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 به نام تنها پناه پناهان 

 

 

 ... یشویروز دوباره بلند م کی یکم اورد یشک نکن اگر در زندگ

 ادامه آن...  یبرا خواهدیبلند و خاردار است که شجاعت و صبر م یمانند تپه ها یزندگ

  ؟یخورده ا شکست

  ؟یخورده ا نیزم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  ؟یادامه ده یو زار ونیبه ش یخواهیم یک تا

 و به راهت ادامه بده... شک نکن اگر پناهت خدا باشد  ستیاست... با وقتش

 ... یشویپناه نم یوقت ب چیه

 

 :یجانیعاشقانه و ه رمان

 رفتـــن  وقت

 قلم: به

 و  ینیخوئ نرگس

 اصغر پور  ایپر

 : یاصل یها تیشخص

 ..مای.. فاطای..پرالدی..مایمح

 .. وانی.. کارشی.. ککارن

 

 شروع: خیتار

۱۳۹۶/۱/۲۱  

  

  دیاز خوندن رمانمون لذت ببر دوارمیام

 از افراد ساخته شده ....  یلیخ یها لقهیرمان با س نی.... ا
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 : یبعد یها رمان

 شده ماه  رام

  بهــــار

 

 میبه تمـــام زندگـــ میتقد

 

 **"کمیفصل "**

 تو؟ سرم رفت یکنیچقدر زرزر م گهی: بسه دایمح

 !ایشد  یبد ی:اه باز جوجواریمه

  شدمیداشتم از دستش کالفه م گهید

 زدیداشت غر م زیر هی

 تو مالجت ها! زنمیم امیاخم گفتم:م میکمیداد و  با

 دمیترس یوا یو گفت : وا دیخند بلند

 رونینکبت و بنداز ب نیا ایبلند داد زدم: مااماان ب یصدا با

 شهیدلم برات تنگ م ایو گفت: به جان مح دیخند دوباره

ا ب ی،خوبه من نبودن شهیچقدرم که دلت برام تنگ م یلبخند بزرگ زدم و گفتم: آخ هیهر شدن و در آوردم و  حالت

 دیفرستیهاتون رو م یمن عکس صاف یعشق و حال بعدشم برا نیریم مایو فاط ایپر

..... 
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 **^کمیادامه فصل ^**

 نکن جوجو یو گفت: حسود دیروبروم نشست و لپ مو کش اومد

 شو پس زد مو گفتم: به من نگو جوجو  دست

 ییبه اون ها هیشب یلیو گفت : آخه خ دیخند

 بهش رفتم یچشم غره حساب هی

 و گفت:  دیبوس جلو و لپ مو محکم اومد

 . .ییفدات بشه جوجو یداداش یاله

 اومد رو لب مو گفتم؟ یطانیلبخند ش هی

 انشااهلل

 نجایا ادیب خواتیم مایرم لباس هام و عوض کنم ، فکر کنم فاط یو گفت: من م دیخند دوباره

 در اتاق و بست.. عیحرف سر نیا بعد

 ...میام خورد به گوش چشم

 بود.. لنتیرو سا یول خوردیروش افتاده بود و داشت زنگ م مایفاط اسم

 ..یگاو یلیکه جواب دادم گفت: خ نیهم

 ..نهی... انتر .. نکبت.. بوز یدیکه جواب نم یکردیم یداشت ی.. چه غلط شعوریب

 به من بدبخت؟ یدیادامه بده و گفتم: بسه چقدر فحش م نزاشتم

 ادیدر گوشت تا حالت جا ب وابونمخیاونجا دو تا م امی: حقته اآلن ممایفاط
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 چرا انقدر پشت تلفن  نیا ایخدا اوووو

  شهیم یسگ

 نزن خودی.. انقدر  هم حرف ب ایتلفن گفتم: پاشو گمشو ب پشت

 رد قطع کردم یکرد به حرف زدن که همون موقع گوش شروع

 کار نیاز ا ادیانقدر خوشم م خخخ

بغل خونه ما بود  قایدق یفاط نیا ی.. ولادیتونست شب ها ب ی...او نا چون خونشون دور بود نم ومدیام م یپر کاش

 خونشون...

 سالم ونه... ۱7.. از کالس اول تا اآلن که میهست یخانوادگ یها دوست

تو  یه سالگتکواندو کار بود و از د یفاط یول نطوریهم هم ایبودم و پر نتونیبدم یمل میت رهیذخ یها کنیجزء باز من

 بود... یمل میت

 

 **^ادامه ^**

 ..میمعروف نبود ادیرو شکر ز خدا

 بشناسن ما رو.. ومدیم شیکم پ یلیخ

 بود.. یخوشگل یلیدختر قد بلند و خ ایپر

 ناز بود.. یلیداشت و خ یسبز یچشما

 هم از ما دو تا قد بلند تر بود.. مایفاط

  یداشت با مو ها یکم رنگ یآب یچشما

 نداخت...... یو لوند بود.... لحن حرف زدنش هوش از سر همه م دیروشن.... اونم سف هیا قهوه
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 پر رنگ بود ... یچشم ام آب منم

 تو پر بودم.. یداشتم... ول یقشنگ کلیه

 بود که صدام فوقوالعادست... نی..ا دمیکه از خودم شن یفیتعر

 ....زدیحرف اول رو م ایما سه نفر پر نیاز ب یتو عشوه گر یراست

 یبریو شرکت سا وتریسالش بود و مهندس کامپ ۲8 ی....مهداریمه یکیو اون  یمهد یکیتا داداش دارم....  دو

 سالشه .... ۲۳شهر بود و  یفضا یو طراح یسال دوم نقشه کش یهم دانشجو اریداشت.. مه

 بودن.. کلیدو شون قد بلند و خوش ه هر

 ......یزن داداشم دارم که تازه نامزد کرده با مهد هی

 بود... اسمش هم مهسا بود...... یخوشگل یلیخ دختر

 خرده به خودم برسم.... هیتا  پاشدم

 ....دمیپوش یآسمان یشلوارک سو مه و تاپ آب هی

 به خودم ادکلن زدم.... میکمیبلندم و باز گذاشتم و  یموها

 اومد تو.. اریکه در باز شد و مه خوندمیم لب آهنگ ریواسه خودم ز داشتم

 کرده..... و دست هاشو از هم  پیبه من کردو گفت: به به جوجو چه خوشت رو

 تو بغلش....  دمیو پر دمیکرد منظور شو فهم باز

 ... نییپا ومدیپله ها داشت م از

 در به صدا در اومد.... زنگ

 خودم باز کنم در و براش... خوامیگفتم: باز نکن م اریرو به مه دمیدوئیو همون طور که م نییپا دمیاز بغلش پر زود

 ....و حس شدیو باال م نییبلندم پا یموها



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
9 

 

 .....دادیبهم م یخوب

 ...دمیو د یباز کردم اول فاط درو

 .... گهیتو بغل همد میدیپر

 هم  میکه داشت شیپ قهیعکس چند دق بر

 ....میکردیفحش بارون م گرویهمد

 تر بود... کیسال ازش کوچ هیبود و  یداداش فاط دمید سرش محمد و پشت

 نمتیبیم یکیبرو تو اآلن  هیچه سرو وعض نیاخم بهم سالم داد و گفت: ا با

 کامل باز بود... قمیبچم  گفتیم راست

 هم سالم کردن.. اریتو و با مه اومدن

 رو برسونم.. یرم...فقط اومدم آج یمن م گهیرفت طرف در و گفت: د محمد

...... 

 

 **^ادامه^**

 تو اتاقم..... میبا مامان و بابام رفت یو بعد از حال و احوال کردن فاط میکرد یخداحافظ باهاش

 ؟یآورد گفت :فردا ساعت چند پرواز دار یکه داشت لباس هاش رو در م یدر حال مایفاط

 ....میبر میخوایو گفتم: بعد از ظهر م دمیتخت دراز کش رو

 از اون پسره چه خبر؟ یو گفت: راست دیدراز کش اونم

 : کدوم؟؟؟ایمح
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 ....دیزنیشو بعدش به هم م قیحد اقل دو هفته باهاش رف یخوشگل نیبابا پسر به ا گه،ید ای: آرمایفاط

 ..دونمیخودمم نم گهیشو د نیبهش دارم ... ا یمن حس بد یها ول هیپسر خوب یلی... خ ادی: اصال ازش خوشم نمایمح

 زد تو سرم و گفت: خاک بر سرت آروم

 . ..یترشیهم م آخر

 ...یریگ یمو گفتم: از تو که بهترم پشت تلفن همش گاز م دیخند

 ... ومدیازش صدا ن گهید

 کرد.. یدرتون ازت خواستگار یجلو شیدو ماه پ ادتهیگفت:  هیبعد چند ثان یول

 و گفت:  دیدر.. بلند بلند خند هیموند ال چارهیب یو انگشت ها یدرو بست توام

 ...نیتو زم میکه آخرش هم ولو شد میبود دهیانقدر خند یمن و پر یوا

 حقش بود.... انگول،  نکبت،... شعوریب یخندم گرفت و گفتم: پسره  خودمم

 ...یکه بر نگرد یبر یخوایبخواب بچه فردا م ریو خاموش کرد و گفت: بگ آباژور

 ....شمیزدم تو سرش و گفتم : تازه از دست تو خالص م ام و بستم و همون طور چشم

 شدم.... داریب اریو مه مایفاط یبا جر و بحث ها صبح

 ...دادنیم کیرک یفحش ها گهی... و به همدزدنیم گرویهمد داشتن

 ...ستیحواسشون ن دمید

 رو برداشتم و پرت کردم ظرفشور.... بالشم

 درست خورد تو سرشون... خخخخخ

 تعجب برگشتن و به من نگاه کردن.. با
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 بودم ها... دهیمثال کپ ،یجنگل یها وانهیزدم و گفتم: د لبخند

 ...... نیدیبازم شما ها خواب دمیاخم کرد و گفت : من رفتم دانشگاه اومدم د اریمه

 پاشو.... گهید بسه

 هم به جمعمون اضافه شد... ایساعت پر کیاز  بعد

 خوش گذشت به من..... یلیخ

.............................................. 

 نگاهشون کردم ... دوباره

 بمونم..... خواستمیدور م میزندگ یکس ها نیزتریسه ماه از عز من

 .......دمشونیدیم شتریکاش زمان بود تا ب اوف

............................... 

 

 **^ادامه ^**

 تخت  یرو دمیو کوفته دراز کش خسته

 نفره هتل.... کی

 ......میبود ماینه ساعت تو هواپ قایدق

 ....شهیراحت م المیرو ببرم خ یقهرمان نیا من

 گردش.. و بعد میبر میخوایهم م فردا

  نیسخت و سنگ یها نیساعت تمر چند
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 .....شهیم شروع

 استرس مسابقه رو داشتم که نتونستم بخوابم...... آنقدر

 کردم و چشم ام و بستم...... کیکل یعسکر دیوار حم وونهیرو گذاشتم تو گوشم و رو آلبوم د یهندسفر

 .......دمیزد از خواب پر یعسکر دیکه حم یبا داد یخوابم برد ول یک دونمینم

 خوند؟؟؟؟؟؟؟یداشت م یطور نیاز شب هم یعنیاوووو     

 ..کوفته و خسته بود..... ییآب و هوا طیبه خاطر شرا بدنم

 به بچه ها و استاد زدم .... یسر هی

 تا برن گردش... شدنیآماده م داشتن

 زود اومدم که لباس بپوشم و بدم.. منم

 و  یشال همون رنگ هیپر رنگ و  یآب یشلوار ل هیو  یکوتاه آب یمانتو هی

 ....دمیربوک و ساعت ستش رو پوش یها یکتون

 ......میربوک هم برداشتم و د برو که رفت فیو رژ لب هم زدم و ک ملیر

 .....میکردیرو با شور و شوق نگاه م یخیتار یبرج ها میداشت

 به ............................ به

 ......ییبود خدا ییبا صفا یکردم عجب جا فیک

 مسابقات دعوت نبود.... نیتو ا ایکه پر فیح

 ....گهی..... ماس د شانس

 .......میتا به رستوران بر میرو بش ابونیاز خ میخواستیم
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 ..شدمیرد م ابونیکه داشتم از خ نطوریهم

 ....رفتیم یبه طرف پسره جوون یتینها یکه داشت با سرعت ب ینیخورد به ماش چشمم

 به سمت پسره..... دنیتو پا هام اومد و شروع کردم دو ییرویشد که ن یچ دونمینم

 خوره که.......چند سانت مونده بود تا بهش ب فقط

 به سمت خودم...... دمیپسر رو گرفتم و کش دست

 

 **^ادامه^**

 ...نیزم میکه دست پسره تو دستم بود خورد یدر حال محکم

 پسره نگاه کردم .... به

 داد...... یرو بسته بود و لب هاشو رو هم فشار م چشماش

 هنوز تو شوک بود....   نکهیا مثل

 تابنور آف ریرنگش ز یمشک یموها

 ....کردیو جذاب ترش م زدیم برق

 رو باز کرد...... چشماش

 داشت المصب....... یخوشگل یعجب چشما یوا

 رنگ داشت.... اهیس یپر رنگ بود و دور مردمک چشمش حلقه  یلیخ یتوس چشماش

 .....کردیمن نگاه م یتو چشما اونم

 که برامون به وجود اومد.. یحالت نیا با



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
14 

 

 شروع کرد به داغ شدن.... تنم

 پسره بلند شد و دستشو به سمت من دراز کرد...... هیچند ثان بعد

 بزرگ و مردونش نگاه کردم...... یدست ها به

 ....رمیبود که دستشو بگ نیته قلبم ا یکه خودم پاشم ول گفتیبهم م یحس هی

 دست مو گذاشتم تو دستش ... گرم

 و بلندم کرد.... دیکش زد و با دستش منو به باال یلبخند

 و گفت: ممنونم دیبه شلوارش کش یدستش دست یکیطور که دستم تو دستش بود با اون  همون

 ه؟؟؟؟یرانیمگه ا عه

 تعجب بهش نگاه کردم..... با

 ن؟یهست یرانیلبخند زد و خواست حرف بزنه که گقتم: مگه ا دوباره

 هستم... یرانی: بله اپسره

 داشت..... یقشنگ یچه صدا یوا

 رو ول کردو دست راستش رو به طرفم گرفت و گفت: خوشبختم  دستم

 مو گذاشتم تو دستش... دست

 من گرم بود.. یاونم مثل دستا یدستا

 

 **^ادامه^**

 زدم و گفتم: خوشحالم که نجاتتون دادم..... لبخند
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 به سمت رستوران... میحرکت کرد باهم

 نشده بودن....چه بهتر....... من ریمتوجه تاخ میکس از افراد ت چیه

 من اآلن مرده بودم... یگفت: ممنونم اگه شما نبود پسره

 بود... فهیزدم و گفتم: وظ لبخند

 ه؟یبپرسم که اسمتون چ تونمیزد و گفت: م یدختر کش لبخند

 هستم و شما؟ ای: بله، محایمح

 ..نیدار ییبایهستم.... اسم ز الدی: مپسره

 ... راحت باش من با همه راح تم....دیسوم شخص صحبت نکن خواهش کنم با شهی: مایمح

 ....؟؟نجایا نیاومد یزدو گفت:چشم، برا چ لبخند

 معروف نبودم.... ادیشده بود برام... گفتم که ز یعاد

 هستم و فردا نه پس فردا مسابقه دارم... نتونیبدم یمل میاومد رو لبم و گفتم: من جزء ت لبخند

 و مکث کرد .... دیباال پر ابروهاش

 ...نیاومد یگذاشتم فکر کنه و گفتم: شما برا چ ادیز

 .... رمیچشم ام نگاه کرد و گفت: من اومدم مدرکم رو بگ تو

  ؟یبپرسم مدرک چ شهی: مایمح

 ...یصنعت ی: طراحالدیم

 همه راهو  نیره ا یم یک اوووووووووووه

 ؟یریطرف مو گفت: کجا م برگشت
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 و گفتم: رستوران.....رستوران اشاره کرد م به

 ......مینداره باهم غذا بخور یبی: اتفاقا منم گشنمه،  اگر عالدیم

 ....دونمیهام و دادم باال گفتم: نم ابرو

 ....میرستوران شد وارد

 .....واو

 خوشمل بود.... چه

 بودن و اون ورش هم آدما مشغول غذا خوردن بودن.... دهیبود کش نیزم یکه رو یآب یرو یپل چوب هی

 بود .. خوشم اومد.. یقشنگ یفضا یلیخ

............................. 

 

 *فصل دوم*

 هستن؟ یک شونیا دیبگ شهیم یو گفت: خانم سلطان دیما رو د میسرپرست ت میاز پل رد ش نکهیا قبل

 بگم..... یحاال چ یوا

 ...: پسر خالشون هستمالدیم

 : خوشبختمیمراد خانم

 من نهار رو با دختر خالم بخورم؟ شهی.. م نی: همچنالدیم

 چشم غره به من رفت و گفت: هی یمراد

 در باش.. ی.. رو به من لبخند زد و گفت: زنگ زدم جلو دیبفرمائ بله
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 گفتم و روم و ازش برگردوندم..... یا باشه

 چشم چپ....... کهیزن

 ....کردینگاه کردم که داشت با لبخند به من نگاه م الدیم به

 به دلم نشسته بود... ییجورا هی

 بود..... یخوب پسر

 بود... یدروغ باحال ییخدا نینگاهش کردم و گفتم: آفر طونیش

 نگفت ... یزیو چ دیخند

 به سمت پل... میحرکت کرد ییدوتا

 ۱5ود نوشته ب یسیود فقط خوشگل تر بود و عمقشم به انگلب یعاد یاستخر ها نیپل انداختم ع ریبه آب ز ینگاه هی

 متر.....

 ....دمیترسیخورده م هی راستش

لند قد ب کلیبودم و غرق ه ستادهیوا ینجوریاز راه و رفته بود اما من هم کمی کردینگاه م نییکه به پا یدر حال الدیم

 شده بودم.. الدیم یو ورزش کار

 کرد....... ریو نگاهم و غافل گ برگشت

 زدو به سمتم راه افتاد...... لبخند

 به سمت پل... دیبگم دست مو نرم گرفت و کش یزیبزا ره چ نکهیا بدون

 مردونشه  یدستا یکه دستم تو نیا از

 ..رفتیم یلیو یلیق دلم

 ...نمیو اشاره کرد که بنش دیبرام عقب کش یصندل
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 انداخت..... ی... خودش هم روبروم نشست و به اطراف نگاهنشستم

 گذاشته بودم.. نیذرب ریکار هاشو ز همه

 ....دنیچرا چشمام به حرفم گوش نم دونمینم ینگاهش نکنم ول خواستمیم

 اومد و منو رو به سمتمون گرفت و به زبون خودشون خوش اومد گفت به ما.... گارسون

 منو رو به سمتم گرفت و گفت: الدیم

 انتخاب کن... تو

 شدم.... یجور هیکه منو تو خطاب کرد  نیا از

 زدم و منو رو از دستش گرفتم... لبخند

 ها رو انتخاب کردم... یاز ماه یکی

 هم داشت..... یرانیا یرستورانش غذا کاش

 برنج هم باشه اونم قبول کرد.... دیبا گارسون صحبت کردم و گفتم که حتما با یسیانگل به

 منو انتخاب کرد.. یهم غذا الدیم

 ...نیها آفر یزنیحرف م یسیگارسون رفت گفت: خوب انگل نکهیا بعد

 ؟یگینگاهش کردم و گفتم: تو که راست م طونیش

 خنده گفت: به جونه تو.... با

 و گفتم: چرا جون من ، جون خودت... دمیخند

 .....دیو کش مینیو ب دیخند

 ..کردیم یمهد شهیکارو هم نیکردم ا تعجب
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 نکن جوجو... یطونیکه گفت کفرم در اومد: ش یبعد یجمله  با

 بهش رفتم و گفتم: به من نگو جوجو..... یغره ا چشم

 گه؟یم نویا شهیهم هم سایو گفت: مل دیخند دوباره

 ؟ی: مگه ازدواج کرددمیتعجب پرس با

 ....دهیزن م وونهیبه منه خل و د یو گفت: ک دیخند

 ...یدل بنده رو برد ومدهیآقا... هنوز ن یدلم گفتم خودتو دست کم گرفت تو

 غذا رو آورد..... گارسون

 بود.... یخوشمل یبه چه ماه به

 به خوردن... میحرف شروع کرد بدون

ون استخ دینخور ، شا ینطوریبشقاب و برداشت و گفت: دختر ا الدیکه م یشروع کنم به خوردن گوشت ماه خواستم

 داشته باشه....

 .....گهید گفتیم راست

 .........یاریدر م یو خنگ باز یبگه اگه دلتو برده چرا هوش و حواس ندار ستین یکی

 

 **^ادامه^**

 کردم و بشقاب و گرفتم و شروع کردم..... تشکر

 خورده بودم.. یهفده سال زندگ یبود که تو  ییغذا نیبه خوشمزه تر به

 خوشمزه بود... پسندت حرف نداره یلیاوووم خگفت: الدیگارسون ها م لهیبه وس زیرو م یجمع شدن غذا بعد

 نگفتم... یزیزدم و چ لبخند
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 در اومد اوف وقت تموم شده بود..... میگوش یصدا

 اونجا باشم.... گهید قهیبود گفت تا ده دق یرو برداشتم... مراد یگوش

 ...یآشنا شم البته اگه تو دوست داشته باش شتریگفت: دوست دارم باهات ب شدیکه بلند م یدر حال الدیم

 زدم و گفتم: بله البته.... لبخند

 کرد.. ویس میگوش یرو تو شمار

 خواست ازش دل بکنم.... یدلم نم یانگار

 ....اوووف

 

 **^ادامه^**

 ....میهامونو شروع کرد نیلباس هامون تمر ضیبعد تعو میدیکه رس نیهم

 ...یمردم از خستگ یداشتم م اوووف

 بدونه استراحت.. پدر مو در آورد... نه من کل بچه ها... نیساعت تمر چهار

 ...وونهید یشد..خل و چل ها ینم افتی یا گهید زیچ یو فاط یپر یزدم... جزء فحش ها یسر هیهم  میگوش به

 که با بچه ها خوردم برگشتم به اتاقم.... یشام بعد

 ناشناس بود.. یبا شماره  ی.. اس ام اس اومده بود برام ولمیرو گوش دمیپر

 کردم.... بازش

 ؟یخوب ایبود: سالم مح نوشته

 ن؟؟؟یبود ا یک
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 دادم : شما؟؟ جوابشو

 ...گهید الدمی: مطرف

 پسر مهربون بود.... نیآخ جووون ... چقدر ا یوا

 زنگ زدم بهش..... عیسر

 ..سالم...

 ؟ینکرده بود ویاسم بند رو س یعنی یبا حال یلیگفت: خ دویخند

 رفته بود....  ادمی دی: ببخشایمح

 رون؟یب میبر یایب شهیلحظه مکث کرد و گفت: م یبگم که ...  خواستمی: مالدیم

 باال... دیپر ابروهام

 ...امیب زارنی: نمایمح

 دست و اون دست کرد و گفت: خب قالشون بزار نیا کمی

 ...هیزدم و گفتم: فکر خوب لبخند

 م؟یکجا بر اما

 خوشحال گفت: نگران اون نباش الدیم

 آدرس هتل رو بده..... حاال

 کردم.. یو دادم با هاش خداحافظ آدرس

 دنبالم... ادیبهش اس بدم که ب دنیخواب هیبق یشد وقت قرار

 بهم خوش گذشته بود... یلیامروز بعد ظهر خ نیبخوا راستشو
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 گرمش افتادم که دست مو گرفت... یدستا ادی

 ...رفتیم یلیو یلیتو دلم ق یزیچ هی

 به راه رو زدم اکثرا برق ها خاموش بود... زود بهش اس دادم و مشغول آماده شدن شدم... یسر هیو  پاشدم

 برا قم.... یورن یبا کفش ها دمیپوش یمشک دیسف یو مانتو یمشک نیج هی

 داشتم... دیسف یتاپ دکلته  هیمانتو  ریز

 ...ملیرژ لب قرمز هم زدم با ر هی

 خوشگل شده بودم.... یلیخ یوا

 برداشتم و آروم از اتاق خارج شدم.... لمویمبا

 ده بود... بایتقر ساعت

 هتل انداختم.. یبه سالن خروج ینگاه

 کس نبود... چیه شیآخ

 ....نمیو بب الدیدست به دست هم داده بود که من م زیهمه چ انگار

 مدل باال دم در هتل بود.. نیماش هی

 انداختم... نیماش ینگاه به تو هی

 بود... خودش

 و سوار شدم... رفتم

 خانوم گل... ایو به من نگاه کرد و لبخند زد و گفت: سالم بر مح برگشت

 ؟یگفتم: سالم خوب دمویخند
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 : منم به لطف شما خوبم...الدیم

 و به حرکت در آورد... نیماش

 ؟یری: کجا مایمح

 ...؟یشام خورد نمی: اول بگو ببالدیم

 تکون دادن سرم بهش فهموندم که خوردم.... با

 ؟یا هیعشق و حال؟ پا میبر ی: منم خوردم پس موافقالدیم

  تمیگفتم: پا دمویخند

 کرد.... ادیضبط و تا آخر ز یصدا دویخند اونم

 بود. یمیابراه ثمیجور خاص از م هی آهنگ

 ...کردمیم ریرو هوا س بایتقر

 قطعا یگردیم ایتالیا یتو کوچه پس کوچه ها بهیبا پسر غر یبفهمان دار اریو مه یخانم بخند... اگه مهد ایمح آره

 . .......کشنتیم

 بفهمه؟ خواتیم یبابا ک وللش

 بود... یپسر خوب الدیضمن م در

......... 

 

 **^ادامه^**

 ذوق کردم.... ییجورا هی دمیرو د یشهر باز یوقت

 شدم و منتظرش موندم.. ادهیپ زود
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و چنگ  الدیرفت و بدون اراده لباس م یاهیکه چشم ام س میومدیم نییاز چرخ و فلک بزرگ پا می....با هم داشت

 زدم...

 به من نگاه کرد.. یو با نگران برگشت

 ؟یشد یچ ایگفت: مح ستیحالم خوب ن دید یوقت

 آزمون فاصله نداشت برد و نشوند... ادیکه ز یمکتیشو نه هام گرفت و منو به سمت ن از

 ....نیجا بش نی، هم یخوب ش یبخرم بخور یزیرم به چ یکرد به من و گفت: من م رو

 رفت... یبه سمت بوفه شهر باز عینگفتم اونم سر یزیچ

 کنم فشارم افتاده بود.... فکر

 ....دمینفهم یزیچ گهیشد که چشام رو هم افتاد و د یچ دونمینم

 که به صورتم خورد چشمام  و باز کردم.... یآروم یضربه ها با

 یتخت نشسته بود و داشت با دستش به صورت من ضربه ها یرو الدیبودم و م دهیتخت دراز کش یرو یاتاق یتو

 ....زدیآروم م

 کجاست؟ نجایجام نشستم و گفتم: ا سر

 ....مارستانیشد ببرمت ب ینم نجایا ارمتیمنه... مجبور شدم ب یخونه  نجاینگاه کرد و گفت: ا یبا نگران الدیم

 انداختم... یاتاقش نگاه به

 بودم.. چاندهیافتاد که همه رو پ ادمی هوی

 برم ... دیو به سمت در رفتم و گفتم: من با دمیجام پر از

  ؟یجوریاز پشت سرم اومد: ا صداش

 خودم نگاه کردم.... به
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 و شالم تو تنم نبودم... مانتو

 ...یاریمنو در ب یلباس ها یو گفتم: تو حق نداشت اخم بهش نگاه کردم با

 ......ستمین یجنبه ا ینکردم... آدم ب یکار چینکن ه الیخودت فکر و خ یبرا یکرد و گفت: الک اخم

..... 

 

 **^ادامه^**

 من کجاست؟ یرو بشه گفتم : معلومه ، لباسا یعصبان

 دفعه رنگ صورتش قرمز شد ... هی

 بود ... تیکنم از عصبان فکر

 به سمت من .. ومدیبه قدم داشت م قدم

 ...واریقدم بدم عقب ... که خوردم به د هیکه شد مجبور شدم  کمینزد

 بود... دهیبه من چسب بایتقر

 قرمزه قرمز شده بود.. چشمانش

 ...کردیبه صورتم حال مو بد م خوردیم یوقت شیبلند و عصبان یها نفس

 .... یدرباره من اشتباه قضاوت کن یکه زوم کرده بود تو چشمام گفت: حق ندار ینطوریهم

 شه؟یم یتر از خودش گفتم: اگه کنم مثال چ پرو

 ... سیکرد نت واسه من بده دو ثان مهیق مهیجوجو ق نیگفت: بب مویشونیچسبوند به پ شوین شویزدو پ پوزخند

 ... یبکن یتون ینم یغلط چیپوزخند زدم و گفتم: ه منم
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 باز شد و با تعجب زل زد تو چشمام..... اخماش

 گذاشتم و به عقب هاش دادم.... نشیرو س دستامو

 ...دمیبرداشتم و زود پوش دمیتخت د نییشال مو پا مانتو

 ....شمیخودم قرمز م شیاز خجالت پ دهیهامو د نهیکه تا خط س افتمیم نیا ادی یوقت

 ... دمیکشینم بود انقدر خجالت لیباز فک و فام واال

 ...ردکیو نگاه م رونیاز پنجره ب یبود تو هم و با ژست خاص دهیا خماشو کش دمیپوشیکه داشتم لباس م یزمان تمام

 داد ازش دل بکنم... یبازم دلم اجازه نم یبودم ول ریازش دلگ نکهیا با

 چم شده بود؟.... دونمینم

 ...دمیکش نییدر و پا ی رهیدستگ

 بگو.... یزیال مصب به چ خب

 ...کنمیدق م دارم

خوشگلش در اومد :  یلحظه صدا نیتا ببندم که آخر دمیدر و کش گهینم یزیچ دمید یدادم ... وقت یطول کمی

 . ..رسونمتیم

 که کرد الل شدم... یخواستم حرف بزنم که با نگاه تا

 .. دیدر خونش و محکم کوب تیعصبان با

 کارا رو نکن .. نیآخه المصب ا د

 ..یکنیجذب خودت م شتریمنو صد برابر ب یدیکه انجام م یحرکات نیبا ا یدونینم

 نشستم برام بست... یبرام باز کرد وقت نویماش در

 ...نیکرده .. آفر تیبچه ترب ینجوریگفت به مامانش که ا نیآفر دیبا
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 **^ادامه^**

 دراومد.... میگوش یکه صدا میکرده بود ینصف راهو ط بایتقر

 جونم بود.... یآخ جون داداش یوا

 جواب دادم... عیسر

 جونم.... ی: سالم داداشایمح

 ؟یدل من خوب زی: سالم عز اریمه

 اون خر چسونه ها چطورن؟ یآها راست کنن؟یم کاریو مامان بابا چ یمهد ؟ی: آره خوبم تو خوبایمح

 بلند شد... مایو فاط ایپر دادیداد و ب یبگه که صدا یزیو خواست چ دیبلند خند اریمه

 به به .... یگاف دادم چه گاف خخخخخخ

  شعوریب کلتیبا اون ه ییکه گفت: خر چسونه تو دمیرو شن ایبلند پر یصدا

 . ..میخوریلواشک و آب زرشک م میو دار میبا هم فرح زاد یدلت بسوزه ما اآلن همگ تازه

 اومد که گفت: دلت بسوزه مایبلند فاط یصدا

 ..هم دلم سوخت.. واقعا

 ....دیقهر بودم ناراحت بودم، شدددددد الدیبا م نکهیا از

 .....یخواهر نجایا هیاومد که گفت : جات خال اریمه یصدا

 ....دیبود که به گوشم رس سایمحمد و پر یخنده ها یصدا بعدشم

 کال خاموش کردم.... میگوش اریمه یوسط حرف زدنا یشد ول یچ دونمینم
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 .....میگفتیهم بهشون نم ییجا میرفت یاگه م یتو اردو بودن حت یپر ای یفاط یوقت شهیهم

 . ..سوزننیدل من و م نایا شهیهم یول

 نبودم حالم بهتر بود.... الدیاگه اآلن با م دیشا

 که بهش زده بودم ناراحت بودم.... یحرف از

 .....ستادیاز حرکت ا نیکه ماش کردمیفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 . ..میهتل یجلو دمیدباال گرفتم  سرمو

 هتل رفتم.... یسست به سمت ورود یخارج شدمو در و آروم بستم و با قدم ها نشیحرف از ماش بدونه

 نباشه اونجا.... یشکیکنه ه خدا

 شان سه من دارم؟ نمی... آه ... ا شهیرفتم پشت ش آروم

...... 

 

 **^ادامه^**

 ...زیهتل نشسته بود پشت م یمنش

 برم؟ یمن چجور حاال

 تا گم و گور شه ..... ستمیخاک بر سرم مجبورم وا یا

 .....کنهیجور منتظر داره منو نگاه م نیهم الدیم دمید برگشتم

 ....یگرفته بود، حساب دلم

 روز بود.... نیاول مثال



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
29 

 

 پاشد و به سمت آشپزخونه رفت... نکهی. .. تا استادمیوا یساعت مین هی

 رفتم باال... یو از هفت طبقه با بدبخت دمیدو الدیبدونه نگاه کردن به م عیسر

 اتاق و آروم باز کردم و وارد شدم.... در

 نگاه کردم .... نییاز پنجره به پا عیسر

 اونجا بود.... هنوزم

 بودم.... دهیواقعا ترس یداشتم که تند برخورد کرده بودم ول قبول

 و روشن کردم..... میگوش

 زنگ زده بودن... گهیهشت بار د قایدق

 هم واسم فرستاده بودن.... عکس

 لو اشک .... ایآب زرشک دستشون بود  وانیل ای همشون

 خاموشش کردم.... عیو حس کردم سر میکه لرزش گوش نیهم

..................... 

 ماه از اون روز گذشته بود.... کی بایتقر

 ....کردمیگرم م نیسنگ یها نیهمش حواس خودمو با تمر 

 دادم.. یبود جواب نم رانیکه از سمت ا ییبه تماس ها ادیبد بود و ز یلیخ حالم

 چم شده بود... دونمینم

 تنگ شده بود.... الدیم یدلمم برا نیبخوا راستشو

 شد؟یم یچ یکرد ینم یخب اگه بداخالق المصب
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 ..... نمشیو من دوباره بب ادیاون روز دوباره ب خوادیم دلم

................. 

 .....رونیب ییگرفته بودم که برم تنها یروز کامل و مرخص هیسرپرست  از

 گرفتم و زود از شهر خارج شدم... یتاکس

.... 

 

 **^ادامه  ^**

 .......الدیفکر و ذهنم شده بود م تنها

 شدم و شروع کردم به قدم زدن..... ادهیپ یتاکس از

 تنگ شده بود.... رانیبرا ا یحساب دلم

 

 شد....... ینم یها نره ول ی.. فکر مو مشغول کنم تا به باقالزایچ نیبا فکر کردن به ا کردمیم یسع

 بود؟  یفراموش نکردمش؟؟؟ مگه اون چ چرا

 قدم زدم ..... نطوریو هم نییهمراهم بود، سرمو انداختم پا تارمیحداقل گ کاش

........ 

 .....زدمیشده بود که داشتم قدم م ینگاه کردم .... دو ساعت میگوش به

 .نشست کنارم .... یکیچقدر گذشته بود که حس کردم  دونمی.... نمنیشدم به زم رهیپارک نشستم..... خ مکتین رو

 بلند کردم و نگاش کردم..... سرمو
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 ....ومدیکه بهم زد خوشم ن یاز لبخند یپسره بود.... بور بود و خوشگل ول هی

لبخند زد... اه حالم بهم  هی.. ازت خوشم اومده.... یهست ییبایشد و به زبان خودشون گفت: دختر ز کترینزد بهم

 ببند..... شتریگفتم ن یبود به طرف م رانیخورد.... اگه ا

 .....شهیکه نم نجایا یول

 ..... کردیداشت نگاهم م منتظر

 .....ومدهیمن از شما خوشم ن یگفتم: ول یسیکردم و به انگل اخم

 .....ادیفکر کنم خوشت ب می: خب اگه با هم باشپسره

 .....میباهم باش ایب گهیاومده م نیمن حال ندارم اونوقت ا اوف

 باهاش رابطه برقرار کنن..... خواستنیم دنید یرو م یکی... تا  گهیبود د نیهم فرهنگشون

...... 

 

 **^ادامه^**

 . ....هییلبخنداش معلوم بود که آمد خوش گذرون و هوس گرا از

 .......مکتیرو ن فتمیو باعث شد ب دیبدم که دست مو محکم کش پاشدم

 برم خونمون...... دیاخم رو بشه گفتم: ولم کن من دوست ندارم باهات باشم.... من با با

 زد..... یمرموز لبخند

 .....شعوری..... کثافت ، ب یلعنت یا

 برو..... ابونیکه دهنمو  گرفت و من و به سمت خ کردمیو داد م غیگرفت و ج یم  میداشت گر گهید

 کمک ....... اااااااایخدا
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خلوت  یلیو پارک خ ابونیطرف هم که خ هیبدنش محکم بود... از  یلیکنم خ یشد کار یغلط کردم...... نم ااااایخدا

 بود...

پسره کامل از دور مج دستم و  یو دستا ییمحکم خورد به جا یزیکه حس کردم چ کردیم نیمنو سوار ماش داشت

 کمرم شل شد...... 

 شده که  یچ نمیپشتم نگاه کردم که بب به

 بود....... یکه دورش مشک یتوس ی لهیشد به دو تا ت رهیخ چشمام

 اندازه برام آشنا بود..... یب چشماش

  ییشده پسر اروپا هوشیجه به جسم بکه بدون تو گشتمیدنبال صاحبش م داشتم

 .......دیمو کش دست

 بود.... الدیمن .... م یخدا یوا

 الد؟یتعجب گفتم: م با

 غم آلود نگام کرد.... یو چشم ها یو با ناراحت برگشت

 حس کردم تو آغوشش غرق شدم.... هیبعد چند ثان یشد ول یچ دونمینم

 ....................................یگریبه د میدادیفشار م گرویشده بود و همد دهیچیمحکم پ گهیدور همد دستامون

 آنقدر آغوشش برام امن بود؟  چرا

 ....کردمیاحساس آرامش م چرا

 داشت که من دلبستش شدم.... یچ الدیم

 .... میدیکشیبود و آروم و با آرامش نفس م گهیهمد یرو شو نه  سرامون

 اغ بود......بدن هامون داغ د یول
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 نی... ا شتریداغ بودن و از همه ب نیو ا یکینزد نیاز آغوش پدرم هم دوست دارم..... ا شتریاغوش و ب نیا من

 دوست داشتم...... یلیآرامش... و خ

...... 

 

 *فصل سوم*

 .....مینشست مکتیهمون ن یرو

 سمت اون پسره نگاه کردم.... به

 ....دیمالیو سرشو م کردیما رو نگاه م تیگرفت.... خخخخ... داشت با عصبان خندم

 ......نیشده بود به زم رهیکرده بود و خ زونیاو مکتیهم دستاشو از ن الدی... منیشدم به زم رهیازش گرفتم و خ نگامو

 پاشد و شروع کرد به قدم زدن.. منم پاشدم و آروم پشت سرش راه افتادم.... قهیچند دق بعد

 بود ... دهیپوش یرشکشرت ز یو ت یمشک نیج شلوار

 ....کردیمرتب بود و آدم و جذب خودش م موهاش

 کرد و زل زد تو چشمام. .... ریشده بودم بهش که نگامو غافل گ رهیخ

 برق زد و دوباره به راهش ادامه داد...... چشماش

 ..؟یمردی..م ؟یو منو با خودت همراه کن یریدستمو بگ یایشد ب ینم یلعنت خب

 عشقا درسته..... نیبد گفتن از ا یکه هرچ فهممیم تازه

 .....؟واقعا

 که تو چشمامونه عشقه؟؟. یبرق نیا ایآ

 . کشهیدلم براش پر م ادیم ادمیتو بغلش  دیاون لحظه که منو با لبخند کش یوقت
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 .... دمید نشویماش تازه

 و زدو در و برام باز کرد و خودشم نشست..... ریگ دزد

 که من با ولع نفس بکشم ......... شدیبود و باعث م دهیچیپ نیعطر سردش تو ماش یبو

 کرد.. ادیو روشن کرد و صدا شو ز ضبط

 بود.....Emo Bandاز  ییتنها آهنگ

 .... شهیهر روز از پشت ش دمید ی(چشماتو م

 ...شهیهر روز و هم الیتو خ رمیگ یم دستاتو

 ..شه؟یبمونم بگو چرا نم خوامیباتو م من

 نمونده که حرفا مو بهش نگفته باشم و .. یکس گهیبگم د یآخه به ک دردامو

 ؟.... شهیکه به رنگ آت یدیسو اله که اشکامو آخه چرا ند هی نیا

 .........یی........ تنهاااااااااا

 .... یینجایکه تو ا کنمیحس م یول کشتمیم داره

 ..... ییایرو هیتو  ،،ییداره فردا ایدن یگذشته امروز ول گهید

 ........ دونمی. م......

 .....خونمیم نویو از تو چشات ا یتو دوسم دار که

 خونم ... نیا یهر جا شهیتو هنوز حس م هیخال یجا

 ......دونمیم بگو

🎸🎸🎸🎸🎸🎸 
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 ... یزایو من و تنها م یریم دونستمیم

 ... یزاریو غم ها تو ، تو دلم جا م درد

 ...؟یو بمون مگه دوسم ندار برگرد

 .... خوامینم یزیچ گهیعشق تو د جز

 لب هام .... یتو شده ورد رو اسم

 ..... خوامیو م نیمن فقط ا یعااااااشقم بگو

 ...یی..... تنهاااااااااااااااااااا

 ....ییجا نیکه تو ا کنمیحس م یول کشتمیم داره

 ... ییایرو یتو  ،،ییداره فردا ایدن یگذشته امروز ول گهید

 ....... دونمی....... م

 .... خونمیو م نیو از تو چشمات ا یتو دوسم دار که

 .......(مونمیخونم .... بگو م نیا یهرجا شهیتو هنوز حس م یخال یجا

........... 

 

 **^ادامه^**

 انقدر به دلم نشسته؟ چرا

........ 

 یدرجه عقب برده بود.. وا نیو تا آخر نیماش ی.. صندلکردیم ینگاهش کردم.. با اخم داشت رانندگ یچشم ریز

 خوشگلش بازم به زور جا شده بود.... یپاها ایخدا
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 بودم..... نیقد بلند تو ماش یژست نشستن پسر ا عاشق

ورم منظ ؟یکرد دایاز کجا منو پ یبگ شهیکه اومد تو ذهنم دست از فکر کردن برداشتم و رو بهش گفتم: م یسوال با

 بودم؟ من تو پارک یدونستیکه از کجا م نهیا

 فهممیگفت: بعدا م یبم و آروم ینگاهم کردو با صدا یچشم ریز

 بدونم خوامیاآلن م-

 یفهمیو باال انداخت و گفت : گفتم بعدا خودت م ابروهاش

تم گرف یمرخص یشه ، من امروز و با بدبخت یکه چ یکنیواسم اخم م یه ؟یطوریشدم و گفتم: اصال تو چرا ا یعصبان

 شم ادهیپ خوامیذره باد به کلم بخوره ، اصال نگهدار م یکه 

 . ..برمتیبگو من م ؟یبر یخوایهاشو باز کرد و گفت : کجا م اخم

 قدم بزنم..... خوامینگهدار م خوامینم -

 شما ها ... نیکرد میماه عصبان ی نیا تو

 ...  نمتیبب خوامینم ایدنبالم ن گهیشم ... لطفا د ادهیپ خوامیم نگهدار

 نکردم... ینفرم ... در ضمن چرا عصابت خورده من که کار هیمن  هیشماها ک-

 نگهدار-

 ادامه داد .... یخونسرد به رانندگ یلینکرد فقط خ یکار چیه

 نگهدار....... گمی، م ی، کر یشنویداغ شدم و صدام و بردم باال و گفتم: نم تیعصبان از

 بلندش کپ کردم یصدا با

 که گفتم نیهم دارمینگهنم -

 بازش کردم محکم زد رو ترمز ...... یکه کم نیو هم رهیمو بردم به سمت دستگ دست
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 دنیشدم و شروع کردم به دو ادهیپ عیسر

.................... 

 

 **^ادامه^**

 مقصدم کجاست..... دونستمیکه نم یدرحال دمییدویم تند

 دادم ..... رییو تغ رمیمس دمیساحل و د یوقت

 ود.... خلوت ب یلیخ

 ... رفته... گهیمد.. خب معلومه د ینم الدیاز م ییصدا

 ..... سیخ یشدن لباس ها نشستم رو شن ها فیکث الیخیب

 تنگ شده بود..... اریمه یاز همه برا شتریخانوادم، دوستام و ب یبرا دلم

 .......گهیکنن د فیرفتن هاشون برام تعر رونینداشتم تلفن هاشون و جواب بدم  حتما بازم از ب دوست

 کنارم نشست.... یکیکردم  حس

 کردم.... نگاهش

 .....کردیبود که به من نگاه م الدیم

 ره..... یکه نم گفتیقلبم م ته

که خودشون و آزادانه تو  ییشدم به آب ها رهیزود نگاه مو ازش گرفتم و خ یلحظه تو نگاهش گم شدم ول چند

 کردمیو درود دل م کردمیسه من بود تا آزادانه خودمو تو آغوشش جا مهم وا یکی. ...کاش دادنیآغوش ساحل جا م

 ....کردیباهاش و اونم فقط گوش م

 ....نیتا به حرف هامون گوش کنه ... هم میندار ویکه س نهیما آدما ا مشکله
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 .....کردنیتازه سواستفاده هم م چیکردن ه یدرک که نم میزدیحرف هامون هم که بهشون م تازه

 گفت... شهیها رو نم زیچ یسر هیخب بازم  یهستن ول مایو فاط ایپر درسته

 ؟یختیبهم ر نقدریشده که از اون روز به بعد ا یچ یبگ یخواینم -

 حسش کرد دیزد فقط با شهیحرف ها رو نم یدادم و گفتم: بعض رونیو با آه ب نفسم

 بتونم حسش کنم...... یاگه به من بگ دیخب شا-

 شهینم -

 چرا؟؟؟؟ -

 بازگو کنم یکس شهیپ نمویکه بغض سنگ دهی.. چون گلوم اجازه نم تونمیچون نم -

 یسرتق یلیتکون داد و گفت: خ سرشو

 خنده رهیزدم ز یکه زد پق یحرف از

...... 

 

 **^ادامه^**

 از حرف خودش خندش گرفت.... خودشم

 .....یزدیکه حرف تو به من م یاگه سرتق نبود گهید گمیخب راست م-

 نگاه کردم و گفتم: واقعا بگم ؟؟... بهش

 . ......گمینم یکنار مو گفت: آره بگو مطمئن باش به کس دیکش خودشو

 از اونا شده وصله قلبم....... یکیها تنگ شده که  یلیچند روز دلم برا خ نیشدم و گفتم: تو ا رهیخ ایدر به
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 بر ندارم...خب از دل اون که خ یدوسش دارم ول یلیذره مکث کردم گفتم: خ هی

بازم دلم براش تنگ  یباهامه ول المیتو خ شهیهم نکهیهم نداد...... با ا یاس ام اس خال هی یشمار مو داشت ول نکهیا با

 شده.......

 ه؟یشد و گفت: اون ک رهیاخم به روبه رو خ با

  هیک قایبگم دق تونمیزدم و گفتم: نم یکم رنگ لبخند

 گهید یخودت وونهیدلم گفتم : خب د تو

 حرف و به خودش بگم....... نیجرئت نداشتم ا یول

 ..........  گذرهیم یتو دلش درباره من چ دونستمیم کاش

  اوووف

......... 

 

 *^ادامه^*

........... 

 ....کردیو رو م ریرو ز ایو داشت با چشماش در زدیو اسم منو صدا م زدیم داد

 بهش بگم که  خواستمی..... م یآخ

 اخماش افتادم صرف نظر کردم..... ادی یوقت یول نجامیا

 کارش داشتم.... یرفت برا چ ادممی تازه

 اااااا  واال

 پسر..... نیکه ا زارهیآدم هوش و حواس نم واسه
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 ..... دید یو من و نم زدیداشت داد م نطوریهم

 کردم به سمت ساحل ..... شنا

 بهش نگاه کردم.... کردمیباال آوردم و همونطور که شنا م یو کم سرم

 و رو نمونده بود واسش .. رنگ

 .........نیها رم پرت کرده بود زم یبستن یحت

 که گفت:  دمیداد هاشو شن یصدا

 وونهیبرگرد د ایاخم نکنم مح گهید دمیتو رو خدا خودتو به من نشون بده ، قول م ایمح

 به من بود.... بایتقر الدیبودم و پشت م کیبه ساحل نزد یلیخ

 صداش کردم.... رمآ

 برگشت و با ترس به من نگاه کرد..... عیسر یلیخ

 بود ....................... رهیخ

 و خوندم........ یچشماش اول ترس و بعد خوشحال از

 که نگرانم شده بود..... خوشحالم

 ماه عقل و هوش من و برد؟ یروز به قلبم نفوذ کرد و تو  هیکه تو  هیک نیا ایخدا

 واقعا دوسش داشتم؟؟؟؟؟ ایآ

 .....جییییییییبود، ه چیجوابم .. ه واقعا

و هو  نیزم نیطرف هم ب هیو از  کنمی، داغ م میشدیم کیو به هم نزد میکردیخط قرمز هار و رد م یطرف وقت هی از

 ام............

......... 
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 یقلب من وا یگ یتو؟ نم یکجا بود،  وونهیو گفت: د دیچیدستم گرفت و بلندم کرد و دستاشو محکم دورم پ از

 سته؟یم

 

 *^ادامه^*

 التونه؟یدور کامل تو چشم ام زد و با اخم گفت: از فام هیو  برگشت

 نه-

 بدونم خوامی، بگو به من خودمم م یپس چ-

  یفهیزدم و گقتم: حاال بعدا خودت م یکمرنگ لبخند

  میسکوت کرد هردو

 الد؟؟؟یاراده گفتم: م یب

 و با اخم گفت: بله؟ برگشت

 تو هما  یدیکردم و گفتم: دوباره اخماتو کش اخم

 باز شد و گفت: یابروهاش کم یها گره

 ؟یخوریم یبستن

 انداختم باال و گفتم : امم آره ممنون ابروهامو

 و رفت .... پاشد

 .....ایشدم به در رهیخ

 ....استیافتادم که گفت: چشمات همرنگه در اریحرف مه ادی

 ایتو در دمیه شعر مهراب اومد رو زبونم و زمزمه کردم: داستان نهنگ جواب نداد پراراد یب
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 به ساعتم نگاه کردم .... ایداشتم برم تو در دوست

 داشتم.... ادی.. وقت زخوبه

 و شال مو باز کردم و انداختم رو شن ها... پاشدم

 ...نیمانتومو باز کردم و از تنم درآوردم و پرت کردم رو زم یها دکمه

 تنم بود... یتاپ دکلته مشک هیبود و  یورزش شلوارم

 . ..ارمیلباسامو درب گهیشد د یها نم نیاز ا شتریخوبه.. ب نیهم خب

 و بشناسه ... نیمنو بب یکس دمیترسیم

 تا گردنم باال اومده بود .... آب

 آرزو داشتم.... یلیخب فعال خ یداشتم خودمو غرق کنم ول دوست

 از ساحل دور کردم .... شتریآب و خودمو با شنا ب ریو کامل بردم ز سرم

 ....دیبه گوشم رس یبلند یداد ها یصدا رونیب دمیکه سرم و کش نیهم

 و ساحل و نگاه کردم ... برگشتم

 کامل رفته بود.. ادمیاز  الدیم یوا

 ... کشتمیجام م نیمن ا بفهمه

........... 

 

 *^ادامه^*

 کارش کل بدنم داغ شد .... نیا با
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 .....دیچیخنک تو دلم پ مینس هی

 ....کشیدور کمر بار دمیچیپ دستامو

 رو شونش بود....... سرم

 شدم به چهره جذابش...... رهیخ نییراست صورت مو کامل چسبوندم رو شونش و از پا طرف

 بود.......... رهیخ اونم

 .....رمیمن نگام و از چشماش بگ ذاشتینم یزیچ هی

 ...........میجدا ش گهیاز هم د میواقعا دوست نداشت انگار

 و نکن  نکاری... با من اایگفت: مح.... مح دهیبر دهیبه چشمام بر رهیطور خ همون

 .......گهیم یچ دمیفهم یم

 هم گذاشتم و دوباره باز کردم.... یو رو پلکام

 شد رو صورتم .... خم

 کنه؟ کاریچ خوادیشدم ... م خشک

 ....کنهیم کاریچ نمیبودم بهش تا بب رهیخ

 دا غم........ یبست و لباشو گذاشت رو گونه  چشماشو

 آرامش که بهم وارد شد چشمامو بستم و غرق لذت شدم......... از

................. 

 .....دیگونمو بوس آروم

 ......بهم دست بده. یحس هی شدیباعث م داد،یصورتش که پوست گونم و خراش م یها شیر
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 ......دمی، متوجه شدم که گونشو بوس کنمیم کاریدارم چ نمیبب امیتا به خودم ب یشد ول یچ دونمینم

   میدیکشیم یبلند یدو نفس ها هر

 

  میهم جدا شد از

 یآب باز میباهم بر یبه سمت ساحل و گفت : موافق برگشت

 شدن ندارم سیاز خ یترس گهیخنده به سر تا پام نگاه کردم و گفتم خب من که د با

 موند... رهینگاهش به لباسم افتاد خ یوقت

 ؟؟؟؟ هیچه سر و وعض نیا ایتعجب گفت: مح با

 مگه چشه؟؟-

 یخوریدختر اآلن سرما م-

..................... 

 

 *^ادامه^*

 

تموم  ؟یدیپوش هیچه لباس نیا شه؟؟؟یم یچ نتتیبب ینجوریا یکی یگ یاخم دوباره رو بهم گفت: در ضمن تو نم با

 .....رونیب یختیدار و ندارت و ر

 خودم نگاه کردم ..... به

 قشنگ معلوم بود..... نمی.. خط س گهید گهیم راست
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 نیفروشگاه ا نمیتا من برم بب نیجا بش نیو گفت: هم نیدور تر از ساحل من و نشوند رو زم کمیو  دیو کش دستم

 دور رو برا هست ، برات لباس بخرم. .. در ضمن...

 .....امیتو بپوش تا من برم و ب ارمیشرتم و ب یبرم سوئ بزار

 دور شد....... عیحرف زدن بهم و نداد و سر اجازه

 شرت و برداشت اومد سمتم.... یرفت و سوئ نشیسمت ماش به

 ...شرت و انداخت رو شو نه هام و دوباره رفت.. یحرف سوئ بدون

 ....کردنیانگار تن به تن داشتن تو دلم قند آب م چیییییکه نشدم ه ناراحت

 شدم... وونهید کمیراستش من  خب

 بود؟؟؟؟؟؟؟؟ نیجز ا مگه

 .... شمیم انشیمحو لحن ب زنهیحرف م یوقت

 .....شمیمحو حس چشماش م کنهینگام م یوقت

 من دو....... اصال

 ....خودمم اعتراف کنم. یجلو یحت نتونستم

 ......ستمین مطمئن

 ....یعسکر دیکه از حم نهیکردم به زمزمه آهنگ واسه ا شروع

 کنم..... کیکردم به صداش نزد یو سع صدام

  رسماااااایبه اون صدا نم دونمیم البته

....... 

 کرده ... وونهید ینجوری(فرق تو قلب و احساس قشنگته که منو ا
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 خواستنه چشماته که تا ابد تو دلم لونه کرده... بهیعج حس

 که پره در ده .... هیکه مرحم قلب یریگرم تو ازم نگ یدستا

 کرده... وونهیتو منو د هیدوباره زل بزن تو چشام که دور  باز

🎸🎸🎸🎸 

 واسه چشمات  مردمیم نکهیا واسه

 واسه نگات  مرمیم نکهیا واسه

  یهمه وجودم شده بود نهیا واسه

 بازم بمونم تو حسرت نگات. نزار

🎻🎻🎻🎻🎻 

( 

 ....ییدلمه خدا حرف

 اومده........ الدیکه متوجه شدم م خوندمیدوباره داشتم با خودم م نطوریهم

.............. 

 

 *فصل چهارم*

 یکی دمیترسیراحت شد که برگشت م المیخ شدیم ادهیپ نیکه ماش دمیاز دور د الدویگذشت که م یساعت مین هی

 سراغم ....... ادیبوره ب شیریاون پسر س نی....ع

 ظاهر بشه ..... هوینبود که  الدمیم گهید ندفهیا

 کنارم نشست .... الدیفکرا بودم که حس کردم م نیتوهم
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 ...دمیاومد من نفهم عیفاصلرو سر نهمهیا یک نیا

  یدییفاصلرو دو نیتعجب برگشتم سمتش : چه زود ا با

 ... ریبگ نارویا ایب یتو تو فکر بود-

 اونوقت کجا بپوشم ؟-  

 اشاره کرد..... نیو بعدبا چشم و ابرو به سمت ماش نیتو ماش-

 قفلو از دور زده بود  الدیرفتم م نیشدم و ناچار به سمت ماش بلند

 درو بستم ...... یعقبو باز کردمو نشستم رو صندل در

 ...... کنمیدارم لباس عوض مبودو معلوم نبود که  یدود نیماش یها شهیشکر ش خدارو

 در آوردم .... سهیگرفته بودو از ک الدویکه م ییو لباسا دمیکش رونیحرکت تاپو از تنم ب هیبا

 بود که سرم کردم .....  میشال مشک هی یشلوار اسلش مشک هیکوتاه تا وسط رونم به رنگ سبز با  کیتون هی

 چقد سخت بود ...... دمیکشیکش شلوارو باال م نیتو ماش یکه وقت نیدونینم

 به سقف ........ خوردیکلم م کردمیجدا م یخودمو از صندل کمی یه

 ..... نیگذاشتم مون توماش سهیک یتو سمویخ یلباس عوض کردمو لباسا نی.....خالصه...... به زور تو ماش

 ... شمیدارم خفه م کردمیشدم احساس م ادهیپ نیاز ماش عیسر

 دمیکش قینفس عم هی

 لباس عوض نکرده بودم که کردم ..... نیفرستادم .....هووووووووو..... به عمرم تو ماش رونیمحکم ب وبازدمم

 گاه بدنش کرده و پاهاشو رو شنا دراز کرده ....... هیدستاشو تک دمید دمیراه افتادم بهش که رس الدیسمت م به

 کنارش نشستم .....  رفتم
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 بالخره؟  یاومد-

 باشم  ...... شیعوض کرده که من دوم نیتا حاال تو مش یک گهیکنم سخته د کاریخب چ-

 ........ میو بالخره عزم رفتن کرد میتو ساحل موند گهید کمی......  دنیکرد به خند شروع

 

 * ^ادامه ^*

 شده بود ..... کیشام بود و هوا تار یکاینزد

 .......گاااااایبودم در حد الل گشنه

 ..... کردیم یداشت رانندگ الدیم مویبود نیماش تو

 میکرد حیو تفر میدید رویدنید یجاها میرفت کمیساحل  بعد

 ....... خووووردیداشت روده بزرگرو م کهیروده کوچ االنم

 دمیدست رو شکمم کش هی

 ....... یدراومده بود از گشنگ صداش

 ..... الدیسمت م برگشتم

 گشنمه ... یلیخ الدیم-

 ........ میرسیاالن م-

 از خنده سرخ شده بود ........رنگ گوجه هااااااا.... الدمیم دمیشکمم دراومد که خجالت کش یموقع صدا همون

 به من کردو گفت : رو

 ...... صدامو مثل بچه ها کردمو لبامو غنچه  یوقت ازحال نر هیبپا -
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 ........ هیخوب گوشنمه د-

 ....... اوردیخودش ن یبه رو دویدزد عیلحظه نگاهش رو لبام قفل شد اما سر هی.......

 ........ میدیرستوران رس هیبه  قهیپنج د بعد

 ......... شدمیخوشحال نم نهمهیا دادنیاون لحظه بهم م ارویسر درشو خوندم انقده ذوق کردم که اگه دن یوقت

 « بابا  یعل هیرانیرستوران ا»بود  نوشته

 : الدیسمت م برگشتم

  ؟یکرد دایاز کجا پ نجاااارویتو ا الدیم یواااااا-

 گرفتم ..... نترنتیاز ا-.....

 تنگ شده بود  یرانیا یدلم بره غذاها یمرس الدیم یخوب یلیتوخ-

 در اومده........ کمایش یشو که صدا ادهیپ االیطور ......... نیخودمم هم-

 شدم  ادهیحرفش خندم گرفت و پ از

 ........ میرفتیبه شونه هم راه م شونه

 درو باز کرد و گفت که اول من داخل شم  الدیم میدیبه در رس یتوق

 .......گهید نهیگفت هم نیمامانش آفر تیبه ترب دیبا گمی...................م

 دادمو داخل شدم .......... لشیلبخند تحو هی

 چقد خوشگل بود ........ نجای......اوه اوه ا

 : الدیسمت م برگشتم

بود .... به  یرفتم خوشگل تره ........ دکورش سنت نجایرستوران که ا یچقد قشنگه ....... از هرچ نجایا الدیم گمیم-

 انجام شده بود........  دمانیچ ییبایز اریشکل بس
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 است و بس........ انیرانیهنر نزد ا گنیکه م نهیآره واقعا قشنگه هم-

 از تختا ........ یکیبه سمت  میرفت

 ....... گارسون اومد  مینشست

 گفت :  یبه زبون فارس و

 ؟  دیدار لیم یچ -

 جوجه کباب سفارش داد به همراه مخلفات ......... الدمیگفتم : جوجه کباب .......... م عیسز

 ...... میغذارو آوردن جفتمون مشغول خوردن شد ی.........وقت

 ........ ادیا بنشستم ن نیرفت حساب کرد و من رفتم تو ماش الدیتموم شد م نکهیا بعد

 باز کردو نشست سرمو چرخوندم سمتش  نویماش در

 ..... دیچسب یلیدست گلت درد نکنه خ-

 زل زد به چشمام ..... اآنم

 بودم............ دهیبود تو عمرم شن ینوش جونت نیباتریو ز نینوش جونت بهتر نینوش جونت ...... ا-

 

 *^ادامه^*

 محوطه هتل ...... یجلو میدیرس

 سمتش .......... برگشتم

 بود که تو عمرم داشتم ........ ییشبا نیخوب بود ممنون جزو بهتر یلیخ-

 خوش گذشت جوووووجووووو یلیبه منم خ کنمیخواهش م-
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 مشت به بازوش زدم  هی

 جوجس......... هیکجام شب کلمیه نیبه من نگووو جوجو ..... آخه من با ا-

 ..... گمیم همه جات.......... واال ...راس-

 باس برم خدافظ تا بعد ...... گهیمن د-

 بوق زدو رفت...................... هیشدمو براش دست تکون دادم اونم  ادهی....... پ یبا-

 بود کارتو انداختمو درو باز کردم و داخل شدم ۲۳۱اتاقم رفتم که  به

 لباسامو درآوردم به سمت حموم رفتم ..... عیسر

 بردم اول اونارو شستم ...... فممیکث یلباسا

 بدنم در رفت............. یتوش تمام خستگ دمیوانو پر از آب گرم کردم و خز بعد

 کردم  زونیحموم کردمو در اومدم لباسارم تو همون حموم آو عیسر

 صبح خشک بشه........  تا

 بخوابم .......... کیتار یلیخ یخاموش کردمو شب خواب کنار تختو روشن عادت نداشتم تو جا چراغو

 دیچسبیبعد از حموم م یگرم و نرم که بدجور یپتو ریز دمیخز

 برداشتمو رمزشو باز کردم ........ مویگوش

 بودو نگاه کردم.......... یسلف شترشیکه ب مویانداخت الدیکه با م ییعکسا شویتو گالر زدم

 بود ......  یحسم چ دونمینم واقعا

 ....... نییپا زهیریم یقلبم هر کنمیم نگاه الدیم یبه چشما یوقت

 ....... دونمیواقعا دوسش دارم ؟؟؟؟؟ عاشقش شدم ؟؟؟؟؟ .....خودمم نم یعنی
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 آخه.... یخودت کرد ریذهن منو چه درگ نیبب الدیم یهعععع

به من همون  الدمیباشه که به احتمال نود درصد هس .......حس م زنمیاگه حسم همون که حدس م دوارمیام

 باشه..............

  کردمیکه تو وجودم حس م یدیاحساس جد الدویفکر به م با

 فرورفتم ........ قیخواب عم هی به

 

 *^ادامه^*

 .......... دیروز مسابقه فرا رس نیماه تمر کیبعد از  بالخره

 نکرده ببازمو زحمتام به هدر بره................ یوقت خدا هیداشتم که نکنه  استرس

 .......... میکردیبدنمونو گرم م میما داشت شدیمسابقه شروع م گهیساعت د مین مویبود یتو سالن باز االن

 ......... الدیکه چشمم خورد به م دمییدویدور سالن م داشتم

 نشست و برام دست تکون داد............ ایوارد سالن شدو رفت تو قسمت تماشاچ که

 براش دست تکون دادم........ منم

تماشا کنه منم که از خدا خواسته قبول  رویباز ادیب خوادیکرد هم گفت که م داریزود زنگ زد هم منو از خواب ب صبح

 یرفتند ........ وباز نیبه وسط زماول  کنیساعت تموم شدو دو باز میکردمو خوشحال شدم........... .............. بالخره ن

 به نفع ما تموم شد .........

 داشتم .......... بیسه رق بردمیم روینوبت من بود و اگه اول االن

با   ام دوبرابر شدراکدمو برداشتم هیروح کنهیم قمیداره تشو دمیانداختم که د الدینگاه به م هیلب بسم ا... گفتمو  ریز

 .....رفتم .. نیدو به سمت زم

................................ 
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 بود .......... ییکایآمر هیکه  فمیحر نیتو زم دیضربرو با تمام قدرتم زدم که خواب نیآخر

 استراحت .......... میبردمو رفتم تا رویباز نیاول

 ......... کردیبهم نگاه م نیانداختم که داشت با تحس الدینگاه به م هی

 دعوت شدم ......... نیصدا زده شد و به زم اسمم

 شروع شد ....... فمیبا پرتاب حر یباز

 سر سخت بود ....... یلیخ

 هی.......... چشمامو بستمو تو دلم دعا کردمو شدیبرنده م خوابوندیتوپو م یهرک میبود یبودو مساو یباز یآخرا گهید

 ....... میاستراحت رفت میتا هیاره ................. دوب دیپرتاب جاناه که درجا خواب

 بود ....... یژاپن هی فمیطال مال من بود حر بردمیآخر بود اگه م یباز

 سرجام قرار گرفتم .......... رفتم

 با پرتاب من شروع شد ........... یباز

 آخر بود  قهیاسترس گرفته بودم د میرفتیجلو م یطور مساو نیهم

 ضربه جانانه به توپ زدم........... هی دمیبستمو پر چشمامو

 .......... دیتوپ خواب شدینم باورم

م به سمت رانویپرچم ا دمیسردمو بلند کردم د دمیشن الدویم ی........ از باال صدا دمیبلند کش غیج هی یخوشحال از

 پرت کرد ....

 ........ دمیو بوس دور دور سالن چرخوندم ...... و در آخرسجده زدمو واسم ا... هیداشتمو  برش

🏸🏸🏸🏸🏸🏸🏸🏸🏸🏸🏸 

 به دادن مداال اول نفر سوم ....... دیرس نوبت
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 نفر دوم .......... بعد

 ...........کیدسته گل کوچ هیمدال طال دور گردنم انداختن به همراه  هیمن که  وبعد

 دندونامون ........ یال میکه مداالمونو گذاشته بود میت یو بچه ها یبا خانم مراد میعکس انداخت هیازون  بعد

 کمرمو گرفتو بلندم کرد چرخوند........... دیتا رس ادیکه داره با دو به سمتم م دمید الدویم

 بود  یعال نیآفر نیآفر-

 چپ ... یخودمو زدم به کوچه عل عیگفتم سر یباشم چ دهیوجود تو باعث شد .... بعد تازه فهم یمرس-

 اومد جلو محکم چلوندتم و تشکر کرد........ یرادم خانم

 بردم ..... رویگفتم که باز ایازون زنگ زدم به پر بعد

 گفتن که گوشم رفت ........ کیو داد کردن و تبر غیانقد ج اونام

 قشنگ شد ....... یلیکه خ میانداخت  یچند تا عکس و سلف الدمیم با

 

 *^ادامه^*

  برگشت سمتم دالیکه تموم شد م یاز باز بعد

  میخوش بگذرون یکه حساب خوامیمنم م یبرد تویحاال که باز -

 .................. یشما بگ یباشه هرچ-

 ........  میرستوران ناهار بخور می: اول برالدیم

 .....ه؟یرانیهمون رستوران ا-

 آره .......... خوشت اومده؟-
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 با ذوق گفتم....... دمویبه هم کوب دستامو

 عیغذاهارو حساب کرد.........سر الدیم شیافتاد که دفعه پ ادمی هویمعلومه که خوشم اومده غذاش محشر بود ........-

 برگشتم به طرفش

 مهمون من........... یسر نیاما ا-

 پرروام........ یبرد مسابقتاااااااا فک نکن یپا ذارمیاما م لیبا کمال م-

 گرفت ............. خندم

 .......... هیحرفا چ نیا انه باب-

 گشنمه ............ یکه حساب میپس بزن بر-

 .............. میباشه بزن بر-

 گفتیم یشوخ الدبهیکه م ی.............. مخصوصا موقع میدیخند مویگفت ی.......... تا رستوران حساب میشد نیماش سوار

 ....دمیخندیحرفش م نیبه ا یگشنمه............. منم کل یلیچون به حساب تو خ

 .......... میشد ادهیدر رستوران پ یجلو

 یبه شوخ الدیرفتم در رستورانو باز کردم و روبه م عیسر

 تو ...........خندش گرفت نییحاال که به حساب منه شما اول بفرما-

 مقدم ترن ............  ونیآقا نهیزم نیبله بله در ا-

 ........زودتر از من داخل شد . خودش

 که زد داخل شدم ........ یبا خنده به حرف منم

 بود تختش........... یکه خال مینشست یقبل یهمون جا دوباره

 بود..... یطرح منوشونم سنت یگرفتم سمتش حت منو
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 ..........الدیآقا م دیاول شما انتخاب کن-

 نگاه انداخت ............ هیروگرفتو  منو

 ........... خورمیمن کباب برگ م-

 ........ دادم مخلفات با سفارشارو بهش و........ ٔ  کباب برگ انتخاب کردمو گارسونو صدا زدم.... الدیاز م تیبه تبع منم

 ........... میخورد وخندهیشوخ نیبعد غذاهامونو آوردن مام ب قهیچندد

 سمتش ........ دمی....... چرخ کنمیحساب م رمیمن م نیتو بش-

 ........... امیاالن م سایمهمون من وا گهینه د-

 ...........میحساب کردمو از رستوران خارج شد عیصندوق سر رفتم

 

 *^ادامه^*

 ......... میشد نیماش سوار

 طرفش  دمی؟..... چرخ میخب کجا بر-

 ...... دونمینم-

 باغ وحش ؟.............. میبر یموافق-

 دم .......بو وونایخوشحال برگشتم طرفش من عاشق ح-

 ........... وونامیآره چرا که نه ....... من عاشق ح یوا-

 روشن کرد وراه افتاد ............... نوی؟ ..... وماش ادیخوشت م شتریاز کدومشون ب ؟یجد-

 از ببر ، اسب ، خرگوش -
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 ............ فیام لط هیآخر یاهل یکی یوحش یکیبه هم دارن ؟  یاونوقت ببر و خرگوش و اسب چه ربط-

 ......... ؟ی......... تو چ گهید ادیفقط خوشم م دونمینم-

 ........ پلنگ ...... ررررریش-

 .......... یخشن یلیخ گهیاوووووووه تو د-

 ...... میگفت فیاراج نیاز هم میبرس تا

 مخصوص باغ وحش پارک کرد  نگیتو پارک نویماش الدیم

 از باغ وحش ............. نمیا دییبفرما-

 دادم ....... لیلبخند بهش تحو هی-

 ممنون ........-

 ......... میشونه به شونه هم به سمت قفسه ها رفت مویشد ادهیپ

 ......... دادیم یبد یبو یلیجاش قسمت گرازا بود که خ نیبدتر

 ............. میبا دست دماغامونو گرفته بود الدیهم من هم م یجور

 .......  میاز اونجا رد شد عیسر

 ......... کشهیم قیداره نفس عم دمید الدیسمت م برگشتم

 ........ دمیکش قینفس عم هی: هوووووووووو ........... منم  الدیم

 چقد بو گندو بوددددد .....................-

 .........  دیحرفم خند به

 واقعا ........... -
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مورد عالقمون  یوونایبا ح میچندتا عکس انداخت مویبود نگاه کرد یخوشگل یناوویقفسه هارم که ح هیبق

................... 

 هتل ............. رفتمیم دیبا گهیمن د میبرگشت بود توراه

 جلو محوطه نگهداشت .......... نویماش الدیم

 ممنونم ............. الدیبود م یخوب یروز یلیخ-

 جوووووجووووو ........ کنمیخواهش م-

 جوجو؟  یباز گفت-

 ....... ایمح گمیبه بعد م نیاز گمینم گهیخب د-

 تا بعد ........... یحاال شد با-

 ......... نمتیبیم یبا-

شدمو براش دست تکون دادم اونم طبق معمول تک بوق زدو رفت ........ منم به اتاقم رفتمو تخت تا صبح  ادهیپ

 ......... دمیخواب

 

 *^ادامه^*

 شدم ......... داریاز خواب ب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 ....... گهیزنگ مردم آزاره د اه

 رفتم ......... سیبه سمت سرو پاشدمو

 ............... رونیآب به دستو صورتم زدمو اومدم ب هی
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انداختم تو  ممیگوش یمشکNike یو کتون یبه همرام شال مشک دمیپوش یدست مانتو شلوار اسلش مشک هی عیسر

 مانتوم........ بیج

 سوار آسانسور شدم......... رونیاتاق اومدم ب از

 ........ دمیرس یالو به

 و............. زدنیرو مبل نشسته بودن گپ م ایبعض خوردنیصبحونه م ایبعض ننییهمه بچه ها پا دمید

 گشنه........ یبود منم حساااااب۱۱که ساعت  ییاونجا از

 نشستم.......... هیو عط میکنار مر رفتم

 بودن از نظرمن......... هیبهتر از بق ینبودم ول یمیباهاشون صم یلیخ

 تموم شد ........ صبحانم

....... به قول معروف .......گل از گلم شکفت  زنهیچشمک م یرو گوش الدیاسم م دمید یزنگ خورد وقت میگوش که

......... 

 رفتم ......... یالو یسمت خروجاز جام بلندشدمو به  عیسر

 عالمت سبزو لمس کرد ... جواب دادم ......... انگشتم

 ؟؟؟ یچطور الدیسالم آقا م-

 ؟ یخانم من خوبم شما خوب ایسالم مح کیعل-

 دارم ......... فیبه مرحمت شما بنده ام خوب تشر-

  ؟یکاریکه امروز ب گمیم-

 آره چطور مگه ؟؟؟-

 .......   رونیب میبگم ناهار بر خواستمیم-
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 ......... امیباشه م-

 دنبالت .......... امیم گهیساعت د هیپس من -

 باشه ........-

 به سمت اتاقم راه افتادم ........ 

 

 تک انداخت ....... هی الدیبود م۱۲لباسامو عوض نکردم .......... ساعت   یول دمیبه خودم رس کمیاتاقم شدم و  وارد

 سوار شدم ........ دموید نشویدو به سمت محوطه رفتم ماش با

 شد ...... ریاگه د دیسالم ببخش-

 کیساده اما ش یمشک یبا طرحا دیسف شرتیو ت یخی نینگاه به لباساش انداختم ج هی.......... ینه به موقع اومد-

...... 

