعته مث چ مین -من

  گهیکن د

مرداهم که  رفتنیهم چشم غره م ایبعض دنیخندیم زیر زیمردم داشتن ر ومدیخونش در نم يزدیکارد م پسررو

آهان  نم،ینب اروینحسِ خ ي افهیگفتمو رومو کردم طرف مخالف مردا که دوباره ق شیا هی کردن،یبد نگام م

بابا  يا!...واال!هم هست يبزچه س دم؟لباسشیکجاد نویاه ا!زنهیآشنام افشیپسره ق نیا اریگفتم خ یراست

 خخخخ!که جلبکه ستشیحافظه ن هیحافظم قدّ ماه دمش؟ماشااهللایکجاد

همون  نکهیبه به ا دمیبرگشتم د!ارشوریخ ارشوریخ زنهیداد م یداره ه یکی دمیدفک کردن بودم که  مشغول

 بهش نگاه کردمو گفتم تیپوزخند رولبش بود باجد هیاومدجلو  سادمیوا دید یوقت سادمیسرجام وا ارخودمونهیخ

 ؟حرفتوبزنیکنینگاه م ينجوریه؟چراایهان؟چ -من

 یهواس پرت یلیخ یدونستیفقط م یچیه- اریخ

 به طرفم گرفتوگفت یکه پول کردمیداشتم بهش نگاه م بابهت

 یپولتو نگرفته رفت هیبق - اریخ

 ...راهشو گرفتو رفت بعدشم

نگاه به لباسام  هی)گلم يالبته بالنسبت شما دوستا(شدن وونهید ارشور؟وا؟ملتیخ گفتیبه من م نیچرا ا حاال

که گور به  یاله! شور اریخ گفتید که بهم مبو نیتنم بود، آهان پس واسه هم یسبز لجن يمانتو هیانداختم 

مانتو رو بپوشم  نیعمرا ا گهیمن د صالاه اه ا! يعقده ا يپسره !که سنگ قبرتو بادستام بشورم یاله!یگوربش

 گفت دویمنو د شیخونه که ستا يتو رفتمیم کردمویدرخونرو باز م کردمویداشتم غرغر م نجوریهم

 ؟یصبح يکَله  یکنیغرغر م راشده؟چیدوباره چ!اوه اوه اوه -شیستا

دلشو  شیماجرا ستا دنیگفتم بعداز شن شیماجرارو واسه ستا دادمیکه داشتم تو دلم اون پسررو فش م همونجور

اومدو باهم  شمیستا قهیرفتمو وارد آشپزخونه شدم بعدازچنددق يبهش چشم غره ا دیخندیم یگرفته بودو ه

 ....میصبحانه خورد

تخت بود اصال حواسم  يافتاد که رو میاتاقم لباساموعوض کردم چشمم به گوش يتم توخوردن صبحانه رف بعداز

 :نوشته بود رانسلمیبه خط ا ارویدارم دوباره از همون  امیپ هی دمیبهش نگاهم نکرده بودم د یحت شبینبود از د

 که گذشته ات را ساخته یگذشتن از کس ستیساده ن باورکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٢٣ 

 يشماره  چکدوماشونیه فرسته؟دوستام؟نهیم نارویا یداره؟اصال ک يا یه معنچ امایپ نی؟ایچ یعنیحرفا  نیا

اس مخفف (واسم اس یداره اشتباه دیشا هیک نیپس ا! خطمو دارن یکیاون  يخطمو ندارن همه شماره  نیا

 !فرستهیم)همون اس ام اس خودمونه

 :اس دادم اروی به

 شما؟ دیببخش

 :داد اس

 آشنا هی

 کن یاضح معرفخودتو و...نشناختم -من

  یشناسیمنو م يستاره به زود-ناشناس

 ؟!دونهیاسممو از کجام!الخالق ؟وا؟جللیچ

 ؟یدونیاسم منو ازکجا م -من

 !باتو بودن تنگ شده است يحال ساده  يو مضارع ها خسته شدم دلم برا یازماض -ناشناس

حرفاش  شه؟آخهیعاشق م یک دهیمن؟نه بابا ستاره آخه ند ؟عاشقیعاشق ک ه؟عاشقه؟اونمیک گهید نیا!اخدای

عاشقته؟نه  یعنی دهیبهت اس عاشقانه م یخاك توسرت مگه هرک يا!انگارعاشقه!ها دهیم یعشقوعاشق يبو

اصال !گفت ستاره بهم دونهیاسممو هم م نکهینه ا یگرفته ول یآره حتما اشتباه!خب حتما اشتباه گرفته

 !هیلینشم خ خل!بگذرونه ریهوووووووووف خدابخ!!بهیعج یلیخ!بهیعج

 رمیتموم شدو ازامروز دوباره م التیچندروز تعط نیبود ا يبراتون بگه هرجور جونم

 نیا سینطورنینه اصال ا!من واسه دانشگاه ذوق کردما دیفک نکن ونیخخخخخ خانوما آقا!هورا!!ولیا....دانشگاه

من  گنیکه م تنهس ایزاون حسا!عاشقانه ؟ازنوعینوع اس ؟چهیناشناسه بهم اس داد اونم چ نیا نقدیچندروز ا

خوشحالم  التیاز اتمام تعط نیواسه هم شدمیداشتم خل م یراست یراست گهیازاونا داد د!عاشقتم یلییییییخ گهید

 !واال!شهیدلم وا م زنمیبهار حرف م نیدوکلوم با ا رمیحداقل م

سرم  مویکوتاه مشک يه پوش دادم مقنع کمیتن کردم موهامو یمشک نیشلوارج هیمانتوسبزموبه همراه  همون

 هیرژگونه خب حاال  کممیکمرنگ  یرژصورت هیزدم  دکنندهیسف هیگذاشتم  رونیموهامواز مقنعه ب کممیکردم 

 يوااااا يا دمیکش) کج( بیرتاخط ا3ُتک تک ناخنام  يبرداشتم رو مویطراح ي رهیالك شبرنگ سبز الك سبزت

 اومدوگفت شیدربودم که ستا يوشگلمو پام کردم جلوخ یمشک یسانت 10پاشنه يرفتم کفشا عیسر! شد رمید
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 ؟یکجابه سالمت -شیستا

 !دانشگاه البته بااجازتون رمیم -من

  یعروس يریفک کردم م -شیستا

 بنداز  کهیکمتر ت -من

 شهیم رمیداره بدجور د ينگاه به ساعتم کردم واااااااا هی

 رم؟یواست سرراه بگ يخواینم يزیچ.....خونه گردمیبرم2ساعت-من

 نه خدافظ -شیستا

  يبا-من

 يا...پسررو نیآخ ا...اونارو يوا...نارویاوه اوه ا...ازدردانشگاه رفتم تو...گرفتمو رفتم دانشگاه یتاکس هی سرکوچه

وارد !به خودم ولیبابا ا....کردنیکرده بودم همه پسرا داشتن نگام م پیبدجور خوشت نکهیمث ا...ویکی نیا يوا

 :بهار به طرفم اومدو گفت دیا به طرفم چرخکالس شدم که تمام سره

 د؟یدیند دویرسیبه خودش نم کردوینم شیزشت که سال به سال آرا ختویریدختره ب هیخانوم شما  دیببخش -بهار

 !اسمشم بهاره سادهیاتفاقا جلو روم وا دمیا چرا د -من

 ازم گرفتوگفت یشگونین بهار

 ؟يکرد پیخوشت نقدیبعد دانشگاه که ا يار دارقر یباک نمیراستشو بگو بب!بچه پرو يا -بهار

 !االن تو دانشگاه قرار دارم نیگفته بعد دانشگاه قرار دارم؟بابا هم یک -من

 ؟هان؟يزد ویمخ ک نمیبگوبب!ایراه افتاد!ولیبابا ا يجون من؟وا -بهار

 متعجب بهم نگاه کردو گفت ي افهیبهار با ق رخندهیزدم ز یپخ هوی

 ؟يخندیم یبه چ -بهار

 خخخ!به تو -من

 مگه من خنده دارم؟! يدرد رو آب بخند يا -بهار

 شه؟یبا من دوس م ی؟ آخه ک!بابا دوس پسر من کجابود! یکنیمنو باور م اتیزود چرند یلیخ ینه ول -من

 از پشت سرگفت یکی هوی

خودم باهات  دونمیبابا منکه م!دونستهیتاحاال باهاتون دوس نشده قدرتونو نم یمادمازل هرک دیینفرما نجوریا-

 !شمیدوس م
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کرده  پیکن چه خوشت گاین يهمون مسعوده واااااا نکهیاوه اوه اوه خاك عالم به سرم ا دمیپشت سرمو د برگشتم

 يوا پشویت يچه صورتشو صاف کرده وا يبهتره وا میبگ غهیت 12نه بابا يوا غهیت6صورتشو  يوا...موهاشو يوا

 .... يوااااااا يلباسشو ا

 بپرس هیاز بق يمن خوشگلم باور ندار انه؟بابایخوشگلم  ینیکه بب یکنیم زمیآنال يدمازل االن دارما -مسعود

 بلند گفت يبا صدا بعدخودش

 ستم؟یخوشگل ن پویبچه ها من خوشت-مسعود

 کالس که اسمش نگار بود گفت ياز دخترا یکی

 یآره مسعود جون خوشگل-نگار

 فتکه اسمش غزل بود گ گهیدختره د هیازاونور

 یتک!يمسعود لنگه ندار-

 زشدشیر ينشستوپشتشو بهم کرد مسعود با چشما عیحالت تهوع رو دراوردم که انگاربه غزل برخوردو سر يادا

 شدو گفت رهیبه چشام خ

 !کردن فیهمه ازم تعر يدیواقع نشدم؟د دتییمورد تا -مسعود

 فتهیخودش يادیو ز یازخود راض!مث خودتن یکیکردن  فیکه ازت تعر ییچندش همه اونا ییاووووق ا-من

 هستن 

 شروع به درس دادن کردومسعود نتونست جوابمو بده  عیجواب حرفمو بده که خداروشکر استاد اومدوسر اومد

 دانشگاه  کیشاپ نزد یکاف میبا بهاررفت میساعت وقت داشت1 يبعد تاکالس

 !ایکرد رییتغ یلیستاره خ گمیم-بهار

 زمیقربونت عز -من

 به حال پسرا يوا گهیبخورمت د امیب خواستیشدم دلم م یبه هول یلحظه هال هی شییخدا-بهار

 خخخخخخ!زییییییییه -من

 گفت یکیکه  میمشغول بگوبخند بود نجوریهم

 شتون؟یپ نمیبش تونمیم-

باداششودوستش اومده بودن و منتظر بودن که بهشون ! مسعودمقدم خودمونه نکهیبه به ا....بهش انداختم ینگاه

 کنارمون، ننیه بدم تابشاجاز
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 بهارگفت

 دیتونینه نم-بهار

 رو به من گفت دیهمون سع یعنیمسعود  داداش

 دارم باهاتون  یکار واجب-دیسع

کنارمون  دمیوانمود کردم که انگار مزاحم وقتمون شدنو به اجبار دارم بهشون اجازه م ينگاش کردم و جور کمی

 ننیبش

 دینیبشباشه  دیکنیاصرار م دیحاالکه دار-من

 تاهم ازخداخواسته اومدنو کنارمون نشستن3 اون

 سته؟یخانوم شا-دیسع

 بله؟-من

 رون؟یب میخانوم بر شیامروز امکانش هس که باستا-دیسع

 ....یول -من

 وسط حرفموگفت اومد

 کنمیباپدرتون هماهنگ م دینباش يزینگران چ-دیسع

 باشه -من

 دیکه بغل دست سع يردن سفارشامون وقت کردم به پسرتاآو میسفارش داد يزیهرکدوممون چ مویگرفت منورو

چپ  دوسمتیسع قابغلیدبودودقیبهارسمت راستم بود بغلش مسعود بود روبه روم سع(بندازم ینشسته بود نگاه

 ياو ياو...خوشگل بود یلیداشت خ ییتودل برو يچه چهره ) همون دوستشون نشسته بود یعنیمن اون پسره 

عرض کردم که  يبنده خواهر برادر!لحظه دهنتوببند هینداجون شما !ت باشاستاره مواظب حرف زدن ياو

لبم نشست فک کنم متوجه لبخندم  يرو يپسره چقد آشناست ناخودآگاه لبخند نیا يچهره  يوا! خوشگله

 شدچون اونم بهم لبخندزدوگفت

 ه؟یاسمتون چ-

 انیستاره مهرجو -من

 هستم انیخوشبختم،منم سپهر مهرجو -
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 کنهینگام م رغضبینگاه به بهارانداختم اوه اوه داره مث م هیم،یهم داد لیتحو حیلبخندمل هیمویداددست  باهم

نه !شده یرتیوا؟خب حتما بخاطر من غ!چشاش قرمز شدن!چه ترسناك شده یینگاه به مسعودانداختم ووو هی

 ؟دوسی؟خواهرشیبشه؟زنش یرتیکه روت غ یکجابود؟اصال مگه تو چه کارش رتشیبابا غ

چشاش قرمز  ادیحتما خوابش م یگینداجون تو راست م چکدومیه:جواب خودمو دادم ؟کدومش؟خودمیخترشد

 نیا ياصال تو دیسع يدروینگام چرخ! میکردیم لیسفارشاتمونو م میداشت میشده همه مشغول خوردن شده بود

سپهر قفل  ينگام رو! کردیمنگاه  هارنگاه به سپهر انداختم داشت به ب هی زنهیحرف م شیداره با گوش ستیباغان

باشه وقت  ادمی! خلوچل يوا؟پسره !رفت یمسعودازجاش بلندشدو بدون خداحافظ هویشد درهمون حال بود که 

 !داره يبه بستر اجینشون بدم فک کنم احت يزیچ یروانپزشک هیمسعودو ببرم به  نیکردم ا

 :دم گوشم گفت بهار

 کرد؟ ينجوریوا؟چرا ا -بهار

 !دونمینم -من

 بخدا وونستیپسره د -هارب

 تکون دادم  دییتا یبه معن يسر

 به من کردو گفت درویسع

 میکنیرفع زحمت م گهیخب ستاره خانوم ماد -دیسع

 باشه خدافظ -من

 !دیکردیزودتر رفع زحمت م -بهار

 به بهار انداختوگفت ینگاه سپهر

 !شماچقد زبونتون درازه-سپهر

 به توچه؟مگه من ازت نظر خواستم؟ -بهار

 زیچ هیسپهر  يچهره  يکه نخنده تو کردیسپهرم خندش گرفته بود داشت خودشو کنترل م رخندهیزدم ز یپخ

 برام آشنائه؟ نقدیچراا دمیچهره رو کجا د نیمن ا!من يخدا يآشنابود وا

بخاطر حرف سپهره  دادیکه نشون م یبهار باحالت عصب میزد رونیشاپ ب یمنوبهار هم از کاف قهیچنددق بعداز

 فتگ
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آسمون به حالت  يکه مرغا ارمیازت درب يپدر يآ! زبون دراز گهیپرو زل زده تو چشام بهم م يا ا ا پسره -بهار

 راه بندازنو زار بزنن یروضه خون

 !ها شهیم دیحرص نخور موهات سف نقدیبهارا -من

 ببند اصال حوصله ندارم -بهار

 !چشم چشم بابا پاچمو ول کن -من

 میبابهار درحال حرف زدن بود میباهم وارد دانشگاه شد...رفت که حساب کار اومد دستم بهم يغره ا بهارچشم

 :جلو رومون گفت دیپر یکی هویکه 

 پخخخخخ -

 گفتم زدمیکه نفس نفس م نموهمونظوریترك شدم دستمو گذاشتم روس زهره

 وونهید يپسره  -من

 گفت دیخندیکه م یدرحال پسره

 ؟يدیخانوم خوشگله ترس-

 بلند نشه گفت ادیداشت کنترلش کنه که ز یکه سع ییصدابا بهار

 !يبکش برو هرّ)راهتو(راتو رینخ-بهار

شدو صورتشو برد جلو صورت  کیقدم به بهارنزد هینازکشو که معلوم بود برداشته داد باال  ياون ابروها پسره

 بهارو گفت

 ؟!به توچه یول!مادام یوزمیاکسک-

 شوریب کهیکه به منچه؟هان؟مردت هیهه منظورت چ!! به منچه؟ -بهار

 گفت دادیکه منو باانگشتش نشون م یبار چشم توچشم بهار درحال نیشدو ا کیدوباره به بهارنزد پسره

 ؟ییهلو نیمگه تو زبون ا -

 شدمو گفتم کیبهش نزد یشده بود باحالت تهاجم زیصبرم لبر يکاسه  گهید

 ؟یزبون منه خب که چ نیآره ا -من

 نوع رفتارم تعجب کرده بود گفتکه انگار از پسره

 مث تو هستم یسرکش يخب نترس من استاد رام کردن دخترا یول ؟يهلو؟رم کرد هیچ -

 چشمک نثارم کرد هی وبعد
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با  يصدا هیبرد که  ورشیکرده بودو به طرف بهار  یزد تو سر پسره،پسره هم قاط فیباک دونهیرفت جلوو  بهار

 حالت داد گفت

 ؟یکنیم یغلط چه يدار ياشکان مهدو-

 بلندگفت بایتقر يمتعجب اما باصدا يبودم اسمش اشکانه باچهره  دهیکه حاال فهم پسره

 سپهر تودخالت نکن -

 خودمونه انیهمون سپهر مهرجو نیا ا دمیفهم دمیپشتمو د برگشتم

 روبه سپهر گفت بهار

 االغ اومده مزاحم ما شده نیا-بهار

 به اشکان کردو گفت یسپهرنگاه

 ره اشکان؟آ -سپهر

بعد بهارو نشون دادوگفت (هلو خوشم اومده  نیاز ا) منو نشون دادوادامه داد(؟یخب آره خب که چ -اشکان

 کنمیفقط زبونش درازه که کوتاهش م ادیهم بدم نم يحور نیازا)

 يتو غلط کرد -سپهر

 ؟یهست يدوتاحور نیا يتو چه کاره !سپهر مواظب حرف زدنت باشا!هوووو -اشکان

 :نشون دادوگفت سپهرمنو

مونده که نزده  یهم نامزدمه خب حرف يحور یکیاون )بهارو نشون دادوادامه داد(خواهرمه يحور نیا -سپهر

 باشم؟

 رفته گفت لیتحل يصدا هیبه سنگ خورده رو به سپهر کردو با رشیت يدیکه د اشکان

 دیببخش -يمهدو اشکان

 گفتن اون حرف راهشو گرفتورفت بعداز

 واقعا ازتون ممنونم انیجومهر يآقا -بهار

 درازتو موش خورده؟ ؟زبونیاستفاده کن يلفظا هم بلد نیا پس شما ازا -سپهر

 زبونشو نشون دادو گفت بهار

 میبر ایستاره ب! که؟ يدیموش نخورده سرجاشه د رینخ-بهار

 ....که استاد نرفته باشه سرکالس میکردیدعا دعا م مویبه طرف کالس به راه افتاد باعجله
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 یتاکس هیمنتظر  ابونیخ يکردمو رفتم تو یبود بعد کالس بابهار خداحافظ ومدهیکه استاد هنوز ن خداروشکر

 ادیم یتاکس نقدیا نجایا مینخوا یروز ما تاکس هیاگه  نایحاال بب!شدیکه نم شدیرد نم یشدم اما اصال ازاونجاتاکس

 !شانس نیاه لعنت به ا...که نگوونپرس اما حاال

 گهیجلو پام زد رو ترمزرفتم عقب اونم اومد عقب رفتم جلو اونم اومد جلو د ایزانت هیکار بودم که اف نیهم يتو

 !مقدم خودمونه دیهمون سع نکهیا ا دمیفش آبدار به راننده بدم که د هیکالفه شدم دهنمو باز کردم که 

 متونیرسونیم دیسوارش -دیسع

 شمینه مممنون مزاحم نم -من

 میریهم مس!که مزاحمت نداره -دیسع

 آخه -من

 دیبه نفعتونه سوار بش شهینم دایپ یموقع روز تاکس نیا -دیسع

الل بشه  خواستیحرفا گذشته خودش اصرار کرد سوار شم م نیاز ا گهیداره راست م دمیفک کردم د کمی

باز کردمو سوار  باکمال آرامش در عقبو! گمیدروغ م دیبگ گمیاگه دروغ م!داره ومدیتعارف اومد ن!واال!تعارف نکنه

 بود گفت یمسعود که درحال رانندگ...شدم

 يشدیسوار م گهیساعت د هی یزاشتیم -مسعود

  انهیسوار بشم  نمیبب کردمیم نیسبک سنگ دیخب با -من

 ؟یگیم ينجوریکه ا ي...خونه خا متونیببر ای متونیبدزد میخواستیمگه مام -مسعود

  ستین دیبع یچیازتو ه-من

 دید نیماش يجلو ي نهیکردم که ازتو آ يش زبون درازبرا نوگفتموبعدیا

 !مسعودبس کن -دیسع

 ادامه داد وبعد

 رونیب میاجازه دادن که عصر بر شونیباپدرتون هماهنگ کردم ا ستهیخانوم شا-دیسع

 ساعت چند؟!اوه بله -من

  يهر زمان که توبخوا -مسعود

 د؟یایمگه شماهم م -من

 آره  -مسعود
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 سته؟یخانوم شا دیحت تررا یخب چه زمان-دیسع

 خوبه؟ میچهارو ن-من

 هیعال-مسعود

 چشمک دخترکش زد هیواسم  نهیآ يبهش رفتم که اونم از تو يغره ا چشم

 شما يسرکوچه  میایم میپس ماچهارون-دیسع

  کننینه سرکوچه نه مردم فکر بدم -من

  رونیبا نامزدم برم ب خوامیم کننیجامیمردم ب -دیسع

 دیسرکوچه باش میارو نخب باشه همون چه-من

 نیکردموازماش یدومسعودخداحافظیاز سع نیکامل ماش ستیبعدازا...دیکوچه نگهدار نیمقدم لطفا سرهم يآقا

 شدمو به طرف خونه به راه افتادم ادهیپ

 کردمو کفشامو درآوردمو وارد خونه شدم یتا خونه رو ط اطیباز کردم مسافت ح اطویدرو در ح يتو دوانداختمیکل

 اومدوگفت رونیآشپزخونه ب يازتو شی؟ستاییکجا يالم برخواهر گل خودم،خواهرس-من

 میدار ،مهمونیسالم خسته نباش-شیستا

 نگاه کردمو گفتم شیبه ستا باتعجب

 مهمون؟-من

 نجاهستنیخواهرش ا ربرنجویآره ش-شیستا

 کنن؟یم نجاچکاریاوناا! اوووووق-من

کنن  یبهنوست اومدن فضول ناهمشیا میدونیته منوتوکه مبه قول خودشون اومدن به ماسربزنن الب -شیستا

 کنن نیریبه بابا بگنو خودشونوش عیبرن سر میکردیم یکه اگه کار خالف میکنیچکارا م میمادار ننیبب

 کننیمادخالت م يتوکارا نقدیچراا نایا دونمیمن نم...غلط کردن!آره جون عمشون -من

 ییرایپذ يتو رفتم

 نیسالم خوش اومد-من

 ؟یخوب!معرفتم یب يسالم دختر عمو-نهحنا

 حنانه جون بامعرفت یمرس-من

 سالم ستاره-آرشام
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 ؟یسالم آرشام خوب -من

 ؟یممنون توخوب-آرشام

 امیبرم لباسامو عوض کنمو ب دمنیببخش....آره خوبم-من

م تاپ مجبورشد زهیه یلیپسرعموم آرشام خ اهمونی ربرنجیش نکهیاتاقم مانتومو دراوردم بخاطرا يتو رفتم

مبل روبه  يشدمو رو ییرایکه قدش تارون پام بود عوض کنم شالمو سرکردمو وارد پذ کیتون هیبا موییآلبالو

 مبل نشست يرو نارمنشربت آوردو تعارف کردو بعد ک شیستا....آرشامو خواهرش حنانه نشستم يرو

 م؟یبگرد میعصربر دیا هیپا -حنانه

 ه؟ینظرشماها چ)ه کردوادامه دادنگا شیبه منو ستا(ه؟یآره فکرخوب -آرشام

 ندارم،باشه یمنکه حرف -شیستا

 میقرار دار شیمنو ستا شهیامروزنم دیاما ببخش -من

 شوگفتمیبه ستا بعدروکردم

 رونیب میدنبالمون، قراره بر ادیمقدم واسه عصرم-من

 بهم گفت نیاز حرفم تعجب کرده بودواسه هم شیستا

 ؟یتو مطمئن -شیستا

 رونیب میدنبالمون که بر ادیبهم گفت که م میراه که بود يوز بامقدم اومدم توآره بابا امر -من

 گفت رهیمیم یکه معلوم بود داره از فضول یلحن هیکرد و با زیچشاشو ر حنانه

 ه؟یمقدم ک-حنانه

 شهیمنو ستا يها یاز هم دانشگاه یکی -من

 میباهم باش یکه همگ میایخب منوحنانه هم م -آرشام

 کار؟یاون همه دختر چ نیب يایب يخوایتوم شهیکه نم ينجوریآرشام انه آخه -شیستا

 باهاتون امیخب من م -حنانه

 !ادیمقدم از مهمون ناخونده خوشش نم یحنانه جون ول دیببخش -من

 زدیموج م تیکه توش عصبان یلحن هیبا هیعصبان نیبه سنگ خورده و به خاطرهم رشیکه معلوم بود ت حنانه

 گفت

 م،خدافظیکنیرفع زحمت م گهی، ستاره جون مادخب باشه-حنانه
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 گفتم یتعارف چیمن دخالت کنه بدون ه يکارا يداره تو یسع نقدیبودم که چراا یکه بدترازاون عصبان منم

 خدافظ-من

 يبا-آرشام

 خدانگهدار-شیستا

 دمیشمبلو که نفس آسوده ک يبسته شد نشستم رو یوحشتناک یلیخ يصدا هیدر توسط حنانه با نکهیبعدازا

 اومد کارمو گفت شیستا

 میکه امروز قرار دار شدیخودمم کم کم داشت باورم م!يخوب اومد یلیمقدموخ نیا يماجرا-شیستا

 گفتم يجد!دروغ نبود-من

 ؟یچ یعنی-شیستا

 میبگرد رونیب میباهم عصربر شتریب ییزنگ زد به بابا ازش اجازه گرفت واسه آشنا دیامروز سع-من

 ت؟گف یخب بابا چ -شیستا

 خب معلومه بابا هم گفت باشه !یخنگ یلیخ-من

 !آخ جون-شیستا

 ازتاسف تکون دادمو گفتم يسر من

 ....اسم میقد يدخترا هم دخترا!نوچ نوچ نوچ-من

 گفت داشتیبرم زینذاشت حرفمو کامل کنم همونطورکه به طرفم خ شیستا

 کشمتتتتتیم -شیستا

 گفتم کردمیفرار م دمویخندیکه م یدرحال من

 غلط کردم،رحم کن  یآبج -من

 سادوگفتیسرجاش وا دیحرفمو شن نیتاا شیستا

 میناهار بخور میبر ایغلط کردم،ب یگفتیخب زودتر م -شیستا

 !به به خواهر چکارا که کرده دمیآشپزخونه و د يتو رفتم

 دستت درد نکنه یآبج-من

 نوش جان کنمیخواهش م -شیستا
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 شیاصوال چون بنده خواهربزرگ ستا(م مشغول ظرف شستن شدمرفت که آماده بشه من شیغذاستا بعدازخوردن

خر  عیمنم که دل رحم سر!کنهیباحرفاش خرم م ادیاونم ظرفاروبشورم چون م يمجبورم جا شمیمحسوب م

مانتوم  يدکمه ها نبعدازاون هم رفتم که لباسامو بپوشم مشغول بست) گلم يبالنسبت شمادوستا شم،البتهیم

اس واسم اومد اس ام اسو بازش کردم دوباره از همون  یعنیروشنو خاموش شد  لمیبودم که صفحه موبا

 :ناشناس بود

 زنگ دلم براش شده تنگ کینه  دهیمتل ستاره گلم دوسم نداره نه اس م اتل

 دونه؟یکه اسمو هم م هیخطموداره؟اون ک نیا يکه شماره  هیک نیباشه؟ا تونهیم یک نیا آخه

 تو؟ ییکجا...گهید ایستاره ب -شیستا

 امیاالن م-من

پاشنه بلندموپام کردم خداروشکر قبل از  يمانتومو بستموشالمم سرکردمورفتموکفشا يدکمه ها ي هیبق عیسر

 میدیسرکوچه د ییآلبالو 206 هی میاومد رونیازخونه ب!کرده بودم وگرنه االن بدبخت بودم شیمانتوم آرا دنیپوش

 شدوگفت ادهیپ نیمسعودازماش میجلوترکه رفت

 دیسوارش دییسالم بفرما-مسعود

 نیماش يجلو ي نهیآ ياز تو یهرازچندگاه یبود ول یدرحال رانندگ م،مسعودینشست نیماش يتو مویکرد سالم

 یول گرفتنایدادنومیداشتن دلو قلوه م(هم مشغول صحبتو تبادل نظر باهم بودن شیدوستایسع کردیبهم نگاه م

 مویرفت میشد ادهیکه پ نیازماش)...کردنینثارهم م یمتر کلمات عاطفکردنو ک ایح کمی میچون منومسعوداونجابود

 هیبه  میخوردن رفت یبعدازبستن میدیخر... پسویچندرنگ الکوکش مووکل شیمومنوستایاطرافو گشت يمغازه ها

 رستوران واسه صرف شام

 د؟یدار لیم یخانوما چ-دیسع

 مخلوط تزایپ -شیستا

 ستاره خانوم؟ یشماچ-دیسع

 گهات دا-من

 داداش؟ یتوچ-دیسع

 منم هات داگ -مسعود

 خورمیم تزایمنم که پ-دیسع
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 گفتم شویبرگشتم سمت ستا شهیخوردن هات داگم بودم که حس کردم پهلوم داره سوراخ م مشغول

 ه؟یچ-من

 گفت یلحن نگران هیآروموبا شیستا

 دییقلوزا2گاومون یآبج -شیستا

 یخب به سالمت -من

 ؟ياریدرم يخوشمزه باز تیموقع نیا ياونوقت تو تو زنمیم من دارم سکته!اه مسخره-شیستا

 شده؟یخب بگو چ -من

 اون لحظه خل شده بودم يمن انگار تو یول نجاستیا یبهم بفهمونه ک خواستیباادااطفاروچشم م یه شیستا

 خانوم؟ شیستا نیخوایم يزیچ-دیسع

 بهم رفتوگفت يچشم غره ا شیستا

 دینه آقاسع -شیستا

 شده؟ یم بگو چمث آد شیستا-من

 نجاستیا یک نیانگشتمو نگاه کن بب نیبب-شیستا

 نجاستیا ارویاون  يواااا دمیگرفتمو د شویستا ردانگشت

 بایتقر يصدا هی؟با)حنانه(فضول يبه همراه اون دختره  کرد؟اونمیچکار م نجایآخه اون ا شدمیم وونهید داشتم

 گفتم يبلند

 !ییا!ربرنجهیکه ش نیا شیستا-من

 ه؟یچ ربرنجه؟منظورتونیاشکج-مسعود

 م؟یبر عتریسر شهیفقط م یچیه-من

 خب صبر کن غذام تموم بشه-مسعود

 نیمقدم زودباش يبابا آقا يا-من

 ومدیتندوبلندداشت به طرفمون م يگام ها ویعصبان ي افهیبودو باق دهیکار از کار گذشته بودآرشام مارو د گهید

 یپراکن عیواسمون شا دیدیدوتا داداش م نیرشام مزخرف مارو بااآخه اگه اون آ میدادیجون م میداشت شیمنوستا

 ،ي...خونه خا رنیرون،میباهاشون ب انیم گذرهیشب م مهیازن یدوس پسر دارن،شبا وقت شیستارهوستا کردکهیم

 !دمیخودمم ترس یکه زدم حت يبلند غیجبا) منظورم آرشاموحنانه هستش(دوتاخواهرو برادر نیازا ترسهیآدم م
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 بجنب! د......وومسع-من

آرشام بهمون برسه  نکهیازجاشون بلندشدنوماهم قبل از ا عیهل کرده بودن سر یحساب دیمسعودهم سع هم

از پسرا واردخونه  یم،بعدازخداحافظیطرف خونه رفت موبهیشد نیبه سرعت نورسوارماش....میازرستوران خارج شد

 میشد

 !در خونه ددمایم ربرنجیبدو لباساتوعوض کن که االن ش شیستا-من

 باشه -شیستا

حس کردم  نیم 30بعداز میدیخواب مویخونه رو هم خاموش کرد يبرقا میلباسامونوعوض کرد عیسر شیباستا

به  دمیرفتمو دروباز کردم،د مییباهمون حالت خوابالو! شهیبلندم یدرپ یپ فنیآ يوصدا شهیم دهیدرخونه داره کوب

 گفت یلحن متعجب هیاشدوبات4دچشاشیمز شده بود تامنودقر تیاز زورعصبان) چشماش(به آرشامه چشاش

 ؟يستاره خواب بود-آرشام

 گفتم دمیمالیکه چشامو م یدمودرحالیکش يا ازهیخم من

 وقت شب؟ نیا شدهیآره بگو چ-من

 د؟ینبود رونیشما ب-آرشام

 شده؟یم؟چیباش رونیب دینه بابا مگه با-من

 خدافظ رمیمن دارم م یچیه -آرشام

 دافظوا؟باشه خ-من

 یعقاب مانندش اشتباه يبه آرشام بدبخت که حتما حس کرده چشا دمیخند یبستم رفتم تواتاقمو کل دروکه

امروز  شمیبود ستا 11چشامو باز کردم ساعت یوقت دم،صبحیخوب خنده هامو کردم دوباره خواب یوقت دهید

درست کنم، مشغول  غذام که مقتصررفت يصبحانه  هیرفتم دستوصورتمو شستموبعداز خوردن .....کالس داشت

 که توش ذوق زده شدنش مشخص بود گفت ییسروصدا و صدا یباکل شیدرست کردن ساالد بودم که ستا

 ستاره ستاره ستاره -شیستا

 آشپزخونه يتو نجامیبله؟بله؟من ا-من

 آشپزخونه و گفت يبدوبدو اومد تو شیستا

 اول سالم-شیستا

 بزن ک،حرفتویدوم عل-من
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 !سه تولدش دعوتمون کردهمسعود وا-شیستا

 م؟یکن کاریخب؟بنظرت چ! دروووغ-من

 گهید دیخر میریاز مسافرت برگشتن م ناکهیخب بابا ا-شیستا

 هست؟ یحاال جشنشون ک ول،یا -من

 گردنیشنبه برم4 یعنیهم که فردا  نایجمعه، باباا -شیستا

 ...میباهم ناهار بخور ایبرو لباساتو عوض کن ب! خب خوبه -من

کشتن اون  ویباز یبعداز کل....کنم يبرد باز يبرداشتم که انگر مویمنم گوش دیرفت خواب شیاهار ستان بعداز

که  یمزاحمه همون ؟اونیچه ضد حال نیدونیم....ضد حال بزرگ بهم خورد هی...واتس آپ يسبز رفتم تو يخوکا

 گهید!دختره ایپسره  اروی مدونستیمکاش حداقل !گذاشته بود امیواتس آپ واسم پ يتو دهیهمش اس عاشقانه م

منو از کجا  هیبگه اسمش چ ادیآدم ب نیخب ع!ارهیکه درم يا يهمه موشو گربه باز نیخسته شدم ازا

 :واتس آپ نوشته بود يتو!...گل کرده میفضول شییخدا!شناسهیم

 ایدن نیمن به فصل فصل ا يآر ستیفصل تیحساس گوندیم شوندیم سیخ اریاخت یب یچرا چشمانم گاه دانمینم

 بدون تو حساسم

 شما؟ -من

 عاشق خسته دل هی -مزاحم

 منو داره؟ يعاشق خسته دل از کجا شماره  نیا -من

 يخودت داد-مزاحم

  يبا شناسمتینم -من

 من تورا هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم -مزاحم

 داد امیندادم دوباره پ یجواب

 ه؟تنگ شد اتیدلم واسه لجباز یدونیستاره م-مزاحم

 ؟یدونیتو اسممو ازکجام -من

 یخودت بهم گفت-مزاحم

 ه؟یخب اسم شماچ-من

 ،ستاره؟یفهمیم يبه زود-مزاحم
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 بله؟-من

