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 عشق با طعم تقاص  

 زاده یبخش هی: هد سندهینو

 

 "خالصه" 

 چهارتا انسانه یما زندگ قصه

 دختر و دو پسر  دو

 ترند کیکه از دوست به هم نزد ییو پسر ها دختر

 شنیم گریکدی یو اتفاق وارد زندگ یکنجکاو کیچهار نفر با  نیا

 داره یادیو خم ز چیکه پ یزندگ

 خوش( انی.............        )پاای ارنیدوام م گریکدیچهار انسان کنار  نیا ایآ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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************************************* 

 "مقدمه"

 است  یباز کی هیشب یزندگ

 که پر از عروسک است یباز

  میهست یعروسک گردان زندگ ما

 عروسک ها به دست ماست نیا چرخش

 افتم  یچرخانم و م یم من

 کند یچرخاند و صعود م یم یگرید

 مییایچرخش ها کنار ب نیاست چگونه با ا نیا مهم

 سازم با سرنوشتم  یم من

 رقم زده میبرا یگریکه د یسرنوشت

 تنها هرگز  اما

 کنم  یم نیریرا ش یبا کمک عروسک گردانم زندگ بلکه

 حادثه هارا به  نیتلخ تر میتوان یو تو م من

 میکن لیتبدعشق  نیتر نیریش

 است )من و تو( کنار هم نیا شرطش

 

************************************* 
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 متعال ینام هست به

 

 رو حساب کردم هیشدم و کرا ادهیآژانس پ از

 در شکسته شده شهیکه ش باز

 نجایا کنهیکار م یساختمون چ ریمد نیا پس

 رو  شهیروز ش هیبچه ها  نیاز ا میشد خسته

 کننیو خراب م فونیروز آ هی شکوننیم

 برم دم در واحدشون به ماماناشون بگماااااااا گهیم طونهیش

 رهیخ نهیطبقه دوم و زدم و به آ شهیتو و طبق رواله هم دمیپر یو کوفته دکمه آسانسورو زدم تا اومد جلد خسته

 آسانسور گوش دادم میشدم و به آهنگ گل مر

 دستم و برنداشتم گهیاومدم و دستم و گذاشتم رو زنگ واحدمون د ستادیا آسانسور

 دست به کمر  یفسقل هینگاه کردم  نییدر بازشد از پا هوی

 باالتر مامانم دست به کمر )هه هه هه( اومدم

 نگاشون کردم که به نوبت فوران کردن بالبخند

 یسَله مارو بُلد یآج هیچ-مایه

  یستیمگه ول کنه زنگ ن یدار ییدستشو یشده سرآورد یچ-مامانم

 خوام یشربت نم ستیگرفتم نه نه تو رو خدا اصال تشنم ن ادی ییزایچ هیبله ممنون منم خوبم آره کالسم بدنبود -

 از دست لَفت یمامان آج-مایه

 تونه درست حرف بزنه  یحاال خوبه نم ایزبون دراز شد یلیخ-
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 کردم طرف مامانم  رومو

 گهیتو د میخب بر ستمیوا نجایامادره من تا فردا صبح -

 بچه یرو دار یلــــــــــیخ-مامان

 رفتم تو اتاقم ییرایسمت چپ از پذ دمیچیراست رفتم تو و پ هیرفتن کنار منم  بعد

  دمیبه اتاق خورد آه کش چشمم

 وقت چیه شهینم زیچرا تم نجایآخه ا-

 یکنینم زیخب معلومه چون تم-

 به وجدان ندارم یازین چیاآلن ه ــــــــــــسیه-

 یو بفهم لشیواااا خب خواستم کمک کنم دل-

 خوام لطفا خفهههههه یکمک تو رو نم-

 مختیروش بودو ر یرفتم طرف تخت هر چ نیرد شدم که نخورم با مخ زم اطیبا احت الیوسا نیاز ب رمیخودمم درگ با

 روش دمیدراز کش رونیبا لباس ب نیزم

 و دوست داشتم اتاقم

  یکرم قهوه ا ونیبا دکوراس یمتر15اتاق  هی

 شدیم قیبهم تزر ایکه داخلش آرامش دن ییجا

 و خالص  میداد یامتحان و م نیرفت سمته فردا آخر فکرم

 خوابم برد یک دمیکه نفهم دمیدراز کش کمی

 

 شدا  ریپاشووووو دَلس بخون د یآجــــــــ
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 ولم کن با اون صدات  ییییییوا-

 شو دالیگفت ساعت هشته بپاشو مامان -مایه

 نشستم تو جام هویخداااااا ساعته هشته  ای

 مایخورد به ه چشمم

 ساعت هشته  رهیگفتم د یدید -مایه

 سه تا انگشتش و باال برد که مثال اون سه تا انگشت عدد هشته هوی

 بودم یخندم گرفته بود هم عصبان هم

 رونیخب برو ب لهیخ -و خوردم و گفتم خندم

 رونینگام کرد و رفت ب کمی

 در و هم ببند-

 عوض کردم  یتاپ و شلوارک مشک هیاُه اُه تمامه مانتو تو تنم چروک خورده با حرص لباسامو با  دمید پاشدم

که  ییطال یدود یبلندصاف تا کمر به رنگ خداداد یدختر با موها هیبه خودم نگاه کردم  نهیو تو آ ییدستشو رفتم

 بود ییطال ییماحالته خر هیته موهام 

 یبه قلوه ا لیلب متوسط متما دیسف پوست

 کیبار یابرو ها ومدیهم به صورتم م یجور نیخواستم عمل کنم اما هم یکه م نییقوس دار به طرف پا کمی ینیب

ز و سب یو عسل یسه رنگ طوس نیبود با رنگ فضا و رنگ لباسام ب یا لهیعضو چشمام که ت نیو مهم تر دهیکش

 قشنگه گفتنیکرد همه م یدرک نم دید یتا نم یکس شدیم لیمتما

 دارممم ییدسو رونیب ایب هیهد یآجـــــــ-

 داره ییدستشو ادیم ادشی نمیا امیخدااااا تا من م یا

 صبر کن اومدم -
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 رونیو صورتم و شستم و رفتم ب دست

 و خودم رفتم تو اتاق ییبراش گذاشتم تا بره دستشو مارویه ییدمپا

 ام  یسالمه و دوم تجرب 17من یامتحان بود و راسسسسست نیسم فردا زبان آخردر هیپا نشستم

 رشتم هستم عاشقه

 در سرم و از رو کتاب برداشتم  یصدا با

 در بازه-

 شام حاضره ایب- مامان

 امیچشم اآلن م-

 از اتاق رونیکتاب و بستم و رفتم ب-

 نگاه کردم  زیخودم و به م یرو صندل نشستم

 عاشقشم  یجوووووون ماکارون آخ

 بشقاب پر با ساالد خوردم تا ول کنش شدم  هی

 درسم و خوندم  هیکردم و رفتم بق تشکر

 چند ساعت خسته شدم و کتاب و بستم بعداز

 به ساعت انداختم  ینگاه

 دمیاُه ساعت سه صبحه زود گرفتم خواب اُه

 

 دید دید،دید دید،دید دید،دید دید
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بعد دوباره صداش در اومد  قهیچشمم و باز کردم و ساعت و قطع کردم پنج دق هیمتنفرم  یزنگ گوش یاز صدا اَهههه

 کالفه پاشدم تو جام نشستم 

 اطرافم و نگاه کردم پتو کمی

 

 رفتم سمت در اتاق که محکم خورد تو صورتم  یچشم هیپرت کردم و پاشدم  رو

 آخخخ-

 شد  یچ یوا-مامان

  دیاشکال نداره خوابت پر -خنده گفت ریزد ز دیاومد تو منو د تا

 بُهت نگاش کردم که رفت  با

 م؟؟؟؟یبه نظر شما من پرورشگاه یعنی

 رونیرب اومدم ب هیاتاقه فکر دست و صورتم و شستم مسواک زدم بعد  رفتم

 یموند یم شتریب یخسته نباش -بابا

 قدر بس بود نیهم گهینه د یدر مونده نباش -

ذره خوردم اهل صبحانه  هیداد بهم منم   کیو ک ریو اومدم آشپزخونه مامان ش دمیتو اتاق لباس مدرسم و پوش رفتم

 نبودم

 شدم سیمنتظر سرو نییو با آسانسور رفتم پا دمیو پوش میدم در کتون پاشدم

گشتم  یر مب ادهیتام پوقتا با دوس یبرم البته بعض سیبا سرو دمیسنم که رس نیبه ا دادیم حیحساس بودو ترج بابام

 برو منم که راحتتت طلب  سیاما قانونه بابام بود صبح خطرناکه حتما با سرو

 بوق زد و منم سوار شدم  هی سیسرو

 سالم -
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 زمیسالم عز-یفرهنگ خانوم

 بود هم سوار شد  یاز بچه ها که انسان یکیدو سه تا مجتمع جلوتر  میرفت

  میبود سیسرو نیما دوتا تو ا فقط

 طرف مدرسه  رفت

 میشد ادهیپ یاز خدافظ بعد

 اوففف باالخره تموم شد -فاطمه

 بعد بگو تموم شد یامتحان و بد نیآخر نیبزار ا-

 نداره یزبان که کار -فاطمه

 باشه منم باور کردم-

 اطیتو ح میرفت

 

 انداختم  اطینگاه اطراف ح هی

 رو سرشون ههههههه دمیکردم آروم آروم رفتم طرفشون پر دایو پ پمونیاک

 سالمممممممم گلتون اومد-

 وگرنه گل که منم ییخلمون تو-ترانه

 ایبار مثل آدم ب هیسالم -دایش

 امیتونم ب یام مثل اونا هم م یمن فرشته ام، پر یدونیم-

 ارهیو نده که کم نم نیجواب ا دایش الیخ یب-ترانه

 نگفت یزیچ گهیلبخند زدو د هی دایش
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 رفت ادمیبودو نبود  یهر چ شهیتموم م یخداااااااا ک یا -ترانه

 شکالت بده یهد-دایش

 ندارم -

 یمثل چ یگیدروغ م -ترانه

 وااااااااا دروغم کجا بود-

 شکالت بهشون دادم دونهیکردم  تشونیکه اذ کمی

  دادمیدوتا هم صبح به صبح م نیبه ا بمیتو ج ختمیریبود هر روز صبح چندتا شکالت م عادتم

 همراهم بود شهیبود و هم نییفشارم پا نکهیشکالت بودم و ا قعاش

 میگوشه گذاشت هیو کتابارو  میزد غیج هیزنگ اومد  یصدا هوی

 امتحان یبه سو شیپ

 رو موندم  یسوال چهار نمره ا هیخداااااااا  ای

 گهید  ومدیدرست در م شیزیچ هیامام بودو صدا کردم و نوشتم باالخره  امبرویپ یچ هر

 بود پووووف یترانه هم که کالس بغل ستینههههه حواسش بهم ن دمینگاه کردم د دایو آوردم باال به ش سرم

 بشه پاشدم برگه رو دادم  یخواد فرج ینم قهیچند دق نیتو ا دمیبرگه هارو دادن فقط من مونده بودم که منم د همه

 کارو طبقه دومم انجام دادم  نیهم وهوووووینبود از نرده سُر خوردم  ینگاه به اطراف انداختم کس هیتو راهرو  اومدم

 ترانه اومد قبض روح شدم غیصدا ج هویتا طبقه اول اومدم سر بخورم  اما

 نیکه هزار دفعه گفتم نکن ا یدیگوش نم یریم یم یفتیم ایاز نرده ها ن گمیمگه نم ــــــــــهیهد-ترانه

 کاروووووو

 دنیهمه فهم نزن غیباشه باشه ج -
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 هانننن؟؟؟؟ یرو از نرده ها اومد گهینکنه دو طبقه د نمیبب ستایوا ایزود از پله ها ب-ترانه

 یهوس کردم که تو نزاشت نجایاز پله اومدم ا هینه بابا نرده چ-

 اطیسمته ح دینگاه مشکوک بهم انداخت و دستم و گرفت و کش هی ترانه

 رونیب میرفت ییهم اومدو سه تا دایش اطیح تو

 سمته خونه میراه افتاد ادهیخبر دادم و با بچه ها پ سمیراننده سرو به

 میکرد یهر و کر م میخونه بود یکاینزد

 ستادیخونه صداش کردم وا رهیهم داره م ایرو دمید دفعهی که

 میبر نوریبا ما از ا ایسالم ب -

 امیباشه منم م دیسالم خوب -ایرو

 ر کوچه ماس میدیو خنده رس یبا شوخ ییچهارتا

 دورتر بود کمیکردن و رفتن طرف کوچه خودشون خونشون  یساختمون بودن خدافظ هیو ترانه تو  دایش

 داخل کوچه  میهم رفت ایو رو من

 خونه یم یمدرسش و عوض کرد و اآلنم نقشه کش ییهمسن ما بود فقط بعد راهنما اهمیرو

  میامروز کجا بر یهد-ایرو

 بره نیامتحانا از ب یخستگ میبر ییجا هیدونم  ینم -

 پاساژ کوروش  میبر-ایرو

  هیاوهوم فکر خوب -

  میو رفت میکرد یبه خونه هامون و خدافظ میدیرس

 هم بود هیدوتا مجتمع روبه رو قایدق نایا ایما و رو خونه
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 شد  یو رفت و آمد خانوادگ یدوست هیبه  لیتبد یدوست نیاما ا میباهم دوست بود ییراهنما از

 پاک  یدوست هی میدادیهم م یو برا جونمون

 میبود رونیب ییدوتا ایمن بود  شهیاون پ ایمن اونجا بودم  ای شهیالبته هم و

 گهیهم د شیهمش پ نیندار یشما خونه و زندگ گفتنیم کردنیمسخرمون م دایوقتا ترانه و ش یقدر بعض چه

 نیهست

 اتاقم باز کردم به همه سالم کردم ورفتم دیدروباکل دمیرس

 

 ندارم یکار چیه یگذشته امروز اول ماه رمضونه منم روزه ام نا یامتحان چند روز از

 میداشت دایتو گروه سه تفنگ دارمون که با ترانه و ش رفتم

 یهمه حت میشِستیم مکتیرو ن ییو اتفاقا سه تا میباهم بود شهیداره تو مدرسه چون هم انیسه تفنگ دارم جر نیا

 دونستنیاسم م نیناظم و معلما هم مارو به ا

 بچه ها حوصلم سر رفته-

 ها هیما نیتو ا یزیچ هیمنم  -ترانه

 دیسرگرم بش دیانجام بد یکار هیخب  -دایش

 میبلند شدن ندار ینا میبابا روزه ا-

  یگیراست م -دایش

 مینگفت یزیچ گهید میخسته شد یو وقت میحرف زد گهید کمی

 و گذاشتم کنارو رفتم تو فکر کارنامه میگوش

 الشیخ یب یییییو هندسه رو گند نزده باشم هع کیزیوقتشه خدا کنه ف گهیروز د دو
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 تا اذان و افطار  دمید لمیف کمی

 رفتم نماز بخونم  ینیافطار مامانم نمازو گوشزد کرد و منم با سنگ بعد

 یو تنبل رفتیم ادمیوقتا  شتریخوندم وگرنه ب یشهادت م یماه رمضون و روز ها شترینبودم نمازامم ب یچادر دختر

 کردم یم

 میخودمم قبول داشتم اما بگذر ادیبه صورتم م یلیحجاب و چادر خ گفتمیهمه م اما

  ادیرمان تا بابام ب یو خوندم و نشستم پا نماز

 بابام اومد یدرو پشت بندش صدا یصدا

 ؟یسالم دختر من چطور -بابا

 ییبابا یخوبم تو خوب یمرس -

  دمیخر یگفته بود یکه هر چ رونیبلههههه بفرما ب-

 آخ جون عاشقتم-

  زیماچ از لپش کردم و رفتم طرف م هی دمیپر

  کنهیم میو تقس ختهیر کیاز پالست الرویخانوم وسا مایکه ه دمید

  دیدست کش دیگرفت رفتم طرفش تا منو د حرصم

 شک دلم آب افتاد چشمم خورد به آلو و لوا ییییییوا

 خودم باز کردم تا اومدم بخورم یآلو برداشتم برا هی

 ییییییکنیمنم باز م یبرا ییییییآج-مایه

 کنمیباز م گهید یکیماله تو من اآلن واسه خودم  نیا ایب-

 یآج یسیم-
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 دیبرداشتم و با ملچ مولوچ تا تهش و خوردم چقدر چسب گهید دونهیخودم  یبرا

 هیالیوسا عاشقه

 

 و تندم ترش

 ادیکه کارخونه لواشک داشته باشه تا از پس تو بر ب یبه پسر متیبد دیبا گفتیبهم م ییبودم دا کیکوچ شهیهم

 خوردن آلو رفتم تو اتاق تا وقت سحر بعد

 خدا سکته نکنم خوبه یوا

 شدااااااا ریمامان بدو د -

 منم اومدم یتا تو کفشت و بپوش -مامان

  میمامانمم درو قفل کردو راه افتاد دیهم کفشش و پوش امیوه دمیکفشم و پوش رفتم

 میشد ادهیو پ میرو حساب کرد هیکرا

 مامان استرس دارم  یوا-

 یبکن یتون ینم یکار چینه اآلن که ه یداشته باش دیاسترس و موقعه امتحان با -مامان

 طرف مدرسه مینگفتم و رفت یچیه

 و ترانه هم بودن  دایش

 نایترانه ا شیو من رفتم پ میکرد یماماناشون سالم احوال پرس با

 یومدیم رترید-ترانه

 نده حال ندارم ریجونه امواتت گ-

 بحث نکن گهیراست م -دایش
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 یو هندسم خوب نبود ول کیزیدرسته ف شیبا استرس نگاه کردم آخ میریکه کارنامه رو بگ میکردن رفت صدامون

 بدم نشد ادیقبول شدم ز

 نمره من شد  یهم نمرشون تو حول و حوشا تااونادو

 میختیریو به ملت کرم م میرفتیعقب تر از مامانا م دایمن و ترانه و ش رونیب میرفت

 نایا ایدمه خونه مامانم رفت خونه و من رفتم طرف ساختمون رو میدیرس تا

 و زدم و در باز شد فونیآ

 بزرگ بود پر درخت و گل بود  اطشونمیبود ح ادیساختمون رد شدم چون تعداد واحدا ز اطیاز ح-

 بود گهید زیچ هی نیداشت اما ا اطیماهم ح ساختمون

 زنگ و زدم و رفتم تو دمیرس

 همه سالم گفتم  به

 کجاست؟ ایخاله رو -

 داخله اتاقه یتو اتاقک انبار -

 ششیپ رمیمن م یمرس -

 درم برداشتم رهیز یشدم صندل میقا یرفتم پشته دره انبار دهینفهم ایاتاق و تا رو رفتم

 نییپا پرمیبود که ولش کن م نجایاآلن ا یصندل یچ یعنیوا  - ایرو

 و انداختمش دمیپر عیو منم سر دیپر بعد

 خنده ریو زدم ز دیزد که گوشم ترک غیج هی-

 به خودش اومد با حرص نگاهم کرد  یبهت برگشت طرفم وقت با

 دیزهرم ترک یزهره مار رو آب بخند -ایرو
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 خب حاال برات الزم بود -

 روم یو انداخت یتن ستیب کلهیه-ایرو

 یکارنامه گرفت الیخ یحاال ب شششیتپلم ا کمیوا خوبه -

 آره تو کمده -

 طرف کمدش و از بازار شامش کارنامه رو برداشتم هومممم اونم خوب شده بود رفتم

 کن زیکمدو تم نیا یوقت کرد-

 تر از اتاق تو که هست زیببند بابا تم-ایرو

 به اتاق داره لباسات همه چروک شده یوا کمد چه ربط-

 ومدیچروک بودن لباس واقعا بدم م از

 شد یخب حاال کارنامت چ -ایرو

 نیبردار بب فمهیتو ک -

 بعد دوباره گذاشت سر جاش دیو د برداشت

   میدیو خند میباهم حرف زد کمی

 رم خونه حال شدم بلند شدم که ب یدوباره ب من

 حاال ی؟هستیریکجا  م -ایرو

 حالم کرده برم خونه بخوابم ینه روزه ب یوا -

 و رفتم سمت خونه خودمون دمیو پوش لباسام

 دمیعوض کردم و خواب یلباس خواب خرس هیرفتم طرف اتاقم و لباسم و با  دمیرس تا
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 ماه گذشت و ماه رمضون تموم شد  کی

 ثبت نام کالس یبرم برا قراره

 مااایصد جا بر دیشد با رمیبدو د ایرو-

 گهیصبر کن اومدم د-ایرو

 سمته مترو میراه افتاد اومدو

 میو وارد شد میو زد میدرآورد فمونیاز ک کارتارو

  میخب اول کجا بر -ایرو

 شهیم ریبا استادش حرف بزنم وگرنه بعدا د تاریکالس گ میبر

 میباشه پس بر-ایرو

د نفر چن فینبودم و با تعر یراض یبود از آموزشگاه قبل تاریچند متر بعد مترو کالس گ هی میشد ادهیپ مقصدمون

 نجایاومدم ا

  یداخل رفتم سمت منش میرفت

 خورد یدوساله م_یکیو ستیدختره ب هی افشیق به

 دییسالم بفرما-یمنش

 اومدم تاریثبت نام آموزش گ یبرا دیببخش دیسالم خسته نباش-

 فرم و بدم خدمتتون دیبله چند لحظه صبر کن-یمنش

 رو دادم  نهیوپرکردم وهز فرم

 خواستم با استادم حرف بزنم یاگه امکانش هست م دیببخش-

 دیبله چند لحظه صبر کن-
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 یاتاق هیطرف  رفت

 به نظرت استاده چند سالشه؟-ایرو

 پنجاه داره ایچهل و پنج  گفتنیدونم بچه ها م ینم-

 شهینم یحداقل مثله قبلاوهوم خوبه -ایرو

 اومدو گفت برم تو همون اتاق یمنش

  ایاول من رفتم تو بعد رو دییبفرما یهم اومد با صدا ایو در زدم رو رفتم

 بلند شد وااااا چشونه ایاز استاد نه از رو ییبود سالم کردم اما نه صدا نییپا سرم

 و شش سالش باشه  ستیته تهش ب نیجوونه ا یلیکه خ نیخدااااااا ا اااااااااایو بلند کردم  سرم

وم هو یاسپرت طوس راهنیپ هیبا  یمتناسب شلوار کتون مشک ینیچهارشونه لب وب یشیجوون چشم ومو م یپسر

 بد نبود

 من شده خهینه م دمیسرفه کردم د هی

 نداشتم یکردم مشکل پمینگاه به ت هیخودم شک کردم  به

 یمشک یروسر یو کفش اسپرت سرمه ا فیک یچسب سرمه اشلوار  یمانتو بلند جلو باز مشک هی

 نه هنوز تو بهته دمید

 آقا استاد کجا هستن دیببخش-

 سرفه کرد هیخودش اومدو  به

 تارمیرو به روتون بنده استاده گ-پسر

 راستاد هستن ژنیب ینه منظورم آقا-
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کارو به عهده گرفتم و  نیا شونیا هیو کنار گذاشتن و من جا سیپدرم هستن و به علت کسالت تدر شونیا-پسر

 راستاد هستم نیامیبن

 ثبت نام کردم مجبورم تحمل کنم گهیشانس من دارم د نمیا اه

 وبدونم سیتدر وهیش تونمیبله م-

 بله خانوم......-پسر

 هستم یمیعظ-

 بود کیمنظورم اسم کوچ-

 پرووووو اااااا بزنم لهش کنما از چاله در اومدم افتادم تو چاه چه

 دیصدا کن کیفکر نکنم شما همه شاگرداتون و به اسم کوچ-ایرو

 جا خور راستاد

 

 منم بالفاصله گفتم د

 راحت ترم یمیعظ-

 و نوع کارش و گفت مینشست

 رونیب میدیپر یتموم شدن حرفاش ماهم جلد بعد

  یشانس ندار یبدبخت شد یهد یوا یوا یوا-ایرو

 نمیچیکنه دمش و م یکه شده غلط اضاف هیاما کار دونمیم-

  میخب حاال کجا بر-ایرو

 درستش کنم میتارش پاره شد بر هی زدمیم تاریکه داشتم گ شیکه دوماه پ ادتهیبهارستان  میبا مترو بر-



 آرامشباران 

 
21 

 

  میباشه بر-ایرو

الس با هم ک میخواست یآخه م میزنگ به ترانه زدم که بره سمته استخر تا ما برس هیو درست کردم و  تارمیگ میرفت

  میبر

 دهیترانه هم تازه رس میدیاستخر د میدیرس

 شده رمید یتو که حساب میسالم تران بر-

 م؟یسالم بر-ایرو

 تو  میباشه بر-ترانه

 میو ثبت نام کرد رشیپذ یسمته منش میرفت

 ترم دو ثبت نام کردم چون بلد بودم یبرا من

 بود یثبت نام کرد مبتد کیترم  یبرا ترانه

 طرف فرهنگسرا میرفت یهم بعد خدافظ ایبره خونه مهمون دارن من و رو دیثبت نام تران گفت با بعد

 یمُردم از گشنگ میبخور میبخر یزیچ هی-

 آره منم -ایرو

 میگرفت یشکالت کیو ک یطرفه بوفه دوتا ران میرفت

  میخورد مینشست

 میکجا بر گهیخب د-ایرو

 خونه میبر یحال ندارم اگه موافق گهیدونم د ینم -

 میآره منم پس پاشو بر-ایرو

 میستادیبه مجتمع وا میدیسمته خونه تا رس میرفت
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 خونه ما میبر ایب-ایرو

 خونه ما میبر ایشلوغه ب هیرفته خونتون امروز قرعه کش ادتینه -

 مینبود باشه بر ادمی یگیراست م -ایرو

 در باز شد میزنگ و زد میرفت ییدوتا

 میتا سواره آسانسور بش نگیتو پارک میرفت

 تو  میو رفت نییاومد پا آسانسور

 )طبقه دوم(

 میدیضبط شده آسانسور رس یباصدا

 هیبود بره تو شکم پسره همسا کیاومدم درو باز کنم در باز شدو دست من نزد تا

 ستادیحرکت ا یهم ب ایگفتم و رفتم عقب رو نیییییه هیترس  از

 ن خواستم بترسونمتو ینم دیببخش-یمهد

 میرد بش شهیکنم م یخواهش م-

 تو راهرو زنگ واحدمون و با حرص زدم میرفت کنارو ما اومد یمهد

 رفت تو آسانسور  یموقع هم مهد همون

 رفت گفتم دمیتا د منم

  تیخاص یپسره گنده بَک ب -

 با بهت من و نگاه کرد  یهمون لحظه دره آسانسور باز شد و مهد اما

 خنده ریز میبعد زد مینگاه به هم کرد هیتو خونه اول  میدیو پر میتا در باز شد کفش و شوت کرد امیو رو من

 شدن شفا بده وونهیدخترام د ایواه خدا -مامان
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 تو اتاق میو رفت میسالم کرد ییدوتا ایرو با

 هم پشت سرمون اومد مایه

 میدیطرف دراز کش هیوم رو تخت و هر کد میدیدر و قفل کردم  پر میکرد رونشیمکافات ب با

 

  اشیو بد یگذشت باهمه خوب دوماه

 یحرص خوردم پسره پرو لعنت یراستاد کل نیامیدوماه از دست بن نیا تو

  میرفتنامون و داشت رونیو ب طنتیش ایو با رو میرفتیترانه کالس شنامون و م با

 میبه مسافرت گرفت میبود که تصم وریهفته آخر شهر کی

 دمه در تا حاضر بشم یبریچمدون من و م نیبابااااااااااا ا-

 فقط زودتر زمیباشه عز-بابا

 چشم-

زدم  حال  یرژکالباس هیبلند و بورم و حالت دادم  یموژه ها ملیکرم زدم با ر کمینشستم  شیآرا زیجلو م رفتم

 نداشتم موهامم همه رو جمع کردم باال سرم محکم بستم شترویب شیآرا

و  میوشبرداشتم گ یمشک یدست فیک هیکنار گذاشتم  یشال آب هیزانو  یباال یمانتو مشک هی یپاکت یخیر شلوا هی

اتاق و  لپ تاپم برداشتم برق فهیدارم رو هم برداشتم تا دمه در بپوشم ک ریزنج یمشک یگذاشتم توش کفش تابستون

 سمت در دمیبابا دو یخاموش کردم و با صدا

 شد دخترم ریجان بدوبابا د هیهد-بابا

 چشم چشم اومدم بابا-

 نگیرکسمت پا میرفت ییمطمـئن شد برگشت طرفم و دوتا یبابام درو بست و قفل کرد وقت دمیکفشم و پوش رفتم

  دمونیسف ویسمت ر میرفت
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 و مامان کنار بابا جلو نشست میعقب نشست مایو ه من

 میآهنگ توپ بزار عشق و حال کن هیبابااااااا -

 چشمممم دختربابا-

 بده آرش و گذاشت   تکون

 بده آهههههه  تکون

 بده تکون

بچه مثال چهار سال داره  نیدهنم بازززز موند ا دهیداره تکون م دئویخانوم قشنگ تر از خود و مایه دمید هوی

 اما...........

 ببند دهنت و پشه نره توش-گفت دویخند مامان

 دمیلب زمزمه کرد اما من شن ریز بابام

 رقص مهارت دارن هیهرکدومم تو  شهیهم داره اضافه م یکم بود دوم یکی-بابا

 اما گفتم دمیخند یگرفت تو دلم کل خندم

 ییبابا یگفت یزیچ-

 نگفتم یزینه باباجون من که چ-بابا

 بله فکر کنم اشتباه کردم-

 نگفتم و خودمم شروع کردم قررررر دادن یزیچ گهید

 ه منم واقعا کالفه شدم و کم کم خوابم بردموند گهیشمال دوساعت د تا

 

 نبود وااااااا  یکردم کس نینگاه تو ماش هیشدن وسوزش لپم کم کم چشمم و باز کردم بلند شدم  سیاحساس خ با



 آرامشباران 

 
25 

 

 زدم رو لپم وبلند گفتم  دونهیترس  یکردم عالمت دندون رو لپم بود با تعجب و از رو نهینگاه به آ هی

که گازم  ییمامان کجا یخوان واسه شام بخورنش ا یم دنیارشده خونت و دزد ییبابا کجا یمنو ا دنیخدا دزد یوا-

 گرفتن تا طعمم و بفهمن و کبابم کنن

 ....... یا

 دنیشدم که همه در حال خند رهیخ نیخنده چندنفر حرفم و ادامه ندادم و با بهت به پشت ماش یدفعه با صدا هی

 بودن 

 رفتم بغل خالم  نییپا دمیپر نیخوشحال از ماش دفعهی

 سالم خاله جونمممم دلم برات تنگ شده بود-

 نخوردتت یتو تا کس میبر یخوب زمیسالم عز-خاله

 افتادم  میسوت ادی ییییوا

 خوام بدونم یندارم فقط م شیبوده کار یخاله آروم تو گوشم بگو کاره ک-

 اما داداش خودت بوده شیکشیم دونمیبا اون که م-خاله

 شدیداداشم محسوب م یبودو از لحاظ شرع رمیپسر خالم که هم ش سمت برگشتم

 بغلم ایسالم داداشم ب-لبخند گفتم با

ه به موهاش و شروع کردم ب دمینگاه بهم کرد اما اومد طرفم و بغلم کرد تا بغلم کرد دستم آوردم باال و چسب هی باشَک

 دنشیکش

 بهت گمیول کن م شیآخ آخ ول کن دختر ول کن کند -پارسا

 دمینشونت م یریگیتو گازم م-

 گازم از بازوش گرفتم و ولش کردم هی

 آخ کنده شد همه موهام هیک گهید نیا-پارسا
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 اااااااااینکن تمیاذ گهیحقته د-

 وروجک نمیبغلم بب ایب الیخ یحاال ب-پارسا

 چال لپم گذاشت یبوس رو هیلبخند رفتم بغلش اونم محکم بغلم کردو برادرانه  با

 بخند گهیبار د هی یهد-پارسا

 نچچچچچ-نگاه بهش انداختم گفتم هیکار داره  یچ دونستمیکه م من

 بخند  یجون داداش-پارسا

 قدر گفت تا خندم گرفت نیا

 چال لپام  یدوتا انگشت اشارشو گذاشت دو طرف صورتم تو یفور

 چاله لپ داره تیآج هیچه حس خوب ییییآخ-پارسا

 دنیحرفش خند نیبا ا همه

 نم؟یدخترم و بب یزاریپارساخان نم نمیبب-زجونیعز

 جونم زیبغل عز دمیجونم بود از دست پارسا در رفتم و دو زیعز یصدا ییییوا

 جونم قربونت برم ماچچچچ زیسالمممم عز-

 بوس کاشتم رو لپ نرمش هی

 بوس رو شونه سمت چپم کاشت هیطبق عادت دوطرف صورتم و بوس کرد و بعدش  زمیعز

 تو میومدیپا دردت اآلن ما م نیبا ا نییپا یشم چرا اومدفدات  یاله-

 تو میاومدم حاال بر گهید-زیعز

 به چشششششم یا-

  یکجاااا پس چمدونت چ یه-پارسا
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 ارهیداداش دارم ماه، اون م هی-

 چشم غره رفت و چمدون و آورد داخل خونه هی پارسا

 شمال بودم یخونه ها عاشق

 خونه رو پوستم جا خوش کرد یتا رفتم تو خنک میجون وارد خونه خاله شد زیعز با

 رفتم تو اتاق پارسا چمدونم و گذاشتم  شهیپارسا چمدون و آورد مثل هم نکهیاز ا بعد

 هیشده بود  یچشمام دورش حاله طوس نهیعوض کردم رفتم سمته آ یطوس کیو شلوار نا شرتیت هیو با  لباسام

 رونیزدم و رفتم بعطر به مچ دستم  کمیانداختم و  گهینگاه د

 دمیمنم رفتم تو اتاق و خواب دیجا خواب هی یاز خستگ یخوردن ناهار هر کس بعد

 یآرامش وصف نشدن هی دهیبهم آرامش م امیمن عاشق در ایدر میبر یگذره امروز قراره همگ یروز از اومدنمون م سه

 ایرس ینم ایکه به در یتو فکر غرق نش-پارسا

  رسمیم ایبه در شهینترس من هم -

 رسنیخاله ها م هیآماده شو اآلن بق هیهد-پارسا

 

 یباشه داداش-

ط کفش و فق دمیبرداشتم و پوش یآب یباکفش تابستون دیشلوارو شال سف یآب یمانتو نخ هی یواریطرف کمدد رفتم

 بپوشم اطیگذاشتم توح

د بع کردیم دهیکه چشمام و خمارو کش دهیو کش کیخط چشم بار هیکرم ضدآفتاب زدم  کمی شیزآرایطرف م رفتم

  یبه قهوه ا لیما رهیرژگونه ت یو برداشتم و به موژه هام حالت دادم رژمس ملیر

 خوب شد در آخر یه لبخند به خودم زدم که باز دست پارسا رفت تو گونم خب

 نکن پارسا دستت و بردار یاومد یخدااااا تو ک یا -
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  دارمیاآلن اومدم باشه داغ نکن برم-پارسا

 ییرایو برداشتم و رفتم سمته پذ میو گوش نکیوع یساعت مچ نیتریو برداشت رفتم سمته و دستش

 یارینم فیک هیهد-مامان

 و ندارم فینه مامان حوصله ک-

  میایماهم اآلن م اطیپس برو تو ح-

 اطیتو ح میاومدو هم زمان باهم رفت پارسا

دست به دست  یکردن ه یمن و تو بغلشون چلوندن و لپم و تُف اومدن  لیا هیو زدن تا درو باز کردم  اطیح در

 بودم  جیو گ شدمیم

 پارسا ولم کردن یبا صدا هوی

 بد بخت و  نینوبت به نوبت، چلوند زیعز یخاله ها-پارسا

 شده یچ دمیتازه فهم باحرفش

ا با بودام یدختر بانمک دمیو با پسرخاله بزرگم)رضا(دست دادم زنش و بوس دمیآرامش لبخند زدم خاله هام و بوس با

 ( سرد فقط سالم کردم دی)فرگمیپسرخاله د

 نداشتم نسبت بهش یخوب حس

 همه نگاه تصاحب داشت یکرد و رو یهم رحم نم لیفام یبه دخترا چون

 تا داداش بودن اما فرهنگاشون باهم فرق داشت و من با برادر بزرگتر راحت بودم دو

 بود زیداشتم و برام عز ییدا هیبغلش ورفتم تو  یعل ییرفتم سمت دا بعد

 به ما یسر نزن هیخانوم  هیهد-ییدا

 ندارم بگم یزیچ ییشرمنده دا-
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 ییدشمنت شرمنده دا-دوگفتیو بوس میشونیپ

  هیهم خوش و بش کردم ورفتم سراغ بق مییو پسردا ییاز اون با زندا بعد

 رب من فقط ماچ و بوس و سالم کردم هی

 گهید هیطور نیبزرگ ا خانواده

  میو خوش و بششون راه افتاد هیاز اومدن بق بعد

 خودش  نیطرف ماش رفتیم یهرک

 و شوهرش  کمیخاله کوچ نیتو ماش میرفت شهی( طبق هممیی)پسرداریمن و پارسا و ام اما

  میسه تا عقب نشست ما

 (نشست نیسالش کنار شوهرش)حس کیبا درنا کوچولو  باید خاله

  میرو ترکوند ابونایو خ میبود نیماش نیتو ا نایتر طونیش شهیمثل هم توراه

 ادیدوباره شوهرخالم آهنگ و ز میو تا وارد شد میمثل ادم نشست سیبه خاطر گشت پل ایدر یدمه ورود میدیرس تا

و هووو  میزد یو دست م رونیب میسوت زدن و من و پارسا هم از پنجره نصفه بدن و برد ریو ام بایکرد خاله د

 میدیکشیم

 ما شده بود  رهیهمه خ چشم

 میجا توقف کرد هیو  دنیهمه رس باالخره

 دیایشما دوتا موقع برگشت با ما م-هم زمان روبه من و پارسا گفتن ییدوتا سایو خاله پر مامان

 ماااایچرا مامان مثال بزرگ شد-پارسا

 زونیراحته تا نصفه آو المونیخ یجور نیخودمون حداقل ا نیتو ماش یایم یبه عقله که ندار یبزرگ-سایپر خاله

 دیش یپنجره نم

 خودمون نیتو ماش رمینگفتم چون مطمئن بودم نم یچیه منم
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  میو لباسارو عوض کرد میعکس گرفت یکل

 شنا  میرفت یپالن خانوادگ تو

 تا مردا شام و حاضر کنن رونیب میاومد میخسته شد یوقت

 ستیخب دست خودم ن دنید یجز مردا نم یخوردم و کس یجوجه م هی یخیبود از هرس یقو میوسطا پارت نیا منم

 دهیجوجه داغش مزه م

 اومد سمت جوجه ها مامان

 یمادر جوجه خورد هیهد-مامان

 دونه بده هی دهینه مامان داغش مزه م-

 بال خوشمزه بهم داد هی مامانمم

 مردا دهنشون باز مونده بود همه

 چشمک زدم و رفتم نشستم هیبهشون  منم

 میخورد یو بستن میگشت زد ابونایوتو خ میاه افتادشام ر بعد

 میدیو اونجا خواب نایخونه پارسا ا میرفت یهمه خسته بودن که همگ گهید

 گذشت و من امروز غمم گرفته یبدون اتفاق گهیروزه د دو

 نمیآقاجون و بب زویعز امیبعدا فقط ب ای امیمن ن کنمیمامان خواهش م-

 شهینگو بابات بشنوه ناراحت م یطور نیا-مامان

 شمیخسته م ستیکس جوون ن چیآخه مامان اونجاکه ه-

 که هست ایخب برد-مامان

 بود که فقط شش سال ازم بزرگتربود کمیعمو کوچ ایبرد
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 رونیب رهیم ایمامان برد-

 رهیکه نم نهیتو رو بب میاگه زودتر بر-مامان

 خدااااا من اصال شانس ندارم یا-

 مونم یپس تنها نم نجانیا ناهمیا شهیباورم نم یکردم وا-پارسا

 یریگ ینم لیسالم خانوم تحو-سما

 یینجایدونستم ا یسالم سماجون نم-

 ساله4با من  شیزن عمومه تفاوت سن سما

 سال ازم بزرگتره8هم  عموبهرام

 تو میبر گهیخب د-

 میحرف دار یکه کل میآره بر-سما

 میو نشست میرفت

 ستین یخانوم از دوست پسر خبر هیهد-سما

 حرفا  نیا الهیخ یب ستنیدوست داشتن ن قیهه پسرا ال-

 گهید یازدواج کن دیبا یآخرش که چ-سما

 خورم ینه من از خونه بابام تکون نم-

 اما............ شدیم لیتبد قتیاون روز حرفم به حق کاش

 گذشت یروزم با خنده و خوش اون

 

 تهران میبرگشت یهفته خوش کیتن ما ناراحت بودن باالخره بعد از همه به خاطره برگش امروز
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 بود مونییسال نها میاول مدرسه همه خوش حال بود روز

 که برامون پر از آرزو بود یا ندهیآ میشدیتر م کینزد ندهیهرروز به آ میشد یگذشت و بزرگتر م یم هرروز

 گذرهیم یچه زود همه چ انهیسال گذشت امسالم مثل هرسال رو به پا کی

 هیتابستون چ یبرا متونیکارنامه ها تصم نمیخب بچه ها امسالم تموم شد ا-ترانه

 دونم یفعال نم-دایش

 برم مسافرت دمیکالس دارم شا یسال هر هفته با راستاد لعنت کی نیهه منم که مثل ا-

 شنا یریتابستون امسالم مثل هر سال م-ترانه

 دهیکه بهم آرامش م یدونیآره م-

 امیپس منم م-ترانه

 میبر کنمیخبرت م زنمیباشه زنگ م-

 یگفته که باز از دستش شکار یراستاد مگه چ-دایش

  شمیداره بهم ابراز عالقه کنه واقعا دارم از دستش کالفه م یهر دفعه سع-هیهد

 گهید یجا هی یریچرا نم-ترانه

فرق داره باعث  نجایبا ا سشیآموزشگاه و انتخاب کردم مجبورم بمونم تازه هرجا برم نوع تدر نیچون خودم ا-هیهد

 شهیشدنم م جیگ

 یگیآره راست م-ترانه

 گرمه گهید میبر-دایش

 واونا رفتن خونه ایرو شیسمته خونه من رفتم پ میافتاد راه
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 ؟یدور دور هست هیپا ایرو-

 یبا چ یآره ول-ایرو

 ادهیپ یعنی ازدهیبا خط -

 خب کجا -ایرو

  ییجا یچه بدونم پارک-

 ییسا میبچه ها خبر بده بر هیخب به بق-ایرو

 وقت بود نرفته بودم یلینبود خ یبد فکر ییپارک سا هوم

 باشه پس آماده شو تا منم برم زنگ بزنم و آماده بشم-

  انیفقط بگو زود ب یاوک-ایرو

 باشه خدافظ-

 خدافظ-ایرو

 

 برو رهیدر م تونیاز بچه ها زنگ زدم به مامانمم گفتم که گفت خوبه خستگ گهیو چندتا د دایش خونه به ترانه و رفتم

شمام تا برق چ ادیبه نظر ب رهیکرم زدم دوست داشتم امروز صورتم ت کمی شمیآرا زیم یاتاقم نشستم رو صندل رفتم

 بشه شتریب

رژ  دیکش شیبلندم و به نما یزدم که موژه ها ملمیوروبه باال ر دهیخط چشم کش هیکرم پودر برنزه هم زدم  کمی پس

  رهیو رژگونه ت یقهوه ا

 گذاشتم  یکش بستم و همون جور هیدو طرف صورتم پشتشم با  ختمیجلوش وفرق وسط ر موهامم

 بپوشم یسمت کمدم حاال چ رفتم
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 و کردم تو کمد و شروع کردم به گشتن سرم

 کرم  زیر یبا طرحا یکرم شال قهوه ا یو کفش عروسک فیک یکرم شلوار قهوه ا یمانتو نخ هی

 بد نشدم  هوم

 و برداشتم  نکمیدوش گرفتم و ساعت و ع212 با

 و رفتم طرف در فمیو گذاشتم تو ک میگوش

 منم ببر امیمنم م یآج-مایه

 ستیشما ن هیاونجا جا شهیامروز نم زمیآخه عز-

  دیریمگه کجا م-مایه

 آدم بزرگاست هیثبت نام کالس اونجا جا میریم-

 خواد بره کالس  یم گهیراست م یمامااااااان ماماااااان آج-

 چشمک زدم بهش که اونم مطلب و گرفت هی مایبا تعجب نگام کرد که دور از چشم ه مامانم

 گهیراست م زمیآره عز-مامان

 کنهبابا به روش خودش برات جبران  گمیم  واااااایعاشقتم مامان ه-

 دادم یو پرت کرد طرفم که جا خال شییدمپا مامان

 دیمواظب باش زیبرو زبون نر-مامان

 خدافظ زممممیچشم عز-

 من  یاون سوت زدم اونم برا یهم اومد من برا ایکه همزمان رو رونیب اومدم

 یهماهنگ ولیا

 کم رنگ  یبا مانتو وشال صورت یو کفش وشلوار مشک فیخوب بود  ک پشیت
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 یموها با رهیت یو پوست گندم یمتناسب لب قلوه ا ینیب یپر و بلند مشک یمژه ها یشیبود چشم م یبانمک دختر

 ییبلند خرما

 میکه موهامون و کوتاه کرد یدفعه ا نیآخر

 اندازه کوتاه کرده بود کیبود که مامانم موهامون و باهم و  شیدوسال پ ادمهی

 که بچه ها راه افتادن  میبر-

 میرباشه ب-ایرو

 زنگ خورد ترانه بود میپارک و همون لحظه گوش میدیساعته رس میسمت مترو ن میافتاد راه

 جانم ترانه-

 دییکجا- ت

 تو لباسامون-

 ایستیگفتم تو آدم ن- ت

 ام ییایدر یاوهوم پر-

 کشمتیم یبخدا چرت بگ د؟ییکجا ارهیکمم نم زیخب حاال زبون نر- ت

 میایکجا ب میباشه باشه حرص نخور تو پارک-

  میینجایهمه ا تیاسک ستیسمت پ دیایب-ت

 میباشه اومد-

 اون سمت  میرفت ایکردم و با رو قطع

 کنارشون میو نشست میبه همه سالم کرد میدیها رو د بچه

 اد؟ینم یکس تیاسک رمیمن م-
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 امیمنم م-دایش

 باشه-

 میکرد هیکرا تیودوتا اسک میرفت ییدوتا

 بودم یحرفه ا تیاسک تو

  ستیپ میرفت

 زهیخواد کرم بر یاز پسرا م یکیرب احساس کردم  کیاز  بعد

 زدم  یسیاومد جلو و خواست هلم بده دور پل تا

 تعادلش و از دست داد و با مخ افتاد که

 خنده و بچه ها دست زدن ریزدن ز همه

 یاول خودت دوم کس یچاه مکن بهر کس-

 برو بابا له شدم واسه من شاعر شده-پسر

 نداره یربط چیحقته به من ه یکرم داشت-

 میو پس داد تیو اسک میرفت

 ههه حقش بود پسره احمق-ترانه

 آره تازه تلبکارم هست-

 مینشست قیو با بچه ها تو آالچ میرفت

 میدر آورد یو مسخره باز میحرف زد یهر در از

 جا نیهم میاریب میبخر یزیچ هی میپاشو بر یهد-ایرو

 دیخور یم یبچه ها چ یاوک-
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 یاومممم بستن-دایش

 موافقت کردن  همه

 میبخر میو ترانه هم رفت ایو رو من

 ستادنیاز من ا تیبچه هام به طبع ستادمیدخترو پسر نظرم و جلب کرد من ا هی یکه صدا میکافه پارک بود هیکاینزد

 دیلحظه صبر کن هیبچه ها -

 بود من از اولم اون و دوست داشتم یدوستت ندارم همش باز اریسام نیبب-دختره

 کنمیدستش بهت برسه نابودش م ذارمینم یسهم من یتو ماله من یشاد-پسره

  مونیاز زندگ رونیتو بکش ب یگیم یچ-دختره

 دختر کنمیهه نابودت م-پسره

 

 بزار خوش باشه یکار دار یچ گهیخرد شد خب دختره دوست نداره د اعصابم

 جلو رفتمیم داشتم

 شهیول کن شر م هیهد-ترانه

 لحظه صبر کن هینه -

  ارهیدستش و از دست اون پسر در ب کردیم یجلو سمته دختره سع رفتم

ولش کن بره دوستت نداره  یکارش دار یچ -که دستشون جدا شد  رو به پسره با اخم گفتم دمیو محکم کش دختر

 نویول کن بزار بره به عشقش برسه دوست نداره بفهم ا یمفتش

 نداره یبه تو ربط یابونیبرو بابا خ -دست زدم کنارو گفتبا  پسره

 یییییابونینکبت به من گفت خ نیا یابونیمن گفت خ به
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 رفتم جلو پسره  دوباره

 دترانه بلند ش دنیکش نییییییه یدستم و آوردم باال و زدم تو گوشش پسره شوکه شد و همون لحظه صدا ناغافل

تو هم  دنیباشم تو و افراد امثال تو جامعه رو به گند کش ییکه هرجا ستمیبعدشم من مثه تو ن یگیم یاوال بفهم چ-

 یکه ارزش دوست داشتن و ندار یآشغال هیمثه همه اونا 

 آخرم داد زدم و گفتم  جمله

 ایرفت پشت رو دهیاز بهت در اومد و تا پسره بهش نرس دختره

و حالت و  کنمیم داتیپ یباش ییهرجا یروز هی یپس بد دیو بات نارویتقاص همه ا-برگشت طرفم و گفت پسره

 یچون ندونسته جلو اومد یتقاص اون دخترم بد دیتو با یمرگ کن یکه هزار دفعه آرزو یطور رمیگیم

 یـــــــــــــــدیپس م تقاص

 و رفت دیو کش راش

هم بال سرش اومد کار  یهر چ میهم نبود یمن و اون برا-خونسرد تشکر کردو گفت  یلیرفتم طرف دختره خ منم

 خودش وساد.............

 بازم ممنون  میبگذر -و گفت دیکش قینفس عم هی

 ورفت دیو کش راهش

  دیرسیترق ترق پاشنه کفشش به گوش م یصدا فقط

 طرف بچه ها میرفت مینداشت یحال بستن گهید ماهم

 بود یشر نشه واست پسره انگار حرفاش جد هیهد-ترانه

 شناسهیاون که من ونمنه بابا -

  دیدر موردش فکر نکن گهیآره د-ایرو

 بخرن و من رفتم تو فکره پسره  یرفتن بستن گهیبچه ها هم گفت و دو نفر د یاتفاق و برا ترانه
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 بودو متناسب یکلیجلوش جوجه بودم ه162من  دیرسیم نایا185پسر قد بلند حدود  هی

چون  ادمهیخوب  ششیاما ته ر ادینم ادمیمتناسب مردونه لباش  ینیب یعسل یچشما ییپر پشت خرما یموها

 دستم روصورتش فرود اومد

 دور گردنش بود  یشال نازک قهوه ا هیو  یو شلوار کتون قهوه ا یمشک شرتیت هی

 آدم نبود دهیخوشگل بود هه چه فا هوم

 اومدن یها با بستن بچه

 از خاطرم رفت زیهمه چ یبستن دنید با

 افتاد یچشمت به بستنباز تو -دایش

 خب دوست دارم -

 منم یییییوا-ترانه

 شد دایمشتاق تر از منم پ ایب-

 و گرفتم و شروع کردم به خوردن میشکالت یبستن

 میبفهم یزیما چ نکهیروز هم با تمومه اتفاقاش گذشت بدون ا اون

 

زل  نیخسته کننده شده بود تو تمام طول تمر کمیبه خاطر وجود راستاد برام  تاریتابستون بودو کالس گ یآخرا

 بگم   یزیشد چ یاما نم شدمیم یبهم منم عصب زدیم

 

 خبر داشت اینگاهاش فقط رو نیاز ا 

 میشمال و برگشت میطبق معمول رفت وریآخر شهر هفته
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 مدرسه ها باز شد  دوباره

 دانشگاه رهیول شدو متهران قب یهم که نقشه کش ایرو میخوب بخون دیو با میسال چهارم اوووف

 میو خوش گذروند میزد غیج ییدوتا شیروز قبول یکل

  گذشتنیپشت سرهم م یتکرار یها روز

 زارنیخواستم برم اما مگه م ینداشتم نم کیزیاز اون حوصله ف شتریاصال حوصله مدرسه نداشتم وب امروز

 گمیشد پاشو م رتیپاشو د هههههیهد-مامان

 جون مامان گلم تو رو خدا بزار بخوابم وایه-

 یدار کیزیپاشووو امروز ف شهینم- مامان

 یاول صبح شهیاسمش و حالم بد م ارین-

 جان بزار بخوابه وایخب ولش کن ه-بابا

  یبهزاد تو لوسشون کرد شهینم-مامان

 شروع کرد صدا کردن من دوباره

  دارشدمیبا اجبار ب دهیخوابم پر دمیکه د منم

 ندارم لیصبحانه بخور گوش ندادم و گفتم م ایمامان گفت ب یشدم و هرچ آماده

 دم در اومد ریش وانیل هیو کولم و برداشتم خواستم برم که مامان با دمیو پوش میآلستار مشک یطرف در کتون رفتم

 و بخور بعد برو  نیا-مامان

 زنهیپرنده پر نم دمیسره خوردم و تشکر کردم رفتم تو کوچه د کی رویاجبار ش با

 شدم دایسره کوچه و منتظر ترانه و ش رفتم

 رمیو من با بچه ها م ضهیسه روزه مر سمیسرو راننده
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  میاومدن و راه افتاد باالخره

 شِمر اخمو بودم هیمن شب دنیاونا خند یراه هرچ تو

 گهیچته بابا بخند د-ترانه

 ستیسر به سرم نزار حالم خوب ن-

 چرا خب؟-دایش

 اطیتو ح میبر الیخ یب یچیه-

 وزنگ خورد  اطیتو ح میرفت

 کردم گوش بدم یحوصله بودم اما سع یاول و کامال ب زنگ

 دومم گذشت  زنگ

 هی میرفت دامیمن و ش میاز بوفه مدرسه بخره تا هالک نشد چیترانه بره سه تا ساندو میو پول داد اطیتو ح میرفت

 میگوشه نشست

 شده؟ یزیچ هیچته هد-دایش

 کنمشیم کهیدو ت ارمیجوش م رهیخواد امتحان بگ یو ندارم بگه م کیزیاصال حال و حوصله ف ینه ول-

 میامروز که امتحان ندار-دایش

 رهیگیم یبه دلم افتاده بدون هماهنگ-

 حرفارو به اونم گفت  نیهم دایلحظه ترانه اومد ش همون

 کردم یدوباره قاط منم

 ادیمدرسه همون لحظه ش نیا ارنیتونن دوتا پرسنل خوب ب ینم کننیکار م یو ناظما چ ریمد نیا ستیمعلوم ن-

 سرفه کرد ترانه ابرو باال انداخت اما من ادامه دادم
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 ........یچیبه ه یچیان ه گهیهمشون لنگه هم د گمیمگه دروغ م هیها چ-

 به سکته بودن  کینزد دایزد پشتم ترانه و ش یکیوسط حرفم  دفعهی

 ستادهیناظممون با صورت قرمز پشتم ا یخیخدا ش ای دمید برگشتم

 ......یچ نجایپرسنل ا یمیعظ یگفتیخب م -یخیش

 جواب دادم کیبگم اما ش یدونستم چ ینم

 دیشا دیاز خودشون بپرس دیبر ستمین انیبراشون افتاده واال من در جر یدونم خانوم مگه پرسنل مدرسه اتفاق ینم-

 دارن یزیچ یحرف یمشکل

 هیمشکل چ یمیعظ یگیم یچ-یخیش

 مشکل دارن دیگیدونم خانوم شما م ینم-

 گفتم دخترررر یمن ک-یخیش

 ست؟ین ادتونیخانوم  دیاآلن گفت-

 نگفتم بهشون یزینه من چ-یخیش

  دیااااااا پس با خودتون بود-

 با خودم بودم ویچ-یخیش

 دیکه مشکل دار-

 دارم یمن مشکل چ-یخیش

 گرفته بود خندم

 ــــــــالیخ یخانوم ب یچیه-گفتم

 سره کالس دییبدو دینمون نجایبا تعجب نگام کرد و گفت زنگ خورده ا یخیش
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 شدنش استفاده کردم و در رفتم بچه هام پشت سرم اومدن جیاز گ منم

  میدیترک ییسه تا هویبه کالس  میدیرس تا

 یخونسرد بود یتو چه طور میکردیسکته م میداشت هیهد-با خنده گفت دایش

 کرد یقاط یخی بدبخت شآره واال-ترانه

 آره بابا حقش بود تا فالگوش نمونه -

 اومد و رفت نشست کمونیزیمعلم ف ییلحظه رضا همون

  رمیامتحان بگ هیخوام  یم زیکالس بود که گفت برگه ها رو م یگذشت و بچه ها چند تا مسئله حل کردن آخرا کمی

 من  یبرگشتن سمت صورت عصبان دایترانه و ش هوی

 اینگ یزیجون امواتت چ یهد-ترانه

 زیرو م دیشما سه تا برگه بزار دیگیم یچ-ییرضا

 به سقف و بلند شدم دیآمپرم چسب هوی

 خانوم یچ یبرگه برا-

 گفتم امتحان واضح نبود؟-ییرضا

 دهیپنج تا امتحان قبل کجاست که هنوز به دستمون نرس یبرگه ها دیبگ شهیم یول دونمینم-

 یمیبهت جواب پس بدم عظ دیفکر نکنم با-ییرضا

 دیریگ یچرا دوباره امتحان م دینکرد حیماه قبل و هنوز تصح کیشما امتحانه  یجواب نه اما وقت-

 رونیبرو ب یمن معلمم نه تو ناراض نجایا-ییرضا

 رونیبودم خودکارو گذاشتم و رفتم ب یاما من عصبان دنیمانتوم و کش دایو ش ترانه

  سمته کالس میگفتم و اوناهم نسبتا حق و به من دادن با مشاور رفت زویو همه چ تیریرفتم طرف مد تیعصبان با
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 اومد سمت در  ییو رضا میزد در

ا با که بچه ه دیشروع کن دویامتحان جد یقبل یاما اگه ممکنه بعد دادان برگه ها ییخانوم رضا دیخسته نباش-مشاور

 که دارن آشنا بشن ییغلط ها

 حرف زدن  کمی ییبه من انداخت که مشاور من و فرستاد تو کالس و دوتا ینگاه بد هی ییرضا

 دایرفتم طرف ترانه و ش منم

 چارت کنه یب یخوا یم یمگه دختر سال آخر یا وونهید-ترانه

 ستیحالم خوب ن دینگ یزیکنه چ ینم یکار چیه-

 و دیبچه ها برگه ها رو جمع کن-اومد تو و گفت ییرضا

 

 تونه مانع امتحانم بشه یوضعه دفعه بعد مشاورم نم نیا شهیهم دینکن فکر

 آخرش معلوم بود به طرف منه کهیت

 و مرتب کردم لمیو وسا دمیانگار نشن منم

  رونیزود زد ب ییخورد رضا زنگ

  رونیدمت گرم گفتن و رفتن ب هیلحظه همه دورم جمع شدن و از ماجرا با خبر شدن همه  همون

ره ب تونستیخواست م ینم یبود هرک یزنگ آخر کالس مشاوره انتخاب رونیب میزد میسه تا هم کولمون و برداشت ما

 خونه

 رونیب میکالس رفت شتریب نسبتا

 کردم و رفتم خونه یبچه ها سره کوچه خدافظ با

 کس نبود چیه
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 بدن که اآلن اصال حوصله نداشتم ریخواستن گ یخوب وگرنه م چه

 دمیبافت گشاد بلند عوض کردم و خواب هی راحت رفتم اتاقم و لباسام و با الیخ با

 

 دمیرس یسالمم کامل شد و به سن قانون18بهمن چه زود گذشت 25امروزه  تولدم

شده بود و  هیشاپ مجلل که اون روز کرا یکاف هیسنگ تموم گذاشت کل دوستام بودن تو  میسالگ18تولد  یبرا بابا