 

 نگهداشت .......  یرانیدر همون رستوران ا یجلو

 بود پاتوقمون ....... شده

 ..... میخنده خورد ویشوخ نیب غذارو

❤️💜💙💚💛 

 ....... دیخر میمن رفت شنهادیاز ناهار به پ بعد

 بخرم ........ یو مهساسوغات سایو پر یو فاط یبره خانوادم و پر خواستمیم

 ....... رهیبره خانوادش بگ زیچ هیگفت که بهتره  الدمیم
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ا دوت نیاما شک داشتم قدشون اندازه باشه ......... بره همه گرفته بودم ا گرفتمیم شرتیت یو مهد اریبره مه داشتم

 مونده بودن.........

 بود انداختم .......... ستادهیکه کنارم ا الدینگاه به م هی

 ......... شدنیم الدیهمقد م یومهد اریمه

 به من......... یپشتتو کن شهیم الدیم-

 تعجب کرد ...... الدیم

 ؟؟؟ یواسه چ-

 ....... رمیبه تواندازه بگ خواستمیم شنیبخوره چون هم قد تو م یو مهد اریقدشون به مه شرتایشک دارم ت-

 باشه ......-

 از سرشونه هاش گرفتم قدش اندازه بود..... شرتویکرد بهم ت پشتشو

 ...... یحاال برگرد مرس-

 خواهش .......-

 گرفتم ...... یخاکستر یو بره مهد رهیسبزه ت اریبره مه شرتارویت

 از مغازه .......  میو پولشو حساب کردمو خارج شد 

 خسته شده بودم ........ یلیخ میبود توراه برگشت بود ۶ ساعت

 جلو در هتل نگهداشت ...........برگشت به سمتم ... الدیم

 وش زدم ........لبخند به ر هی........  رونیب میبر دمیفردا بهت خبر م-

 ...... یدیباشه زحمت کش-

 پس خدافظ تا فردا ....... ینه بابا چه زحمت-
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 ........  یبا-

 شدمو اونم بوق زدو رفت .........به اتاقم رفتم .... ادهیپ نیماش از

 .......... دمیحموم کردم بعد شام خوردمو گرفتم خواب هیرفتم  اول

 

 *فصل پنجم*

 ..یطوالن یاردو نیخسته شدم از ا گهید

 ............میتحمل کن دیدو هفته هم با نیفعال ا نیتا از بچه ها مسابقه داشتن بخاطر هم چند

 اومدم به اتاقم....... عیبچه ها خوردم سر شهیو که پ ناهار

 ندارم...... یخبر چیسه روزه که فعال ازش ه کهیتنگ شده ،نزد الدیدلم برا م کممی

 .......الدیم فکر و ذهنم شده تمام

 .......گهیخب کاره دله د یزوده، حداقل واسه من ول یلی. .. خدلبستم

 به خودم اومدم.... میزنگ گوش یصدا با

 ناشناس بود.... اخم هام رفت تو هم........ شماره

 دادم.... جواب

 د؟؟؟؟ییبله بفرما-

 ......دمیو شن دیکشیکه م یبلند ینفس ها یصدا فقط

  دییبفرما-

 ه.............-
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 نگفت .....  یچیه دوباره

 لطفا...... دیمزاحم نش-

 قطع کردم....... ویهم گوش بعدش

 بود ....... رانیبود از ا یک هر

 رو تخت...... دمیکش دراز

 کردم..... یپل میو تو گوش میتنهام نزار از ند آهنگ

 آهنگ بود که برام اس ام اس اومد....... یها وسط

 ...کردم.... بازش

 همون شماره ناشناس بود....... دوباره

 .....ارمیبود از فرت تعجب شاخ در ب کیاس ام اس رو خوندم نزد یوقت

 /سالم ..........

 ....ادینم ادتیاآلن  یول یشناسیم منو

 ....شناسمیخوب م یلیمن تو رو خ اما

 من ... زیهمه چ یساله که شد دو

 همه تا رو پود من.. یکه شد دوساله

 من...... یتاب یب یهمدم شب ها یکه شد دوساله

 . ...........کشمیکه م یینفس ها لهیدل یکه شد دوساله

 عشقم......... یکه شد دوساله
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 بود که بهت بگم ...... عاشقتم.... نیمتن فقط ا نیمن از فرستادن ا هدف

 دوست دارم............. ااااااااااای....... اندازه همه دن

 ......ی... تو هم عاشقه من باشیمن و شناخت یوقتوارم  دیام

 ....../Aدارم....  دوست

 گه؟؟؟؟؟یبود د یک نیا وااااااااااااااا

 رو آوردم باال .. یکه اومد برام دوباره گوش یاس ام اس با

 رو به من دادن....... ایانگار که همه دن الدیاسم م دنید با

 بود.... نوشته

 ؟یمن خوب ی/سالم جوجو

 ها ........ یریگیتو نم میریما ازت خبر نگ یانگار

 یدعوت کرده به مهمون کنهیم یجا زندگ نیاز دوستام که ا یکیبهت بگم ... دلم برات تنگ شده دوما  خواستمیم اوال

 //م؟؟؟یبا من بر یای... م

.............. 

 

 *^ادامه ^*

 منون..م ؟یذره فکر کردم.... بعدش هم براش نوشتم: سالم خوب هی

 . .../چونمیرو بپ یمراد دیبا یول امیدلم برات تنگ شده... آره منم باهات م منم

 . ......عرضهیم چونینداره بپ بیاومد: ع جوابش

 پنج آماده باش ساعت
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 / اااایاز اون لباسات نپوش گهیضمن د در

 ...رونیاز اون لباس ها نپوش انگار لخت رفتم ب گهید گهیم نیگرفت ،همچ خندم

 پسره پرو ....... واالااااا

 .../ینوشتم: باشه چشم ،فعال با براش

 و سرپرست.... یشال سرم انداختم و رفتم جلو اتاق مرب هیپاشدم و  زود

 ...انیتا ب ستادمیو زدم و منتظر ا در

 اومد ......  یمراد

  نیخوب هست یسالم خانم مراد-

 ن؟؟؟؟یداشت یگفت: بله خوبم ممنون کار یجد یلیخ

 ...رهیجشن بگ خواستی... به خاطره برد من واسم منیدیگفتم: راستش اونروز که پسر خالم و د یجد یلیخ

 خب؟؟؟؟-

 �😂😂�و زهرمار خب

  رمیازتون اجازه بگ خواستمیخب امشب واسم جشن گرفته م-

 ؟؟؟؟یگردیبر م یتکون داد و گفت: ک سرشو

 ....دونمیمثل خودش گفتم: راستش نم یجد یلیخ

 کرد ..... یبه عالمت مثبت تکون داد و خداحافظ سرشو

 دوش گرفتم.. هیتو اتاق و اول  دمیپر عیسر

 هم رو صورتم نشون دم. یمیمال شیو آرا دمیهام و اتو کش مو
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......... 

 

 *^ادامه^*

 ....دمیداشت پوش ییطال یها نیرون طرح ها و نگ یکه رو یشلوار ل هی

 دوست داشتم.... یبود ول تنگ

 بود....... ییطال یها نیکه روش پر از نگ یشرت آب یت هی با

 خوشگل بود درست همرنگه چشمام شده بود..... یلیخ

 .......دمیپوش ییطال یآب یو روسر دیسف یمانتو هی

 پنج شده بود...... ساعت

 زد .... الدیکه م یتک زنگ با

 ........نییرفتم پا عیو سر دمیبود هم پوش ییطال یها نیکه روش نگ یتخت آب یها سندل

 

 شدم...... نیلبخند سوار ماش با

 و با لبخند نگام کرد..... برگشت

 شدم.......... رهیبهش خ منم

 نگاه گرمش سرخ شده بودم..... رهیز

 رو لبام. ...... خوردیو سر م شدیم رهیچشمام خ به

 بحث و عوض کردم و دستم و به سمتش دراز کردم و گفتم: سالم سرورم. ......... زود
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 داد..... ی.....   دستش و گذاشت تو دستم و فشار آرومبردینگام کرد ، انگار داشت لذت م یجور هی

 ! !!!!یباال و چسبوند به گونش و گفت: چقدر داغ دیو کش دستم

..................... 

 . ......کشهیو داره ممن  ایخدا  یوا

 با لبخند بهم نگاه کرد و چشماش و بست .......    

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 کنه؟؟؟؟؟یم کارهیداره چ نیا

 طور که چشماش رو بسته بود  همون

 ..........دیدستم و بوس پشت

 نگاه کردم ....... بهش

 بهم نگاه کرد ...... یو باز کرد و با لبخند خاص چشماش

 ...........رونیب دمیو آروم از دستش کش دستم

 . .......سوختیهنوز هم داشت م دیکه بوس ییجا

 .....  میبا هم نزد یحرف چیه گهید میاون جا برس تا

 .....میسرسبز شد یلیبزرگ و خ یالیو هی وارد

 ................ومدیاز سالن هم م رونیب کیبلند موز یصدا

 ..بازوشو به سمت من گرفت. الدیم

 لبخند دستم و رو بازوش حلقه کردم........ با
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 شونه هاش بود.... یتا رو سرم

 ...........کنمی،به بودن باهاش افتخار م میشد یمهمون هیوارد  الدیحاال که با م انگار

 . ..........دنیرقصیم ستیها رو خاموش کرده بودن و دختر و پسر جوون تو پ برق

 از خدمت کار ها یکی ییراهنما با

 اتاق و لباسام و در آوردم...... هیتو  رفتم

 کردم...... دیکه کم رنگ شده بود و تمد یسرخاب رژ

 نشستم....... الدیم کنار

 و برگشتوندو نگام کرد ... سرشو

 صورتم رو از نظر گذروند....... کل

  ترسمیم یخوش گل شد یلیگوشم کرد و آروم گفت: خ کیو نزد سرش

 زم دور کرد و ادامه حرفش رو زد ....و ا سرش

 ........دمیخوب هم شن یلیخ یول دمیکرد من نشن فکر

 .........ارمیسرت ب یبالئ ترسمیم یخوشگل شد یلی: خ گفت

 نشست رو لبم........ یحیکه ازم کرد لبخند مل یفیتعر با

 دستش و جلوم گرفت............. الدیسرف شام م بعد

 ......میرقص رفت ستیو گذاشتم تو دستش و با هم به پ دستم

 ......دنیرقصیتانگو م شدیکه پخش م یمیزوج ها با آهنگ مال همه

تو  خوردیداغش م یدستش هم حلقه کرد دور شونه هام.... نفس ها یکیدستشو دور کمرم حلقه کرد و اون  الدیم

 ........کردیم یجور هیگردنم و حالم و 
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 ر کمرش حلقه شدم کردم و سرم و گذاشتم رو شونش. ...دست ام دو منم

و رو کرده باهات حرف  ریو ز نامیاحساس که د هیدرباره  خوامیامشب م ایکه گفت: مح دیجذابش به گوشم رس یصدا

 بزنم....

 ....دیکوبیم واریوار خودشو به در و د وانهیو قلب من د زدیحرف م اون

 چشمات.... فتهیکه شدم ش دمید یتو چشمات چ دونمیداد: نم ادامه

 ....میهمه زندگ یشد یک دونمینم

 که من شدم مجنون........ یشد میلیل یک دونمینم

 ... خوامیو گفت: م دیکش یقیعم نفس

 ... بهت بگم که عاشقتم...خوامیم

 دارم..... دوست

 

 .....میکرده بود عرق

 .......میدادیو به هم فشار م گریدو سفت همد هر

 داد...... رونیب یراحت شده نفسش رو طوالن یزیاز چکه  انگار

 گونم........ یرو دیچک میشونیقطره عرق از پ هی

 ؟؟؟؟یکنیبا من ازدواج م ایمح-

 .....دیحرفش کل بدنم لرز نیا با

 .......دمیکه انتظارش و داشتم و از خودش شن یزیچ باالخره

................. 
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 *^ادامه^*

 گردنش... یکردم تو گود میو قا سرم

 .........دمیتنش و با اتش بو کش یبو

 به کمرش آوردم...... یآروم فشار

 خودم نبود..... داغ کرده بودم ... دست

 حرفش سست شده بود......... نیا دنیبدنم از شن کل

 :دیچیگوشم پ یجذابش تو یصدا

 ؟یشیمن م خانم

 ؟یشیمن م یایدن

 ؟یشیمن م یزندگ

 رو گونم .... دیچکقطره اشک  هی

 الدیم-

 زم؟؟؟؟یجانم عز-

 سخت بود....... یلیسخت بود،خ یداشتم اعتراف کنم ول دوست

 بود گفتم...... یهر جون کندن با

 و خودم و راحت کردم..... گفتم

 وجودم و پر کرد.. یو احساس شاد گفتم



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
71 

 

 لبم و چسبوندم به گوشش و آروم زمزمه کردم: دوست دارم 

 رو کمرم شل شد........ دستاش

 شد تو چشمام. .................. رهیو خ دیو عقب کش سرش

 بودم ...  دهیکه حرف دلش رو فهم حاال

 . .........دمیرسیم ینگاه کردن به چشماش به آرامش ناب با

 تو صورتم.... خوردیبلندش م یها نفس

 . ......دیباریاز چشماش م یخوشحال

 چسبوند....... میشونیبه پ شویشونیپ

 استب کرد................. ییجا هی یصورتم رو از نظر گذروند ول کل

 . .....موندینم نمونیب یفاصله ا میبه عشق هم اعتراف کرده بود یوقت گهید

 شیلباش ...... لبام و به آت ینگذشته بود که حس گرما یجلو اومدن صورتش ،چشمام و ناخداگاه بستم... لحظه ا با

 .............دیکش

 خودشو مهمون صورتم کرد........... یبا سمج یقطره اشک دوباره

..................💕💕💕💕💕💕 

دستاش و دور کمرم محکم تر کرد و بلندم کرد و چرخوندم.  نیو حلقه ب دیخودشو عقب کش یطوالن یبوسه ا بعد

.................. 

 به گردنش فشار بدم........ شتریداشتم خودم و ب یس افتادن سعو از تر دمیچیدستام و دور گردنش پ محکم

................. 
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 *^ادامه^*

 تموم شد.........  آهنگ

 ...........میرفت زمونیتو دست هم به سمت م دست

 ....الدیکنار م نشستم

 .......کردیو تو دستش گرفته بود و نوازشش م دستام

 .........ستیتو پ دنیو پر دنیکش غیپخش شد همه دست و جکه  یگذشته بود که با آهنگ یربع ی

 ........دانیو دستاشون و تکون م دنیپریفقط م دنیرقصینم

ت برم به سم الدیبلند شم و همراه م یشد و مجبور شدم از صندل دهیکه دستم کش ستیبودم به پ رهیلبخند خ با

 .....................................ستیپ

 ........امیلباسام و عوض کنم ب رمیگفتم: من م الدیرو به م زدمیکه نفس نفس م یحال در

 و تکون داد و گفت: مواظب خودت باش .. زود برگرد منتظرتم.. سرش

 گفتم و راه افتادم سمت همون اتاقه..... یلب ریزدم و چشم ز لبخند

 برگشتم با چشمام دنبالش گشتم.... یوقت

 ...........زدیو داشت باهاش حرف مبود  ستادهیوا یدختر شیپ

 .....گفتیم یزیکم رنگ رو لباش بود و داشت به دختره چ یلیلبخند خ هی

 شدم ........ کشینزد

 زدم و دستم و دور بازوش حلقه کردم..... لبخند

 ...کردیبه تعجب به من نگاه م دختره

 ...ایرو به دختره گفت: همسرم هستن ... مح یسیبهم لبخند زد و به انگل الدیم
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 هستن خانم النسا  میاز دوستان دانشگاه یکیگفت:  یبه من کرد و به فارس رو

 ...میو با هم دست داد میلبخند زد متقابال

 ........میاز النسا از عمارت خارج شد ی.. بعد خداحافظمیکرد یابراز خوشوقت و

 .......  مینشست نیماش تو

 نگاه کردم........ ساعت به

 سه ساعت وقت داشتم.......... تا

 م؟؟؟؟؟؟؟یقدم بزن کمیپارک  میو راه انداخت و گفت: بر نیماش

 کردم....... دیزدم و تائ لبخند

 . ......میزدیبا هم حرف نم ادیهامون باز نشده بود که ز خیفعال  انگار

.......................... 

 

 *^ادامه^*

 ........تاسیرو هی واقعا

 آرزوهه. ....... هی

 حسه نابه. ......... هی

 ....یکنیم ی،احساس آزاد ندهیو استرس و ترس از آ یکه از نگران ییشدنه شونه ها یخال یعنیبه عشق  اعتراف

 ..........رمیگیآرامش م الدیو بستم و از آرامش قلبه م چشمام

 ...............میشد ادهیپ نیآروم از ماش ییمتوقف شد و دوتا نیماش
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 داشت ...... یقشنگ یبازم فضا یشب بود ول نکهیا با

 دستام و گرفت...... یکردم کس حس

 اومد رو لبم.......... لبخند

 تر کردم....... کیدستاش و گرفتم و خودم و بهش نزد محکم

 ......کنمیپس من بحث و شروع م ادیدر نم یبخار نکهیا از

 ؟یالدیم -

 زم؟؟؟؟یجانم عز-

 نکردم که بهش بگم  دایپ یرفح

 حرف که مدت ها تو دلم موند بود و به زبون آوردم .... نیآخر ا لحظه

 فدات بشم........ خوامیدوست دارم که م انقدر

حد که من  نیتا ا ویکس تا حاال کس چیاومد رو لبش و گفت: من انقدر دوست دارم که مطمئنم ه یخجول لبخند

 دوست دارم ،نداره..........

 هوا گفتم: یب

 از کجا شروع شد؟-

 ؟یچ-

 عشق....-

نفر شده همه فکر و ذهنم ، شده همه دار و ندارم ، شده  هی دمید امیباور کن تا به خودم ب یول دونمیخودمم نم-

 دلم، تاج سرم. ....... زهیعز

 ....نطوریزدم و گفتم : منم هم لبخند
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............... 

.......... 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

 

 *^ادامه^*

 

 ...دیچیو قشنگش تو گوشم پ رایگ یگذشته بود که دوباره صدا یا لحظه

 ایمح-

 بله-

 ایمح-

 بله -

 ایمح-

 . ..... خوادیاز م یچ دونستمیم

 ؟ ایو ندادم که دوباره گفت: مح جوابش

 گفتم: جانم....... کشدار

 . ................ایهنوز جواب درخواست ازدواجم و نداد-

 و برگشتم به سمتش.... ستادمیوا

 کار و کرد......... نیهم اونم
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 .............کردمیبهش نگاه م فقط

 بود منو نشوند و خودشم کنارم نشست....... کیکه همون نزد یمکتین یو گرفت و رو دستم

 . ......نهییپا یلیمن سنم خ الدیشدم و گفتم: م رهیخ نیزم به

 هجده سالم نشده........ هنوز

 ترسمیم یلیخ ارمیزود کم ب ترسمیم

 ............ارمیزود بشکنم و کم ب ترسمیم نهییپا سنم

..................... 

 ..زهیچ هی یدوست ندارم تو تو اون باش یزیهمه کارات هستم فقط چ هیمن پا-

 ؟یتعجب گفتم: چ با

 ...یبکن یتیارم تو ورزش فعالدوست ند-

معروف  ادیز نکهیندارم....... با ا یمن حرف یازش جدا بش یتون یو نم یدوست دار یلیحول گفت: البته اگه خ با

 درخواست عکس و امضا بده... دیتو رو د ابونیتو خ یهمسرت شدم اگه کس یدوست ندارم وقت یول یستین

 شدم به چشماش. ........ رهیخ

 ...........دمیو ند یا گهید زیصداقت حرفاش چ جز

و به خاطره  یعاشق باشه حاضره هر کار یاگر کس گنیکه م یدیگفتم: شن یآروم یو با صدا دمیکش یبلند آه

 عشقش بکنه..... 

 ؟یکنیقبول م یعنی-

 آره یستیحرفات وا یاگه توام پا-

 ؟یتحمل کن یتونیدارم ...... م یمسابقه مهم گهیمن چند ماه د ی...... ول
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 ........تونمیآره م-

..... 

..... 

 ؟؟؟؟ینباشن چ یاگه خانوادم راض-

 

 .....ایو  کنمیصبر م ایتا آخر دن ایتا تو رو بهم بدن  رمیو م امیانقدر م ایمطمئن باش اگه رد بدن -

 ؟یچ ای-

 ...دوزدمتیم ایگفت:  یلحن بامزه ا با

 .......میدیو از خنده ترک میو نگهدارخودمون  میو نتونست مینگاه کرد گهید بهم

.......................... 

.......................... 

 

 **فصل ششم**

 

 نگاه کردم.... قیدور و اطرافم دق به

 حبس شده بود..... نهیهام تو س نفس

 ....شدمیداشتم غرق م ینبودم ول ایتو در نکهیا با

 شروع کردم به دست و پا زدن. .......... ستین ژنیذره هم اکس کی یحت گهیحس کردم د یوقت
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 ....رنیگی: اون قراره بره ....... اون و ازت مگفتیتو گوشم م یبلند یصدا

 تا........ دادمی.  محکم خودم و تکون مومدینم ادینفسم باال ب کردمیم یهرکار

 .........دمیضرب از خواب پر با

 .......و کمرم نشسته بود. میشونیپ یرو یسرد عرق

 جام نشستم.... ضربان قلبم باال بود... تو

 من و تنها بزاره؟؟؟؟ خوادیم ی....... ک دیقطره اشک از چشمم چک هیبود........  یخواب وحشتناک چه

 بغل تخت بود و روشن کردم..... یعسل یکه رو یآباژور

 .....دنیلرزیافتاد با دستام که م چشمم

 هام و بغل کردم...... زانو

 دلم گرفته بود........ کمیفقط  دونستمیاشک هام و نم لیدل

 گرفته بود....... دمیکه تو خواب شن ییاز حرفها دلم

 .. فهممیمنظور اون حرف هارو نم اصال

 و برداشتم و به ساعت نگاه کردم...... میگوش

 وقت بود......... رید

 داشتم... ینیسنگ نیفردا تمر میطرف از

 بخوابم...کردم  یو سع دمیکش دراز

 بالخره با  یول دیطول کش نکهیا با

 خوابم برد........ شونیپر یا فکر
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...***...***...***...***...***... 

 

 .......رانیبه ا گردمیفردا برم    

 تموم شد مدال طال گرفتم........ یخوب جیمسابقه هم با نتا نیآخر

 هم که واقعا معرکه بود.......... الدیم

 عاشقش شده بودم.... شتریمدت ب نیا تو

 خودش کرده بود..... وونهیهاش من و د محبت

 عشقش شدم...... فتهیش یبدجور

 تنگ شده بود..... ایو پر مایواقعا دلم برا خانوادم و البته فاط یول

 مسابقات بود.. ریهم سخت درگ مایفاط

 ........ارهیم بمقا شهیوقت مصدوم نشه و بتونه مثل هم هیکه  نمینگرانه ا نجایکه ا منم

.......... 

که بنده خدا  چوندمشیپیخواست ، منم انقدر م یوسط و ازم جواب م دیکشیو م یبحث خاستگار الدیوقت م هر

 ........رفتیم ادشی

 باال ........ رفتیارزشم هم م ینطوری. ...... امیخاستگار ادیگرفته بودم انقدر طولش بدم که آخر ب میتصم

 خانواده ها........ یبرا میبخر یسوغات میخواستیقرار داشتم... م الدیم با

 ......الدیم شیزدم پ میو ج چوندمیبدبخت و پ یبار مراد نیهزارم یبرا

 م؟یاگه مثال سرپرست نداشت شدیم یچ

................. 
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 ......نشیتو ماش نشستم

 لبخند برگشتم طرفش و بهش سالم کردم....... با

 سمته خودش....... دیو دستم و گرفت و منو کشو داد  جوابم

 بازم دلتنگتم. .......... یول یشمیاآلن هم پ نکهیداد و محکم بغلم کرد و گفت: با ا هیتک نشیو به س سرم

 ؟؟؟یجدا شدم و گفتم: خوب ازش

 ها خوبن؟ ؟بچهیخانمم خوب یعشقم باشم و بد باشم..تو چ شیپ شهیمگه م-

 کردم و گفتم: منم خوبم یدستم باز یو با انگشتا نییقرمز شد و سرم و انداختم پا صورتم

 گفت: دلت خوب بلده که دل ببره......   یحس خاص هیو با  دیو گونم و بوس دیخند

 مشت کم جون به بازو هاش زدم........ هیزدم و  لبخند

 و راه افتاد............ دیخند

 ........ بردیمنو به آسمون م کردیتفاده مصدا زدنم اس یکه برا یکلمات

............. 

..... 

 

 *^ادامه^*

. میو بخر میکن دایپ یمناسب زیتا چ میکردیها نگاه م نیتریو به و میزدیهامون تو هم قفل بود و کنار هم قدم م پنجه

......... 

 اسلش دخترونه. ........ یخورد به گرم کن ها چشمم

 خوبه؟ مایو فاط ایگفتم: اونا واسه پر الدیلباسها اشاره کردم و رو به م به
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 . .....یمارکش و بخر یهمراهشون کاله و کتون دیبا یلباس ها نگاه کرد و سرش و تکون داد و گفت: آره قشنگن ول به

 کردم......... دیو تکون دادم و حرفش و تائ سرم

 معمول ست ورداشتم. ..... طبق

 ...مایفاط یکیو  ایپر یکیبرا خودم  یکی

 بودم............ دهینخر یزیچ اریو مه یهنوز واسه مهد یگرفتم ول یهم سوغات هیبق به

مغازه اشاره کرد و گفت: ساعت ها  یها نیتریاز و یکیبه  الدیکه م میکردیها رو نگاه م نیتریو میطور داشت همون

  نیرو بب

 .....تر و نگاهشون کردم کینزد رفتم

 بودن....... قشنگ

 مارک بودن....... همشون

 دور و برم نگاه کردم .... به

 ها رو ور داشتم... سهیحساب کردم و ک الدیدور از چشم م عینبود... سر الدیم

 . .......خورمیکاراش حرس م نیچقدر من از دست ا یاون بود.... وا یبودم با پوال دهیخر یاآلن هرچ تا

 اومدم...... رونیمغازه ب از

 .....کردیبود و با لبخند به لباس ها نگاه م ستادهیوا گهیمغازه د نیتریو یکه جلو الدیخورد به م چشمم

 و به لباسها نگاه کردم.. ستادمیا کنارش

 ؟یدیو گفت: خر برگشت

 آره-

  ایو از دستم در رفت یکی نیا-
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 که...... یحساب کن دیاتو نب  خرم،یم یکردم و گفتم: خب من دارم واسشون سوغات اخم

 ......یبکن بتیدست تو ج یشوهرت  شیپ یوقت ادیکردو آروم تو گوشم گفت: خوشم نم کیو به من نزد خودش

 دلم قنج رفت و لبخند رو لبام اومد..    

 کنه  یآور ادیدوست داره  شهیهم

 ؟؟؟؟ینگام کرد و گفت: اک یسوال

 زدم و سرم و تکون دادم... یلبخند

 اونا قشنگن؟؟؟؟ نیاشاره کرد و گفت: بب ینگاه کرد و به لباس میبود ستادهیکه روبه روش ا ینیتریو به

....................... 

 

 *^ادامه^*

 لباس ها رو نگاه کردم....... قیدق

 بود و اسپرت...... ست

 م بود.....تو چش یدیبا رنگ سف کیکه مارک نا یشرت مشک یو ت یمشک کینا یپر رنگ و کتون یآب یل شلوار

 قشنگن.... یلیزدم و گفتم: آره خ لبخند

 مغازه... یبه سمت ورود دیو کش دستم

 مغازه زدم...... یتو  یاون لباس ها رو حساب کنه چرخ تا

 کرد..... دیبدجور کل یلباس یرو  نگاهم

 زدم..... صداش
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 .......ستادیکنارم وا اومد

 ؟یخری... م ادیخوشگله . مطمئنم بهت م یلیخ نیا الدیرنگ اشاره کردم و گفتم: م یبافت زرشک به

 و بپسنده و من به حرفش گوش ندم..... یزیخانم چ ایمح شهیکرد و با لبخند گفت: مگه م یقیلباس نگاه دق به

 کنم ......  تشیاذ خواستم

 و با چندش جمع کردم و گفتم: لوس مینیب

 ......بافت و برداشت و زرد طرف صندوق.....نگفت..... یزیو چ دیخند کنمیم ینطوریا یدارم الک دیفهم

 .......میاومد رونیمغازه ب از

 ؟یبخر یزیچ یخوایبه من گفت: نم رو

 نظرم و جلب نکرده یزینه فعال که چ-

...................... 

....................... 

 ......خوردیبلند شد.. داشت زنگ م میگوش یصدا

 بود...... یصفحه نگاه کردم مهد به

 یسالم داداش-

 ؟یسالم قربونت برم خوب-

 خوبه؟ ؟مهسایخوبم تو خوب-

 ؟ییاونم خوبه .. چه خبر؟ کجا-

 میبخر یسوغات می... بهش لبخند زدم و گفتم: اومدکردمینگاه کردم که داشت به من نگاه م الدیم به
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 م؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یبخر-

 بود گفتم آخه ....... یچ نیا ایخدا یوا

 .....میهست میت یجمع کردم و گفتم: با بچه ها عیو سر خودم

 یاریب یچمدون و واسه مهسا دو چمدون سوغات هینره واسه من که  ادتی یآهان خب خواهر-

 موقع؟ هیو گفت: حتماااااااا  کمت نباشه  دمیخند

 ....شهیمطمئن باش کمم نم ،یدار کارینه تو چ-

 استراحت کن که دلم واسه بازو هات تنگ شده یروز و حساب هی نیا یبابا ... راست مینیبرو ب-

 .....شدمیراحت م دادمیخنده گفت: من تو رو شوهر م با

 .......نطوریمنم هم-

 .... یشیهلت بدم جانباز نود و پنج درصد م هی یبچه فسقل آخه

 و گفتم: حرف نزن ... دمیخند بلند

 برم..... دیهم کار دارم با فعال

 ؟،،،؟؟؟؟یبار یکار

 خداحافظ... زمیمواظب خودت باش عز-

 خدا حافظ......-

 

 *^ادامه^*

 کتره؟یاز تو کوچ سایمل الدیگفتم: م الدیو قطع کردم و رو به م میگوش
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 و هفت..... ستیسالشه و من ب ینه بزرگتره........ اون اآلن س-

 چرا تا اآلن ازدواج نکرده؟-

 . .....ومدینم سایبه مل ایآر یعنیقسمت هم نبودن....  یو گفت: عاشق شده بود ول دیکش یبلند آه

 ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یآر

 که خونشون تو سره نبشه. ...... یاسم اون پسره ا اه

 .....خورهیاه حالم ازش بهم م اه

 ......دنیعاشقه هم بودن پس چرا بهم نرس یوقت ینباشه ها ول یگفتم: فضول الدیبه م رو

 ؟؟؟ نرسیمگه همه عاشق ها بهم م-

 خورده فکر کردم....... هی

 از صد در صد ده درصد بهم نرسن.. دیشا

 دو تا هم جز اون ده درصد ادم. ........... نیخب ا-

 من فضولم. ..... کنهیخب حاال فکر م یدوست داشتم بازم بپرسم ول یلیخ

 به خودم اومدم.... الدیم یکه با صدا کردمیداشتم فکر م ینطوریهم

 چقدر خوشگله؟ نی.....اون لباس و بب زمیعز ایمح-

 که اشاره کرد نگاه کردم..... یسمت به

 چه خوشگله!!!!!!! یوااا

 خوبه؟-

 الدیمحشره م-
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 مغازه...... یگذاشت پشت کمرم و هلم داد سمت ورود دستاشو

 کوتاه بود ...... یعروسک راهنیپ هی

 کم رنگ بود و مدلش  یصورت رنگش

 بود....... کلوش

 ز فروشنده گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم.........و ا لباس

 بود که دکلته بود...... نیکه داشت ا یتنها مشکل فقط

 ندارم تو مجالس ها لباس دکلته بپوشم.......... دوست

 ......شدیم دهیخوشگلتر د یلیتنم خ تو

 بود........ ستیب الدیم قهیسل

 از پشت در اومد....... الدیم یصداکه  گرفتمیمختلف م یها گوریواسه خودم ف داشتم

 زم؟یعز یدی:پوشالدیم

 آره-

 نمیخب باز کن منم بب-

 ؟ینینب شهیاومد رو لبام و گفتم: حاال نم یطونیش لبخند

 اومد شیجد یصدا

 نمتیبب خوامیدر و بازکن م نیا ایمح-

 آخه.... ینا محرم-

 ��خخخخخخخخخخخ
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 .......کشمتیم یبه خدا اگه در و باز نکن ایمح-

 ؟ یکردم و گقتم: چجور یآروم خنده

 .....رونیب یایگفت: بالخره که م یبد جنس با

 و آروم باز کردم........ در

 نداشته باشه.... دیبه تو اتاق د رونیتا از ب ستادیدر و باز کرد و جلوش وا یجور

 ........زننیحرف اول و م رتیتو غ دیشناسیرو که م یرانیا یخب مردا یمهم نبود ول ادیاروپا بود و ز هرچند

 سر تا پام با لذت نگاه کرد........ به

 رو لباش نشست و کامل وارد اتاق شد. ینگاهش به نگام افتاد لبخند بدجنس تا

 بده رونیتعجب گفتم: برو ب با

 لبخندش و تکرار کرد و اومد سمتم. ........ دوباره

 ......واریبه د دمیعقب و کامل چسب رفتم

 ........خوردیداغش به صورتم م یبود که نفس ها کمیزدن انقدر

 قلبم رفت رو دور تند......... ضربان

 بدنم داغ شد...... همه

 رو کمرم نشست....... عرق

 بود........ رهیچشمام خ تو

 ......گرفتیلحظه هم نگاهشو از چشمام نم کی یحت

 .....و دور کمرم حلقه کرد و نگاهش سر خورد رو لبام..... دستاش
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 موند رو لباش........ رهیخ نگاهم

 خودم و خودش و تموم کرد......... نیو فاصله ب کترینزد اومد

 نا خداگاه بسته شد و دستام دور گردنش حلقه شد.......... چشام

 بود........... ازیاز خواستن بود از ن زدیکه تو وجودمون داد م ییگرما نیا

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

 عقب.......... دیکه کش آوردمینفس کم م داشتم

 ارزه........  یعشقت واقعا م یلبا دنیبوس متیشدن به ق خفه

 زدم..... یبه چشمام بود لبخند کمرنگ رهینگاه خمارش که خ به

 ؟؟؟؟یماله خودم ش شهیم یگفت: ک یخشدار یو با صدا دیکش یقیو فرو کرد تو گردنم و نفس عم سرش

........ 

 از خودم بپرسم..... خواستمیسوال و خودم هم م نیا واقعا

 . .....میدونستیو نم قشیکدوم از ما دو نفر جواب دق چیکه ه یسوال

 سوال فعال سکوت بود و سکوت......... نیجواب ا نیپس سکوت کردم..... بهتر دونستمیو سوال و نم جواب

 ..دیکش شیدخترونم و دوباره به آت یایو با حرفش دن دیکش یبلند قیعم نفس

 دوست دارم....... یلیخ-

 تکرار کرد.... دوباره

 دل من زیعاشقتم عز-

 وار تو رو دوست دارم......... وونهیتر بغلش کردم و گفتم: منم عاشقتم........ د محکم
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 .....میدل کند گهیاز هم د نکهیتا ا میبود گهیتو بغل همد یلحظات

 بمونم........... الدیهمون جا تموم بشه و من تو بغل م ایبود که دن نیظه امن تو اون لح یآرزو

 ینکن تیمن و اذ گهیباشه د ادتیدوباره به سر تا پام نگاه کرد و گفت:  یطونیلبخند ش با

  ؟یدیو که د جشیپر رنگ تر شد و گفت: نت لبخندش

 امیب ارمیمنم لباس و در ب رونیرو لبام نشست و گفتم: برو ب یخجول لبخند

  ی..... عروسک شدیکه دوباره برگشت و گفت: الحق که عشق خودم شدیزد و داشت از اتاق خارج م یچشک

 رو؟؟ قهیسل ینیبیگفت: م یلحن شوخ با

 .....یدیپسندیخوب نبود که من و نم قتیزدم و گفتم: اگه سل یبد جنس لبخند

 چشمک از اتاق خارج شد... هیو با  دیخند

.................. 

❤️❤💕️❤💕️❤💕️❤💕️ 

 

 *^ادامه^*

 به تهران رفع شد... دنمیتنگ شده بود  .. که خداروشکر با رس رانیبرا ا دلم

 . ....گردهیبرم گهیهم هفته د الدیم

از طرف باشگاه و وزارت ورزش بود ، اجازه خروج  یواسه مردم بود و بعض یکه بعض ییبعد گرفتن دسته گل ها    

 ........میفتگر

 . .......گشتمیم یو مهد اریدنبال مه شهیچشمام از پشت ش با

 ........خوردیتکون م یدست ه هیکه  یشد به طرف دهیکش چشمام
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 کردم...... داشونیپ باالخره

 مو براشون تکون دادم....... دست

 انگار دلم آرامش گرفت...... دنشونید با

 مردم رد شدم رفتم به طرفشون....... نیهزار زور و زحمت از ب با

 زودتر منو بغل کنه...... شونیکیتا  زدنیتو سر و کله هم م اریو مه ایپر

 تو بغلم.... دیزودتر پر ایهم پر باالخره

 استخون هامون دراومده بود..... یکه صدا میبود گهیدل تنگ هم د انقدر

 ........میچلوندم به خونه برگشت یهمرو حساب نکهیا بعد

 . ..........ادیداشت و نتونست ب نیهم که تمر مایفاط

............................................ 

 شدم...... داریب اریمه یبا صدا صبح

 تو...... یچقدر تنبل شد یخواهر گهی: پاشو داریمه

 .....اریمه گهیبخوابم د گهید کمیو به زور باز کردم و گفتم: بزار  چشمام

 ....نمیدلم برات تنگ شده بابا پاشو بب شهیخندونش اومد: نه نم یصدا

 بسته رو تخت نشستم...... یچشما با

 و به زور کامل باز کردم....... چشمام

 بود....... الدیم دیکه به فکرم رس یزیچ نیاول

گفتم: برو من هم  اریرفتم و صورتم و شستم و رو به مه سیاونم که شده مثل فرفره پاشدم و به سمت سرو بخاطره

 ...... امیاآلن م
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 و تکون داد و از اتاق خارج شد.. سرش

 زنگ زدم...... الدیو برداشتم و به م میگوش عیسر

 اول.... بوق

 دوم.... بوق

 سوم.... بوق

 چهارم..... بوق

 پنجم...... بوق

 .. بوق...بوق

 ......اه گهیبردار د یلعنت

 .........دوباره همون طور.. یزنگ زدم ول دوباره

 برنداشت....... یهم زنگ زدم ول گهیعوض کردن لباسام چند بار د بعد

........ 

 گرفته شد...... یحساب حالم

 جواب دادن..... ییصبحونه نشستم به همه سالم کردم که با خوشرو زیم سره

 ؟یهامون کو خواهر یسوغات یگفت: راست یکه مهد شدیداشت لقمه هام تموم م گهید

 نشوند که طبق معمول بابا اون جمله رو تکرار کرد... یرو گردن مهد یپس گردن هیدستشو باال آورد و  اریمه

 برادر بزرگتره یکار و نکن مهد نیمحسن:پسر چند بار گفتم ا بابا

 و چهار سالته ها...... ستیب گهیآخه د یآدم ش یخوایم ی:کمامان
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 ....کردیام با اخم بهش نگاه م یمهد

 .... موننیتنها م مایو فاط ایو پر ایو مح یگفت: آخه مادر من ، من آدم شم مهد یواب مامان با لحن بامزه ادر ج اریمه

 .......لرزوندیبلند که صداش کل خونه رو م یشد به قهقهه ها لیحرفش اخم هممون تبد نیا با

 گفتم: تو آدم شو نگران ما نباش گلم...... اریبه مه رو

 .... نیکه شماها چقدر من و دوست دار یدونیم زمی: آخه عزاریمه

 .......دیروز نباشم شما ها دق کن هیاگه  ترسمینگران شمام م من

 گرفت و با اخم گفت: پاشو گمشو برو دانشگاه بچه..... اریمه یاز پا یزیر شگونین یمهد

 . ..رمیگفت: نم یبا تخس اریمه

 با اون ببرمتا. ..... ارمیرم فرقون و بردارم بنکن ب یحرسش در اومده بود گفت: کار یکه حساب یمهد

 : با اون عمت و ببر......اریمه

 ندارم... یدونی: خوبه میمهد

 گه؟؟ید یگی: عقل و ماریمه

 .....گمیعمه رو م ریرو هم و گفت : نه خ دیدندوناشو کش یمهد

 از خنده....... میو بابا غش کرده بود میو مامان مر من

.............🌻☘🌻☘🌻☘ 

 

 *^ادامه^*

 ......دارهیبرنم زنمیزنگ م الدیبه م یدو روز هر چ نیا تو
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 .....دیکه تو ذهنم نرس ییفکرا و اتفاق ها چه

 بوده باشه؟ یتمام اون حرفاش الک نکنه

 که بهش دارم ول کنه و بره؟ یمن و تو اوج حسه عشق نکنه

 همه حرفاش دروغ باشه؟؟ نکنه

 .........دهیپس چرا به تلفن هام جواب نم ستی... اگه دروغ نا

  زنه؟یخودش زنگ نم چرا

 شدم به روبه روم....... رهیرو که رو تخت بود و بغل کردم و خ یبالش

 .....دمیمثله فرفره از جام پر میگوش یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 برداشتم........ رویگوش

 و خواستم رد تماس بدم که ناخداگاه انگشتام دکمه سبز و لمس کرد ... دمیکش یاه بلند مایاسم فاط دنید با

 چسبوندم و منتظره حرفش شدم..... میبه گوش رویگوش

  ا؟یمح ی:سالم خوبمایفاط

 گفتم: سالم  یگرفته ا یصدا با

 ؟ی: خوبدیپرس دوباره

 هق هق افتادم........ به

 ه شه نشد.......چقدر تالش کردم راهه اشکام بست هر

 من؟  زهیآخه عز یکنیم هیگر یشده که دار ی؟چیزنیچرا حرف نم ای: محدیپرس یبلند یتعجب صدا با

 اسمشو صدا زدم ............ فقط
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 حرف بزنم...... تونستمینم

 .........کردیدروغ باشه من و داغون م الدیم یتمام حرف ها نکهیا فکره

 حرف بزن.......... ایمح شدهیچ ما؟؟؟؟؟؟؟؟ی: جان فاطدیآورمش به گوشم رس یصدا

 ........نجایا ایب مایزور گفتم: فاط به

 ؟یخونه ا-

 .....ایآره فقط ب-

 باشه اومدم....-

................ 

 هق هق هامو رو اون خفه کردم......... یو قطع کردم و سرم و تو بالش فرو کردم و صدا تلفن

 که جواب  تلفن هام و بده ........... کردمیمالتماس  الدیدلم به م تو

 و برداشتم و بهش زنگ زدم.... میگوش

 اول... بوق

 دوم.... بوق

 سوم.... بوق

 چهارم..... بوق

 ....رفتیمنم باالتر م یها هیگر یصدا رفتیچقدر تعداد بوق ها باال م هر

 ......یلیخ الدیم ینامرد یلیآوردم و گفتم: خ نییو پا ریگوش

 خب جوابه تلفنام و بده  ...... ستیدروغه ن کنمیکه راجبت م ییاگه فکرا یلعنت
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 کردم...... هیبلند گر یرو تخت و با صدا دمیو کوب ریگوش

 وارد اتاق شد...... مایاتاق با ضرب باز شد و فاط در

................ 

................. 

.................. 

 

 *^ادامه^*

 

 اتاق شد و در و بست........ وارد

 و اومد سمتم. ....... نیو گذاشت زم فشیتعجب بهم نگاه کرد و ک با

 هق هق هام بلند تر شد........ یصدا

 نشست کنارم........ آروم

 و بغلش کردم و سرم و گذاشتم رو شونش. ........ دمیو به سمتش کش خودم

 رد ............حلقه کرد دور کمرم و موهام و نوازش ک دستاشو

 کردم...... یو تو بغلش خال خودم

 کردم تا آخر به سرفه افتادم..... هیگر انقدر

 شده؟؟؟؟؟ یچ یبگ یخوایگفت: نم یآروم یسرفم تموم شد با صدا یوقت

 ،تنهام گذاشت..... مایو گفتم: فاط دمیکش یقیعم نفس
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 .که وصف حالم بکنم......... دیبه ذهنم نرس یزیجمله چ نیا جز

 تنهات گذاشته؟ یک ؟یدستاش رو موهام متوقف شد و گفت: ک نوازش

 .....الدیگفتم: م یآروم یصدا با

 ا؟؟؟؟؟؟یمح هیک الدیشد و گفت: م رهیاز خودش جدا کرد و با تعجب به چشمام خ منو

 نگاهش کردم...... فقط

 . ......گفتمیم ایو پر مایهمون اول به فاط کاش

 ترس و تعجب گفت: ن.. نکنه.. که .... با

 تکون دادم... دیو به عالمت پرسش تکون داد که منم سرم و به عالمت تائ سرش

 

 .......گهیحرف بزن د ه؟یبگو ک یبلند گفت: د لعنت یو با صدا کالفه

 

 کردن ........ فیکردم به تعر شروع

 .....وفتادمیهق م بود که وسط گفته هام به هق ادیخاطره هام باهاش ز انقدر

 ده؟یجوابه تلفنات و نم گهید یبرگشت یکه وقت یچ یعنی-

 

 حرف هاش دروغ بوده............ دیشا یعنیو گذاشتم رو شونش  و گفتم:  سرم

 منو تنها گذاشت...... یعنی

 عاشقم نبود......... یعنی
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 هام بلند شد........ هیگر یصدا دوباره

 .............دادیو پشتم و مالش م کردیهم موهام و نوازش م دیکامل موضوع و فهم یهم وقت مایفاط

................. 

 به در خورد..... ینگذشته بود که تقه ا یلیخ

 جدا کردم و با دستم اشکام و پاک کردم..... مایخودم و از فاط زود

 شده؟؟؟؟؟؟یتو هم گفت: چ دیش.... اخماشو کدیمن و تو اون حال د یوارد اتاق شد و وقت اریمه

 رو تخت و منتظر نگام کرد..... نشست

 یچیگفتم: ه یآروم یصدا با

 ....کنهیم هیگر یچیشد و با تحکم گفت: آدم بخاطره ه شتریاخماش ب نیب ی گره

  ا؟یمح شدهیگفت: بگو چ یبلند یو با صدا دیکه دستم و کش سیشدم که برم تو سرو بلند

 ....... یچیگفتم: به خدا ه یآروم یو با صدا دیقطره اشک از چشمم چک هی

 که باعث شد  دیو محکم تر کش دستم

 افتم رو تخت....... یب

 و رنگ صورتش قرمز شده بود....... رونیزده بود ب شیشونیپ یها رگ

 شد.... رهیچشمام خ تو

 .......نیینگاه کنم و سرم و انداختم پا شیبرزخ یتو چشما نتونستم

 تحکم گفت: با من نگاه کن .... با

 به من نگاه کن... گمیبهت م ایتر گفت: مح یو بلند نکردم که که عصبان سرم
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 بگم بهش ؟  یچ

 تنهام گذاشته؟؟؟ یک بگم

 شده؟ یعاشقه ک بگم

 . ..........شیعسل یشدم به چشما رهیترس سرم و بلند کردم و خ با

 شده؟؟؟؟؟یبود گفت: چ رهیکه تو چشمام خ یحال در

شده ول کنش  یکه تا نفهمم چ یدونیتو هم گفت: م یو اخم ها یتکون دادم که با خونسرد یچیو به عالمت ه سرم

 شده؟؟؟؟ی، پس خودت بگو چ ستمین

 ......کردیبه من نگاه م یاشک ینگاه کردم که ساکت نشسته بود و با چشما مایفاط به

 بگم... تونمیگفتم: نم اریرو به مه کردمیکه به اون نگاه م یحال در

 رفتم تا صورتم و بشورم........ سیآوردم و به سمت سرو رونیاز حصار دستاش ب خودم

................ 

 

 *^ادامه^*

 به خودم نگاه کردم..... نهییآ تو

 قرمز قرمز بود...... ختنیاز فرت اشک ر چشمام

 ...........زدیم یصورتم به زرد رنگ

کرد؟ چجور دلش اومد که  یاون همه نقش باز یبود که چجور نیا کردیم ادیکه تعجبم و ز یزیقول زد .. چمنو  نامرد

 .......رهیبگ یاحساسات من و به باز

 نجاتش دادم ؟.......... کردیتصادف م نیداشت با اون ماش یوقت نکهیکرده بودم جز ا کارشیمن چ مگه
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 دلم براش تنگ شده..... انقدر

 چشماش. ....... واسه

 اخماش. ........ واسه

 لبخند اش......... واسه

 پر احساسش....... ینگاه ها واسه

 

 رو صورتم...... ختنیکردن و ر دایاشکام راهشون و پ دوباره

 رو صورتم........ دمیپر از آب کرد و پاش دستامو

 . ..........کنهیآب هم آتش درونم و خاموش نم یخنک یشدم ول خنک

 نداشت........ یا دهیفا یکار و تکرار کردم ول نیبار ا چند

 شدم..... ی. ...... روانزنمیباهاش حرف نم گهیکه د یشدم از موقع یروان

 :  گهیاز اهنگاش م یکیمهراب اومد تو ذهنم که تو  جمله

 / هیکه عشقش بره کال روان ی/ عاشق

 ......دونمیپر درد مهراب م یتک تک جمله ها یمعن اآلن

 شدم......... یکه عشقم رفته و من از درد نبودنش روان اآلن

 اومدم....... رونیب سیسرو از

 آروم شده بود...... یهمون طور رو تخت نشسته بود و فقط کم اریمه

 شدن بهم........ رهینشسته بود که با وارد شد نه من تو اتاق هر دو خ اریکنار مه نیهم همون طور غمگ مایفاط
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 ......کردیداشت کمرم و خورد م نشونینگس یها نگاه

 روش........ نمیدادم تا برسم به تخت و بش جون

 نگاه ها آسون نبود........ نیا تحمل

 یچ نیبگ و دیزبون باز کن تونیکیاتاق و شکست و گفت:  نیسکوت سنگ اریمه نکهیتو سکوت گذشت تا ا یلحظات

 ......کنمیدارم دق م یعل یشده ،به وال

 نشست رو لبام. ....... پوزخند

 .......کنهیداره دق م نیعشقش ولش کرده ا گهید یکی

 بهم انداخت...... ینگاه  مایفاط

 تکون دادم....... دیتائ یو به معن سرم

 که بهش زده بودم........ ییمن شروع کرد به گفتن حرف ها دیتائ با

 ..شدیم شتریش باخما نیو رفته رفته گره ب کردیحرف هاشو گوش م قیدق ارمیمه

داد و سرش و تو دستش گرفت و نفسش و با  هیآرنج هاشو و به زانو هاش تک اریمه مایفاط یتموم شد نه حرف ها بعد

 فوت کرد....... رونیبه ب تیعصبان

 دادم به تاج تخت و زانو هام بغل کردم..... هیتک

 ....واریشدم به در و د رهیهدف خ یب

 ؟یاومد و جلوم رو تخت نشست و گفت: چرا بهش اعتماد کرد اریچقدر گذشته بود که مه دونمینم

 ........ 

 

 *^ادامه^*



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
101 

 

 نگفتم فقط سرم و با تاسف تکون دادم.......... یچیه

 حاال که شده... یول یکردیاشتباه و م نیا دیزد و گفت: نبا ینیغمگ لبخند

رفت که  رونیب تیاز زندگ یتو کس یاز دست داد که عاشقش بود ول ویاون پسره کس یو از دست نداد یزیچ تو

 ارزش نگاه کردن هم نداشت چه برسه به عشق.....

 یفراموشش کن یکه بتون دوارمیام پس

 ،باشه؟ یفراموشش کن یکه بتون یهست یقو یانقدر از نظر روح مطمئنم

 

 ؟یکرد و گفت: باشه خواهر کمیندادم که خودشو نزد جوابشو

 که فراموشش کنم  کنمیم یباشه سع ی... ول یلیخ اریسخته مه یلیشدم و گفتم: خ رهیشماش خچ تو

 بود................ دروغ

 فراموشش کنم؟... خواستمیم یچطور

 بره. ....... ایآسون نیکه به هم ومدهین یکه تو قلبمه به سادگ یعشق

 بشه. ....... رمیپاگ ادیز خواستمیزدم چون نم اریحرفا رو به مه نیا

 ...یبهش فکر کن ادیز دی: تو نبا اریمه

 ....یشیزودتر توش غرق م یدست و پا بزن شتریب یکه هرچ مونهیم ییایکرد نت به اون پسره مثله در فکر

 ؟یکنیو که درک م طیشرا

 .....یاآلن قهرمان کشور تو

 ...یقهرمان باش شهیکه  مثل هم میفکرت و مشغول کنه... ما هممون ازت انتظار دار یزیچ نیچن یاجازه بد دینبا

  یدوباره بلند شو که اگه بلند نش یول یکرد و ادامه داد: درسته قبول دارم که شکست خورد یکوتاه مکث
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 ره...... یبه فنا م ندتیا

 ......... یندار یکه سن توام

 ......یکنکور هم شرکت کن دیامسال با تازه

 ....ستیول کنت ن یقبول نش یتا پزشک ،یشناسیمامان و که م یول یدوست دار یقیخودت موس دونمیم

 ........یبرس ییتا به جا یهمه تالشتو بکن دیبا پس

 رفت... رونیو از اتاق ب دیو بوس میشونیتموم شد نه حرف هاش پاشد و پ بعد

 شدم.... دواریام ندهیکه بهم زد به آ ییحرف ها با

 خسته بودم...... یلیخ یول

 ؟یبمون شمیپ شهیگفتم: م مایرو تخت و رو به فاط دمیکش دراز

 ....دیرو هم گذاشت و بعد درآوردن مانتوش اومد و کنارم دراز کش دیزد و چشماش و به عالمت تائ ینیغمگ لبخند

 و رو کمرش حلقه کردم و سرم و رو شونش گذاشتم...... دستم

 خواب آروم ....... هیبود با  یهم تو آغوشش منتقل شد مساوکه ب یآرامش

................ 

 

 *^ادامه^*

 

 شدم.......... خسته

 ندارم......... یخبر الدیروزه که از م۱5 قایدق اآلن
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 و تجربه نکرده بودم....... یحد دلتنگ نیحاال تا ا تا

 ......افتمیاعتراف به عشقش م ادی یوقت رهیگیم شیآت قلبم

 که  شهیکه هنوزه باورم نم هنوزم

 و غول زده باشه.......... من

 .......زنهیم شمیبوسه هاش داره آت یکه هنوزه جا هنوزم

 حرف هاشم فراموش کنم... نیاز کوچکتر یکی یکه هنوزه نتونستم حت هنوزم

 انقدر وابستش باشه.... تونهیکس نم چیه خورمیم قسم

 همون گونه هام شد........خاطراتش اشک م یادآوری با

 جا گذاشت و رفت.... میتو زندگ الدیکه م یعشق یکردن شده عابرو هیگر

 .....دیکش ریدادم که همون لحظه قلبم ت رونیب قیو عم نفسم

 حد باز شد..... نیحبس شد و چشمام تا آخر نمیدردش بد بود که اون لحظه نفس تو س انقدر

 کف دستم شروع کردم به مالش دادنش... و گذاشتم رو قلبم و آروم با دستم

 که وصف حالم باشه گشتم...... یدنبال آهنگ میکه دردش آروم شد دستم و برداشتم و تو گوش کمی

 کردم....... یآهنگ حافظه از //مهراب// پل رو

 کردم با هاش زمزمه کردن: شروع

 مروره خاطراته.... دهیکه عضابم م یزیشبا تنها چ نیا یستین#//

 سخته. .. دونمی. .. پاک کن... مسخته

 نو مجازاته... هیهم خودش  یقو حافظه



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
104 

 

.... 

 واسه ما پنجره ..... ایچرخ دن بزار

 از پشت پنجره... یبه چشماش رهیخ تو

 ....شهیرفتنت باورم نم یرفت

 ..شه؟یم یبغضم بشکنه چ یکرد فکر

 گنبد نیا رهیروزا ز نیاز هم یروز هی

 حسود.... یجدا کردن دو نفر و چشما کبود

 بخونم .... شهیگرفته گلوم و نم بغض

 داغون تر نبود؟--داداش  یدیافتخار م معراج

 

 .... یداریب یتنگه واسه شبا دلم

 ...یدار ییهنوزم فدا یو فدا کرد من

 کارت و پوستر .. هی ننیبیتا م مثال

 واسه آقا دزده... یول شهیم پخش

 . هیحتم یهمه چ نجایگم ا یمثال نم گهید

 باشه..... خواتیکه م یهر جور ایبزار دن اصال

 که دست نوشته هات عکس نوشته هاشه. ...... سیغصه نخور بازم بنو گهیبهم م معراج

 *****شروع کردم باهاش داد زدن**



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
105 

 

 ***** خوندمیو همراه مهراب م کردمیم هیشده بودم گر وونهی*****د

 ..یازش دار ی/پاک کن حافظه هرچ^^^

 یکن اگه مهراب و دوست دار پاک

 کن همه خاطرات و پاک کن  پاک

 دور دون رو پاک کن نیخاطرات ا تموم

 براش خنده هام و پاک کن خندمینم گهید

 تو دست منم پاک کن.... یخود زن یها غیت یجا

 ضربه ها رو ؟ نیجوابه ا دهیم یک بگو

 عکسارو  نهیدعوا کردم با چشمم نب چقدر

 

 خنده هاشو پاک کن اصال

 هاش و پاک کن هیگر

 پاک کن  بغضاشو

 منم پاک کن اسم

 هاش و پاکن  اشوه

 هاش قشنگ بود  دروغ

 هاش و پاک کن دروغ

 مهراب حافظه مادرم و پاک کن مرگ
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 هاش و پاک کن  هیگر

 و پاک کن..... ناشینفر

  کنمینم یقاط گهید

 ....شمینم یرتیغ

 ///^شب......... مهین هیگر یب گمینم یک چیبه ه گهید

 

 

 رو در........ دیمحکم کوب یکیآهنگ بود که  یها وسط

 باز نشد........ یکرد ول نییرو باال پا رهیگ دست

 اومد... اریو مه یمهد یداد ها یصدا

 ...... ای: محدیکشیعربده م یمهد

 ؟؟؟ شدهیچ زمیعز

 و باز کن ..... در

 و باز کن...... در

 رو خدا در و باز کن...... تو

 

 ....دیکشیتو سرم  داشت سوت م اریو مه یمامان و بابا و مهد یصدا

 در و بازکنم...... خوامی... نمدیزدم و گفتم: ولم کن غیو گذاشتم رو گوشم و بلند ج  دستام
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 .....نمیو بب  یکس خوامینم گهید دی..... بر دیبر

 و نشنوم..... دناشونیدر کوب یو محکم رو گوشم فشار دادم تا صدا دستام

 

 ندارم.... دهیفا دمید

 سرم گذاشتم و محکم فشارش دادم.... یو بالش و رو دمیشکمم دراز کش رو

 کردم........ هیبلند گر یصدا با

 تموم بشه و شروع کنن به التماس....... اریو مه یمهد یها دنیهام بلند بود که باعث شد در کوب هیگر یصدا انقدر

 کارا گذشته بود.................. یلیکار من از خ یول

.................... 

 

 *^ادامه^*

 

 روز هم گذشت...... دو

 که واسه من دو قرن گذشت.. یروز دو

 

 خرابه............. یلیخ  حالم

 زدم.... یباز کردم نه حرف یکس یدو روز نه در و برا نیا تو

 . ...........ختمیریعکسامون اشک م دنیبا د یو گاه واریبه در و د شدمیم رهیخ یگاه
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 حرفش و گوش نکردم..... ارهیچقدر که مامانم اسرار کرد که در و باز کنم و برام غذا ب هر

 داد بودم بهشون....... هیرو تخت نشسته بودم و زانو هام و بغل کرده بودم و سرم و تک 

 اآلن کجاست؟ یعنی

 کنه؟یداره م کاریچ

 هم ازش ندارم که دنبالش بگردم........ یآدرس

 نم نم بارون توجهم و به سمت پنجره بزرگ اتاق جلب کرد...... یصدا

 بارون کردم.... رهیقدم زدن ز هوس

 .....گردهیبرنم الدیم گهیکه د دونمیم

 .برگرده تا تا اآلن برگشته بود............ خواستیم اگه

 .....رونیسر و صدا از خونه زدم ب یو برداشتم و ب میو گوش دمیپوش یو شال مشک یمشک یمانتو هیپاشدم و  آرم

 نم نم بارون بهم آرامش داد.... یبو

 کردم......... شیخال هیو از هوا پر کردم و بعد چند ثان نفسم

 رو شکر همه تو اتاق هاشون بودن و متوجه من نشدن...... خدا

 

 کردم به قدم زدن....... شروع

 .......زدیو داره و با آرامش قدم م الدیم دونستیاآلن قلبم م کاش
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 دور و اطراف خونمون بودم.......... یفعال تو کوچه ها یرم ول یدارم کجا م دونستمینم

 که ........... یتو کوچه بعد دمیچیبه جلوم نگاه کنم پ نکهیا بدونه

 به خودم اومدم........... نیبلند ترمز ماش یصدا با

 نداشت....... یو فاصله چندان ومدینگاه کردم که داشت به طرفم م نیماش به

 

 . ......رمیمنم باهاش م برهیهستم که بتونم تکون بخورم........ حاال که خدا داره من و م یرمق تر از اون یب

 و بستم و منتظر شدم تا بهم بخوره....... چشمام

 ..... کی

 .......دو

 .......س

 خورد بهم.......... نیماش

 ..........دیچیسمت چپم پ یکه تو پهلو یدرد از

 و صورتم از درد جمع شد...... نیدو تا زانو هام خوردم زم با

........................ 

 نبود که من و خالص کنه؟؟؟؟؟؟ یتا حد نهیسرعته ماش چرا

 ؟؟؟یکنیچرا به حرفام گوش نم ایخدا

 ..............رمیبم خوامیم من

     ................... 
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 بلند شدم...... یو رو زانو هام گذاشتم و به سخت دستم

 باز کردم........ چشمام

که در و بست و برگشت طرفم.. ماتش  نیشد و هم ادهیپ نیبه سرعت از ماش هیهم که مشخص بود پسره جوون راننده

 برد. ............

 لب هام.........نشست رو  پوزخند

  ایگفت: مح یسمتم اومد و با نگران به

 ؟یخوب

 

 صورت نگرانش نگاه کردم..... به

 نگرانمه نگارانم بود....... ایانقدر که آر ذاشتیداشت تنهام م یهم وقت الدیم کاش

 که مهمون گونه هام بود قم شد......... یبارون یقطره ها ونیرو گونم و م دیقطره اشک چک هی

 گفتم: خوبم یلرزون یبهش با صدا رو

 ؟یکنیم کاریچ نجایشد وگفت: تو ا رهیو تو صورتم خ ستادیبرگردم که جلوم ا خواستم

 قدم بزنم................ یگفتم: اومده بودم کم نیکل کل باهاش و نداشتم بخاطره هم حوصله

 سر و وعض؟  نیشد و گفت: با ا رهیو تو فاصله کوتاه تو چشمام خ دیبرگردم که دستم و کش خواستم

 کنه؟یهم م یمگه فرق-

 من چند بار بهت بگم که دوست دارم.......  ای... محکنهیگذاشت رو باز و هام و گفت: معلومه که فرق م دستاشو

 کنم که باورت بشه؟ کاریچ

 ...........   دنیشد و شروع کرد به بار یابر چشمام
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 باورم بشه برو یخوایاگه منگاه کردم و گفتم:  شیمشک یچشما به

 تونمیو بست و محکم رو هم گذاشت و گفت: نم چشماش

 ؟ یبتون دیبا-

 چرا؟-

 ....میخوریچون ما به درد هم نم-

 یاشدوسم داشته ب یبتون دیشا ؟یکنیپس چرا من و رد م یستین یداد و گفت: تو که با کس رونیو با حرص ب نفسش

 

 چرا اتفاقا هستم.... ستم؟؟؟؟ین یبا کس یدونیزدم و گفتم: از کجا م پوزخند

 بد تر از تو... یبودم..... با کس یعنی

 شد.. یاز فرت تعجب قد نعلبک چشماش

 

 کرد و گفت:  ینگاه کل هیکرد و به صورتم  زیفکر کردن چشماش و ر یکم بعد

 کار و کرده؟ نیباهات ا یک

................ 

 

 ***فصل هفتم***

 

 شیشناسینملرزون گفتم:  یصدا با
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 .....رمیگفتم: من م عیبزنه که سر یرو گونم و خواست حرف دیباال آورد و با شستش آروم کش دستاشو

 . ......رسونمتیم ایب-

 قدم بزنم خوامینه م-

 ستیشد و گفت: حالت خوب ن رهیلحظه تو چشمام خ چند

 و پس زدم و گفتم: خوبم  دستاش

 برگشتم و به راهم ادامه دادم...... یحرف چیه بدونه

 نرفته بودم که صداش اومد.. یلیخ

 ؟؟؟؟؟  ای:محایآر

 برگشتم و منتظر نگاش کردم...... یحرف چیه بدونه

 احساسات تو بازه.. یدر قلب من به رو شهیدوست دارم.... بدون که هم یلیزد و گفت: خ ینیغمگ لبخند

 

 که دوباره صداش اومد  برگشتم

 .......ای:محایآر

 برگشتم که لبخند زد و گفت : کالفه

 . .........خوامتیاخماتو کم کن واسه من که م کمی

 برگشتم و شروع کردم به آروم قدم زدن..... یحرف ایحرکت  چیه بدون

 و از دست بدم.... شیو تشو هیو که پر از دلتنگ یبارون یدوست ندارم هوا یول کنهیدرد م یلیخ پهلوم
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 شده بود...... کیتار یمون دور شده بودم و هوا هم کماز خون یلیخ

 ......دیتو دستم لرز میکه گوش زدمیقدم م ابونیخ کنار

 نگاه کردم ......... بهش

 ناشناس بود...... شماره

 و خاموش کردم........ یگوش

 و نداشتم........ یکس حوصله

 و شروع کردم به قدم زدن به سمت خونمون......... برگشتم

.................. 

 و فشار دادم...... زنگ

 . .....دییکه تند گفت: بله؟ بفرما دیچیتو کوچه پ یمهد یصدا

 گفتم: منم یلرزون یصدا با

 در و باز کرد .......... تند

 به سمتم..... دنیاومدن و شروع کردن به دو رونیاز خونه ب یچهارنفر دمیکه در و بستم و برگشتم د نیهم

 

چرا سر و وضعت  ؟یکجا بود زمیعز ایو به لباسام نگاه کرد و با ترس گفت: مح دیزد تر از همه بهم رس یمهد

 ه؟؟؟؟؟؟ینطوریا

 ........یسواالت تکرار دنیشروع کردن به پرس همشون

 و کنار زدم و به سمت خونه رفتم..... همشون
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 خونه شدم و نشسم رو کاناپه  وارد

 

 سردم بود........... یلیخ

 

 آخه؟ یشد ینطوریقربونت برم چرا ا یگفت: اله ختیریکه اشک م یدر حال مامانم

 نشست کنارم و دستش و گذاشت رو کمرم..... بابام

 ..........................هیگر ریقائم کردم و بلند زدم ز نشیتو بغلش و سرم و تو س دمیو کش خودم

 

..................... 

 

 *^ادامه^*

 

 بگم؟؟؟؟ یچ نایبه ا من

 خودم و گرفتار کردم؟؟ بگم

 عاشق شدم؟؟؟؟ بگم

 عشقم گذاشته رفته؟؟ بگم

 اآلن خودم گرفتارش شدم.................... یعشق اصال وجود نداره ول گفتمیم یزمان هی

 کردم........... فیخانوادم تعر یو برا یآروم شدم هم چ یوقت



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
115 

 

  ادیکه در کم کنن و ز خواستمیم

 ......نشن. رمیگ پا

 همشون رفته بود تو هم..... یاخما

 اونا آروم بود..... نیب اریمه فقط

 ی.. ولکرد... شهینم یکار چیشده....... ه یکرد فیکه تعر ییزایچ نیا گهیکه د یدونیرو بهم کرد و گفت: خودتم م بابا

 باشه؟؟؟؟ افتادهیبراش ن یاتفاق هی یدونینشو از کجا م دیدخترم انقدر نا ام

 روز؟ ۱5گفتم: آخه  یبهش با زار رو

 و با تاسف تکون داد....... سرش

 افتاد نیاونم با ماش یزد میج دیکه فهم نیهم یتو ول دنهید نجایاومد ا چارهی، ب یزنگ بزنم به پر دی: بزاراریمه

 دنبالت....

............ 

 اون نامرد و ؟ مشینیبب یازش ندار یزیچ یگفت: حاال عکس یکه مهد زدیحرف م ایداشت با پر اریمه

 گرفت.... شیکلمه نامرد قلبم آت دنیشن با

 و روشن کردم......... میو به عالمت مثبت تکون دادم و گوش سرم

 هم زنگ زده بود........ گهیباره د ازدهیناشناس  شماره

 و بابا...... یو عکس هامون و آوردم و دادم دسته مهد یگوش یتو گالر رفتم

 .........کردنیم به عکس ها نگاه مدوشون به اخ هر

 در اومد..... میگوش یکه صدا کردنیگذشته بود و داشتن هنوز عکس هار و نگاه م قهیدق چند

 شماره ناشناسه. .... ایو گرفت به سمتم و گفت: ب یبه صفحه انداخت و گوش ینگاه یمهد
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 و از دستش گرفتم..... یو گوش پاشدم

 .........زنهیزنگ م یآدم که ه نیا هیک نمیتا بب دادمیجواب م دیبا

 و گذاشتم دم گوشم..... یدکمه سبز و لمس کردم و گوش    

 . ........ستهیبود قلبم وا کینزد دیچیپ یکه تو گوش ییصدا دنیشن با

 رو به من داد..... ایخدا تمام دن انگار

 ...دیواقعا نفس به شش هام رس انگار

 گونه هام........... یشد رو یاشک تو چشمام جار قهیهمون دق قایگلوم و آروم قورت دادم و دق آب

 و به مبل رسوندم و روش نشستم......... خودم

 ؟یدیچرا جواب نم زمیعز ایمح-

 

 اسمش و رو زبون آوردم.... یسخت به

 الد؟؟؟؟؟ی..میم....م....م-

  دیچیپ یتو گوش نشیغمگ یصدا

 جانم نفسم ؟؟؟؟ زمی: جانم عزالدیم

 ...کردنیو بابا و مامان تو جاشون خشک شده بودن و داشتن من و نگاه م یو مهد اریدور و برم نگاه کردم که مه به

 ؟؟؟؟؟ یگفت: خوب یآروم یصدا با

 هام بلند شد و گفتم:  هیگر یصدا

 یم زنگ زدتا اآلن صد بار مردم و زنده شدم ، اآلن به یدونیگذشت؟ م یتو نبود تو به من چ یدونیم چیتو ه خوبم؟

 ؟؟؟؟؟؟یخوب یگیم
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 بود.... شینشون از کالفگ ومدیبلندش که م ینفس ها یصدا

 دمیم حیو برات توض ی: همه چالدیم

  ؟؟یدیم حیتوض ی؟ ک یبردم باال و گفتم: ک صدام

  ؟ییآروم باش اآلن کجا ای: آروم باش مح الدیم

 خونه.......-

 رون؟؟؟؟؟؟یب یایب یتونیم-

 ام؟؟؟؟؟؟؟یشدم و گفتم: آره کجا ب رهیروبرو خ به

  وفتیاآلن راه ب نیهم یول کنمیو برات اس م آدرس

 باشه .........-

 ایکه گفت: مح کردمیقطع م داشتم

 

 جانم......-

 تنگ شده.... یلیدلم برات خ-

 دادن و گفتم:  رونیو با آه ب نفسم

 .......نطوریهم منم

 ....نمتیبب خوامیم ای: زود بالدیم

 فعال.....باشه -

 



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
118 

 

 دیچیپ یممتدد تو گوش یبوق ها یصدا

 و قطع کنم................. یخواست گوش یدلم نم یانگار

 

 *.......^ادامه^*

 از رو مبل بلند شدم ........... درجا

 زودتر از همه به خودش اومد.............. یحرکتم ........، مهد نیتعجب کردن از همه

 ؟....... هیبود ؟ خبر ی؟ ک شدیچ-

 برگشتم سمتش ......... یبا خوشحال-

 ......... کنهیولم نم دونستمیبود ...... م الدی....... م یبود مهد الدیم-

 من لبخند به لبش اومده بود ......... یخوشحال دنیکه از د اریمه

 کرد به من ........ رو

 م کرد ....مخ مارو با دو کلمه ....... ول قهیکه دم به د یدونستیحاال م-

 .......... گهید یبود خورده

 ....گمیبال سرت نازل شد بهت م نیحاال ...... خودتم ا گهیخب د اریا مه-

 سر من نازل شه ...... کنهیبال غلط م نیا-

 برم لباس بپوشم ....... دیخب من با-

 مامان و بابا رو کال فراموش کرده بودم ....... حضور

 تو اتاقم ....... میج عیسر
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جذب  یسورمه ا یشلوار ل هیانتخاب کردم ..... به همراه  یمانتو طرح ل هیسر کمدم ....... درشو باز کردم .....  رفتم

........ 

و کفش اسپرت  فیزده بودم ........ ک پیانداختم رو سرم ....... بد جور به رنگ چشمام ت یآب یبا طرحا دیشال سف هی

 ...... دیاالن تو خونه پوش شدیآماده گذاشتم رو تخت ........... کفشو که نم دمویسف

 توالتم ........... زیجلو م رفتم

 به طور محو پشت پلکام نشوندم.............. یآب هیسا هیزدمو  ملیرژ و ر هی عیسر

 به خودم انداختم ........... نهینگاه تو آ هی

 کش ......... الاااادی.......... مشدم من  یخانم گل ایبه چه مح به

 عوض شده بود .............. یلیساعت قبلم خ هیام با  هیروح

 بود ........ الدیبه خاطر حضور م نیا

 بود........ الدیزنگ خورد ........ م میگوش

 جواب دادم ........ عیسر

 جانم ؟-

 تنگ شده....... یلیاونجا ......... دلم برات خ ایمن سر فلکه ام ب زمیعز-

 باشه اومدم ......-

 ............ دمیرو پله ها کفشامو پوش اطیرفتم ح دمییکردم ....... دو یاز خونواده خدافظ عیسر

 دو به سمت در رفتم .......... با

 .......... رونیدرو باز کردمو خودمو پرت کردم ب 

 ......... دمیتو نور آفتاب ...... از دور د یریاز تم زدیکه برق م نشوینگاه به فلکه انداختم ماش هی
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 هماهنگ و منظم که با وقار متانت بود .......  یو با قدم ها آروم

 ......... دمیرس نیماش به

 

 *.......^ادامه^*

 شد ........... ادهیپ نیاز ماش الدیم

 بکنم ............. دیبا کاریچ دونستمینم یاز خوشحال دنشید با

 ......... به سمتم اومد

 ست بود .......... پمونیت دیانداختم ....... مخم سوت کش پشینگاه به ت هی

 پوستم حس کردم ............ ریو ز نیریحس ناب و ش هی الدیسالم خانمم ...... با گفتن کلمه خانمم م-

 سالم ........ -

 مکان  نیاز ا ی....... چون آدما گهگدار میبود ستادهیهم ا یروبرو االن

 برخورد کرد........ کیرمانت یلیخ شدی....... نم کردنیو آمد م رفت

 دستشو آورد جلو ......... الدیم

 ....... نیریگرمش گذاشتم ....... بازم اون حس ش یتو دستا دستمو

 داد....... قلقلکم

 ...... رمیبگ افهیرا به را ق ایواسش اخمو تخم راه بندازم  خواستمینم

 داشت ......... یمهم لیدل هیکارش  یر صد براصد د الدیم

 به خودم اومدم ........... الدیم یصدا با
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 گلم......... یشی؟ سوار نم ایمح-

 بودم ..................... الدیم یمحو تماشا قهیجور با لبخند چند د نیهم دمیفهم تازه

 تکون دادم و سوار شدم......... سرمو

 نیبود که تو ماش الیعطر م ی........ بو دیچیتو مشامم پ ییعطر خوشبو یکردم ....... بو نوبازیدر ماش نکهیمحض ا به

 پخش شده بود............