 منتظرمن باش-مزاحم

 ؟منظور؟یچ-من

 نیفقط منتظرمن باش هم-مزاحم

 شمیحرفاتون نم يمتوجه -من

 دادیاس م داد،یم امیبود همش پ اروهمیاون  رفتمیم يا یچت يرسما به غلط کردن افتاده بودم هربرنامه  گهید

 هووووف ! رو مخمه یلیناشناسه خ نیشدم،ا یعاص گهید

 تلفن خونه بلندشد رفتم برداشتم يصدا

 دییسالم بفرما -من

 ؟یسالم دخترگلم خوب-بابا

 د؟یخوبم شماومامان خوب ییسالم بابا-من

مامانتون بفهمه  دکهیثارشوجمع کنآ نیبگم اگه خونه رو منفجر کرد خواستمیم میآره دخترم ماهم خوب-بابا

  کنهیپوستتونوم

 یالبته ناراحت( یکه ناراحت یلحن هیحرف بابا منم خندم گرفت وبعدبا نیباا رخندهیحرف بابا زد ز نیا بعدازگفتن

 گفتم زدیتوش موج م)ياریناراحت بودنودرم يادا یکه الک شیلمیازنوع ف

 م؟یا بابا داشت-من

 دیخر دیباخواهرت بر دیپول بردار!ناراحت نشو وروجک من-بابا

 ؟یچ د؟واسهیخر-من

 واسه تولد آرشام-بابا

 آهان باشه چشم-من

 برم گهیمن د کنهیمامانت داره صدام م-بااب

 گفتیکه م دمیشنیمامانوازاونور خط م يصدا

 ؟ییسپهرم سپهر گلم مامان کجا!سپهر جان- مامان

 خدافظ ییباشه بابا -من

 خدافظ-بابا
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اسم بابام محسنه نه !کرده ها یوا؟مامان منم اسم بابامو قاط زد؟ید که مامان داشت صداش مبو یسپهر ک نیا

 يمامان نبوده صدا يصدا دیاشای دمیشدم حتما اشتباه شن وونهیکردم آخر د الیفکرو خ نقدیبابا من ا يا!سپهر

 !بوده ونیزیتلو

دفعه که من حوصلم  هی کردم،نشدیکانال م کانال اون نیا یالک ونویزیتلو يعار نشسته بودم جلو یکارو ب یب

 4خوب نشون بده حاال اگه وقت امتحانات باشه تاشبکه زیچ هی ونیزیتلو نیا ونویزیتلو نیا يپا نمیسررفته بش

 !سماه چقد من بدشان...کنهیبرنامه هارو پخش م نیبهتر ونمیزیتلو نیا

 گفت ییخوابالو يصدا هیبا شیستا

  گهید زنهیزر م یداره چ نمیکانال باشه بب هیرفتم بزار گ جهیستاره سرگ يوا -شیستا

 گفتم زدیکه ترس توش موج م ییدم،باصدایمتر پر2اونم ازپشت خودم شیستا يصدا دنیباشن

 ؟يشد داریب یتوک-من

 االن نیهم -شیستا

 خب برو دستو صورتتو بشور-من

 ییگذاشتمو چا زیم يرو رو ییاچ ینیمبل نشسته بود س يرو شیبرگشتم ستا یوقت ختمیر ییرفتمودوتاچا

 رو که خوردم گفتم مییاز چا کمیشدم، مییدادم دستش خودمم مشغول خوردن چا شویستا

 دیخر میبابا زنگ زد گفت بر-من

 يرسماخواستگار ومدهین دیحاال کو تامن بخوام ازدواج کنم هنوز سع!باباهم چقد هوله ها!جاهاز؟ دیخر-شیستا

لباس واسه تولد آرشام تازه  دیخر میبر دیگم،بایجاهازو م دیخر يکه فکر کرد یلتوهو ستیبابا هول ن رینخ-من

 میریهم کادو تولد بگ زمونیعز ربرنجیواسه ش دیبا

 آماده بم مری،میگفتیخب زودتر م یاوک -شیستا

 باشه-من

 دیخر میرفت مویآماده شد شیباستا

بود و کتش تا آرنج بودو رنگش قرمز  یزانوش بودو رنگش مشک يکه کد دامن گرفت که دامنش تارو شیستا

گلم لطفا  يفک کنم اسم پارچشو درست نوشتم اگه اشتباه نوشتم دوستا(بود البته پارچه از نوع ستن بود

 يکادو هی دنیدم بعدازخریزانوم بودو خر يتنگ بودو قدش تاباال یلیکه خ نیسارافن ج هیمنم ) دیمنوببخش
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 یعصب ي افهیکه آرشام باق میسرکوچه بود میفته به سمت خونه راه افتادخسته و کو ربرنجیش يآقا يمناسب برا

 شدواومد سمتمونوگفت ادهیپ نشیازماش

 ن؟یکجابود-آشام

 دیخر-من

مبال خوابش  يهمونجا رو شیستا میشد موواردیگرفت درخونه رو بازکرد شیازدست منوستا الرویوسا آرشام

 گذاشتوگفت ییرایپذ يگوشه  الرویبردآرشام وسا

 ؟يبود يستاره کدوم گور -آرشام

 ؟یکنیصداتو بلند م یخوابه؟واسه چ شیستا ینیبیاتاق مگه نم میبر ایحرف دهنتو بفهم،ب -من

 اتاقم آرشام هم پشتم اومدو درو بست ودوباره سوالشو تکرار کرد يتو رفتم

 ن؟یستاره کجابود -آرشام

 ؟يدیند دامونویمگه خر میبود دیبابا آرشام خر يا -من

 د؟یخر رنیشب دوتا دختر تنهام9تاحاال تاساعت یاز ک-شامآر

 شیوقت پ یلیاز خ-من

 !يزبون دراورد -آرشام

 زبون داشتم -من

 کنم؟ اخفتی یشیخفه م-آرشام

 ؟یبکن یغلط نیهمچ يخوایم یاصال توبه چه حق یدست رومن بلند کن یکنیهه غلط م -من

 !حق که من شوهرتم نیبه ا -آرشام

 پنبه دانه ندیخواب بهه شتر در!؟یچ-من

 بامن درست حرف بزن -آرشام

 شه؟یم یمثال اگه درست حرف نزنم چ-من

 کنمیم تیحال گهیاونوقت جور د -آرشام

 یکنیتوغلط م -من

 قراره شوهرت بشم یمواظب حرف زدنت باش ستاره ناسالمت -آرشام

 ستین بیآرزو برجوانان ع-من
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  یمال خودم -آرشام

 فکرشم نکن یعمرا حت -من

 ؟يستاره خواستگار دار -رشامآ

 )آره جون عمم(شنیم ییتا4 هیآره حدودا -من

 یبش گهید یکیعمرا بزارم مال  -آرشام

 يکاره ا چیتوه -من

 صاحبشه شیر خیمال بد ب -آرشام

 میعال ستمیمن بد ن!مال بد یگیحاال خوبه خودت م! هه -من

 ازخود متشکر -آرشام

 رونیبرو ب-من

 ارمایروزارو سرت درم نیا ینوقت تالفاو یشیزنم م نیبب-آرشام

 زجه بود داد زدم هیشب شتریکه ب ییباصدا من

 رونیگمشو ب-من

 زنگ زد  شیگوش هویبرداشت که  زیبه طرفم خ آرشام

پررو فکر کرده  يپسره ...کوتاه ازخونه خارج شد یخدافظ هیجواب دادو بعد با تلفنشو

 !کنهیم دیمنوتهد ادیم یالک...ستین یچیپسرمه؟اون ه ه؟ننمه؟بابامه؟نامزدمه؟دوسیک

 شیسال پ2

 ه؟یخب عموجان نظرت درمورد آرشام چ -عمومحمد

 کنهیدرسام کمکم م يتو شهیمنوهم يخوبه برا يپسرعمو هیآرشام  -من

 خوشبخت کنه؟ ویدختر تونهیکنار بنظرت آرشام م نابهیا زمیخب عز-فرناز زنعمو

نگاه کردم بعدچشمم خورد به پدرو مادرم که نگاهشون به لب  ردکینگام م جانیبه حنانه که داشت باه برگشتم

بود  ینگران دیشا کردمیبود که درکش نم يزینگاهش چ يتو کردینگام م یداشت باگنگ شکهیهام بودوستا

 گهید زیچ هی دمیشا

 تونهیخب معلومه که م -من

 خودآگاه بهش لبخندزدمبه چهره داشت نا يلبخند محو هیآرشام نگاه کردم که بهم زل زده بودو  به
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 ؟یکنیپس قبول م -عمو

 ه؟یعموجونم منظورتون چ-من

 ...دخترم امشب- مامان

 مامان حرفشو تموم کنه نذاشتم

 ه؟یموضوع چ دیواضح بگ شهید،میزنیگنگ حرف م کمیشماها  یبخدا امشب حالم خوبه ول -من

 ه بابا به حرف اومدوگفتبابا چشم دوختم باالخر يکردبه لبا يسکوت کرد بابا تک سرفه ا مامان

 تهیامشب خواستگار-بابا

 و گفتم رخندهیزدم ز ناخودآگاه

 !بود يبامزه ا یشوخ-من

 ؟یکنیستاره جان با آرشام من ازدواج م-فرناز زنعمو

 !نکرده بود یبودوباباشوخ يجد هینگاه کردم انگار قض یروبا گنگ زنعمو

 ؟یشیعروس عمومحمدت م-عمو

 نه -من

 نه؟-عمو

 ؟یچ-زنعمو

 نه،سنم کمه-من

که اگه انشااهللا مثبت بود بعدازتموم شدن  میریجواب بگ میمافقط اومد شتربشهیسنت ب میکنیخب صبرم-عمو

 ندیتو،آرشاموتوباهم ازدواج ک رستانیدب

 د؟یصحبت کن دیباآرشام بر يخوای؟میکنیم ه؟قبولیخب ستاره جان نظرت چ-فرناز زنعمو

 برادرمنه يآرشام جا هینه،بازم جوابم منف-من

 بزنه گفتم یحرف عموتاخواست

خسته ام  یلیمن خ دیاون داداشمه حاالهم ببخش شمیزن آرشام نم د،منیمورد صحبت نکن نیدرا گهیلطفاد-من

 .برم بخوابم شب خوش دیبا

 ...سردردم خوب بشه دیتاشا دمیگرفتم چشماموبستمو خواب يدیسردرد شد شیسال پ 2خاطرات  يادآوریبا

 :دمیازخواب پر میام اس گوش اس يباصدا صبح
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 ؟یتولد مقدم دعوت سالم،واسه

 نکهیا ا... نگاه کردم امکوفرستادهیپ نیکه ا یبه شماره کس دمیچشمامو مال کمی دمیکش یطوالن ي ازهیخم هی

 :بهاره جواب دادم

 آره سالم

 د؟یخر یرفت-بهار

 نه هنوز -من

 ؟يایم دیبرم خر خوامیمن م-بهار

 دیخر رمیعداباخواهرم منه قربونت بشم ب -من

  يبا ،یاوک -بهار

  يبا -من

هنوز خواب بود رفتم صبحانه رو آماده کردم مشغول صبحانه خوردن بودم که  شیدستوصورتموشستم ستا رفتم

 که معلوم بودتازه شستشون وارد آشپزخونه شد سیباصورت خ شیستا

 !یکنیم يتک خور يکه دار نمیبیسالم، به به م-شیستا

 زمیبر ییبرات چا نیکن، بش دارتیاز خواب ب ومدیب دلم نسالم،خ-من

 گذاشتم ختموجلوشیر ییبراش چا زنشستومنمیپشت م شیستا

  یمرس-شیستا

 کنمیخواهش م-من

اومده  یدوباره اول صبح ربرنجهیش نکهیبابا ا يا دمیبلندشدرفتم د فنیآ يبودم که صدا ییخوردن چا مشغول

 خونه وگفت يشام اومد تودروبازکردموآر!اعصابمونو خرد کنه

 دیایهمراه من ب دیلباساتونوجمع کن شیستاره ستا-آرشام

 سالم،کجا؟ کیعل-من

 من يخونه  -آرشام

 !ادیباتونم چکسیه!بروبابا-من

 !پارو دم من نزارا-آرشام

 ذرش هست هی يزاریماشااهللا دم تو اونقد درازه هرجا پام-من
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 ستاره ببند-آرشام

 !نت باشامواظب حرف زد!هوووو-من

 قرمز شده بودگفت تیکه از زور عصبان ییبرداشتو باچشما زیبه طرفم خ آرشام

 بود؟ دونموتو،مفهومیمن م یحرف اضافه بزن گهیبار د هیفقط  گهیبار د هی-آرشام

 پوزخندبهش زدم هینگفتمو فقط  يزیچ

 میبر ایخوب برو لباساتوجمع کن ب يحاال مث بچه ها-آرشام

 هابروخودت تن میایمانم-من

 رونیب میریخراب شده م نیهمه باهم ازا-آرشام

 رونوگفتیکه تااونموقع مشغول خوردن صبحانه بود ازآشپزخونه اومد ب شیستا

 آرشام آروم باش-شیستا

 روکرد به طرف آرشاموگفت شیصدا دیکش ينفس صدادار آرشام

 تو؟ يخونه  میایب دیشده؟چرابایچ-شیستا

 ؟یبه خنگ ياخودتوزدی یدونینم شیستا-آرشام

 بگو دونمینه نم-شیستا

همراه من !تهران يابونایخ يتو يول گرد دیشب نر 9باشه کنترل کنه تا تاساعت یکی دیشمادوتا رو با-آرشام

 تامن مواظبتون باشم دیایم

 ....ما یکنیاشتباه م يدار -شیستا

 وسط حرفشوگفت دیحرفشو تموم کنه،پر شینذاشت ستا آرشام

خودم تا ازتون  يدنبالتون ببرمتون خونهه  ومدمین رازیعمووزنعمو رفتن ش یم که ازوقتآره اشتباه کرد -آرشام

 کنم ينگهدار

حاالهم لطف کن برو  ازیو نه ته پ يازیتونه سرپ ستیبه تو مربوط ن شیمنوستا يآرشام خان کارا نیبب-من

 رونیب

 کردیکه گوشو کَر م ییباصدا بعدادیدهنم زد که باعث شد ازدهنم خون ب يتو یکیبه طرف هجوم آوردو آرشام

 گفت
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رو هم بهت زدم که بهت  یتودهن نیا انه؟ی يدیکارات دخالت کنم،فهم يو من حق دارم تو یتوزن من-آرشام

 کنم من شوهرتم يادآوری

 ییجوابتو دادم منتها فک کنم مشکل شنوا شیدوسال پ شم،همونیمن اصال زن تو نم!هه دلت خوشه ها -من

 ! يمن نشد ياحرف يمتوجه  يدار

 باحرص گفت آرشام

 !ستـــااااره-آرشام

روکرد به  دیترسیمنوآرشام م يدوباره  يکه انگار ازدعوا شینگفتم ستا يزیکردموچ)نگاهش(نگاش  فقط

 آرشاموگفت

 برو کنمیخواهش م-شیستا

 تو، هم؟ شیستا-آرشام

 لطفا برو ستیواسه دعوان یاالن اصال زمان خوب -شیستا

 مونمیم نجایهم امنمی دیایمن م ماهاهمراهاشی رمینم -آرشام

 میایباتو نم ییسبز بشه ماجا ونجهی رپاهاتیساتازینجاوایا نقدیا-من

 کرده آره؟ گهید یتو دهن هیدلت هوس -آرشام

 شهیم یدهنمو بازکنم چ یدونیوگرنه م گماینم يزیبه احترام عمو بهت چ-من

 نمینه بابا باز کن بب -آرشام

 بلند داد زد شیتابگم س يزیچ تاخواستم

 ابمونیبرو  ایتو اتاق آرشام توهم  خیبر ایب د،ستارهیاه شورشو دراورد!دیبس کن -شیستا

که به  داکردمیتنها شدم وقت پ یوقت....اتاق خودش ياتاقم و خودشم رفت تو يبرد تو دویدستمو کش بعدشم

به زبون  ویموضوع خواستگار ادیبدم م من دونهیبودم چون اون م یعصبان یلیخ یلیازآرشام خ....مسائل فکر کنم

 یاه اه اول صبح...خاك برسرش  يا.... کنهیم نکارارویمنو زن خودش بدونه اما بازم ا ادیمن بدم م دونهیم ارهیب

 اومد روزمو خراب کرد 

ش مردون يتابوق عمو برداشتو صدا3برداشتمو به عمو زنگ زدم بعد لمویموبا...اتاقمو درو بست ياومد تو شیستا

 :دیچیپ یگوش يتو

 ؟یعمو خوب يسالم ستاره -عمو
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 هیرگریازفرصت استفاده کردمو زدم ز منم

 شده يزیچ-عمو

 گفتم کردمیم هیکه گر یدرحال

 بشه؟ یچ یخواستیعموم-من

 بود گفت دهیترس یعمو که حساب! هیرگریزدم ز ودوباره

 !يجون به لبم کرد شده؟دختریبگو چ-عمو

 ادیعمو از دهنم داره خون م-من

 شده؟ی؟چیچ-عمو

 !عمو دست رو دلم نزار که خونه-من

 افتاده؟ ی؟اتفاقيکرده؟تصادف کرد تتیاذ یعموجان؟کس شدهیستاره چ-عمو

 دهنم يتو زنهیم زنهیما سرمن داد م يعمو گل پسرتون اومده خونه -من

 ؟آرشام؟ یچ-عمو

خونه  یاول صبح ادیب ن؟کهیکرد تیآرشامو ترب ينجوریشما ا!نیریبگ لیگل پسرتونو تحو نیایبله عمو، ب-من

 دهنم يتو زنهیم ادیم رونیبرو ازخونه ب گمیم ؟بهشیبگه زنم یما سرمن دادبکشه ه ي

 کردم هیزار زدمو گر یپشت گوش یوحساب

 اونجاتوناراحت نباش امیاالن م-عمو

 ن،خدافظیمنو ازدست گل پسرتون نجات بد نیایزودتر ب-من

 باشه،خدافظ-عمو

 گفتم وشیکردم به ستا رو

 ....2 يشماره  يسراغ نقشه  میریانجام شد حاال م 1 یشماره يخب نقشه  -من

 جا کرده یاون غلط کرده ب -من

 آروم باش  -شیستا

 آروم باشم؟ يچجور -من

 بود ییرایپذ يبازکردمو رفتم پش آرشام که تو دراتاقو

 رونیگمشو ب -من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 ؟یچ-آرشام

 رونیبرو ب گمی؟ميدینشن-من

 مینکرد یمنوآرشام توجه یبلندشدول خونه فنیآ يصدا

 اگه نرم؟ -آرشام

 ينر یکنیتوغلط م -من

 شده بود دستشو آورد باالکه منوبزنه وگفت یعصب یحساب آرشام

 از جلو چشام گم شو... رنمتایم -آرشام

 نمتیبیم زیر!یستیحرفا ن نیهه مال ا -من

درخونه به شدت بازشدوعمو اومد ...جراشدهم ا2 ينقشه ...گوشم يزد تو...آرشام منو زد...دیسوت کش گوشم

 هیصورتمه و درحال گر يلبم هم زخمه ودستم رو يافتادموگوشه  نیزم يکه رو دیمنو د یعمو وقت...خونه يتو

 کردنمدادزد

 ؟يکرد یآرشام تو چه غلط-عمو

 گفت زدیکه توش تعجب موج م ییباصدا نجایا ادیباباش ب کردیکه فکر نم آرشام

 د؟یکنیچکار م نجایبابا شماا-آرشام

 صورت آرشام که دلم خنک شدو گفت يمحکم زد تو یکی عمو

 ؟يدست رو ستاره بلند کرد یبه چه حق-عمو

 که تو شُک کار عمو بود گفت آرشام

 ....ایآخه با -آرشام

  رونیخفه شو برو ب-عمو

م آراشمم کم آرشام شکلک دراورد يحرف بزنه چون حواس عمو بهم نبود برا شیرفت که با ستا وعموهم

 بهم گفت اوردوین

 یعوض -آرشام

 گفته  یموقع عمو به سمت ما برگشتو متوجه شد آرشام بهم چ همون

 رون؟یآرشام مگه بهت نگفتم برو ب!يسادیوا نجایتوکه هنوز ا-عمو

 بله بابا -آرشام
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 بلند بشم نیعمو به سمتم اومدوکمکم کرد که از رو زم ختمیریکه اشک تمساح م یآرشامدرحال بعدازرفتن

 من شرمنده ام عموجان-عمو

 اشتباه ازآرشامه دینکرد یشماکه اشتباه ؟آخهيشماچراشرمنده ا-من

 منوببخش...کردیکرده بودم االن دست روتو بلند نم تشیاگه من درست ترب-عمو

 حرف باعث آزار من نینزنه ا گهیحرف ازدواج منوباخودشو د دیفقط لطفا به آشام بگ کنمیعمو خواهش م-من

 که من قصدازدواج باهاشو ندارم دیبهش بفهمون شهیم

 بازم شرمنده ام...شهیاتفاق تکرار نم نیا گهیمطمئن باش د-عمو

 تکون دادم يپاك کردمو سر اشکامو

 خدافظ دیمواظب خودتون باش رمیم گهیمن د-عمو

 خدافظ -من

 دیبمون شتریب کمیکجاعمو؟-شیستا

 مواظب خواهرتم باش حالش بده زمیاب آرشام برسمخدافظ عززودتر برم به حس دیجان با شینه ستا-عمو

 دیچشم خدافظ به زنعموهم سالم برسون-شیستا

 بسته شدن دربهم فهموند که عمورفته يصدا

 کردم؟ ينقشمو خوب باز شیستا-من

 !یمارمولک یلیخ!ولیبابا ا-شیستا

 کنم ينقشمو خوب باز دمیبا!گهید ياستادم شمابود!شودیخواهش م-من

 آخه؟ ختمیاشک تمساح ر یآره جون عمت من ک -شیستا

که دل هر آدم  يزیریم یچون به موقع اشک واقع ییاستادم تو گمیم نیخخخخ واسه هم چوقتیه-من

 ارهیبه رحم م ویسنگدل

 زد يهم لبخند شیستا

 بپرناهار درست کن که گرسنمه-من

 یتزافروشیپ میبابا بر الیخیب -شیستا

 گهید ارنیتزابیپ میزنیم ه؟زنگیخب چه کار-من

 نه،بلندشو تنبل خان بدو برو لباس بپوش -شیستا
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 باشه باشه-من

 هیشده بودو قدش تا رون پام بود به همراه  يترمه دوز ناشیکه سرآست یخردل يمانتو هیاتاقم  يرفتم تو عیسر

اسپرتمو  یکمرنگ هم زدم دستبند مشک یرژصورت هیکردمو  شیآرا کممیپام کردم  یمشک نیشال زدو شلوارج

اسپرتموپام کردمو  یمشک يادرخونه کفش يبرداشتموازاتاقم خارج شدم جلو مویمشک یدست فیبه همراه ک

 یخی نیو شلوار ج یآسمان یآب يمانتو ینفت یکردم شال آب زشیاومد آنال شیستا یشدم وقت شیمنتظر ستا

 میکردوباهم ازخونه خارج شد شوپاشیسرمه ا یسانت5پاشنه يپاش بود کفشا

 !هوا چقد خوبه -شیتاس

 !هیخوب يآره واقعا هوا-من

 !هیخوب يچه هوا نی؟بب!یخوب استفاده نکن يهوا نیازا وینیخونه بش يتو یخواستینبود م فیح -شیستا

 م؟یریم یفروش تزایکدوم پ یبود راست فیآره واقعا ح-من

 یشگیهم يجا -شیستا

 !االن شلوغه ها-من

 نه بابا فکر نکنم -شیستا

 بودن دهیمردم تاسرکوچه صف کش نیاون منظره فکم افتاد رو زم دنیباد میشد یفروش تزایپ یراه

 !من يخداااا يوا -شیستا

 حاال باورت شد؟!بهت که گفتم شلوغه نیبب-من

 م؟یبابا حاال چکار کن يا -شیستا

 دونمینم -من

 میاز پشت سرمون مارو وادار کرد که پشتمونو نگاه کن ییصدا

 خانوما -پسره

 ؟ییشما دیا آقاسع -شیستا

 د؟یکنیچکار م نجایسالم خانوما ا-دیسع

شلوغه فک کنم  یلیخ میدیکه د نجایا میاومد میبخور تزایپ میبر ردادیگ)اشاره کردم شیبه ستا(خانوم نیا-من

 میخوردن بش تزایپ الیخیب دیبا

 دیمن بش نیاشسوار م دیبر دییبفرما دحاالیخوردن بش تزایپ الیخیب خوادینم دینگران نباش-دیسع
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 وا؟-من

 میشینه مزاحمتون نم-شیستا

صداش  ییهوی شهیلپاش قرمز م شهیخنده درا م یلیخ زنهیحرف م دیبا سع یوقت شیستا ي افهیق خخخخخ

 یوقت شهیباادب م یلییخ شیتعجب داره که ستا يتازه جا شهیصداش آهسته تر م شهیم شهینازك تر از هم

نگاه  شیاصال به ستا کنهیمصداشو مردونه تر  نییپا ندازهینگو سرشو م گهید که رویام يوا....زنهیحرف م دیباسع

 کنهینگاه م یرچشمینگاه بکنه هم ز خوادیم کنهینم

 يشما تاج سربنده ا)ادامه داد يآهسته تر يباصدا!(هیچه حرف نیا-دیسع

بعد دلوقلوه  دینگاه کن گهیمددوتا دلو قلوه دادنشونم خنده داره خب حداقل به ه نیا....دمیخندیم زیر زیر داشتم

 عیهول شد سر شینگاه کرد ستا شویستا دمیسع هوی کردینگاه م دویداشت سع شیستا نجارویاوه اوه ا....نیبد

قرمز  یخواهرم ازشرمندگ يرفت بگم لپا ادمیاوه تازه ...باناخناش شد يباز نومشغولییسرشو انداخت پا

 کنارگوشم بلندشد ییصدا...خخخ ...شد

 کنن؟یم ينجوریدوتاچراا نیشده؟ای؟چيخندیم یبه چ-

 گهیانگار نه انگالر که قراره چندروز د شنیپسره به دختره گفته تاج سرم اونوقت دارن از خجالت آب م يوا-من

 !خنده داره یلیخ يوا!مزدوج بشن

منم جوابشو  دویسوالو پرس نیبود که ا یا خاك برسرم اصال ک...آروم ییالبته باصدا رخندهیزدم ز ودوباره

 دستش بود گفت يتو تزاهایکه پ یدرحال...مسعوده نکهیاوه اوه ا دمیدادم؟برگشتم د

 میبش نیسوار ماش میبر ایب-مسعود

 دست شماست؟ چییمگه سو -من

 ایب گهیآره د -مسعود

ن عشقوالنشو يباغا نبودن بانگاه ها نیا يکه تو شمیستا دویسع نیهمراه مسعود راه افتادم به طرف ماش به

 کردنیداشتن واسه هم دلو قلوه ردوبدل م

 نجا؟یا ایستاره ب-مسعود

 ؟يدار ه؟چکارمیچ! اینخورده پسرخاله شد ییچا-من

 شلوارم بردار بیج يتو چوازییسو نیا ایبهت بگم ستاره، ب خوادیمن دلم م-مسعود

 ؟يمگه خودت دست ندار -من
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 ؟ینییدستم نم يتو تزاهارویکه پره، پ ینیبیم-مسعود

 دستش بود يساالدتو وینیزم بیبزرگوس يخانواده  يتانوشابه 2به همراه تزایتاپ6گفتیراست م رهچایب

 بت؟یکدوم ج-من

 هیسمت راست-مسعود

 

 

عقب خودشم  یبازکردم، مسعود غذاهارو گذاشت صندل نویبرداشتمو درماش چوییسو بشویج يتو دستموکردم

 شدودرجلورو برام بازکردو گفت نیسوارماش

 ؟يچرا هنوز سوارنشد گهید نیبش-مسعود

 !نهینجابشیا ادیب خوادیم دیآخه االن سع-من

 انیم ادهیاون دوتا خودشون پ...نه بابا -مسعود

 انیبخوان باما ب دی؟شایدونیتو ازکجا م -من

 ومدنیم نجایهمراه ما تاا انیب خواستنیاگه م! ستاره يوا -مسعود

 حواسشون نبوده دیخب شا -من

 حاال هم سوار شو انیکه اون دوتا هم باهم ب میود خودش بهم اشاره کرد که ماباهم برحواسش ب دیسع-مسعود

 نیچقد ا!رهیمنوببره که بتونه قشنگ دلو قلوه بدهو بگ ادیمسعودوفرستاده که ب! مارمولک پس بگو دیسع يا

 )گل يالبته بالنسبت آقاپسرا(پسره مارمولکه ها

 دمیشدمودرو محکم کوب نیسوارماش

 !درست برخورد کن نمیماشبا-مسعود

 هه باشه باشه-من

 کرد ادیآهنگ گذاشتو صداشو تا ته ز هی دیسع

 داري بازم واسم ناز کنی نه؟  دوست

 فکر کردي یه بچه پاستوریزم؟  تو

 به ما نمی خوري دافی جیگر  تو

 باشی پیشم؟  يچی می گی دوست دار پس
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 خوام بخونم تا صدام باز بره باال بیشتر  می

 ب شب جمعس حاال بیا پیشم امش ولی

 سیگار لعنتی کام بده حاال واس من  اي

 دختر حرفمو خیلی رك بگم حاال واست  تا

 ساعت خرابم  24وقت ندارم توي  من

 خیابون پس هوار کم  توي

 حرف درارن مردم واسمون  ترسمیم بزن

 گی صدام خوفه باشه قبول  می

 ماچت کنم تا که جاش شه کبود  بیا

 دور نشیم و بچسبیم بهش  این بحث از

 بدونن اینو چه کسی نوشت  همه

 با دست و پا می ریم  میمست و پاتیل ما

 ازتو تا مریخ راه دست و پا کنیم  تا

 ساعت  24بریم فضا راحت  تا

 من اینه که بگم چی دیدم که ندیدي تو؟  فکر

 ! که چیزي بخونم که نشنیدي خب یا

 بی تو  یمشت پس

 با ما باش تا بخونم داغ شه از سر تا پا هات نمی ده پس امشب فاز

 ساعت روز  24کارمون می مونه گرم تو  بازار

 داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با سرعت نور  فاز

 ما رو همه می دونن می شن مات با قدرتمون  داستان

 ساعت روز 24اره من پاسداره کارم تو  باش

 چند پوالم رو کردم من کام به کام دود ساله کاري من پام به جام بودم  6این  تو

 اول بودم تو کارم تا تو خواب هستم من در حال نوشتن رپ هر دم پس  از

 خونم تا بمونه حرف ، طرفدارا بیفتن به جون هم  می
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 بیشتر تشنه شه به خون من  دشمن

 مثل فشفشه مهمونتم  منم

 ندیدي جایی و کم دیدي شاید  تو

 من  من کسی و خندیدي با مثله

 ساعت خواب دیده منو  24 رپ

 رو ابرا تاب می ده منو  آسمونم

 ترس ندارم از هیچکی دیگه  من

 حواسم هستش به این که  پس

 نزارن اونا رو من  دست

 هوا من میام پایین  از

 وقتی دیدیم بگی ناخدا اومد  تا

 سختی ببین بگو یا خدا اومد  با

 ها می گن شعبده بازم  بعضی

 که نوبره کارم می دونن  همه

 همگی دنبال مائن  دشمنا

 داره می شه دنیا به کامم  منم

 ساعت روز تو پس این آهنگو گوش کن دوباره با من24

 ساعت روز  24کارمون می مونه گرم تو  بازار

 داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با سرعت نور  فاز

 ما رو همه می دونن می شن مات با قدرتمون  داستان

 ساعت روز  24ه من پاسداره کارم تو ار باش

برگشتم ...سادیما وا يزدو راه افتاد، دم در خونه  شویآفتاب نکیمسهودع کردنیمردم داشتن مارو نگاه م ي همه

نگاه  نیاما ا..نگاه برام آشنائه نیا....دمیجاد هینگاهو  نیا! زل زده بهم دمیکنم که د یبه طرفش که ازش خدافظ

 نویدرماش...اهاهاه!حافظم نیخاك برسرم باا يا!کمجلب يحافظه  نیبه ا شد؟لعنتیداخته مبهم ان یتوسط چه کس

 شدم ادهیبازکردمو پ
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 يبا يممنون که منو رسوند-من

 خونتون يتو میببر نارویکمکم کن ا ایب) تزاهاکردیاشاره به پ(کجا؟کجا؟ -مسعود

 م؟یببر یواسه چ نارویا -من

 میرخویشمام يچون ناهارو خونه -مسعود

 ...آخه -من

 کمک ایآخه نداره،بدوب-مسعود

خونه  يخونهتو يآورد تو زارویچ ي هیقفل کردو بق نویخونه مسعودهم درماش يآوردم تو تزاهارویکمکشوپ رفتم

 کردمیآهنگ گذاشتموباهاش زمزمه م هی

 بارون يقطره ها يپشت پنجره انگار همه  از

 دیبار یاشک از چشمات م مثه

 چشممه هر بار يورفتن تو جل ي صحنه

 اون چشم پر اشک و عاشق بارون بود و نادون بودم انگار فتمیتو م ادیباره  یبارون م که

 بار نینگردوندم ا برت

 کردم یو صدات نم يشد یکردم و دور م ینگات م فقط

 کمیمن  غرور

 بگم چوقتیبه تو ه نذاشت

 یبیدوست دارم ب که

 یلیخ هیخال جات

 یبیدارم ب دوست

 یلیخ رهید یول

 از هم میکرد که دور ش یفک م یک

 از هم میو تو ؟ دور ش من

 اونم بدون تو ییمن و تنها حاال

 صداتو نشنوم خب بگو چطو ؟ ینی

 صدات باز تو گوشم تعداد صداها انگار هزار تاس چهیپ یم آ
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 شمیچیفهمم ه یعشق نم نیبازم از ا شمیم جیگ آخرشم

 یکه رابطه رو بهم بزن یرفت چرا

 یدست رد به دلم بزن یاستخو چرا

 یحل کن ویبا حرف همه چ ینَشست چرا

 یآدم الکل هیکه من بشم  یرفت یگذاشت

 بکشم گاریو بخورم و س زمیبر یه که

 به چشَم ادیدفه ب هیتو  ریکه تصو تا

 ستمین هیمن مثه بق یول

 بشم ادهیخوام اول مقصدم پ یم

 یبیدوست دارم ب من

 یلیخ هیخال جات

 یبیدارم ب دوست

 یلیخ رهید یول

 تونم یتو نم یدونم که ب یم آره

 م وونهید هیتو  یو ب ارمیطاقت ب یزندگ تو

 دونم ینم نویا یخونم ول یکه از تو م یمن

 بهت بگم که بهت بگم يچطور که

 یبیدوست دارم ب که

 یلیخ هیخال جات

 یبیدارم ب دوست

 یلیخ رهید یول

با شال قرمزشلوارمم همون شلوار  ییسارافن آلبالو هیکردم  مبل نشستومنم رفتم لباساموعوض يرو مسعودهم

به انگشتام  یمسعودنشستم نگاه يمبل روبه رو يرفتن پام کرده بودم،رفتمو رو رونیبودکه موقع ب هیمشک نیج

انگشتم انداخته بودم،هه  يتو دبرجسته بو ي رخوردهیقلب ت هیانگشتر بارکاب نازك که روش  هیانداختم 
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که بهم کادونداده بود نبودن مطمئنا تااالن فراموشش کرده  يزیچنتاچ نیهه اگه هم...فرهود..دفرهو..فرهود

 که مسعودگفت کردمیم يدستم باز يداشتم باانگشتر تو...بودم

 ....نویستاره توهنوز ا-مسعود

 ي هردوباچهره شیدوستایسع دمینذاشت مسعود حرفشو کامل کنه رفتم درو بازکردم که د فنیزنگ آ يصدا

 .... خندون وارد خونه شدن

 نشستو دوباره مشغول حرف زدن شدن  دیاتاقو لباساشو عوض کردواومدوکنار سع يرفت تو شیستا

دادم واسه خوردن نوشابه وبعد مشغول  وانشویبه هرنفرم ل ییرایپذ يآوردمو بردم تو وانیخولیآشپزخونه  رفتم