 کادووووو من عاشقشم ههههههههکادو گرفتم آخ جون  یخوش گذشت و کل یلیهمه بودن خ

 مینیخب کادو ها رو باز کن بب-ترانه

 اآلن نه -

 بابا چرا؟ یا-دایش

 بردنشون سخته شهیاگه اآلن باز کنم همشون پخش و پال م-

 دیو بخور کتونیک الیخ یفعال ب گهیراست م-کایرون

 و گفت و چشماش برق زد نیا

 شکموووو یا-

 و خوردن کاشونیو ک دنیحرفم بچه ها خند با

 خونه میکادو هارو برد یبه سخت دایو ترانه و ش ایرو با

 خب حاال بازشون کن-دایش

 دور هم مینشست ییتا چهار

 ساعت رولکس بود هیرو باز کردم  ایرو کادو

 الزم داشتم یلیخ یمرس یوا-
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 زمیعز کنمیخواهش م-ایرو

 ناز بود  یلیداده بود که خ یلباس عروسک هی دایش

 خوشبو داده بود shiادکلن  هیهم  ترانه

 ازشون تشکر کردم یکل

 کادوها...... هیبق بیبه ترت و

 

  نامهیگرفتن گواه یبرا یکالس رانندگ میارفتیتولدم با رو یفردا

 تولدش بود و به خاطر من تا اآلن صبر کرده بود ید6 اهمیرو چون

 میو قبول شد میهم داد ینامه شهر نییو کم کم امتحان آ رفتیم شیخوب پ زیچ همه

 گرفتنا شروع شد یدیشد و ع دیکم ع کم

 مامان و بابام بود یدیع ،یدیع نیبهتر و

 بوددددد یخوشگل و مامان206هی که

 ذوق کردم و بوسشون کردم یکل

 بغل مامان و شروع کردم بوس کردنش دمیپر

  وایفدات بشم مامان ه یاله-

 منم بزار یدختر برا-بابا

 شما لیزنت تحو نمیبه چشم ا یا-

 یمامان قرمز شد آخــــــ دینگاه به هم انداختن که بابا لپش و بوس هیو مامان  بابا

 حد بسه نیتا هم نجامیمنم ا گمایاهم اهم م-
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 نگفتن یزیو چ دنیخند

 

 نبود یمدرسه ا گهید دیاز ع بعد

 تست بودو کالس کنکور فقط

 سفت و سخت درسم و بخونم تا موفق بشم کردمیم یسع

 میحوضه بود هیبود تو  نیا شیسر جلسه خوب میرفت دایو با استرس با ترانه و ش دیروز کنکور فرا رس باالخره

 ها پخش شد برگه

 شد و شروع کردم به جواب دادن یعاد زیتو دستم همه چ کیهنگ کردم با سواال اما با لمس قرآن کوچ اولش

 باالخره وقت تموم شدو برگه ها گرفته شد خب

 و ترانه هم اومدن دایکه ش یسمت خروج رفتم

 خب چه طور بود-

 بده یثمره خوب دوارمیخوب بود تمامه تالشم و کردم ام-ترانه

 ه؟یهد یطور تو چ نیمنم هم-دایش

 ضعف کردم میبخور میریبگ یزیچ هی میسوارش میدبریایخوب بود منم مثل شما  ب-

 نینگام کرد آب شدم رفتم تو زم یطور مییدفعه سره جلسه بلندشد پسره جلو هیمن بدتر صدا شکمم -ترانه

 شکالت گرفت طرفم هیآخرشم 

 ییداد بهت عمو یل یپس قاقا ل-

 خنده ریز میزد دایبا ش هوی

 زهره مار با اون صداتون-ترانه
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  ادیهم ب ایرو میوزنگ زد میسوارشد

 شمونیاومد پ دویهم رس ایتو رو میرفت  میشد ادهیفسفود نگه داشتم و پ هی کینزد

 دستم و بشورم رمیمن م-

 میایماهم م-گفتن ییتا سه

 خوب شد گفتم-

 محکم تنه زد به شونم و رد شد  یکیکه  یبهداشت سیبرم سمت سرو اومدم

بهش  یزیخواست چ ایتا رو رفتیداشت م الیخ یکه ب ارویبرگشتم طرف  تیتو شونم وبا عصبان دیچیپ یبیعج درد

 بگه من زودتر گفتم

 باال ارهیباال رفتن از کوه سرش و م یاما برا رهیآقا بُزَم سر بز یه-

 ؟یبا من-برگشت پسره

  دادمیکه چشم نداره و مثل موشه کوره داشتم بهش تذکر م ستین وارمینه پس با د-

 یبهداشت سیسمت سرو میدستم و گرفت و رفت یاوضاع بده فور دیاوه پسره قرمز شد ترانه د اوه

 پسره چهرش آشنا نبود؟ نیا هیهد-ترانه

 ادینم ادمی یچیچرا اما ه-

 منم آشنا بود یبرا-ایرو

 غذامون و آوردن میبر دیدستتون و بشور الیخ یب-دایش

 رونیب میبعدش اومد میو حساب کرد میخورد تزامونیپ میرفت

 کردن و باهم رفتن یکردم خدافظ ادهیخونشون پ یرو جلو دایو ش ترانه

 خونشون  میرفت اهمیو رو من
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تنها خونه  نیمادربزرگش بد شده بود پدرو مادرش رفته بودن روستاشون خواهراشم همه ازدواج کرده بودن و ا حال

 تا تنها نباشه  نجایمونده بود منم اومده بودم ا

  میتو و لباسامون و عوض کرد میرفت

  میشب بود حال غذا درست کردن نداشت یکاینزد

 م؟یبخور یغذا چ یهد-ایرو

 رم خودت انتخاب کنچندتا نظر دا-

 خب بگو-ایرو

 ؟یپسندیرو، تمام رو، نصفه رو، املت خب کدومش و م هی مرو،ین-

 هست نظر دادن سخته یمِنو گسترده ا-ایرو

 هیعال مروین کنمیپس خودم انتخاب م-

 گهید مرویزهره مار خب از همون اول بگو ن-ایرو

 سمت گاز میو رفت دمیخند

 و میکرد مرویتخم مرغ ن چندتا

 

  میخورد

 اومد  میگوش یکه صدا کردمیسفره رو جمع م داشتم

 ایرو هیک-

 دونم البد مامانته ینم-ایرو

 شد  ایرو جو جهینت دینه فکر نکنم بعد جلسه کنکور زنگ زد و حالم پرس-
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 تا قطع نشده هیک نمیپس برم بب-ایرو

 جواب داد ایرو

 دییبله بفرما-

 ؛................-

 هستم دوستش ایمن رودستش بنده  هینه هد-

 ؛.................-

 چه خبر زمیعز یخوب ییآرزو جون تو-

 ؛..................-

 خدافظ زمیدم عز یبگم بهت خبر م هیبه هد ؟بزاریمهمون-

 طرفش  برگشتم

 گفت؟یم یچ ایبود رو یک-

مارو هم دعوت کرد  رنیگیآرزو بود گفت پس فردا شب تولده دوست پسرشه دارن تو خونه باغ پسره جشن م -ر

 گفت فقط جوونا هستن

 م؟یبر میکار کن یخب چ-

 میکن یخوش کممی میدونم بر ینم -ر

 ایتولدش ناجور نشه رو-

 میاینه بابا فکر نکنم فوقش زود م -ر

 یگیآره راست م-

 روزم مثل برق و باد گذشت  دو
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 ادکلن گرفتم  خوش بو بود هیآراد دوست پسر آرزو  یبرا من

 ست کمربندو کراوات گرفت هیهم  ایرو

  میحموم و هر کدوم مشغول آماده شدن خودمون شد میرفت

 سانت به حالت هفت باز یاز پشت س قشیبلند برداشتم که  نیآس یمشک یماکس راهنیپ هیرفتم خونه  روزید من

 خورد یخوشگل م ونیپاپ هیبود و انتهاش 

  شدیراستم معلوم م یپا رفتمیراه م یباز بود و وقت نییسمت راستش از زانو تا پا نشمییپا

اجازه گرفتم و اومدم خونه  یمهمون یسِت قرمزمم برداشتم و از مامان برا یو کفش ده سانت فیکل قشنگ بود ک در

 نایا ایرو

 یچیداشت و سمت چپ ه نیبود سمت راست آس یبلند انتخاب کرد که حالت روم یکاربن یلباس آب هیهم  ایرو

 نداشت

 یوکفش ست مشک فیشده بود با ک یخورد که روش سنگدوز یروبان پهن م هیکمرشم  یرو

 کردم  یمن موهام و فرق وسط باز کرده بودم و لخت شالق میدوساعت خودمون و درست کرد بعد

هم زدم و  ملیر دادینشون م یعسل یطوس زدویحالت برق م نیو پهن که چشمام با ا دهیخط چشم کش هیزدم  کرم

 و حجم دار کرده بود یبرنزه با رژ قرمز پررنگ که لبام و کامال غنچه ا رهیرژگونه ت

 کرد یرو مثل من لخت شالق هیجلو موهاش و کج گذاشت و بق ایرو

که مهار کردنش سخت بود و به هر  شدیلخت م یطور میزدیم نایاتو مو با تافت و ا کمیجفتمون صاف بود تا  یموها

 رفتیطرف م

 پر پشتش پرتر بشه یکه باعث شد مژه ها ملیر کیشم بارکرم زدو خط چ کمی ایرو

 هم سرش بود یمانتو بلندو شال آب هی یرژ زرشک رهیت رژگونه

 شده بود  قشنگ
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 مانتو بلندم وبا شال قرمزم سرم کردم منم

 میبر یک نیخب با ماش-

 میرسیزودترم م میتو بر نیبا ماش یتو راه و بلد-ایرو

 میو بردار بر چیپس سوو یاوک-

  میدیساعت رس کیبعد  میو سوار شد نیسمت ماش میرفت

  تیو جمع نیبود باغش تو کردان بود چه قدر ماش یچه باغ اوووف

 کردم  دایپارک پ یجا هی بازور

 هم مدل باال  هیبود که اونم دو سه تا بود بق206 نیماش نیتر متیق کم

 چه خبره هیهد-ایرو

 تو میدونم واال بر ینم-

 لباس ضیتعو یبرا الیداخل و میرفت یشخص ییو با راهنما میگفت کیتو و به آرزو و آراد تبر میرفت

تره به ای اطیسمت ح میرفت مونیدست فیو با ک میکرد دیرژمون و تجد میو مانتو وشالمون و در آورد میرفت ایرو با

 الیبگم باغ و

 اووووف آهنگ کر کنندست-ایرو

 خونه میریبعد کادو زود م میحاال که اومد ستیخوب ن ادیآره اوضاعشم ز-

 آره موافقم-ایرو

  میتقاضا رقص دادن که قبول نکرد یچند نفر میو نشست میرفت

 اومد جلو رو به من گفت گهینفر د هی

 دیدور رقص هست کیمادمازل موافق -پسر
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 نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 نه ممنون-

 گفت ایدفعه رو هی

 د؟ینیبیچشمتون خوب شد آقا اآلن همه جارو م-ایرو

 تعجب سرم و بلند کردم با

 که پسر پررو است که تو فسفود خورد به من نیا نههههه

 کردیبا خشم به من نگاه م پسره

 یو رد کرد شنهادمیپ ینکرد یکاره خوب-پسره

 پوزخند نگاش کردم که رفت هیفقط با  منم

 و بردن و تا پخشش کنن کیچند نفر ک  دنیو بر کیشد آرزو و آراد با هم ک کیک موقع

 

  میبا آراد و آرزو گرفت یعکس دست جمع هی یهمگ کیاز ک بعد

 ییدستشو رهیگفت م ایکه رو شدیها داشت باز م کادو

 ام؟یمنم ب یخوا یم-

 امینه زودم-ایرو

 از مستخدما اومد طرفم  یکیگذشت که  ایاز رفتن رو قهیپنج دق هی

 خانوم دیببخش- م

 دییبله بفرما-

 کارتون دارن الیدوستتون داخل و- م
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 ممنون کجا؟-

 طبقه دوم اتاق سمت چپ- م

  زدمیبا خودم غر م یطور نیداخل و هم رفتم

 کرد با اآلن آخه یچه فرق امیاز اول باهات ب یچرا نزاشت یخب توکه کارم دار-

 طبقه دوم و در اتاق و باز کردم  دمیرس

 ییکجا ااااااایرو-

 حتما اشتباه شده ستین نجایکه ا ایرو وا

 قفل شدن در شوکه برگشتم عقب  یدفعه با صدا کی

 کنهیکار م یچ نجایا نیا

 درو باز کن من برم یکار دار یچ نجایا-

 یکجااااا بر ینه بابا تازههههههه اومددددد-پسره

 مسته نیخدا ا ای

 زنمیم غیج یدرو باز کن باز نکن گمیم-

 زدن  کرد به دست شروع

 که صدات و بشنوه  هیبزن ک غیج نیآفر نیآفر-پسره

 دیخند یبلند یبا صدا بعد

 زدیبد جور شور م دلم

 ازم بزار من برم یخوا یم یچ-

 اما تکون نخوردم دمیترس یلیقدم اومد جلو خ هی پسره
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 یدو رد کر شنهادمیپ یبار بهت گفتم بد کرد نیبهت گفتم با من نپر و آخر یدیبهت گفتم تقاص پس م-پسره

 حرفارو نداشت نیرقص که ا هی؟؟؟یتقاص چ دمیفهم ینم

 شهینم یرقص که زور یخب که چ-

  دمیاتاق نشونت م نیبودن و تو ا یاما زور شهینم یآره زور- پ

دوباره اومد طرفم اومدم در برم که دستش و انداخت تو  گهیطرف د دمیزدم و پر غیج هیدفع اومد طرفم که من  کی

 تم و من و پرت کرد رو تختباز پش قهی

 از دستم افتادو از پهلو پرت شدم رو تخت فممیلحظه ک همون

 یباهام نداشته باش بهم دست نزن عوضـــــــــــــــــــ یولم کن کار-

 میباهم کار دار ینکن کل غیج غیج- پ

 شد  یدفعه اومد طرفم و تا بفهمم افتاد روم دست و پازدم که فرار کنم اما نم هی

 یفرار کن یتون ینخور نم یتکون اضاف- پ

 که اون داشت فرار کنم یو زور کلیشدبا اون قدو ه یهم نم واقعا

تک  کفشام و تک نییکه متوجه شد با پاهاش زد به پا یکردم خواستم با پاشنه کفشم بزنم تو پاش وقت یسع بازم

لباسم کنار بره و دوتا پاهام تازانو  نییاکارش باعث شد چاک پ نیپاهاش قفل کرد که ا نیدرشون آورد پاهام و ب

 مشخص بشن 

 شده بود رو پاهام  زوم

  سرم یدستش جفت دستام و گرفت و برد باال هیاومدم چنگ بزنم به صورتش که تو هوا با  ستیحواسش ن دمید

 شد تو چشمام رهیخ

 ولم کننننننن ستمین فیولــــــم کن من از جنس تو و مثل تو کث یولم کن عوض-

  نییو سرش و آورد پا یگفت نارویاون روزم هم-پوزخند زدو گفت هی فقط
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 کنهیکار م یخدا داره چ اااااای

 مینیتو ب دیچیتند الکل پ یو مماس با صورتم قرار گرفت بو نییاومد پا سرش

 خورد به لبم چندشم شده بود  یم نفساش

 لباش و بزاره رو لبام که سرم و کج کردم لبش رفت رو لپم مور مورم شد اومد

 مداو رونیاز ب ییصدا دفعهیکه  میاوضاع بود نیسرم و برگردونه طرف خودش تو ا کردیم یدستش سع یکیاون  با

 

 / "ایرو"/ 

 کجا رفته یعنینبود  هیاومدم اما هد ییدست شو از

 کم کم نگران شدم  مدویرب گذشت ن کی ومدیگذشت ن قهیدق ده

  الیکه رفته تو و دهیگفت د دمیآرزو پرس از

 همه جارو گشتم نبود که نبود   نییطبقه پا الیتو و رفتم

 دمیاز دوستامون و تو راهرو د گهید یکی

 ؟یدیرو ند هیگالره جان هد-

  ستین رونینه واال ب - گ

 الینه گشتم نبود آرزو گفته اومده تو و -

 ؟یدیرو د الیهر دو طبقه و - گ

 نه طبقه باال نرفتم-

 امیباال منم باهات م میبر- گ

 میبر یمرس-
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 سمت راست یکیسمت چپ  یکیته راهرو  دونهیباال همش سه تا در داشت  میرفت

 بود یبهداشت سیسرو میجلو در ته راهرو رو باز کرد میرفت

 صداش کنم بهتره

  یینجایا هیهد-

 ومدیاز طبقه باال ن ییصدا

  مینیرو بب گهیدوتا اتاقه د ایب ایرو - گ

 توش نبود  یاتاق خواب بود اما کس میسمت راست و باز کرد در

 اما باز نشد نییپا دیاتاق سمت چپ و کش رهیرفت دستگ گالره

 شهیکه قفله باز نم نیا- گ

 اااا آره قفله نمیبزار بب-

 راحت باشه یشلوغ نیتو ا لشونایاتاق و در قفل کردن که خ نیمهمشون و گذاشتن تو ا لیالبد وسا- گ

 زنهیدختر دلم شور م نیپس کجاست ا دیآره شا-

 رفته باشه دیشا نییپا میبر ایب- گ

 دونم واال  ینم-

 لحظه هیاما فقط  دمیهق هق شن یکه احساس کردم صدا نییپا میرفتیم میداشت

 ؟یدینشن ییگالره صدا-

 ادیآهنگ م ینه اآلن فقط صدا- گ

 میبر یگیآره راست م-

 از گالره جداشدم رفتم دم در  اطیح تو
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  نجاستیکه ا نشمیماش اااا

 ییکجا هیهد ییکجا

 نمشیبب دیو نگاه کردم شا تیو جمع ستادمیبا استرس ا الیو دمه در و رفتم

 

 /" هیهد "/

 

صورتمو برگردوندم تا اومدم داد بزنم پسره محکم لباش و گذاشت رو لبام و صدام و  کردیبود که صدام م ایرو یصدا

 خفه کرد 

 دیقطره از چشمم چک نیکردم ولم نکرد اول یبد شد هر کار حالم

 دیبوسیو م دادیخالص شم اما اون با حرارت لباش و تکون م کردمیم یسع من

 کردمیدلم اسم خدارو صدا م تو

 در خطره  میااااااااا شرفم دخترونگکار کنم خد یچ ایخدا

 کمکم کن  خدااااااا

 بدم کمکم کـــــــن یجواب بابام و چ ایخدا

 ومدیهنوز م گهینفره د کیو  ایرو یصدا

 کرده رمیکرد و اس یپست فطرت ولم نم نیا اما

 

 انگار تشنه بود یمحکم و وحش دیبوسیفقط م بود

 کردم نشد که نشد یهرکار
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 شدیاشکم اضافه م یبه تعداد دونه ها فقط

 رفتنیکردنم و داشتن م دایشده بودن از پ دینا ام دمیرو شن ایرو یآخر که صدا لحظه

هق هقم آزاد شد اما بالفاصله دستش و گذاشت رو دهنم و لباش  یلبام برداشت که صدا یلحظه لباش و از رو همون

  دیو گذاشت رو گردنم و بوس

 من و با خودشون بردن  دیدخترا رفتن و ام رفتن،

  شمیدارم نابود م ینیبب ییکجا ااااایخدا

به گلوم و با خشم نگام کرد و سرش و  دیدفعه با دست چسب کیشدیداشتم فرار کنم اما نم یو سع زدمیزجه م فقط

 خون و تو دهنم حس کردم یگاز محکم از لبام گرفت که شور هی نییآورد پا

 بده خددددددااااااااااااانجاتم  ایخدا

 دیشن یانگار خدا هم صدام و نم اما

 دیو کش پیشده بود افتاد به جون لباسم محکم دستش و برد پشتم ز یوحش انگار

 و التماس گفتم هیگر با

 ولم کن هق هق  کنمیتو رو.....تو رو خدا........ خواهش م-

 تقاصه هی نیا یکه خودت خواست هیزیچ نینگو ا یچیه سسسسسیه-پسره

 تو رو............. یخواستم ولم کن لعنت یمن ک-

 حرفم و ادامه بدم دوباره لباش و گذاشت رو لبام  نزاشت

 ها و حرفم و تو گلوم خفه کرد  زجه

 گردنم  یرو زاشتیم زیو لباشو ر دیلختم و بوکش یرفت تو موهام و موها سرش

 شد یدفعه دوباره وحش کیشد  شتریبمن  هیگرفت و گر زیگاز ر هیرفت رو الله گوشم  لبش
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 دمیکش یم غیکردم ج یکردم خواهش م یم هیشده بود من گر اهیبرام س ایدن گهید

 دادیاون گوش نم اما

درد و درد و  دمیو گرفت و من فقط درد کش میو تمامه دخترانگ میاما اون گوش نداد اون تمامه زندگ دمیدرد کش من

 درد

  دیو خواب دیتخت دراز کش گهیدستمال من و گذاشت کنارو طرف د هیکارش تموم شد مثل  نکهیاز ا بعد

 بودم رهیکردم اشکم خشک شده بود فقط به سقف خ ینم هیگر گهید منم

موهام به هم  ومدیم کیکر کننده موز یهنوزم صدا دمیبا عجز و درد به زور بلندشدم و لباسام و پوش دیخواب یوقت

 بود دورم پخش  ختهیر

  اهیپربود و س ملینگاه کردم تمامه صورتم از ر نهیدور به ا از

 بود که انگار مُردم  دیسف یطور رنگم

 گرفتم  شیداغه داغ بود انگار آت بدنم

 و برداشتم فمیو گرفتم دستم ک کفشام

  نییحال خراب و تلو تلو از پله ها رفتم پا با

 کس نبود  چیه

 ننیب یحداقل شکستنم و نم بهتر

 بود نییبرگشت عقب و چشمش به من خورد سرم پا ایطرف در تا درو باز کردم رو رفتم

 معلومه کدوم گو................- ر

 صورتم و آوردم باال حرفش و قطع کردو با ترس نگام کرد یوقت

 هیشده هد یچ- ر
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 بشه ریبود تا دوباره اشکام سراز یچند کلمه کاف نیهم

 گفت دیکه حالم و د ایرو

  ارمیتا برم مانتو هامون و ب نتتینب یکس ستایجا وا نیهم - ر

 نداشتم که حرف بزنم  ینگفتم توان یچیه

 بودو آماده بود  دهیاومد مانتوش و پوش ایرو

 و از دستم گرفت و کفشم و پام کرد فیآشفتم ک یمنم تنم کرد و شالمم گذاشت رو موها مانتو

 بغل راننده رو خوابوند  یو برداشت درو باز کرد و صندل چیسوئ فیکرد از تو ک تیهدا نیمنو به سمت ماش آروم

 و هق هقم بلند تر شد یو گفت دراز بکش منم بدون مخالفت سرم و گذاشتم رو صندل نیو گذاشت تو ماش من

 و روشن کرد نینشست و ماش ایرو

 جووووووووااب بده یکنیم کهیت کهیچرا چرااااا چرا قلبم و ت یجور نیچرا ا یلعنت یکجا بود یهد یکجا بود- ر

  شدیم شتریب میگر یو صدا زدمیبلکه زجه م دادمینم یمن نه تنها جواب اما

خونشون پارک کرد مبادا مامانم از پنجره ما رو  نگیتو پارک عیو سر نیکمتر شده بود ماش میبه خونه گر میدیرس

 و نگران بشه نهیبب

 باال درو باز کرد  میشدم و با آسانسور رفت ادهیکرد پ کمکم

 و آروم درآورد  کفشام

 و برد تو خونه  من

 م؟یبعد حرف بزن یحموم سبک بش یبر یخوا یم- ر

 نگفتم فقط به حموم نگاه کردم آروم رفتم سمتش یچیه

 تنشو یرو بو یبو اون عوض دمیبو م کردمیچندش و نجاست من و فراگرفته بود حس م حس
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 کردم نجس شدم یم حس

 و از تنم در آورد و فرستادم توحموم یلباس مجلس ایرو

 دوش  ریو رفتم ز اوردمیلباسام و در ن هیبق

 یدستم جا یاما بازم گرمم بود به دستم نگاه کردم رو دمیبا باز شدن آب لرز دفعهیسرد و باز کردم گرمم بود  آب

 انگشتاش کبود شده بود 

دختر شهر شده  نیزشت تر کردیدختره بدبخت که احساس م هیدر حموم به خودم نگاه کردم  یسراسر نهیآ تو

 زن  نیبهتره بگم زشت تر یبیدختر دختر دختر دختر چه واژه غر

  غیشدم رفتم طرف ت وونهیشد د ریفکر دوباره اشکام سراز نیا با

  یاون عوض فیکث یانگشتا یدستم جا یکبود یو گذاشتمش رو جا برداشتم

 ضربه  نیدوم یکبود یجا نیزخم شدو خون اومد دوم یفقط سطح دمیو کش یاول

 ضربه و.......... نیسوم ،یسوم

 هق هقم باال رفت و زجه زدم دمید یکبود یرو گردنم جا نهیدفعه تو آ هی

 شده درو باز کن یچ یهد یخوب هیهد -ایرو

 با توام  هیهد

 کردمیگلوم و فقط هق هق م یکبود کیو گذاشته بودم نزد غیمن ت اما

 درو باز کردو اومد تو  ایدفعه رو هی

 دیکش غیج هیگلوم  کینزد غیخون دستام و ت دنید با

 ابوالفضل خون ای-ایرو
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 /"ایرو "/

 و گرفتم و پرت کردم  غیو ت دمیدستش و کش اطیرفتم طرفش و با احت عیخون سر دنید با

 بود و ادیز یلیبود اما خ یکردم زخماش سطح بلندش

 

 دوش  ریبردمش ز ومدیم خون

 قدر آبش سرده  نیا چرا

 کردم میو تنظ آب

 دورش و با باند زخماش و بستم  دمیچیو حوله رو پ رونیو شستم آوردمش ب زخماش

 ریو با سشوار موهاش و خشک کردم آخراش بود که دوباره زد ز شیآرا زیبردمش سمته م دیچک یاز موهاش م آب

 هیگر

 عذاب   یعنیوضع  نیتو ا دنشیتحمل نداشتم د گهید

 میتر بود کیاز خواهرم به هم نزد ما

 تو بغلم اونم سرش و گذاشت تو بغلم و صداش بلند تر شد  دمشیخاموش کردم و کش سشوارو

 و نوازش کردم  موهاش

 زمیشده جون به لب شدم عز یچ یبگ یخوا ینم هیهد-

 ترس با لکنت با هق هق آروم شروع کرد به گفتن  با

  دمیشن یمردم و نم یکه کاش م ییزایگفتن چ به

 خواهر گلم یدیکش یچ زکمیعز یدیکش یچ

  کردمیم نیو من نفر گفتیهق هق م با
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  کردمیو من نوازش م گفتیدرد م با

 کردمیم هیپا به پاش گر منم

  دیحال شد بردمش طرف تخت دراز کش یقدر گفت و گفت تا آروم و ب نیا

  دمیو خودمم کنارش دراز کش دمیروش کش پتو

 بغلش کردم    آروم

 با آرامش دیخواب

 بود  یتصنع یکه بعد از اون همه سخت یآرامش

 کم کم خوابم برد  منم

 ود مثل کوره داغ ب دمیکنم تا به صورتش دست زدم ترس دارشیشدم خواستم ب داریگفتنش ب ونیناله و هز یصدا با

 ظرف آب و دستمال آوردم  هیرفتم و  فورا

  شیشونیکردم و گذاشتم رو پ سیو خ دستمال

 کردم اما همچنان تب داشت هیپاشو

 تو حلقش  ختمیشربت آوردم و به زور سرش و بلند کردم و دهنش و باز و قطره قطره ر رفتم

 ادینم نییخدا چرا تبش پا یا

 شونیساعت چهار صبح بود اما مهم نبود زنگ زدم دکتر خانوادگ شیرفتم سمت گوش دفعهی

 گهیهفت بوق بردارررر دبوق دوبوق  هی

 دییالو بفرما-

 خواب آلود بود صداش
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ومدم ا یمیکه چند بار با خانوم عظ یهستم همون یمیکر ایرو یمیالو سالم دکتر من دوست خانوم عظ-گفتم شرمنده

 دارم اجیخدمتتون به کمکتون احت

 شد ارینگرانم دکتر هوش یدفعه با صدا هی

 خترمد یشناختم چه کمک یمیبله خانوم کر-

 دیایهرچه زودتر ب شهیتونم انجام بدم م ینم یکار چیبد شده دکتر من ه هیحال هد-

 رسونمیباشه دخترم زود خودم و م-

 ساختمون روبه رو خونشون ساختمون ......... من منتظرتونم دیایب دینر یمیممنون فقط دکتر خونه خانوم عظ-

 چشم دخترم خدافظ-

 خدافظ -

 مردم و زنده شدم ادیدکتر ب تا

  میاومد و سالم کرد دکتر

 کردم دکتر رفت طرفش  شییطرف اتاق راهنما به

 لباساش و تنش کرده بودم ادیدکتر ب نکهیاز ا قبل

 خبر ندارن یمیعظ هیباالست چه طور آقا یلیدخترم تبش خ-دکتر

 خوام نگران بشن ینم دیبه عمو نگ کنمیخواهش م-

 اما چرا-دکتر

 کتررررد کنمیخواهش م-

 کرد نشیتوش و معا ختیسرم وصل کردو چند تا آمپول ر هینگفت  یزیچ گهید دکتر

 وجود نداره یماریدخترم عالمت ب نیبب-دکتر
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مراقبش  یلیخ دیهستش و فکر کنم زخماش کار خودش باشه با یتب عصب کیتب  نیزخماش مشخصه ا یاز رو اما

 و سوپ مصرف کنه بهتره عاتیاز استرس دورش کن و فردا هم ما یباش

 همه استرس امکان داره آسمش بدتر بشه اما زخماش......... نیمواظبش باش با ا یلیکن و خ هیدارو هارو هم ته نیا

 ابونیدعوا برامون تو خ هیحادثه،  هیخب....خب زخماش...... چه طور بگم  یول کنمیم هیچشم دکتر دارو هاش و ته-

 شدزخم ها نیاومد که باعث ا شیپ

 باشه دخترم اما مراقبش باش-بهم کرد و گفت ینگاه مشکوک دکتر

 رو ازش گرفتم و پول و پرداخت کردم  نسخه

 کم بشه دیشا میحداقل از شرمندگ دیکن لیتازه دمه م ییدکتر چا دینیبش-

 رفت  ینگام کردو نشست و بعد از صرف چا یبا مهربون دکتر

 کنه هینسخه و پول دادم و فرستادمش زود دارو هارو ته کیزدم پ زنگ

 

 /" هیهد "/

 

 با مامان حرف زدم یخونه هم نرفتم فقط چند کلمه تلفن یگذشت حت ییروز از اون روز کذا دو

 شهینم یافکار دورم کنه ول نیداره از ا یسع ایرو

 متولد شده گهید هیهد هیشاد مرده و  هیاون هد دونمیو م نیبسازم اما ا تمیکردم با موقع یسع

 خوام برم خونه یم-

 میکن تیشکا میبر ایگوش بده به حرفم ب یبگ یخونه چ یبر هیهد- ر

 شهیبابام مامانم همهههههه نه نم فهمنیهه اونوقت همه م تیشکا-
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 کار یهاااااا چ میکار کن یپس چ- ر

 دمیلکه دار ادامه م یزندگ نیبه ا یچیه-

  یکنیسکوت م یآخه تا ک- ر

 دونم ینم یچیدونم ه ینم-

 طرف خونه  میبرد ایو با کمک رو لباسام

 طرف آسانسور و طبقه دوم میزنگ و زدو در باز شد رفت ایرو

 تنگ شد نقدهیدلم ا یکوجا بود یسلللالم آج-مایگفت ه یبا شاد شهیباز کرد مثل هم مادرویه

 تو میسالم بر-

 کالمم تعجب کردن  یهم مامانم از سرد مایه هم

 تو اتاق میسالم گفتم و رفت هیمامانمم  هب

 هیکردن هد یچه گناه نایا- ر

 کنمینگو خواهش م یچیه-

 موند و شب رفت چون پدرو مادرش برگشتن شمیپ ایشب رو تا

 

 /"اریسام "/

 

 ومدیم کیموز یبود و صدا کینگاه کردم ساعت  میشدم به ساعت مچ داریخواب ب از

  دیترکیداشت م سرم
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 جانیاومد جشن آراده اما من ا ادمیتازه  دمیتختم لباسام کجاست پاشدم لباسام و پوش یاطراف نگاه کردم چرا رو به

 کنمیکار م یچ

 اومد  ادمی زیمغزم جرقه زدو همه چ کدفعهیبود خون خون خون  یافتاد به تخت چرا تخت خون نگاهم

 کردنیصداش م هیدختر هد اون

که قرار بود  یهرزه دست روم بلند کرد همون یبه خاطر شاد ییکه تو پارک سا یهمون رایگ یبلند چشما یموها

  ینجوریتقاص پس بده اما نه ا

 یشاد ادیاون روز پارک و  ادیاومد  ادمی کدفعهی دنشیبا د امشب

 فسفود افتادم  ادیشدم  یعصبان

 شنهادمیکردن پ رد

بهم زد تا خرخره مشروب  هیکه هد یلیباهام کرد س یکه شاد یاومد کار ادمی یو شاد ییپارک سا انیجر شتریب اما

 خوردم 

ز ا یکیکه از بابت دوستش راحت شد به  المیخ ییدنبالش رفتم رفت طرف دستشو الیدوستش رفت تو و دمید

 چیبگه دوستش طبق دوم اتاق سمت چپ کارش داره و بهش گوشزد کردم ه هیمستخدما پول دادم و گفتم به هد

 با خبر نشه انیجر نیاز ا یا گهیکس د

 ترس براش خوب بود  کمیتو اتاق  رفتم

 نیهم کردمیو ولش م ترسوندمیم کمی

همون لحظه دروقفل کردم برگشت شوکه  دیبا غرغر وارد اتاق شد اما من پشت در بودم که من و ند قهیاز پنج دق بعد

 شد بحثمون شد

 بود الغر نبود برعکس تپل و تو پر بود اما خوشگل  یدختر قشنگ و لوند هووووم

  زدیبرق م یاز خشم و گستاخ چشماش

 چشمام و گرفت  یافتادم خون جلو یشاد ادی دفعهیجلو مقاومت کرد انداختمش روتخت  رفتم
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 ولش کنم  گفتیخواست ببوسمش م ینم یپروا بود حت یب هیهد

  کردیم تمیاذ شتریب نیکردو ا یبود که خواهش نم یدختر مغرور اما

  شدمیبزنه خفش کردم هرلحظه تشنه تر اون لب ها م غیاومد تا خواست ج رونیازب ییلحظه صدا کی

 بود یبودن قرمزو حجم دار عال ایطعم دن نیبهتر انگار

 و.............. شدیم شتریب شمیآت هرلحظه

 اما نجابتش براش باارزش تربود  شدینجابتش التماس کرد هه غرورش داشت خرد م یآخر برا لحظه

 گوش ندادم و...........  زیچ چیدختربرام منبع آب بود به ه نیمن تازه تشنه شده بودم ا اما

 کار کرد  یدلم براش سوخت من چ شدیم یطور نیا دینبا ایخدا یوا

 فقط قرار بود بترسونمش من

 میهمه جا باهم بود ییدوستم که از راهنما نیبهتر تقه به در خورد که شوکه برگشتم طرف در بهداد اومد تو دوتا

 دو ساعته دنبالتم  ییکجا اریسام-بهداد

 نگاهش خورد به تخت  دفعهی

 نگاه به تخت کرد هینگاه به من و  هی

 تووووووو  یکار کرد یچ-بهداد

 نگاه بهش انداختم و ماجرارو گفتم هی یمونیو پش تیعصبان با

بهم  دخترو هی یزندگ یفهمیپسر اصال م یکار کرد یبوده چ ریاس نجایدوستش نگرانه نگو بدبخت ا دمیهه د-بهداد

 کس و قبول نکرد چیکه امشبم محجوب بودو درخواست ه یدینبود د یاون دختر بد یختیر

 دمینفهم یچیشد بهداد ه یچ دمینفهم دونمیم دونمیم-

 کنه؟ تیممکنه ازت شکا یدونیم-بهداد
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 ارین ادمی یرو خدا ه آره آره تو-

 ارهیم ادتیاما وجدانت  ارمینم ادتیباشه من -بهداد

 بــــــــس کن-

 آبرومون بره دنینفهم هیتابق میگم و گورکن میبرو کنار مالفه رو بردار ایباشه ب- ب

 کرد  دایپ کیپالست هیو برداشت رفت طرف کمد از اونجاهم  یطرف تخت رو تخت رفت

 کردمیاما من فقط نگاش م کیو انداخت تو پالست یروتخت

 خونه میکن تا سه نشده بر یبِر و بِر من و نگاه نکن وضعت و درست کن برو از آراد خدافظ- ب

 وقت پست نبودم چیسالم ه26 یمن بودم اما من توزندگ نیا نهیآ یجلو رفتم

 شد  یطور نیامشب ا چرا

 رفتم طرفش دمیخارج شدم آرادو د الیو از و نییپا رفتم

 میرفع زحمت کن گهیمن و بهداد د گمیم کیآراد جان بازم تولدت و تبر-

 کجا پسر تازه سرشبه-آراد

 بهتره میبر کنهیسرم درد م کمی-

 دیاومد میداداش خوشحال شد لتهیباشه هرجور م-آراد

 ممنون خدافظ-

 دمیفهم ینم یچیخونش مغزم هنگ بود ه میکردم و بابهداد رفت یآراد خدافظ از

 

 /" هیهد "/
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هه کارم به کجا  میکردیخانوادم بفهمن به روانشناس مراجعه م نکهیبدون ا ایکه با رو یماه کیماه گذشت  کی

 دهیکش

 

 زیچ نیتهران قبول شدم  بهتر یرو خوشحال کنه داروساز هیکه تونست من و بق یزیکنکور اومد تنها چ جینتا روزید

ن دندا داهمیبود ش نایا ایجا و بغل دانشگاه رو کیترانه هم با من قبول شد و دانشگاهمون  نکهیبود و بهتر از اون ا

 قبول شد یپزشک

 دانشگاه بود اما از پنج ساختمون و پنج رشته مختلف هی

 مسمم شدم ندمیآ یبسنده کردم و برا کیلبخند  کوچ  هیخوشحال شدن اما من به  یلیخ یهمگ

 ام اومد دوتا خاستگار بر وریشهر یتو

 بود  یداشتن اما من جوابم منف زیبودن همه چ یخوب سیک

   دونستیم ایو فقط رو لمیخواستن اما دل یم لیاز من دل همه

 خونه  میتنها موند ایامسال با خانوادم شمالم نرفتم و با رو یحت

 من شیکردم نرفت و موند پ یاونم رفتن روستاشون هرکار خانواده

 رون؟یب میبر-ایرو

 نچ-

 آخه چرا-ایرو

 گردش ندارم یبرا یحس چیچون ه-

 به خاطر من-ایرو

 بهش انداختم و قبول کردم کینگاه کوچ هی

 م؟یکجا بر-
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 ییپارک سا-ایرو

 بهم دست داد  یشدم حس بد یجور هی ییپارک سا دنیدونم چرا با شن ینم

 دونستم یو نم لشیدل اما

 نمایس مینه بر-شدم و گفتم کالفه

 خوبه نمیآرهههه ا-ایرو

 

 روز دانشگاه نیاول امروز

 دید دید،دید دید،دید دید

 زنگ  یخدااااا بازم صدا یا

 ییورفتم دستشو دارشدمیب باآلخره

 همه تو هواست چشام سبز سبز شده دورشم قرمزه  سونیمنم موهام مثل اد یجنگل نیخدا ا ااااای

 خودم وحشت کردم افهیاز ق خودم

 چشمام رفع شد یبعد قرمز کمیو شستم  صورتم

 که نگاه کنم جواب دادم نیزنگ خورد بدون ا میکه گوش شیآرا زیتو اتاق جلو م رفتم

 یاول صبح هیهااااااان ک-

 باز خر گازت گرفته هیچ-ایرو

 یآره تو گازم گرفت-

 خر عمته ااااااا دختره پررو-ایرو

 بگو حوصله ندارما-
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  ارمیب نیماش ایدت با خو یبریاخمو امروز منم م یشیباشه بابا پ-ایرو

 شهیکالست ساعت چند تموم م نیآخر میریم ییدوتا ،یالک ارین-

 2:30ساعت -ایرو

 خدافظ میگرد یتمومه باهمم بر م 2کالسم  نیخوبه منم آخر-

 خدافظ-ایرو

کار کنم  یخداحاال پشتش و چ یکردم و شروع کردم به بستن موهام همه رو باال جمع کردم و سفت بستم وا قطع

 طبق معمول شروع کردم به بافتنشون

  یرژ مات کالباس هیبه چشام زدم و  ملیر کمی بعدش

 داشتم نه حوصله حراست شتریب شیحوصله آرا نه

 طرف کمد رفتم

تابارو برداشتم و ک یمشک دیکوله سف هیهم سرم کردم  یتا زانو برداشتم مقنعه مشک یو مانتو مشک یمشک نیج هی

 دمیو پوش دمیآلستار سف یم دمه در کتونتوش رفت ختمیر

 ایکنیضعف م یخور یصبحانه نم هیهد-مامان

 میخور یم ایبا رو یزیچ هینه مامان جان تو راه -

 خدا به همراتون زمیباشه عز-مامان

 اومد  ایو آوردم تو کوچه که همون لحظه رو نیماش نگیکردم و رفتم پارک یمامان خدافظ از

 میهم بخور یزیچ هی میبپر باال بر-

 میاتفاقا منم صبحانه نخوردم بر-ایرو

  میخورد دمیخر یشکالت کیکاکائو و ک ریگوشه نگه داشتم رفتم و دو تا ش هیدانشگاه  هیکاینشست نزد اومد
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 راه افتادم دوباره

 جا پارک کردم هیو  نیبا مکافات ماش باآلخره

  میدیاز جاپر یکی یتو محوطه که باصدا میرفت ایرو با

 پخخخخخخخخخ

 ترانه است دمید برگشتم

 گهیسالم کردنته د هیجا-ایرو

 هیجور نیکال مدلش ا نیا-

 حاال مثال سالم-ترانه

 ؟یبریم یآبرومون و روز اول ینگفت کیعل میریگ-

 نمتونیب یخودمون بعدا م یطرف واحدا رمیشده م رمیمن د الیخ یبچه ها حاال ب-ایرو

 کشهیطول م میکن دایتا کالس و پ میاهم برم ایب یباشه برو تا بعد هد-ترانه

 میباشه بر-

 گذشت یو خوش یروزم به خوب اون

  کردنیو عمر مارو کوتاه م رفتنیها پشت سرهم م روز

 کنندست تیمن اذ یاما برا ستین یبد یاز دانشگاه گذشته روزا یدوماه

 

 مااااا مااااان من اومدم-

 ناهار ایسالم بدو لباسات و عوض کن ب-مامان

 م؟یدار یچشم ناهارچ-
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 گهید ینیب یخودت م ااایگشنه پلو ب-مامان

 باشه اومدم-

 تاپ دکلته و شلوارک ستش عوض کردم  هیاتاق و لباسام و با  رفتم

 آشپزخونه رفتم

 یجووون قرمه سبز آخ

 گشنه پلو ها نیجون تا باشه از ا وایه-

 شور بشه ترسمینمک غذا به اندازست م زینمک نر-مامان

 مامان مارو باش  پووووف

 دمیخودم برداشتم وغذا کش یبشقاب برا هی

آروم و سست بودم  یلیخ یزیطور بودم تو خوردن هرچ نیهم شهیآروم شروع کردم به خوردن هم شهیهم مثل

 کردمینفر تموم م نیوقتا آخر شتریب

 طرف اتاقم که رفتمیاز خوردن ناهار تشکر کردم داشتم م بعد

 کارت دارم ستایوا هیهد-مامان

 دییجونم چشم بفرما-

زنگ زدن  هیازت خوشش اومده وضعشونم که خوبه پسره هم پسره خوب و کامل ییپسر خانوم صحرا نیبب-مامان

 انیهفته ب نیمنم گفتم آخر ا یخاستگار یبرا

 بهتره بگم زن هستم ای ستمین یاما من دختر کامل هیآره اون پسر کامل هه

 خوام ازدواج کنم  یمامان جان من فعال نم-

 رد کن ومدیخوشت ن انیب میکن یمادر زورت که نم-مامان
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 دفعه نیباشه چشم اما فقط ا 

 گرفتم بخوابم میآرامشم تصم یتو اتاقم و برا رفتم

  هیجوابم منف دونستمیهفته شدو خاستگارا اومدن م آخر

 شد ینم نمیاز ا ریغ یعنی هه

 رو اعالم کردم یروز بعد جواب منف دو

 ردشون نداشتم فقط گفتم نه یبرا یمنطق لیدل ینگفت اما نگاهش پرسش گرانه بود حت یزیچ بابام

اشت صبرم د گهیاستاد راستاد د نیبخونم ا نکهیبدون ا زدمیم تاریدانشگاه نداشتم نشسته بودم تو اتاق و گ دوشنبه

 بشه صبرم تموم بشه و آموزشگاه و رو سرش خراب کنم یک کردیم زیو لبر

 تلفن بلند شد یاصد

 دییبله بفرما-مامان

 ؛...................-

 نجاستیبله هم-

 ؛.................-

 بگم واال یچ-

 ؛...............-

 بهتون دمیبله چشم من به پدرشم خبر بدم اطالع م-

 ؛...........-

 خدانگهدار-
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 ییرایطرف پذ رفتم

 بود مامان یک-

 امهریخانم آر-مامان

 ه؟یک امهریآر-

کرده و  دایخوشش اومده باآلخره شماره خونه رو پ دهیاز مراسما تورو د یکی هیدونم مادر گفت پسرش تو ینم-مامان

خودش گفت فردا دوباره  دمیزنگ بزنه منم گفتم به پدرت بگم بهشون خبر م یخاستگار یداده به مادرش که برا

 زنهیزنگ م

 یجوابمون منف انین دیمامان بگ-

 بابات بگه ینم هرچدو یمن نم-مامان

 خوام کهنه بچه بشورم نه بابا یمن م-

 زشته هیهد هیچه حرف نیا-مامان

 که عمه بابا شلوار برمودا بپوشه نهیزشت ا-

 هم خندش گرفته بود هم اخم کرده بود مامانم

 با لبخند رفتم تو اتاقم منم

 هی یییییان شوهرش بدن اونم به کخو یم کردیکرده بودو فکر م دایسال داشت مغزش مشکل پ85عمه بابام  آخه

 ساله 50مرد 

 بگم واال یچ هههههههههههه

 کتابام و برداشتم  رفتم

 فهممیم ییزایچ هیحداقل  ستیبخونم بد ن کمی
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ساعت نه شبه اُه  دمیدر به خودم اومدم سرم و بلند کردم د یکردم به خوندن و متوجه اطرافم نبودم که باصدا شروع

 چه قدر درس خوندم

 در بازه-

 تو امیب تونمیسالم م-بابا

  ایب یسالممم آره باباجون-

 و دانشگاه چه طوره  ؟درسیخوب-بابا

 رسوننیخوبه سالم م یممنون همه چ-

 لبخند زد هی بابا

 میحرف بزن یوقت دار-بابا

 وقت دارم شهیشما هم یمن برا-

 دخترم یحرف و به مادرت زد نیسر اصل مطلب چرا ا رمیم هیهد-بابا

 اومد ادمینگفتم آها  یزیمن که چ گهیحرف و م ومکد

خب،اونم  زارهیآقاجون نم رتهیخب زشته عمتون با اون سن شلوار برمودا بپوشه غ گمیخب بابا مگه بد م-

 شلوار برمودا اونم تنگ  یچــــــــــ

 ؟یداد ریباز تو به عمه من گ هیشلوار برمودا چ هیهد یگیم یچ-بابا

 دیگرفته بود اول خوب خند خندش

 به مامان نزدم که یا گهیپس من حرفه د واااا

 دیگیبابا پس کدوم حرف و م-

 شد یدوباره جد بابا
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  میچون دختر جوون دار میدر خونمون و رو خاستگارا ببند میتون یدخترم ما نم نیبب-بابا

رو رد  ایو رد کرد قبل یکس شهینم لیدل پس بدون میاریقانع کننده براشون ب لیدل دیبا میهم ردشون کن میبخوا

 انیکه ن یگیکنم چرا م یگفتم هنوز جوونه دردونمه حق انتخاب داره اما درکت نم یکرد

 دیبابا ازم خسته شد-

 نمیبغلم بب ایب-بابا

 بغل بابا رفتم

 قلبش خسته کهیت هیمگه از  یکس یتو دختر اول من یتو همه وجود من یدونیخودت خوب م زمیعز هیخسته چ-بابا

 انیب امهریبزار خانواده آر زمیعز اریقانع کننده ب لیجوابت دل ینده اما برا یگم ردشون نکن جواب منف ینم شهیم

 بده یبا منطق جواب منف ومدیخوشت اومد اگه خوشت ن نیاز ا دیشا

 مسائل باشه نیا ریخوام فکرم درگ یمدت نم هیتا  ییباشه بابا شیآخر گهید نیاما ا دیشما بگ یچشم هرچ-

  انیپنج شنبه ب گمیباشه باباجان پس م-بابا

 رفت و من و با فکرام تنها گذاشت بابا

 کارکنم خسته شدم خدا  یچ ایخدا

 یو به هم زد میپسره نامرد که زندگ یلعنت بش یا

 و گفتم اونم بدتراز من رفت تو فکر انیجر اویزدم به رو زنگ

 یتنها نباش شتیپ امیپنج شنبه ب یخوا یم-ایرو

 یکنیم یلطف بزرگ یایاگه ب یوا-

 که کمکتم کنم امیباشه پس پنج شنبه ساعت دو م-ایرو

 یخوب یلیخ یمرس-

 دونستمیم-ایرو
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 ششششیا یاز خود راض-

 خودتم یکپ-ایرو

 حرف نزن وقتم گرانبهاست-

 خب حاال خدافظ-ایرو

 خدافظظظظ-

 

 یآجــــــــــــــــ گهیپاشوووووو د دارشویب یبلند شو آج یییییآج-مایه

 رونیبرو ب یتو راحت ش رمیبم یا-

 من مأمورم و مقذور رینخ-مایه

 یچ یو چ یمأمور-

 گهیمقذور د-مایه

 اون معذوره نه مقذور-

 دارشووووووووووویباشه حاال ب-مایه

 بدتر از تو نبود؟ یآسمان ی؟؟بالیایآخه چرا سر صبح تو م-

 ؟؟؟ینیبیخواب م یهستم باز دار مایکه من ه ستمیمن بال ن-مایه

 فهمهینم یچیکه ه نیخداااااااااا ا یا-

 رمایمهدکودک م فهممیمن خوب م-مایه

 یکار دار یچ دارشدمیب ایب-

 ببرنت انیخوان ب یاول به من صُبونه بده بد خوشِل کن م-مایه
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 کولم کنن ببرن که انینم هیبعدش خاستگار رمیاز حرص تو هم شده ها نم-

 خواستم ماله خودم کنم یو م برن؟اتاقتیبابا نم یا-مایه

 رووووووووووونیبرو ب مااااااایه-

 خوابم و حروم کردا نیفسقله بچه بب رونیب دیداد زدم که پر یطور

 بودن دیبهش صبحانه دادم آخه مامان و بابا خر رفتم

 براش کارتون گذاشتم و رفتم حموم بعدش

 جون کف  آخ

 مدل مو درست کرد هههههه شهیبا کف م یکل میحموم و کف باز عاشقه

 و نشستم شیآرا زیو رفتم طرف م دمیو حولم و پوش رونیساعت از حموم اومدم ب کی بعد

 نگاه کردم نهیچشمام تو آ به

خاستگارا و  نیکم کم از ا گهینداشت د یبرق چیاما تظاهر بود چشمام ه کردمیم یداشت درسته شاد یخنث حالت

 راحت بشم خدا لعنتت کنه پسره نامرررررد نایروز از همه ا هی شهیم یعنی شدمیکالفه مجواب رد دادنا داشتم 

 تو امیب تونمیجان م هیهد-مامان

 مامان ایب-

 ایخوریسرما م یدیچرا لباس نپوش-مامان

 دهیبهم دست م یحس خوب شهینم یزیچ-

 یبپوش یخوا یم یامشب چ یبرا-مامان

  میکنیانتخاب م یزیچ هی ایدونم با رو ینم-

 شده بگو امشب باهات تو مجلس بمونه تمیدلگرم یبرا-مامان
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 بود نیآره نظر خودمونم هم-

 به کارا برسم زود لباس بپوش رمیمن م-مامان

 چشم-

  دمیپوش یبا شلوار سرمه ا یبلند آب قهیتاپ بافت  هیرفت و منم بلندشدم و رفتم طرف کمدم  مامان

 کردم یریردگگ الرویاتاقم و مرتب کردم و وسا کمی

 نشسته بودم که در اتاق باز شد تازه

 درو گذاشتن واسه زدن-

 تو اتاقم دربزن یایبه بعد م نیاااا پس از ا-ایرو

 بگم حرف حق جواب نداشت  تونستمیم یچ

 ان؟یساعت چند م الیخ یحاال ب-ایرو

 اعصابم خورده حوصلشون و ندارم 8ساعت -

 رنیم هیمثله بق یدیجواب رد م انیم الیخ یب-ایرو

 یهه آخه تا ک-

 میکنیخدا بزرگه غصه نخور حلش م-ایرو

  مینگفتم تا ساعت شش به مامان کمک کرد یچیه گهید

که داد  میخوردیدوتا م میزاشتیم اریدونه خ هیتو ظرف  میدیچ ییخشک کرد و دوتا ایهارو شستم و رو وهیم من

 مامانم در اومد

 گهیبسه د دیشیم ضیدخترااااا مر-مامان

 خاله زننیآخه چشمک م -ایرو
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 زنمیمنم بهتون چشمک م دیاونوقت که دل درد گرفت-مامان

 دیآماده ش دیخوام بر یکمک نم-از حرف مامان خندمون گرفت که مامان با حرص گفت  ییدوتا

 تو اتاق میرفت ایرو با

 م؟یبپوش یچ-

 تو کت دامن بپوش یخوا یآوردم م یو شال زرشک یترک مشک یو شلوار کش یزرشک کیمن که تون-ایرو

 تسین یزانو هستن مناسب خاستگار یبودن و ندارم تازه کت دامنام همه دامناشون باال یبرو بابا من حوصله رسم-

 دمیم یساده باشه من که آخرش دارم جواب منف یمهمون هیکه شب پوشمیو شلوار م کیتون هی

 هیآره فکر خوب-ایرو

 ترو درشت یشیکه چشماش و م دیخط چشم پهن و کوتاه کش هیکرم زد و  نهیو رفت سمت آ دیلباساش و پوش ایرو

 یو رژلب آجر یبلندش زدو رژگونه آجر یبه موژه ها ملیر کمی دادیتر نشون م

مربند ک هیسه رب بودو تاشکم گشاد بودوبعداز شکم  نیسبز برداشتم که آس ریحر کیتون هیرفتم سمت کمد  منم

ا طرح ب یو شال مشک دمیپوش یمشک یشلوار کش هیزانو تنگ و چسب بود  یواز اونجا تا باال خوردیم کیبار یمشک

 سبزم و برداشتم تا بعداً سرم کنم

 م؟یکار کن یموهارو چ-ایرو

 زمیریآزاد م بندمیپشتشم فقط با کش م کنمیجمع کردنشون سخته من که جلو رو فرق وسط م-

 کنمیفقط فرق کج م کنمیکارو م نیپس منم هم-ایرو

 آره خوبه-

 نشستم نهیآ یو روبه رو زیسمته م رفتم

دم بلن یبه موژه هام زدم که مژه ها ملیر کمیرو به باال زدم  کیو بار دهیخط چشم کش هیتر از پوستم زدم  رهیت کرم

 اتم یحجم دهنده بود ورژگونه قهوه ا یکم رنگ زدم که مات و کم یرژ قهوه ا هیگذاشت  شیو به نما
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 بود میادیز یصور یخاستگار هی یشدم برا خوب

 هشته کهیساعت نزد دییدخترا بدو-مامان

 چشم-میگفت ییدوتا

 سمت در میو رفت میو پامون کرد یمشک یسانت7و کفش پاشنه  میو سرکرد شالمون

 ؟یبریو نم تیگوش-ایرو

 واسم اریچرا ب-

 میبرداشتم بر-ایرو

 که زنگ وزدن و بابام درو باز کرد ییرایتو پذ میرفت باهم

 مادر یدیپوش کیچرا تون-مامان

 ادیبدم م یامشب خوبه،از رسم یبرا هیمامان جان مجلس-

 بگم واال باشه  یچ-مامان

 کنار بابا میمهمونا اومد ماهم رفت یصدا

خوب  ایبه من و رو دیکردو رس یاومد تو با همه سالم و احوالپرس نایا158پوش قد  کیش 49ای47خانوم حدود هی اول

 درسته؟ یباش هیهد دیتو با-نگامون کرد و رو به من گفت

 دیدیبله اما از کجا فهم دیسالم خوش اومد-

 بغلم عروسکم ایب زمیسبزت عز یاز چشما-خانوم

 رو هم بغل کردو رفت تو ایشد رو یمیچه صم نیخدا ا ااااای

 ساله اومد تو و باهمه سالم کرد13دختر حدود هی بعدش
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 سالم کرد طنتیهم باش ایمن و رو به

 میداد یجوابش و به گرم ماهم

 بغل کردن و ما رو تو بهت قرار دادن گرویمسن تا اومد تو با بابا همد یآقا هی

 کجا نجایخان شما کجا ا امکیس-بابا

 نجایدله جوونامون مارو کشونده ا-امکیس

 قیرف یداخل خوش اومد دییبفرما-بابا

 عمو بهزاده قیرف اروی یدخلمون اومده هد -لب گفت ریز ایرو

 گهید میبدبخت-

 کردو رفت تو  یاحوال پرس ایاومدو با من و رو امکیس آقا

 مینیرو بب اروی افهیق میکردیم یسع یه اهمیمن و رو مینیصورتش و بب زاشتیپسر وارد شد دسته گل نم هی بعدش

 تا به بابا سالم کنه نییدسته گل و آورد پا باالخره

  دنیاسترس و ترس تمامه وجودم و فرا گرفت دستام شروع کردن به لرز زدیقلبم کند م دیدفعه رنگم پر هی

 از من نداشت یانداختم اونم دسته کم اینگاه به رو هی

  کردیکار م یچ نجایا نیا کردمیخشم نگاش م با

 جلو ما دسته گل و گرفت طرفم  اومد

 و بکوبم تو صورتش پس تکون نخوردم  رمیو بگدسته گل  دمیترس

 که اونم حرکت نکرد  ایگرفت طرف رو شهیم عیداره ضا دید

 از بغلش اومد گهیپسره د هی یصدا دفعهی

 شهیبده به مامانش وگرنه بد م اریسام-پسره
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که پسرش و با خشم  امکیجز آقا س کردنیطرف مامان و گل و داد بهش همه با تعجب نگام م دیچرخ عیسر ارمیسام

  کردینگاه م

 زل زدن به ما یحس یبه دو پسر مقابلمون و اونا با حالت گنگ و ب میزل زد تیبا ترس و عصبان ایو رو من

 دینیبش دییبفرما دیستادیچرا ا-بابا

 چشم غره بهم رفت و گفت هی مامان

 دیستادیتورو خدا زشته دمه در ا دینیبش-مامان

 اشپزخونه میفتر اینشستن و من و رو همه

 

 /" اریسام "/

 

و  ادمهیهنوز  نشیریطرف طعم ش کیاز  شمیم وونهیدارم د کنهیعذاب وجدان ولم نم گذرهیم یماه کیاون شب  از

 مونمیطرف پش کیاز 

 خواد کنارم باشه  یندارم اما دلم م دوستش

 برمیترسوندنش لذت م از

 امیتو چشماش به وجد م یگستاخ از

 دوستش ندارم اما

  میکنیحلش م قینرو تو فکر رف-بهداد

 آره خدا کنه آرزو بشناستش-

 خونه آراد  میرفت
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 مینیتولد و بب هیعکسا میدوست دار میگفت یبهانه ا کیهم اونجا بود به  آرزو