 درو بستم.........  نویتو ماش نشستم

 ....... دمیهام کش هیبه ر قینفس عم هیبا  الدویم یعطر خوشبو یبو

 ..شدم ..... یچشمامو بستمو غرق لذت وصف نشدن همزمان

 ............ الدیبسته شدن در ..... توسط م یکه با صدا یجور

 اومدم............ رونیب نیریاون خلسه ش از

 طور زل زد تو چشمام ........ نیسمتم ........ هم دیکامل چرخ الدیم

 ناز تنگ شده بود ........... یچشما نیا یدلم برا چقد

 طاقت دستاشو از هم باز کرد ........... یب الدیم

 ازون کم طاقت تر خودمو انداختم تو بغلش ........... منم

 بهم. .......  دادیآرامش م آغوشش

 لحظه بغض کردم ....... هی

 که بغض درش به شدت معلوم بود ........  ییباصدا

 : گقتم

 ............. یدادی......... چرا جواب تلفنامو نم یکجا بود الدیم-
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 ...... هان ؟...... کنهیمنتظر سکته م نجایهست ا ییایمح هیکه  ینگفت

 .......... دیحرفش دو قطره اشک از چشمام چک نیآروم باش ...... با ا زدلمیباشه عز-

.........که حال منو دگرگون کرد  دیاشکامو بوس یجدا کرد ...... اشکامو پاک کرد و بعدم جا نشیسرمو از رو س الدیم

.......... 

 زد تو چشمام .......... زل

 حرف زد ........... شهینم نجایخانم خوشگله ا-

 ........... میحرف بزن مینیجا بش هی میبهتره بر 

 تکون دادم ........ سرمو

 نکن ............  تیقشنگتو اذ یچشما زیاشک نر گهید-

 باشه ........-

 میشونیبوسه رو پ یزد ........ که باعث شد لذت ببرم ......... و بدنم و به خصوص جا مینیو داغ رو پوش قیه عمبوس هی

 گرم بشه ..........

 ....... که اونم جوابمو با لبخند قشنگش  دمیلبخند به روش پاش هی

 ..........داد

 روشن کرد ....... راه افتاد .......... نویماش

 

 ....*...^ادامه^*

 زل زده بودم ............ الدیفقط به م یراه از شدت دلتنگ تو

 ............ کردینگام م بردیلبخند که عقلو هوشمو م هیسمتمو با  گشتیبرم یگهگاه اونم
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 .........کردیجمع م شیرانندگ یحواسشو پ عیسر بعد

 چقدر دلم براش تنگ شده بود............ فهممیم تازه

 تابش بودم............. یب چقدر

 ......... ستادیاز حرکت ا نیماش بالخره

 .............میاصال کجا اومد دمیبودم که نفهم الدیرخ جذاب م میغرق ن اونقدر

 ............. میکجا اومد نمینگاه گذرا انداختم تا بب هیاطرافم  به

 ........پارک آب و آتش ........

 ...............نجایا میومدیم ادیز یو مهد اری......... با مه پارک بودم نیعاشق ا شهیهم

 ..........  زدمیم دیکه داشتم اطرافمو د یحال در

 ..................کردیلبخند گوشه لبش داشت نگام م هیکه با  الدیحواسم به م یچشم ریز

 .......... یخانم یش ادهیپ یخواینم-

 زدن در اومدم ........... دیخودمو جمو جور کردمو از حالت د عیسر

 ............... کردمیساعت آدمارو نگاه م هی جایگ نیدر آوردم ........ ع یباز عیضا

 ............. کنمینگاش م یچشم ریدارم ز دهیفهم الدیم دونمیم من

 ............ شمیم ادهیچرا پ-

 ........شدم .. ادهیپ نیاز ماش عیسر 

 قفل کرد ............. نویشدو ماش ادهیپ الدمیم

 به سمت داخل پارک ........... میهم شونه به شونه راه افتاد با
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 جور واجور رنگاوارنگ .............. یبود از آدما پر

 کمتر بود ........... تیکه جمع میرفت یهم به سمت با

 ............. مینشست مویکرد دایپ یصندل هی بالخره

 خوب بود ....... یلیخ نیو ا میمردم نبود درسیتو د ادیز

 گذاشتم .......... یکنارم رو صندل فمویک

 ........... الدیکردم سمت م رو

 ........... الدیم یبگ یزیچ یخواینم-

 ........ یمنتظر بودم خودت بپرس-

 ............ یدادیجواب نم وتیچند هفته گوش نی........ چرا ا دمیپرس گهیخب بگو د-

 منم برگشتم ........... رانیا یکه تو برگشت نیهفته بعد از هی-

 مدرکم  یکارا ریهفته نتونستم بهت زنگ بزنم......... درگ هی نیا تو

 ............. بودم

 صدات ...... تنگ شده بود .......... یخودت .... برا یبرا دلم

 بودم که برسم تهران بهت زنگ بزنم ............ نیا منتظر

 در آوردم که بهت زنگ بزنم ........ مویتهران ....... گوش دمیرس یوقت

 آلوده تهران تنگ شده بود ..... یهوا ی...... دلم برا زدمیقدم م داشتم

  یدیکشیقدم بزنم که تو نفس م ییازون دوست داشتم تو هوا شتریب

 .......... یکردیم یگوشش زندگ هیکه توام  یتوشهر 
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 ...............رمیبگ یتا برم تاکس رفتمیفکرا بودم با لبخند ژکوند راه م نیتو ا  

 شد ................ دهیاز دستم کش یکه احساس کردم گوش رمیاومدم شمارتو بگ 

 .............. دنیدزد مویدو نفر رو موتور بودن که گوش 

 دنبالشون کنم ........... تونستمیشده بود نم رید یلیخ گهید

 کنن ........... جادیبرات مزاحمت ا شرفایاون ب دمیترسیشماره توبود ......... م مینگران تنها

داشتم  سارویبه اسم دختر شماره تو و مل میراحت بود ...... من فقط تو گوش المیکه خطشو عوض کرده خ سایمل 

............. 

 

 .........*^ادامه^*

 ........ زدیداشت حرف م الدیکه م یمدت تو

 .........شدیکه تو گلوم بود بزرگتر م یبغض دمیشنیهرکلمشو که م من

 خودم متاسف بودم ......... یواقعا برا    

 نکردم ......... الدیچه فکرا که راجب م 

 .خاک بر سر من .......... یشک کردم .......... ا الدیبه احساس م   

 آخه ........ کنهیفکرا م نیدرباره معشوقش از یکدوم عاشق  

 ادامه داد ............ الدی............م        

 مدرکمو انجام دادم .......... یکارا عیچند روز اول سر-

 کنم ........... یبود که شمارتو تو ذهنم حالج نیفکرم مشغول ا فقط

 اومد............ ادمیشمارت  دمیروز توراه برگشت به خونه بودم که انقدر عددارو تو ذهنم کنار هم چ هی نکهیا تا
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 خوشحال شدم ......... یلیخ

 گرفتم رفتم خونه ............ گازشو

 دنبال خودم بردم تو اتاقم ............ سارمیمل

 دادم ........ حیبراش تو ض زویچ همه

 ذوق کرد .......... یکل اونم

 گرفتم ........... دیخط جد ویگوش هیروز رفتم  همون

 زدم بهت ........... زنگ

 خاموش بود ............ تیگوش اما

 خاموش بود............ تیتو همچنان گوش یولچندبار بهت زنگ زدم ........       

 .................. رفتیر راه مخاموش بود دلم هزا تی...... گوش یدادیبار که جواب نم هر

 برات افتاده باشه .......... یاتفاق دمیترسیم همش

 ازت نداشتم ........... میآدرس ای مینشون چیه

 ......... یروز به بعد هروقت زنگ زدم جواب نداد ازون

 .......... مارستانیدنبالت گشتم ............ ب تونستمیرو که م هرجا

 ........ شناختینم رویسلطان ایمح ی....... اما کس یقانون هیپزشک یحت

 ........ وفتادهیبرات ن یراحت شد که اتفاق المیبابت خ نیاز

 به جست و جو ادامه دادمو زنگ زدم .......... همچنان

 ............. یزنگ زدم جواب داد یامشب وقت نکهیا تا
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 ........ ادندیم ارویخوشحال شدم که اگه اون لحظه بهم دن اونقدر

 .............. شدمیخوشحال نم نقدریا

 

 *.........^ادامه^*

 ........... میزنیحرف م میکردمو کنار هم نشست داتیاالنم که پ-

 تو گلوم بود ........... یبد بغض

 بد ....... یلیبدم خ یلیخ من

 اشک تو چشمام جمع شد ......... 

 به سمتم ........ دیچرخ الدیم               

 خوش فرمش به هم گره           خورد ........... یتا نگاهش به چشمام افتاد ابروها              

 ...... هی؟؟؟؟؟؟؟ چرا چشمات ابر ایمح-

 ......... دیشکست و اشکام رو گونه هام چک بغضم

 .....جان. ای............. مح یکنیم هیدختر چرا گر میترسوند شدهیچ ایمح-

 شروع کردم به حرف زدن ........ هیهق هق و گر وسط

 ....... الدیم....م-

 آخه .............. یکنیم هیگر یجانم خانمم چرا دار-

 منو  .... من .....منو ببخش ......... الدیم-

 گذاشت ............ نشی......... دستشو انداخت دور کمرمو سرمو رو س زمیعز یواسه چ-
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 شروع کردم به حرف زدن ............. کردمیم هیطور که گر نیو هم دمیچیدستامو محکم دور کمرش پ منم

 .......... یکه ..... که تو ولم کرد کردمیمن فکر م نکهیبه خاطر ا-

 یب ی.............. هزار بار بهت زنگ زدم .....ولیرفت یعاشقت شدم گذاشت یدیفهم یوقت ویدار یکردم منو باز فکر

 بود......... دهیفا

 به خانوادم موضوعو گفتم ........... یوقت

 بهت گفت نامرد ............ یمهد

 کلمه رو به تو نسبت داد ........... نیا یدرد گرفت وقت قلبم

 ............. گردهیبرم الدتیم گفتیبود که م یاحساس هیقلبم  ته

 ........ ختمیریاشک م دمودایستبرش فشار م نهیها سرمو به س وونهید نیع

 شروع به نوازش کردن کمرم کرد ............ الدیدست م نکهیا تا

 کرد ............. قیتزر یبه بدنم انرژ یکارش انگار نیا با

 ؟؟؟؟؟؟؟.............. یبخشیمنو م الدیم-

 خانممو نبخشم ؟؟؟؟.......... هان ؟؟؟ ........ تونمیبه نظرت م-

 .......... دونمینم-

 جدا کرد ........... نشیسرمو از س الدیم

 دور صورتم قاب کرد .......... زل زد تو چشمام .......... دستاشو

که من بخوام  ینکرد یاحساستو درک کنم ............. در ضمن تو کار نیعاشقت هستم که ا یبدون اونقدر نویا ایمح-

 ببخشمت ..........

 ............ کردیفکرو م نیتو بود هم یام جا گهیهرکس د دیشا



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
129 

 

 داشت .........  ییدرک فهم باال  چقدر

 گذاشتم رو دستاش که دور صورتم بود ............. دستامو

 ........... الدمیازت ممنونم م-

 منم ازت ممنونم خانمم ............-

 شد ................ طنتی..............لحنش پر از ش

 حواسمون به هم باشه هاااااااااا  دیبا شتریبه بعد ب نیاز یول-

 ......... یبدون شتریقدر منو ب دیبا تو

 ؟؟؟؟؟یبدون شتریقدر منو ب یخوایپس نم-گفتم .......  طونیخودش ش نیع

 خندمون گرفت .......... طونمونیلحن بامزه و ش نی......... جفتمون از دونمیم ادیمن که از اول قدرتو ز-

 زد دستشو برداشت ......... میشونیبوسه رو پ هی الدیم

 اشکامو پاک کردم ............ منم

 فرحزاد ؟؟؟....... میبر یخب موافق-

 ............ دهیحال م یلیآره خ-

 ...........  میپس بزن بر-

 فرحزاد ........... یحرکت به سو مویشد نیسوار ماش باهم

 خر دستمو گرفته بود ..............از اول تا آ الدیکه اونجا م بماند

 ............ شدمیم فیخرک ومدیکه چشم دخترا و پسرا در م نیاز منم

 ......... میدیموضوع چقدر خند نیسر ا الدیم با
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 .............. میعالمه ترشکو لواشکو آلوچه خورد هی آخرشم

 ..... میتوراه برگشت االنم

 جلو در خونه نگهداشت ............  نویماش الدیم

 بود ........ اوه اوه اصال گذر زمانو احساس نکردم ............. ۱۲:۳0نگاه به ساعت انداختم  هی

 ......... الدیکردم سمت م رو

 بهم خوش گذشت ......... یلیبود ...... خ یخوب یلیامشب شب خ زمیممنون عز-

 ..........یخوش گذشت خانم یلیبه منم خ-

 ......... ومدیخوشم م یلیو خانمم گفتنش خ یلبخند زدم ......... از لفظ خانم هی

 فعال خدافظ ......-

 که دستمو گرفت ......... بهش نگاه کردم ....... شدمیم ادهیپ داشتم

 دوستت دارم و به بوسه رو پوست دستم نشوند......... یلیخ ایمح-

 ....ٔ  لذت غرق شدم ... یایدر تو

بوسه رو گونش کاشتم .............. دستشو گذاشت رو گونشو لبخند  هی......... خم شدم  الدیدوستت دارم م یلیمنم خ-

 زد ...........

 تک بوق زدو رفت .............  هیاونم منتظر شد نا من در خونرو باز کنم .......... بعد خودش  مویکرد یخدافظ گهیهمد با

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

 ........ به سمت اتاقم رفتم نیپاورچ نیچراغا خاموش بود پاورچ همه

 درو باز کردم ............ آروم
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که دست به  دمیروبروم د ارویروشن کردم ....... سرمو آوردم باال که............ .............ههههههههههههههههه پر چراغو

 ................. ظیاخم غل هیبا  کردیکمر نگام م

 سکته زدماااااااااا..........  یعنی

 کم موند سکته کنم ........... هیچه کار نیا یپر-

 ؟؟؟؟........ یتا االن کجا بود نمیبگو بب-

 لبخند اومد رولبم .......... هیبودم ...........  الدیبا م-

راست تکون داد .......از کارش خندم دستاش و به چپ و  نی..........صورتمو گرفت ب ستادیاومد به طرفمو روبروم وا ایپر

 گرفت .......

 مطمئن شد ولم کرد ........ یوقت

 نه به اون حال-

 

 نه به لبخند االنت ........ زارت

 .......... دمیم حیبرات توض رویهمه چ نیبش-

 رو تخت ........ خندمون گرفته بود ..........  میدیپر نیترانبول نیع ییگرفتم دوتا ویعوض کردمو دست پر لباسامو

 خوشحال شد .......... یگفتم کل یبره پر ویچ همه

 قضاوتت غلط بود ......... یدید  ایواقعا برات خوشحالم مح-

 که پشت بندش  دمیکش ازهیخم هیخوشحالم ........  یلیآره منم خ-

 .......... دیکش ازهیام خم یپر

 .......... دایمن خوابم م ایمح-
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 .......  ادیمنم خوابم م-

 پتو ........... هی ریز میدیخز ییدوتا میچراغارو خاموش کرد میپاشد

 ........ میحواله هم کرد ریبخ شب

 خوابم برد ........ الدی........ منم با فکر به م میدیتخت خواب میگرفت

 

 ***فصل هشتم***

 ##الدیم##

 

 ....خوندیکه داشت کتاب م دمیرو رو کاناپه د سایکه وارد خونه شدم مل نیهم

 و حس کرد و سرش و بلند کرد و گفت: سالم  حضورم

 ؟یدیچرا نخواب زمیسالم عز-

و گفت: راستش خوابم نبرد منتظره  ستادیزد و کتاب و تو دستش بست و پاشد اومد طرفم و روبروم وا یحیمل لبخند

 ؟؟؟ یدیرو د ایمح نمیبب یایتو بودم تا ب

 چقدر وعضعش خراب بود که!!! یدونی...... نم دمشید زمیخودش لبخند زدم و گفتم: آره عز مثل

 گفت: چرا؟؟؟؟ ینگران با

 ولش کردم و رفتم  کردیچون فکر م-

 . ..منیو من و دنبال خودش به سمت کاناپه برد و نشست و منم مجبور کرد که بش دیکرد و دستم و کش یآروم خنده

 ؟یخندیفتم: چرا متعجب رو بهش گ با

 ...که میدیکش یچند روز ما از دستت چ نیدونه تو ا یتموم کرد گفت: آخه نم یو وقت دنیشروع کرد به خند دوباره
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 بودم؟ یتو هم رفت و گفتم: مگه چه جور اخمام

 بد اخالق ،پکر ،داغون،شلخته،  پلشت ، حواس پرت،افسرده....-

 ....شعوریدخترونش ادامه داد: کر ،نفهم ، ب طنتیذره مکث کرد و با ش هی

 خندم گرفت........ خودمم

 و رو بهش گفتم: دستت درد نکنه اگه هست بازم بگو... دمینشن آروم خند داریمامان و بابا از خواب ب نکهیخاطره ا به

 .راحت......... التینمونده خ یزیچ گهیکوتاه گفت: نه د یفکر کردن در آورد و بعد مکث حالت

 خوش گذشت بهت؟؟ نمیکن بب فیبگم که گفت: خب تعر یزیو و واسش به عالمت تاسف درآوردم و خواستم چ سرم

 هشیبودم...... باورت نم ششیبوده که پ یلحطاتم زمان نیآشنا شدم قشنگ تر ایکه با مح ی..... از زمان یلیآره خ-

 و دوباره بهم برگردوند.. شدیو که واقعا داشت از وجودم خارج م یو خوش یمن خوب یدختر به زندگ نیا سایمل

 

  کنمیاومد رو لباش و گفت: فردا با مامان و بابا صحبت م لبخند

 سرم و آوردم باال و بهش نگاه کردم و گفتم: واقعا؟؟؟؟؟ عیسر

 ...یآرزو هات برسهم دوست دارم بهت کمک کنم تا به  نیهم یبرا یقرارشیب دونمیو تکون داد و گفت: م سرش

  ییایخواهره دن نیتو واقعا بهتر سایو گفتم: ممنونم ازت مل دمیبوس شویشونیپ

 و دارم.... ایمثل تو و مح یمهربون یخوشبختم که فرشته ها یلیخ من

م سه از نکهیمثل تو رو دارم که با ا یخوشبختم که داداش یلیو که تو دستش بود و نوازش کرد و گفت: منم خ دستم

 من هست...... یحام شهیهم یول کترهیکوچ سال

 خونه هست.... نیتو ا یادیز یکه فردا خبر ا میبخواب میبهش زدم و گفتم: پاشو بر یلبخند

 شو ور داشت و پاشد به سمت پله ها رفت و گفت: موافقم..... کتاب
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 من.... یجوجو یبوس فرستادم و رو بهش گفتم: شب خوب بخواب براش

 ...نطوریتو هم هم-

 جوجو .. اه. . گهیبه من م یپسر زنم گرفت باز آدم نشد ه نیغر زدنش اومد که گفت: ا یصدا

 و پاشدم و رفتم تو اتاقم...... دمیخند

............................ 

 ........دمیبو کش قیکردم و عم مینیب کیرو که تو دستم بود و نزد ایو  تاپ مح دمیتخت دراز کش یرو

 ...رسمیبه همه آرزو هام م ایبا مح من

 ...........میکن ازدواج

 ماه عسل............ میبر

 ......میاریب ین ین

 شدم....... یغرق خوش شهیم ایمادره بچم مح نکهیفکر ا با

 بود که خوابم برد........ یک دونمیو چشمام و بستم و نم دمیو دوباره بو کش دادیم ایتن مح یکه بو تاپشو

...................... 

...................... 

??💝💜💝💜💝💜💝💜 

 

 *^ادامه^*
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 انگار......     دییجویخوره افتاده بود تو مغزم و سلول ها رو م نیع میبلند زنگ گوش یصدا

 کنار تخت برداشتم و دکمه سبز و لمس کردم و گذاشتم دم یو از رو عسل یو به زور باز کردم و گوش چشمام

 گوشم......................

 تو گوشم.. دیچیمزخرف طرف پ یصدا

 ......میشرکت جلسه دار ایپاشو ب-

 ؟یک-

 ........گهیاالنه د یکنم.....خب مرد حساب یادآوریگفت: هفت سال بعد منتها اآلن زنگ زدم  یلحن بد با

 ...... امیخودش گفتم: باشه م مثل

 رفتم.... سیپاشدم و به سمت سرو قطع کرد و با غر غر یحرف چیه بدونه

 ......دمیپوش یکت اسپرت مشک هیو با  دیسف رهنیو پ یمشک نهیج هی عیاومدم و سر رونیشستن صورتم ب بعد

اومدم و به سمت شرکت  رونیاز اتاق ب میو به دستم بستم و بعد دوش گرفتن با ادکلن  و برداشتن گوش ساعتم

 حرکت کردم.................

 ...........شدیم میداشت تقس بایعالمه شور و ذوق جمع شده بود و با نفرت تقر کیکه با  یشرکت

ون ،داغون کرد رفاقتم سایمل یبود که با اومدن به خاستگار ایمثل آر یفینفرت هم شخص کث نهیک نیا یاصل لیدل

 رو..............

 شرففف. .... یب دیو ککشم نگز دیباال کش ونیو پنجاه مل ستیوید کهینزد فقط

 به در اتاق کنفرانس زدم و وارد اتاق شدم..... یو درست کردم و تقه ا رنمیپ قهی

 .......مینه من کامل شد دینفرشون هم بودن که با رس سه

.................................... 
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..................................... 

...................................... 

 و مهران از اتاق خارج بشن.... نیشدم تا رامت منتظر

فتم: و با حرص گ واریبه د دمیو گرفتم و محکم پشت شو کوب قشیو  ایدر بسته شد برگشتم طرفه آر نکهیمحض ا به

 ندارم..... ایدن نیواسه موندنت تو ا ینیتضم یادامه بد یخوایمزخرفت دست بردار اگه م یاز کارا نیبب

 .......یبکن یتونینم یغلط چیزخند زد و گفت: هپو یخونسرد با

 .........واریو دوباره محکم کوبوندم به د دمشیبودم به سمت جلو کش دهیچسب قشیطور که از  همون

 .....دادیم دنشیابروهاش گره خورد نشون از درد کش نیکه ب یزیر اخم

ن که او یوفتیتو دامم ب هیفقط کاف رمیکه اآلن ش یدونی، م میشراکت و تموم کن نیا ای:ب دمیدندونام غر یال از

 . ......درمتیموقعست که م

و از شرکت خارج شدم و نشستم تو  دمیو از اتاق خارج شدم و در و محکم کوب دمیکش قشیبا ضرب از  دستام

 به سمت خونه حرکت کردم.... عیو سر نیماش

 ..بودم...... یاز بس که عصبان خوردیدرون خون خونم و م از

 و گرفتم و منتظر جواب دادنش شدم....... میعضو زندگ نیزتریعز شماره

..................... 

 

 *^ادامه^*

آن شااهلل؟ خانواده خوبن؟کارا خوب  نیگله گالب خوب هست الدی:به سالم به آقا مدیچیپ یجذابش تو گوش یصدا

 ره؟یم شیپ
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بپرس جوابت و  یکی یکیخب  یزنیگفتم: دختر چقدر حرف م رفتمیطور که داشتم تو دلم قربون صدقش م همون

 بدم......

 وروره جادو..... گهیبابام بهم م ستیکه ن یالک گهید مینیو گفت: ما ا دیخند

 کنه آخر و عاقبت من و ریگفتم: خدا به خ یو با لحن مظلوم دمیاه بلند کش هی

 کنم...... یتا آخر عمر با تو زندگ دیبا چارهیمنه ب یخانواده تو هجده سال تحملت کردن ول باز

 ...........شعوریاومد که بلند و کشدار گفت: ب شیعصبان یصدا

 که صداش اومد... دمیخند بلند

 ......نهی: زهرمار... بوزایمح

 ...یشیحرس نخور خرس م ادیجوجو ز-

 و از گوشم دور کنم... یباعث شد گوش غشیج یصدا

 خرررس عمته..... الاااااااااادی: مایمح

 گفتم: من عمه ندارم... یلحن بدجنس با

 لحظه مکث کرد و دوباره با داد گفت: دررررررررد..... چند

 ..... چقدر حرس خوردناش قشنگه.........زمیعز

 اون به خودم و دوست دارم........ یخب تشر زدن از سو یول خوامایشو نم یناراحت البته

 ؟یکنیم کاریپشت تلفن و شکستم و گقتم: چ سکوت

 ؟یی؟ کجا ی. .. تو چیتازه شروع کرده بودم به درس خوندن که زنگ زد یچیه-

 ......گردمیانداختم و گفتم: منم دارم از شرکت برم یساعت نگاه کوتاه به

 که به لطف تو خوب شد..... کردیسرم درد م کمیفقط  ستمین خسته
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 .....فستیداداش وظ میگفت: چاکرحرف شوخش اومد که  یصدا

بعدم  کنمیم یچیدراز رو ق شهیگفتم: بزار فقط دستم بهت برسه اول اون زبونت و که هم یمتقابال با لحن شوخ منم

 خوشگلت  یگاز تپل از اون لپ ها هی

 تا خوشگل تر شه ....... رمیگیم

 خب؟-

 . .......سمیبهت استرس وارد کنم عس ادیز خوامیفعال نم یکارا رو هم واست دارم ول هیحاال بق گهید نیهم-

 ادب........ یب-

 . ......یخودت-

 ....ییتو-

 ......یخودت رینه خ-

 بچمه. ....... یبابا-

 اومد رو لبم و گفتم: مامانه بچمه......... لبخند

 و گفت: بابا بزرگ نوه هامه.  اوردین کم

 هامه..... دهیمامانه مامان بزرگه نو-

 هامه... دهیگه بابابزرگه ندبابا بزر-

........ 

 خنده...... ریزدم ز بلند

 .......ابونیو پارک کنم تو خ نیکه آخر مجبور شدم ماش دمیخند انقدر
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 نکهی... مثله انایمایبرو خونه فاط ایجان مادر ب ایاومد که گفت: مح یزن یقشنگ خنده هامون تموم شد صدا یوقت

 . ...یاشغال یول زننیبهت زنگ م یه

 اومد که گفت: باشه قربونت برم. ...... ایمح یصدا

 ....شمیمراحمت نم گهیزدم و گفتم: برو د صداش

 . ...تیقربان شما مزاحم دیینفرما-

 مواظب خودت باش ها...... باشه؟ یول نایمایگفتم: برو خونه فاط یبا لحن جد یزدم ول لبخند

 د؟یندار یچشم امر-

 دوست دارم خداحافظ.... زمیعز گهینه د-

 خدا به همرات. .......-

....................... 

...................... 

...................... 

---------------------------- 

 

 *^ادامه^*

 #ایمح#

 

 ...نایمایفاط یخوش گذشت خونه  یلیخ

 **ماین فاطتا آخر خاله مهتاب **ماما میدرآورد یو ادا باز میدیخند انقدر
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 ............رونیخونه انداختموت ب از

............................................ 

............................................. 

.............................................. 

 هفته بعد/ هی/

 به در اتاق خورد و مامانم وارد اتاق شد...... یکه تقه ا خوندمیتختم نشسته بودم و داشتم درس م رو

 جا؟؟ نیا نیشده اومد یزدم و کتاب و بستم و رو بهش گفتم: چ لبخند

 باهات صحبت کنم....... یموضوع هیدرباره  خواستمیلبخند زد و گفت : راستش م متقابال

 ؟؟؟یخب؟؟ چه موضوع-

 ....یشناسیو که م یانیو گفت: خانم ک دیرو مو هام کش یدست

 اهوم-

 . ......یخاستگار انیپنجشنبه ب خوانیم-

 

 تو هم رفت............. اخمام

 ن؟یبهش گفتم: چرا قبول کرد رو

 که ردشون کنم و بگم نه؟ یتعجب نگاهم کرد و گفت: توقع نداشت با

 گهید نیکردیکار و م نیخب هم-

 با پسره صحبت کن.... نیخودت بش انی............... خب بزار ب تونمینم-
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 و گفتم: آخه.. رونیو فوت کردم ب نفسم

 بگو چشم........... سیو گذاشت رو دهنم و گفت: ه دستش

 بودم قبول کنم................... مجبور

 ناهار.... نییپا ایب گهیساعت د میگفت: ن رفتیکه به سمت در م نطوریو هم پاشد

 هم هست........ مهسا

 بشه بختگه رو خونه..... میلب غر زدم: عروس آورد ریو تکون دادم و ز سرم

 .......... اه

 ......الدیو برداشتم و زنگ زدم به م یرفتن مامان زود گوش بعد

........................... 

........................... 

...  . .................... 

 

 *^ادامه^*

 

 بود؟؟؟ یدم که معلوم نبود فرستندش کافتا ییاون اسمس ها ادی

 که اون باشه....... زدمیحدس م بایتقر

 دست از سره من برداره.......... خوادیم یپسره ک نیا دونمینم

 پنجشنبه دوباره سرزنشش بکنم....... دیبدبخت با منه
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 بگم حاال.............. یچ الدیم به

........... 

 بلند شد......... میگوشزنگ  یمشغول بودم که صدا نطوریهم

 ...زدیچشمک م یگوش ینفس رو اسم

 ؟؟؟یخوب زمیو جواب دادم و گفتم: سالم عز یگوش زود

 منم خوبم... یسالم خانمم تو خوب باش-

 صداش جون گرفتم...... دنیشن با

 ؟ییکجا ؟یکنیم کاریچ-

 بگم یزیچ هیخونه ام زنگ زدم تا بهت '-

 ؟یاسترس گفتم: چ یو کم یکنجکاو با

 بگم؟ یامممممم چه جور-

 حرف بزن دق کردم من..... الدیشده م یشد و گفتم: چ شتریب استرسم

 با مامان و بابام صحبت کرد  یدرباره خاستگار سایلبخندش اومد و گفت: مل یصدا

 خب ؟؟؟؟-

 ...زمیخدا رو شکر قبول کردن عز-

 اومد رو لبم و نفسم و بلند فوت کردم....... لبخند

 اااااااااایقفل کرده بود یاومد و گفت: معلومه حسابخندش  یصدا

قل کرد و گفتم: دوست دارم زودتر باهات ازدواج کنم تا به قول بابام بشم ور وره  میطونیآره بابا ......... رگ ش-

 ..یش ریتا زودتر پ الدیخونه آقا م هیجادو
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 .....نمیبیخانم من تو رو که بالخره م ایگفت: مح یلحن بدجنس با

 ........نیباشه بب-

 ها....... دمینقشه ها کش یلیبرات خ-

 خداحافظ..... ینداره خب اگه کار ندار بیگفتم: غ یلحن لوس با

 چه خبر؟ نمی. ..خب بگو ببدمتیبخش گهیو گفت: خب د دیخند

 افتادم.... یخاستگار ادی

  ادیواسم خاستگار ب خوادیراستش پنجشنبه م الدیگفتم: م ینیمقدمه چ بدونه

 پنجشنبه؟ نیگفت: ا یبلند یصدا با

 آره -

 ........ایمح-

 یول ینگران دونمی،م زمینباش عز یچی..... نگران هخوامیمن فقط تو رو م الدیادامه بده و گفتم : م نداشتم

 نباش..............

 ه؟؟؟؟؟یآقا اسمش چ نیو فوت کرد و گفت: حاال ا نفسش

 ..........ایآر-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ ایآر-

 ......یانیک ایامممم آر-

 داد بلندش اومد  یصدا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی: چالدیم

 ؟؟؟ ش؟یشناسیتعجب گفتم: م با
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 نگفت فقط سکوت کرد....... یچیه

 بود.... دهیچیپ یتو گوش شیاعصبان ینفس ها یصدا

 بود................. یکه اعصبان انگار

......... 

دوست نداره من  یعنی گهیخودش نم یخوب وقت یرو ول تشیاعصبان لیکنجکاو بودم که بدونم دل یلیخ

 بدونم...............

 رون؟یب میبر یایچند لحظه مکث گفت: خب ولش کن فردا م بعد

 آماده باشم؟  یذره فکر کردم و گفتم: باشه فقط ک به

 ...زمیساعت چهار آماده باش عز-

 باشه...-

..... 

 .....میو بعد به زور از هم دل کند میحرف زد گهیذره د هی

....................... 

 

 *^ادامه^*

 ساعت نگاه کردم........ به

 بود...... ۱۹:55ساعت  درست

 ......یانیبا خانواده ک میداشت یهشت قراره خواستگار ساعت

 ..........کردمیم یباز میبودم و به گوش دهیرو تخت دراز کش الیخیب یزیحاضر شده بودم نه چ نه



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
145 

 

 حاضر و آماده وارد اتاق شدن.... یو مهد اریباز شد و مه ییهوی در

 ..کردنیو هم اونا با تعجب به من نگاه م کردمیمن با تعجب به اون ها نگاه م هم

 ؟یچرا حاضر نشد انیبلند گفت: دختر اآلن مهمونا م یبا صدا اریمه

 باهم...... میدست کانتر بزن هی نیبش ایسرم و تکون دادم و گفتم: وللش بابا ب یالیخیب با

 ؟یخاستگار انیب خوانیم دنید ایتو مح یچ دونمیرو تخت کنارم نشست و گفت: من نم یمهد

 عقل ندارن که..... مردم

 به ما... دهیبعد شش ماه هم عمرش و م شهیشش ماه منگول م رهیرو بگ ایو گفت: هرکس مح دیخند اریمه

 خنده... رهیز میبلند زد یبا صدا ییتا سه

در آورد و گذاشت رو  یکرم قهوه ا یروسر هیتنگ و با  یو دامن قهوه ا یکرم کیتون هیبه سمته کمد رفت و  اریمه

 . .........انایتخت و گفت: پاشو زود بپوش که اآلن م

 .....دمیلباس ها رو پوش عیو سر شنیپشت پارت رفتم

 بپوشم.... یچ دونستمینم واقعا

 بده اومد بهم لباس داد.... رشیخ خدا

 نگاه کردم...... اریو مه یمهد پیدر اومدم و به ت شنیپشت پارت از

 م؟یست کن یکه کال سه نفر یبهم لباس بد یکردم و گفتم: اومد زیو ر چشمام

 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: آره  اریمه

 ....میتو رو هم با خودمون ست کن می.. اومد میست کرد یدوتا اتفاق ما

و به خودم ادکلن زدم که همون موقع  رونیب ختمیاز مو هام و ر کهیت هیو شال و انداختم رو سرم و  نهیآ یجلو رفتم

 حس کردم رو هوام. ...... هوی
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 .....یعوض نیمن و بزار زم نیبزار زم اریداد زدم : مه بلند

 .....نییاز پله ها پا رفتیکرد و همون طور م یبه حرفم گوش نم اصال

  وفتهیپسر اآلن م نیرو زم ایتشر زد: بزار مح اریکه بابام به مه نییپا ومدیپله مونده بود که اونم داشت م ی

 نکن...... تیانقدر دخترم و اذ اری:مهمیمر مامان

 .........نیمن و گذاشت زم باالخره

 ......دیکش ریرفت و قلبم ت یاهیکه چشمام و باز کردم چشمام س نیهم

 دم نزدم................ نیبفهمن به خاطره هم منخواست

 و به زور به مبل رسوندم و روش نشستم......... خودم

 هم قرمز شده بود..... یو کم دیلرزیام م دست

 و محکم مشت کردم تا مانع از لرزش دستام بشم............. دستام

 زنگ خونه بلند شد............... ینگذشته بود که صدا قهیدق چند

.................... 

 

 *^ادامه^*

 

 رفتم... یو نا محسوس رو قلبم گذاشتم و بلند شدم و به سمت در ورود دستم

 ستادنیهم پشتم اومدن و جلو در وا هیبق

............................... 
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 . .................ستادمیاز همه وا آخر

 گلوم و قورت دادم و دستم و آروم رو قلبم گذاشتم و آروم مالشش دادم.... آب

........................... 

کردم لبخند بزنم که خدا رو شکر موفق هم  یبرداشتم و سع عیتعارف ها شروع شد دستم و سر یکه صدا نیهم

 شدم..................

 .دیو بوس میشونیتو بغلش و پ دیاومد سمت من و با لبخند منو کش و وارد شد و با همه دست داد و یانیک یآقا اول

 وارد شدن.... ایو ار تایاون مادرش و ارم بعد

 ن؟یاومد:سالم خوب هست ایآر یکه صدا کردمیخوش و بش م تایبا آرم داشتم

 لبخند زد و از ما دور شد.... تایآرم

 ............ارمیقشنگ حالش و جا ب تونستمیکس تو راه رو نبود پس م چیه

رم که ب ییرایلب سالم دادم و سبد گل رو که به طرفم گرفته بود و از دستش گرفتم و خواستم برگردم و به پذ ریز

 ا؟؟؟؟یصداش از پشت اومد:مح

 و نگاهش کردم..... برگشتم

 فرصت به دوتامون بده..... هیبهم نگاه کرد و گفت:  نگران

 ....زدم و برگشتم و به حال رفتم پوزخند

............................... 

...... ........................ 

.......... .......... ......... 

 حرف بابا پاشدم و به سمت اتاق رفتم....... با
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 منتظره اومدنش هم نشدم....... یحت

 .....تا در و باز کنم که متوجه حضورش شدم...... دمیکشیم نییرو به سمت پا رهیدستگ داشتم

 و باز کردم و بدونه تعارف اول خودم وارد شدم و به سمت تختم رفتم و رو لبش نشستم....... در

  ایهم در و بست و اومد نشست کنارم و با لبخند گفت: اعصاب مصاب ندار ایآر

 خوبه؟ حالت

وب حالم خ یزاریاعصاب بمونه ؟مگه تو م یزاریو گفتم: مگه م شییمشک یشدم به چشما رهیبرگشتم و خ یتغص با

 باشه؟

 کردم؟ کاریتعجب گفت: مگه من چ با

 ......یکرد کاریچ یدونیگفتم: خود تم م ضیغ با

 بهت گفتم که من  دمتیهم که د یقبل هیو ادامه دادم: سر  دمیکش قیعم نفس

 به تو عالقه ندارم...... یسلطان ای**با سره انگشتام زدم رو قلبم **: مح

تو هم رفته گفت: چرا انقدر دم از  یو البته با اخم ها یجد یلیبرداشت و خ زیتو هم و به سمتم خ دیو کش اخماش

 ؟یزنیعالقه م

 . .........نهییو گفتم: چون  بهت عالقه ندارم................چون هنوز سنم پا دمیو عقب کش خودم

 درسم و ادامه بدم... خوامیم چون

ازدواج  یوقت دمی. ........ قول ماریبهونه ن یرد کرد و گفت: الک شیمشک یموها یزد و با حرص دستاش و از ال پوزخند

 . ....گتید یها تیهم فعال یاجازه بدم که هم درست و ادامه بد میکرد

 .....رمیازت در موارد خاص اجازه بگ خوامیباهات ازدواج کنم نه م خوامیفرستادم و گفتم: نه م رونیو با حرص ب نفسم

.................................... 
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......... ........ ........ ...... 

 دارد ادامه

 

 ****فصل نهم****

 

و  یاگه من و رد کن ای....... نکنه .... نکنه که دلت و برده باشن... نکنه.... مح ایتو چشمام زل زد و گفت: مح یناباور با

 .......تونمی. .... به خدا بدونه تو نمشکنمی... من مبرمیمن م یجواب مثبت بد یا گهیه دبه کس

 تو چشمام حلقه زد و نتونستم زل بزنم تو چشماش و بهش دروغ بگم..... اشک

 و شروع کردم به حرف زدن........ نییو انداختم پا سرم

 .موفق نبودم..... ادیز یخودم و کردم که صدام نلرزه ول یسع

 ....ی....... ول یول سوزونهیتو دلم و م یسختش نکن..... التماس ها ای:آرایمح

 د بگو المصب.... ا؟یمح یچ یزل زد تو چشمام و گفت: ول یناباور با

 حرفم و زدم.......... یسخت به

 وقت دوست نداشتم که خورد  چیه

 ......نمیرو بب ینه غرور مرد شد

 ام.... گهید یکیبه تو جواب مثبت بدم من .... من عاشقه  تونمیمن نم ای: آرایمح

 .............نییو انداختم پا سرم

 سرم و آروم باال آوردم و نگاهش کردم................. ادیازش صدا در نم دمید یقیبعد دقا یوقت

 بکنم...... یکار تونمیخب من نم یاشک تو چشماش دلم و لرزوند ول حلقه
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 بگذرم........ میاز تنها عشق زندگ یخاطره دل سوزبه  تونمینم من

 خشک شده بود.................... انگار

 خودش ......... نه

 ......نگاهش

 .......دلش

 ........قلبش

 . ..........آرزوهاش

 پس زد و پاشد و به سمت در رفت................... عیو سر دیرو که از چشمش چک یاشک قطره

 . ..........کشمشیلب گفت : خودم م ریکه ز دمیشن یآخر به سخت لحظه

 قورت دادم و پاشدم و دنبالش به حال رفتم................... یحرفش آب گلوم و به سخت دنیشن با

 ..........کردنیکه با لبخند داشتن نگاهم م یانینشستنمون............ نگاهم افتاد به خانواده ک بعد

 ...دینگاهم نکن ینجوریداد بزنم و بهشون بگم: تو رو خدا ا خواستمیلحظه م اون

 . ......نیرو خدا ازم جواب نخوا تو

 ......نییو انداختم پا سرم

 اومد که گفت:  یانیک یآقا یصدا

 م؟؟؟؟؟؟یکن نیریو ش دهنمون

 .........نیبود به زم رهیشکست خورده ها رو به روم نشسته بود و خ نینگاه کردم که ع ایآر به

 ......میبا هم صحبت کرد یلینگاه کردم و به زور گفتم: ما خ یانیک یآقا به
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 ......میدینرس جهیخب بازم به نت یول

 ........میخوریاومد که گفت: ما به درد هم نم ایآر یصدا

 .....کردنیبا تعجب نگاهش م همه

 ............میرفت زحمت کن دیو رو به خانواده خودش گفت: پاش پاشد

 . ..یکه اومدن خاستگار ارنیبه روشون ب نکهیبگه که همون موقع بلند شدن و بدونه ا یزیخواست چ مامانم

 کردن و رفتن.... یمهمون خداحافظ مثل

................................ 

................................. 

.......... ........................ 

 

 .......*^ادامه^*

 جمع کنه ....... لویاز رفتن مهمونا....... به مامان کمک کردم تا وسا بعد

 از ظرفا ......... نمیخب ا لهیخ

 ........ ستین یکار گهیتو اتاقم ......... د رمیمامان من م-

 .......... کنمینه مادر برو ........ شام حاضر شد صدات م-

 باشه ممنون .........-

 ......... دنینپرس ممیو تصم ایآرخوشحال بودم که ازم راجب چقدر

 جلو در اتاق........ دمیرس نیفکرم غرق بودم ..... در همون ح تو



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
152 

 

 گذاشتمو درو باز کردم ........... رهیرو دستگ دستمو

 اتاقم شدم درو پشت سرم بستم .......... وارد

 پر کردم .........  قینفس عم هیهامو با  هیر

 گذاشتم ....... نمیراستمو رو سمت چپ قفسه س دست

 ....... تپهی......قلبم ...... که فقط به عشق عشقم م

 اسمش ........ یادآوری...... با  الدمیم

 .......... دنیکوب نمیقفسه س وارهیواربه د وانهیشروع کرد خودشو د قلبم

 و ناب ........ نیریش یلیخ یلیحس خ هی.........

 عوض کردم .......... یدست لباس راحت هیبا  ولباسام

 بود......... ایو آر سایمل ریرو تخت ........ ذهنم درگ نشستم

 چرا با هم ازدواج نکردن ............. پس

 بده ......... حیبخوام کامل برام توض الدیبار از م هی دیبا

 اومد بهش خبر ندادم ........... ادمی الدیاومدن اسم م با

 .......... میزدم رو گوش رجهیش عیسر

 اومد ........... امیپ الدیهمون موقع بهم از طرف م که

 (........شدی)سالم چ-

 ..........  زمیکرم بر کمی خواستمیم

...... ( دکمه ارسالو زدم  چکسیه ای ایآر ایبشه بله رو دادم ..... به اصرار مامان و بابا که گفتن  یخواستیم ی)سالم چ-

............ 
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 کردم  یسع یکه زنگ زد ....... خندم گرفت ..... ول دینکش هیدو ثان به

 ناراحت نشون بدم .......... بغض کنم ....... صدامو

 به گوشم ......... دهینرس یاتصالو زدم ........ گوش دکمه

 .......... دمیو شن الدیم یعصب ادیفر یصدا

 ؟؟؟؟....... ااااااااایمح یگیم یدار ی؟؟ .... چ یچ یعنی -

 ........؟؟؟ هاااااااان ؟؟؟ یکه جواب مثبت داد یچ یعنی

 باش جواب منو بدددده ......... زود

 به نفس نفس افتاده بود ............ تیفرط عصبان از

 به حالش سوخت ......... دلم

 آروم باش ......... الدیم-

 ........ ینامزد شرفی....... تو االن با اون ب یآروم باشم لعنت یچطور -

 نه ........ -

 لحظه صداش قطع شد ......... هی

 نه ؟؟؟...... یچ-

 کردم .......... ی.......... شوخ میستینامزد ن ایمنو آر نکهیا-

 ........ یعنی-

 وسط حرفش ......... دمیپر

 ...... ومدین ییدابهشون ........... چند لحظه ص میجواب رد داد یعنی-
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 ........... دمیزد تو جام دو متر پر الدیکه م یبا داد هوی

 ........... کششششمتتتتیدستم بهت برسه م ااااااااااااایمح-

 که عاشقت باشه ها......... ستین ایمح گهید رمیاون وقت اگه من بم-

 ......... آروم شده بود ........

 ........... رمیمیدختر .... من اون موقع درجا م هیچه حرف نیا-

 خدا نکنه آقاااااا.........-

 ........ دیخند

 ........ااااااایندازیمورد دست م نیبارت باشه منو در ا نیجوجو آخر-

....... بعدم تو  ...... یخاستگار ادیکه جرعت کرده ب ی..... بعدم اون کشمی........ اول تورو م فتهیاتفاق ب نیاگه ا چون

 خودمو ............

 ........... دمیته دل خند از

 گفتم ........ دهیباعشوه و کش رویی..... از قصد آقا ییچشم آقااااا-

 به در خورد ..... یگفتنت جوجو ........ همون موقع تقه ا ییقربون آقا-

 برم شام بخورم ........ گفتیاومد که م اریمه یبعدش صدا و

 واسه شام ....... کننی...... صدام م یندار یرکا الدیم-

 فعال ....... بوسمتیبرو م ینه خانم-

 ...... یبا ییآقا بوسمتیمنم م-

 با لبخند قطع کردم ............  تماسو

 شاممو خوردم ............ نییپا رفتم



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
155 

 

 

 *^ادامه^*

 

 ......نییو برداشتم و رفتم پا فمیو کامل کردم و ک پمیت میرژ لب صورت با

................ 

 زم؟یعز یریگفت: کجا م دنمیبا د مامان

 .....رونیب مایو فاط  ایرم با پر یگفتم: م یزدم و الک یلبخند

 ....دیو تکون داد و گفت: باشه مواظب خودتون باش سرش

 . .....یفعال با یباشه مام-

 خدا به همرات. ....-

 ....رونیزدم بو از خونه  دمیو پوش میمشک یکفش ورن عیسر

 ....دمید شوینقره ا یسوزوک سرکوچه

 حرکت کردم و خودم و بهش رسوندم. .............. عیسر

 که نشستم رو بهم گفت: سالم خانوم خونم.... نیهم

 .......دمیبرداشتم و لپش و بوس زیزدم و به سمتش خ لبخند

 دور کمرم و محکم بغلم کرد............... دیچیخودم و بکشم عقب که دست هاش و پ خواستم

 استخوان هام در اومد. یکه صدا یجور

 ما رو ....... نهینب یکه کس میگوشش آروم گفتم: زود بزن بر در
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 و دستاش و باز کرد... دیو بوس گونم

 .......نهینب یکه کس کردمیسر جام و همش به دور و بر نگاه م برگشتم

...................................... 

 ..........میشد ادهیپ نیماش از

 ........هیخوب یهوا یلیخ

 و از هوا پاک دربند پر کردم و  نفسم

 فرستادمش. . رونیمکث کوتاه به ب بعد

 بست و به سمتم اومد و دستام و گرفت...... ریو با دزدگ نیدر ماش الدیم

 باغ ...... یبه سمت ورود میافتاد راه

 نجا؟یا میاومد یبرا چ الدی: مایمح

 دلم.... زیعز یفهمیخودت م-

 من کنجکاوم. ....... یدونیو مظلوم کردم و گفتم: تو که م افمیق

 دوست دارم بخورمت...... یکنیمظلوم نگام م یکرد و در گوشم آروم گفت: وقت کیزد و خودش و بهم نزد لبخند

 کنه .... یکردم و گفتم: فقط بلده من و عصب یزیر اخم

 من قربونت بشم.... یزد و گفت: اله یطونیش بخندل

 و با تاسف براش تکون دادم.... سرم

 ..... میباال رفت یچوب یپله ها از

 منظره باال به وجد اومدم. .. دنید با
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 بود...... بایز یلیخ

 نرگس بود..... یمحوطه پر از گال دور

 شده بود.... نیتزئ یرز صورت یبا گال واراشید

 من و متوجه خودش کرد  الدیم یمکان بودم که صدا ییبایز محو

 : خوشت اومد؟؟؟الدیم

 .........هیعال نجایا-

 رفت... یو صندل زیو به سمت م دیخند

 ؟؟؟؟؟؟یتعجب رو بهش گفتم: عه چرا پنج نفر با

 و گفت: دو نفره ها رو رزرف کرده بودن... دیکتش کش قهیبه  یدست

 تم.........گفتم و رفتم رو به روش نشس یاهان

 ...میو شکست و گفت : فکر کن سه تا بچه داشته باش نمونیسکوت ب الدیم

 . ......تهیکفا ارمیدونش و ب هیزدم و گفتم: من  یلبخند

 .......خوامیمن سه تا بچه م ریو باال انداخت و گفت: نخ ابروهاش

 .....دیچیتولد تولد تو فضا پ یکه صدا ریبگم نخ خواستم

 ود..و دستاشون پره وسائل ب خوندنینگاه کردم که داشتن شعر تولد و م اریو مه ایو پر مایتعجب برگشتم و به فاط با

.................. 

...................✨✨✨✨ 
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 *......^ادامه^*

 .........کردمینگاه م الدیداشتم به م جیگ

 چه خبر بود......... نجایا

 .........ومدیپشت سرشون م اریمه ومدنیجلو تر م مایو فاط ایپر

 پر سروصدا ........ یول

 اومد که امروز تولدمه ........... ادمیلحظه  هی-

 زده از جام بلند شدمو جفتشونو به خودم فشار دادم ........ ذوق

 .......... زمی: تولدت مبارک عز ایپر -

 ....... ای: تولدت مبارک محمایفاط

 که ......... نیبرسه تمومش کردبه برادرشم  دیبذار-

 نازک کرد........ اریمه یبرا یپشت چشم ایپر

 .......... اریخب حاال توام ..... بعدشم دستشو گذاشت پشت کمرمو هلم به سمت مه -

 بغلش کردم .......... محکم

 نشدم .......... یبار از جوجو گفتنش عصبان نیاول یتولدت مبارک جوجو........... برا -

 .........یداداش یمرس -

 از پشت سرم اومد .......... الدیم یصدا

 .......... ؟؟؟یبود ؟؟ دوست داشت یخوب زیسورپرا -

 که نسبت بهش تو وجودم داشتم زل زدم تو چشماش.......... یتمام عشق با
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 ........ واقعا ازت ممنونم عشقم ........ الدیبود م یعال-

 دم چشماش برق زد .............کر احساس

 که باخودشون ....... ییالیزدم بچه ها سرشون گرم وسا دید اطرافمو

 بودن بود ........ آورده

 گوششو آروم گفتم ....... ریشدم ز خم

 .......... الدمیم یهست نکهیممنونم از یلیخ -

 رو گونش کاشتم .......... زیبوسه ر هی عیسر بعدم

 ......... ااااااخورمتیم ایمح -

 ........... یکارا انجام بد نیاز یسه تا عمرا بتون نی......... باوجود ا الدیآقا م یتونینچ نم-

 جوجو خانم .........  میشیبالخره که تنها م -

 برد ........... زی........ دستمو گرفتو به سمت م میدیخند

 بود به وجد اومدم .......... زیکه رو م یکیک دنید از

م عشق» انداخته بودن ........ باالشم  نوشته شده بود  کیرو ک میتو اردو انداخته بود الدیکه با م ییاز عکسا یکی

 ........۲Mنوشته شده بود ........   نیو کنارش به الت« تولدت مبارک 

 .......... دادیرو نشون م۱8که عدد  یهمراه شمع به

 ........... یخوشگل کیه کچ یوا -

 ........ الدی: همش کار عشقته آقا م ایپر -

 ........... شهیبلند نم یاز شما که بخار دونمیم-

 رو ترش کرد. ......... کردیکه تا اون لحظه به ما نگاه م مایفاط
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 ......... دیچشم سف رهیچشمتو بگ-

 نگوهااااااا ......... یاونطور ایبه مح - اریمه

 در آورد روبهش گفت ........... ارویمه یادا ایپر

 ........ الدیو م ایطرف مح ای ییتو طرف ما -

 چقدر خوشگلم ......... ینیبیمن طرفدار خودمم نم-

 .......... خوشگل خان .......... بارهیاز سر و روت م یاصال خوشگل -

 ........ میدیخندیدوتا م نیبه کل کل ا میهمونطور که داشت الدیم منو

 ............ اونام به بحث بامزشون خاتمه دادنو روبه رومون نشستن ..........  میکنار هم نشست زیم پشت

 که دستش بود شمعو روشن کرد ............ یبا فندک امی........ پر الدیمنو م یگذاشت جلو کویک مایفاط

 رو کرد بهم گفت : اریمه

 .....اول آرزو کن بعد فوت کن ...... -

 ......... میخوشبخت ش الدیبستم تو دلم دعا کردم که با م چشمامو

 باز کردم و شمعو فوت کردم ......... چشمامو

 دستو سوت بچه ها بلند شد ......... یصدا

 

 * ..........^ادامه^*

 .......... یپنج نفره رزرو کرده بود زیم نیپس به خاطر هم -

 بله خانمم .......... -
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 ........  اریاز قبل هماهنگ شده بود با مه - ایپر

 ............ میبه ما گفت مام اومد اریآره بعدم مه - مایفاط -

 خوشحال شدم از همتون ممنونم ......... یلیخ -

 که انقدر دوستت داره .......... یجان باش الدیممنون م دیبا - اریمه -

 دادم ........... لیتحو حیلبخند مل هی الدیاونو که هستم .......... به م -

 مجرد هست ......... نجایخب حاال ا - مایفاط -

 چاقورو به طرفم گرفت ........  اریاشاره کرد ............ مه اریو مه ایبه خودشو پر بعدم

 ببر جوجو ........ کتویک -

 ............ که برام دست زدن ...... دمیبر کویاز دستش گرفتم ک چاقورو

 الدیبود که تو عمرم خورده بودم ......... چون م یتولد کیک نیمن خوشمزه تر یکه برا میخورد کویک نکهیاز بعد

 بود .......... دهیخر

 به دادن کادوهاشون ......... دیرس نوبت

 ........... دیبرادرانه بوس مویشونیاومد طرفم پ اریاز همه مه اول

 ......... کهیکوچ یتولدت مبارک آبج -

 جعبه گذاشت تو دستم ........  هی

 آوردم .......... مانیا اریمه قهیواقعا به سل دمیکه د یزیاز چ یکردم ....... واااا بازش

 نیپر نگ کیقلب کوچ هیکار شده بود ............. وسطش  زیر ینایکه دور تادورش نگ فیظر دیدستبند طال سف هی... 

 ....... دیدرخشیم

 خوشگله ........ یلیخ اریمه یااوااا -
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 قابلتو نداشت .......... -

 ....... مایو فاط ایبه پر دیرس نوبت

 بودن ........... دهیخر فیانگشتر و گوشواره خوشگل و ظر هیبرام  گهیبا همد اونام

 .......... هیک یهم که باشه نوبت کادو یخب نوبت -

 ........... میدیاونقدر بامزه بود که هممون خند ایپر لحن

 ........ یخندشو قورت داد .......... رو کرد به پر الدیم

 نوبت منه ........... -

 منتظره ........... ایمح دییخب پس بفرما -

 ........ طونیش یایپر یآ

 به حرف اومد .......... مایفاط نباریا

 االن کنجکاو شده ........... ایآره آره مح -

نشناسم  ناروی........منو بهونه کردن ............ من که ا رنیمیم یدو تا خودشون دارن از فضول نیا دونستمیکه م من

 .................. رمیبرم بم دیبا

 گرفت جلوم ................ یجعبه مخمل سرمه ا هی بشویدستشو کرد تو ج الدیم

 ............ زمیعز ادیخوشت ب دوارمیمن ......... ام یکادو نمیا الدیم -

 خوشگلش نگاه کردم ............ یتموم صداقت و عشق به چشما با

 گوشش گفتم ........ ریممنونم ........ آرومتر ز زمیعز یمرس -

 ............ ستین زایچ نیبه ا یازی.......... ن مونهیم هیمن مثل هد یوجود تو برا -

 ..... ایتو دن یزیقابل خانم خوشگلمو نداره .......... تو باارزش تر هرچ -
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 گفت ........... یدو کلمه آخرو با لحن خاص نی...... ا یمن یبرا

 به دلم نشست .......... بدجور

 ........... رونیب دیمنو از حال خودم کش مایفاط یصدا

 ........ گهیباز کنش د -

 و؟؟؟یچ -

 دوتا نخنده .......... نیا یبه فضول رهیخودشو بگ یجلو کردیم ینگاه کردم .......... سع الدیکادوتو .......... به م -ایپر -

 

 *............^ادامه^*

 اصرار بچه ها کادوشو باز کردم ............ با

 .......... یوااااااا

 فیرد هی........ دورشو MILAD & MAHYAنوشته شده بود   نیتبود به شکل قلب ........ که روش به ال دیگردنبند طال سف هی

 بود.......... نیگردنبندم هم نیباتریبگم ز تونمیقاب گرفته بود......... م نینگ

 خوشت اومد.........-

 چشماش زل زدم ........... تو

 خوشگله............ یلیخ الدیواقعا ازت ممنونم م-

 ... قابلتو نداشت خانمم ........-

 جونم ......... ایخوشگله مبارکت باشه مح یلیخ - ایپر -

 دستت درد نکنه ........ الدیآقا م -مایفاط -

 براش سنگ تموم گذاشت ............ دیبرام وجود نداره با ایبا ارزش تر از مح کنمیخواهش م -
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 .......... الدیرو کرد به منو م اریمه

 چشمک زد......... هیازت .........  رمیدرس بگ شتیپ امیب یباشه زن گرفتن ادمی..........  الدیم ولیاوووووووه بابا ا-

 .......  میدیکه زد خند یحرف از

*********** 

 #ایپر#

 شده .......... فیکث دمینگاه به دستام انداختم د هی

 که حساااااس .........  منم

 جام بلندشدم .......... از

 رو کرد بهم ..... اریدستامو بشورم ........ مه رمیمن م -

 ؟؟؟......... امیمنم ب یخوایم -

 لبخند زدم ........ هی

 ..........احساس کردم چشماش نگرانه ........... رمینه خودم م -

 ....... یبهداشت سیافتادم سمت سرو راه

 نگاه به سر در تابلوها کردم ........ زنونه سمت چپ بود ......... هی

 زدم شستم ........... عیشدم دستامو ما وارد

 دمکریخشک کردن دستا بود برداشتم ........... همونطور که دستامو پاک م یکه اونجا برا یبرگ از دستمال کاغذ چند

.......... 

 نبود ...............  یرستوران ایمغازه  چیه نجایتر بود چون اباال سیآخه سرو نییافتادم سمت پا راه

 که ........... رفتمی.......... سرخوش داشتم راه م زدیپر نم مگس
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 .......  دمیرو از پشت سرم شن ییقدما یصدا

شد ........خواستم  دهیکس نبود ........... اومدم قدمامو تند کنم که بازوم از پشت کش چیه نجای....... چون ا دمیترس

 نکردو دستشو محکم گذاشت رو دهنم .........  یبکشم که نامرد غیج

 گردوند ............. برم

 که جلوم بود ...........  یو زمخت یکلیپسر ه دنید از

 ............ دمیگشاااااااد شد و ترس چشمام

خفه  یتا ولم کنه و با صدا کردمینفس بکشم............ تقال م تونستمینم یبود که حت ادیدستش رو دهنم اونقدر ز فشار

 .............. دمیکشیم غیج

 گوشم گفت : رینکرش ز یاون صدا با

باشه  یعنیخانم خوشگه ....................... سرمو تکون دادم که  ینکش غیکه ج یقل بد دیاما با دارمیدستمو برم -

............... 

 ............ دمیکش قینفس عم هیشمامو بستم برداشت چ دستشو

که لبامو ببوسه ........ قبض روح  خوادیصورتم قرار داده ............. م یسانت هیصورتشو  دمیباز کردم ......... د چشمامو

 شدم ..........

رو از  ییبکشم که ......... چاقو غیج دستش در برم ................. اومدم رینکنه و............  از ز نکارویکردم که ا تقال

 چاقو الل شدم ........... دنیدر آورد .............. با د بشیج

 کارت تمومه ......... ادیصدات در ب -

 ....... نوک چاقورو گذاشت رو شکمم ......... دمیلرزیترس داشتم م از

 .......... دیکش ریمحکم کوبوند به درخت ...... پشتم ت منو

 جمع شد ........... افمیدرد ق از
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 نداره ............. بیخوشگل دردت اومد ......... ع یکوچولو یآخ -

 ..........  ارزهیلذتش م به

 باز کردم ........... لب

 کثافت ولم کن ......... چاقورو فشار داد ...........  یعوض -

 ...........  بندمشیدهنتو ببند ......... وگرنه خودم م -

 ........... زمیعز میبذار لذت ببر -

 لحن زنندش حالم به هم خورد ..........  از

 .......... یکنم که تو عمرت نبرده باااااش یبهت حال یلذت هی -

 ...........یشکرت که نجاتم داد ایخدا یبودددد ........ وااا اریمه یصدا

 برگشت سمت صدا ..........  عیسر پسره

م اومد اریهمانا ........ منم از فرصت استفاده کردم با اشاره مه دیکه تو صورتش خواب یبرگشتنش همانا ...... مشت هک

داد زد ولش کن به سمتمون اومد .........که چاقوشو گذاشت رو پهلوم  اریبدوم سمتش که پسره گرفتتم ..... مه

  ............. 

 .......... یاشب ی........ اصال  تو ک ایجلو ن -

 سرش داد زد ......... یعصب یبا صدا اریمه

 من داداششم ............  -

 ....... اریپسره انگار نه انگار که مشت خورده ............. رو کرد به مه -

 شب خواهرتو به من قرض بده .......... هیخب  -

 از ترس ........... دمیلرزیخودم م به
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 تو........ دست پسره رو دهنم قرار گرفت .......  اااااریمه -

 خفه شوووو.........-

پسره از دور بدنم باز شد  یاز ترسم چشمامو بسته بودم ........... دستا دمیآخ پسرو شن یکه صدا شدیچ دونمینم هوی

 من .......... شیپ ایب ایکه گفت پر اریمه ادی.......... با فر

 ........... چوندهیکه دست پسرو از پشت پ دمید الدویسمتش........... م دمییاز کردم دوب عیزدمو چشمامو سر غیج

محکم نگهش داشته بود که نتونه  الدمیمشت و لگد حوالش کرد ............. م تونستیهجوم برد سمت پسر تا م اریمه

 فرار کنه ...........

 

 *........^ادامه^*

 بودم ........  دهیترس یلیخ

 به زور داد زدم .......... میته مونده انرژ با

 .......... شیولش کن کشت اریمه -

توزانوهام واسه تحمل وزنم نمونده  ییروین گهیکه د دونمی........ فقط م نیکه محکم خوردم زم شدیچ دمینفهم

 بود...........

 پسررو ول کردو خودشو رسوند به من .............. اریمه دمید

خودشو رسوند به ما ...........  الدیمشت ولش کرد ............. اونم از فرصت استفاده کرد در رفت ........... م هیبا الدمیم

 داد زد ........ اریمه

 حالت خوبه ..........  ایپر -

 نشده ؟  .......... تیزینکرد ؟ چ تیکار - الدیم -

 فتم ...........گ یفیضع یتو دهنم چرخوندم .......... با صدا زبونمو
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 نکرد خوبم ......... مینه کار -

 زد ........... میشونیبوسه به پ هیفشار دادو  نشیسرمو به س اریمه

 ........... دیکه از ترس تو گلوم بود ترک یبغض

 ........... دمیترس یلیخ اریمه -

 ............  می........ تموم شد ........پاشو بر زمینکن عز هیخب گر لهیخ -

 بلند شدم ...........  نیاز رو زم اریکمک مه با

 ............کنهیبهم تجاوز کنه .......... کل بدنم عرق م خواستیکه اون م وفتهیم ادمی ی........ وقت دیلرزیم زانوهام

 ............اریانداختم رو مه وزنمو

 ..............  زمیآروم باش عز -

 سمت بچه ها ............. میادراه افت ییتا سه

 لبخند زد دنشیبا د ایمح رفتیجلوتر از ما راه م الدیبودن ............ م ستادهیانگار که نگران باشن ا مایو فاط ایمح 

 باشه ............  دهیهنوز مارو ند نکهی....... مثل ا

حرف تو دهنش  اریمه زونیآو فمینح فویو تن ظر سمیخ یو چشما دمیرنگ پر دنیکجا بو.......... با د - ایمح -

 ............. دیماس

 چرا حالت بده ......... شدهیچ یخواهر ایپر -مایفاط -

 ........... دیاومد ریچرا د 

 .......... فشارش افتاده ................... نهیبش دیفعال بذار -اریمه -

 اومد دستمو گرفتو بغلم کرد .......... ایمح -

 ............ یرو صندل نشستم
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 ......... ختیآب ر وانی.... تو ل میبود دهیکه خر یآب یاز بطر مایفاط

 تا حبه قندم انداخت توش با سر چنگالش هم زد ............ چند

 بخور ............ آب قندو گرفتم  نویا ایب زمیعز ایب -

 چند قلوپ خوردم .........  

 ؟؟؟ ...........  یرجاش بهترحالت اومد س - الدیم -

 آره خوبم ......... -

 ..........گهیدنبالتون د میاومد میداشت میمنو فاط نیکرد ریبود ....... د شدهیقربونت برم چ -

 کردم .........  فیبراشون تعر زویچ همه

 کثافت آشغال .................... - مایفاط -

 بخدا ............ شیکشتیم دیبا اریمه - ایمح -

 چشمش رو تو بود ................... میکه اومد یکه اون از موقع دمیمن د اریمه -

 ادامه گهی........ د دمی........... اومدم که د نیومدیکدوم ن چیه دمیصبر کردم د کمیرفته  دمیلحظه که برگشتم د هی

 نداد .........

 در گوشم گفت ....... ایمح

 ............شعوریکه اون ب دتتینبوس -

 خودش گفتم........... مثل

 ........... کشتمیکه خودمو م کردیم نکاروینه نذاشتم ....... اگه ا -

 ..........مایرو کرد به فاط اریبهتر بود ........... مه حالم

 ....... نمیآب به من بده بب وانیل هیکله گنده  یفاط یآ -
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 به من نگو کله گنده ..........  -

 بگم.......... یپس چ -

 ....... ماااااااایمگه اسم ندارم بگو فاط -

 آب با حرص داد دستش .......... وانیل هی مامیبخور سرد شد .............. فاط ییباشه چشم حرص نخور چا -

 .......از خنده .... میرفته بود سهیر الدیوم ایدوتا منو مح نیبحث ا از

 ......... یعوض نهیسرجاش بش ومدین گهید - ایمح

 نگاه به پشتم انداختم نه خودش بود نه دوستاش ........... هی

 .......... رهیبم شاالیا

 ****** 

 #ایمح#

 ............. میعزم رفتن کرد گهید

 .......... کارت دارم ............ میبر یایبا من م ایخب مح -الدیم -

 باشه ...........  -

 ........... ایکردم به پر رو

 ............ ایتوام ب یخونه ما ......... فاط ایامشب ب -

 کار دارم تو خونه ........... یلینه من خ -مایفاط -

 ............ امیخبر بدم .......... م نایمنم به مامان - ایپر -

 بود ............ نایا یحاال خوبه خونشون وسط خونه ما و فاط 
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 تامون خونه هامون کنار هم بود ............  سه

 زنگ زد خونشونو خاله مهناز موافقت داد ............ عیسر ای............ پر نایا یچپ فاط نایا یما وسط پر راست

لبخند زد و سرشو  اریهگفت که م یزیچ اری....... بعدم در گوش مه ارمشیم ارمیخدافظ ........ مح یپس همگ -الدیم

 تکون داد ..............

راه  میشد نیسوار ماش الدمی......... منو م اریمه نی.......... اون سه تاراه افتادن سمت ماش میکرد یبچه ها خدافظ با

 ............ میافتاد

 ............. یفهمی. ......... اونم گفت خودت ممیریکجا م دمیپرس ازش

 ....... میسوال نکردم ....... تا برس گهیدادم سکوت کنم د حیترج منم

 ....... دادمیکه منم جوابشو با لبخند م زدیبه روم لبخند م یهع الدمیم

 

 ***فصل دهم***

 دادم و چشمام و بستم............. هیتک نیماش یو به صندل سرم

 ....دیچیپ نیتو ماش الدیم یصدا

 اد؟؟؟یخوابت م زمی: عزالدیم

 خسته ام.......... کمیشدم و گفتم: نه فقط  رهیرخ جذابش خ میو باز کردم و به ن چشمام

 استراحت کن........... میتا برس کمیزد و گفت: خب  لبخند

 حرف دوباره چشمام و بستم...... بدونه

 .......دهیبه ادم آرامش م یزندگ نیداشتن ا چقدر

 آرامش... یعنی ایو پر مایفاطو  اریو مه الدیمثله م ییداشتن آدمها    
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 . ...کشهیو به رخ ما ها م یخوشبخت یواقعا داره روز ها یزندگ نیا

 بود... یخوب یهم روز ها یلیحرفاااااااااا نه اتفاقا خ نیبزرگ شدم و ا یگم تو سخت ینم

 ....میتو زندگ الدیبا وارد شد نه م یول

 به من انتقال شد.... یبیعج آرامش

 ..................خداروشکر

 که دارم.... یخاطره خوشبخت به

 که کنارم دارم یآرامش یایخاطره در به

........................ 

................................ 

 چشمام و باز کردم... الدیم یصدا با

 متوقف شده بود..... نیماش

 دور و برم نگاه کردم...... به

 ...میتو باغ بود انگار

 .....زمیعز میدی: رسالدیم

....................... 

.............................. 

.................................. 
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 *^ادامه^*

 .........میشد ادهیپ نیماش از

 قشنگه........ نجایو ساف کردم و رو بهش گفتم: چقدر ا مانتوم

 .و دستام و تو دستش گرفت.......... ستادیا کنارم

 ..الدیرو بهش گفتم: م گهینم یزیچ دمید

 : جوونم؟الدیم

 نجا؟؟؟؟یا میچرا اومد-

 که وسط باغ بود............ یو صورت دیسف قیو من و دنبال خودش کشوند به سمته آالچ دیو کش دستم

 حرکت کرد و در همون حال گفت: چشمات و ببند....... نیها و خودش به سمت ماش یاز صندل یکیو نشوند رو  من

 اومد رو لبم......... لبخند

زد و گفت: گفتم چشمات و  یطونیلبخند ش کنمیدارم نگاهش م دید یو برگشت به سمتم و وقت ستادیلحظه وا هی

 .....ارمااااااااااااینم یببند اگه نبند

 ؟؟؟؟؟؟ و؟یگفتم: چ یکردم و با کنجکاو زیو ر چشمام

 موقوف .... یاشارش و تو هوا تکون داد و گفت: نوچ نوچ .... فضول انگشت

 خالرو. .......... گریج اریخب حاال بدو ب یلیو با حرص فوت کردم و چشمام و بستم و گفتم : خ نفسم

 ...... ایاومد که گفت: بازنکن صداش

 : باشه.....دمیکش غیج

 گرفت............. یدلم به باز الدیم یقهقه ها یصدا

 زدم و همون طور که چشمام بسته بود گفتم: درد.......... لبخند
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 کنارم نشست...... یکردم کس حس

 باز کنم؟؟؟؟؟-

 .......زمیآره عز-

 و باز کردم..... چشمام

 بود به وجد اومدم...... یرز صورت یکه پر از گال یدسته گله بزرگ دنید با

 ....الدیخوشگلن م نایچقدر ا یوا-

 گهیمثل تو ان د-

 زدم............. لبخند

 ...........دمیکردم و گونش و بوس کیو بهش نزد خودم

 ........یازش جدا بشم و دستاش و دوره کمرم حلقه کرد و گفت: و اما اصله کار نذاشت

 به خانم گلم. میو ورداشت و به سمتم گرفت و گفت: تقد تاریکنارش ساک گ از

 شرط داره.... هیساک و باز کنم که گفت:  پیو خواستم ز دستش گرفتم از

 ....یکشیکردم و گفتم: امروز تو من و م زیر یخاص طنتیبا ش چشمام

 گفت: اتفاقا قصدش و داشتم........ یو تکون داد و با لحن جد سرش

........... 

 

 *^ادامه^*

 از شکمش گرفتم....... زیر شگونین هیبلند قهقه زدم و  یصدا با
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 بود؟؟ یخب شرط چ-

 .........یبرام بخون دیزد و گفت : با یبامزه ا چشمک

 نشست رو لبم........... لبخند

 .........لیبا کمال م-

 یدیزحمت کش یلی.خزمیگفتم: دستت دردنکنه عز کردمیساک و باز م پیطور که داشتم ز همون

 قابل خانمه گلم و نداره........-

 هک شده بود دهنم باز موند....... ایو مح الدیتار هاش با طال اسم م ریکه ز یرنگ یفندق تارینه گ دید با

 بودم........ دهیند یخوشگل نیبه ا تاریتو عمرم گ کنمیم اعتراف

 .......کردیداشت نگاهم م ینگاه کردم که با لبخند خاص الدیم به

 قشنگه.......  یلیخ الدیم-

 قابله شما رو نداره.......-

 .دمیکردم و دوباره گونش و بوس کیدادم و خودم بهش نزد هیتک زیو به م تاریگ

 . .مارستانایبه ب کشهیکارات آخرش کارمون م نیو گفت: وروجک با ا دیخند

 ...دمیچونش و بوس ریو از لجش ز دمیخند

 .......زیشو نه هام افتاده بود و کامل برداشت و گذاشت رو م یو که رو شالم

 .........ختیمو هام برد و کامل بهمشون ر ونیو م دستش

 ؟؟؟یگفت: من چرا انقدر تو رو دوست دارم؟ تو چرا انقدر پدرسوخته ا یلحن خاص با

 حرفش تو دلم تن به تن قند آب شد............. دنیشن با
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 .....زمیشدم و گفتم: چون دل به دل راه داره عز رهیخ شیتوس یچشما به

 ا از راه گذشته.... بزرگراهه .......و گفت: بره م دیو کش لپم

روز خدا فرشته  نی... درست تو هم شیو گفت: هجده سال پ دیو بوس میشونیکرد و پ کیخودش و بهم نزد بعدشم

 که عاشقشم........  کنمیدوست دارم و اعتراف م ایفرستاد که من اون و قد تمام دن نیو به زم یا

 بود. میتو زندگ الدیشدم که از بود نه م یکه ازم کرد غرق آرامش یفیتعر با

 دوست دارم.... یلیخ ایداد: مح ادامه

م: شدم و گفت رهیکرده بود خ رانیمن و و یکه واقعا هم زندگ رانگرشیو یو به چشما دمیو از گردنش به باال کش نگام

 دوست دارم.... یلیمنم خ

 چقدر؟؟؟؟؟-

 یفهمیاونوقت م یبارون اومدن، تعداد همه قطره هاش و بشمار موقعه یزدم و گفتم: هر وقت تونست یحیمل لبخند

 که من چقدر دوست دارم....