 آهنگ درحال پخش بود میشد تزایخوردن پ

 بگردم ورت

 دردم درمون

 بسته به جونم جونت

 مونم یم شتیابد پ تا

 يزیعز یلیمن خ واسه

 دونم یم يدار دوستم

 یدون یدارم م دوستت

 یمهربون یلیخ آخه

 شهیدارم هم دوستت

 یجون زیمن عز واسه

 بگردم دورت

 دردم درمون

 يریبگ یکاشک

 سردم يدستا

 بگردم دورت

 دردم درمون

 يریبگ یکاشک
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 سردم يدستا

 یم کنارم باشدار دوست

 یباش ارمیابد تو  تا

 فصل خزون دردم نیا تو

 یدارم بهارم باش دوست

 رمیدلگ ایتو من از دن یب آخه

 رمیو شب با خودم درگ روز

 تو من تنها شم ینذار ب تو

 رمیم یتو من م یب يبر تو

 بگردم دورت

 دردم درمون

 بگردم دورت

 يریبگ یکاشک

 سردم يدستا

 آشپزخونه ياونا راحت باشن بلندشدم رفتم تو نکهیا يمسعود شدم برا شویر ستادا یمعن ينگاه ها ي متوجه

 بگردم دورت

 دردم درمون

 يریبگ یکاشک

 سردم يدستا

 بگردم دورت

 دردم درمون

 يریبگ یکاشک

 سردم يدستا

 آشپزخونه  ياومد تو تزایسرم مسعودهم بلندشدوبه همراه دوتا پ پشت
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که  ياوردیم تزاتمیپ نیا میایندا بده باهم ب هیخب  نجایا يایب ویاب نکنفضاشونو خر يخوایبابا توکه م-مسعود

 ارمیبرات ب نجایمن زخمتشو نکشم تاا

 بخورم خوامیبود حاالهم بده م فتیوظ-من

 بگولطفا!نووووچ-مسعود

 عمرا-من

 پس منم عمرا-مسعود

 گهیبده د-من

 بگو لطفا -مسعود

 فکرشم نکن یحت-من

 بزنه گفت تزامیگاز به پ هی خواستیکه م یدرحال مسعود

 بخورمش؟ ایلطفا  یگیم-مسعود

 شایمسعوووودعشقم نخور-من

 !نگو بدبخت خشکش زده بود گهیتعجب کردم مسعودهم که د میازلحن عاطف خودم

 باشه -مسعود

 شد یمشغول اس ام اس دادن به کس نیخودش شد،درهمون ب يتزایدادو مشغول خوردن پ تزاموبهمیوبعدپ

 ؟يشد یق کستاحاالعاش-من

زل زدن به چشام  قهیمن دوخت بعدازچنددق يگرفتو به چشما شیازسوالم جاخورده بود نگاشو ازگوش مسعودکه

 باالخره به حرف اومدوگفت

 خانوم بود یلیدختره بودم که خ هیآره عاشق -مسعود

 ؟يبود-من

 آره چون ازدستش دادم-مسعود

 فوت کرد؟ یعنی-من

 نمنه من مجبور شدم رهاش ک-مسعود

 يحتما اون منتظرته که دوباره برگرد يازدستش نداد گهیکه د دونستهیاون م ویخب؟خب اگه مجبور بود-من

 ششیپ
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 برنگشتم گهیرفتمود يخبر چیمن مطمئنم اون االن ازم متنفره که بدون ه دونستیاون نم-مسعود

  یکه رهاش کن يخب بهش زنگ بزن بگوماجرا ازچه قرار بوده و تومجبور بود-من

 خوادیدلم نم زهیندارم اون واسم عز یهق هقشو ازپشت گوش دنیصداشوندارم تحمل شن دنیتحمل شن-سعودم

 زهیاشک بر

 سیآهان خب براش نامه بنو-من

 نهیفکر کنم تنهاراه چاره هم هیاره فکر خوب -مسعود

  یکن رهاش ياون دختره هم احساساتتودرك کنه ومتوجه بشه که مجبور بود دوارمیام یموفق باش-من

 دوارمیام-مسعود

 میرفت ییرایبه پذ شیستا يباصدا

 رون؟یب دیایب دیشمادوتا قصد ندار يآها-شیستا

 بهم گفت شیستا میخارج شد یوقت

 بابا کارت داره-شیستا

 ویباشه بده گوش-من

 ازش گرفتم ویگوش

 الو؟-من

 ؟یسالم دخترم خوب-بابا

 خوبه؟منم خوبم ؟مامانیسالم باباجونم شماخوب-من

 میآره ماهم خوب-اباب

 ؟يزنگ زد یداشت يبابا کار-من

 )برسن تهران ناشبیقرار بود باباا(تهران میبرگرد میتونیامروز نم يبگم مابرا خواستمیم-بابا

 م؟یدوچکارکنیا بابا پس خر-من

 دیبر دیباسع-بابا

 آخه؟ هیچه حرف نیا!بااااااااابا-من

اوناالزمه توهم باهاشون برو که  شتریب ییآشنا يروابط برا نیاقراره باهم ازدواج کنن  دیسع شویدخترم ستا-بابا

  یداشته باش شویستا يهم هوا یداتوبکنیهم خر
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 گفتم يبادلخور

 باشه -من

 کنمیجبران م!دلخورنشو وروجک بابا-بابا

 خخخ دیکه هرچه زودتر جبران کن شااهللایا-من

 خب پرو نشو مواظب خودتو خواهرتم باش -بابا

 خدافظ دیمامان هم سالم برسون دبهیهم مواظب خودتون باشچشم باباشما-من

 خدافظ-بابا

 که زل زده بودن بهم نگاه کردم هیمچاله به بق ي افهیقطع کردمو با ق ویگوش

 خب؟-شیستا

 خب که خب-من

 گفت؟ یبابا چ-شیستا

 که به سود تو بود يزیچ-من

 م؟یقراره زودتر ازدواج کن -شیستا

 دختر یچقد هول!اوهو-من

 گفت؟ یپس بابا چ -شیستا

 دیخر میبر دیگفت باسع-من

 !آخ جووووون! يوااااا -شیستا

 يهابرد بهیآبروموجلو غر) اشاره کردم به مسعودو گفتم!(خودتو کنترل کن خواهر من -من

 ام؟ بهیمن غر -مسعود

 ام بهینه بابا من غر -من

 بلندشدوگفت دازجاشیسع

 میکنیرفع زحمت م گهیادم دیخر میدنبالتون که بر میایخب عصرم-دیسع

 به سالمت -من

 روبه مسعودکردوگفت شیستا

 گهیکجا؟کجا؟بمون د-شیستا
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 گفت دینکردو دوباره به سع ییاون اعتنا یکردم ول شیبه ستا يغره ا چشم

 تاخونتون؟ يگرما بر نیا يتو هیبمون حاال چه کار نجایدهمیسع-شیستا

 میشیمزاحم نم گهینه د-مسعود

 دیمراحم ه؟شمادوتایچه حرف نیا -شیستا

 گفت يلحن عاجزانه ا هیدوبایرو کرد به سع شیبعدستا

 ؟یمونیم دیسع -شیستا

 اصال نتونست گفت یپنهون کنه ول شویداشت ذوق مرگ یکه سع یلحن هیبمونه با ومدیکه انگار بدش نم دیسع

 م؟یبمون يخوایخب حاال واقعا م-دیسع

 دیبمون گهیآره د-شیستا

 زمیخب باشه عز-دیسع

 رو به جمع گفتم نیبراهم شدیداشت دود بلند م گهیاز سرم د...مبل نشست يرو ودوباره

 استراحت کنم رمیخسته ام م دیببخش-من

 باشه برو -شیستا

 :برداشتم دوباره اس ام اس از همون ناشناس داشتم مویبازکردمو گوش فمویاتاقم درک يتو رفتم

 !منه يایمعرفت دن یب نیا گمیم کشمیدورت خط م دارمیذغال برم هی

به خودم نگاه  نهیآ يگذاشتم تو شمیزآرایم يرو مویگوش!عطاکن تا رسما خل نشدم يبه من صبر ایخدا يوا

بار  نیمن کجان؟ آخر يخب حاال طال خوشگال!ازبس بدل انداخته بودم طالهامو فراموش کرده بودم...کردم

بودو  دیمشغول صحبت باسع شیاق خارج شدم ستاسرم مرتب کردمو ازات يرو مویروسر...دادمشون دست مامان

لباسا  يکشو يتو...گشتن جعبه طالهاشدم ناشدمومشغولیوارد اتاق مامان ا....کردیاظهارنظر م یمسعود هم گاه

سرموگذاشتم  یباخستگ!!نبود ینگاه کردم ول رتختمیز یچمدون هم نبود حت يکمد لباساهم نبود تو ينبود تو

! آخ جووون!کنار تخت درشو باز کردم ینگاهم افتاد به عسل دمچشماموبازکر یوقت...تختو چشمامو بستم يرو

 درجعبه طالهارو بازکردم دستبندمو ازتوش درآوردمو دستم کردم!نجانیطالهاا

طالهارو سرجاشون بزارم که  يجعبه  خواستمیستمو که شامل گردنبندو گوشواره و انگشتربود انداختم م مین

 هی شویعالوه برمامانوبابا منوستا...نمشیبب يشتریعکسو برداشتم که بادقت ب...مانوبابا چشمم خورد به عکس ما

اون ... میهاکه کوچولو موچولو بود عاون موق شهیمنوستا يها یعکس مال بچگ نیا م،یهم بود گهید يپسره 
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بود تاخواستم  شناسنامه اونجا هیکشو رو نگاه کردم  يخواد؟تویم یما چ یعکس خانوادگ يه؟تویک گهیپسرد

 صدام زد شیبرش دارم صدا

 ؟ییستاره؟کجا-شیستا

 امیاالن م-من

گذاشتموازاتاق خارج شدمو رفتم  یعسل يکشو يطالها تو يشناسنامه شدموعکسو به همراه جعبه  الیخیب

 شیستا شیپ

 ؟یکارم داشت شیستا-من

 اتاقت بخوابه يببرش تو ادیآره آقامسعودخوابش م-شیستا

 اتاق خودت؟ يتو شیبریاصال چرانم!فکرشم نکن یحت!؟عمرایچ-من

 ؟يشد یو شلوغه، حاال اوک ختهیچون اتاق من به هم ر -شیستا

 اتاقم يتو ادیخب بابا، بروصداش کن بگو ب-من

 کال به خودت سپردم خودت بروصداش کن نکارویعقل کُل ا -شیستا

 باشه باشه اَه!بابا يا -من

 مسعودو صداکردم رفتمو

 )لحن آرومبا(آقامسعود-من

 بلندتر گفتم یکم يدوباره باصدا دمینشن یجواب

 آقامسعود؟-من

خوابش رفته؟نه بابا اگه  نجایا یراست یمبل نشسته بود چشماشم بسته بود نکنه راست يجواب نداد رو بازم

اتاقم بخوابه که پس  يبخواد که مسعودوببرم تو ادازمنیکه ب خواستینم شیدازستایخوابش رفته بود که سع

 دارهیب

 مسعود؟ -من

 ج نداد بازم

 مسعووود؟-من

 زدم غیشده بودم ج یعصبان يبدجور گهیجواب نداد د بازم

 مســــعوووود-من
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 ؟یمث آدم صداکن یستیچته تو؟بلدن! بابا يا -مسعود

 که آدم باشه نه تورو کننیمث ادم صدام ویکس-من

 ه؟یمنظورت چ-مسعود

 گهید یستیخب پس آدم ن يدیجواب نم کنمیرم صدات مدا یه يدیمنظورم واضح بود مث خرس خواب-من

 شهیم داریب کننیبار صدام هیآدمو  يبچه 

رو بهم نشون بده که توش بتونم راحت  ییجا هی ادیاالن خوابم م میکنیحسابمونو بعدا باهم صاف م-مسعود

 بخوابم

 ایدنبالم ب!یخوابیتوچقد م! هووووف -من

 يتعارف رو یکردم ب تیومد دراتاقمو بازکردمو مسعودوبه داخل اتاقم هداجلوتررفتمو مسعود هم به دنبالم ا من

 سیروان نو هیدفترخاطراتم به همراه .....خوابش برد دهیاونقد خسته بود که سرش به بالشت نرس دیتختم خواب

صفحه بازکردمو توش  کیرفتمو  طرفشبود به  شمیزآرایم يشده بودرو یکه به درخواست فرهود روش حکاک

 :شتمنو

انگار ...که انگار ینگاه...آشنا یبه من انداخته شده بود نگاه شیکه انگارسال ها پ ینگاه!دمید ینگاه هی امروز

 من واقعا عاشق مسعود شدم؟ یعنی....هست که دوسش دارم یمال کس

ست که در یگذاشتمو به طرف تراس زیم يرو سمویدفترخاطراتمو به همراه روان نو خواستیتازه م يهوا دلم

تازه که بهم خورد انگار دوباره  يآهسته درو بستم هوا یلیباالسرتختم بودرفتم، دروبازکردمو وارد تراس شدموخ

 ! داکردمیپ دنیتوان نفس کش

به گلوم  یبغض هیو  کنهیاحساس شکستن م ادقلبمیم اشیادگاری یحت ایاسم فرهود اسمش خاطراتش  هروقت

عکس  ياون پسر بچه تو ادیتراس بود نشستم ناخودآگاه  يکه تو يا یتنها صندل يرو!زنهیچنگ م

 ییپسردا...زرگترنب شینبوده چون همشون ازمنوستا المونیفام يافتادم انگار اون پسر ازبچه ها مونیخانوادگ

ساله 5خورهیعکس بود بهش م يکه تو ياما اون پسر کترنیکوچ یلیبزرگترن پسرخاله هامم خ یلیهام که خ

که اون پسره  میخوریقسمت مجهول م هیسالمونه خب پس بازم به 1اون عکس انگار يتو شمیمنوستا! باشه

دورکنم به سمت دررفتم تاوارد بشم به  دمچپوراست تکون دادم تاافکار مزاحمو ازخو ه؟هان؟سرموچندباربهیک

 يمتوجه به من بودو شموپشتشیزآرایم يبود جلو سادهیمسعود خوابه درو آروم بازکردم مسعود وا نکهیا الیخ
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 دمیفقط شن دمینشن شویقبل يدستش بود حرفا يبود تو دهیکه فرهود برام خر یسیروان نو...حظور من نشده بود

 که گفت

 خوشحالم یلیخ-مسعود

بردچهرش مضطرب بود اما  یتک سرفه کردم که به وجودم پ هی!خوشحالم گهیم یالک! خوشه یلیخ اروی هه

 خونسرد باشه کردیم یسع

من بهش اجازه دادم بعد اون  کنهیندونه فک م یحاال هرک(رو تختت بخوابم یگذاشت نکهیابت اممنون ب-مسعود

 ) که آخه یاصال اجازه نگرفت!دهیگرفته خواب

 کردوگفت یدستش بودنگاه يکه تو یسیروان نو به

 هیقشنگ یلیخ سیروان نو-مسعود

 !شیخوش یده و رفته پبهم داده که فکر کنم تاحاال منوفراموش کر یمیدوست قد هیاونو -من

از اتاق  گهید يکلمه  هی یبدون گفتن حت شویآرا زیم يگذاشت رو سویمسعود درهم رفت روان نو ي چهره

 :خوندم  سمویروان نو يبار هزارم رو يرفتمو برا شمیزآرایبه طرف م...به هم دیخارج شدو دراتاقمو محکم کوب

 ×دوستت دارم یلیقصه هام خ يشاپر×

 قهیکه چقد خوش سل يوا!که فرهودبهم داده بود يشدم، به حلقه ا رهیبه انگشتم خ دیمم چکازچش یاشک قطره

 يقهوه ا يبه مانکنا بودو موها هیشب شتریمردونش که ب کلیه دیقد بلندورش رهیت يقهوه ا يباچشما يپسر! بود

ا حاال ام...مردمیم شبود که من برا یعشق من بود همه کس من بود کس يروز! فشن شهیهم یول

 ...دونمینم... دونمیکجاست؟نم

 شده بود  یحکاک يسنگ دلربا بودکه رو هیافتادم که به فرهود دادم  يریزنج ادی

 ×شاه قلبم گانهی×

شدم ساعت  ییرایمرتب کردمو ازاتاق خارج شدمو وارد پذ مویهنوزم اونو داره؟ازافکارم فاصله گرفتم روسر یعنی

 مبل بلندشدو به طرفم اومدو گفت يازرو دنمیباد شیستا دادیعصرو نشون م 6

 د؟یخر میامروز بر -شیستا

 امیمن نم دیتاباهم بر3نه شما-من

 گفت يبادلخور شیستا

 آخه چرا؟-شیستا
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 دیخر رمیخودم بابهار بعدا م-من

  گهید میریخب باهم م -شیستا

 من جواب داد يمسعودجا

 نه-مسعود

 شدوگفت رهیباتعجب بهش خ شیستا

 بپرسم چرانه؟ شهیاونوقت م-شیستا

 به من انداختو گفت یینگاه گذرا مسعود

 دیشمادوتاهم باهم بر میریمنوستاره باهم م-مسعود

 رمینم دیباهاش خر رممیمن بم گه؟یم یداره چ اروی نیا!ومدیم رونیهمه ازجمله من داشت ازحدقه ب يچشا

 گفت دیتااومدم مخالفت کنم سع

 میریمادوتاهم باهم م دیخر دیس شمادوتا باهم برخب باشه انگار ستاره هم موافقه پ-دیسع

  ؟اَهیالل گمیبهت م یبهش بگه اگه توحرف نزن سین یکیادب آخه  یب دیبزنم توحلق اون سع خواستمیم

 آماده بشم رمیخب پس من م-شیستا

ا داداش دوت نیا سیحاال معلوم ن)هستم ینیزبیکالمن آدم ت(دورازنگاه من نموند هیچشمک زد  هیبه مسعود دیسع

 کنه ریخدابه خ!دارن يچه نقشه ا

حاال رسما ...دیرفتن واسه حر دیبه همراه سع کیش یساده ول پیت هیباالخره حاظرشدبا  قهیدق 15بعداز شیستا

 میمنو مسعود باهم تنها بود

 !رشدید ؟یآماده بش يخوایم یمادمازل ک-مسعود

 خوادیاصال من دلم نم دیخر میریوستاره باهم ممن یگفت يخودت خودتو نخود کرد یمنکه بهت نگفتم بمون-من

 دیبرم خر

 میریتاهروقت دلت خواست باهم م نمیشیباشه پس من م-مسعود

باز کردمومشغول آب دادن به  رآبویشدم، ش اطیوارد ح اطوبازشکردمویتوجه به حرفش رفتم سمت درح یب

بهش  دید یزل زده بود به منوقت یه یالک اطویح ياومد تو قهیشدم مسعودهم بعداز چند دق اهامونیگلوگ

 سمیگلدونو بادست خ ياپ خواد؟نشستمیازجونم م یپسره چ نیاَه ا!سادیاومد درست پشت سرم وا دمینم تیاهم

 مسعود گرفتم  يکه باز لود رو یآبو درحال لنگیبرگشتمو ش هویو سادیاونور کردم بلندشدم وا نورویخاکشو ا کمی
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 ؟یکنیم کاریچ!هووو-مسعود

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا يوا يا-من

 بود گفت سیخ سیشده بود که حاال خ دشیلباس سف يکه مشغول تماشا یدرحال مسعود

 يحظورم نشد ينگو که متوجه -مسعود

 جلووگفتم رفتم

 نمیلباستو بب شده؟بزاریچ يوا يا-من

ازبس که بلند داد  گوشم يکه مصادف شد با پاره شدن پرده  دمیبودو به لباسش مال یاون دستم که گل عیوسر

 زد

 ؟یکنیچکار م يدار-مسعود

 بود  یدستم گل دیاخ ببخش -من

 شده بود گفتم یعصب یبه مسعودکه حساب بعدش

 دیخر میلباس بپوشم که بر رمیمن م-من

 گفت یلحن عصب هیبا مسعود

 لباسا؟ نیباا-مسعود

 م؟یخب چکار کن-من

 اریدست لباس واسم ب هی نیحموم توهم برو ازصندوق عقب ماش رمیمن م -مسعود

 نبرده؟ نویماش دیمگه سع-من

 نه -مسعود

 به طرفم پرت کردوگفت چوییسو بعدم

 چییسو نمیا ایب-مسعود

 دمیهوا قاپ يچوتوییسو

 حمومو که درست بغل اتاق خودم بود بهش نشون دادم مویخونه شد بامسعودوارد

 اریتن پوش ب هیواسم -مسعود

 میندار-من

 انداختو گفتبهم  يمرموز مسعودنگاه
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 ؟!دیندار-مسعود

 میتا تنپوش ندار 100دونست ماکه  هی یواسه هرکس یول میدار-من

 گهید اریخودتو ب يحوله -مسعود

 !اه اه چندش!عمرا-من

 حداقل موهامو باهاش خشک کنم اریحوله ب هیبابا  يا-مسعود

 باشه-من

 هیاتاقمو لباسمو با يبعددوباره برگشتم تو...واسه مسعود آوردمو دادم بهش کیکوچ يحوله  هیاتاقمو  يتو رفتم

مسعود درصندوق عقبو بازکردمو  نیسمت ماش دموورفتمیهم پوش نمویتاپ قرمز عوض کردم مانتووشلوارج

 ) ها!ادیبشر چقد مجهز م نیکه ا يوا(لباساشو براش برداشتم که برم بهش بدم

مبل انداختم آرومو  يم لباسامو درآوردمو رودرخونه رو بازکردمو وارد شد....بستم نشویدر صندوق ماش بعدش

ستونه 4مسعود  يبنفش من به همراه داد مردونه  غیج...رفت رو هوا غمیج هویباعشوه به طرف دراتاقم رفتم که 

زودترازمن به خودش اومدودادش ) سعودم(اون ....حوله دورکمرش بود هیمسعودفقط  لرزوندیخونه رو داشت م

بغلشو دستشو  يبود تو دهیقطع شد مسعودمنو کش غمیج هویکه  دمیکشیم غیشتم جمن همچنان دا یقطع شدول

 يبودن قطرات آب ازموها ختهیصورتم ر يمسعود بودنو موهامم تو ي نهیس يدهنم دستام رو يگذاشته بود رو

 عیسر....بغل مسعود بودم يمن بااون تاپ تنگم تو..شدم  تمیموقع يتازه متوجه ....ختیریصورتش م يمسعودرو

بکنم مسعود منو بااون تاپ  تونستمینم يشد کار هیقض يازش جداشدم بافاصله گرفتن من ازمسعود اونم متوجه 

 گفتم رفتمیمبل گذاشته بودم م يمسعود که رو يکه به سمت لباسا یبود روموازش برگردوندمو درحال دهید

 ...ارمیاالن لباساتو م-من

 بااون صحنه مواجه بشمبرگردمو دوباره  تونستمیبرگشت نم موقع

 کن که بهت برسم مییمسعود توراهنما-من

 گفت زدیموج م طنتیکه توش ش ییباصدا مسعود

 ایب ایب... ایب... اچپیب ایب.... ایب... ایب...عقب  ای،ب-باش

 واریخوردم به د یتق

 دستم درد گرفت يآخخ دستم آ-من

 ایب ایب... اراستیبازم ب ایراست ب ایب..ایب... ایب... ایب اعقبیحاال هم ب يریخب تو درست راه نم-مسعود
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 زیخوردم به م یتق

 ؟یکنیم یتالف يدار....پام داغون شد یییآ يآخخخ پام آ-من

 کنمینم یتالف کنه؟منکهیم یداره تالف ینه ک ایب... ایب ایب... نه-مسعود

اعصابم خرد شده بود  گهید حرفا بودم نیتر ازا زیمن ت یکردکه آروم بخنده که صداش بلندنشه ول یسع بعدش

داشت خندشو کنترل کنه لبخند  یچقد سع چارهیمسعود مواجه شدم ب يهوابرگشتم که با صورت قرمز شده  یب

 گذاشتوگفت نشیس يرو يدستاشو به حالت ضربدر دیلبش ماس يرو

 نمیبرگرد بب ایح یب يا -مسعود

 رم؟یم چشامو بگداره االن باز دهیچه فا گهید دمتید گهیهه بابا منکه د-من

 کردمولباسارو دادم به دستش یخودمو مسعودوط نیآروم مسافت ب يها بعدباقدم

 دیخر میاتاقم لباساتو بپوش که بر يبرو تو-من

مشغول سرکردن شالم  دمیمبل برداشتمو پوش ياتاقم تا لباساشو بپوشه منم رفتم مانتومو ازرو يرفت تو مسعود

خوش  یتاآرنج تازده بودو شلوار مشک نشویبااون لباس چارخونه که آست اومد رونیبودم که مسعود ازاتاق ب

 ازش گرفتم رمویخ گاهن!)دونمیحرفو زدم؟خودمم نم نیا هویچرا !(خوشگل شده بود یلیدوختش خ

 ستاره؟-مسعود

 بله؟-من

 ؟ياتو مو دار-مسعود

 آره -من

دراوردمو  مویتختمو گوش ينشستم رو اتاقم شدم مسعود هم دنبالم راه افتاداتومورو به دستش دادمو یراه

 هنوز کار مسعود تموم نشده بود یساعت گذشت ول میشدم ن يبردباز يمشغول انگر

 !حوصلم سررفت گهیاه د-من

 درست کنم یموهامو چه مدل دونمیخب نم-مسعود

 !وونهیوا؟؟د-من

 کمکم کن-مسعود

 خب موهاتو کج اتو کن-من

 کالفه گفت يصدا هیش باکلنجاررفتن باموها قهید 20مسعودبعداز
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 کمکم کن ایب تونمیستاره نم-مسعود

 !ها زنهیمشکوك م دایجد!پسره تاحاال ازمن کمک نخواسته بود نیآخه ا!تاشد 4حرفش چشمام  نیباا

 !گهید ایب ؟خبیکنینگام م ينجوریچراا-مسعود

 یصندل يبه من نشست روورو نهیبلندشدمو به طرف مسعود رفتم مسعود پشت به آ...به طرفم گرفت بعداتومورو

 دونمیچه م کهیت کهیت:مدل خورد(مسعود خورد بود يدستم گرفتم موها يرنگشو تو يقهوه ا يموها شمیزآرایم

اتو کردم که  يبه طور عمود شوسمت راست يکوتاهو بلند بود موها يو موهاش به طورنامساو!) گنیم یبهش چ

چسب موهم بهش  ياشو به طرف چپ اتو کردم مقدارموه ییقسمت باال دیگوشش رس يموهاش تارو نکاریباا

 به چپ اتو کردم لیو ما شیشونیپ يجلوشو آوردم رو يطره از موها3مقاوم بشه  یزدم تا حساب

 میخب کارم تموم شد پاشو بر -من

 دستت دردنکنه -مسعود

 ادامه داد دیدیم نهیآ يکه موهاشو تو یدرحال بعد

 خودمم شیمشتر نیاول یبزن شگاهیاآر!ایشگریپا آرا هیواسه خودت -مسعود

 !يلطف دار-من

 میرفت دیبه طرف مرکز خر مویاز خونه خارج شد باهم

 داشت  یمن همخون يباحالوهوا یلیگذاشته بود خ نیماش يکه مسعود تو یآهنگ

 رهیمیبودن تو در کنارم ، داره م دیکه ام حاال

 رهیگیممتد نصفه شبو دوباره دلم م ي هیو گر منم

 بشکنمش يو بغض گلومو گرفته ، چجور یستینکه  حاال

 !رهیم ی، که داره از غصه م رهی، اونقده دلگ یستیکه ن ییها قهیدق نیو بب ایب

 خاطراتو نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

 طراتوخا نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

 دهی، عذابم م دهی، عذابم م دهی، عذابم م دهیم عذابم

 شهیپر نم چوقتیتو ه یکه ب یخال يجا نیا منمو
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 شهیام دلخور نم هیعکس کهنه که از گر نیا منمو

 نداره یفیتو تعر یکه ب يحال و روز نیا منمو

 ارهیکم م یتو ه یکه ب یالجسم تو خ نیا منمو

 خاطراتو نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

 خاطراتو نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

 دهی، عذابم م دهیذابم م، ع دهی، عذابم م دهیم عذابم

 دهیوقتش رس دیشا گمیم نمیبیخوابتو م تا

 دهیچشمام مهلت نم يتو نهیشیم یخواب یب

 واسه گفتن ندارم یتو شعارم حرف یستیدوباره ن!نه

 ارهی، بغض کم م گرهیو بغض گلوم م یستین دوباره

 رهیمیبودن تو در کنارم ، داره م دیکه ام حاال

 رهیگیشبو دوباره دلم مممتد نصفه  ي هیو گر منم

 بشکنمش ي، چجور رهیگ یو بغض گلومو م یستیکه ن حاال

 !رهیم ی، که داره از غصه م رهی، اونقده دلگ یستیکه ن ییها قهیدق نیو بب ایب

 خاطراتو نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

 خاطراتو نیا دهی، زجرم م یخال يجا نیا دهیم عذابم

 اون صداتو ادمیتو داغون وخسته اس ، کاش بره از  یب فکرم

  دهی، عذابم م دهی، عذابم م دهی، عذابم م دهیم عذابم

 دهی، عذابم م دهی، عذابم م دهیم عذابم

 اومدممسعود به خودم  يکه باصدا کردمیآهنگ تموم شد من هنوزم داشتم آهنگو زمزمه م یوقت

 میدیرس-مسعود

 مغازه توجهمو جلب کرد هیمشغول رد شدن ازمغازه ها بودم که  م،یشد دیشدمو وارد مرکز خر ادهیپ نیازماش
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 میتورو نگاه کن میمسعود بر-من

 کنمیم دامویبکن بعد من خر داتویاول توخر-مسعود

 يپس مهمتر یزبانیتوکمترازمنه تازه توم يداینه خر-من

 میرد مغازه شدهمراه مسعود وا به

 ه؟یستاره نظرت درمورد اون چ-مسعود

به درد مراسم  یبود قشنگ بود ول یکت کرم هیانداختم  دادیکه مسعود داشت بهم نشون م یبه اون کت ینگاه

 خوردیم یرسم يکت به درد جلسه ها نیا خوردیما نم

 ستیخوب ن ادینه ز-من

 لباس کردو گفت هیبه  ينده به طرفم اومدواشاره امغازه شدم فروش يکل کتو شلوارها دنیمشغول د دوباره

 بایز نیپسنده و همچن ه؟جوونیلباس چ نینظرتون درمورد ا -فروشنده

 هاش  نیو سرآست خهیقرمزو سبز بودکه دور يلباس چارخونه  هیبه لباس انداختم  ینگاه

  نیآقابد نیا زیلباسو سا نیا-من

 یردوداد دست مسعود اونم رفت که لباسو پرو کنه، لباس بدکمسعود آو زیدرنگ همون لباسو سا یب فروشنده

  دمشیدیتن مسعود م يتو دینبود با

 ستاره؟ -مسعود

 مسعود دوخته بودن کامال اندازش بود يانگار که اون لباسو برا دمیسمتش چرخ به

 يقشنگ شد-من

 نگاه به اطراف انداختم تا دوباره کت شلوارهارو نگاه کنم هی

 )منظورم فروشنده هستش(آقا دیببخش-من

 بله؟-فروشنده

 ...ياون کت شلوار قهوه ا-من

 کنمو گفت لینذاشت حرفمو تکم فروشنده

 ارمینامزدتون دارم االن براتون م زیسا-فروشنده

 شلوارو آوردو داد دستم وکت

 امتحان کن نویمسعود ا-من
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 اتاق پرو که گفتم يتو رفتیداشت م مسعود

 نیرو هم بد هیصورت رهنیاون پ دیشآمممم آقاببخ...نه صبرکن -من

 درنگ اونو هم آورد یب فروشنده

 باهم بپوش نارویا-من

قهوه  يها نیهاش نگ قهیکمرنگ بود که دور  یپسرهن صورت هیکه به مسعود دادم بودم  یرهنیاون پ توفکر

 دمیمسعود که صدام کرد به طرفش چرخ يداشت باصدا يو قهوه ا یبه کاررفته بودکال تن صورت يا

 خوبه؟ نیستاره جان بب-مسعود

 که چقد قشنگ شده بود يوا

 !)کنمیبه مسعود ناخواسته ابراز احساسات م هوی دایچرا جد دونمینم(زمیعز يقشنگ شد یلیخ-من

 

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

 

البته (ازاون مغازه مویهردولباسو کت شلوارو حساب کرد....ارهیزدورفت که لباسارو درب یچشمک عودبهممس

 که موقع رفتن به مسعودگفت کردمیفروشنده فکر م يداشتم به حرفا میخارج شد) فروشگاه بودا

 اومده مواظبش باش رتیگ يا قهیخانوم باسل-فروشنده

 چشم-مسعود

 ستاره؟الو؟ستاره؟-مسعود

 بله؟-نم

 تو میبر ای؟بیکنیم ریتوهپروت س کنمیساعته دارم صدات م هی -مسعود

چاك  هیاز رون پام  یزانوم بود ول يلباس سبز افتاد دکلته بودوقدش تاباال هینگاهم به  میفروشگاه شد وارد

 پام معلوم بشه  شدیکه باعث م خوردیم

 خوامشیخوشگله م یلیخ نیمسعود ا-من

برو ) کنه؟یم ينجوریپسره چشه؟چراا نیا! اوا(ایبپوش ویزیچ نیهمچ زارمیفکر نکن م ه؟نهیچ گهید نیا-مسعود

 ارمیلباس واست انتخاب کنم ب هیاتاق پرو تا يتو
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باکت  يتاپ قهوه ا هیبود  یلباس قشنگ....اتاق پرو مسعود لباسو داد دستمو منم گرفتم تابپوشمش يتو رفتم

تاپم و  يکمرنگ بود رو یجذب بود اونم صورت یلیبودو خ رزانومیکمرنگ شلوارکش هم تاز یکوتاه صورت

 قهیکارشده بوددور  يا هوهق دیکتش هم بامروار يها نیسرآست يکارشده بود رو یصورت دیبامروار نمیرسیز

 اومدم رونیشده بودلباسو درآوردمو ازاتاق پرو ب نیتزئ ییطال نیشلوارکم بانگ يبایج يکتم و رو يها

 د؟اندازه بود؟چطور بو-مسعود

 خوب بود،آره اندازم بود-من

سمت راست  میرفت یوبه طرف کفش فروش میاومد رونیدرنگ پول لباسمو حساب کردواز فروشگاه ب یب

منم به  يو واسه  يخودش کفش کالج قهوه ا يمردونه مسعودواسه  يزنونه بودو سمت چپ هم کفشا يکفشا

رو  دامونیبعدازتموم شدن خر دیبود خر نیوش پرازنگکه ر یسانت 20پاشنه یخودش کفش صورت ي قهیسل

 کردم به مسعودوگفتم

 چقد شد؟ يکه واسه من خرج کرد یکل پول -من

  یچیه-مسعود

 ؟يبگو چقد خرج کرد شهیکه نم یچیه-من

 کادوئه ازطرف من به تو هی نایا-مسعود

 واقعا ازت ممنونم مسعود-من

 نداشت یقابل-مسعود

 دراورد ورو به من گفت شویشده بود مسعودگوش کیتار هواکامال میشد نیسوارماش

 بزن  دیزنگ به سع هی-مسعود

دوس  یلیمن ، بود خ یمیمخاطب بود که اسمش عشق قد هیگرفتمودنبال اسم مسعود گشتم  وازشیگوش

سه ...دوبوق...بوق هی دوگرفتمیسع یشماره ارهیکه تونسته دل مسعودو بدست ب هیداشتم بدونم اون دختر ک

 دیچیپ یگوش يتو دیسع يصدا...بوق

 بله؟-دیسع

 ام ؟ستارهیسالم خوب-من

 د؟ییخوبم،شماهاکجا-دیسع

 د؟ییشماکجا میهست... ابونینشده خ لیتکم دامونیراستش هنوز خر-من
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 نجایا دیایشماهم ب میهست...ما رستوران-دیسع

  يباشه با-من

  يبا-دیسع

 ...رستوران میمسعود بر-من

 باشه خانوم-مسعود

 میرفت شیدوستایسع زیبه طرف م مویوارد رستوران شد میف رستوران رفتطر به

 سالم!به زوج عاشق-من

 ؟یخوب!خانوم جفت عاشق من یبه سالم آبج-دیسع

 ) البخندزدی دیخند یعنیخخخخخ (خخخ سالم-شیستا

 میبله عال-من

 بامن بوده شارژشده-مسعود

 یرم،ازخودراضینخ-من

 حنم خندم گرفتخودمم ازل یحت رخندهیزدن ز همه

 ناروسفارشیدرسته؟حله؟هم دیخوریزرد م ينوشابه  وینیزم بیمخلوط باساالدو س تزایخب خب خب همه پ-من