 یعکس بودن تو عکس دسته جمع هیفقط تو  میدیآوردن با بهداد تک تک عکسارو د عکسارو

 هیدختر ک نیآرزو خانوم ا-

 ؟یآب ای هیدومشون لباس مشکک-آرزو

 هیلباس مشک-

 است چه طور هیاز دوستامه اسمش هد یکی-آرزو

 اومد جواب بده بد تر من من کرد بهداد

 ..... ام......خب چه طور بگمدیدون یم-بهداد

 شمیممنون م دیو شماره تلفن خونشون و لطف کن یلیازش خوشم اومده آرزو خانوم اگر ممکنه فام-

 من اجازه ندارم شمارشون و بدم اریاما          سام هیدختر گل یلیخ هیواقعاااا هد یوا-آرزو

 خوب بودنش باعث عذاب وجدانم شده نیهم هیآره دختر خوب هه

  هیاتیآرزو برام ح کنمیخواهش م-

 یدوسش دار یلیمعلومه خ-آرزو

 دونه از اجباره ینم گهیآره دوست داشتن د هه

 کن ادداشتیشمارشم  یمیعظ شیلیباشه فام-آرزو

  شیلیشماره و فام دنیفهم بعد

 ارهیبهداد تا آماره دختره و خانوادش و در ب یاز دوستا یکیطرف شرکت  میرفت ییدوتا

داره که  ییایمیو ش ییمواد دارو شگاهیآزما هیسالشه دختر اول خانوادست پدرش  18دختره  میدیدو روز فهم بعد

 معتبره
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 سطح متوسط رو به باالست شونیزندگ وضع

  یمیکر ایرو شونهیو دوست فابش که همسا هیطونیدختر خوب اما ش میدیکردن فهم قیتحق یوقت

 در اوردم نجایو تا ا شیو بم زندگ ریز هه

 که بابا اومد تو میبهداد تو دفترمون مشغول به کار بود با

 دیاااا سالم بابا خوش اومد-

 سالم معلومه چته-بابا

 ه باباشد یزیچ-

 ادیماه تو و بهداد چتونه اصال ز کی ستیمعلوم ن ختهیکارخونه بهم ر یبشه پسر تمامه حسابا یچ یخواست یم-بابا

 نمیبب دیبگ شهیبرامون بد م میبر شیپ یطور نیچه وضعشه ا نیا ستیحواستون ن دیایاگرم م ایکارخونه  دیاینم

 چتونه

 بابا و پدر بهدادم اومد تو و رو به بابا گفت کیلحظه در زده شدو شر همون

 صدات کله طبقه رو گرفته یراه انداخت دادیچرا دادو ب امکیشده س یچ-

 بگم یبگم بهمن چ یچ-

 جواب پس بدن  دیاآلن با کنمیدرکت م -بهمن

 مینیبه ما گفت بش رو

 میشنویخب م-بهمن

 و بابا یچ-بهداد

 مدیکه فهم یهمون شب دمتونیکه اومدم خونت و آشفته د یکردم از همون شب دایپ نتیو که تو ماش یهمون-بهمن

  دیافتاده زود بگ یاون شب چه اتفاق دیبود یمهمون

 بسه گهیصبرو تحمل د دیکه خودتون بگ اوردمیاآلن به روتون ن تا
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 بابا؟ نمیتو ماش دیکرد دایپ یچ-بهداد

و گرفتم و رفتم سمته  چیجا مونده سوئ نتیپشت ماشبهاره  لهیاون شب اومدم خونت گفتم وسا ادتهی-بهمن

فهههه مال هی دمید یتوش چ یدونیخواهرته اونم برداشتم اما م یبود فکر کردم برا کمیپالست هی الیبا وسا نتیماش

 مالفه پر لکه خون  هیپر خون 

 ؟؟یچ یعنی نایخراب اونشبتون ا حال

 من و بهداد رنگ باخت و بابا با تعجب زل زد بهمون  افهیق کدفعهی

 مینگاه به هم کرد هیو بهداد  من

 فهممیو م انیکه راحت جر یدونیم اریسام دمیتا خودم نفهم دیچه خبره حرف بزن نجایا-امکیس

 تر از من بودنگاه به بهداد کردم که اونم بد  هی فهمهین و م ایبابا اگه چند ماهم طول بکشه باآلخره جر دونستمیم

 اجبار شروع کردم به گفتن  به

 حرفم تموم یاز جشن و اون اتفاق وقت زیاز همه چ ییاز روز پارک سا گفتم

 

 شد  خیو بهداد توب دیچیبابا تو اتاق پ یلیس یصدا شد

 کااااااار  یپسر چ یکار کرد یمن تو رو نامرد بار آوردم تو چ-امکیس

 دیدونیازش م یزیه؟چیاون دختر ک-بهمن

 و....... یمیعظ شونیلیفام یدار ییایمیش ییمواددارو شگاهیساله پدرش آزما18دختر  هیبله عمو -

 ؟یمیکدوم عظ ییییییچ-امکیس

 یمیبهزاد عظ-

 دفعه بابا افتاد رو مبل و عمو مبهوت شد هی
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  قمیپسر با دختر رف یکار کرد یتو چ-امکیس

  دمشیکه چند بار د یاون دختر معصوم با

 یکار کرد یچ تو

 حرف بارمون کردن  یروز بابا و عمو کل اون

 کنهیاز ارث محرومم م ای  کنمیبا دختره ازدواج م ایگفت  بابا

 خوامش  یخدا درسته دختره خوشگله اما نم یا

 بودن  نیبابا هم عمو باهامون سر سنگ هم

 شیخاستگار میریم میاز دوماه باآلخره با اجبار بابا دار بعد

 

 /" هیهد "/

 

 اومده  ییپسره با چه رو نیا

  دیلرزیهمچنان م دستام

 از دستشون میدینکش یخوان کم بد بخت یم یچرا اومدن چ نایا هیهد-ایرو

 حالم بده دونمیفقط م کشهیدونم مغزم نم ینم ایدونم رو ینم-

 مادر اریب ییجان چا هیهد-مامان اومد یلحظه صدا همون

 گفتم ایبه رو رو

 ییچه برسه به چا دمیکوفتم بهشون نم-
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مامان و همه رو مرتب گذاشتم تو  هیزیاصل جه یتو فنجون ها ختمیهارو ر ییبه اجبارو به خاطر آبرو بابا چا اما

  ییرایطرح مجنون و بردم سمت پذ ییطال ینیس

 و آورد ینیریپشت سرم ش اهمیرو

نگاه مهربون نگاهم کرد از نگاهش  کیبا  دمیاسمشم تازه فهم یهه حت اریو به همه تعارف کردم که پدر سام ییچا

 خوشم اومد 

 دادم یبرداشت و رد شدم و به دوستشم چا ییچا هینگاهشم نکردم  یحت اریبه سام دمیرس یوقت

خش پ ینیریکه پشت سرم ش ایرو دمیآخ دوتاشون نامحسوس بلند شد برگشتم عقب د یرد بشم که صدا خواستم

 دوستش یپاشنه هم گذاشته رو پا هی اریسام یپاشنه کفشش و گذاشته رو پا هی کردیم

 خندم گرفت هم خنک شدم  هم

  مینشست میرفت ایرو با

 و دوستش یهمون سام ایجز پت و مت  دیکس ند چیبه هم ه میزد  یمکیو قا دستامون

ه ن اگبهزاد جا-رو به بابام گفت  امکیتعارف آقا س یحرف زدن رفتن سراغ اصل مطلب هه که بعد از کل یاز کل بعد

 بزنن یگپ هیدوتا جوون برن باهم  یاجازه بد

 بودم که با حرف بابا ترس و خشم همه وجودم و گرفت الیخ یب من

 کن اتاقت شونییجان راهنما هیهد-بابا

 ؟ییدوتا-گفتم ناخودآگاه

 به البته-زد به پهلوم منم تازه به خودم اومدم و گفتم ایاز حرفم شوکه شدن و رو همه

 اون هرکولم پشتم اومد بلندشدم

 شمیآرا زیم یصندل یتو اتاق و با ترس نشستم رو رفتم
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اومدو نشست رو تخت من و نگاه  کردیاتاق و نگاه م واریاما نشون ندادم داشت درو د دمیاومدو در و بست ترس اونم

 کرد

 کوچولو؟ یگینم یچیخبچرا ه-اریسام

 گرفت حرصم

 بگم و بدبختت کنم؟ زویبرم و همه چ تونمیاحت مر یدونیم نجایا یایهه واقعا روت شد ب-

 کوچولو یکن یکارو نم نیتو ا-یسام

 ارزه یبه امتحانش م-

 بلند شدو مچ دستم و گرفت عیبلند شدم سر تا

 دست نجست و برداره پسره نامرده خوش گذرون-

 دفعه گفت هیاما  دیصدام با بهت دستش و کش با

 یو حال نکرد ومدهینگو تو هم خوشت ن-یسام

 بهم بر خورد بهم تجاوز کرده اونوقت.... یلیخ

 چیعذاب وجدان دارم نه ه ایفکر نکن عاشقتم  نیبب-مهمونش کنم اما تو هوا دستم وگرفت یلیس هیطرفش تا  رفتم

 ندازهیدست خورده نگاهم نم هیکس به  چیچون دلم برات سوخت چون ه نجایکدوم فقط اومدم ا

 خرد شدم مگه من خواستم با تمامه توان شکستم

و تو گوشت فرو کن من به  نیخواد بعدشم خوب ا یبار گفتم بهم دست نزن دستت نجسه کفاره م هی یعوض نیبب-

و برگردونم اما نخواستم پسر مردم و گول بزنم بعدشم  یبرد نیکه تو نامرد از ب یزیاون چ تونستمیعمل م هی یراحت

 بکش اون دستت و همو من نخواستم حاال  یکردبهم تجاووووز  فتینره خوده کث ادتی

 و با بهت نگام کرد دیجملم دستش و کش نیآخر با
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و ازم  میکه زندگ کشمیم شیو به آت تیتمامه زندگ کنمیو بدون بدبختت م نیا نجایا ینره حاال که اومد ادتی نمیا-

 یگرفت

 یکدوم از آرزوهات برس چیبه ه زارمینم

 رونیگمشو از اتاقم ب حاالم

 هیه بعدشم پولم کورت نکنه ک یداف یلیتو رو بخرم پس فکر نکن خ هیپول دارم که صدتا یتند نرو کل نیبب-یسام

 کنم یهم خرجت نم یپاپاس

 اما اونقدر دارم که نامرد نشم کهیکه نگاهت کنم درسته خونمون کوچ یستیسره چار راهم ن هیتو گدا-

 آخرم و مخصوصا گفتم که بفهمه حرف

 نمیب یخب دارم مآره -یسام

 ینیبب ینتون گهیتا د یخوام کور بش یم-

 کردیداخل اتاق داشت خفم م یهوا رونیو باز کردم و رفتم ب دراتاق

واااا  کردنیرو نگاه م گهیکه مثل دوتا دشمن با اخم هم د ایو رو یپشت سرم اومد چشمم خورد به دوست سام اونم

 چشونه گهید نایا

 هیخب دخترم جوابت چ-امکیس آقا

 خوام البته با اجازه بابا یوقت م کمی دیاگه اجازه بد امهریآر یآقا دیدونیم-

 زمیعز یخودته باباجان حق فکر کردن دار ندیآ-بابا

 ه؟یباشه دخترم سه روز کاف-امکیس

 بله -

 به خون پت و مت ایرو خونه به خون هم تشنه بودن من و نیکه چهار نفر تو ا یگذشت شب شیشبم با تمامه بد اون

 حوصلم سر رفته دارشویب ایرو-
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 یکار دار یچ نجایهووووم تو ا-ایرو

 رونیب میکنم بر دارتیاومدم ب-

 کجا-ایرو

 خونه رازیدونم هرجا غ ینم-

 

 نمیطرف ماش میو رفت میکرد یشد آماده شد از خاله خدافظ داریب ایرو

 یشیخسته م ایاریو ن نتیبار تو ماش هی-

 چشم غره بسنده کرد هینگفت و به  یچیه ایرو

 طرف دربند میو رفت میسوارشد

 یباغ سنت هیدمه  میدیرس

  میو نشست میرودخونه انتخاب کرد کهینزد زیم هیتو  میداشتم رفت نگه

 ونیقل هیو  میو مخلفات سفارش داد یچا اول

 دیکشیم ونیقل ایو رو ختمیریم یو من چا آوردن

 جمیکار کنم گ یچ ایرو-

 ؟یکار کن یچ ویچ-ایرو

 یپسره سام نیا-

ت و ها هیگر ادتهی گفتیم ایروانشناس چ ادتهی میدیکه خودش کرده کم از دستش نکش هیکار یهد نیآها بب-ایرو

 تقاص پس بده  دیاونم با
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و  شیشش ماه زندگ نیتو ا میخوام بگم شش ماه نامزد بمون یچارش کنم م یجواب مثبت بدم اما ب خوامیم یدونیم-

  رمیو م کنمینابود م

شما دوتا  گهیپررو پررو م دیحرصم و در آورد شما رفت شبیدوستش د نیا هیهد گمینابود بشه م دیآره با-ایرو

 رمیو بگ نیخوام حال ا یدوست داشتم خفش کنم من م ایعنی دیهست ندرالیس یدوست مثه خواهرا

 دیبا میدیباهم شکستشون م ستین یپت و مت عقلشونم که درست و حساب هیبا همن شب شهیخب اون دوتا که هم-

 میهست یبفهمن ما ک

 بزن قدش  نهیآره ا-ایرو

 به هم که همه برگشتن طرفمون میدستامون و زد ییدوتا

 و بده به من ونیاون قل کمی-

 دکتر ممنوع کرد یهد-ایرو

 کنمیذرههههه خواهش م هی-

دوباره دادم  شهیم یجور هیحالم داره  دمید دمیپُک کش هید و لبخند زد منم که نگام کر کمیو داد بهم و  ونیقل

 میبکش ونیقل ومدهیبهش به ما ن

 چند روز جواب مثبت و اعالم کردم   بعد

 اومدن خونمون دوباره

 رفتیپذ یو اعالم کردم که همه جا خوردن اما پدر سام ممیشب تصم اون

 رفتیبخونن که پدرم پذ غهیص نمونیبود که پدرش گفت اگه پدرم اجازه بده ب یماه نامزد6 ممیتصم

  جمیهو نجایکه ا منم

 بترسه  کمی ستیاما بد ن شمینم اروی نیبود که قلب شادوماد بود هه من که عقد ا هیمهر گمید میتصم

 و گفتم چشماش شد دوتا گردو ممیتصم تا
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قلب شوهرم باشه ما که  هیدوست دارم مهر یهمراهم باشه حت شهیمن دوست دارم قلب شوهرم هم دیدونیخب م-

 میشیوقت از هم جدا نم چیه

 بهش انداختم یو گفتم نگاه خطرناک نیا

 تو نگاه اون تمسخر بودو تو نگاه من نفرت میعروس دومادا نبود هیو اما مثل بق میشد غهیشب ص همون

 دیبرقص کمیمادر  دیپاش-مامان

 مامان آخه.......-

 دیآخه نداره مادر پاش-مامان

 یرفت آهنگ گذاشت اونم چه آهنگ مایه

اما  میشد یجور هیآهنگ جفتمون  دنیآهنگ دوست داشتم هنر رقصم و نشون بدم با شن دنیدونم چرا با شن ینم

 ستیمهم ن

 

 /" اریسام "/

 

 و کم داشتم  یکی نیهم میگذاشتن برقص آهنگ

 هه ستیبلد ن گفت آخه مامان معلومه که رقص یجور هی

************************************* 

 هیچقد عال نی/ حال منو بب هیو خوشحال یشبه شاد امشب

 

 (واریدوست دارم سرم و بکوبم تو د هیاآلن عال افمیق نقدری)آره ا
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 جمعن نجایمن / خوبه که همه ا یبه خونه  ادیداره م عشقم

 

 و آرزومه دیعروس خانومه / عشق منه ام نیمن هم یایدن

 

 یکه شالش افتادو موهاش خورد تو صورتم چه قدر بو دیمحو حرکاتش شدم چرخ دیرقصیو با ناز م یحرفه ا یلی)خ

 کنترل کردنم سخت شده بود واقعا ناز داشت( دادیم یخوب

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز

 

 بخواد ناز داره نکهی)آره نگاهشم بدون ا

 بود( یتکرار کردم اسم جالب رلبیچند بار اسمش و ز ــــــهیروزگار، هد هیهد

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس
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 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 بلده قلبمو جادو کنه / با خنده هاش هوا رو خوش بو کنه خوب

 

 دونه یرو م یو بم عاشق ریبلده برقصه عاشقونه / ز خوب

 

 )آره خوب بلد برقصه باناز و عشوه به حالت نشسته در اومد و با تاب کمر آروم اومد باال

 همون دختر گستاخه( نیا شمیمن خامش نم اما

 

 و آرزومه دیعشق منه ام عروس خانومه / نیمن هم یایدن

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس
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 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

************************************* 

 

 /" ایرو "/

 

 پسره داغون واریبهداد خرو نکوبم به د نیکمکم کن ا ایخدا

  ادیاز جفتشون بدم م قشهیطرفه رف همش

 پت و مت به درد نخورن یکپ

 خونده شد  یو سام هیهد غهیص

 مجبور شد باهاش برقصه  هیهد بدبخت

 دمیبهداد پر یآشپزخونه آب بخورم که با صدا رفتم

 جون ین ین یدیهه ترس-بهداد

  نجایا یخوا یم یچ-

  یکنیکه به ما به چشم متهم نگاه م ستین یاومدم بگم که دور بر ندار دوستت مال یچیه-بهداد

 رونیبرو ب یهه تو هم لنگه اون نامرد-

 ؟ینرم چ-بهداد

 دیکه اونم فهم دمیلحظه ترس هی

  کنمیشد و من با تو م هیدکه با ه یوگرنه کار ینزار قمیبهتره پا رو دم من و رف یخانوم نیبب-بهداد
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  رونیبهت حرفش موندم که رفت ب تو

 رمیگیازتو و اون دوستت تقاص م هیهد یباش پا به پا مطمئن

 

 /" هیهد "/

 

 انقالب  میامروز با ترانه قراره بر گذرهیم ینامزد یاز اون شب و ماجراها یوقت چند

 یبچگانه به سام یمن سره لجباز کننیسرم آورده با خبرن فکر م یکه سام ییاز تمامه ماجرا به جز بال دایو ش ترانه

 بله گفتم و دوستش ندارم 

و به  ممیتصم دیگفته بود ترانه رو رسوندم خونشون و خودمم رفتم سمته خونه با یکه استاد علو یکتاب دیاز خر بعد

 هم قرار بود به خاله خبر بده ایالبته رو گفتمیمامان م

 رفتم تو اتاقم  مایکل کل با ه یکل خونه و بعد از رفتم

 ریآخر ت قایبفهمه فقط شش ماه فرصت دارم و دق یکس نکهیو اقامتم و درست کنم بدون ا زایو یتا مرداد کارا دیبا

 ما گهیم یایکه تو ب ستین یازین گمیهرچه قدر م دهیهم داره کاراش و انجام م ایرو شهیمن و اون مرد تموم م غهیص

 میراهم با هم نیا میهمه جا باهم بود

 کارت دارم ینیبش شهیمامان م-

 شده؟ یزیچ-مامان

 رمیبگ یخوان انتقال یمامان من م-

 کجا؟ یچ یبرا یانتقال یچ-مامان

 یراگرفتم ب میآموزشگاه بدم تصم لیو تحو عتیطب یطرحا دیسبزه با عتیطب شگاهینما گهیمامان حدود چهارماه د-

 توننیگفتن م دنیو فهم لمیدل یبا دانشگاهم حرف زدم وقت رمیبگ یترم انتقال نیخوام تا آخر ا یکار برم شمال م نیا

 موقت بدن یبهم انتقال
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 تک و تنها  یکجا بر هیهد یچ یعنی-مامان

مال و ش نشونیاز شهر ها که از ب یکیبه  رفتیم دیساختمان با یو بنا هیپا قیتحق یهم برا ایمامان رو ستمیتنها ن-

تو تابستون انجام بشه اما اونم با دانشگاه  قاتیتحق نیو اونجا انجام بده که قرار بود ا شیانتخاب کرده تا بهره بردار

 یتاونم موافقت شده البته به سخ یتونه که با انتقال یتابستون نم واآلن فراهم شده  تشیصحبت کرده و گفته موقع

 مادربزرگت ایخالت  شیپ دیآخه پس بر دیدوتا دختر تنها کجا بر شهینم دیو دوخت دیدیواسه خودتون بر-مامان

ون و ج زیسه ساعت با خونه عز میریکه ما م ییبعدشم اونجا میکنیم هیخونه کرا میسربار باش میخوا یمامان ما نم-

 نور  میبر میخوا یکنن ما م یم یتو رشت زندگ نایخاله فاصله داره خاله ا

 مادر شهیم یشوهرت چ-مامان

 بشه یزیچ ستیقرار ن میکرد غهیمامان فعال که ص-

حرفارو به بابا زدم که اونم قبول نکرد  نیمن اسرارو از مامان انکار آخرشم من و واگذار کرد به بابام شب هم از

 هم مثل من بود  ایرو تیوضع

 دیاجازه بد کنمیبابا خواهش م-

 نه-بابا

 بدم حیتوض دیحداقل بزار-

 یدادیم حیتوض یتا اآلنم داشت-بابا

 بــــــــــــابــــــــــــا-

 که گفتم نیبابا نداره هم-بابا

 شدن  یبعد از چند روز گفتن و اسرار راض باآلخره

 رنیتا خونه بگ انیکه عمو و بابا خودشون همراهمون ب یبه شرط اما

  میو بهداد دور باش یتا از سام میکارو کرد نیا ما
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 .................نکهیاما غافل از ا میا داشتنقشه ه براشون

 دانشگاه و هم خونه یهم برا میرفتیم گهیهفته د کیمرتب بودو ما  زیانجام شد و همه چ مونیانتقال یکارا

 ساده و دوستانه  یمهمون هیو بهداد دعوتن  ایدادن که فقط خانواده ما و رو بیترت یمهمون هی یخانواده سام امشب

م ه یقهوه ا فیک دمیپوش یو شلوار مشک یو شال قهوه ا یبا بوت بلند قهوه ا یبافت عسل هیچون هوا سرد بود  من

 برداشتم 

 بود یو رژ زرشک ملیخط چشم و ر شممیآرا

 کردم  یرو خودم خال212 عطر

تولدم داده  یسا براکه پار یدستبندو گردنبده نقره ا ختمیرو آزاد دورم ر هیبافت زدم و بق هیراست موهام و  سمت

کنار گذاشته  یعسل زیشوم هیخونشونم  یبود و اسم خدا روش حک شده بود و استفاده کردم خوب شده بودم برا

 بودم که بپوشم

 زده بود یو مشک یسرمه ا پیهم ت ایرو

 بابا اومدن نیبا ماش ییمن اومدن و مادر پدرا چهارتا نیبا ماش مایو ه ایرو

 اومد طرفم یجون مادر سام دیمراسم ماچ و بوسه راه افتاد ناه میدیتارس

 یسالم عروس گلم خوش اومد-

 جواب دادم ییبا خوشرو منم

 البته بابا و عمو باهاشون از قبل آشنا بودن میکرد یو احوالپرس میخانواده بهدادم آشنا شد با

 رو دوست داشتن مایه یلیشدن خ یسرگرم باز مایبا ه یخواهر بهداد و سلما خواهر سام بهاره

 میلباسامون و عوض کن میهم رفت ایو رو من

  یمشک دیاتاق بزرگ با ست سف هیبود  یکه اوووووف چه اتاق میاتاق شد هی وارد

  میو بافتامون و در آورده بود میکردیم یکنجکاو میداشت
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م تند تند لباس اریبهداد و سام یکه با صدا کردمیدورو اطراف و نگاه م یاما من هنوز با کنجکاو دیلباسش و پوش ایرو

 هم کنارم ایرو ستادمیو فالگوش ا دمیو پوش

 هم اومدن یهه با چه افاده ا-یسام

 ان گهیعجوزه دُم همد یمثه خواهرا-بهداد

 بهم دنیساعته چسب24اااااا حاال خوبه خودشون  -آروم گفت ایرو

 میدو تا رو بزار نیا میریبگ یدوتا زن نازو مامان میبر و تو بعد یکیو من عقد کنم  یکی ایداداش ب یه-یسام

 خدمتکارشون باشن

 نشونت بدم یخدمتکار هی-

 اریسام یدینشن ییتو صدا-بهداد

 نه -یسام

  دمیکه تو مغزم نشسته فکر کردم صدا اون دو تارو شن غهیج غیصداشون ج نقدیا-بهداد

 میو آماده اجرا شد میدیو نقشه کش مینگاه به هم انداخت هی ایرو با

 نییو انداختم پا زیم یرو یوانایاز ل یکی دفعهی

 لحظه در باز شدو پت و مت اومدن تو دنبال صدا گشتن  همون

 شکسته وانیل ایداداش ب-بهداد

 میهم آروم رفت ایرفتن طرفش من و رو ییدوتا

 

 به باسن مبارکشون چون حواسشون نبود میاز پشت با پا زد و

جر خوردن پارچه اومد با  یصدا هیبهداد پرت بشه  نکهیبهدادم شوت شد روش اما قبل از ا نیزم شوت شد رو یسام

  ایتعجب برگشتم طرف رو
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  کنهیبادهن باز داره بهدادو نگاه م ایرو  دمیبود د زیپاشنه نوک ت ایمن تخت بود اما بوت رو بوت

و شرت  زونیوسط باسنش پاره شده و شلوار پارچش آو قایوسط شلوارش دق دمیبرگشتم طرف بهداد که د دوباره

 قرمزه بهداد معلومه 

 خوره  یبه درز شلوار بهدادو از وسط جر م کنهیم ریپاشنه بوتش گ زنهیبهش ضربه م ایکه رو یوقت

وک ش اون دوتا از شهیکار باعث م نیو ا میشیمنفجر م ییدوتا دفعهی کنهیکه اونم نگام م ایطرف رو گردمیبر م دوباره

 انیدرب

رو هم مثل عاشق  فتنیبه هم و دوباره م کنهیم ریکه پاهاشون گ شهیهم بلند م یو همزمان سام شهیبلند م بهداد

 معشوقا 

 سهریلحظه آخر صداشون به گوش م میکنیفرار م ایبا رو انیو تا به خودشون ب رمیگیعکس ازشون م هی عیسر منم

 میکنیم یتالف-یسام

 ییرایسمت پذ میرفت الیخ یب

 زم؟یعز دیرکردیقدر د نیچرا ا-دیناه

 شد رید ییدستشو میرفت دیببخش-

  میدادن و ما نشست سرتکون

 میدیخندیم زیر زیو ر میکردیعکس و نگاه م یه

 گهید دیایب دییبابا کجا اریسام-امکیس آقا

 بابا میایاآلن م-یسام

 بهداد شلوارش و عوض کرده بود  میدیکه د اومدن

 باز خندمون شروع شد میدیتا اونا رو د ما

 یوا پسرم چرا شلوارت و عوض کرد-مادر بهداد برگشت و بهش گفت نیمه
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 زهیآخه مامان...... چ-بهداد

 د؟یکرده بود سیمن، نکنه خ یوا یا-ایرو

 دیسالن ترک هوینگفتن و بعد  یچیلحظه ه هی همه

 گربه چنگش گرفته بودکه شلوارش پاره شد  هینه اما -یسام

 خطرناکه دیطرفش نر گهیبود د یپر زورچه گربه -

 میکنیرامش م-یسام

 دینیبش دیایب میدیما که نفهم دیگیم یچ-دیناه

 جون گفت دیناه دفعهیکه  میخوردیم اریخ ایبا رو میو داشت میحرف زد کمی

 شمال درسته؟ دیبر ییدوتا دیخوا یم دمیجان شن هیهد-

  میگرفت یچهار ماه انتقال ایسه  یبله برا-

مشکل حل  گهیاآلن د دیمون یدور از هم م اریکه چه طور تو وسام میهوم چه خوب دخترم ما همش نگران بود-دیناه

 شد

 ؟یچ یعنی-

پروژه صادرات دارو مجبور بودن سه ماه برن و مراقب کارخونه شمال باشن خب  هیو بهداد واسه  اریآخه سام-دیناه

 دیمون یدور نم گهیاز هم د یطور نیما ا الیو دیباهم بر یهمگ دیریم دیحاال که شما هم دار

 بلند شد و بهداد مات شد  اریاخ سوختم سام یصدا ارویبهداد چپه شد رو سام ییتو گلومون وچا دیپر اریخ دفعهی

  ختتت؟؟؟ینقشه هام به هم ر یراحت نیبه هم یچ یعنی

 گفتم میآروم شد کمیکه  یوقت

 میریگیما خودمون خونه م میدیجون زحمت نم دینه ناه-
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 مال شوهرته هیوا مادر زحمت چ-دیناه

 نگاه کردم  ایعجز به رو با

 مممممیبخت شد بد

 نبود یراه برگشت گهیکنه د ریمااااااااااااه خدا به خ سه

 

 شدیچهارماه دلم تنگ م یآخ کردنیکمکمون م لیوسا یو ترانه دو روز آخر وکنارمون بودن و تو جمع آور دایش

 ونبراش

 جا نمونه؟ یزیچ میچک کن ایکه موقع رفتن با رو یسینویم الیاز وسا ستیل هیترانه -

 میسینویم دایباشه اآلن با ش-ترانه

 ممنون -

 روزم مثل برق و باد گذشت دو

تخت  یانتخاب کردم گذاشتم رو یوشلوار مشک یبوت مشک میکوتاه با شال ون دیپالتو سف هیزود بلندشدم و  صبح

 نره ادمیتا  فمیگذاشتم تو ک ممیگوش

 تووووپ شیآرا هی هیو صورتم و شستم و حاال موقعه چ ییدست شو رفتم

زدم  ملیر یا گهیتر از هروقت د شیو تاگوشه چشمم ادامه دادم ب دمیچشمام کش ریو ز یکرم زدم مدادمشک کمی

 بعدرفتم سراغ روژام  خب کدوم و بزنم 

 دمیفهم آها

 رهیبرق لب روش زدم ودرآخر رژگونه مات ت کمیرو لبام و دمیدقت کش و برداشتم و با رژقرمزم

 بود  داکردهیپ یحالت خاص هیچشمام  دمیبستم و سفت کش یهمه رو جمع کردم و دم اسب موهامم
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 فممیو لپ تاپم و برداشتم و ک نکیوع دمیکردم و درآخر ساعت چنل سف یو رو خودم خال212و  دمیو پوش لباسام

 ییرایگرفتم دستم رفتم سمت پذ

 منتظرن نییهمه پا میرو هم گذاشت ایچمدون رو نتیچمدون و گذاشتم تو ماش هیهد-بابا

 راهه یکه کل میزودتر بر ییبابا یمرس-

 دورش بگردم یمامانم اشک جمع شده بود اله یتو چشما نییپا میرفت

 هیچ یآخه مامانم اشک برا-

 یچ ینعی یدور یبدون یمادر نشد-مامان

 چهار ماهه ایهمش سه  زمیعز تیقربون حس مادر-

 عشق و حال میریم میفرستیجا م هیرو هم  مایخانوم بزار بره ه الیخ یب-بابا

 خورم یتکون نم شتونیمن از پ رمینخ-مایه

 میریگیم میباشه حاال بعدا تصم-بابا

 به حرفاشون زدم یلبخند

 میوبر میرو چک کن الیهمه رفتن تو خونه تا ما وسا میکرد یخاله و عموهم خدافظ با

 ینقشه کش لیوسا-

 برداشتم-ایرو

 کردیچک م ایخوندم و رو یم یکی یکی من

 یبوم طراح-

 برداشتم - ر

 اریشورت سام-
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 برداشتم - ر

بود  شمونیپ یاگه اآلن کس  کشمتیتررررررانه م میو بعد شوک زده هم و نگاه کرد میلحظه جفتمون ساکت موند هی

 میشدیآبرو م یکه ب

چون  میریبگ الرویو دهیتا کل نایا اریسمت خونه سام میو رفت میسوار شد لیوسا هیگرفت بعد چک کردن بق خندمون

 ومدنیم گهیهفته د کیاونا 

 

 شدم و رفتم طرف خونه زنگ و زدم ادهیپ

 ه؟یک-دیناه

 جون دیام ناه هیهد-

 تو دخترم ایب-دیناه

 

 میکه ما بر دیو بد دیاگه امکان داره کل شهیم رمونید میشیمزاحم نم دجونینه ناه-

 ارمیاآلن م زمیباشه عز-دیناه

 ستادیشدو کنارم ا ادهیهم پ ایرو ستادمیا نیو کنار ماش رفتم

 ستیقولش ن یکیمنور شد چه عجب اون  اریسام افهیدر باز شدو چشم ما به ق قهیاز پنج دق بعد

 دیکل نمیا ایب-یسام

 من  بده-

 ستایتشکرم بد ن-یسام

 قبال انجام دادم اما از بزرگترت هه-
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 کنمیباآلخره رامت م-یسام

 شروع نکن که حوصلت و ندارم-

 یعجله دار یلیمعلومه خ گهیهه آره د-یسام

 صد البته-

 فتنینرو تو ملت که پسرا ب افهیق نیپس با ا یستیدختر ن گهیکامال مشخصه فقط حواست باشه که د پتیاز ت-یسام

 دنبالت

 نداره یربط چیبه تو ه پمیبعدشم ت یآشغال هی یستیهه تو آدم ن-

 گول ظاهرت و بخوره یبد بخت چیخوام ه ینم ستمین پتیمنم کشته مرده ت-یسام

 نایماش نیکنده شد از ب نیپام و گذاشتم رو گاز و ماش تیهم سوار شد با عصبان ایسوار شدم رو عیسر ییییعوض

که خودش  یدر صورت کنهیم نیخرد بود هر روز داره توه یلیگفت اعصابم خ ینم یچیهم ه ایرو دمیکشیم ییال

 بوده زیباعث همه چ

 هگید زیو چند تا چ دایها چیو ساندو دمیجا نگه داشتم و رفتم سوپرمارکت تنقالت خر هیآروم شدم  نکهیاز ا بعد

 ریبگ نارویا ایرو-

 یدیخر دایهمه ها نیچرا ا-ایرو

 خوام بخورم یم میعصبانطبق معمول -

 که دوباره...........-ایرو

 وقطع کردم حرفش

 ول کن تورو خدا اعصاب ندارم-

 بهم دادیم کردویم کیکوچ یو لقمه ها چیساندو یه ایو رو کردمیم یمن رانندگ میبود تو راه بود دوساعت

 شدیخورده بودم حالم داشت بد م چیاآلن سه تا سانو تا
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 بده تییسکویب هی-

 میجامون و عوض کن ایب ستیحالت خوب ن هیهد- ر

 اصال نده-

 کردم ادیآهنگ مورد نظر و صداش و ز دمیصوت و روشن کردم و چند تا ترک عقب جلو کردم تا رس دستگاه

************************************* 

 بود چرا من ایهمه آدم تو دن نیا

 

 تنها بود چرا من یلیکه قلبم خ من

 

 خسته از عشقم دلم خون من

 

 اشکو تو چشمم یآورد بازم

 

 من چرا من چرا من چرا من چرا

 

 کار کرده بودم چراااااا( ی)آره خدا واقعا چرررا من من مگه چ

 

 ایدن هیاز  دمیبر دل
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 تنها جویبودم گ خسته

 

 ایکردم من خدا هیبغضه ابرا گر هیصدا هم

 آخه( هیچه درد نیخدا ا شدمیتو گلوم بود داشتم خفه م ی)بغض بد

 

 داغون یلیدل شکسته خ ابونیتو خ رفتمیم راه

 

 بارون ریز نجامیبود قصه هامون باز من ا اشتباه

 

 بود چرا من ایهمه آدم تو دن نیا

 

 تنها بود چرا من یلیکه قلبم خ من

 

 دلم خون خسته از عشقم من

 

 اشکو تو چشمم یآورد بازم

 

 من چرا من چرا من چرا من چرا
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 دل شکستن استیدن رسمه

 

 بد شه با من نهیا رسمش

 

 رفتم یلیموندم خ یلیخ

 

 خستم پس چرا من یلیخ

 

 تنهام یلیخ نهیشعرام واسه ا هینمونده تو حس

 

 امیدن هیتو ستین یچکسیه

 

 چشمام سهیخ شهیهم من

 و راه نفسم و باز کرد( دیقطره چک نی)اول

 

 بود چرا من ایهمه آدم تو دن نیا

 

 تنها بود چرا من یلیکه قلبم خ من
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 دلم خون خسته از عشقم من

 

 اشکو تو چشمم یآورد بازم

 

 من چرا من چرا من چرا من چرا

 

************************************* 

 کردم یتو معدم بودو خال یهرچ نییپا دمینگه داشتم و پر ابونیو کنار خ نینتونستم تحمل کنم ماش گهید

 

تو جاده متوجهم نبود  یو چه خوب که کس کردمیهق هق م هیگر ریشستم و زدم زهمون گوشه ن دیبا سردرد شد 

 جلوم پارک بود قایدق نیچون ماش

 آب اومد طرفم آب و گرفتم و دست و صورتم شستم  یبطر هیبا  ایرو

 و ازم گرفت و جامون عوض شد چیسوئ ایرو

 به خواب رفتم اهمیس ندهیبا فکر به آ من

 

  ستمیمن آدرس و بلد ن دارشویب هیهد-ایرو

 شدم  داریب یحس یب با

 اآلن؟ مییکجا-

 جون به تو گفته بود دیدونم ناه یمن آدرس و نم یول میدیرس میداخل شهر-ایرو
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  نمیشیخودم م نوریا ایباشه پاشو ب-

 ییالیخونه و هی یجون گفته بود و جلو دیکه ناه یعوض کردم حالم بهتر شده بود رفتم سمت آدرس ایو با رو جام

 کناره هم جالب بود الیداشت دو تا و ینگه داشتم هوووم چه منظره ا

 نگاه انداخت  هی میریکه از قبل خبر داشت ما م داریهم بود دوتا بوق زدم سرا هیشب زشونیهمه چ چون

  دیسالم خانوم خوش اومد-جلو و گفت اومد

 ......یآقا دیسالم ممنون ببخش-

 کننیصدام م احمدم خانوم بچه ها عمو احمد-

 شمیممنون م دیدرو باز کن دیبله عمو احمد اگه لطف کن-

 کنمیبله خانوم البته اآلن باز م-عمو

 زدیحرف م ینیریلهجه ش هیبا

  فهممیمن م دیحرف بزن یلکیسختتونه گ یعمو احمد اگه فارس-

و آقاجونم سخت بود و عمو احمد هم سن اونا بودو فوق العاده حس پدربزرگ  زامیو دوتا عز یو گفتم چون برا نیا

  کردیفوت شدم و بهم القا م

 شدیمتوجه م ییزایچ هیعالقه  یهم که به خاطر من و از رو ایرو

 لهجه رو بابا جان نیا یدونیاز کجا م-عمو

  کننیم یآخه خانواده پدر و مادرم همه شمال زندگ-

 میم زبونخوبه بابا پس ه-عمو

 فهمم یاما م ستیدرسته حرف زدنم اصال خوب ن ییجورا هیبله -

 بهتره بگم قصر ای الیو هیجلو  دمیرد شدم و رس یو بردم تو و از جاده سنگ نیماش
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 بود یبود و نماش عال شهیهمش ش وارید یسه طبقه که طبقه سومش به جا الیو هی

 سرسبزو پر از درخت اطشیح

 یینارنج هوووم چه بو یکرد رفتم سمت درختا پرتقال مشامم و پر یبو

 

 کندم و فقط بوکردم دونهیرفتم سمته  درخت پرتقال و  دوباره

 جا خوشگله دخترررر نیاوپس چه قدر ا-ایرو

 بشه یآره کوفته سام-

 میکنیم یرو بعدا کنجکاو هیتو بق میبر ایحاال ب-ایرو

 غذا پوست و روحمون و نوازش کرد یخونه و بو یگرما میتا درو باز کرد الیداخل و میرفت ایرو با

 داشت و لپ یچهره نازو مهربون یلیاومد طرفمون خ دیو چارقد سف یخانوم مسن تپل و قد کوتاه با لباس گل گل هی

 (ی)خوش اومدییسالم خانوم جان خوش بامو-بود گفت یگل

  ایام و دوستم رو هیسالم خانوم ممنون من هد-

 دیو بوس طرفمون و صورتمون اومد

 زنگ زد گفت اریجان پسرم سام یزا دونمیم-

 که همه جا اسمش هست رهیبم اریسام پووووف

 اسمتون و بدونم؟ تونمیبله م-

  زمیآره دخترم اسمم خاتونه عز-

 بله خاتون خانم-

 خاتون دینه دخترم مثل همه بگ-
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 چشم خاتون جون-ایرو

 بود یزن مهربون واقعا

 میلباسامون و عوض کن میگفته خاتون رفت به

 دیکنیم یزندگ نجایخاتون شماهم ا دیببخش-

 میکنیم یزندگ الینه مادر ما خونه پشت و -خ

 نجایا انیاحمد اقا نم یعنیپس -

 کنمیخبرتون م ادیو اگه احمدم خواست ب امیفقط من م دینه مادر نگرانه پوششتون نباش- خ

  میایزود م میممنون پس لباس عوض کن-

 دوتا اتاق بود اما دوستشون نداشتم  نییباال پا میمون پله هارو با هن هن رفتچمدونا با

سمت راست تا درو باز کردم عکس  یبود اتاق اول یبهداشت سیکه ته راهرو بود سرو شیکیهم پنج تا در بود  باال

 عق زدن در آوردم و درو بستم یو ادا دمیو د یسام

رفتم داخل و  یآرامش دهنده و دوست داشتن دیو سف یآسمان یاتاق با ست آب هیدوم و باز کردم هوووم خوب بود  در

 چمدونم و گذاشتم 

 دیو سف یاسیاتاق با ست  هیمن و انتخاب کرد  یاتاق روبه رو قایدق اهمیرو

 ایتراس روبه در هیکردم و رفتم سمت پنجره تا پرده رو کنار زدم  ضیتعو یتاپ شلوارک سرمه ا هیلباسم و با من

 فعال گرسنمه امیسر ب هی دیذوق کردم بعدا با یکل دمید

بود درسته زمستونه اما فوق العاده  دهیپوش یتاپ شلوارک طوس هیهم اومد اونم  ایسمت درو هم زمان با من رو رفتم

 لباس خنک تنمون باشه دیبا میهست یخفه ا یآدما

 زیسر م میو نشست نییپا میرفت

 بودو رفته بود دهیو چ زیجون م خاتون
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 آخ جووووون فسنجون-

 نه یوا-ایرو

 گهید یندار قهیدرد سل-

 بخورم؟ یحاال من چ-ایرو

 صبرکن قهیدودق-

 و باز کردم  خچالیدره  رفتم

 ؟یخوریاملت م-

 آره -ایرو

 میاملت درست کردم و غذامون و خورد براش

 ؟یخوابیم ای یایخونه رو بگردم م رمیمن م-

 امیمنم م ادیخوابم نم-ایرو

 ییطال یسلطنت یهوم مبال ییرایسمت پذ میراه افتاد ییدوتا

 دیفس یراحت یبود با مبال زیخانواده و باندو همه چ نمایکه حال بود و س نییپا یرفتیبا دوتا پله م ییرایاز پذ بعد

  یبا کوسن مشک دیو کاناپه سف یمشک

 ه؟یاون در ته راهرو چ ایرو-

 هیبهداشت سیالبد سرو-ایرو

 حدست غلط باشه دیشا مینیبب میبر-

  میدید نییعالمه پله به سمت پا هی میدر تو راهرو ته سالن که تا بازش کرد هیسمت  میرفت ایرو با

 دهنمون باز موند میدیکه تا رس نییپا میرفتیپله هارو م اطیاحت با
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 با کل امکانات آخ جوووون شنااااا استخر

 شنا میایروز ب هیبگم عمو احمد آمادش کنه  دیبا یوا-

 ماله ما بود نجایا یکاشک هیآره عال-ایرو

 نداره یمردونگ کمیهمه مال و اموال داره اما  نیا الیخ یب-

بود و  ایبود سمت راستش منظره در شهیطبقه سوم که تماماً ش میرفت میبود دهیباال طبقه دوم و که د میرفت ایرو با

 بود  بایسمته چپشم منظره جنگل واقعا ز بایفوق العاده ز

 سمته چپ و زل زدم به جنگل رفتم

 قشنگه یلیمن خ یخدا یوا-ایرو

 ذوق کرده بود یکردم کل نگاهش

 آره قشنگه-

 برگشت طرفم باحرفم

 دوسشون دارم یوا یرنگ داده شده سبزه سبزه وا رییچشمات دوباره تغ ههههههیهد یوا-ایرو

 شدنم به جنگله رهیبه خاطره خ یکنیذوق م نقدیو ا یخوبه عادت دار-

 میاستراحت کن کمیتا  میزدن همه جا رفت دیاز د بعد

 خوب و دلبازه طشیمح میریدانشگاهم م میینجایروزه که ما ا4

 کار کنم یو چ تارمیچهار ماه کالس گ نیدونم ا ینم فقط

ت دوس گهیپسره کنه م یریچرا م یریکجا م گهیپرو م ستمیمدت ن هیراستاد و روز اخر افتادم که بهش گفتم  ادی

 یمثل سام هیکیدارم باورم کن هه غلط کرده اونم 

 تونم عوضش کنم ینم رهیو کارم بهش گ سمهیتدر یکه آخرا فیح
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 رونیخاتون ازفکراومدم ب یباصدا

  ؟یگلِ دختر چرا تو فکر- خ

 خاتون جون تارممیتو فکر گ-

 ؟یزنیت مآها همون دستگات که هرشب تو اتاق- خ

 خندم و خوردم و گفتم یگرفت ول خندم

 نزنم هیطور نیاگه ا کنهیم تتونینکنه صداش اذ-

 مادر یزنیاما چرا همش غم م میدینه دخترم اتفاقن هرشب با احمد به صداش گوش م- خ

 دونم خاتون ینم-

 ... شهیاگه م میدخترم من و احمد امشب خونه خواهرم دعوت- خ

 د؟یگردیفردا بر م دیخاتون جون نگران ما نباش دیبر-

 میایآره گل دختر فردا م- خ

 عصر رفتن یو عمو احمد طرفا خاتون

 ایو رو الیموندم و و من

 نه حوصله مینه شام دار میکار کن یچ هیخب هد-ایرو

 فسفود میزنیخب زنگ م-

 یدار آخه االغ تو مگه شماره فسفود یچه قدر تو خوب یچه قدرتو نابغه ا- ر

اطراف و معلوم  یفسفودا یدیروزا گذاشتن آدرس و م نیا یو برا نترنتیا یچه قدر نادون یشعور یچه قدر تو ب-

 کنهیم
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 مغزت آکبنده ستیخودت ن ریتقص

 اون پت و مت ناقص ایمغز من آکبنده - ر

  دهیعقل بهشون نرس یبه اونا داشت اونا که خداداد یبحث اآلنمون چه ربط-

 مینیترسناکات بزار بب یدیاز اون س یکی ایبده ب ریگ ستیامشب خاتون که ن گمایم الیخ یحاال ب- ر

 یبردیمنو با خودت م یهم داشت یینرفته که تو دستشو ادمیبده اون دفعه هنوز  گهید یو جا تیبرو خدا روز-

 دفعه نترسم نیا دمیخب قول م- ر

 نمیترسناک بب لمیدرندشت ف الیو نیتو ا دمیترسیبهونه بود خودم م ایرو

 باشه ساعت چنده اآلن؟-

 8ساعت - ر

 اریب و یدیلپ تاپ س فیک کهیکوچ پیتو برو از تو ز کنمیمخلفات آماده م کممی ارنیب تزایپ زنمیخب من زنگ م-

 ییکایآمر ثیروش نوشته خب

 لمه؟یاسم ف- ر

 نه نوعه موضوعشه-

 با سرو صدا آب دهنش و قورت دادو رفت طبقه دوم ایرو

 ارهیو م تزامونیپ گهیساعت د میکه گفت تا ن یزنگ زدم فسفود منم

ظرف بزرگ دوتا آلوچه هم  هیتو  ختمیکردم ر یو پفک و قاط پسیپاپ کرن درست کردم چ کمیآشپزخونه  رفتم

 و آورد  یدیهم س ایرو زیبرداشتم و گذاشتم رو م

 م؟ینیکجا بب- ر

 خانواده نمایس-
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 ارنیو گذاشت و زد رو استپ تا غذارو ب یدیو س رفت

 بلند شد فونیزنگ آ یصدا

 ه؟یک-

 از فسفود.......اومدم غذاتون و آوردم-

 امیاآلن م دیبله چند لحظه صبر کن-

 و مانتوم و تنم کردم  دمیشلوار گشاد رو شلوارکم پوش هیرفتم سمت اتاق و  تند

 ودرو باز کردم اطیسمت ح دمیپولم برداشتم و دو فیرو تخت بود با ک ایرو شال

 کنم؟ میممنون چه قدر تقد-

 شدن وونهیمردمم د کنهیچرا پسره با خنده و تعجب نگام م وا

 تومن 40-

 چشه گهید نیخنده وااااا ا ریبهم افتاد زد ز ایو دادم و رفتم تو خونه اما تا چشم رو پول

 دیخندیم دادویبا دست من و نشون م یه

 من یوا یدر ا یجلو نهیسمت آ رفتم

جلو بود مانتومم همون چهارتا دکمه باالش و فقط  یبه حالت خنده دار باشیبودم که ج دهیو برعکس پوش شلوار

 یتو چون اهمیبستم چون همه رو جابه جا بسته بودم شال رو یکاش نم یتاپم مشخص نباشه که ا قهیبسته بودم که 

 ام وونهیساخته بود خوبه پسره فکر نکرد د یکمضح ریبا عجله سرم کردم جلوش تا خورده بودو تصو اطیح

 زهرمار نخند گهیبسه د-

 یدلقک یلیییخ- ر

 و بزار لمیخفه ف-
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 و خوردن دنیبه د میشروع کرد میکاناپه خودمونم نشست یجلو زیبا نوشابه بردم رو م غذارو

 دمیدیبار م هیبهم کاش قبال  یداد هیلمیچه ف نیکفنت کنم پارسا ا یخدا غلط کردم اله یوا

درخت جنه از داخل درخت صورت دختررو گرفت و  هیرفت تو جنگل خسته شده بود تا نشست کنار  دختره

بازو بسته  یهمون لحظه صدا رونیپوستش ترک خورد چشاش زد ب دفعهیدختره قرمز شده بود  یچشما دیکشیم

 میدیکش غیج هیبغل هم و میدیپر ایمن ورو دویچیپ الیشدن محکم پنجره تو و

 یمگه پنجره هارو نبسته بود اااای... رو....رور-

 توخونه ادیچرا خوددددم بستم که باد ن - ر

 یرفته ببند ادتیرو  دونهی دیشا-

 دیدونم شا ینم- ر

 میدیود لمیف هیو بق مینداد تیاهم

 تبر از باال اومدو سرش و دو نصف کردو خون فواره زد هیدفعه  هیرفت کمک دختره که  پسره

اما تا  میو باترس پشت سرمون و نگاه کرد میزد غیج هی ایخنده از پشتمون اومد که من و رو یصدا هیلحظه  همون

  دمیکش غیج هی میدیصورت قرمزه پرخون و پشت سرمون د هی مینگاه کرد

 دمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیلحظه چشمام س همون

 

 /" اریسام "/

 

 رفتن شیهفته پ کیوزه عج یسمته شمال خواهرا میبهداد راه افتاد با

 بود  10نگاه به ساعتم انداختم ساعت  هی میدیپنج ساعت رس بعد

 عموخواب باشه دیبهداد بپر درو باز کن شا-
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 تو میدرو باز کردو رفت بهداد

 میرو پارک کرد نایماش

بعلهههه دخترا دارن  میدیجلو که د میهم خاموش بود آروم با بهداد رفت ییرایبرق پذ ومدیاز تو خونه نم ییصدا چیه

 تررررسناک یاونم چ ننیب یم لمیف

 میکن یکار اون شبشون وتالف یایم-آروم درگوشم گفت بهداد

 داداش تمیپا-

  اطیسمت ح میو اروم رفت میسمت آشپزخونه پنجررو باز کرد میرفت

 خب بزن1-2-3-

  دیگفتن من بهداد پنجررو محکم کوب باسه

 شد یما قاط زیخنده ر یبا صدا غشونیج یصدا

 نفهمن  یچیدخترا ه میکردم اما مراقب بود یتوخونه با سس و رب صورت بهدادو رنگ میرفت دوباره

 نداشتن دید نجایوآشپزخونه خاموش بودو به ا ییرایپذ برق

که  دیترسوندنشون خند یدفعه بهداد برا هیشدم و  میبود من آروم رفتم و پشت کاناپه قا لمیف یجانیه یجا

 ییتادو دفعهیرفتم پشتشون خواستم دوباره از پشتشون بخندم و بترسونمشون که  یبرگشتن عقب و منم فور

 افتادن رو کاناپه

 خدااا چشون شد ای-

 غَش کردن -صورتش و با دستمال پاک کردو اومد سمتشون وگفت عیسر بهداد

 آب قند درست کنم  رمیمن م-

 قند درست کردمرفتم طرف آشپزخونه و دوتا آب  عیسر

 شونیکیبده منم به  یکیتو به  ایب-
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  هیو منم طرف هد ایقندو دادم که بهداد رفت طرف رو آب

 کردم و خوابوندمش رو پام  بلندش

 و با دستم گرفتم باال و آروم کم کم آب قندو به خوردش دادم  سرش

 و از رو لبش برداشتم وانیسرفه کردو منم ل هیگذشت که  کمی

 

 /" هیهد "/

 

 فتمیبود که باعث شد به سرفه ب ادیز شینیریگرفتم ش روین کمیتو دهنم  ینیریش عیاحساس ما با

 دمیصورتم د کینزد ارویکم چشمام و باز کردم وصورت سام کم

 

  دمیشوکه  شدم و ترس کمیاونم نزد دنشید با

  گفتیم یزیخورد و نه چ یجرعت تکون خوردن نداشتم اونم نه تکون م اما

 جلو  ادینگاش رفت سمت لبام و داره م دمیلحظه گذشت که د چند

 قدم عقب رفتم که شوکه شد هیدفعه بلند شدم و  هیاومدو بدنم سرد شد و  ادمی ییترس تمامه اتفاق اون شب کذا با

 فرصت حرف براش نموند ایرو غیبا ج اما

 صورتت که هنوزم روشه  یبا اون سس رو یریبم یهان هان هان ا میریم یم یفکر نگفت یپسره االغ ب-ایرو

رو  یا دیخور بش یتوسر دیتا عمر دار یاله یا دیمث پت ومت خونه خراب بش یاله یجفتتون ا دیهالک بش یا

  دیبش رکیس مونیم یاله دیبدنتون و غر بد یمثل نانس یاله دیبش لیکه ذل یا دیبرقص یبندر خی نیزم

  دیهم که تازه متوجه حرفاش شده بود خند ایخنده رو ریو بلند زدم ز رمیخندم و بگ ینتونستم جلو گهید
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 یجلو یوضع نیخاک تو سرمون ما چرا ا یانداختم که ا اینگاه به رو هیدوباره  کردنیپت و مت با خشم نگامون م اما

  میینایا

ت با نداش یچیه گهیداشت د ونیپاپ هیتاپ دکلته که پشتش فقط  هیبود منم  دهیتاپ و شورتک پوش هیکه  ایرو

 اتاقامون میسمت پله ها و رفت میدیزنون دو غیج ییشد و دوتا تیمتوجه وضع اهمیرو دفعهیشلوارک باال زانو 

 میدوتا رو تو بهت گذاشت واون

 پت و مت رفتن اتاقاشون دمیبازو بسته شدن در اتاق اومد که فهم یرب صدا کیاز  بعد

 قفل کردم نانیاطم یدر تراس و اتاق و برا دنیو من موقعه خواب مینرفت رونیکدوم از اتاقامون ب چیه گهیشب د اون

 دارشدمیکه تو صورتم خورد از خواب ب یبا نور صبح

اتاق و دست و صورتم و  یبهداشت سیرفتم تو سرو یاتاق و نگاه کردم همون طور یچشم هیروتخت و  نشستم

 تازه جفت چشام باز شد شیشستم آخ

و  شیآرا زیرفتم سمت م دمیموس داشت و پوش یکیکه عکس م دیسف شرتیو ت یشلوار مشک هیطرف کمد و  رفتم

 ببندم  یموهام وشونه کردم و هوس کردم دوگوش

 برق لب هیکرم مرطوب کننده زدم و  کمیبستم و  یدوگوش

 همه خواب بودن رفتم طرف پله ها نکهیمثل ا رونیو برداشتم و رفتم که صبحانه بخورم از دراتاق اومدم ب میگوش

  زننیم ینرده ها چه چشمک یوا

 نییداره از نرده ها برم پا یهمه خوابن چه اشکال خب

دو بو ستادهیپله ها ا نییمتعجب که پا یوسط راه چشمم خورد به سام دفعهیاما  وهووویرو نرده و سر خوردم  نشستم

 از دست دادم و.....هول کردم و تعادلم و  کردیدرشت نگام م یبا چشما

 

 /" اریسام "/
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 نیهم الیو یتو اتاق و دست و صورتم و شستم خوب سیرفتم سمت سرو دارشدمیب یزود به خاطر گرسنگ صبح

 دهیسپله ها ر نییتازه به پا نییورفتم پا دمیپوش یورزش یوشلوار طوس شرتیت هیتو اتاقش بود رفتم  یسایسرو

با تعجب نگاش کردم که  نییپا ادیو م خورهیداره از نرده ها سر م یکی دمیخواستم برم آشپزخونه که د یبودم و م

 تو بغلم  دمشیکش فتهیاست هول کرد و تعادلش به هم خورد تا خواست ب هیکه هد نیمتوجه من شد اااا ا

ام نگ یچشم ریو ز رونیب دیکش به خودش اومدو خودش و از بغلم هیهد هیبعد چند ثان میکرد یکدوم حرکت نم چیه

 دمیو د پشیو ت افهیتازه ق کردیم

 یلیخ یعروسک شرتیگل انداخته ت یلپا یدوگوش یبود موها یدختر کوچولو خوردن هیدختر  نیخدا واقعا که ا یوا

 زدم که اخمش رفت تو هم و شینیضربه به ب هیناخودآگاه رفتم جلو و با دست  رمیخودم و گرفتم که گازش نگ یجلو

 گفتم

 مراقب باش کوچولو شتریبه بعد ب نیاز ا-

 رفتم سمت آشپزخونه و

 

 /" هیهد "/

 

 یبش قصاب یکچل بش شششیبه نافم ا بندهیکوچولو م هیآخرش  کنهیهمه کار م کنهینگام که م کنهیکه م بغلم

 زنت نشه یکس

 یفعال که تو زنش-

 هیموقت ستمیشد گمشو برو من زنش ن داریوجدان ب نیباز ا-

 ؟یشد چ یاگه داعم-

 خفت کنم ای یریم-
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  یشیباشه بابا حرص نخور زشت تر م-

 یزشت خودت-

 گهیخب من، تو هستم د-

  رمیشدم با خودمم درگ یخدا روان یا

و بهداد  ایشکمم بلند تر از اون بود رفتم طرف آشپزخونه که همون لحظه رو یدرونم شدم چون صدا یصدا الیخ یب

منم رفتم سراغ جعبه هات چاکلتم و  ختیریم یخودش چا یو برا دیچیم زویگوشه م هی یهم به نوبت اومدن هرک

 مخصوصم درست کردم و نشستم وانیخودم تو ل یبرا

از هات  کمی ایبغل من و بهداد بغل رو یرو به روم بود و پسرا سمت راستمون سام ایتو فکر خودش بود رو یهرک

 وانمیبابا ل یو بردارم که........ ا وانمیلقمه درست کردم خواستم ل هیخودم  یبرا زیخوردم و گذاشتم رو م چاکلتم