............... 

............... 

✨🌧✨🌧✨🌧✨🌧 

 

 *^ادامه^*

 بود..... دهیچیبه خودش فشار داد و همونطور که دستاش و دور شونه هام پ شتریو ب من

 که مجبور شدم بلند شم.... دیشد و من و همراه خودش به باال کش بلند

 .....میاومد رونیب قیو ورداشت و باهم از آالچ تاریدست آزادش گ با
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 چمن ها نشستم...... یرو دمیکشیو از دستش م تاریکه گ یو ازش جدا کردم و درحال خودم

 هم روبروم نشست و منتظر نگام کرد............ الدیم

 بخونم؟ یکردم و گفتم: چ زیر چشمام

 .......یخودت دوست دار یهرچ-

 ذره فکر کردم و ........ هی

 ... دیکه به ذهنم رس یآهنگ نیاول

 احمد وند  یاز مهد یاحساس  آهنگ

...................... 

 و شروع کردم به نواختن....... دمیتار ها کش یهام و رو ناخن

 انداختم و شروع کردم به خوندن.... تمیر یرو رو یکردم و کم کم ملود یساز نهیرو زم یخاص یملود هی اول

 .......هیکه صدام عال دونستمیم خودم

 نظره خانواده و رفقا هم هست........ ستینظر من ن نیا

 دم....ادامه ب خوامیرو م یمن به گفته مامان رشته پزشک یصدا بخونم و ..... ول دیکه تو دانشگاه تقل گفتنیم ایلیخ

 .......دیچیپ تاریگ یملود یو دلنوازم تو محوطه با صدا رایگ یصدا

.............. 

 روزم فقط شده نوشتن از احساسم هر

 که از تو دورم نیعشق تو هم به

 که عاشقت شدم سنگه صبورم  نیهم
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 تو  گهید یکی یفکر کن خوامینم

 هست...... قلبم

 باورکن  یعشق آخرم شد تو

  ییتو میزندگ تمومه

 ....... یدش بااااورم

...........🎻🎻 

 لحظس. .... نیمن ا یها قهیدق نیتر یاحساس

 تو کناره من..... یهست که

 عشقم... شهیبهت عوض نم احساسم

  نمتیبیتو رو م شمیم یاحساسات

 ترسمیم

 نت ..... ریازم بگ همش

 چشمم سهیآخه خ ینباش رمیمیم

🎼🎻🎼🎻🎼🎻🎼🎻🎼 

 شدم.... عاشق

 

  رمیمینشه که من برات م دیشا باورت

 عشق و از چشمااااات  یریبگ
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 ..... یدونیم

 دوست دارم تو رو  چقدر

 نرو شمیبمون و از پ کمینزد

  خووونمیبه عشق تو فقط م باورکن

................. 

.................. 

  》احمد وند یاز مهد یاحساس《

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 *^ادامه^*

 نگاه کردم ....... الدیبستم و باز کردم و به م یچشما

 تو نگاهش بود.... یبرق هی

 ...... کردینگام م نیتحس با

 جلو شونه هام و تو بغلش گرفت و فشار داد......... دیو کش خودش

 لب هام نشست... یرو ینیدلنش لبخند

 ....... ایگفت: صدات معرکست مح یآروم یگوشم با صدا ریز

 بود.... دهیو نشن یناز نیو صدا به ا یقشنگ نیبه ا حاال آهنگ تا
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 بگم؟؟؟؟ زیچ هیسردم و به گوشش چسبوندم و گفتم:  یو لب ها دمیچیو دوره کمرش پ دستم

 بگو......-

 داغه نفسش پوستم سوزوند. ..... هرم

 هام و با عطره خوشبو و مردونش پر کردم و ...... هیر

 وست دارم..........د یلیو گفتم: خ دمیگوشش و بوس الله

 دلم.... زهی... عز شتریمن ب-

 .....یخوب یلیتو خ الدیم-

 تر به خودم فشردمش. ...... محکم

 نکن...... یفشار داد و گفت: دلبر شتریهاشو دوره شونه هام ب بازو

 شدم و گفتم: رهیآرامشبخشش خ یتوس یجدا شدم و به چشما ازش

 چرا؟؟؟؟؟؟

 داره یباال انداخت و گفت: عواقبه خطرناک طنتیو با ش ابروهاش

 دستام و به کمرم زدم و گفتم: یتغص با

 اونوقت؟؟ ینه بابا؟؟ از ک عه،؟؟

 گرگ کرد و  یو مثل پنجه ها دستاش

 بکشمت. ... خوامیکه م یبه طرفم گفت: از همون وقت داشتیبرم زیکه خ همونطور

 ..........دمیو مثل فنر از جا پر دمیکش یبلند غیج

 بدو.... الدیمن بدو ..... م حاال
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🏃🏃🏃🏃🏃 

☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡ 

 

 ^*ادامه*^

 ............دمییدویم فقط

 . ......دیرسیبه گوشم م دیکشیکه م ییو داد ها الدیم دنییدو یصدا

 که شباهتش به جنگل کم نبود........ دمیرس ییجا به

 ......دیبریامونم و م دمیکشیکه م یبلند یها نفس

 ...... ادینم الدیاز م ییصدا دمید یوقت

 شدم......... میدرخت قا هی پشت

 ....نمیکه اومدم و بب یخم کردم تا راه یو کم سرم

 ...........نکهیاز ا غافل

 از پشت سرم اومد ......... الدیبلند م یصدا هوی

 اونوقت؟؟؟؟ یگفت: نه بابا؟ از ک یلحن شوخ با

 .........دمیبنفش کش غیج هیمهابا  یکرد و ب کیکه به سراغم اومد صدام و تحر یجانیه

 ........الدیم ی نهیبرگردم که سرم خورد به س خواستم

 . ..............شدیچ دونمینم

 هم به هم بخوره....... الدیباعث شد که تعادله م  نیپرت شدم و هم الدیتعادلم به هم خورد و به طرف م یول

 افتاد و منم افتادم روش......... نیرو زم زیخ میبه صورت ن الدیم
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 .......الدیم نهیفرو رفت تو س سرم

 .الدیدوره کمره م دمیچیدستام و پ وفتمین گهید نکهیو بستم و از ترسه ا چشمام

 .......زدیبه همش م الدیبلند من و م ینفس ها یکه صدا دیچیفضا پ یتو  یلحظه سکوت چند

 فوووت کردم و چشمام و باز کردم......... رونیو به ب نفسم

 برداشتم و نگاهم و از گردنش به چشماش سوق دادم......... الدیم نهیو از رو س سرم

 خوشگلش بود....... یرو لبا یحیلبخنده مل شهیهم مثله

 .......دیزانو هام گذاشت و من و کامل به طرفه خودش کش ریو ز یکیدستش و دوره شو نه هام و اون  هی

.................... 

....................♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 

 *^ادامه^*

چهارزانو نشسته بود و من و کامل رو پاهاش بودم ............... سرم و رو قلبش گذاشتم و  الدیبود که م یجور حالتمون

 زدم..... نشیرو س یبوسه ا

 ؟یدر بر یخواستیگفت: از دست من م یآروم یگوشم با صدا تو

 گفتم:  یآروم یمثله خودش با صدا منم

  نع

 ؟؟؟؟یدر بر یخواستیم یتعجب گردنکش خم کرد و به صورتم نگاه کرد و گفت: پس از دست ک با

 موقوف...... یاشارم و جلو چشماش تکون دادم و گفتم: فوضول انگشته

 ؟یآدم ش یخوایم یک دونمیو به حالت تاسف تکون داد و گفت: نم سرش

 اومد رو لبم و گفتم: از اولشم آدم نبودم که.... لبخند
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 که کردم باعث شد من و نگاه کنه .... یمکث با

 دادم : از اول فرشته بودم..... ادامه

به خودش فشرد و گفت:  شتریزد و من و ب یقهقه ا دیکالمم و فهم شهین یلحظه که به چشمام نگاه کرد وقت چند

 .....تو کاره هندوونه ها.... یامروز زد

 ......... گمیمگه دروغ م-

 بر منکرش لعنت......-

 مو هام برد و آروم ناز کرد....... ونیو م دستش

 ...یماله خودم دمیدیم شدمی،بلند م دمیخوابیو گفت: کاش م دیو بوس گونم

 . ...یخونم خانم

 . .......یجونم آرامش

 ... ادیب شیپ رهیخ یانشااهلل که هر چ-

 .رونیب دمیو مثل فنر از بغلش پر دمیبنفش کش غیج هی دیچیکه تو لپم پ یدرد با

 . ....دمشیاز لپم گرفته بود و آروم مال الدیکه م یگاز یو گذاشتم رو جا دستم

و که به سمتم به منظور کمک واسه بلند شدن  الدیدسته م یکیدستم رو لپم بود با اون هیبودم و  ستادهیکه ا یحال در

 دراز کرده بود گرفتم و بلندش کردم...

.............. 

 بگم؟؟؟؟ یاز کبود شه به مامانم چ وونهیبهش با اخم گفتم: د رو

 بگو شوهرم گاز گرفته....-

 دستش درد نکنه..... گهیلبخند زدم و گفتم : اونم حتما م مسخره
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 دشما بالخره داما ؟؟؟یپس چ-

 ...........قیبهش رفتم و راه افتادم به سمت آالچ یقره ا چشم

 خوش گذشت .......... یلیبود و خ یخوب یلیکل روز خ در

 ..........میبودم و به سمت خونمون راه افتاده بود الدیم نهیماش تو

.......  .................. 

............................ 

☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 

 

 ****ازدهمی****فصل 

 .... حوصلم به شدت سر رفته بود.کردیعوض م یگریپس از د یکیباره هزارم کنترل و برداشتم و کانال ها رو  یبرا

 هستن... نیکه سره تمر ایو پر مایفاط

 نرفتم. ایچون حال نداشتم با پر منم

 ام که تو شرکته. ...... یمهد

 که دانشگاه ....... ارمیمه

 شرکته..... ای دهیخواب ایکه  الدمیم

 .........هیسرگرم نیخودمون بهتر ونهیتلوز نیهم وللش

 شده بودم.. رهیخ کردیمصاحبه م یبا مرد یسیکه داشت انگل یهدف به زن یب

 برخورد کرد..... یو درست کنم که دستم با جسم سرد قمیو باال آوردم باال که  دستم
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 دستم گرفتمش و لمسش کردم...... تو

 داد........ هیسره تولدم بهم هد دالیکه م یگردنبند

 که تلفن به صدا در اومد....... کردمیم یرو تو سرم حالج بایداشتم اون روز ز نجوریهم

  دیچیمامانم تو خونه پ یصدا

 تلفن و جواب بده.... زمیعز ایمح-

 .......زدمیغر هم م رفتمیم یکه به سمت گوش یلب درحال رهیو با تاسف تکون دادم و ز سرم

 و گذاشتم رو گوشم و گفتم: بله؟ یسبز و فشار دادم و گوش دکمه

 ..دیچیپ یتو گوش یا بهیزنه غر یصدا

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 سالم خوبم ممنون ، شما؟-

 کرد و گفت: من زهرا هستم.... یآروم خنده

 .....اوردمیبه جا ن-

 به مامان؟؟؟ یو بد یگوش شهیم زمیو گفت: عز دیخند دوباره

 . .....دیستیلحظه وا هیچشم -

 دلم..... زهیباشه عز-

 زدنش برام آشنا بود..... حرف

 بود... ییآشنا یصدا هیشب صداش

 و به سمت مامان گرفتم و گفتم: باهات کار دارن..... یو باال انداختم و رفتم تو آشپز خونه و گوش سرم
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 ه؟؟؟یک-

 .دونمیو باال انداختم و گفتم: نم ابروهام

 و گرفت و.. یو گوش و تکون داد سرش

 رفتم..... یمکالمش و شروع کنه از آشپز خونه خارج شدم و از پله ها باال رفتم و به سمت اتاقه مهد نکهیا قبله

 و باز کردم و وارد اتاق شدم... در

 بود... زیاتاقش تر و تم شهیهم مثله

 ....یوا یوا اررریاتاقه مه عوضش

 بهتره....... نگم

 بود....... یو مشک ییومیاتاقش ل ونیدکوراس

 و خوشگل..... کیش یلیخ

 اتاق و بستم و رفتم به سمت تخت.. دره

 ..........کردیم ییشده بود ، تو اتاق خودنما یواریکاغذ د یکه روش با عکس مهد یوارید

 تو موهاش. ....... یکیشلوارش بود و اون  بهیدستش تو ج هی

 ..دمیهام کش هیتنش و به ر یسرم و بو یرو دمیرو تختش و پتوشو کش دمیپر

 ام...... یتنه مهد یبو عاشقه

 .....کنهیتختش با آدم جادو م اصال

 . .........خوابمیراحت نم یتختم به اندازه تخت مهد تو

................ 
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 ............ دمیکشیم قیعم یطور که داشتم نفس ها همون

 خوابم برد. ....... یک دونمینم

 

 *^ادامه^*

 

 گذشته بود که حس کردم رو هوا ام ....... دنمیچند ساعت از خواب نمدوینم

 ......دادیتو گردنم بهم آرامش م خوردیکه م یداغ یها نفس

 ........رفتیبودم و اون شخص داشت راه م یتو بغل کس انگار

 ...........دیکردم گونم و بوس حس

 و به زور باز کردم و به روبه رو نگاه کردم............ چشمام

 ........هیکه مهد دمیتنش فهم یبو از

 که باعث شد نگام کنه............. دمیلختش و بوس نهیس

  ؟یشد داریقربونت برم ب یو گفت: اله دیلبش نشست و مو هام و بوس یرو لبخند

 من و ؟ یبری: کجا مبلند گفتم  ازهیخم هیزدم و بعد  یکم رنگ لبخند

  یش داریتو بغلم گرفتمت که برا شام ب-

 اها -

 ن؟یبزارمت زم-

 نوچ بحث و تموم کردم........... هیکردم و با  یسرتق
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 از مبل ها گذاشت.... یکیو من و برد و رو  نییپله ها هم رفت پا از

 .....زمیسالم عز-

 ؟یبود نگاه کردم و با لبخند گفتم: سالم عشقم .....خوب و به زور باز کردم و به مهسا که بهم سالم کرده چشمام

 جلو و دست داد....... اومد

 به مامان افتاد که از آشپز خونه مارو صدا زد........ چشمم

 رفتم و بعد شستن صورتم به آشپز خونه رفتم..... سیو به سمت سرو پاشدم

 لبخنده بزرگ رو لبام نشست...... هیگل از گلم شکفت و  اریبابا و مه دنهید با

 گرم جوابم و دادن....... یلیرو بهشون سالم کردم که خ یآروم یباصدا

 .......ختمینشستم و برا خودم آب ر زیم یخال یها یاز صندل یکی رو

 خانم...... ای: ساعته خواب محدیچیتو فضا پ اریمه یصدا

 ...کرد....... دایسوق پ اریرو صورت مه زیاز م نگاهم

 خوش گذشت.... یلیخ ی...... جات خالزمیزدم و رو بهش گفتم: ممنون عز لبخند

 اورست سقوط کرده روت..... یاز بهمن ها یکیانگار  یبود دهیچیپتو رو دور خودت پ نی.... همچدمیآره د-

 .......دیچیمهسا تو آشپز خونه پ یقهقه  یصدا

 چشمه تو....... هیرفتم و گفتم: به کور اریبه مه یغره ا چشم

 گفتم؟   یتعجب بهم نگاه کرد و گفت : مگه چ با

 که  یدی....... د گهید یبه بابا کرد و گفت: بابا شما هم شاهد بود رو

 ؟یبه بابا گفتم: شاهده چ رو
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 .... زمیعز یچیگرفت گفت: ه یکه داشت خندش م یکرد و در حال زیبا دستمال دور دهنش و تم بابا

 زد. یبلند غیتو ج دنهیلباسش و عوض کنه که با د یق مهداومد تو اتا مهسا

 بابا..... زهیعز دهیترس نگو

 خندمم گرفته بود......... کردمیکه داشتم سرفه م یتو گلوم و در حال دیبابا غذا پر یحرفا دنیشن با

...................... 

، ذهره ترک کرد نه من  گهیغذات و بخور د یخندیکه آخر مهسا با اخم رو بهم گفت: درد ، چقدر م دمیخند انقدر

 خنده داره؟؟؟؟؟

 خنده داره..... ییبهش گفتم: خدا رو

 برام شکلک درآورد. نهییسرشون پا هیبق دید یدور و برش نگاه کرد و وقت به

 ......میقد یو با تاسف تکون دادم و گفتم: عروسم عروسا سرم

  کردنیم دایپ نیور از زمعروس و به ز ومدهیاسمه خواهر شوهر که م قبلنا

 قورت بده..... کهیاالن عروس خواهر رو نزد اما

 کرد و گفت: مگه چشه؟  یاز مهسا طرفدار اریمه

 ؟یبود دهید یخوب نیبه ا زنداداش

 ....یدیذهر خند زدم گفتم: نه فقط تو د بهش

 .......میکلمه خفه شد یواقع یگرفت که با داده بابا هر دومون به معن یداشت اوج م بحثمون

 

 *^ادامه^*

 ........یو بابا و مهد اری، کنار مه ییرایتو پذ میهمراهه مهسا و مامان رفت زیجمع کردنه م بعد
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 حرس من و دراره. .....  خواستیبه ادا در آوردنه مهسا بود که م حواسم

 که مامان گفت رو هوا خشک شدم........ یبا جمله ا که

 زنگ زده بود.... الدی: مامان ممامان

 خونه رو سکوت پر کرد...... تموم

 .........گهیم یچ ننیچشمشون به دهن مامان بود که بب همه

 که بابا زد باعث شد ادامه حرفش و بگه....... یحرف با

 : خب؟بابا

 . ....یخاستگار انیکه ب خواستیکرد و گفت: اجازه م یبه من نگاه مامانم

 . .......وفتنیلحظه رو هم ب کیواسه  یحت تونستنیاز تعجب نم چشمام

 خبر؟؟؟ یانقدر ب چرا

 ...زدیجرقه م یکه تو ذهنم ه یسوال

 زنگ بزنه؟ خوادیبه من نگفت که مامانش م الدیم چرا

 بود که عصر زنگ زده بود..... یهم اون خانم حتما

 بابا به خودم اومدم... یصدا با

 ...هیچ اینظره مح نی: خب بببابا

 .......کردیبابا نگاه کردم که با لبخند داشت بهم نگاه م به

 یشما بگ یفرستادم و گفتم: هر چ نییخشکم و با زبونم طر کردم و آب گلوم و با سر و صدا پا یلبا

 ............نییو انداختم پا سرم
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 . ........دمیکشیبابا خجالت م از

 رو کمرم نشسته بود و دستام سرد شده بود....... عرق

 ا؟؟؟؟؟؟ی: محبابا

 من.... دنهیاومد د الدیو باال آوردم و به بابا نگاه کردم که لبخند زد و گفت: امروز م سرم

 ....میصحبت کرد یلیتعجب به دهن بابا زل زده بودم که ادامه داد: باهم خ با

 ...........هیپسره مودب و خوب دمیرفتارش که فهم از

 سوال نباشه........ یکه برااشون جا گمیجمع بهت م یجلو دارم

 تنها دخترم اجازه گرفت خوشم اومد........ هیخاستگار یو از من برا شمیمرد و مردونه اومد پ الدیم نکهیا از

 بازم خوب فکر کن دخترم....... ینظرم مثبته ول من

 کنه.... قیمحل کار و محلشون تا تحق رهیفردا م ارمیمه

 ان؟یبابا ؟ اجازه بدم ب هینظرت چ حاال

پس خجالت نکش و  یدوست دار یلیو خ الدیکه م میدونیکه مامان گفت: ما هممون م میبود رهیخ نیبه زم همونطور

 نظرت و بگو......

 و بلند کردم و به بابا نگاه کردم... سرم

 شد........همه  یو لبخند مهمونه لبا هیجوابم چ دنیکه زدم فهم ینگاهم کرد که با لبخند یسوال

.......................... 

...........................☆♡☆♡☆ 

 

 *^ادامه^*
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 کم نداشته باشم....... یزیزدم تا چ دید نهییاسترس دوباره خودم و تو آ با

 ساتن ........ هیو نقره ا یسرمه ا یبود و روسر یکه دکمه هاش نقره ا یو شلوار سورمه ا کت

 .....زدیچشمام به خاطره رنگه لباسام پر رنگ تر شده بود و برق م رنگه

 لیو تکم پمیبودم که ت دهیهم پوش یپاشنه پنج سانت یزده بودم و سندل ها یبلندم الک سرمه ا یناخن ها به

 ....کردیم

 ......نییرفتم پارفتم و از پله ها  رونیکردم و از اتاق ب یزود ادکلن و رو خودم خال فونیزنگ آ یصدا دنیشن با

 ......یفدات شم چقدر ناناز شد یلبخند زد و گفت: اله دنمیبا د مهسا

 .......دمیزدم و گونش و بوس لبخند

 ...........میخوش اومد بگ یتا به خانواده فرامرز میستادیدر وا یجلو بیو به ترت نییاومدن پا همه

 بلکه از شرت خالص شم..... ،یبر دمتیم گهیامشب دبود خم شد و کنار گوشم گفت:  ستادهیوا شمیکه پ اریمه

 از پهلوش گرفتم............ شگونین هیبهش رفتم و  یغره ا چشم

 گفت که با وارد شدنه مرد مسن صداش خفه شد...... یآروم آخ

 و قد بلند بود....... الغر

 که پدرشه. ........ دمیفهم الدیشباهت صورت م از

 شد... ییرایدمه گوشم گفت و وارد پذ یزیبه من بغلم کرد و مثل همه پدرشوهرا چ دیرس یهمه دست داد و وقت با

 و با کالس وارد خونه شد و با شور و ذوق به همه سالم داد..... کیش یلیبود که اونم خ الدیمامانه م یبعد نفره

 به من........... دیرس

گفت:  یآروم یو دره گوشم با صدا  میدیو دراز کرد و باهام دست داد و به طرفم خم شد و گونه هم و بوس دستش

 .زمیعز ایشیعروسه خودم م گهیامشب د
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 انشاهلل بحث و تموم کردم....... هیزدم و با  یلبخند

 بود که وارد خونه شد. سایمل یبعد نفره

 .....کردیلباش بود و اونم مثله زهرا جون رفتار م یرو ینیریش لبخند

 بود وارد شد..... یکه همه گل هاش رزه آب یبود که همراه با سبد گله بزرگ الدینفر......م نیاما آخر و

 ....... دیمامانم اون و بوس یهمه دست داد ول با

 تو دلم ذره ذره آب شد...... قند

 دوست داشتم.......... یلیبت بود خرابطه ها رو سرشار از عاطفه و مح نیا

 رفتن.... رونیاز راهرو ب همه

 لب جوابش و دادم.... ریداد که ز یبه سمتم اومد و سالم الدیم

 و به سمتم گرفت ...... سبد

 دادم........ لشیتحو یو از دستش گرفتم و لبخند سبد

حرکت خم شد و محکم  هیو تو  عیسر ستیحواسش ن یکس دید یو برگشتوند و دور و برو کامل نگاه کرد وقت سرش

 شد..... ییرایوارد پذ عیبزنم و سر یو نذاشت حرف دیگونم و بوس

 شدم...... ییرایلب نسارش کردم و وارد پذا ریز یا وونهیلب د ریز

.................. 

..................... 

 

 *^ادامه^*
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 . ........هییکه وقت آوردنه چا دمیفهم یاز مبل ها نشسته بودم که با اشاره مام یکی رو

 رو به جمع گفتم و وارد آشپز خونه شدم......... یو با اجازه ا پاشدم

 . .......ختمیریم ییبا دقت چا یلیخ

 ..........ارمیکم ب الدیخانواده م شهینداشتم پ دوست

 به همه تعارف کردم....... بیشدم و به ترت ییرایها گذاشتم و وارد پذ ییچا یو رو یگل محمد یآخر غنچه ها در

 ........نییو سرم و انداختم پا اریکناره مه نشستم

 ..........زدنیکه داشتن از اقتصاد کشور حرف م باباهامونم

.............. 

بحث  الدیمونده بود همونجا هم خشک شده بود که بالخره پدره م نییگردنم از بس پا یچقدر گذشته بود ول دونمینم

 و شروع کرد.........

 قرز از مزاحمت ... یسلطان یخب آقا-

 ......میکن یجان خاستگار الدیپسرم م یجان رو برا ایمح خواستمیم

 .....دیقبول کن یپسرم و به غالم دیقابل بدون اگه

 ....یفرامرز یآقا هیچه حرف نیزد و گفت: ا یلبخند بابا

 اومد رو لبم که به زور جمعش کردم..... یلبخند پت و پهن شدیغالم م الدیاسم م نکهیفکره ا از

 ... واال......زدیم ییدختره از ذوقش چه لبخندا گنیم حاال

 جان بگن همونه. ...... ایمح ی... هر چرمیبگ میواسه دخترم تصم ییتنها تونمیمن نم یفرامرز ی: آقا بابا

 دوتا جوون برن دو کلمه با هم اختالت کنن ؟ نیا دی: اگه اجازه بددیچیپ ییرایتو پذ الدیمامانه م یصدا

 کن..... ییو راهنما الدیآقا م زمیجان عز ایرو به من گفت: مح بابا
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 پاشدم و به سمت پله ها رفتم.... آروم

 ..میباهاش هم قدم شدم و با هم از پله ها باال رفت دیهم به من رس الدیم یوقت

 اتاق دعوتش کردم...... به دییبفرما هیاتاق و باز کردم و با  در

 و گذاشت رو کمرم و من آروم به سمت اتاق هل داد....... دستش

 . ....ستادمیشدم با استرس وسطه اتاقم وا وارد

چرا انقدر  زمیعز ایشد به من و گفت: مح رهیدور به اتاق نگاه کرد و بعدش خ هیهم در و کامل بست و  الدیم

 ؟یمظطرب

 و خودشم نشست.....  نمیبرو و مجبورم کرد رو لبه تخت بش و گرفت و من و سمت تخت دستم

 اگه ..... اگه.... الدیو محکم گرفتم و گفتم: م دستاش

 بگه........ ایمح یگفت؟ گفت هرچ یکه بابات چ یدید نمیاسترس نداشته باش نازن ؟؟؟یاگه چ-

 روش لبخند زدم ..... به

 بود.... شیشونیافتاد که رو پ یعرق یبه قطره ها چشمم

 کردم...... زیبرداشتم و براش تم یچند تا دستمال کاغذ یشدم و از رو عسل خم

 نگفت ..... یچیلبخند زد و ه اونم

 ؟؟؟ ایبهم با لبخند گفت: مح رو

 جونم؟؟؟؟-

 گن؟؟؟؟؟؟؟یم یچ یدختر و پسر به هم تو اتاق اونم شبه خاستگار-

 ....دونمیو گفتم: نم دمیخند آروم

 ........داره خب یبستگ
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 ....زایچ نیو ا یکه اون پسره بود درباره کار و زندگ یآخر یخاستگار نیهم مثال

 و تکون داد و دستش و دوره کمرم حلقه کرد و گفت: وللش بابا بره ما که حله  سرش

 سمت خودش که دادم دراومد. دیکش منو

 . .....شکنهیلباسام م یاتو ؟یکنیم کاریچ الد؟؟یعه؟؟؟ م-

 .......کنمیفشار داد و گفت: خودم برات اتوش م شتریو من و به خودش ب دیخند طونیش

 رو لبام نشست و منم آروم دستام و رو کمرش حلقه کردم و سرم و رو شونه مردونش گذاشتم.... لبخند

 بود که پارچش از عشقه. .. یکه واسه من مثل بالشت ییها شونه

 ......هیکه واسه من پر از مرد و مردونگ ییها شونه

................. 

.............................. 

☆♡☆♡☆♡☆ 

 

 *^ادامه^*

 

 و گفت:  دیو رو گونم کش شستش

 .....ایمح

 جونم؟؟؟؟؟-

 نرفته؟ ادتیشرطمون که -
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 نرفته.... ادمینه -

 بود؟؟؟؟؟؟؟ یچ-

 ......رونیب امیب میاز ت گستیماه د کیکه  یقرار بود که بعده مسابقه بعد-

 ؟؟؟؟یقبول کن یحاضر-

 یلیکه بهش خ یزیاز چ یبزنم حت یچشماش نگاه کردم و محکم گفتم: آره ، من حاضرم به خاطره تو از همه چ به

 عالقه دارم......

  یاجازه همه کار و دار یمل میاز ت ریو گفت: به غ دیموهام و بوس یرو

 مثال؟؟؟؟؟؟؟؟،-

 مثال درس خوندن... کار کردن.... باشگاه رفتن .... گشتن با دوستات. .-

 ....یباهام هماهنگ کن دی، فقط با گهید یچ همه

 ............دمیو باال گرفتم و گونش و نرم بوس سرم

 من و نگاه کن..........-

 و مماس با صورتش کردم .... صورتم

 چشمام نگاه کرد ..... به

 سوق داد و ....... نییو به پا نگاهش

 لبام نشوند...... یرو قیعم یا بوسه

.................. 

 اتاق...... میایب زاشتیعمرا اگه م میکرد نجایا ییچه کارا دونستیساعتش نگاه کرد و گفت: بابات اگه م به

 . .....هیمودب یلیپسره خ گفتیو گفتم: حاال اونروز م دمیخند
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 ستم؟؟؟یتعجب گفت: مگه مودب ن با

 گونم و خاروندم گفتم: به قوله خودت........ رو

 ؟؟؟؟؟؟یبه قوله من چ-

 زدم و گفتم: بر منکرش لعنت.......... یطونیش لبخند

 تو..... یکشیاز بازوم گرفت و گفت : آخر من و م شگونین هیو  دیخند

 اتفاقا قصدش و داشتم...-

 رمااااااااااایگیگازت م-

 آقا پسر یجرعتش و ندار-

 جوجو.... رمیگیگازت م-

 ماوردیدماغت و م زدمیاومدم وگرنه م رونیاز بازداشتگاه ب روزیکه د فیبه هم زدم و گفتم: ح یو با حالت الت دستام

 .......نییپا

 تو اتاقم بوددد. ...... زیچ نیتر ریتخت بود و چشمگ یکه روبرو یو پاشد و رفت به طرفه تابلو عکس دیخند

 ......ایمح یخوشگل افتاد یلیو گفت: خ ستادیتابلو ا یجلو

 .... شهیدوسال پ بایاره تقر-

 ..زمیعز گهید میاهوم. .. خب پاشو بر-

 . ..میوقته تو اتاق یلیخ

 .......میرفت رونیو باهم از اتاق ب دمیبه لباسام کش یو دست پاشدم

................ 

☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 
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 *^ادامه^*

 ...........میاومد نییپله ها رو پا یکی یکی الدیم با

 ....دینگاهاشون رو به من چرخ همه

 نشستم ..... یرفتم و رو مبله قبل آروم

 ...........نطوریهم هم الدیم

 جان؟؟؟ ایمح میکن نیری: دهنمون و شدیچیپ ییرایتو پذ الدیپدره م یصدا

 بابا بگه....... یو آب گلوم و قورت دادم و گفتم: هر چ نییو انداختم پا سرم

 به جمع کرد و رو به همه گفت: مبارکه............. ینگاه بابا

 ........دیچیجمع تو کله خونه پ یکف زدن ها یصدا

 . ......گفتنیم کیتبر الدیبه من م همه

 ....میرسما ماله هم شده باش گهید الدیکه من و م شهیهنوز باورم نم راستش

 تعارف کرد.......و برداشت و به همه  ینیریبلند شد و ظرف ش اریمه

 کیبغلم کردن و بهم تبر یکی یکیهمزمان پاشدن و به سمتم اومدن و  سای( و ملالدیم یجون و باباجون )بابا زهرا

 گفتن............

 م؟یاجازه هست عروسمون و نشون کن یسلطان ینشستنشون زهرا جون رو به بابام گفت: آقا بعد

 .دیبهم کرد و گفت: بفرمائ یا زد و با دست اشاره یلبخند مردونه ا بابا

 داد........ الدیپاشد و جاش و به م اریبه سمتم مه الدیاومدن م با

 آورد و درشو باز کرد.......... رونیکتش ب بهیو از ج یبه رنگ زرشک یکینشست و جعبه کوچ کنارم
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رنگ بود و بدنش  یآب نشیکه نگ ینیخودش و انگشتره تک نگ یپام بود و گذاشت رو پا یراستم و که رو دست

 ، رو انگشتم انداخت...... دیسف یطال

 همه شروع کردن به کف زدن... دوباره

 ....دیدستم و باال آورد و پوست و داغش و بوس الدیم

 کارش از نگاه جمع دور نموند...... نیا

 زم رفتن کردن....ع یخانواده فرامرز یمجلس تموم شد و ک یک دمیهاش شده بودم که نفهم یغرقه مهربون انقدر

.................. 

...................... 

 ��ریز نکیل ادامه

@roooooomaan 

 

 **** فصل دوازدهم****

 (..الدی)م

 

 همه کار ها تموم شده ...... بایتقر

 ..ایجشن عقده من و مح گهیروز د سه

 ............شهیباورم نم هنوزم

 ..........رسمیآرزوم م نیو بزرگتر نیروز بعد به قشنگ تر سه

 شناسنامم که چند ماهه نفسم به نفسش بنده.... یپا شهینوشته م یدختر اسم
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 مامانشه. ........ هیریسخت گ کنهیم تمیوسط اذ نیکه ا یزیچ تنها

خب منم بالخره حرف  یول یعروس گهیدو ماه د کیخونده بشه و  نمونیب تیموقت محرم غهیص هی گفتیم فقط

 نشوندم. ............ یسخودم و به کر

 دوره رو بچشم. نیا خوامیپس م نهیریش یلیخ یکه دوره نامزد دمیدوستام شن از

 رو لبام نشست....... ینیریپاساژ لبخند ش یآوردنه اون روز تو ادیبه  با

 ......نمشیمن بب دادیو اجازه نم کردیعقدش و داشت پرو م لباس

 و باز کنم.......... پشیمجبور شد من و صدا کنه تا ز آخرم

 خوشگل شده بود که شکل و شباهتش به فرشته کم نبود...... اانقدر

 کردم که صداش در اومده بود...... تشیاتاق پرو انقدر اذ تو

 هم داشت من و راه نده تو اتاق پرو....... خخخخخخخخخخخخ..... حق

 در اومدم. ایمربوط به مح نهیریش االتیاز فکر و خ میزنگه گوش یبا صدا    

    ☆♡☆♡☆♡☆♡☆ 

 

 *..............^ادامه^*

 انداختم ........... ینگاه به صفحه گوش هی

 بود حالل زاده............. خودش

 جواب دادم ........... رید کمی ازقصد

 جانم ....... -

 ........... یجواب داد ریچرا انقدر د الدیسالم م -
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 .......... یکم معطل ش هیخواستم  -

 خودت عشق منن ......... نیع تاتمیاذ -

 مضطربه ......... کمینوکرتم .......... احساس کردم صداش  -

 چرا صدات مضطربه ............ زمیعز ایمح -

 استرس عقدو دارم .......... الدیاوه م -

 ............  یقراره مال خودم بش گهیخانمم ......... سه روز د ی....... استرس دار یبره چ -

 ........... یتو استرس ندار یعنی -

 معلومه که نه.......... -

 خوشا به حالت ........... -

 ......... من هنوز موندماااا ....... میکن دایبره من لباس پ میدنبالت .......... بر امیخانم پاشو حاضر شو ب طونیش -

 .......یباشه باشه ........ االن ..... با -

 ........... یخانم یبا -

 شدم تا حاضر شم ............ بلند

 من پسند کردن ........... یلباس برا هیتا خانم  میانقدر گشت ایمح با

 (ای)مح

 ..... شگرمیدست آرا ریدوساعته ز قاینگاه به ساعتم کردم االن دق هی

 .......... میشیمال هم مخوشحالم که بالخره  یلیبود .......... خ الدیجشن عقد منو م امروز

 ....... شهیحس م یتمام بدنم ب وفتمیکه م شبید ادیآخ  آخ
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 ....... رسمیدارم به عشقم م نکهیهم خوشحال بودن از اریو مه یمهد

 صاحب داشتم .......... گهیکه د نیاز ناراحت

 به خودم اومدم ......... شگریآرا یباصدا

 خوشگل شده بودم........... یلیخ ی.......... واااا دمیفنر از جام پر نی........... ع ینیبب نهیخودتو تو آ یتونیم زمیعز -

 ........زدیم یچشمام به طوس هیداشتم که رنگ آب میمال یدود شیآرا هی

بود سمت  دهیطرف موهامو کش هیصورتم لبام بود ......  یاجزا نیتر ریبود ....... چشم گ میگریقسمت مهمش رژ ج و

 کارش حرف نداشت ..... ییتاج خوشگل .......خدا هیکرده بود ...... با  زیمخالف و فر ر

 کارشون تموم شد رفتن......... شیساعت پ هی.......... حدود  یو فاط یپر

 بود ...........  یآب مایصورت فاط شیآرا

 شده بودن .......... گریج یلی.............. خزدیم یسبز اونم به طوس یکرده بود که چشما یمثل من دود امیپر یول

 اومدن ........ منتظرتون هستن............. یفرامرز یاومد و گفت : آقا شگریآرا شاگرد

 به سمت لباسام رفتم..... عیتشکر سر هیاز  بعد

 ............ دمیپوش میو بلند نقره ا نیرو لباس پر نگ دمویسف یمانتو

 ............ ینقره ا یکفش ده سانت ینقره ا یهمراه روسر به

 ......... نمیبب الدویزود م خواستمیم دمیعجله لباسامو پوش با

 ......دمشید نییآخرو که اومدم پا پله

لحن  هیکش به سمتم اومد ...... با ایلبخند مح هیبا دیقربونش برم که تو اون لباسا انقدرماه شده.......... اونم منو د یاله

 قشنگ گفت ........

 رز بود به دستم داد........... دیسف یسالم عروسک من .........دسته گلمو که گال-
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 بردار دستمو دور بازوش که به سمتم گرفته بود حلقه کردم.......... جوابشو دادم ............ لمیزدمو به گفته ف لبخند

 خوشگل من ......... یسالم آقا -

 .......... نمیبرام باز کردو کمکم کرد تا بش نویدر ماش الدیم

 ....... میذاشتیسوار شد ........... مدام تو راه سربه سر هم م خودشم

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

.........  میمخصوصمون نشسته بود ی.......مام رو صندل کردیهارو ذکر م طی........... عاقد داشت شرا میسفره قد بود سر

  میزدیحرف م

و گرفته بودن رویحر یگوشه ها یو فاط یسرمون قرار گرفت .... پر یباال یبزرگ دیسف ریپارچه حر قهیاز چند د بعد

 .....دیسابیقند م سایپر

 قرآنو باز کردو گذاشت رو پام ............  الدیشروع کرد به خوندن خطبه عقد .......م عاقد

به بنده وکالت  ایآ یسلطان ایمکرمه سرکار خانم مح زهی.. دوش....... یمن کیعل یفمن رقب سنت یالنکاه سنت -

 کیو  نهیجام آئ کی دیجلد کالم ا... مج کی هیبا مهر یفرامرز الدیم یآقا هیشگیو هم یشمارا به عقد دائم دیدهیم

 ؟؟؟............. لمیوک ایاورم؟؟ آیدر ب یعدد سکه تمام بهار آزاد۱000 هیجفت شمعدان و مهر

 .........  کردمیاحساس آرامش م بی...... اون لحظه عج میخوندیم بارویز اتیعشق اون آ با

 .........  نهیعروس رفته گل بچ -سایپر -

شمارا به عقد دائم و  دیدهیبه بنده وکالت م ایآ یسلطان ایمکرمه خانم مح زهیدوباره خطبرو خوند .......... دوش عاقد

 ........  لم؟؟یوک ای؟؟؟؟ آ اورمیمعلوم در ب هیمهر با یالدفرامرزیم یآقا یشگیهم

 ........... ارهیعروس رفته گالب ب - مایفاط -

 ؟؟؟ لمیعروس خانم وک کنمیبار سوم عرض م یبرا - عاقد
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 یبمونه ......... اومدم بله بدم که صدا قیعم شهیعشقمون هم ویطوالن مونیبستمو تودلم آرزو کردم خوشبخت قرآنو

 مانع شد.......... ایپر طونیش

 ........ خوادیم یلفظ ریعروس ز - ایپر -

 .........  دنیحرفش همه خند نیا با

گردنبند که کلمه عشق  هیدر آورد ........... ودرشو باز کرد ......... یسرمه ا کیجعبه نسبتا کوچ هی بشیاز ج الدیم

دستو سوت بلندشد .............باعشق  ی.... صداروش نوشته شده بود به سمتم گرفت و انداخت گردنم ........

 کردم ..........نگاش

 

 دهن باز کردم ........ بالخره

 جمع ........ بله ........ یبا اجازه پدرومادرم و برادرام و بزرگترا -

 ..... بعدش همه دست زدن ........ دمیشن الدویم قینفس عم یصدا

 ؟؟؟...... لمیماه داماد از طرف شما هم وک - عاقد

 جمع ......... بله .......... یبا اجازه پدرو مادرم و بزرگترا -

 ............... دنیشروع کردن به دست زدنو کل کش همه

 الدی........ به اصرار جمع م میحلقه هامونو آورد ........ هردو با آرامش و عشق خالص حلقه هارو دست هم کرد سایمل

و کادوهااا.......... در آخر  کیتبر لی............ بعدش همه به سمتمون اومدنو س دمیبوس الدویمن ومنم گونه م هیشونیپ

 نیریجشن ش انی.......... در آخر پا الدیشد .......... بزن و بکوب بچه ها ...... رقص قشنگ منو م یجمع خودمون

 عقدمون ........

 

 *..............^ادامه^*
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 ( ......الدی)م

. امضا  کردمیم یو بررس میکن یکه قرار بود باهم همکار ییتو شرکت نشسته بودم داشتم اسناد شرکتا زمیم پشت

 ............. زدمیم

 افتادم ............. شیسه روز پ ادی

 ....... میروز زندگ نیبهتر

 ...... اسمش تو شناسنامم ثبت شده ...........مال خودمه ... گهید ایعقد ......... چقدر خوشحال بودم که االن مح جشن

 من اون اسم مقدسه ...........  یبرا

 لبخند اومد رولبم ........... هی ایمح افهیتصور ق از

 فکر بودم که چند تقه به در اتاق خورد ...........  یتو

 ........... خود پست فطرتش بود ............

 ......... آروم و شمرده .......... کردیدر زدنش فرق م مدل

 داد .......... میشونیاخم رو پ هیجاشو به  لبخندم

 دادم ........... هیتک یصندل به

 باز کرد اومد تو ..........  درو

 ......... دادیاجازه  خودشو به همه جا راه م یبود .......... ب نی....هه ...... اخالق گندش هم

 .......... سادیوا زمیم روبرو

 طلبکارانه به خودم گرفتم ............. افهیق

 ........... یدار کاریچ -

 .......... میاومدم باهم حرف بزن -
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 زدم ......... پوزخند

ه مارو ب ری......بعدش.... تورو به خ شهیشراکت تموم م یاز مسائل شرکت که به زود ریباتو ندارم ........... غ یمن حرف -

 ..........سالمت ...

 ای......... با مح دمتونی........ اونروز تو پاساژ د یعقد کرد دمیشن -

 انداخته بودم............و سرشو تکون داد ......... مونویکه حلقه نامزد ینگاهشو سوق داد به سمت انگشت -

......... حق نداشت  فشیرو به زبونش آورد ......... با اون دهن کث ایاسم مح نکهیشدم از یجام بلند شدم ........ عصب از

 .......... دادیاجازرو بهش نم نیا رتمی....... غ ارهیبه زبون ب ارویاسم پاک مح

 کثافت ........... اریبه زبونت ن ارویاسم مح -

 ماله منه .......... گهیدختر د نیسر من داد نزن ......... ا یهع -

 ........... نوریاومدم ا زیمپشت  از

 ............ زدیداشت زر مفت م یادیز گهید

 تو چنگم گرفتمو با تمام حرصم محکم تکونش دادم ...........داد زدم ........... قشوی

 ........... نییپا ارمیب ونتوی............ تانزدم دکوراس یخفه شو دهنتو ببند آشغال عوض -

 ............. مونهیماله تو م ایباش که مح الیخ نیهه به هم -

 ......... کهیمرت ااااااریبه زبونت ن اااااارویگفتم اسممممم مح -

 ............ تیاز عصبان رونیگردنم زده بود ب رگ

 که از درد چشماشو بست .................. ی......... جور واریکوبوندمش به د محکم

 زنگ خورد ...........  لمیموبا نیح نیهم تو

 شدم ............ الشیخیب
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 ...........  یاریچنگم در ب ساازیمثل مل ارمیمح ذارمینم گهید ندفعهیا -

 ........... یستین ایدهن مح کهی............ همونطور که ت ینبود سایدهن مل کهیآشغال تو ت -

 ...........  یگیم نویا یرو چه حساب  -

 یبخور یتونینم یگه چیتو ومن منو انتخاب کرد چون دلش با من بود ............ تو ه نیب ایمح کهنیرو حساب ا -

 ....... یانیک اااااایآر

 ...... یفرامرز الدیم رمیگیانتقاممو ازت م رمیگیاون دخترو ازت م -

 جداش کردمو مشتمو تو صورتش فرود آوردم ........... واریطاقتم طاق شد از د گهید

 ....... نیاومد ........... و پرت شد روزم شینیانقدر محکم که خون از ب 

 جاش بلند شد به سمتم حمله کرد ........... از

 مشت تو صورتم خوابوند ......... هیاونم  

 منتظر بودم که دستش روم بلند شه ........... انگار

ده براش نمون یجون گهیش کردم ....... انقدر زدم که دبود نثار قشیکه ال یهرچ راهیمشت و لگد و بدوب ریز گرفتمش

 شد .......... دهیکوب واریدر اتاق محکم به د نکهیبود .......... تا ا

 کرد مانع کتک زدنم بشه .......... یبود ..........سع نیرامت

 اومد ........... یفرود م ایرو صورت آر یاپیچشممو گرفته بودو مشتام پ یمن خون جلو اما

 براش نمونده بود ............. یسالم یجا چیغرق خون شده بود ه صورتش

 داد زدم .......... زدمشیکه م همونطور

 .... یانیک ای.... آر یفراااااامرز الدیو آوردن اسم نامووووس م رتیکردن با غ یباز جهینت نمیا -

 ۱۱0با  نیکه رامت دمینش نیح نیاز درد ........... در هم کردیم ناله
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 گرفت .......... تماس

 اصال برام مهم نبود ........  

 ........ رمیطناب دارم م یتا باال ایبه خاطر مح من

 

 *............^ادامه^*

 ولش کردم ....... باالخره

 مرگ بود ......... قیزدمش که دستام خسته شد ........... اون ال انقدر

 که ذره ذره زجر بکشه .......... یمرگ هی

 .............. دمیپنج بار زنگ خورده بود اما من نفهم کینزد لمیموبا

 بود ........... ایمح

 به گوشم خورد .......... ایآر فیضع یصدا

 ......... دمینشونت م -

 داده بود رفتم .............. هیتک واریسمتش که به د به

 مهمون صورتش کردم .......... گهیمشت د هی

 موقع ........... همون

 ............. الااااااادیم -

 مشت دوم رو هوا خشک شد ............ یکه باال اومده بود برا دستم

 سمت صدا ..........  دمیچرخ 



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
210 

 

 .......... دمیاشتباه شن دی.......... اول فکر کردم که شا

 که اشتباه نکردم ............. دمیفهم تو در گاه در ایمح دنیبا د اما

 ........... دیچرخیم ایمنو آر نینگاهش مات و مبهوت ب 

 چه خبره ........... نجای...... ا یکرد کاری.... چ یت ......... تو .....چ -

 سمتش رفتم ........ به

 .......... یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 شور افتاد ...... اومدم ...... ...... دلم یزنگ زدم جواب نداد یهرچ -

 شده .......... ینطوریچرا ا نیچه خبره ........... ا نجایا الدیم

 شده بود.......... هوشیب گهیاشاره کرد که د ایآر به

 شد عاقبتش .................. نمیا زدیمفت م یحرفا -

 .........  ادیداره خون م تینیاز ب-

 ..............مینیدرآورد و شروع کرد به پاک کردن خون ب فشیدستمال از ک هی

 ........... گیم یچ -

 ..............  یفرامرز الدیم یآقا -

 به تن داشت .......... سیکه لباس پل یحرفش نصفه موند و برگشت سمت مرد ایصدا مح دنیباشن

 ..................محکم گفتم ......... دیکه رنگش پر دمیوضوح د به

 خودم هستم ........... -

 سروانه ......... دمیکه از رو ستاره رو شونه هاش فهم یمرد جوون اون
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 داخل اتاق ........... اومد

 در آورد ..........گرفت جلوم ............ بشیاز ج کارتشو

 ............  یهستم از اداره گاه یسروان احمد -

 پاسگاه ................ دیایبا ما ب دی......... با یانیک یشما به جرم ضرب وشتم آقا متاسفانه

 آقا مقصر بوده .......... نی........... ا نیبریو کجا م الدیم - ایمح -

 خانم ..........  هیچ یفرامرز ینسبت شما با آقا -

 جواب داد ..........  عیسر

 سرشم ...........من هم -

کار  و شنیم ریدرگ شونیهمسر شما با ا یمحمود نیرامت یکه به ما داده شده توسط آقا یخانم با اطالعات دینیبب -

 ..........  یاداره آگاه انیاالن باما م شونی........... ا کشهیم یبه کتک کار

 که همراهش بود ........ اشاره کرد .......... یبه سرباز بعدم

 .......... نیدستبند بزن -

 اورژانس اومد برد ............. ارمیجون آر یب جسم

 بردم جلو ....... اون سرباز به دستم دستبند زد ......... دستامو

 کنم .......... شیشدم همراه مجبور

 ........... کردیافتاد که با نگاهه اشکالود داشت نگاهم م ایآخر نگاهم به مح لحظه

 ........ کنمیم ینکن ......... من به خاطر تو هرکار هیقربونت برم گر -

 

 *^ادامه ^*
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 و پاک کرد......... دیکه از گوشه چشمش چک یو آروم و معصوم تکون داد و اشک سرش

 لبخند به صورت نازش زدم که فکر نکنه حالم بده.... هیاون حال هم  در

 .......بگم که سرباز نزاشت.  یزیبهش چ خواستم

 ......میاتاق خارج شد از

 .......کردنیکه با تعجب به من و دست ، دستبند شدم نگاه م ییافتاد به کارمند ها چشمم

 ...دیلحظه ببخش کیبه سرباز گفتم:  رو

 ....ستادیو تکون داد و ا سرش

 ......دیبر دیتونی.......مدیبه کارمندا گفتم: امروز  قرار داد و کنسل کن رو

 کن. لیکن و شرکت و تعط یگفتم: شما هم شرکت و خال نیبه رامت رو

 و تکون داد......... سرش

 ....یسر و صدا راه افتادم به سمته خروج یو دور سالن چرخوندم و ب نگاهم

..................... 

 سرهنگ نشسته بودم....... زیم یروبه رو یچوب یصندل رو

 قاطعانه و با اعتماد به نفس جواب دادم...... دیسوال پرس یچ هر

 بدن...... تیرضا دیکه شا مییایهم منتظر بابا من و پدره آر االن

 نداره..... یهر حال به حال من فرق در

 و بابا وارده اتاق شدن...... ایبا دو تقه پشت سره هم باز شد و پدره آر در

 در هم رفته.... یدو با اخم ها هر
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 پدرش زدم که انگار ....... اهلل و اکبر........... افهیبه ق یپوزخند

 بروم نشست........... رو

 .........اینداشت ... درست مثل آر یمن احترام یحاضر نشدم به احترامش بلند شم چون برا یحت

 کنارم نشست............ بابام

 باباجان؟ ؟؟؟؟ یو رو شونم گذاشت و گفت: خوب دستش

 حالمون خوب باشه.... زارنیه بابا کردم و گفتم: مزاحما نمب ینگاه یجد یلیخ

 حرف و به زبون آوردم. ......... نیا یوقت دیتو اتاق بمب ترک انگار

 و گرفت.......... قمیبه سمتم حجوم آورد و  باباش

 ......دیآروم غر یصدا با

 بره.......... نیکنم که احترام ها از ب یپسر ...... نذار کار نیبب-

 ؟؟؟یبه جونش افتاد وونیگفت که مثله ح یمن مگه چ پسره

  دیکردم و گفتم: دستتون و بردار یبود نگاه قمی یبه دستش که رو ینگاه

 االن هم احترام سن باالتون و داشتم... تا

 و با تمام قدرتم پرت کردم ..... دمیتکونم داد که صبرم تموم شد و دستش هاش و محکم گرفتم و کش محکم

 کارم باعث شد چند قدم به سمته عقب بره. ........ نیا

 و درست کردم و سر جام نشستم............. قمی

 . .......رهیبهم زور بگه چون تو کتم نم دمیکس اجازه نم چیهست که به ه یاصل هیمن  یقانونه زندگ تو

 ..... شیقبل یو محکم فوت کرد و نشست جا نفسش
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 د؟؟؟؟؟؟یدیم تیرضا یانیک یگفت: آقا یانیروبه ک سرهنگ

 .....ستمیآقا ن نیا تهیمن محتاجه رضا یجناب سرهنگ ول دیبلند گفتم: ببخش یو قاطعانه و با صدا عیمط

........... 

 

 *^ادامه^*

 و بکنم..... یکه التماس کس ستمین یمن آدم دونستیکرد چون خودش هم م دیهم حرف من و تائ بابا

 چند ماه زندان.......... متیبه ق یحت

........ 

 مشخص بشه..... فیبازداشتگاه تا تکل دیرو ببر شونیسرباز و صدا زد و گفت: ا سرهنگ

 کردم....... یاز جام پاشدم و سرباز و همراه عیسر

.............. 

 ( ای)مح

 

 اومد............. رونیبه بازداشتگاه باباجون هم ب الدیرفتن م بعد

 زد و اومد به طرفم........ یلبخند آروم دیدمن و  یوقت

 مردونش حلقه کردم و سرم و گذاشتم رو شونش. ....... یو بهش رسوندم و دستام و دور شونه ها خودم

 دور کمرم و شروع کرد به ناز کردن......... دیچیآروم دستاش و پ اونم

 نشده که........ یزیگفت: نگران نباش عروسم نگران نباش چ یآروم یگوشم با صدا در
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 .......زهیهم فشار دادم تا اشکم دوباره نر یو رو چشمام

 .........رمیگیم تیازش رضا رمی.... باباجون من م ومدهیبه هوش ن ایخودش گفتم: آخه هنوز آر مثل

جازه  اتو اتاق هم اصال شهیناراحت م یلیبفهمه خ الدیها م یکار و نکن نیاصال ا ای: محدیچیتو گوشم پ شیجد یصدا

 .....رهیبگ تیرضا یانینداد سرهنگ از ک

 و تکون دادم و از آغوش آروم و آرامش دهنده بابا جون دل کندم ..... سرم

 ها نشستم ....... یصندل رو

 زمیعز ادیاز دستت بر نم یهم کنارم نشست و گفت: شما برو خونه.... کار بابا

 تونمینم-

....................... 

........................ 

......................... 

 

 *^ادامه^*

 

 بابا جون رفتم خونه...... ادیاسرار ز با

 ...گفتمیدستم بود و ذکر م حیتضب همش

 . ........مردمیخودم نبود از استرس داشتم م دست

 ....کنهیم وونهیاالن و به خاطره من تو بازداشتگاه باشه من و د الدیم نکهیا فکره

.................... 
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........................ 

 شدم و به سمت پاسگاه رفتم........ ادهیپ یتاکس از

 با سند آزادش کنه........... خوادیو باباجون و م الدیشکر م خدارو

 یپ یبوق ها یکه صدا ستین فیکث طیتو اون مح الدیم گهید نکهیدر حاله قدم زدن بودم و خوشحال از ا نطوریهم

 نگاه کردم...... ابونیو به خ ستادمیکه اومد ا یدر پ

از تعجب  ومدیبه سمت جلو م نیمن داشت با ماش ینشسته بود و پا به پا نیکه پشت فرمون ماش ایآر دنهید با

 چشمام گرد شد..........

 سرد شد......... بدنم

 ........دنیشروع کرد به لرز دستام

 ....ومدیمن جلو م یهم چنان پا به پا اونم

 سوار شو کارت دارم... قهیدق هی ایگفت: مح یجد یذره که گذشت با صدا هی

 گفتم:  رفتمیکه به سرعت سمت پاسگاه م یدر حال یو جد محکم

 ندارم..... یمن با شما کار یول

 سوار شو..... قهیدق هی گمیالمصب م-

 ت کنم........باهات صحب الدیدرباره م خوامیندارم فقط م تیخدا کار به

 باهاتون صحبت کرده باشه........ الدیم روزیشدش اشاره کردم و گفتم: فکر کنم د یچیسره باند پ به

 باهات کاره واجب دارم  قهیدق هی یزد رو فرمون و دوباره گفت: لعنت محکم

 .....رنیآسمون واسش ختم قرآن بگ یکه مرغا ارمیبه سره اون شازده م یوگرنه بالئ نیتو ماش نیبش گمیم
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م سوار بشم خم شدم و رو بهش گفت نکهیرفتم و قبل ا نشیفوت کردم و به سمت ماش رونیبه ب تیو با عصبان نفسم

 پارک کن.... نجایهم یول شمیسوار م

 هم نباشه..... قهیاز پنج دق شتریب

 و متوقف کرد......... نیپاسگاه ماش یذره جلو تر و روبه رو هیو تکون داد و با عجله  سرش

 نگاهش کنم گفتم: فقط زود حرفت و بزن عجله دارم یحت نکهیشدم و بدونه ا نیماش سوار

 .....میشد کیبا هم شر شیدرست سه ساله پ الدیمن و م ایمح نیبب-

 .....میتمومش کن میخوایم یلیبه دال االنم

 ........شهیورشکسته م الدیبهت بگم که اگه تموم شه م خواستمیو م نیا

 به من بدهکاره. ....... ونیلیو پنجاه م ستیوید کهینزد نورمیا از

 و بستم و با حرص فشار دادمشون رو هم........ چشمام

 شه؟ یکه چ یحرفا رو زد نیخب ا-

 .و.......یآدم دست و پا چلوفت هیکه با  یخواینم-

 درست صحبت کن....... الدیگفتم: درباره م و آوردم باال و انگشت اشارم و سمتش گرفتم و دستم

 افتاد........... الدیکه چشمم به م نییپا ارمیدستم و ب خواستم

 .....کردینگاه م ایبه من و آر یناباور با

 ......ستادیا نیماش یرد شد و اومد جلو ابونیخ از

 .....کردیبهم نگاه م تیشده بودم که با عصبان رهیخ الدیدرشت شده از ترس و وحشت به م یچشما با

 شدم.......... ادهیپ نیو بعد گفتن خفه شو از ماش دمیخواست حرف بزنه که سرش داد کش ایآر

 رفتم....... الدیو به سمت م دمیو محکم کوب نیماش در
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 زدم.... یزیگاز ر ادیو از استرس ز لبم

 ........دمیم حیتوضو  یبرات همه چ الدیخشک شدم و طر کردم و آروم گفتم: م یزبون لبا با

 .....یرو ادهیکه دستم و گرفت و حرکت کرد به سمت پ نییو انداختم پا سرم

 مجبور بودم بدوم. ....... نیاون بلند بود به خاطره هم یها قدم

 حرف نزن ایبلند گفت: مح یبا صدا الدیبگم که م یزیخواستم چ میزدیکه همون جور با سرعت قدم م یحال در

 ....کنمیبعد خودم و خالص م کشمیکالم بشنوم اول تو رو م هیاگه  بخدا

 .........دیحرفش اشکام رو گونه هام چک نیا با

 به من تشر نزده بود.... ینجوریحاال ا تا

 شدم...... خفه

 . .........شدمینم ایآر نیسوار ماش یول شکستیپاهام م کاش

 کاش کاش کاش......... همش

 ...ینکرد یتو که کار ایباش مح آروم

 هم....... دیاگه نبخش چیکه ه دیاگه بخش یدیم حیو توض یهمه چ براش

 گلوم و قورت دادم و ......... آب

...................... 

 متوقف شد......... الدیم یدم در خونه مجرد یتاکس

 دست من مجبورم کرد که دنبالش برم. ......... دنهیشد و با کش ادهیپ نیپولش و حساب کرد و از ماش الدیم

................ 
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.................................. 

 خونه شد و در و پشت سرش بست وارد

 و در اورد و پرت کرد رو کاناپه... کتش

 .......کردیبودم و به کاراش نگاه م ستادهیا منم

 و دستاش و به کمرش زد.... ستادیبه روم ا رو

 یسوار شد کهیاون مرت نهیماش یبلند تو صورتم داد زد: تو غلط کرد یبگم که با صدا یزیدوباره چ ستمخوا

 ......یکه باهاش کالم به کالم شد یغلط کرد تو

 که...... یغلط کرد تو

 بلند گفتم: بسه یخودش با صدا نیع منم

 ..دمیم حیو توض ی......گفتم همه چبسه

 .........خوامینم حیمن توض-

 .......خوامینم یچیه گهید من

 ؟؟؟ینشست نشیراست راست تو ماش یشدم اونوقت تو رفت زیگالو ایبه خاطره تو با آر روزیخاک بر سر د منه

 نشسته .... کهیاون مرت نهیزنم تو ماش دمید یامروز کمرم شکست وقت من

 .....دمیخودم د یاون صحنه رو با چشما یبه باد رفت وقت رتمیامروز غ من

 نکن رتیغ رتیشدم و گفتم: انقدر واسه من غ یحرفاش عصبان از

 تو سرم..... یبکوب یکه بعدا ه یسره من باهاش دعوا نکن یخواستیم

 و دستش
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 آورد و.............. باال

 اراده دستم و رو گونم گذاشتم...... یحد باز شد و ب نیکه رو گونم حس کردم چشمام تا آخر یسوزش با

 .....کردینگاه کردم که با تعجب به کف دستش نگاه م یبا ناباور الدیم به

 رو گونم... دیقطره اشک از چشمم چک هی

 زدم و گفتم: دستت درد نکنه یلبخند

 که نسبت بهت داشتم.. یبود جوابه عشق نیا

 .....یزدیدربارش حرف م یداشت شیپ هیچند ثان نیکه هم یرتیبود غ نیا

 رفتم.... یو به سمت در ورد برگشتم

 دور شم..... الدیزود تر از م یهر چ خواستمیم

 و نداشتم..... یبیغم عج نیچن تحمل

 بلندش از پشت سرم اومد که گفت:  یدر رفت که صدا رهیرو دستگ دستم

 ........کنمیجفتشون و قلم م رونیب یو از در بزار پات

 خورد و در بسته شد...... یمحکم یمهابا در و باز کردم و خواستم خارج شم که به در ضربه بد یب

................ 

..................... 

 

 ***زدهمی***فصل س
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 برم ولم کن.... خوامیدر و نگهداره تا باز نشه بلند داد زدم: م کردیصورتش که مماس با صورتم بود و تالش م تو

 اومد و شونه هام و گرفت و پشتم و کامل چسبوند به در....... جلوتر

 داغون ترش نکن. ..  گهیاعصابم خورده تو د ایشد و خم شد کناره گوشم و آروم گفت: مح کمینزد

 برم خوامیمن م-

  یرینم-

 برم خوامیییم-

 یریاگه من نزارم توام نم-

  رمیبلند گفتم: چرا اتفاقا م یصدا با

 چشمام زل زد........ به

 ........بشکنه الدیم یجلو خواستمینم یول کردیداشت خفم م بغض

 انداخت و ازم جدا شد و به زور خودش و به کاناپه رسوند و نشست............. ریو ز سرش

 تو دلم مونده بود..... یحرف هی

 .....شدمیگفتم بعد از خونه خارج م یاول اون و م دیبا

 . ........دیلرزیم کمی صدام

 عاشقه  دیبه جنون رس یچند تا سرفه صدام صاف کردم و اروم گفتم: عاشق وقت با

 فراق معشوق... یشدن از دور رونیو یعنیهم  جنون

 .............شمیبرگرد پ یشد یهر وقت عاشقه واقع تو
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 ........رونیمهابا از خونه زدم ب یکه زدم ب یحرف بعد

.................. 

 قدم بزنم....... کمیگرفتم  میتصم نیهم یبود برا کیبه خونمون نزد خونش

........................ 

 ..........دنیدادم و به چشمام اجازه بار دنیبغضه تو گلوم اجازه ترک به

 شکسته بود......... یبدجور دلم

 و نداشتم.... یرفتار نیتوقع چن الدیم از

 روم بلند نشده... حاال شوهرم دست روم بلند کرده......... یدست میسال زندگ ۱8که تو  یمن

 . ..سوختیداشت م شیآت نیبودن و ع ختهیبود که انگار توش زغال ر نیلم سنگغم د انقدر

...... 

 

 *^ادامه^*

 ......گذرهیم الدیمن و م یهفته از دعوا کی بایتقر

 گذاشتم و نه اون........ شیمن پا پ نه

 هم خوردم.. دهیکش هیعوضش  رمیو گردن بگ رینکردم که تقص یمن کار خب

 نکردم...... یکار چیاونوقت من ه یمهد هیهم عروس گهیهفته د کی

 گرفتم امروز و به خودم برسم.... میتصم



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
223 

 

 و بعد برداشتن حوله به حموم رفتم...... پاشدم

 دوش گرفتم و در اومدم.....  زود

 .....دمیچیو بلندم پ سیخ یو خشک کردم و حوله رو دور موها خودم

 .....دمیپوش هیمانتو سورمه ا هیو  یمشک نیج هی

 رنگم رنگ دادم........ یخشک و ب یبه لب ها یزدم و با زدن رژلب صورت ملیمژه هام ر به

 سرم بستم.. یو باال دمیو اتو کش موهام

ستش رو برداشتم و بعد از گذاشتن  فیو ک دمیو پوش یمشک یهم رو سرم انداختم و کفش ورن یشال سرمه ا هی

 از اتاق خارج شدم........... فیک یهام تو لیوسا

 از خونه خارج شدم....... عیو سر نییها رو اروم رفتم پا پله

 مامان رو باز کردم و نشستم توش...... نیماش در

 .......کردمیمامان استفاده م نینداشتم از ماش نیفعال خودم ماش چون

 ها بلند شده بود..... ابونیمردم تو خ یچند روز انقدر با سرعتم باال بود که صدا نیحرسه ا از

 به سمتش حرکت کردم........ فمیو متوقف کردم و بعد برداشتن ک نیپاساژ ماش یجلو

 بودم........ کیلباس خوشگل و ساده و ش هی دنبال

 لباس پسند کردم و بعد گرفتن لباس از فروشنده وارد اتاق پرو شدم...... هیدو ساعت  بعد

 بازش کنم...... تونستمید و خودم مهم از بغل بو پشیز خداروشکر

 افتادم.... الدیلباس عقد با م دیخر ادی

 رو دلم نشست... ینیبغض سنگ دوباره

 اومدم..... رونیلباس هام از اتاق ب دنهیبعد پوش عیبهش رو ندادم و سر دنیترک اجازه
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 دارمیو بر م نیدادم و گفتم: هم لیو به فروشنده تحو لباس

 مبارکتون باشه-

 ممنون-

 زنگ خورد........ میکه گوش ومدمیم رونیاز پاساژ ب داشتم

 ....زدیچشمک م یمامان زهرا رو گوش اسم

 و جواب دادم... یرو لبام نشست و گوش یتلخ لبخند

 سالم مامان زهرا-

 ؟یدلم خوب زیسالم عز-

 ؟یشما خوب ستمیبد ن-

 ؟؟ییکجا زمیممنون عز-

 دارم چطور؟؟؟ گهیکار د هی مریکار داشتم االن دارم م رونیمن ب-

  ایبه خود مح دیگفتم گفت زنگ بزن الدیخونه ما به م ایامشب شام ب زمیعز-

 ....ستیمامان جون راستش من اصال امروز حالم خوب ن-

 شده بهت؟ یچ زمیعه عز-

 سر درد دارم هیفقط چند روز  یچیه-

 مامان جون... گهید دیببخش

 یایم گهیروز د هیبرو خونه استراحت کن انشاهلل  نمینداره نازن بینه ع-

 از لطفت یمرس-
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 ؟یندار یکار زمیعز کنمیخواهش م-

 نه مامان جون سالم برسون خداحافظ.-

 فمیو قطع کردم و انداختم تو ک یگوش

 هم موفق شدم... شهیو مثل هم رونیب امیب الدیکردم از فکر م یسع عیبغض به گلوم و احساس کردم و سر حجوم

 گذاشتم و برگشتم تو پاساژ........ نیو تو ماش لباس

 نیفروهر متوسط و پر نگ هیکه پالکش  ی ریکه چشمم افتاد به زنج کردمیها نگاه م نیتریداشتم به و یطور نیهم

 بود

 خوشگل و مردونه بود.... یلیخ

 مصمم شدم...... دنشیخر یدوباره برا یاز نظرم برگردم ول خواستم

 بهش بدم... یروز هیتا  دمشیدر هر صورت خر یباال ول متشیبود و ق دیسف طال

 گرفتم به خونه برگردم........ میتصم دمیو تموم شدنه خر یکفش پاشنه ده سانت دنهیخر با

.................... 

.......................... 

@roooooomaan 

 

 *^ادامه^*

 

 ن......وارد خونه شدم همه تو حال نشسته بود یوقت

 من لبخند رو لبشون اومد..... دنیسمت جلب شد و با د نیباز شدن در توجهشون به ا یصدا دنیشن با
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 رو لبام جا کردم... یحیگلوم و با سر و صدا قورت دادم و به زور لبخند مل آب

 سالم...-

 جواب دادن تیمیبه صم همشون

 ؟یدیدستم نگاه کرد و گفت: مبارک باشه لباس خر یها سهیها و ک لیبه وسا مامان

 یگذاشتم و گفتم: بله لباس جشن عروس نیها رو کنارم رو زم سهیمبل نشستم و ک نیتر کیزدم و رو نزد یلبخند

 ...دمیو خر میداداش

 .......کردیانداختم که با لبخند نگاهم م یبه مهد یطونیش نگاه

 ار؟؟؟یگفتم: چه خبر داش مه اریچشمک بهش زدم و روبه مه هی

 تا نداره  یشاه نداره تو خوشگل  میخواهر دار هیگفت: واال ما  یو شوخ تبع یبا انرژ شهیهم مثل

 دمیکس کسونش نم به

  دمیداد و ادامه داد: به همه نشونش نم زیقر ر هیپاشد و  خوندیکه داشت شعر و م یدرحال

 نباشه... مونیآدم باشه مانند م دمیم یکس به

 خنده.... رهیز میکارش بلند زد نیبا ا همه

 ....میحرکت و انجام داده بود که از خنده روده بر شد نیباحال ا انقدر

 گفت: خب بالخره چه خبر شد؟؟؟ کردیکه به زور خودش و کنترل م یدر حال یمهد

 خواهر دارم هیبگم که من  خواستمیزد و گفت : آهان م یطونیلبخند ش اریمه

 خل و چله... مکی

 و هواعه  نیتو زم همش

 کردم... داشیپ ابونیکنار خ یها یموقع ها هم خودم از تو باقال یبعض
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 با خنده جملش و قطع کرد و گفت: حرفت و بزن یمهد

اگه خوب نباشه منم  خندمیاگه نخنده من نم ستمیخواهر دارم اگه نباشه منم ن هیبگم که من  خواستمی: آهان ماریمه

 .....ستمیخوب ن

 شدم... اریکه کرد غرق محبت عاشقانه و برادرانه مه ییفایتعر از

 دخترم؟؟؟ یبود الدی: با م دیهوا پرس یگذشته بود که مامان ب کمی

 بد به سمتم حجوم اوردن. ..... یخاطره ها الدیاسم م دنیشن با

 ....سوختیم افتمیم ادشی یدستاش رو صورتم بود که وقت یهنوزم جا انگار

............ 

 بودم... الدیآره با م-

 باال؟ ادیب یچرا تعارف نکرد-

 ....کار داشترفتیداشت م گهینه د-

جان برو  ایابروهاش و انداخت باال و پاشد و به سمت آشپز خونه رفت و در همون حال رو به من گفت: مح مامانم

 ..زمیشام عز ایلباسات و عوض کن ب

 و تکون دادم و پاشدم... سرم

............. 

.................. 

........................ 

 

 *^ادامه^*
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 به اتاقم پناه بردم........ عیخوردن شام سر بعد

 گرفته ...... یلیخ دلم

 .....خوادیو م الدیم دلم

 برا صداش تنگ شده.... دلم

 تنگ شده..... اشیواسه مهربون دلم

 واسه بغلش تنگ شده......... دلم

 گرفتن....... یم شیافتادم آت یم الدیم ادی یبودن که وقت ییها زمیها مثل ه یدلتنگ نیبه تک ا تک

 شدم به سقف....... رهیو خ دمیتختم دراز کش رو

 لبم و به دندون گرفتم...... پوست

 .....کردیدرد م قلبم

 ......شهیهم مثل

 بدتر...... نباریا یول

 ..دیبریو امونم و م دیکشیکه قلبم مبود  یوحشتناک یها ریها ت یدلتنگ نیا جهینت

 بفهمه....... یدوست ندارم کس یچمه ول دونمیم خودمم

 ......ضهیبگن مر انمیچرا  اطراف دیپرس یو کس کنمینم یکار یوقت نکهیاز زارمیب

 ....دمیو رو شکمم دراز کش دمیچرخ

 .......هیگر ریبلند زدم ز یو فرو بردم تو بالش و با صدا صورتم
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 ....کردمیچون تو بالش داشتم خفش م شنونیصدام و نم مطمئنا

 کننیدرک م ییو اونا نیا کنهیکه آدم مجبوره بغضش و بشکنه وگرنه دق م فتهیم ییاتفاق ها یوقتا تو زندگ یگاه

 یع موق شهیقلبشون و شکونده که هم یکس ایدلشون از همه گرفته  ایعاشقن  ایدوست دارن   یلیرو خ یکس ایکه 

 شکسته قلبشون و بهم چسبونده. ...... یتکه ها نیشکستن دل اونا ا

................... 

........................ 