 بدم؟

 ناسیآره هم-مسعود

 مویکنارهم نشسته بود شیمنو ستا میغذامون اماده شدو مشغول خوردن شد نیم 30سفارش دادم بعداز رفتمو

گاز  شیستا د،یسع يدرست روبه رو شمیمسعود بودمو ستا يروهم کنارهمو من درست روبه  دیمسعودوسع

 زدو گفت تزاشیاز پ یکیکوچ

چرا هنوز  د؟پسیخر دیمگه شمابعدازمانرفت!تموم نشده داتونیبهم گفت که انگارخر دیستاره سع یراست-شیستا

 مال شمانه؟ یما تموم شده ول يدایتموم نشده؟چطور خر داتونیخر

 ...راستش...آخه...بخ...زهیچ....یدونیخب م-من

 گهید بگو د-شیستا

مارو از اون  دیمن بود که سع يبگم نگاه نگران مسعود هم رو دیبا یچ دونستمیآخه نم کندمیجون م داشتم

 دینجات دادو پرس یبدبخت
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 ؟يا مسعود لباساتو چراعوض کرد-دیسع

 يلبته دورازجون منو شمادوستاا(مردمیمنم داشتم ازخنده م رخندهیزد ز یبه من انداختتو پخ ینگاه مسعود

 ! کردنیهم داشتن باتعجب نگاهمون م شیدوستایسع)گلم

 ازخنده بود گفت ییکه توش هنوز رگه ها ییباصدا مسعود

 میگیمفصله بعدا براتون م شیقض-مسعود

 میدیکه عموو زنعمو فرنازو د میمشغول قدم زدن بود میغذامون ازرستوران خارج شد بعدازخوردن

 سمت من رگردش؟بیستا-من

 شده؟یچ -شیستا

 حرف نزن فقط برگرد سمت من-من

 شده؟ يزیچ-مسعود

 مینش دهید شیکه منوستا دیکن يکار هیفقط  دیحرف نزن-من

 یمعلوم نبود عمووزنعمو فرناز وقت شیمنوستا يکه چهره  يشدن به طور شیمنو ستا کیهم نزد دومسعودیسع

 گفتم دمویکش یآسودگ يازرو یرد شدن نفس

 شیخآ-من

 بود؟ شدهیچ -شیستا

 لویا يمخصوصا زنعمو که همه  اوردنیپدرمونو درم دنیدیدوتا داداش م نیعمووزنعموبودن اگه مارو باا-من

 یگ*ز*ر*رفتن دنبال ه نایا گفتیم کردویتبارو خبرم

 قراره زن من بشه شیعب نداشت که ستا دنیدیخب م-دیسع

شما  کنهیندونه فک م یهرک دیریراه م ویچسبیاونقد به هم مقراره زنت بشه هنوزکه نشده بعدشم شمادوتا -من

 دیتاهم بچه دار6نیمزدوج شد دویبه هم محرم

 میفتیباشه بهتره راه ب!هوف-دیسع

 یکرده بودمسعود وقت دایپ یفیکرده بودو تنم هم لرزش خف خیکه بهم وارد شده بود دستام  یاسترس يازرو

دستاش گرفت تا گرم  يغل کردو بادست راستش هم دستامو توموضوع شد با دست چپش منو ب نیا يمتوجه 

اونم حسم به مسعود بود  دمهم بو زیچ هیمردم مهم نبود برام فکر مردم مهم نبود برام  يبشن برام نگاه ها
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 یدرحال دادیدستاش بهم آرامش م يکه بهم فهموند دوسش دارم گرما یکه تازه کشفش کرده بودم حس یحس

 گفت یلحن مهربون هیمسعود با میرفتیراه م شیستا دویکه پشت سع

 ؟يگرم شد-مسعود

 آره ممنونم-من

 بود بانو فهیوظ کنمیخواهش م-مسعود

 زنده بودنم يکه هنوز تشنه  ایتو ضربان قلب من است بامن راه ب يگام ها يصدا-گفتم یفیضع يباصدا

آرشام  يبه خون نشسته  يبه چشماانداختو لبخند زد درهمون زمان چشمم  یچون بهم نگاه دیانگارمسعودشن

بلند به طرف  يبه مسعودبزنه، آرشام با گام ها یحرف ادویآرشام ب دمیترسیدلم غوغا به پاشده بود م يافتاد تو

 اومدوگفت شیمنوستا

 عاشق يسالم پرنده ها!به به-آرشام

 ؟یسالم خوب -شیستا

 الش خوبهح یلیستاره که خ دمخصوصایانگار شمابهتر یمنکه خوبم ول-آرشام

 میرفتیکنارهم راه  يمنو مسعود چجور دیتازه فهم چارهیبرگشتو نگاهمون کرد ب شیچشم منونشون داد ستا وبا

آرشام  يبه خودش فشار داد که باعث شد دستا شترمنویخواهرم اززور تعجب فک کنم سنگ کوب کرد مسعود ب

 مشت بشه

 ؟یکنینم یخانومم معرف-مسعود

به مسعود اشاره (من آرشام يپسرعمو شونیا) دست آرشامو نشون دادم(ردم بگمفراموش ک دیآممم ببخش-من

 ...مسعود مقدم يهم آقا شونیا)کردمو گفتم

 نزاشت حرفمو تموم کنمو گفت مسعود

 نامزد ستاره جان هستم -مسعود

ثل اوناهم م دمیهم نگاه کردم د شیدوستایسع يشکه شدم آخه من؟من نامزد مسعود باشم؟به چهره  ازحرفش

آرشام  دمیازحدقه دراومدش فهم يازمشت بازشدش وچشا نویشُک مثل من ا يرفته بود تو یمنن آرشام حساب

 خودش مسلط باشه گفت کردبهیم یکه سع یقدم به عقب رفت ودرحال هی

 خوشبختم-آرشام

 روکرد به آرشاموگفت دیسع
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 جان شیمقدم هستم نامزد ستا دیمنم سع-دیسع

 شدیم وونهیآرشام داشت د گهید

 خدافظ میشیدارم بعداآشنام یمن کار مهم دیخوشبختم ببخش-آرشام

 محو شد دمونیرفتورفت تاازد ورفتو

که  یلحن هیبا شیبرگشتن طرف ماونگاهمون کردن ستا شیدوستایسع رخندهیز میآرشام بامسعودزد بعدازرفتن

 گفت زدیتوشتعجب موج م

 ؟!يکردیکارمیبغل مسعود چ يستاره تو تو -شیستا

 من جواب داد يودجامسع

 بود کردمسردشیداشتم گرمش م-مسعود

به راه  شیدوستایمسعود وپشت سر سع ياومدمو شونه بهشونه  رونیبغل مسعود بودم ازآغوشش ب يتو هنوزم

خونه وارد اتاقم که شدم مخم سوت  میبرگشت دمویخر یکاربن یمانتووشال آب هیموقع برگشت به خونه  میافتاد

که  مینشده بودمروتخت تیوضع نیا يچرا موقع رفتن متوجه  دونمیب منفجر شده بود نماتاقم مث بم! دیکش

چشب موم وسط اتاق ولو  نیزم يافتاده بود رو مشیبودو س شمیزآرایم يرو نمینازن يکامال نامرتب بود اتو مو

ودبود که اونم وسط که به مسعود دادم بودمم کنار تختم افتاده بود تازه ازهمه مهم تر لباس مسع يبود حوله ا

خوابم برد صبح  دهیرفتم روتختم بخوام هنوز سرم به بالشت نرس واتاقومرتب کردم عیاتاق ولو بود سر

 که چشمام بسته بود گفتم یرفتمو درحال رونیازاتاق ب دمیازخواب پر ادیز يباسروصدا

 کم کن ونویزیتل يصدا شیاه ستا-من

رفتم  عیکه مامانو بابا اومدن سر دمیچشماموبه زورباز کردمو د!رو پر کرد ییرایپذ يخنده محوطه  يهوصدای

 بغل مامانو بابام دمیصورتمو شستمو اومدم پر

 ریبخ دنیمامان جونم باباجونم سالم رس-من

 دخترم؟ یخوب-بابا

 ییبله بابا-من

 چه خبرا؟ - مامان

 مامان گلم یسالمت-من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٧٨ 

صبح بود آخ دانشگام 7:15ساعت يوا ياحت کنن وااتاقشون استر يخسته بودن رفتن که تو نایمامان ا چون

  دمیدانشگاه بهارو د يمحوطه  يتو دمیرس یبه طرف دانشگاه به راه افتادم وقت دمویلباسامو پوش عیشد سر رید

 ؟یخوب) بچه ها درست نوشتم؟(عنبر آورد يبه به باد آمدو بو -بهار

 ؟یل گالب من خوبم توخوبنفسم بهار خانوم گ گرویمهربونم ج زویسالم بردوست عز-من

 !بدبخت شدم يوا-بهار

 شده؟یوا؟چ -من

 !؟يخوایازم م یراستشو بگو چ يریمن م يقربون صدقه  يتو دوباره دار-بهار

 داشتم ییازت تقاضا دیحاال بزار فکرامو بکنم شا!یچیبه جون بهار ه-من

 شهیکه االن کالس شروع م میبچه پرو بدوبر يا-بهار

 يزودتربر خوادیکه دلت م یمالقات کن ویقراره شخص مهم نمیبگوبب شه،یشروع م گهید نیم 10کالس که-من

 سر کالس؟

 سپهر شهیستاره باورت نم يوا-بهار

 خب؟-من

 یچیه- بهار

 ؟یبابا سپهر چ يا-من

 قرمزه تیافتاد که وضع میدوهزار عیواسم چشمو ابرو اومد سر بهار

 يکردیم لیاون شعرو تکم یخب داشت-من

 !ادینم ادمیاون شعرو  ي هیبق گهیتموم شد د گهیخب د -بهار

 بعد حضور سپهرو کنارخودم حس کردم قهیچنددق

 سالم خانوما-سپهر

 انیمهرجو يسالم آقا-من

 سالم سپهر-بهار

دانشگاه تاحاال جرئت نکرده بودن سپهرو به  ياتز دخترا چکدومیآخه ه فتادیحرف بهار فکم داشت م نیا باگفتن

 کردیبرخورد م يباهاش بدجور کردسپهریم نکارویا ياگه دخترصداکنن  کیاسم کوچ
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جلو  یرفتم صندل شهیمثل هم میبه همراه سپهر وارد کالس شد میفتیبهتره راه ب شهیداره کالس شروع م-سپهر

 .استاد نشستم زیم کینزد

 دمیباز کردمو د درخونه رو دمیبودکه رس 12کردمو برگشتم خونه ساعت  یکالس بابهارو سپهر خدافظ بعدازاتمام

 مانتوشه يدرحال بستن دکمه ها شیستا

 ؟یکجا به سالمت!به به سالم خواهر گلم-من

 شگاهیآرا رمیسالم دارم م-شیستا

 ؟یواسه چ شگاهیشگاه؟آرایآرا-من

 دیخوشگل کنم واسه سع خوامیم -شیستا

 دیا وونهیاووووق، شما دوتا واقعا د-من

 دمیرسیم که عجله دارم وگرنه حسابتو فیح -شیستا

 دیخخخ باشه بابا ببخش-من

 رفت رونیخدافظ ازخونه ب هی دوباگفتنیباعجله کفشاشو پوش شیستا

 ن؟ییکجا یی؟بابایخونه؟مامان یاهال!ستاره اومده!سالم اهل خونه-من

 ؟یسروصداراه انداخت نقدیچته دختر چراا- مامان

 خانوم گل میبه به سالم مر-من

 یسالم خسته نباش- مامان

 کجاست؟ ،بابایباشسالمت -من

 رونیرفته ب- مامان

 آهان-من

بودمو ازتوش دراوردمو انداختم  دهیکه خر یافتادم به طرف اتاقمو لباسامو دراوردم درکمدمو بازکردمو لباس بعدراه

 درهمون حال بابا هم اومد دمیچ زناهارویتخت بعدشم رفتم کمک مامانو م يرو

 سالم بابا-من

 سالم دخترم-بابا

 تا سرد نشده  مینهاربخور ایمحسن برو لباساتو عوض کن بسالم - مامان

 امیم کنمویلباسامو عوض م رمیچشم االن م!بانو میسالم مر-بابا
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 زنشستیآشپزخونه و سرم يرفتو لباساشو عوض کردو اومد تو بابا

 دستت دردنکنه!يخانوم چه کرد میمر -بابا

 نوش جان  کنمیخواهش م- مامان

 :اس داشتم اسو بازکردم دوباره از همون ناشناس بود هیو سکالیم هیچک کردم  مویناهار رفتمو گوش بعداز

 شده اند یکس يایتمام دن ایازدن يآنکه بدانند درگوشه ا یآدم ها ب کنندیم یتفاوت زندگ یب چه

بودم که  يداریخوابو ب يتو دمیتخت گذاشتمو خواب يرو مویشدم گوش الیخیب یجوابشو بدم ول خواستمیم

 نگ زدز میگوش

 و...ال-من

 گمیباتوام م!بابا يکردم؟ا دارتی؟بيبود ؟خوابیی؟کجای؟خوشی؟خوبيسالم خانوم خوشگله چطور-بهار

 اد؟ستاره؟الو؟ی؟الو؟الو؟صدامیخوب

 گهیبزار منم حرف بزنم د رید آخه زبون به دهن بگ-من

 خب باشه -بهار

 ؟یاوالسالم خوبم توخوب-من

 شده؟یآره منم خوبم حدس بزن چ-بهار

 شده؟یچ دونمینم-من

 ذوق  یاَه ب-بهار

 گهید شدهیبابا بگو چ يا -من

 زدگفتیموج م يجانوشادیکه توش ه یلحن هیبه  بهار

 داکردهیسپهر خانوادشو پ-بهار

 ؟یگیواقعا؟راست م-من

 آره-بهار

 خب خداروشکر-من

 ؟ییکجا-بهار

 ؟یشگاهیآرا

 برم؟ یواسه چ شگاهینه آرا-من
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  یخوشگل کن يبخوا دیگفتم شا میخب امشب تولد دعوت -بهار

 !خوشگل کنم؟دلت خوشه ها یاوالم خوشگل هستم دوماآخه واسه ک-من

 فعال شگاهیآرا رمیواسه دل خودت خوشگل کن،من دارم م!گهید يا وونهید-بهار

  يبا زمیباشه عز-من

جاهم شلوغ بوده سپهرم اون هیحافظ رازیبچه بوده رفتن ش یسپهر افتادم سپهر قبلنا بهمون گفته بود که وقت ادی

دوتا  گفیم ستنیمامان باباش ن نهیبیم گردهینگاه کنه که برم نوراونورویبوده رفته ا یطونیشرو ش يکه بچه 

چندسال  نیا يتو دنیسپهرچقد عذاب کش يخانواده  چارهیسپهر ب چارهیب یداشته آخ کترازخودشمیخواهرکوچ

 داکردنیپ گرویخداروشکر که همد

 نگاشون کردم رونباتعجبیبرن ب خواستنیبودنو انگار م دهیاومدم مامانو بابا لباس پوش رونیاتاقم ب از

 د؟یبر ییمامان قراره جا-من

 میریواسه آقامسعود کادو بگ میآره قراره بر- مامان

 ؟یکادو؟وا؟کادو واسه چ-من

 میکن هیمناسب ته يکادو هیواسش  دیبا میبر یکه دست خال شهیتولدش نم میریم میدار- مامان

 آهان باشه-من

هنوزآماده  دادیبعدازظهرونشون م4ساعت....خوردم کینسکافه درست کردمو باک هیمامانوبابا رفتم  بعدازرفتن

از حموم خارج شدم رفتمو لباساموکه گذاشته بودم  عیسر يا قهیدق 15دوش هینشده بودم رفتم حمومو بعدازبعداز

خودش  ي قهیلباسا بود که به سل ونکنارهم قایودن دقب دهیکه مسعود خر ییاتاقم برداشتم کفشا يگوشه 

 دیرسیموهام تاوسط کمرم م ستادمیا نهیآ يرفتم جلو دمیانتخاب کرده بود اول ازهمه لباسامو برداشتمو پوش

به طرف راست پوش دادم سمت چپ موهامو به شکل  شترموهامویموهامو فرق کج به طرف راست باز کردمو ب

با  چوندمویپشتم گرفتموبه سمت بافت پ يموها يبا همه  دموکه پوش داده بو ییتاروپودبافت زدم موها

هم گذاشتم  یو صورت يقهوه ا زیر دیموهام چنتا مروار يریحص يبافت ها نیسنجاقوتافت جاشو محکم کردمب

 دمیپرس یازهرک... یلیاکل ایهست  ینیاکل دونمینم قیدق( ینیاکل يکننده زدم خط چشم قهوه ا دیکرم سف هی

 یو مشک يقهوه ا ي هیوبه سمت باال امتدادش دادم وسا  دمیکش رچشممیرو برداشتمو ز) ادند یجواب درست

بلندم  يبه ناخن ها....لهیتکم شمیبود بنظرم آرا یکاف نایهم...کمرنگ هم زدم یرژ صورت هی دمیپشت چشمم کش

 يحلقه ها میباالك صورتبعدش  دمیناخن هام کش يهمه  يبرداشتمو رو یالك مشک هینگاه کردم 
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زدم کفشاموهم پام کردم آخ آخ آخ  يقهواه ا يها نیسرناخن هامم نگ دمیناخن هام کش يرو یکینازکوکوچ

 شمویآرا زیم يهم باعطر خوشگلم گرفتم درکشو يدوش مختصر هی عیرفت بزنم سر ادمی شد؟عطرمویچ يدید

 اختمبهش اند یردم نگاهکه واسه آرشام گرفته بودمو ازتوش درآو ییبازکردمو کادو

عطرو نداره  نیپولشو داده بودم اما چونکه آرشام ارزش ا یمعروف کل یلیمارك خ هیخوشبو بوداز  یلیعطر خ هی

کارت پستال برداشتمو  هی،  نهاستیکه سزاوار بهتر دونمیکه دوسش دارمو م یبدمش به مسعود کس نویبهتره ا

 :توش نوشتم

 سمیبنو تیاکالم را بر نیباتریز خواستمیم

 باستیز ستنیپنداشتم ساده نوشتن همچون ساده ز اما

 نمیمبارك نازن تولدت

 که واسه عطر بودعطروهم کنارش گذاشتم  یمخصوص يجعبه  يکارت پستالو گذاشتم تو درآخرهم

اب طالهارو درآوردمو طالهاموتوش گذاشتم دوباره همون ق ي ناجعبهیاتاق مامان ا يخارج شدمو رفتم تو ازاتاقم

توجهمو  یمیعکس قد هینازه  ه؟چقدرمیپسربچه ک نیآخه ا...تر نگاهش کردم قیبرش داشتمو دق دمیعکسو د

بابام چقد  يچقد جوون بوده وا نجایا مبابا یآخ!مامانوبابام بود يهایبودمش عکس جوون دهیجلب کرد تاحاال ند

 نیمن ا!واسم آشنائه یلیعکس بابا خ نیا!هچقد ملوس نجایمامانم ا يبابام چقد خوشگله وا يچشا يواا!ناز بوده

 نقدیعکس بابا ا نیپس چرا ا!نمشیبیتازه واسه باراولمه که دارم م دمیند ییجا نویآخه ا دم؟منکهیعکسو کجاد

که اسمشو  گهیبود؟همون پسره د یبابا اسمش چ يا!همون پسره!اون پسرست هیشب نجایابابا  يبرام آشنائه؟وا

اه اصال من ...سپهر بوده هیشب یلیبابا خ!بابامه نه بابا هیسپهر چقد شب يوا...آهان سپهر...بابا يا!رفته ادمیاالن 

حاال  ولیا!نجاستیا هنوزشناسنامه  نیدوباره نگاه کردم اوالال ا ویعسل يکشو يتو!شدم جیگ ششیا!دونمینم

اوه ....بازش کردم ه؟یک يشناسنامه  نمیآممم بزار بب!گل کرده ها میچقد فضول يوا نمش،یفرصت دارم خوب بب

ما (مث مائه شیلیوا؟چرافام!هستش ستهیشا شمیلیاوا؟ فام!که سپهره گه؟اسمشمیکه د هیک نیاوه ا

سپهر داداش منه؟اما اون !امکان نداره نیهه نه ا!واقعا یعنی....یعنی يواااا...نگاهم افتاد به اسم پدرو مادر)هستش

 نایمامان ا دمیفهم ومدیخونه م اطیدرکه از ح يصدا دنینمش؟باشنیبیاالن کجاست؟پس کوشش؟چرامن نم

 .اتاقم يکشو گذاشتمو رفتم تو يمرتب و مث اولش تو یلیخ الرویوسا عیاومدن سر

 بودم که مامان صدام کرد میست صورت میانداختن ن مشغول

 ستاره؟- مامان
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 رونیاومدم ب ازاتاقم

 بله مامان؟سالم-من

 منودرست کن ياتاق موها يتو میابریسالم ب- مامان

 یدنگاهیپوش یکت دامن بادمجون هی عیاتاقشون مامان سر يتو میدنبال مامان راه افتادمو رفت یحرف چیه بدون

مامانو سشوار  يبلد بودم اول موها شیکموب يشگریمامان انداختم به لطف دوستم بهار آرا یشراب يبه موها

 هیبه همراه  دکنندهیسف هیموهاش گذاشتم  يرو يزیر یلیخ ينایتل بانگ هیموهاشم پوش دادمو  يباال دمیکش

بلندمو تنم کردم شالمم  یاتاقم مانتو آب يبعدازتموم شدن کارم رفتم تو دمویمامان کش يو رژ بنفش برا هیسا

 هیبه همراه  یکت شلوار مشک هیبه بابام انداختم  یدر حاظر بودن نگاه يسرم باباومامانم جلو يانداختم رو

 بود دهیشن پوشبنفش رو رهنیپ

 حواسم بهت باشه که ندزدنت دیبا!يگلم چه خوشگل کرد يبه به بابا-من

 !وروجک من يتوهم خوشگل شد-بابا

 مامانوگفت يدست انداخت دور شونه ها بعد

به چشم  یدرضمن جز مادرت کس!شدن به منونداره کیجرئت نزد چکسیمامانت کنارمنه ه ینترس تاوقت-بابا

 ادیمن نم

 البته اونکه صد-من

راه  يتو میراه افتاد نایمسعود ا يشد به طرف خونه  نیسوار ماش شیستا یوقت شیدنبال ستا شگاهیدم آرا میرفت

 یعنیجذاب؟ یول فتهیپسره خودش هیمن واقعا عاشق مسعود شدم؟عاشق  یعنیکه  کردمیفکر م نیهمش به ا

اصال نکنه که نامزد !باشه گهیدختر د هیعاشق طرفه باشه؟نکنه اون  هیعشق  نیا انه؟نکنهیاونم منو دوس داره؟

 نیازماش یباغ پارك کردوهمگ يگوشه  نویبابا ماش م،یدیرس) دیمسعودوسع(مقدم ها يداشته باشه؟ به خونه 

از پشت سرم اومد که  ییابهشته؟صدایباغه؟خونست؟ نجایباغ اوالال ا يتازه چشمم افتاد به منظره  میشد ادهیپ

 شمبک یفیخف غیباعث شد ج

 بهشته البته قابل شمارو نداره 3 يشعبه  نجایا-

بلند فکر  ينکنه باصدا...نکنه...نکنه يوا!ها بهیفکر منو خونده؟عج يمسعوده،وا؟اون چجور نکهیا ا دمید برگشتم

که من االن  یحرف نیمسعود نگاه کنم اونم باا يچشا يتو دمیکشیانداختم آخه خجالت م نییکردم؟سرمو پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٨٤ 

 نیآخه ا ایخدا يوا!میدیند زاینجور چیازا چوقتیماه کنهیم کنه؟فکریفکر م یخودش چ شیود پاالن مسع!زدم

 !شدمیبود که من زدم؟اه کاش الل م یچه حرف

 خوشگل تر ازمنن؟)چمن ها(چمنا-مسعود

 گفتم  دادیکه هول شدنمو نشون م یلحن هیوبا  عیسر

 !ينه توخوشگل تر -من

 نیآخر ا!منه يایانگار امشب شب بدبخت!زدم گهیگند د هیاه دوباره !مکه زدم خودمم تعجب کرد یحرف نیازا

حرفو ازمن  نیا دنیتاشد انگار انتظار شن4حرفم  نیمسعودباا يچشا!دارم یحس هیکه بهش  فهمهیمسعود م

 !نداشت

 نگاه کردن به چمنا به من نگاه کن يخب پس به جا-مسعود

 ومدیبهش م یلیخ میبود دهیکه اونروز خر يکت شلوار نمیبسرمو باالگرفتم تازه تونستم مسعودوخوب ب یوقت

 نقص وجود داشت هی یول...یول!که درست کرده بود یخوشگل يمخصوصا بامدل موها

 ؟يتودختر-من

 صداشو نازك کردو گفت مسعود

گفت که  يشهالرو جور(آره دخترم اسمم هم شهالست يریفاکتور بگ شامیبدنمور یاگه از آناتم سمیعس-مسعود

 )بزنهش 

 گفتم دمیخندیکه داشتم م یدرحال من

درضمن فک  سیمناسب سنت ن یخوشگله ول يکه کرد یمش نیا گفتمیآره شهال جون داشتم واست م-من

 )روشن کرده بود يجلوشو کال مش قهوه ا يمسعود موها(هم مد باشه ينجوریا گهید کنمینم

 شدو گفت يجد یکم مسعود

 ومده؟یخوشت ن-مسعود

 زنونه انجام نده باشه؟ ي،کارایحفظ کن تویوس دارم مردونگراستش نه د-من

 دیایچشم بانو حاالهم همراه من ب-مسعود

 خوادینکنه م....خوادینکنه مسعود م!اتاق،سرجام خشک زد هیبه  میدیدنبال مسعود راه افتادم تارس به

 ییختم به طرفم اومدو باچشامتعجب به دراتاق چشم دو يباچشا دارمویقدم از قدم برنم دید یمسعود وقت...بامن

 گفت دیباریم طنتیکه ازشون ش
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  یکه لباساتو عوض کن نجایندارم آوردمت ا ينترس بابا قصد بد-مسعود

 نجا؟یا انیمگه همه م-من

 گهید يجا هی رنیم هیبق نجایا انیشما م يخودم و خانواده  ينه فقط خانواده -مسعود

 امیم يآهان خب منتظرم باش من زود-من

 زمیباشه عز-مسعود

 اتاق شدمو درو پشت سرم بستم وارد

اتاق  يگوشه  يد يال ا ونیزیتلو هیدست مبل ال مانندو  هی! قشنگ یبود ول کیبود کوچ یقشنگ یلیخ اتاق

که فک کنم  يدرم کنار در ورود هیجمعوجوراُپن داشت  يآشپزخونه  هیبگم اون خونه بود سمت راست  ابهترهی

خونه به حساب  هیخودش  نجاواسهیگفت ا شهیحساب م نیباا)...حمام(و حمومه ییواسه دستشو

بهتره بگم خونه خارج شدم  ایکردم ازاتاق  زونشیآو يگوشه  یچو لباس يمانتووشالمودرآوردمو رو!ادیم

 کردیروزمزمه م ییمسعودداشت باخودش حرفا

کننده  کیلباس تحر هیبودکه  ودترخیتقص....نبود رمنیتقص....اتفاق افتاد ییهوینبود  رمنیبخداتقص-مسعود

 ....نبود رمنیتقص!....يبود دهیپوش

کلمه  کی یبهم انداختو بدون گفتن حت یطوالن یحضورم شدنگاه يتک تک سرفه کردم که مسعود متوجه  هی

که  يمتر 500باغ هیکه چقد قشنگ بود  يوا دمیباغو د یاصل يتازه محوطه  رفتمیبه راه افتادمنم به دنبالش م

شکل که مملوء  يا رهیدا يزهایبزرگ بودسمت راست باغ م قیتا آالچ 6تادورش درخت بود سمت راست باغدور

 نجایا....نجانیچقد دختر پسرجووون ا!چه خبره يوا...زیقدم اونورترازم 100بوددرست  ینیریش وهیو آبم وهیازم

 یبودن گرچه بعض بایهم ز یلیخزده بودن البته  یپیت هیفشن شو شده هرکدوم از دخترپسرا  هیواسه خودش 

تر بودن حاال اصال به ما چه  نیسنگ دنیپوشیبودن که اگه نم دهیوشپ ییکرده بودن لباسا يرو ادهیدخترا ز

 نیتر يدرگوشه ا یلیمستط يمحوطه  هی گایاونجارو ن يوا...بابا الیخیب ازینه ته پ میازیداره؟ما نه سرپ یربط

 یسانت 30 يبا فاصله  ییمشعل ها یلیمستط يدورتادوراون فضا زایم همون کیقسمت باغ و بهتره بگم نزد

 ينورپرداز یقشنگ یلیبادکنک بود وسط اون محوطه به شکل خ یمشعل ها هم کل نیقرار داشتندوب هماز

 هیحتما  دیبود که اون قسمتو جذاب تر کرده بود منم که عاشق رقصم با یج يازهمه مهمتر وجودد شدویم

 !که چقد اونجا خوشگله يبزنم واسربه اون قسمت 

 يایمن ب اهمراهیاونجا  يبر یتونیم)نشون داد قویاالچ نیاول(خانوادت اونجا هستن-مسعود
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 ینگاه میباهاش باشمو دوست داشت تنها باشه بدون انداختن ن خواستیبود که انگار دلش نم يجور هی لحنش

 دیپرس یمامان بانگران دمیرس قیبه آالچ یج کردم،وقتبودن ک نایکه مامانم ا یقیبه مسعود راهمو به طرف آالچ

 ؟ییدختر آخه توکجا- مامان

 رفتم لباسامو عوض کنم-من

 شونیا) تنش بود اشاره کردو گفت یخانوم مسن که کت دامن کرم هیبه (کنمیم یباشه، دخترم معرف- مامان

 دیهستن مادر مسعود وسع ایکتوریو

 خوشبختم منم ستاره هستم-من

بود  شینشسته بودو حواسش به گوش قیکه سمت راست آالچ يبه دختر يبعداشاره ا(نطورینم همم-ایکتوریو

 کردوگفت

که مشغول صحبت با بابابود اشاره  ییبه آقا(سایمهد د،یخواهر مسعودو سع یعبارت ابهیدختر من  نمیا-ایکتوریو

 )کردو گفت

 نهیهم که اونجاست شوهرمه اسمش شاه ییاون آقا-ایکتوریو

 د؟یشیسوال ازتون بپرسم ناراحت نم هیمن  دیممم ببخشآم-من

 بپرس زمینه عز-ایکتوریو

 ...اسمتون دیدونیم د؟آخهییخب راستش من کنجکاوشدم بدونم شمااهل کجا-من

 حرفمو قطع کردو گفت ایکتوریو

 میدانشگاه باهم آشناشد يتو نیمن اهل سوئد هستم،منوشاه-ایکتوریو

 د؟یآهان پس شما مسلمون-من

حال پدرم بد شدو مجبورشدم  شیسال پ2متاسقانه  یول رانیمسلمون شدمو اومدم ا نیآره بخاظر شاه-ایتورکیو

 رانیا میسال دوباره برگشت2برگردم سوئد البته تنها نرفتم خانوادمم همراهم اومدن که تنها نباشم بعداز 

 ...یعنی-من

 دوباره حرفمو قطع کردو گفت ایکتوریو

 رانیا میه چندماهه اومدما تاز یعنی-ایکتوریو

 دیگذشت تونیکه بخاطر عشقتون از خانوادتونو آزاد دیاسطوره ا هیشما !واو-من

 جوونا شیپ دیباهم بر ریبگ سارویحاال هم برو دست مهد-ارزششو داشت-ایکتوریو
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 چشم-من

 هیسشم بود لبا ییطال يروشن بارگه ها ییخرما يرو با موها دیسف يدختر سایرفتم مهد سایطرف مهد به

 بود ییجذب با دور کمر طال یزرشک يلباس دکلته 

 سالم-من

 بلندکردو گفت شیگوش يسرشو ازرو سایمهد

 سالم-سایمهد

 من ستاره هستم وشما؟-من

 هستم،خوشبختم سایمهد-سایمهد

 که اونجا هستن  ییجوونا یقاط میبلندشو بر ینشست نجایچراا سایمهد نطوریمنم هم-من

  میباشه بر-سایمهد

 چندسالته؟-من

 18-سایمهد

 سالمه 19منم -من

 م؟یبرقص میبر يایم-سایمهد

 میبر یاوک-من

 میبود دنیدرحال خوندن بودو ماهم مشغول رقص یج يد

  ادیبارون نم گهیاما د هیابر آسمون

  ادیناودون نم يبارون تو ي هیگر يصدا

 ادینم رونیکه من دوسش دارم از خونه ب اون

 ادیهمون نمم گهیدل تنها د نیا ي واسه

 تا بدونه ادینم ادینم ادینم

 تو خونه  شیخال يجا

 زندونه هیمن  واسه

 اون دوست نداره گهید

  ارهیمن گل ب واسه
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 موهام بذاره  يرو

 میکه آشنا شد يروز ادمهی

 میکه مثل دو غنچه وا شد يروز

 بست  یاون با بوسه لب هامو م یوقت

 نشست یبارون رو لبامون م نم

 تا بدونه ادینم ادینم ادینم

 تو خونه شیخال يجا

 زندونه هیمن  واسه

 اون دوست نداره گهید

  ارهیمن گل ب واسه

 موهام بذاره يرو

 گذاشت  میاستراحت کوتاه داد وبه آهنگ مال هی یج يکه تموم شد د آهنگ

 یرقصیقشنگ م یلیخ سایمهد-من

 ؟یکالس رقص رفت یرقصیتوکه ازمنم بهتر م-سایمهد

 نه-من

 نرمه  یلیت خبدن-سایمهد

 وا؟-من

 الزمو داره یبدنت آمادگ يدادیخوب حرکاتو انجام م یلیخ-سایمهد

 رقصمیخخخخ چون معموال آخر هفته ها همش م-من

 واقعا؟-سایمهد

  رقصمیهمش م ارمیربیکه وقت اضافه گ یآره آخرهفته ها وهروقت-من

 آهنگ بزنه خوادیم یج يد میبر ایب!چه جالب يوا-سایمهد

 زاره؟یم یچه آهنگبنظرت  -من

 میبر ایب دونمینم -سایمهد

 وسط ختنیبزاره همه دختر پسرا ر خوادیتند م یآهنگ خارج هیاعالم کرد که  یج يد
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 نیآهنگو دوس داشته باش نیا دوارمیام -یج يد

 سادیوا هوی سایمهد

 ؟ يسادیچرا وا گهید میبر ایب-من

 امیب تونمیتوبرو من نم-سایمهد

 چرا؟-من

 سیندم اصال خوب نرقص ت-سایمهد

  رمیپس منم نم-من

 نه توبرو-سایمهد

 دهیرقص ندارم تنها هم حال نم ينه بابا من همپا-من

 بامن برقص-

 اومده  فتهیخودش نیدوباره ا دمید برگشتم

 ...نه آخه-من

 گفت یج يزد که د یج يبه د یرقص چشمک ستیبرد وسط پ دویکش مسعوددستمو

 1 2 3 میکنیخب شروع م - یج يد

Oppa is Gangnam style 

 !)واسه رقص دهیزد جون م یچه آهنگ یج يد ولیا( 

Gangnam style 

A girl who is warm and humanly during the day 

A classy girl who knows how to enjoy the freedom of a cup of coffee 

A girl whose heart gets hotter when night comes 

A girl with that kind of twist 

I'm a guy 

A guy who is as warm as you during the day 

A guy who one-shots his coffee before it even cools down 

A guy whose heart bursts when night comes 

That kind of guy 

Beautiful, loveable 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٩٠ 

Yes you, hey, yes you, hey 

Beautiful, loveable 

Yes you, hey, yes you, hey 

Now let's go until the end 

Oppa is Gangnam style 

Gangnam style 

Whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Uh 

Gangnam style 

Whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Eh- Sexy Lady 

Whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Eh- Sexy Lady 

Whop, whop, whop, whop 

oh oh oh oh 

A girl who looks quiet but plays when she plays 

A girl who puts her hair down when the right time comes 

A girl who covers herself but is more sexy than a girl who bares it all 

A sensible girl like that 

I'm a guy 

A guy who seems calm but plays when he plays 

A guy who goes completely crazy when the right time comes 

A guy who has bulging ideas rather than muscles 

That kind of guy 

Beautiful, loveable 

Yes you, hey, yes you, hey 

Beautiful, loveable 
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Yes you, hey, yes you, hey 