اد با ترس و بهد ایتک تک بچه هارو نگاه کردم رو ستین رینگاه کردم نخ زویرو م کمی زیکجاست خودم گذاشتم رو م

 پسره نخورده یکوفت بخور یکه..... اله نمیو بب یبرگشتم سام کردنیمن و نگاه م طنتیبا ش

 ییییییییییمن لب زد وانیبه ل-

 رررریهم به سرفه افتاد آها خوب شد بم یسام دویپر ایداد من رو با

 تگفیم یقرمز شدو ه شتریکه ب زدمیشدم و قبل از بهداد شروع کردم مشت زدن به پشتش با تمامه قدرت م بلند

 دفعه بهداد اومدو من و زد کنار هیدادم که  یمن گوش نم ینزن بسه ول

 ؟یقصد جونش و کرد-بهداد

 کنمیوگرنه دو نصفت م یاریو برام م یخریم گهید وانیل هیتاظهر -

 تو اتاق من میرفت ایو گفتم و با رو نیا

 ستیخاتونم که ن میدرست کن یناهار چ-

 کردم ایمن هوس الزان-ایرو
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 میکن یدرست م ایهوووم خب الزان-

 هیآخ جون عال-ایرو

 نییپا میساعت رفت کی بعد

 رونیرفته بودن ب پسرا

 و باز کردم خچالیدر  رفتم

 میرو داشت ایالزان لیشکر وسا خدارو

 زیرو م دمیو آماده کردم و چ لیوسا همه

 به درست کردنش میشروع کرد ایرو با

 رو بده هیاون ادو ههههیهد- ایرو

  یزنیکنارتم چرا داد م-

 خب حاال بده-ایرو

 کردم یا هیو ادو شینیرو دادم بهش و با انگشت رو ب هیادو-

 مینیبه ب دیانگشتش و زد تو رب و مال یفور اونم

 ینکن یتالف شدیبابا نم یا-

 نچ-ایرو

 کارمون خندمون گرفت از

 تو ماکرو میرو گذاشت ایساعت الزان کی بعد

 میاتاقمون و لباسامون و عوض کرد میرفت

 هم اومد ایرو نییپا رفتم
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 زننیدارن لبخند م ویدوتا پسر جلو در ماکرو و دمید هوی

 ما دوتاست یبرا نیلبخند نرن یخود یب-

 طرفم و مظلوم نگاهم کردن برگشتن

 شدنیکه مردا موقع غذا خوردن بچه م واقعا

 براشون سوخت دلم

 شرط کیبه -

 نگاهم کردن یپرسش

 بدم ایتا منم بهتون الزان یبهم بد دیجد وانیل-

 برق زد چشماشون

 گرفت طرفم کیپالست هی یسام

 توشه فلیطرح ا وانیل هی دمیتعجب بازش کردم که د با

 و آماده کنم زیتا م دیدستاتون و بشور دیخب حاال بر-

 حرف گوش کن شدن چه

 با غذا گولشون بزنم شهیکه هم خوبه

 چه خوب ههههههههه

 زیتم رو مدرست کرد و گذاش ایکه رو یو ساالد دمیو چ زیم

 بشقاب اومد جلو هی دمیبرداشتم که د کیکوچ کهیت هیخودم  یبرا

 هیسام دمیو آوردم باال که د سرم

 هههه یناز بش یآخ
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 بزرگ براش گذاشتم  کهیت هیو گرفتم و  بشقابش

 و بهدادم بشقابشون و دادن به من ایرو

 مگه من مامانشونم واااااا

  دمیهمه غذا کش یحرف برا بدون

 کردم به خوردن  شروع

 برداشتن گهید کهیت هیدوباره  یخوردم که بهداد و سام یو م کیکوچ کهیداشتم همون ت هنوز

 به حجم معدشون ماشاهلل

 دیچسب یلیخ یمرس-یسام

 ممنون گهیراست م-بهداد

 کنمیخواهش م-

 جمع کردم زویکه منم م رونیب رفتن

 اتاقمون میو رفت میظرفارو شست ایرو با

 

 شد یسپر یاتفاق چیروز بدون ه دو

 خونه یمون یم ای یایم ایدر رمیمن دارم م-

  امیمنم م- ر

 شدینم دهیاصال د یساعت کس نیبود و تو ا الیچند تا و یشلوغ نبود چون فقط برا ایرفت آماده بشه در ایرو

  دیوشلوار سف یسرمه ا یبا ستاره ها دیو شال سف یسرمه ا یو تنم کردم کفش عروسک یبافت سرمه ا شنل
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با شال و شلوارو کفش  یبافت کوتاه قهوه ا هیاومد نگاش کردم  اهمیاتاق که رو رونیو برداشتم و رفتم ب میگوش

و خونه نماز بخونه پس درست نبود ت نیتو ا یکس دیشا میکه دم در بپوش میکفشامون و دستمون گرفته بود یمشک

 میبا کفش بر الیو

 الیسمت در و میرفتیم میداشت

 ؟یکجا به سالمت-یسام

 ؟یفضول-

 نه اما بزرگترتم-یسام

 عمو ییبپا نچا-

  رمیبگ یو بردم طرف در تا اجازه حرف زدن و از سام دمیکش ارویبا عجله دست رو بعد

 ایسمت در میو رفت میو  باز کرد یسمت راست و در آهن میو با سرعت رفت میدیو پوش کفشامون

 

هم باهام  ایشدم دوباره بلند شدم و شروع کردم قدم زدن رو رهیزاللش خ یآبآب و به  یجلو یشنا یرو نشستم

 همراه شده بود

 ؟یراض یینجایا نکهیاز ا ایرو-

 ؟یراض یتو چ میاریاما ماهم کم بال سرشون نم کننیم تییدرسته اذ ستیهوم بد ن - ر

 ندارم یحس خاص چیدونم ه ینم-

 یباش دوسش داشته یتونستیم یکنیفکر م یدید یو م یسام گهیاتفاق د هیافتاد اگه با  یاتفاقا نم نیاگه ا هیهد- ر

 دونم تا حاال بهش فکر نکردم  ینم-

 پسر برگشتم عقب هی یلحظه با صدا همون

 امروزمونم جور شد  یکه سرگرم نیبه ا ؟یبه چ یدونیاما من فکر کردم م-پسر
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 خنده چهار تا بودن ریزدن ز گهید یلحظه پسرا همون

ت با سرع شمارمیگفتم تا سه م ایلب به رو ریآروم ز میدور شده بود الیاز و یلیدفعه دو رو اطرافم و نگاه کردم خ هی

  الیبدو طرف و

 یگیلب م ریز یچ یخانوم یه-پسر

 بدو3   2  1-

و  دیدوکه داد زدم بدووووو اونم  ستهیخواست با ایشدم رو دهیاز پشت کش دفعهیکه  دنیبه دو میشروع کرد ییدوتا

  رنشینتونستن بگ دنیدو یهر چ

 پسره اومد جلوم من و چسبوند به خودش دمینفس راحت کش هی

 ولم کن-

صورتش و آورد جلو که تف  یکن ریچهارتامون و س دیآوردم حاال که دوستت رفت با رتیتازه گ یاوه کجا خانوم-

که خوردم  یبا ضربه ا دنیشدو ازم فاصله گرفت و محکم زد تو صورتم دوستاشم خند یکردم تو صورتش عصبان

 و همون لحظه پسره هجوم آورد طرفم  نیپرت شدم رو زم

 دهیند یپشت درختا تا کس دشیببر دیکن بلندش

از ودستم و دور درخت حلقه کرد شونیکیپشت درختا و چسبوندنم به درخت و  ایدر یکشون بردنم روبه رو کشون

 دیپشت محکم کش

 آخ دستم-

 جوووووووون بگو بازم بگو -پسره

 من ساکت شدم و فقط با نفرت نگاش کردم  اما

چاقو رو  دمیترس یلیچاقوش و در آورد خ بشیشدو دست کرد تو ج یوحش دیلحظه شالم و از سرم کش همون

 اره کرد شنلم و پ قهیو از  نییدفعه برد پا هیگلوم آورد چشمام و بستم اما  کینزد

 دوسش داشتم یلینه مامانم بافته بود خ یوا
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 نییاز تنم افتاد پا شنل

ون خودم و تک یو نگاه کرد ه شرتیو سرش و آورد جلو تو ت دیو کش شرتیت قهیباز تنم بود  قهی شرتیت هی رشیز

 رمیم یم گهیدفعه د نیکمکم کن ا ایشد خدا یکه خالص بشم اما نم دادمیم

 پاهام و گرفت  عیو سر دیفهم گشونید یکیبا پام لگد بزنم که  اومدم

نه  یگردنم وا نییرو پوست پا دیو لبش و کش گذرهیجوووووونم تقال نکن خوشگلم فوقش دوساعته خوش م-پسره

 دمیکش غیگاز محکم گرفت که نا خودآگاه ج هی دفعهی ایخدا

 اااااااااااااااارررررریساااااااااااااااام-

 متوقف شد اریداد سام یسرش و آورد باال تا خواست لباش و بزاره رو لبام با صدا پسره

 نامووووووس یولش کن ب-

 

 /" ایرو "/

و  دمیباآلخره رس میدور شده بود یلیخ الیسمته و دمیبا تمامه توان دو رنیکمکش کن من و نتونستن بگ ایخدا یوا

 بهداد با ترس اومدن جلوم ارویسام میگر یاز صدا هیگر ریخودم پرت کردم داخل و بلند زدم ز

 یکنیم هیشده دختر چرا گر یچ-بهداد

 حرف زدن نداشتم توان

 ییکجاست تو چرا تنها هیهد-یسام

 شدت گرفت  میاسمش گر دنیباشن

 دِ حرف بزن دختررر-اومد جلو و شونم و گرفت و گفت اریسام

 لکنت گفتم با

 رو گرفتن هی......هد.....هدیهد-
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 تو یگیم یگرفتن چ ایک-یسام

 داد اما خودش نتونست فرار کنه گرفتنش  یرو چهار تا پسر گرفتن من و فرار هیهد-

 شدت گرفت  میگر دوباره

 کدوم طرف کجا؟-یسام

 سمت راست ایکنار در-

 با تمام توانمون میدییدویم ییسه تا میمن و بهدادم پشتش رفت رونیو زد ب دیکفشش و پوش یسام

 دنیبه دو میآخم بهداد اومدو کمکم کرد دوباره شروع کرد یردو افتادم با صداک ریدفع پام گ هی

 خواهرم کجاستتتت ایپس کجاست خدا ستیهمون جا اما نبود ن میدیرس

 تو گوشمون صدا از پشت درختا بود  دیچیپ هیگفتن هد اریسام یدفعه صدا هی

 شدن قهیپسرا با هم دست به  یکردن اونم با چه وضع ریرو اس هیهد دمیاون سمت که د میبا سرعت رفت ییتا سه

با شوک اطراف و نگاه کرد تا  هیرو ول کردن هد هیبودن تا پسرا هد زهیبهداد بودن اما دوتاشون ر کلیدوتاشون هم ه

تا خواستم برم طرفش چشماش بسته  تشیلوممظ یبرا رمیبم یچشمش به من خورد اشک تو چشمش جمع شد اله

 هوش شد  یکه خودم و بهش رسوندم و تو بغلم ب دفتایشد داشت م

 هیتو بغلم بودو گر هیو بهداد جمع ما شد سر هد یزدن و خوردن که چهار تا پسر فرار کردن و تازه هواس سام نقدریا

 کردمیم

بدنش  یخودمم متوجه سرما خهی خهی دیکه د هیاومد طرفم دست زد به صورت هد یبه خودش اومدو فور یسام

با سرعت رفت سمت  دمیدویپشتش م هیمنم با گر الیسمت و دیرو بغل کردو دو هیفورا من و زد کنارو هد شده بودم

 و داد زد وگفت نیماش

 بدوووو اریب یزیچ ییمانتو یشال هی ایرو-

 عقب کنارش و اون دوتا ینشستم صندل رونیب دمیشالو پانچ برداشتم و دو هیو تو اتاقش از توکمد  الیتو و رفتم

 نشستن جلو 
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حظه ل هیمنم تو راه پانچ و تنش کردم و شال و گذاشتم سرش و گرفتمش تو بغلم  مارستانیراه افتاد سمت ب یسام

 نشه شیزیچ ایخدا ومدیبند نم میگر

مه منم داز اتاقا چند تا پرستار جمع شدن دورش  یکیبغلش کرد و با سرعت بردش تو  یو سام مارستانیب میدیرس

 دمینفهم یچیه گهیرفت و افتادم و د جیلحظه سرم گ کیاتاق 

 

 /"بهداد  "/

 

با هول نشستم و بغلش کردم پرستار که متوجه ما شد  نیهوش شدو افتاد زم یب ایکه رو میاتاق بود یدفعه جلو هی

 سرم بهش وصل کردن هیکردن و  نشیمعا عیتخت سر یکیگفت بزارمش رو اون 

 تو سرمش ختنیهم سرم وصل کردن و چندتا آمپول ر هینگاه به تخت بغل انداختم به هد هی

 باهاتون دارن یاومد سمتمون و رو به ما گفت خانوما چه نسبت دکتر

 زنمه-میگفت یو ناخودآگاه جفت مینگاه به هم انداخت هی ییدوتا هوی

 ادیبه هوش م گهیخانوم شما ضعف کرده و چند ساعت د-برگشت سمت من و گفت دکتر

رو متحمل شده اآلن بدنش سرد بود اما  یادیز یو اما خانوم شما پسرم فشار روح-و گفت یبرگشت سمت سام بعد

به  ینکرده تشنج نکنه به هوش اومدنشم بستگ ییخدا میمراقب باش یلیخ دیبا کنهیتب م گهیحتما چند ساعت د

 رونیب تو رف ادیباآلخره به هوش م ندهیسه روز آ  ایداره تا دو  شیحالت روح

 دارن؟ یتله پات نایا کننیدوتا چرا باهم غش و ضعف م نیا اریسام گمایم-

خوام  یبار خطا کردم نم هیبشه من  شونیزینکرده چ ییامانتن دستمون خدا نایبهداد ا یچه بدونم واال ول-یسام

 کنم یبازم کوتاه

 مینیب یم بیوگرنه همه آس میبردار یدست از لجباز دیبا دونمیم دونمیم-
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نگاه کرد که پرستارا مجبور  هیکرد و به هد هیبه هوش اومد اما نه حرف زد نه غذا خورد فقط گر ایاز سه ساعت رو بعد

م آشفته شده من یو سام کنهیم یبا آرام بخش زندگ ایشدن بهش آرام بخش بزنن بلکه آروم بشه دوروز گذشته و رو

 هیچه حس گهید نیدونم ا یو دوست ندارم ناراحت بمونه نم لرزهیدونم چرا ته قلبم م ینم نمیب یرو م ایحال رو یوقت

 ناراحت بودنش باعث آزارمه دونمیاما م

 شکننده هم هستن طوننیکه سفت و سخت و ش یبردم هر دوتاشون در حال یپ فشیلط هیچند روزه تازه به روح نیا

 

 /" هیهد "/

 آب-باز کردم و آروم گفتم مهیه زور ناحساس سوزش گلوم چشمام و ب با

 قرمز یآشفته و چشما یبود با موها یسر از بغل دستم تکون خورد و بلند شد سام هی دفعهی

 ؟یخوا یم یزیچ یبهوش اومد-یسام

 آب-

 آب آورد و کمکم کرد بخورم وانیل هیشدو  بلند

 دهیروش خواب ایام تو اتاقه و رو گهیتخت د هی دمیبهداد سرم و برگردوندم طرفش که د یصدا با

 باآلخره به هوش اومد-بهداد

 د؟یخواب ایآره رو-یسام

 بله طبق معمول به زور -بهداد

 دکترو خبر کنم حواست باشه بهشون رمیمن م-یسام

 شده یچ ای نجامیچرا ا نکهیا ومدینم ادمی یچیه

 حالش خوبه؟ ایب...به...بهد   ا   د  رو-

 شهیخوب م اهمیرو یتو به هوش اومد ستین یخاص زیه چآره خوبه فقط ضعف کرد-
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 نجام؟یچ...چرا ا-

 اد؟ینم ادتی یچیه-بهداد

 اد؟یب ادمی دیبا یچ-

 ادیتا دکتر ب اریبه خودت فشار ن یچیه یچیه-بهداد

 باهم اومدن تو  ینگفتم دکترو سام یزیچ گهید

 دخترم؟ یکه تو خوب یمارو ترسوند-دکتر

 بله-

 شده یقبلش چ ای نجاستیچرا ا ادینم ادشیدکتر -بهداد

 اتفاقه نیکه بهش وارد شده منجربه ا یشوک هیعیطب-دکتر

 زرد شده نقدریبرگشتم طرفش چرا ا ایرو یکه با صدا کردمیفقط نگاشون م جیگ

 ؟یگلم به هوش اومد یجونم آج هیهد-ایرو

 رفت و بهداد رفت کمکش و آروم آوردش طرفم   جیخواست بلند بشه که سرش گ و

 کنارم نشست یصندل رو

غذا  یقول بد دیاز امروز با گهیاز دوستت د نمیکن ا تیرو اذ هیخب خانوم کوچولو کم بق-گفت ایروبه رو دکتر

 یبخور

 چشم دکتر-ایرو

 من گفت که فردا مرخصم  نهیبعد از معا دکتر

 وگرنه اونا چهار نفر بودن و ما دو تا دختر..... میکرد دایپ خدارو شکر از دستشون نجات هیهد-ایرو

 ابرو باال دادن بهداد با تعجب ساکت شد و جملش و قطع کرد با
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 دار............ یچ ایرو یاز ک میکرد داینجات پ هینفر چ چهار

هق هق  هیگر ریو اشک تو چشمام جمع شد بلند زدم ز دیکش ریاومدو سرم به شدت ت ادمی زیدفعه همه چ هی

 تو بغلش دیاومد جلو و من و کش یدفعه سام کیکه  کردمیم

 ما شیپ یینجایآروم باش دختر خوب حاال که ا سیه سیه-یسام

 حرفاش آروم شدم اما ناخودآگاه گفتم با

 خواستن بهم تجاوز کنن یکنن م تمیخواستن اذ یاونا مثل تو م یسام-

حالم دگرگون شد از آغوشش خوشم اومد اما  دفعهیفشار داد  ترشیمحکم تر شدو من و به خودش ب یسام یدستا

 بشم  یبکشم تا خال ادیدوست داشتم سرش فر

از همتون خسته شدم ولم کن گمشو از اتاق  ادیاز همتون بدم م ییتو هم مثل اونا یو خراب کرد میتوزندگ یتو لعنت-

 گمشووووو رونیب

 بهدادم پشتش رفت رونیدو از اتاق زد بنگام کر یمونیو پش یولم کردو با ناراحت یسام

 رفتیم یفور ومدویفقط بهداد م ومدیتو اتاق ن یسام گهیروزم گذشت و د اون

 نیباهام سرسنگ یسام رونیب میرفت ییبود اما خب بهتر از من بود دوتا فیخودشم ضع دمیلباس پوش ایکمک رو با

 شده بود 

 رفت اتاق خودش  یخونه و هرک میرفت

 بوسمون کردو گفت  یرو کل ایمن و رو میخاتون افتادم تا اومد ادی

 ارهیب رعسلیتا برامون ش میلباس عوض کن میبر

 نگفتم یچیه یعسل داغ متنفر بودم ول ریاز ش اووووف

  گذشتنیپشت هم م روزا

 میتو کافه جشن گرفت ییدوتا ایو با رو تولدم
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 هم نداشتم یشتریب توقع

انگار ناخواسته  مینداشت یگریبه د یکدوم کار چینقشه هاش بود ه ریدرگ ایچندتا طرح انجام داده بودم و رو من

 آتش بس اعالم شده بود

 ومدنیو شب م رفتنیهم صبح زود م پسرا

 

 تنگدلو بابا  شنیقرار تر م یب مایخونه مامان و ه زنمیدانشگاه و سرمون شلوغ بود هر دفعه که زنگ م میرفتیم ماهم

 دلم براشون تنگ شده  یلیخ خودمم

 خوام ولشون کنم و برم یم یچه طور غهیص نیحال بعد از ا نیا با

پسراهم که نبودن به خاتون گفتم بگه احمد آقا استخرو آماده  ادیگفتم گفت نم ایهوس شناکردم به رو یلیخ امروز

 کنه 

تم پوس دیبا رنگ سف ییبایکه تضاد ز  دمیپوش یمشک ویما هیساعت خاتون گفت آمادست و منم رفتم  کی بعد

گک س کیهم  نهیس یتا شکم تو بود و باال نهیس ریجلوشم از ز خوردیبند م هیداشت پشتش تا کمر باز بودو فقط 

 شدیپشت گردنم بسته م خوردویم

 آب زدم تو رجهیکردم و ش یو پل یاحمد ایناز کوچولو پور یآهنگ پر مینشستم لبه استخرو با گوش اول

 

 /" اریسام "/

 

 کنه و من رفتم خونه  دیخر کمیکارمون زودتر تموم شد بهداد رفت  امروز

 اطیتو سکوت بود هوس شنا زد به سرم رفتم تو ح خونه

 زحمت یب دیکنیعمو احمد استخرو آماده م-
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 آمادست پسرم قبل شما....-عمو

 دمت گرم عمو -وسط حرفش و لپش و ماچ کردم و گفتم دمیپر

 افتاده  یم سمت خونه و متوجه نشدم قبل من چه اتفاقرفت و

 یرو برداشتم و رفتم سمت استخر تو رخت کن لباسم و عوض کردم اما تا رفتم تو صدا ویاتاق و حوله و ما رفتم

 ستادمیناخودآگاه اونجا ا زدیم رجهیکه داشت ش یشد به سمت دختر دهیآهنگ توجهم و جلب کرد و نگام کش

************************************* 

 

 رونیخونم شده و یناز کوچولو رفت یپر

 (ارمیکوچولو که دربرابرش کم م یپر هیبود  یپر هی)واقعا که شب

 که بخونه تونهیخونه نم یکس یاز ب دلم

 

 بدونه دیدل با ینگفته مونده ول یحرفا

 

 بمونه گهید خوادیرفته نم گهیرفته د اونکه

 روز بخواد بره( هیامکان داره  یعنی)

 

 نمیاون چشاتو من بب ییایکه باز ب خوامینم

 

 رمیباز دوباره من بم رنیباز جون بگ خاطرات
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 یبسوز میکیتار یتو ییایخوام که باز ب ینم

 

 یکه با من با من بمون زمیتو عز فیح آخه

 اون پاکه( ستمین قشیکه باهاش کردم ال یبا کار فهیح هی)آره واقعا هد

 

 یهر جا هست یسرت سالمت هر جا رفت زمیعز

 

 نسوزه چوقتیدو روزه قلب تو ه ایکه دن برو

 کوچولو رو نگه دارم حق ندارم( ییایدر یپر نی)آره من حق ندارم ا

 

 نمیبب ونینخوندم که تورو گر نویا نینازن

 

 نمینب چوقتیاشکتو ه رمیبرات بم یاله

 

 رهیکه دلم آروم بگ خونمیم نویا زمیعز

 

 سوزهیتو م یب یتفلک سوزهیم یتفلک آخه

 سوزه؟؟؟( یکوچولوم م یقلب منم بدون پر یروز هی یعنی)
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 بود نینازکوچولونگو قسمتم هم یپر

 

 بود نیسرنوشت نوشته سهم من از تو هم نگو

 

 غمت نباشه برو که روبرو نوره زمیعز

 

 میریمیعشقت م یواسه  مینیشیما تنها م برو

 

************************************* 

 

 دیچرخیو با حرکات شعر تو آب هماهنگ م کردیم یتموم شدنه آهنگ طاقت منم تموم شد واقعا که تو آب دلبر با

 رو کارام نداشتم  یکنترل گهید

آب شناکردم طرفش و از پاهاش  ریزدم تو آب و رفتم ز رجهیو ش کیحرکت شد رفتم نزد یب دیجلو تا منو د رفتم

کمرش تو  نگام کنه کردیم یباز سع مهین یبا چشما نییشد پا دهیمنتظره بود کش ریچون غ نییپا دمشیگرفتم و کش

 فوت شد تو صورتم  فسشکه ن دیکش قینفس عم هیباال  میو رفت میدستام بود نفس کم آورد

ت انگار قفل شده بود چسبوندمش به خودم و تو گف ینم یچیجلو اونم ه دمشیبود و سوزان تو آب کش گرم

ه بود ک یرنگ جالب یو عسل یطوس یداد سبز با رگه ها  صیتشخ شدیکه رنگش و نم ییشدم چشما رهیچشماش خ

 اونم نگاهش تو نگاه من بود کردیم رییوقتا تغ یبعض
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 دمیترس یازش نم گهیدونم چرا د ینم کردمیتنش و حس م یبغلش بودم گرما تو

 کردم  ینم یریدونم چرا کناره گ ینم

 چند برابر شییبایبودم چشماش خمار  شده بود و ز رهیخ شیعسل یچشما تو

 تنم داغ شده یآب استخر هم از گرما کردمیگرم شده بود احساس م بدنم

ل شد نا اما نگاهش رو لبام قف ینیچشمش تمامه صورتم و کنجکاو نگاه کرد ابرو چشم ب کردمینگاهش م فقط

 شد سمت لباش دوباره نگاهم افتاد به چشماش  دهیخودآگاه منم نگام کش

 جیو نداشتم گ یحرکت چیجلو قدرت ه دیکه خودش و آروم کش دیتو نگاهم د یدونم چ یکرد به چشمام نم نگاه

 بودم 

 حرکت و ثابت  یلباش و گذاشت رو لبام ب یدفعه با نرم کی

 حرکت باز هم نظاره گر بودم یشدو من ب دهیکش شیلباش سوخت به آت یاز گرما لبام

وشه دفعه گ هی نیریآروم و ش دیبوسیشدو حرکت کرد نرم م دهیرو لبام کش یگذشت که لباش به آروم یلحظه ا چند

 دیبوس یبا ولع و حرص خاص دیصحنه رو د نیلبم و به دندون گرفتم اونم که ا

و حرکت فقط ت یو نگاهش تو چشمام بود اما من ب دیبوسیبود اون م دهیانگار تشنه تازه به آب رس دیبوسیم محکم

شد که لباش و برداشت خواستم نفس بکشم که لباش رفت  ریعمق چشماش غرق بودم نفس کم آوردم و اونم انگارس

 هم رفت ژنیرو گردنم و با بوسش همون مقدار کم اکس

چرخ تو آب زدم و رفتم لبه  هی ینار منم فورک دیشده و مست شده لباش و برداشت و دستاش و آروم کش داغ

اومده  ادمی دنیتو بغلش بودم و تازه خجالت کش ویما نینگاش کنم با ا دمیکشیخجالت م رونیاستخر از آب رفتم ب

 و خودم و رسوندم به اتاقم و  رونیب دمیدورم و دو دمیچیحوله رو پ عیبود سر
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 تو حموم دمیپر

 نیاول نیبود ا ینیو به لبام نگاه کردم نه حس ترس داشت نه گناه حس دلنش نهیرفتم سمت آ زدمینفس م نفس

اون لحظه دوباره داغ  یآور ادیبدون ترس بود دستم و گذاشتم رو لبام هنوزم داغ بود با  رویبود که دلپذ یبوسه ا

 دوش  ریشدم و رفتم ز

 هیفکر گنگم کمک حال خوب یبرا آب

شام هم از اتاق خارج نشدم و خواب و  یبرا یاون شب حت دمیو لباس پوش رونیساعت از حموم اومدم ب میاز ن بعد

 بهانه کردم

 و مبهوته  جیهم مثل من گ ایو رو زنهیبهتر شده و بهداد مشکوک م یاز اون روز گذشته رفتار سام یهفته ا کی

 کنار نجایو ا انیخانواده هامون ب دیع یقراره برا میدینخر یچیو ه مینکرد یکار چیو ما هنوز ه دهیع گهیهفته د دو

 بود و مطعلق به بهداد بود  الیو نیا هیکامال شب یکنار الیبود که و نیا میدیکه فهم یا گهیجالب د زیما بمونن چ

  دهیع گهیدو هفته د اااایرو-

 خب؟- ر

 گمیبهت م یارو دستمال سفره سرت بز یتنت کن یلباس نو گون یبه جا دیتو ع یمجبور شد یخب به جمالت وقت-

 آها از اون لحاظ- ر

 یکن یکه تو روز شمار دهیع گهیگفتم دو هفته د یشاد یپس نه از رو-

 امروز خوبه؟ دیخر میبر یک یکنیخب چرا داغ م- ر

 میآماده باش تا بر گهیساعت د کیتا  هیآره جمعه هم هست و عال-

مات و رژ و  ییزدم رژگونه هلو ملیر کمیو  دمیو خوجل کش کیخط چشم بار هی نهیاتاق و نشستم جلو آ رفتم

 گذاشتم بعد انتخاب لباس

کش شل بستم و ول کردم رفتم سراغ  هیکردم پشتشم با  زیفر ر سیتو صورتم و با بابل ختمیجلوش و کج ر موهامم

رو مچ 212عطر  یستش و شال مشک فیو ک یمشک یسانت7و کفش پاشنه  یبافت قرمز کوتاه شلوار مشک هیکمد و 
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اومد رژ نزدم رفتم جلو  ادمیکه  رونیب رفتمیو برداشتم و داشتم م یکردم رو خودم گوش یو خال شیم زدم و بقدست

خودم فرستادم و  یبوس برا هیشده بود  یرو لبام هووووم عال دمیتنوع رژ قرمزم و برداشتم و پررنگ کش یبرا نهیآ

نگاه بهم انداخت که اخماش رفت توهم  هی رونیاومد از اتاقش ب ارمیهم زمان با من سام رونیبا لبخند رفتم از اتاق ب

 نه دیبگ یداره شما ه یمشکل ذهن گمیمن م

 یکجا به سالمت-یسام

 رفع بشه مونیکنجکاو میاسم پدرش و بپرس نکهیهم ا یهم مهمون میریم میخونه پسر شجاع دعوت-

 هیهد دمیپرس یجد-تر شد و گفت دیشد اخمش

 دیع دیخر میریم ایبا رو-اجبار گفتم  بحث نداشتم به حوصله

و بدون نظر خواستن از من رفت اتاق بهداد واااااا من مگه  میایماهم م دیبهم انداخت و گفت پس صبر کن گهینگاه د هی

 شهیکوفتم م دیخدا شک ندارم خر یا ایگفتم ب

 حاضرم میبر-وگفت رونیهم اومد ب ایو رفت اتاق خودش رو رونیاومد ب دوباره

 میصبر کن دیبا شهینم-

 وا چرا- ر

 دهیکه دستم از پشت کش نییپا رفتمیمنم داشتم م نییو رفت پا دیپوووف کش هیکردم که  فیو براش تعر انیجر

  هیسام دمیشد برگشتم د

 دونستم ینم لشمینداشتم دل یکاراش مشکل نیبا ا گهید دایجد

 کارت دارم ایب-یسام

 کار؟ یچ-

 میایماهم زود م نییو داد بهش و گفت بره پا چیلحظه بهداد اومد که سوئ همون

  گهید میبر ایب هیوا خب چه کار-
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 میو گفت کمش کن بر نهیتو اتاقش منو برد جلو آ میرفت

 خل شد رفت  وا

 ستمیکمش کنم منم آشپز ن ستیجا که گاز ن نیا-

 کم کن گمیرژت و م هیگازو آشپز چ-یسام

 کرشم نکن عمرااااااااا ف-

 کم کن تا پاکش نکردم-یسام

 کنم یمن کمش نم میول کن بر-

 گهید یکن یکمرنگ نم-یسام

 نچ-

رو لبم و انگشت رژ دار و  دیانگشت کش هیدفعه  کیافتادم برم سمت در که نگهم داشت و چسبوندم به در  راه

 گذاشت تو دهنش 

 یخودت خواست هیامتحانش مجان دهیهوووم مزه آلبالو م-یسام

 و گفت و اومد جلو  نیا

تو  دیته حلقش خوب که کله لبام و کش رهیکه فکر کردم لبام اآلن م یطور دیو گذاشت رو لبم و محکم بوس لبش

 دهنش ولم کرد

 دور لبم  دیدستمال برداشت و کش هیو  زیسمت م رفت

 میحاال بر-یسام

  یپررو سواستفاده گر یلیخ-چشم غره رفتم بهش و گفتم هی

 نگام کرد طونیون دادو شسر تک فقط
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 اخماش تو همه دمیکردم د اینگاه به رو هی نیسمت ماش میرفت

 دختره باال رژ داشت چرا اآلن نداره نکنه.......... نیبهش کردم وااااااا ا گهینگاه د هی دوباره

 منفجر شدم هوینگاه به بهداد انداختم و  هی

 هان چته؟- ر

 ادیبهت م یلیخ یبهداد رژ صورت-

و بهداد دور لبش و  نینشست تو ماش عیاز خجالت سر ایرو کردیم میهم همراه یدفعه سام نیخنده ا ریزدم ز دوباره

 ینم نایساعته ا24زهر مار هناق  دنیدرگوش هم گفتن و هر هر خند یدونم پت و مت چ یپاک کرد لحظه آخر نم

 دونن من کنجکاوم

 

 راه افتاد یو سام نیتو ماش مینشست

 م؟یخب کجابر-یسام

 که لباساش خوب باشه ییجا هیپاساژ -

 بود  نیتو ماش ینگفت سکوت بد یچیه گهید

 زارنیهم نم یآهنگ هی پوووف

 پاساژ نگه داشت هیساعت روبه رو  مین بعد

 چه قدر شلوغه  اووووف

 امیم عیکنم سر دایپارک پ یشلوغه منم جا یلیخ نجایشو ا ادهیبهداد تو با دخترا پ-یسام

  دیش ادهیباشه دخترا پ-بهداد

 میشد یومنتظر سام میشد ادهیپ
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جمع و جورتر بود فک  یاز سام کلشیه کمیپسر چهارشونه  هی زشینگاه به بهداد کردم و شروع کردم به آنال هی 

 ییخرما یموها یعسل یطوس یچشما کیبار یمردونه اما کم یمتوسط ابرو ها یمتناسب لبا ینیو مردونه ب کیبار

 روشن

 

 بود یشیچشم م ایجمع فقط  رو نیتو ا انگار

 جلو و پسرا پشتمون ایداخل پاساژ من و رو میاومدو راه افتاد یسام

 اشتباه گرفته سونیبا خونه اد نجارویاون پسره ا هیهد-ایرو

زخرف م پیت هیآدامس گنده تو دهنش و هی خخخخخییییییبلند س یپسر با موها هینگاه کردم  گفتیکه م ییجا به

خنده چندتا  ریز میزد ایحرکتش من و رو نیا دنینگاه بهمون انداخت و چشم غره رفت با د هیتر از موهاش پسره 

 پاشوجوووون چال ل-گفت  شونیکیپسر همون لحظه از کنارمون رد شدن که 

  هیسام دمید میستادیشد ا دهیدستم از پشت کش دمیلحظه د همون

 چرا پت و مت اخم کردن وااا

 باشه بهتره نییو سرتون پا نیآروم بخند کمیفکر کنم -بهداد

 گاردیباد هیههههه شده بودن شب ایاومد کنار من و بهداد کناره رو یسام

 جا نیا ایب ایرو یواااا-

تاه بود کو دیمانتو سف هیوپشت سرمون اومدن نگاهم به  دنیپوووف کش هیپسرا  یسمت مانتو فروش میرفت ییدوتا

کمرش دور کیبار یریکمربند زنج هیبود و  ییطال ونشیو پاپ نیداشت وسرآس ونیپاپ قهیرو  یروسککه به حالت ع

 بود

 خوام یرو م دیمانتو سف نیمن ا-

 خوام یبغلش و م یمشک یکیمنم اون -ایرو
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 ودکارشده بود قشنگ ب زیداشت وروش طرح ر نشیس نییدوتا دکمه اونم پا یکوووتاه مشک یمانتو کت هیکردم  نگاه

 تو میخب بر-

 تو دیر ینه نم-یسام

 یآها باشه چون تو گفت-

 ستادیتو که بهداد جلومون ا میبر میتوجه خواست یب

 کنار دیبر دیکنیم یطور نیچرا ا-ایرو

 رسن؟یباسن م ریپارچه خوردن که به زور تا ز کهیت هیفقط  نایا یکن یفکر نم-بهداد

 ونمشیخریم میایم ییاما فرداهم روز خداست دوتا دیکاره ا چیالبته بگم که شماه میبخر یتو امروز نزار نیبب-ایرو

 روتو اتاق پ میرفت ارهیمانتو هارو ب میداخل و به فروشنده گفت میتوهم و رفت کنار ماهم رفت دیاخماش و کش بهداد

 زد به در یکیتنم بود  تیواقعا قشنگ بود و ف دمیرو پوش مانتو

 بله-

 اون تو پرو کنم امیبازکن منم ب هیهد-ایرو

 تو و درو قفل کرد دیحرفش خندم گرفت درو باز کردم پر از

 پرو قفلش خراب بود یکیاون -ایرو

ود که بار نب نیحرف بهداد افتادم واقعا مانتو ها کوتاه بودن اما اول ادی ومدیبهش م یلینگاهش کردم خ دیرو پوش مانتو

 میدیخریکوتاه م

 زد به در یکی دوباره

 بله-

 تو تنتون مینیبب دیباز کن-یسام
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 میایبرو بابا اآلن م یزیچ ینوشابه ا یماست یخوا ینم یا گهید زیآها چ-

 رمونیزودتر حساب کرد چه خوب مانتو مفت گ یخواستم حساب کنم که سام رونیب میو رفت میهارو در آورد مانتو

 اومد

 ایبغل کفشش داشت و انتخاب کردم و رو ییطال زیر ونیپاپ هیکه  دیو کفش ست سف فیک هیو من  رونیب میرفت

که بهداد حساب کرد ماهم  میحساب کن میبود دوباره خواست یسانت10جفت کفشامون پاشنه  یو کفش مشک فیک

 میدیکش ثینقشه خب هیو  رونیب میراحت اومد

 ربخ لیو وسا زیکرم بر یتونیتا م ناستیا یپا یامروز همه چ نکهیمثل ا-ایرو

  میدیشال و شلوارم خر میحرص بخورن رفت کمیباهات بدجور موافقم بزار -

 کمیحرکت موندم  یبود اومدو شال و گذاشت سرم منم ب یطوس ریشال حر هیچشمش به  یسام یشال فروش تو

 رونیو من خوش حااال اومدم ب میخریم نمینگام کردو به فروشنده گفت ا

 نگاهم کرد یافتاد باذوق دست زدم که سام یکه چشمم به عروسک فروش میزدیچرخ م یطور نیهم میداشت

 

 /" یسام "/

 

دختر  نیلبخند زدم واقعا ا کنهیو نگاه م یباذوق داره عروسک فروش دمینگاهش کردم د زنهیدست م هیهد دمید

 دحال ش شترخوشیاونم ب یسمت عروسک فروش میرفت ییرفتم دستش و گرفتم و دوتا طونهیکوچولو و ش

 عروسکا چشماش برق زد دستم و ول کرد و رفت سمت عروسکا دنیداخل که با د میرفت

شدو  جیگ گهیآخرش د کردمیمنم بالذت نگاش م شدیم یقبل الیخ یو ب گرفتیچشمش و م یزیچ هی هرلحظه

 حالت نیا یوقت کنهیسرش و کج کرد و به عروسکا نگاه کرد و انگشتش و گذاشت رو لبش انگار که داره فکر م

 ورفتم طرفش دیدلم لرز دمیبچگونش و د

 دونم کدوم و بخرم  یسامممم نم-نگام کرد و گفت باناله
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 جالب بود کردیسام صدام م یکیبار بود که  نیاول

 خب اون خرس بزرگه چه طوره؟-

 کدوم؟-

 اون قرمزه-

 خوام یرو م ینه خودم قرمزش و دارم قهوه ا-

 سمت فروشنده  رفتم

 دیو بد یاون خرس قهوه ا هشیم دیآقا ببخش-

 بله البته-

 پسره  ایبچتون دختره -و رو به من گفت آوردش

 نگام کرد  جیگ هیهد

 طونیدختر ش هیدختره -لبخند گفتم با

 دختر کوچولوم بود  هیکه هد واقعا

 یممنون سام -لبخند خوشگل نگام کرد و گفت هیو دادم دستش با  دمیو خر عروسک

 دیچال گونش بازم دلم لرز دنیو د بالبخند

 بود گهید زیچ هی هیهد یلپا یاون که خودم چالگونه داشتم اما رو با

 البد بچه ها دنبالمونن میبر ایدختر کوچولو ب کنمیخواهش م-

 تونست یراه بره اما نم خواست

   تونم راه برم رفتم جلو و عروسک و ازش گرفتم یعروسک اندازه خودم و بغل کنم نم هیمنم  بله

 میراه افتاد ییو گرفتم و دوتا دستش
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 /"بهداد  "/

 

 ورشکست نشم خوبه خرهیم نهیب یم یدخترم هر چ نیکجاست ا ستینامرد معلوم ن یسام نیا

 کار  یچ یخوا یهمه دست بندو پابند م نیتو ا گهیبسه د اااایرو-

 دونم کدوم و بخرم آخه همش خوشگلهههههه یخوام که نم یخب همش و نم-ایرو

 بودو زونیکه ازش قلب آو یپابند نقره ا هیکنارش و  رفتم

 

 دست بنده ستش و نشونش دادم با

 قشنگ تر از همه است نیا-

 گفت و بعد دوباره نگام کرد هیعال هیبا ذوق نگام کردو  ایرو

 چشمک زد هیو  یکه کمکم کرد یمرس-ایرو

که دستش و گرفتم و  رفتیرفتم جلو و حساب کردم داشت م یشدم با سر در گم یطور نیچرا من ا دیلرز دلم

 نگفت یچیباهاش هم گام شدم اونم ه

دوتا  نیهم تو دستش خندم گرفت از کار ا هیخرس گنده دستش بودو دست هد هیخورد که  یچشمم به سام هوی

 دختر واقعا که وروجک بودن

 یمن یو سع ستنین یافاده ا گهید یمثل دخترا هیاتتو حرکاتشون ذ یو رو راست یکه غرور دارن اما سادگ ییدخترا

 سمتشون میشیم دهیکه کش میما هست نیو ا کننیم یکنن خودشون و به ما بچسبونن برعکس ازمون دور

 دمیخر یچ یدون ینم هیهد ییییواااا-ایرو

 یدیخر جاتیالبد دوباره بدل-هیهد
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 یدیبه حدست توهم طبق معمول عروسک خر نیآره آفر-ایرو

 میدیدختر کوچولومون خر یآره برا-یسام

 رخندهیزدن ز هیو هد ارویسام مینگاهشون کرد جیگ

 خونه؟ میحرفا بر نیا الیخ یب-

 دهیع دیمثال خر نیدینخر یزینههههه شما که چ-هیهد

 میالزم ندار یزیخب چ-

 که یبپوش یگون هیبه قول هد یخوا ینو و تازه باشه نم دیبا دیع یلباسا رینخ-ایرو

 نایا گنیم یچ هیچ یگون اوووف

 میبخر یزیچ هیماهم  مینرو تو فکر داداش بر-یسام

 

 /" هیهد "/

 

 مردونه یسمت مغازه ها میپسرا رفت با

 شدیم یتجسمش کردم هوووم عال یچشمم وگرفت تو تن سام دیسف شرتیت هی

و گذاشتم تو  دمیو خر یبا طرح برجسته مشک دیسف شرتیبه من نبود منم آروم رفتم داخل مغازه ت حواسشون

 فمیک

 دفعه هیتو  یکجا رفت-ایرو

 گمیجا بعدا بهت م چیه-

 زد بتیکجا غ-یسام
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 کردمیاون مغازه جذبم کرد داشتم نگاه م یلباسا یچیه-

 گهیمغازه د هیداخل  میرفت

 بود یاوووم عال دیخر یمشک نیشلوار ج هیبا  شدیجمع م ناشیکه آس یمردونه جذب طوس راهنیپ هی یسام

 دیخر یو شلوار کتان کش قهوه ا یقهوه ا زیر یمردونه کرم با خطا راهنیپ هی بهدادم

 یعروسکم دستش بود همون لحظه صدا یبودو بدبخت سام لیدست پسرا پره وسا میشدیاز مغازه خارج م میداشت

 من گشنمهههه-گفتم دهیبرچ یو برگشتم طرفشون و با لبا ستادمیاعتراض شکمم بلند شد ا

 نگاه مهربون بهم انداخت و گفت هی یسام

 میخوریم یزیچ هی میایم نیتو ماش میببر الرویوسا-

 باشه تزایآخ جون پ-

  تزایباشه پ-که گفت دنیخند همه

 به هم و پسرا سرشون و تکون دادن  میدستامون و زد ایبا رو شهیعادت هم به

 دوغ و اونا نوشابه سفارش دادن ایمنو رو میمخصوص سفارش داد تزایرستوران پاساژو همه پ میرفت

 خوردم ینم ادینداشتم و ز یخوب ونهینوشابه م با

سرم و آوردم  ایکه با حرف رو خوردمیغذام و م هیبه خوردن داشتم بدون توجه به بق میرو آوردن و شروع کرد غذا

 بردارم گهید کهیت هیباال و جوابش و دادم دوباره خواستم 

 من متعجب نگاش کردم  اومد سمت لبم و یدست سام که

 شده بود یسس-گوشه لبم و انگشتش و نشونم دادم و گفت دیو آورد جلو کش دستش

ندادم و غذام  تیشدم اما اهم جیاومد تو قلبم گ یحس هیشد  یجور هیو گذاشت تو دهنش قلبم  یانگشت سس بعد

 و خوردم

 سمت خونه میغذا همه رفت بعد
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 رو تخت میتو اتاقش ونشست میرفت ییدوتا ایرو با

 جیگ جمیگ یزینه چ دونمیو م لشیدونم چم شده نه دل یحس گنگ نم هیدارم  یحس هیمن  هیهد-ایرو

 بخوابم رمیم الیخ یب هیمن بدتر از تو ام البد از خستگ-

 تو شهیپ امیمنم م-ایرو

 میدیتو اتاق من و خواب میرفت ییدوتا

 شدم  داریصبح از خواب ب10 ساعت

 سمت پنجره رفتم

 زدم غینگاهم به محوطه افتاد ج تا

 دارشدیهم ب ایرو غمیج یصدا از

 چته؟؟؟-ایرو

 باره؟یداره بررررف م-

 ؟یگیدروغ م-ایرو

 نگاه کن ایب گمیباور کن راست م-

 ستادیهم اومد کنارم ا ایرو

 برفه یجد یجد یوا-ایرو

 ؟یبرف باز میبر-

 میام بر هیپا-ایرو

 رفت اتاقش تا لباس بپوشه ایرو

 ییرفتم دست شو منم
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 رونیاز شستن دست و صورتم اومدم ب بعد

  دمیپالتو پوش هی

 دمیو شال گردن با دست کشام  برداشتم و پوش کاله

 ذوق رفتم و از نرده ها سر خوردم با

 ستادمیا یسام یکه با صدا اطیسمت ح رفتمیم داشتم

 سرده بارهیبرف م رونیکجا دختر ب-یسام

 طرفش و سرم و کج کردم برگشتم

 

 /" اریسام "/

 اون لباسا و حالتش بانمک شده بود با

 ؟یخوام برم برف باز یخب منم م بارهیبرف م دونمیم یسام-هیهد

 یخور یسرما م-

 مراقب باشم دمیقول م-هیهد

 بچه ها شده بود کپ

 زارمیشرط م هیبه -

 ؟یآخ جوووون چه شرط-هیهد

 ستادیا هیاومد و کنار هد هم ایموقع رو همون

 یبرف باز میریم ییبعدش چهارتا دیصبحانه بخور دیایاول ب-

 من گشنمه  یگیراست م-ایرو
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  میصبحانه خورد ییتا چهار

 اطیح میو رفت میدیو بهداد هم لباس گرم پوش من

 هیافتاد به هد نگاهم

 و بسته بود  چشماش

 دیخند یوم دیچرخ یم

 دیرو برف و باز هم خند دیخواب

 دیبار دلم لرز نیچندم یبرا

 خاتون به خودم اومدم یصدا با

 دیخور ینکرده سرما م ییتو خونه خدا دیبر دیکنیکار م یچ نجایا یوااا-خاتون

 میکن یبرف باز مینه خاتون جون اومد-هیهد

 دیرفت طرفش و لپش و بوس هینگاهمون کرد که هد جیگ خاتون

  دیایخاتون جون شما هم ب-ایرو

 کاکائو گرم درست کنم مادر ریبراتون ش رمیمن م-خاتون

 آخ جون عاشقتم خاتون جون-هیهد

 زد و رفت تو یلبخند خاتون

 فکر بودم که تو

 

 زد خیدفعه صورتم  کی

 خندهیبهم پرتاب کرده و داره م یگلوله برف هی هیهد دمید برگشتم
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 برف برداشتم و پرت کردم سمتش  کمی منم

 داد و برف خورد تو سر بهداد یجا خال که

 با بهت نگام کرد  بهداد

 خم شد برف برداشت و پرت کرد طرفم هوی

 ایدادم که خورد تو دست رو یجا خال منم

 ما شد یآغاز برف باز نیا و

 میکردیبرف پرت م یگریکدوم به د هر

 احمد و خاتون هم با لبخند نظاره گر بودن عمو

 طرفش میو رفت میدیکش یخاتون دست از باز یصدا با

 دیکاکائو داد که واقعا تو اون هوا چسب ریش وانیل هیهر کدوممون  به

 م؟یدرست کن یآدم برف-هیهد

 یهست یآدم برف هیگل انداختت اآلن شب یخودت با اون لپا-

 دوست دارم یآدم برف یلیمن خ-ایرو

 د؟یکنیعمو احمد شما هم کمکمون م-هیهد

 آره دختر گلم-عمو

 دست زد یبا خوشحال هیهد

 میبزرگ درست کرد یآدم برف هیکنارهم  در

 میریعکس بگ یکنار آدم برف میبر یهمگ-یسام

 هیهم کنار هد ایرو ستادیخاتون و بغل کرد و کنارش ا هیهد ستادنیا یو عمو احمد دو طرف آدم برف خاتون



 آرامشباران 

 
159 

 

 میستادیهم کنار عمو احمد ا ما

  میگرفت یو تک یعکس سلف گهیمدل د چند

 تو  میشدن بر یدخترا راض باآلخره

 کنم یبا کاراش باعث شد من خودم باشم و بچگ هیروز هد اون

 

 /" هیهد "/

  ومدنیبودو فردا خانواده ها م لیهفته مثل برق و باد گذشت امروز سال تحو دو

ال س گهیفوق العاده شده بود دوساعت د میدرست کرد ییطال یآب نیسفره هفت س هیگوشه سالن  زیم یرو ایرو با

 یو صندل تخت عسل یشلوار تنگ مشک هیبا  یعسل زیشوم هیمن  میآماده بش میبود و همه رفته بود لیتحو

 دمیپوش

کوتاه کردم  یو برداشتم موهام و شونه کردم و جلو موهام و چتر یچیگرفتم ق یناگهان میتصم هی نهیجلو آ رفتم

 بود که بلد باشم یعیطب نیو ا شگربودیمامانم آرا

 ومدیبه صورتم م یلیخ

  دمیکش کردیو خمار م دهیکه چشمام و کش دهیو کش کیخط چشم بار هی

 موهامم یورژگونه مات قهوه ا یرژ کالباس هی شتربشهیب شیزدم به موژه هام که باعث شد چشام عسل یقهوه ا ملیر

 انتخاب کردم  یقهوه ا یبا خطا یتل مشک هیباز گذاشتم و 

زدم و  نهیچشمک تو آ هیزدم 212هام  قهیدارم و دستم کردم به مچ دستم و شق نینگ یشد ساعت مشک یعال هومم

   رونیاز اتاق  رفتم ب

 خطر ناکه  ایسر نخور-و گفت رونیاز اتاقش اومد ب یآماده نشده بود تا خواستم از نرده سر بخورم سام یکس هنوز
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هم اومد برگشتم سمتش تازه  یسام زیسرم دمیو رس نییاز پله ها رفتم پا یزودتر از سام نزاشت سر بخورم پووووف

لختشم باال داده  یموها یکرم قهوه ا شرتیو ت یکردم شلوار مشک زیو آنال پشیروم زوم کرد منم ت دویصورتم و د

 کرده بود چررراااا رییتغ ینفرت نداشتم چرا مگه چ گهیبود چرا برام جذاب شده بود چرا د

 عیمنم سر دیسرفه بهداد عقب کش یجلو که با صدا ومدیدستش و گذاشت دو طرف صورتم و داشت م کمینزد اومد

 آب خوردم وانیل هیرفتم آشپزخونه و 

 زویدور م مینشست یاومده بود همگ اهمیو رفتم سمت سفره رو دمیکش قینفس عم هی هیباش آروم باش هد آروم

لوار و ش حیمل شیآرا هیبسته بود  یموهاش و دوم اسب ایشروع شده بود رو زمیمن کار آنال میال شدس لیمنتظر تحو

 یصندل مشک یسرمه ا زیو شوم یمشک

 میداشت نانیبودنشون اطم زیتو خونه بودو از تم هیمجالس و مهمون یبرا صندالمون

 یشلوار کتون مشک دویسف شرتیت هی بهداد

  زدیناخونک م زیم یرو لیبه آج یه یبود و سام یفکر هیتو  یهرکس

 شد دیآخ جونننننن ع بووووووم

 شد  دیع گمیییییم کیییییییییتبر-

 یشدم تو بغل سام دهیکش هوی

 کوچولو یپر گمیم کیتبر-در گوشم گفت آروم

م بوسم اون کردمیبوسش م یرو سفت بغل کردم و چلوندم و ه ایگفتم و رو کیگفتم به بهدادم تبر کیبهش تبر منم

 خداشانس بده -که گفت دمیبهداد و شن یلب ریز یصدا کردیم

 بهداد یگفت یزیچ-

 خورمیم ینیریمن نههه من که دارم ش-بهداد

 دیو بد میدیمن کجاست ع یدیع االیخوام  یم یدیمن ع-گفتم  هویکه  مینگفتم همه نشست یزیچ گهید

 تو یگیم یچنده چ لویک یدیع-یسام
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با اون که تو  میکوچولو گرفت ییجشن دوتا هی ایمن و رو دیبهم نداد یچیتولدم ه یحت دیکشیواقعا خجالت نم-

 دینگفت کمیتبر هیاما  میبود الیو نیهم

 با تعجب نگام کردن جفتشون

 تولد؟پس چرا.......-یسام

 میهم نخواست یدیع الیخ یب-

 جلومجعبه گرفت  هیبلند شد اومد طرفم بلندم کرد  یسام

 تیدیع نمیبابت تولد متاسفم اما ا-یسام

 بود نیگردنبند طال که پالکش اسم خودم به الت هیرو گرفتم و بازش کردم  جعبه

 و لپش و بوس کردم  دمیکردم و پر ذوق

  نییباال و کادوش وبرداشتم و دوباره رفتم پا دمیشد دو شوکه

 کادو شما نمیا-

 یدیبا چشماش ازم تشکر کرد منم لبخند زدم بهداد صدتومن ع دیلباس و د یتعجب نگام کردو کادو رو گرفت وقت با

 صدتومن داد  ایهم به رو یبود سام دهیدست بند طال خر هی ایرو یداد برا

 نچ نچ ؟نچیدینم یدیبه من ع ایرو-بهداد

 جعبه برداشت داد به بهداد  هیاز بغلش  ایرو

 دست بند چرم بود  هیذوق کرد  یچ نیع بهدادم

 م؟یروشن کن شیآت اطیح میرب-

 میکنیو روشن م شیما آت دیلباس گرم بپوش هیتا شما  میبر-یسام

  دیپوش یبافت طوس هی ایتنم کردم و رو یشنل کاله دار قهوه ا هیو من  میرفت ایرو با
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 هوا نیتو ا دهیحال م اریو ب تارتیگ یهد-ایرو

 

 پز نده ها منم بلدم-گفت دید تارویتا بهداد گ اطیح میبرداشتم و رفت تارویگ

 بزن ایب یجد-

 چپه کردو پشش با دست ضرب گرفت و خوند تارویگ دمید هویگرفت  تارویگ

 بغلت کردم ااااایروووووووو-

 بغلت کردم ایروووووووو

 بغل............. ایررررررو

  و تارشیگ هیبده هد ادتهیدوکلمه  نیهم یآهنگ به اون طوالن یراه انداخت ایرو ایرو یه یچ یعنیبسه بسه -ایرو

 میدیهمه خند ایرو باحرف

 که رفته خونه خواهرش فیخاتون بود ح یکاشک یآخ

 شیدور آت مینشست یهمگ

 میبزن منتظر-ایرو

 بزنه ارینه صبرکن اول بده سام-بهداد

 مگه بلده؟ اریسام-

 ارزه یبه امتحانش م-ایرو

 فکر کردو چشماش و بست و شروع کرد به زدن و خوندن کمی اریدادم به سام تارویگ

************************************* 
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 ها بودم بهیببخش اگه باهات مثل غر منو

 

 صدا بودم یو ب کیببخش اگه برات تار منو

 

 قصه هام مرحم دردت نبودم یپر ببخش

 

 محرم قلبت نبودم یرسم عاشق هیتو

 و چشمام(شد ت رهی)چشماش و باز کردو خ

 

 بمون کنارم منو ببخش طاقت ندارم نرو

 

 تو حرومن یها ب هیثان یبر اگه

 

 تو تمامن یخاطرهام ب یبر اگه

 

 ببخش منو بخش منو ببخش منو

 (کردیخوند طلب بخشش م یکه م ی)انگار داشت با چشماش و با آهنگ

 

 قرارت نبودم چشم به راحت نبودم یب
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 غصه تو نگاهت نبودم نگرانه

 

 نبودم پشت و پناهت نبودم نگرانت

 

 پاکت نبودم هیایببخش همسفر رو منو

 

 ببخش منو بخش منو ببخش منو

 بشه( دهیخواست که بخش یآهنگ حرف دلش بود م نیانگار ا دمیو تو چشماش د یمونی)رنگ خواهش و پش

 

************************************* 

 

پس دادم اما حس  ویتقاص چ دمینفهم یحت رهینم ادمیوقت از  چیداشت ببخشمش درسته که اون شب ه دوست

 دمشیبخش کنمیم

 گرفت سمتم  تارویگ

 زنمیم یبگ یتو بگو هر چ ایبزنم اووووم رو یخب چ-

 سون بند رمیم یآهنگ واست م-ایرو

 اوووم خوبه باشه-

 فکر کردم و شروع کردم به زدن کمی
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************************************* 

 ستیما ن ینگاهو بشکن ، فاصله سزا یسرد

 ستیحق ما ن ییجدا نی، ا شهیبمون واسه هم تو

 لحظه هی یواسه  یتو آرزومه حت بودن

 تو یب رمیمیم

 

 سرود عاشقانه است هیبهانه است ،  هیمن  خوندن

 که باهاتم یگم تا بدون یبرات ترانه م من

 شه یتو شب سحر نم یبودنم ، ب لیخود دل تو

 تو یب رمیمیم

 

 دم ینم ایعشقت رو به همه دن من

 دم ینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

 شهیمونم واسه هم یتو م با

 

 میبخواد من و تو تنها بمون ایدن اگه

 دم یرو م ای، جواب دن رمیم یم واست

 شهیمونم واسه هم یتو م با
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************************************* 

 

 /" اریسام "/

 

دختر داره  نیا شمیم وونهیدارم د ایخدا دیلرزیدلم م گفتیکه م یاش و دوست داشتم با هر کلمه اصد خوندیم هیهد

  کنهیکار م یباهام چ

 تادمسیبه خودم اومدم بلندشدم و ا ایدست رو یبود ناخودآگاه با صدا یفکر هیتو  ینبودم هرکس ایدن نیتو ا گهید

 کالفه بودم یلیکالفه بودم خ

 

 /" هیهد "/

 

 یریکجا م یاااا سام-

 آب بخورم-یسام

 ایدر میبر ایآها زود ب-

 اریداداش کت من و با خودت ب-بهداد

 ایسمت در میبا کت بهدادو خودش اومد و رفت قهیبعد پنج دق میرفت و ماهم بلندشد یسام

 میعقب بود یبهداد جلو و من و سام اویهمون اول رو از

 یناراحت یینجایا نکهیاز ا هیهد-یسام

 گفتم یزدم و به شوخ یلبخند
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 گذرهینه بابا هرجا ماله مفت باشه خوش م-