~♡~♡~♡~♡~ 

 

 ^*ادامه*^

 

 نگاه کردم....... نهیخودم تو آ به

 کامل بود...... پمیت

 .....شهیبد م یلیو دعوت کرده خونمون منم مجبورم که باهاش روبه رو بشم وگرنه خ الدیامشب م مامانم

 شدم... رهیخ نهییخودم تو آ یخونه دوباره تو چشما فونیآ یصدا دنیشن با

 نکنن....... یتاب یب ادیکه ز بستمیداشتم با چشمام عهد م 

 و از اتاق خارج شدم..... رونیو فوت کردم ب نفسم

 ........نییقرار دادم و آروم از پله ها اومدم پا یصورتم و تو حالت جد ینکردم ول اخم

 .....کردیم ییرایداشت پذ اریمبل نشسته بودن و مه رو

 بلند گفتم: سالم یشدم و به همه با صدا ییرایپذ وارد
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 به سمتم. ..... دیچرخ عیمن نگاهش سر یصدا با

 ارومش اومد که آروم جوابم و داد... یصدا

 جوابم و دادن..... تیمیبا صم شهیهم مثل هم هیبق

 یگفتم: خوش اومد فتهینگاهم به نگاهش ب نکهیو بابا نشستم و بدونه ا الدیروبه رو م یمبل تک نفر رو

 ادامه داد.... یکرد و به ادامه بحثش با بابا و مهد تشکر

 .کردیناخناش و تو گوشت دستش فرو م یکه ه کردمینگاهش م یچشم ریز

 کردم..... یبه بحث ها هم گوش نم یبودم و حت نیبه زم رهیکال خ که منم

 نشه.... دهیکش الدیکه به سمت م گرفتمیچشمام و م یجلو یلیخ 

 به شوهرمم نگاه کنم..... تونستمینم یکه حت دمیکشیخودم خجالت م از

 . .......دادیاجازه رو بهم نم نیکه به خودم قائل بودم ا یاحترام

 و جبران کنم... شونیدلتنگ تونستمیچشمام و عشق تو دلم بودم که نم شرمنده

............... 

 .....دمیشام و با حوصله چ زیو رفتم تو اشپزخونه و م پاشدم

 کردن........ فیازم تعر یها نشستن و کل یهم با دعوت من وارد اشپزخونه شدن و رو صندل هیبق

................. 

...................... 

 

 *^ادامه^*
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 .......الدیدرست روبه رو م نشستم

 که چشم به چشمش افتاد...... هویشد  یچ دونمینم

 .....کردیمن و نگاه م داشت

 خشک شدم....... انگار

 بدنم عرق کرد..... تمام

 هام به شمار افتاد....... نفس

 ...دیچشماش واسم خط و نشون کش با

 به خودم اومدم.... عیگلوم و قورت دادم و سر آب

و پر از  ریتر برداشت و کفگ عیسر الدیو بردارم که م ریچشم قره بهش رفتم و خم شدم کفگ هیکه  کردینگاهم م هنوز

 .....ختیبرنج کرد و رو بشقابم ر

 سرم زد..... یطانیفکره ش هی

 خواست..... یطونیدلم ش هوی

 ......زیرو م ختیسمت خودم و برنج ها کال ر دمیکه بشقاب و کش زهیو بر ریکفگ نیسوم خواست

 . ......رهیاالن ابروش م خخخخخخخ

 با تعجب نگاهمون کردن...... همه

ل ز گرفتیم شیداشت آت بایکه تقر الدیم یلبخند زدم و با خباثت تو چشما هیاز نظر گذردندمشون و  یچشم ریز

 ......گهیحواست و جمع کن د زمیزدم و گفتم: عز
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زد و دوباره  یمامان جان حواسم نبود..... لبخند زور دیانداخت و رو به مامان گفت: ببخش نییسرش و پاخجالت  با

 .....نییسرش  و انداخت پا

 کنهیجمع م ایدلم مح زیسرت عز ی: فدامامان

لرزش هم  یگفتم: عه مامان جان چرا من؟ هر کس خربوزه بخوره پا عیرو برنجم سر ختمیریکه خورشت م یحال در

 .....نهیبش دیبا

 شد و برنج ها رو جمع کرد....... زیخ میمغرورانه ن یلینگاه کردم که خ الدیزدم و م یلبخند

 .....خوردمیبدونه توجه غذام و م منم

 برنجا..... یهم که گفتم منظورم اون روز بود نه ماجرا یجمله ا اون

 تو سکوت خورده شد .... غذا

 بودن که پاشدم و شروع کردم به جمع کردن......... غذاشون و تموم کرده همه

 از آشپزخونه خارج شدن  همه

 گذاشت و خم شد و دره گوشم گفت: دارم برات ییبشقاب و تو ظرف شو نیآخر الدیم

فوت کنه و از اشپزخونه  رونیزدم که باعث شد از حرس نفسش و به ب یازم جدا بشه پوزخنده صدا دار نکهیا قبل

 ...خارج بشه...

............ 

 آوردن اون حرفش لبخند رو لبام نشست..... ادیبه  با

 ........یلبخند واقع هی

 چند هفته اصال لبام بهشون باز نشد....... نیکه تو ا ییاونا از

من  دیگذاشتم و رو به جمع گفتم: ببخش یو رو عسل ینیو بعد تعارف کردن به همه س ختمیر ییو شستم و چا دستام

 امشب درس بخونم  دیبا
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 تو اتاقم رمیم

 به سمت پله ها و بعده اون به اتاقم رفتم..... یمعطل چیه بدونه

.......... 

............... 

 

 ^*ادامه*^

 

 .....غیدر یو جلو چشمام گرفته بودم تا حواسم و جمع کنم و ل کتاب

 داده بودم به پشت تخت....... هیتخت نشسته بودم و تک رو

 گفتم و شروع کردم.. یلب ریاهلل ز بسم

 چقدر گذشته بود که در اتاق آروم باز شد....... دونمینم

 وارد اتاق شده..... الدیم دمینگاه کردم به سمت در که فهم یچشم ریز

 بهش نگاه هم نکردم..... یحت

 نشست......... کمیو لبه تخت درست روبه رو و نزد اومد

 محلش نزاشتم. ...... بازم

 صداش در اومد...... قهیچند دق بعد

 ؟؟؟؟؟ینگام کن یخوای: نمالدیم

 ندارم یلینگاهش کنم گفتم: دل نکهیا بدون
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 به نگاه کردن به من؟-

 تکون دادم .... دیو به منظور تائ سرم

 و بست و گذاشت کنار خودش......... دیدستم کش ریو باال آورد و کتاب و از ز دستش

 شدم........ رهیخ واریو بغل کردم و با اخم به تابلو عکسم تو د زانوهام

 برات تنگ شده بود نامرد یلیکرد و گفت: دلم خ کتریو نزد خودش

 یجا نداشت یب یوارم توقع ها دیام-

 ؟یچ یعنی-

 .....کننیبار اعالم م کی، اخبار و  یدیهمون که شن-

 . ....ترسهیاخبار از تکرار جملش م ندهیمن فکر کنم گو یول-

 پنبه دانه.... ندیزدم و با حرس گفتم: شتر در خواب ب یصدا دار پوزخند

 ؟یتمومش کن یخواینم گهیبسه د-

 شروع نکرده بودم که االن تمومش کنم-

 ؟؟؟؟یکن یآشت یخوای.. نمیگیآره تو درست م-

 ؟یمدت من و عذابم بد هیکه واسه  یبازم اومد ای شمیپ یکه برگرد یعاشق شد-

 یمن یایهمه دن یدونیدوست دارم خودت م ادیز یلیکه خ یدونیخودت م یدونیمن عاشقتم... خودت م ایمح-

 . ....یکه نفسم یدونیم خودت

 .......دیقطره اشک از چشمم چک هی

 بره؟؟؟؟یبا دستم پاک کردم و گفتم: آدم نفسش و م زود
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 برهینه نم-

 ؟یپس چرا دستت و روم بلند کرد-

 بودم.....کرده  کاریمن چ مگه

 ....یداشت که دستت و روم بلند کن یو نخواه یو ندار یتو حق نداشت اصال

 نیا کبار،یشده  یکردم بابام حت یخونه زندگ نیگوشم ........ هجده سال تو ا ریز یکه خوابوند یهست یک یکرد فکر

 کار و کرد..... نیا میکه سه روز باهم نامزد شد یکار و نکرد بعد کس

 .......یفکر نکن که حرمت شکست نیشکست به ا ایفکر نکن که مح نیگوشم اصال به ا ریبخوابون ز تو

 همه حرفات و قبول دارم .....-

 بلند بشه.... میزندگ یو که دوباره رو یاون دست شکنمی... غلط کردم..... مدیاشتباه کردم.... ببخش من

 ؟؟؟؟؟یبخشیم

 یکار هی نکهیبحث ا الدیم ستین دنیگفتم: بحث بخش دنیباریابر م نیکام عکه اش ینگاهش کردم و درحال بالخره

 خودم شرمنده شدم... شهیکه پ یکرد

 عشقم شرمنده شدم....... شهیپ

 چرا؟؟؟؟-

 ...ی. لهم کرد یچون خوردم کرد-

 ؟یو ببخش یکن یکنم که آشت کاریچ-

 کن...... یعضر خواه-

از رفتار اون  خوامیدلم ... من عضر م زیو گفت: ببخش عز دیزانوم بود و بوس یدستم و که رو یزد و رو یلبخند

 روزم.... شرمندتم. ......
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 چشماش نگاه کردم........ به

 بود.... یحرفاش از صداقت و پاک تموم

.................. 

 ...رمینگام و ازش بگ تونستمیدلم براش تنگ شده بود که نم انقدر

 : باشه؟؟؟؟؟الدیم

 کارت تکرار نشه.. نیا گهید گهید نکهیبه شرط ا-

 چشم -

 باشه-    

 .......گهیبخند د-

 تو بغلش.......... دیزدم که منو محکم کش یلبخند

 دستاش انقدر تنگ بود که دردم گرفت......... حلقه

 ......دمییتنش و با دل و جون بو یو دور کمرش حلقه کردم و سرم تو گردنش قائم کردم و بو دستام

................ 

........................ 

☆`~☆`~☆`~☆`~ 

 

 ^*ادامه*^
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  ایطور که بغلش بودم دم گوشم آروم گفت: لب نداد همون

 االن..... یهیاز شکمش گرفتم و صورتم و باال گرفتم و گفتم: تنب شگونین هی

 تموم شده..... ریداد و گفت: نه خ هیو آورد جلو و نوک دماغش و به داماغم تک صورتش

 نه تازه شروع شده-

 رو حرف من حرف نزن-

 داغش و رو لبام چسبوند. ........... یکه لبا خوامیبگم نم خواستم

....................... 

 بود که ول کن نبودم....... ادینسبت بهش ز میدلتنگ انقدر

 هم که دربارش حرف نزنم بهتره:( الدیم

 ........کردیمن و تموم م داشت

 خخخخخخخخ

 ........میهم جدا شد از

 .......میزدیدومون نفس نفس م هر

 نه؟؟؟یشیلرزشم م یخربوزه بخوره پا یبود سره سفره گفت هر ک یبا خنده طرفم اومد و گفت: ک الدیم

 ....دمیمن که نشن دونمیرو لبام نشست و گفتم: نم یطونیش لبخند

 گفت..... یک دونمیمن م یول یدونیپدرسوخته تو نم یا-

 .....نهیشیلرزشم م یکنه پا یطونیش یک هر

 اشارش و رو پهلو هام گذاشت و شروع کرد به قلقلک دادنم. .. یها انگشت
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 که ولم کنه....... کردمیو التماس م دمیخندیو بلند بلند م خوردمیوول م یه

 . ..ارهیدرب یباز وونهیقلبم د دمیترسیم

.............. 

 موضوع و..... نیا دونهینداره چون نم یریهم تقص الدیم یول

 .....سیو راه افتادم به سمت سرو دمیو پوش میتب یها ییکه ولم کرد رو لبه تخت نشستم و دمپا نیهم

 وروجک؟ یریاز پشت سرم اومد: کجا در م صداش

 .....امیکنم خودم و بعد م یذره خال هیو گفتم: با اجازت برم  دمیخند

 موقع... هیخراب نباشه  تیاوه اوه وضع-

 شد؟یم یچ یخوردیم گهیقاچ د هیاگه  یدونیکه م یکنیبهت بگم دختر انقدر هندونه نخور گوش نم چقدر

 شد؟؟؟یم یچ-

 مختلف.... یمختلف در تشتک ها یبا اندازه ها رهیدا دیتول-

 .......دمیو خند نییو رو شکمم گذاشتم و خم شدم به سمت پا دستم

 بودم. دهید از بس خنددرد گرفته بو دلم

................. 

..................... 

........................ 

¤`♡¤`♡¤`♡¤`♡¤`♡ 
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 *^ادامه^*

 دادم به در....... هیشدم و در و بستم و پشتم و تک سیسرو وارد

 و گذاشتم رو قلبم........... دستم

 .......... زدیتند م انقدر

 .........کردیدرد م انقدر

 ...........رهیآروم بگ یدستم و گذاشتم روش و شروع کردم به مالش دادنش تا بلکه کم کف

 شک نکنه..... الدیو باز کردم که م آب

 ...امیسرحال ب کمیزدم تا  یصورتم آب به

 خارج شدم ........... سیسرو از

 کمرم حلقه شد...... از پشت رو الدیم یتا صورتم و خشک کنم که دستا ستادمیتوالت ا نهیجلو ا رفتم

 بهش زدم....... ینگاهش کردم و لبخند نهییآ از

 .......رونیب میبا هم بر کمیگذاشت رو شونم و گفت: حاضر شو  سرشو

 ...زمیعز روقتهید-

 ......ارهیخانم رو حرف من حرف ن ایقرار بود مح-

 چشم-

 ..... نیآفر-

 نم.ک دایکه تنم بود بخوره و پ یمانتو که به شلوار ل هیم تا بهش زدم و ازش جدا شدم و دره کمد و باز کرد یلبخند

 .......دمیانتخاب کردم و از رو تاپم پوش یبا طرح ل مانتو
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که رو لبه تخت  الدیبرگشتم و روبه م فمیکفش و ورداشتن ک دنیهم سرم کردم و بعد پوش یساده ا دیسف شال

 مدت نگاهش رو من بود گفتم: من حاضرم..... نینشسته بود و همه ا

 و به سمت در اتاق رفت....... دیو به سمتم اومد و گونم و بوس پاشد

........................ 

 ......میگشت نیتهران و با ماش کله

 خوش گذشته بود بهم که حد نداشت...... انقدر

 وقته..... رید گهیمن و برسون خونه د زمیساعت نگاه کردم و گفتم: عز به

 یشب در خدمت من باش هی شهیو گفت: حاال نم دیبلند کش ازهیخم هیبه ساعتش کرد و  ینگاه

  زنهیمامانم گردنم و م یو گفتم: خودم که دوست دارم ول دمیخند

 مگه؟؟؟؟؟ شهیم یگوش نده چ یبار به حرف مام هیحاال -

 مونده بودم........ یدو راه نیب

که ازش جدا  خوادیخودمم االن دلم نم ینمونم ول الدیاصال خونه م یبهم سپرده بود که تو دوران نامزد مامان

 بشم..........

 خانمم؟؟ میمن و از فکر در آورد: بر صداش

 ....میو تکون دادم و گفتم: بر سرم

 و راه انداخت........ نیزد و دوباره ماش یاز خوشحال یلبخند

............. 

.................. 

`~☆`~☆`~☆`~☆`~☆ 
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 ****فصل پانزدهم****

..................... 

.......................... 

 شد؟ یچ دونمینم

 شد؟؟؟ یک

 افتاد؟؟؟؟ یاتفاق چه

 نبودم....... یقبل ایاون مح گهیمن د ی.... ولو

 ......کردمیتا آسمون فرق م نیزم

 ..الدیدختر بابام بودم و نامزد م روزید

 م و ........... الدیزن م امروز

 هام و بغل کردم و سرم و گذاشتم رو زانو هام....... زانو

 بود........ خیسرد و  دستام

 نداشت..... انیخون توشون جر انگار

 داغ وارد اتاق شد و به سمتم اومد و روبه روم نشت..... ریش وانیل هیبا  الدیم

 برات الزمه..... زمیو به سمتم گرفت و گفت: بخور عز ریش

 بخورم...... تونمیگفتم: نه نم یگرفته ا یزدم و با صدا پس

 خانمم؟؟؟ شدهیچرا؟؟؟؟ چ-
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 اتفا. ...... هیاگه ..... اگه  الدیم-

 گفت:  یو قطع کرد و با مهربون حرفم

 خوبه؟؟؟؟؟ یعروس یدنبال کارا افتمیمنم از امروز م یچیه شهینم یچیدلم خانمم نفسم ه زیعز

 اشتباه بود یلیکارمون خ الدیم-

 م؟یکرد کاریچرا؟؟؟؟؟؟ مگه چ-

  میما فقط نامزد-

 میزن و شوهر که هست-

 میکه هست گهیهمد یها عشق

 میهم در اومد عقد

 نفهمه. ... چکسیه دمیبهت قول م من

  زمینکن عز یتاب یانقدر ب گهید توام

 .....دیچیهق هقم تو اتاق پ یصدا

 تو بغلش......... دیگذاشت و من و کش یعسل یو رو ریش وانیل

................. 

 بلند شد......... میگوش یآروم شده بودم که صدا کمی

 ..........زدیروش چشمک م میصفحه نگاه کردم که اسم مامان مر به

 و خودش جواب داد..... دیاز دستم کش الدیو خواستم جواب بدم که م ریگوش

 .......فونیرو آ گذاشت
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 سالم مامان جان-

 . ...دیلرزیاز استرس صداش م دیچیپ یمامان تو گوش یصدا

 یاز نگران میمرد  د؟یداریبر نم زنمی؟ چرا زنگ م دیشما کجا رفت زمیعز الدیم-

  رونیب میرفت شبیمامان جان د-

 خونمون پنچر شد...... کینزد نمیماش کیخوابش برد از اونورم دوتا الست نیخسته بود تو ماش یلیچون خ ایمح

 ..........دیرو برسونم خونتون ببخش اینتونستم مح گهید

 کجاست؟؟؟؟ ایمح د؟یسرتون. .... خودتون خوب یفدا-

 ...دهیفعال خواب ایممنون مامان جان مح-

 خونه کارش دارم......... ارشیشد ب داریباشه پس ب-

 د؟یندار یچشم کار-

 زمینه عز-

  خداحافظ-

 فرستاد....... رونیرو قطع کرد و نفسش و با حرس ب یگوش

 اومد رو لبم..... لبخند

 ؟یخندیم یچشمش بهم افتاد با تعجب گفت: به چ یوقت

 ...یکه گفت یو گفتم: به چاخان دمیخند

 قربونت بشم یو گفت: اله دیزد و لپم و محکم بوس یطونیش لبخند

 خدانکنه-
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 که صداش در اومد.......... دمیخودش لپش و بوس مثل

      ......... 

.............. 

¤`~♡¤~`♡¤~`♡¤~`♡ 

 

 *^ادامه^*

 

 (ای)پر

 رفت......... شیپ میکردیکه فکرش و م یزودتر از اون یچ همه

 دست میکردیو مهسا و با لذت نگاه م یکه رقص تانگو مهد یو درحال میبود ستادهیسرپا ا اریو مه ایو مح یفاط من

 ............میزدیراشون مهم ب

 مثل فرشته ها شده بود.......... مهسا

 کنم امشب کارش تمومه خخخخخخ فکر

    ............... 

 رو لب همه بود.......... لبخند

 هم عوض کرد....... ایبا دن شهینم یلبخندا رو حت نیا

 باشه........ یو خوشبخت یخوش مونیتو زندگ شهیکاش هم یا

 ه....تونست چشم بردار یو نم زدینقطه زل م هیبه  هیکال تو فکر بود  ایبود که  شدهیچ ایبه مح دونمیچند روز نم نیا

 نبود...... یقبل یایمح کال
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 امشب مثل ماه شده........... یول

 بودن....... دهیصف کش ینامزد نبود فردا همه آشنا ها جلو درشون واسه خاستگار الدیاگه با م مطمئنم

 و رو خودم حس کردم... ینگاه ینیسنگ

 با برگشت من اون شخص که نگاهش رو من بود جهت نگاهش و عوض کرد........ همزمان

 بود...... اریمه

 کردن... یقرار یشروع کرد به ب قلبم

 مجلس سر تر بود......... یبود از همه پسرا دهیکه پوش یبا کت و شلوار خوش دوز توس امشب

 سوال فقط تو ذهنم بود..... هی

 کرد؟؟یمن و نگاه م رهیداشت خ چرا

.............. 

 .دمینرس یا جهیچقدر فکر کردم به نت هر

 و به سمتش رفتم........ برگشتم

 گالسه دستش بود......... هیداده بود و  زیبه م هیتک

 داد که منم جوابش و دادم......... لمیلبخند مهربون تحو هیکه برگشت و  ستادمیکنارش ا رفتم

 به گوشم  دیبه زور رس صداش

 ....زمیبرات بر یخوری: شربت ماریمه

 و به منظور موافقت تکون دادم... سرم

 و داد دستم..... ختیگالسه برام شربت ر هی تو
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 ذره از شربت خوردم....... هیتشکر کردم و  ازش

.................. 

 رقص دعوت کرد....... ستیرقص تانگو به پ یهمه زوج ها رو برا یجیکه د شدیم داشت شربت تموم بایتقر

 شدن.... ستینگاه کردم که دست تو دست هم وارد پ الدیو م ایبه مح یلبخند و ذوق خاص با

 حلقه کرد......... الدیهم دستاش و دور گردن م ایحلقه کرد و مح ایدستاش و دور کمر مح الدیم

 شروع شدن آهنگ اونا هم شروع کردن......... با

 که گفت: دمیو شن اریمه یصدا

 .......ایپر

 جونم؟-

 م؟؟؟؟؟یدور تانگو بزن هی میباهم بر یایم میندار یاریماکه  گمیزد و گفت: م یلبخند

 ذره فکر کردم..... هی

 نبود.............. بدک

 و به سمتم گرفت...... دستش

 تو دستش گذاشتم..........زدم و دستم و  یلبخند

.............. 

.................... 

♡~`♡~`♡~`♡~`♡~`♡~` 
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 *^ادامه^*

 

 و دور کمرم حلقه کرد........ دستاش

 از سره اجبار دست راستم و دور کمرش و دست چپم و دور گردنش حلقه کردم.......... منم

 ؟یدرخواستش و قبول کرد یبرا چ یاز خجالت آب بش یخوایم یوقت ایپر یریبم یا

 ..کردمیم شیهمراه اریمه یبه زور تکون خوردنا یبودم ول ستادهیوگرنه من کال ا دادیآروم دوتامون و تکون م اریمه

 ...........کردیو من و داغون تر م دیرس یبه مشامم م کیعطر سردش از فاصله نزد یبو

 

 کمرم نشست........ یرو یکه کرد عرق سرد یکار با

 ..........دیو خم کرد و پوست گردنم و بوس سرش

 شد.......... رهیو از باال تو چشمام خ دیبه کمرش آوردم که سرش و باال کش یگلوم و قورت دادم و فشار آب

 از چشماش دل بکنم ......... تونستمینم

 که حاال مست شده بودن............ یسبز و عسل یچشما

 .....کردمیچشماش و کامل درک م حس

 دوست ندارم که باور کنم....... یول

 خودمم درک دارم............ حس

 . ......... میگشتیم یدنبال چ گهیهمد یتو چشما دونمینم

 دادم به شونش. ..... هیو تک میشونیو پ نییخودم اومدم و سرم و انداختم پا به
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 گوشم خورد.... نییداغش پا یها نفس

 بگه...... یزیچ هی خوادیم دمیفهم

 کردم تا بشنوم. ..... زیو ت گوشام

 عشقم....... یکنیچشمم آرومم م یتو یزنیو به گوشم چسبوند و گفت: زل که م لباش

 .........کنمیو حس نم یچیه گهیمن د یشمیپ یوقت

 و رو هم فشار دادم...... چشمام

  ایداد: عاشقتم پر ادامه

 به خدا........ ستیخودم ن دست

 

 م و تنگ تر کردم..........دستا حلقه

 منم دست خودم نبود.......... حس

.................. 

........................ 

............................. 

 

 *^ادامه^*

 

 و به دندون گرفتم و اسمش و صدا زدم............ لبم
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 جانم؟؟؟-

 اریمه-

 ؟؟ زمیجانم عز-

 یخوب یلیتو خ-

 کرد... شتریدستش و دور کمرم ب حلقه

 . ..دمیرسیم یوونگیبه مرز د داشتم

 و گذاشتم رو شونش...... گونم

 ؟یشیو گفت: خانمم م دیو بوس میشونیپ

 ؟؟یشیدلم م زیعز

 ؟؟یشیخونم م ملکه

 شدم و گفتم: ارزومه  رهیخوشگلش خ یعسل یزدم و تو چشما یلبخند

 من فدات بشم....... یرو لباش نشست و گفت : اله یقشنگ لبخند

 .... ننیمامانم بب ایبابا  دمیترسیم یببوسمش ول خواستیدلم م یلیخ

 گفتم: خدانکنه. ....... فقط

 ته باغ باشه؟ ایب گهید قهیده دق-

 .......دمیعطرش و با دل و جون بو کش یو تکون دادم بو سرم

 که چند لحظه بعدش آهنگ تموم شد...... دیو بوس میشونیپ دوباره

 سالن روشن شد......... یچراقا
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 بچه ها........ زیسر م میرفت اریزدم و دست تو دست مه یلبخند

 .....نیبود آفر یصدا گفتن: عال کیزدن و دوتاشون  یطونیما لبخند ش دنیبا د مایو فاط محمد

 ....ختمیو واسه خودم آب ر یزدم و نشستم رو صندل ییدندون نما لبخند

 سالن..... یبعد سره قرار باشم زد و راه افتاد به سمت خروج قهیده دق نکهیبه منظور ا یهم سرفه ا اریمه

 شدم به ژست راه رفتنش. رهیلذت خ با

 .......کلیبلند و خوش ه قد

 پهن........... بایو تقر دهیو کش یمشک یها ابرو

 مست...... یچشما

 شدم  وونهیمن د یوا

 خخخخخخخ

............ 

.................. 

 

 ^*ادامه*^

 

 نکنن لهیبابام بهم پ ایموقع مامان  هیو داشتم که  نیاسترس ا همش

.......... 

 ....دمینفس سر کش کیو  آب
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 گلوم خشک شده بود..... جانیداشتم و از شدت ه اجیبهش احت یلیخ

............. 

 هم به جمعمون اضافه شدن........ الدیو م ایمح

 جمعه فقط رزشون کمه. ...... اسمنایکه جمع  نمیبیگفت: به به م طونیش شهیممثل ه ایمح

 اضافه شدن اسمنایادامه داد: که االن به جمع  عیسر محمد

 برگشتن و به هم نگاه کردن.... الدیو م ایمح

 خنده. ریزدن ز ییچند لحظه دوتا بعد

 میدیدونفر خند نیکه ماام از خنده ا دنیخند انقدر

 خل و چلن  گهیهم د نهیع دوتاشونم

  گهیضرب المثل هست که م هی

 ......کنهیم دایدرش و پ رهیم خورهیقل م قابلمه

.................. 

 دونفر گفته شده  نیا واسه

 خخخخخخخخخ

 

 *^ادامه^*

 

 رو اطرافم و کامل نگاه کردم.... دو



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
252 

 

 رفتم...... یبه سمت خروج ستیحواسش بهم ن یکس دمید یوقت

 ...دادمیدستم و فشار م یانگشتا جانیاسترس و ه با

 کنم...... یو رو دستم خال جانمیه خواستمیم انگار

...... 

 . ......دمیدینم اریاز مه یاثر یبودم ول دهیبه ته باغ رس بایتقر

 بود و سکوت...... سکوت

 احساس خف و وحشت بهم دست داد هوی

 نشست.... یکمرم عرق سرد یرو

 کردم آروم باشم........ یگلوم و با سر و صدا قورت دادم و سع آب

 و صدا زدم..... اسمش

 ...اریمه-

 .....ومدین یجواب

 بلند تر صداش کردم..... کمیدفعه  نیا

 گرفتم برگردم به سالن میشدم و تصم الیخیب دهیدوباره جواب نم دمید یوقت

......... 

 حلقه شد......دور کمرم  یکه خواستم برگردم دست نیهم

 .....هیک نمیبرگشتم تا بب عیسر

 شناختمش. اریمه یعسل یچشما دنید با
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 یذره جلو تر بودم متوجه نشد هی دیرو لبش زد و گفت: ببخش یلبخند

 نداره یو تکون دادم و گفتم: اشکال سرم

 خندونش لبخند رو لبام نشست...... یچشما دنید با

 انداختم..... نییو با خجالت پا سرم

 ؟یدیترس-

 و باال انداختم و گفتم: نه سرم

 ها...... دهیو نشون نم نیضاحرت ا یگفت: ول طنتیش با

 ...دمیگونش کش یرو فیکه تو بغلش بودم دست راستم و باال اوردم و انگشت اشارم و آروم و لط همونطور

 نکن..... یطونیش طونکیش-

 کنم یطونیواسه خانمم ش خوامیرو پوستم زد و گفت: م یو خم کرد رو گردنم و بوسه ا خودش

 ؟یبگ یچ یو نگ نیو گفتم: ا دمیخند

 ...دنیبه خند میو بعد چند لحظه شروع کرد میشد رهیخ گهیهمد یچشما به

 از دست تو دختر یوا-

 درد....-

 یهعععععع-

 اووووف -

 زم؟؟؟یعز هیچ-

 یچیه-
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  ایبگ یخواستیم زیچ هیفکر کنم  یول-

 ولش کن-

 نفسم گهیعه بگو د-

 بهم فرصت بده که فکر کنم کمیراستش من االن حسم به تو گنگه   اریمه-

 خواد؟؟؟یفکر کردن م-

  یلیآره خ-

 چرا مثال...-

 ها هیعمر زندگ هیبحث -

 به خودش فشارم داد شتریزد و ب یلبخند

 دادم..... هیتک واریو به د پشتم

.......... 

 

 *.......^ادامه^*

 روبروم قرار گرفت ..... اریمه

 .......... دیچیعطر مردونه اش تو مشامم پ یبو

 بکشم و چشمامو ببندم ........ قینفس عم هیکه باعث شد  یبود ...... جور یسرد و خوش یبو

 داغ نفساش رو پوست گردنم حس کردم ...... هرم

 داغ که انگار بخار بهم خورد ..... اونقدر
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 بسته...... یچشمام بسته بود ...... با چشما همچنان

 راستمو گذاشتم رو قلبش ..... دست

 ...... نیکف زم فتهیبشکافه و ب نمویقفسه س فیمن که کم مونده بود پوست ظر قلب

 ...... زدیماله من تند م نیع ارمیمه قلب

 ....... دمیدستمو  کش عیتند و با شتاب که سر اونقدر

 دستمو گرفت ....... اریم که مهدستمو بنداز خواستم

 ..... زمی...... حسش کن عز تپهیقلب به  عشق تو داره م نیبرندار دستتو بذار بمونه ا-

 ..... یخوب یلیتو خ اریمه -

 نه خوب تر از تو عشقم ....... -

 تو قلبش نسبت به من داره ...... اریکه مه یهمه حس نیلبخند اومد کنج لبم از هی

 گردنم بود ...... یسرش تو گود هنوز

 .......سوزوندیتب دارش پوست گردنمو م ینفسا و

 حس کردم ....... نویبلند کرد ا سرشو

 هنوز رو قلبش نگهداشته بود ..... دستمو

 ..باز کردم .... چشمامو

 خمار منو محو خودش کرد ....... یتا چشم سبز عسل دو

 ....آورد .. کیفشار کوچ هیدستم  به

 خوشرنگ بودم ..... لهیاون دوتا ت حوم
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 شد به خودم که اومدم لبام  یچ دونمینم

 گرفت ........ شیآت

 ....... دیمنو بوس اریمه

 بوسه با طعم عشق و دوست داشتن ........ هی

 و برد عقب ...... صورتش

 زد تو چشمام ...... زل

  گمی...... بازم م کنمی..... آرومم م یپر کننیم یمن حکمران یچشما برا نیا -

 عشقم ......... یکنیچشمم آرومم م یتو یزنیکه م زل

 که دوستت دارم ........ کنمیمنم .... منم .... فکر م اریمه -

 گرفت ....... شیکه حرفم زدم دوباره لبام آت نیهم

 فرق داشت .....  ندفعهیا اما

 کردم ........ شیمنم همراه نباریا

 دور گردنش حلقه کردم ..... دستامو

 منو محکم تو بغلش گرفته بود .... اونم

 و از صورتش فاصله دادم...... صورتم

 فقط بهم زمان بده که از حسم بهت مطمئن تر بشم ....... اریمه -

 ..... باشه .......  زمیباشه عز -

 ........ کننااااایاالن بچه ها شک م میبهتره برگرد گهید -
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 آره .... ییکه نگران بچه ها نطویش یا -

 ......... دیبچه ها سرمو تکون دادم که خندش به اوج رس مثل

 ......... خورمتااااایم ینکن خانم یانقدر دلبر-

 ...... یتون ینم -

 دستش در رفتم .......  ریکه از ز رتمی...... خواست محکم بگ تونمیم -

 خانمم ....... ارمیم رتیباالخره که گ -

 بچه ها تا شک نکردن ...... شیپ میبر ایاالنم ب یتون یعال که نمف -

 دستمو گرفت ..... سادیکنارم وا اومد

 ........ دیدستمو نرم بوس پشت

 .......دمیگونشو نرم بوس منم

 .......... کردیبوسه هاش منو غرق لذت م نیا با

 ........ میبچه ها رفت شیباغ پ اتیبه سمت ح باهم

 

 * ......^ادامه^*

 

 ....... میدست همو ول کرد میبچه ها که شد کینزد

 کدوم حواسشون نبود ....... چیه

 ........ کردیو نگاه م اریمنو مه یچشم ریز ایمح فقط
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************* 

 ( ...ای)مح

 نبودن ......... یو پر اریمه زیسر م نیکه ما اومد یوقت از

 ......... زننیدارن مشکوک م ستیرفتن تو پ یدوتا امشب از وقت نیا

 ام اومدن باهم بودن ....... یوقت

 ...... اریداداش مه -

 جانم ..... -

 .... نیکه با هم اومد نیکجا بود یو پر تو

 ........ میزدیقدم م کمی میداشت -

 خانم ؟؟؟؟  یآهان خوش گذشت پر -

 ..... چرخوند سمتم ....... زدیسرشو که کج کرده بود سمت محمد و داشت باهاش حرف م ایپر

 خوب بود .......  یلیآره خ -

 و مهسا با هم تانگو برقصن ........ یگذاشتن تا مهد تیآهنگ ال هیموقع  همون

 رقص همه دست زدن ....... یاومدنشون وسط برا با

 دستش و به سمتم گرفت ........ الدیموقع م همون

 من ....... یبانو یدیافتخار م -

 تو دستش گذاشتم ........  دستمو

 بله چرا که نه عشقم ........  -
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 ...... میرفت ستیهم به سمت پ با

 دور گردنش حلقه کردم ..... دستامو

 دستش گذاشت رو کمرم ....... اونم

 بخورمت ...... ترسمیم یشد یخوردن یلیامشب خ ایمح -

 ....... یتاحاال نخورد نکهینه ا -

  ایو پر اریموقع چشمم خورد به مه همون

 اومدن ........ ستیبا هم به پ که

 و محمد ....... مایاز اونم فاط بعد

 شد و فقط رقص نور بود  چراغاخاموش

 ....... کردیفضا رو عاشقانه تر م که

 ....... الدیو گذاشتم رو شونه م سرم

 کمرمو نوازش کرد ....... اونم

 ....... دنیرقصیرقص بود و همه زوج به زوج دور عروس داماد م نیآخر

 گلم ...... شهیما م هیعروس یبزود-.....    دمیو کنار گوشم شن الدیم یصدا

 ........ زمیعز شاالیا -

  .... ایخونه خودمون مح میصبرانه منتظرم که بر یخانمم ..... ب شاالیا -

 ....... نطوریمنم هم -

 آهنگ چراغا روشن شد ......تموم شدن  با
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 بخونه .....اومد سمتمون ...... یچه آهنگ گفتیم یبود و ه djکه کنار  سایپر

 بود بچه ها..... یعال -

 ....... میبرقص میخوایتو ام فقط م یعروس شاالیا زمیممنون عز -

 ...... میرفت مزمونیبا هم به سمت م همه

 صرف شام بود ....... موقع

 

 ***فصل شانزدهم***

 (ای)پر

 

 و پرت کردم رو تخت....... خودم

 ....کردیتمام بدنم گز گز م یخستگ از

 به دلم اومده بود ینیریحس ش هی امشب

 همه شبا فرق داره.. ایواسه من  امشب

 ........اریرفت به سمت مه فکرم

 دوسش دارم؟؟؟؟ ایآ

 ....دونستمیخودم و خودمم م جواب

 ریخودم و درگ ادیچون مطمئن نبودم که دوسم داشته باشه به عنوان همسر ز یافتاده بود ول یربه دلم بدجو مهرش

 نکردم........

 عاشق بشم و زجر بکشم. دمیترسیم چون
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 جهینت نیفکر کردم و به ا یلیو قبول کنم چون امشب و خ شنهادشیپ خوامیداده م شنهادیپ اریحاال که مه یول

 برام باشه......... اریمثل مه تونهیکس نم چیکه ه دمیرس

 وار دوسش دارم ......... وونهید

 کنم...... قیعشقش و تو وجودم تزر خوامیبه بعد هم م نیا از

 دوست دارم اون حرکت دوباره تکرار بشه....... فتم،یکه رو لبام زد م یبوسه طوالن ادی یوقت

 دخترونه رو همه هس کردن....... یها یقرار یب نیا

 .....سخته

 ........هیسخت اریبودنش واقعا کار مشکل و بس داریواسه پا یکردن و سع یبودن و عاشق عاشق

.......... 

 ایخونه مح رمینه پس فردا خودم م فردا

 ایحم دونمیکنم تا کمکم کنه هرچند م فیتعر ایموضوع رو واسه مح دیاول با یکنم ول زیو سوپرا ارمیدارم مه دوست

 اریکنم تا هم بتونه به من و هم مه فیدوباره بهش تعر دیمن با یول دونهیکه االن م دونمیحرفاست و م نیتر از ا زیت

 کمک کنه.........

 هست..... یحواسش به همه چ شیکه تو زندگ هیدختر تنها

 بره. ........... ادشیبده و  یقول ایبزنه  یحرف هی محاله

 افکارم بودم..... ریمن هنوز درگ یچقدر گذشته بود ول دونمینم

 .ارینبود جز مه یافکارات کس نیا شهیر

................ 

.................... 
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 *^ادامه^*

 

 .......ارهینشسته بودم و منتظر بودم تا برام آب ب ایاتاق مح تو

 کردم..... فیبازم براش تعر یول دونستیم نکهیا با

لحظه هم لبخند از رو لباش پاک  کی یخوش حال بود که حت اریمطمئن شدن افکاراتش انقدر واسه من و مه از

 . شدینم

 وارد اتاق شد..... آروم

 .....میزد گهیهم د یبه رو یلبخند

 گفت: دختره طنتیبا ش ایمح

 ها اعهیو از دستش گرفتم و با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : اسم من پر آب

 دختره..... گفتنیخواهر شوهرا به زن داداششون م مایو گفت: قد دیخند

 خنده.... ریتو سرش و بلند زدم ز زدم

 ....... میدیباهم خند انقدر

 داداشم نصف جون شد.... گهیآروم گفت: خب پاش و برو د ایمح

 توالت اتاقش رفتم زیو به سمت م پاشدم

 به خودم نگاه کردم....... نهییآ تو

 کردم...... یکه منم اون و داشتم ورداشتم و رو خودم خال ییاز اتکلن ها یکیگفتم و  یاجازه ا با

 . ...یتنگ به رنگ کالباس یلیو خ نیتنم بود به شلوار ج یمشک یتاپ بند هی
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 صدام زد..... ایسمت در خواستم در و باز کنم و خارج شم که مح رفتم

 و گفتم: بله برگشتم

  داینکن یخاک بر سر یکرد و گفت: کارا زیو ر چشماش

 اطرافم نگاه کردم ... به

 بود و برداشتم و به سمتش پرت کردم..... کمیبود و نزد یعسل زیو که رو م یدستبند

 و گفت: از من گفتن بود..... دیخند

 حرس گفتم: درد و گفتن بود با

  دیچشم سف دختره

 و به از اتاق خارج شدم برگشتم

 و نگا یکه گفت: عوض دمیو شن صداش

 ت....رو لبم نشس یپهن لبخند

 کس خونه نبود چیه خداروشکر

 . ........نجاامیمن ا دونستینم یاز دانشگاه تازه اومده بود و تو اتاقش بود...... ول ارمیمه

............... 

................... 

 

 *^ادامه^*
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 ........دمیکش نییبه سمت پا ررویتقه آروم به در زدم و دست گ دو

 نبود.... ییصدا چیاتاق ه تو

 گشتم......... اریشدم و با چشمام اتاق و دنبال مه وارد

 بود........ دهیتخت خواب رو

 خندم گرفت... دنشیحالت خواب دنید به

 بود.. دهیبود و رو شکمش خواب دهیپوش یمشک یبا رکاب یاسلش مشک شلوار

 لبه تخت روبه رو به صورتش نشستم......... رفتم

 و گذاشتم رو کمرش و شروع کردم به مالش دادن کمرش........ دستم

 بود....... ینیریحس ش چه

 داشتم از پشت بغلش کنم  دوست

 بد کنه........... یشد فکرا داریب یوقت دمیترس یول

 به سرم زد...... یفکر هی

 داخل اتاقش رفتم..... سیپاشدم و به سمت سرو عیسر

 ستادمیکردم و پشتش ا پیو آروم ک در

 و گرفتم........ اریدراوردم و شماره مه بمیو از تو ج میگوش

 .....دیچیزنگ خورش تو اتاق پ یصدا

 تلفن و جواب داد..... یتکون خوردن تخت اومد و بعدش با مکث کوتاه یصدا

 که شک نکنه...... زدمیحرف م آروم
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 ؟یخوب اریسالم مه-

 و لبم نشست....که ر یهمراه بود با لبخند دنشیکش ازهیخم یصدا

 ؟ییکجا ؟یدلم تو خوب زیسالم عز-

 ...میبا هم حرف بزن کمی رونیب میبر یایب خواستمیمن خونمونم. .. م-

 دنبالت....... امیزود آماده شو که االن م زمیباشه عز-

 ؟یندار یکار زمیباشه عز-

 یفعال با گهینه د-

 یبا-

 ای: پردیچیپ یو قطع کنم که صداش تو گوش یگوش خواستم

 خورده مکث کردم و بعد چند لحظه گفتم: جانم؟ هی

 دوست دارم....-

 به دلم نشست ینیریش حس

 رو لبام مهمون شد..... لبخند

 تلفن و قطع کردم... یحرف چیه بدونه

 در و آروم باز کردم... یو ال بمیو گذاشتم تو ج یگوش

 زدم..... دیدر اتاق و د کهیبار از

 .......رفتیور م شیبود رو تخت و با گوش نشسته

 زیبه سمت م کردیو زمزمه م یعسکر دیدوست دارم از حم یلیلب آهنگ خ ریکه ز یچند لحظه پاشد و در حال بعد

 توالت روبه رو به تختش رفت.....
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 . .....دمیدیم یزیتم نیو به ا اریبار بود اتاق مه نیاول راستش

 بود. یو مشک یاتاقش توس ونیدکوراس

 .....ستادیتوالتش ا زیم یجلو

.............. 

.................. 

 

 *^ادامه^*

 

آروم  یلیاومدم و خ رونیب سیاز سرو عیسر گردهیم یزیتوالت دنبال چ زیو داره تو کشو م نیینگاهش پا دمید یوقت

 رفتم اریبه سمت مه

 تا مبادا صدام و بشنوه و زحمتام به فنا بره. ..... دمیکشینفس هم نم یحت

 دستام و دور شکمش حلقه کردم...... یمکث چیبدونه ه ستادمیاپشتش  یوقت

 ......ستادیشد و دستاش از حرکت ا دهیبه باال کش نگاهش

 کنه برگشت....... دایو که دستاش رو شکمش حلقست و پ یکس تونهینم نهییتو آ دید یوقت

 به خودش گرفت و هم لبخند رو لباش نشست... یمن هم حالت شگفت دنید با

 ...یدستاش و دور کمرم حلقه کرد و گفت : وروجک تو که خونتون بود بالفاصله

 آروم قهقه زدم و کامل بغلش کردم..... یصدا با

 .......کردیهم موهام و نوازش م یکیدستش دور کمرم بود با اون  هیکه  یدرحال

 ایدلم برات تنگ شده بود پر-
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 تنگ شده بود یلییخ اریمهآروم گفتم: منم دلم برات تنگ شده بود  یباصدا

 بهم یدادیخبر م هیقربونت بشم خب  یو گفت: اله دیموهام و بوس رو

 

 و دوباره سرم و گذاشتم رو قلبش دمیو بوس نشیرو س یرو رکاب از

 آغوش همدم یعنی آرامش

 داشتن همدم یعنی آرامش

 دلتنگ شدن به همدم یعنی آرامش

 اریمه یعنی همدمم

 ایدن هی یعنی اریمه

 ایتمام وجود پر یعنی اریمه

 ایمنبع آرامش پر یعنی اریمه

 و از بغلش جدا کرد و دستم و گرفت و به سمت تخت برد. .... من

 نشست و منم رو پاهاش نشوند.... خودش

 نفسم؟ یتو چشمام بود گفت: فکرات و کرد رهیکه خ یداد و در حال هیتک میشونیو به پ شیپشون

 گذاشتم و باز کردم...رو هم  دیو به منظور تائ چشمام

 شد؟یخب چ-

  اریزدم و گفتم: مه یخجالت لبخند با

 جانم؟؟؟؟؟-



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
268 

 

 دوست دارم  یلیخ-

 

 ......دیرو لباش نشست و گونم و بوس لبخند

 و گفت: منم عاشقتم دیرو موهام کش یدست

 ......دمیو خم کردم و از چونش بوس صورتم

.............. 

................. 

..................... 

 

 *..............^ادامه^*

 

 محکم منو به خودش فشار داد ..... اریمه

 .......... دمیاستخونامو شن کیریت یکه صدا یجور

 چقدر دوستت دارم ....... یدونینم ایپر-

 ........ اریکه قبول کردم مه دونمیم-

 ....... کنمیاعتماد نم یبه هر کس من

 عاشقت شدم.......  نی........منم واسه هم یخودخواه یلیخ زمیآره عز-

 .......... خوردیتو ذهنم داشت وول م یزیچ هی
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 ..........سوال  هی........ 

 مقدمه حرفم و به زبون آوردم ....... یب

 ؟؟؟؟؟؟ اریمه -

 جونم ........ -

 بلندمو با عشوه دادم پشت گوشم سرم و کج کردم لبامو غنچه کردم ...... یموها

 بپرسم ...؟؟؟؟؟ زیچ هی-

 خنده قشنگ کرد .......  هی اریمه

 نکن دختر حرف تو بزن ...... یانقد دلبر -

 فقط لبخند زدم ...... یگرفت ول خندم

 ؟؟؟؟؟؟ یکه منو دوست دار یدیتاحاال فهم یاز ک -

 لحظه جا خورد که انقدر راحت حرفمو زدم ........ هی

 ........... دمیلبخند زد و موهام و نوازش کرد ....... صداش کنار گوشم شن هی بعد

 ......... یبود ایتو برام مثل مح لیاوا دونمینم -

 ........ یلرزوندیتوجه باشم ........ دلم و م ینسبت بهت ب تونمینم دمیمدت د هیبعد  یول

 ........ دمیفهم نکهیرفته افسار قلبم از دستم در رفت ........ تا ا رفته

 .........کرد  سکوت

 ......... زدیو آوردم باال زل زدم به چشماش که عشق توش موج م سرم

 ؟؟؟؟؟ یچ یدیفهم-
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 بشم ........ نیریلذت ش هیخواستم بازم بشنوم غرق  یاما م دونستمیم

 ..... دیکش قینفس عم هی

 فوت کرد تو صورتم ........ بازدمشو

 بستم ......... چشمامو

 ......... میهمه تاروپودم ....... نفسم ........عمرم ......... زندگ یشد دمیفهم -

 ........ بازم سکوت کرد ...... یشد

 ........ ایپر-

 جانم .......-

 دوستت دارم ..... ادیز یلیعاشقتم .... خ-

 اش فشار دادم ..... اونم محکم تر از قبل منو به خودش فشار داد ...... نهیو محکم به قفسه س سرم

 ..... اریدوستت دارم مه یلیمنم خ -

 فرو کرد تو موهام ...... سرشو

 ...... دیهاش کش هیموهامو به ر عطر

 دختر ....... دنیرو م یزندگ یبو اریقلب عاشق مه یموها برا نیا -

 .......... یهست یخوب یلیوام همدم خت اریمه -

 ....... رونیب میبلند شو حاضر شو بر-

 ....... دمیفنر از جام پر نیع

 به هم ........ دمیکوب دستامو
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 ....... گذرهیخوش م  یلیخ میآره بر -

 بلند سر داد ....... از رو تخت بلند شد به طرفم اومد ....... قهقهه

 ...... رمااااایگیگازت م رمیگیم طونیش-

 .....یتون ینم زمیآخه عز-

 ....... رونیاز اتاق زدم ب عیسر دمیکش  غیج هی....... به سمتم حمله کرد که  دمینشونت م سای؟؟؟؟ وا تونمیکه من نم -

 ...... دمیقهقهه شو از اتاق شن یصدا

 در گفتم .... بلند از پشت یخنده..... خودمم خندم گرفت ....... ول یدست انداختن من م از

 ...... کنماااااایولت م رمیذارم م ینخندااااااا م شعوریب -

 بود ...... یجد صدام

 

 ........  ^*ادامه*^

 

 در اتاق باز شد ...... بالفاصله

 کردم اون ور که برم ....... رومو

 شد ....... دهیپشت محکم  دستم کش از

 دستاش تن منم داغ کرد ......... قیبدنش از طر حرارت

 ...........برمگردوند  محکم

 درد گرفت ........ مینیکردم ......... ب نشیبا قفسه س دیبرخورد شد هی یجور
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 ......و ماساژ دادم . مینیکه آزاد بود گذاشتم رو ب دستمو

 داغون شد ....... مینیچته ب-

 ....... یدونیخودت م یحرفو بزن نیا گهیبار د هی -

 ....... یچه حرف -

 ....... ییحرف از جدا -

 کنم ....... تشیاذ کمیخواست  دلم

 بغلش گرفته بود دستاش دور کمرم گره خورده بود ........ منو

 خمارش ........ ی..... زل زده بودم به چشمانمشیخم شده بودم تا راحت تر بب کمیبه عقب  منم

 ...... ستین ینطوریکه فقط ا ییخب جدا-

 ....... هیپس چطور-

 رفت توهم ....... دیمن مردم ...... اخماش شد دیخب شا-

 سرخ شد محکم کمرم و فشار داد  افشیق

 بود....... نیریبرام ش یگرفت ول دردم

 ..... دیبراش مهمم .......غر یلیخ دادینشون م نیا

 ........ شهیم یعاقبتت چ نیحرف تو تکرار کن بب نیا گهیبار د هی-

 فردا مردم ..... دیمگه دسته منه شا-

 که صداش باال نره ....... کردیم یسع تیبا عصبان-

 ......... یبسسسس کن دخترررر قصد کشتن منو دار-
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 دوستت دارم ...... یلینه ...... فقط خ -

 جاشو داد به لبخند خوشگلش ....... شیشونیاخم رو پ -

 منو دست نندازاااااا ....... طونیش-

 کردم ....... یتالف-

 ....... دیشد گونمو بوس هم

 گردنش نشوندم ......... ریبوسه ز هی منم

 برم حاضر شم ...... گهیمن د-

 ..... زمیبرو عز-

 ........ اونم رفت تو اتاقش تا حاضر شه........رفتم  ای..... به سمت اتاق مح رونیبغلش اومدم ب از

 رو باز کردم ....... ایاتاق مح در

 ......لبخند زد . دنمید با

 جلو محکم بغلم کردو چلوندتم ....... اومد

 ........ یعاشق خودت کرد ینطوریمن قربونت برم که داداشمو ا یاله-

 چشم براش نازک کردم ...... پشت

 من نکردم خودش عاشقم شده .......-

 خنده ........ ریز میزد گهیهمد با

 .....گماااااایکه م دمیهمه حرفاتونم شن -

 تعجب داره ......... یجا یگوش نکرده باش دونمیم -
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 ....... گهید نمیما ا-

 ....... کنهیکه تورو تحمل م الدیم چارهیب-

 دلش بخواد ....... میلیخ شششیچ -

 ........ رونیب میبر اریحاضر شم با مه خوامیبرو کنار م-

 ........ میایب میتونستیم الدمیچه خوب کاش منو م-

 ...... ادیم نیخب زنگ بزن بهش بب-

  دنیکردم به لباس پوش شروع

 زنگ خورد ....... شیزنگ بزنه که گوش الدیخواست به م ایمح

 عشقم حاللزادس زنگ زد ........-

 داد ........ جواب

 ...... دمیلباسام و پوش منم

 ...شلوارم ... بیانداختم تو ج مینداشتم گوش فی.... حوصله ک یفش مشک. شال و ک یطوس یبا مانتو یدود نیج هی

 حرف زدنش تموم شد ........ امیمح

 ....... دمیازش پرس زدمیبود به لبام م یاز رژ لباشو که رنگش صورت یکیکه  یحال در

 ...... گفتیم یچ-

 ...میر ی....... با هم م... یعروس دیدنبال خر میگفت حاضر شم بر-

 بگم ...... اریآهان پس من بر م به مه-

 ...... زنهیگفت خودش زنگ م خوادینم-
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 ....... دیام لباساشو پوش ایمح

 ....... .. رونیب میحاضر و آماده از اتاق زد باهم

 ....... میاز مبال نشست یکیرو  نییپا میپله ها رفت از

 ....... نییاز پله ها اومد پا دهیو اتو کش کیش اریمه نکهیا تا

 شده بود ...... پیخوش ت یلیخ

 ....... یسرمه ا نیج هیبود با  دهیروشن پوش یشرت به رنگ آب یت هی

 داداش ....... یکرد پیچه خوش ت-

 ....... زمیبودم عز پیخوش ت-

 ........ گفتم

 نگاه قشنگ به چشمام انداخت ...... هیبر منکرش لعنت ...... برگشت به طرفم -

 موقع زنگ در به صدا در اومد .... همون

 ....... میبر دیاومد ....... بلند ش الدیم-

 ........ میکرد یگرم یسالم و احوالپرس الدیم با

 ......... میرفت اریمه نیبا ماش اریمه منو

 رفتن ........ الدیم نیخودشون با ماش الدیم اویمح

 شرکت ........ خونه خواهرش بود و عمو محسنم سرکار تو میمر خاله

 خوب........ دیمرکز خر هیبه سمت  الدیم نیپشت ماش میروشن کرد راه افتاد نویماش اریمه
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 ........ ^*ادامه*^

 

 ........ میجلو پاساژ نگهداشت نارویماش

 به سمتمون اومد ....... الدیم

 ....... گهیبدو  د ایمح میبر-

 ..... دمیشن نیرو از ماش ایمح یصدا

 ..... زمیعز گهید امیاالن م-

 .....؟؟؟؟ کنهیکار م یمگه داره چ-

 ..... کنهیم زیکفشاشو تم نیداره تو ماش-

 خنده ..... ریز میزد یپق ییتا سه

 به سمتمون اومد ....... ایمح

 ........ میبر گهیخب د-

 ....... میهم وارد پاساژ شد با

 پشت سرشون..... ارمیمنو مه رفتنیجلو م الدیو م ایمح

 ...... دمیکنار گوشم شن صداشو

 ......... یواسه عروس یخواینم یزیچ یخانم-

 ......نگاه کنم . دمیم حینه فعال ترج-

 باشه گلم .........-
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 ......لبخند زدم و دستش و که به سمتم دراز کرده بود ..... گرفتم  هی

 دنبال لباس عروس بود ....... ایمح

 رفتن طبقه دوم پاساژ که کال لباس عروس بود ..... اونا

 ........... میو بچرخ نییپا نیهم میداد حیترج مام

 ؟؟؟، ایپر-

 بله ..... -

 شب که رفتم خونه به مامانم بگم که عاشقت شدم ....... خوامیم-

 ..... یبزنه خونتون واسه خاستگار زنگ

 لحظه رفتم تو شوک ...... هیکه  یراحت حرفشو زد ....... چه جور یلیخ

 ..... اریمه ستیندارم ........فقط زود ن یبگم من حرف یخب چ-

 هست ..... رمیتازه د ینه خانمم چه زود -

 خنده ....... ریز میزد ییحرفو زد که دوتا نیبامزه ا انقد

 مامانت قبول کنه ...... یدونیاز کجا م-

 مامانه من عاشقته دختر ....... -

  یکنیکه فکرشو م هیزیخوبتر ازون چ یلیکردم خاله خ یشوخ زمیعز دونمیم-

........ 

 رسه..... امروز فررا......... یبه گوشت م یخبر خاستگار-

 ..... ی....... تو ماله خودم بش ایو مح الدیم هیکه قبل عروس خوامیم
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 زنگ خورد ...... اریمه یکه گوش میرفتیراه م میزدیحرف م میداشت نطوریهم

 .....الدهیم-

 داد. ....... جواب

 جانم داداش ...... -

-......... 

 ........ میایباشه االن م-

 ......کرد  قطع

 ...... گهیم یچ-

 ...... ینیلباسشو بب یکه بر خوادیم ایمح-

 ....باشه .. دهیلباس عروس پوش ایمح نکهیکردم ازا ذوق

 منتظرن ....... میپس زودباش بر-

 ..... میهم به سمت طبقه باال رفت با

 ....... میداخل مزون شد 

 ......... زدیحرف م ایدر با مح یبود از ال سادهیاتاق پرو وا یکه جلو میدیو د الدیم

 ..... میبه سمت رفت 

 ...... یکوش ایمح-

 ....... نجاستیا-

 داخل اتاق پرو .....  رفتم
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 ...... دیافتاد کفم بر ایکه به مح چشمم

 فرشته ها شده بود ...... نیع

 چقدر خوشگله ....... ایمح-

 پسند اون بود ....... یعنیخوشش اومد ......  یلیخ الدمیواقعا ؟؟؟؟ م -

 ...... هیعال زمیآره عز -

 ...... ادیبهت م یلیخ

........ 

 ...... رونیب رفتم

 گفت  اریمه

 ..... میبزن گهیچرخ د هی میما بر ایب یپر-

 

 *......^ادامه^*

 

 (...#ای)مح

 پرو لباس بودم ....... یتو

 بالفاصله درو باز کرد ......... الدیم اریو مه ایاز رفتن پر بعد

 لبخند فوق العاده قشنگ بود .......... هیلباش  رو

 ........... شدیم دهیتو چشماش د نیبرق تحس هی
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 لباس ........ نیبا ا یشد یخوردن یلیخانمم خ-

 توام ....... گهینه بابا د-

 ..... ادیبهم م یلیخ دونستمیم خودم

 ......... گهیم یچ الدیم نمیبب خواستمیم فقط

 دختر ..... یفرشته ها شد نیع ایمح-

 ...... یدیمگه تو فرشته هارو د-

 آره .....-

 .... یچه طور-

 داشته باشم ....... تونمیم یلیچه دل گهیجلومه د شیکی یوقت-

 کردم ......... ریکه ازم کرد رو ابرا س یفیتعر از

 تو و در اتاقو بست ...... اومد

 ... یکنیم کاریچ-

 دور کمرم حلقه کرد ...... دستاشو

 به خودش فشار داد ..... منو

 منو تو وجودش حل کنه ........ خواستیم انگار

 ......... یشیماله خودم م گهیتا هفته د ایمح-

 ردنش حلقه کردم .....دستام و دور گ منم

 گردنش فرو کردم ....... یگرفت ...... منم سرم و تو گود زیگاز ر هیآورد جلو الله گوشمو  سرشو
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 ....... دیچیپ مینیعطر مردونه و خوشبوش تو ب یبو

 سقف ....... هی ریز میمنم از خدامه که با هم بر الدیم-

 ....... میصبر کن دیبا گهیتا هفته د فقط

 ...... ایطاقت ندارم مح گهید-

 عشقم ........ کنهیدردامو کمتر م کنهیتو حالمو بدتر م عشق

 ....... یباش الدیمثل م یمرد مغرور هیجمله دست داد .......  چقدر خوبه که عشق  نیبهم ازا نیریحس ش هی...... 

 باشه ....... الدیکه عشقت م نهیچقدر خوبتر ازون ا و

 عقب برد ...... سرشو

 زد تو چشمام ....... زل

 من بود ....... ستیخوشرنگ و خوشگل تموم هست و ن یچشما نیا

 تو اتاق پرو ...... میهمه موند نیزشته ا ایهمه وجود مح-

 ....... یبزرگ نیور سالن به ا نیاونا اون ور سالن ما ا ستیزشت ن چمیه-

 اما بازم زشته.......-

 به اونا چه ........ یمال خودم یزشت باشه زن خودم-

 بوسه رو لبام نشوند ...... هیشد  خم

 کردم ....... شیهمراه منم

 ..... میاز هم جدا شد قهیاز چند دق بعد

 ...... رونیبرو ب گهید الدیم-



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
282 

 

 ...... یانداختن من دار رونیدر ب یدختر تو چقدر سع گهیباشه د-

 ...... امیمنم االن م رونیبرو ب گمیخو م-

 ...... دیخند

 باشه بابا نزن منو ......-

 ..... رونیحرف از اتاق رفت ب نیاز بعد

 در آورد تو ...... یدرو نبسته بود که سرشو از ال هنوز

 ...... ااااایتو بمون نیا ادیز نمینب-

 چشمک زد ..... هی

 بود برداشتم پرت کنم سمتش ....... نیحرص کفشمو که رو زم با

 درو بست ......... عیو سر دیخند که

 خندم گرفت ...... خودمم

 به پست هم ........ میعاشق افتاده بود وونهید دوتا

 

 ........^*ادامه*^

 

 انداختم ....... نهیینگاه به خودم تو آ هی الدیاز رفتن م بعد

 خوشگل بود ....... یلیخ لباسم

 ...... دیلباس سف به
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 دکلته ...... قهی با

 تا کمر تنگ تنگ بود ........ که

 پف داشت ....... نییکمر به پا از

 ........  زیر یشده بود ...... سمت راست شکوفه ها یسمت چپ سنگ دوز نهیقسمت س رو

 دامنش چند تا گل بود ...... رو

 دوخته شده بود ........ نیپر نگ راقی هیدامن  نییپا

 خوشگل بود........ یلیخ

 لباس و در آوردم ....... عیسر

 ........... رونیرفتم ب دمیخودمو پوش یلباسا

 ..... زدیداشت با تلفن حرف م الدیم

 سمتش .... رفتم

 لبخند زد ...... هی دیمنو د تا

 ...... هیسر اشاره کردم ک با

 مامان زهراس .......-

 سالم برسون ......-

 رو گرفت به طرفم ..... یگوش

 با خودت حرف بزنه ... خوادیم گهیم-

 رو گرفتم ...... یگوش
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 .......میمامان زهرا تموم شد به طرف صندوق رفت یکه صحبتا قهیاز پنج دق بعد

 کرد شب خونشون واسه شام ...... دعوتم

 لباس عروس ..... دنیاز خر بعد

 ..... میرفت یو کفش عروس فیک یبه سمت مغازه ها باهم

 ..... ومدیبه چشمم ن یقشنگ زیچ یول

 میبه بعد موکولش کن  میداد حیمنتظر ما .....ترج نییشب بود ......... بچه ها ام که پا یکایچون نزد نیخاطر هم به

......... 

 ...... میرفت نییهم به سمت طبقه پا با

 به دست به سمتمون اومدن ....... یکه بستن میدیهارو د بچه

 داد دستمون ......... الدیمنو و م یبستن ایپر

 ....... شدیداشت آب م گهید ایشما بستن دییکجا-

 ....... دیطول کش دیببخش-

 لبخند زدم ...... هیبهم انداخت منم  طونینگاه ش هی الدیم

 حرفااااا بود ...... نیتر از زیکه ت امیپر

 ........ زنمیبعدا با تو حرف م یعنیبهم انداخت که  ینگاه هی

 ؟؟؟؟ د؟یخوریشما نم-

 گفت .... عیسر اریمه

 نوش جون ...... میما خورد-

 و گرفت جلوتر راه افتادن ....... ایدست پر بعدش
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 ...... ایمح انیبهم م-

 دوست دارم ...... یلیرو خ ای...... من پر یلیآره خ-

 خوشبخت بشه ....... اریبا مه دوارمیام

 مثل منو و تو .......-

 ..آره مثل منو وتو ....-

 ....... میرفت نیباهم به سمت ماش میدیخند بعدش

 و بذارم خونه خودمون ..... لیخونه من وسا میشد اول بر قرار

 ...... نایالدیخونه م میبر بعد

❤️❤️❤️❤️❤️ 

 

 *..........^ادامه^*

 

 .....  میکوچه رد شد چیپ از

 جلو در خونه پارک کرد .... نویماش الدیم

 ..... ایبذار باال ب لتویبدو وسا-

 به سرووضعم  برسم ...... دیبا شهیکه نم ینطوریا-

 خوبه که .....-

 ...... ستیخوب ن چمیه-
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 دارم ...... یچه عروس  شلخته و زشت گهیمامان زهرا م  ینطوریا

 حرفو بزنه ..... نیا تونهینم چکسیه-

 خوشگل و مرتبه ..... یطیو در هر شرا شهیمن هم یایمح

 من تورو بپسندم ...... نهیمهم ا بعدشم

 ..... ستیمربوط ن چکسی..... به ه دمیپسند که

 ........ الدیآقا م دییفرمایبله بله شما درست م-

 باال..... ومدیچرا ن الدیگفت م شمیتو دفعه م یایهااا ن شهیباال مامانم ناراحت م میبر ایحاال ب یول

 حرف زد ...... شهیسرم مادر زن جان بزنم ..... چه کنم که رو حرف مادر زن نم هی امیخب بابا م لهیخ -

 من زنتم نه مادر زنت .....-

 .....      یتو که تاج سرم-

 .......یتو ام سرور م-

 ...... میشد ادهیپ نیاز ماش  میزدیکه حرف م همونطور

 ..... میدرو زد  زنگ

 باز شد ..... یکیت یبا صدا در

 ..... الدیارد شدم بعد ممن و اول

 بود ..... سادهیجلو در خونه وا مامان

 گل از گلش شکفت ......  الدیم دنید با

 سالم مادر جون ......-
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 ..... یسالم پسرم خوش اومد -

 ..... ستایبد ن یریبگ لیمنم تحو کمیسالم مامان  -

 ....... هیچه حرف نیوا دختر ا-

 تو .. بعد از جلو در رفت کنار ..... نییایب

 .... ارمیبرات شربت ب نیپسرم بش الدیم-

 رو دعوت کرده ....... ایخونه ما مامان مح میزود بر دیبا یممنون مامان ول-

 من بر م حاضر  شم ..... الدیم -

 ..... گهید ارمیحاضر شه منم برات شربت م ایتا مح نیپسرم بش-

 مبل نشست ....قبول کرد رفت رو  الدیم

 رفت آشپز خونه منم رفتم تو اتاقم تا حاضر شم ..... مامانم

 و درآوردم و گذاشتم بعدا بشورم ....... لباسام

 کمدو باز کردم .... در

  هیقه احل نیجلو باز آست هیرو هیاز روش  دمی..... پوش دیسف نیسه ربع با شلوار ج نیآست یکوتاه مشک کیتون هی

 سرم کردم .... ییمویشال ل هیراحت باشم با ارمیکه اونجا درش ب دمیپوش ییمویل

 .... دمیپوش دممیسف هیعروسک یکفشا

 ستش ....  فیک با

 ...... دمیو مداد به چشمام کش ملیبه همراه ر یرژلب صورت هی

 .... نهیینگاه به خودم انداختم تو آ هی

 شده بودم ..... یعال
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 ..... نییپا رفتم

 و از جاش بلند شد .... دیمن ته  مونده شربتشو سر کش دنیبا د الدیم

 از آشپز خونه دراومد ...... مامانم

 ....... ایمح میبر میرفع زحمت کن گهیمامان جان ما د گهیخب د-  

 ...... دیخدافظ مادر سالم برسون-

 ..... دیاوردیم فیمادر ..... شمام تشر میرسونیم تونویبزرگ-

 .... میسر زد هی میبعدازشام اومد دیشا انیب ارینه مادر بذار محسن و مه -

 .... می..... منتظر دیلیهر طور ما-

 ...... اریبه بابا محسن و مه دیفعال سالم برسون خداحافظ

 به سالمت ....-

 ..... اطیسمت ح میکردم و راه افتاد یبا مامان خدافظ منم

 ..... نایالدیمت خونه مس میراه افتاد میشد نیماش سوار

 

 *.......^ادامه^*

 

 زد .... نویقفل ماش الدیم میشد ادهیپ نیاز ماش میشد اطیح وارد

 ..... یسمت عمارت فرامرز میدستمو گرفت باهم راه افتاد اومد

 منتظر بود ..... الیزهرا جلو در و مامان
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 من دستاشو از هم باز کرد ..... دنید با

 رفتم جلو بغلش کردم .... منم

 سالم مامان زهرا .....-

 سالم عروس قشنگم ....-

 خودم .... یسالم بر مامان زهرا-

 ...... دیگونه مادرش و بوس الدمیم دیو بوس شیشانیو پ الدیمامان زهرا رفت سمت م-

 مادر ...... یخوش اومد یلیخ یلیدخترم خ ایتو بچه ها ب میبر-

 ممنون ....-

 .... میسالن شد داخل

 به طرفمون اومد ..... سایورودمون به سالن مل با

 سالم زن داداش.....-

 سالم خواهرشوهر .....-

 ..... میبغل کرد گرویهمد

 ..... مایینجایخانم مام ا سایمل-

 کردن ..... یرفت .... با هم روبوس الدیبه طرف م سایمل

 ..... یداداش هیچه حرف نیا-

 لباساتو عوض کن ..... الدیو تو اتاق مجان مادر بر ایمح-

 چشم ....-
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 مادر منم بر م لباسام و عوض کنم ....-

 سمت پله ها   .... میافتاد راه

 درو باز کرد ..... الدیم میدیدر اتاق که رس یجلو

 خانم خوشگله ..... دیبفرمائ-

 پشت سرم اومد تو ...... الدمیخنده وارد شدم م با

 لب تخت ...... نشست

 شد به من ..... رهیخ

 و گذاشتم رو تخت .... فمیک

 ...... الدیآقا م یکنیچرا لباس عوض نم-

 ......رونیبودم تا لباساشو عوض کنه بره ب منتظر

 ..... هیتورو نگاه کنم مشکل خوامیم-   

 خب نگاه کن ..... ینه چه مشکل-

 امو با آرامش در آوردم ..... هیرو

 به خودم نگاه کردم ..... نهییآ تو

 به وجود آورده بود ..... یتضاد قشنگ دمیبا پوست سف یمشک کیتون اون

 ام مرتب گذاشتم  رو تخت  ...... هیبرداشتم به همراه رو شالمو

 .... دمیبهشون کش یموهامو باز کردم و دست کش

 بار پشت سرهم تابشون دادم ..... چند
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 زده بود .......همچنان به من و کارام زل  الدیم

 نگاهش کردم ...... نهییتو آ از

 ..... یبه من زل زد ینطوریچرا ا -

 دوست دارم خانممو نگاه کنم  .....-

 پاشو لباساتو عوض کن ....-

 شد به طرفم اومد ..... بلند

 بوسه قشنگ زد ...... هیدستاش گرفت رو موهام  نیو ب سرم

 ..... کنهیخودم م یموها و صاحبش منو ازخود ب نیا-

 باز کردم .... راهنشویپ یدکمه ها منم

 کنار زدم ..... رهنویپ یها لبه

 نشوند م.... یبوسه طوالن هیقلبش  یعنیبرهنه و ستبرش درست سمت چپ  ی نهیس یرو

 کرده ....... وونهیقلب و صاحبش منو د نیا -

 خوشرنگش ..... یرو به باال گرفتم و زل زدم به چشما سرمو

 عاشقتم .... الدمیتت دارم مدوس یلیخ-

 .... اممیمح دونهیعاشق  ایمنم به اندازه کل دن-

 کنار .... دمیکش خودمو

 تو اتاق .... میموند نهمهیزشته ا نییپا میزود باش لباس عوض کن بر-

 .... یگیآره راست م-
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 شد .... حرفشو ادامه داد  ... طونیصدا و چشماش  ش لحن

 ..... میهست یخاک بر سر اتیدر حال انجام عمل کننیوقت فکر م هی-

 .... دیاز جنس آهنش که دست خودم درد گرفت ..... خند یگفتنم همراه شد با زدن مشت به بازو الاااادیم-

 ..... دمیخندش منم خند از

 عوض کرد ..... یو شلوار اسلش مشک دیشرت سف یت هیبا لباساشو

 .... میشده بود ست

 ..... میرفت نییهم به سمت طبقه پا با

 بود .... دهیاز شرکت  رس باباجون

 سمتش ..... میرفت

 محکم به خودش فشار داد ..... منو

 دخترم ... یخوش اومد-

 کمک کنم ..... سایدست دادنو شروع کردن به حرف زدن منم رفتم آشپزخونه تا به مامانو مل الدمیم با

****** 

 خوشمزه شده بود ..... یلیخ شام

 ترش که من عاشقش بودم .... فسنجون

 شلوار بود .... بیزنگ خورد ..... تو ج میکه گوش میکردیجمع م زویم میداشت

 گفتم .... سایبه مل رو

 ...جواب بدم . میمن بر م گوش دیببخش-
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 ..... کنمیمن جمع  م زمیبرو عز-

 ...... زدنیو باباجون داشتن باهم حرف م الدیم

 بود ..... اریدر آوردم ..... مه مویگوش

 .... دمیو شن الدیم یصدا

 .... زمیعز هیک-

 .....رفتم اونطرف تر سالن  ارهیمه-

 دادم .... جواب

 بله داداش .....-

 .... ی.... خوب ایسالم مح-

 خوش گذشت ؟؟؟؟  یبا پر یآره من خوبم تو خوب-

 خوب بود ..... یلیآره خ-

 ؟؟؟  یداشت یکار-

 اونجا بهشون خبر بده .... میایم میبگم ما دار خواستمیم-

 .... یآهان باشه ..... با-

 ..... کهیکوچ یآبج یبا -

 ...... الدیرو قطع کردم رفتم سمت م یگوش

 .... گفتیم یچ-

 سر بزنن .... هی نجایا انیگفت دارن م-
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 مامان زهرا از پشت سر اومد ..... یصدا

 ذارن..... یدخترم .... قدم سرچشممون م کننیم یخوب کار-

 ..... شهیآره باباجون جمعمون کامل م-

 ......  نیلطف دار-

 **** 

 ساعت گذشته بود که زنگ در به صدا در اومد ..... مین

خوشحال شدم در آخر  یلیخ دنشونیو مهسا اومدن تو از د یدرو باز کرد ..... اول مامان و بابا بعدشم مهد الدیم

  اومد تو .... اریمه

 کردن...... کیبا هم سالم و عل ییبا خوشرو همه

 رو داد دست مامان زهرا..... ینیریجعبه ش مامان

 جون ..... میبود آخه مر یچه کار نیا نیدیزحمت کش-

 اگه کم بود .... دیقابلتونو نداشت ببخش-

 ..... هیچه حرف نیا نیقدم رنجه فرمود -

 طرفشون رفتم با همشون دست دادم ...... به

 .... ستادمیا الدیم کنار

 ..... گهیخودم بودن د خانواده

 ..... میتو سالن نشست میرفت یهمگ

 رف منم
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 ..... ارمیب ییتا چا تم

 .... دیچیهارو تو ظرف م وهیم سایمل

 وارد سالن شدم ....  یچا ینیس با

 گفت .....  یبه شوخ بابا

 نه ؟؟؟؟ ایست ه یعروس خوب-

 .... دنیخند همه

 به حرف اومد .... باباجون

 .... یلیبله خ-

 نشستم ...... الدیکنار م یاز تعارف کردن چا بعد

 

 ***فصل هفدهم***

 

.................... 