Now let's go until the end 

Oppa is Gangnam style 

Gangnam style 

Whop, whop, whop, who 

Oppa is Gangnam style 

Uh 

Gangnam style 

Whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Eh- Sexy Lady 

Whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Eh- Sexy Lady 

Whop, whop, whop, whop 

oh oh oh oh 

On top of the running man is the flying man 

baby baby 

I'm a man who knows a thing or two 

On top of the running man is the flying man 

baby baby 

I'm a man who knows a thing or two 

You know what I'm sayin 

Oppa is Gangnam style 

Eh eh eh eh eh eh eh 

Eh sexy lady 

Whop, whop, whop, whop, whop 

Oppa is Gangnam style 

Eh sexy lady 

Whop, whop, whop, whop 
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Eh eh eh eh eh eh eh 

Oppa is Gangnam style 

جمع بلندشد تازه اونموقع متوجه شدم همه  قیتشو يحرکت من تموم شد و بعد صدا نیهماهنگ با آخر آهنگ

به مسعود  يلبخند کردنیبودنو داشتن رقص منو مسعودو تماشا م ستادهیوت رقص منو مسعود بودنوکنارامبه

 رفتم سایزدمو ازکنارش رد شدمو به طرف مهد

 قشنگ بود یلیدختر رقصت خ يوا-سایمهد

 دمیهم خوب نرقص نقدرایا یممنون ول-من

 يدیخوب رقص یلی؟بخداخیکنیم یشکست نفس-سایمهد

 گفت ییهوی سایسکوت مهد قهیبعدازچندد

 !دنیبه هم م يچه دلوقلوه ا شیدوستایسع گایاوه اونجارو ن-سایمهد

 هی گمیالبته م خندنیآروم م گنویتو گوش هم م يزیچ هی یگوشه نشستنو ه هی شیستا دویسع دمید برگشتم

ونفره بود که اصال هم د زیم هیقسمت باغ  نیتر ينه بابا گوشه ا!ها دهید يتو ایوسط باغه  زهیم دیفک نکن زیم

 !درختاست نیچون ب ستین دید يتو

 ؟!کرد شهیچه م گهیهستن د شهیعاشق پ-من

 باهات کار داره یکیستاره جون فک کنم  گمیم-سایمهد

 کارم داره؟ یک-من

 چشم به راهته سادهیوا یک نیاطرافو نگاه کن بب دونمینم-سایمهد

خب مسلما اونا  دنیرقصیدخترو پسرجوون که داشتن م هیه ازچشم گذروندم اول ازهمه چشمم افتاد ب اطرافو

 هی نمیبود خب اونم که کارم نداره،آمممم بزار بب سادهیگوشه وا هیکارم نداشتن بعد چشمم افتاد به مسعود که 

 هاون کارم دار دیخب شا کنهیداده داره منو نگاه م هیزتکیپسره به م

 داده؟ هیتک زیکه به م یگیاون پسره رو م سایمهد-من

 توماس؟نه بابا اونکه پسرخالمه نامزدم داره -سایمهد

 کارم داشت؟ یپس ک -من

 یفهمیخب بادقت نگاه کن م-سایمهد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٩٣ 

بود همون  سادهیبابا مسعود که همونجا وا شیپ رنیکه دارن م دمید شویستا دویبادقت سع ینگاه کردم ول دوباره

 دختره مشغول حرف زدن بود هیپسره توماس که با

 جز مسعود دمیرو ند یچکیداهبخ-من

 گهیخب عقل کل اون کارت داره د-سایمهد

 مسعود کارم داره؟ یعنیا واقعا؟-من

 کارش دارم نوریکه ستاره رو بفرست ا کنهیبه من اشاره م یساعته داره ه میآره بابا ن-سایمهد

 رك بگه ویچ نقدهمهیا کردمیتعجب کردم فکر نم یلیخ سایحرف مهد نیازا

 چه کارم داره نمیه پس من برم ببخب باش-من

 باشه برو-سایمهد

 مسعود شیپ رفتم

 ؟یکارم داشت-من

 ایآره دنبالم ب-مسعود

 شمیبودستا نیآقاشاه دویبه بابا انداختم که مشغول صحبت با سع ینگاه رفتمیداشتم دنبال مسعود م یوقت

 کردیداشت بااضطراب بهشون نگاه م

 م؟یریکجام میمسعود دار-من

 ایبالم بدن-مسعود

 م؟یریم میخب بگو کجا دار-من

 گهید ایدنبالم ب یپرسیاَه ستاره چقد سوال م-مسعود

 گفتم سادمویوا سرجام

 دارمیقدم از قدم بر نم يبریمنو کجا م یتانگ-من

 اینکن دنبالم ب يستاره لجباز-مسعود

 باال انداختمو گفتم ییابرو من

 م؟یریم مینوووچ، بگو کجا دار-من

 يکه لباساتو عوض کرد ییمونجاه میریم-مسعود

 ؟یاونجاواسه چ-من
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 بزنم ییحرفا هیبهت  خوامیم-مسعود

 گهید يزدیخب همونجا م-من

 اونجا حرفامو بزنم شدینم-مسعود

 بگو نجایخب هم-من

  گهید گمیاونجا بهت م ایدنبالم ب گمیم يستاره تو چقد لجباز-مسعود

 امینم-من

 ؟ياینم-مسعود

 نوچ-من

 محکم گرفتو منو کشون کشون برددستمو  مسعوداومد

 ه؟یچه کار نیا وونهید يهو-من

 کرد شتریفشاردستشو ب مسعود

 یمسعود آخ دستمو شکست يآ يآ يآ-من

 گهیبکنم د نکارویمجبورم ا شهینم تیزبون خوش حال یوقت-مسعود

 یهست(....)  یخال يجا یلیخ-من

 هستم؟ یچ یلیخ-مسعود

  یخال يجا-من

 ؟یگیجلو روم نم ویزنیکه تودلت بهم م یچرا حرف هستم یخب بگو چ -مسعود

 میبه همون اتاقه مسعود درو بازکردو باهم وارد اتاق شد میدیندادم رس یجواب

 مبل نشستم مسعود هم کنارم نشست يرو

 ستاره؟-مسعود

 بله؟-من

 شروع کنم دیبا يازکجاو چجور دونمینم یبگم ول ییزایچ هیبهت  خوامیم-مسعود

 ازاولش بگو-من

 ...بگم که من خواستمیراستش م-سعودم

 ؟یتوچ-من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 چشمام زل زدو گفت يتو مسعود

 بگم که من عاشقت شدم خواستمیم-مسعود

 شهیاونم منو دوست داره؟باورم نم یعنیمسعودهم مثل من عاشق شده؟ یعنی!تاشد4حرفش چشام  نیباا

 منظورتو متوجه نشدم-من

  یخب تو خنگ-مسعود

 ادب یب!!!؟یچ-من

 حرفم نامفهوم بود برات نیا يکجا گهیعاشقتم د گمیم زنمیآدم باهات حرف م يدارم مثل بچه  خب-مسعود

 ؟يعاشق من شد یاصال توک....همه جاش-من

 وقته یلیخ-مسعود

 ترسمیترسم،میم یول شمیندادم فکرم مشغول بود دوباره اسم عشق اومده وسط دوباره من دارم عاشق م یجواب

 ...اشه بره و رهام کنه،نکنهمثل فرهود ب نمیا نکهیازا

 ؟یکنیفکر م یبه چ يدار -مسعود

  یچیه-من

 ؟يشد رهیخ واریربعه به د هی یچیواسه ه-مسعود

 خب....زهیچ...خب-من

 ه؟ینظرت درمورد من چ ،ستارهیبگ يزیچ خوادینم-مسعود

 ندادم مسعود دوباره ادامه داد یکردمو جواب سکوت

 آب تو دلت تکون بخوره زارمینم کنمیبرات فراهم م يبخوا که يزیهرچ کنمیبخدا خوشبختت م-مسعود

 فکر کنم؟ يبهم وقت بد کمی شهیم-من

 باشم که جوابت مثبته؟ دواریام تونمیم یعنی نیا-مسعود

 فکر کنم دیمن با دونمینم-من

 ؟يخوایزمان م یتاک یتوبگ یباشه هرچ-مسعود

 گهید يتاهفته -من

 رمیگیاز خودت م میجوابو مستق مزنیبهت زنگ م گهید يباشه هفته -مسعود

 باشه-من
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که قدم  کمیازمسعود جداشدم  میدیاونجا رس یوقت میباغ شد یاصل يوارد محوطه  مویاز اتاق خارج شد بامسعود

  ادیداره به طرفم م یعصب ي افهیق هیمامان با  دمیزدم د

 گردمیساعته دارم دنبالت م1؟ییمعلوم هس توکجا- مامان

 شده؟ يزیاومده بود،چ شیپ يکار هی دیببخش-من

کفش که تا  هیپاشو کرده بود تو  شیبه همه اعالم کنن که نامزدن منتها ستا خوانیم شیستا دویسع - مامان

 خورمیستاره نباشه من ازجام جم نم

 قربون خواهرم برم یآخ-من

 شیستا شیپ میرفت بامامان

 ؟ يباالخره اومد-شیستا

  يبرام صبر کرد ی،مرسیآره آبج-من

 کنمیخواهش م-شیاست

از دور  دیبودن سع شیسمت چپش بودم باباو مامان هم سمت راست ستا مومنیبود سادهیکنارهم وا شیمنوستا

 به طرفمون اومدورو به باباگفت

 م؟یخانوم باهم نامزد شیکه منو ستا میاعالم کن نجایکه هم دیدیاجازه م -دیسع

 دیمدوین یرسم يشما هنوز خواستگار یباشه پسرم ول-بابا

  میشیفردا مزاحمتون م نیهم دیاگه شما اجازه بد-دیسع

 !!!فردا؟-بابا

 بمونه یباق یحرف چیه يجا خوامیبله نم-دیسع

 باشه-بابا

 میشیازتون ممنونم پس ما فردامزاحم م- دیسع

 گفت شویجلو اومدو رو کرد به ستا دیسع

 م؟یبر شیستا-دیسع

 میبر-شیستا

آشنابشه،  دیسع يباخانواده  شیبه همه اعالم کنن و ستا شونویکه نامزد گرفتو باهم رفتن شویدست ستا دیسع

خوشحالم که خواهرم به عشقش  میبود ينجوریکاش منوفرهود هم ا دیبه عشقش رس شیخوش به حال ستا
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 چوقتیبامن کرد ه هک ينکاریازدواج کرده؟بخاطر ا یعنیاالن کجاست؟ دم؟فرهودیاما چرا من نرس دهیرس

 دیقطره اشک از چشمم چک هی قت،چویه بخشمشینم

 قربونت برم؟ شدهیستاره؟چ- مامان

 مامان یچیه-من

ازمامانو بابام فاصله گرفتمو رفتم  ستیکه حالم خوش ن دونستیاونم م دیشا دیازم سوال نپرس گهید مامان

د اونجا نبو چکسیمبل نشستم چون ه يدر اتاقو بازکردمو رفتم رو ومدیم یهمون اتاق بنظر خال کینزد

 بلند شروع به حرف زدن باخودم کردم يباصدا

باهم  يروزا يهمه  يدلم برا!برات تنگ شده ؟دلميرهام کرد ؟چرایعاشقم یگفت یمگه نم...فرهوووود -من

دوباره باهم  خوادیشونت بزارم؟دلم م يکه بتونم سررو یی؟کجایکه اشکامو پاك کن ییبودنمون تنگه،کجا

 یدونیشدم؟م هاتن یرفت یازوقت یدونی؟میتنهام گذاشت ؟،چرایترف ؟چرایکجارفت هویتو م،آخهیباش

 یزاشتیتنهام نم م،کاشیموندیازته دل بخندم؟کاش بازم کنارهم م تونمینم گهید یدونیشکستم؟م

کنم سرمو گذاشتم  هیگر تونستمینم نیا شترازیاما ب زدیپاك کردم بغضم همچنان داشت به گلوم چنگ م اشکامو

بازشدبعدم حس کردم  دمیاشایبسته شد  ییبودم که حس کردم در دستشو اریهش مهیم نمبل و چشامو بست يرو

 شد دهیکش میشونیپ يدست گرم که رو هیشد و دهیکش يزیکه روم چ

 ستاره منو ببخش-صدا

 بازم گفت يچشما دنیمسعود بود چشمامو باز کردم مسعود باد يصدا

 کردم؟َََ دارتیب-مسعود

 مسعود؟-من

 جانم؟-مسعود

 چرا ببخشمت؟-من

 که توش پرازاضطراب بود گفت یدست پاچه شد با لحن مسعود

 ينجوریهم یچیه-مسعود

 راستشو بگو ؟مسعودينجوریهم-من

 اول لباسش هم باز بود يتادکمه 3نداد چشمم افتاد به لباسش مسعود کتش تنش نبودو  یجواب مسعود

 نیا...من يخدا....نیا...نیا يوا-من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ٩٨ 

 ستاره؟-مسعود

 ؟يازکجا آورد نویا...تو....تو مسعود-من

 اونارو بست عیباز لباسش و سر يتازه نگاهش افتاد به دکمه ها مسعود

 بازشون کن-من

 ؟یچ-مسعود

 لباستو بازکن يدکمه ها گمیم-من

 ؟يشد وونهیستاره د-مسعود

 ....شدم اون گردنبند اونو من وونهیآره د-من

 حرفمو قطع کردو گفت مسعود

 ينم تب دارفک ک ربخوابیمسعودبگ

 لباستو بازکن يمسعود دکمه ها-من

 ه؟یچ ؟منظورتیکنیم يکه دار هیچه رفتار نیستاره ا-مسعود

 نمیبب کیازنزد دیاون گردنبندو من با-من

 فکرشم نکن یامکان نداره حت-مسعود

 نمیاون گردنبندو بب خوامیچرا؟م-من

  سیبخواب حالت اصال خوب ن ریبگ-مسعود

 رفت رونیخودش ازاتاق بمنو به زور خوابوندو  و

 هی اینه امکان نداره مگه فقط تو دن...دمیبودم شا دهیاشتباه د دیمسعود به گردنبندش فکر کردم،شا بعدازرفتن

 دمیدونه ازاون گردنبند هس؟ چشمامو بستمو خواب

 زم؟یستاره ستاره عز-صدا

 دمیچشام د يبازکردم مامانمو جلو چشمامو

 شده؟یبله؟چ-من

 !دختر يو تامرز سکته بردتوکه مار- مامان

 شده؟یمگه چ-من

 ؟يدیاالن چندساعته خواب یدونیم- مامان
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 بهیعج!اتاق خودمم ياون اتاق بودم اما حاال تو يمن تو شبیقشنگ بازکردمو به اطراف نگاه کردم،د چشامو

 !ها

 نجا؟یاومدم ا يمامان من چطور-من

 یبه سخت - مامان

 ؟يچجور یعنی-من

 ينشد داریب میکرد يخونه هرکار متیدن آوردآقامسعود کمک کر - مامان

 مسعود منو بغل کرده؟ یعنی يوا-من

 آوردت نجایبغلت کردتا ا دیآره زحمت کش!ه؟آقامسعودیدخترمسعود چ- مامان

 زدم تو سر خودم که مامان گفت یکی

 تو سرخودت؟ یزنیم ينجوریا يدختر مگه عقلتو از دست داد- مامان

 ینه مامان-من

 دیحرفا بلند شو برو لباس بپوش باهاش برو خر نیا يبه جا شهیستا يستگارامشب خوا - مامان

 باشه چشم!بابا يا-من

نوچ نوچ نوچ به خرس !دم؟یخواب نهمهیمن ا یعنی! بود 2صورتمو شستم ساعتو نگاه کردم اوه اوه ساعت رفتم

 نایوردم چون مامان ارفتمو ناهارمو خودم گرم کردمو خ!ستمیم يوا کیگفتم تو برو کنار من جات کش یقطب

 خودشون ناهار خورده بودن

 اومد کنارم نشستوگفت شیبودم که ستا ونیزیتلو يمبل نشسته بودمو مشغول تماشا يرو

 ستاره جونم؟-شیستا

 بله؟-من

 د؟یخر میبر يایم-شیستا

 نه-من

 گهید ایب!ا ستاره-شیستا

 ؟يبر يخوایباشه بابا ساعت چند م-من

 میبر 3ما انیم 7ساعت نایا دیسع -شیستا

 میشی؟چه خبره؟هوا گرمه آپ بز م3-من
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 گهینکن د تیاذ-شیستا

 باشه بابا-من

 میریبگ زایچ نجوریکه واسش لباسو ازا میرفت شیباستا مویحاضرشد 3 سرساعت

 لباس بخرم؟ یکه بنظرت چه رنگ گمیم-شیستا

 که قشنگ تره یهررنگ-من

 یصورت-شیستا

 ؟تیاونم تو مجلس خواستگار یاه صورت-من

 ؟یپس چه رنگ-شیستا

 و بنفش یجز صورت یهررنگ-من

 چشم مامان بزرگ -شیستا

 خواهش دخترم-من

 مدلش قشنگ نبود ای ومدیخوشش نم شیستا ایلباس نداشتن  شیستا زیسا ایاما  میگذاشت رپامونیتهرانو ز کل

 نیه نگوو نپرس اک قسشتیاونقد سخت سل شیستا نیگرفتم ا یسانت 10کفش پاشنه هیواسش  یبدبخت باهزارتا

 رشیشد که بگ یاونم راض دیخر امینم گهید امنی يریگیم نویهم ایکفش رو هم به زور واسش گرفتم گفتم 

 مردم بابا خسته شدم شیاه ستا-من

 خب من چه کار کنم؟-شیستا

 گهیدونه انتخاب کن د هیخب -من

 انتخاب کنم تو واسم انتخاب کن يزیچ تونمیبابا اصال من نم يا-شیستا

 یگفتیازاول بهم م نویخب مثل آدم ا-من

 غر نزن نقدیا-شیستا

 هیدادو  تیتا باالخره رضا میکل پاساژو با قدمامون متر کرد شیپاساژ،به لطف ستا هیبه  میدیتا رس میرفت مویرفت

در  یوقت رفتمیداشتم ازهوش م گهیخونه د میرفت مویدیبود به همراه لگ خر رزانویکه قدش تا ز یلباس مشک

 مامان اومدو گفت میونه رو بازکردخ

  دیلباساتونو عوض کن عیسر دیبر نیرکردیچقد د- مامان
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 دمیتختم دراز کش يلباسامو عوض کردمو رو میاتاق تا لباسامونو عوض کن يتو میرفت مویگفت يچشم بلند هی

 اتاقمو گفت يدراتاقم بازشد مامان با هول اومد تو هویکه 

 واسه خودش دهیچه خواب نمیببدختربلند شو، بلندشو - مامان

 نه من شیستا يخواستگار انیا مامان خب خسته ام دارن م-من

 درستش بکن کمیبلند شو برو  - مامان

 الیخیمامان جون من ب-من

  نمیحرف نباشه بدو بب- مامان

 اتاق  يرفتم تو یحوصلگ یب با

 ؟يندازیم یشال چه رنگ شیستا-من

 شال سرم کنم؟-شیستا

 انه؟ی یکنیرمس!دونمیچه م-من

 الیخینه ب-شیستا

  اریب شتویبرو لوازم آرا-من

 هیسا کمیورژ گونه  دکنندهیکردنشو شدم،عالوه برسف شیآوردمنم مشغول آرا ششویرفتو لوازم آرا عیسر شیستا

  دمیبراش کش دهیکش کویخط چشم بار هیبراش زدم  یصورت ي

 دوباره مامان اومدو صدام کرد دهینرسبخوابم سرم به بالشت  کمیشدن کارم رفتم که  بعدازتموم

 هارو بشور وهیکمک من م ایبلند شو ب!يدیا ا ا ستاره توکه دوباره خواب- مامان

 کاراشو بکنم دیمن با کنهیداره ازدواج م گهید یکیمنه  يآخه مادرمن ،مگه خواستگار-من

 !ایاومد 3تنبل نشو دختر بشمار- مامان

 چشـــم-من

 آشپزخونه يکشو قوس به بدنم دادمو بلند شدم رفتم تو هیت منم رف رونیازاتاق ب مامان

 ؟ییکجا شیهارو بشور،ستا وهیستاره م- مامان

 مامان نجامیا-شیستا

 کمک من نجایا ایب- مامان

 زمزمه کردم ویها شدمو باخودمآهنگ وهیشستن م مشغول
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 قلبم يپات موند تو يجا زمیعز

 سردم يکن جون من به دستا نگاه

 شهیم یچ يریمو بگتو دستا اگه

 شهیکم نم يزیغرورت بخدا چ از

 غم داشتم ایدن هیتو من  یب ينبود

 تورو کم داشتم میتو زندگ دونمیم حاال

 چشمام يرو زارمیآبد تورو م تا

 خوامیبدون که فقط تورو م ایدن تو

 که عاشقت شدم شهیکم کم باورم م داره

 توام ونیمد يعشقو به من داد نکهیا از

 نمیشیعشقت م هیخور به پاغصه ن زمیعز

 نمیهم شمیعاشقتم عوض نم بخدا

 نگاتو کم داره هیگرم وجودم

 ارهیم رویتو بودن به دلم شاد با

 رمیبه چشمات اس زمیکن عز نگام

 رمیکه تو حسرت عشقت بم نذار

 شمیکه بخدا همنفست م ایب

 شمیروزو هرشبم دلواپست م هر

 رهیگیبا تو و عشق تو جون م دلم

 رهیمیهزار بار م يبه روز ینباش اگه

 که عاشقت شدم شهیکم کم باورم م داره

 توام ونیمد يعشقو به من داد نکهیا از

 نمیشیعشقت م يغصه نخور به پا زمیعز

 نمیهم شمیعاشقتم عوض نم بخدا

 که عاشقت شدم شهیکم کم باورم م داره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 توام ونیمد يعشقو به من داد نکهیا از

 نمیشیعشقت م يغصه نخور به پا زمیعز

 نمیهم شمیخدا عاشقتم عوض نم به

 که عاشقت شدم شهیکم کم باورم م داره

 توام ونیمد يعشقو به من داد نکهیا از

 نمیشیعشقت م يغصه نخور به پا زمیعز

 ؟يعاشق شد-شیستا

 ؟یچ-من

 ؟يکه عاشقش شد هیاون ک یخونیآهنگ عاشقانه م يدار-شیستا

 چند؟ یخیاصالعشق س!یچکیه-من

 منم باور کردم یتوگفت -شیستا

 خب باور نکن-من

احساسش نسبت به خودم،من دوسش  ادیابراز عالقش  ادیحرف مسعود افتادم  ادیکل کل نکرد  گهید شیستا

 نیباا کنمیدوباره دارم حس دوست داشتنو تجربه م شمیواقعا اونم دوستم داره؟من وباره دارم عاشق م یعنیدارم 

 نیبفهمم که ا تونمیحسش کنم م تونمیعشق پاکه م هی نیا ستمیجربه نت یاون دختره خامو ب گهیتفاوت که د

 ستیکه بهش ربط داره ن يزیهرچ ایس *و*ه يحس از رو

لباس که  هیبه همراه  نیها و کمک به مامان رفتم حموم بعداز حموم هم اومدمو شلوار ج وهیم بعدازشستن

 دمیمراسما باشه پوش نجوریمناسب ا

 فنیخانوادش اومدن ،رفتم سمت آ دویحتما سع رمیمنم استرس بگ یحتباعث شد که  فنیآ يصدا

 بله؟-من

-..... 

 دییبفرما-من

 گفت يحالت بامزه ا هیبا شیستا

 دهیسع-شیستا

 نه-من
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 ؟یچ-شیستا

 آرشام جووون به همراه خانواده اومدن-من

 اَه-شیستا

 )like(کیال-من

 رو باز کردم يدرورود

 سالم-من

 ؟یعمو خوب زیسالم عز-عمو

 گفتم بالبخند

 بله عمو-من

 سالم زنعمو-من

 سالم گلم -زنعمو

 سالم-حنانه

 سالم عمو سالم زنعمو-شیستا

 سالم حنانه جون-من

 سالم-آرشام

 سالم آرشام -من

 کردو گفت شیبه منو ستا ینگاه عمو

 د؟یبر ییقراره جا-عمو

 نه عمو-من

 به استقبال عموو زنعمو اومد رونویاز اتاق اومد ب مامان

 يسالم محمد خوش اومد- انمام

 ؟یخانوم خوب میسالم مر-محمد عمو

 آره محمد- مامان

 رفتو زنعمو رو بغل کردو گفت مامان

 ؟یسالم فرناز جون خوب- مامان
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 میبهتره رفع زحمت کن میجون انگار بد موقع مزاحم شد میخوبم مر-زنعموفرناز

 دیه؟مراحمیحرفا چ نیا- مامان

 استونو ادیزنعمو قراره مهمون ب-حنانه

 زودترازمامان جواب دادم من

 ادیب خوادیم شیخواستگار واسه ستا یمهمون که نه ول-من

 ! شده شیبچم چقد حسود یمرد،آخیم يشده بود داشت از زور حسود یدنیجالبو د یلیحنانه خ ي افهیق

 تو نیایب نیسادیوا نجایچرا ا- مامان

 میریما م گهینه د-عمو

 ؟يبر يخوایاونوقت م ياومد نجایتاا يزارم برفکرشم نکن محمد که ب یحت- مامان

 میزنیبهتون سرم میایم گهید يدفعه  هی شااهللایجون ا میمر-زنعمو

 گفت یو بعداز احوال پرس وستیبه جمعمون پ قهیبعدازچند د باباهم

 نیسیوا نجایزشته ا نیاالن خواستگارا م ییرایتو پذ میبر-بابا

منکه  شیاسفند رو آت میشده بود شیشدن که بمونن،منو ستا ینعمو راضباباو مامان باالخره عمووز يبااصرارها

 فراموش کرده باشه دویآرشام مسعودو سع کردمیداشتم خدا خدا م کردمیداشتم سکته م

 سمت چپ ما مامانو باباوعموو زنعمو و سمت راست من آرشامو حنانه بودن میکنارهم نشسته بود شیستا منو

 خراب شد میمجلس خواستگار!رآوردنایوقت گمامانو بابا  نیاه ا-شیستا

 آرشام اون دوتا رو فراموش کرده باشه میدعاکن دیآره تازه با-من

 حتما فراموش کرده!نترس بابا-شیستا

 خدا کنه-من

 ؟يرآوردیبدبختو ازکجا گ نیا! یجون توکه خواستگار نداشت شیستا-حنانه

شد که  چیپاپ یلیهم خ یکی نیداشت ا لیدامه تحصقصد ا یداشت منته ادیخواستگار ز شیحنانه جون ستا-من

 يخواستگار ادیب میبهش وقت بد میما مجبور شد

 ه؟یاسم اون داماد خوشبخت چ-آرشام

 دیسع-شیستا

 گفتم شویبه فکر فرو رفت، روکردم به ستا دیاسم سع دنیباشن آرشام
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 ادشه؟یگفتم  يدید-من

 باشه ادشیدختر عموش  اسم شوهر دمیباشه شوهرمه عشقمه با ادشیخب -شیستا

 به حال بعد از ازدواجتون ينشده شوهرم شوهرم راه انداخته وا یچیهنوز ه!اه اه اه چندش-من

 فداش بشم یاله!یاوخ-شیستا

 یییییا!اوووق-من

 شده ستاره جون؟ يزیچ -حنانه

 نه حنانه جون-من

 شیمصادف شد با ذوق مرگ شدن ستا فنیزنگ آ يصدا

 میمقدم رفت يبه استقبال خانواده  شیهمراه باباومامانو ستادرو باز کردمو به  رفتمو

بود بغل مسعود  شیمسعود نشسته بودم سمت راستم آرشامو سمت چپم ستا يرو به رو قاینشستن من دق همه

 شده بود  رغضبیم دومسعودیسع دنینشسته بود از همون اول آرشام باد دیهم سع

  زیبر ییجان برو چا شیستا- مامان

 نقدیا ارهیب ییچا خوادیبار م نینگرفته بود حاال االن واسه اول ییبارم جلو مهمونا چا هیتو عمرش  شیتاس چارهیب

 ایاه خب حداقل نسکافه !که نگوو نپرس ادیبدم م ارهیب ییچا شیتو مراسم خواستگار دیرسم که دختر با نیازا

 !ارمیب ییخودم عمرا چا يمن واسه خواستگار!یینه چا میاریب وهیآبم

اومد بهش تعارف کنه که نگاهشون درهم  دیکه رس دیهارو آورد به همه تعارف کرد به سع ییچا شیستا باالخره

 دیسع يرو پا ختیر ییکج شد چا ینیگره خورد س

 آخ سوختم-دیسع

 ؟يچکار کرد شیستا يوا يا- مامان

 !دیسع يرو پا ختیر شتریداغ ب ییرو صاف کنه بدتر کج کرد چا ینیس نکهیا يبدبخت هول کرد به جا شیستا

 ؟یکنیسوختم چکار م يآ-دیسع

 دیببخش يوا!خاك برسرم-شیستا

 دیببخش هیبخندم با گفتن  یکل نمیجا بش هیبرم  خواستیاون صحنه رو تحمل کنم دلم م تونستمینم گهید واقعا

 اتاق يدراتاقم باز شدوآرشام اومد تو رخندهیاتاقمو زدم ز يرفتم تو عیسر

 ؟یکنیر مچکا نجایتو ا-من
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 بزنم ییحرفا هیاومدم بهت -آرشام

 بعدا حرفاتو بزن-من

 بدون توجه به حرفم شروع کرد به حرف زدن آرشام

 پسره مسعود همونه آره؟ نیا-آرشام

 کدومه؟-من

 خودتو نزن به اون راه-آرشام

 آره خودشه-من

 ؟يدوسش دار-آرشام

 به خودم مربوطه-من

 به منم ربط داره-آرشام

 که بهت مربوطه؟ یمن يه کاره اونوقت تو چ-من

 آرشامو نشنوم اتیچرند نیا شترازینزد منم اتاقمو ترك کردم تا ب یسکوت کردو حرف آرشام

حتما رفتن که باهم صحبت کنن کنار حنانه و درست روبه !ستنین دیسع شویبرگشتم متوجه شدم که ستا یوقت

 کت لب بهم گفخودم حس کردم مسعود باحر يرو رشویمسعود نشستم نگاه خ يرو

 ؟یخوب-مسعود

 آره-من

 نبرده؟ ییچا یتو عمرش واسه کس شیستا -حنانه

 چطورمگه؟-من

 مردمو ناکار کرد يبچه  يآخه زد پا-حنانه

 مردم نباش  يشما نگران بچه -من

 اره؟یرو اون ب ییچا دیگیم یواسه چ ارهیب ییچا سیکه بلد ن شیخب ستا-حنانه

 ؟ياریب ییاچ يبلد یلیحنانه جون مثال توخ-من

 معلومه که بلدم-حنانه

آرشام  يپا يهم رو شوینصف بق يکرده بود یخال ینیس يرو تو یینصف چا ادمهیبار که  نیواال آخر-من

 یختیر
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هم گره  يگرچه ابروهاش تو وستیآرشام هم به جمعمون پ قهینزد بعدازچند دق یساکت شدو حرف گهید حنانه

 ازاتاق خارج شدن دیشوسعیود ستاخورده بودو چشاشم مثل خون قرمز شده ب

 !)برعکسه نجایچرا ا دونمیمن نم!پرسهیم نویمعموال مادرداماد ا(ه؟یدخترم جوابت چ -نیآقاشاه

 بله-شیستا

 ! باناز بله شو گفت که نگوو نپرس نیهمچ

شتم دوس ندا دنیباغها نبود اصال رسمو رسوم مارو خوب بلد نبود منم که کل کش نیا يکه اصال تو ایکتوریو

 !شد الیخینداره ب هیپا دیمامان هم که د

 مبارکه گلم-ایکتوریو

  یمرس-شیستا

 کنمیحس م!که چقد حالم بده يوا!من کردنو نشونش کردن ي زدردونهیانگشتر دست خواهر عز هیکه  بعدشم

 به مدتها قبل،اومده سراغم شهیکه مربوط م یهمون بغض لعنت شم،دوبارهیدارم خفه م

 خوبه؟ ستاره حالت-آرشام

 آره -من

 حال ستاره بدباشه؟ شهیمگه م-حنانه

 !ها دهینگاش کن انگار رنگش پر-آرشام

 بهم انداختو گفت ینگاه مین حنانه

 لمشهیف ستین شیزیکه چ نیبرادر من،ا يتوساده ا-حنانه

 داره؟ یبه توچه ربط لممهیآره اصال ف-من

مسعود فکر  يبودمو به حرفا دهیتختم دراز کش يرو اتاقمو درو بستم يمقدم منم رفتم تو يخانواده  بعدازرفتن

خوش اخالقه خب منم خوش  میسطح کیپس در میمسعود ازهمه لحاظ خوبه پولداره خب ماهم پولدار!کردمیم

منکه عاشقشم،عاشقش !گاه محکمو مقاومه هیتک هین؟یبهترازا یچ گهید پمیخب منم خوش ت پهیاخالقم خوش ت

 هم سخته دنیبدون اون نفس کش کنمیحس م ایعاشقش شدم تازگکه  شدیچ دونمینبودما اما نم

 کینزد کویچشماموبستم،آرشام نزد عیاتاقمو درو بست سر يافکاربودم که دراتاق بازشد آرشام اومدو تو نیدرهم

 تر شد تا اومدو کنارتختم نشست

 ستاره-آرشام
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 ندادم دوباره صدام کرد یجواب

 ستاره-آرشام

 ندادم یجواب بازم

 لحظه چشاتو بازکن هی يداریکه ب دونمیتاره مس-آرشا

 هوم؟-من

 لحظه چشاتو بازکن هی گمیم-آرشام

 نگاش کردم چشماموبازکردمو

 ؟یعاشقش-آرشام

 ؟یگیم ویک-من

 ؟يستاره عاشق اون پسره ا-آرشام

 باهام حرف بزنه ينجوریا ادویسابقه نداشت آرشام ب اوردمیداشتم ازتعجب شاخ درم گهید

 اوهوم-من

 !یخب به سالمت-آرشام

 باتعجب گفتم اوردمیداشتم شاخ درم یراست یراست گهید

 !!!جان؟؟؟-من

 گهیمبارکه د گمیه؟میخب چ-آرشام

 ؟یآرشام خودت-من

 نه روحمه-آرشام

 !یستینه به جون خودت تو تو ن-من

 ؟یگفت یچ يدیاصال خودت فهم-آرشام

 نه-من

 آره معلومه-آرشام

 آرشام؟ یخوب-من

 نه عاشق شدم-آرشام

 !عاشق؟-من
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 باالبزن نیستاره واسم آست-آرشام

 !وا؟-من

 خوشگله یلیخ سیمهد-آرشام

 کن رونیاز مخت ب سویفکر مهد-من

 چرا؟-آرشام

 به را دهیچون چ چسب-من

 خوامشیمن م-آرشام

 !یکنیم جایتوب-من

 به دو نکنا یکیبامن -آرشام

 شه؟یم یمثال اگه بکنم چ-من

 زدباتو مثل آدم حرف  شهینم!اه-آرشام

 !شهیباتوم نکهینه ا-من

 لجباز-آرشام

 خودخواه یخودت-من

 انه؟ی یکنیکمکم م-آرشام

 نه-من

 اصال به درك-آرشام

 رونیبلندشدو رفت ازاتاق ب بعدشم

حسابشو بکن آرشام عاشق  يوا!شده وونهید چارهیآرشام مارو هم شفا بده ب نیشفابده ا ضارویخودت مر ایخدا

 یهع!راه انداختم  ینشده چه خواهرشوهرم خواهرشوهرم یچیاوه هنوز ه اوه؟خواهرشوهرم؟یاونم عاشق ک!شده

 ششونیرفتم پ عیسر نیهم اسهجمع همه جمعه گلشون که من باشه کمه و دمید رونیازاتاقم رفتم ب!روزگار