  دیحرفم خند نیباا

 کنم تشیجور هوس کردم اذ بد

 روش ختمیسمته آب و دستم و پرآب کردم و ر رفتم

 سردههه یکنیکار م یچ-یسام

 حقته-

  دمیاآلن نشونت م-یسام

 دنیبه دو شروع کردم غیبرداشت طرفم که منم باج زیو گفت و خ نیا

 کمکککک ییواااااا خورهیاآلن منو م رهیبگ نویا یکی ینجاتم بده وا ااااااایرو-

 کردنیو نگامون م دنیخندیو بهداد م ایرو

هم با خنده نگاهشون و گرفتن و به راه رفتنشون ادامه  ایکاله شنلم افتادو از پشت من و گرفت بهداد و رو باآلخره

 آشفته و گردنم یموها نیدادن موهام دورم پخش شده بود سرش و آورد جلو گذاشت ب

 بخورمت تونمیحاال که گرفتمت م یگفت یخوب زیچ هیفکر خوب-یسام

 نکن  تیاذ یاااا سام-

 چولوجواب کارته کو ستین تیاذ-بوسه زد رو الله گوشم و گفت هی

 شبا بود که بدون دعوا گذشت  نیاز بهتر یکیشب  اون

نشد  داریهم صدا کردم اما نه ب اروینشدن رو داریو بهداد و زدم ب یدر اتاق سام یشدم هرچ داریزودتر از همه ب صبح

 که نشد 

 رداشتمقابلمه و مالقه ب هیرفتم تو آشپزخونه و  رسنیتا ناهار م ناهمینامرتبه مامان ا الیخداااا و یا
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ر عرض د دمیکشیم غیو ج دمیکوبیرو قابلمه م دمیدفعه مالقه رو کوب هیو  ستادمیرفتم باال وسط چهارتا در ا باحرص

  رونیب دنیوحشت زده پر یهرسه تا باصورتا قهیدق کی

 خنده ریزدم ز دمیو د تشونیوضع تا

 هی یبرق گرفته سام ینصف بدنش هنوز تو پتو بود با موها ایو شلوارک رو یمتر باز بود با رکاب هیدهنش  بهداد

 بالش تو بغلش  هیچشمش بسته بودو فقط شلوارک پاش بود و

 کشمتتتتتتتتتتیم-ایرو

 هویدستشون در رفتم و نشستم رونرده  ریبرداشتن طرفم که از ز زیشدن و خ اریاون دوتا هم هوش ایرو یصدا با

 از نرده نه هههیهد-سه تاشون بلند شد و هم زمان گفتن  یصدا

 دارن زمیبا نرده عز یدونم چه پدر کشتگ یمن نم نییخوردم و اومدم پا زیحرفشون ل الیخ یب

 میبرق بنداز الرویو دیتا ناهار با دیهاتون و بپوش یلباس کلفت-داد زدم نییپا از

  زدنیاومد که غر م یاز باال م صداشون

 چون یو بزارن تو اتاق من و سام الشونیرفتن وسا ایبهداد و رو یریبه گردگ میحانه هر کدوم شروع کرداز صب بعد

که دوتا  میکردیم یدوتا اتاق و خال دیدور هم بمونن با الیو نیهمه هم قصد داشتن تو ا ومدنیچهارتا خانواده باهم م

 بمونن دوتا باال نییخانواده پا

نفر بهداد  نیتا  اونجا رو جارو کنه بعد سه ساعت اول ییرایرفت سمت حال و پذ یرفتم سمت آشپزخونه و سام من

 و صداش و نازک کرد و شروع کرد به غر زدن نیبود که نشست کف زم

ن ظالم نایا دنیلقمه نونم به زور به آدم م هی یچیبه ه یچیکن بشورو بساب آخرش ه یصبح تا شب کلفت-بهداد

 ظاللللم

  کنهیو کبودت م اهیس ادیچه خبرته برو کار کن وگرنه اآلن شوهرت م-

 خونه باباش دمیتا بچش و م15غلط کرده -بهداد

 یمگه مهد کودک باز کرد-یسام
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 رخوارگاههینه ش-ایرو

 سر کارتون دیبسه بر-

  دیکش غیج هویاومد طرف من که  ایبهداد غر زدو بلندشد رو دوباره

 شده  یچ هیچ-

 پشت سرت مارمولکه  واریرو د-ایرو

 وارهیمارمولک چندش سبز رو د هی دمیبرگشتم پشت سرم د تا

  میدیو دو میزد غیزدن که مارمولکه حرکت کرد ماهم با حرکتش ج غیبه ج میشروع کرد ییدوتا هوی

 شده؟ یچ هیچ-یسام

 گهید دیخب حرف بزن-بهداد

 مارمولکککککککک-

 نداره کجاست؟ غیکه ج نیا-یسام

 واااارهیرو د-ایرو

 زیو مر میدیو پر میزد غیدوباره ج میکه ما بود یسمت دیو دو نییرفت طرفش و با جارو زد تو سرش که افتاد پا یسام

  میآشپزخونه و هم و بغل کرد

 یشدن و باعث خنده ما شدن باالخره بعد از کل نیدفعه خوردن به هم و پخش زم کیکه  یرفت کمک سام بهدادم

 میتو بغل هم بود دهیترس یها افهیاون موجود چندش و گرفتن و کشتن اما ما هنوز با ق دنیخوردن و خند نیزم

 خنده ریپت و مت برگشتن طرف ما و زدن ز هوی

 که نبود  لیبابا کروکد نییپا دیایب-یسام

ا ما رفت ودستمال بکش تکه مارمولکه  ییاما اونجا میکنیم یزندگ میچون با دوتاشون دار میترسینم لینه از کروکد-

 نییپا میایب
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  دیاشوسواس نب نقدریا نییپا دیایب لهیکروکد یک دیرو سرتون تا بفهم نداختمیم گرفتمیحقتونه زنده م-یسام

 که گفتم نینه هم-

 ادیخواست ب ایاما تا رو نییمن اومدم پا دنیمقدارو با غرزدن و ترسو گفتن به ما دستمال کش هیهمون  ییدوتا ناچار

 مواظب باشششش-زدم غیسمتش و من ج دیبود کله پا بشه که بهداد دو کیکردو نزد ریگ زیم هیپاش به پا نییپا

 نشده بلکه آقا بهداد سواستفاده گر خانوم و گرفته تو بغلش یزیخدارو شکر نه تنها چ دمیو باز کردم و د چشمم

 نیبزارش زم گهیخب د-

 نیرو زم چشم غره توپ بهم رفت و گذاشتش هی بهداد

 شده بود زیواقعا خونه تم ییرایتا شربت درست کردم و بردم تو پذ چهار

 میکار کن یخب غذارو چ-ایرو

 ستیغذا ن یبرا یوقت رسنیم گهیساعت د میتان-

 

 رستوران زنمیاآلن زنگ م-یسام

 ارنیفقط بگو زود ب-

 رفت اتاق خودش  یباال و هرک میرفت ییزنگ زدن چهارتا بعد

 تو اتاق ما بود  الشونیو بهداد سخت بود وسا ایواسه رو حموم

  میهم اومد تو اتاقم جفتمون سرگرم حاضرشدنمون شد ایکه رو رونیاومدم ب قهیدق ستیبعد ب باالخره

تل  دمیپوش یبا ساپورت مشک یفسفر کیتون هی میخشکشون کن میبافتم چون فرصت نداشت ارویخودم و رو یموها

 هم زدم به موهام یمشک

 رونیب میو زد میدیو پوش امونیصندل رو فرش ییو دوتا دیپوش یبا ساپورت مشک ریبنفش س کیتون هی ماهیرو

 اطیتو ح میدیدو ایاما من و رو فونیزنگ و زدن پسرا رفتن سمت آ مینیبش میاومدن تا خواست نیپسراهم بعد پنج م
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  ایبعدش خانواده من و رو یخانواده بهداد بودن بعدش خانواده سام یاول الیتو و ومدنیم نایماش یکی یکی

 دمیتو بغلم و چرخ دمیکش مارویو ه نمونیسمت ماش دمیپارک کردن که من دو نیتا ماش4

 زهیمن فدات بشمممم خاله ر یاله-

 جونم دلم برات کوچولو شده بود یآج-مایه

 حرف زدنت بشم من یفدا-

  رهیبگ لیمارو تحو یکی-بابا

 بغلشون کردم یطرف مامان بابا و جفت دمیو دو نیرو گذاشتم زم مایه

 زمیعز یخوب-مامان

 ارشده خونم چه طوره-بابا

  میعال دمیشماهارو د-

 امکیجون و آقاس دیتک رفتم بغل ناه تک

 امکیآقا س دیخوش اومد-

 امکم؟یدخترم هنوزم برات آقا س-مهربون نگام کرد و گفت امکیس آقا

 خب.....خب پدر جون-

 دختر گلم یزیچ هیشد  نیحاال ا-زد یلبخند

 بهاره روهم بغل کردم  سلماو

 بغلشون دنیسمت داداشاشون وپر دنیدو یجفت که

 کردم  یهم احوال پرس هیبق با

  دیداخل خسته ا دییبفرما-
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 زده شد الیدوباره زنگ و نمیباحرفم رفتن تو منم پشت سرشون اما تا خواستم بش یهمگ

 ادیب یمگه بازم قراره کس-

 دیچشمک زدو گفت شااااا هی مامان

 یدستش و گذاشته بود رو چشم یکیاما  فونیسمت آ رفتم

 ه؟یک-

 شاهزاده سوار بر اسبم-پارسا اومد که گفت یصدا هوی

 بودن بایفقط خانواده پارسا و خاله د اطیتو ح دمیزدم و درو باز کردم و دو غیج هی

 بغلش وتا تونستم بوسش کردم دمیپر یطرفم منم با خوشحال دیو دو رونیب دیو پارک کرد پر نیپارسا ماش تا

 دلمون برات تنگ ینگفت یایب یتابستونم حاضر نشد یحت شهیدلمون تنگ م یگ یوروجک نم یکجا بود-پارسا

  شه؟یم

 بلندشد یسام یعصب یصدا هوی دیچاله گونم و بوس یکه فور دمیحرفش خند با

 بهتر باشه نییپا یایجان فکر کنم ب هیهد-یسام

 میرفتم همه رو بغل کردم و رفت الشیخ یچرا اخماش تو همه ب نیاز بغل پارسا و نگاش کردم واااا ا رونیاومدم ب هوی

 تو دوباره بحث ماچ وبوسه و خوش آمد رخ داد

  رهیخودش م هیه جا نداره هرکخون گهید-که زنگ و زدن اما من ولو شدم رو مبل و گفتم نمیخواستم بش دوباره

 غذا افتادم ادی دفعهیکه  دنیخند همه

 برو غذاهارو آوردن یااااا سام-

 و بهداد رفتن و با غذاها برگشتن  یسام

 لباساشون و عوض کنن  هیتا بق میدیسفره رو چ ایرو با
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بغل و همه موافقت  الیو میریخواب جوونا م یبرا ستیخواستن اتاقارو زنونه مردونه کنن که بهداد گفت الزم ن یم

 کردن

با  زدیبه غذام ناخونک م کردویم یمسخره باز یغذا خوردم اونم ه یغذا خوردن نشستم کنار پارسا و کل موقع

 یخور یپسرم چرا غذات و نم-گفت یجون سرم و بلندکردم که رو به سام دیناه یصدا

 خوردم  وهیم کمیاشتها ندارم مامان قبلش  ادیز-یسام

 یاتفاقا کل مینخورده بود یزیشد ما که قبل غذا چ یو بهداد زوم سام اینزد اما نگاه من و رو یکس حرف چیه گهید

 میهم کار کرده بود

 ییرایتو پذ میرفت اتاقش بخوابه ما هم نشست یو هرک میرو جمع کرد سفره

 چش شده چرا تو خودشه یسام-ایرو

 بگم یدونم واال چ ینم-

 وروجک من چه طوره -پارسا

 میعال هیعال-

نشستم رو فرش و پام و دراز کردم اونم  خوادیم یچ دمیفهم کنهیباال سرم و با خواهش نگام م ستادهیپارسا وا دمید

 داداش و دارم  دونهی نیعادتشه منم که هم یسالگ10نشست و سرش و گذاشت رو پام از 

 ای یقرمزه سام یتا سرم و آوردم باال نگام خورد تو چشما میزدیحرف م یطور نیو گذاشتم تو موهاش و هم دستم

 بود دسته مبل و بشکنه  کیبا دستش نزد هیشکل نیچرا ا نیخداااا ا

 آباد نیکه ببرمش ام میستیتهرانم ن کنهیم یجور نیچرا ا وا

 اطیداغ کرد و بلند شد رفت ح هوی

 ترسمینه من از مارمولک م ینکنه روح مارمولکه اومد تو جلدش وا ایزده شد پسر مردم  جن

 آشپرخونه میبر قهیدق هیو من گفت  یرو به بهداد و سام ایاومد تو که رو قهیپنج دق بعد
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 سر پارسا بالش گذاشتم و رفتم اشپزخونه  ریز

  دیخر میبر دیبا ستیتوخونه ن یچیه-ایرو

 من اصال حال ندارم یواااا-بهداد

 میریم هیمن و هد-یسام

 اما من............-

 که گفتم  نیهم-یسام

 ها خب منم خسته ام شهیم شیزیچ هی نمیا رونیرفت ب بعد

 یکفش وشال مشک دوشلوارویسف شرتیت هی رشیوز یمانتو جلو باز مشک هینداشتم  شیباال حوصله آرا رفتم

 دمیپوش

 نیینداشتم رفتم پا فمیحوصله ک یو برداشتم حت میبرق لب زدم و گوش هی

 ؟یریکجا م-پارسا

 هیخال خچالی دیخر میریم یبا سام-

  یحوصله ندار نکهیمن برم مثل ا یخوا یم-پارسا

 گفت بدو یم یاز دمه در بلندشد که ه اریداد سام یخواستم جواب بدم صدا تا

 رونیکردم و رفتم ب یخدافظ منم

 گهید امیدارم م یسر آورد هیچ-

 

  دیمنم نشستم که درو کوب نینگفت و نشست تو ماش یچیه

 باال دمیدر پر یصدا از
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 ؟یشد وونهیچته از ظهر د-

 حرررف نززززن-یسام

 دستشه گاریبسته س هی دمیاومد د یسوپرمارکت نگه داشت و وقت هیافتاد و با سرعت خارج شد دمه  راه

 یدیکش ینم گاریکه س ده؟تویم یکارات چه معن نیا یگرفت یواسه چ گاریس-

 گم ساکت شو  یمگه بهت نم-طرفم و داد زد برگشت

کل تنفسم داره مش دمید دیرس گاریس یروشن کرد تا وسطا گارینخ س هینگفتم دوباره راه افتاد و  یچیگرفت ه دلم

  کنهیم دایپ

  ینکش شهیم-

 کردمیم یو روشن کرد کم کم داشتم احساس خفگ یتموم شد دوم یاون محل نداد اول اما

 کنمینکش خواهش م یسام-

 فقط خفه شو  هیخفه شو هد-یسام

 ادامه داد  دنشیکردو به کش ادیو ز سرعتش

به من نداشت  یتو جه چیاما اون ه ومدیداشت کم م ژنمیواقعا اکس گهیو روشن کرد د یتموم شد سوم یدوم

دستم و بردم سمت گلوم  هیتموم شدو نفسم تنگ شد به خس خس افتادم  ژنیهم روشن کرد که کامال اکس یچهارم

 زد بغل دیو د دمکبو افهیو محکم گرفتم برگشت سمتم تا ق یدستم و بردم جلو بازو سام هیو 

 نفس بکش آروم نفس بکش  هیشده چته هد یچ هیهد-یسام

 زنگ خورد جواب داد شیبرام نمونده بود همون لحظه گوش یتونستم نفس یمن نم اما

 ادیکبود شده نفسش باال نم نهیتو ماش هیهد لایخ یمرغ و گوشت و ب ایالو رو-

 دمیگارکشینکردم آره آره س ینه بابا کار-

 باشه باشه خدافظ نیحس ای-
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 خدا لعنتم کنه ستیهمراهت ن فیتو که ک یوا ؟یاوردیو ن تیاسپر-یسام

 و روشن کردو راه افتاد  نیماش عیسر

  اریطاقت ب کنمیخواهش م اریطاقت ب هیهد-یسام

 یداشتم نه تنفس یژنیاکس گهیمن نه د اما

 دمینفهم یچیه گهیکم چشمام بسته شدو د کم

 

 /" اریسام "/

 

 کمکمون کن ایغلط کردم خدا ایخدا

 چشماش و بسته ایسمتش نهههه چشماش و بسته خدا برگشتم

 غلط کردم خدااااااااا کنمیشو خواهش م داریتو رو خدا ب هیهد-

 یچ یعنیچرا بدنش سرده  ایخدا ینگه داشتم بغلش کردم وا یو فور مارستانیب نیبه اول دمیرس قهیده دق بعد

طرفم و گفتن بزارمش رو تخت دکتر با عجله اومد باال سرش  دنیدو تمونیوضع دنیداخل و پرستارا با د بردمش

 نبضش و گرفت 

 ژهیو یمراقبت ها دیپرستار منتقلش کن رهههیدختر داره از دست م نیبدنش سرده ا زنهیکند م یلیکه خ نیا-دکتر

 کنمیبشه خواهش م شیزیچ دیدکتر تورو خدا نزار-

 گذاشته بود  هیتنفس رو رو دهن هد سهیپرستارم ک هیسرش و تکون داد وبا پرستارا همراه شد  دکتر

 نزاشتن برم تو  گهیکه د ژهیو یمراقبت ها میدیرس رفتمیدنبالشون م منم

 کمکش کن ااااایخدا
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 بدم یچ نارویمن حاال جواب ا یبود وااااا ایزنگ خورد رو میساعت گذشت که گوش کی

 کردم که دوباره زنگ زد جکتیر

 و خاموش کردم میجواب دادن نداشتم گوش یرو

 رونیگذشت که دکتر اومد ب گهیساعت د مین

 دکتر حالش چه طوره؟-

ا باشن ت دهید بیمغزش آس یرگایامکان داره مو دهیکم بهش رس ژنیاکس یادیمدت ز ستیاصال خوب ن تشیوضع-

 شهیمشخص نم یزیچ ادیبهوش ن

 دشیدکتر توروخدا بهم برگردون یچ یعنی-

 د؟یباهاش دار یشما چه نسبت-

 شوهرشم-

 دعاکن پسرم فقط دعا کن -

 چمینجاتش بده من بدون اون ه ایرفت و من کنار در سر خوردم خدا اون

 تو گوشم دیچیاذان پ یصدا

 خوندم  یوقت بود نماز نم یلیخ

 ازم جدا شد یکه شاد یاز زمان قایدق

 یدفعه هم در خونت و به روم باز کرد نیا یاما تو بزرگ اهمینبودم رو س یبنده خوب دونمیم ایخدا-

 گرفتم و رفتم نماز خونه وضو

 دعا کردم  میزندگ یسالمت یو خوندم و برا نمازم

 گوشه کز کردم هیو  ژهیو یرفتم سمت مراقبت ها دوباره
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و روشن کردم که همون لحظه  میباآلخره گوش نمشیبب زاشتنیشب بودو من از جام تکون نخورده بودم نم10 یکاینزد

 زنگ خورد بهداد بود

 توگوشم دیچیپ هیدادو گر یجواب دادم صدا تا

 احمق دییییکدوم گور-بهداد

 شمیم وونهیبهداد تنهام دارم د-

 اآلن دییکجا-

 ............مارستانیب ایب-

 بدم یجواب خانوادش و چ ایو قطع کردم خدا یگوش و

 ساعت همه اومدن و آوارشدن سرم  کی بعد

 دبو مایه یتاب یو بدتر از همه ب اوردیبدون اون دووم نم ایرو شدیم وونهیحالش بد بود پدرش داشت د یلیخ مادرش

 اومد طرفم هیبا گر مایه

 ه؟شیخوب م یآج یداداش سام-مایه

  دادیرو م هیهد یکردم بو بغلش

 خوب بشه دیبا یعنی شهیمعلومه که خوب م زمیآره عز-

 ؟یدیقول م-مایه

 دمیقول م-

 کردن  رونیافراد و ب شتریکس اجازه مالقات ندادن و به خاطر سرو صدا ب چیه به

 حاضرنشدن برن  ایو رو پارسا
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 پارسا همش به خاطر اون بود هه

 وگرفت قمیاومد جلو و  پارسا

 زارمیو بدون زندت نم نیبشه ا شیزیاگه چ-پارسا

 کنار دشیاومد جلو کش بهداد

 بروبابا همش به خاطر تو بود چشمت دنبال ناموس مردمه-

 رمهیاون خواهرمه هم ش یگیم یبفهم چ یگمشو عوض-پارسا

 خواهر؟ یچ-

 به خودش اومد ایرو

 یبدکرد شدیداشت خوب م زیکه همه چ یوقت اریسام یبد کرد-و گفت کمینزد اومد

تخت  هیساعت با  میاما بعد ن میشده همه نگران بود یچ یعنی یوا ICUطرف در  دنیچندتا دکترو پرستار دو دفعهی

 بودن دهیکش دیمالفه سف هیکه روش و  رونیاومدن ب

 نهههههه ایرفت؟ نه خدا میزندگ یعنیاز اون نداشتم  یاز هوش رفت منم دست کم دیصحنه رو د نیتا ا ایرو

 

و  نیپارسا رو زانو افتاد زم میدیصورتش و د یوقت دیناباور رفت جلو و راه پرستارو بست و ناگهان پارچه روکش بهداد

 شکرت  ایگفت خدا

 من نبود، نبود خداجون  هیشکرت چون هد ایواقعا هم خدا آره

 برتشیم نکهیبه ا دیهم دوباره غذا خوردن و گذاشته بود کنار اما بازور بهدادو تهد ایرو ومدیشد اما به هوش ن صبح

 اد؟یکه به هوش ب کشهیچه قدرطول م یعنیبود  ومدهیبود که به هوش ن یدوروز خوردیغذا م کمیخونه 

 بدترهم شده تشیبهتر نشده بلکه وضع گفتیم دکتر

  ادیگرفت تا به هوش ب شدینم یقطع میتصم چیه
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 ت؟یدیبود ع نیا ایخدا

 اومدن یچاره خانوادهامون باچه دل یب

شدم و رفتم  نیندادم سوار ماش تیبه صدا کردن بهداد هم اهم رونیب دمیدو شدمیداشتم از بغض منفجر م گهید

  ایدر یجا نیو پرت تر نیسمت خلوت تر

 زدم  ادیفر دیشدم رفتم جلو و باآلخره بغضم ترک ادهیو پ دمیرس

 باشم  نیبراش بهتر دمیخدااااا برش گردون خدااااا غلط کردم قول م-

اون  یبهم ببخشش خدا اون عشق منه ب ریو نگ یکه بهم داد یا هیپس توهم هد رنیگ یرو که پس نم هیهد ایخدا

 تونم  ینم

 اگه به هوش اومد بگم دوسش دارم  دمیقول م ایخدا

 کنم فیو تعر میبراش قصه زندگ دمیم قول

  ریرو ازم نگ هیهد ایخدا

 مهیدختر چراغ زندگ اون

 کردم داد زدم تا سبک شدم هیگر نقدریصورتم روان بود ا یرو اشک

 کردم  یسرعت رانندگ نیشتریشدم و با ب نیساعت رفتم سوار ماش کی بعداز

  مارستانیداشتم زودتر برم ب دوست

 بود یکاف کردمیکه وجودش و کنارم حس م نیاما هم نمشیبب ذاشتنینم درسته

 و کنترل کنم و باشدت به تنه درخت برخورد کردم  نیرفت و نتونستم ماش جیجاده بودم که سرم گ وسط

 فرو رفت یاهیمقابلم تو س یایچشمام بسته شدو دن دیچیکه تو سرم پ یدرد با
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برام  هیهد خنده یکه دقت کردم صدا یکم دمشونیدیاما من نم ومدیخنده چندنفرم یتنها بودم صدا توجنگل

 دمشیصداش کردم جواب نداد هر چه قدر دنبالش گشتم ند یواضح شد هرچ

  دمشیدفعه روبه روم د هیبودم  دشدهیکه نا ام یوقت

قدم عقب رفت  کینگام کرد تا خواستم برم طرفش  یسبزش با ناراحت یخندش قطع شد با چشما دیمن و د تا

 ونامفهوم گفت 

و صدا  اسمش ادیشد با فر دیو گفت و ناپد نیداره برگرد       ا یبرگرد سام برگرد، برگشتن من فقط به تو بستگ-

 تو سرم دیچیپ یدفعه درد بد کیکردم که 

آب  یبطر هیاز کنارم  ارباشمیکردم هوش یبود سع نیکه داشتم چشمام و بازکردم سرم رو فرمون ماش یباسردرد

 آب به صورتم زدم و به خودم اومدم  کمی نیدادم به ماش هیو تک نییبازکردم رفتم پاو  نیبرداشتم ودرماش

اما  نیداره دوباره نشستم تو ماش ازیداره آره بهم ن ازیگفت بهم ن هیافتاده هد یافتادم نکنه اتفاق ادخوابمیدفعه  کی

 شد یروشن نم

 یلعنت

 بنده خوبت بشم کمکم کن  دمیقول م ایکمکم کن خدا ایخدا

 استارت زدم که بازم روشن نشد دوباره

 به خدا دیصلوات فرستادم و با ام هی

 شکرت ایزدم که روشن شد خدا گهیاستارت د هی

 و که اآلن داغون شده بود پارک کردم ورفتم داخل  نمیماش دمیرس مارستانیرفتم سمت ب اطیدفعه با احت نیا

 همه با تعجب و ترس نگام کردن بهداد زودتر از همه به خودش اومد دمیرس یوقت

 

 یدیو نم تیچرا جواب گوش یشکل نیشده تو چرا ا یخدا صورتت چ ای-بهداد 
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 نمیرو بب هیخوام هد یول کن بهداد م-

 که مالقات ممنوعه یدونیبه روزت اومده مادر م یفدات بشم چ یاله-مامانم

 دددددیبا نمشیبب دیمن با-

 بعد یزکنیزخمت و تم دیداد نزن اول با-هدادب

  یزور بهداد رفتم بخش پرستار با

 دورش مشخص بود  یکردن و چسب زدن اما هنوز کبود یهم زخمم و ضد عفون اونا

تو  یسام -پرستار اومد طرفمون وگفت  هیدفعه  کیراه بندازم که  دادیرفتم سمت در و خواستم دادو ب دوباره

 هیجمعتون ک

 شده یزیمنم چ-

 دیاینه لطفا همراهم ب-

 دنبالش رفتم یبانگران

 

 /" هیهد "/

 

و کردم که  میشد دوباره تمام سع یکردم چشمم و باز کنم اما نم یبه هوش اومدم سع یدیاحساس گلو درد شد با

 واضح شد  ریکه چشمم و باز و بسته کردم تصاو یچشمام باز شد اما همه جا تار بود چندبار

 انوم نگاهش کردمخ هی یصدا با

 یاز نگران یتو که خانوادت و کشت یباآلخره به هوش اومد-

 یس....سا.........سام-
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 ؟یخوا یم یزیچ یچ-

 کردم یپرستار نگاه کردم و دوباره سع به

 یسا.....سام-

 ؟یخوا یو م یسام-نگام کردو گفت پرستار

 و به عالمت مثبت باز و بسته کردم چشمام

 زمیعز ارمشیاآلن م-لبخند زدو گفت هی

 هیکه  یپسر نیا فهممیحاال م دیبود دلم براش پر کش دهیاومد تو اما صورتش کبود بود وضربه د یسام قهیده دق بعد

 منه یزندگ دیاون پسر ام  هیک گرفتیشب ازم تقاص م

من و  هیون خدا که هدممن-لب گفت ریدستم و بردم باال و گذاشتم رو صورتش که چشماش بسته شدو ز آروم

 یبرگردوند

  یممنون که برگشت -آروم دم گوشم زمزمه کرد  دویزدم که لپم و بوس یجون یب لبخنده

 کوچولو دوستت دارم یپر

 بپرم بغلش تونستمیگفت دوستت دارم آخ کاش م شهیباورم نم ایخدا یگفت وا یچ نیا یییییییچ

 کنه تا منتقل بشن به بخش نشونیدکترمعا دیبا رونیب دیبر شهیآقا اگه م-پرستار

 و رفت دیو بوس میشونینگاه بهم انداخت پ هی یسام

 تو اتاق  ختنیر لیا هی هویساعت منتقل شدم به بخش و  کی بعد

بالش واز دستم  یکی هوی دنیکارم همه خند نیترس خودم و تکون دادم و بالش بغلم و گذاشتم روسرم که با ا از

به دادم  یکیبغلم کردن که احساس کردم لبو شدم که باآلخره  یکی یکیجونم بود همه  ایرو یبغلم آخ دیو پر دیکش

 دیرس

 موندو همه رفتن خونه  شمیپ یسام شبش
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 و آوردن شام

 زمیخب بخور عز-یسام

 و دوست ندارم مارستانیاشتها ندارم بعدشم غذا ب-

 اومد و کنارم نشست یسام

 یبخور دیبا زمیکه عز شهینم-یسام

 یســـــــــــــام-

 جونم -یسام

 شد یجور هیدلم  یآخ

 خورم یمن نم-

 قاشق تو هی خورمیقاشق من م هی نیبب-یسام

 نگاش کردم که لبخند زد یناراض

 و برداشت و پر کرد قاشق

 خب دهنت وباز کن-یسام

 اجبار باز کردم که قاشق و گذاشت تو دهنم به

 و اون یو من بهش دادم و بعد یبعد قاشق

 غذا تموم شد بیترت نیهم به

 عمرم و خوردم  یغذا نیبهتر

 مواظب خودم باشم یلیو امضا کرد اما گفت خ صیدکتر برگه ترخ نهیبعد از معا صبح

 خونه میو رفت دمیلباسام و پوش ایکمک رو با
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 کردن  یگوسفند قربون دمیتو خونه منتظرم بودن وتا رس همه

 کردم یم یکه کشتنش وگرنه باهاش باز فیفداش بشم چه قدر ناز و پشمالو بود ح یاله یآخ

 تو و من رفتم اتاقم تا لباسم و عوض کنم  میرفت یهمگ

 تو و درو بست  دیپر یکیدراتاق و بستم در دوباره باز شد  تا

 خوام لباس عوض کنم یچرا اومده تو من م یکه سام نیا اااا

 باس عوض کنمخوام ل یتو؟م یچرا اومد-

 نداره عوض کن یمشکل نجایا نمیب یخب عوض کن نامحرم نم- س

 نمیبب رونیبرو ب ییچه قدر تو پررو-

 نظر حالله هیخب محرمتم  هیچ- س

 دستم خفت کنم نیباهم ای رونیب یریم-

 خوام یمن زن زشت نم شهیحرص نخور پوستت چروک م- س

 رررووووووووونیباشه از تو خوشگل ترم برو ب یهرچ-

 که پرت کردم باخنده یکه زدم و بالش یداد با

 

  رونیساعته گرفتم و اومدم ب میدوش ن هیمنم درو قفل کردم و رفتم حموم  رونیب رفت

 هیبشده بود ش دیاز بس سف افمیق نهیآ یو رفتم جلو دمیپوش یصورت شرتیدوتیشلوارسف هیو خشک کردم و موهام

 بود  واریگچ د

 زنگ خورد میکه گوش رونیبرق لب خواستم برم ب هیو  کرم زدم کمی

 بله-
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 کشمیکوفت و بله زهرمارو بله دستم بهتون برسه جفتتون و م-

 ؟ییاااااا ترانه تو-

 رمیخوام جونت و بگ یم لمینه من عزرائ-

 گذاشتم کف دستت  یجونم و دو دست یآره منم به راحت-

 اومد دایش یصدا هوی

 مگه دسته خودته یغلط کرد-دایش

 مگه؟ دییبابا جمعتونم که جمعه کجا یا-

 با اجازه شما شمال-ترانه

  ولینههههههه ا-

 در اتاق اومد  یصدا

 بزار درو باز کنم زننیترانه در م-

 اومد تو ایسمت درو بازش کردم رو رفتم

 پشت خطن دایبدو ترانه و ش ایرو-

 هم باهاشون حرف زد ایرو

سر  هیبهشون و قرارشد فردا  میو بد بود.    آخرشم آدرس خونه رو داد یمات سانسورکل شترشیکه نبود ب حرف

 بهمون بزنن

 میناهار بخور میخوا یهمه منتظر ما دوتان م نییپا میخب بر-ایرو

 خاتون اومده؟ یراست-

 ادینه فردا م-ایرو
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  نییپا میرفت ییدوتا

 دارن  فیتشر ثیدوتا پسر خب نیو بهداد چه قدر ا یوسط سام قایدور سفره بود اونم دق یخال یهمش دوتا جا اااا

 بغلم درست کناربهداد نشست اهمیو رو یکنارسام من

 رهیجون بگ هیکه هد زیبر ادیپسرم تو بشقابتون غذا ز-دجونیناه

 بشقاب روبه رو جفتمون بود هیبه سفره کردم  ینگاه

 افتادم شبیشام د ادیجون  آخ

 برگشتم گفتم ستین میکه خجالت حال منم

 دوست دارم یلیبزار خ گمیته د یآره سام-

 خورا گیداداشمون کم بود زن داداشمونم اضافه شد به جمع ته د-سلما

  دنیخند همه

 به خوردن  میراحت شروع کرد الیهم با خ یو سام من

  زدیناخنک م گمیبه ته د یه یسام

 اعصابم خورد شد آخرش

 از ظرف برداشتم و شروع کردم به خوردنش گهید گیته د هی

 کردیبا تعجب نگام م یبا لبخند و سام همه

 هم بهش کرد یزبون دراز هی هیتمومش کردم  دور از چشم بق یوقت

 ومدیبخت چشماش داشت از حدقه در م بد

 خواستم یم یسرگرم کمیهمه استراحت  نیرفت استراحت کنه اما من بعد ا یغذا هرک بعد
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باال و پانچ و شالم و برداشتم و رفتم  دمیدو رونیب رفتنیداشتن م ییو بهداد که دوتا ایدفعه چشمم خورد به رو کی

 یطرف سام

 بلند شو سام سام با توام  یسام-

 خب یکار دار یهااااااا چ-یسام

 گهیباتوام بلندشو د رونیرفتن ب ییو بهداد دوتا ایبلندشو رو-

 خب به ماچه؟- یسام

 دنبالشون میپاشو بر زننیمشکوک م نایبه ماچه ا یچ یعنی-

 ول کن جون امواتت-یسام

 رمیم ییخودم تنها ایاصال ن-

ما هم  شدنیخارج م اطیداشتن از ح دمشونیآها د رونیب میرفت ییبلندشدو دوتا یهم فور یکه زدم سام یباحرف

 آروم درو باز کردم و نگاهشون کردم اطیسمت در ح میدیبعد رفتن اونا دو

 هی مینش دهید میو ماهم پشت سرشون اما مراقب بود رفتنیکار دارن اونا م یسمت جنگل اونجا چ رفتنیداشتن م ااا

  میشد میدرخت قا هیجا نشستن ما هم پشت 

 برو اونور تر له شدم یااا سام-

 نشم؟ دهیخب کجابرم د-یسام

  ریفاصله بگ کمیخب حداقل -

 خوام جام خوبه ینم-یسام

 ییپررو یلیخ-

 چشمک زد هی

  کردنیداشتن اعتراف م یآخ    میشروع کردن به حرف زدن که ماهم ساکت شد هوی



 آرامشباران 

 
189 

 

قدر  نیو................... ا یجذبت شدم ساده بود دمتیکه د یاز وقت یشد میزندگ یایباور کن تموم رو ایرو-بهداد

 حرف زدو حرف زد تا آخرش گفت

 ؟یداردوست دارم عاشقتم توهم دوسم  ایرو-بهداد

 نه-ایرو

 شد باز وونهیدختر د نینه ا یچ یعنی یوا

 آخه چرااا؟-بهداد

 عجوزه یخواهرا دیگیم هیچون تو و اون دوستت به من و هد-ایرو

 برد باال میو نگاه کردم که دستاش و به حالت تسل یلحظه منم برگشتم و با اخم سام همون

 حاال حله؟ دیمن غلط کردم ببخش-بهداد

 د؟ینکن تمونیاذ گهید دیدیقول م-ایرو

 تکون داد  دمیقول م یکه سرش و به معن یمن برگشتم سمت سام دوباره

 انداختم ریگ نویاونوقت من ا کردنیاونا داشتن اعتراف م هههه

 حله؟ یخب حاال چ یخانوم دمیقول م -بهداد

 اوووم بزار فکرکنم خب آره حله -ایرو

 ؟یدوسم دار یعنی-بهداد

 نه تنها دوستت دارم بلکه عاشقتم-ایرو

 شد اااا برقا چرا رفت کیهمه جا تار هویکه  کردمیداشتم نگاه م دیرو بوس ایرو یشدو لبا ریلحظه بهداد جو گ همون

 با دستاش جلو چشمام و گرفته یسام نیجنگل که برق نداره ا نمیکن بب صبر

  نمیخوام بب یول کن چشمام و م یسام-
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 نجاستیعشقت ا یوقت زمیخب عز -و برگردوند طرف خودش و چسبود به درخت و گفت و برداشت من  دستش

 ینیاونارو بب ستین یازین گهید

کردم با دستم دورش کنم نه تنها دور نشد بلکه  یو گفت و لباش و گذاشت رو لبام شوک زده نگاش کردم و سع نیا

 تر هم شد دستام و قفل کرد منم آروم شدم  کینزد

 اما باعشق  دیبوسیروم مآ شهیهم مثل

 کردمیمن ثابت فقط نگاش م اما

 کردم  شیو بردم سمت گردنش و همراه رونیب دمیکم چشمام بسته شدو دستم و آروم از تو دستش کش کم

 عاشقتم وروجک  -کنارو آروم تو گوشم گفت دیکه نفس کم آورد کش یوقت

 منم عاشقتم سام من -مثل خودش اروم گفتم  منم

 بگو گهیبار د هی یچ-بلند گفت  یزده نگام کرد وبا صدا بهت

 میدیجفتمون پر ایرو غیج یتکرار کنم که با صدا خواستم

 

من که  زارمیدستم بهت برسه زندت نم هیهد دیزنیم دیمارو د دیشیم میحاال  پشت درخت قا کشمتونیم-ایرو

 شهیاز گور تو بلند م نایهمه ا دونمیم

 دنبالشون میگفت بر یممن نه بابا باور کن سا-

 تو؟ ایمن گفتم -یسام

 شمیهفته باهات قهر م کیمن گفتم  یاگه بگ-کنار گوشش گفتم آروم

 نبود من گفتم ادمیآره آره  -و گفت  ایبرگشت سمت رو عیسر یو که گفتم سام نیا

 دیخنده که خودشم خند ریز میزد یاز لحن سام همه

 یما رو به چنگ انداخت قیهوووم مبارکه آقا بهداد باآلخره دل رف-
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 بود که دل مارو به چنگ انداخت قتونیرف نیبه عرضتون برسونم ا -بهداد

 یروت صورت گهیم گیبه د گیهه د-

 یچ یعنیهان -بهداد

  الیخ یب یچیه-

 میدیو بهداد خند یسام جیگ افهیبه ق ایو گفتم و با رو نیا

 دنبال ما دنیکه کفرشون در اومد شروع کردن به دو اوناهم

  الیسمت و میو رفت میفرار کرد ماهم

 و داد زدن غیبه ج میتو وشروع کرد میدیباز بود ماهم پر اطیح در

 رنیخوان دخترت و بگ یکه م ایب ییبابا ییبابا-

 خوان مارو بکشن یم نایا ایمااااا ماااان ب-ایرو

 دیشیم هیهد یب دیکه دار دیایمردم ب یهواااار ا یا-

 هم اومد پشت من ایشدم رو میپدرجون رفتم پشتش قا دنیبا د اطیتو ح ختنیهمه ر هوی

 رنیداشتن مارو بگ یبودن جلو  پدر جون و سع ستادهیو بهداد هم ا یسام

 ما رو از دست پت و مت نجات بده امکیآقا س -ایرو

 گفت پت و مت ایرو یوا ییییه

 ایخاک تو سرت رو-

 دنیکشیخنده اما اون دوتا با خشم برامون خط و نشون م ریلحظه همه زدن ز همون

 جون رو به پسرا گفت پدر

  دیمو ازشون کم بشه با من طرف هیاگه  دیخط و نشون نکش یالک-



 آرامشباران 

 
192 

 

  میخوشگل بهشون کرد یزبون دراز هیکه  ستیکس هواسش به ما ن چیه میدید ماهم

 دمید تونمیماست تازه زبون درازسر ش ریهمش ز دونمیمن که م -و گفت  کمونیاومد نزد پارسا

 میکرده باش یخوره کار یااا پارسا اصال به ما دو تا م-

 با استفهام نگامون کردو سرش و به حالت تاسف تکون داد پسره........  پارسا

 میو جم نخورد میاز ترسمون بغل بابامون نشست ایتو که من و رو میرفت باآلخره

هم پشت سرم اومد تو  یسام دمیاستراحت کنم که د کمیبرگشت منم رفتم تو اتاقم  یبه حالت عاد یکم همه چ کم

 دیاتاق و رفت رو تخت دراز کش

 خوام استراحت کنم یپاشو م نجایا یچرا اومد-

 گهیخب منم اومدم بخوابم د- س

 انجام دادم  تیهمه فعال نینکن پاشو خسته ام مثال امروز مرخص شدم اما ا تیاذ یسام-

 و من و با خودش برد طرف تخت  کمیلند شد اومد نزدب یسام

 رونیبرو ب گمیم یاااا سام-

 کنم  فیتعر یقصه ا هیخوام برات  یم ایب سیه- س

 نگفتم  یچیه گهید منم

 داد به تاج تخت و سرم و گذاشت رو پاش و موهام و نوازش کرد  هیرو تخت تک نشست

 بود یحس خوب چه

 نبود یکیبود  یکی-س

روز پسره  هیبود  دهید انتیکه دوستش داشت خ یبود که از عشقش رکب خورده بود از دختر یپسر هی یروز هی

 هم هستن دنیدختره و پسر عموش در حال بوس نهیبیم کنهیخونه نامزدش اما تا دره اتاق نامزدش و باز م رهیم
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پسر رو زد و رفت از  خوردیتا منامزدش و بزنه اما  ومدیسمتشون دلش ن رهیم شهیداغون م شکنهیم شهیخرد م پسره

 رونیاون خونه ب

خواسته نامزدش و به اجبار مال خودش کنه اما  یم زارهیروز با نامزدش تو پارک قرار م هیشده بود  وونهید پسره

ه حرف بار پسر یو کل دهیجلو و نامزدش و نجات م ادیو م کنهیم یدختر کوچولو کنجکاو هیکه تو پارک بودن  یوقت

 تقاص کار دختر کوچولو رو بده  روز هی دهیپسره هم قول م زنهیبهش م یلیس هیو در اخر  کنهیم

 یاحترام یاما اونجاهم دخترک بهش ب نهیبیسال اون دختر کوچولو رو تو رستوران م کیبعد  گذرهیو م گذرهیم

  کنهیم

 کوچولو که به یپر هی نهیب یم دوستش یپسر دخترک و بازهم تو مهمون دهیسرنوشت بازم کناره هم قرارشون م اما

 به پسر قصه هم پا نداد یحت دهیکس پا نم چیه

پسر عذاب وجدان   رهیگیکوچولو م یاتاق و تقاص کار نکرده رو از اون پر هیتو  کشهیدخترو م بیبا فر پسرک

م به دخترک نداشت اما ک یاون دختر بره اولش حس یتا به خاستگار کنهیاجبارش م فهمهیکه باباش م یوقت رهیگیم

 خواد یکوچولوش م یکوچولو شد حاال اون پسر از پر یشدو پسر عاشق پر شونیکم عشق با طعم تقاص وارد زندگ

 پسر بشه یخواد که زندگ یکه ببخشتش م

 او...اون یعنی.....ی-

 کوچولو تو یاون پسر منم و اوم پر زمیآره عز- س

 و دادم  یمن تقاص کار شاد یعنیشده بود  رو پاش بلند شدم کل صورتم پراز اشک از

 خدا من تقاص کار نکرده رو دادم یوا ییدخترک داخل پارک سا اون

 چون عاشقتم یدیچون عشق و بهم بخش بخشمتیو دادم که مسببش من نبود اما م یبا اون که تقاص کار یدونیم-

 اون تجاو..... یرو یتا سرپوش یکار خوب انجام داد نقدریا

 وقت  چیه اریاسمش و ن گهید سیه- س

 دیگفت و انگشتش و از رو لبم برداشت و دراز کش نویا

 شمایحرفا خام م نیفکر نکن با ا رونیپاشو برو ب یدیکجاااااا دراز کش-
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 چه یعنی یمحرمم یبابا زنم- س

 گمیپاشو م-

 نکن تیاذ یجون سام- س

 پا.... گمیم یدیااا چرا قسم م-

 کنار دیکش قهیاشت رو لبم و ساکتم کرد بعد چند دقلباش وبا حرص گذ یسام دفعهی

 گفت اخمو

 خوابونمت یساکتت کرد؟حاال بخواب وگرنه خودم م یجور نیا دیبا- س

 زورگو قلدر لجباز-

 

 که هست نهیهم- س

فقط تو آغوش عشق خالصه  ایکوتاه اومدم و سرم و گذاشتم رو بازوش اونم بغلم کرد واقعا که آرامش دن باآلخره

 شهیم

 کم چشمام بسته شدو خوابم برد کم

 

با  دهیوااا مگه جن د کنهیتو اتاقه و داره با تعجب نگام م ایرو دمید دارشدمیاز خواب ب یکس دنیکش نیییه یصدا با

 ییجا هیبه  دمیچشونه خواستم پاشم که د نایبابا ا یبهدادم وارد اتاق شد که اونم با تعجب نگام کرد ا ایرو یصدا

 که پاهام و قفل کرده  هیک یااا پاها ورمد هیدست ک نیونم تکون بخورم اااا ات یقفلم و نم

 غیبه خودم اومدم و ج هویرو منه  کلشیاونم محکم بغلم کرده و کل ه میمن تو بغل سام یوا دمیعقب که د برگشتم

 زدم 

 رووووووووووونیب-
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 و درو بستن   رونیب دنیو بهداد پر ایرو غمیج یبا صدا که

 دیهم از خواب پر یسام

 شدیم دهیخندشون از پشت در شن یصدا هیچند ثان بعد

 کردیهنوز بابهت نگام م یسام اما

آخرش من از  یشیول کن نم یتا من و سکته ند ندازنیو دستم م شنیاآلن همه خبر دار م یآبروم و برد نیبب-

 آخرش......... رمیم یدست تو م

  میمحرم میجرم که نکرد میدیکه خواب دنین دفقط اومد یریشده تخته گاز م یچ سیه- س

 .....یول-

  گمینداره راست م یول- س

 ییحرص دستاش و زدم کنارو رفتم دستشو با

 کنهینشسته رو تخت و داره نگام م دمیکه د رونیب اومدم

 لباس عوض کنم رونیبرو ب-

 جام خوبه عوض کن- س

 تورو ای کنمیخودم و ناکار م ای رونیب ینر نیبب-

 رمینم رونیب- س

 گهید یرینم-

 نچ- س

 برداشتم پرت کنم که گفت زیداد بُرِس و از رو م یگرفت صندالم و برداشتم و پرت کردم طرفش جا خال حرصم

 فقط پرت نکن رمیباشه باشه م- س



 آرامشباران 

 
196 

 

 رفت عیو گفت و سر نیا

 با خنده رفتم طرف درو قفلش کردم منم

 دیچشمک زدو خند هی ایکه رو نییعوض کردم رفتم پا لباس

 داشتم خدمتتون یعرض هی دینیبش یهمگ شهیم-بهمن آقا

 کرد یبهداد خاستگار یرو برا ایرو نیمقدمه از عمو حس کمیکه آقا بهمن بعد  مینشست یهمگ

ترم  نیکه بچه ها تا ادامه ا دیدونیاما همه م ستیدرست ن الیو نیو تو ا تیموقع نیتو ا یخاستگار دونمیم-بهمن آقا

 عجوله کمیپسر ما  نیتهران و البته ا انیتونن ب ینم

 لبخند زدن همه

 ییو بلکه از قبل هم با آقا بهمن و پدر جون آشنا دهیاز بهداد ند یبد چیه ییمدت آشنا نیگفت تو ا نمیعموحس

 سپرد ایبه جواب خود رو زویداشته همه چ

 بگم یچه جور دیدونیخب... خب م-ایرو

 هست بگو یراحت باش بابا جوابت هرچ-نیعموحس

 بابا جون دیشما بگ یخب هرچ-ایرو

 م؟یکن نیریپس دهنمون و ش-بهمن آقا

 البته -نیحس عمو

 تعارف کردم  ینیریبه همه ش یلحظه منم پاشدم و با خوشحال همون

و  میکن یزندگ الیو هی خوندن به مدت چهار ماه چون قرار بود بازم چند ماه تو غهیو بهداد هم مثل ما ص ایرو یبرا

 رو دوست داشتن درست نبود نامحرم بمونن گهیحاال که همد

 

 بهداد الیو میو رفت میگفت ریو شب بخ میموقع خواب جوونا جمع شد شب
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 شنیول کن نم ننیمارو بب نایوگرنه ا میاتاق و درو قفل کن هیتو  میبدو بر هیهد-ایرو

 به هم میدیو دستامون و کوب میاتاق تو طبقه دوم و درو قفل کرد هیتو  میدیزودتر از همه پر ایبارو

 ومدیاز تو راهرو م یبهداد و سام یصدا

 داداش برو به عشقت برس منم برم بخوابم- یسام

  یآره داداش تو هم خوش باش-بهداد

 داشتم الیو یکیشدم که اون  یمن وارد همون اتاق نجاهمیکپ هم بودن ا الیدوتا و چون

 یچ یعنیاااا در چرا قفله  - یسام

 ستیاتاق ن نیتو ا ایرو یسام-بهداد

 خنده ریز میزد ایمن و رو دفعهی

 درو قفل کردن نجانیجفتشون ا- یسام

 میبخواب میخوا یم میخسته ا رونیب ایب ایرو-بهداد

 دیبخواب دیجلوتون و گرفته بر یخب ک-ایرو

 باز کن درو هیهد-یسام

 زمیامکان نداره عز-

 پارسا اومد یصدا

 و رفت دیخند         دیکردیاز اول هواستون و جمع م دیبا شهیدر باز نم نیا دونمیمن م دیبخواب دیداداش بر-پارسا

 شهیباآلخره صبح م یباز نکن ول-یسام

 که میشیجان باآلخره تنها م ایرو-بهداد

  میدیبازم به حرص خوردنشون خند ما



 آرامشباران 

 
198 

 

 یول کن شدن و فکر کنم رفتن اتاق بغل باآلخره

 شه؟یم یو رفتنمون چ زایو یخوب شده کارا زیحاال که همه چ هیهد-ایرو

هم  دیبا میریاگه جلوش و بگ میریبا پسرا م ای گهید میر یبزار انجام بشه فوقش نم رمیگ یدونم من جلوش و نم ینم-

 رهیهم پولمون هدر م میخسارت بد

 یگیآره راست م-ایرو

 و کم کم خوابمون برد میرو بغل کرد گهید هم

 

 میشد داریممتدد در از خواب ب یبا صدا صبح

 مگه دیسر آورد هیها چ-

 میخوا یما صبحونه م-پارسا

 خب به من چه -

 دیصبحونه حاضر کن دیایب-یسام

 چند ماه مگه من حاضر کردم برو لوس نشو برووووو نیتو ا یسام-

 میچرا زن گرفت گهیوا د-بهداد

 نمیبب دیبر ینه ازش کار بکش یکاراش و بکن یزن گرفت-ایور

 گشنمه خب-یسام

 بغل مامانت اونجاست بگو بهت صبحونه بده  الینداره برو و یربط چیبه من ه-

 شدن و رفتن  دیو که گفتم کامال نا ام نیا

 بهش بدم یدرس حساب هی دیچه پررو شده با-
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 شبه محرمش شدم دم در آورده هی کنمیمنم کمکت م-ایرو

 مینداشت یلباس چیه نجایچون ا رونیب میتنمون بود رفت شبیکه د ییبعد آماده شدن با همون لباسا ایرو با

هزاااااااار بار گفتم  هیهد-که گفت دمیو شن یداد سام یصدا دفعهیبخورم  زینشستم رو نرده ها و تا خواستم ل من

 نرده ها نه

 وووهووویخوردم  زیگوش ندادم و ل منم

 و بزرگ کنم نیا یخدا من چه طور یا-یسام

 کنه هههه یهرکار فشهیندادم چون وظ تیاصال اهم یدلم سوخت ول یآخ

رفت تو اتاقش تا لباس عوض کنه منم  یبغل هرکس الیو میکه پسرا آماده کرده بودن رفت یاز خوردن صبحانه ا بعد

بعد از ناهار همه جوونا  نییو رفتم پا ختمیو موهام و خشک نکردم و آزاد دورم ر دمیدوش گرفتم و لباس پوش هی

و داداشش،  ترانه و داداشش و  دایش دمیباز شد سرم و آوردم باال که د یکیت یبا صدا اطمیکه در ح اطیح میرفت

 پسرخالش اومدن تو 

 شونیپسراهم باهم دست دادن که ما معرف میرو ماچ بارون کرد گهیهم اومدو هم د ایطرفشون رو دمیدو دنشونید با

  میکرد

شربت اومدن کنارمون ازشون  ینیجون با دوتاس نیکه مامانم و مه میو دور هم نشست اطیوسط ح میجمع شد یهمگ

 میو شربت و خورد میتشکر کرد

 زدنت یبزن دلم تنگ شده برا اریو ب تارتیپاش و گ یهد-ترانه

 رمیباشه اآلن م-

 و آوردم تارمیو گ رفتم

 بزنم یخب چ-

 بزن یدوست داشت یهرچ-دایش

 فکر کردم و چشمم و دوختم به دستام و شرو کردم به زدن و خوندن کمی
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************************************* 

 

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده هی ینی، بب هیخوب حس

 

 راه رو نفس نفس زده یرسوندن خودش به تو همه  ی واسه

 

 … هیخوب حس

 

 نفر واسه انتخاب تو مسممه هی ینی، بب هیخوب حس

 کردنیو بهداد به هم بود ترانه و پسر خالش به هم نگاه م ای)سرم و آوردم باال همه تو فکره خودشون بودن نگاه رو

 عاشق همن(  دونستمیم

 موندنش کنار تو مسلمه رهیبگ رهیتو رو بگ دست

 

 … هیخوب حس

 

 به تو وابسته ترم شهیازت از هم رمی، لحظه که دلگ نیهم تو

 

 به سرم زدینم یحس خوبتو به من نبود فکر عاشق اگه
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 سرم .. به

 نگاه( کیعشق در  هیبه هم بود نکنه خبر دای)از همه جالب تر نگاه پارسا و ش

 

 یبده تا دوباره حس کنم کنارم یزندگ ی زهی، انگ دلم

 

 یقرارم یبگو که ب یالک ریدروغم شده دستامو بگ به

 … یالک

 

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده هی ینی، بب هیخوب حس

 با من( یعشقم که اونم با عشق نگام کرد و شروع کرد هم خون ی)نگام و دوختم به چشما

 

 راه رو نفس نفس زده یرسوندن خودش به تو همه  ی واسه

 

 … هیخوب حس

 

 نفر واسه انتخاب تو مسممه هی ینی، بب هیخوب حس

 

 موندنش کنار تو مسلمه رهیبگ رهیتو رو بگ دست
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 … هیخوب حس

 

 منو عاشقونه کرد یبا نگاش لحظه ها شهیکه هم یتو بود اون

 

 تو رو بهونه کرد یمنم که تو تموم لحظه ها واسه عاشق نیا

 

 من نداد ادیرو  یتفاوت یاون نگاه مهربون تو ب هرگز

 

 قلب من تو رو نخواد شهیبا تو بودنم مگه م ازیپر از ن من

 

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده هی ینی، بب هیخوب حس

 

 راه رو نفس نفس زده یرسوندن خودش به تو همه  ی واسه

 

 … هیخوب حس

 

 نفر واسه انتخاب تو مسممه هی ینی، بب هیخوب حس

 

 موندنش کنار تو مسلمه رهیبگ رهیتو رو بگ دست
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 … هیخوب حس

 

************************************* 

 تموم شد همه دست از نگاه برداشتن و دست زدن آهنگ

 صداتون باهم معرکست  قیتلف یوا-دایش

 زمیعز یمرس-

 ندهیپنج شب آ یو ترانه رو به همراه خانواده هاشون برا دایو ش اطیگذشت که بابام اومد تو ح یدوساعت حدود

 یمهمون یدعوت کرد برا

 ؟یا چه مهمونباب-

 هم خبر دار بشن الیفام هیکه بق میرینفر بگ4شما  یکوچولو برا یجشن نامزد هی میگرفت میبزرگترا تصم هیبا بق-بابا

 ییبابا یآخ جووووون جشن مرس-

 گل بابا کنمیخواهش م-بابا

  الیدست زدن و بابا رفت تو و یهاهم از خوشحال بچه

 امیتونم ب یمن نم یشما قاط یایمهمون هیهد-اومد کنارم و گفت  ترانه

 کرد یها شرکت نم یمهمون نجوریبودو تو ا یترانه چادر آخه

 که مناسبت باشه میکنیبرات انتخاب م یلباس هی دیخر میریروز قبل جشن م هی مونهیترانه نامزد-

 شهیم یچ نمیدونم حاال بب ینم-ترانه

 )پسرخالش(هم هستمایفکر کن که ن نیبه ا-
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 دیدونه زد به پهلوم و خند هی

 خوام یم یبابا من خسته شدم من بستن یا-ایرو

 برات خرمیحرص نخور خانومم م-بهداد

 میخوا یعمل م میخوایتو هم که فقط حرف بزن ما حرف نم-

 میبخور یو بستن رونیب میحرفم همه موافقت کردن که بر نیا با

 اومدن دنبال من داهمیکه ترانه و ش میآماده بش میرفت یهمگ

 ارماااااایخوام لباس در ب یشماها کجا م-

 بارشه نیانگار اول اریخب درب-ترانه

 

و  فیک دمیبرداشتم و پوش  دیشلوار و شال سف یمانتو صورت هیلباسام و در آوردم و  الیخ یو ب دمیکش یپووووف

 گذاشتم موقع رفتن بردارم  ممیصورت یکفش عروسک

باز گذاشتم و شالم و سرم  یزدم و موهام و همون طور یرژ مس هیو  ملیر کمینداشتم  شیاحوصله آر نهیجلو آ رفتم

عطرم  یخوان هههه به اونا هم دادم که اتاقم از بو یهام و مچ دستم عطر زدم که بچه ها هم گفتن م قهیکردم به شق

 پرشد

 دیدستم و از پشت کش یکه سام نییپا میبر میخواست یم رونیب میرفت گهید باهم

 رو کار دارم هیهد قهیچند دق دیشما بر شهیترانه خانوم م-یسام

 من و برد تو اتاقم یرفتن و سام اونا

 سام یکارم دار یچ-

بهم دست  یحس خوب یلیشالم و برداشت و شروع کرد به بافتن موهام خ شیآرا زینگفت و من و برد سمت م یچیه

 داد
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موهام و باهاش  نییکارش توم شد پا یانتخاب کردم و دادم بهش اونم وقت دیرز سفکش گل  هی المیاز وسا خودم

 حاال بهتر شد -گفت دویبافته شدم و گذاشت رو شونه چپم و گردنم و بوس یبست و مو

 دمیبه روش پاش یلبخند منم

 برگردوند شالم و گذاشت سرم  منو

 میدیو بهداد و شن ایبحث رو یکه صدا رونیب میرفت باهم

 خوام بپوشم یمانتو رو م نیبهداد با من بحث نکنا من هم-ایرو

 کوتاهه  نیعوضش کن ا گمیم-بهداد

 نهههه نهههه نهههه-ایرو

 وووویو از نرده ها سر خوردم  دمیخواست به مانتوم نگاه کنه دو اریاُه بحث مانتو بود منم مانتوم کوتاه بود تا سام اُه