 *الدیو م ایمح ی*روز عروس

     ..................... 

 

 و باز کردم و به شخص روبروم نگاه کردم..... چشمام

 انقدر خوشگل شده باشم.. کردمینم باور
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 بود..... یواقعا عال شگریآرا کاره

 تا آسمون فرق کنم... نیکار باعث شده بود زم نیرنگ کرده بود و ا یو عسل موهام

 کرده بود........ یکیساده و ش ونینیو ش موهام

 نبود......کم  یبزرگ هم باال سرم گذاشته بود که شباهتم به ملکه ها یتاج نقره ا هی

 تو صورتم باشه... ...... زیچ نیتر ریچشمگ شدیزده بود که باعث م یلبام رژ مس رو

 ......ستادمیا یقد نهییآ یجلو

 داشت........ یعروسم دکلته بود و تا کمرم تنگ بود و بعد اون پف بود و دنباله دراز لباس

بود و دامن لباس عروس هم شکوفه داشت و هم پر  زیر یلباس عروسم درست رو قلبم شکوفه ها نهیقسمت س رو

 .....ینقره ا یها نیبود از اکل

 ناز و خوشگل بود........ یلیکمرم بود و خ ریتا ز تورمم

 برداشتم... نهییبه خودم اومدم و چشم از آ شگریآرا یصدا با

 آوردن ...... فیتشر یفرامرز یاقا-

 اومد رو لبام...... یخوشگل لبخند

 شده بود........ یشاهرگم خالکوب ید به اسمم که روخور چشمم

 ........شدیم دهیخوشگل د یلیخ

 چشم نخورم صلوات........ امشب

 شدم تا وارد بشه..... الدیو منتظره م یبه سمت ورود برگشتم

 ......کردمیم یقرار یب دنشید واسه



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
297 

 

 ........رهیگیکنارم نباشه دلم م قهیاگه ده دق یمدت وابستش شدم که حت نیتو ا انقدر

............... 

................... 

 

 *^ادامه^*

 

 نگاه کردم.......... پشیسرم و باال آوردم و به ت الدیوارد شدن م با

 بار هم که شده پلک بزنم...... کی یبرا ومدیدلم نم یو آقا شده بود که حت کیش انقدر

 تو چشمام بود به سمتم قدم برداشت....... رهیکه خ همونطور

 بردار دست گل و به سمتم گرفت....... لمیبا دستور ف دیبهم رس یوقت

 گل و از دستش گرفتم و با لبخند بهش نگاه کردم...... دسته

 .........دیدستم و بوس یآورد و دست چپم و گرفت و باال آورد و رو نییو پا دستش

 بود...... یو زندگ دیش که پر از امشدم به چشما رهیعشق خ با

 الدیآروم گفتم: م یلیسرش کنار سرم بود تو گوشش خ یحال بستن شنلم بود که وقت در

 رو چشمام..... دیچرخ چشماش

 ..دیچیارومش تو گوشم پ یصدا

 : جانمالدیم

 دوست دارم....... یلیخ-
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 رو لباش نشست..... ینیریش لبخند

 ........ ایمح ونتمیو گفت: من د دیگوشم و بوس الله

 خانمم  عاشقتم

 ....دمینا محسوس لپش و بوس یلیخ

................... 

. . .................. 

 

 *^ادامه^*

 

 ....میوارد شدنمون به باغ همه مهمونا شروع کردن به دست زدن و نگاه کردن به عروس و داماد که ما بود با

 ..........میمخصوص خودمون رفت گاهیو سمت جا میلبخند به همه مهمونا خوش آمد گفت با

 .........یکوبیرقص اومدن و شروع کردن به پا ستیگذاشت همه جوونا به سمت پ یجیکه د یآهنگ با

............ 

 زود تموم شد....... یلیخ یچ همه

 ......میزندگ یشب ها نیاز بهتر یکی

 .....میسقف باش هی ریتا صبح و تا آخر عمر ز الدید من و مکه قرار بو یشب

................. 

..................... 
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 هیکاناپه تک یخودم و رو کاناپه انداختم و سرم و به پشت یزدم با خستگ دیدوباره خونمون و با شور و ذوق د یوقت

 دادم.........

 با لبخند کنارم نشست و سرش و گذاشت رو شونم...... الدیم

 شد.... قیبهم تزر ینیریحس ش هی

 هم عوض کرد........ ایبا دن شهینم یحس ها رو حت نیا

 و تو موهاش فرو بردم و نازش کردم........... دستم

 کارم باعث شد که با آرامش چشماش و ببنده و منتظره ناز کردن من باشه........ نیا

 ؟؟؟؟یآروم گفتم:خسته ا کردمیکه سرش و ناز م یحالدر

 و باز کرد و بهم نگاه کرد... چشماش

 گفت: آره  یمکث کم با

 ......میبخواب میپس پاشو بر-

 سره جاش نشست..... خیچشماش و باز کرد و س دوباره

 ه باهات کار دارم........عالم هیامشب  یبرگشت طرفم و گفت: کجا خانون طنتیشدم به کاراش که با ش رهیتعجب خ با

 رو لبام نشست و گفتم: اگه من نزارم........ یلبخند

  یزاریم-

  زارمینم-

 .....یزاریگفتم م-

 و دنباله لباس عروسم و گرفتم و به سمت اتاق خواب رفتم و گفتم: عمراااااااااااااا پاشدم

 توالت بود........ زیم یکه رو یاتاق شدم و نشستم رو صندل وارد
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 سرم و باز کنم... یها رهیگ خواستمیم

.............. 

 وارد اتاق شد..... الدیکردم م حس

 و بهش نگاه کردم...... برگشتم

 بهم نگاه کرد و در و بست و بهش قفل زد..... طنتیش با

 و به سمتم اومد..... بشیو گذاشت تو ج دیکل

 خونسرد برگشتم و مشغول شدم........ یلیخ

 بود..... الدیم شیتمام حواسم پ یخونسردانه بود ول یلیخ کارام

 شده بود به من......... رهیبود رو تخت و خ نشسته

 اخ بگم.... یبلند یها رفت تو سرم که باعث شد با صدا رهیاز گ یکی

 زود پاشد و به سمتم اومد..... الدیم

 ......زمیعز شدیچ-

 ها رفت تو سرم  رهیاز گ یکیاخ اخ -

 فدات بشم خب مواظب باش  یاله-

 شدت درد اشک تو چشمام جمع شد. از

 ....کنمیخودم باز م سای: واالدیم

 انداختم و منتظر شدم تا تموم شه........ نییو پا دستام

 کنم........ تشیخورده امشب اذ هیهوس کردم  هوی
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ا ت رفتیرو موهام زده بود ور م شگریآراکه  ییها رهیشدم به کاراش که داشت با گ رهیخ نهییو باز کردم و از آ چشمام

 .......ارهیدرشون ب

.................. 

 

 *^ادامه^*

 

 ....یداد به صندل هیو تک ستادیکارش تموم شد صاف پشتم ا یوقت

 رو لباش مهمون شد..... یبه موهام نگاه کرد و لبخند بامزه ا نهییآ از

 خودم نگاه کردم.... به

 رو هوا بود..... بایپف کرده بود و تقر موهام

 پاشدم............ یزدم و از رو صندل یلبخند افمیق به

 . ....دایببخش ؟؟یاریبرام اب ب شهیم زمیگفتم: عز الدیبه م رو

 خم شد و گفت: چشم پرنسس من.... نییبه پا یبامزه دستش و رو شکمش گذاشت و کم یلیزد و خ یمهربون لبخند

 و رو در جا گذاشت و از اتاق خارج شد... دیکل خواستمیدر و باز کرد و همونجور که م دیحرف از کل نیگفتن ا بعد

 هلک و هلک به سمت در رفتم و آروم بستمش و قفلش کردم.... پاشدم

 .......... چارهیب خخخخخخخخ

 ... خخخخخخخ....کنمیو واسش کوفت م مونیشب زندگ نیاول

 .......شدیتر م کیو نزد کید که هر لحظه نزداوم الدیم یقدم ها یگذشته بود که صدا یکم

 فشار داد..... نییرو به سمت پا ریبه در و دستگ دیرس



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
302 

 

 فشار داد و آخر صداش در اومد... گهیبار د چند

 شه؟؟؟یدر باز نم نیچرا ا ایمح-

 گلوم و قورت دادم و با خنده گفتم: چون قفله. ... آب

 و رو هوا گرفت...... مطلب

 یکنیبا لطافت گفت: خب االن قفلش و باز م یلیخ

 �🤔�باز کنم؟؟؟ دیچرا با-

 .....گمیچون من م-

 شرمنده ام.... یآخ-

  شکونمشایدر و باز کن وگرنه م اریدر ن یمسخره باز ایمح-

 ......ستادمیزود در و براش باز کرد و روبروش ا یچرا ول دونمینم

 دستش نبود...... آب

 تو بغلش.... دمیپر نیسنگ یو با همون لباسا فرصت استفاده کردم از

........... 

................ 

 

 *^ادامه^*

 

 (ای)پر
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 بودم.......... منتظرش

 ضرب گرفته بودم........ نیاسترس با پاهام رو زم از

 ......جانیه ایکه االن دارم اسمش استرسه  یحس نیا دونمینم

 ........میبد شیآزما میدنباله من تا بر ادیب اریاالن مه قراره

 نشون کردن....... اریمن و واسه مه ایمح یروز قبل از عروس سه

 خوشحال بودم واسه وصلتمون که حد نداشت....... انقدر

 ........میخوشبخت باش ینطوریا شهیکاش هم 

........................ 

 . ........ارهیخونشون در م نکیو از تو پارک نشیداره ماش اریمه دمیترمز باز شدن در فهم یصدا با

 خارج شدم.... اطیو باز کردم و از ح در

     

 شد و اومد سمتم. ... ادهیپ اریحرکت کردم که مه نیبه سمت ماش عیسر

 و به منظور بغل کردنم باز کرد و گفت: سالم همسره گلم.... دستاش

 تو بغلش.......... دمیو پر دمیاز راه و دو کمیخلوته  دمید یدور و اطراف نگاه کردم وقت به

 تو بغلم گرفتمش.... سفت

 ...دادیمن و محکم به خودش فشار م اونم

 .....میتو هم حل بش میخواستیم انگار
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  ایمردونه و قشنگش گفت: اخ نفسم سالم نداد یگوشم با صدا دم

 و سالم دادم.... دمیشونش و بوس رو

......... 

............ 

 

 *......^ادامه^*

 

 دستم و تو گوشتم فرو کرده بودم ..... یاسترس انگشتا از

 کرد...... یچرا ولم نم یاسترس لعنت نیا دونمینم

 نداشتم ..... یحسه خوب ادیز

 جلو چشمام به خودم اومدم ....... یتکون خوردن دست با

 ..... دمیو سردرگم پرس جیگ اریرو کردم سمت مه  

 ..... یگفت یزیچ-

 شو .......  ادهیپ گمیچندبار صدات کردم ...م یحواست کجاست خانم-

 آهان حواسم نبود تو فکر بودم ..... -

 شدم ..... ادهیپ نیاز ماش عیسر

 زد ...... نویشدن قفل ماش ادهیبعد از پ ارمیمه

 دستم و گرفت ..... اومد
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 ...... میرد شد ابونیهم از خ با

 ...... یکردیفکر م یبه چ یحاال داشت-

 ..... اریمه-

 جونم .....-

 ...... شگاهیجلو در آزما میدیرس

 ....سادمیوا

 ......... ستهیوا ارمیباعث شد که مه ستادنمیا

 ...... ترسمیمن م اریمه -

 خانمم ..... یاز چ-

 دارم ..... یحس بد -

 ..... دیخالصانه بوس یبا محبت مویشونیپ کردنیکم از اونجا تردد م یلیکه خ یتوجه به افراد یب

 ..... زمینگران نباش عز -

 کرد ..... قیآرامش و به دلم تزر ایدن هیبوسه اش  با

 ...... یباشه چ یمنف شیاگه جواب آزما گفتمیبا خودم م 

 مردونش گرفت ..... یپنجه ها نیمحکم ب فمویظر دست

 .....  میشد شگاهیآزما وارد

 ........ مینشست یاز گرفتن نوبت رو صندل بعد

 ...... ومدیشدت خوابم م به
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 ..... اریو گذاشتم رو شونه مه سرم

 ..... دمیکنار گوشم شن صداشو

 ..... ادیخوابت م -

 اوهوم ...... -

 مونده ..... ادیهنوز تا نوبتمون ز زمیعز بخواب

 آروم بستم ..... چشمامو

 شد که خوابم برد .... یچ دمینفهم

 شدم .......... داریاز خواب ب اریمه ینوازشا با

 و از رو شونش برداشتم ...... سرم

 پاشو پاشو نوبت ماس ...... -

 ..... میرفت گرفتنیم شیکه آزما یبه سمت اتاق میشد بلند

 ...... یخانم یترس یاز آمپول که نم -

 سفت بود ..... یلیمشت زدم به بازوش که دست خودم درد گرفت ...... خ با

 ترسم...... ینم چمیه رینخ -

 ..... دیخندیداشت م اریمه

 ..... نطرفمیمنم ا یبرو تو خانم -

 زدم ..... لبخند

 داخل اتاق...... رفتم
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 *^ادامه^*

 

 پرستار به سمتم اومد .... هیوارد شدنم به اتاق  با

 مخصوص نشستم ..... یرفتم رو صندل ییراهنما با

 پرستار به دستم چسب بست ..... اون

 آماده کرد ......سرنگ و  بعد

 ضربه به دستم زد ...... چند

 شد...... ینم دایپ رگم

 کرد سوزش سوزن سرنگ و احساس کردم ..... دایکه رگمو پ هیچند ثان بعد

 ..... ادیپنبه رو فشار بده رو دستت که خون ن نی.....فقط ا یپاش یتونیتموم شد م زمیخب عز-

 رفتم ...... یجکردم و از جام بلند شدم به سمت خرو یتشکر

 در پنبه رو انداختم سطل زباله .... دم

 از در خارج شدم .... کردمیدرست م نمویکه آست نطوریهم

 .... رونیاومد ب ارمیبا من مه همزمان

 با لبخند به طرفم اومد .... دیکه د منو

 .... یراحت خون داد -

 سوخت..... یدستم م یجا هنوز
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 شد ...... داینه بابا رگم سخت پ -

 رفت ..... یاهیلحظه چشمام س هی

 از دست دادم ..... تعادلمو

 چنگ بزنم ..... ارویشد فقط اون لحظه تونستم لباس مه یچ دمینفهم

 کمرم و گرفت ...... عیسر اریمه

 هراسون به حرف اومد .... یو چشما زدیموج م یکه توش نگران ییصدا با

 ...... ستیحالت خوب ن زمیشد عز یچ ایپر -

 ..... رهیم یاهیچشمام س اریمه رهیم جیسرم گ -

 بد بود .... یلیخ حالم

 ..... ادیحالت جا ب یبخور رمیگیم زیچ هیفشارت افتاده االن برات  زمیعز ایب -

 نشستم ..... نیتو ماش اریکمک مه با

 ..... رهیبگ یزیچ هیرفت تا  اونم

 بستم ..... چشمامو

 چشمامو باز کردم ..... نیدر ماش یبه هم خوردن صدا یصدا با

 گفت ..... کردیفرو م وهیرو داخل آبم یکه داشت ن یدر حال اریمه

 .... شهیحالت خوب م یکه بخور نویا -

 داد دستم ..... وهیو به همراه آبم کیک

 ..... یخودت چ -
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 خورم...... یتو بخور من نم -

 رفت.... ینم نییپا ینطوریگلوم ا از

 گرفتم جلو دهنش ..... کیک کهیت هی

 بخور ..... نویا -

 سر جاش ... ادیفعال تو بخور حالت ب -

 کردم ..... مقاومت

 خورم....... ینم یتا تو نخور -

 و گذاشتم دهنش ...... کیدهنش باز کرد ک دیخند

 حاال بخور ..... -

 رو به سمتش گرفتم ..... وهیآبم

 .... رهینم نییبخور .... وگرنه از گلوم پا نمیاز -

 نگام کرد .... یمهربون با

 قربونت برم .....  چشم ..... یاله -

 رو گرفت و چند قلوپ خورد .... وهیآبم

 به طرفم گرفت ..... بعد

 راحت بخور دختر خوب .... الیحاال با خ -

 رو از دستش گرفتم .... وهیلبخند آبم با

 پسر خوب حرف گوش کن .... نیآفر -
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 گفت ... اریمهکه گذاشتم دهنم  وین

 بودااا ...... یدهن  -

 تو خوشمزس ..... هیاشکال نداره دهن -

 بلند ...... یبا صدا دیخند

 ...... نمیریخانم ش یفدا -

 روشن کرد ..... نویماش

 افتاد سمت خونه ..... راه

 اسیمح یروز پاتخت امروز

 

 * .....^ادامه^*

 

 بود ..... میروز پاتخت امروز

 موفق شد ..... الدیبالخره م شبید

 ..... یبرس تیخوبه که به دست عشقت شوهرت به عرجع یلیخ

 ..... یبش دیجد یایدن وارد

 بود ..... ییایشب رو هی الدیمنو م یبرا شبید

 .... زدیکه به لبام م ییبا بوسه ها الدیم

 و قشنگه ...... داریکه عشقمون چقدر پا فهموندیبهم م هربار
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 عشقمون چقدر استواره ....... یها هیفهموند که پا بهم

 بر آورده کنم ..... و البته موفقم شدم ..... ازشویحسا ن نیکردم نسبت به همه ا یسع منم

 ...... میبا هم رابطه داشت یمهد هیشب عروس الدیمنو م راستش

 شدم ...... گهید یایدن هیکه وارد  کردمیموقع فکر م اون

 ...... وفتادهین ینه اتفاق دمیفهم شیآزما هیبا  اما

 در آورد .....    شویعجول تالف الدیم شبیدر عوض د و

 زنونه گذاشتم ...... یایپا به دن من

 بود ...... میشب زندگ نیبهتر شبید

 بود ....... ۲:۳0......االن ساعت  انیم 4چون مهمونا ساعت  شدمیداشتم آماده م االنم

 آوردن ..... برامون صبحونه میمامان زهرا و مامان مر صبح

 ..... رونیب اریو مه یرفته با مهد الدمیم

 ...... دنیشوهرمو دزد ومدهین

 حموم رفته بودم ..... صبح

 قرار بود درستم کنه ...... سای.....مل شیآرا زیم یجلو نشستم

 اومد تو ..... سایاتاق باز شد مل در

 شد .... رید دیببخش -

 ..... شینباشه آرا ظینه اشکال نداره بدو ...... داداشت سفارش کرده غل -

 کرده......... میباشه خان داداش چه سفارش -
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 کردنم شد  ......     شیمشغول آرا سایمل دمیخند

 ساعت کارش تموم شد .... مین بعد

 ..... شیاز آرا نمیخب ا -

 نگاه کردم ..... نهیخودم تو آ به

 ود .....ب یعال کارش

 بلد بود ...... یشگریآرا سایمل آخه

 و خط چشم ...... ملیپشت پلکام رژ قرمز و رژ گونه به همراه ر یدود هیسا هی

 کرد به درست کردن موهام ..... شروع

 رو شونه چپم ...... ختیسمت راستشوجمع کرد ....  سمت چپو باز گذاشت .....ر هیفر کرد و  موهامو

 رو موهام ......  یگل سر خوشگل نقره ا هیهمراه  به

 شد پاشو لباس تو بپوش .... یخب عال -

 خوشگل شدم ...... واقعا..... یلیخ

 مشغول درست کردن خودش شد ...... سایتا لباسمو بپوشم مل رفتم

  ببندمش .......   تونستمیاز بغل بود ..... خودم م پشیز دمیپوش شنیبرداشتم رفتم پشت پارت لباسمو

 زانو تنگ..... یوجب باال هیتا  ییلباس طال هی

 شده  بود ..... یسنگدوز نهیرو قسمت س که

 براق ..... یکمربند مشک هیهمراه  به

 بود ...... الدیبود و طبق معمول پسند م کیش یلیخ
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 ...... دمیبراقمم پوش یمشک یپاشنه ده سانت یکفشا

 بود ....  ۳:۳0 ساعت

 حاضر شد ......  سامیمل

 خوشگل شده بود...... یلیخ اونم

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

 تموم شد همه مهمونا رفتن .... مجلس

 ..... یشد جمع خودمون جمع

 نگم  گهیرم که د سایخوشگل شده بودن ..... پر یلیخ یو فاط یپر نیا کثافت

 شده بود ....... ماه

 آورده بودن ..... فیتشر ونیآقا االن

 وهرش نشسته بود ......کنار ش یک هر

 و مهسا .... یمهد اریو مه ایپر الدیم منو

 ...... به همراه محمد ..... سایو مل سایو پر یفاط

 ...... میکردیبحث م میداشت

 ...... اریرو کرد سمت مه الدیم

 ..... هیداداش نوبت شما ک -

 ..... ادیب شیتا جواب آزما مینشون کرده بمون میدیم حیما هنوز ترج -

 داداش ......    میمونی....... حاال فعال نامزد م یعقد و عروس یدنبال کارا میوفتیاگه خدا بخواد م بعد
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 بود ..... یسرش تو گوش سایمل

 لبخند کنج لبش ..... هی

 ..... زدیم مشکوک

 کنارش نشستم ...... رفتم

 ..... یزنیحرف م یبا ک -

 ..... چکسیبا ه - 

 ...... یخر خودت یعنینگاه بهش انداختم که  هی

 شرکت چطور بگم بهم گفت که ...... سیراستش تو محل کارمون رئ -

 انداخت ...... ریز سرشو

 دوستم داره ..... -

 ..... یخودت دوسش دار یگفت الدیبه م واقعا

 دوسش دارم ......  ادیز یلیهنوز نگفتم بهشون خ -

 ه .......... چند سالش هیاسمش چ -

 سالشه ..... ۳۱......   یزمان نیرام  -

 ........ یخاستگار انیبه خانوادش بگه ب خوادیکه م گفت

 ...... دیخوشبخت ش دوارمیبرات خوشحالم .......ام یلیخ -

 ممنون ..... - 

 ***فصل هجدهم***
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 (ای)مح

 

 .....میو باهم ناهار بخور ادیبودم تا ب الدیخونه نشسته بودم و منتظر م تو

 ......کردمیبار بود که غذا درست م نیاول نیهفته ا کیبعد از  

 .....ستمیمامانم آخه من که غذا پختن بلد ن ای فرستادیمامان زهرا غذا م ایمدت  نیا تو

 و بار بزارم.... یبادمجون و قرمه سبز مهیکمک گرفتم و بالخره موفق شدم ق یامروز از مامان زهرا تلفن یول

 داشتم که حد نداشت.... ذوق انقدر

 ساعت نگاه کردم...... به

 ......... ادیم الدیاوف سه م ۱4:۳۶

 و به سمت اتاق خواب رفتم.... پاشدم

 کم بزارم...... مینداشتم واسه شوهرم و تنها مرد زندگ دوست

 و به خودم نگاه کردم.... ستادمیا نهییآ یجلو

 خوشگل تر...... کممیتپل شده بودم و  کمی هم

 ....... شهیکنه خوشگل تر م یکه عروس یدختر گنیاز خاله هام که م دمیشن خخخخخخخ

 بود عوض کردم.... یو تاپ ستش که کالباس یکردم و لباسام و با دامن کوتاه مشک شیخودم و آرا یحساب

 خودم عطر زدم و از اتاق خواب خارج شدم........ به

............ 
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 نگاه کردم....به به  زمیعز یرمه سبزقابلمرو و ورداشتم و به قو در

 چه خوشگل شده بود......خخخخخخ یوا

 چپ شد رفت...... چشمامم

 به خونه رو حس کردم....... الدیو همزمان وارد شدن م دیچرخش کل یکه صدا ختمیریرو برنج روغن م داشتم

 ود......و پر از عشق و احساس رو لبام ب نیریش یاومد که باعث مهمون شدن لبخند صداش

 : همسره گلم.... خانوم خونم...الدیم

 دور دونم...... مامان بچه هام.. زیعز

 خنده.... ریجمله آخرش بلند زدم ز با

 ......میکوچولو بش هی یمامان و بابا الدیفکر کن من و م یوا

 ضعف رفت دلم

............. 

..................... 

........................... 

 

 *........^ادامه^*

 

 کردم ....... زونیهفته کتشو از تنش در آوردم آو هی نیجلو در به استقبالش مثل تموم ا رفتم

 سامسونتشم از دستش گرفتم و گذاشتم کنار کتش ..... فیک
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 خوشگلم ..... یآقا یسالم خوش اومد -

 خانم خونم چراغ خونم  یسالم مرس -

 ..خونم ... نیریخونم ....... ش عسل

 ........یکنیمربا خامه خونت م ریاالن منو کره پن گهیخب د الدیعه م -

 ...... دیقش خند قش

 ....... دمیخنده اون منم  خندم گرفت و از ته دل خند از

 ...... دیو آورد جلو لپمو کش دستش

 من برم لباسامو عوض کنم خانمم .... -

 کشم..... یمنم شام و م یایتا تو ب -

 تکون داد و راه افتاد سمت پله ها ....... سرشو

 بود ..... الدیکه نظر منو م یعال دمانیدوبلکس و بزرگ بود با چ خونمون

 عاشقانه ...... زیم دنیآشپزخونه شروع کردم به چ رفتم

 ...... زیبرنجم گذاشتم رو م سید

 وارد آشپزخونه شد ...... الدیم همزمان

 ..... دیکش بو

 ...... ادیم ییبه به چه بوها -

 ...... یخانم ایسنگ تموم گذاشت یحساب

 خوشمزه باشه ...... دوارمیکردم ..... ام یبار خودم آشپز نیاول یبرا گهید -
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 خوشمزس......   یلیاز رنگ و بوش معلومه خ -

 ..... دیرو برام عقب کش یصندل

 نشستم خودشم روبروم نشست شروع کرد به خوردن ..... منم

 که گذاشت دهنش چشماش برق زد ...... قاشق نیاول

 زد تو صورتم ..... زل

 خوشمزه نشده آره ..... -

 نخورده بودم ...... یخوشمزگ نیبه عمرم غذا به ا -

 لبخند گوشه لبم........ هی......  با  دمینفس راحت کش هی

 فک کردم خوشمزه نشده ..... -

 من خوشمزس ..... یبرا یکن و نازت درست کیکوچ یکه تو با اون دستا یزیهرچ -

 ذوق مرگ شدم خودم شروع کردم به خوردن .... فشیتعر از

 شده بود ...... یعال واقعا

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

 ........ شستمیرو م وهیو م یچا یظرفا داشتم

 بود ...... ۱۲ یکاینزد ساعت

 ....... کردیشرکت کار م هیتو اتاق کارش داشت رو نقشه ارائه شده از طرف  الدیم

 با حوله مخصوص آشپزخونه خشک کردم ..... دستامو

 افتادم سمت اتاق کار ...... راه
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 تقه آروم به در زدم ...... چند

 ...... دمینشن صداشو

 درو باز کردم ...... آروم

 

 * ........^ادامه^*

 

 رفت  ......  یلیو یلیدلم ق تیتو اون وضع دنشید با

 خوابش برده بود ...... یشدت خستگاز  زیگذاشته بود رو م سرشو

 ..... دمیکش قینفس عم هیکردم .......  کیبه موهاش نزد موینیشروع کردم به نوازش کردن موهاش ب زیسمت م رفتم

 هام فرستادم   ...... هیخوش موهاشو به ر یبو

 خوش حالتو خوشبو و نرم بود ...... یلیخ موهاش

 صداش زدم ........ نییپا یتن صدا با

 تو اتاق بخواب ...... میبر ایب زمیشو عز داری....ب الدمی.....م ییآقا - 

 بلند کرد ...... زیباز کرد و سرشو از رو م چشماشو

 شد که خوابم برد ...... یچ دمینفهم -

 ......می...... پاشو بر زهیر یخواب از چشمات ....م زمیعز یخسته ا -

 د شد ......بلن یکه از رو صندل دمیو گرفتم کش دستش

 و انداخت دور شونه هام ..... دستش
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 سرو گردن از من بلند تر بود ..... هیتا شونش بود ...... قدم

 تو ....... میاتاق باز کرد رفت در

 ...... دیرو تخت دراز کش رفت

 یلبود و دیع گهیماه د هیپتو ......  ریز دمیخوشگلم ....... خز دیلباسام با لباس خواب ساتن سف ضیبعد از تعو منم

 سرد نبود ...... یلیزمستون امسال خ

 سر تو بذار رو بازوم ...... یعنیدستش و دراز کرد که  الدیم

 تو آغوش گرم و پر از محبتش ...... دمیکه از خدا خواسته خز منم

 ...... برهیخوابم نم الدیبگم شبا بدون آغوش م راستشو

 هفته بهش عادت کردم ....... هی نیتو ا بدجور

 ...... میتنها مرد زندگ به

 عشقم ..... به

 ..... رمیمیخبر باشم م یساعت ازش ب هی اگه

 .... نیریش یفکرها نی....... با هم شمیرسوا م نمشیروز نب هی اگه

 رو هم افتاد و خوابم برد ....... پلکام

💖💖💖💖💖💖 

 ..... #الدیم#

 

 کنارم نبود .... ایشدم مح داریکه ب صبح

 از جام بلند شدم ...... عیسر
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 ..... ومدیظرف م یصدا نییپا از

 ..... کردیداشت صبحونه آماده م حتما

 وقت نذاشت بدون صبحونه برم شرکت ........ چیه مونیهفته بعد عروس هی نیا تو

 ..... نییرفتم پا دمیپوش لباسامو

 ود .......  فرشته ها شده ب نیع دیاون لباس خواب سف تو

 بهم بود رفتم از پشت بغلش کردم ...... پشتش

 ...... یخانم ریصبح بخ -

 ..........  دیطرفمو با لبخند گونمو بوس برگشت

 ..... ییآقا ریصبح توام بخ -

 بود ..... دهیچ زویم

 ..... زمیبرات بر ییچا نیبش -

 ***** 

 شدم راه افتادم سمت شرکت ...... نمیسوار ماش ایبا مح یاز خوردن صبحونه و خداحافظ بعد

 

 * ......^ادامه^*

 

 شرکت پارک کردم راه افتادم سمت آسانسور ..... نگیتو پارک نویماش

 آسانسور شدم و دکمه طبقه دهم و لمس کردم ....... وارد
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 ساخت برتر ...... یمعمار شرکت

 .... ستادیطبقه دهم ا آسانسور

 طبقه ..... نیآخر قایدق

 شدم به سمت در رفتم ...... ادهیپ

 انداختم باز کردم ...... دیکل

 بودن ..... ومدهیکارمندا ن هنوز

 خود سگ مصبش اومده بود ....... فقط

 اتاقم و باز کردم ...... در

 شدم درو بستم ...... داخل

 شرکت( ...... لی)وک یو برداشتم زنگ زدم به جمال مینشستم گوش زیپشت م رفتم

 وق جواب داد ......از چند ب بعد

 ..... یبله جناب فرامرز -

 ..... یکن زیکه اون پول و وار خوامیم -

 رم دنبال کاراش ...... یاالن م نیچشم قربان هم -

 و قطع کردم .... تلفن

 لم دادم ...... یصندل به

 تقه به در زد ..... چند

 ...... نمینحسشو بب افهیق ستمیحاضر ن یرفت تو هم حت اخمام
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 طلبکار گفتم ...... یصدا با

 تو ..... ایب -

 تو اتاق ..... اومد

 ..... یخوایم یچ -

 ...... یکنی...... خودت ضرر م الدیشراکت دست بردار م نیاز -

 ..... گهیم یبه ک یک -

 ...... یبه من بدهکار ونیلیم  ۲50تو  نیبه نفع خودته بب -

 سهامتو بفروش به من ....... ایب

 فروشم ..... یوقت سهاممو نم چیشرکتم ..... ه نیا ی.... من سهامدار اصل خوامینم -

 ..... یاز کجا انقدر مطمئن -

 اومد ....... لشیاس ام اس موبا یموقع صدا همون

 و باز کرد ..... امیپ یوقت

 ...... کردمینگاش م یگشاد شد ..... منم با پوزخند حرص درار چشماش

 ..... شد یکه بهم افتاد عصب نگاش

 ...... هیچ نیا یپولو از کجا آورد نیا یچ یعنی -

 نیا دی...... فکر کنم االن تو بارمیگ ینم یکس ای ییکه از کجا آوردم در ضمن من پول از جا ستیاونش به مربوط ن -

 و سهامتو به من یشراکت و تموم کن

 .... یبفروش 

 قرمز شده بود ..... تیشدت عصبان از
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 پولو داشتم ...... نیا من

 حسابام پر بود ....   همه

 من بازداتشگاه بودم ...گفته من بهش بدهکارم ..... یوقت ایپوزش و به خاک بمالم که به مح خواستمیم فقط

 ..... یچرا نگفت -

 ...... شهیتموم م یشراکت لعنت نیا یبزود رونیاالنم بفرما ب شهیمربوط نم یانیک ایبه نام آر یگفتم که به شخص -

 ...... یهرررر حاالم

 قفل شده بود ...... تیاز عصبان فکش

 ....... دیو درو کوب رونیرفت ب یحرف چیه یب

 ....... یانیک ایکردن با من آر یباز جهیشد نت نمیا

 

 * .........^ادامه^*

 

 ..... #ایپر#

 

 ......  میریو بگ شیجواب آزما میقرار که بر فردا

 به وجود اومده بود جوابمون وقتش عقب افتاد ...... شگاهیکه تو آزما یخاطر مشکل به

 استرس دارم ...... یلیخ

 ..... هیجوریحسم  ستیخودم ن دست
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 .... گمیکه م ایمح به

 بودم ...... ینطوریمنم هم گهیم

 ..... دونمیم چه

 ...... شهیم یچ مینیبب دیبا

 بودم ..... دهیاتاقم رو تخت دراز کش تو

 تقه به در خورد........   چند

 تو ...... ایب -

 درو باز کرد اومد تو ...... سایپر

 خوش گلم...... یاحوال آبج -

 .....  یخوبم تو خوب -

 نشست رو لبه تخت ..... اومد

 نشستم ..... منم

 و گرفت تو دستش ..... دستم

 گرد شد .... چشماش

 ..... خهیدستت چرا انقد  -

 ...... شمیس دارم خفه ماز استر سایپر یوا -

 آروم باش ...... زمیعز -

 ..... یباشه چ یاگه جواب منف ترسمیم -
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 نکن ...... نیانقدر به خودت تلق ای...... پر شهینم -

 تو آغوش پراز محبت خواهرم جا دادم ..... خودمو

 سال ازم بزرگتر بود ..... کی همش

 بودم..... عاشقش

 ..... سایدوستت دارم پر یلیخ -

 برم کالس شاگردام منتظرن ..... دیبا ی..... ول  زمیمنم دوستت دارم عز -

 ........ دهیمعروف درس م یدرسش تموم شده بود االن تو آموزشگاها دادیدرس م زبان

 زبانه .... نیکه رشتش هم دانشگاهم

 که بهش عالقه داره .... انقدر

 نشه ..... رتید یبرو آبج -

 بخورم ...... یزیچ هیتا  نییمنم رفتم پا سایاز رفتن پر بعد

 رفته بودن بازار ...... میاز ظهر بود ..... مامان با خاله مهتاب و خاله مر بعد

 زنگ خورد ..... لمیموبا

 ..... زدیچشمک م اریصفحه اسم مه رو

 دادم . ... جواب

 جانم ..... -

 .... ییکجا ی..... چطور یسالم خانم -

 ..... یی... تو کجاسالم .... خونه . -
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 زنگ بهت بزنم ..... هیمن دانشگاهم ...... آنتراک دادن گفتم  -

 ...... اریآهان مه -    

 .... زمیبگو عز -

 ..... دمیور صدا شن ازون

 داداش ..... هیک -

 نامزدمه ..... -

 و فوضولش ..... طونیش یرفقا نیگرفت از دست ا خندم

 نامزدم ..... رهیگیداره ازت آمار م هیک -

 .... دیخند

 ..... یبگ یخواستیم یزی..... تو چ ارهیسام نیبابا ا یچیه -

 ...... میریو بگ شیجواب آزما میبر دینه فقط فردا با -

 وقت ..... هی.....  ترسمی.....م اریاسترس دارم مه یلیخ من

 وسط حرفم ..... دیپر

 برم ...... دیبا ای...... پر میمونیهم مبشه ما کنار  میخانمم ..... هر چ هیچه حرف نیا -

 .... ییآقا نمتیبیبعدا م یباش برو با -

 ..... یخدافظ خانم -

 قطع شد ..... تماس

 آخر دانشگاه بود ..... سال
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 دانشگاهش تموم شه  اریکه مه میگفتیم

 .....  یعقدوعروس یدنبال کارا میوفتیب بعد

 با هم باشه .....  یخواست خودمون قرار شد که سال بعد عقدوعروس به

 که باز زنگ خورد ...... نییبودم پا اوردهیرو ن یگوش هنوز

 بود ...... مایفاط ندفعهیا

 دادم ..... جوابشو

 راه ...... مهین قیرف یسالم به به به من زنگ زد -

 رت خوبه ........... شوه ی..... آبج هیچه حرف نیعه ا یسالم پر -

 بله سالم داره ..... تو چه خبر ..... -

 خوبه ..... محمد

 ..... رونیآره خوبه با دوستاش رفته ب -

 خونمون تنهام ..... ایب پاشو

 االن رفت موسسه ..... نیم هم سایپر رونیرفتن ب نایعه منم تنهام مامان -

 منتظرتم ..... ایپس زود ب -

 باشه اومدم ..... -

 ..... دمیمانتو رو تاپم پوش هیبلند شدم  عیطع کردم سرق تماسو

 ...... رونیشال سرم کردم زدم ب هیبود  نیکه  ج شلوارمم

 کنار خونمون بود زنگ و زدم در باز شد ..... خونشون
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 داخل .... رفتم

 

 * ......^ادامه^*

 

 بود ..... سادهیجلو در وا یفاط

 عشقم ..... یسالم چطور -

 جلو .... رفتم

 .... میمحکم بغل کرد گرویهمد

 خانم چه خبر از تو .... یفاط یمرس -

 ..... رونیبغلش اومدم ب از

 تو ....  ایحاال خبرا دارم برات ب -

 داخل  ...... رفتم

 و شالمو درآوردم ..... مانتو

 رو دسته مبل .......   انداختم

 زودباش بگو زودددد ..... یچه خبر -

 .....  یکنیشوهر م ینچ نچ نچ خجالت بکش دار -

 به شوهر کردن من داره ...... یبحث چه ربط نیا -

 ... یشوهر کرد یتورو وقت مینیبیم حاال
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 حرفم چشماش برق زد ..... نیا با

 ..... ارمیب وهیو م یبرات چا نیبش -

 انداختم رو مبل ..... خودمو

 تو آشپزخونه بود ..... مایفاط

 همونجا بلند گفتم .... از

 رفت .... یمحمد ک -

 به تو زنگ بزنم ...... نکهیقبل از ا -

 .... زیرو گذاشت رو م یچا ینیس رونیآشپزخونه اومد ب از

 آورد نشست کنارم رو مبل ....  یشدستیو پ وهیرو اپن م از

 .... توییبخور ..... چا -

 گرد شد ..... چشمام

وزه س یم کلمیبخورم االن کل ه نویمن ا ینیب یو نم یالحمدهلل ..... بخار چا یونم شدکه ا یحالت خوبه کور نبود -

.... 

 .... یبد ارویجواب مه دیبا اونوقت

 حواسم نبود ......... دیخب حاال تو ام ببخش -

 خو حاال حواست کجاست ...... -

 بهنام ..... شیپ -

 که بهم داد ..... یخوردم از جواب جا

 ..... دمیپرس یعلبکقد ن یچشما با
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 ..... هیبهنام ک -

 .... تو محله تازه اومدن ..... یشناس یبهنام نم -

 کردم ..... فکر

 تو ذهنم جرقه خورد ..... هوی

 مشفق ..... بهنام

 داشت ..... مایبه فاط ی.... اون پسره چه ربط اما

 دادن ..... حینگاش کردم  خودش شروع کرد به توض یسوال

 گشتم که جلو راهم قرار گرفت ..... یبرم نیداشتم از تمر شیسه روز پ -

 وقتمو بهش بدم ....... قهیخواست چند دق ازم

 قبول نکردم ..... اولش

 گفت که حرفاش مهمه ..... اما

 قلقلکم داد که باهاش برم .... یحس هی

 خونه .....  کیپارک نزد میکردم ..... باهم رفت قبول

 خب ..... -

 زد .... ادامه داد ......به صورتم زل  

 بهم گفت که عاشقم شده ..... -

 باز موند ..... دهنم

 ..... تو ... ی.....  فاط دمشید یادیز یاما .... اما بهنام .... من تاحاال با دخترا -
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 بوده .......  یادیز یخودش بهم گفت .... گفت که با دخترها -

 فت عاشقم شده .....کدومو مثل من دوست نداشته ...... گ چیه یول

 پسررو ..... نیو ول کن ا ایبه اون اعتماد ندارم..... ب یول یمطمئن مایفاط -

 و گرفتم .....  دستش

 من نگرانتم ..... -

 و گذاشت رو دستم ..... دستش

 من بهش اعتماد دارم .... مطمئنم در ضمن منم دوستش دارم .....  -

 باشه .....  یگیکه تو م ینیا دوارمیبگم ام یچ -

 پسره واقعا عوض شده ..... دیشا یموضوع خوب نبود ........ ول نیدلم حسم به ا ته

 دماغش عمل کرده بود .....   یبدک نبود ..... ول افشیق

 ...... یخاستگار ادیب خوادیم -

 چرا انقدر زود ...... یچ -

 .....یزود مال خودم بش خوامیم گهیم -

  انیم یک -

 ..... انیمامانش زنگ زد با مامان حرف زدن ..... قرار شد فردا شب ب-

 چقدر عجله داره ..... -

 عجله داشت ..... ارمیخو مه -

 ......یشناس یپسر رو نم نی..... تو هنوز ا کنهیفرق م اریمه -
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 ... بشناسمش ..... یدوسش دارم که به اندازه کاف یاونقدر -

 من اشتباه کنم اون خوب باشه ..... دوارمی...... ام ستیوب نمن حسم بهش خ مایاما فاط -

 دوسم داره ....... یلیبا اون باشم ..... مطمئنم اونم خ خوامیاما من م ینگرانم دونمیم -

 بود ..... یی یدختر احساس مایفاط

 من اشتباه کرده باشم ......... دوارمیام ایخدا

 سرد شد ..... گهیبخور د -

 ..... یخبر بد ایتو به مح شهیم ایپر -

 حتما .... - 

 بود ..... یخونه دار ویسرش بدجور گرم شوهردار ایزدم به مح زنگ

 دادم ..... حیرو بهش توض موضوع

 همه عجله بهنام ........ نیتعجب کرد از اونم

 ....... میدر آورد یباز وونهیو د میدیرقص کمیآهنگ گذاشت  مایبا فاط وهیو م یاز خوردن چا بعد

 

 ........^*ادامه*^

 

 #ایپر#

 

 بخوابم ...... خواستمیم گهیبود د شب
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 گفتم رفتم باال تو اتاقم ....... یریبخ شب

 ..... شدمیم داریصبح زود ب دیبا

 ....... رمیمیاالن از استرس دارم م از

 ..... دیتو دستم لرز میگوش

 اومده بود ...... امکیپ

 کردم ..... بازش

 بود ..... اریمه

 .....( میآماده باش که بر 8صبح ساعت  ی)سالم خانم

 .... پیانگشتام شروع کرد به تا عیسر

 االن ...( نیزنگ بزن بهم هم هی.....  اری.... باشه فقط مه زمی)سالم عز

 زنگ خورد  ..... میگوش دینکش قهیدق به

 برقرار کردم ...... تماسو

 ....... دمیصداشو شن دهیبه گوشم نرس یگوش

 ..... زمیجونم عز -

 ..... ییآقا یعه سالمتو خورد -

 ..... دمیخند بعدش

 ...... دیبه خنده من خند ارمیمه

 ...... ی..... کارم داشت زمیسالم عز -
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 و کارت داشته باشم ....... دیفقط واسه حرف زدن با تو با یعنی -

 ....... اریمه ینامرد یلیخ

 دلخور نشون دادم ...... یصداموالک

 کردم ...... یبه خدا شوخ گهیناراحت نشو د ایپر -

 .... رمیخندم و بگ یلحنش قشنگ و با مزه بود که نتونستم جلو انقدر

 سر دادم ..... قهقهه

 ..... زمیعز یکرد یشوخ دونمیم -

 سربه سرت بذارم ...... کمی خواستم

 ..... یدار ی...... فکر کردم کار واجب یخودم طونیش -

 واجتر ...... نیبا صدات آروم بشم از خواستمیم -

 آرومت کنم ..... یچطور نمیاوه بله بله بگو بب -

 کرد..... مکث

 ..... ایپر -

 جونم...... -

 ..... رونیب یاز خونه بزن یتونیم -

 ..... دارناااای..... ب دونمیاالن ..... نم -

 ...... گهید رونیب یبا نامزدت بر یخوایباشن م داریب -

 ..... فقط االن حاضر شم ..... گمیباشه بهشون م -
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 ..... ای..... بدو ب مونمیمنتظرت م نیی..... من پا یآره خانم -

 و قطع کردم ..... تلفن

 ....شلوارم . بیانداختم تو ج موی.....گوش دمیپوش یو شال طوس یطوس نیبا ش لوار ج یبافت کوتاه مشک هی عیسر

 ...... نییاپ رفتم

 .... دیبا تعجب پرس دنمیبا د مامان

 مادر .... یریکجا م -

 ..... دیاومدم نگران نش ریاگه د میدور بزن هی میر یمنتظرمه م نییپا اریمه -

 ..... دیخوش بگذره مادر مواظب خودتون باش -

 کردم رفتم جلو در .... یخدافظ عیسر

 منتظرم بود ..... نشیماش تو

 سرد نبود ..... یلیخ یخورده سوز داشت ول هی هوا

 به به خانم خانمااااا ...... -

 .... گهید وفتیشوهر راه ب یسالم آقا -

 رفت که ..... ادتی -

 نگاش کردم ..... یجیگ با

 بغلش اشاره کرد ..... به

 .... گمیرو م نجایا -

 ..... دمیخند
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 بود .... دهیانقدر دلت برام تنگ یعنی -

 اختم تو بغلش .....اند خودمو

 از انقدر دلم برات تنگ شده بود ..... شتریب یلیخ -

 ..... رونیب دمیاز تو بغلش کش خودمو

 .... یمنو کجا ببر یخوایم -

 .....یفهم یخودت م -

 زدو راه افتاد .....  استارت

 خوشحال شدم ..... یلیبام تهران ..... خ دنید با

 بام  تهران بودم ..... عاشق

 شو خانمم ..... ادهیپ -

 شدم .... ادهیپ عیسر

 درآورد ..... تارشویگ نیشد صندوق عقب ماش ادهیپ ارمیمه

 .... تاریگ -

 ..... هیبره خانمم بخونم مشکل خوامیم -

 ..... ینه چه مشکل -

 ..... میکه اونجا بود .... روش نشست یمکتیسمت ن میهم راه افتاد با

❤️❤️❤️❤️❤️ 
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 .* ......^ادامه ^*

 

 انداختم ..... پشینگاه به ت هی 

 تنش بود ......  یمشک نیبا ج یسرمه ا وریپل هی

 ..... دهیو اتو کش کیش شهیهم مثل

 ..... یبخون یخوایم یخب چ -

 ..... یتو بخوا یهرچ -

 فکر کردم.... کمی

 .... برام بخون ..... یعسگر دیدوستت دارم حم یلیخ -

 حرکت کردن .....  تاریگ یمایشروع کرد به طور ماهرانه رو س دستاش

نگاه حس  نیهمون اول ی/ تو کنهیبگم دوستت دارم مجبورم م نکهی/به ا کنهیم وونمینازت داره د ی)حس چشما

 بود همون لحظه گفتم که دوستت دارم / نیکردم.تورو کم دارم ..../ واسه ا

 صداش شده بودم ..... محو

 رتم .....زد تو صو زل

دوستت دارم  یلیعاشقت شدم ...../ خ یبدجور یتازه اومد نکهیوابستت شدم با ا یلیدوستت دارم .... خ یلیخ -

 عاشقت شدددددمممم .......   یبدجور یتازه اومد نکهیوابستت شدم با ا یلیخ

 االن تموم کردم و مدرک گرفتم .... ایرفتم با مح تاریمن چقدر صداش قشنگ بود ........ منم کالس گ ی.....خدا

 که صدام حرف نداره ....... دمیشن فیتعر البته

 قشنگ و آرامشبخش بود ..... یلیخ اریمه یصدا
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 بود ...... گهیهمد یشروع کرد به ادامه خوندنش ........ نگاهمون قفل چشما دوباره

همون  یدل تنها .... تو نیبار ا هیواسه  کنهی.... داره عشق و حس م ایتو دن شهیم دایمثل تو کم پ یفرشته ا هی)    

 نگاه حس کردم تورو کم دارم..... نیاول

 قسمت آهنگ ..... نیکردن ا یبود همون لحظه گفتم که دوستت دارم ....( منم شروع کردم به همراه نیا واسه

دوستت دارم  یلیعاشقت شدم ..... ... خ یربدجو یتازه اومد نکهیوابسست شدم با ا یلیدوستت دارم خ یلی)خ-

 عاشقت شدممممم ...... (  یبدجور یتازه اومد نکهیوابسست شدم ...با ا یلیخ

 تموم شد ..... نکهیزد تا ا تاریگ آرومتر

 نبود...... یاطراف کس اون

 ..... دمیدست زدم و خم شدم گونشو محکم بوس براش

 ..... یعااااال ارجونمیبود مه یعال -

 حاال نوبته توعه ..... -

 و به سمتم گرفت .... تاریگ

 و از دستش گرفتم .... تاریگ

 بخونم ... یخب من چ -

 آهنگ و.....  نیهم -

 زدم ....  لبخند

 به رو چشم ..... -

 ..... دیخند

 و به حرکت در آوردن ..... تاریگ یمایکردم س شروع
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 د .....تر کر کیخودشو بهم نزد اریآهنگ که تموم شد مه  

 داره ..... ییخانمم چه صدا -

 واقعا ..... -

 ...... ااااایبله به خودم رفت -

 ...... شدیصورتش با صورتم هر لحظه کمتر و کمتر م فاصله

 بود ..... یعال -

 اونم بسته بود ......... یبستم چشما چشمامو

 گرفت .... شیلبام آت هوی

 ...... دیشعله کش کلمیکه احساس کردم تو کل ه یجور

 .....دیبوس یلبامو م قیعم اریمه  

 کردم ..... شیهمراه منم

 ........ نیریبوسه داغ .... با احساس .... ش هی

 برد عقب تر .... سرشو

 ..... یلی..... خ ایدوستت دارم پر یلیخ -

 دوستت دارم ....  یلیمنم خ -

 ...... دیخند 

 خنده قشنگ ..... هی

 ..... یعشق خودم -
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 ..... یخودم یآقا -

 ****** 

 جلو در نگهداشت ...... نویماش

 به طرفم ...... دیچرخ

 ممنونم ازت خوش گلم..... یلیخ یبود خانم میشب زندگ نیامشب بهتر -

 ..... یخوش گذشت منم از تو مچکرم نامزد گرام یلیبه منم خ -

 شدم ....... ادهیپ نیاز ماش یاز خداحافظ بعد

 زدم  سایتک زنگ به پر هینداشتم  دیکل

 چراغ اتاقش روشن بود ...... آخه

 ....... کنهیدرو باز م سایبرو تو االن پر اریمه -

 تو برو بعد من برم ..... -

 باز شد ...... کیت یبا صدا در

 تکون دادم که اونم با لبخند جوابم و داد ..... اریبره  مه یداخل دست رفتم

 اشاره کرد درو ببندم ..... و

 بستم ..... رود

 ...... دمیشن نگیتو پارک نشویترمز ماش یصدا

 بدو رفتم باال تو اتاقم ...... بدو

 که بره تو ...... داشتیبر م تارشویداشت گ کردمیپنجره داشتم نگاش م از
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 ..... دینگاه به باال انداخت که منو د هی

 بوس فرستادم .....خدافظ ....منم براش  گهید یعنیبا لبخند دست تکون داد که  برام

 خونه .... منم رفتم سمت تختم ..... رفت

 نگفتم ....... اریبه مه یزیچ یول شیدلشوره و استرس داشتم بره جواب آزما همچنان

 اومد داخل اتاق ...... سایپتو که پر ریز رفتم

 رفت اتاقش تا بخوابه ...... ریشب بخ هیکردن امشب با  فیاز تعر بعد

 ..... دمیگرفتم تخت خواب منم

 

 #فصل نوزدهم#

 

 .......... دمیخودم از خواب پر غیج یصدا با

 عرق بود ....... سیخ صورتم

 ......دمید یم یخواب هی داشتم

 بود ....... بیعج

 نصفه شب ..... یراه طوالن هیجاده  هیوسط  اریمه منو

 ......میرفت یم راه

 .....ستادیا اریمه هوی

 ...... سادمیاکنارش و منم
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 به حرف اومد ...... اریمه

 ..... نیاون ستاره رو بب ایپر -

 نگاه کردم ..... دادیکه با دستش نشون م یبه ستاره ا 

 شدم ...... رهی..... ستاره من اونورتره ..... به جفت ستاره ها خ ایاون ستاره ماله توعه پر -

 به حرف اومدم ...... منم

 ........ خب البد ستاره توام منم ....... با لبخند برگشتم سمتش ..... ییکه ماله منه تو یآره اون ستاره ا -

 نبود ..... گهید اری..... اما .....مه اما

 شده بود ...... بیغ

 زدم .... اسمشو صدا زدم .... داد

 نبود که نبود ..... یول

⭐️⭐️⭐️ 

 ..بود ... یچه خواب نیا ایقلبم گذاشتم خدا یو رو دستم

 ساعت نگاه کردم ..... به

 ..... دادیرو نشون م قهید 7:۲0

 از جام بلند شدم .....  عیسر

 به دستو صورتم آب زدم ..... رفتم

 ..... یو شال مشک یمشک نیبا ج دمیتا وسط رونم پوش یبافت زرشک هی

 و رژلب زدم .....  ملیر  کمی
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 خودش کرده بود ..... ریخواب ذهنمو درگ اون

 به جونم افتاده بود ..... یاون استرس لعنت دوباره

 م خواب بود  ..... سایشده بود پر داریمامان طبق معمول صبح زود از خواب ب نییپا رفتم

 دادم ..... سالم

 بخور برا تو حاضر کردم .... نیبش ایسالم دخترم ب -

 دستت درد نکنه بابا رفته .... -

 ود به من خبر بده ..... نگرانم ....نوش جون آره مادر رفته ..... دخترم ز -

 استرس دارم ..... یلیخ یباشه مامان ول -

 منتظر نذار ..... اروی.....پاشو ساعت هشته مه رهیکه خ شاالینگران نباش دخترم ا -

 از جام بلند شدم ...... عیخوردم سر دولقمه

 خدافظ دعا کن مامان ..... -

 ..... رونیآورد ب نگیاز پارک نویماش ارمیمه اطیجلو در ح دمیرس یوقت

 سوار شدم ..... زود

 ..... یسالم خانم -

 ..... ی..... خوب ییسالم آقا -

 ...... دهیرنگ و روت پر یستیانگار تو خوب ن یآره ول -

 ..... رمیمینگو دارم از استرس م یوا -

 ..... دمید یبیخواب عج هی
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 ..... شگاهیراه افتاد سمت آزما یچه خواب دیپرس یهمزمان که م اریمه

 کردن خواب ازم خواست فقط آروم باشم ..... فیاز تعر بعد

**** 

 ..... میانتظار تو سالن نشسته بود یها یصندل رو

 ..... دادمیدستم و محکم گرفته بود .... منم محکمتر دست اونو فشار م اریمه

 ...... دیجوشیو سرکه م ریس نیع دلم

 ..... میبلند شد یاز رو صندل عیپرستار سر یصدا با

 ...... نیریبگ لیتحو شتونویجواب آزما دیاریب فی..... تشر یسلطان یآقا -

 .... میهم به سمت پرستاره رفت با

 داشت ...... یکه لرزش نا محسوس ییدستا با

 و از دستش گرفتم ...... جواب

 تو باز کردم ..... پاک

 ...... زنهیموج م ینگران ارمیمه یکه تو چشما دمیلحظه آخر د یبستم .... ول چشمامو

 باز کردم ...... چشمامو

 بود...... ی......م ... منف نویباور کنم ا دیبا یعنی ای...... خدا شیجواب آزما یجواب ..... وا دنید با

 تو چشمام حلقه بست کاغذ از دستم افتاد ......  اشک

 شده.....  ی.... چ ایپر -

 برداشت ..... نیشد کاغذ و از زم خم
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 ..... دیکه رنگش پر دمیوضوح د به

 طاقت نداشتم ..... گهید

 هام سست شد ..... زانو

 رفت ..... یاهیس چشمام

 رو دور کمرم احساس کردم ..... یینمونده بود که حرارت دستا یسرد و سنگ نیبه برخورد محکمم با زم یزیچ

 کردن ...... دنیوقفه با اون حال بدم شروع به بار یب چشمام

 ...... یدید اریمه -

 برد ..... نیبه سمت ماش منو

 ..... خودشم نشست پشت فرمون ...... نیتو ماش نشوندتم

 در اومد ...... یخوابم چ ریتعب یدید -

 ...... میبکن دیبا کاریچ حاال

 زدم ..... هق

 دکتر ..... شیپ میر یآروم باش قربونت برم م -

 گرفته بود ..... بم بود ..... صداش

 گلوش مونده بود ..... خیبغض مردونه ب هیکه  انگار

*** 

 

 *.......^ادامه^*
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 آروم و قرار نداشتم تموم راه و فقط زار زدم ..... اصال

 نبود..... یهمه استرس الک اون

 بود ..... میخاله مر ی....... از آشناها میسادیوا یمطب دکتر شهسوار یجلو

 .....دییایبهش زنگ زد اونم گفت مطبم ب اریمه

 ..... میشد ادهیپ نیماش از

 بود ..... شونیهامون داغون و پر افهیجفتمون ق میسمت مطب رفت به

 از جاش بلند شد ..... یورودمون به مطب خانم شهسوار با

 ......  میحال سالم داد یب

  گهید شیو گرفتن چند تا آزما شایجواب آزما دنیبعد از د یشهسوار خانم

 رو دستمون ..... ختیرو ر یبگم آب پاک تونمیم

 خورهیدخترم شما خونتون به هم نم -

 .....  دیبچه دار ش دیتون ینم نیادامه بد تونیبه زندگ نیضمن اگرم بخوا در

 .....نمونه ... یباق یشک یو رک و پوست کنده بهتون گفتم ........ که جا حرفم

 ..... رمیاشکامو بگ ینتونستم جلو گهید

 ته دلم زار زدم ..... از

 ............رونیب میزد یمطب خانم شهسوار از

 ..... دیسرشو گذاشت رو فرمون شونه هاش مردونه لرز نینشست تو ماش اریکه مه دمید
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 و برق زد ...... رعد

 ..... دنیشروع کرد به بار بارون

 .......دیبار یمن پر سوز م ونیگر یچشما مثل

 ..... زدیپر درد  رعد و برق م اریبغض مردونه مه مثل

 ...... کردیازحس دوست داشتنمون ناله م زیلبر یمثل دال آسمون

 ...... گهیبود د یچه درد نیا ایخدا

 ...... اریچرا منو مه نیآدم رو زم نهمهیا

 بشه ...... ینطوریا میکرد یکه اصال فکرشو نم ما

 ..... میبود دهیکه برنامه ها چ ما

 کاش جواب مثبت بود ..... یا 

 ....... میکاش شانس بچه دار شدن داشت یا

 ...... میشاد باش هیکه مام مثل بق شدیکاش م یا

 کاش ..... یا همش

 انداختم همچنان سرش رو فرمون بود ....... ارینگاه به مه هی

 ...... به حرف اومدم .....شناختم یخودمم نم یگرفته که حت یصدا با

 االن خونه نگران شدن .... یوفتیراه ب یخواینم -

 چرا .....  -

 منم گرفته تر بود ..... یاز صدا صداش
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 ..... میتا خونه الم تا کام حرف نزد گهید

 ......ختمیر یصدا اشک م یفقط ب من

 تو خودش بود ...... ارمیمه

 کرد ...... ادهیجلو در پ منو

 به حرف اومد ..... آخر لحظه

 نکن ......  هیگر گهید -

 ...... تونمینم -

 سمت خونه... دمییبستم دو نویماش در

 انداختم درو باز کردم ..... دیکل

 داخل ..... رفتم

 ..... دمیشن نیشدن در ماش دهیو به همراه محکم کوب اریمه نیماش یصدا

 از منم داغون تر بود...... اون

 وارد شدنم به سالن ..... با

 به سمتم اومدن ..... سایو پر مامان

 تو صورتش  ..... دیحالم محکم کوب دنیبا د مامان

 .......یبگو تا سکته ام نداد یزیچ هیچرا خاموش بود ......  تی......گوش هیچه وضع نیحضرت زهرا مادر ا ای -

 ...... کردینگام م یداشت با ترس و نگران سایپر

 بزن ..... یحرف هیتورو خدا  ایپر -
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 اشک آلود نگاش کردم ..... یچشما با

 بگم که ...... یزیچ خواستم

 رفت ..... یاهیس چشمام

 ...... دمینفهم یزیچ گهیمحض فرو رفتم و د یکیشد و تو تار اهیس یشد فقط همه چ یچ دمینفهم

😔😔😔😔😔 

 

 *^ادامه^*

 

 (مای)فاط

 

 . ......دشیبه صورت رنگ پر میشده بود رهیخ ینگران با

 .....گفتیم ونیموقع ها هز یرو صورتش نشسته بود و بعض عرق

 تو فشار بود... یلیبود و خ ۶رو  فشارش

 بکنن بدونه هم.. خوانیم کاریچ ایطفلک

  میتو اتاق بود ایو مامان پر ایو مح من

 منتظر بودن...... رونیب هیبق

 و کنسل کرد....... سیتدر ایبه خاطره پر چارهیهم که ب سایپر

 گفتم و از اتاق خارج شدم.... یو با اجازه ا دمیرو بوس ایپر یشونیپ
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 انتظار نشسته بودن..... یها یهم رو صندل هیرفته بودن و بق ایبعض

 (ایپر یو عمو پدرام  )بابا الدیو محمد و م سایپر

 نشسته بودن...... ایصندل رو

 تو فکر بودن......... همشون

 که اومد توجه هممون و به ته سالن جلب کرد... یمحکم یقدم ها یصدا

 ....میشد رهیگچ هممون با تاسف بهش خ نیکه رنگ و روش شده بود ع اریمه دنید با

 اومده ....... ایبه سره پر یتازه بهش خبر داده بودن که چه بالئ انگار

 به ما و رو به من گفت: کجاست؟؟ دیرس

 من؟؟ یایپر کجاست

 کجاست؟؟؟؟

 آروم باش  زمیگرفتم و گفتم: عز اریمه یچشمام و بستم و از دستا دیکه کش یداد با

 ... نگران نباش.....ایپر خوبه

 من با ضرب جدا کرد و به سمت اتاق رفت.... ینگاهش به در اتاق رفت و دستاش و از دستا ایاومدن مح رونیب با

نشست و دستاشو رو زانوهاش گذاشت و سرش و به  الدیر مشدم که کنا رهیخ ایو به مح دمیکش یقیعم نفس

 .....هیگر ریداد و زد ز هیدستاش تک

 کرد که ارومش کنه.... یرو شونه هاش و سع دیچیدستش و پ الدیم

 آوردم..... رونیب بمیو از ج یرفتم و گوش یمانتوم به سمت خروج بیتو ج میلرزش گوش با

 و دم گوشم گذاشتم... یاسم بهنام دکمه سبز و فشار دادم و گوش دنید با

 سالم -
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 ...دیچیپ یارومش تو گوش یصدا

 ؟؟یدلم خوب زیسالم عز-

 ....ستمیبد ن-

 هنوز؟؟ ومدهیبه هوش ن-

 نه -

 ....شهیفدات بشم انقدر ناراحت نباش زود خوب م یاخ اله-

 بهنام.... سوزهیبراش دلم م یلیخ-

 فردا.... وفتهیمامانت زنگ زد گفت مجلس ب ی.... راست زمیعز دونمیم-

 ...ختیبهم ر هوی تیواقعا.. وضع دیاخ آره ببخش-

 اشکال نداره قصه نخور خانمم....-

 بهنام....-

 زم؟؟؟یجونم عز-

 بهم.... یداد دیکه ام یمرس-

 کنار..... یبزار دیو با همه غم هات ی.. تا من و دار ایقصه بخور نمینب گهیحرف و نزن ... د نیفدات بشم ا-

 حالش خوب شه.... کمیتا اونم  دمیذره خند هی

 و قطع کردم......... یو بعد گوش میحرف زد گهید ذرهی

............ 

 



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
353 

 

 *......^ادامه^*

 

 #مایفاط#

 

 بود ...... ایپر شیهنوز تو اتاق پ اریمه

 شد ..... ینطوریچرا ا هوی دونمینم

 به حالشون ..... شهیکباب م دلم

 وصل کرده بودن ..... ژنیاکس ایپر به

 .....  ادیبهوش م رید کمیداشته  دیبود دکتر گفته چون افت فشار شد نییطرفم فشارش پا هی از

 داخل اتاق ..... رفتم

 کنار تخت نشسته بود .... اریمه

 چشمشو پاک کرد ..... ریمن نم اشک ز دنید با

 ..... سادمیکنارش وا رفتم

 .... ادیداداش نگران نباش به هوش م اریمه -

 ..... مایفاط -

 جانم .... -

افتاده ..... حال و  مارستانیاگه ..... خدا لعنتم کنه که عشقم به خاطر من االن رو تخت ب یبشه چ شیزیچ هیاگه  -

 ..... لعنت به من ..... نهیروزش ا

 ..... شهیحرفا رو بشنوه ناراحت م نیاگه ا ایرو نگو ..... پر نای..... ا اریعه مه -
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 پارچ آب و برداره  ...... خچالیپاشد تا از  اریمه

 بود ..... میتو گوش سرم

 شد. ...... دهیلحظه نگاهم به باال کش هی

 ..... خوردیتکون م انگشتاش

 داده بود ..... هیاتاق تک وارینگاه کردم سرشو به د اریمه به

 .... میگرفته بود یخصوص اتاق

 چشمامو باز کرد ..... ایپر

 به طرفش رفتم ..... عیسر

 بهوش اومد ..... ایب اریمه -

 بالفاصله به طرف تخت اومد ..... اریمه

 .....  دستش و گرفت ....دیکه د ارویباز پر یچشما

 حالت خوبه .... زمیعز ایپر -

 من کجام .... -

 گلم .... یمارستانیب -

 به طرف در رفتم ...... عیسر

 با سر و صدا باز کردم .... درو

 به طرفم ..... دیکه همه سرا چرخ یجور

 .... دیپرس عیسر سایپر
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 شده ...... یچ -

 بهوش اومد ..... ایبهوش اومد .... پر -

 از جاشون بلند شدن ...... همه

 من برم دکتر و خبر کنم .... -ایمح -.

 بدو رفت ..... سمت پرستارا ..... بدو

 داخل .... میرفت سایپر خاله مهناز و منو

 ..... زدیرو گرفته بود و باهاش حرف م ایدست پر اریمه

 بهش وارد شده بود ..... یشوک بد میآبج یطفل

 اومدن تو ..... ایپرستار و مح هیبه همراه  دکتر

 ..... هیسرشونم عمو پدرام و بق پشت

 کرد ..... یدکتر رو به پر 

 ..... دمیشن ارویگرفته پر یدخترم ..... صدا یخوب -

 .... شمیمرخص م یخوبم ک -

 هر وقت سرمت تموم شد .....    -

  ******** 

 )روز بعد(

 مرخص کردن ..... ارویپر روزید

 بهتر بود...... یاز لحاظ جسم حالش
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 ......  یاز لحاظ روح یول

 انداختم .... نهینگاه به خودم تو آ هی

 ..... یمشک یو صندال یساتن مشک یروسر هیخوش دوخت به همراه  یکت و شلوار زرشک هی

 .... حیمل شیآرا هی با

 ..... یخاستگار انیقرار بود بهنامو خانوادش ب امشب

 ..... انیهشت قرار بود ب ساعت

 مونده بود ..... قهیده دق هنوز

 .... نییو آماده رفتم پا حاضر

 و بابا آماده بودن ..... مامان

 شد ...... ینم دهید دهیمحمد ورپر نیا

 ..... دمیاز پشت سرم شن صداشو

 خانم چه خوشگل شده ..... یبه به آبج -

 طرفش .... برگشتم

 ..... یقهوه ا نیج هیبود با  دهیکه اسم خودش روش نوشته شده بود پوش یکرم شرتیت ای

 ..... یپیخوش ت یلیتو ام خ -

 .... فنیزنگ آ یصدا با

 .... میرفت یبه سمت ورود یهمگ

 باز کرد .... اطویدر ح نماما
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 داخل .... انیباز گذاشت تا مهمونا ب درو

 شروع شد .... یورودشون .... سالم و احوال پرس با

 که پدر بهنام بودن ..... شونینسبتا قد بلند .... وارد شد بعد از ا یآقا هی اول

 پوش و با مزه وارد شد .... کیخانم ش هی

 ... دیکرد به من که رس یبود داخل شد ..... اونم سالم و احوالپرس یاز اون بهناز دخترشون که ته تغار بعد

 .... یبه به چه زن داداش با نمک -

 کردم ..... یاونم روبوس با

 ..... یبه اصل کار دینوبت رس حاال

 دسته گل قشنگ وارد شد .... هیبا  بهنام

 *** 

 هفته بعد( کی)

 

  #ایمح#

 

 سه روز شمال ..... میکه با هم بر میبا بچه ها قرار گذاشت امروز

 ..... سایو محمد و مل ساینامزد کردن.... به همراه پر شیبهنام .... که هفته پ ماوی.... فاط ایو پر اری.... مه الدیم منو

 سر بزنن ..... گهیقرار شد به چند تا دکتر د امیو پر اریمه

 ..... گردهیداره دائما دورش م ارویپر یهوا یلیخ اریروز به بعد مه ازون
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 منتظرن..... نییبدو ....,بچه ها پا یخانم -

 ..... نییزدم راه افتادم سمت پا رژمو

 ..... میبر -

 جلو در ..... میرفت

 خودش اومده بود .... نیبا ماش یهرک

 من صداش در اومد .... دنیبا د ایپر  

 پامون علف سبز شد .... ریتو ز ییکجا -

 .....  گهیاومدم د -

 ..... میما راه افتاد نیاومد ماش سامیبهنام مل نیمحمدم ماش اریمه نیرفت ماش سایپر میسوار شد یهمگ

 صبح بود .... 8 ساعت

 .... میزد یصبحونه مشت هیراه  تو

 جاده چالوس فوق العاده قشنگ بود ..... 

 ..... نایالدیم یالیو میبود بر قرار

 که روبروم بود به وجد اومدم ..... ییالیو دنیبا د میدیرس یوقت

 سنگ مرمر ..... یبزرگ با نما یالیو هی

 .... میشد اطیح داخل

 ..... میرو پارک کرد نایماش

 .....   میشد ادهیپ عیسر
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 .... میاز صندوق برداشت چمدونارو

 .... دیدار یخوشگل یالیچه و الدیم -

 قابل خانممو نداره .... -

 ......    کردنیم فیتعر الیو یاز خوشگل رفتنیکه به سمت درسالن م نطوریها داشتن هم بچه

 سه تا اتاق داشت اتاقا همه طبقه باال بودن.... داخل

 .... میاتاق بمون هیتو  الدیشد که منو م نیبر ا قرار

 ایپر

 

 اتاق ..... هیو بهنام و محمد تو  اریاتاق ..... مه هیتو  سایو مل مایو فاط سایپر و

 اتاق باشه .... هیبا زنش تو  خوادیم یکی دیشا یچ یعنیبابا  -

 انداختم .... اریمعترض مه افهیبه ق ینگاه

 ..... دیشما هنوز نامزد شهینم -

 زد سرشونش .... بهنام

 کردن ..... یکیدست به  نایداداش ا سین یچاره ا -

 ..... دنیخندینامزداشون م یشتن به غرغرادا دخترا

 با خنده گفت ... الدیم

 ..... گهید دییایکنار ب دیخودمه  .... شمام با شیراحته خانمم پ المیمنکه خ -

 .... الدیبگو دل ما رو آب کن آقا م یحاال ه - اریمه-
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 خجالت بکش بچه .... اریعه مه - ایپر -

 .... یشما بگ یچشم خانمم هر چ -

 شوهرتم ..... ستمیمن بچه ن یول

 بود ..... ی... محمدم سرش توگوش زدنیداشتن با هم حرف م سایو مل سایپر

 ..... میتو اتاقا مستقر شد  یهمگ بالخره

 بود ..... ایبه در دهیچسب الیلب ساحل و میرفت بعدش

 

 *^ادامه ^*

 

 (ای)مح

 

 . ..میسوزوند شیآت یسه روز حساب نیو تو ا میسه روزه که تو شمال االن

 ساحل........ میو بعد بر میشام بخور الیقرار بود تو و امشبم

 بده...... تزایتا سفارش پ نییرفته بود پا الدمیم

 تر شدم...... نیسنگ کنمیحس م یچند روز ه نیتو ا دونمینم

 وزنم رفته باال..... یانگار

 که چاق شم...... خورمینم یزیتو حلقم نکنه که چ یزیچ هیبه زور  الدیآخه من که اگه م دونمینم

و بعد از عطر زدن به خودم از اتاق  دمیبود پوش یبافت آب هیکه از روش  یمشک یتاپ بند هیو  یدود یشلوار ل هی

 .....الدیم شیخارج شدم و رفتم پ
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 .......میبخور تزایکامل شدن تا باهم پ ییرایهم بچه ها تو پذ گهید قهیده دق بایتقر

 .....میشروع کرد یو با خوشحال مینشست زیسره م یبا خنده و شوخ همه

 رو برداشتم و گذاشتم تو دهنم. .. تزایاز پ کهیت هی منم

 و از معده به دهنم و حس کردم.... یزیچ هیهجوم  دنییدور جو هی بعد

به سمت  دمیدو یم از صندلدستم و گذاشتم جلو دهنم و همزمان بعد بلند شد عیاز دستم افتاد و سر کهیت

 ..........ییدستشو

................ 

 .....زدمیهنوز داشتم عق م یشده بود ول یتو معدم بود خال یچ هر

 .....ومدیطرف نفسم سخت باال م هیو از  ختیریطرف اشک تو صورتم م هی از

 ...... کردیبه در حالم و بدتر م زدیکه م ییکه با مشتا الدمیم

 هدیخارج شم که صورت نگران و رنگ پر سیبهتر شدم صورتم و شستم و در و باز کردم تا از سرو کمیکه  نیا بعد

 .....دمیو د اریو مه الدیم

 دور شونم و من و به سمت کاناپه برد. .... دیچیدستاش و پ الدیخارج شدم که م سیاز سرو کامل

 ...کردنینگام م ینشستنم رو کاناپه بچه ها دورم کردن و با نگران بعد

 ....رفتیو قربون صدقم م دادیپشتم و مالش م اریمه

 دلم؟؟ زیعز یشد ینطوریا هوی شدی: آخه چاریمه

 ..... دونمیرمق چشمام و بستم و گفتم : نم یب

 ....ادیخوشم نم تزایاز پ گهید

 و باز کردم...... چشمام
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 نگاه انداختم..... هیصورت همه  به

 ....سایاز محمد و بهنام و پر رینگاهشون نگران بود غ همه

 .....کردنینگام م نتیطیش با

 کنن؟؟یم ینجوریچرا ا نایا وا

......... 