 یکردم خواب ؟فکرياومد!ا ستاره جون-حنانه

 بودم داریب زمینه عز-من

 نشستم ششیرفتم پ عیمنم که ازخداخواسته سر نمیبش ششیاشاره بهم کرد که برم پ شیستا

 چه خبرا؟-شیستا
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 یسالمت-من

 خودتو به اون راه نزن-شیستا

 به کدوم راه نزنم؟-من

 گفت؟ یاتاقت بهت چ يآرشام اومد تو-شیستا

 شهیاگه بگم باورت نم يوا-من

 باورم بشه دمیحاال توبگو من قول م-شیستا

 آرشام عاشق شده؟-من

 گفت که همه برگشتنو مارو نگاه کردن بلند یچ هی شیستا

 ...دکهیخبر خوش حال کننده بهم رس هی دیببخش دیببخش-شیستا

 وسط حرفش دیپر حنانه

 داشته باش جانیکنترل ه کمی-حنانه

 ندادو روکرد به منو گفت یبه حنانه جواب شیستا

 شویبق نمیخب بگو بب!دارن فیاه اه مردم چقد فضول تشر-شیستا

 شهینوچ نم-من

 بگو!گهینکن د تیاذ-شیتاس

 رازه هی نینه ا-من

 بلندشم بزنمت؟ ای یگیم-شیستا

 گمیباشه م!ياوه اوه دست بزن هم که دار-من

 خب بگو-شیستا

 شده سایعاشق مهد-من

 ؟!!!؟درووووغیچ-شیستا

 گمینه بخدا دارم راست م-من

 آخه چرا عاشق خواهر شوهر من؟-شیستا

  دهیوما عشقش کشنخورده دخترخاله نشو د ییاوال چا-من

 !مایدار يا یهوووف عجب بدبخت-شیستا
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 بابا  الیخیب-من

 خستم کرده گهیاه د!اومده دوباره دوباره دوباره ازهمون ناشناس امیواسم پ دمیبرداشتم د دیلرز میگوش دوباره

 تو شاد کنم ادیافسرده دلم به / کنم  ادیتو را  يهر دم به بهانه ا -ناشناس

 خرابه آباد کنم نیتو ا ادیبا / خاموش است  يه اتو دل من چو کلب یب

 که آرشام صدام کرد خوندمیم امکویپ داشتم

 ستاره؟-آرشام

 بلندکردمو گفتم میسرموازروگوش

 بله؟-من

 فرداتولدمه-آرشام

 دونمیم نویخب ا-من

 ایحتما ب-آرشام

 باشه-من

 بگو نفست به…میخاد خیلینفستو نفسم: به مسعود نباریدادن شدم اما ا امکیدوباره مشغول پ بعد

 به …نخاد نفسمو نفست اگه….بخاد نفسمو

 بیاد بند میگم نفسم

 !خجالت زرد شد ه؟ازیعشقت ک دندیاز گندم پرس: نوشت اممیدرجواب پ مسعود

 !خجالت سرخ شد ه؟ازیعشقت ک دندیگل پرس از

 !خجالت آب شد ه؟ازیعشقت ک دندیپرس خی از

 ه؟یعشقت ک دندیمن پرس از

 !خونهیاس ام اس رو م نیاست که داره ا یر گفتم عشقم کسافتخا با

 دوباره صدام کرد آرشام

 یست-آرشام

 هوم؟-من

 ایتنها ن-آرشام

 گهیهم هستن د شیکه مامانوباباوستا امیتنها نم-من
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 ؟یلحظه توچشام نگاه کن هی شهیستاره م-آرشام

 شهینه نم -من

 تاق زده شددر ا قهیاتاقم بعدازچن د يبلندشدمو رفتم تو بعدم

 دییبفرما-من

 اتاقم يآرشام اومد تو دوباره

 نجا؟یا يشده که دوباره اومد یه؟چیچ!بابا يا-من

 ادیبگو ب ساهمیبه مهد-آرشام

 ادیکه بتونه ب کنمیفکرشم نکن فکر نم ی؟حتیچ-من

 حاال توبهش بگو-آرشام

 یتولد جنابعال ادیبلند شه ب ییآخه زشته که تنها-من

 نو دعوت کنکال خانوادشو-آرشام

 خودت دعوت کن-من

 عقل کُل من شمارشونو ندارم وگرنه تاحاالصدباره زنگ زده بودم-آرشام

 گمیرو م هیقض زنمیزنگ م سایخب باشه به مهد-من

 زنگ خورد برداشتمش میبگه که گوش يزیخواست چ آرشام

 الو؟-من

 سالم بانو-مسعود

 ؟یسالم خوب-من

 ؟يخوبم توچطور-مسعود

 ؟خوبم،چه خبرا-من

 شما یسالمت-مسعود

 کردیهمونجور مرموز داشت نگام م آرشام

 بگم يزیچ هیبهت  خواستمیمسعود م-من

 جانم؟-مسعود

 راستش فردا تولد آرشامه -من
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 بگو کیازطرف من بهش تبر-مسعود

 دیایکه شماهم ب نهیبگو،آممم خب منظورم ا کیخب خودت بهش تبر-من

 میایکه مابدون دعوت ب شهینم-مسعود

 خودش دعوتتون کرده...زهیچ...یدونیمخب -من

 شهیم یچ نمیحاال تابب-مسعود

 گهیناز نکن د-من

 حاال بزار فکرامو بکنم-مسعود

 انه؟ی دیایکلوم بگو م هی-من

 ؟یزنیچرا منو م م،حاالیایم-مسعود

 زدمت؟اصال مگه بچه زدن داره؟ یمن ک-من

 حاال من شدم بچه؟-مسعود

 !يبچه بود-من

 من فعال برم کار دارم یخانوم یاوک-مسعود

  يباشه،فعالبا-من

 يبا-مسعود

 کنهیآرشام داره منتظرانه نگام م دمیآوردمو د سرموباال

 ؟یکنیم گامین ينجوریچراا-من

 گفت؟ یمسعودچ-آرشام

 گفت یرفت چ ادمیآممم آخ ....گفتش که-من

 لوس نشو-آرشام

 مگه من لوسم؟-من

 کم نه-آرشام

 گفت یکه بهم چ گمیمبهت ن نطورشدیاصال حاال که ا-من

 !ستااااره-آرشام

 بعععله؟-من
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 نکن یاعصاب منو خط خط-آرشام

 باشه شششیا-من

 گفت؟یمسعود چ-آرشام

 ادیگفت که م-من

 ؟ییخودش تنها-آرشام

 گهید انینه بابا باخانوادشون م-من

 گهید انینه بابا باخانوادشون م-من

 شدبعدش هم ازاتاق خارج  دویکش یاززور آسودگ ینفس آرشام

*** 

 نایباغ عمو ا میباهم بر یما بعدش همگ يخونه  انیمقدم ب يتولد آرشامه قرار شده اول خانواده  امروز

 بنظرت خوشگل شدم؟-شیستا

 !يخواهر يخوشگل بود-من

 ایتوهم چه خوشگل کرد-شیستا

 نظر لطفته -من

 !هینکنه خبر-شیستا

 ؟يمثال چه خبر-من

 بلند گفت يباصداشده بود  یاز دستم عاص گهیکه د شیستا

 يبگو که مسعودو دوست دار گه،خبیخودتو لوس نکن د نقدیبابا ستاره ا يا-شیستا

 کردن با انگشتام شدم يو مشغول باز نییاتاقمون،سرمو انداختم پا يبابا اومد تو ییهوی

 د؟یآماده ا-بابا

 بله بابا-شیستا

 ییرایپذ يتو دیایخب باشه پس ب-بابا

 گفتم شویه ستابابا روکردم ب بعدازرفتن

 ؟يزدیآروم تر اون حرفو م يمردیم-من

 شده؟یحاال مگه چ-شیستا
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 نشده فقط ازخجالت آب شدم یچیه-من

 !يریتوهم که چقد سربه ز!بابا يا-شیستا

 .... دونستینم شیتا دوروز پ!پرو نامزد کرده روش باز شده يدختره  شششیا-من

 مقدم اومدن تو يبازکردمو خانواده  مجال غر زدنو بهم نداد رفتم درو فنیزنگ آ يصدا

 دیسالم خوش اومد-من

 زمیسالم عز-ایکتوریو

 !سالم مادرجون-شیستا

 سالم عروس گلم-ایکتوریو

 نشستن ییرایپذ يمقدم رفتنو تو يخوشو بِش خانواده  یکل بعداز

 رو به من کردو گفت نیآقاشاه

 ؟يستاره جان شما قصد ازدواج ندار-نیآقاشاه

 جا خوردم کمیسوالش  نیا از

 نشده که خوبوباوقارباشه دایپ یهنوز کس یقصد ازدواجو که دارم ول-من

 پسرا نجوریوگرنه اطرافت پره ازا يندار رتیدخترم حتما شما چشم بص-نیآقاشاه

چقد خوب شد  شییخدا یزنش بشو ول ایبودم که رك بگه پسره من باوقاره ب دهیند ییپرو نیتاحاال پدر به ا من

 ه رو وسط انداختامسئل نیا

 دمشینم یدسته گُله من به هرکس) اشاره کرد به من(نشسته نجایکه ا يدختر نیا نیآقاشاه-بابا

 ش؟یدیبه ماهم نم یحت-نیآقاشاه

به بابا انداختم که رفته بود  یمسعود نگاه ياز حرف بابا نمیا شیمرده بودم ازخجالت اون از حرف ستا یعنی

هم که  ایکتوریو زدیبخش به مسعود م نانیلبخند اطم هیانداختم که داشت  نیبه آقاشاه یشُک نگاه يتو

مامان هم که ماتومبهوت !کردنیم لهم که داشتن دلوقلوه ردو بد شیدوستایلبخند رولباشه سع شهیماشاهللا هم

 باالخره بابا سکوتو شکستو گفت!بود

 ن؟یپسر مجرد دار لتونیفام يمگه شما تو-بابا

 سعود کردو گفتبه م ياشاره ا نیشاه

 !چرا؟پسرخودم مجرده لیفام يتو-نیآقاشاه
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 شُک يرفته بود تو يبابا بدجور گهید

 مسعود جان نامزد دارن کردمیمن فکر م-بابا

 !رکردهیدختر شما گ شیپسر من دلش پ نیازشما چه پنهون ا سیاز خداکه پنهون ن-نیآقاشاه

 گفت نیبه من انداختورو به آقاشاه یم بابا نگاهبش دیدهن بازکنه برم توش ناپد نیزم خواستیدلم م گهید

 باغ میبر میفتیبهتره راه ب ستیمباحث ن نجوریاالن که وقت ا-بابا

 موافقم-نیآقاشاه

نشستن که  گهید نیماش هی يبزرگترا هم تو نیماش هی يماجوونا تو میباهم به سمت باغ عمو حرکت کرد همه

 میراه بود يساعت تو1حدودا نمیبور شدم کنار مسعود جلو بشرفتن عقب منم مج دیسع شویازشانس بد من ستا

 میرفتیعمو م يبه طرف خانواده  میتهمه داش میشد ادهیموپیپارك کرد نویماش میوارد باغ شد میدیتا باالخره رس

 که مسعود گفت

 میمنو ستاره باهم کار دار دیبچه ها شما بر-مسعود

 به راه افتادن یحرف چین ههم بدو شیستا دویاومدو دستمو گرفت سع عیوسر

 طاقت نداشتم گهیشد اما د يعجله ا دونمیم دیببخش-مسعود

 یقبلش بامن هماهنگ کن یتونستیحداقل م-من

 !انصاف داشته باش دختر کمی!ستاره درکم کن-مسعود

 وسط بکشه ویخواستگار ي هیقض خوادیبابات م یگفتیم دیمن انصاف دارم اما توهم حداقل با-من

 تمعذر-مسعود

 خواهش-من

  میعمو رفت يدردست مسعود به طرف خانواده  دست

 سالم عمو-من

 منو مسعود کردوگفت يبهم گره خورده  يمتعجب به دستا ینگاه عمو

 عمو يسالم ستاره -عمو

 سالم-مسعود

 سالم-عمو
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داره مخشو  زنه،احتماالیداره با بابام حرف م نیبرگشتم متوجه شدم که آقاشاه یلباسامو عوض کردم وقت رفتمو

 يزیچ هی یخوبه من عاشق مسعودم مطمئنم که اونم منو دوست داره ول یهمه چ!يخواستگار انیکه ب زنهیم

من مطمئنم که حسم !کنهیم نازم پنهو ویزیمسعود داره چ کنمیمن حس م!اونم حس منه لَنگهیوسط م نیا

 !گهیاشتباه نم

 به طرفم اومدو گفت آرشام

 سالم دختر عموجان-آرشام

 ؟يچطور ربرنجیسالم ش-من

 !میبه لطف شما عال-آرشام

 چطور؟-من

 نباشم؟ یعال يخوایاومده م سایمهد-آرشام

 آهان ازاون لحاظ،خب برو خوش باش -من

 کنم؟ تیدور رقص همراه هی يدیم ساافتخاریمهد شیبرم پ نکهیقبل ازا یمن که خوشم ول-آرشام

 !مسعوده نکهیاوه اوه ا دیمنو به عقب کش یدست هویآرشام که  يدستا يدستمو بزار تو خواستمیم

 دهینه افتخار نم-مسعود

 به شما چه مربوطه؟-آرشام

 برقصه یزنم باکس ادیخوشم نم-مسعود

  يندار تیهنوز زنت نشده پس روش مالک-آرشام

 آرشام اومدو دستمو کشوندو برد وسط بعدم

 بود؟ يچه کار نیآرشااام ا-من

 شدیادب م دیبا-آرشام

 ...اگه-من

 !تو یزنیچقد حرف م-رشامآ

 ؟يحرف زد سایبامهد-من

 آره -آرشام

 گفت؟ یچ-من
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 داره لیگفت قصد ادامه تحص -آرشام

 ؟یگفت یوا؟توبهش چ-من

 خانوادش يالبته بااجازه  میمزدوج بش گهیقرار شد شال د-آرشام

 آهان خب خداروشکر-من

 !کنهیمسعودو نگاه کن چطورم داره مارونکاه م-آرشام

 ....روخداآرشام تو-من

 نذاشت حرفمو ادامه بدمو گفت آرشام

 سسیه-آرشام

 به خودش چسبوند شتریمنو ب بعدشم

 شمیآرشام دارم له م يوا-من

 !کنمیپسررو چکارش م نیا نیحاال بب-آرشام

 اینش وونهیتوروخدا د-من

 زد يا یطانیلبخند ش آرشام

 ....که یبکن يکار هی یبش وونهیآرشام توروخدا به سرت نزنه د يوا-من

 شدن بازوم ازش جداشدم دهیلبم که با کش کینزد ومدیداشت م دیگونمو بوس آرشام

 يدراز تر کرد متیفکرکنم پاتو ازگل-مسعود

 ؟یدخترعمومه توچکارش-آرشام

 نبود دید يکه اصال تو ییقسمت باغ جا نیتر يبرد به گوشه ا دوینزدو فقط بازومو محکم کش یحرف مسعود

 دستمو ول کن... شیکند گمیم. ....وونهید يآ.... ییآ.... شیدستمو کند...آخخبازوم  يآ.... يآ-من

 ساکت شو-مسعود

 خوب همراهش برم ياوضاع خط قرمزه مجبور شدم دهنمو ببندمو مثل بچه  دمید

 ؟يچرا اونکارو کرد-مسعود

 کدوم کار؟-من

 دهنتو ببند-مسعود

 ومدیدر ن ییواقعا ازم صدا گهید
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 ؟یثابت کن يخوایم ویچ نکارتیبله بااا يآخه دختره -مسعود

 ...مسعود-من

مسعود جدابشه فقط  يلبام از رو لبا خواستیحرف زدن نداشتم فقط دلم م ییحبس شد توانا نهیس يتو نفسم

لبامو  چسبوندویبه خودش م شترمنویاون ب کردمیمن تقال م یبود چون هرچ دهیفا یمن ب يتقال نیهم

تلخ گذشته افتادم  راتخاط ادی یاون روز لعنت يداغش تو ي ادبوسهیافتادم فرهود  ادیدیبوسیباخشونت تر م

 يکه هوا یتنفس بهم داد وقت ياجازه  قهیباالخره مسعود بعدازچندد....به مسعود نگفتم زویچ هیمن هنوز  نکهیوا

 صورت مسعود يکه داشتم زدم تو ییرویتازه بهم خوردوتونستم نفس بکشم باتمام ن

  یتواقعا که پس-من

 ستاره-مسعود

 بشنوم یچیه خوامیساکت شو نم-من

 خواستمیدست خودم نبود من فقط م دیببخش-مسعود

 ؟یبگ یخواستیم ویچ-من

 جزمن حق دست زدن بهتو نداره یمن شوهرتم کس نکهیا-مسعود

 ؟يکرد یخاطرات گذشتمو واسم تداع ؟چرایبهم ثابت کن یخواستیم ویببند دهنتوچ-من

 باعث شد که دوباره ادامه بدم نینزد هم یسکوت کردو حرف مسعود

 یلیکه خ یشکست خوردم ازاون کباری ؟هان؟چرا؟منيبنداز مایقد ادیکارت منو  نیباا يکرد یچرا سع-من

که  یانداخت یکس ادیچرا منو !یجواب بده لعنت ؟دیفرهود انداخت ادی ؟چرامنويکرد نکارویچراا...دوسش داشتم

 نکهیبدون ا رمیکه به حال خودم بم ردشد رفتو تنهام گذاشت منو رهاک دیفتو ناپدر هویاما  دادمیجونمم واسش م

 ره،چرا؟یازم سراغ بگ

که االن  یبغض لعنت هیزد،یکرده بودن بغض به گلوم چنگ م سیاشکام صورتمو خ زدمیکم داشتم زجه م کم

 رهینم نیازب کنمیگلوم حبس شده و هرکار م يچندساله تو

 ستاره آروم باش-مسعود

 آروم باشم؟هان؟ ویچ یچ-من

بغلش گرفته  يهم سرمو تو ختممسعودیآروم اشک ر نشویس ياومد بغلم کرد سرمو گذاشتم رو مسعود

 آروم شدم اشکامو پاك کردم یکم نکهیبود،بعدازا
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 ؟يآروم شد یخانوم-مسعود

 دیآره ببخش-من

 میسیوا نجایزشته ا میبر ایکنم ب یعذرخواه دیمن با-مسعود

 باشه -من

 میهمراه مسعود وارد باغ شد هب

 شده؟یحدس بزن چ یست-شیستا

 گرفته بود گفتم میکه بخاطرگر ییباصدا

 شده؟یچ-من

 ؟يکرد هیگر-شیستا

 نه-من

 پس چرا چشات قرمزه؟چراصدات گرفته؟-شیستا

 شده؟یبازخواستم نکن بگو چ شیاه ستا-من

 ادیآخر هفته قراره برات خواستگار ب -شیستا

 یباخوشحال سایکه مهد یزمان یگوشه نشستم تاآخر جشن تولد وحت هیرفتمو  شیتوجه به ستا ینگفتمو ب يزیچ

بودم  نیگوشه زل زده بودم و منتظرا هیفقط به  گفتیآرشام ازخودشو برام م يخواستگار ي هیتمام داشت قض

 تموم بشه یمهمون نیکه زودتر ا

 جواب دادم عیزنگ خورد سر میگوش

 الو؟-من

 مسال کیعل-بهار

 ؟یسالم بهارجونم خوب-من

 يتو بهتر یمنکه خوبم ول-بهار

 !نه بابا-من

 اد؟یداره واست خواستگارم یدردو نه بابا،چرا بهم نگفت-بهار

 ...به جون بهار-من

 قطع کردو گفت حرفمو
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 قسم نده یجون منو الک-بهار

  دیببخش-من

 ؟يلباس بخر یرفت نمیخواهش،بگوبب-بهار

 نه-من

 دنبالت  امیم گهیساعت د میاماده باش ن!تو یذوق یچه ب-بهار

 ...اما-من

 يدنبالت با امیم گهیساعت د مینداره،آماده باش ن یاما اگرو ول-بهار

دوست من دارم؟اجازه  نمیهوووف ا!قطع کرد ویدوخت بعدشم گوش دویبهش بزنم خودش بر ینذاشت حرف اصال

 !دهیحرف زدن بهم نم ي

 ياومد تو شیسرم کردم درحال رژ زدن بودم که ستا یشال صورت دویسفشلوار  هیکمرنگ با یصورت يمانتو هی

 اتاقم

 ؟يبر ییبه به قراره جا-شیستا

 آره-من

 کجا؟-شیستا

 لباس دیخر میدنبالم باهم بر ادیبهارقراره ب-من

 دیخوش باش دیباشه بر-شیستا

 ؟يای،تونمیمرس-من

 امیب ياگه دوس دار-شیستا

 باشمکه منم موقع برگشت تنها ن ایب-من

 دم در میرفت عیبلند شد سر فنیآ يصدا یرفتو حاضر شد وقت عیسر شیستا

 ؟يچطور مطور!سالم بهارخانوم-من

 شیستا ؟سالمیسالم خوبم توخوب-بهار

 سالم -شیستا

 خوبم-من

 میو مناسب باالخره قصد برگشت کرد کیلباس ش هی دیبعدازخر میبکن دیکه خر میمورفتیبه راه افتاد باهم
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 شت؟یپ امیب يخوایفردا م ستاره-بهار

 نه بابا-من

 يایتوب ستین ازین گهیمن هستم بهار د-شیستا

 وقت نترسه هیآخه گفتم -بهار

 والئه؟یا مگه مسعود ه-من

 کنه یچیباشه دمشو ق دیبا یکی فتستیخودش ستیوالنیه-بهار

 کنمیم یچیخودم هستم قشنگم ق-من

 يفعالبا یاوک-بهار

 میخونه شداز بهار وارد  یبعدازخدافظ

 جلومون ظاهرشد هویمامان  میکه بازکرد درو

 دیزودرفت دیکه خونه بود هردوتاتونم که نبود تونمی؟گوشییمعلوم هست ازظهر شماها کجا چیدخترا ه - مامان

 ره؟یدل من هزار راه م دیگیآخه نم دیراومدید

 حواسمون نبود دیمن فدات بشم ببخش یسالم مامان خوشگلم اله-من

 م؟یدار یشام چ ینماما-شیستا

 میدار یغذا چ يدیپرسیبعد م يکردیم یسالم هی مایسالم،قد کیعل- مامان

 مامان گشنمه...سالم دیخب ببخش-شیستا

 دیشام بخور دیایدبیلباساتونو عوض کن دیبر- مامان

 ریبخوابم شب بخ رمیخسته ام م یلیمامان خ خورمیمن نم-من

 باشه شب خوش- مامان

 :تااس ازمسعود4!2تاازمسعود5ازمامان  سکالیم12رداشتموب مویاتاقم شدم گوش وارد

 ؟یبانوخوب سالم

 جان؟ ستاره

 ؟يقهر

 دیبابا منکه گفتم ببخش يا

 شدم رفتم حموم اومدم  داریب 11صبح ساعت دمیمسعود خواب يجواب دادن به اسا بدون
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 سالم مامان سالم بابا-من

 سالم- مامان

 سالم دخترم-بابا

 دمید ونیزیهمراه بابا تلو نشستمو

 کجاست؟ شیبابا ستا-من

 بکنن شونویعروس يدایصبح اومد دنبالش رفتن خر دیسع-بابا

 آهان-من

 ازتو آشپزخونه گفت مامان

 محسن به فکر جاهاز ستاره هم باش- مامان

 حواسم هست-بابا

 خواست ازدواج کنه؟ یحاال ک هیچه حرف نیا!ا مامان-من

 بهم انداختو گفت یخودت شهیم شیکه معن يدار یمعن يازاون نگاها مامان

 ...دونمیمنکه م- مامان

 قطع کردمو گفتم حرفشو

 داشت يفوتبال باز میا بابا امروز کدوم ت-من

 نداشتن يباز چکدومیامروز ه-بابا

 کارا کمک مامان کردم  يتو کمی،بعدازخوردن ناهار  ششیشانسه من دارم؟ا نمیا اه

 !هستا تیزیچ هیتوامروز - مامان

 مامان؟ا چرا-من

 !يکردیکاراکمک نم يبه من تو چوقتیاخه توه- مامان

 گهید کنمیخب حاال دارم کمک م-من

 ه؟یچ هیراستشو بگو قض- مامان

 بخدا یچیه-من

 باشه بزار به موقعش بگو یهست ول يزیچ هی دونمیمنکه م- مامان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

 عیاومد سر یوقتاومد خونه 6سرساعت شیستا!هرلحظه چه مرگمه دونهیوم کنهیکه مامان منو درك م خوبه

 رفتم وگفتم

 میکشتیم يگوسفند يجلو پاتون گاو یگفتیم يبه به خوش اومد-من

 يخوایم یبگو چ-شیستا

 کمکم آماده بشم ایب-من

 باشه -شیستا

 بهم کمک کرد دنمیلباس پوش ياتاقمو تو ياومد تو شیخستگ يباهمه  زمیعز خواهر

 يچه ماه شد نیازا نمیخب ا-شیستا

 قربونت-من

 کنم شتیآرا نیبش-شیستا

 فکرشم نکن یحت-من

 ؟یچ یعنیا -شیستا

 شیآرا یب شیآرا یعنی-من

 لوس نشو -شیستا

 غر زدم که چرا پررنگه چرا فالنه چرا بهمانه یرژ زد تازه اونم کل هیزور برام  به

 يکردیم شیآرا شتریحداقل ب-شیستا

 ستیبابا مهم ن الیخیب-من

 الیخیب یکه نداشتم ول شمیساده بودم آرا تینهایانداختم ب نهیآ يتو به خودم یبلند شد نگاه فنیزنگ آ يصدا

خونه گذشتنو وارد خونه شدن اول  اطیمقدم از ح يخانواده  يدرورود يرفتم جلو!هستش یستیمهم ساده ز

 مسعود وارد شد ساودرآخرهمیومهد دیبعدش سع ایکتوریبعد و نیآقاشاه

 سالم-مسعود

 سالم-من

مامانو  ویگلدون بعداز خوشو بِش کردن بابا با آقاشاهن يدادو منم رفتم که بزارمش تودسته گلو دستم  مسعود

 آغازشد یباالخره بحث اصل ایکتوریو
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 شیپسرمن ازمدتها پ میدوتا جوون حرف بزن نیکه درمورد ا میراستش آقامحسن ماامروز اومد-نیآقاشاه

جانو دوست داشت بعدشم که اونا نامزد شدن ما  شیبودو ستا دبزرگتریخاطرخواه دخترشما شده بود اما چون سع

صبرش  گهیمنو گفت د شیپ دآقامسعود مااوم نیکه ا شیچندروز پ نیتاهم میصبرکن شتریکه ب میگرفت میتصم

 میشیخرسند م اریما بس دیریبپذ یپسرمارو به غالم دویتموم شده،حاال اگه شما لطف کن

لحاظ مورد قبول منه اما بهتره که چندتا سوال ازشون بپرسم که و ازهر هیآقامسعود پسرخوب نیحرف شما مت-بابا

 بازبشه شتریب ییباب آشنا

 دیشما مختار دییبفرما-نیآقاشاه

 بده حیدرمورد خودت برام توض کمیآقامسعود -بابا

خوندم و بعدش  یمثل ستاره خانوم مهندس شهیترم تموم م نیا گهیمن درسم د ستهیشا يراستش آقا-مسعود

 یشرکت مستقل ازپدرم بزنم ازلحاظ مال هیکه خودم بتونم  یشرکت پدرم کارکنم تاوقت يدارم تو میهم تصم

 کنمیم ایرو که بخوان براشون مه يزیندارم ستاره خانوم هرچ یمشکل چیه

 دوتا جوون برن حرفاشونو باهم بزنن نیا يخب محسن جان اگه اجازه بد-نیآقاشاه

 کن به اتاقت ییستاره جان آقامسعودو راهنما-بابا

 چشم-من

 مسعود درو بست مویبه طرف اتاقم راه افتادمو رفتم مسعود هم به دنبالم اومد وارد اتاق شد بلندشدمو

 امن؟ی یکنیخب؟ستاره تواول شروع م-مسعود

 تو اول شروع کن-من

رو به  هشیکه مربوط به خودمون م ییدارم دوست ندارم اتفاقا ندمیانتظارات ازهمسر آ يسر کیمن -مسعود

 اگه ازم ناراحت بود حتما بهم بگه یکه افتاد حت یبامن صادق باشه هراتفاق شهیهمه بگه هم

صداقتو خوب  یباز باش قیدوست ندارم توهم رف ادیخوشم نم يباز قیاز رف گمیخب حاال من انتظاراتمو م-من

داشته  یباکارکردنم مشکل دیپس نبا ستمیخودم با يمستقل باشمو رو پا خوادیمنم عاشق صداقتم دلم م ياومد

 یبرام باش یگاه محکم هیو تک یدرکم کن خوامیو فقط ازت م یباش

 ن؟یهم-مسعود

 اوهوم-من

 چنتا؟ هیمهر-مسعود
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 گمیحاال بدا م-من

 من بدبخت بشم یباال نگ ادیز-مسعود

 تا سکه 123-من

 قبول  یاوک-مسعود

 مینمونده که بزن یحرف گهیم؟دیبر-من

 میبر-مسعود

 همه چشمشون به دهن من بود میشد ییرایه مسعود وارد پذهمرا به

 ستاره جان جوابت مثبته؟-ایکتوریو

 بله-من

مقدم بلند شدنو رفتن بعدازرفتن  يدست کردن انگشتر نشون مثل اون دفعه خانواده  اویکتوریبا و یبعدازروبوس

 اونا بابا صدام کردو گفت

 نمیبب نجایا ایوروجک بابا ب-بابا

 ؟ییبله بابا-من

 آره؟ گهیمثبته د تیجواب اصل-بابا

 )؟!خوامشیکه م هیمگه اسباب باز!چه پرو شدم من(خوامشیآره بابا م-من

 !دمیمن نفهم ویبزرگ شد یوروجک بابا تو ک-بابا

 !بخوام ازدواج کنم یروز واقع هی کردمیتصورشم نم یبابامو بغل کردم حت رفتمو

 هیبلند شد واسم  میگوش ي برهیم يصدا یرفتم که بخوام ول میخوردکردوشامو  یباهام شوخ کمیبابا  نکهیبعدازا

 اس ازمسعوداومده بود

 م؟یعقد کن میفردابر-مسعود

 ؟یهول-من

 یلیآره خ-مسعود

 نه فردازوده-من

 خوبه میلیچرا زوده؟خ-مسعود

 نه-من
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 بخوابم رمیخسته ام م یاوک-مسعود

 باشه شب خوش-من

 کیشبت ش-مسعود

مامان بلند  يصبح باصدا دمیکردم گرفتم خواب فیهم بابهارحرف زدمو ماجرا رو براش تعرکوچولو هی نکهیبعدازا

 شدم

 ستاره؟- مامان

 بله؟-من

 ؟يداریب- مامان

 نه-من

 نمیبلند شو بب- مامان

 مامان بزار بخوابم-من

 دیبلند شو برو خر- مامان

 که ذوق مرگ بودنم توش معلوم بود گفتم یشدمو روتختم نشستم و باحالت بلند

 بخرم؟ یبرم چ-من

 يدوست دار یهرچ- مامان

 ؟يدیآخ جون ،مامان کارتتو م-من

 باخودت ببر شمیآره توحاال آماده شوستا- مامان

 ا چرا؟-من

 خونه  ياریب داتویببر که کمکت کنه خر- مامان

 !تونمایخودم م-من

 خونه ياریم یکنیم یکل فروشگاهو خال دیخر ينه تو االن بر - مامان

 رمیم شیه باستاباش!بابا يا-من

 خوردمو آماده شدم  يمختصر يصبحا نه  هیرفتمو صورتمو شستم  عیسر

 ش؟یستا-من

 بله؟-شیستا
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 د؟یخر میبر يایم-من

 ؟يبخر يخوایم یچ -شیستا

 میآورده که بخر يدیجد زیفروشگاه چه چ مینیبب میبر دونمیآممم نم-من

 ایواسه منم بخر -شیستا

 نوچ-من

 امیپس من نم-شیستا

 بگو برات بخره دیخب به سعا -من

 گناه داره دیسع چارهیب یآخ-شیستا

 خرمیباشه واست م!لیشوهر ذل-من

 خواستما یهرچ -شیستا

 ایباشه باشه آماده شو من جلو درخونه منتظرم زود ب-من

 باشه -شیستا

 میاومدو باهم به راه افتاد شیبعد ستا قهیدق پنج

 م؟یبخر یخب چ-من

 میاول شال بخر میبر-شیستا

 بعدشم مانتو-من

 بعدم کفش-شیستا

 خوامیم فمیک-من

 باشه -شیستا

 گفت شیکه ستا میفروشگاه بود کینزد میکرد يرو ادهیساعت پ1حدودا

 ؟يخب چقد پول آورد-شیستا

 يوااااا-من

 !ياوردینگوکه پول ن-شیستا

 رمیرفت ازش بگ ادمیقرار بود مامان کارتشو بده -من

 م؟یبرگرد رویاالن کل مس یعنیهوووف -شیستا
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 آره-من

 همه راه اومدم پاهام درد گرفت نیدردوآره ا-شیستا

 دیخب ببخش-من

کفش مردونه  هیبا  غیج یصورت يکفش دخترونه  هیدر خونه  يخونه ،جلو میبرگشت مویگرفت یتاکس هی عیسر

 کالج بود ي

 ده؟یخر دیمامان کفش جد شیستا-من

 دونمینم-شیستا

 ده؟یباباکفش کالج خر-من

 ه بابان -شیستا

 ه؟یکفش ک نایپس ا-من

 دونمینم-شیستا

 گفتیکه م دمیمامانو شن يصدا میآهسته درو بست مویوارد خونه شد مویدرو بازکرد آروم

 میکرد داتیخوشحالم که پ میدنبالت گشت یلیفدات بشم مامان جان ماخ یسپهر اله- مامان

 يسپهر پسرم چقد بزرگ شد-بابا

 آشنا درجوابشون گفت يصدا هی

 کردم داتونیخوشحالم که پ یلیخ منم-

 گفتیکه م دمیبهارو شن يصدا!اصال امکانش وجود نداره!.....نه امکان نداره...يصدا صدا نیا

 شما باهم يکه مابدون اجازه  دیمادرجون پدرجون ببخش-بهار

 حرف بهارو قطع کردو گفت مامان

 عروس گلم؟ هیچه حرف نیا- مامان

 منه يهمون داداش گم شده  انیآره سپهر مهرجو...به سپهر  دیم تا رسشدم نگاهمو چرخوند ییرایپذ وارد

بغل  يخودمو انداختم تو دمویتلف کردن وقت دو کردن،بدونینگاه م شیمتعجب به منو ستا ي افهیبابا باق مامانو

 سپهر

 !يدتااالن کجا بو یداداش یاون عکس کنارما بود داداش گل من يکه تو یهمون یسپهررر تو داداش من-من

 گفت دویموهامو بوس يبه خودش فشار داد رو سپهرمنو
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 !به داد من برسه ؟خداییمن تو يخواهرکوچولو-سپهر

 مگه من چِمه؟ یبدجنس یلخی– من

  یطونیش کمیفقط  ستین تیچیه-سپهر

 يبد یلیا خ-من

 خب حاال قهر نکن -سپهر

 میهمه نشست کردیداشت مبهوت نگام م شیستا

 گ تر ماست سپهرداداش بزر نیا شیستا-من

 ومدیشُک بود اصال صداش درنم يتو شیستا

 ؟يدیتوازکجا فهم-بابا

 یعسل يتو کشو يازشناسنامه -من

بود داداش سپهرمه و ازهمه مهمتر بهار زن  شیعکس کنارمنو ستا يکه تو يکشف مهم انجام شد اون پسر هی

 ! هیعال نیا!داداشمه

 !بهارو سپهر هم هرچه زودتر ازدواج کنن گذشت تازه قرار شد که یخوش ویشب به خوب اون

 ازخواب بلند شدم میزنگ گوش يباصدا صبح

 هوم؟-من

 سالم کیعل-صدا

 م....ا....ل...س-من

 ؟يخواب بود-صدا

 ندادم که دوباره گفت یجواب

 نکنه دوباره خوابت رفته؟-صدا

 شما؟-من

 ؟یشناسینم ندتویواقعا که همسر آ-صدا

 خاك برسرم!مسعوده نکهیا!اوا

 ؟يداریالو ستاره؟ب-سعودم

 آره آره-من
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 !خوامایمن زن خوابالو نم-مسعود

 شدم،مگه ساعت چنده؟ داریربید نیواسه هم دمیرخوابید شبیبابا د يا-من

 8-مسعود

 من خوابالوام؟ یگیم يصبح زنگ زد 8 ؟ساعتیچ-من

 دخترم یزباشیسحرخ دیبا-مسعود

 !چشم پدربزرگ-من

 ؟يدیرخوابیچرا د شبید-مسعود

 بخورم گشنم شده يزیچ هیبرم  گم،بزاریعدا مب-من

 !يشد داریحاال خوبه تازه ب-مسعود

 خب گشنمه ششیا-من

 فعال!بهم زنگ بزن يباشه بانو صبحانَتو خورد-مسعود

  يبا یاوک-من

 توپ خوردم و بعدش زنگ زدم به مسعود يصبحانه  هی رفتمو

 الو؟-مسعود

 ؟يسالم مسعود چطور مطور-من

 ایشارژشد يخورد ؟صبحانهیتوخوب!خوبم-مسعود

شاتوتوآلبالو  جویهو يخامه خوردم کره و مربا رخوردمیشارژبشم عسل خوردم ش دیخوبم،خب معلومه که با-من