 هوووو

 با تعجب نگام کردن فکر کنم آبروم رفت لیا هی نییپا دمیتا رس یوا یا

 ...دیدونیخب... خب آخه م-و گفتم نییو انداختم پا سرم

 ادیخوشتون م دیبار امتحان کن هیدوست دارم شماهم  دهیخب آخه حال م-تند تند گفتم هوی

 خنده ریحرفم همه زدن ز نیا با

 از پشتم اومد که آروم گفت  یسام یصدا هوی

 روزا باش هیاما مواظب بق یدفعه رو در رفت نیا-

 زد به بازوم دونهیبچه هاهم اومدن که ترانه اومد جلو و  هینگفتم بق یچیه

 خب یزنیآخ چرا م-

 شهیم نیمغزت پخش زم یفتیآخرش م ایهزار دفعه بهت گفتم از نرده ها ن-ترانه
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 نه ستیتو کارت ن یخدانکنه ا-

 نههههه-ترانه

 کنمیحرفت فکر مباشه آروم باش به -

 اطیرفتم تو ح عیو گفتم و سر نیا

 نشست  ایدفعه در عقب باز شدو رو هیو باز کرد نشستم جلو کنارش که  نیاومدو در ماش یسام

 لج نکن میخودمون بش نیسوار ماش میبر نییپا ایب ایرو-بهداد

 نمیبش نجایمانتوم و که عوض کردم دوست دارم ا گهید یگیم یچ-

  نییپا ایب گمیلج نکن م ایرو-بهداد

 میرو نگاه کرد گهیبا بهت هم د یکه بهداد زد توجه بچه ها بهمون جلب شد و من و سام یداد با

 نیماش نیتو ا ایخودتم ب کننیشو بچه ها دارن نگاه م نیماش الیخ یبهداد ب-

 میباهم حرف بزن دیبعدا مفصل کارت دارم با یتو شد ول لیدفعه باب م نیا ایرو نیبب-بهداد

 شدم ادهیپ نیاز ماش عیکه من سر نهیو گفت و خواست بش نیا

 نیبهداد تو برو جلو بش-

 نشستم ایرفت جلو نشست منم رفتم کنار رو یا گهیکردو بدون حرف د یتشکر بهدادم

 حلش کرد همه بچه ها خبر دارشدن شدیهم م یبا مهربون ایرو-کنار گوشش گفتم آروم

 که دوست یزیبده بهمون تحکم کنه من تا اآلن هرچ ریما گ پهیبه ت یسال تا حاال شده کس19نیاتو  یآخه هد-ایرو

و نگاه خودت شهیتونم بپوشم برام عقده م یو که دوست دارم نم یلباس نمیب یم یخب وقت دمیو خر دمیداشتم و پوش

 خواستم بپوشم اندازه مانتو تو بود یکه م ییکن خب مانتو

 نداشتم که بگم یجواب یعنینگفتم  یچیه
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 خودشون حل بشه بهتره نیب

منم رفتم  زدنیودست زدن پسراهم سوت م غیج غیاومد بغلمون و دخترا شروع کردن به ج مایپارسا و ن نیماش هوی

باآلخره اون دوتا هم شروع کردن  زدیبوق م یشروع کردم به سوت زدن و سام نیجو ماش رییتغ یسمت پنجره و برا

 دنیندو خ یبه همراه

 شاپ نگه داشتن یکاف یساعت جلو مین بعد

 میو خورد مونیراحت بستن الیو با خ میطبقه دوم و گرفت کل

 میریو بهداد و فاکتور بگ ایبود اگه اخم و تخم رو یروز عال اون

 

 اما چشمم و باز نکردم  دارشدمیاز خواب ب ینوازش دست کس با

 صورتم و نوازش کرد بعد موهام  کمی

 لحظه پلکم تکون خورد بازم چشمم و باز نکردم کی

 گرفت شیدفعه لبم آت کی دویاز نوازش کش دست

 که جرعت کرده ببوسه منو هیک نیخاک بر سرم ا یوا

 دمیدرست مقابلم د طونیش یجفت چشم عسل کیجفت چشام باز شد که  هوی

 رابرش جوجه بودممن در ب شدیکردم از خودم جداش کنم اما مگه م یسع هیکه سام نیا اااا

 بهش دمیکنار که توپ دیکش خودش

نو اجازه م یچرا ب یول فتهیالبته نوازش کردن وظ یکنینوازشم م یایرو تختم م یایتو اتاقم بعد م یایاجازه م یب-

 از خواب بپرم یو باعث شد یدیبوس

 روش، امیبعدش تخت زنمه دوست دارم م رمیخودمه هر جا بخوام م الیاوالً و-یسام

 چون محرممه کنمیم نوازش
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 نمال رهیسره منو ش یداریوقته ب یلیچون حاللمه گوشت بشه بچسبه به تنم بعدشم شما خ کنمیم بوست

 بهداده الیو-

 میمن و بهداد ندار-یسام

ه صبحان هیو همراه بق نییپا میو بعدش رفت یینازک کردم و محلش ندادم بلند شدم رفتم دستشو یچشم پشت

 ستمیاهل صبحانه ن ادیکم خوردم چون ز یلیاما من خ میخورد

 کنار هم میصبحانه با بچه ها نشست بعد

 حوصلم سر رفته-ایرو

 وکم کن رشیز-پارسا

 مزه یب-ایرو

 

 م؟یکار کن یخب چ دیبس کن-

 د؟یبا حکم موافق-پارسا

 آره داداش-یسام

 خوبه

 رفت اتاقش و پاستور آورد پارسا

 کار کنه؟ یخب بازنده چ-

 دهیبرنده گفت انجام م یهر چ-یسام

 ستیهم ن یهوووم بد فکر-

  گهیو بهداد هم باهم د یباهم، سام ایو رو من
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 کردیوقتا کمک م یهم داور بود و بعض پارسا

 میاول ما برد دست

 هوراااا بزن قدش-

 به هم میدستامون و زد ایرو با

 دوم اونا بردن دست

 دسته  نیآخر هیهد-ایرو

 هواسم هست-

 دیبازیاز اآلن معلومه م دیغصه نخور یآخ-یسام

 مینگفت یچیه

 میتموم شد و ما برد یکه من انداختم باز یبود با برگه ا یباز یجانیرب لحظه ه هیاز  بعد

 م؟یبرد یدید امهریآر یآخ جون آقا-

 یمیخدا به دادمون برسه خانوم عظ-یسام

 خب شرطتون-بهداد

 میگیبعد م میمشورت کن دیانجام بده صبر کن دیبرنده بگه بازنده با یهرکار دیشما گفت-

 میبه پسرا نگاه کرد ثیو خب میمشورت کرد ایبا رو کمی

  دیکنیکول م الیشرط اول مارو دو دور تو و-

 نیتله کاب دیبریشرط دوم امروز مارو م-ایرو

 هیشکرش باق یبازم جا-یسام

  اطیتو ح میرفت یهمگ
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 کولم کرد یسام

 نایمامان ا شیبغل پ الیبرو و-

 اونجا نه-یسام

 یبه حرفم گوش بد دیحرف نباشه من برنده شدم با-

 ومدیخودش بهداد هم با غر غر پشتمون م الیبه ناچار من و برد و یسام

 بلند گفتم اطیتو ح میدیرس تا

 دینیبب دیایب ددددممممیاهل خونه اسب خر-

 با تعجب اومدن و نگامون کردن همه

 دنیشوک بودن که با خنده سلما همه شروع کردن به خند تو

 نییپا میاومد میکرد وونشونیکه د خوب

 میناهار خورد میرفت

 میاتاقامون تا آماده بش میبعد ناهار رفت یهمگ

 اطیو رفتم ح دمیپوش لباس

 امیمامان من با شما م-

 روزم ماله ما باش هیبابا جان  ایب-بابا

 اومد یسام یکه صدا نمیبش خواستم

 یشیاشتباه سوار م یکجا خانوم دار-یسام

 اتفاقا امروز دخترم ماله منه -بابا

 پکر نگاه کردم یبه سام طونیش یبه حرف بابا زدم و با چشم ها یلبخند
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 میدیباآلخره رس نیتو ماش طنتیساعت ش کی بعد

  میکرد دیخر کمی میرفت

 نیتله کاب میخب بر-

 با حرفم موافقت کردن همه

 مینشست نیکاب هی ایو بهداد و رو یو سام من

 ما راه افتاد  نیکاب

 پامون فقط جنگل سرسبز بود  ریز

 اومد امیکردم که برام پ یقشنگ بود داشتم با دقت نگاه م یلیخ

  هیک نمیو برداشتم بب یگوش

 هیکه سام نیا اااا

 و باز کردم امیاشاره کرد پ میکردم که با سر به گوش نگاهش

 اورم یباهر دوستت دارم بال درم-بود نوشته

 ستیمحال ن ییآرزو پرواز

 به سبزه زار  خدا زندیچشمانت طعنه م یسبز

 

 خودم  من چشمانم را ینگو نگه دار برا یرا به کس تیها” دوستت دارم-نوشتم یفور منم

 گذارمیگرو م دنشیشن یبرا

 و خوند و لبخند زد امیپ

 میخارج شد نیساعت از کاب مین بعد
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 زنگ خورد  یسام یگوش

 داد  جواب

 اخم کرد و از ما دور شد یفور اما

 ندادم تیاهم ادیشدم اما ز کنجکاو

 ............دادمیم تیکاش اهم یا اما

 اومد کنارمون یسام قهیاز پنج دق بعد

 بود داداش؟ یک-بهداد

 از شرکت بود-یسام

 شده؟ یزیچ یپس چرا اخم کرد-

 بشه  یزیمگه قراره چ یشو هد الیخ یب-یسام

 گفت و رفت یو با لحن تند نیا

 انداختم اینگاه به بهداد و رو هی

 گفتم؟ یبد زیمن چ-

 الیخ یب زمینه عز-ایرو

 کامال تند و خشن شده بود یسام اخالق

  نشیبرگشت خواستم برم تو ماش موقع

 نشست گازش و گرفت و رفت عیسر اما

 نگاش کردم  یچشم اشک با

 فورا خودم و آروم کردم اما
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 بشکنه دینبا غرورم

 هاش گذشت یشب هم با تمام بد اون

 شدیهر روز بد تر م یاخالق سام اما

 روز گذشت دو

 خسته شدم  گهید

 تخت بلند شدم و رفتم تو تراس یرو از

 کردم زیگوشام و ت یسام یصدا دنیشن با

 .......... انیخ یکنم  هزار بار گفتم زنگ نزن اون موقع که داشت یبهت نم یکمک چیمن ه نیبب-یسام

 تراس بودم و حرفش و قطع کرد یچشمش خورد به من که تو هوی

 نگو خدافظ یچیه-یسام

 شد الیو قطع کرد و با عجله وارد و یگوش

  نجایا اوردمیو م تارمیگ یکاشک میبهداد بود الیو

 کرد دیتول یبد یدفعه در اتاق به شدت باز شد و صدا کی

 دمیو د یکه سام هیکار کدوم احمق نمیبب برگشتم

 بد جور از دستش پر بود دلم

 ؟یچته سر آورد-

 ؟یکردیم یحرف نزن بابا تو تراس چه غلط-یسام

 یکردیم اطیح یکه تو تو یهمون غلط-

 چونم و محکم گرفت تو دستش کینز اومد
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 اعصابت و ندارم هیبا من بحث نکن هد-یسام

عمل  هیا ب تونمیم ستین ریخودم متاسفم که تو انتخابت عجله کردم البته هنوزم د یبرا یسام یکرد رییتغ یلیخ-

 داشته باشم یادیز یساده انتخابا

 گفتم  یکاش نم یحرفا رو نا خود آگاه گفتم اما ا نیا

 اخالقش بد تر و شکاک تر شد یحرفم سام نیا با

 به فکم داد که دردم گرفت یمحکم فشار

 بهت برسه یدست کس زارمینم کنمیو برات زهر م یحرفت زندگ نیو بدون با ا نیا دیهه همتون مثل هم-یامس

 یشد یولم کن تو روان-

 امممم یآره مــــــــــــــــن روان-یسام

 تو اتاق ختنیبچه ها ر هویکه زد  یداد با

 وونهیولش کن د-ایرو

 شناسمشینه بزار کارش و ادامه بده تازه دارم م-

 کنار  دیو کش یو سام کیاومد نزد بهداد

 رونیاز اتاق رفتن ب پسرا

 کشم ینم گهیمشکوک، اخالق بد د یخسته شدم هر روز تلفنا ایرو-

 بهداد شکاک شده همش به پوشش و ستیمنم بهتر از تو ن تیغصه نخور وضع زمیعز دونمیم-ایرو

 

  دهیم ریگ رفتارم

 فهممیم نارویهمه ا لیباآلخره دل-
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 مختلف شام نخوردم  یشب به بهانه ها اون

 و نداشتم یواقعا تحمل شام خوردن همراه بااخم سام چون

 شدم داریب یبا کسل صبح

 مونهیجشن نامزد فردا

 هم پشت سرم اومد ایصبحانه رفتم اتاقم که رو بعد

 ارنیبگو پسراهم با خودشون ن نجایا انیبدو زود باش زنگ بزن به ترانه بگو پاشن ب-ایرو

 چرا خب؟-

 نایه او اگر پسرا با تران میبا پت و مت بر میمجبور انین نایاگه ترانه ا میواسه جشن لباس بخر میبر دیچون امروز با- ر

 انیصد در صد پت و مت هم م  انیب

ه امکان دار کنهیداره ضد من پرش م یکیانگار  دهیم ریرفتنمم گ اطیبه ح یشکاک شده حت یلیخ زارهینم یسام-

 اهامونب ادیب

 امیمن نم انیاگه ب- ر

 بگم یدونم چ ینم-

وشم اون بگه بپ یهرچ مینامزد یخودم لباس بخرم و مجبورم برا قهیتونم به سل یمن نم ادیاگه بهداد ب هیهد نیبب- ر

بزاره  بهداد قهیجذاب به نظر برسم که فکر نکنم سل دارید نیخوام تو اول یشمال م انیدارن م الشونیبعدشم کل فام

 چادرم بزارم گفتیهه البد اگه دست اون بود م

 رونیب میبزاره بر یفقط دعا کن سام میریم دینفهمن خر میکن یکار هی دیاما با یگیآره راست م-

 و به ترانه زنگ زدم میسمت گوش رفتم

 هیک- ت

 هیباز کن پست چ-
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 لحظه هی کنمیچشم اآلن باز م- ت

 درو بازکنه رهیفکرکنم داره م یجد یجد ااا

 یریکجا م یهووو-

 خب درو باز...... ییتو هیها هد- ت

 کشهیم غیزد وااا خودش شوته سر من ج غیج هیشده و  یچ دیفهم هوی

 نکن کار واجب دارم غیج غیج-

 هان بگو- ت

 لباس دیخر میکه بر نجایببا ا نیترانه آب دستته بزار زم نیبب کنمیادب اآلن عرض م یب-

 باشه صبر کن برم به داداشم بگم  خواستمیلباس ماتفاقا منم - ت

 بدون پسرا دیایب ییدوتا دایبه داداشم بگم با ش ویچ یچ-

 آخه چرا- ت

 نجانیا گهیساعت د کیکردم که اونم گفت تا  فیو براش تعر انیجر

 انیم گهیساعت د کیخب برو حاضرشو که تا -

 باشه-ایرو

 بپوشم یرفت اتاقش و منم رفتم سمت کمدم خب حاال چ ایرو

 اومد تو منم سرم تو کمد بود یکیدر اتاق بازشد و  هوی

 چه مرگته  گهیگفتم چشم د انیاونا ن یگفت یخوا یم یچ گهیبرو حاضر شو  د اااایرو-

 یکجا به سالمت-

 هیکه سام نیا
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 ؟یکار دار یچ-

 کجا ینگفت-یسام

 میدور بزن میترانه زنگ زد گفت حوصلش سر رفته بر میدور بزن نایه ابا تران میریخب... خب م-

 کنهیدروغ بگم خودش وکاراش مجبورم م مجبورم

 پس برم آماده شم-یسام

 میریم یینهههه جمع دخترونست چهارتا-

 یاونوقت با اجازه ک- س

 ستیاووووووم اجازه الزم ن-

 

 یرینم ییطور شما جا نیکه ا-س  

 خوام برم یمن م یچ یعنی یسام-

 کنم یتکرار نم گهیگفتم نه د- س

 هیچند روزه عصبان نیمعمول ا طبق

 ..........خوایمن م یسام-

 انداخت و اخماش پررنگ تر شد شینگاه به صفحه گوش هی یحرفم و قطع کردم سام یسام یگوش یصدا با

  رونیب رفت

 ه؟یمشکوک از طرف ک یتلفانا نیا یعنی

  رمیگ ینم یرفت حرفشم جد یحاال که سام خب
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ز وشال سب یمشک داسیآد یسبز برداشتم شلوار و کتون یچهارخونه مشک یمانتو نخ هیرفتم سراغ کمدم  دوباره

 خوبه نیهوووم هم

 نهیو رفتم سمت آ دمیو پوش لباسام

ساعته قرمز و رژگونه 24حجم دهنده رژ ملیر کردیم یخط چشم پهن که چشام و سبز وحش هی شهیعکس هم بر

 برنزه

چشمک به خودم زدم که  هیشدم  یزیکش محکم باال بستم هوووم عجب چ هیو فرق وسط کردم و پشتشم با  موهام

 تو و درو قفل کرد  دیپر ایهمون لحظه در اتاقم باز شدو رو

 بلند شد بهداد یمحکم زد به در وپشت بندش صدا یکی دفعهیتعجب نگاش کردم که  با

 کشمتیم یبه جونه خودم بر یبر ییجا یحق ندار ااااایرو-بهداد

 شدیم یزیآبرور نیا یوگرنه با صدا دیخوب شد خانواده ها بعد صبحانه رفتن بازار خر یوا

  یکنیم ییحکم فرما یه ستمیفعال که زنت ن رمیهرجا دلم بخواد م- ر

 اومد یسام یصدا

 رو سرت یشده بهداد خونه رو گذاشت یچ-یسام

 اتاق و در و قفل کرده نیحاال هم رفته تو ا یاونم با چه وضع رونیخواد بره ب یهه خانوم م-بهداد

 ییجا میبر ایب گهیدر برن د نیرفتن از هم یبرا دیتونن برن باآلخره با ینم ییجا نییپا میبر ایب الیخ یب-یسام

  رنینم

 ززززییییج شهیم زیهمه چ رسهیاما تا به ما م کننیم یحرصم گرفت خودشون هر کار یلیییخ آخ

  اینگاهم خورد به رو تازه

ه چه ناز شد یآخ یگریبا رژ ج یمعمول شیآرا یو کفش اسپرت مشک فیکرم با شال کرم و شلوارو ک ریمانتو حر هی

 بسته بود نییپشتش و پا یبود که موها نیموهاشم مثه من فرق وسط کرده بود تنها فرقش ا
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 دُم در آوردنااااا ادیز ناهمیکه خوبه ا پشیت نیا خب

  رهیتونه جلومون و بگ یهم نم یکس رونیب میریمطمئن باش ما امروز م نوینگو ا یچیه ایرو سیه-

 گهید میاز در بر دیبازم با یآخه چه جور-ایرو

 میلباس بخر میریم یتو که به بهداد نگفت نمیبب-

 با دخترا که داغ کرد میبگرد میرینه بابا گفتم م-ایرو

 میریم گهید یجا هینگرانه رفتنمون نباش از  یاُک-

 از کجا؟ ایزنیحرفا م-ایرو

 از تراس-گفتم هویاطرافم و نگاه کردم و  کمیخب... خب -

 یآخه چه جور یچــــ-ایرو

 نجایا ایب-

 دادم بهش وگفتم بهم گره بزنه یآورده بودم و با چادر مشک یاضطرار یوقتا یدنبالم چادر نمازم و که برا اومد

 

 که داشتم و به چادرا گره زدم یپتو مسافرت دوتا

 پاشو از رو تخت-

 تختم جمع کردم و به پتو گره زدم مالفه

 سفته؟ نینگاه به همه گره ها بنداز بب هی-

 آره سفته-ایرو

 رسهیراحت م هیکاف نییاندازشم تا پا خب

 سرش و به نرده تراس سفت بستم و دو تا گره محکم زدم  هیو ازش گرفتم  میکه با پتو و........  درست کرد یطناب
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 ستین یو نگاه کردم خب خوبه کس نییپا

 و انداختم توش   نکمیو ع یو گوش چیو برداشتم سوئ فمیک رفتم

 و از گردنم رد کردم و انداختم رو دوشم فیطرفه بند ک هی

 شدیو مزاحم کارمون م گرفتیدستش م دیو برداشت اما با فشیهم ک ایرو

  نییپا یایب یتونینم نیاون تو با ا زیو بر التیطرفه بردار وسا هی فیک هیبرو از تو کمدم -

 حرفم گوش داد  به

 زنگ خورد میلحظه گوش همون

 و برداشتم و جواب دادم یگوش

 بله-

 میدمه در میدیما رس هیهد-ترانه

  دیآورد نیماش-

 نه - ت

 نیتو ماش دیبپر رونیاومدم ب نیتا من با ماش دیو نزن فونیوجه زنگ آ چیانه به هتر نیخب اشکال نداره بب-

 ؟یدیفهم

 شده یزیچ یهد- ت

 نره ادتیکه گفتم  ییزایفقط چ کنمیم فیبعدا براتون تعر-

 میباشه پس منتظر- ت

 فعال -

 فمیو گذاشتم تو ک یگوش دوباره
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 ؟یخب آماده ا-

 آره-ایرو

 من برم ای یریاول تو م-

 ترسمیم کمینه اول تو برو من -ایرو

 ننیامکان داره منو بب ایبالفاصله بعد من ب ایباشه رو-

 باشه-ایرو

 درو نشکونن دنینشن ییطرف درو آروم قفلش و باز کردم که اگه اومدن پشت درو صدا رفتم

 نبود یو نگاه کردم خب خدارو شکر کس نییرفتم طرف تراس و پا باسرعت

 مهر ایآر اریسام یآقا یچ یعنیبه حرفهام  یتوجه یبه من و ب یمحل یاخم کردن و ب دمیم نشونت

 نییپا دمیباآلخره رس نییپا ومدمیم وارویبه د زدمینرده آروم آروم پامو م گهیو گرفتم دستم و رفتم طرف د طناب

 نییترس اومد پا کمیبا  ایبعد من رو

 حمد آقا جلو در بودسمت در ا میو رفت میشد نمیسوار ماش میرفت تند

 زدمیکاش نم یبوق زدم که رفت درو باز کنه که ا هی

 رونیبوقم پسرا از خونه اومدن ب یصدا با

  کشمتیم یبر ااااایروووو-بهداد

 نیطرف ماش دنیدو یکه بهداد گفت جفت نویا

  کردیصحنه ها نگاه م نیآقا که درو باز کرده بود با تعجب به ا احمد

  رونیبودن پامو گذاشتم رو گازو رفتم ب کمونینزد
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باال لحظه اخر پام و گذاشتم رو گاز که همون لحظه دست بهداد محکم  دنینگه داشتم که پر نایا دایکنار ش یفور

 میو ما حرکت کرد نمینازن نهیخورد به پشت ماش

 دردش گرفت نمیدستش بشکنه ماش یاله

 

 موم بودقلبم اگه گرفته بودنمون کارمون ت یوا-ایرو

 که نگران نشن دیخر میریزدم به مامانم و گفتم م زنگ

 بشن زیسوپرا دینگ یزیو بهداد چ یفقط مامان جان به سام-

 باشه مادر-مامان

 هم همراهمونن دایترانه و ش دینگران نش میکرد ریاگه د-

 کردم یمامان خدافظ از

 از خانواده هامون نمیخب ا-

 هیچ انیجر-دایش

 خنده ریکرد که اونا زدن ز فیو براشون تعر انیکل جر ایرو

 دیبابا از تراس اومد ولیا-ترانه

 گهیآره د-

 بلند شد میزنگ گوش یصدا

 هیک نیبردار بب فمیاز تو ک ایرو-

 هیسام-ایرو

 و خاموش کن بزار تو داشبورد  یولش کن گوش-
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 دردسر نشه یهد-ترانه

 گنیزور م یادیز ینه بابا چه دردسر-

  زدیبودو بهداد زنگ م ایرو یدفعه برا نیاومد اما ا یصدا زنگ گوش دوباره

 من یخودشم خاموش کردو گذاشت کنار گوش یگوش ایرو

 چراغ قرمز زدم رو ترمز پشت

 م؟یکجا بر گهید دیدار دیخب همه خر-

 هیلباساش عال میبار با مامانم و خالم رفت هیبرو پاساژ.... میخوا یآره همه لباس م-دایش

 کن  مییدونم کجاست راهنما یباشه فقط من نم-

  ستادیکنارمون ا یپره جوجه فکل نیماش هیلحظه  همون

 خانوما میدر خدمت باش ییجوووون چه هلو ها-پسره

 جلو دیروش و برگردوندو چادرش و کش ترانه

 رو بهش گفت شونیکی که

 ندارم تیکار یینترس عمو یآخ-پسره

 یکار به اونا دار یهووو چ-

 به حرف اومد گرشونیبه به ج-گفت راننده

اوا  قو قو...... نه نه اشتباه شد به شما یتو دهنت قوقول کیبا اون فُکاُلت و الست ایننت از دهنت بره بعد ب ریبزار بو ش-

 قُد قُد کن ایبعد ب ادیم شتریب یخواهر

 هه قرمز شده بود حقشه ومدیخونش در نم یزدیرو کارد م پسره
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که اونا حواسشون نبودو  یتو فرع دمیچیجلو تر پ کمیبگه چراغ سبز شد و پام وگذاشتم رو گاز و  یزیخواست چ تا

 مارو رد کردن

 قویدمت گرمممم پسره ر-دایش

 داش من رو ناموسم حساسم میچاکر-

 خنده ریها زدن ز بچه

 تو میچه ها رفتپاساژ پارک کردم و با ب نگیو تو پارک نیپاساژ و ماش میدیساعت رس میبعد ن باآلخره

 نیتریو هیگشتن رفتم جلو  کمی بعد

 بلند بود نیزم یگشاد بود و تا رو نییبه پا قهیداشت  و از  یگرد قهیبود که  یپروانه ا نیآس یلباس مجلس هی

 شده بود یسنگدوز ناشیو سر آست قهیبود رو  یرنگشم بادمجون

  شهیم یترانه عال یبرا نیا هوووم

 پوشونهیبدنتم م یلباس و نگاه هم مدل گشاده هم بلند همه جا نیترانه ا-

 شهیخالدونم مشخص م هایدستم و ببرم باال تا ف یپروانه ا نشیآس-ترانه

 هم رنگش بپوش یسرافون ریز ایساق  هیخب -ایرو

 گهیآره راست م-دایش

 تو تا پرو کنه میکه خوشش اومده بود گفت بر ترانه

 مینیبب دیخانوم ببار نیا زیو سا نیتریاون لباس پشت و شهیسالم خانوم م-

 البته -لبخند زدو گفت هی فروشنده

 که آورد داد دست ترانه  یوقت

 ترانه خواست بره اتاق پرو  تا
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 لحظه صبر کن هیدخترم -

اد دست درآورد و د یبادمجون یشال مدل دار مشک هی ناشیتریاز و یکیحرفش رفت و از داخل  نیبعد از ا فروشنده

 ترانه

 جلوش  میرفت ییدرو باز کرد که سه تا قهیهم تشکر کردو رفت تا بپوشه بعد پنج دق ترانه

 و حجاب واقعا خوشگل شده بود  یسادگ نیجوووونم چه ملوس شده در ع یا

 لرزونده بود مارویحجابش بود که دل ن نیهم

 گرفتیکوچولو قرار م یکه کنارسرش سه تا رز پارچه ا شدیبسته م یبه حالت لبنان شال

 چه طوره؟-ترانه

 دختر ستهیب-دایش

 زمیهوم قشنگه عز-ایرو

 نشه صلوات ییهوا ماین-نگاه به من انداخت که گفتم هی

 درو بست یصلوات فرستادن که ترانه فور هیها با خنده  بچه

 رونیب میو رفت میو حساب کرد لباس

 یچیبه ه یچیاما ه میگردیم میدار دوساعته

 میایبعد دوباره م میبخور یزیچ هی میرسنمه بربچه ها گ-

 اونجا میبر دمیطبقه اول د زیفسفود ترو تم هی یآره موقع اومدن یوا-ایرو

 میو رفت میموافقت کرد یهمگ

 رهیکه گارسون اومد تا سفارشا رو بگ مینشست

 دیخسته نباش-
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  دیدار لیم یممنون خانوم چ- گ

 نگاه کوچولو به منو انداختم و گفتم هی

 ینیزم بیو دو بسته س یمخصوص با دوغ قارچ سخار تزایپ هی-

 و گفتم بچه ها با تعجب نگام کردن نیا تا

 و نوشابه سفارش دادن تزایپ هی خودشونم

 یبترک یخوا یچه خبرته م-گارسون رفت ترانه گفت تا

 ر خره بخورهتا خ دیعادتشه البد هنوز اعصابش خورده با-ایرو

 کارام عادت داشت نیبه ا ایرو

 نگفتن یزیبچه ها چ گهید

آخراش بودم که سرم و  تزامیو تند تند شروع کردم به خوردن پ نییسرم و انداختم پا دنیغذارو آوردن و چ تا

 آوردم باال 

 و ترانه دایباز ش یمتعجب و دهنا یخورد به چشما چشمم

 دهنارو حالم بد شد دیببند-

 هم چند تا ناخونک زد ایقارچم و خوردم که رو تزامیبعد پ نییسرم و انداختم پا دوباره

 نزاشت ایدوم و بردارم که رو ینیزم بیبد بود خواستم س یلیاول هم تموم شد حالم خ ینیزم بیس

 یشیم تیاذ یلباس پرو کن یخوا یاما م ستیدست خودت ن دونمیفعال بسته م هیهد-ایرو

 اووووم باشه-

 رونیب میمن رفتم حساب کردم و رفت  میهمه غذاشون وخوردن پا شد نکهیاز ا بعد

 ما دنیمغازه و شروع کرد به کِش هیافتاد به  دایچشم ش میخارج شد تا
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 کرد دایبچم لباس پ یآخ

 بچه ها چه طوره-دایش

 یناز ییطال یون هم گالتا وسط ر نهیداشت از س پوریبلند گ ینایکه راسته بودو آس یلباس بلند مشک هیکردم  نگاه

 داشت

 

 کار شده بود ییطال یلباس هم از اون گال نییلبه پا یرو

 هیچه طور مینیتو تن بب میقشنگه بر-

  دیو پوش میرفت

 میو رفت دیخورش خوب بود همون و خر تن

 یچیبه ه یچیه میطبقه رو گشت دو

 میکردینگاه م نارویتریطبقه سوم و میرفت

 لباس داخل مغازه نظرم و جلب کرد هی که

ر تا وسط رون پ نهیس یمدل دکلته بود از رو قشیداشت و  یحلقه ا ینایکه آس یکرم بلند مدل ماه ییلباس طال هی

بود که تو کارشده بودو باعث شده بود پف کنه رو  یهم مدل ماه نییبود از رون به پا ییطال زیر یو گال یسنگ کار

 هم دنباله دار بود یکارشده بود کم ییسایکل ریتورهم حر

 داخل مغازه چه طوره؟ ییبچه ها اون لباس طال-

 نگاه انداختن که دهنشون باز موند هی

 دختر هیعال یوا-ترانه

 تو میحرف نداره بر قتیسل-دایش

 داخل میرفت
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 دیاریتن مانکن و برام ب ییلباس طال دیلطف کن شهیسالم آقا م-

 زد ینگاه بد انداخت و لبخند چندش هیاز سر تا نوک پام و  زیه پسره

 بخوره بتونیداره اونم تن مانکنه جنس ترکه فکر نکنم به دخله ج زیسا هیاما اون  یالبته خانوم-پسره

 چنده؟ متشیبپوشم معلوم بشه ق دیو با زشیسا-

 و پونصد کیقابل تورو نداره  متشیق-

 جمع بود المیتو کارتم بود و خ ونیلینج متازه من پ شهیم یچه زود خودمون هه

 و وضعمونم متوسط بود  دیرسیکم بهم نم بابام

 دشیاریب دیلطف کن-

 با تعجب رفت آورد و داد دستم  پسره

 سمت اتاق پرو رفتم

 نگاه کردم نهیو تو آ دمشیپوش

 تنم بود کش موهام و باز کردم  پیتپل بودم اما لباس اندازم بود و ک کمیبود درسته  یلباس ناز یلیخ یآخ

 یدیپوش یهد-ترانه

 آره صبر کن-

 باز کردم درو

 

 /" ایرو "/

 

 ومدیبهش م یلیعروسکا شده بود خ هیواقعا تو اون لباس شب میدر و باز کرد همه ماتش شد هیهد تا
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 دختر هیعال-ترانه

 ایجوووون خوشگل شد-دایش

 زد که گفتم یلبخند هیهد

 هیادیهم ز یگلم از سر سام یآج هینزن اون لبخندو اآلن فقط چال گونت کم بود عال-

  نمیبزار منم بب ینبند درو هان-فروشنده اومد که گفت یتشکر کردو خواست درو ببنده که صدا یهد

 کردم داغ

 پاساژ تیریمد رمیوگرنه م دیجنستون و بفروش دویبرس تونیفروشندگ فهیلطفا به وظ دینیبب دیخوا یم یبه چه حق-

 شوکه نگام کردو الل شد هه حقش بود  پسره

  رونیلباس اومد ب ضیبعد تعو هیهد

 رونیب میو داد پول و پرداخت کرد و رفت کارتش

 یباسل هی ارهیخواستم که حرصه بهداد و در ب یلباس کامال باز م هیچند تا لباس خوشم اومد اما  میسوم و گشت طبقه

 تونه به من زور بگه  یکه بفهمه نم

 خواستم نبود یکه م یاما اون لباس میچهارمم گشت طبقه

 دیو دستم و کش ستادیا هیهد هوی

فکر  به ایرو نیبب-گفت کردیکه موقع درد و دل و مشورت استفاده م شیشگیکه با لحن آروم هم ستادمیروش ا روبه

جان به پدرت و آبروشم فکر کن  ایلباس باز اما رو هیالبد دنبال  یهست یدنبال چ دونمیکار بهداد نباش من م یتالف

 یکن هر اتفاق یسع ینکن عوض بش یعوض بشه، سع تمردم راجع به تیکه ذهن یخوا ینم انیخودمونم م یالیفام

 یهم که افتاد خودت باش

  گهیداره راست م دمید

 میکنار هم شهیخوب که هم چه
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 باس و نشونم دادل هی هیکه هد میراه افتاد دوباره

خورد  یدکلته بود و دو تا بند نازک م قشیمدل  یپف یبلند تا کمر تنگ و از اونجا به بعد گشادو کم یلباس نقره ا هی

 بود  ریخوردو دامنش از تورو حر یم ونیپاپ هیداشت پشت کمرش  یقشنگ زهیر یباال تنش گال

 بودو تک دوستش داشتم قشنگ

 خوششون اومد  یلیهاهم خ بچه

 داخل  میرفت

 پرو یوگرفتم و رفتم برا لباس

 گذاشته شده بود شیتازه به نما شییبایز دمیپوش یوقت

 کردن فیها همه تعر بچه

 یانتخاب و کرد نیو بهتر یخوشحالم که خودت-هیهد

 زدم و در اتاق پرو و بستم  شیبه مهربون یلبخند

 گرون بود  میلیکه خ دنشیخر بعد

 و کفش فیک یبغل برا پاساژ میرفت

انتخاب کرد که دورش با  دیسف یسانت15صندل پاشنه هی هیمغازه هد هیداخل  میچند تا مغازه همه رفت دنیاز د بعد

 دیستشم خر فیکارشده بودو طرح داشت ک ییفلز طال

 شده بود یکار نیکه نگ دمیستش خر فیبا ک ینقره ا یسانت12صندل  هیاز همون جا  منم

 به گشتن مینکردن دوباره شروع کرد دایو پ لشونیو ترانه کفش باب م دایش

 میمغازه و ماهم مثله جوجه اردک زشت پشت سرش رفت هیترانه رفت داخل  که

  دیخر فشیداشت به همراه ک رهیبنفش ت ونیپاپ هیکه بغلش  یمشک یسانت10کفش پاشنه هی
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 دیخر فشیبا ک دنیخوشش اومد که بعد از پوش یسانت12پاشنه یلیاکل یکفش مشک هیهم از  دایش

 

 مینه شده بود همه گرسنه بود ساعت

 ارهیتو خودش و بال سر خودش م زهیریو م تیعصبان شهیمواظبش باشم هم دیگرسنش باشه با هیهد دونمیم دیبع اما

 شام؟ میبر-

 یرستوران محل میبر میبود نجاینه ناهار ا نجایاما ا میبر-هیهد

 هیفکر خوب آخ جون-ترانه

 میشد نیپر سوار ماش یبا دستا همه

 د؟یکنیکار م یشنل و چ هیهد-دایش

 مزونه لباسه شگاهیآرا نهییپا دمیکه فهم یبرامون اون طور رنینوبت بگ شگاهیجون و مامانم قراره آرا نیمه-هیهد

 میریگیهم داره صبح از همون جا شنل م یهمه چ

 ستیبهتره اآلن اصال حسش ن یجور نیآره ا-

 وقته نگرانتون نشن ریبچه ها د-ترانه

 که به خانوادمون خبر داد  هیهد ینه بابا نگران چ-

 زنهیدلم شور م یآره ول-هیهد

 

 فتهیاتفاق م یفور یگیم یزیچ هیدلت شور نزنه که هروقت  یکیاه خواهشا تو -

آهنگ توپ و قر دار گذاشتم که همه شروع کردن به تکون  هیو روشن کرد منم  نیگفت و ماش یالیخ یب هیهد

 خوردن 
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 نهینب یو کس نیباال تا داخل ماش میهارو داد شهیش

 میشد ادهیپ نیو از ماش میدیرس باآلخره

 بود   یداخل اوپسسس چه رستوران میرفت

 میدنج و انتخاب کرد یاز تخت ها یکیو  میباغ شد هی وارد

 در خدمتم دیاومدسالم خوش -اومدوگفت گارسون

 پرس جوجه ، دلمه برگ مو و نوشابه و.... هیمن  یبرا دیسالم خسته نباش-هیهد

 پرس جوجه و نوشابه هیمنم  یچیه گهیود-

 خدا خفت کنه  یسام یبه هم ا زهینوشابه سفارش داده که باز معدش بر وانستیدختره د نیا

 سفارش داد دهیکوب دایکباب برگ و ش ترانه

 هوس کردم میبچش کمیپرس سفارش بدم  هیکه  دیخور یم یقاسم رزایبچه ها م-

 آره-ترانه

 خورمیمنم م ریآره بگ-هیهد

 تو خواهشا حرف نزن -

 ممنون دیهم اضافه کن یقاسم رزایپرس م هی آقا

 میرفت دستش و بشوره که ماهم باهاش رفت هیهد

 باز......... وونهید یبخوا یهد نیبب-

 نگو باشه گلم؟ یچیخواهشا ه ایرو-هیهد

 نگفتم  یچیو ه دمیکش یپوف

 که غذا رو هم آوردن مینشست میاومد
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 هیآخ جون غذا هههههههه شکمو بودن بد درد هوووم

  خوردیهنوز داشت م هیاما هد میغذامون و تموم کرد همه

 شدم حساب کردم   بلند

 نییکه به زور از تخت اومد پا دمیرو کش هیدست هد اومدم

 خوردمایداشتم م یکنیم یرنجویچرا ا-هیهد

 امشب بسته یبرا-

 نگفت و دنبالم راه افتاد یچیه

 نیتو ماش مینشست یهمگ

 

 /" هیهد "/

 بود10:30ساعت

 رو رسوندم دایترانه وش اول

 چه خبره نیروشن کن بب الرویاون موبا ایرو-

 کال ناموفق و اس ام اس اومد سیمن و روشن کرد که پشت سرهم م یبرا اول

 تا هم اس ام اس82تا بهداد.   4تا پارسا 10 یتماس از سام76چه خبره  یهد-ایرو

 هیک نیباز کن بب-

 گهیتا بهداده که م2به خونت تشنه است  یسام گهیپارسا که م یبعد  یریمامانته که گفته شامپو بدن بگ شیکی-ایرو

 که  یتاهم سام78کار کنم  یباهاش چ دونمیم رمیبگو بگ ایبه رو

 یرفت یکدوم گور-یاول
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 خونه یگردیبر م گهیساعت د میتا ن-یدوم

 یقرار دار کهیبا کدوم مرت-یسوم

 ..............زایآرزوش و به دلت م-یچهارم

 بسه همه رو پاک کن-

 کندیبدتر از من بودو بهداد واقعا کلکش و م تشیخودش و روشن کرد که وضع یگوش

 دمیجا نگه داشتم تا شامپو بدن بخرم رفتم خر هی کردیداشت داغونم م جهیاصال خوب نبود حالت تهوع و سرگ حالم

 و دوباره نشستم سرجام  

 و گذاشتم رو فرمون سرم

 میجاهامون و عوض کن ایحالت بده ب یهد-ایرو

 خواد خوبم  ینم-

 و کنهیل ممعدم بار اضافه داره حم کردمیاحساس م شدیو روشن کردم هر لحظه حالم بد تر م نیو گفتم و ماش نیا

 گردونمیدارم همه رو بر م

 اونجا  میبغلن و ماهم بر الیو یو گفت بهدادو پارسا و سام رونیخونه بوق زدم که عمو احمد اومد ب میدیرس11 ساعت

 و سپردم دست عمو احمد  نیماش منم

 موند نیهم تو ماش الیوسا یحت

  رونیپارسا درو باز کرد اومد ب هویبغل  الیو میرفت

 د؟یدیتو فهم دیبدون من نر امیو م رمیم قهیدق 2ساعت چنده مامان زنگ زده کارم داره  دیدونیشما م دییکجا-پارسا

 اجازه حرف زدنم به ما نداد یو رفت حت گفت

 میتا منتظرت بمون ستایباشه وا هه
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 میو درو بست اطیتو ح میرفت

 اومد یسام یاپشت در که صد میدیرس الیسمت و میرفتیحال خرابم آروم آروم م با

 هیهد گهیبرم دنبالش همش م گهیم رهیخواد طالق بگ یم گهیم زنهیکار کنم بهداد کالفه ام زنگ م یچ-یسام

 دوستم نداره

 کار کنم یدونم چ یهم هست نم گهینفر د هیبا  هیهد گهیم

 زنهیحرف م یدر مورد ک یچ یعنی

 عالمت دادم ساکت باشه اونم مثل من گوش داد ایدستم به رو با

 ؟یشک دار هیبه هد-بهداد

 کار کنم بهداد؟ یچ شمیدارم شکاک م شمیم وونهینه اما دارم د-یسام

 یبفهمه چ هیاگه هد یدونیکه حاال برگشته م اوردیکم بال سرت ن ینره شاد ادتیو  نیاما ا یدونم سام ینم-بهداد

 ؟یو دوست دار یمگه توهنوز شاد نمیبب شه؟اصالیم

 دونم ینم -گفت  دیبا ترد یبگو نه چه قدر دوست داشتم قاطع بگه نه اما سام یسام بگو

 که برگرده  یحاضر یعنی-بهداد

 خرد بشم نیتر از ا شیجواب بده تا ب نزاشتم

 اومدن طرفمون  تیما شوکه شدن اما بعد با عصبان دنیهم اومد که جفتشون اول با د ایباز کردم و رفتم تو رو درو

لند ب ایرو غیخورد تو صورت من و ج یلیو س ایدستش و باال برد که بزنتش اما من رفتم جلو رو ایبه رو دیرس بهداد

 شد 

 که همه با بهت نگام کردن نیزم افتادم

 احمق یکار کرد یچ-ایرو

 من نزدم بهداد زد  دیخورد یم دینداره جفتتون با یفرق-یسام
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 نگاه با تعجب و خشم بهش انداختم و بلندشدم  هی

 رو به روش رفتم

 بود  یکه اخماش به خاطر ک فهممیبوده حاال م یمشکوکش ک یکه تلفنا فهممیم حاال

 دیبه اوج رس تمیعصبان نایتمام ا دنیفهم با

و ت یزنیحرف م ینجوریبا من ا یچه جرعت هان؟به یهست یخوردم توووو اصال تو ک یم یلیس دیمن با یگیهه تو م-

ووو برو برووو یکنیکار م یچ نجایاصال ا ستین شیحال یچیکه ه یکی یآدم به درد نخور هیتو فقط  یستین یچیه

  یکه به خاطرش من و نابود کرد یاون دختر شیجونت برو پ یشاد شیپ

 تو فقط و فقط یستین یچیتو ه یدونیم

 

 هی

 یمتــــــــــــجاااااااااااااااوز

 صورتم سوخت گهیو گفتم طرف د نیا تا

  ومدیهم از گوشه لبم خون م ینیروش هم از ب ختیو بردم گوشه لبم که خون ر دستم

 باورکن دس......دسته خودم نبود دیببخ....ببخش هیهد-یسام

 پوزخند زدم بهش هی

 چون یبش کمینکن نزد یسع گهیحرف حق تلخه د ستمین ونمیاما من از حرفم پش یزد یلیدرسته س یدونیم-

 بهت ندارم یلیم گهید

 بغل الیتونستم برم و یصورت نم نیو گفتم و راه افتادم سمت اتاق با ا نیا

 ستادمیکه بهداد جلوش و گرفت منم ا ومدیداشت باهام م ایرو

 فکر نکن امشب گذشت  نیبب-بهداد
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  یول بود یبا ک ستیمعلوم ن یشب برگشت11 یخوش گذرون یرفت

 ستیمن ذاتم مثه شما ن یگیم یبفهم چ-ایرو

 است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع زیهه معلومه آن چ-بهداد

 فکر کن حاالم بکش کنار حوصلت و ندارم یهرجور دوست دار-ایرو

  اتیخسته شدم از بچه باز-بهداد

 ازت خسته شدم هم از خودت هم از تمام کارات ایرو

 پوزخند زدو اومد کنارم  هی ایرو

 میاتاق و درو قفل کرد هیتو  میرفت ییدوتا

 صورتم و شستم و با همون لباسا افتادم رو تخت یبهداشت سیسرو رفتم

 تقه به در خورد چند

 د؟یخوب ایرو یهد-پارسا

 شمیم وونهیدارم د اریو ب تارمیگ الیبرو اون و میشیآره بهترم م-

 باشه-پارسا

 ایو داد به رو تارمیاومد و گ قهیج دقبعد پن پارسا

 واقعا داغونم ؟یکنیم میبزنم همراه-

 بزن منم حالم بده-ایرو

 کردم به زدن شروع

************************************* 
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 رو به خدا بعد من مواظب خودت باش تو

 

 باش تی، به فکر زندگ رینکن آروم بگ هیگر

 

 یخوریغصه م یاگه بفهمم دار شهیام م غصه

 

 یدلخور یلینکن برو که خ یاز کس تیشکا

 

 بدون نویمهربون عاشقتم ا رهینگ دلت

 

 ! از هم جدا کردنمون؟یدونیگرفته م دلم

 

 نگرونتم همه اش ، اگه خطا کردم ببخش دل

 

 هات ببخش یمنو به خاطر تموم خوب بازم

 

 ببخش ... منو

 

 ببخش ... منو
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 کار کنم کمکم کن( یچ ایخدا یبرم اما چه طور دی)آره با

 

 یفراموشم کن و فکر کن منو نداشت اصال

 

 یبهتره بگو منو نخواست یلیخ ینجوریا

 

 یدوسش دار ادیز یلیرو خ ییبگو تنها برو

 

 یندار یکار یبا کس یتو تنها بمون اگه

 

 مونه یم یمونه با..... با شاد ی)البته تنها نم 

 آره( شهیم خوشبخت

 

 بدون نویمهربون عاشقتم ا رهینگ دلت

 

 اون از اجبار من و انتخاب کرده( دونمیمن م رهیگ ی)اون که از خداشه دلش نم

 

 ! از هم جدا کردنمون؟یدونیگرفته م دلم
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 نگرونتم همه اش ، اگه خطا کردم ببخش دل

 

 هات ببخش یمنو به خاطر تموم خوب بازم

 

 ببخش ... منو

 

 ببخش ... منو

 

************************************* 

 ییسمت دستشو دمیو دو ختیمعدم به هم ر هوی

 نگران کنارم بود اهمیرو

 خورده بودم و برگردوندم یهرچ

 سوختیم یبد جور معدم

 و فکر کردم دمیرفتم روتخت دراز کش ایو صورتم و شستم و باکمک رو دست

 رمیم نجایمن امروز از ا و گرفتم ممیتصم دمیسه شبه و هنوز نخواب ساعت

 متوجه نشده برم یو جمع کنم تا کس لمیزودتر برم وسا دیبا

 دمیرو شن ایبغض دار رو یرو تخت بلند شدم که صدا از

 یخوا یم یزیچ-ایرو
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 برم دیبا-

 کجاااا-ایرو

 جونش برسه یبدون مانع به شاد یبرم تا سام دیبفهمه با یکس نکهیبرم بدون ا نجایاز ا دیبا-

 خورم یبه دردش نم گهیتقاصشم گرفته د ستیخواد زور که ن یمن و نم اون

 ؟یریآخه کجا م-ایرو

 گهیشهر د هیدونم  ینم-

 امیمنم باهات م-ایرو

 ؟یایکجا م-

 تونم  یمن بدون تو نم-ایرو

 که برخورد بهدادو  یدید تازه

 پنج روز دهیتونم با رفتارش بسازم،تازه داره خودش و نشون م یازم خسته شده درسته دوسش دارم اما نم گهیم بهم

 عمر کیبه حال  ینگذشته ازم خسته شده وا

 وجود نداره ها یراه برگشت ؟یدار نانیاطم یانجام بد یخوا یکه م یبه کار ایرو-

 ندارم ممیبه تصم یآره شک-ایرو

 میو بر میو جمع کن لیبغل وسا الیو مینشده بر داریب یپس پاشو تا کس-

 نییپا میرفت اطیآروم و با احت ایرو با

 برداشتم تارممیگ

  دنیسه تا رو مبل خواب نیچرا ا ااا

 دیقطره اشک از چشمام چک هی شهینگاه به پارسا کردم دلم براش تنگ م هیجلو  رفتم
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 پسر متجاوز و دوست دارم اماااا..... نیانداختم دوسش دارم،من ا یدوم و به سام نگاه

 هم مثل من بود  ایحال رو رونیب رفتم

  میبر استیکه سمت در یاز در پشت دیدر جلو بسته است با-

  میدیرس یسام الیتا به در و میو چند متر رفت میشد ایوارد محوطه در میخارج شد الیو از در و میرفت

 وقت بر نگردن چیه دیکه شا یانداختم و خاطراتم و مرور کردم خاطرات ایبه در ینگاه

 تو میدرو باز کردم و رفت آروم

طال و پول و  یهرچ ارشیخارج کن و فقط همراهت ب تیو بردار اما خطت و از اآلن از گوش التیهمه وسا ایرو نیبب-

 الزم بشه دیشا اریهم ب یدار یکارت بانک

 و گفتم و رفتم اتاقم نیا

  زینامه نوشتم و گذاشتم رو م هی دیساعت طول کش کیحدود  المیکردن وسا جمع

 نیو گذاشتم تو ماش لیوسا اطیبرداشتم و رفتم تو ح لمویو وسا تاریگ

 ؟ینیخانوادت و بب یخوا ینم-ایرو

 دمشونیرفتم د یدزدک  من

 رمیچرا اآلن م-

 طرف اتاق خانوادم درو آروم باز کردم  رفتم

 شهیتنگ م یلیییکردم دلم براشون خ نگاشون

که دستش و انداخت دور گردنم آروم تو اون حالت موندم چند  دمشیو آروم بوس اوردمیطاقت ن مایطرف ه رفتم

 قهیدق
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 ختیبه خانوادم انداختم که اشکم ر گهینگاه د هیگذشت دستاش و باز کردم  که

 رونیدست جلو دهنم و گرفتم و آروم اومدم ب با

 انداختم الیو و نگاه آخرم و به رونیو بردم ب نیو باز کردم و ماش اطیو سوار شدم در ح اطیسمت ح رفتم

  دیمن و ببخش دویخوام که درکم کن یفقط م-

  ختیریآروم اشک م ایکرد رو یآهنگ و پل هی ایکه گذشت رو کمیو گفتم و راه افتادم  نیا

************************************* 

 از من یبش دیکردم دم ِ رفتن خواستم که ناام ناراحتت

 دونمیم ستیعادالنه ن نیا

 تونمینپرس چطور م ازم

 یفهمی شو حاال نم ِلیدل یرحمیواست الزم ِ ب کمی

 بغض وادارم نکن انقدر به

  بعد ِیها باشه برا هیگر نیا

 

 چون که مجبوره شهیم میامپراطور ِ تسل هیقلب ِ من  تو

 یمال ِ من باش دینبا برو

 دستوره هی نینکردم ا خواهش

 

 یبلند و هق هق اشکام جار یبغضم سر باز کرد و با صدا میقسمت هم نبود مال من باشه از اولم ما دی)آره اون نبا

 شد(
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 کاش من خودخواه تر بودم یا هودمیوجدان ِ ب نیبه ا نینفر

 حق داره نباری من ا ِغرور

 بدهکاره یلیبه من خ ایدن

 دادمیتورو از دست م دی.باادمیمرده فر یعنی سکوت

 ستیوا ن یمن به تو پنجره ا از

 ستین نایا تیکه خوشبخت یوقت

. 