 

 *^ادامه^*

 

 چشم قره به هر سه تاشون رفتم....... هی

 رفت تو هم...... کمی اخمام

 .....نکنه

 باشه که.... یکه همون نکنه

 کنم..... رونیکردم افکارات منحرف و مشکوک و از ذهنم ب یو تکون دادم و سع سرم

 ..الدینگران م یافتاد به چشما چشمم

 شدم و آروم گفتم: من حالم خوبه.... رهیچشماش خ تو

 .....دیکش یقیو رو هم گذاشت و نفس عم چشماش

 من حالم خوبه...... دیشامتون و بخور دیهمه زدم و گفتم: بچه ها بر یبه رو یلبخند

 در اومدن.... یاز نگران بایتقر
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 نزدن... میحرف هیبهم خوردن حالم چ لیدل دونستنیچون نم چکدومشونیه

 دارن باهم...... یدونفر کار خصوص دیشا گهید نیبر نیبا خنده گفت: پاش الدیم

 خنده...... ریزدن ز یپق همه

 ....الدیمنم با اعتراض بلند شد: عه م یصدا

 ....دنیدوباره خند همه

 یو شطرنج الدیصورت م دیوگرنه با میبر دیخانواده نشسته ها ... بچه ها پاش نجایگفت: داداش ا طنتیبا ش هنامب

 ....میکن

 پاشدن و به سمت آشپز خونه رفتن...... همه

 ....ومدیخنده هاشون از آشپز خونه م یصدا

 ینجوریا دفعهیداد و گفت: اخ فدات بشم من چرا  هیتک نشیدور کمرم و سرم و رو س دیچیدستش و پ الدیم

 ؟؟؟یشد

 ...الدیم دونمیو گفتم: نم دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟؟یو ناز کرد و گفت: االن خوب موهام

شدم تو چشماش و  رهیدادم و خ هیتک شیمحکم و ورزشکار نهیو چونم و به س دمیو بوس نشیزدم و رو س یلبخند

 من حالم بد باشه؟؟؟ باشه و شمیعشقم پ شهیگفتم: مگه م

 . ...ایکنیم یطونیش یدار گهیزد و گفت: د یمهربون لبخند

 و باال اوردم و از قصد با انگشتام لبش و لمس کردم..... دستم

 .....ایکنیم یدلبر یبا خنده گفت: دار الدیم

 کنم.... یواسه شوهرم دلبر خوامیخب م-
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 شه؟؟؟یم یکه چ یدونیم -

 ....شهیم یچ دونمیزدم و گفتم: نه نم یلبخند طنتیبا ش 

 . ....چلونمتیم یتو اتاق حساب برمیو به گوشم چسبوند و گفت: آخرش م لبش

 رفت..... یلیو یلیدلم ق ریحرفش ز نیا با

 و گفتم: خب؟؟؟؟ دمیلذت عطر تنش و بو کش با

 ؟؟؟ خارهی......ت م ایمح - 

 ....قایبلند قهقه زدم و گفتم: آره دق یصدا با

 اتاق بخارونمش  میو گفت: خب بر دیخند

 . .....ایشیادب م یب یدار گهیکردم و گفتم: د یالک یاخم

 .....سایوا گمیزد و گفت: شب بهت م یبا مزه ا لبخند

 پاشدم و به سمت آشپز خونه رفتم و گفتم: عمرا.... عیسر

 ....دمیاونم پاشد و به سمت آشپز خونه اومد و گفت: بهت نشون م 

 براش در اوردم و وارد آشپز خونه شدم....... یو واسه دراز کردم و شکلک زبونم

.......... 

 

 *^ادامه^*

 

 . ........دمیخندیو م میگفتیو شر و ور م مینشسته بود شیلب ساحل دور آت یهمگ
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 سرد بود....... بایتقر هوا

 ....یکه محمد گفت: آج میزدیحرف م نطوریهم میداشت

 م: جانمنگاه کردم و گفت بهش

 بخون..... کمیواسمون -

 رو لبام نشست....... لبخند

 نگاه کردم...... الدیم به

 ...خواستمیداشت اجازه م رتیغ یلیکه روم خ میخوندنم از مرد زندگ واسه

 زد........ یلبخند قشنگ دینگاهم و فهم یمعن

 دیکرد با میتنظ تاریبا گ شهیو نم خونمیکه م ینگاه کردم و گفتم: خب آهنگ کردنیبه جمع که منتظر به من نگاه م رو

 ......دیدست بزن

 قبول کردن و اسرار داشتن که زود شروع کنم..... همشون

 ...دیهر وقت اشاره کردم شروع کن-

 جونم؟ ایمح یبخون یخوایم ی: حاال چسایمل

 ....گهید زهیخب سوپرا- 

 و سکوت کردن تا شروع کنم...... دنیخند همشون

 و با صرفه ساف کردم و شروع کردم...... صدام

 بچه هام اشاره کردم که شروع کردن...... به

 تونمینم ینباش یدونی)تو که م

 جونت بسته به جونم.... گهید حاال
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  یاگه حاال دور استیکار دن اگه

 .....کشونمیم شیو به آت اریدن ینباش

 

 کردن..... یآهنگ بچه ها هم همراه افراگیشروع د با

 

 عاشقتم گل من ی)عشقم

 دنبال من  ایب رمیجا م هر

 واسه من  یزیتو عز آخه

 ........( یزیعز یلیخ

 

 (یعسکر دیدنبال من از حم ای)آهنگ : ب

 

 زدن.... غیدست و ج همشون

 بهشون منتقل شد..... یانرژ یانگار

 همه دوست داشتن..... بایخوب بود و تقر یصدام تو خوانندگ کمیمن  خب

 .........الیبه و میته و کوفته برگشتو خس یهمگ

................. 

....................... 
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........................... 

 

 ***ستمی***فصل ب

 

 . ......گذشتیدو هفته از برگشتنمون از مسافرت م بایتقر

 . ....وفتادین یمدت اتفاق خاص نیا تو

 خونه.. ادیم ازدهیشرکت و ساعت  رفتیصبح ساعت هفت م الدیهفته م کی نیا تو

 ......ادیکرد که واسه ناهار به خونه ب یوقت نم یحت

 اومد نشد...... شیشرکت که پ یکه واسه کارا میبود ماه عسل بر قرار

 .......شهیمثل هم امروزم

 مورد عالقه خودم و درست کرده بودم..... یشام غذا واسه

 آماده بود...... ایالزان

 کردم....ساعت نگاه  به

 بود... میو ن نه

 و کتابام و ورداشتم و رو کاناپه نشستم.... دمیکش یقیعم نفس

 کردم به درس خوندن..... شروع

 ....دادمیکنکور م تابستون

 قبول بشم....... یتا پزشک کردمیتالش م یلیخ دیبا
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 من و از منجالب درس نجات داد...خخخخ  یتو در ورد دیچرخش کل یچقدر گذشته بود که صدا دونمینم

 داخل خونه شد... الدیپاشدم و به سمت در رفتم که م عیسر

 زد.... ینیریلبخند ش دنمید با

 دسته گل بزرگ تو دستش بود ... به

 ..شدیبار بود با گل وارد خونه م نیاول

 سالم خانم خانما...-

 .....دیو سالم دادم که من و تو بغلش کش ششیپ دمیرس

 دستام و دور کمرش حلقه کردم و محکم بغلش کردم و به خودم فشار دادم... 

  شیارومش اومد که گفت: آخ یصدا

 همسره گلم... یو گفتم: خسته نباش دمیتنش و بو کش عطر

 نداره... ییمعنا یخستگ یتو که تو بغلم باش-

  شیریبگ یخوایکه دسته گل و به طرفم گرفت و گفت: نم میهم جدا شد از

 یگل واسه چ یقربونت برم تو خودت گل یزدم و گفتم: اله ینیریش لبخند

 داره... لیدل یکی نیا یگلم ول دونمیگفت: خب خودم م طنتیش با

 ؟؟یلیکردم و تو چشماش زل زدم و گفتم: چه دل زیو ر چشمام

 ....نیلحظه بش هیمبل اشاره کرد و گفت :  به

 ...ایو رو بهم گفت: چشمات و ببند..... باز نکن یشدم که گل و گذاشت رو عسل رهیتعجب نشستم و بهش خ با

 به حرفش گوش کردم و چشمام بستم... یحرف چیه بدون
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 کنجکاو شده بودم.... یلیخ

 بود که من و تو شک برد. ... الدیم یدور گردنم بسته شد و بعدش صدا یسرد زیچ هیلحظه بد حس کردم  چند

 مبارک...... : مامان شدنتالدیم

 و باز کردم....... عیو سر چشمام

 شدم...... رهیچشماش خ به

 نبود.... یا گهید زیصداقت و عشق و محبت چ جز

 نکن.... یشوخ الدیفرستادم و گفتم:م نییگلوم و با سر و صدا پا آب

 . ....شیجواب آزما نمیدر اورد. ..... مستم گرفت و گفت: ا بشیزد و چند تا کاغذ از ج لبخند

 شدم.... رهیخ یسیانگل یو به نوشته ها دمیاز دستش کش عیسر

 ....نمیفول بود که تونستم جواب مثبت تست و بب بایتقر میسیانگل

 ....یعنی....  یعنیشدم و گفتم:  رهیخ الدیم به

 م...اباشم منمنه ب هیفرشته کوچولو تو شکم شما هست که مامانش همه زندگ هیاالن  یعنیو قطع کرد و گفت:  حرفم

 فکر کردن از شک در اومدم و لبخند رو لبام نشست....... کمیخشکم و با زبون تر کردم و بعد  یلبا

 بود و نگاه کردم... دهیواسم خر الدیکه م یو رو گردنم گذاشتم و پالک دستم

 بود.... نیبه شکل: عاشقتم( درست کرده بودن که توش پره نگ زیو با خط شکسته و ر پالک

 کردم و پشتش و نگاه کردم که نوشته بود: مامان شدنت مبارک خانمم  لمسش

 هک شده بود.... الدیاسم م رشمیز

 شد... قیبهم تزر ینیریهمه عشق و محبت حس ش نیا از
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...... 

 

 *^ادامه^*

 

 شد.... قیبهم تزر ینیریحسه ش هی

 شدم.. غرق لذت الدهیموجود کوچولو تو شکمم و از خون م هی نکهیفکر ا از

 قشنگه..... چقدر

 من خوشبختم...... چقدر

 ...ریو از ما نگ یخوشبخت نیا ایخدا

 شکرت. ..... یاله

 شکر کردم..... میزندگ هیبار خدارو بخاطره نعمت ها و خوشبخت نیچند

 ایبه خودم اومدم: مح الدیم یصدا با

 نگاه کردم و گفتم: جانم بهش

 تر یو جد مونیزندگ دیخانمم با میبزرگ شد گهینشست و سرش و گذاشت رو زانوم و گفت: ما د نیزم یرو روبروم

 .....میریبه دست بگ

اگه من  گمایم یروز هی یروز هیخانمم من همه دار و ندارم و امشب به نام تو زدم اگه  ' زمیکرد و ادامه داد: عز یمکث

 نبودم هم مواظب خودت باش هم بچم. ...........

 عاشقه جفتتونم ...... نم

 ؟؟؟؟؟یدیم قول
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 ؟؟یزنیحرفا رو م نینگاه کرد که گفتم: چرا ا بهم

 گفت: جوابم و نگرفتم ... قول بده.... یکرد و جد یزیر اخم

 و به منظور قول به سمتم گرفت....... کشیکوچ انگشت

و انشگتم و  دمیبود و بوس ختهیروش ر شیقهوه ا یاز موها یا کهیبلند مردونش و که ت یشونیو خم کردم و پ خودم

 ......یباش شمونیپ شهیتو هم قول بده هم یول دمیو گفتم: من قول م دمیچیبه انگشتش پ

 گرفت...... یحالت کسل چشماش

 چش شده بود دونمینم

 .....ایبدم مح یقول چیه تونمینگاهم کرد و گفت: من نم دوباره

 کردم و گفتم: چرا؟؟؟ اخم

 . ....مییبفرما لیدرست کرده م یخانمم چ نمیبب حاال الیخ یب -

 زانو هام بود و گرفتم و تو دستم نگهداشتم. ......... یرو لبام نشست و دستاش و که رو یلبخند

 گاه هم خونت باشه.... هیتک هیخوبه که  چقدر

 .....دمیدیم الدیها رو تو م یباشه.. من تمام مردونگ شتیمرد پ هیکوه پشتت باشه....  هی

 و باال اوردم و دستش و که همچنان تو دستم بود و به گونم چسبوندم. ..... دستامون

............ 

 ��در کانال مربوطه ادامه

@roooooomaan 

 

 *^ادامه^*
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 چرا اصال دوست نداشتم ازش جدا بشم.......... دونمینم

 .......دیدستم و نرم بوس یخودش و خم کرد و رو الدیم

 .......الدیزدم و آروم اسمش و صدا زدم: م یلبخند

 جانم......-

 دوست دارم....... یلیشدم و گفتم: خ رهیچشماش خ تو

 رو لباش نشست و گفت: من که عاشقتم خانمم...... لبخند

 ...... میبود رهیهم خ یلحظه همون جور تو چشما چند

 ....نشستم و بغلش کردم. نیو مثل خودش رو زم ارمیطاقت ب نتونستم

....................... 

........................... 

 .....میشام بخور میشد حاال بر لیخانم دسر من م ایخب مح-

 اشتها واسه شام نداره..... گهیکنه که د لیم ایمثل مح یکه قبل شام دسر تپل مپل یو گفتم: کس دمیخند

 چرا داره.....-

 .......دیو گرفت و از رو تخت من و کش دستم

 ........دیو پوشوند و دستم و گرفت و به سمت آشپز خونه کش لباسام

 .......میو مشغول شد میهم وسائل شام و آماده کرد با

 رو تو بشقابم گذاشت... ایبزرگ از الزان کهیت هیبشقابم و ورداشت و  الدیم
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 بخورم.... تونمینم نهمهیچه خبره .. من ا الدیتعجب گفتم: م با

 تو بشقاب گفت: حرف نباشه  ذاشتیکه واسه خودش و داشت م یدرحال

 ..... یبخور دیتهش و با تا

از شما  که من ییبفرما لیم ادیز دیبا گهید نی.... االن دونفر یکه قد سر انگشت غذا بخور یستینفر ن کی گهید االن

 مامانش باشه...... نیکه ع خوامیدخمل تپل و مپل و خوشگل م هی

 پسر خوشگل و خوش اندام مثل باباش باشه ... هی دیبا ریگفتم: نخ دمییجویتو دهنم و م کهیکه ت یدرحال

 باشه...... یمامانش آب نیو قطع کرد و گفت: چشماشم ع حرفم

 داشتم.... نیریحس ش هی 

 ......یخوشبخت حس

 .........الدیبا م یزندگ باستیز چقدر

 زنگ خورد...... الدیم یغذا خوردنمون که گوش میتموم کرده بود بایتقر

 پاشد و به اتاق کارش رفت....  هیک دیفهم نکهیو جواب داد و بعد ا یگوش

.............. 

......................... 

 

 .......^*ادامه*^

 

 ..... ادیب الدیغذام دست نزدم تا م به

 .... رونیاز اتاق اومد ب یوقت
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 بود .... یبدجور گرفته و عصب افشیق

 .... الدیم -

 جانم .... -

 ..... هیداشت من نفهمم عصبان یسع

 بود ..... یشد ک یچ -

 از سهامدارا بود ..... یکی -

 پس .... یچرا عصبان -

 .... ختهیشرکت بهم ر یکارا یچیه -

 مطمئن باشم ..... -

 .... یچرا نخورد زمیآره عز -

 .... میبا هم بخور یایمنتظر بودم ب -

 برو... نمویلبخند زد که دلو د هی

 لبخند قشنگ بزنم .... هیشد منم  باعث

 کرد ..... فیاز دست پختم تعر یاز شام کل بعد

 ..... کردمیآماده م یچا داشتم

 ..... رهیدوش بگ هیرفته بود  الدیم

 ..... شدیخسته م یلیروزا خ نیا

 رو اپن زنگ خورد ..... میگوش



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
375 

 

 سمتش رفتم .... به

 ناشناس بود .... شماره

 جواب دادم ... یسرد و جد یصدا با

 الو .... -

 .... ومدین ییصدا چیه

 .... قیعم ینفسا یصدا جز

 .... دیبفرمائ -

 ....   دهیجواب نم رینخ دمید

 اومدم بهش بتوپم قطع کرد .... تا

 نگاه دوباره به شماره انداختم .... هی

 اومد .... ادمی آهان

 ....  کردیجواب بدم قطع م واستمخیتا م زدیشماره بهم زنگ م نیا چندروزه

 گفتم ... یم الدیبه م دیبا

 از اتاق اومد .... الدیم یصدا

 حاضره ..... یخانمم چا -

 حاضره ....   ییآره آقا -

 .... رونیاومد ب یو شلوار اسلش مشک دیسف شرتیت سیخ یبعد از اتاق با موها قهید چند

 شدم .... ییرایوارد پذ یمنم همزمان با چا -
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 ..... زمیبنوش عز ییچا نیبش ایب -

 نشست رو کاناپه کنارم .... اومد

 هارو برداشت ... یاز چا یکیدستش  یکیو انداخت دور گردنم .... با اون  دستش

 ... الدیم -

 .... جانم

 چندروزه که ..... -

 زنگ خورد .... میخواستم حرف بزنم بازم گوش تا

 شدم به سمتش رفتم ..... پا

 ون شماره ...هم دوباره

 .... یدیچرا جواب نم -

 ناشناسه .... -

 .... نمیبب نجایا اریب -

 رو به طرفش بردم ..... یگوش

 نگاه به شماره انداخت .... هی

 رفت توهم .... اخماش

 داد .... جواب

 الو بفرما .... -

 .... یدیچرا جواب نم -
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 رو قطع کرد .... یگوش

 بود .... یک -

 حرف نزد ..... -

 کرد ....  ویخودش س هیرو تو گوش  شماره

 .... زنهیزنگ م یاز ک -

 که بزنگه بهت بگم که خودش زنگ زد..... نیچندروزه امروز جواب دادم حرف نزد ... خواستم قبل از -

 جواب نده ..... گهید -

 باش.... -

 

  #الدیم#

 

 .....زهیر یاعصاب منو به هم م یخودشه چند روزه هع حتما

 .... زنهیزنگ م ایبه مح گهیخط د هیبا  سین دیبع طانیش ازون

 برازندشه .... طانیش لقب

 .... ختهیزنگ زده ....اعصابم به کل بهم ر ایکه به مح نی.... از یانیک ای..... آر رهیگیدرس م نیاز طانیش

 به خودم اومدم .... ایمح یصدا با

 .... الدیم -

 بله ... -
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 .... یچرا تو فکر -

 خسته ام ... کمی یچیه -

 ...  دیفهم یم یزیموضوع چ نیاز دینبا

 .... وهیو م یاز خوردن چا بعد

 .... میتا بخواب میرفت

 تخت محکم بغلش کرده بودم .... رو

 من بود ..... یایتموم دن ایمح

 جنگم..... یبا عالم و آدم م امیواسه محافظت از دن من

**** 

 

 *^ادامه^*

 

 (الدی)م

 

 بهش وارد بشه..... جانیه دیباشم....  بالخره زن بارداره و نبا ایمواظب مح شتریبه بعد ب نیاز ا دیبا

 .......یکنیم چارهیمن  و ب یو دار یو تو چنگت گرفت میهمه زندگ یلعنت ی ایآر یا

 تقه پشت سره هم خورد به در... چند

 ...دیچیخودشه... از حالت در زندنش معلومه.... صدام تو اتاق پ دمیفهم
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 تو...... ایب-

 وارد اتاق شد.... کیو ش دهیاتو کش شهیهم مثل

 .......میقرار بود شراکتمون و تموم کن امروز

 نشست..... یصندل نیتر کیرو نزد یحرف چیه بدون

 مخصوص کنفراس نشستم....... یها یصندل یپاشدم و رفتم درست روبروش رو    

 حسابا دستش بود..... کل

........ 

 زنگ خورد........ میکه گوش میحسابا بود یچقدر گذشته بود که مشغول برس دونمینم

 ......زدیرفت که اسم نفسم روش چشمک م ینگاهش رو گوش ایآر

 و جواب دادم.....  یگوش عیسر

 ...دیچیپ یتو گوش کدستشیو  بایز یصدا

 بچم. .... یسالم بابا-

  میزدم و گفتم: سالم مامان قوقول لبخند

 خندش هوش و حواسم و برد. .. یصدا

 کنه؟یم تیاذ ایخانمم؟ پسرم خوبه  یخوب-

 ..... خورهیتکون نم یچیهنوز ه الدیخخخخ م-

 بزرگ نشده که..... ادیدلم هنوز ز زیو گفتم: خب عز دمیخند

 ....شمیم ریاوف تا بزرگ شه من پ-
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 ..ادیب ایو به دنکه زود بزرگ شه  خورهیغذا م ادیبه بعد ز نینه انشاهلل مامانش از-

 باشه.....-

 ؟یداشت یکار زم؟؟یعز یخوب-

 آره خوبم.... آره مامان زنگ زد واسه شب دعوتمون کرد.....-

 ...میایب میتونیدلم بهشون زنگ بزن بگو نم زیرفت تو هم و گفتم: عز اخمام

 عه اخه چرا؟-

 ...شهیامشب .... نم امیم ریاز شرکت د-

 گفت: باشه .... یناراحت با

 که خواستم حرف بزنم قطع کرد... نیهم

 و..... شهیناراحت م عی.... سرکردمیعادت م دیبود با ینجوریهم اخالقش

 ....کردیهم بهم نگاه م دادیهم گوش م ایآر ایبه مح زدمیکه حرف م یمدت تمام

 بزنم که متوجه قرمز شدن صورتش شدم....... یصورتش نگاه کردم .... خواستم حرف به

 حالت خوبه؟  ایکردم و گفتم: آر زیو ر چشمام

 ..ستیمربوط ن یکیبه صورتم انداخت و با حرس گفت: به تو  واریو از رو د نگاش

 بزن من و.... ریبگ ایرفت تو هم و گفتم: حاال ب اخمام

 بکنم.... خوامیکار و م نیو تکون داد و گفت: اتفاقا هم سرش

 بلند شدم ..... یو از رو صندل زیرو م دمیو کوب خودکار

 و دور زد و اومد طرفم.... زیهم پاشد و م ایبا من آر همزمان
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 ......واریبه د دیگرفت و محکم کوب هویو  قمی

نشد بهت چند بار گفتم  تیحرف حساب حال یشو ول ایمح الیخی: بهت چند بار گفته بودم ب دیدندوناش غر یال از

دوباره حرف  یول شناسمیننه بابا نم یحت ایحساسم من سره محچون من روش  رونیبکش ب ایمح یپات و از زندگ

 نشد ....... تیحساب حال

 ...یچرا گوش نکرد یول رونیکسم بکش ب نیتر زیعز یداد زد : بهت چند بار گفتم پات و از زندگ محکم

 تر داد زد: بهت چند بار گفتم نگفتم؟ بلند

 ......زدینبض گرفته بود و تند تند م شیشونیاعصابش خورد بود که رگ پ انقدر

 .....ارین فتینا محسوس قورت دادم و گفتم: اسم زن من و تو دهن کث یلیگلوم و خ آب

ره چشمت ب گهید کباری ایو گرفتم و گفتم: آر قشیمن  ندفعهیداد بزنه که هلش دادم و به سمتش رفتم و ا خواست

  ارمیسمت ناموس من به جونه مادرم جفت چشمات و از کاسه در م

........ 

 دادم که چند قدم رفت عقب. هلش

 .....دادیم یو آرامش خاص شدیم دهیرفتم که کله تهران از باال د یو صاف کردم و به سمت پنجره قد قمی

 ....ستادیکردم پشت سرم ا احساس

 ....  یگفت: خودت خاص یشکوکخم کرد و با لحن م کمیو  سرش

 .....ارمیم تیسره زندگ یچ نیحاال بب یخودت خاص یکار و بکنم ول نیا خواستمینم من

 نداشته باش....... ایبه مح یکار یبکن ول خوادیدلت م یو بستم و داد زدم: هر غلط چشمام

 شدن در اومد...... دهیکوب یدور شد و چند لحظه بعد صدا ازم

............ 
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................ 

 

 *^ادامه^*

 

 (ای)مح

 

 و ناراحت بودم؛انقدر که نفسام رو شمارش افتاده بود...... یعصبان الدیدست م از

 و خراب کرد.... اه .......  مونیزندگ یاوال اشیهمه خوب با

 بود.... ومدهی)شب( بود و هنوز نمیو ن ازدهیکه ساعت  االنم

 غذا هم درست نکرده بودم.....بودم و  دهیتو کاناپه دراز کش منم

 . .مونهیم نیکه ا موننیتا االن مگه تو شرکت م گهیبهم حق بده د دیبا کمی آخه

 

 غرق شده بود....... یکیالمپ ها خاموش بود و خونه تو تار همه

 ....کردیداشت بد تا م گهیحالم د منم

 ناهار خوردم و نه عصرونه و نه شام....... نه

 وارد خونه شد....... الدیبهم فهموند که م دیچرخش کل یصدا

 . ....دمیشنیقدم هاش و م یصدا

 کنه.... رییفضا تغ کمیاز لوستر ها رو زد و باعث شد  یکی دیمکث کل با
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  ایمح-در اومد...  صداش

 ندادم ..... دوسش نداشتم باهاش بحرفم. .... جواب

 من جواب ندادم........ یو چند بار اسمم و صدا زد ول نیچند

 ....ستادهیکردم کنار کاناپه ا احساس

 و بستم و محلش ندادم...... چشمام

 ....وونهید یدیچرا جواب نم-

 تقص جواب دادم : چون دوس ندارم..... یلیخ

 شهیروزا هم تموم م نی... ادیببخش یول یاز دستم ناراحت دونمیدلم م زیرو لبه کاناپه نشست و گفت: عز کنارم

 خب.... نهیکارا سنگ خوردهی..... گهید

 کم نشد..... یزیاز اخم صورتم چ یو تکون دادم ول سرم

 غم و اخم خانمم و  نمیو گفت: نب دیشد و گونم و بوس خم

 و خم کرد و سرش و گذاشت رو شکمم. ..... گردنش

 بود.... ینیریچه حس ش یآخ

 ....نیکه پسر و پدر خوب خلوت کرد نمیبیکه گفتم: م زدیبا بچه حرف م ینجوریهم داشت

 و بلند کرد و نگام کرد... سرش

 تو بغلش....... دیاونم لبخند زد و من و کش زنمیلبخند م دید یوقت

.......... 

 آرامش...... بازم

 گاه..... هیتک بازم
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 کوه..... هی بازم

 . ..یمردونگ بازم

............... 

 زنگ خورد.... شیکه گوش زاشتمیم نکیداشتم ظرفا رو تو س میدرست کرد و خورد الدیکه م یاملت بعد

 جواب داد... عیسر

 بله .........-

- ................ 

 ؟؟؟؟یبلند گفت: چ یصدا با

- ....... 

 .....امیاالن م دینکن یکار چی... نه شما ه انیخب االن م یلیخ-

 . ....دییو قطع کرد و به سمت اتاق خواب دو یگوش

و برداشت و گفت: من  نیماش چیو سوئ دییکه لباساش و عوض کرد و به سمت آشپزخونه دو دینکش قهیدق کی به

 ....ایمح امیم

 شده اخه؟ یچ-

 شدن در .......... دهیکوب یو بعدش صدا دمیم حیتوض امیم یچیه-

 شدم خب........... نگران

 ........اه

 

 *^ادامه^*
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 ازش ندارم..... یخبر چیه ید ولگذشته بو الدیدو ساعت از رفتن م بایتقر

 ....زدمیخونرو قدم م کله

 . ..کندمی..... پوست لبم و مزدیچرا دلم شور م دونمی... نم دیلرزیم دستام

 ......گرفتمیآروم نم اصال

 زنگ زدم..... شیو برداشتم و به گوش یطاقتم تموم شد و گوش گهید

 .....دیچیپ یتو گوش یا بهیمرد غر یبوق نخورده بود که صدا نیدوم

 .....کنهیم کاریدست شما چ یفرامرز یآقا یآقا گوش دیرفت تو هم  و گفتم: ببخش اخمام

 ......دیهستن لطفا خودتون و برسون مارستانیتو ب یگوش نیخانم صاحاب ا دیگفت: ببخش یرفته ا لیتحل یصدا با

 .... ستادیلحظه ا کی یکردم قلبم برا احساس

 .مارستانیلرزون گفتم: کدوم ب یصدا به

 ...دی....... زود خودتون و برسون-

 . ....دمییو قطع کردم و به سمت اتاق دو تلفن

 .....شدمیبه زور داشتم آماده م یواسه حرکت نداشتم ول یجون انگار

 .....ارمیب ریگ یموقع شب از کجا تاکس نیا تو

 نییو کله هشت طبقه رو تا پا دمییخونه به سمت پله ها دودر  دنیجور انداختم رو سرم و بعد کوب نیو هم شال

 .....دمیو بالخره رس دمییدو

 بود ...  یتاکس هی یدر خروج یجلو

 دیگفتم: آقا ببخش شهیاز پشت ش رفتم
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  دییداد و گفت: بفرما نییپا شرویش

  دیبری.... ممارستانیآقا من و تا ب-

 . ...نمیسرش و تکون داد و گفت که بش دیحالم و د یوقت

 تر..... عیگفتم لطفا سر یم یطول راه هم ه تو

 زنگ زدم و گفتم که خودش و برسونه. ... اریمه به

 ..... کردیدرد م یلیشکمم خ ریز

 کنه به بچه ضربه نخورده باشه.... خدا

 به سمت اورژانس.... دمییکه نگهداشت پول و حساب کردم و دو نیهم

............ 

............... 

 

 *.......^ادامه^*

 

 .....کردیم تمیدلم اذ ریز درد

 بود..... الدمیاالن مهم م یول

 اورژانس ..... رشیبه پذ دمیرس

 ....ختمیر یطرفم بغضم گرفته بود و اشک م هیاز  زدمینفس م نفس

 مردم..... یاز استرس م داشتم
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 ..... نجایرو آوردن ا یفرامرز الدیم یخانم آقا دیببخش -

 دلش به حالم سوخت ... چارهیب

 .... دیصبر کن قهیدق هیخانم  دیآروم باش -

 دنبال اسمش گشت ..... ستمیس تو

 .... کنمیدارم سکته م گهیبدو د اه

 منتقل شدن اتاق عمل .... شیربع پ هی نیبله هم -

 تو سرم زانو هام سست شدن .... دمیکوب یدودست محکم

 مقاومت کردم ..... یول

 شده خانم ... یتو رو خدا چ -

 .... شونیبا ا دیدار یشما چه نسبت -

 من همسرشم ....  -

 .... دیاز دکترشون بپرس دیبودن با یاورژانس ماریب دونمینم قیمنم دق -

 اتاق عمل کجاست .....  -

 ته سالن سمت راست .... -

 سمت اتاق عمل ... دمییحرف دو بدون

 .....دیبار یوقفه م یب اشکام

 وارد اتاق شم که چندتا پرستار که اونجا بودن جلومو گرفتن ..... ینطوریهم خواستم

 زدمیتا ولم کنن ... داد م کردمیم تقال
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 ..... زدمیو صدا م الدیم اسم

 ها شده بودم .... وونهید نیع

 شوهرم .... شیبرم پ نیبذار نیولم کن -

 ..... دمیاز پشت سرم شن ارویمه یموقع صدا همون

 .... ایمح -

 سمتش .... دمییدو

 تو اتاق عمله .... الدمی... م اری.. مه اریمه -

 .... یچ -

 ... رونیپرستار  اومد از اتاق ب هیهمون موقع  -

 .... سادمیجلوش وا رفتم

 ..... شهیداره عمل م یتو رو خدا خانم حال شوهرم چطوره بره چ -

 خانم .... دیآروم باش -

 به سرش ضربه خورده ..... همسرتون

 کردن ..... یمغز یزیخونر

 رفت .... یاهیس چشمام

 از پشت گرفتتم ..... اریمه

 رفت ..... پرستاره

 ختمیریابر بهار اشک م نیع
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 * .....^ادامه^*

 

 نشستم ..... یرو صندل اریبه کمک مه -

 تو بدنم نبود ..... یحس چیه رفتمیاز حال م داشتم

 ..... شهیخوب م یآروم باش خواهر ایمح -

 ..... ومدیدر نم صدام

 ...... یآروم باش یتونیباشه م تیوضع نیتو ا اینکرده پر یمن اگه خدا ی..... تو خودتو بذار جا تونمینم اریمه -

 نه ..... -

 نداشته باش آروم باشم .... یپس از منم انتظار -

 ..... دیدفعه ترک هی بغضم

 کنم.... کاریمن چ ادیسرش ب ییبال الدمیم -

 .....میختیریاشک م اریبا مه -

 .... کردیم هیمردونه گر اونم

 دوستش بود..... نیبهتر الدیم

 منو بغل گرفت .... محکم

 .....  کردمیآغوشش هق هق م تو

 .... نجاستیا الدیم یدیتو چطور فهم -
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 از پرستارا جواب داد .....  اون بهم گفت ...  هق زدم .... یکیبهش زنگ زدم  -

 .... دیچیپ دلم ریز یبد درد

 آخ .... -

 زل زد تو صورتم .... یبا نگران اریمه

 شد .... یچ -

 از شدت درد تونستم بگم .... فقط

 دلم .... صدام دورگه شده بود .... -

 مردم از درد..... یداشتم م 

 صبر کن برم پرستار صدا کنم.... -

 پرستار خبر کنه ..... هیرفت تا  اریمه

 زدم .... لب

 شد .... نی.... پلکام سنگ الدیم -

 افتادم .... یصندل رو

 و  اریمحو مه ریتصو هیتو نستم با  فقط

 .... دنییدویکه به سمتم م نمیپرستار بب هیهمراه  به

******* 

 پلکامو باز کردم ..... یال

 تو اتاق نشسته بودن ... ایکه به همراه پر دمید ارویمه
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 اشکاشو پاک کرد ..... ایکه پر دمید

 من کجام .... -

 به سمتم برگشتن  .... دوتاشون

 خودشو رسوند به تختم .... ایپر

 پشت سرش .... ارمیمه

 جفتشون نمدار بود .... یچشما

 .... یخواهر شمیم ییدارم دا یچرا نگفت -

 افتادم .... الدیم ادی هوی -

 از تخت بلند شدم .... درجا

 جلومو گرفت ..... ایپر

 ..... ایمح واشی -

 .... الدمی.... مالدیم -

 هنوز تو اتاق عمله .....  -

 .... میبه سمت اتاق عمل رفت ایکمک پر با

 اومده بودن .... همه

 .... ختنیریاشک م سایزهرا و مل مامان

 به طرفم اومد ... دیتا منو د سایمل

 کرد .... بغلم
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 .... میزدیبغل هم زار م تو

 .... ینشوندن رو صندل منو

 بودن که بار دارم ..... دهیفهم همه

 عملش تموم بشه .... میبود منتظر

 

 ..... ^*ادامه*^

 

 .... میتو راهرو منتظر بود نطوریهم

 بوده .... یک یبفهمم کار هیکاف فقط

 نفر اومد.... هی یقدما یبودم که صدا یاشک یفکرا با چشما نیا تو

 و بلند کردم ..... سرم

 ..... سایبود نامزد مل نیرام

 ..... الدیو نامزد کردن با موافقت م یاومد خاستگار شیپ هفته

 کرد ..... هیبه آغوشش پناه برد و گر دنشیبا د سایمل

 .... دادیداشت شونه هام ماساژ م ایپر

 آروم و قرار نداشتم .... اصال

 .... نسایگفتن تو برات اضطراب ضرر  داره ..... سرپا وا یم یهرچ

 د .....برام مهم نبو چکدومیه یول  
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 که تو اون اتاقه مهمه ......  یمن فقط مرد بره

 برام فقط مهمه ..... عشقم

 نگاه به ساعت انداختم .... هی

 پنج ساعته تو اتاق عمله ....   قایدق

 ......ختمیر یاشک م همچنان

 باز شد .... یدر اون اتاق لعنت بالخره

 از همه خودمو به دکتر رسوندم ..... اول

 ..... حالش چطوره .... شد دکتر یچ -

 مرد مسن بود.... هیکه  دکتر

 .... نیشما همسرش هست -

 شده.... یبله .... چ -

 کنم دلش به حالم سوخت .... فک

 آروم باش دخترم عملش خوب بود .... -  

 به سرش خورده ..... یبد یلی..... ضربه خ مینیعکس العملشو بب دیبا

 .... ادیبهوش م یعنی -

 به خدا باشه دخترم ..... دتیام -

 .....  رفت

 ....   هیگر رینشستم .... زدم ز یصندل رو
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 کنارم نشست منو گرفت تو بغلش ... اریمه -

 .... ادیانشااهلل بهوش م یخواهر -

 وقت ..... هی ترسمیم اریمه -

 آروم باش ..... سسسیه -

 .... میفقط منتظر بهوش اومدنش باش دیبا االن

*** 

 .... وی یس ینتقل کردن آو م الدیم

 گفت بهتره اونجا باشه ..... دکتر

 بهم اصرار کردن .... که برم خونه .... یلیخ نایمامان

 کردم .... ینشدم و پافشار یمن راض یول

 بود .... ریدرگ ذهنم

 ..... کشمشیبال رو سر شوهرم آورده ..... خدا شاهده م نیا یکه ک نکهیا

 .... میبود مارستانیب ایو پر اریفقط منو مه االن

 خونه ..... میرو بزور فرستاد هیبق

 .... ینشست کنارم رو صندل اریمه

 تاحاال ...... ینخورد یچیرو بخور ه وهیو آبم کیک نیا ایب -

 کجاست .... ایاصال اشتها ندارم .....پر -

 ام تو محوطس .... یبخور گفتم ..... پر -
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 ..... مارستانیباومد داخل  ایکه پر دمیته سالن د از

 سمتمون اومد ..... به

 روبرو نشست ..... یجاشو داد بهش و خودش صندل اریمه

 به حرف اومد ... ایپر

 قربونت برم ..... گهیبخور د -

 روخوردم .... وهیآبم کویبزور ک 

 

 کمیو  ستیو ب فصل

 

 خاطراتمون اشک تو چشمام جمع شد... یآور ادی با

 بشه خدا؟  ینجوریا دیبا چرا

 .ریو ازم نگ میازت شکر کردم ، حاال خوشبخت میچقدر بابت خوشبخت ایخدا

 ....خوامیو از تو م الدیمن م ای.. خداریو ازم نگ الدمیم

 رفتم. رشیبلند شدم و به سمت پذ یاز رو صندل مهیافتادم..... سراس الدیم یگوش ادی هوی

 خانم دیبه پرستار گفتم: ببخش رو

 بلند کرد و بهم نگاه کرد.. توریانو از رو م سرش

  دییبفرما-

  رم؟یاز کجا بگ دیو با یفرامرز یآقا یسرفه صدام و ساف کردم و گفتم: گوش هی با
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 باشه  یقسمت امانت دار کنمیفکر کرد و گفت: فکر م کمی

... یقسمت امانت دار یرفتم و شروع کردم به گشتن تابلو یاصل یسست به سمت راهرو یکردم و با قدم ها تشکر

  خواستمیو رو م یفرامرز یآقا یگوش دینشسته بود گفتم: آقا ببخش توریکه پشت مان یرمق رو به مرد یب

 گفت: همون آقا که ضربه به سرشون خورده؟ یمکث کوتاه بعد

 ....دیقطره اشک از چشمم چک هیو تکون دادم و همزمان  سرم

  د؟یارد شونیبا ا یبده گفت: شما چه نسبت لیبهم تحو نکهیاشت و قبل او برد یکه کنارش بود گوش ییقفسه ها از

 همسرشم. ..-

 و به سمتم گرفت... یو تکون داد و گوش سرش

شم همه تال دیو روشن کردم و شروع کردم به جستجو.... با یراه افتادم و گوش یقبل یبه سمت جا یگرفتن گوش بعد

من  یتماس با گوش نی.... گزارش تماس هاش و چک کردم .. آخرکردمیم دایو پ الدیحال م یتا باعث و بان کردمیو م

 . یانیک ایبود و قبلش آر

 . ..کشمشی: خودم م شدیاکو تکرار م نیتو گوشم ع ایآر یصدا

 و روهم فشار دادم .... چشمام

 دوباره شروع کرد.... قلبم

 کنم؟... دایو سرگردون و از کجا پ یتکرار یسوال ها یجوابا

 ؟یبه سمتم اومد و گفت: کجا رفت دنمیبا د اریمه

 .رمیو بگ الدیم یراهم ادامه دادم و گفتم: رفتم گوش به

 ؟یریاز پشت سرم اومد: االن کجا م صداش

 ..ومدیازش ن ییصدا گهینماز خونه د رمیم-
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 مکث به سمت نماز خونه رفتم... بدون

 با خدا حرف داشتم. ایدن هی

 تا بحال انقدر حالم بد نبود ... یهجده سال زندگ نیا تو

 سخت نداشتم... طیبه شرا عادت

 ....دونمیو م یاالن قدر خوشبخت و

............... 

....... 

 

 *^ادامه^*

 

 ..غی... در. یبشه ول رمیدستگ یزیبالخره چ دیتا شا گشتمیو م الدیم یگوش نطورینماز خونه نشسته بودم و هم داخل

 .... یتو صحفه اصل رفتم

 ...نهیزم ریافتاد به تصو شممچ

 تو دستم بود... تاریساحل نشسته بودم و گ یمن بود که رو شن ها عکس

 .....دیقطره اشکم از چشمم چک هیرو لبم اومد که همزمان  یتلخ لبخند

 کنارم نشست... یتو خاطرات غرق شده بودم که احساس کردم کس نطوریهم

 نگاه کردم..... بهش

 اونم من و نگاه کرد... کنمینگاهش م دید یکه وقت بایبود تقر یساله ا ۱۶ دختر
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 بود..... یچشماش آب اونم

 . ..دادینم یبیبهم حس غر نگاهش

 زم؟یعز یبهم گفت: خوب رو

 ؟یزدم و گفتم: نه شما خوب یجون یب لبخند

 تو چرا؟؟؟ یمنم نه ول -

 به گلوم حجوم آورد. ... بغض

 شد..تار  دمیتو چشمام جمع شد و د اشک

 ...نیآروم باش شده؟؟؟یو رو شونم گذاشت و گفت: عه خانم چ دستش

 گوشم تو کما... گریج یآروم باشم وقت یگفتم: چجور زدمیطور که هق م همون

 ؟یچجور

 کردن و سر خوردن رو گونم.... دایهقام شروع شد و اشکام راهشون و پ هق

 و متاسف بود..... کردیچند لحظه آروم تر شدم و به دختر نگاه کردم که نگاهم م بعد

 .... شنیانشاهلل خوب م-

 انشاهلل...-

 ؟؟؟یینجایشما چرا ا-

 پر شد از اشک و گفت: داداشم تصادف کرده.... چشماش

 حالش چطوره؟  -

 تو کما و هق هقاش شروع شد...-
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 خدا....... یا

 چقدر بد.... یوا

 نماز بخونم... رمیوضو بگ رمیآروم شد رو بهش گفتم: من م نکهیا بعد

 ...امیو گفت: منم م ستادیو تکون داد و همزمان با من ا سرش

....... 

 ...... یالکرس تیرکعت نماز حاجت خوندم و نشستم رو به سجاده و شروع کردم به خوندن آ دو

 . ...ضایکل مر یدعا کردم هم واسه برادر دختره و هم برا الدیواسه م هم

 .....دیهق هقاش به گوشم رس یسجده زد و صدا ایمیک

 ......ادیته دل واسه برادرش دعا کردم که به هوش ب از

 به هوش اومد.... وانیک ایمیک ایمیپسره جوون اومد که گفت: ک هی یگذشته بود که صدا قهیپنج دق بایتقر

 یکرد رو جا زونیپاشد و چادر نماز و او عیسر دیرس ایمیکلمه از مخاطب پشت در نماز خونه به گوش ک نیکه ا نیهم

 کارن؟ ؟؟؟ یگیمخصوصش و رو به مخاطب گفت: راست م

 .. ششیپ میبر رونیب ایب زمیآره عز-

 و باز کرده ها.... چشماش

 ..یداداش امیگفت: االن م یخوشحال با

 ...زمیعز ادیهم به هوش ب الدیآقا م کنمیعا مزانو زد و گفت: من د کنارم

 جونم... ایبا شما مح ییخوشحال شدم از آشنا یلیخ

 و بدو از نماز خونه خارج شد..... دیبعدش لپم و بوس و

 التماس کردم..... الدیبه هوش اومدن م یکردم و سرم و رو مهر گذاشتم و خدا رو برا خداروشکر
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............ 

................. 

 

 * ......^ادمه^*

 

 تا بذارم سرجاش   .... کردمیچادر نماز و تا م داشتم

 ..... منو ازجا پروند .... لمیزنگ موبا یصدا هوی

 ..... زدیروش چشمک م مایفاط اسم

 جواب دادم .... عیسر

 بله ..... -  

 ...  ای... مح ایمح -

 ...... گهیشده حرف بزن د یچ -

 .... الدیم -

 ..... سادمیصاف وا عیو گفت سر الدیاسم م تا

 نه .... ای یزنیحرف م -

 بهوش اومد ....  الدیم -

 از دستم افتاد .... یگوش

 .....دیبار یاشکام پشت سرهم م جانیشدت ه از
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 رو به قبله سجده شکر رفتم.... همونجا

 ..... زدمیم هق

 سمت اورژانس .... دمییرو برداشتم .....دو یبلند شدم و گوش عیسر

 اتاق  ..... یجلو دمیرس ات

 همه اونجان .... دمید

 .... ختنیریاشک م یاز خوشحال همه

 برم داخل .... خوامیم -

 وارد اتاق شدم .... عیسر

 بود .... خواب

 گرفتن ..... روین پاهام

 به سمتش پرواز کردم ....  

 نرمشو .... یگذاشتم رو موهاش .... ناز کردم موها دستمو

 ....دیلرز یم صدام

 عشقم .... الدمیم -

 بم و گرفتش .... ی.... چقدر دمو دستگاه بهش وصل بود .... باصدا دیلرز پلکاش

 .... ایم ... مح..... مح -

 ....  ایجان مح -

 بوسه زدم..... هی شیشونیشدم از پ خم
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 خودتو خسته نکن .... ادیعشقم بخواب ... ز -

 ...ام باهات .... ح .... حرف بزن ...م ...خویم -

 .... الدیبذار برا بعد م -

 و محکم گرفت ... دستم

 خمارشو زوم کرد رو صورتم .... یچشما

 .... یاگه .... اگه ... من نبودم ..... قو .... قول ... بده ... از خودت و بچم .... مواظبت .... کن -

 ..... یچ یعنیحرفا  نی.... ا الدیعه م -

 قول ... قول ... ب....ده .... -

 ....  دیرو گونه هام چک دیمروار نیع اشکام

 حرفو نزن ..... نیا گهیتو د ی....ول دمیقول م -

 .... یکن ی.... زندگ دی.... با .. با ی.... خوشبخت ... بش دی..... بعد .... بعد ....من با ایمح -

 ...... دیلرز ی.... صدام م الدیم -

 حرفا رو ..... نیتموم کن ا -

 دوستت دارم .... یلیخ ایمح -

 دوستت دارم .... یلیمنم خ -

 بوسه از لباش گرفتم .... هیشدم و  خم

 

 * .....^ادامه^*
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 فاصله گرفتم .... ازش

 ....  ایمح -

 جونم .... -

 .... یلی.. تو ....ل... ما .... من مجنون .... بودم .... تو .. یباشه ... که ... تو زندگ ادتی -

 لبخند زدم .... هیروش  به

 احساس کردم بدنش سرد شده .... -

 .... چشماش خمار بود .... دیبود شا یعاد

 ... ایمح ....مح -

 .... ومدیتر م نییصداش هرلحظه پا تن

 ... دمیترس

 جونم .... -

 خد ... خدافظ ..... -

 .... نمیبه قفسه س دیکوب یخودشو محکم م قلبم

 ....دیلرز یگرفتم .... چونه ام از بغض م دستشو

 .... یگیم یچ الدیم -

 دستش رو دستم کم و کمتر شد ... فشار

 .... الدی... م یم -
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 ممتد دستگاه و دستاش .... یصدا

 سرد سرد بودن .... که

 نه ... -

 امکان نداشت  ... نیا

 .... کردمینگاه م اددیدستگاه که خط صاف و نشون م الدیگشاد شده به م یچشما با

 نهههه ....    

 زدم .... داد

 دکتر و صدا کنهههههه ..... یکی -

 تو بغلم گرفتم .... سرشو

 .... هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 زدم .... داد

 .... الااااااااااااددددددینهههههههه .... م -

 اتاق محکم باز شد .... در

 که همه اومدن تو .... دمید

 ر و چند تا پرستار ....همراه دکت به

 بزور منو کشوندن اونطرف .... پرستارا

 شد دور شونه هام .... دهیچیپ اریمه یدستا

 که ولم کنه  ..... کردمیم تقال
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 .... الاااادیولمممممم کن .... م -

 .... دمیدکتر و شن یصدا

 ..... دیاریتمرکز کنم .... دستگاه شوک ب تونمی.... نم رونیب نشیببر -

 تنهام نذاااار تورو خدا تنهاااام نذار ...... الااااادیم -

 رو دستاش بلندم کرد ...... .   اریمه

 .... رونیرو فرستاده بودن ب همه

 .... زدمیها داد م وونهید نیع

 .... زدنیزار م سایزهرا و مل مامان

 ... شهیرسوندم پشت ش خودمو

 .... شدیم دهیحکم کوببدنش از تخت جدا و م شدیکه بهش وارد م یشوک باهر

 ... شهیبه ش زدمیم محکم

 ....کردمیم هیگر

 .... زانو هام سست شد .... دمیکه د یزیبا چ نکهیا تا

 خوردم .... نیزم

 تکون داد و ..... یبا تاسف سر دکتر

 شد .....     دهیکش الدیکه رو سر م یپارچه ا -

 با همه توانم داد زدم .... -

 چرا آخه منو عشقممممم ...... اااااینهههههه خدا -
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 .... ومدیو ناله م هیگر یصدا

 تار شد .... چشمام

 که دکتر گفت ... دمیآخر شن لحظه

 .... غم آخرتون باشه ..... میانجام داد ومدیاز دستمون بر م یمتاسفم ما هرکار -

 ....مارستانیافتادم کف ب حالیب

 .... ختیر اشکام

 ...برام سخت شده بود . دنیکش نفس

 شدن دستان پدرم دور کمرم بود.... دهیچیکه حس کردم پ یزیچ نیآخر

 ..... الدیم شیمنکه از خدامه برم پ یعنیعشقم  شیپ رمیم منم

 ..... دمینفهم یزیچ گهید

😔😔😔😔😭😭😭😭😭 

 

 *^ادامه^*

 

 (مای)فاط

 

 افتاد...... یاتفاق بد چه

 ...ایاومد سر مح یبالئ چه
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 افتاد تو خانواده ها... یشیات چه

 ..میو باور نداشت الدیرفتن م چکدومیه

 ...دیگنجیکه نم یکیتو مخ من     

 شد؟ ینجوریا ییهوی چرا

 داغون تر نبود؟  ایبکشه؟ خدا یچ خوادیم الدیبدونه م ایچرا؟ مح ایخدا

 ....یجو بد چه

 (ای) پدر مح میخونه عمو محسن بود همه

 بودن.... دهیپوش یمشک همه

 کس تو حال خودش نبود.... چیه

 بود.... میو خاله مر اریو مه ایقرار تر از همه مح یب

 ختم خونه اونا باشه.... یهم که خونه خودشون بودن و قراره فردا بعد خاک سپار الدیم خانواده

 بزارن. .. خوانیو تو قبر م الدیم یوقت ادیب خوادیم ایبه سر مح ی.... چیوا

 ...... 

 در به خودم اومدم.... یکر بودم که صداتو ف نطوریهم

 به سمت در... دینگاهشون چرخ همه

 شدن که چند تا کاغذ تو دستشون بود... ییرایو محمد وارد پذ بهنام

 ...زدیتو بغلش گرفته بود و اشک تو چشماش موج م ارویافتاده به سمت عمو محسن رفتن که مح یشونه ها با

 ها  هیآب گلوش با سر و صدا قورت داد و برگه رو به سمت عمو محسن گرفت و گفت: عمو اعالم محمد
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ا رو از برگه ه یکیلرزون  یو با دستا ستادیاومد و تو جاش و مقابل محمد ا رونیاز بغل عمو ب ایجمله مح نیگفتن ا با

 شد به برگه.... رهیگرفت و خ

 بود.... ایمح ینگاهشون رو همه

 ...  یدلسوز با

 تاسف... با

 .....نیقلبش گذاشت و با زانو افتاد زم یزد و برگه رو رو هق

 ...هیو داد و گر غیکرد به ج شروع

 .....افتادیم هیکه آدم به گر کردیم هیگر یجور

 ...دادیداشت ارومش کنه و شونه هاش و ماساژ م یسع یمهد

 ... رمیبم یهق هاش گفت: اله ونیم

 بکشن.... ینوار مشک الدمیرو عکس م دی؟ چرا باشد ینجوریخدا چرا ا یا

 ؟یچرا نفسم و گرفت ایشد؟ خدا ینجوریا هویچرا  میقرار بود ما خوشبخت بش ایخدا

 خونه به لرز افتاد.... یآخر و انقدر بلند گفت که ستون ها جمله

 و ... کایرو سرام دیکوبیو م دستاش

.............. 

 ...دیرس یتموم شد و وقت خاک سپار نشیو جو سنگ اشیهم با تمام بد امشب

 

و رو سرشون گرفته بودن و با ال اهلل  الدیبهشت زهرا که م ابونیبه سمت خ دیکه باال گرفت سرمون چرخ یصدا با

 . ..اوردنشیآالله  م
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ودن و ب دهیچیپتو پ هیکه روش  یالدیشده بود به م رهیخ یرسوندم و شونه هاش و گرفتم که با ناباور ایو به مح خودم

 �😔�رو سر مردا بود و....

 

 *^ادامه^*

 

 : دروغه.. گفتیم یلب ه ریبود ز رهیخ الدیبه جسد م یکه با ناباور همونجور

 .....رفتیهم صداش باالتر م ایمح شدیتر م کینزد الدیکه جسد م یهر فاصله ا با

 و باز کردن..... الدیجلوشون گذاشتن و صورت م سایو زهرا جون و مل ایمح ادیآخر جسد و به اسرار ز و

 ..... الدیم دهیرنگ پر صورت

 (ای)مح

 

 و رو گونش گذاشتم...... دستم

 سرد بود.... سرد

 چشماش کبود بود..... ریشده بود و ز دیسف دیصورتش سف رنگ

 .....غیدر یعکس العمل شدم ول هیچپم و رو گونش گذاشتم و منتظره  دست

 من مرده بود... الدیواقعا م انگار

. یباهام بمون یخوایم شهیدروغه.. پاشو به همه بگو که مثل هم نایدور دونم پاشو پاشو بهم بگو همه ا زی، عز الدمیم -

.... 

 ؟ بگم یمن به بچمون چ یحاال که رفت الدیهق زدم و گفتم: م ستین یخبر چیه دمید یو وقت دمیکش قیعم نفس
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 ...یچرا تنهامون گذاشت الدیم

 بود....... دهیو صورت رنگ پر خیبسته شده و تن  یهمه سوال من چشما نیا جواب

و بلندش کردن و گذاشتنش تو  دنیچیپ الدیاز پشت شونه هام و گرفت و اون نامردا دوباره کفن و رو صورت م یکی

 قبر.....

 .... دیو داد زد: خاکش نکن دمیو به سمت قبر کش خودم

 .... .دیو خاک نکن الدمیم

 نامردا... دیزیخاک نر میزندگ یرو

 یو رو یاون لعنت دیزی... نردی... خاکش نکنزهیواسم عز دیکنیکه خاکش م یو گفتم: اون دمیکوب نیو زم دستام

 ...میزندگ

 

 نداشت.... یا دهیفا چیداد ه غیج نهمهیا

 خروار ها خاکه..... ریاالن ز میو خاک کردن... مرد زندگ عشقم

 یهست ی... چه موجود بدیریادمارو بگ ادیکه دلت م یو رو خاکش گذاشتم و آروم گفتم: تو چقدر نامرد هست سرم

 ....یتو مهال نداد یآرزو داشت ول یمن کل الدی... میندار یکس و ناکس رحم چیکه به ه

 سپرم دست تو ... الدمیو گفتم: م دمیو رو قبرش  کش دستم

 مراقبت کن...  ریاون ز ازش

 جاست...... نیچند منم چند روز بعد جام هم هر

 از شونه هام گرفت و بلندم کرد...... یکی

 بودم...  ستادهیرو پاهام ا یمهد یزور دستا به
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 ...هکنیم هیانداخته بود و از لرزش شونه هاش معلوم بود داره گر نییلحظه چشمم خورد به باباجون که سرش و پا کی

آورد و نگاهش بهم افتاد.... دستاش و ازهم باز کرد و من و به آغوشش دعوت کرد..... سمتش رفتم ... سرش و باال  به

 استخونام در اومد.. یمحکم بغلش کردم که صدا یجور

پسرش  یو حاال تو اوج جوون دیو کش زشیو عز دونهی یکیسال زحمت پسره  ۲8گذاشتم که  یو رو شونه مرد سرم

 و به خاک سپرد....

 ......کردمیم هیازادانه گر........ تو بغلش 

که واسه بچت ضرر  یدونی... آروم باش نازگلم... مزمیتو گوشم آروم گفت: آروم باش عز یبم و دو رگه ا یصدا با

آروم باش و انقدر  زمی.... پس عزختیریو زمان و بهم م نیزم دیدیبود و اشکات و م نجایا الدیاگه م یدونیداره... م

 نکن... نزار روحش ناراحت و گرفته بشه... هیگر

دوباره  ادیم ادمیجمله هاش  یوقت یکه زد عمل کنم ول ییکردم به حرفا یتر به خودم فشار دادمش و سع محکم

 ....گرفیم میگر

که قرار بود باهاش  یکرد... کس رمیغافل گ یاومد خونه و اون طور شیکه دو روز پ یالدیم نیهم شهینم باورم

 خروار ها خاکه..... ریخوشبخت بشم االن ز

........ 

 

 *......^ادامه^*

 

 رفته بودن .... همه

 بودن ........... نیتنها باشم تو ماش خوامیم نکهی.... که او نام به اصرار ا میمونده بود مایو فاط ایو پر اریمنو مه فقط

 برد خونه .... نارویمامان اریبزور من و مه بهنام
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 نشسته بودم .... الدیخاک سرد م کنار

 .....دیبار یوار م وانهید اشکام

 برام سخت بود .... یلیباورش خ هنوز

 شدم که پدر بچمه .... یعذادار عشق دیتازه عروس بودم .... به سال نکش من

 سرنوشتش باشه آخه .... نیا دیچرا شوهر من با ایخدا

 م ....بخت بش اهیس دیمن با چرا

 پدر باشه .... یب دیبچم با چرا

 ....     زدمیم ضجه

 زدم .... داد

 ..... ییییییینه بدبخت خواستمممممیم یخدااااااااااااا من خوشبخت -

 گرفت ..... شیکردم گلوم آت احساس

 بهمن ماه ..... هوا سرد بود و پر سوز..... یشب بود ..... هوا آخرا یکاینزد گهید

 ...و برق زد . رعد

 .... دنیبارون شروع کرد نم نم به بار 

 انداختم... الدیرو خاک م خودمو

 .... شدیسردش م یلیخ ینطوریسردش بشه.... ا خوامینم

 شدت گرفت .... بارون

 به صورتم .... زدیکه شالق م یجور
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 پر از بغض زمزمه کردم .... یو صدا یاشک یخودم با چشما با

 ... یدونیخستم ..... بزن بارووون تو م یپلکا یبزن بارون ..... ببارانا .... به رو -

 رفت و پژمردم .... هزار بار از غمش مردم ... نکهیاون هستم ... با ا ادی هنوزم

 بازم دوسش دارم .... یول

 ذارم..... یتنها نم فکرش

 اون هستم .....  ادی... هنوزم  یدونیزن بارووون تو مخستم .... ب یپلکا یبارون .... ببارانا .... به رو بزن

 شد .... نیسنگ پلکام

 رو دستاش بلندم کرد .... یکیآخر فقط حس کردم که  لحظه

 .... دمینفهم یزیچ گهید بعدش

******* 

 ... #اریمه#

 

 از درد بود ... یاون صحنه برام کوه دنید

 .... الدیخودشو انداخته بود رو خاک م ایمح

 ....دیبار یبه شدت م بارون

 .... ستیکه حالش خوب ن دمید

 شدم .... ادهیپ نیاز ماش عیسر

 شدم .... سیخ یا قهیبارون دو دق ریز
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 حال رفته بود.... از

 .... نیبغلم راه افتادم سمت ماش گرفتمش

 بودن .... نیتو ماش یو فاط یپر

 در عقب و باز کرد .... عیسر یفاط

 ش ...رو گذاشتم کنار ایمح

 بود .... ایگشت عقب و حواسش به مح یجلو نشسته بود و دائم برم امیپر

 .... شیشونیو گذاشت رو پ دستش

 درمانگاه .... وفتیسوزه راه ب یتو تب داره م اریمه -

 باشه .... -

 از جاش کنده شد ...... نیرو گاز فشردم ..... ماش پامو

 درمانگاه ..... نیکتریسرعت راه افتادم سمت نزد به

 

 * .....^ادامه^*

 

  #اریمه#

 

 داشت .... دیافت فشار شد ایمح 

 نگران شده بودن زنگ زدن .... نایسرم بود .... مامان ریز
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 تر بود انداختم .... یمهتاب شهیکه از هم دشینگاه به صورت رنگ پر هی

 سالش بود ... ۱8همش  خواهرم

 عاشق شد .... زود ازدواج کرد .... زود

 مادر شد .... زود

 بخت شد .... اهیس زود

 تو چشمام حلقه زد .... اشک

 .... شدیم ینطوریا ایو مح الدیسرنوشت م دیبا چرا

 ..... ادیم ایپدر بدن یکرده که ب یبچه چه گناه اون

 .... فهیضع یلیدرد خ نهمهیخواهر من واسه ا ایخدا

 درداشو بذارم رو دوش خودم .... تونستمیکاش م ایخدا

 .... سپرمشیرحم کن ... بخودت م بهش

 .... دیقطره اشک لجوجانه رو گونه ام چک هی

 از دست دادم .... قمویرف نیزتریعز

 .... ستین الدیم گهیسخته باورش که د یلیرفت .... خ داداشم

 .... اریمه -

 افتاد .... راشی.... نگام به نگاه گبرگشتم

 کرده بود کاسه خون شده بود .... هیسمتم ..... چشماش ازبس گر ومدا

 و گرفت ... دستم
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 .... گهید یرفتیم مایتو ام با فاط یخانمم خسته شد -

 .... ارمیهم تو تو خونه دووم نم نجاسیا ای.... هم مح تونمینم -

 بردش بزور خونه ..... مایاومد دنبال فاط بهنام

 کنم ..... یرو راض یمن نتونستم پر اما

 .... یرو صندل میگرفتم نشست دستشو

 ....دیلرز یاز بغض م صداش

 کرد آخه چرا .... ریهممونو غافلگ الدیکشه مرگ م یعذاب م یلیخ ایمح اریمه -

 کردن .... هیکردن به گر شروع

 دار .... یباال فرستمیخورم قاتلشو م یقسم م -

 زل زد تو چشمام .... هوی

 .... هیک یدونی.. تو م.. یدونیم -

 به احتمال صددرصد .... -

 خب ....  هیک-

 خانمم ....  یفهم یبعدا م -

 .... کردیشک نگام م با

 .... کنمینم ینترس کار -

**** 

  #ایمح #
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 احساس سردرد چشمامو باز کردم .... با

 المپ چشمامو زد .... نور

 که بهتر شدم چشمامو باز کردم ... کمی

 که سرم اومده افتادم .... یبتیمص ادی هوی

 اومدن تو اتاق ... اریو مه ایکار  من پر نیاز رو تخت بلند شدم که همزمان با ا عیسر

 اومد سمتم گرفتتم بغلش .... ایپر

 کردم .... هیتو بغلش گر دیترک بغضم

 ....دیلرز یمردونه م اریمه یکه شونه ها دمید یکرد .... م هیبا من گر اونم

 ... کردیم هیکه واسه درآوردن سرمم اومده بودم داشت گر یکه پرستار کردمیم هیوز و درد گرپر س انقدر

 .... ایآروم باش مح -

 گرفته ....  شیآت گرمیج یپر تونمینم -

 .... بردنیم نیدستامو گرفته بودن و به سمت ماش اریو مه یپر ختمیر یکه تموم شد همون طور که اشک م سرم

 همه مردم بهم دلسوزانه بود .... نگاه

 قبرستون .... نهیاگه نفرستمت س ستمین ایمح یانیک ایآر

 

 *^ادامه^*
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 بودم...... رهیمبل نشسته بودم و به روبه رو خ رو

 ....امیاز خودم در ب تونستمینم

 ....زمیکه اشک بر هیبدتر از اون حالم

 خوره تو مغزم بود.... نیع هیبق یهق هق ها یصدا

 بود.... الدیسوم م روزام

 بخت شدنم گذشت... اهیروز از س سه

 ....یزندگ نیشده ا یجهنم چه

 رفته.... میکه زندگ یزنده بمونم وقت دیبا چرا

 کردنه. . یزندگ دنیگفته نفس کش یک

 نفس بکشم؟  لیدل یب دیچرا با کنمینم یو زندگ ستین میکه زندگ حاال

  ؟یخاطره ک به

 که بابا نداره؟  یا چارهیخاطره بچه ب به

 رفته؟  ایباباش از دن یوقت ادیب ایبه دن دیبا یچ برا

 تر شد...... یجد ممیتصم

 ...رمیم من

 از همه دور باشم... خوامیم

 بهم برسه... یاحد چیدست ه خوامینم

..... ..... 
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 به سرم اومد .... بتیمص نیا یسالگ ۱8بدبختم که تو سن  چقدر

 .....هه

 ..شد... یخوشبخت عجب

 ...ستادمیو رو هم فشار دادم و ا چشمام

 لحظه سکوت همه جا رو گرفت... کی

 زمیعز یریگفت: کجا م مامانم

 ادیبخوابم خوابم م رمیگفتم: م رفتمیافتاده به سمت پله ها م یکه با شو نه ها یانداختم و در حال نییو پا سرم

  یتا تنها نباش امیاز جاش بلند شد و گفت: منم م مایفاط

 تنها باشم  خوامیم خوادیبهش کردم و گفتم: نم یجد نگاه

 نگفت و نشست تو جاش... یزیچ یکرد ول تعجب

 نزدم و از پله ها باال رفتم. یحرف گهید

 اتاقم شدم... داخل

 همه جا نگاه کردم.... به

 کردم.... یسال توش زندگ ۱8که  یاتاق به

 

 *^ادامه^*

 

 . ...دیچیپیبار بود که عطر تنم تو اتاق م نیآخر
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 قفلش کردم... دیدر و بستم و با کل 

...... 

 سرد حموم و آب و باز کردم..... یها ینشستم رو کاش ارمیلباسام و در ب نکهیحموم شدم و بدون ا داخل

 . ...دیلرزیتنم م کل

 زده بودن.... خی انگشتام

 و از توش در اوردم. ... یکیو باز کردم و  غیت بسته

 کردم.... بازش

 ....دیلرزیم دستام

 ....غیت یزیافتاد به ت نگاهم

 ببره..... الدیم شیمن و پ یزیت نیبود ا قرار

 ...  یتو شکمم گفتم: مامان کیو دست چپم و گذاشتم رو شکمم و رو به موجود کوچ دیاز گوشه چشمم چک اشک

 ...دمیه بودن به تو رو نماگه اجازه زند دیادامه بدم.. ببخش تونمیمن نم دی. .. نازگلم. .. ببخشخوشگلم

  ؟یمامان یکه چ یایب ایدن به

  ها؟

 ...یدوست دارم مامان یلیخ

 ..یمامان تونمینم گهیزدم و گفتم: د هق

 ... زمیعز میبر دیبا ما

 بابات.... شیپ میریکنه . پس م یازمون مراقبت نم یکس میخونمون رفته... اگه ما بمون مرد
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 آب گرفتم..... ریو برداشتم ساعدم و ز دستم

 رگم گذاشتم..... یو رو غیراستم و باال آوردم و ت دست

 ....دمیو بستم و کش چشمام

 ......آخ

 و باز کردم... چشمام

 پر بود از خون.... نیگوشت دستم باز شده بود و کف زم 

 بود که ضعف رفتم... ادیانقدر ز دردم

 تار شد و کم کم چشمام بسته شد.. دمید

 سر و صدا...... یب رفتم..... آروم

 ... خداحافظ...یزندگ خداحافظ

😔😔😔😔 

 

 و دوم*** ستی***فصل ب

 

 ( مای)فاط

 

 به اتاق خوابش گذشته بود... ایاز رفتن مح قهیدق 5 بایتقر

 دلم شور زد... هویچرا  دونمینم
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 بند دلم پاره شد.... انگار

 ....زدیتند م قلبم

 به سمت اتاق خواب رفتم.. پاشدم

 قفل بود... یول دمیکش نییبه سمت پا ررویدستگ

 نگران تر شدم... شتریب

  ی... خواهر ای.. مح  ایزدم: مح صداش

 ... ارمینتونستم طاقت ب گهید

 در و بشکونه. .. نیا ادیب یکی: دمیکش غیج

 وحشتناک بود...  غمیج

 ....دمیکوبیو خودم و به در م کردمیباال م نییرو پا ریدستگ یه

 شده بود... خیتنم  کل

 و همه اومدن باال... اریو مه یمهد دینکش هیثان به

 ؟ شده؟یبا حول گفت: چ یمهد

 رو صدا زد.... ایکرد و مشت زد به در و مح نییباال پا ررویدستگ

 شد... دهیکوب واریبه در .... در طاق به طاق بز شد و به د دیعقب و رفت به سمت در و محکم خودش و کوب اومد

 

 .....میشد اتاق وارد

 به سمت حموم رفت.... ستیتو اتاق ن دید یوقت یمهد
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 خونرو لرزوند. ...... یدادش ستونا یصدا هویکه  شدیچ دونمینم

 فاطمه زهرا.... ایحضرت ابلفضل....  ای:  یمهد

 زنگ بزنه امبوالنس. ... یکی

 که خشکشون زد... دنید یچ دونمیوارد حموم شدن و نم اریو مه عمو

 بود... رهیخشکش زده بود و فقط به در حموم خ ممیمر خاله

 شده؟یبود گفتم: چ رهیبه کف حموم خ یکه با ناباور یمهد یبه سمت حموم رفتم: آروم وارد شدم و تو چشما آروم

 ....کردیو تار م دمید اشک

 دست به سمت کف حموم اشاره کرد.. با

 ...نمیاون صحنه رو بب خواستمینم

 و چرخوندم و ..... سرم

 حموم خون شده بود... کل

 . .....دیچکیاز دستش خون م نطوریشده بود و چشماش بسته بود و هم زیخ مین ایمح جسم

 و ... کردیکه داشت از پشت تلفن با اورژانس دعوا م ومدیم ایپر یصدا

 

 ....دیاورژانس رس قهیبعد چند چند دق بایتقر

 رو بستن و نبضش و گرفتن.... ایدست و مح اول

 کند... یلیخ یول زدیم

 و کرد؟  نکاریرو به ما گفت: چرا ا شونیکی
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 گفت: عشقش فوت شده... ختیریمردونش م یهمون طور که اشک رو گونه ها اریمه

 حرکت کردن... عیرو رو برانکارد مخصوص خوابوندن و سر ایگفت و بعدش مح تیو تکون داد و تسل سرش

........... 

.  ........... 

..  ...... 

 

 ...... ^*ادامه*^

 

 زده بود ... گفت که .... هیتو اتاق بود دکتر دستشو بخ ایمح

 ازش رفته ..... یادیممکن بود جونشو ازدست بده و خون ز مشیاوردیم ریبود اگه د قیعم یدگیبر

 کرده بود که حال نداشت .... هیانقدر گر میمر خاله

 نشسته بودم .... ایکنار پر منم

 ... یپر -

 بله ... -

نکرده بهنامو از دست بدم  یخودشو نابود کنه .... البته خب حق داره منم اگه خدا ترسمیم یستین ایتو نگران مح -

 .... کنمیم دایحالو پ نیهم

 گذاشت رو دستم ... دستشو

 ه ...کارا نکن نیغافل از ما از گهیباشه که د ایبه مح یدنگ شیحواسمون ش دیفکرا نکن ... فعال با نیاز -

 آره ....   -
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 ... اریشد سمت مه دهیکش نگاهم

 کشه  .... یداره عذاب م یلیخ اریمه -

 .... دهیداره عذابش م یلیخ ایسخته ... هم مشکل خودمون هم مح یلیخ -

 ... رهیم شیرفت بپرسم کار شما چطور پ ادمی ختیچن وقته اوضاع بهم ر نیانقدر ا -

 .... میبد شیآزما میر ینکرده مثل قبله حاال فردا باز م یفرق تمونیوضع -

 سمتش .... دیاز اتاق همه نگاها چرخ سایخروج پر با

 ... شمیپ ادیب اریمه گهیبهوش اومد م -

 رفت تو اتاق ...  عیسر اریمه

 نگه بهش .... یزیچ یوقت از دستش عصبان هی

 که باهاش بحث کرده .... دیفهم شدیم افشیاز ق رونیاومد ب اریمه نکهیتا ا میربع منتظر موند هی هی

 کرد ... شهیم کاریچ یداشت خب ول حق

 امضا کنم ... صشویبرگه ترخ رمیمن م -

 ****** 

 

  # ایمح #

 

 مرخص شدم ... شیساعت پ دو

 .... دمیو عذاب م الدیروح م ینطوریغلطا نکنم ا نیاز گهیبحثم شد بهم گفت که د اریبا مه مارستانیاتاق ب تو
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 نداشتم که بدم .... ینگفتم جواب یچیمن ه یبه فکر بچم باشم ... ول گفت

 تنها باشم ... استراحت کنم ... خوامیم ادین یتو اتاق بودم گفته بودم کس االنم

 خانمم .... ایمح -

   عطر بود نیترتنش برام به یتو بغلش...بو دی.... اومد جلو دستمو گرفت منو کش ی.... برگشت الدی.... م الدیم -

 .... ایخودتو نابود کن یبخوا نمینب گهید ایمح -

 ... یباش شمیتو باشم ... تو پ شیپ خوامیمن م -

 شمارو دارم .... یمنم هوا ایکنارتم ... هواتو دادم خانمم مواظب خودتو بچمون باش شهیمن هم -

 چشمامو زد باعث شد چشمامو ببندم ... ینور هیجدا شد....  ازم

 نبود ... شمیپ الدیم گهیچشمامو باز کردم د یوقت

 خودم  ادیفر ی.... با صدا الاااادیم -

 .... صورتم عرق کرده بود   .... دمیاز خواب پر  

 خودشو انداخت تو اتاق .... یمهد

 عطر تنش تو مشامم بود .... یهنوز بو کردمیم هیگر داشتم

 اومد جلو بغلم کرد .... یمهد

 ند اومد ازش خواستم تنهام بذاره اونم قبول کرد ....ب میکه گر نیاز بعد

 بود .... نهیزم ریتصو الدیبرداشتم عکس م مویگوش

 ... ختمیبا تک تک عکسامون و مرور خاطرات اشک ر یگالر رفتم

 برداشتم تو بغلم گرفتم .... یتختیشو که تو قاب بود از رو پا عکس
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 شد و به خواب رفتم .... نیشد که پلکام سنگ یچ دمینفهم

 

 *^ادامه^*

 

 ( مای)فاط    

 

 گذشت.... الدمیم هفت

 ....کردنیتو خودشون بودن و انگار تازه داشتن باور م همه

 تختم نشسته بودم و زانو هام و بغل کرده بودم... رو

 نگران جواب بابام بودم.... الدیفوت م هیجدا از قض راستش

 ..میهنوز به خانواده بهنام جواب نداد آخه

 ...یول دادمیبه من بود که بله رو م اگه

 ...شدیچ هوی دونمینم 

 و بستم و باز کردم و با تموم وجود عشق بهنام و حس کردم.... چشمام

 که اون و به من داد... کنمیبود پس خداروشکر م یهر دختر یآرزو یکلیخوشگل و خوش ه پسر

 کمکمون کرد... یلیمدت هم خ نیا تو

 خوب بود... یلیبا محمد خ رابطشم

 ...یمیصم یلیخ
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 ...یول

 �😔�..رسهینم اریو مه الدیرابطشون به رابطه م هیخوب

 .... یآخ

 ...رمیبم یاله

 بد شد .... چه

😔😔 

..... 