 خوردم 

 ؟يخورد ییهمشو تنها-مسعود

 ؟!خوردمیم یباکس دیآره مگه با-من

 ؟یشیچاق نم يخوریم نهمهیچراا!يخوریتو چقد م-مسعود

 شم؟یچاق نم خورمیمن خوب غذام ینیبب يچشم ندار شششیا-من

 !؟یزنیحاال چرا منو م!بابا دیببخش-مسعود

 !زدمت؟اصال من دست به مرد ندارم یمن ک-من

 ؟يدیرخوابید شبیبانو چرا د نمیخخخخ خب بگو بب-مسعود
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 !خب سپهر اومده بود خونمون-من

 ه؟یک گهیسپهر د-مسعود

 مهیشوهر قبل-من

 باداد گفت مسعود

 !ستـــاره-مسعود

 ؟!حاال یزنیمسعود گوشم کر شد چرا داد م!غلط کردم-نم

 ه؟یسپهر ک-مسعود

 داداشم-من

 من خبر ندارم؟ ویتاحاال داداش دار شد یتو ازک-مسعود

 ؟یخبر داشته باش زیازهمه چ دیمگه توبا-من

 ه؟یسپهر ک نیا نمیدرست بگو بب-مسعود

 !داشدهیحاال پ!گم شده بود شیخب سپهر داداشمه که چندسال پ-من

 باش يجد کمی!بسه یشوخ-مسعود

 سپهر داداش جونمه!هستم يبخدا جد-من

 واقعا؟-مسعود

 اوهوم-من

 دنبالت امیب خوامیآماده باش م!باشه-مسعود

 ؟یصبح يکله  میبر میخوایکجا م!بابا يا-من

 !خوب يجا هی-مسعود

 باشه پس فعال-من

 مواظب خودت باش یخانوم يبا-مسعود

 کننیدارن نگام م سادنیوا شیمامانوباباوستا دمیاتاقم که د يم توقطع کردم بلندشدم بر ویگوش

 کردم؟ دارتونیب... دیبخش... آمممم... زهیچ-من

 پ ن پ-شیستا

 ن؟یکنیم گامین ينجوریحاال چرا ا دیخب ببخش-من
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 ؟یبه سالمت يبر يخوایم ییجا-شیستا

 ییجا هی میدنبالم که باهم بر ادیب خوادیاوهوم،مسعود م-من

 ه بابا انداختمو گفتمب ینگاه

 ؟يدیباباجونم اجازه م-من

 نظرمن واست مهم شده؟ ن،حاالیشماها که خودتون قراراتونو گذاشت-بابا

 ییبابا دیببخش-من

 يریازم اجازه بگ ستین یاجیاحت گهیمسئله د نیا يعب نداره دخترم تو-من

 یعشق خودم ییبابا يوا-من

 بابامو بوس کردم دمویپر

 !و لوس نکنبابات نقدیا- مامان

 ؟!یحرفو بزن نیا ادیدلت م یا مامان-من

 ؟یکنیفقط باباتو بوس م يپریحاال م دمیسال من زحمتتو کش نهمهیا!شد دختر میحسود- مامان

 بانو میمر میچاکر شوما هم هست-من

 مامانمو بوس کردم دمویپر

 !شهیم رتیجون فک کنم داره د یآبج-شیستا

 برم؟ ییوا؟مگه قراره جا-من

 رون؟یب يبا مسعود بر یخواستیمگه نم!که جلبکه ستیحافظه ن-شیستا

 یانداخت ادمیآره خوب شد  يوا-من

 يهم سرکردم،صدا یشال مشک هیدمویپوش یمشک نیروشن با شلوار ج یآب يمانتو هیاتاقمو  يرفتم تو عیسر

 ییرایپذ يرفتم تو عیبلند شد مامان رفتو درو بازکرد سر فنیزنگ آ

 سالم بانو-مسعود

 ؟یسالم خوب-من

 م؟یآره خانومم،بر-مسعود

 ارمیب ییبرات چا نیکجا مسعودجان؟بش- مامان

 میجون دستت درد نکنه بهتره هرچه زودتر بر مینه مر-مسعود
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 باشه پسرم خدا به همراهتون- مامان

 میشد 55کسیا يآ نیسوار ماش مویهمراه مسعود رفت به

 ه؟یک نیماش نیمسعود ا-من

 چطور مگه؟-مسعود

 مدلش باالست یلیخ نینبود ا نیتوکه ا نیماشآخه -من

 ازش؟ ادیخوشت م-مسعود

 میبخر نایازا یکی میتونستیخوشگله ، کاش ماهمم یلیآره خ-من

 م؟یخوایم نایمگه چنتا ازا میدیماکه خر -مسعود

 م؟یدیخر نایازا یوا؟ما ک-من

 !گهیماست د نیماش نیا-مسعود

 واقعااا؟-من

 آره خانوم طال -مسعود

 !من عاشقشم!خوشگله یلیخ نیا يوا-من

 !قابل شما رو نداره-مسعود

 یراست!)صاحبش الزم داره گهیم دمونیصاحبش قابل داره لفظ جد میگفتیقبلنا م(صاحبش الزم داره-من

 م؟یکجا بر میخوایم

 !یفقط قول بده زود قضاوت نکن یفهمیم يبه زود-مسعود

 ؟یواضح حرف بزن شهیمنظورتو متوجه نشدم م-من

اول  يدیفهم زارویچ نیا یکه وقت گمیحاال من دارم م یبدون دیهست که تو با زایچ يسر هیستاره  نیبب-مسعود

 !يریبگ میبعدش تصم یخوب فکر کن

 باشه-من

 دیچیگوشم پ يمامان تو ونیگر يزنگ خورد و صدا میکه گوش میراه محل مورد نظر مسعود بود يتو

 ستاره؟- مامان

 شده؟یسالم جانم مامان؟چ-من

 !ازدست رفت شمیستا- امانم
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 ه؟یمنظورت چ ی؟مامانیچ-من

 مارستانیب ایبلندشو ب- مامان

 امیباشه باشه االن م-من

 قطع کردم ویگوش

 شده؟یچ-مسعود

 مارستانیب میبر عیفقط سر دونمینم-من

 باشه -مسعود

کردن بودو  هیرنشسته بودن مامان مشغول گ یصندل يکه رو دمیبابارو د ممامانویشد مارستانیوارد ب بامسعود

 دستاش گرفته بود باعجله به سمتشون رفتم نیباباهم سرشو ب

 شده؟یسالم،چ-من

 افتاده؟ یسالم،چه اتفاق-مسعود

 گفت يگرفته ا يکردن کرد ،بابا با صدا هیجوابمونو بده دوباره شروع به گر نکهیبدون ا مامان

 تصادف کردن دیسع شویستا-بابا

 ؟يآخه چطور!؟یچ-من

 کننیجلوشونو باهم تصادف م چهیپیم هیپژو پارس هیراه  يفشم که تو رفتنیداشتن م-بابا

 االن حالشون چطوره؟-مسعود

 بودن هوشیب نجایآوردنشون ا یوقت میدونیمالقات به ما ندادن فقط م ياصال اجازه  میدونینم-بابا

 دمینفهم يزیچ گهیرفتو بعدش د یاهینداشتم چشمام س ستادنیا ییشل شد توانا پاهام

*** 

 دییبفرما رونیب دییخانوم بفرما-

 پرستاره دمیهمون خانومه که فهم يومدوبعدصداینفر م هی ي هیگر يصدا

 ستیاالن ساعت مالقات ن رونیب دییآقابفرما-پرستار

 مردونه به گوشم خورد يصدا هی

 رهاش کنمو برم؟ نجایهم يازمن انتظار دار مارستانیبابا زنمه افتاده روتخت ب-

 رونیدبییبفرما رون،خانومیب دییبفرما میمراقبشون میهست نجایمحترم ماا يآقا-پرستار
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 گفت گهیخانوم د هیبه گوشم خورد گهید يصدا هی

 چه طرز برخورد باپرستاره؟ نیمحترم ا يآقا-خانومه

 باشم ششیدادم که پ صیخانوم زن منه منم تشخ نیا-

 دیاتاق خارج بشاز دیلطفا بحث نکن دیداد صیخودتون تشخ يشما برا-خانومه

که  دمیپرستارو شن يبگم به زور چشمامو بازکردم،دوباره صدا يزیچ تونستمینم یخسته بودم که حت اونقد

 گفتیم

هروقت به هوش  رونیب دیمحترم لطفا بر يآقا دیخارج بش ماریازاتاق ب دیکن هیگر رونیخانوم لطفا ب-پرستار

 میدیاومدن بهتون خبر م

 اره به خواب رفتمکرد ودوب ینیهام سنگ پلک

 

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

 

 دارشدمیباحس سوزش دستم ازخواب ب صبح

که  میسرش گذاشته بودشانس آورد يرو مارستانویب نیشوهرت کل ا روزی؟ديشد داریخوشگل خانوم ب-پرستار

 !يامروز به هوش اومد

 گفتم يگرفته ا يزدمو باصدا يلبخند

 !تشنمه-من

 کنه تتیزیو ادیتادکتر ب يبخور يزیچ دیاالن نبا-پرستار

مامان  قهیدق 15سرعت سرمم ازاتاق خارج شد بعدازحدودا میتکون دادم پرستار هم بعدازعوض کردن تنظ يسر

 وارد اتاق شد

 يبود هوشیکه ب يدوروز نیا يتو یدونیزدلم؟میعز يشدیچ هویمان توما يمن فداتشم ستاره  یاله- مامان

 م؟یدیکش یچ

 کردن هیحرف شروع کرد به گر نیا باگفتن

 نکن هیتوروخدا گر!مامان بخداحالم خوبه-من

 اشکاشو پاك کردوگفت مامان
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 شیش پروز خوابو خوراك نداشت همش فکر2 نیا يمسعود تو يومدیآخه دختر خوب زودتر به هوش م- مامان

 توبود

 زدمو گفت یتلخ لبخند

 حالش خوبه؟ شیستا-من

خوبِ خوب  میکه گچشو بازکن گهید کماهیبه هوش اومد فقط دستش شکسته که اونم تا روزیآره اونم د- مامان

 دیسع شویاتاق ستا يپامون تو هیبود  نجایپامون ا هی میکجا باش دیبا میدونستیدوروز منو بابات نم نیا يشده،تو

 د کجاست؟مسعو-من

 استراحت کنه کمیبره خونه  مشیصبح فرستاد- مامان

 وارد اتاق شد انسالیدکتر خنده رو و م هیزده شد و پشت بندش  دراتاق

 ؟يشد داریخوش خواب ما باالخره ب ماریبه به ب-دکتر يآقا

 زدمو گفتم يلبخند

 سالم،بله-من

 دکتر يسالم آقا- مامان

 سالم مادرجان-دکتر

 شه؟یمرخص م یدخترم ک شااهللایدکتر ا يآقا- مامان

 بکنم نشیاول معا نیاجازه بد-دکتر

 دکتر رو کرد به مامانو گفت نهیمعا بعدازانجام

 بهش وارد بشه دیامروز مرخصه فقط استرس نبا-دکتر

 ریوقت بخ دیدکتر لطف کرد يچشم آقا- مامان

 خدانگهدار-دکتر

 هم همون روز مرخص شدن شیستا دویدکتر آماده شدمو با مامان به خونه رفتم سع بعدازرفتن

با  شیکه ستا خوندمیخونه نشسته بودمو داشتم رمان م يگذشته،تو شیدوستایتصادف سع يهفته از ماجرا 3

 سرم يتو دیدست شکستش اومدو کوب

 ؟یکنیم ينجوریچِته؟چرا ا يآ-من

 ؟یکشیتوخجالت نم-شیستا
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 !ستیخوب ن مینه چون نقاش-من

 ؟یخونیرمان م يدار ینشست نجایدستم شکسته بعد تو ا من!مزده یهه هه هه ب-شیستا

 خب چکارکنم؟-من

 کمکم کن ایبرم حموم ب خوامیم -شیستا

 !!!؟یچ گهید!!!؟یچ-من

 گهید ایبلندشو ب-شیستا

  ادیجونت بگو ب دیبه منچه به همون سع-من

بودن  يه نازنازآخ(که حساب کار دستم اومد رفتمو کمکش کردم که حموم کنه دیبنفش کش غیج هی شیستا

 !)هیچقد نازناز شیستا نیا!درچه حد؟

*** 

ماجرا رو  نیا نکهیبعد ازا دیگرفتم اصال شا میاونم تصم يجا یعنیبدونه حقشه که بدونه اگه بهش نگم  دیبا اون

 شمیداغون م شمیرهام کنه من عاشقشم دوستش دارم اگه بره منم تنها م دینه نبا!رهام کرد گهید دیفهم

 شهیم زیهمه چ يمتوجه  ودشخ مونیبعدازعروس فهمهیبفهمه،آخرش که م دینبا گمیبهش نم نه شکنمیم

نه  يبچسبونه؟وا یگ*ه*ز*ر*بزنه نکنه به من پسوند ه یبه مامانوبابا هم حرف یاونوقته که آبروم بره ممکنه حت

 یاال من چه خاکح ایخدا!يبال رو سرمن درآورد نیفرهود خدابگم چکارت کنه که ا شمیم وونهیمن دارم د

 بود که به سرم اومد؟ ییچه بال نیزم؟ایتوسرم بر

 يبعدازدوتابوق صدا شدیماجرا حل م نیا دیمسعودو گرفتم،هرچه زودتر با يبرداشتم شماره  لمویموبا یگوش

 دیچیپ یگوش يمردونش تو

 سالم پرنسس من-مسعود

 کردم که لحن برخوردم شاد باشه اما انگار موفق نشدم مویسع تمام

 ؟یسالم مسعود،خوب-من

 ؟یناراحت شده؟چرایآره،چ-مسعود

 ستمیمن ناراحت ن-من

 بانو؟ شدهی،چیکه ناراحت دیفهم شهیاتفاقا از لحن برخوردت م-مسعود

 فقط تونستم به مسعود بگم زدیبغض گلومو چنگ م زنیزور خودمو کنترل کردم که اشکام نر به
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 )شاپه یکاف هیکلبه اسم (کلبه باش 5ساعت-من

 رو قطع کردمو ازته دلم زار زدم یگوش عدوب

من مسعودو دوست دارم اون  ایخدا!رفتمیبافرهود نم شکستویاتفاق برامن افتاد؟کاش قلم پام م نیآخه چرا ا ایخدا

که دوستش دارمو  یکس دیازش بگذرم آخه چرا؟چرا؟چرا با دیرهاش کنم با دیاتفاق با نیعشق منه اما بخاطر ا

دلم ... نمیبب يا گهیدختر د تدس يمسعود و تو يدستا خوادیبگذرم؟دلم نم دازشیرها کنم؟چرابا

مسعود به  نیبب تونمیرو گرفته نم گهیدختر د هیمسعود دست  نمیبب تونمیمن نم خوامینم...دوست ندارم ...خوادینم

بود بشه  قرار يکه روز یآغوشش گرفته آغوش يرو تو گهید یکی نمیبب تونمیابراز احساسات کنه نم گهید یکی

 دینبود با رمنیکه اصال تقص یاتفاق هیبشه پناهگاه من همش بخاطر  يکه قرار بود روز یمال من آغوش

نه آخه اگه نگم که !افتاده یکه قبلنا چه اتفاق گمیرهاش کنم اصال بهش نم خوادیمسعودو رهاکنم؟دلم نم

 ...شهینم

 مامان شیپاك کردم رفتم صورتمو شستمو بعد رفتم پ اشکامو

 مامان؟-من

 بله؟- مامان

 برم مسافرت؟ يکه من چندروز شهیم-من

 نه- مامان

 آخه چرا؟-من

 شیتووستا يبرا میریبگ کیعقد کوچ هیهفته  نیزنگ زد گفت آخرا ایکتوریو- مامان

 نه-من

 ه؟ینه؟منظورت چ- مامان

 گردمیبرم مسافرت تاآخر هفته برم خوامیمن م یچیه...خب...زهیچ-من

 بامسعود برو- مامان

 ادیب تونهیمسعود نم-من

 ؟یمگه بهش گفت- مامان

 نه-من

 پس برو بهش بگو- مامان
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 تنها باشم خوامیم-من

 يبر ییجا ییتنها يحق ندار- مامان

 ...آخه مامان-من

 حرفمو قطع کردو گفت مامان

 که گفتم حرف نباشه نیهم- مامان

 کنمیمامان خواهش م-من

 بخورنناهار  انیصداکن که ب شوینه،برو باباتو ستا- مامان

 يبه انگشتر یاتاقم نگاه يبعدازخوردن ناهار رفتم تو میباهم ناهار خورد یصداکردم و همگ شویباباو ستا رفتمو

فرهود کنارمه هنوزم اسمش  يها يادگاریدستمه هنوزم  يحلقه تو نیکه فرهود داده بود بهم انداختم هنوزم ا

 یزندگ ينجوریباشه؟چرا؟من دوست ندارم ا هامهم با یلعنت نیاسم ا دیبا رمیآخه چرا؟چرا هرجا م مهیزندگ يتو

 نبود رمنیاتفاق تقص نیکه ا دیفهمیعشقمو ازدست بدم،کاش مسعود م خوادیکنم،دلم نم

 شیهم سرکردم حال آرا مویو شال مشک دمیپوش یبود با ساپورت مشک رزانومیقدش تا ز دکهیمانتو سف هی

 به سپهر زنگ زدمبود  4نداشتم حالم اصال خوب نبود ساعت تازه 

 معرفت خودم یبه به خواهر ب-سپهر

 سالم داداش مثال با معرفت خودم-من

 ؟یخوب-سپهر

 ستمیبدك ن یه-من

 شما ي ایمنم خوبم از احوال پرس-سپهر

 دمیمنکه حالتو نپرس-من

 یحالمو بپرس یخب منجوابتو دادم بلکه خجالت بکش-سپهر

 خب بابا-من

 ؟يازمن کرد يادی شدهیچ-سپهر

 اداش جونمد-من

 صدام نکن ينجوریستاره توروخدا ا-سپهر

 ا چرا؟-من
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 يخوایازم م يزیچ هی فهممیم یکنیصدام م ينجوریآخه هورقت ا-سپهر

 مسافرت؟ میبر يایم!داداش بد ششیا-من

 کجا؟-سپهر

 شمال-من

 شمال چه خبره؟-سپهر

 شمالو کرده يدلم هوا ينجوریهم یچیه-من

 نهای تونمیم نمیبزار حاال بب-سپهر

 به بهارهم خبر بده-من

 االن سرم شلوغه میزنیباشه شب اومدم خونه باهم حرف م-سپهر

 يباشه پس فعال با-من

  يبا-سپهر

 ییرایپذ يتو رفتم

 مامان؟-من

 بله؟- مامان

 رونیب رمیدارم م-من

 ؟يریکجا م- مامان

 شاپ یبامسعود کاف رمیم-من

 باشه - مامان

 خدافظ-من

 خدافظ- مامان

شاپ شدم دستام عرق کرده  یبود وارد کاف5قایرفتم ساعت دق ادهیشاپ پ یتا خود کاف خواستیم يرو ادهیپ دلم

 که مسعود بود نشستم يزیرفتمو سرم دمویکش قینفس عم هیبود  زنشستهیم هیکرده بودمسعود سر خیبود تنم 

 بم انداخت  ینگاه مسعود

 سالم بانو -مسعود

 سالم-من
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 ؟یخوب-مسعود

آره  رمیمیبگم دارم م ستیبگم نه بگم حالم خوب ن خواستیگلوم چنگ زد دلم م حرف مسعودبغض به نیباا

  یلیدوستش دارم خ لیخ رمیمیدرسته من بدون مسعود م

 ؟يخوریم یچ-مسعود

 يخوریخودت م یهرچ-من

  نهیانداخته بودم که چشمامو نب نییسفارش داد سرمو پا کیقهوه و ک مسعود

 باال ریسرتو بگ-مسعود

 خودمو مسعود شدم ينامزد يکردن با حلقه  يندادم و مشغول بازحرفش گوش  به

 چشمام نگاه کن يباال تو ریسرتو بگ گمیبهت م-مسعود

 باالگرفتمو به چشماش زل زدم،سفارشامونو برامون آوردن سرمو

 شده؟ ينجوریچشمات چراا-مسعود

 ندادم یجواب

 چشات چرا قرمزه؟ گمیم!باتوام-مسعود

 رمیمیحرفامو بزنم دارم م بزار....مسعود بزار-من

 بهم دست داد  یدوباره به گلوم چنگ زد احساس خفگ بغض

 نیماش يتو میقهوتو بخور بر کویک ستیحرف زدن ن يبرا یخوب يجا نجایا-مسعود

 میشد نیسوار ماش مویمسعود هم سفارشاشو خوردرفت نکهیتکون دادم فقط تونستم قهومو بخورم بعداز ا يسر

 باعث شده خانومم ناراحت بشه؟ یچ منیخب بگو بب-مسعود

 مسعود-من

 جانم خانومم؟-مسعود

 دیاشکام از چشمم چک يقطره  نیاول رمیاشکامو بگ ينتونستم جلو گهید

 زودقضاوت نکن باشه؟-من

 شده؟یچ-مسعود

 میازدواج کن میتونیمانم-من

 چرا؟-مسعود
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 ستمیمن باکره ن-من

 ده کردمو حرفامو زدمسکوتش استفا نینزد ازا یسکوت کردو حرف مسعود

 ستیباکره ن شیخواستگار يکه اومد یکه اون یبدون دیازدستت بدم اما با خوامیبخدا دوستت دارم نم-من

 ...پسر رفت خونشونو هیدختر خام بود با  هی یچرا؟چونکه وقت

 هق هقم بلند شد يادامه بدم صدا نتونستم

 ستاره؟-مسعود

اصال  رونیب رمیم تینزن من اززندگ یحرف یماجرا به کس نیازا کنمیمسعود خواهش م کنمیخواهش م-من

که تو  شمیخارج م تیرون،اززندگیب کشمیم تیمن پامو اززندگ ومدهیخودت زنگ بزن به بابام بگو ازمن خوشت ن

منو ببخش،من  نگفتمتوئه مسعود منو ببخش که زودتر بهت  قیکه ال یباش یباکس يکه بر یخوشبخت بش

اصال  ارمیاسمتو ب کباری یحت نکهیبزارم بدون ا تیزندگ يازخودم تو ياثر نکهیبدون ا شمیخارج م تیاززندگ

اسممو هم  چوقتیه گهید دمیچشات نباشم اصال قول م يجلو چوقتیکه ه ییازتهران برم برم جا دمیقول م

  ينشنو

آرامش احساس  يکه من تو یمن شد محل امن يآغوش شد ماوا نیبغلش گرفت،دوباره ا يمنو تو مسعود

ازش  تونمیدوستش دارمو رها کنم نم کهیکس  تونمینم ایتونم،خدایآغوش بگذرم نم نیازا تونمیمن نم کنمیم

 ...من خوامشیبگذرم من عاشقشم من م

 رونیمسعود اومدم ب ازآغوش

 ستاره؟-مسعود

 یتاکس هیسوار  عیمسعودخارج شدموسر نیخدافظازماش يخوایکه منو نم دونمینزن م یحرف کنمیخواهش م-من

 شدمو رفتم خونه

*** 

 ستیحالم خوب ن-من

 شده؟یچ-سپهر

  ستیفقط حالم خوب ن دونمینم-من

 چِت شده؟ هویستاره تو - مامان

 ستین يزیچ-من
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باشه فردا انگشترشو پس  یتوئه که امروز بگ يمگه مسخره  ؟پسرمردميخوایمسعودو نم یپس چرا گفت- مامان

 یکنیخودتو حبس م يبه حرفاش گوش بد یشیحاضرنم یتو حت رهیم ادیم یروزه ه3نه؟پسره االن  یبگ يبد

 ؟يدیازش د یشده؟چیاتاقت خب بگو چ يتو

 دمیازش ند یچیه-من

 ؟یپس چ- مامان

 بهت گفته؟ يزیچ-سپهر

 دیکنیم چمیبابا چقد سوال پ ينه نه نه ا-من

 جان بزار به حال خودش باشه میمر-بابا

 ...آخه محسن- مامان

 رهیبگ میخودشه بزار خودش تصم یکم داشته زندگمح لیدل هیحتما -بابا

 رونیبهم زدو با مامان ازاتاق رفتن ب يبه بابا انداختم بابام لبخند یاز سرِ قدردان ینگاه

 ستاره؟-سپهر

 زدیچشماش غم موجم ينگاه کردم تو سپهرو

 خواهرمن؟ شدهیبگو چ-سپهر

 یچیه-من

 نجا؟یا ادیزنگ بزنم به بهار بگم ب-سپهر

 نه-من

 دیخر میآماده شو بر-رسپه

 ؟یواسه چ دیخر-من

 !فردا عقد خواهرته ها یناسالمت-سپهر

 ستین دیبه خر یاجیآهان،من لباس دارم احت-من

 بلند شو !حاال واسه من قناعت گر شده!نمیبلند شوبب-سپهر

 آخه-من

 آماده باش  گهید قهید 10-سپهر
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 نمیاون از بهار ا کنهیکه خدا دروتخته رو باهم جور مواقعا  رونیبزنم ازاتاقم رفت ب یبتونم حرف نکهیازا قبل

 !هستن گهیبرابر اصل هم د یازسپهر زنو شوهر کپ

 گهید یعنی کنمینم شمیرفتن آرا رونیواسه ب دایجد گهیسرم کردم د یو شال مشک یبا شلوار مشک مویمانتومشک

 گفت دنمیسپهر باد ییرایپذ ياصال حوصله ندارم ازاتاقم خارج شدمو رفتم تو

 مجلس ختم؟ میریم میدار ؟مگهيدیپوش هیچ نیا-سپهر

 خوبه نایهم-من

 نمیبب ایخوبه ب نایهم ویچ یچ-سپهر

 قرمز هم بهم داد یشال مشک هیقرمزمو درآورد  ياتاق مانتو يبرد تو دویکش دستمو

 ایب يبپوش زود نارویا-سپهر

تامون 3هر مویهمراه سپهر دنبال بهاررفتکمرنگ هم زدم به  یرژ صورت هیناچار مانتوو شالمو عوض کردم  به

منکه !بودن دهیلباساشونو خر روزیبکنن مامانو باباهم د داشونویرفته بودن خر دیازصبح با سع شیستا دیخر میرفت

 خواهرم با عشقش خوشبخت بشه شااهللایا دمیبه عشقم نرس

 ستاره اون لباسه خوشگله؟-بهار

 آره -من

 تو  میبر-بهار

 میباشه بر-سپهر

 مویزنگ خورد ناشناس بود جواب ندادم و گوش میمشغول نگاه کردن به لباسا بودم که گوش میفروشگاه شد اردو

در  یزانوش بودو انتخاب کردو رفت که بپوشش وقت يلباس سبزکه قدش تا رو هیبهار  لنتیسا يگذاشتم رو

 بهار شدم ییبایلحظه مبهوت ز هیاتاق پرو رو باز کرد 

  يقشنگ شد هیعال-سپهر

 واقعا خوبه؟-بهار

  هیآره عال-سپهر

  خوامیم نویباشه پس هم-بهار

 ؟يانتخاب نکرد يزیستاره تو چ-سپهر

 خوامیاونو م-من
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 خوشگل بودو انتخاب کردم میلیکمرنگ که قدش تارون پام بودو خ یلباس صورت هی

 باشه برو امتحانش کن -سپهر

 مشیبعدم بخر ارهیب زموینه فقط بگو سا-من

 یلیه چندروزه که خستار-سپهر

 درموردش حرف نزن کنمیسپهر خواهش م کنمیخواهش م-من

به  مویشد نیکفش سوار ماش دنیسپهرو خر يبرا دیتکون داد بعدازحساب کردن پول لباساوخر يسر سپهر

از  سکالیتا م4بهش انداختم یدرآوردم نگاه مویکه گوش میراه خونه بود يتو میطرف خونه به راه افتاد

 :بهم داده اممیتاپ2دهیهمون ناشناسه هستش که بهم اس عاشقانه م نیا ناشناس،هه

 ستاره؟

 من فرهودم جوابمو بده  ستاره

شمارمو داشت آره خودشه من  نیاون بود که ا دادیاون بود که بهم اس عاشقانه م! فرهود ختیفرور قلبم

جواب ندم رد  ایجواب بدم  دیبا ستمدونیکردن نم خیدوباره زنگ خورد فرهود بود دستام  میمطمئنم خودشه گوش

 تماس زدم فرهود اس داد

 ؟یزنیدستت دردنکنه حاال رد تماس م ستاره

 دادم جواب

 ؟يدار چکارم

 :فرهود

 نمتیبب خوامیم

 :من

 نمتیبب مخوامین من

 :فرهود

 نمتیبیم یشگیهم يپس فردا جا ینیمنوبب خوادیکه توهم دلت م دونمیم

 ؟ییستاره؟استاره کجا-بهار

 بله بله؟-من

 کنمیساعته دارم صدات م مین-بهار
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 متوجه نشدم دیببخش-من

 ؟يشد یعاشق ک ستیمعلوم ن-بهار

 توپ به بهار رفتم  يچشم غره  هیبهم انداخت  ینگاه نیماش ي نهیآ يتو سپهراز

 ادیب خوادیما؟سپهر م يخونه  يایم -بهار

 نه -من

 ایب گهیلوس نشو د-بهار

 برم خونه دیخسته ام با-من

 باشه-اربه

 نایبهار ا يسپهرمنوبرسون خونه بعدخودت برو خونه -من

 اتاقم  يرفتم تو عیخونه سر دمیرس یتکون دادو منو رسوند خونه وقت يسر سپهر

 گمیکه باعث شد من از عشقم بگذرم زند یبال رو سرمن آورد کس نیکه ا یبود آره خود خودش بود کس فرهود

بالرو  نیا نکهیبخاطر ا ادیازش بدم م زینشستم ازش متنفرم بخاطر همه چ اهیکارش نابود شد به خاك س نیباا

 نکهیمنو تنها گذاشتو رفت بخاطرا مداشت اجشیاحت یوقت نکهیرهام کرد به خاطر ا نکهیسرم آورد به خاطر ا

 گرفت دهیاشکامو ناد

 شگاهیرفتم آرا شیافکارخوابم برد صبح بلندشدمو به همراه ستا نیباهم

 خوشگل شده بود یلیخ شیون لباس عقدواون آراا يتو شیستا

 يخوشگل شد یلیخ-من

 نطوریتوهم هم-شیستا

صورتم به  يسرم جمع شده بود و فقط چند طَرِه از موهام جلو يبود موهامم باال یصورت يها هیمن توما شیآرا

چون  ششمیآراخوشگل بود  فویتاج ظر هیموهاش  يباز بودو رو شیستا يشده بود مدل موها ختهیحالت کج ر

 .بود یو مشک ییاز طال یبیرنگ بود،ترک ییلباسش طال

 میمنو سپهرو بهارهم باهم به راه افتاد شیاومد دنبال ستا دیسع نکهیبعدازا

 يخوشگل شد یلیخ-بهار

 ادیبه چشم ب شهیسبزباعث شده خوشگل ترازهم ي هیچون چشاتم سبزه سا يتوهم قشنگ شد یمرس-من

  یمرس-بهار
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 نه؟ گهید میجیهو نجایه اماهم ک-سپهر

 دیشا دونمیآممم نم-من

 دست شما درد نکنه -سپهر

 قابل شمارو نداشت کنمیخواهش م-من

 يشد گریج یلیتوهم خ مزیعز-بهار

 میچاکر-سپهر

 نکارایدختر مجرد نشسته زشته ا نجایاوووق بابا ا-من

 ؟یستاره گفتبه  ویچ ؟همهيزد یدرمورد رابطمون حرف نیکدوم کارا؟سپهر تو به ا-بهار

 گفته ویآره همه چ-من

 میماچ کرد گرویباغ همد يگفته که ماتو یعنی-بهار

بهار اصال  یکه نگو نگو ول ومدیسپهر چشمو ابرو به بهار م یخاك برسرم،ه!جنبهیبه داداش ما سروگوشش م به

 حواسش نبود

 آره گفته-من

 افتاد؟ یگفته که اون شب چه اتفاق-بهار

 گه؟یبرسرم کدوم شبو م خاك

 آره آره همشو گفته-من

 ....دمیشدم پر یبه هول یمن نبودا سپهر اومد جلو منم حال ریبخدا تقص-بهار

 سپهر به حرف اومد باالخره

 !يلو داد زویاه بهار توکه همه چ-سپهر

 ؟يمگه خودت قبال بهش نگفته بود-بهار

 امیساعته دارم بهت چشکمو ابرو م مین-سپهر

 دمیخب نفهم-بهار

 دیهول بود یلیشما ها خ گمینم یچکیتخت من به ه التونیره خعب ندا-من

 م؟یستاره ما هول-سپهر

 نه من هولم-من
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 اینزن یحرف یستاره به کس-بهار

 گمینم یچیه چکسیبه ه زمینترس عز-من

 کار؟یچ خواستیعقد ساده سالن م هی گهید دونمیبه سالن عقد من نم میدیرس باالخره

 سالم-سایمهد

 ؟يونم چطورج سایسالم مهد-من

 ؟یخوبم توخوب-سایمهد

 آره-من

 خبرخوش هی-سایمهد

 شده؟ یچ-من

 م؟یمنو آرشام قراره نامزد کن-سایمهد

 باشه  ؟مباركیگیراست م-من

عقد  يازش گذشتم خطبه  عیسالم کوتاه کردمو سر هی دمیکردم به مسعود که رس یبا همه احوالپرس رفتمو

شلپ شلپ ماچ  انیم یه ییا!همون ماچ کردن یعنی ادیزش بدم مکه من ا یبه قسمت دیخونده شدوباالخره رس

مشغول رقص بودم که  میدیرقص مویزد کمیبعدازدادن کادوها!گهید دیبر دویبشه؟بابا کادوتونو بد یکه چ کننیم

 مسعود دستمو گرفت

 ؟یکنیچکارم يآ-من

 کارت دارم ایب-مسعود

 مقدم يآقا امیجا نم چیمن باتو ه-من

 قامقدم؟حاالشدم آ-مسعود

 دیمقدم بود يمن آقا يبرا شهیشما هم-من

 منم گوش کن يبه حرفا کنمیستاره خواهش م-مسعود

 ما نمونده که بخوام گوش کنم نیب یحرف-من

 مونده بخدا مونده-مسعود

 گوش بدم خوامینم گهیگرم مونده باشه من د-من

 ستاره من دوستت دارم-مسعود
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 یکن رونیب بهتره فکر منو ازسرت ستمیمن باکره ن-من

که اون وسط بود  یهرک شوخالصهیستا ساویبا آرشامو مهد دنیمسعود گذشتمو دوباره شروع به رقص ازکنار

 یخودشون ول يبرن خونه  ينجوریهم رنوینگ یباالخره باهم عقد کردن قرار شدکه عروس دیسع شویکردم،ستا

 6سرراهشون نبود فردا ساعت یلمشک گهیتوپ برن بزرگتراهم موافقت کردن د یلیماه عسل خ هیدرعوض 

 استرس دارم  کمیبافرهود قرار دارم 

*** 

ظهر بودرفتمو دستو صورتمو شستم وبعدرفتم 1راستش اصال صبح نبود ساعت دارشدمیباعجله ازخواب ب صبح

 ییرایپذ يتو

 ؟يدارشدیباالخره ب- مامان

 ریسالم صبح بخ یبله مامان-من

 میناهار بخور میخوایم ایب ریظهر بخ یبهتره بگ- مامان

 چشم-من

 که مامان گفت میناهار نشستم مشغول ناهار خوردن بود زیسرم رفتمو

 گفت؟یم یچ روزیمسعود د- مامان

  یچیه-من

 رون؟یاز مجلس عقد داداشش رفت ب هویبود که  یچیبخاطر ه- مامان

 يزیمن خبر ندارم ازچ-من

 میکمکت کن میبتون دیهست به ماهم بگو شا يزیستاره اگه چ-بابا

 که بود حل شد یهرچ ستین يزیبخدا چ-من

 عمل کن اما اول فکر کن یدونیباشه دخترم هرجور خودت م-بابا

 چشم-من

 ستیل يشورشو درآورده بود گذاشتمش تو گهیازمسعود داشتم د سکالیم 10 میناهار رفتم سرگوش بعدازخوردن