 چون که مجبوره شهیم میامپراطور ِ تسل هیقلب ِ من  تو

 یمال ِ من باش دینبا برو

 دستوره هی نینکردم ا خواهش

************************************* 

 جا نگه داشتم هی

 م؟یخب کجا بر-

 نگفت و رفت تو فکر یچیه ایرو

  میشد یمیاومدن خونمون و باهم صم یپسر داشت چند دفعه ا هیکه  ادتهیمجتمع و  داریسرا نیبب-ایرو

 مشهد  خونشون؟ دیکه فقط دو ماه موندن و بازم رفتن مشهد شماهم دو بار رفت یآها همون-

 میخونه اجاره کن هیتا  میمونیم ششونیپ یمشهد چند روز میبر ایآره ب-ایرو

 نداشته باشن؟؟؟ یمشکل-
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 نه بابا از خداشونم هست زنه تنهاست پسرشم که شب تا صبح دانشگاه و سر کاره-ایرو

 ؟یراه و بلد یاوک-

 آره -ایرو

 میکنیتو استراحت کن از اون جا به بعد جاهامون و عوض م کنمیم یمشهد من رانندگ یکایپس تا نزد-

 راه افتادم  دوباره

 ما شدن حتما تا اآلن متوجه نبود  میپنج ساعته تو راه اآلن

 رستوران نگه داشتم هیشدم کنار  خسته

 ــــــــــــــایرو یجان   هو ایرو  ایرو-

 صبحانه آمادست؟ یزنیهان چرا داد م-ایرو

 میپاشو از خواب ما تو راه هیآمادست چ-

 اومد  ادشی زیکه تازه همه چ دارشدیب

 سمت رستوران  میو رفت میشد ادهیپ ییدوتا

 رونیب میاومد میو خورد صبحانمون

 خب سوارشو-

 یکنم تو خسته شد یمن رانندگ یخوا یم-ایرو

 و پرت کردم طرفش که تو هوا گرفت چیاز خدا خواسته سوئ منم

 خوابم برد نیماش یکه با تکونا میافتاد راه

 شدم داریاز خواب ب ایرو یصدا با

 م؟یدیرس-
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 نه کارت سوختت کجاست -ایرو

 زنمیم رمیخودم م نیبش ایتو داشبورده ب-

 دم؟یخب حله چند ساعت خواب-

 سه ساعت-ایرو

 رمیراه و خودم م هیبق ایب-

 و پارک کردم نیو ماش میدیگذشت چه قدر کالفه کنندست باآلخره رس گهید دوساعت

 یمیقد یسمت در آهن میرفت

 ههههیک-پسر اومد هی یصدا قهیزنگ وزد بعد دو دق ایرو

 با نرگس جون کار داشتم دیباز کن شهیم-ایرو

 درو باز کردو با تعجب نگامون کرد پسره

 خانواده خوبن دیخوب هست دییخانوم شما ایااا رو-

 ممنون همه خوبن نرگس جون هستن؟-ایرو

 دییتو دمه در بده بفرما دییبله بله بفرما-

  اطیتو ح میتعارفش رفت با

 قرمزه یو نگاه کن پره ماه اطیجان حوضه وسط ح یا

 دییتو خونه بفرما دییبفرما دیدخترا راه گم کرد دیخوش اومد-خوشحال شد یکل دیمارو د یجون اومد و وقت نرگس

 اومد  یو نبات ینرگس جون با چا میداخل و نشست میرفت

 دیممنون نرگس جون زحمت نکش-

 دیفقرا کرد ریفق ادیشده  یرحمته مادر چ-نرگس
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 منو ببخش مجبورم دروغ بگم ایخدا

ونه خ هیتا  میمزاحم شما بش میگفت میبمون یقراره چند ماه میاومد یقاتیروژه تحقپ هیراستش نرگس جون واسه -

 میاجاره کن

 اتاق و آشپزخونه بغل هیمادر  دیدنبال خونه بگرد ستیطور اما الزم ن نیکه ا -جون رفت تو فکر و بعد گفت نرگس

 اونجا دیشما بر مونهیتو اتاقکش و اونجا م رهیم یکار یب یدره ماله پسرمه وقتا نیهم

 میش ینه نرگس جون مزاحم شما نم-ایرو

 به گردن ما حق دارن نایاز ا شتریب یمیکر یدخترم آقا ستین یمزاحمت-نرگس

 شهیمزاحممون نم یکس میدونستیهم م میدادینبود هم اجارش و م میفکر بد

 شهیممنون اجارش چه قدر م-

 شمیدخترم نگو که ناراحت م هیاجاره چ-نرگس

 میبمون نجایا دیریگیاگه اجاره م شهینه نرگس جون بدون اجاره نم-

 آخه مادر.....-نرگس

 گهیحرفا نداره قبوله د نیآخه و ا-ایرو

 

 /" اریسام "/

 از جرو بحثمون دخترا رفتن باال بعد

 زنگ در اومد درو باز کردم پارسا اومد تو و رفت باال یصدا

دستم خورد به صورتش از  یوقت مونمیپش یلیخ مونمیبهداد پش شکستیکاش دستم م یا زدمشیم دیبهداد نبا-

 خشم چشماش قلبم فشرده شد

 بگم که خودم بدتر از توام یچ-بهداد
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 نییدخترا و دوباره اومد پا شیرفت پ تاریو باگ الیرفت و پارسا

 دوتا دختر اومد  یهم خون تارویگ یدفعه صدا کی

 حقم داشتن خوندنیم نیغمگ یلیخ

 خوان برن یانگار واقعا م خوندنیاز رفتن م یطور

 فتهیاتفاق ب یزیچ نیزارم امکان نداره همچ ینه من نم اما

 

 رهیتونه اون و ازم بگ ینم یمال منه کس هیهد

 کار و بکنه نیتونه ا یهم نم یشاد یحت

 کردم یبد کار دونمیم

 کرد شکاکم کرد وونمیبا حرفاش د یشاد اما

 ندارم یبه شاد یحس چیه گهیمن د فهممیم حاال

 

 هیاز هد یبودو من تو فکر معذرت خواه یفکر هیتو  یکس هر

 برام روشن شد  قتیحق هیهد یحرفا با

 برام مرد یکنم شاد رونیب میو از زندگ یشاد دیکردم با یبد کار من

 فکرا هر سه نفر رو مبل خوابمون برد نیبا ا ارمیکنم و از دلش در ب یعذر خواه هیفردا از هد دیبا

 زدیشدم داشت با تلفن حرف م داریداد بهداد ب یبا صدا صبح

 اخه کجا رفتن یچ یعنی نینه خودشون باشن نه لباساشون نه ماش شهیمادر من مگه م ستنین یچ یعنی-بهداد

 ؛......................-



 آرامشباران 

 
249 

 

 دددددیبشن با دایپ دیباشه باشه با-بهداد

 ع کردو قط یگوش

 شده بهداد یچ-

 ، آهنگ وداع بوده شبیدلم شور زد نکنه آهنگ د هوینگفت  یزیسرش و تکون دادو چ بهداد

 کدوم از اتاقا نبودن چیباال دخترا نبودن تو ه رفتم

 دخترا کجان؟-

 رفتن-سرش و بلند کرد و آروم گفت پارسا

 رفتن کجا رفتن یچ یعنی-

 رفتن ییو جمع کردن و دوتا الشونیوسا شبید دونهیکس نم چیه-بهداد

 کار کردم یکار کردم من احمق چ یمن چ اینه نهههههه خدا-

 بغل الیو میبر دیپاش-پارسا

 نمینامه اومد طرفم و چسبوندش به س هیبابام با  الیو میرفت یهمگ

 کاش یا یکرد ینم تشیکه اذ یمرد بود نقدریکاش ا-بابا

 گوشه و نامه رو باز کردم هی نشستم

************************ 

 تپدیعشق م ینام قلبم که فقط برا به

 به همه  سالم

 نوع فراره هی دونمیم ندهیکارمون ناخوشا دونمیم
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که از جمع شما فقط دو  ییزهایچ دیدون یرو نم زایچ یلیشما خ دیاز شما گذشتن اما درکم کن یعنیکار  نیا دونمیم

 و بس دوننینفر م

 حرفارو بگم نیا گهیوقت فرصت نکنم د چیه دیچون شا سمینویفا بود مو یب دیتا نگ سمینویم

 مجبور شدم من

 به ترک خاطرات  مجبور

 خوشحال باش چون دختر پر گناهت رفت میگلم از دور مامان

 ارشد خونت رفت ت،یسر بلند باش چون باعث سرافکندگ ییبابا

 یبرس تیزندگ یبه مراد دلت به شاد یسام من تو هم خوشحال باش رفتم تا بتون یسام

 دونمیگرچه م کنمیاما ازم نخواه که عشقت و پابرجا نگه دارم با رفتنم از اونجا عشقمم دفن م دمتیمن بخش سام

 شهیوقت دفن نم چیخاطرات ه

 دیکنن ما رو ببخش یتا همه زندگ میرفت ما

 هیهد ادتونمیبه  شهیهم

************************* 

 کلمه تو ذهنم بود اما کجا رفت  نیت فقط همرفت رف رفت

 خانواده ها برگشتن تهران اما داغونن ستیازشون ن یخبر چیماه گذشته اما ه کی اآلن

 که تو مشهد هستن میبفهم نیپالک ماش یابیو رد سیپل قیاز طر میتونست فقط

 اون شهر  میتا بر میدیسهام تو مشهد خر هیباآلخره  یماه دوندگ کیدونه بعد از  یکس نم چیمشهد ه یکجا اما

 کار یکردن عشقمون و هم برا دایپ یبرا هم

و  کنمیم یکنارم آهنگ و پل زارمیو م دارمیتختش عکسش و بر م یخوابم رو یو م هیتو اتاق هد رمیهر شب م مثل

 به عکسش شمیم رهیخ
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************************************* 

 من چقدر دلم تنگ شده یبدون اگه

 آهنگ شده هی نیهم میدلخوش همه

 رو یاشک من احساس یارینم در

 رو یشناسیاونکه نم یکن ینم بغل

 روزا چقدر داغونم نیا یبدون اگه

 خونه ام نیا لیمراقب وسا چقدر

 

 (کننیخاطره از تو رو برام زنده م هیچون همشون  لمی)آره مراقب وسا

 

 خوبمون برگرده یکن اون روزا دعا

 چقدر شکسته ام کرده خسته ام کرده دنتیند نیبب

 

 کنم( داشیکن پ یکار هیخسته شدم  ایخدا زهیریشکستم با رفتنش هر شب اشکام م یوقت نم چیکه ه ی)من

 

 ؟یرم چ یخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکسات و بغل کردم یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمیرم ممن دا یبدون اگه
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 کشنده است( ی)رفتنش بدتر از هر دردو مرگ

 

 شهیمشکالتمون حل م یبمون اگه

 شهیمثل روز اول م نجایا یچ همه

 یتو مثل سابق عاشق من بود اگه

 یکه قبال بود ییگردونم جا یم برت

 یکه قبال بود ییگردونم جا یم برت

 ؟یرم چ یخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکسات و بغل کردم یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمیمن دارم م یبدون اگه

 

************************************* 

 در اتاق باز شد و بهداد اومد تو لپ تاپ و بست و نشست رو تخت 

 بگم یزیچ هی یسام-بهداد

 بگو-
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 هی ستیاز وجودم ن کهیت هی یچه قدر به بودنش عادت کرده بودم سام فهممیتازه م شمیم وونهیدارم د یسام-بهداد

 کار کنم یکمه داداش چ یزیچ

 میکنیم داشونیصبر کن پسر صبر،باآلخره پ-

 

 میخونه جور کن هیهتل تا  میو رفت میدیساعت رس11سمت مشهد بعد  میراه افتاد صبح

 و رفتم سمت در دمیپوش رونیحموم لباس ب بعد

 ؟یایحرم تو نم رمیبهداد من م-

 نکردم و خودم رفتم دارشیب دهیخواب دمینداد رفتم د جواب

 به حرم دمیرس یرو ادهیرب پ کیاز  بعد

کنارم  مرده ریاما پ نهینب یآوردم تا کس نییصورتم و پا یبه گنبد قشنگش انداختم که چشمام پر شد و فور ینگاه

 ییمحتاجه آقا یلیزودتر برو و حاجتت و بگو جوون معلومه خ-گفت دوید

 زدم یکردم و لبخند نگاهش

 ممنون آقا -

 جواب لبخندم و داد یهم با لبخند رمردیپ

 برادران وارد شدم  یسمت ورود از

 دمیرو د هیو وضو گرفتم سرم و آوردم باال حس کردم صورت هد رفتم

 

 نبود  یخبر چیهر چه قدر نگاهم و چرخوندم ه اما

 روم اثر گذاشته  یکنم خستگ فکر
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 بود یمعن یب یچون بدون اونا زندگ میکن داشونیو خوندم و از امام رضا کمک خواستم تا پ نمازم

 میو خونه گرفت میدو هفته است تو مشهد اآلن

  مینکرد دایپ یسر نخ چیه اما

 شرکته یاز سهام دارا یکیجشن  امشب

 رفتمیم دیشد و حتما با یرو دعوت کرده دوست نداشتم برم اما نم همه

 

 /" هیهد "/

 هفته گذشته کی

 میکنیم یو خودمون و خال میریروز به حرم م هر

  میکنیو درد و دل م مینیشیکنار هم م ایشب با رو هر

 بود پسر نرگس جون بهمون شک کرده بود یوقت چند

 و بهمون گفت اوردیطاقت ن آخرشم

 گهیبه نرگس جون م نکهیبه ا دیبا اجبار و تهد ماهم

 میکن فیفرارمون و براش تعر یماجرا میشد مجبور

 نگه یزیبرادر کنارمون باشه و به نرگس جون چ هیبهمون قول داد مثل  اونم

  میممنونش بود واقعا

 بود یفوق العاده ا پسر

 

 هم گذشت  گهیهفته د سه
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 بودو اشک چشمم  تارمیکه همدم من گ یهفته ا سه

 شیبالشش بود و هق هق گر ایرو همدم

  میو تحمل کن میبگذرون میمجبور

 کنن دامونیاحتمال داره بتونن باهاش پ اوردمیو از خونه در ن نیماهه که ماش کی

 میهم جور شد مانیبا بابک دوست نر یحت میجور شد یلیپسر نرگس خانوم خ مانیماه با نر کی نیا تو

 نیچون خودشونم ا میکردیبود جفتشون و داداش صدا م یداشت و واقعا پسر جالب ییشرکت دارو هیپدرش  بابک

 راحت تر بودن یطور

 بود  مونیشگیحرم کار هم میرفت ایبا رو امروز

 ستین شیب یتوهم دونستمیاما م دمیود ییکردم نگاه آشنا حس

 خونه  میبرگشت ارتیاز ز بعد

  میکردیبه کار فکر م دیبا شدویداشت تموم م پولمون

  میبه کار شدمشغول  ریفروشگاه لوازم تحر کی یهفته گذشت که تو کی

 بابک جلو در سبز شد هویخونه که  میبرگشت خسته

 یدیتو آخر سکتمون م یریبم یا-

 ییبه من چه تو ترسو-بابک

 تو خستم میبر-

 اتفاقا منم کارتون دارم میبر-بابک

 تو  میرفت

 سمت اتاق و لباسم و عوض کردم  رفتم
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 اطیرو تخت وسط ح میو نشست اطیتو ح میرفت ایرو با

 یکارمون دار یخب داداش بابک چ-

بتر  دیایب مانیخواستم شما هم همراه نر یم ادیم مانیتو کار گرفته نر تشیموفق یجشن برا هیپدرم آخر هفته -بابک

 دیکون

 ؟یچ یعنیاما ترکوندن  میایاومدن و که حتما م ؟یچ یعنی-

کنو و شده ت یکارامون تکرار گهیاما اآلن د میکردیم ییپدرم هنر نما یایتو مهمون یاز بچگ مانیمن و نر نیبب-بابک

 همه کسل کننده شده یرقصامون برا نجوریا

 میکن یشمارو به عنوان همراهمون معرف میخوا یم مینداشت یهمراه چیتا حاال ه ما

 رسهیم یخب حاال آقا بابک آخرش به ما چ هیآره عال-

 ؟یهست یخب با دعوت به رستوران.....راض ایهست یعجب آدم-بابک

 یدعوت به رستوران و شهرباز-

 دختره سودجو باشه قبوله یا-بابک

 تو خونه هامون میو رفت میبلند شد یخنده همگ با

 هفته گذشت و امشب جشنه کی

 البته به حساب بابک  دمیزانو خر ریتا ز یبلند مشک نیآس راهنیپ هی من

 اسرار کرد منم که راحت گفتم بخره خودش

  دیسه رب کرم تا زانو خر نیآس راهنیپ هی اهمیرو

 بابک اومد دنبالمون و مارو برد خونشون  میو آماده شد میبرداشت لباسارو

 بود شگریکه آرا یتو اتاق میو رفت میکرد یاحوالپرس یپدرو مادرش به گرم با



 آرامشباران 

 
257 

 

 بره ماهم که از خدا خواسته شیپ یعال زیهمه چ دیبا میمانیچون همراه اون و نر گفتیم بابک

 جوون مرگ شدم کارم تموم شد شگریدست آرا ریبعد دوساعت که ز یو نشستم رو صندل دمیو پوشلباسم  من

 کردم  نهینگاه به آ هی

خودم بلند بود رژ لب قرمزو رژگونه  یمتوسط چون مژه ها یو مژه مصنوع یدود هیفر شده با سا یدختر با موها هی

 بود میشونیپ یهم رو یعرب زیتاج آو هیحالت داده بود  یابروهامم کم میمال

 یمس یحجم دهنده رژ لب و رژگونه قهوه ا ملیافتاد خط چشم پهن ر ایبه رو نگاهم

 رو شونه مخالفش ختنیرو فر کردن و ر هیطرفه سه تا بافت زده بودن و بق کیو  موهاش

 شده بود بایز

 ایخوشگل شد یگل یهد-ایرو

 چون دوست شمام گهیبعله د-

 بانو میما نوکر-ایرو

 که در زده شد بابک اومد تو دمیخند

 نجایفرستاده بودمشون ا گردمیم ختیریخانوما من دنبال دوتا ب دیببخش-بابک

 پسره االغ یخودت ختیریب-ایرو

 حقته حاال نوش جون کن-

 خوب بوده لولو شده هلو شگرهیبابا چه قدر کار آرا یا-بابک

 اماینکن ن یبابک کار-

 رسمیکوچولو خودم به حسابش م یبابک غلط کرد آج-مانینر

 نییپا میخب بر-



 آرامشباران 

 
258 

 

 دیباش زیشرکتمونم هستن مواظب همه چ دیجد یبچه ها سهام دارا-بابک

 دستم و حلقه کردم دور بازو بابک  من

 همراه شد مانیهم با نر ایرو

 ستادیبابک ا هوی

همراه  هی دیراه امشب ما هستبشه مثال شما هم یباز عیداداش ضا دیوقت صدامون نکن هیدخترا جلو مهمونا -بابک

 مخصوص 

 شد هواسمون هست یچ میگرفت-

  نییپا میرفت

 همه سکوت کردن و چشماشون زوم ما شد دنمونیبا د رفتمیم نییو خانومانه از پله ها پا یبه آروم من

  میو خبر نداشت میهست یمهم یبه چه آدما به

 به همه انداختم  ییلحظه سرم و آوردم باال و نگاه گذرا کی

 حضور داشتن یتو مهمون یشلوغ بود از هر سن یلیخ

و  مانیمن بابک و نر یپسرا نمیا دیممنون که دعوت من و قبول کرد-گفت تیکه پدر بابک رو به جمع نییپا میدیرس

 باشونیز یها یدیل

 

  دونستیپسر دومش م یزنده نبود پدر بابک اون و جا مانیپدر نر چون

 برامون دست زدن  همه

 میحرف زد یو باهاشون کم میشد یافراد معرف شتریب به

 دونستم  یو نم لشیداشتم اما دل یبیعج دلشوره



 آرامشباران 

 
259 

 

 خوام باهاشون آشناتون کنم  یم دیجد یسهام دارا شیپ میریخب م-بابک

 یکرد فیکه تعر نقدریمشتاق شدم ا نیچه طور مینیبب میبر-

 میستادیکنار هم ا یطرف دو تا پسر که پشتشون به ما بود چهار نفر میرفت

 ونیآقا دیببخش-بابک

 دنیدیمارو م دینبا نایامکان نداره ا نیبرگشتن طرفمون که من خشک شدم نه ا ییدوتا

 که جشن براتون کسل کننده نباشه دوارمیسالم ام-مانینر

قدم اومد  کی یو ما با ترس سام کردنینگاه م یما بود اونا با جسور خیزدن و نگاهشون م ینم یحرف چیاوناهم ه اما

 به بابک  دمیجلو که من چسب

 شد نیخشمگ یسام یترس بود اما چشما یناخودآگاه و از رو کارم

 اومده شیپ یمشکل ونیآقا دیببخش-بابک

 خانوم ها...... نیا ریخ-بهداد

 بنده........  یبایز یدیل شونیا-مانینر

 هستم  ایرو ندشونیامزد آو ن-ایرو

 گفت یدختره چ نیشد ا یچ

 شده وونهید نیا

 اما بهداد با غم میمات نگاهش کرد همه

 مجلسه نیا هیکه کنارم و همراهم هست هد ییبایز یدیل نیو ا-بابک

 گاد چه باکالس  یما اوه

 همون بابک خره خودمونه هاااا نیا
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 نگفت  یچینگاهم کرد و ه یسام

 میشیما از حضورتون مرخص م دیببخش-مانینر

 میو دور شد دمیاومد جلو منم با سرعت دست بابک و کش گهیقدم د هی یکه سام گشتمیبرم داشتم

 کننیکار م یجا چ نیا نایا-ایرو

 ؟یگیم ارویک-بابک

 نامزد و البته محرممون میکه از دستشون فرار کرد ییهمونا-

 دوتا؟ نینههههه ا-مانینر

 آره-

 هیباور نکردن-مانینر

 دیکنیکار م یحاال چ-بابک

 کردن؟ دامونیپ یشدم آخه چه طور جیدونم گ ینم-

 شهیاآلن آهنگ تانگو پخش م میبر دیایب الیخ یفعال ب-ایرو

که بابک دستش و بلند کرد که همون لحظه برقا خاموش شد و فقط چند تا چراغ اطراف سالن روشن  میپسرا رفت با

 دستش و گذاشت پشتم و منم دستم و گذاشتم رو شونش موند آهنگ پخش شد بابک

  دمیقسمت از آهنگ دستم و گذاشتم تو دستش و چر خ هی

 بابک شیرفت پ ایدستم و گرفت و رو مانیعقب که نر دمیشدم دستش و باز کردو منم خودم و کش کشینزد

که منو چرخوندو بر گردوند پشتم بهش بودو دستم تو دستش خم شدم به بغل و  دمیهماهنگ رقص مانیبا نر کمی

که دست بابک دور کمرم و گرفت لحظه آخر آهنگ پام و صاف کردم و از پشت کمرم و خم کردم رو  دمیدوباره چرخ

 دست بابک 

 شد یرقص قشنگ هوووم
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 قطع شدو همه دست زدن آهنگ

بود حالتاش و کامال  یبد جور عصبان دمید ارویو قرمز سام نیخشمگ یروشن شد که صورت مردونه و چشما برقا

 حفظ بودم

  زیسمت م میرفت یشام شدو همگ وقت

 دنیرقص ایشتریآهنگ گذاشتن و ب دمیاز طعمش نفهم یچیکه من ه یاز شام بعد

 میرفتیم مانیکه با نر مینفرات ما بود نیشب بود که کم کم مهمونا رفتن آخر12 ساعت

 ادیه و بتا لباساش و بپوش نییاومد تو که من رفتم پا ایبرداشتم رو لممیوسا دمیتو اتاق مانتو و شالمو پوش باال رفتم

 اما ممنون دیشد تیاذ دونمیبود هرچند م یبابک شب خوب-

 دمیبراتون انجام م ادیاز دستم بر ب یهر کمک هیهد-بابک

 منتظرشونم رونیبگو ب مانیممنون به نر-

 رونیب رفتم

 بودم  مانیمنتظر نر نیکوچه کنار ماش یوسطا

 شد ادهیبا سرعت کنارم ترمز کرد و پ نیماش هیلحظه  همون

 نشست و با سرعت حرکت کرد  امیتا به خودم ب نیو هل داد تو ماش من

 ارهیکه سام نیخدا ا ااااایترس بغلم و نگاه کردم  با

 نباشه نیبودم دزد باشه اما ا حاضر

 بایز یدیل یدیترس هیچ-یسام

 بشم ادهیخوام پ ینگه دار م-

 هیادیخواستت ز گهینه د-یسام
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 نگه دار وگرنه.....  گمیم-

 ؟یپریم یوگرنه چ-یسام

 آ.....آره-

 و زد یپوزخند زدو قفل مرکز هی یسام

 ؟یکن یجا هم ولم نم نیا یاز جونم خستم کرد یخوا یم یچ یولم کن روان-

  یکور خوند که؟ههیاون مرت شیپ یولت کنم بر- س

 خوام برم خونم یتو م یگیم یچ-

 بایز یدیخونت ل برمتیمنم م- س

 ولم کن کنمیولم کن خواهش م-

 حـــــــــــــــــــــرف نزن- س

 مچاله شدم یکه زد خفه شدم و تو صندل یداد با

 کارم داره یچ یعنی ایخدا

 زنگ خورد  میگوش

 کنه جواب دادم یکار یسام نکهیاز ا قبل

 ؟ییکجا-ایرو

 به زور......... یسام-

 فونیو گرفت و گذاشت رو آ میگوش یسام هوی

 حالت خوبه؟ یالو هد-ایرو

 آره چرا بد باشه با شوهرشه -یسام
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 بشیو قطع کرد و گذاشت تو ج یو گفت و گوش نیا

 و بده میگوش-

 ادامه داد  شیبهم انداخت و به رانندگ ینگاه بد هی

 شدو در سمت من و باز کرد   ادهیآپارتمان نگه داشت پ هی یساعت جلو میحدودا ن بعد

 و برد سمت آپارتمان رونیب دیوکش من

 ولم کن امیدستم و ول کن من با تو بهشتم نم-

 بهشت جهنم و نشونت بدم ینکن که جا یحرف نزن وکار-یسام

 و کشون کشون برد سمت آسانسور من

 و زد ازدهمی طبقه

 فاصله داره یلیخ ازدهمیفرارم کرد طبقه  شهیخدااااا نم ای

 رهیگیول کن دستم و دردم م-

 که محکم تر فشار داد دینشن انگار

 یا یوحش یلیآخ خ-

 در خونه رو باز کردو کشون کشون بردم تو خونه رونیب دیکه من و کش ستادینگفت آسانسور ا یچیه

 شد  یکردم دستش و از دور مچم باز کنم اما نم یسع

  نمینکردم خونه رو ببوقت  یحت

 در هیطرف  رفت

 

 نرم فکر کنم تخت بود  یجا هیباز کردو من و پرت کرد که افتادم رو  درو
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 شده وونهید نیکمکم کن ا ایخدا

  نییپا دمیپر یتا خوردم به تاج تخت فور میکار و تکرار کرد نیقدر ا نیقدم اومد جلو ا هیعقب که  رفتم

رو  تمفیبود دوباره ب کینزد دیمالفه رو گرفت و کش گهیتخت سر د گهیتخت تو دستم بود اومد جلو از طرف د مالفه

 تخت که خودم و نگه داشتم

حرکت مالفه رو ول کردم که پرت شد  هیزد به سرم تو  یفکر هیمالفه واقعا خنده دار بود  دنیبه کش میکرد شروع

 رفتگاهش از دست  منیفکر کنم نش نیرو زم

 دختره لجباز  یمنفجر بش یآخ اله-یسام

 عمت منفجر بشه-

 حرف نزن دختره پررو-یسام

 ییخودت پررو-

 وارااااایبه د کوبمتیم شمیپا م-یسام

 یفعال که ناقص-

  یفهمیزبونت و کوتاه کردم م یوقت-یسام

  دمیزهره مارم شن هیزدم و  غیج هیکرد بلند بشه که  یسع

  دیشد و اومد طرفم تا خواستم فرار کنم از پشت دستم و کش بلند

 مامان ناقص شدم یآ

 ؟یو نزد تیآمپول هار ایشد یوحش یلیخ-

 فقط نگام کرد منم ساکت شدم و نگاش کردم یسام

 گذاشت واریدوتا دستش و دو طرف بدنم رو د وارویو چسبوند به د من
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  ؟یرو هم برد ایرو چیه یرفت ؟خودتیچرا رفت-یسام

 خانوم خوب هستن؟ یشاد یآها راست یکنه تو هم که تنها نبود یزندگ ایبهداد حقش بود بدون رو-

 گهید هیخر ک یشاد-یسام

 یچه زوج خوشبخت یتو هم لنگه همون یهم خره؟ آخ یاااا شاد-

 میبه هم ندار یربط چیه یمن و شاد یچرت و پرت نگو هد- س

 هه باورت ندارم برو کنار بزار برم-

 یریجا نم چیه یتا حرفام و گوش ند- س

 نمونده ولم کنه یحرف-

فرصت  هیگفت بهش  رهیکمکش کنم طالق بگ مونهیزنگ زد گفت پش یگردش شاد میکه رفت یدرست روز نیبب- س

 و روش قطع کردم اما تا غروب زنگ زد  یجبران کنه من گوش زویبدم تا همه چ

 کردن چند روز کارش شده بود زنگ زدن و خواهش اون

 کردیمن و نسبت به تو شکاک م همش

 بهت بگم  دمیترسیهم م یاز طرف شدمیم وونهیاز حرفاش د داشتم

  رونیب دیو رفته بود دیشما اون روز از تراس فرار کرده بود یطرف از

و اون حرفارو  یدیکه تو رس کردمیبودم شب داشتم با بهداد مشورت م جیکارتون کامال خورد بود گ نیاز ا اعصابم

  یزد

و  انیکنم و جر یعذر خواه امیقرار بود صبح ب مونمیهم ازکارم پش یزدم کل یلیکن دسته خودم نبود که بهت س باور

 دیرفت دمیکنم که د فیبرات تعر

 دیشهدم میدیتا فهم میدنبالتون گشت یلیخ یکرد ریو بد تعب زیندارم همه چ یبه شاد یحس چیباور کن من ه هیهد

  میکن داتونیتا پ نجایا میاومد
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  یپا گذاشت میکه تو زندگ ییخدا هیتو هد یمیبده باورکن دوست دارم تو تمومه زندگ گهیفرصت د هی هیهد

 کنمیمثل قبل بشه خواهش م زیبزار همه چ برگرد

 ییتو میو ندادم و گفتم که تنها زن زندگ یجواب شاد گهید یاون روز من حت بعد

 زنگ نزد گهیکردم که اونم د دشیتهد

 میاز نو بساز زویبرگرد تا دوباره همه چ یعجله کرد هیهد

 دستش و آورد جلو و اشکام و پاک کرد یسام

 جیشدم گ جیگ ایکار کنم اون اومده دنبالم خدا یمن عجله کردم نههه امکان نداره اما حاال چ یعنی یچ یعنی

 

 و زل زد تو چشام نییصورتش و آورد پا یسام

 ناز کوچولو یدوست دارم پر-یسام

 ینشون هیاشاره  هیمن فقط منتظر  میداشت ازیصورتم منم مسخ شده بودم جفتمون به هم ن کیو آورد نزد صورتش

 کنم  یتونستم زندگ یپدرم بودم بدون اونا نم یبودم تا دوباره برگردم من سوگول

 اومد ایرو غیدرو ج یصدادفعه  کیفاصله داشت خواست من و ببوسه که  یمتر یلیم صورتامون

 

 /" ایرو "/

 نبود هیاز هد یاثر چیه رونیب میرفت مانیو با نر نییمانتو و شالم رفتم پا دنیاز پوش بعد

 اما نبود میجا رو گشت همه

 به زور سوارش کرده و بردتش  اریسام دمیو فهم شیزدم به گوش زنگ

 شور زد و نگرانش شدم  دلم
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 زنگ زدم به شماره بهداد هه شمارش و حفظ بودم فوراً

 بله -بهداد

 رو کجا برده هان؟ هیدوستت هد نیا-

 خوبن؟ ندتونیخانوم نامزد آ ایبه به رو-بهداد

 کجاست هیفضول حال اون نباش بگو هد-

 من چه بدونم شوهرشه بردتش - ب

 هیهد شیخوام برم پ یغلط کرده من م-

 هومدیبه من ن شیفضول یدونیم- ب

 سیپل شیپ رمیم ای یبریمن و م ای-

 بود یهه جوک جالب دتشیشوهرش دزد یبگ یخوا یالبد م یبگ یچ یریم- ب

 اومد  مانینر یدفعه صدا هی

 الشیخ یب زنهیپسره حرف نم نیا ایقطع کن رو-مانینر

 اما تنها  هیهد شیپ برمتیم زیهمه چ یهه کور خونده پسره ب-بهداد

 امینم ییمن با تو تنها جا-

 پس خدافظ-بهداد

  امینه نه صبر کن باشه م-

 آدرس؟-بهداد

 اونجا ایب کتونمیهنوز خونه شر-

 قطع کردم یخدافظ یو گفتم و ب نیا
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 که شک نکنه دیایب یجور هیاما  دیایبا بابک پشت سرمون ب مانینر-

 حله هواسمون هست-بابک

آپارتمان نگه داشت درو باز کرد که  هیساعت جلو  مینگفت بعد ن یچیاومدو سوار شدم و درو محکم بستم ه بهداد

 طبقه  نه  میتو با آسانسور رفت میرفت

 و باز کرد و من و هل داد تو خونه در

 ستین یکه کس نجایا وا

 پس کجان؟-

 خونه منه نجایهستن و ا یتو خونه سام ازدهمیطبقه  زمیعز ستنین نجایا-بهداد

  یچ یعنی-

 و انداخت رو مبل دیبرم طرف در که من و کش خواستم

 حاال دید؟بودیریکجا م-بهداد

 ندارم یکار نجایخوام برم من ا یم-

 نجاستیاتفاقا تمام کارت هم-بهداد

 چرت و پرت نگو-

 هان؟ یرفت یدختره لجباز واسه چ-بهداد

 یرفت لیدل یداشت تو چرا ب لیدل هیهد

 بود لیدل یآره خب تو فکر کن ب ل؟ههیدل یب-

 جوابم و درست بده-بهداد
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و  من یخواست ینظر من برات مهم نبود حت یحت یتحکم کرد یهمش زور گفت میمحرم شد نکهیبرو بابا بعد از ا-

که  یخواست یربات م هینظرامم برات مهم نبود ازم  گهید یبدبخت تو عوض شد هیکه خورد تو صورت هد یبزن

 بگم چشم  یگیتو م یهرچ

 یشد شکاک

 و یدید زویو اخالقم و همه چ دنمیتو من و طرز لباس پوش میکرد یتونم ربات باشم   چند ماه باهم زندگ ینم من اما

  یقبول کرد ینجوریمن و ا

منم  یازم خسته شد یخودت گفت یشد لیخشک تبد یتعصب هیاما بعد محرم شدن به  یعاشقم شد یطور نیا

 یرفتم تا از دستم راحت بش

 ؟یچرا فرار کرد یهمون روزا بهم نگفت نارویچه قدر دلت پر بود چرا ا-بهداد

 یخودخواه هیتو  یبهم فرصت نداد-ایرو

  یاتفاقا هست نیباعث تمام ا تو

 هیگر ریو گفتم و زدم ز نیا

 و نشست رو مبل کمینزد اومد

 و آورد جلو که پسش زدم دستش

مدت آروم شدم و خودم و  هیداشتم بعد  ازیآرامش ن نیبه ا چون واقعا دمیکنار نکش گهیدفعه من و بغل کرد د کی

 دمیکنار کش

من و ببخش اون موقع ترس از دست دادنت باعث  مونمیکه انجام دادم پش ییاز تمومه کارا مونمیمن پش ایرو-بهداد

 شدیاون کارام م

  یو شاد یسام یزندگ ادیبه  همش

 یکنیروز ولم م هیتو هم  کردمیافتادم فکر م یم

  کنمیدونستم بدتر از خودم دورت م ینم کنمیحفظت م یطور نیا کردمیم فکر
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ه مادرت چه قدر دلتنگه ت یدونیبردار م تیتوهم دست از لجباز میو بساز مونیبزار دوباره زندگ میاز نو شروع کن ایب

 شه؟یتغار

 مامانم چه قدر دلم براش تنگ شده یآخ

 رمیگیم ییمایتصم هی یکرد رییتغ یفکرام و بکنم اگه ثابت کن دیبا-

 خورن؟ ینم یشکست عشق ندتونیبعد اونوقت نامزد آ-بهداد

 راحت شد الشیکردم که خ فیو براش تعر انیو کل جر دمیخند

 هیهد شیحاال من و ببر پ-

  یچرا باهاش ازدواج نکرد یقدر دوسش دار نیدونم تو که ا یمن نم میپاشو بر-بهداد

 مینکن بدو بر یحسود میبه آبج-

 

 /" هیهد "/

 

  میاز هم جدا شد ایرو غیج یصدا با

 خواهرم کجاست هان؟ ییکجا یسام یه دمتیبهم دست نزنااااااا بهداد هنوز نبخش-ایرو

 اومدن یچه طور نایا-

 محل یب یداشت اومدن تو خروسا دیبهداد کل-یسام

 نکن دادیداد و ب ایرو نجامیا-

 زنگ خورد داد به من شیطرفم که گوش اومد

 بود بابک
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 بله بابک-

 ؟یسالم یخوب هیهد- ب

 دییآره شما کجا-

 دم در آپارتمان- ب

 ؟یگیم یجد-

 آره- ب

  ازدهمیطبقه  دیایب کنمیدروباز م-

 باشه- ب

 کردم  قطع

 بود؟ یک-یسام

 بابک-

 باال ادیب یاونوقت گفت یچـــــــ-یسام

 هیچ هیبهت بگم قض ایحرص نخور داداش ب-بهداد

 گفت  یرو به سام هیقض بهداد

 بودن یخوب یاومدن و منم درو باز کردم دو سال از ما بزرگتر بودن اما واقعا پسرا پسرا

 گفت هوی یکه سام میخونه همه موافقت کرد میبر میگفت پاش مانیکه نر مینشست یکم

 مونهیجا م نیهم ادینم هیهد-

 گفته؟ ینه ک-

 دفعه به حرفم گوش بده هی نیبمون باشه؟هم هیهد- س
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 میریم ایباشه پس ما با رو-نزدم که بابک گفت یحرف

 ؟یمون یتو نم اااایرو-بهداد

 دمتیمونم بعدشم من هنوز نبخش ینم رینخ-ایرو

 میدیخند افشیپکر شد که همه به ق بهداد

 و پسرا رفتن و بهدادم رفت خونه خودش  ایرو

 خستم یلیخ میبخواب میبر-یسام

 برم حموم دیبا دنیاما من که لباس ندارم بعدشم من کجا بخوابم؟ تازهههه قبل خواب میبر-

 ؟یهمه کار دار نیا -یسام

 اوهوم-

  میزنیخوابتم بعدا حرف م یدر مورد جا زارمیبرو حموم برات لباس و حوله م ایب-یسام

 دورم و به عادت دمیچیذاشته بودو پکه گ یو حوله ا رونیدوش گرفتم اومدم ب هیو برد سمت حموم که رفتم تو و  من

 هم کرم هست نجایآخ جون ا شیآرا زیرفتم سمت م شهیهم

  دمیدست و صورتم کرم زدم و لباسارو پوش به

 بزرگه  یلیکه خ نایا ییییوا

 موهام و خشک کرد یبعدش با مهربون دیخند یکل دنمیاومد تو و با د یسام

 و برد سمت تخت برق و خاموش کرد و خودشم اومد کنارم  من

 تو کجا؟-

 مراحت بخواب الیبا خ یبزار حاال که هست دمینبودنت با عکست خواب یشبا یبحث نکن همه  کنمیخواهش م-یسام
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 صداقتش سوخت چه قدر باعث زجرش شدم اما حقش بود یبرا دلم

 نگفتم و تو آغوشش گم شدم یچیه

 

  امیمن تهران نم یسام-

 آخه چرا-یسام

  کشمیاز همه خجالت م نکهیو ا ترسمیخب م-

 همه منتظرمونن شهینم یچینترس ه-یسام

 آخه........-

 آخه نداره بدو لباس بپوش-یسام

 حرم؟ میریقبلش م-

 میریم زمیآره عز-یسام

 و جمع کردم  چمدونم

 و بابک مشغول حرف زدن شد مانیو با نر اطیهم رفت ح یسام

 حرم میبر میخوا یچادرت و نزار تو چمدون م اااااایرو-

 باشه -ایرو

 وضو گرفتم و آماده شدم  رفتم

 ساده یلیو خ شیآرا بدون

 بستم و چادر گذاشتم یو لبنان میروسر

 اطیانداختم و رفتم سمت ح نهیتو آ ینگاه
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 من آماده ام-

 برگشتن سمتم  همه

 با عشق نگاهم کرد یبا تعجب و سام بهداد

 شد یجیما بس یآباج نیبه به باز ا-مانینر

 به حرفش زدم  یلبخند

 و با دقت نگاهم کرد کمیاومد نزد یسام

 ادیبهت م یلیچادر خ-یسام

  دونمیم-

 نگفت یزیچ گهیزد و د یلبخند

  میاز نرگس جون جدا شد هیگر با

 میمدت بهش عادت کرده بود نیا تو

 امیخودم م نیخب من با ماش-

 ادیهم با بهداد م ایرو یاینه تو با من م-یسام

 شه؟یم یچ نمیپس ماش-

 گفتم بفرستتش تهران  مانیبه نر-یسام

 تخت التیتهرانه خ نتمیماش گهیتا دو روز د-مانینر

 یباشه مرس-

 کوچولو ینکردم آبج یکار-مانینر

 سمت حرم میشد و راه افتاد نشیسوار ماش یهر ک یاز خدافظ بعد
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 میشد ادهیو پارک کرد و پ نیماش یسام میدیرس

 میدستم و گرفت و راه افتاد یسام

 میستادیحرم ا مقابل

 پابوس آقا امیبود که همراه تو ب نیچند وقته تمامه آرزوم ا نیا-یسام

 خوام امام رضا شاهده قوالمون باشه ی،میمون یکنارم م شهیحرم قول بده هم یجا جلو نیهم یسام-

 کوچولو یکنارت باشم پر شهیهم دمیقول م-یسام

 تنهات نزارم گهیوقت د چیه دمیمنم از ته قلبم قول م-

 حرم اطیتو محوطه ح میرفت

 نیزم ریداخل ز یقسمت خانوادگ دیایبعدشم ب ارتیز دیخب بر-بهداد

 باشه پس تا بعد-ایرو

 مواظب خودت باش هیهد-یسام

 چشششششم -

 بال خانومم یب-یسام

 کلمه خانومم قند تو دلم آب شد از

 داخل میو رفت میهم جدا شد از

 مطهر افتاد و پر اشک شد حیبه ضر چشمم

  دیممنون که حاجتم و بر آورده کرد-

 آقا ونتمیو مد میتمامه زندگ د،منیبود اورمیماه پشت و پناه و  کی نیکه تو ا ممنون

 نامه و وداع ارتیاز خوندن نماز و ز بعد
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 یسمت قسمت خانوادگ میرفت

 اونجا نشستن ایب هیهد-ایرو

 کجا؟-

 دمشونیو نشون داد که د یدست قسمت با

 قبول ارتتونیز ونیآقا-

 خانوم نیهمچن-یسام

 یجیخواهر بس نیهمچن-بهداد

 عمته یجیخواهر بس-ایرو

 میحرم استفاده کرد یبایز یو از فضا میو حرف زد مینشست کمی

 میخب بهتره کم کم بر-یسام

 سخته نجایدل کندن از ا-

 میایهرسال ب دمیبهت قول م-یسام

 میو راه افتاد میوداع کرد باآلخره

 من گشنمه یسام-

 و بردار یبرگرد عقب اون مشما مشک-یسام

 رو برداشتم و بازش کردم  مشما

 بود یعالمه خوراک کیو  چیچندتا ساندو داخلش

 آخ جووون-

 ورم بخ ومدیو برداشتم اما دلم ن چیساندو هی
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 بود یدر حال رانندگ یسام

 دستم و بردم جلو دهنش نگه داشتم آروم

 چسبه یبخور بدون تو نم-

 میخور یو باهم م نیبرندار هم گهیپس د-یسام

 زدم  چیگاز به ساندو هیگاز زد بعدش منم  هی

 به خوردن میشروع کرد و

 و کم کم خوابم برد یدادم به صندل هیسرم و تک چیتموم شدن ساندو بعد

 

 شدم داریاز خواب ب یاحساس نوازش دست با

 زد یلبخند یسام

 وقت خواب خانوم خوابالو-یسام

 دم؟یچه قدر خواب-

 خانوم یپنج ساعته خواب-یسام

 م؟ییاآلن کجا-

 میکنار رستوران غذا بخور مینگه داشت-یسام

  میشد ادهیپ

 داخل رستوران میرفت ییو بهداد هم اومدن و چهارتا ایرو

 رونیب میو بهداد رفتن حساب کنن و ماهم اومد یاز تموم شدن غذا سام بعد

 اونا هم اومدن قهیپنج دق بعد
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 کنمیم یراه و من رانندگ هیبق یتو خسته شد یسام-

 ستمیخسته ن زمینه عز-یسام

 میکنیهر وقت خسته شدم جاهامون و عوض م کنمیم یفعال من رانندگ-

 زمیباشه عز-یسام

 خانوم ایرو ریبگ ادی کمی-بهداد

 نکن یحسود نقدرمیو بده ا چیسوئ میوااا ما که تعارف ندار-

 هم نشست پشت فرمون ایرو

 میجاهامون و عوض کرد یسه ساعت با اجبار سام بعد

 

 تهران میدیباآلخره رس و

 

 رطبه دوم و کسب کردم  یماه گذشت من تو مسابقه طراح دو

 بود یادیز نمیکه من تو اون چند ماه داشتم هم یتیبودم چون با وضع یرطبه دومم راض به

 یلمامان ک رهینم ادمیکه برگشتم و  یپدر جون قبولمون کردن روز یباز یدانشگاه که با پارت میرفت ایبا رو دوباره

 هفته باهام حرف نزدن  کیکرد بابا بدون حرف بغلم کرد اما جفتشون تا  هیگر

 زدنمون بدنمون درد گرفت  نقدریا چیکه ه دایو ش ترانه

  رهیتموم شده و اآلن اول ت امتحانا

 هیتولد سام فردا

 فردا برنامه دارم یبرا یکل
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 الو سالم بهداد-

 ؟یسالم خوب-بهداد

 ممنون-

 افتاده؟ یاتفاق-بهداد

 دارم  ینه اما باهات کار واجب-

 خب بگو من سرو پا گوشم-بهداد

  هیکه فردا تولده سام یدونیراستش م-

  دمیجشن تدارک د هیکنم  زشیخوام سوپرا یم

 پدر جون گفت خونه اونا برگذار کنم که

 جوونا تو جشن حضور دارن  فقط

 اد؟یاز دسته من برم یچه کمک هیعال نکهیخب ا-بهداد

 شناسم  یو نم یسام یمن دوستا-

 ؟یو دعوتشون کن یزنگ بزن شهیم

 باشه حتما-بهداد

 نگن  یزیچ یممنون فقط بگو به سام-

 کردم یاز بهداد خدافظ باآلخره

 جشن و انجام دادم یکار ها هیسفارش دادم و بق کیک رفتم

 دمیافتادم رو تخت و زود خواب یهم از خستگ شب

 شدم و حموم رفتم داریزود از خواب ب صبح
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 هم اومد  ایرو

 میراه افتاد و به سمت خونه پدر جون میجمع کرد ییدوتا الرویوسا

 میخونه رو شروع کرد نیتزئ میدیرس نکهیاز ا بعد

 خسته شدم گهیمن د یوا-

 رمیم یمنم دارم م-ایرو

 انیم گهیساعت د کیمهمونا تا  میحاضربش میبدو بر-

 یتو اتاق سام میرفت ییدوتا

 کردم  یمیمال شیآرا

 دمیکوتاه دنباله دارم و پوش یآسمان یآب لباس

 موهام قرار دادم یرو یلیاکل یتل آب هیکردم و  یو لخت شالق موهام

 هم آماده شد  ایرو

 که زنگ خونه به صدا در اومد دمیو پوش میعروسک کفشه

 درو باز کنم رمیمهمونا اومدن من م-

 ستادمیو زدم و دم در ا فونیآ دکمه

 تا دخترو پنج تا پسر وارد شدن سه

 دیسالم خوش اومد-

 باهام دست دادن یبه گرم دخترا

 تو دییبفرما-

 از پسرا گفت یکی
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 دینکن یبیاصال احساس غر دییخونه خودمونه بفرما-

  گهیم یفهمه چ ینم ستیپدرام آدم ن نیا-کرده بود گفت یاز پسرا که خودش و آرشام معرف گهید یکی

  ییرایکردم سمت پذ شونییو راهنما دمیخند

 کم همه مهمونا اومدن  کم

 بود که اصال انتظارش و نداشتم یمونا کساز مه یکی اما

 بود تارمیراستاد استاد کَنه گ نیامیمهمون بن اون

 خونه دیایالو بهداد همه مهمونا اومدن بهتره ب-

 الو سالم خانوم بله پرونده ها حاضره-بهداد

 شته؟یپ یتو؟سام یگیم یچ-

 بله-بهداد

 خونه همه اومدن دیایباشه پس زود ب-

 

 اومد نیتوقف ماش یرب صدا کیاز  بعد

 و نگاه کردم  اطیح

 خودشونن بله

 دیبچه اومدن برقا رو خاموش کن-

 جلو در  رمیمنم م-پدرام

 تو چرا؟-

 گهیماچش کنم د-پدرام
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 بود یطونینگفتم واقعا پسر ش یزیو چ دمیخند

  میساکت شد یهمگ

 اومد تو یسام

  ستین نجایکه ا یبهداد کس-یسام

 شوهره مبهوتم یکرد رو یو خال یدفعه برق و روشن کردم و پدرام برف شاد کی

 

 /" اریسام "/

 

 امشب همه خونه ما دعوتن؟ یبهداد مطمئن-

 اونجا میبر یگفت بعد کارخونه فور امکیآره عمو س-بهداد

 خونه میدیرس یاز مدت بعد

 سمت در و بازش کردم  رفتم

 تو خونه نبود وکل برقا خاموش بود یکس

 ستین نجایکه ا یبهداد کس-

 شد یرو سرم خال یدفعه برقا روشن شد و برف شاد کی

 تولد تولدت مبارک  تولد

 مبارک تولدت مبارک مبارک

 کردمیرو به روم نگاه م تیبه جمع مبهوت

 ببند دهنت و حالمون بد شد-پدرام
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 باورش سخته مگه امروز چندمه؟-

 رهیهواس پرت امروز دوم ت یبعدشم آقا شهیانجام م هیبه دست هد یداداش هر کار ستیخت نس-بهداد

 کردم  داشیچرخوندم که پ تیجمع نیو ب نگاهم

 لبخند اومد طرفم  با

 زمیتولدت مبارک عز-هیهد

 کوچولو یازت ممنونم پر-

 برو اتاقت برات رو تخت لباس گذاشتم -هیهد

 ایتو هم ب-

 بردمش تو اتاق تیجمع نیو از ب دمیو کش دستش

 رونیزشته بزار من برم ب یسام-هیهد

 میریهستن ماهم اآلن م ایبهداد و رو-

 رو گونش کاشتم و آماده شدم یا بوسه

 خب من آماده ام چشمات و باز کن خانوم ترسو-

 چشماش و باز کرد و نگاهم کرد هیهد

 کمه یزیچ هی-هیهد

 ؟یچ-

 برگشت یسمت کمدم و با کراوات آب رفت

 کرد برام ببنده یو سع کینزد اومد

 قدش کوتاه بود  اما
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 به کفشاش انداختم ینگاه

 بود دهیپوش یاسپرت عروسک یکفشا

 خسته شدم نییپا اریسرت و ب-هیهد

  نییخنده سرم و آوردم پا با

 رونیب میو رفت دمیو بوس شیشونیاز تموم شدن کارش پ بعد

 بودن  دنیدر حال رقص همه

 کمونیاومد نزد نیامیبن

 ؟یسالم پسر خوب-

 سالم ممنون-نیامیبن

 خشکش تعجب کردم یصدا از

 گفت  کینگاهمون کرد و تبر یکم

 ثابت موند  هیهد ینگاهش رو اما

 خورد شد اعصابم

 بشه رهیپروا خ یمن ب هینداشتم به هد طاقت

 دمیرو کش هیکردم ودست هد یعذر خواه ازش

 شد انیدو طبقه نما کیک کیساعت در باز شد و  مین بعد

 شروع کردن به دست زدن  همه

 زدیهم آروم دست م هیهد

 لحظه سکوت کیدوستان -هیهد
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 ساکت شدن همه

 منه  یکه امشب تولدشه مرد زندگ یمرد نیخوام اعتراف کنم ا یشما م یهمه  یمن امشب جلو-هیهد

 زمیمبارک عز تیسالگ 27 تولدت

 

 منه یخدا به زندگ هیدختر هد نیخوام اعتراف کنم ا یمنم م-

 پخش شد کیو ک میشمع و فوت کرد ییدوتا

 دیرقص دو نفره موافق هیبا  دنیدو نفر از اول مجلس هنوز نرقص نیا ونیخانوم ها و آقا-پدرام

 گفتن بلهههه همه

 بانو دیدیافتخار م-

 البته آقا-هیهد

 وسط میو گذاشت تو دستم و رفت دستش

 

************************************* 

 

 تاب  یکنارم سرو ناز ب ایب

 طاق مهتاب  ریکنارم ز ایب

  ایدر میبه نس میبباز عطش

 تا طلوع فردا میبرقص غزل

 به تانگو  می)هماهنگ شروع کرد
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 (دیرقصیبودم اما واقعا امشب فوق العاده م دهیو قبال تو مشهد د رقصش

 

  بهاره یکنارم ساقه  ایب

 فرش برگ و پولک ستاره  رو

 تو شیشکنه پ یشعرم م خمار

 نفس تو داره  یشراب عجب

 کنارم ادیب یسبز قیبهارم در انتظارم ،حر گل

 

 پاش و جمع کرد منم چرخوندمش که دنباله لباسش تو هوا معلق شد( هی)دستش و باز کرد و منم بلندش کردم 

  یعطر جار یجو رتیحر تن

 یقنار رتیگرمت غ یصدا

  ایمثل تور در رمیبگ بذار

  یفرار یرو در آغوش ، ماه تو

 

 عقب( رفتیجلو اما دوباره م ومدیشده بود م یفرار یماه هیشب قایو دق ذاشتی)پاهاش و جلو عقب م

 

 تاب  یکنارم سرو ناز ب ایب

 طاق مهتاب  ریکنارم ز ایب

  ایدر میبه نس میبباز عطش
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 تا طلوع فردا میبرقص غزل

 کنارم ادیب یسبز قیانتظارم ،حربهارم در  گل

 بدونن ابر و باد و بارون اگه

 شب مهربون نیدلنوازه ا چه

 چرت کوچه  یآرن رو یم هجوم

 برن آسمون یشهر رو م یصدا

  مهیبه ن دیگذشت و شب رس غروب

 مهیخواد گل سرخ ه یتو م تب

  ایبخوابن همه اهل دن بگو

 

 (میکه از پشت بغلش کردم و هماهنگ تکون خورد دیچند دور چرخ دمی)دستش و کش

 

 مونده از شب ما مهین کی هنوز

 

 کنارم ادیب یسبز قیبهارم در انتظارم ،حر گل

 

 کنارم ادیب یسبز قیبهارم در انتظارم ،حر گل
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 دست و سوت بلند شد یکه صدا دمیگردنش و بوس یبعد از تموم شدن آهنگ خم شدم و گود 

 

 د؟یکرده بود نیبود داداش تمر یعال-آرشام

 کجا بود نینه بابا تمر-

 کادو هاشون و دادن  همه

 کادو بود  نیبرام با ارزش تر هیهد کادو

 بود کادیگردنبند طال واِن  هی

 از شام همه عزم رفتن کردن بعد

 نگاه کرد هیو به هد کیاومد نزد نیامیهم بن باز

 یایکالس نم گهیچرا د هیهد-نیامیبن

 زدن استاده تاریبه کالس اومدن ندارم چون شوهرم خودش تو گ یازین گهیراستاد د یآقا-هیهد

 بپرسم  هیبعدا از هد دیچه خبر بود با نجایا

 دوست نداشتم هیو به هد نگاهش

 کرد و رفت یزد خدافظ یپوزخند نیامیبن

 میرفتن و باز ما چهار نفر موند همه

 م؟یکنیازدواج م یمن خسته شدم ک-بهداد

 برادر  یخسته نباش یآخ-هیده

 دنیخند ایبا رو ییتا دو

 میو برگذار کن یو ندارم بهتره زود تر مراسمه عروس دیجد یباز هیحوصله  گهیبهداد راست م-
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 میریروز بگ هیتو  ییچه طوره چهار تا-بهداد

 تو فکر  میرفت همه

 شدیم یجالب یعروس

 هیعال ولیا-هیهد

 میمون یکنار هم م ییچهار تا نمیبعد از ا میرفت شیما تا اآلن چهار نفره پ-ایرو

 میخبر و اعالم کن نیبه خانواده هامون ا دیبا-

 

 /" هیهد "/

  گذرهیم یاز تولد سام یروز سه

 همه خانواده ها خونه ما مهمونن اآلنم

 هیچ یعروس یبرا متونیخب بچه ها تصم-جون پدر

 هیالبته با اجازه بق میدار ینظر هیبابا ما چهار تا -یسام

 پسرم یمیچه تصم-بابا

 روز کیچهارتامون تو  یباشه که والدت هم هست البته عروس گهیماه د کی یعروس میخوا یما م-یسام

 روز؟ هیتو  یچ-بهمن آقا

 میریبگ یهم عروس ییچهارتا میکرد یزندگ ییچهارتا میآشنا شد ییحاال که چهارتا میبله عمو جون ما دوست دار-

 رفتن تو فکر که با خواهش ما قبول کردن همه

 رازه هی گفتنیکردن و همش م یدر مورد خونه نم یصحبت چیبودن پسرا ه یعروس یکارا ریدرگ همه

 همراهمون اومدن  دایلباس عروسم ترانه و ش دیخر یبرا
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 همون خوش گذشتب یمرغا شد روز عقدش کل یترانه هم قاط یبا پسر خالش عقد کرده بودو خوشحال بود آخ ترانه

 میبد شیتا نوبتمون بشه و آزما میشگاهیتو آزما ییچهارتا اآلنم

 میعروس بش ینزاره بره ب هوی هیاز آمپول فرار ایرو نیا یسام گمایم-

 نه به بهداد گفتم هواسش بهش باشه -یسام

 اومد کمکم یرفت که سام جیموقع بلند شدن سرم گ یول میداد شیآزما میصدا کردن و رفت مارو

 خنده دار بود ایدادن رو شیآزما یول

قدر خون بستتونه  نیآخ آخ هم کنمایآروم تر اآلن غش م یآروم آروم وا یآ یدکتر سر سوزن و بزن خب؟ آ-ایرو

 گهیبسته د یکشیکل خونم و م یبسته دار گمیااااا م

  دیبر دیخانوم تموم شد آزاد دییبفرما-پرستار

 دمیبه حرکاتش خند یکل

تونن تو  یهستن و نم دیاز بچه ها مق یچون بعض میاما امشب مراسم دخترونه دار مونهیعروس گهیروز د دو

 میرو گرفت یمجرد یشبا نیجشن آخر نیبرقصن ا مونیعروس

 ها شهیم رتیبدو خانمم د هیهد-یسام

 شه؟یم یچ ایچشم اومدم رو-

 اون با بهداد رفت-یسام

 باشه اومدم-

 نگه داشت شگاهیآرا یجلو میسوارشد ییدوتا

 یدیخر یلباس و ک نیا یراست-یسام

 که خراب شد  مونهیلباس شب نامزد-
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 دمیشنیخندش و م یفرار کردم صدا عیو بوس کردم و سر لپش

 دمیرو د ایکه رو شگاهیتو آرا رفتم

 جون دوست مامانم بودو کارش حرف نداشت بایز

 که خودش اومد نهیآ یجلو ینشستم رو صندل رفتم

 

 ؟یسالم عروس خانوم خوب-بایز

 میعال هیجونم عال بایسالم ز-

 یخوا یم یخب واسه امشب چه مدل-بایز

 بشه یعال شهیشد فقط مثل هم یهرچ-

 جون شروع کرد به درست کردن موهام  بایز

 ساعت گذشت مین

 جون حوصلم سر رفت تموم نشد؟ بایز-

 یکم طاقت نبود نقدرینه دختر تو که ا-بایز

 گفتم قهیآهنگ بزاره که حوصلمون سر نره دوباره بعد ده دق هیجون به شاگردش گفت  بایز

 جون قر تو کمرم فراوونه تموم نشد؟ بایز-

 چشم غره بهم رفت هیخواست بخنده اما جلو خندش و گرفت و  یجون م بایز

 دو ساعت کارش تموم شد  بعد

 برو لباست و بپوش قر بده-بایز

 لب گفت ریجون ز بایهوا که ز دمیجون بلند شدم و پر آخ
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 واسه عروس شدنت زوده  طونیدختر ش-

  نهیو رفتم طرف آ دمینگفتم و رفتم لباسم و پوش یچیه

 چه خوشگل شدم البته خوشگل بودم دلبَر شدم یآخ

 بغل موهام بود ییگل رز طال هیشده بود و  ونینیفرق کج پشت موهامم مدل بازو بسته ش یموها

 حجم دهنده  ملیر رهیرژگونه ت یرژ مس یخط چشم مشک ییطال هیسا

 اومد پشتم  ایکه رو کردمیخودم و نگاه م داشتم

 چه با نمک شده بود زمیطرفش عز برگشتم

و فر کرده بودن تنها فرق  شیبزرگ درست کرده بودن و بق ونیپاپ هیموهاش و فرق کج کرده بودن پشتش و  جلو

 کرمش بود  یو رژ قهوه ا ینقره ا هیبا من سا ششیآرا

 خانوم ایرو یچه خوشگل شد-

 یچه قدر ملوس شد یدیواقعا؟پس خودت و ند-ایرو

 خوش بگذره دوارمیام دیبرس تونیکه به جشن مجرد دیهندونه بسته بچه ها بر-بایز

 نمتونیب یم یجون روز عروس بایممنون ز-

 کشهیطول م یچون کارت پنج ساعت این یحوصلگ یبا قر تو کمر و ب یروز عروس هیفقط هد-بایز

 کنمیم یاما سع دمیقول نم-

  دمشیجلو بوس رفتم

 زنگ خورد  میگوش

 جانم -

 بهداد اومده ادیهم بگو ب ایبه رو نییپا ایبال وروجک ب یجونت ب-یسام
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 میایاآلن م زمیباشه عز-

 کردم و رفتم طرف مانتوم قطع

 میبهدادم اومده بپوش بر ایرو-

 سمت در  میجون رفت بایاز ز یبعد از خدافظ میو راه افتاد دیهم مانتوش و پوش ایرو

 اومد جلو یسام

 گرهیقدر ج نیمامانش فداش بشه که ا آخ

 و نشستم  یسام نیبهداد سالم کردم و رفتم سمت ماش به

 هم اومد و نشست یسام

 نگام کردو راه افتاد  کمی

 پس چرا نگفت خوشگل شدم واااا

 یریراه و اشتباه م یدار یریمکجا  یسام-

 زدم غیبرگشت طرفم که ج یکوچه و ترمز کرد فور هیتو  دیچینگفت پ یچیه

 زمیعز یآروم چه قدر ناز شد سسسیه-یسام

محو شده بود و  زیو گفت و اومد جلو با دستاش دو طرف صورتم و گرفت و نگاهم کرد منم نگاش کردم همه چ نیا

 میفقط ما دوتا بود

 و خوابوند یجلو و صندل دیلباش و گذاشت رو لبم خودش و کش جلو و اومد

 یسمت گردنم با اون که خودمم م رفتیشد لبش داشت م کمیکنارو نگاهم کرد دوباره نزد دیکش قهیاز چند دق بعد

 خواستمش اما اآلن وقتش نبود

 اآلن نه یسام-
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 حسرت نگام کرد  با

 کنار دیکش دویو بوس میشونیپ

 کرد حرف زدن با خودش شروع

ماله  شهیدو روزم روش بعدش م نیا یهمه صبر کرد نیپسر همش دو روز مونده دو روزه ناقابل تو که ا نیبب-یسام

 گذرهیدو روز م نیا یک یوااااا شهیخودت بعدش وقتش م

 خنده ریحرفاش زدم ز دنیشن با

 خانووووم شهیمنم م دنیآره خب بخند موقع خند-یسام

 که حرصش بدم دمیخند یم شتریب منم

 که نزاشت شدمیم ادهیداشتم پ میدیرس

 خونتون امیامشب بعد جشن ب شهیم هههههیهد-یسام

 بمون خونه خودتون کننیم راتینه خونه ما مگه حلوا خ-

 و تماشا کن ستایفقط وا کنمیم راتیمن برات خرما خ گهیدو روز د-یسام

 ندارم یکه شوخ یدونیخونه خودمونا م ارمیمامان بزرگام و ب ینکن شب عروس یکار-

 نگفتم یزیگفتم؟ نه واال من که چ یزیمن چ-یسام

 شدم و رفتم تو ادهیگفتم و پ یخدافظ کوتاه  دمیخند اشیباز وونهید به

 دیتو؟ شما که زودتر از ما راه افتاده بود ییکجا-ایرو

  گهیاومدم د-

 کردهیم یطونیالبد داشته ش-ترانه

 اددددیآخه به من م-
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 نه اصــــــــــــــــــالً -دایش

 از اتاق  رونیب میلباس رفت ضیخنده بعد تعو با

 ؟یرقصیم یامشب عرب هیهد-ترانه

 جشن  یفقط آخرا رقصمیشما م یآره امشبم برا-

 دهیو د تیعرب یتا حاال سام-دایش

 برنامه ها دارم براش ینه اما شب عروس-

 چاره سکته نکنه خوبه یب-ترانه

 ارهیبال در م ینباش اتفاقا از خوش نگران-

 دیمق ریو چه غ دیتمام دوستامون بودن چه مق میشب همه کنار هم بود اون

  میکه نا نداشت میدیرقص نقدریا

 شب همه مهمونا رفتن آخر

 موندن  ایو رو دایترانه و ش اما

 میکنارهم بمون یتا روز عروس میگذاشته بود قرار

 حال ندارم لباس عوض کنم یحت رمیم یدارم م یوا-ترانه

 اگه امشب نرم حموم؟ شهیم یبچه ها چ-

 میبر میخوا یماهم فردا م شهینم یچیه-ایرو

 اتاق کنارهم رخت خواب گذاشتم  تو

 و بعدش ترانه دایبعد من کنارم ش دیخواب ایرو اول

 که زود خوابمون برد میخسته بود نقدریا
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 بلند شد یکی یزنگ گوش یکه صدا میبود دهیخواب تازه