 کردم  یآهنگ پل هیبرداشتمو  مویریت یام پ اهیس

 دمیکش یی، بس که تنها زمیرفتنت عز بعد

 دمیاز بس ، عشقتو به دوش کش دهیخم قامتم
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 کشتم لحظه هامو یم ی، ه یهمزبون یغم ب تو

 کردم عقده هامو یشعرم ، خال يبرگ ها يرو

************ 

 هست یکس هیغربت  ي، تو یجمع هر جا باش خاطرت

 خاطرت هست بهی، اون غر شهیزندگ خاطراتت

 ستاره هم نداره هی که تو هفت آسمونش ، اون

 رو داره یشه ، گل من کس یمنم که دلخوش اون

************ 

 نبودم ، سر راهتو نبستم گرونید مثل

 و چشم به جاده ها نشستم يایدونستم نم یم

 جمع تو دل من ، تو حسابت پاکه پاکه خاطرت

 دل من بود ، اون که افتاده به خاکت يخطا نیا

************ 

 دمیکش یچ یدون ی، نم ينبودکه  ییروزها تو

 دمیشن يا بهیتا شب زخم زبون از هر غر صبح

 ستیغمم ن یمن سرت سالمت ، تو که خوش باش گل

 ستیماتمم ن لیآرزومه ، پس دل شهیهم نیا

 کارم دهیگذشته ، به جنون کش هیاز گر گهید

 ندارم يغصه ا گهی، د زمیعز یکه خوشبخت تو

 خاموش کردم دراتاق به صدا دراومد مویتر یبعد ام پهم گوش دادمو  گهیچنتاآهنگ د هی

 دییبفرما-من

 سالم -سپهر

 سالم بله؟-من

 ؟يشهر باز میبر يایم-سپهر

 ستینه حسش ن-من
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 امیمن نم يایتون گهیبهار م گهید ایب-سپهر

 امیب تونمیقرار دارم نم ینه باکس-من

 به شب داره؟ یقرارت چه ربط-سپهر

 گهید امیسپهر گفتم نم-من

 باشه خواهر بداخالق من-هرسپ

به هم  یخوش ویازهمونا که آخرش به خوب زشیسپهر مشغول خوندن رمان شدم اونم ازنوع غم انگ بعدازرفتن

عاشق فرهود بودم رهام کردو رفت منو بخاطر  ناستیهم قامثلیرمانا دق نیمنم شده مثل هم یزندگ!رسنینم

 تونمینم گهید اولمبخاطر کار عشق  یداشتم ول دوستش یلیشدم که خ یکیبعدش عاشق  خواستیس م*و*ه

هووووف  خوامشیباشم بخاطر کاراون مجبورشدم ازعشقم دور بشم عشقمو رهاکنم بهش بگن من نم یباکس

 !پا رمانه واسه خودش هیمن  یواقعا زندگ

تا مژه هام  هم زدم ملیرژقرمز ر هیزدم به همراه  دکنندهیسف هیرفتم،یم شدمویآماده م عتریسر دیبود با5سعت

 یمشک نیزرد به شلوارج يمانتو هیرفتم و دمیبه خودم نرس یبس بود هرچ گهید ادیپرپشت ترازقبل به نظر ب

 داشت هم سرم کردم یینقشونگار زردوطال يکه رو یشال مشک هی دمویپئوش یلوله تفنگ

 بابا؟-من

 جانِ بابا؟-بابا

  رونیب رمیدارم م-من

 خونه باش8باشه فقط قبل-بابا

 چشم خدافظ-من

 :به فرهود اس دادم دمیگرفتم و به سمت آدرس مورد نظررفتم به سرکوچه که رس یتاکس هی

 شهیسرکوچه ام مثل هم من

 :فرهود

 خونه ایب

 :من

 ؟یبکن یچه غلط يخوایم دوباره

 :فرهود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 ندارم يقصد بد ابخدایب ستاره

زنگ درو زدم !محل بدبخت شدنِ من میش بگچرا بهش اعتماد کردمو رفتم دمِ درِخونه البته بهتره به دونمینم

 جواب بده درو برام بازکرد نکهیفرهود بدون ا

بود کال  رکردهییبه کل تغ وارایعوض شده بود رنگ مبالشم عوض شده بود رنگ د ونشیخونه شدم دکوراس وارد

 بود ستادهیتر شده بود فرهود پشت به من ا کیش یلیخونه خ يفضا

 فرهود؟-من

 نداد یجواب

 جواب هیفقط  يجواب به من بد هیفقط  خوامیفرهود باتوام،م-من

 نزد ادامه دادم یفرهود حرف بازم

منو  ختمیریهرشب اشک م!يخاموش کرد تمیگوش یاون اتفاق رفت ؟بعدازيبه سرم آورد ییچه بال یدونیم-من

منو بااون وضع  ویاشتتنهام گذ ؟هان؟چرايکرد نکارویبگو آخه چرا ا یلعنت!ينابود کرد يخُرد کرد يداغون کرد

 هیکنم؟فقط بخاطر کار تو،تو اشمجبور شدم ره یکه منِ احمق عاشق شدم؟ول یدونیجواب بده؟م ؟ديرها کرد

 ؟هان؟يچرا الل شد یبزن لعنت ،حرفينشوند اهیتو منو به خاك س یلیخ ینادون یلیخ یلیخ يس باز*و*ه

 نداد جلوتر رفتم وصداش کردم یجواب فرهود

که شکسته  نیکه شکست خورده بب نیام برگرد نگام کن برگرد نگاه کن ستاره رو نگاه کن ببفرهود باتو-من

 فقط نگام کن  یبزن یحرف خوادیمنو فقط نگام کن نم نیوجود نداره بب شیزندگ يتو یشب آروم گهیکه د نیبب

نکردخونه  یرکتشونش اما بازم ح يبه طرفش رفتم دستمو گذاشتم رو زدیم ینه حرف خوردینه تکون م فرهود

 شکستیتندفرهود سکوت خونه رو م يساعتو نفس ها کیت کیت يسکوت محض فرو رفته بود فقط صدا يتو

 

 

 ؟یهود؟خوب...فر-من

که عشق  نیفرهود دراومد ا يلبام به اسارت لبها ستادمیصورتش ا ينداد اشکامو پاك کردمو رفتم جلو یجواب

 ازش جداشدم یطوالن يبوسه  هیبعداز دمیکه من براش جونمو هم م هیپسر همون نیا!منه

 ؟یکنیکارمیچ نجایمسعود توا-من

 میباهم حرف بزن نیستاره بش-مسعود
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 نشستمو مسعود هم رو به روم نشست من

 ؟یکنیچکار م نجایتوا نمیخب بگو بب-من

 من همون فرهودم-مسعود

 ه؟یچه حرف نیوا؟ا-من

 ؟يباورندار-مسعود

 نه-من

 شدمو گفتم رهیکرد به ترس بهش خلباسشو باز يها مسعوددکمه

 ؟یکاربکنیچ يخوایمسعووود م-من

 نشون بدم ویزیچ هیفقط بهت  خوامینترس جوجو م-مسعود

 نگاش کن نویا-مسعود

 شدم  رهیگردنش بود خ يکه تو يگردنبند به

 خب؟-من

 ست؟یبرات آشنان-مسعود

 ...نه گردنبنده که-من

 ود دادمکه من به فره هیهمون نیا دمیدقت کردم د کمی

 کنه؟یم کاریدست تو چ نیا-من

 منکه گفتم من همون فرهودم-مسعود

 کنمیباورنم-من

شمارمو  یعاشقت شدم با هزار تا بدبخت يبود یرستانیکه تو دب یازهمون زمانا شروع شد وقت زیهمه چ-مسعود

اونروز  نکهیتاا شدمیم فتتیش شتریب گذشتیبودم هرروز که م دهیتو ند یبه سرسخت يبهت دادم،تاحاال دختر

تنگو بدن  يبااون مانتو دمتیکه د وقعخونه جا گذاشته بودم اونروز ازهمون م طارویمن بل نمایس میقرار شد بر

خونه  ینبود وقت رمنیس ستاره بخدا تقص*و*ه ياصال اسمشو بزار خوامیکردم که نم دایبهت پ یحس هینما 

داشتم هرچقد من  اجیداشتم احت ازیب منم پسر بودم نحالت خاص خ هیمبل با  يرو ینشست يبود تو اومد یخال

هم نبود که اصال  ياونجور یول يمن مقصر بود ياندازه  گمیحاال نم يمقصر بودم توهم مقصر بود

 یمقصرنباش
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 ...تو  یعنیمسعود -من

ه همه مشکالت برات درست کردم آره قبول دارم بد کردم بدکردم ک نیآره من فرهودم من بودم که ا-مسعود

 میمادرمه حالش بدبود مامجبور شد يرفتم اما مقصرمن نبودم مجبورشدم برم پدر بزرگم منظورم بابا ییهوی

گرفتم ستاره بخدا  یخارج مکارتیس هیکارتمو خاموش کردمو  میس میاونجا موندگار شد یمدت هیسوئدو  میبر

هارو  نیباهم بهتر میتونستیکه م ییکنم حاال اومدم که جبران کنم جبران گذشته ها داتیمردم تاتونستم پ

 ؟یبا فرهود باش يخوایاما من خرابش کردم،بازم م میبساز

 دوماتوکه اسمت مسعوده نه فرهود يبه فرهود ندار یاوالتواصال شباهت-من

مجبور شدم عمل کنم اسمم هم درسته مسعوده من اونموقع ها دخترباز بودم  میراه تصادف کرد يتو-مسعود

 نشن چمیکه پاپ دادمیبهشون م یلکا تیهو هی دیبا

 رسمیآره؟حسابتو م يپس دختر باز بود-من

 بود االن که فقط خانوم خودمو دوست دارم تیاون مال دوران جاهل-مسعود

چندسال  نیا يکردم، از خدا ممنونم که مسعودو دوباره به من برگردوند اشتباه ازخودم بوده اگه تو يا خنده

 اشتباه منو تکرار نکنه يدختر چیه دوارمیبود که انجام دادم ام یفقط بخاطرگناه دمیعذاب کش

 م؟یکن کاریخب حاال چ-مسعود

 دونمینم-من

 دیخر میبر گمیمن م-مسعود

 باشه-من

 گرفتم  دیکه مسعود گذاشته بود فاز جد یراه با آهنگ يتو میهمراه مسعود به راه افتاد به

 و همه چشماتو بستیتوهم مثل من ر … یکه تو هست دونمیهواتو م دارم

 واسه قلبم ایتو دن یعشق نتو بهتری …سردم  يدستا يتو دستاتو تو بزار

  شهیبا تو هم مونمیم,  زهیعز یلیخ خاطرت

 شهیتو نم.مثل یکس, قلب عاشق من  واسه

  دهیرس یبا تو خوشبخت,  زهیعز یلیخ خاطرت

 دهیم رویزندگ يبو, لحظه لحظه هامون  دگهید

… 
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 دوس دارم شبانه روز دور چشات بگردم …رو من تجربه کردم  ویتو عشقو عاشق با

 شعرم اسم تو رو آوردم يواژه ها توي …به ترانه بردم  امیاوج رو يتو تورو

 هیکه لحظه هام کنار تو عال یدونمی … هییایرو شهیمن هم يتو برا عشق

 شمرمیهارو م هیتو ثان دنواسه دی … برمیم ایمن از همه دن یتو نباش اگه

  شهیبا تو هم مونمیم,  زهیعز یلیخ خاطرت

 شهیتو نم.مثل یکس, قلب عاشق من  واسه

  دهیرس یبا تو خوشبخت,  زهیعز یلیخ خاطرت

 دهیم رویزندگ يبو, لحظه لحظه هامون  دگهید

 شو  ادهیپ میدیرس-مسعود

 میشدمو دست در دست هم وارد پاساژ شد ادهیپ نیازماش

 میبخر یچ میخب بر-مسعود

 شیازم آرالو-من

 میشد یفروش شیلوازم آرا هیتکون دادو وارد  يمسعودسر

 ادیازدست من برم یسالم چه کمک-فروشنده

 خوامیم شتونیست کامل از لوازم آرا هی-مسعود

 براتون مهمه؟ متشیق-فروشنده

 باشه نینه فقط بهتر-مسعود

 برگشت  شیست کامل از لوازم آرا هیبعد با  يرفتو لحظه ا فروشنده

 خوبه؟ نایهم-دمسعو

 اوهوم-من

 ؟يخواینم يا گهید زیچ-مسعود

 الك-من

 برو انتخاب کن-مسعود

 سمت الك ها  رفتم

 دهیاون سبزه اون سف هیاون قرمزه اون آب هیآقا لطفا اون صورت-من
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 خانومم؟-مسعود

 سمتشو نگاهش کردم برگشتم

 بله؟-من

 همشو بردار-مسعود

 زدم يلبخند من

 شه؟یچقد م نایخب ا-مسعود

 تومن هم پول الك 100 شتونهیتومن پول لوازم آرا 950قابل شماره نداره -فروشنده

 میدرنگ پولو پرداخت کردو باهم از مغازه خارج شد یب مسعود

 یعروس يدایدنبال خر میو بعدش هم بر نیماش يتو میبزار نارویا یبرم یخانوم-مسعود

 باشه-من

*** 

 لهیاون همه وس دنیخونه مامان باد يتو دمیبر الرویمک مسعود وسادرخونه رو زدم مامان درو باز کرد باک زنگ

 گفت

 ه؟یچ گهید نایا- مامان

 گهید المونهیسالم خب وسا-من

  يتو چند نفر التون؟مگهیوسا- مامان

 وارد خونه شدو گفت مسعود

 جون  میسالم مر-مسعود

 با بهت به مسعود نگاه کردو درجوابش گفت مامان

 مادر؟ یبسالم مسعودجان،خو- مامان

 بله ممنون-مسعود

 ه؟یچ گهینادیا- مامان

 منو ستاره یعروس دیخر-مسعود

 ...اتاق من يتو میآشپزخونه منو مسعود هم رفت يبه منو مسعود کردو رفت تو يزینگاه تعجب آم مامان

 تختم منم کنارش نشستم ينشست رو مسعود
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 ستاره؟-مسعود

 جانم؟-من

 دوستت دارم یلیخ-مسعود

 رنطویمنم هم-من

 دارم زیسوپرا هی-مسعود

 ه؟یچ-من

 درآورد ین هیکت لباسشو  يدستشو کرد تو مسعود

 ه؟یچ گهید نیا-من

 واست بزنم خوامیم-مسعود

 ؟يبلد-من

 آره-مسعود

نشاط بهم  ویاحساس شاد زنهیدرکنارعشقم هستمو داره واسم ساز م نکهیشدو منم ازا یمشغول زدن ن مسعود

 سعود گفتدست دادبعداز تموم شدن ساز م

 !ستیکه ن یکه من زدم مجان يساز نیخب ا-مسعود

 ؟یچ یعنیا -من

 جلو ایب-مسعود

 جلو کمی رفتم

 ایبازم ب-مسعود

قلب مسعود  يسرم رو دیبوس موینیبغلش گرفتو پوش يهم رفتم جلو مسعودمنو تو گهیکوچولو د هی دوباره

ازدستش بدم دلم  خوادیدوست دارم دلم نم یلیاحساسو خ نیداشتم من ا تیگذاشته بودم احساس آرامشو امن

لباس مسعود  يرو دویکه ازچشمم چک یلحظات خوشو ازدست بدم قطره اشک نیمسعودو عشقمونو ا خوادینم

 افتاد باعث شد مسعود منو ازآغوشش خارج کنه

 ؟یکنیم هیگر يدار یخانوم نمتیبب-مسعود

 مسعود؟-من

 جانم خانومم؟-مسعود
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 تنهام نذار چوقتیه-من

 چشم بانو-عودمس

 رهام نکن  یگاهم هیداشتم رهام نکن تو تک یچه حال یدونینم دمیکش يچه درد ينبود یوقت یدونینم-من

 گهینکن د هیکر گهیحاال د یچشم خانوم يبه رو-مسعود

 يشدو بابوسه  چیبه ه لیتبد نمونیب يمنتظر مسعود دوختم فاصله  يپاك کردم نگاهمو به چشما اشکامو

 دمیخاطر رس عشقم به آرامش

 از مسعود جداشدم کردیصدامون م ییرایپذ يمامان که از تو يباصدا

 ؟یکنیا ستاره چکارم-من

 میشام بخور میبر کنهیمسعود مامان داره صدامون م-من

 میباشه بر-مسعود

 ییرایراحت بامسعود وارد پذ الیباخ ستین یچیمطمئن شدم ازآثار جرم ه یبه خودم کردم وقت ینگاه نهیآ يتو

 خورشت بود ختنینشسته بود مامانم مشغول ر زیشدم بابا سرم

 سالم بابا-من

 سالم-مسعود

 مثل مامان تعجب زده نگاهمون کردو گفت باباهم

 سالم-بابا

 يمنو مسعود کنارهم وروبه رو مینشست ییرایپذ يتو میبعدازشام همه رفت میمسعود خورد يها یباشوخ شامو

 دور شونه هام انداختو گفت  مسعود دستشو میمامانو بابا نشست

 باشه؟ یک یعروس خیبنظرتون تار-مسعود

 چشمشون به منو مسعود هیمسعود بودو  يچشمشون به دستا هیبابا  مامانو

 مد نظرتونه؟ یخیچه تار-بابا

 یعروس گهید يعقد هفته  گهیدوروز د-من

 نزدم یحرف گهیتو ساکت منم د یعنیچشم غره بهم رفت که  هی مامان

 د؟یزمان ندار نیباا یشما مشکل-مسعود

 سرعت مراسما انجام بشه نیکه به ا هیحاال چه عجله ا-بابا
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 خوادیستراه دوباره بگه منو نم نیا ترسمیواال من م-مسعود

 تکون دادو گفت يباباسر

 باشه -بابا

 کنمیمن رفع زحمت م گهیخب د-مسعود

 حاال؟ يموندیکجاپسرم ؟م- مامان

 مزاحم شدم شب خوش  دینده هم شدم ببخشمهمون ناخو گهینه د-مسعود

 مسعود تادم در رفتم يبدرقه  يبرا

 رمیبرو تو خانومم خودم م-مسعود

 !زنتما ینه ناسالمت-من

 سرشو عقب برگردوند يتک سرفه ا يببوستم که باصدا خواستیزد واومد بغلم کرد م يلبخند مسعود

 ابونیخ يزشته تو-سپهر

شانسه  نمیهوووف ا!کنهیم يکه دراه واسه زبون دراز دمیزپشتش بهارو دبه سپهر انداختم ا ینگاه شرمنده

 م؟یمادار

 خدافظ  رمیم گهیمن د-مسعود

 خدافظ-سپهر

  يمواظب خودت باش با-من

 چشمم روشن چشمم روشن -سپهر

 زدمو گفتم يلبخند

 ؟یداداش یسالم سپهر خوب-من

 يشماکه بهتر-سپهر

 گفتم یول نییسرمو امداختم پا شرمنده

 !مینکرد يماکه کار-من

 !دیهم بکن يکار هی دیاینه توروخدا ب-سپهر

 بداخالق شیا-من

 ؟یبهارخوب-من
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 ؟یسالم خوبم توخوب-بهار

 میباهم وارد خونه شد یآره همگ-من

 ؟ينجاموندگاریبهار امشب ا-من

 به سپهر انداختو گفت ینگاه بهار

 آره -بهار

 ریبخوابم شب بخ رمیخب باشه من م-من

  ریشب بخ-بهار

 دارشدمیبهار ب يخوابم برد،صبح باسروصدا دهیتختم سرم به بالشت نرس ياتاقم شدم افتادم رو وارد

 ستاره؟ستاره؟ستاره؟ستاره؟ستاره؟-بهار

 هوم؟-من

 دردوهوم-بهار

 ه؟یچ-من

 !يلباس بخر میبر دیبا ست؟بلندشویمگه فردا عقدت ن گهیبلندشو د-بهار

 !اه ولم کن بابا-من

 !شهیرمیبلندشو د-بهار

 ساعت چنده؟-من

 2-بهار

 مث فنر از جام بلندشدمو گفتم هوی

 ؟دو؟یچ-من

 !دهیطالقت م دهیمسعودبه دوروز نکش یازخواب بلندبش ينجوریآره خانوم خوش خواب اگه بعدازدواجتم ا-بهار

 ریاه زبونتو گاز بگ-من

 خب بابا حاال بلندشو-بهار

بودمو  دهیتختم دراز کش ياتاقم رو يدوباره اومدم توبلندشدومو رفتم صورتمو شستم ناهار خوردمو  عیسر

 گوشم يتو دیچیبهار پ يغویج غیج يچشمامو بسته بودم که صدا

 !گهید رشدیپاشو؟د گمیمگه نم-بهار
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 !خسته ام کنمیبهار خواهش م-من

 يبچه درا يکرد يریگرد گ يخونه رو جاروکرد یغذاپخت يکه از صبح بلندشد ستین رمیبم یاله یآخ-بهار

 !يخسته ا نیواسه هم دیخر یرفت يکرد

 گهینکن د تیا اذ-من

 تنبل نمیبلندشو بب-بهار

 زور بهار از جام بلندشدم به

 برام گذاشت ییطال يبا ستاره ها يشال سرمه ا هیو  نیبا شلوارج يسرمه ا يدست مانتو هیبهار

 !ها يآماده ا گهید قهید5-بهار

 باشه-من

 مانتومو بپوشم  مریمن م-بهار

 يرفتم تو دمویهم زدم لباسامو پوش یرژ کالباس هیکننده زدم  دیسف هی شمیرفتن بهار رفتم سر لوازم آرا دازبع

  ییرایپذ

  يطول داد قهید6قایدق-بهار

 نشو مریخب حاال واسه من تا-من

 بود لباس هردومون دکلته دیخر یلباس نارنج هیبهارهم  دمیزانوم بود خر يکه قدش تا باال يلباس نقره ا هی

 !درد گرفته گهیبهار پاهام د يآ-من

 میتنبل هنوز کفش نگرفت نمیبلندشو بب-بهار

 ازدواج کنم خوامیمن غلط کردم نم-من

 !رفته ادتی شبتویآره جون خودت د-بهار

 ..بخدا ما-من

 میخودمون نظاره گر بود يبد حیتوض خوادینم-بهار

  ياه خودت که بدتر-من

 سرم  يبکوبونش تو یه یدونیازمن م يزیچ هیحاال توهم -بهار

 چشم-من

 پرو-بهار
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 یکفش نارنج هیبهارهم  دمیبود خر نیکه روش پر نگ یکفش مشک هیمن  میشد یکفش فروش هیوارد  بابهار

 شگاهویآرا میرفت دامونیبعدازتموم شدن خر دیخر زداشتیر نیتا نگ3داشتو وسطش  ونیکه روش حالت پاپ

 بود افتادم لحا يکه تو یمبل نیاول يخونه رو دمیرشس یوقت خونه میوبعدش هم برگشت میوقت گرفت

 خسته شدم مسعود خدابگم چکارت کنه يمردم آ يآ-من

 چکارم کنه؟-

 مسعوده دمید برگشتم

 خوشبختت کنه یچیه-من

 ستاره؟-مسعود

 بله؟-من

 عاشقتم؟ یدونستیم-مسعود

 !مسعود-من

 خواستمیم شبینگو د یچیه سیه-مسعود

 ...مسعود-من

 گهیببوسمت سپهرو بهار اومدن د خواستمیم شبینپر وسط حرفم،د نقدیا-دمسعو

 ...مسعود پش-من

  گهیا ستاره سکوت کن د-مسعود

 ومدیمنم داشت از حدقه درم يچشا شدیم کینزد یه مسعود

 !مسعوووود-من

 که نتونستم ببوسمت مردمیداشتم م شبیجانم؟د-مسعود

 مسعود توروخدا ساکت شو-من

 ه؟یچه حرف نیا ستاره-مسعود

 پشت سرت سادهیاه خب بهار وا-من

بهار با لب خندون به !رهیگیبهار واسم دست م نیاه حاال ا دیگرد نیمزَ زیگل بود به سبزه ن دیتازه بهارو د مسعود

 مسعود نگاه کردو گفت

 گمینم يزیچ یمن به کس دیراحت باش -بهار
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 سالم بهار-مسعود

 سالم-بهار

از اون حرف مسعود خبردار نشد بهار به همه  يرازیشدو فقط خواجه حافظ ش يزیآبرورکه اونروز چقد  بماند

داشتم  گهینگو مسعود جلو همه بوسم کرد د گهیروز عقدمم که د!دوسته که من دارم نمیگفت هووووف ا

 هووووف !کم داشتم که مسعود منو جلو بابام ببوسه ویهم!شدمیازخجالت آب م

 ستاره؟-مسعود

 بله؟-من

 ؟ییکجا-ودمسع

 ه؟ینجام،چیا-من

 ایب-مسعود

  ششیپ رفتم

 شده؟یچ-من

 !میواسه ماه عسل کجا بر-مسعود

 بعد حرف ماه عسلو بزن میکن یمسعود بزار عروس-من

 بدونم خوامینه بگو م-مسعود

 دونمینم-من

 هند میبر-مسعود

 ؟!نبود يا گهید يجا-من

 !رسهیجا به فکرم نم چیخب ه-مسعود

 شمال میبر-من

 !گهیجا د هی مینه بابا بر-مسعود

  یهرجا توبگ میبعدش بر میچندروز شمال بمون-من

 باشه !شد نیآهان ا-مسعود

 مسعود من استرس دارم-من

 ؟یچ يبرا-مسعود
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 !ها مونهیمثال پس فردا عروس-من

 !خب باشه-مسعود

 یلکسیر یلیتوخ-من

 !ياسترس دار یلیتوخ-مسعود

 گرفته؟ شگاهیواسم وقت آرا سایمهد-من

 آره-ودمسع

 ستین ياصال ازش خبر!سایچه خبر از مهد-من

 انیم رونویب رنیبا آرشام همش م-مسعود

 گُل کرده شونیآهان پس نامزد باز-من

 ییزایچ نیهمچ هیآره -مسعود

 خونمون آمادست؟-من

 !؟ياسترس دار نقدیآره بابا توچرا ا-مسعود

 دونمینم-من

 میبخواب ایب-مسعود

 تخت چرا دونفرست؟ نیا نمیبگوبب یآهان راست-من

 دونفره نباشه؟-مسعود

 تختت دونفره باشه؟ يدراه توکه مجرد بود یچه معن-من

 رندهیستـــاره گ-مسعود

 ...آهان پس بگو تو-من

 نه-مسعود

 بگم؟ یچ خواستمیمن م یدونیتواصال م-من

 نه-مسعود

 ؟یگیم یپس چ-من

 ینکن گهیگفتم نه که د یبد بکن يفکرا يخوایآخه م-مسعود

 تخت چرا دونفرست؟ نیا پس-من
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 !چونکه عوضش کردم-مسعود

 ..یعنی-من

 کارا کردم یلیبخاطر شما من خ-مسعود

 داریاز خواب ب خوردیصورتم م يکه تو يصبح با نور دمیرفتم کنار مسعود خواب دمویکش یآسودگ ياز رو ینفس

 شدم

 مسعود؟-من

 هوم؟-مسعود

 بلندشو-من

 شده؟یچ-مسعود

 منو برسون خونه-من

 شده؟یچرا؟چ-مسعود

 منو برسون خونه-من

  یصبح ينکن توروخدا کله  تیستاره اذ-مسعود

 آشپزخونه  يرفتم تو بلندشدمو

 جون ایکتوریسالم و-من

 صداکن گلم یکیسالم ستراه جان منو و-ایکتوریو

 جون یکیچشم و-من

 ؟يدیخوب خواب شبید-ایکتوریو

 بله-من

 !و بخورهصبحانه ش ادیبرو اون مسعودو صداکن ب-ایکتوریو

 چشم-من

 اتاقو مسعودو صداکردم يتو رفتم

 مسعود؟-من

 هوم؟-مسعود

 بلندشو-من
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 شده؟یدوباره چ-مسعود

 بخور اصبحانهیب گهیجون م یکیو-من

 !من بخوابم نیبابا شمادوتا عروسو مادرشوهر اگه گذاشت يا-مسعود

 !تنبل-من

 ستاره؟-مسعود

 هوم؟-من

 رونیآماده شو بعد صبحانه ببرمت ب-مسعود

 برم خونمون خوامینه فقط م-من

 دختر خوب حرف گوش کن -مسعود

 نکهیبخورم بعدازا يزیچ تونستمیبود از زور استرس اصال نم يجور هینزدمو ازاتاق خارج شدم امروز دلم  یحرف

 میپارك بود يمشغول قدم زدن تو رونیب میمسعود صبحانشو خورد باهم رفت

 دارم یستاره حس خوب-مسعود

 کنمیاحساس آرامش م طورنیمنم هم-من

 داشتم ينبودم حس بد شتیکه پ یچندسال نیا يتو-مسعود

 کردم هیگر یلیخ ينبود یوقت-من

 تنهات نزارم گهید دمیمن قول م يکوچولو یآخ-مسعود

 !ایقول داد-من

 چشم خانومِ گلِ خودم-مسعود

 خسته ام منو برسون خونمون-من

 خونه برمتیخوب بعد م يجا هیناهارو ببرمت -مسعود

 خونه مینه لطفا برگرد-من

 منو رسوند خونه یحرف چینگام کردو بعد بدون ه کمی مسعود

خسته بودم سرم به بالشت  یلیخ شگاهیکه برم آرا شدمیبلندم7دیصبح با دمیخونه رفتمو خواب دمیرس یوقت

اتاقم  يه گوشه ک یاسترس تمام وجودمو پر کرده بود رفتم سر قرآن دارشدمیب5خوابم بردصبح سرساعت دهینرس
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 خواستمویکه م یآرامش یتمشغول خوندنش شدم وق 6کردمو تا ساعت خوردبازشیبودو مدتها بود که خاك م

 به مسعود اس دادم مویکردم رفتم سرگوش دایپ

 سالم-من

 ؟یسالم خانومم خوب-مسعود

 ؟ياوهوم توچطور-من

 ؟يدارشدیب عنموقیپس چرا ا یباش شگاهیآرا دیبا8ساعت گهیم سایخوبم،مهد-مسعود

 بخوامب تونستمینم گهیخونه همش خواب بودم د دمیکه رس روزیاز د-من

 !تنبل يا-مسعود

 ؟يداریتوچرا ب-من

  ينجوریهم-مسعود

 آهان -من

 دارنیمامانو باباب دمیآشپزخونه د يرفتم تو میبه هم اس نداد گهید

 ریسالم صبح بخ-من

 سالم - مامان

 سالم دختربابا-بابا

 د؟یدارشدیچرا ب-من

 شگاه؟یآرا يبر يخوایمگه نم- مامان

 آره-من

 !میکه بدرقت کن میدارشدیب- مامان

 فداتون بشم یاله-من

 اومدن دنبالم  سایصبحانه مسعودو مهد بعدازخوردن

 سالم-من

 سالم ستاره خانوم-مسعود

 ؟یسالم ستاره خوب-سایمهد

 ؟یآره توخوب-من
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 آره -سایمهد

هم  شیبود که ستا9ل شروع کرد به دراوردن اشک من ساعت حدوداآراشگره ازهمون او میشد شگاهیآرا وارد

 بغلش کردم دمویبودمش،پر دهیبود که ند يخوشحال شدم آخه چندروز دنشیاز د شگاهیاومد آرا

 یییییآبج-من

 ؟يجانم خواهر-شیستا

 ؟یسالم خوب-من

 ؟یخوبم توخوب-شیستا

 اوهوم-من

 نمیبب نجایا ایعروس خانوم ب-شگریآرا

 هوووف!غر غر کردنش شروع شد شگرهیآرا نیادوباره  اه

که خالص شدم افتادم  شگرهیبودکه مسعود اومد دنبالم،از شَرِ آرا3تموم شد ساعت حدودا شگرهیکار آرا باالخره

 گفتیم یه لمبرداریهوووف ف!ادیپدرآدم درم!چقد دنگو فنگ داره یعروس!لمبردارهیف نیبه دام ا

 ریبگ ينجوریجلو چشمک نثار داماد کن لبخند بزن دست گلو ا اریتو بعروس خانوم ناز کن صورت- لمبرداریف

 دستتو باناز بزار تو دست داماد 

 گفتیبه مسعود م کردیپدرمو درآورد بعدرو م واقعا

پرتش کن دست گلو بااحترام بده به  ينجوریدرار ا ينجچوریاز چشمت ا تویآفتاب نکیآقا داماد ع- لمبرداریف

 وسو ببوس عروس دستشو فالن کن عر

 میما شدو ما سوار شد الیخیب لمبرداریف باالخره

 !يخانومم چه خوشگل شد-مسعود

 خوشگل بودم-من

 اونکه صدالبته-مسعود

 چقدر دوست دارم چه عاشقونه من

 دونهیکه خدا م یتو خوب انقده

 تینها یچقدر دوست دارم تا ب من

 عالمه عشق و محبت هیبا  تورو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا مروئه  – یمیعشق قد يخاکسترها

wWw.98iA.Com ١٧١ 

************* 

 من باش شیو خوب و پ بد يها لحظه

 من باش شیغروبو پ يلحظه  لحظه

 من باش شیپ يکه غصه دار ییوقتا

 من باش شیپ يقرار یاوج ب يتو

********** 

 نجاسیا یچه عشق نیمن باش و بب شیپ

 اسیتموم دن يکه اندازه  یعشق

 دمیکه بخاطرش جونمو م یعشق

 دمیعشقو عمرمو تنها ام ییتو

*********** 

 يو دوسم داربگ نیبش شمیپ

 يذاریبگو تنهام نم بگو

 چشمام يتو نیبب نیبش شمیپ

 خوامیم یبا چه شورو شوق تورو

************ 

 نجاسیا یچه عشق نیمن باش و بب شیپ

 اسیتموم دن يکه اندازه  یعشق

 دمیکه بخاطرش جونمو م یعشق

 دمیعشقو عمرمو تنها ام ییتو

************ 

 یمهمونا سالمو احوال پرس يباهمه  میتاالر شد م،واردیتاالر گرفت مونیعروسواسه  ومدیمن از باغ بدم م چون

ازدست  چوقتیه خوادیکه دارمو دلم نم یاحساس آرامش میمخصوص خودمون نشست گاهیجا يتو میرفت مویکرد

 و خودمو مسعود دیسع شویستا ساوآرشامیخوشحالم مهد دنیهمه به عشقشون رس نکهیبدم ازا

 دیبرقص دیایب دیش د؟بلندیرا نشستشما دوتا چ-شیستا
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منو مسعود وسط  میوسط سالنو مشغول رقص شد میعاشقانه به مسعود انداختمو دست در دست هم رفت ینگاه

 دنیرقصیدورمون حلقه زده بودنو دور تادورمون م هیبق مویبود

 کردم یوقفه، از خدا آرزو م یکه ب يروز امروزه

 عشقو من رو کردم نیخواستم،دست ا یکه م يروز امروزه

 من ازت ممنونم یامی،دن ونمیرو من به تو مد امروز

 دونمیهاش،دارم از تو قدرتو م یعشقو با همه خوب نیا

 دونه؟یم یحس و ک نی،حاال تو چشمام نگاه کن جز ما ا وونهیعشق د نیبالم به تو و ا یمونم م یتو م با

 دونه؟یم یحس و ک نیتو چشمام نگاه کن جز ما ا ،حاال وونهیعشق د نیبالم به تو و ا یمونم م یتو م با

 لحظه از نگاه تو چشم بر داره کیتونه چشام  یواسه من جاذبه نداره،نم ایدن نیا يتو یچیتو ه جز

 بوده؟ ی، اسم تو رو لب ک يداریمن تو خواب تو ب جز

 بوده؟ یحال من چ دونهیم ی،کیلحظه که کنارم نیا تا

،حاال تو چشمام نگاه کن جز ما  وونهیعشق د نیبالم به تو و ا یمونم م یبا تو م...... بالم یم......مونم  یتو م با

 دونه؟یم یحس و ک نیا

 دونه؟یم یحس و ک نی،حاال تو چشمام نگاه کن جز ما ا وونهیعشق د نیبالم به تو و ا یمونم م یتو م با

 عشقم باتمام وجود دوستت دارم-مسعود

 !  رمیم می… رندیتو را از من بگ”نفسم“-من

 

 انیپا

 93/6/17روز دوشنبه  12:28:درساعت

 

 

 

  93شهریور   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member274271.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member42416.html    :ناظر 
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