 مزاحمه صلوات یبر پدر هرچ یا-

 جواب بده یکیآخه  هههیک-دایش

 با چشم بسته برداشتم و جواب دادم هیک یگوش دمیهر چهارتامون کنارهم بود نفهم یو بلند کردم گوش دستم

  یمگه الل یزنیهاااااان چرا حرف نم یندار یمگه زندگ یموقع شب مگه تو خواب ندار نیا یگیم یهاااا چ-

 من....... دیااااااام ببخش-

 

 گهیدِ حرف بزن د زنمتایم یخوریتا م یگوش ؟تویهااا تو چ-

 دیرسیگفتن بچه هام به گوش بدبخت م راهیبدو ب یصدا گمیم ینبود چ میحال اصال

 شوهر ترانه زنگ زدم فقط صداش و بشنوم مامیلحظه استپ کن من ن هی هیهد-

 چشمام باز شدو نشستم هویخدا آبروم رفت  اااای

 گمیدارم م یدونستم چ یخواب بودم نم دیداداش ببخش یسالم خوب-

 به ترانه یو بد یگوش شهیاشکال نداره من بد موقع زنگ زدم م-کردو گفت یا خنده

 یلحظه گوش هیآره -

 که صداش در اومد دایطرف ترانه خم شدم رو شکم ش برگشتم

 خطتتو روح تو و اون داداش پشت  یا-دایش

 با تو کار دارن اینگو زشته ترانه بلند شووو ترانه ب دایش یوا یا-

 قلو بزاد نتونه شبا بخوابه که مزاحم ما شده زدهیزنش س شاهللیموقع شب ا نیا هیکدوم خر-ترانه

 کردیم نیداشت خودش و نفر یخنده تفلک ریوگرفت منم زدم ز یو گفت و گوش نیا
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 ناله زد یزدو کل غیج هیشوهرشه  دیترانه فهم یوقت

 دنیو با من شروع کردن به خند هیک دنیترانه فهم غیهم با ج ایو رو دایش

 میدیو خواب دمیتلفن اتاق و از برق کش میو خاموش کرد یقطع کرد هر چهار تا گوش نکهیاز ا بعد

 

 دمیزنگ تلفن از خواب پر یبا صدا صبح

 کجاستصدا از  نیخداااا من که همه تلفنارو خفه کردم ا یا-

 ییرایبلند شدو رفت طرف پذ یبا کالفگ دایش

 خونه عموم بودن روزیاز د نایا مامانم

 یرفته بود از برق بکش ادتیو  ییرایتلفن پذ-دایش

 بعد جواب دادن تلفن اومد سمت اتاق دایش

 میداشت لمیف شیامروز پ دیآماده ش دییبدو ایترانه رو هیهد-دایش

 خاک بر سرم -هیهد

  میمثل جت بلند شد همه

  میحموم نرفت یوا-ایرو

 میهم اومد تو مهم نبود عادت داشت ایتو حموم که رو دمیپر من

  رونیب میو اومد میدوش گرفت عیسر ییدوتا

 هم دوش گرفتن  دایو ش ترانه

 کنارمون باشن لممیف شیتو پ دیساقدوشمون بودن با دایترانه و ش چون

 نیتو ماش میدیو پر میحاضر شد یفور میتا لقمه گرفتم تا تو راه بخور چهار
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 و گذاشتم رو گاز و راه افتادم پام

 میترانه چهار تا لقمه تو مشماس بردار بخور-

 میدیلقمه خوردنمون تموم شد رس تا

 هیسمت آتل میدیو دو میشد ادهیپ

 خنده  ریزدن ز ییبه پسرا،چهارتا میدیرس تا

 هم ساقدوش بودن مایکه داماد بودن پارسا و ن یو سام بهداد

 ن؟یها چتونه؟ قرصاتون و نخورد-

 ن؟یاوراق نقدریخواهر من چرا ا-پارسا

  میکه عجله داشت دیببخش-دایش

 دیآماده ش دیبر دیباشه حرص نخور-یسام

 برات مدل درست کنه شگریترانه شالت و بده آرا-

 میباشه بر-ترانه

 میساعت آماده شد کیاز  بعد

تو  هیقو ب میاتاق بود هیتو  یمن و سام میبه دونفره ها چند تا عکس گرفت دینوبت رس میگرفت یتا عکس تک چند

 گهید یاتاقا

 خوشم اومد  یلیعکسمون خ هی از

دراز شدش  یرو زانو نشستم و از رو پا نیو دراز کرد منم رو زم یکیپاش و جمع کرد و  هی نینشست رو زم یسام

 صورتش بود و چشمام خمار  یتم رو به روخم شدم طرفش صور

دامن کوتاهم رو  نییدستش پا هیبودو  نیدستش رو زم هیهم  یسام ،یسام نهیرو س یکیبود و  نیدستم رو زم هی

 رون پام بود
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 شد  یقشنگ یلیخ عکس

  میگرفت ییو هشتا ییو چند تا عکس چهارتا میو عوض کرد لباسامون

 اومدن استخر   یو پارسا با من و سام دایش لمیف شیپ یبرا

 رفتن باغ  نایا ایبا رو مایو ن ترانه

 داد برن باغ حیو ترج ومدیخوشش نم ادیز یسیاز خ ایبود که منم قبول کردم اما رو یسام شنهادیپ استخر

 داخل میموندن و ما رفت رونیو پارسا ب دایاستخر ش میدیرس

 لباس رفتم استخر ضیاز تعو بعد

 مینداشت یبردار خانوم همراه ما اومده بودو مشکل لمیف

 و رفتم تو آب دمیپوش یسام قهیبه سل یمشک ویما هی

 میخونده بودن تا راحت باش یهم تا روز عروس غهیص هیدوباره  غهیچون بعد از تموم شدن مدت ص مینداشت یمشکل

 ههههههههه میهم راحت بود غهیهررر چند ما بدون ص

 بهم اومد تو آ یسام

 شد و آروم کمیهم کم کم نزد یو چشمام و بستم سام دمیدراز کش یسام یبردار من تو آب رو دستا لمیخواست ف به

 شروع کردم به شنا و................. یتو آب به آروم یمنم با بوسش چشمام باز شدو چرخش دیو کوتاه من و بوس

 میدیرخت کن و لباسامون و پوش میرفت لمیف شیاز پ بعد

 شهیسرخ م یه دایو ش زنهیلبخند م دایپارسا به ش دمیکه د رونیب میرفت

 کاسه است مین ریز یکاسه ا هینکنم  غلط

 افتاد؟ یاتفاق میتنهاتون گذاشت قهیدو دق یه-

 ارایدر ن یخواهر شوهر باز-پارسا
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 گفت،  گفت خواهرشوهر یاآلن چ نیا یچ

 و ملچ مولوچ ماچش کردم دایبغل ش دمیپر غیج با

 مرغا یقاط یپارسا قربون عروس گلمون بشه باآلخره تو هم رفت یا-

 یما بره خاستگار یخبر پارسا سور داد وقرار شد بعد عروس نیروز به خاطر ا اون

 خونه ما میبا دخترا رفت شب

 ؟یسالم مامانم خوب-

 سالم خوبم خوش گذشت؟-مامان

 میافتاد گهید یعروس هیبود خاله مخصوصا که  یعال-ایرو

 یعروس-مامان

 پارسا و.......  یبعلهههه خاله جون عروس-ترانه

 رو نشون دادم که سرخ شد دایبا دست ش منم

 گفت  کیخوش حال شدو تبر یکل مامانم

 اتاق  میبچه ها رفت با

  مینداشت دنیکدوم قصد خواب چیشب بود اما ه نصفه

 ران و کنار اونا بودن اومده بودن ته مانمیبابک و نر یهم امشب کنار هم بودن حت پسرا

 ایترانه زنگ خورد بعدش ماله رو یبلند شد بعد از من برا میزنگ گوش یصدا

 

 هم زنگ خورد  دایماله ش دمید هوی

 ؟ییییییچ یعنی
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  ایسمت گوش رفتم

 بهش یشمارت و داد یپارساست تو ک دایش-

 دیشما تو استخر بود-دایش

 و برداشت و جواب داد یگوش دایش

 زنهیزنگ م ماین رونیب ایب ییترااااانه از دستشو-

 هم اومد و جواب داد ترانه

 و برداشت بهداد بود شیهم اومدو گوش ایرو

 بود یمنم سام یبرا

 الو سالم-

 سالم خانومم- س

 دیزنگ زد دیچرا همتون با هم هجوم آورد یسام-

 ادنافت ارشونی ادیمن خواستم به تو زنگ بزنم که همه با کار من - س

 نصفه شب بود 3نگاه به ساعت انداختم ساعت  هی میزدیحرف م میساعت بود داشت مین

 بلند شدو پشت بندش مامانم با صورت اخمو اومد تو اتاق ایصدا خنده رو هوی

 به من دیاآلن بد نیو هم اتونید؟گوشیندار شگاهیشماااااااا چهارتا صبح نوبت آرا-مامان

 مامانمه یسام-

 من و گرفت یاومدو گوش مامان

 رسهیااا مامان زورت اول به من م-

 و گذاشت کنار گوشش و گفت یگوش مامان
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 هر چه قدر حرف تو دلته بزن اآلن برو بخواب شهیفردا زنت م اریآقا سام-

 و گفت و قطع کرد  نیا

 رو گرفت و به پارسا گفت دایش یگوش بعد

 خاله جان هر وقت محرمت شد حرف بزن نه اآلن-

 خودشون قطع کردن و دادن به مامان عیسر ایاونم قطع کرد که ترانه و رو یگوش

 جذبهههه نیآفر

  دیحاال بخواب-مامان

 داد مامان بلند شد یخنده که باز صدا ریز میزد مینگاه به هم انداخت هیمامان رفت  تا

 و بعد خوابمون برد میبود داریبچه ها تا ساعت چهار ب با

 

 رو خدا بزار بخوابمماااا ماااان تو -

 دیحمومم بر دیبا دیش داریب شهههههینم-مامان

 خوام عروس بشم ینم ادیخاله من خوابم م-ایرو

 خودش و لوس کرده نمیبلند شو بب-اومد ایمامان رو یصدا هوی

 اومده بود یک ایمامان رو اااا

 میعروسن بزار ما بخواب نایخاله جون ا-ترانه

 د؟یش ینم د،بلندیهمتون مثل هم-مامان

 دیباشه خود دان-نه که مامانم گفت  میهممون گفت هوی

 بودو خاله باالسر اون دوتا دایتو جامون مامانم باال سر من و ش میرومون همه نشست ختیکه ر یبا آب هوی
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 حموم  میو رفت میشد داریغر زدن ب یبا کل باآلخره

 شگاهیآرا میرفت میو آژانس گرفت میشد آماده

 شاگردا رفتن سمت بچه ها هیجون اومد طرف من و بق بایز

 شدم   وونهیکه د دنیکش نقدریو ا موهام

 خوام عروس بشم یجون بسته غلط کردم من نم بایز یآ-

 شهیقدر غر نزن اآلن تموم م نیا-بایز

 کردن که وسطش خواب آلود شدم شیدرست کردن موهام شروع کرد به آرا بعد

  زهیریبه هم م شتیآراهمه  اینخواب هههیهد-بایز

 میخدا مامانمم نذاشت بخواب یه-

 یبود داریوقت ب ریتا د شبیبله خاله جون خبر دارم د-بایز

  منیجون کشون کشون من و برد سمت اتاق و نذاشت خودم و بب بایکه ز نهیرفتم سمت آ شیاز تموم شدن آرا بعد

 هم پام کردم عطر محبوبمم زدم  یسانت15پاشنه دیسف یو کفشا دمیجون لباسم و پوش بایکمک ز با

 نم؟یخب حاال اجازه دارم خودم و بب-

 و کج کردم و نگاش کردم سرم

  هیهد یخوشگل شد یلیخ-بایز

 دیایشما ساعت چند م بایخاله ز یممنون راست-

 میایزود م میخونه حاضر شد رمیاآلن م-بایز

 نهیزدم و رفتم سمت آ یلبخند

 بایره برگشتم طرف خاله زاشتباه شده دوبا نه
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 منم  نیا یعنی یآخ نهیخنده که دوباره برگشتم سمت آ ریزد ز خاله

  دیسف یدختر با لباس پف هی

داشت بعد چند سانت وسط  ریکوچولو بود پشتش اول پارچه حر یرزا نشیآس یبود که رو یحلقه ا نیآس لباسم

 کمرم لخت بود 

 پره گل رز بود نشمییپا یبود لبه ها ریکمرم تا انتها پف داشت و از جنس تور و حر نییپا از

 باال تنه لباسم بود یهم رو یفیظر یکار سنگ

 ینذاشت کم یخودم تک بود حت ینذاشت رنگ بشه چون واقعا رنگ موها یکه سام ییموهام نگاه کردم موها به

 کوتاهشون کنم 

 بود یپرنسس فیتاج ظر هیسرم  یرز شده بود باال  ونینیفرق وسط شده بودو پشتش ش موهام

 صورتم نگاه کردم  به

 دیکشیچشمام و به رخ م یدگیو کش یکه سبز دهیچشم کش خط

 روشن یسنگ هیبا سا یدود هیسا

 دادیو نشون م شونیو بلند کردیبورم و مشخص م یکه موژه ها ملیر

 رهیو پررنگ و رژگونه ت رهیقرمز ت رژ

 موهام وصل شده بود  نییمتوسطم پا ییسایقشنگ و کل تور

 تور عروس دوست داشتم یبچگ از

 خاله جون بابت تمامه زحماتتون ممنونم -بایسمت خاله ز برگشتم

 بود من فقط نشونشون دادم یخداداد ییبایز نیتمامه ا زمیعز دمینکش یمن زحمت-بایز

 هم بالباس عروسش وارد اتاق شد  ایزدم که رو یلبخند
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 فداش بشم چه قدر ناز شده بود  من یاله

 میکردیرو نگاه م گهیبهت همد با

 هم تنهام نذاشت  یتو روز عروس یخواهرم و همراهم حت قم،دوستم،یرف

 گفت ایچشام اشک جمع شد که رو تو

 منم به زور خودم و کنترل کردم  اینکن هینه نه گر-ایرو

 بغلم  دیپر اومدو

 ساده و دکلته بود یعروسش پف لباس

اده و با س یلباسش تور پف هیناز بود و بق ونیپاپ هیشده بود پشت لباسش رو کمرش  یفیظر یتنش سنگ کار باال

 دنباله دار بود یبود کم ینمک

 نداد یکردو رنگ کرد اما بهدادم اجازه کوتاه شیو بر خالف من با اون که بهداد مخالف بود راض موهاش

 کردیم ییرو سرش خودنما یتاج براق میشده بود و ن کرده بود و جلو فرق کج ونینیو ش موهاش

  کیبا خط چشم بار ییچشم طال شیآرا

 گذاشته بود شیبا لباس عروسش داشت و به نما ییبایو که تضاد ز شیمشک یکه واقعا چشما ملیر

 

 یو رژ زرشک رهیت رژگونه

 یتور عروس زد یدیباآلخره به آرزوت رس-ایرو

 به هم  دمیباال و دستام وکوب دمیپر

 یآره تو هم زد-

 امشب و کم بپر بپر کن وگرنه تاج و موهات امکان داره خراب بشه هیخاله جان -بایز
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 کنمیم یاما سع دمیقول نم-

 ذوق کردن  یما کل دنیو ترانه اومدن و با د دایش

 د؟یایم یشما ک میما بر دایش-

 یباغ عروس میو بر میریکه سه تا عکس با ساقدوش و بگ میایم یعکاس یآخرا-دایش

 داینکن رید هیعال-

 خبر دادن که بهداد دم دره  ایرو به

 جدا یبردارا لمیبود اما با ف هیآتل هی یعنیبردارامون جدا بودن  لمیف

 رو بغل کردم  ایرو

 و گذاشت سرش و رفت شنلش

 رونیکامال بازش کردم دستم و گذاشتم لبه پنجره سرم و خم کردم که تورم افتاد ب شگاهیرفتم سمت پنجره آرا منم

 چونم و با لبخند نگان کردم  ریدستم و گذاشتم ز هی

روس بود ع یعال لمیشروع ف یحرکتتون برا نیا -داد زد نییبردار ما از پا لمیف نینشستن تو ماش نایا ایتا رو هوی

 خانوم

 گرفت چه باحال خودم اصال حواسم نبود لمیازم ف یعنی ااااا

  رونیجون شنل و گذاشت سرم و شل بست که رفتم ب بایمن شد ز نوبت

 بود محوش شدم  ستادهیپله ها ا نییپا دمیو د یسام

 یجذاب نقدریکه فدات بشم ا یاله

 نییپا رفتمیم یکی یکیو خرامان از پله ها  خانومانه
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 /" اریسام "/

 

  شگاهیطرف آرا میرفت

 دمشیکرد اما من حواسم نبود و ند یبردار لمیرو لبه پنجره ف هیبردار از هد لمیف

 پله ها منتظر شدم نییو پا شگاهیتو آرا رفتم

 کفشش سرم و بلند کردم یدفعه با صدا کی

 کوچولو من بود  یپر نیا ایخدا

  شیسبز وحش یشده بود محوش شدم محو ناز راه رفتنش، محو چشما بایکه ز واقعا

 و با راه رفتنش دلم و برد  نییاومد پا خرامان

 نگاش کردم  کمی ستادیکردم روبه روم ا شیپله همراه نیدستش و گرفتم و از آخر نییپا اومد

 راهرو یسراسر نهیسمت آ بردمش

 هی نهیدست شنلش و عقب دادم و نگاش کردم از تو آ کیبا  ستادمیو خودم پشتش ا نهیآ یداشتمش جلو نگه

  دمیکرد سرم و از بغلش بردم جلو چال گونش و بوس وونمیو چال گونش د دیزدم که خند چشمک بهش

داد رو  هیدستم و دسته گل و ازم گرفت و سرش و تک یدستام و دور شکمش حلقه کردم که دستش اومد رو دوتا

 نمیس

 میدیپر هویبردار  لمیگفتن ف یکه با عال میحال خودمون بود تو

 شهیفوق العاده م لمتونیف دیکار کن یمن بهتون بگم که چ ستیالزم ن یحت یبود عالـــــــ یعال-

 کردم بشیو گفت که من تودلم دوتا فحش آبدار نص نیا

 رونیب میرو درست کردم و رفت هیهد شنل



 آرامشباران 

 
308 

 

 کو نیپس ماش-هیهد

 جلوته بانووو-

 نه پس بنز کوپت کو؟-هیهد

 یکه دوست داشت ییپورشه آلبالو هیخانوم گلمه   یامشب برا هیهد نمیاون و گذاشتم خونه ا-

 خودم و دوست دارم 206من  یهمه خرج کن نیاما الزم نبود ا زمیممنون عز شهیمن باورم نم-هیهد

 یدلت خواست سوارش بش دیمونه تو خونه شا یم نمیاون که ماله خودته ا-

 بردیکاراش هوش و هواسم و م نیشده بودو با ا ریواقعا نفس گ شدمیم وونهیداشتم د گهیبغلم که د دیپر

 خودمم نشستم و تک بوق زدم تا بهداد هم حرکت کنه نیتو ماش نهیو کمکش کردم بش دمیو بوس شیشونیپ

 

 /" هیهد "/

 

 جوووون پورشه گرررررفتههههه آخ

 خوش حال بودم  یلیخ

  زهیچ گمیاوممم م-

 زه؟؟؟یچ-یسام

  زیخب چ زهیچ گهیآره د-

 خب  هیچ- س

 دیحوصلم پوک زهیچ یدونیخب م-

 و بزرگ کنم؟ نیا دیمن با ایخدا- س



 آرامشباران 

 
309 

 

 پارچه خانومه هیخانوم بعدشم خودش  هینه و هد نیا گهیخدا م-

 پارچه بچست هیآره خودش - س

 طرف زد رو ترمزو برگشت سمتم  هی دیچیپ هویکردم  یصورتم و بردم جلو و زبون دراز-

 کردو محکم لباش و گذاشت رو لبام  کیصورتش و نزد هوی دمیکش نیییییه که

 شوک کارش بودم تو

آروم شد دستم و  کمیکه  یخواست وقت یساعتم پاک بشه خودمم دلم م 48رژ  دمیکه ترس دیبوسیمحکم م نقدریا

 کردم شیگذاشتم پشت گردنش و همراه

 بلند شد  یدست زدن عده ا یخورد تو چشممون و صدا ینور هی هوی

 عکاس ازمون دمیکنار که د دمیوحشت کش با

 گرفته عکس

 زننیچشمک م یه نشونیو بهدادم از تو ماش ایرو زننیدارن دست م نینفرم دور ماش چند

 یسا......سا......سامـــــــ-

 کنمیاآلن سوسکشون م زمیجونم عز-یسام

 دنده عقب گرفت و از بغلشون رد شد و گاز داد  هوی

 ؟یفرار کرد ای یاآلن سوسکشون کرد-

 دونم مگه سوسک نشدن یهاااا نم-یسام

 ها هیگر ریز زنمیاز دستت م یسام-

 هوا رهیم شهیدادم دود م شگاهیآرا یکه برا یپول اینکن هیگر-یسام

 یســــــــــــــــــــــــــام-
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 جــــــــــــــــــــونم-یسام

 نیبرات حاال بب کنمیجبران م-

 نگفت  یچیه گهید دویخند

 عکس یباغ برا میدیرس

  دنیهم رس هیشدم که بق ادهیپ یکمک سام با

 خنده ریزدن ز دنیتا مارو د اما

 فهیکارو ها من قلبم ضع نیا یبشه..... نکن داتونیپ هویبردار نکنه شما شبم تو خونمون  لمیف یآقا گمیم-یسام

 خنده که منم با لبخند پاش و له کردم ریهمه زدن ز دوباره

 که مسافرن  یدونیم کنمیامشب مامان بزرگام و دعوت م یزناگه بازم حرف ب-

 من غلـــــــط کردم شکر خوردم-یسام

 دوست ندارم یقدر شکر نخور من شوهر مرض قند نیا-

 ندادم تیمظلوم نگاهم کرد که منم اهم یسام

 داخل باغ میرفت یهمگ

 مونن؟ یم اطیخب  اول کدوم عروس داماد تو ح-عکاس

 من فعال حال باغ و ندارم-

 

 میکن یمونن بعدش جاهامون و عوض م یم اطیتو ح نایا میریداخل عمارت و بگ یعکسا میریم ما

 داخل  میپس ما بر-عکاس

 میبردار ما رفتن داخل عمارت و ماهم پشت سرشون رفت لمیو ف عکاس
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 از عکسا شدم یکیاما من عاشق  میعکس گرفت یکل

 هیهم  یسام زونهیبردم عقب تورمم از نرده آو یدادم به نرده و سرم و کم هیاز پشت تک ستادمیرو پله ها ا من

 بوسهیدستش به نرده و داره گلوم و م هیدستش به کمرم و 

 عکسم نیا عاشقه

 نییپا میخب بر-یسام

 امیتو برو منم آروم پشت سرت م-

  نییاز پله ها رفت پا یسام

 جون نقشم گرفت آخ

 فوراً برگشت طرفم یرونرده ها که سام نشستم

 نرده هاااااااااااا نههههه هیهد-یسام

 سر خوردم ووووهووویمن گوش ندادم و  اما

 بغلم کرد  دمینرده و تا رس نییهم فوراًرفت پا یسام

 حال داد چه قدر با لباس عروس جالبه یلیخ-

 بهت بگم یدونم چ ی............. اصال نمهیهد-یسام

 کن قمیتشو زمیعز یچیه-

 لمتونیهمه ف دیهست یکنم عروس خانوم واقعا عروس و داماد جالب قتونیتشو دیمن با-بردار اومد لمیف یصدا

 و کار خودتونه ییهوی

 د؟یگرفت لمیمگه از سر خوردنم ف-

 گرفتم لمیاز بغل کردنتون هم ف یبله عروس خانوم حت- ف
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 شل شد آخ جوووون شمین

 تا دوباره عروس خانووووم هوس نرده نکرده میبسه اگه کار داخل باغ تموم شده جامون و عوض کن-یسام

 داخل باغ میرفتن داخل عمارت و ماهم رفت نایا ایرو

 

 /" اریسام "/

 

 کوچولو یپر هیدختر واقعا  نیا ایخدا

 کاراش شدم نیعاشق هم منم

 باغ میرفت

 میها اومدن چند تا عکس با ساقدوش گرفت بچه

 که میعکس دونفره هم گرفت چندتا

 مهیداده به من منم روش خ هیتک دهیخواب مهیهم نشسته جلوم و به حالت ن هیدادم به درخت هد هیمن تک شیکی

 زدم 

 بود یعال همشون

 اریدرش ب بتهیتو ج میگوش یسام-هیهد

 کار یچ یخوا یم یاآلن گوش-

 میریبگ یسلف اریخب درب-هیهد

 خنده ریزدن ز هیمظلوم کرد که بق افشمیق

 گفت راست شو کج شو  نقدریو در آوردم کچلم کرد ا شیگوش
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 رب آزاد باش داد کی بعد

 یســـــــــام-هیهد

 نداشته باش بیخواهشا در خواست عج هیهد-

 نمیبب الرویدوست دارم پشت و ستین بینه عج-هیهد

 بردار بگم لمیصبر کن به ف یکنجکاو یلیخ-

 الیپشت و میو پارسا رفت دایبردار و ش لمیعکاس و ف با

 ایبهداد و رو شیرفته بودن پ مایو ن ترانه

  دیدستم و ول کرد و دو هیهد هوی

 بردار ساکت شدم لمیصداش کنم که با عالمت ف خواستم

 و رفت سمت تاب دیدو هیهد

 دهیبگو خانوم کوچولو تاب د پس

 بهم و با خواهش نگام کرد دیو کوب دستاش

 نگاهش و نداشتم طاقت

 دیخندیسمتش بلندش کردم و چرخوندمش اونم از ته دل م رفتم

 داد به شونم  هیرو تاب و نشستم کنارش تک گذاشتمش

 کردنینگاهمون م تیبردار با رضا لمیبا لبخندو ف عکاس

 بچه ها افتادن به جون تاب نیو ترانه رو هم صدا کردن و ع ایخودشون کم بودن رو هیو هد دایش

 ستنیبزرگ نشدن و دوتاشون عروس امشب ن نایا انگار

  لمیعکس و ف یبعد از کل باآلخره



 آرامشباران 

 
314 

 

 یباغ عروس میو رفت میشد نیماش سوار

  میشد ادهیو پ میدیرس

 تا خانواده بودن4 یچون مهمونا میباغ و انتخاب کرده بود نیخبرررر بود بزرگتر چه

 دنیکشیو کل م زدنیدست و سوت م همه

 اتاق عقد میبچها رفت با

 سفره عقد خوششون اومده بود دوتا اتاق عقد درست کرده بودن کیعروسا هر کدوم از  چون

 ایبهداد و رو یبرا یکیما و  یبرا یکی

 اتاق عقد ما میرفت یهمگ

 

 /" هیهد "/

 تک بود  مونیکه عروس واقعا

 اتاق عقد  میرفت

  مینشست یو سام من

 رو ترانه گرفت گهیو طرف د دایطرف پارچه رو ش هی

 دییسایمن قند م یهم با اون لباس عروس تنش برا ایرو

 جالب بود واقعا

 ونیسفر حج،دو کام کینور،  الیمعلوم شده سه دانگ و هیشما را با مهر لمیوک ایآ یمیعظ هیعروس خانوم هد -عاقد

 اورمیمهر در ب ایآر اریسام یسکه و قلب آقا داماد به عقد آقا1000گل رز قرمز 

 جا نشسته  نیهم نهیعروس نرفته گل بچ- ترانه
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 دنینگاهش کردم که همه خند کج

  دیخط بزن هیحاج آقا لطفا قلب داماد و از مهر-

 هم همه بلند شد  یصدا

 بشه دیق ستین یازیچون قلبش اآلن مطعلق به منه و ن-

 بار دوم گفته شد یدست زدن و دوباره برا همه

 ستیگالب تهران اصل ن اره،یعروس رفته کاشان گالب ب-ایرو

 تک تکشون یبرا کنمیباآلخره جبران م من

 سومم خونده شد دفعه

 خواد  یم یلفظ ریعروس دلش ز-دایش

 گرفتم  یلفظ ریدستبند خوشگل ز هی

 و همه بزرگترا بله زمیبا اجازه پدر و مادر عز-

 دست زدن  همه

 نایا ایاتاق عقد رو میرفت

 شروع کرد به خوندن خطبه  عاقد

 مثل من بود شیهم مهر ایرو

 کرده بود رییتغ ایمن و رو یجا حاال

 اول خطبه خونده شد بار

 ارهیعروس رفته کاکتوس ب-ترانه

 خوردیحرص م ایحاال رو ولیا
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 دوم بار

 گشد ارشاد گرفتنش  ارهیعروس رفته گالب ب-

 دنیخند همه

 لم؟یسوم عروس خانوم وک بار

 خواد یم یلفظ ریعروس هوله ز-دایش

 گردن بند گرفت و بله گفت هی ایرو هههههههه

 یمراسم عروس یداخل باغ  برا میو بر میریو بعدش کادو هارو بگ میکه عسل بخور میکنار هم نشست ییچهارتا

 هر چهار تامون عسل دادن  به

  میو چشمک زد میرو نگاه کرد گهیهم د ایو رو من

 اما تا نوبت ما شد  بهمون عسل دادن پسرا

 و باز کردن  دهاناشون

 عسل دادم و اون به من ایمن به رو که

 

 با دهن باز نگامون کردن یو پسرا همون طور دنیخند همه

 مییشب من و تو تنها ستین شتیپ ایشب که رو-یسام

 دمممممینگو ترس یوا-

 

  ** 

 مینیب یحاال م-یسام
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 گاهمونیتو جا میتو باغ و نشست میرفت

 و بکوب شد بزن

 به زور خودم و نگه داشتم که نپرم وسط و نرقصم من

 وسط میبر یکردن من و سام اعالم

 و اآلن عاشق میاون روز دشمن بود ممممیلبخند زد غهیروز ص ادیآهنگ هر دو به  دنیاما با شن میرفت

 

************************************* 

 

 هیچقد عال نی/ حال منو بب هیو خوشحال یشبه شاد امشب

 

 گذاشتم( شیمنم با ناز جلوش رقصم و به نما کردیو همراه آهنگ زمزمه م دیرقصیمردونه م ی)سام

 

 جمعن نجایمن / خوبه که همه ا یبه خونه  ادیداره م عشقم

 

 و آرزومه دیعروس خانومه / عشق منه ام نیمن هم یایدن

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز

 

   یسام یبلند تکرار کردن حت یروز گاره و با صدا هیدفعه کل باغ هد کی)
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ستم و د نییو اونم دستش و گذاشت رو کمرم به حالت نشسته رفتم پا یو دستم و گذاشتم رو بازو سام دمیچرخ منم

 رو بازوش( دمیو به حالت ناز کش

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 ده به نامتش نیمنه جون منه بب قلب

 عرق یچاره سام یب  نشیدفعه دستم و گذاشتم رو س نیکمرم و تکون دادم و آروم اومدم باال و ا کمی)دوباره با ناز 

 کرده بود ههههه(

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 بلده قلبمو جادو کنه / با خنده هاش هوا رو خوش بو کنه خوب

 

 دونه یرو م یو بم عاشق ریبلده برقصه عاشقونه / ز خوب

 

 و آرزومه دیعروس خانومه / عشق منه ام نیمن هم یایدن

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز
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 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه ببمنه جون  قلب

 که عطرم پخش شد و تورم از کنار صورتش رد شد( دمی)چرخ

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

************************************* 

 بدبخت تو بهت بود یتموم شد اما سام آهنگ

 و بهداد بود ایرو نوبت

 و صدا کرد مادرش یسام هوی

 ییخواد بره دستشو یم هیمامان هد-یسام

 میایزود م برمشیم من

 باشه پسرم-جون دیناه

 رفت و من با تعجب نگاش کردم مامانش

 درختا نیو برد طرف ته باغ ب دیو کش من

  ستادیا

 سامن که دست شو.................-
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 لبم صدام تو گلو خفه شد یگذاشتن لباش رو با

 کردمیو من تو بهت نگاش م دیبوس یم

 کنار دیکش قهیاز چند دق بعد

 هم داره یتاوان یو ناز کردن تیهر اذ-یسام

 بمونه ینشو حداقل بزار رژم تا آخر عروس کیبهم نزد گهید کنمیخواهش م  یچ یعنیهاااا -

 کنم اما باشه ینم نیتضم-یسام

 گاهمونیسمت جا میرفت دوباره

  میدیهمونا رقصم هیو با بق ییدور چهارتا چند

 میو خورد میدیبر کیک

 بود و موقع شام  آخرشب

 گرسنم بود یلیخ

 غذا بخورم  ذاشتیبردار نم لمیف نیا اما

 دادن ریسر شام شروع کرده به گ هوینداد نداد نداد  ریگ امروز

 هیجون صدامون کرد و گفت وقت تانگو و بعدش خدافظ دیولمون کرد اما همون لحظه ناه باآلخره

 یســـــــام-

 میخوریبعدا م ستین یگلم منم گشنمه اما چاره ا دونمیم-یسام

 کردن یهم همراه هیو بق میدیو تانگو رقص میرفت

 رفتن به خونه بود موقع

 کجاست  دونستمیکه نه م یا خونه
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 بودمش دهیتا حاال د نه

 پشتمون راه افتادن یو همگ میشد نیماش سوار

 سقف و بردار یسام-

 حرفشم نزن-یسام

 ؟یدار یبر نم-

 نچ-یسام

 یباشه خودت خواست-

  رونیشدم و تا کمر از پنجره رفتم ب بلند

  ایرو یحت رونیمن از پنجره ها اومدن ب دنیبا د همه

  دادمیو تکون م گلم

  دنیرقصیو م زدنیدخترا دست م زدنیسوت م پسرا

 زدنیهم بوق م هیبق

 زدیو بوق م گفتیم کیتبر شدیرد م یهرک

 همراه شده بود هیشده بودو با بق الیخ یهم ب یسام

 ییالیخونه و هیبه  میدیرس

 ستادنیا همه

 میشد ادهیپ

  دیاااا بهداد شما هم که دنبال ما اومد-

 خونمون مینه ما اومد-بهداد
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 من خستم میسوارشو بر ناسیکه خونه ا نجایا یااا سام-

 خونمونه نجایا میکجا بر-یسام

 ؟یچ یعنی-ایرو

 تماس یخونه برا نیبعد خونه بغلش و با دست نشون داد و ا ارهیخونه با دست نشونش داد مال سام نیا یعنی-بهداد

 جووووووووون  آخ

 بغل هم میدیپر ایو رو من

 اومد جلو بغلم کرد  مامان

 تو چشمش جمع شده بود اشک

 گرفتیم میداشت گر منم

 یننداخت شیخانوم بزار منم دخترم و بغل کنم تا گر-بابا

 دیقطره اشکم چک کیبغل بابا که  رفتم

 نکن ارشد بابا هیگر-بابا

 اریسمت سام برگشت

 دستت تو هم شاد حفظش کن و مراقبش باش سپرمیو م میزندگ یو شاد هیدارم سرما-بابا

 دمیچشم قول م-یسام

 هم بغلمون کردن و رفتن هیبق یبابا دستم و گذاشت تو دست سام-

  مانیبابک و نر دا،یو ش رساما،پایترانه و ن اما

 کردنیو داشتن نگامون م نرفتن

 دیخب شما هام بر-بهداد
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 مینیخونتون و بب میایب میخوا یم میرینهههه ما نم-بابک

 همه هیجفت خونه ها شب اریخونه سام دیبر-بهداد

 خونه شما  میایم ماینچ من و ترانه و ن-مانینر

 اریخونه سام رنیسه تا هم م اون

 رمیخونتون تا صبحم نم امیهمتون م یخونه هاتون وگرنه شب عروس دیخدااااا بر یا-یسام

 کردن و دخترارو به زور بردن ههههههههه یو که گفت همه پسرا مثل جِت خدافظ نیا

 

 تو میو رفت میکرد یاون دوتا خدافظ از

  کیکوچ اطیح هیبا  ییالیخونه و هیبود همون طور که آرزوش و داشتم  یقشنگ خونه

 یدست مبل سلطنت هیبود با  ییطال ییرایپذ دکور

 کرم بود ییخونه هم طال آشپز

 چشمم و گرفت یبرم سمت اتاقا که سام خواستم

 سمت اتاقا میرفت باهم

 گهیدستت و بردار د یسام-

 زمیچشم عز-یسام

 دمیکوچولو رو به روم د یاتاق خواب پر از رز قرمز و شمع ها هیو باز کردم که  چشمم

 یطرف سام برگشتم

 ممنونم ازت هیعال زیهمه چ یسام-

 کوچولو یپر کنمیخواهش م-یسام



 آرامشباران 

 
324 

 

  امیخوام برم حموم زود م یم یسام-

 شوکه نگام کرد  یسام

 دوش گرفتم هیدر رفتم تو حموم و  منم

 تو حموم ته راهرو بود  یسام دمیسرک کش رونیب اومدم

 خشک کردم  یدست بندو پابندامم بستم موهام و کم دمیو پوش میاتاق لباس عرب اومدم

 رژ کم رنگ زدم به لبام هی

 بود یعال

  ادیب یفلش و زدم به دستگاه و نشستم تا سام ییرایتو پذ رفتم

 ییرایو اومد پذ دیو رفت لباس پوش رونیاومد ب یسام

 ییکجا هیهد-یسام

 کردم و بلند شدم یلحظه آهنگ و پل همون

 شوکه نگام کرد  یسام

 دست بندو پابند بلند نگیریج نگیریج یکه صدا دادمیبدنم و تکون م دنیبا آهنگ شروع کردم به رقص زیر منم

 شدیم

 

 /" اریسام "/

 

 شدم  شوکه

 زدیهر حرکتش قلبم تند تر م با
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 شدیم نیپابندش نفسم سنگ یصدا  باهر

 ومدیو جلو م دیرقصیمهارت م با

 محوش شده بودم  واقعا

  کردیقرار م یو دلم و ب شدیکمربندش بلند م یسکه ها یهر حرکتش صدا با

  دیرس انیبه پا آهنگ

 بود ستادهیرو به روم ا زدوینفس م نفس

 طرف خودم   دمشینشستم رومبل و کش اریاخت یکه ب نمیخورد به صورتم دستش و زد به س یم نفسش

 واب و گذاشتم رو لبش بلندش کردم و رفتم سمت اتاق خ لبام

 با پا باز کردم و آروم گذاشتمش رو تخت  درو

 نگاهش کردم  یسوال

 خواستم ینگاهم ازش اجازه م با

  دنمیکرد به بوس شروع

 مشترک ما بود یسرآعاز زندگ نیا که

 

 /" هیهد "/

 میتا اجازه بدم به مرد زندگ دنشیکردم به بوس شروع

 بود میشب زندگ نیشب بهتر اون

 در کار نبود بلکه عشق با طعم تقاص جابه جا شده بود یکه تقاص یشب

 ازین یشب من ناز بودم و سام اون
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 مشترکمون شروع شد یزندگ دویرس انیبه پا یعاشقانه سام یشب با زمزمه ها اون

 

و رفتم  رونیزدم و آروم از بغلش اومدم ب یبودم لبخند اریشدم تو بغل سام داریبدن درد از خواب ب یبا کم صبح

 حموم 

  دمیتاپ و دامن قرمز پوش هیاز حموم  بعد

 خواست یم طنتیش کمی دلم

 تاپم  ریچادر و گذاشتمش ز یال دمیچیعروسک و پ هی

 حامله ها شدم  هیشب یآخ

 شروع کردم به داد زدن وارویو گرفتم به د دستم

 اددددددیبدو داره م یسام ییییشو آ داریب ییییسام ییییییآ-

 با ترس بلند شد نشست یسام

 ادیداره م یشده..... ک یهان چ هیک-یسام

 ادیییییم ایبچمون داره به دن یسام یآ-

  دیپر هوی

 خدا بچمون صبر کن زنگ بزنم به دکتر یوا-یسام

 گرفتیخندم م داشت

 یخودت دست به کار بش دیبا ادددینهههههه داره م-

 تونم ینه من نم-یسام

 که اومد طرفم و چشماش و بست نیزمزدم  و افتادم رو  غیج هی
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 کار کنم یخب.... خب چ-یسام

 رونیبکشش ب اریدستت و ب ادی.... داره مادیداره م-

 که با سر از پشت افتاد دیعروسک و گذاشتم تو دستش و اون کش یبسته دستش و آورد جلو که من پا چشم

 نشست و به دستش نگاه کرد هوی

 ......شبی.......ما دکشهیبچه که نه ماه طول م نمیعروسکه.....صبر کن بب نکهی....انیا-یسام

 خنده  رینگاهش افتاد به من که زدم ز هوی

 خنده بلند شدم و فرار کردم  با

 دنبالم دیهم دو یسام

 صبر کن وروجک صبررررر کن-یسام

 شدم مگه ریاز جونم س-

 میجفتمون خسته نشست دنیدو قهیبعد پنج دق باآلخره

 کوچولو من یکنیم تیآخه چرا اذ-یسام

 نیییییبود تو ماش روزتیجبران کار د نیا-

 

 شمال میریماه عسل م-

 مشهد میریم رینخ-ایرو

 بهتره هینه خانوما ترک-بهداد

 بگو یزیچ هیتو  یسام-

 بگم آخه خانومم یمن چ-یسام
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 شمال میبر-

 کدومتون چیحرف ه-یسام

 ؟یپس چ-

 میدار یماه مرخص کیما که  ه،یتره بعد مشهد در آخر هم ترک کیاول شمال نزد-یسام

 جووووووون آخ

 خاتون جونم شیشمال پ میاول رفت ییعسل چهارتا ماه

 هیمشهد و در آخر ترک میرفت بعد

 ما چهار نفر به هم گره خورده  یزندگ

 میبا هم خوش ما

 

  گذرهیسال از ازدواجمون م کی شدیم یسپر یبه خوب روزها

 سالگرد ازدواجمون خونمون دعوتن یب براامش همه

 قربون یکل یو اعالم کردم که همه شوکه شدن و سام یکه گرفته شد منم خبر پدرشدن سام یکیجشن کوچ بعد

 صدقم رفت

 خوام یمن لواشک م یساااام-

 ساعت دو نصفه شبه ؟اآلنیبرات تموم کرد دمیخر شبید-یسام

 کار کنم پسرم خواست یخب چ-

 دخترم نه پسر-یسام

 یشیم عیضا شهیفردا مشخص م-
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 رونیب میاومد زونیدکتر اما با لب و لوچه آو میرفت یبا سام صبح

 نیو هن کنان نشستم تو ماش هن

 تا بزرگ بشن رمیم یمن م یسااااام-

 زمیعز کنمیخودم کمکت م-یسام

 بس بودا دونشمی ایتااااا خدا2آخه -

 دختر داد بهمون  هیپسر  هی میدعوا دار دیخدا د-یسام

 مراقبم بود  یلیخ یمونده سام یچند ماه باق تو

 تپل و زشت شدم کردمیاحساس م من

 با نمک شدم گفتنیهمه م اما

 کنهیکمرم درد م روزیدونم چرا از د ینم

  رونیرفتم حموم و اومدم ب یکمک سام با

 و رفتم آب خوردم  دمیو پوش لباسم

 هم اومد کنارم و دستش و گذاشت رو شکمم و نوازش کرد یردم که سامنگاه ک ونینشستم رو مبل و تلوز کمی

 شدم به زور بلند شدم که برم بخوابم خسته

 دیکش ریدلم ت ریز دفعهیسمت تخت که  رفتمیآروم م داشتم

 آخخخخخ -

 با عجله اومد طرفم  یسام

 ؟یشده درد دار یچ هیهد-یسام

 وقتشه آخخخخخ خداااااا یسامــــــــ-
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 مانتو تنم کرد و شالم و گذاشت سرم هی یوبهداد فور ایبا عجله زنگ زد به رو یسام

  نیکرد و گذاشت تو ماش بغلم

 و بهدادم سوارشدن ایرو

 خداااا رررمیم یدارم م ییییسام ییییییییآ-

 خانومم تحمل کن زمیتحمل کن عز-یسام

 وقتش بود گهیروزه د ستیب -ایرو

 شدم جیدونم خودمم گ ینم-یسام

 بلند تر  غامیو ج شدیتر م دیهر لحظه دردم شد کردیافتاد با سرعت حرکت م هرا

  زدمیو از درد ناله م کردمیم هیهمش گر مارستانیب میدیرس

 تو شد ریتقص یهمه چ گفتمیم یسام به

 کردن و  گذاشتنم رو تخت  آمادم

 تونممم ینم یعیمن طب-

 کارت و بکن  ینگ یچیبهتره ه یاما دخترم تو سالم-دکتر

 از درد رمیم یخداااااا دارم م یا

 دنیبه موهاش و شروع کردم به کش دمیدستم و بلند کردم و چسب هویکنارم بود  یسام

 رمیم یخدااااااا آخخخ دارم م ییییییآ کشمیتو شد من اآلن داااااارم درد م ریتقص یهمش کار توشد همه چ-

 رونیزدم برووووو بکه سراغم اومد ولش کردم و داد  یبد بادرد

 گفتمیمنم بلند بلند بهش بد و ببراه م رونیرفت ب یهم با نگران یسام

 آخخخخخخ خدااااا  یتو راحت بش رمیمن بم شاهللیا یدردو بکش نیخودت ا شاهللیا-
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 ییییییآ کنمیخفت م یسام

  یسام یاومد کنارم به جا ایرو

 زدیم غیاونم مثل من ج زدمیم غیمن ج تا

 یزنیم غیچرا ج گهیآخخخخخخ تو د-

 دونم  ینم-ایرو

 میزد غیج ییدوتا دوباره

 

 /"بهداد  "/

 

 ادیهم م ایرو غیحاملست چرا صدا ج هیفهمم هد ینم من

 با همه غاشونمیدوتا ج نیا یسام-

 دعاکن سالم بمونن  شنومیو م غشیج یصدا شمیم وونهیبهداد دارم د-یسام

 دادم خودمم نگران بودم یدلدار بهش

 ومدین ییصدا چیه گهید هویزد  غیج هیدوساعت تمام که هد بعد

 ادیشد چرا صداش نم یچ....چ-یسام

 بچه بلند شد هیگر یکه همون لحظه صدا دیدوتامون پر رنگ

  ومدی ینم هیهد غیج یصدا گهید اما

  مینگران بود جفتمون

 رونیاز اتاق اومد ب دکتر
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 شد یدکتر چ-

 هیعیهوش شده که طب یبود و ب فیحال هر سه تا شون خوبه فقط مامان کوچولو ضع-دکتر

 میو تشکر کرد میدیکش ینفس بلند جفتمون

 یهم فحش خورد یاز اتاق پرتت کرد کل یچه با اردنگ یسام گمایهه م-

 نگام کرد و سر تکون داد یسام

 دید میخودتم خواه تیوضع-یسام

 کنهیکارو نم نیوقت ا چیه ایرو-

 عرق کرده بود  رونیاز اتاق اومد ب ایرو

 کشمتیوگرنه م میش یبچه دار نم ندهیتا پنج سال خوب گوشات و باز کن تا پنج سال آ-جلو من و گفت اومد

 گرفتمش عیهوش شد که سر یب هویو گفت و  نیا

 اااایخانومم چت شد رو ایرو-

 هوش شده یسرم وصل کنه از استرس ب صدام اومد طرفمون و گفت ببرمش تو اتاق تا دنیبا شن پرستار

 تو اتاق خوابوندمش روتخت که بهش سرم زدن بردمش

 هوشه یبود اما اآلن ب یچه قدر از آمپول و سرم فرار یآخ

 ازش خون گرفت و رفت کمی شیو آزما نانیاطم یبرا پرستار

 میبود دهیدوساعت کل خانواده ها و دوست و آشنا اومدن اما هنوز بچه هارو ند بعد

 هم اومد ایرو شیآزما جواب

 دیهست یمیکر ایشما شوهر رو دیببخش-پرستار
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 بله-

 مثبته  شیجواب آزما گمیم کیتبر-پرستار

 یچ یعنی-

  دیپدر شد یعنی-پرستار

  دیگیو...واقعا راست م-

 بله مبارکه-پرستار

 بازم ممنونم هیخبر عال نیا یمرس یوا-

 مارستانیب اطیرو گرفتم و رفتم طرف ح برگه

 ذهنم برگشت به دو ساعت قبل ستادمیلحظه ا کی

 کشمتیوگرنه م میش یبچه دار نم ندهیتا پنج سال خوب گوشات و باز کن تا پنج سال آ-ایرو

 بگه ایخواد به رو یم یخداااا حاال ک ااااای

  دمیخر ینیریاسترس رفتم ش با

 همه اونجا جمع بودن هیطرف اتاق هد رفتم

  دمیکش قیپشت درو دوتا نفس عم ستادمیا

 رهیخودت کمکم کن جونم و نگ ایخدا-

 زدم و رفتم تو در

 یسالم به همگ-

 تعارف کردم ینیریجوابم و دادن به همه ش همه

 دیخریم دیبا اریپسرم، سام یدیخر ینیریتو چرا ش-برداشت و گفت ینیریش هی امکیس عمو
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 گستید زیچ هی ینیریش نیعمو راستش مناسبت ا-

 پسرم یچ-مامان

 بگم خب...خب یراستش خب چه جور-

 خب خب کن یمن اعصاب و جون دارم تو هم ه یلیخ-هیهد

 کنجکاو انداختم ایبه رو ینگاه یچشم ریز

 شمیاومد بهم خبر دادن که دارم بابا م ایرو شیجواب آزما شیساعت پ میراستش ن-

 گفتن کیلحظه اتاق ساکت شدو بعد همه شروع کردن به تبر هی

 کارت تمومه  یعنی دیکشیروش م یبه گلوش و خط فرض کردیآروم اشاره م یسام اما

 مبهوت و خشک شده و بغلش کردن ایرفتن به طرف رو همه

 بهم خم شدو کفشش و در آورد  دیبا آرامش نگام کرد آروم اومد طرفم اما تا رس ایرو

  دمیبه خودم اومدم و دو منم

 زارمیزندت نم کشمتیبهداد باور کن م-ایرو

 خوام یبهت گفتم تا پنج سال بچه نم من

 کردیدنبالم و کفشش و پرت م دیدویم

 طور خواسته نیمنه خدا ا ریجان مگه تقص ایرو-

 نشونت بدم اگه تو اونشب..........  یخواسته ا هی-ایرو

 ساکت شد که صدا خنده جمع بلند شد هوی

 روووونیبروووووو ب-ایرو

 رونیو پرت کرد که همون لحظه رفتم ب کفشش
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 رونیهم اومد ب یسام

 شد؟ یپس چ کنهینم رونتیب ایرو یتو گفته بود گمایم-یسام

 گَستیدوتا دختر کاراشون کپه هم د نیرفته بود ا ادمی-

 

 /" هیهد "/

 

 به داشتن دو تا فندق کوچولو دیارز یاما م دمیدرد کش یلیخ

 خوشحاله  یلیبا بهداد قهر کرده اما بهم گفت که خ ایرو

 اومد تو و بچه هارو آورد طرفم پرستار

 نازن یلیخوشگلتون واقعا خ یکوچولو ها نمیا دییبفرما-پرستار

 و داد بغل من و پسرم و داد به باباش دخترم

 آروم بغلش کرد و لبه تخت کنارم نشست یسام

 میدقت نگاهشون کرد با

 من بود  هیو دخترم شب یسام هیشب پسرم

 میبود انگار دوباره متولد شده بود زیانگ شگفت

 که از وسط نصف شده یبیشما ها هستن مثل س هیدوتا فرشته شب نیچه قدر ا ایخدا یوا-مامان

 طوره نیهم قایدق-دجونیناه

 هیخاله چ یخب اسمه قشنگا-ایرو

 کردم اونم به من نگاه کرد یبه سام ینگاه
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 یقرار بود اسم پسر با من باشه و اسم دختر با سام-

 میخب ما منتظر-بهداد

 رادیاسم پسرمون ه-

 بایاسم دخترمون ه-یسام

 ؟یچ یعنی بایه-ایرو

 خداوند، درست مثل مادرش هیهد یعنی-یسام

 عشق نگاش کردم با

 مبارکتون باشه اسماشونم قشنگه-جون پدر

 بلند شد غشونیج یصدا هویگفتن که  کیتبر همه

 کار کنم؟ یماااااا مااااااان چ-

 بود یبچه دار شدنت چ یخودت بچه ا یآخه وقت-لب گفت ریز مامان

 برگشت سمت من بعد

 مادر گشنشون شده یچیه-مامان

 یآهااا خب که چ-

 دنیخند همه

 زمیخوان عز یم ریش-دجونیناه

 بدم ریکه به دوتاشون ش شهیخب نم-

 کننیم هیاما جفتشون دارن گر-ایرو

 زمیعز کنمیمن کمکت م-یسام
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 رونیهمه رفتن ب یحرف سام نیا با

 و من  یکینگه داشت و  یو سام یکیکمکم کرد  یسام

 خوردن ریکه جفتشون شروع کردن به ش یوقت

 دیقطره اشک از چشمم چک کیشد و  ریبه قلبم سراز یو خوش یافتاد به سام نگاهم

 کنمیخانومم جبران م یشد تیاذ یلیخ دونمیدلم م زیقربون اشکت برم عز-یسام

 دوست داشتن از عشق با طعم تقاص باشه نیاگه ا یشمارو دارم خوشبختم حت یتا وقت یسام-

 

 سال گذشت پنج

 تموم شد مونیهمگ درس

  کنمیو تو کارخونش کار م یکنار سام من

  شهیچون دوباره داره مامان م کنهیکار نم هیهم چند وقت ایرو

 دختره یمنه و دوم بچش آرسام عشق نیاول

 همه خونمون دعوتن امشب

 

 سالگرد ازدواجمونه نیششم امشب

 گذاشتن وایدختر سه ساله بانمک شدن که اسمش و ش هیازدواج کردن و صاحب  دایو ش پارسا

 نمونخو انیچهار ساله م انینو نشیریآورده امشب با دختر گلش نازگل دوساله و پسر ش ایهم دوتا فندق به دن ترانه

 رهیهم عاشق بهاره شده و در به در تو تهران دنبالشه تا جواب بله بگ مانینر

 به سلما خانومه ما داره یحسه مخف هیهم  بابک
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 میورزیوعشق م میرسیم مونیکنار هم تهران به زندگ همه

 

 کنمیطرف اتاق و درو باز م رمیم

 مایکار دار یکل یدیخواب یسام-

 زارنیدوتا وروجک م نیمگه ا زمینه عز-یسام

 نجایا ایب

 پاهاش اشاره کرد به

 با ناز رفتم و رو پاش نشستم منم

 نازکوچولو یپر یناز کردنات روز به روز عاشقم کرد نیبا هم-یسام

 بود یناز کوچولو گفتنت چ یپر نیا انیجر یآخر سرم نگفت-

 ؟یکردیو با ناز شنا م یدیچرخیناز کوچولو تو آب م یبا آهنگ پر الیبار تو و نیاول ادتهی-یسام

 ؟یدیتو هم همش و د-

 شهیم میتقاص و گرفته و داره وارد زندگ یکردم که عشق جا دایپ نیقیاون روز -یسام

 میشد کیو آروم به هم نزد میهم نگاه کرد به

  میشیو گذاشت رو لبم با اون که چند ساله گذشته اما ما هر روز عاشق تر م لباش

 اومد کیخنده بچه ها از نزد یصدا هویکه  میحال خودمون بود تو

 کنار دمیکش یفور

 د؟؟؟ییییییییکنیکار م یشما دوتا تو کمد چ-

 تو کمد  یاومد یفالل کلد ییآخه اون لوز تو از دست بابا ییماما-بایه
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 یبکن دیتو هم با کنمیم یآخه مگه من هر کار-

 هم اومد تو کمدو دَلو بست  ییبابا گهیالست م یتازه آج-رادیه

 یدیم نایا ادی یچ نیبب یسام-

 نمیبب نجایا دیایبابا ب یحرص نخور خانومم،فندقا-یسام

  ستادنیو جلومون ا اومدن

 یبراشون قنج رفت فداشون بشم اله دلم

نجام شما هم ا میکرد یما هر کار ستینشسته عشقه منه قرار ن نجایخانوم خوشگله که ا نیمن ا یگال دینیبب-یسام

 دیبد

 لونیب میلیو ماچ کن ما م ییتو ماما الیخ یبابا ب-رادیه

 من  یاز فسقل بادوما نمیا

 بهمون خوش گذشت یهمه اومدن و کل شب

 یخونیبرامون م هیهد-ایرو

 بله اما همراه آقامون-

 و آورد و نشست کنارم تاریرفت دوتا گ یسام

 به زدن و خوندن میشروع کرد باهم

************************************* 

 نمیشیم تییبایتو و ز شیکه پ یوقت رومما

 نمیبیتو م یرو من با چشما ایکن دن باور
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 که نتونم برگردم بندمیبه تو دل م یجور

 کردم دایرو قلبم من پ تو

 

 یتو با من خوشبختم

 ریتو از من نگ لبخند

 

 ریرفتن نگ یدل شوره  میمن تا با هم عشق

 

 ستیاز تو با من ن ریغ یفکر کس ایتو دن یدونیم

 ستیاز عاشق بودن ن ریغ یراه یینجایتو ا یوقت

 

 یتونیمنو اروم کن تا م یمونیتابه بگو با من م یدل من ب یوقت

 

 یتو با من خوشبختم

 ریتو از من نگ لبخند

 

 ریرفتن نگ یدل شوره  میمن تا با هم عشق

 

 یتو با من خوشبختم
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 ریتو از من نگ لبخند

 

 ریرفتن نگ یدل شوره  میتو ما با هم عشق

 

 (میبود ما واقعا خوشبخت رهی)چشمامون به هم خ

 

************************************* 

 برامون دست زدن همه

 

 گه؟ید رنیامشب بچه ها م-یسام

 زمیآره عز-

 ارنیدوتا دو برابرش و سر من آوردن و م نیسرت آوردم ا ییهر بال یآج-مایه

 تن نوش جونت خواهر گلم امشبم با تو هس-

 من باشه یماااان هواست به فندقا مااااا

 باشه باباجان هواسمون هست-بابا

 شب همه رفتن  آخر

 یموندم و سام من

 م؟یبرقص یموافق-یسام

 شنهاده؟یپ هی-
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 کوچولو یالبته پر-یسام

 کرد یرفت طرفه پخش و آهنگ و پل یسام

 تر کیشدو خودمون نزد کیآهنگ قلبامون به هم نزد دنیشن با

 

************************************* 

 

 هیچقد عال نی/ حال منو بب هیو خوشحال یشبه شاد امشب

 

 جمعن نجایمن / خوبه که همه ا یبه خونه  ادیداره م عشقم

 

 و آرزومه دیعروس خانومه / عشق منه ام نیمن هم یایدن

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس
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 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 بلده قلبمو جادو کنه / با خنده هاش هوا رو خوش بو کنه خوب

 

 دونه یرو م یو بم عاشق ریبلده برقصه عاشقونه / ز خوب

 

 و آرزومه دیعروس خانومه / عشق منه ام نیمن هم یایدن

 

 روزگاره ی هیهد نینداره / قشنگ تر ینگاهشو کس ناز

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب

 

 خوامت یخانوم ماه تموم عاشقونه م عروس

 

 شده به نامت نیمنه جون منه بب قلب
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************************************* 

 

 اتاق میبغلم کرد و رفت یسام

 زد مهیمن و گذاشت رو تخت و روم خ آروم

 دوستت دارم-

 کوچولو من یدوستت دارم پر شتریمن ب-یسام

 لباش و گذاشت رو لبام و

 میکرد لیبه طعم عشق تبد گریکدیو طعم تقاص و در کنار  میخوشبخت ما

 

 

 ـــــــــــــــــانیـــــــــاپـــــــــــــ

 1395/ 4/9  خیتار

  4:15  ساعت

 زاده یبخش هی=هد سندهینو
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