 هفته هم گذشت... کی بایتقر

 بهنام دوباره خونمون زنگ زد و جواب خواست..  مامان

 ...دیصبر کن کمی گهیدوباره گفت باباش م مامانمم

 ...زدیمشکوک م کمیراستش  یول کردیم کاریبابام چ دونمینم

 ...گرفتیبا بهنام گرم نم ادیز

 ...رفتیاخماش تو هم م میشستیهم من و بهنام کنار هم م یوقت

 ...کنهیهام اضافه م یبه نگران کمیرفتار  نیا خب

 بابا.... یا

 زنگ زدم.. ایو برداشتم و به مح یگوش

 تنگ شده... میدادیبهش و فقط سه ساعت به هم فحش م زدمیکه زنگ م ییواسه اون روزا دلم

 ....غیبکنه و فحش بارونم کنه و در تمیاذ میدوباره مثل قد خوادیدلم م چقدر
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 . ...یهع

 اول... بوق

 دوم... بوق

 .. سوم..

 ...چهارم

که  یاز خاطرات میدیشنیاسمش و م یکه وقت یزن شکست خورده.... همون هی یانرژ یخسته و ب یو .... صدا پنجم

 ...الیو غم و فکر و خ هیاالن فقط دلسوز یول میزنیتو ذهنمون لبخند م ومدیم

 بله..-

 ؟یخوب ایسالم مح-

 ...شهینه .. مثل هم -

 و رو هم فشار دادم.... چشمام

 ایمح-

 بله-

وحش ر ینطوری... ازمینکن عز یقراریبمونه.. توام ب ایدن نیقسمت نبود که تو ا ی.. ول یسخته خواهر یلیخ دونمیم-

 ....یدیو عذاب م

 هق هقاش بلند شد... یصدا

 تو چشمام پر شد و .... اشک

.... 
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 *^ادامه^*

 

 .چقدر گذشته بود که در اتاق باز شد و محمد اومد داخل. دونمی... نمدادمیگوشم بود و آهنگ گوش م هدست

 بابا کارت داره... ایگفت: پاشو ب یجد یلیبهش نگاه کردم که خ یو قطع کردم و سوال آهنگ

 شده  یکردم و گفتم: چ زیو ر چشمام

 ....یفهمیخودت م ایو با تاسف تکون داد و گفت: پاشو ب سرش

 اتاق خارج شد... از

 دنبالش رفتم... منم

 شده؟؟یچ یعنی

 استرس و دل شوره کل بدنم سرد شد... از

 بابا؟  نیو روبروش و کنار مامان نشستم و گفتم: کارم داشت دمیبابا سالم دادم و گونش و بوس به

 و تکون داد و گفت: راستش درباره بهنام و کارشه. ... سرش

 فرستادم و گفتم: خب ؟  نییگلوم و با سر و صدا پا آب

 کردم.... قیهاش و رو زانوهاش گذاشت و گفت: من رفتم همه جا درباره بهنام تحق آرنج

 درباره خانوادش نه... ی.. ولکردنیم فیهمه از بهنام تعر خب

 کردم.. قیتحق یو کالنتر یبزرگ و آگاه یمشکوک تر شدم و از شرکت ها منم

 هم گزارش گاچاق اجناس شرکتشون و دادن.... اونا

 ییادما نیدخترم و به همچ خوامیو نم تونمیمن نم یول نیدوست دار گرویهم د یلیتو و بهنام خ ونمدیباباجون م خب

 بدم.



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
431 

 

 

 تو چشمام جمع شد بود... اشک

 ....دیچرا با آخه

 بابا؟  یبه بابا گفتم: شما مطمئن رو

 ....دمیکار مسخرشون و د نیخودم هم ا یبا چشما یو تکون داد و گفت: حت سرش

  ه؟شیم یحاال چ-

 . ...هی... منم به مادرت گفتم که زنگ بزنه و بگه جوابمون منفنهیجرمش سنگ رنیدخترم اگه بهنام و بگ -

 کرد؟  یکار چیه شهینم یعنی-

ط خ هیاصال خط و بسوزون و با  ایجواب نده..  گهیبهنام د یبه تلفنا و اس ام اس ها گهی... به نظرم شماام د زمینه عز-

 عنوان جواب نده... چیبه بهنام به ه یبه کارات برس ول گهید

 ....هیگر ریمردونش گذاشتم و بغلش کردم و زدم ز یو رفتم کنار بابا نشستم و سرم و رو شونه ها پاشدم

 .دادیم تیبغل بابام بهم آرامش و امن فقط

  ؟ییشد بابا ینجوریگفتم: آخه چرا ا کردمیطور که هق هق م همون

 بوده ....  ینجورید و گفت: دخترم حتما قسمت او ناز کر سرم

.......... 

............. 

 

 * ^ادامه  ^*
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 خودم و زود گرفتم... میتصم

 بهنام به من دروغ گفته... یعنیکه بابا زد  ییحرفا با

 سرد شدم.... گهید منم

 مثل قبل شروع کنم... یغم و قصه ا چیخودم و بدون ه یعاد یگرفتم زندگ میرو کال سوزوندم و تصم یقبل خط

 . ...ندممیبه بعد فقط و فقط تو فکر درس و ا نیا از

 تر بخونم و تالش کنم...  یجد دیبا یول خوندمیواسه کنکور م نکهیا با

 

 (  ای) پر

 

 ..میشاپ قرار داشت یتو کاف اریبا مه امروز

 که کارم داره... گفتیم

 من شد.... دنیبهانه نفس کش نیبهتر بازم اریآزار دهنده مه یهمه مدت و روزا نیا بعد

 شاپ شدم... یکاف وارد

 گشت ... یدنبالش م چشمم

 مشخص بود.... یبلند مردونش همچ یها شیو ر یکرد.. از لباس مشک داشیپ بالخره

 نشستم... یو بعد گفتن سالم رو صندل رفتم

 ...ادیدر ب الیمن باعث شد تا از فکر و خ یصدا

 روم لبخند زد و جوابم و داد.... به
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 بگم.... یزیکه خواستم چ نیهم

 اومد ...  گارسون

 از ما دور شد.. میکه داد ییسفارش ها با

 پکر رفت تو فکر... اریمه بازم

 ...ادیکارم باعث شد از فکر در ب نیداده بود و گرفتم تو دستام و ا هیتک زیرفت تو هم و دستاش و که رو م اخمام

و گفت:  دیدست چپم و بوس یش و باهام عوض کرد و دستام و تو مشتش گرفت و باال آورد و آروم رودستا یجا

  ؟یخوب

 ....میو تکون دادم و گفتم: با داشتن تو اونم کنارم عال سرم

 گفت.... یزیلبخند زد نه چ نه

 شدم... نگران

 زدم... صداش

 شده؟ یزیچ اریمه-

 سر خورد و رو گونش موند... شیعسل یقطره اشک از چشما هیو تکون داد و .....  سرش

 من با پدرت حرف زدم... ایپاکشون کرد و گفت: پر زود

 ییپس ازدواجمون به جا خورهیبه هم نم مونیگروه خون ی... گفت وقتمیما باهم ازدواج کن ستیگفت صالح ن راستش

 ...رسهینم

و  دیشد و سرم داد کش یعمو پدرام عصبان یول میخوایبچه نمو  میخوایبهشون گفتم که ما فقط باهم بودن و م من

 . ..میخوریگفت که ما به درد هم نم
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 کردن.... دنیبدون اجازه من شروع به بار اشکام

 گرفت. ... یم شیداشت آت قلبم

 انداخت و ....  نییسرش و پا کنمیم هیدارم گر دید یوقت ارمیمه

 ....ییماام شد جدا قسمت

 ...رنیو از ما بگ یبه دست هم دادن تا خوشبخت دست یهمه چ چرا

 

بهم  یقول هی دیبا یول رمیم رانیاز ا یتو فراموشم کن نکهیکه گفت: من واسه ا دیچیتو گوشم پ شیانرژ یب یصدا

 ....یبد

 چشماش قرمز قرمز بود... یدیکه از فرت بغض سف اریمه یعسل یبودم به چشما رهیخ یواکنش چیه بدون

ازدواج برات جور شد توام قبول  تیو هر وقت موقع یادامه بد لتیمن رفتم تو به تحص نکهیبهم قول بده بعد ا -

 ..یکن

 

 و هق هقام شروع شد... هیدستام و رو صورتم گذاشتم و گر کف

 نه عشقم.. نمیبیخواهرم م نیبه بعد من تو رو ع نیاز ا گهینکن د هیحاال هم گر -

 

 اونجا بمونم.. تونستمینم

 شاپ خارج شدم.... یبه سرعت از کاف فمیو بعد برداشتن ک پاشدم

...... 

......... 
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 * ^ادامه  ^*

 

 )))) پنج ماه بعد (((( 

 ( ای)مح        

 

  یبلند شو آج ای... مح ایمح -

 دوست نداشتم چشمام و باز کنم... یبودم ول داریب

 تنها باشم ؟  خوامیخونه بگم م نیتو ا دیمن با چقدر

با  ایدن یها یکه اومد سرم... از همه نامرد یوقته چشمام و بستم... چشمام و بستم رو هر چ یلیو بستم... خ چشمام

 خدا حرف دارم....

 از اتاق خارج شد... دمیمحلش نم دید یصدام کرد و وقت گهیچند بار د اریمه

 راحت چشمام و باز کردم... الیبا خ    

 احت بود که تنهام...ر نیاز ا المیخ

 ...شمیغم و قصه هم برن تنها تر م اگه

 ...زارهیکه تنهام نم ییتنها یسالمت به

 راستم و گذاشتم رو شکم برجستم. ... دست

 بچمون شش ماهه بود... گهید االن

 مدت انقدر تکون نخورد که فکر کردم مرده...  هی یآروم بود... حت یلیخ
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 ...خورهیو تکون نم ذارهیخرابه رو بچه هم اثر م میو جسم یروح تیدکتر گفت که چون من وضع شیرفتم پ یوقت

که به خاطراتمون بر  شهیکه دل تنگ نباشم... نم تونمی.... نمادیاز دستم بر نم یکار یمهم بودا ول یلیخ واسم

 .....شمیغافل م یاتیح تیکه از وضع شمیاوقات انقدر غرق خودم م ینگردم.... اصال بعض

 آورد...... رونیب ییمن و از منجالب تنها میگوش یصدا

 کارم داشت؟  یچ یعنیبود...  مایفاط

 سبز و فشار دادم.... دکمه

 ؟؟؟یخوب ایسالم مح -

 ..دیترسیبود... انگار م یجور هی صداش

 داشت... وحشت داشت.. استرس

  ؟یسالم تو خوب -

 سینه من حالم خوب ن -

 شده؟یچرا؟ چ -

  گم؟یکه م یآدرس نیبه ا یایاالن ب نیهم یتونیم گمیم -

  ؟یبرا چ -

 ... زود خودت و برسون..فرستمی.. االن آدرس و برات م ایزود ب کنمیخواهش م -

 که خواستم حرف بزنم قطع شد... نیهم

 مجبورم که برم... نکهیمثل ا یشور زد.. اصال حالم خوب نبود ول دلم

 از اتاق خارج شدم.... لمیو بعد برداشتن مبا دمیپوش یو شال مشک یمانتو مشک هی

  زم؟یعز یریزد گفت : کجا م یزیلبخند محبت آم دنمیبا د مامان
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 دکترم. ... شیپ رمیم-

 افتاده؟  یاتفاق-

 ... خدافسرمینه برا چکاپ م -

 داد... انیو تکون داد و با کلمه به سالمت به مکالمون پا سرش

 برام فرستاد مایرفتم که فاط یبه سمت آدرس یگرفتن تاکس بعد

 

 *^ادامه  ^*

 

 شدم.. ادهیپ نیاز ماش یو حساب کردم و به سخت یتاکس پول

 بود.. یخلوت یجا

 نبود.. ابونیتو خ یو امد رفت

 کنم.. داشیتا پ امیجلوتر ب کمیگفت که  مایزنگ خورد.. فاط میگوش

 نرو. گفتیاز درون م یحس هیشده بود... شتریچرا دلشورم ب دونمینم

عقب  یها یرو صندل مایبود و فاط یکلیه یکه رانندش مرد یمشک نی... چشمم خورد به ماشتونستمینم یول

 هستن؟  یک شونیا مایگفتم: فاط یرو به فاط یکیسالم و عل چیبدون ه دمیکه رس نینشسته بود.. به ماش

 پر از بغض و ترس بود.. چشماش

 ..نیلطفا بش ایصرفه ساف کرد و گفت: مح هیو با  صداش

 شدم.. نیسوار ماش گهیفرستادم و از طرف د رونیو با حرص ب نفسم

 از جا کنده شد.. یبلند و بد یبا صدا نیکه در و بستم ماش نیهم
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 نگاه کردم.. اشک تو چشماش جمع شد و بغلم کرد.. مایبه فاط یسوال

 ....یومدیاروم گفت: کاش نم یلیگوشم خ در

 وحشت همه تنم و به لرز انداخت.... حس

 

 ......^ادامه*^*

 

 ..... یبودم به صندل دهیترس چسب با

 زدم ... داد

 ..... یلعنت یهست ینگهدار .... نگهداررر گفتم .... اصال تو ک -

 بود و زبونش بند اومده بود ..... دهیاونم مثل من ترس ماینگاه به فاط هی

 .....کردیم شویهمچنان داشت رانندگ اروی

 خدا از ترس کم مونده بود سکته کنم ....   یوا

 ..... شدمیم وونهید داشتم

 بهت گفتم نگهداررررر  ..... -

 که زدم برگشت و با پشت دست محکم خوابوند تو دهنم .... یداد با

 .... یصندل یشدم به پشت دهیکوب

 رو گوشه لبم احساس کردم یداغ عیما

 خون اومده بود ..... 
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 کارت تمومه  ..... ادیدر ب کتی.... ج طهیببر صداتو سل -      

 بند اومد .... زبونم

. ..... الدیاسمشو بذارم م خواستمیدوس داشت م الدیشد که م یخورد..... بچمون پسر بود همون یتکون م یهع پسرم

 تا مثل باباش مرد باشه .... 

 از من بدتر بود رسما الل شده بود ..... تشیوضع مایفاط

 .... ستادیترمز از حرکت ا هیبا  نیماش

 جدا کنم ..... یتونستم خودمو از صندل یبودم که نم حالیب انقدر

 سمت من باز شد ..... در

 .... رونیب دمیمرده بازومو گرفت و کش همون

 .... ولم کنه .... اونقدر دست و پا زدم که خسته شدم کردمیم تقال

تند و زننده تو مشامم  یبو هیقرار گرفت و  مینیب یجلو یدر برم که دستمال جوریدستشو ول کرد خواستم  هی تا

  دیچیپ

 ..... دمینفهم یزیچ گهید

      

*** 

 

 در باز کردن چشمام داشتم .... یسع

 پامو بسته بودن .....  دستو

 نگاه به اطراف انداختم .... هی
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داشت ..... منو انداخته بودن گوشه اتاق کف  کیپنجره کوچ هینمناک بود ..... فقط  نشیکه زم کیاتاق تنگ و تار هی

 سخت بود ..... یلیبسته برام خ یکه داشتم تکون خوردن با دست و پا یتیکردم بلند شم با وضع یسع نیزم

 موفق شدم و نشستم .... باالخره

 نبود ..... نجایا مایفاط

 ....ایباشن خداسرش آورده  ییبال نکنه

 ......  دیترس و وحشت اشکام رو  گونه هام چک از

 نبودم ..... تیوضع نیبود من تو ا الدمیاگه م االن

 رو تو قسمت کمرم احساس کردم .... یدرد بد هویکه پنج ماهه رفته ....  شهیباورم نم هنوز

 .... کردیدرد م یلیخ کمرم

 .... خوانیاز جونم م یچ نایا ایخدا

 رو کجا بردن..... امیفاط

 

 * ^ادامه  ^*

 

 مرد وارد شد... هیباز شد و  یبد یچقدر گذشته بود که در با صدا دونمینم

 که تو صورتم خورد باعث شد صورتم و برگردونم و چشمام و ببندم... ینور

 ...شدیم کتریبهم نزد هیشدم به مرده که هر ثان رهیخ

 و رو پاهاش نشست... دیرس کنارم
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 هیبودم.. فقط منتظر  رهیبهش خ ی. .. مثل گرگ زخمشیمشک یبودم به چشما رهیشناختمش... با نفرت خ تازه

 حرکت بودم تا تف بندازم تو روش...

 که من و بغلم کرد... شدیچ هوی دونمینم

 شه...مع ببود که باعث شد اشک تو چشمام ج الدیم ادیکنم... دوباره  یکار تونستمیدست و پاهام بسته بود و نم منم

 من؟  یایمح یو گفت: خوب دیعطر تنم و بو کش محکم

 و ندادم...  جوابش

 .که جدا شم.. زاشتیباز و هاش به حصارت گرفته بود و نم نیمن و ب یو محکم تکون دادم تا بلکه ولم کنه ول خودم

 زمیعز یدر بر یتون یوول نخور نم نهنهیا -

هام نره. .. واسم سخت بود که نگهش دارم و واسه بچه هم  هیتو ر فشیتن کث یموقع بو هیو گرفته بودم که  نفسم

 ضرر بود... 

 چرا گفتم دست و پات و ببندن؟  یدونیشد و گفت : م رهیباال به چشمام خ از

 شدم به چشماش... رهیقبل خ نیع بازم

 ...رمیبغل بگو آروم  میبار هم که شده زندگ کیواسه  یحت خواستمیانداخت و گفت: چون م نییو پا سرش

گذاشتم و محکم به عقب هلش دادم و  نشینتونستم تحمل کنم و دستام و که با طناب بسته شده بود و رو س گهید

 ..یداد زدم: به من دست نزن عوض

 شه؟ی.... بهم دست نزن چندشم مایآر ینیرو زم ونیح نیتر زیکنار... نفرت انگ برو

 شد...  رهیبه چشمام خ یزانو زد و با ناباور جلوم

 نیربگم: پست ت وونیح نیبه ا یروز هیکه با خودم هزاران بار تکرارشون کرده بودم تا  ییکردم به گفتن حرفا شروع

 .. یلعنت ینیرو زم وونیح

 ...یو خراب کن میو خوشبخت می.. چجور دلت اومد زندگ یو بکش الدمیدلت اومد م چجور



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
442 

 

 .... یریو هل ندم تا تو بم یندلاگه خودم اون ص ستمین ای... محیمستحق قصاص تو

 . ..کشمتیقسم م الدیتر داد زدم: به خاک م بلند

 سوخت.. انگار پاره شد.... هنجرم

 بهش نگاه کردم که چشماش پر از اشک شده بود... ختیریکه اشک فراوون از چشمام م یحال در

 ..کارا واسه به دست اوردنه تو بود نیگفت: بخدا همه ا یدو رگه ا یصدا با

داشته بار زور برم و تو رو ن ریحرفم تو کتش نرفت.. منم نتونستم ز یتو بشه ول الیخیگفتم که ب الدیبه م یلیخ من

و  و زدم یهمه چ دیبخورم... اون شب انقدر دلم برات تنگ شده بود که ق یباشم...من نتونستم دوباره شکست عشق

 و هل دادم....  الدیحرس م یاز رو

 گرفت ...  یم شیداشت آت گرمیج

 خاک باشه... ریاالن ز دیبا وونیح نیمن بخاطره هوس ا الدیم

........ 

 

 و سوم *** ستی*** فصل ب

 

 نفرتم بهش اضافه تر شد.. یلیکه گفت خ یجمله اخر با

  ؟یلعنت یخوایم میاز جون من و زندگ یچ نجا؟یا یمن و اورد یلرزون گفتم: برا چ یصدا با

. ....یشیو مال خودم م یکنی... اونجا باهم ازدواج ممیبر رانیگفت: قراره با هم از ا کردیکه دست و پام و باز م یحال در

 ...میکنیبچمونم باهم بزرگ م

 ...دیکوپیبه شمارش افتاد... قلبم هر لحظه اروم تر م نفسام
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 ...رهیمن و ببره عابروم م ایار اگه

 شد....  ترشیاسترسم ب زایچ نیفکر کردن به ا با

 .. چشمام و رو هم فشار دادم و دست راستم و گذاشتم رو قلبم....دیکش ریت قلبم

رومم ا کردیم ینگاهش بهم افتاد شروع کرد به صدا زدنم.... بغلم گرفته بود و سع یوقت ایکه ار دمیگوشه چشم د با

 ...غیکنه و در

 خورد و .... زیرو پوست پاهام ل یداغ هیاطرافم گنگ شدن و احساس کردم ما یچند لحظه همه صداها بعد

 بهش برسه... یبینگران بچم بودم که نکنه اس یهوش یو ب یحال یاوج ب تو

 و گذاشتم رو شکمم و .... دستم

 شد...... کیرفت و همه جا تار یاهیس چشمام

..............ّ .... 

................................. 

.................. 

 و اروم باز کردم... چشمام

 که تو چشمام خورد باعث شد چشمام و ببندم... ینور

 کردم چشمام و باز کنم...  یسع

 کس داخل اتاق نبود...... چیرنگ بود و ه یاب یوارایبا د یاتاق دمیکه د یزیچ نیاول

 جام...تختا بوده که االن بدونم ک نیرو ا رمیسردم بود.... انقدر مس یلیحس بود و خ یبدنم ب کل

 ....مارستانیب شهیهم مثل

 خارج کرده باشه.... رانیافتادم.... نکنه که من و از ا ایار ادی هوی
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 نگاه کردم.... قیدور و برم دق به

 نبود... یزیچ

 بودن شکمم بود... دهیکه توجهم و جلب کرد خواب یزیچ

 شکمم برجسته نبود... بچم... گهید

.......... 

 

 * ......^ادامه^*

 

 ..... کردمیمات و مبهوت به شکم تخته ام نگاه م هنوز

 اومده ..... ایبچم بدن یعنی

 زود بود که اون هنوز شش ماهه بود ..... یلیخ یول

 از درد نفسم رفت .... دیکش ریهام ت هیبخ یاز رو تخت بلندشم که جا خواستم

 کردمو بزور از رو تخت بلند شدم ..... مقاومت

 پرستار اومد تو اتاق .... هیکه  رونیاز اتاق برم ب اومدم

 ..... ستی... دراز بکش برات خوب ن یعه چرا از جات بلند شد -

 ..... زنهیچقدر حرف م نیا اه

 ..... شدهیبچم کجاست چ -

 راستش خانم بچتون .... -
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 .... یحرف بزن نصف عمرم کرد یبچم چ -

 .... امکان نداره ....  دمیاشتباه شن ای.. خداخانم .... نه .. گمیم تیمتاسفم بچتون سقط شده .... تسل -

 گرفتم ..... واریسست شد ..... دستمو به د زانوهام

 پسر من زندس .... یگیدو .... دوروغ ... م -

 رو گونم .... دیچک اشکام

 عشقم نمرده .... ادگاریکوچولوم نمرده .....  الدیبچه من زندس .... نه امکان نداره ... پسرم زندس .... م -

 سمت  راهرو ..... وفتمیرو تو پاهام حس کردم و باعث شد پرستار و کنار بزنم و راه ب روین هی هوی

 .... زدمیلب حرف م ریز ینطوریهم

 از پشت دستمو گرفت ..... یکی

 زدم ... داد

 پسرم .... شیبرم پ خوامیم یولم کن لعنت -

 آروم باش ... ای.... مح ایمح -

 نحسش بود .... خود آره

 ..... یعوض کثافت

 .... یماده ببر زخم هی نیبودم ع شده

 ... شیطانیش یکه پر از نفرت و حس انتقام بود زل زدم تو چشما ییچشما با

 با جذر بکشمت ..... خوامیفقط م گهیاالن د یعوض -

 هنوز کار دارم باهات .....  میبر دیبا وفتیراه ب -
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 .... امیجا نم چیولم کن من با تو ه -

 محکم گرفت برد تو اتاق ..... دستمو

 .... میبر وفتیلباساتو بپوش راه ب -

 .... نمیبچمو بب خوامیم خوامینم -

 اون مرده .... -

 ....  رمیگیامتقامشونو ازت م زامیبه مرگ عز ایآر یبتو چه عوض -

 ... دمیپوش لباسامو

 سمت سردخونه .... رفتم

 قلبم درد گرفت .... دمشید یوقت

 بدنش کامل نشده بود ..... یداخل یاجزا هنوز

 کردم که چشمه اشکم خشک شد .... هیگر انقدر

 ..... رمیانتقامتونو ازون پست فطرت بگ دمیبابات قول م شیپ یپسرم منو ببخش توام رفت -

 ایم و ببره خاک کنه و بهش بگه که آرپسر ادیدادم گفتم بهش زنگ بزنن تا ب ارویکه اونجا بود شماره مه یپرستار به

 رو برده ..... یمنو فاط

 ....  ایمح -

 صداش برگشتم به سمتش ... با

 ..... وفتیراه ب -

 راه افتادم سمت محوطه .... باهاش

 لحظه که غافل شد اومدم در برم که محکم گرفتتم.... هی
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 .... یاز دستم در بر یتون یکجا نم -

 ... دمییرو هم سا دندونامو

 ولم کن آشغال .... -

 .... وفتیراه ب گمیخفه شو بهت م -

 مقاومت کنم ..... ادیکه داشتم نتونستم در مقابلش ز یبا وجود درد نیمنو نشوند تو ماش بزور
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 میزندگ وجود نحسش و تو دیببره فرار کنم وگرنه تا آخره عمرم با رانیمن و به خارج از ا ایآر نکهیقبل ا دیبا من

 تحمل کنم....

 . .....سوختیو م دیکشیم ریاز اندازه ت شیو اون درده قلبم بود که ب کردیم تمیواقعا اذ یزیچ هی یول

 شکسته شد... نهمهیکه ا یقلب

 پاها له شد.. ریهمه ز نیا

 ....دیبازم تپ یول دیدرد کش نهمهیا

....... 

 ...کردیم یرانندگ ییباال یلیو با سرعت خ زدیبه خودم اومدم که داشت با تلفن حرف م ایآر یصدا با

 ....دیرو گم و گور کن مایدختره فاط نیا گمیم -

 .....ژ-

 ....خورهیبه چه دردم م مای... فاطگهید برمیرو م اینه فقط مح-
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 ...... ژ -

 ....کنمیم چارتونیبه موال ب میگفت: اگه لو بر تیعصبان با

 ادامه داد.... شیو قطع کرد و به رانندگ تماس

  ؟یمن و کجا ببر یخوایرو بهش گفتم: م یحال یب با

ه جز که ب ییجا هیزانوم گذاشته بودم و تو دستاش گرفت و گفت:  ینگاه بهم انداخت و لبخند زد و دستم و که رو هی

 زمینباشه عز چکسیخودم و خودت ه

 . .رسونهیکه من و به عشقم م ییجا هی

 .....رونیشده به ب رهیو از پشت پنجره خ رونیب دمیو با ضرب از دستاش کش دستم

 .. من اعصاب ندارم...ایو شروع نکن مح تیباز بد اخالق -

 جهنم.. -

  ؟یگفت یچ دمینشن-

 ... پست فترت اشغال...یاز بس که کر و خر -

 بغل و محکم ترمز کرد...  دیکش

و  بشنوم گهید کباریشد تو چشمام و با حرس گفت:  رهیبه سمت خودش برگشتوند و خچونم و گرفت و سرم و  ریز

  ؟یدی...... فهمکنمیقبل از ازدواج بکنم و م دیو که نبا یکار یکنیم یو بد اخالق یزنیباهام حرف م نطوریکه ا نمیبب

 ....یبخور یتون ینم یگوه چیهارش قفل بود گفتم: ه یکه چشمام تو چشما یزدم و در حال یزخند پو

 کرد و گفت: عه؟  زیو ر چشماش

 عارع. ... -

 خشونت لباش و رو لبام گذاشت و ...  با
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بهم  شتریاون ب یخودم و ازش جدا کنم ول کردمیم ینفس کم آورده بودم... هر چقدر سع یول کردمینم شیهمراه

 گرفت .... یو لبام و گاز م دیچسبیم

 ولم کرد..... نکهیا ات نشیرو س دمیمشت چند بار کوب با

 و از رو لبام پاک کردم.... ایآر یمانتوم و رو لبام گذاشتم و محکم دهن نیچندش آست با

😔😔😔😔😔 
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 ..ایآر ارمیرو سرت م نکارایهمه ا یتالف

 نکشم و بدبختت نکنم.... شیو به آت تیاگه زندگ ستمین ایمح

 نیخودت کمکم کن... خودت تقاصم و از ا ایو خانوادم وسطه... خدا میزنونگ یکنم... آبرو کاریچ دونستمینم واقعا

که  یوعض نیو کشت.. هم بچم و کشت.. هم با ا الدمی... هم مریو جهنم کرده بگ میو زندگ یدیکه افر یفیکث وونیح

 ....فتهیب فتهیاتفاق ب نیخودت نزار ا ایببره... خدا خوادیابروم و م رهیم شیپ

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش دوباره

 پرواز کال لغو شده بود.....  نکهیسگ شد... مثله ا نیگفتن که ع یبهش چ یتلفن دونمینم

 افتادم...  الدیم ادیفرستادم....  رونیحبس شده بود و ب نمیو که تو س ینفس

 ادمیو به  میکه با هم بود ییو تمام لحظه ها نمیشیاز اول م یمدت به کمک خاطراتمون زنده موندم.... وقت نیا تو

 ....شمیسبک تر م کمی ارمیم

 شده بود....  سیمتوجه بشم گونه هام از اشک خ نکهیا بدون
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 کرد..... ییالیخونه بزرگ و و هیو وارد  نیچقدر گذشته بود که ماش دونمینم

 یواقعا جا یکت کنم ولکردم خودم پاشم و حر یسع یلیشد و اومد سمت در من که خودم باز کردم و ...... خ ادهیپ

 ....زاشتیو نم کردیهام به شدت درد م هیبخ

 شم.... ادهیپ نیو کامل باز کرد و خم شد و شونه هام و گرفت و کمکم کرد تا از ماش در

 .....  زدمیبا کمکش قدم م داشتم

 کجاست؟  نجایا -

 خونمون.. -

 امیمن نم -

 ...یهر جا که من هستم توام اونجا باش دی.. فعال اقات منم و بایکنیم خودیب یلیتو خ -

  ؟یکنیآخه چرا ولم نم -

  یچون هم عاشقتم ... هم زنم -

 نزار  یو آزارت و عاشق تیاذ نیاسم ا -

 یریتو قلب من اس شهیچقدر دوست دارم و تو هم هم دونمیمن م نکهیفکر کن مهم ا یفکر کن یخوایهر جور که م -

... 

 .ادامه بدم... تونستمینم گهید

 ادامه بدم..... تونمینم  نم؟یبش کمیاونجا  شهیبهش گفتم: م رو

 نه  -

 .....الیو دور شونه هام گذاشت و بلندم کرد و راه افتاد سمت و یکیزانوهام و اون ریدستش و ز هیو  ستادیا سرجاش

 کنم.... دایواسه فرار پ یراه هیبکنه و انجام بده تا  خوادیم یمقاومت کنم... بزار هر کار تونستمینم گهید
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 و ....  ارمیو به دست ب ایتا من بتونم اعتماد آر وفتهیعقب ب یلیپروازمون خ خداکنه

 شد.....  الیو وارد

 اتاق شد..... هیاز پله ها باال رفت و وارد  دمیاصال به دور و بر نبود فقط فهم حواسم

 داد و آروم من و خوابوند رو تخت... هیزانوش و رو تخت تک اطیآروم و با احت یلیخ

 فعال اتاق مشترکمونه  نجایزد و گفت: ا یو رو بهم لبخند ستادیسرم ا باال

 ... یلباسات و عوض کن نیتا ا دمیبهت چند دست لباس م االن

 ....میغذا سفارش بدم که با خانمم بخور رمیم منم

 بازشون نکردم.... گهیرو هم گذاشتم و د دیو به حالت تائ چشمام

 کردم چند تا لباس کنارم گذاشت و بعد از اتاق خارج شد....  احساس

 تخت.....  یدادم به پشت هیسرجام نشستم و تک یسخت به

 که بهم داده بود نگاه کردم.. ییلباسا به

 زانوم بود.. یبلند تا رو یراحت راهنیپ هی یکیدست تاپ و شلوارک بود و اون هی

 بود..... راهنهیرو انتخاب کنم که همون پ هدیکردم پوش یسع

 ..... دمشیلباسام و در آوردم و پوش یسخت با

 رو سرم .....  دمیو پتو رو کش دمیدراز کش باز

 ....کردمیمدت اعتمادش و جلب م نیتو ا دیبا

 شدن تخت بود....... نییشق شق لباس و باال و پا یکردم در باز شد و بعدش صدا احساس

.......... 
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 ....رمیهوسش و بگ یخودت کمک کن تا بتونم جلو ایخدا

 زده بود.... خیبدنم  تمام

 مشترک شه..... بهیمرد غر هیخوابم با  یحساسم عف داره که جا زایچ نیکه انقدر رو ا ایمن مح واسه

 خودت کمکم کن..... ایخدا

  ؟؟یکرد هیرو از رو صورتم کنار زد و با دقت نگاه کرد.... اخماش تو هم رفت و گفت: چرا گر پتو

 ....دیاشک رو گونه هام چک هیو رو هم گذاشتم که همزمان  چشمام

خودم و خانوادم  یحفظ آبرو یبتونم... برا دیمن با یسخته... ول یلیخ یکه از متنفر یکس یکردن جلو یباز نقش

 ....ارمیکنم و اعتمادش و به دست ب یکه نقش بازبتونم  دیبا

 ....کردمیکار و نم نیا چوقتیببخش من و... اگه مجبور نبودم ه الدمیم

 و صدام کرد... دیو رو گونم کش دستش

  ایمح-

 شدم... رهیو باز کردم و به چشماش خ چشمام

  ؟یکرد هیچرا گر -

 کردنم چرا داره؟  هیگر-

  زم؟یعز شدهیآره داره ... چ-

 و زدم به اون راه و گفتم: درد دارم..... خودم
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 ....خرمیواست مسکن م رونی.. رفتم ب گهیو از اول بگو د نیا -

 بهش رفتم.... یچشم غره حساب هی

 بشر....  نیا اسکوله

 ..... الهاستیگودز هیشب شتریب یچهره پر جزبه و عصب نی... با اادیعاشق بودن اصال نم بهش

 ریکرد و دستش و رو کمرم حلقه کرد و دستش و به زور برد ز کیروم کنار زد و خودش و بهم نزدرو کامل از  پتو

 �😒�سرم...

 نگم تا دوباره دعوامون از اول شروع بشه... یزیکردم چ یسع

 عاشقت شدم؟ یک یدونیم ایگوشم گفت: مح دم

  ؟یک -

تاپ  هیو  یو تو در و باز کرد اطتونیانداخته بود تو ح مییو که پسر دا یاومدم دم درتون تا توپ یوقت شیدوسال پ -

ها.. کال  یخودت بخوا نکهی... نه ایکردیو شرتک تنت بود... اول صدات من و جذب خودش کرد که با عشوه صحبت م

چشمات  یشدم تو چشمات غرق آب رهیخ یاون مغازه وقت وبار ت نینازه هم لحن حرف زدنت..... دوم یلیهم صدات خ

 نتونستم خودم و نجات بدم.... شدم و

 .... شدمیو محو اخالق و رفتارت م کردمیم بتیتعق یرفتیهرجا که م بعدش

چرا عشقم و باور  دونمیرفت..... نم ادمیاز  یتو همه چ دنیبا د یخورده بودم ول یاون موقع تازه شکست عشق من

 یجواب رد داد یسخت بود که وقت یلیهم خ.... خب واسه من مغرور یکردیم یچرا از من دور دونمی... نمینکرد

ر و خب دمیو با تو د الدیکه م می.... وقتزاشتمیغرورم م یو پا رو ومدمیبخاطره عشقم م یول یخاستگار امیدوباره ب

 ....الدیمن داغون شدم... شکستم و وجودم پر شد از نفرت نسبت به م دیچیتو محله پ تونینامزد

 شد که من کشته مردت شدم... ینطوریا خالصه

 هق هقام باال گرفت... دوباره
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بدونه  یمردیداشت؟ م یمگه اون چه گناه ؟یو کشت الدمیو گفتم: چرا م نشیرو س دمیو مشت کردم و کوب دستم

  ؟یو نکش الدمیو م یکن یمن زندگ

و به داشتن ت یبد شد ول تمیوضع الدیبا کشتن م دونمیمن چقدر دوست دارم که...... م یدونی. ... آخه نممردمیآره م -

 ...یتو خانم خودم گهید نباریاز دستت بدم... ا زارمینم گهی... منم ددیارز یم

............... 

....................... 

........................... 
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 ...کردمیبهتر کرده بودم و باهاش لج نم ایمدت رفتارم و با آر نیگذشت .... تو ا یم ایاز اومدنم به خونه آر یروز چند

دستش در برم  ریکه از ز کردمیم میتا بخوابه. .. هرکار کردیبود که شبا من و بغل م نیداشت اونم ا یبد زیچ فقط

 ....شدینم

........ 

 بودم... دهیشب بود و رو تخت دراز کش 

 .....فیسفت کث وونینبود... بهتر.... بره به درک..... ح ایاز آر یخبر

 االن خانوادم در چه حالن؟  یعنی

ارامشم  یکه وقت ییهفتس شب و روز نداره........ بابام... بابا کیحتما  چارهیمامانم ... ب یمنن.... مامانم... وا نگران

 هام.... ییگاهم و همدم تنها هیخاک شد تک ریرفت ز

 ...مای... فاطای... پری... مهداریمه
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 همشون دلواپسن. ... االن

 خاتمه بدم.... شونیته دل دعا کردم تا زود برگردم کنارشون. ... زود برگردم تا به دلواپس از

 ....واریشد به د دهیدر اتاق باز شد و کوب هوی

 که چشماش قرمز قرمز بود.... ایشدم به صورت آر رهیوحشت خ با

 .....کردیبه ترس و وحشتم اضافه م شتریب نیابود.... و  مست

 ......ومدیبه تنم بود به سمت تخت م رهیکه خ یآروم درحال آروم

 ....رهیبگ یخودت نجاتم بده... نزار ابروم و به باز ایتخت.... خدا یو خودم و چسپوندم به پشت نشستم

 شد روم و مجبورم کرد تا دراز بکشم...  زیخ میرو تخت و ن اومد

 با گذاشتن لباش رو لبام فرست حرف زدن و ازم گرفت.... یکار و کنه ول نیا دیبهش بگم که مسته و نبا استمخو

 ....شدیلبام و جدا کنم نم کردمیچقدر تالش م هر

 نبود .... داغ داغ بود... شیحال یچیه یکه ولم کنه ول زدمیدست و پا م همش

 ....زدیم یلیو بهم س دیکشیسرم داد م خواستمیو کمک م زدمیداد م میوقت

 و از تنم درآورد و... لباسام

 که باهام داشت.... یو زور انهیشد رابطه وحش ایآر یمست جهینت

........ 

 یلیم خشکم ریتکون بخورم.... درد ز تونستمیگذشته بود که خوابش برد. ... چون روم افتاده بود نم یکنم ساعت فکر

 و پاشم ..... و کردم تا هلش بدم میبود.... همه سع

 بود... نیخورده بود که خوابش سنگ ایازون زهرمار یادیهمه توانم هلش دادم که افتاد رو تخت.... فکر کنم ز با

 . ......دمیخودم و بلند کردم و پاشدم و آروم به سمت کمد رفتم و لباس پوش یسخت به
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ه رفتم و از خون نییاز پله ها پا یدراوردم و با سخت بشیو از تو ج دیو کل ایو انداختم رو سرم و رفتم به سمت آر شال

 خارج شدم...

 

 * ^ادامه  ^*

 بازم به ترسم غلبه کردم و به راهم ادامه دادم.... یول رونیتا برم از خونه ب دمیترسیم یلیخ نکهیا با

مطلق و سکوت غرق شده  یکیتو کوچه روشن نبود و فضا تو تار یچراغ چیبودن و ه ییالیدور و بر و یخونه ها همه

 بود......

ورا رد  نیاز ا ینیماش چیچون ه رفتمیم ادهیتا خونمون پ دی.... بادادمیبازم ادامه م یمردم ول یدرد داشتم م از

 ....شدینم

 درمون رسوندم. ...  یبود خودم و جلو یو مکافات ی.... به هر بدبختکردیسرد بود و به دردام اضافه م یلیهم خ هوا

 زنگ و فشار دادم... دیلرزیکه انگشتام م یگلوم و قورت دادم و درحال آب

 جواب نداد... یچکیه

 زنگ زدم........ دوباره

 کمکم کن..... ایجواب نداد... خدا یکس بازم

 و گذاشتم رو زنگ.... دستم

 که هول گفت: بله؟ دیچیتو کوچه پ اریمه یصدا هیچند ثان بعد

 . ....امیگفتم: مح رو گونه هام مهمون شد و اشک

  اااااااایمح -

 به لرزه افتاد..... فونیا ستمیداد زد که س یجور
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 . .....رمیمیدرو باز کن دارم م -

 باز شد... در

 ذره شده بود.... هیبزرگمون شدم.... دلم براش  اطیح وارد

 حرکت کردم.. الیو بستم و به سمت و در

 .....  ای.... خدا نعلتت کنه آر دیلرزیمحال بود.... پاهام از سرما  یسست و ب قدمام

 به سمتم.... دنیو بابا و مامان دو اریباز شد و مه الیو در

 محو شد...... یاهیو س یکیرفت..... همه جا تو تار یاهیمتوجه نشدم و چشمام س یچیه گهید

............ 

................. 

 و آروم باز کردم.... چشمام

 اومد.. ادمی یهمه چ دینکش قهیبه دق 

 ......اریبا من.... فرار کردنم از خونش.... مه ایآر انهیوحش رابطه

 .....دمیبود که چشمام و بستم و فقط داد کش دیشد ی.... اونقدردیچیتو کل بدنم پ درد

 آروم باش....... گفتنیکه بهم م دمیشن یچند نفر و م یدور و برم نبودم اما صدا متوجه

 شدم... یکیو تار یاهیکردم و دوباره غرق س تو دستم احساس یسوزش

 

 ((  مای)) فاط
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 گذشت .......  یم ایشدن مح دایاز پ یماه کی

 سقط شده داغون شد....  ایبچه مح نکهیا دنیبا فهم خاله

 ایبه مح یزنگ بزن دیمن و گروگان گرفت و گفت با ایرفتم .... اون روز آر ینم رونیمردم و از خونه ب یاون روز م کاش

دروغ بود..... من باعث سقط بچش شدم.....  یول گهیم یجد کردمی.... فکر مکشمیوگرنه محمد و م نجایا ادیتا ب

 ......  دارم..... عذاب وجدان الدیو روح م ایشرمنده خودمم و مح

 نشد.... یکنن ول ریو دستگ ایتالش کردن تا آر یلیهم خ سایپل

 حرفا بود..... نیمارمولک تر از ا    

 ما سه نفره. ..... هیایجوون گذرهیروزا م نیو تلخ تر نیک داره به بدتر ییروزا نیا متاسفانه

 و بچش... الدیهم که از دست دادن م ای.... محیکه شکست عشق ایو پر من

 ...کشنیمارو به دوش م یو مهسا غم ها یو محمد و مهد سایوسط فقط پر نیا

............ 

 بگم براتون.... ایاز مح کمی

 درس خوندن سره خودش و گرم کرده. با

  .زنهیحرف نم چکسینامعلوم....... با ه یجا هیبه  شهیم رهیو خ رهیگیاستراحتشم رو تخت زانو هاش و بغل م موقع

 بهش دست بزنه.... ترسهینشکنه م نکهیالغر شده که آدم از ترس ا انقدر

 هم فعال فکر کنکوره.....  ایپر

عاقل  یفراموش کردم.... به قول بابام انقدر یهمه چ گهیقشنگ مشخصه..... منم د یکه کم آورده وا ارهیما نم یرو به

 ارزش ناراحت نکنم..... یآدم ب هیهستم که خودم و بخاطره 
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 *^ادامه  ^*

 

 بحث و شروع کرد ای..... پرمیزدیو حرف م مینشسته بود ایرو تخت مح ینفر سه

 بود؟  یرتون سواال چجور: بچه ها به نظایپر

 تفاوت تکون داد و گفت: بدک نبود... ینگاه کردم.... سرش و ب ایمح به

 بهم نگاه کرد... ایپر

 ندارم یفکر کردم گفتم: نظر میکه امروز داد یکنکور یبه سواال کمی

 ... گهید دیگند زد دیچشم غره بهمون رفت و گفت: پس بگ هی ایپر

 . ..مونهینم یچیواسه پرهام خاله ه شهیخشک م رتیگفتم: حاال جوش نزن .... ش خودش چپ چپ نگاه کردم و مثل

 بشه.... ایتا بناگوش باز شه و غرق رو ششیجمله باعث شد ن هی نیهم

 .... ایتو رو دشییرفت تو فکر دوتا مشت متوسط به بازوش زدم و گفتم: خب حاال زا یلیخ دمید

ه تا خنده ب میکردیهمه تالشمون و م یخوب بود... من و پر نمیاومد..... هم ایمح یرو لبا یکم رنگ یلیخ یلیخ لبخند

 که.... واال... میریاز رو نم یممکنه ول رهیغ میدونیلباش برگرده.... م

 ....میبندیم شیکنه..... به موقعش ماام کمر به نابود یکنه بزار باز یباهامون باز خوادیم ایدن اگه

 ....میبه خودم اومدم که گفت: بچه ها واسه انتخاب رشته کدوم شهر بزن یپر یصدا با

 دور... یجا هیگفت:  ایمح

 : چرا؟ایپر

و  یکس خوامیباشم... نم بیغر خوامیتنها باشم.. م خوامیبا من... م نیایب خوادی: از همه دور باشم... شما نمایمح

 بشناسم....
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 . ...میبه بعد هم با هم نی... از امیاول باهم بود ... مل ازریاعتراض کردم و گفتم: نه خ زود

 . .....میمونیهم م شیپ شهی.... ما هممیزاریموافقم.. ما تورو تنها نم مای: آره با نظره فاطایپر

 ...میکرد شیهزار زور و اسرار راض به

 اصفهان( ی( )پزشکزدی یزنجان( )پزشک ی)پزشک میشد چند تا انتخاب کن قرار

 خودت کمکمون کن...... ایخدا

 ته دل دعا کردم..... از

 صبر بده و دوباره لبخند و رو لباش مهمون کن..... ایبه مح ایخدا

 �🙏🙏�نییییییییییییآم

 

 *^ادامه  ^*

 (ای)مح

 

 ...رونیو روزنامه بخرم از خونه زدم ب رمیکنکور و بگ جینتا نکهیبهانه ا با

 برم خونمون... خواستمیم راستش

 ...میاز دو ماه نشد کنار هم بمون شتریب یول میمشترکمون و شروع کرد یزندگ الدیکه من و م ینه اخو همون

 . ...سازنیقسمت و خود آدما م یبوده... ول ینجوریقسمت ما ا دیشا

 بره. .... شیپا داد تا پ یقسمت لعنت نیبه ا ایبا آر الدیکردن م لج

 رو به اتمامه. ..  شیاز دور میخبر ندارن زندگ یادامه بده ول یبه زندگ گنیم همه
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 یچ یو خوشبخت الدیبا م یشد... آخه مگه من بجز زندگ دینا ام یبه زندگ دمیبا رفتنش ام دونهیکس نم چیه

 .....خواستمیم

و از  ستادمیباالشهر ا یطبقه ا ۲4ساختمون  یشدم و جلو ادهیپ یبه خودم اومدم و از تاکس یمتوقف شدن تاکس با

 بود.... الدیکه خونه من و م ۱5شدم به طبقه  رهیخ نییپا

 گفت.... تیبا تعجب سالم کرد و تسل دنمیسست و آروم راه افتادم به سمت هم کف....... نگهبان با د یقدما با

 .... زدم یپلک هم نم یحت زهیاشکم رو گونه هام نر نکهیبگم.... فقط سرم و تکون دادم..... از ترس ا یزیچ نتونستم

 .....  کردیداشت خفم م بغض

 ...... ستادمیرفتم تو آسانسور و منتظر ا عیسر

 و انداختم توش..... دیلی..... کستادمیرنگمون ا یو شکالت یدر چوب یجلو

 .....  دیلرزیبه شدت م دستام

 متوقف بشه.....  که هر لحظه ممکنش بود زدیبه شمار افتاده بود..... قلبم انقدر آروم و با مکث م نفسام

 .... زهیو روهم فشار دادم که باعث شد اشک رو گونه هام بر چشمام

 ...ایمح یشدم..... ول مونیپش نجایلحظه از اومدنم به ا کیو پچرخونم که  دیلیگلوم و قورت دادم...... خواستم ک آب

شتت به ترس و وح یخوایم ی.. تا کستین شتیپ الدتیم گهیکه د یو باور نکن یبزن تیخودت و با خر یخوایم یک تا

 باش....  ی... تمومش کن دختر. قویادامه بد

 و چرخوندم و در و باز کردم..... دیلیک

 شدم.....  وارد

 فرو رفته بود. یکیاز دستم افتاد... جلو رفتم..... خونه تو تار فمیو بستم و ک در

 ......دادیو م الدیم یجا بو همه
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 بود.... گرد و خاک  الیهمه وسا رو

 ...دیکشیم شیو قلبم به آت شدیاز جلو چشمام رد م لمیصحنه ها مثل ف همه

 اتاق خواب شدم......  وارد

لو شدم به تاب رهیآوردم ..... خ ادیو به  دمیو که تو بغلش خواب ییتخت نشستم و ملحفه رو لمس کردم و تمام شبا رو

 ...  بود... مونیتخت بود و عکس عروس یکه باال یعکس بزرگ

که به دوتا درخت وسل بود نشسته بودم و انگشتام و حلقه کرده بودم به طناب و سرم  یتاب بلند و خوشگل یرو من

د به داده بو هیشده بود و چونش و تک زیخ میاز پشت ن الدیو م کردمینگاه م نییداده بودم به دستم و به پا هیو تک

م سخته که باور کن یلیشد....... خ لیو چشماش و بسته بود...... اشکام به هق هق تبد دیبوسیشونم و  الله گوشم و م

 هاش و شرتیاز ت یکیو باز کردم و  الدیم یسخته.... کشو یلی.... خستیکه تو اون تابلو کناره منه حاال ن یکس

 فه افتادم..... ......... انقدر هق هق کردم که به سردمیو بغلش کردم و با اتش بو کش دمیکش رونیب

  کنم؟ کاریمن بدون تو چ الدیمعرفت؟ م یب یکرد یچرا تک خور ؟یتنهام گذاشت ؟چرایچرا رفت ؟؟؟؟ییکجا الدیم

 ....کردمیبودم  به عکس و هق هق م رهیو خ دمیکشیحرفام و داد م نیا تمام

................... 

.......................... 

............................. 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 بود.... مایزنگ خورد....... فاط میچقدر گذشته بود که گوش دونمینم

 .....میسه تا مونم اصفهان در اومد ااااااااااااای: مح دیکش غیکه جواب داد پشت تلفن ج نیهم
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 ......یو رو هم فشار دادم و گفتم: اها ممنون که خبر داد چشمام

 ذوق نداشت؟  یعنیگفت:  یلحن سرد با

 نه -

 چرا؟  -

 که من و به ذوق بندازه.......  ستین یدر حد یاتفاق چیمعنا نداره و ه یچیمن ه یتو زندگ -

  ؟ییکجا نمی.... حاال بگو ببیگیباشه... تو راست م -

 قبرستونم...... -

 عه خدانکنه..... باشه نگو ... مواظب خودت باش فعال.... -

 

 و قطع کردم... یگوش یحرف چیه دونب

 و از خونه خارج شدم..... پاشدم

 زخم خوردم بس بود..... یهرچ گهید

 کنه....  یباهام باز ایدن زارمینم گهید

 ...نی..... هم ای. .... انداختن طناب دار به گردن آرزهیچ هیبه بعد فقط هدفم  نی...... از استمیسابق ن ایمح گهید من

 خودت کمکم کن....... ایخدا

..................................... 

...................................... 

 ) روز اول دانشگاه( 
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................. 

 

 * .....^ادامه^*

 

  #ایپر#

 

 روز اول دانشگاس .... امروز

 اصفهان ... میاز تهران اومد شیروز پ سه

 بودن ..... دهینه خرخو هیبرامون  نجایا ناییبابا

 دخترش ..... شیبره خارج پ خواستیمسن بود که م رزنیپ هیماله  خونه

 داشت ...... ینو و قشنگ هیرو مبله فروخت به ما ..... انصافا اسباب اساس خوبه

 هنوز خواب بود .... ایمح

 بهتر شده بود ...... کمی ینداشت ول یخوب یحال روح همچنان

 موفق شده .... یدر فراموش کردن اون پست فطرت داره ...... تاحدود یو سع کنهیم یپافشار مشیتو تصم مایفاط

 ..... ایتالیکوچولو رفت ا الدیم یافتاد و خاک سپار ایمح یکه برا یبعد ازون اتفاق اریمه

 نسبت بهش عوض شده .... دمید کنمیبرادر نگاه م هیبه چشم  اریبه مه گهید منم

 پزخونه اومد .....از آش مایفاط یصدا
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 نشه روز اول ..... رمونیکن ..... د داریب ارویمح یپر -

 معصوم خوابش برده بود ...... یلیخ ایسراغ مح رفتم

 ها ..... شهیم رمونیشو د داریب ای.... مح ایمح -

 ولم کن .... ادیخوابم م -

 پاشو دختر .... از دستش گرفتم مجبورش کردم بلند شه .... -

 تو رگ ...... میزد یصبحونه مشت هی ییتا سه

 کولمم انداختم رو دوشم ..... یمقنعه مشک دمیپوش یتنگ مشک نیبا ج رهیمانتو سبزه ت هی من

بود  دهیپوش یمدت سرتاپامشک نیطبق معمول تو ا امی..... مح یشلوار مقنعه مشک دیرنگ پوش یمانتو نفت هی یفاط

..... 

 بفرستن .... نیماش هیتا برامون  یتلفن یتاکس میزنگ زد 

********** 

 ..... میوارد دانشگاه شد میرو حساب کرد یتاکس هیکرا

 چقدر خوشگل و بزرگه ..... یوا -

 انداختم ..... ماینگاه به فاط هی

 دممون گرم .... هیعال -

 انداختم.... اینگاه به مح هی

 .... ایمح هینظر تو چ -

 جواب داد ..... یسرد و جد یلیخ

 ....   میبر دیوفتیخوبه ..... راه ب -
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 ..... میزد نیلبخند غمگ هیو  مینگاه بهم انداخت هیفاطمه  منو

 و منتظر استاد ..... میکالس نشسته بود سر

 کالس فوق العاده شر و شلوغ بودن.....  یها بچه

 مرد حدودا چهل ساله وارد شد ..... هیکالس باز شد و  در

 کردن .......  ابیکرد و بعد شروع کرد به حضور غ یمعرف یشهباز یخودشو عل اول

د کرد که جلسه بع یداد و چندتا کتاب معرف حیتوض یراجب پزشک کمیفقط  میانجام نداد یجلسه کار خاص نیا تو

 ..... میکن هیته

 جلسه بعد کتابا همراهتون باشه ..... دیکه گفتمو فراموش نکن یخب بچه ها کالس تموم شد فقط نکات -

 .... میبود لیمشغول جمع کردن وسا همه

 ..... میبخور یچا هیسمت بوفه تا  میراه افتاد میکه از کالس خارج شد نیاز بعد

 ..... یرو صندل مینشست

 بود ..... ینظرتون راجب استاد چ-مایفاط -

 خوب بود منکه خوشم اومد .... -

 .... یندار ینظر تو ایآره .... مح -

 .... دنینوش شویی..... شروع کرد چا هیچرا استاد خوب -

 ..... میکن هیکردن که ته یو هر کدوم استادا بهمون کتاب معرف میدیکالسا رس هیبه بق یاز خوردن چا بعد

 

 و چهارم *** ستی*** فصل ب
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 (  ای) مح    

 

و تموم  یتا زود عموم میبرداشت یدو ماه از شروع دانشگاه گذشته بود.... ما سه نفر هم شش ترم رو جهش بایتقر

 بود.... ی..... امروزم امتحان اصلمیکن

 همه تالشمون به فنا بود.. میگرفتیم ۱7تر از  نییو پا مونینمره امتحان جهش اگه

 خونده بودم و آماده بودم.....  یکه حساب من

 ....کنمیمنم به شما دعا م دینگاه کرد و گفت: بچه ها واسم دعا کن ایبا ترس و استرس به من پر مایفاط

اگه هم قبول  ه؟یترست چ گهیپس د یو آماده ا ینداره... تو درست و خوند یترس و استرس چیبهش گفتم: ه رو

 ..... یچون تو تالشت و کرد یاز خودت مطمئن ینشد

 لباش اومد.... و تکون داد و لبخند رو  سرش

 ......رونیب دیایب دیگفتم: زود تمومش کن یو فاط یبه پر رو

 ....کردنیکه مراقب ها داشتن برگه ها رو پخش م میوارد سالن بزرگ دانشگاه شد یکردن و سه نفر دییتا

 .....میهم جدا شد از

 .......ارهیکردم و منتظر شدم تا مراقب برگم و ب دایو پ میصندل

 رو گرفتم و شروع کردم...... برگه

 فرستادم و با گفتن بسم اهلل شروع کردم به جواب دادن..... نییتا سوال بود..... آب گلوم و پا ۱75

 تا از سواالم و جواب داده بودم... ۱۳7ساعت گذشته بود و من  میو ن کی بایتقر

 از بدنم بره تا یو خستگ یکش دادم تا کوفتگ در اومدم و به بدنم زیخشک شده بود..... از حالت خم بودن رو م کمرم

 جواب بدم......  رویبتونم بق
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و  داد بود هیتک زیبود و ارنجش و به م ختهیروشنش رو صورتش ر یقهوه ا یکه موها میبغل زیخورد به پسره م چشمم

 سرش و به دستش.....

 ...دادیداشت به سواال جواب م همچنان

 برگشتوند. .....نگاهم و حس کرد و سرش و  ینیسنگ

 به نگاهم افتاد.... نگاهش

که  ینگاهم به برگه رو سوال هینگاهم به مراقب بود و  هیکه  ینگاهم کرد..... برگر و آروم برگشتوندم و درحال یسوال

 سه و نشون داد... نهیمونده بودم زدم و به پسره نگاه کردم که گز

 داشتم. اجیشک داشتم و واقعا به کمکش احت یول دونستمی.... جوابش و م شیآخ

 باشه ازش تشکر کنم.... ادمی

...... 

 

 * .........^ادامه^*

 

 میخواب مونده بود یی...... سه تا میما هنوز تو خونه بود شدیکالس شروع م ۱0شده بود ساعت  رمونید یحساب یوا

...... 

 منو از جا پروند....    ایپر یصدا

 ..... یدیچرا انقد لفتش م هگیبدو د ااااایمح -

 اومدم اومدم ..... -

 ..... دمیکولمو انداختم رو دوشم کفشامو پوش عیسر
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****** 

 ندارن ...... نیماش یتلفن یتاکس ایاووووووف نه خدا-

 ..... میکن کاریحاال چ یوا -مایفاط-

 ..... میاریب ریگ نیماش هیتا  میبر ادهیپ ییجا هیتا  میمجبور -ایپر-

 سر کالس ..... میبه موقع برس ایخدا یوا میرفت یتند تند راه م ابونیاز گوشه خ ییتا سه

 ...... یبرامون بفرست نیماش هیاالن  نیهم شهیم یچ

 متر بپرم هوا ...... هیباعث شد  نیبوق ماش یکه صدا خواستمیم نیماش هیاز خدا  االتمیخ تو

 ..... ییجورا هی انداختم هنگ کرده بودن یو فاط ینگاه به پر هی

 نگاه کردم ..... نیماش هی

 همه راهو ...... نیا رهیم یک اوووووه

 رنگ .... ییآلبالو یفرار هی

 .... نییسمت شاگرد اومد پا شهیش

 زده بود ..... یدود نکیع رانندش

 کردم آشناس .... احساس

 گذاشت رو موهاش ..... نکشویع

 .... سیهمون پسر مو قهوه ا نکهی.... ا عه

 شده برسونمتون ... رتونیشده ..... اگه د رتونیمحترم د یخانما -

 به خودشون اومدن .... عیسر یو فاط یپر
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 .....میش یممنون مزاحم نم -

 ..... دیی..... بفرما دیمراحم -

 ..... مینگاه بهم انداخت هی

 عقب ..... یو فاط ی.... من جلو نشستم پر میشد سوار

 گفتم .... عیسر

 .....میکه مزاحمتون شد دیواقعا ببخش خوامیمعذرت م -

 افتاد ..... ادمی یزیچ هی هوی

 ممنونم ..... نیکه کمکم کرد نیاون روز سر جلسه امتحان از یآها راست -

 .....  کنمیخواهش م -

 شد ..... یراه تو سکوت سپر هیبق

 محوطه نگهداشت .... یجلو

 .... یبازم ممنون از لطفتون آقا -

 کارن هستم .... کارن آرتابان .... -

 آرتابان ..... یممنون آقا -

 ..... میبه طرف دانشکده رفت میشد ادهیپ عیسر

 .... میدییدویم ابونیتو خ میخدا رسوندتش وگرنه همچنان االن داشت - ایپر -

 آرتابان .... یلیچه فام -مایفاط -

 .... میکالس شد وارد
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 بود .... ومدهی.... استاد هنوز ن میبود دهیبه موقع رس خوشبختانه

 

 * ^ادامه  ^*

 

ها هم مشغول خر زدن واسه امتحان..... کتاب و باز کردم و  یو مشغول استراحت و بعض میمحوطه نشسته بود تو

 نره. .. ادمیموقع از  هیتا  رمیکردم تو ذهنم از نوشته ها عکس بگ یسع

 صداش در اومد... ایپر

 بچه ها کارن... -

 . ...ارمیدرب فمیاز ک یزیچ نکهیچرخوندم به بهانه ا  لکسیر یلیخ و سرم

 به درگاه نگاه کردم.... یچشم ریز

 دیباریو اخماشون تو هم بود.... غرور و ابهت ازشون م زدنیکنار هم قدم م کلیخوش ه یلیتا پسر قد بلند و خ سه

 برام نداشت.... یانچنان فرق یول

 به گوشم خورد.....  کیارتابان از نزد یس ادامه دادم که صداشدم و دوباره به در الشونیخیب

 سالم خانما.... -

 و بلند کردم و نگاش کردم.... سرم

 بودن... ستادهیمن فقط سرم و تکون دادم... اون دوتا پسر هم با فاصله ازش ا یجوابش و دادن ول یو فاط یپر

 ...وانیو ک ارشیبه دوتا پسر کرد و گفت : برادرام هستن.. ک رو

 کردن....  یتر شدن و ابراز خوشبخت کیهم بودن..... هر دو نزد هیدوتا شب نی. ... چقدر امیستادیپا ا سر

 دستش و دراز کرد تا دست بده. شونیکی
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 انگار ماتش برده بود...  مایفاط

 مای... فاطزد و با پسره دست داد و گفت: خوشبختم  یگرفتم که به خودش اومد و لبخند شگونشیآروم ن یلیخ

 هستم...

 ...نی: همچنوانیک

 ....میکرد یما دوتا هم دست داد و ماهم خودمون و معرف با

  ن؟ییشما یبود با تعجب رو به من گفت: خانم سلطان ارشیکه فکر کنم ک یکیاون  انگار

 ما رو شناخت... یکیعجب  چه

 شده بود... یچشماشون قد نعلبک وانیو ک کارن

 و سرد گفتم: بله خودم هستم....  یجد یلیخ

 ...مینیبب نجایشما رو ا میکرد یزد و گفت: چه جالب اصال فکر نم یلبخند

 و آروم تکون دادم و به ساعتم نگاه کردم.... سرم

 شده ... با اجازه...  رمونید دیو باال آوردم و گفتم: ببخش سرم

  ن؟یبه ساعتش نگاه کرد و گفت: با کدوم استاد کالس دار کارن

 ...یلطف یاقا -

  میکالس هی: چه جالب با هم تو وانیک

 نشه... رمونیتا د میتیفی: پس راه بایپر

 . ....ومدنیو اون سه تا هم پشت سرمون م میجلوتر بود ییستا ما

 ....میکالس هم کنار هم نشست تو

 کرد.. وارد شد و درس و شروع استاد
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 نوشتم .... یو  از مطلب هاش جزوه م کردمیاستاد گوش م یدقت به حرفا با

 بود که خودکار از دستم افتاد و باال تنم به سمت شکمم خم شد.....  ادیز ی..... دردش به حددیکش ریقلبم ت هوی

 و رو هم فشار دادم.... چشمام

 ....شدیدردش تموم نم چرا

 از عرق شده بودن..... سیبدنم از دردش خ کل

 استاد به خودم اومدم.... یصدا با

 حالتون خوبه؟  یخانم سلطان -

 به زور باز کردم.... همه نگاهشون برگشت به سمتم. .... چشمام

 ....ستیزور گفتم: حالم خوب ن به

 توجه کنم از کالس خارج شدم..... یو فاط ینگران پر یبه چشما نکهیو بدون ا ستادمیزور ا به

 خدا....  یمحوطه نشستم..... وا تو

و از  دمیرسیاعصابم خورد شده بود چون به درس نم یصاحاب چرا االن؟  اه. ... از طرف ی..... آخه بشدیتموم نم دردش

 با خبر شه..... میاز مشکل قلب یدوس نداشتم کس یطرف

...................... 

 و برم خونه.... انیب یو پر یشدم تا فاط منتظر

 ادامه بدم.... تونستمیکالس نم هیبق هب

..... 

 

 * ^ادامه  ^*
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 و خودم و به خونه رسوندم. ... ارمیتموم شدن کالس نتونستم دووم ب تا

 حد بد نبوده... نیبحال دردش تا ا تا

 آخه چرا؟  ای...... خدااوف

 بنداز....... یو رو روال عاد میزندگ ایتمومم کن  ای

 ......نمیو شروع کردم به مالش دادن قفسه س دمیتختم دراز کش رو

 آروم شدن قلبم دست از مالش دادن برداشتم و وارد تلگرام شدم.... بعد

 .... M.Mچشمم خورد به اسم   هوی

 تو چشمام جمع شد....  اشک

 ( شیوقت پ یلی..)خدیبازد نیآخر

😔😔😔😔😔😔 

 ......  رمیبم یاله

........................ 

 ( امی)فاط

 

 میگشت شترینبود.... ب ای..... محمیو به سمت محوطه رفت میو جمع کرد المونیوسا عیکه کالس تموم شد سر نیهم

 انگار نبود.....  یول

 بهش... زنمیاالن زنگ م سای: خب واایپر

 هول و استرس گفتم: بدو با
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 و تکون داد و تماس گرفت... سرش

 چند لحظه گفت: خاموشه ... بعد

 و خاموش کرده.... یکه گوش دهیخونه... حتما خواب میپس بر -

 .میو راه افتاد میگرفت یتاکس هی عیسر

 ..میخودمون نبود.. نگرانش بود دست

 ونیما دوتا مد ادیسرش ب ینکرده بالئ ییرو به ما سپرده بودن... اگه خدا ایو عمو محسن مح میهم خاله مر یطرف از

 .......میشیم

 ... ایسمت اتاق خواب مح میرفت عی.... سرمیخونه شد وارد

 .... میدیکش یقیرو تخت نفس عم دنشیو باز کردم..... با د در

 راحت شد..... المونیخ

 ...مایفاط-

 بهش نگاه کردم.... ایپر یصدا با

 جانم -

 همن؟  هیانقدر شب وانیو ک ارشیچرا ک گمیم -

 دو قلو آن.... دی.... شادونمینم-

  ؟یکارن چ -

 ...میازشون بپرس مشونیدیباشه د ادتی... دونمینم-

 : آره حتما...ایپر

 کنجکاو شدم...... یلیکه خ من
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 اهم منم...... -

....... 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ((مای)) فاط

 

 ...گذرهیتو کالس افتاد م ایمح یکه برا یدو ماه از اون اتفاق بایتقر

 ... میآشنا شده بود شتریو کارن ب ارشیو ک وانیمدت با ک نیا تو

 از حد مغرورن. ... سه قلو بودن....  شیهر سه تاشون ب راستش

داشت و  یعسل ی.... چشماکردیفرق م نایکارن کال با ا یول زننیباهم مو نم وانیو ک ارشیطور که مشخصه ک همون

 وردهخی ارشیبود که هم ک نیکه داشتن ا یبودن و تنها فرق یچشم آب وانیو ک ارشیک ی... درحالیقهوه ا یموها

 ....بودکارن  یبدنش و ساخته بود و موهاش همرنگ موها وانیاز ک شتریب

........... 

بق و ط شهیمثل هم ایمح یول میکه از زوق رو پا بند نبود ای.... من و پرمیمشغول بش مارستانیامروز قرار بود تو ب از

 که ستین نیا قیکس ال چیو به گفته خودش ه دادیبود و احساساتش و بروز نم یخیپنج ماهش سرد و  نیعادت ا

 باهاش خوب برخورد کنه..... 

 خانم.... ایاز اخالق گند مح نمیا

 . ..الونیو و انویپ نیو گرفته و شروع کرده به تمر تارشیمدرک گ شیپ هفته

 و خماش با خبر باشه..... چیاز همه پ دهیآهنگ و گوش م هی یگفته خودش دوس داره وقت به
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 تر  عیو خونه داد زدم : بچه ها سرت بلند

 

 هم در اومد.... ایپر غیج غمیج با

 اومد و از خونه خارج شد... رونیاز اتاق خوابش ب لکسیر یلیخانم خ ایمح

 پشت سرش رفتم....  منم

 بود..... گریج یلیخ یام وه نقره ا یب هیبود نشست....  دهیکه واسه خودش خر ینیفرمون ماش پشت

 نشستم..... ایدر سمت شاگرد و باز کردم و بعد ساف کردن مانتوم کنار مح عیسر

 اومد و سوار شد.... نیکردن درا به سمت ماش دیهم بعد کل ایپر

 داشت....  جانیه یلیخ راستش

 ......میدانشگاه تو قسمت اورژانش مشغول باش یو قرار با بچه ها میشیم مارستانیما االن به عنوان انترن وارد ب آخه

 ......خالصه

و مقنعه سورمه  دیسف یو با ذوق و شوق مانتو میدانشجو ها رفت یبه سمت رختکن ها مارستانیوارد شدن تو ب بعد

 .میدیکه مخصوص انترن ها رو پوش یا

 ... دمیبالخره به ارزوم رس یوا

 . ...می...... من عاشق پزشکامیبه وجد م یپزشک یجمله دانشجو دنیشن با

 داشتم..... یحس خوب یلیخ

 .......رمیکنم و فوق و بگ شرفتیچون قراره پ فتهیاتفاق نم میتو زندگ گهیوقت د چیتجربه ناب که ه هی

............ 
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 .... میاومد رونیلباسامون از رختکن مخصوص ب دنیپوش بعد

 .... وانیو ک ارشیو ک که چشممون خورد به کارن یبه سمت راه رو اصل میراه افتاد ییتا سه

 .....ومدیکرده بودن و بهشون م رییتغ یلیبودن خ دهیکه پوش یلباس مخصوص تو

 بودن....  ستادهیا یپرستار ستگاهیکرده بودن و جلو ا اخم

 ...میبهشون و سالم کرد میدیرس

 به صحبت....  میصدامون برگشتن و سالم کردن و بعد دست دادمون شروع کرد دنیشن با

 . ... زدنیو کارن اصال حرف نم ایوسط فقط مح نیا

 استاد.... شیپ میبر شهیگفت: تموم شد؟ حاال م تیعصبان یباال رفت و با کم ایمح یصدا هوی

 ...میبا تعجب نگاش کرد یهمگ

 .. یبه وراج نیامروز شروع کرد نیو تند گفت: از هم ینگاهمون عصب دنید با

 بهتون... خندنیمردم م گهید دیکن بس

 ...دیکشیهارو م ضیبره شماها مر شیپ ینجوریاگه ا میضمن ما قراره قسمت اورژانس کار کن در

 ..داشتیکه محکم و ابهتانه بر م ییبه قدما میبود رهیتموم شدن حرفش راه افتاد به سمت اورژانش... هممون خ بعد

 ینجوریو باهمه ا شهیو هم یانقدر عصب یچرا خانم سلطان انیما رو به خودمون اورد: خانم پارس ارشیک یصدا

  کنن؟؟یبرخورد م

 ..دمیم حی. ... بعدا براتون توضهیطوالن شیو گفتم: قض دمیکش یقیعم نفس
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 و تکون دادن... سرشون

 ....میفتی: خب بهتره راه بکارن

 .......میو به سمت اورژانش حرکت کرد میتکون داد دییگفته کارن سرمون و با تا به

 .... میشد ینم یآفتاب ایکال از ترسمون دور و بر مح یبود.... ول یخوب یلیخ روز

 ..هیعال یاورژانس یمارایرفتارش با ب یاخمو و سرده ول شهیهم نکهیا با

 داد ...  اینمره باال رو به مح یاول کار نیکه استادمون هم یجور

 . ...یو هم اخالق یاز نظر کار هم

 .....کردیم یدگیرس قیو به کاراش دق اوردیتو کارش عار نم کال

 بودن.... یهم ازش راض مارایب همه

.............. 

................. 

 

 * ^ادامه ^*

 

 ((ای))مح

 

ادامه  یقیهم به موس رمیم مارستانیهم ب خونمیماه همه دانشجو ها رو فشار بودن...... من هم درس م کی نیا تو

 .....ارمیو ب میو که سفارش داده بود ییرفته بودم دانشگاه تا کتابا یی...... اوف.... امروز تنهادمیم

 هم تو خونه خواب بودن... ایو پر مایفاط



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
480 

 

 ..... سرعتم نسبتا کم بود....کردمیبودم و آروم حرکت م رهیخ یجاده خاک به

 .... زدنینفر و م هیچشمم خورد به چند تا پسر که داشتن  هوی

 کثافت... یتوهم رفت... نامردا اخمام

 ولش کردن و شروع کردن به فرار کردن.... دمیرس یو گذاشتم رو گاز و به سرعت خودم و رسوندم. ....  وقت پام

 ....زدنیکه داشتن کتکش م یشدم و رفتم به سمت اون ادهی..... پاوف

 با تعجب به جلو رفتم... ارشیک دنید با

 ....کردیم یبلند و کشدار یه هاچشمش کبود بود..... صرف ریو ز ومدیخون م شینیب از

 نشستم... یخاک نیرو زم کنارش

 از درد پر اشک شده بود... شیاب یحال باز کرد....... چشما یو صدا زدم که چشماش و ب اسمش

  ؟یخوب ارشیبهش گفتم: ک رو

 من و برسون خونمون...... ایلب گفت: مح ریو آروم تکون داد و ز سرش

 ....مارستانیببرمت ب دیو تکون دادم و گفتم: اول با سرم

 نه من و ببر خونه..... -

 .... حالت بده....یحرص گفتم: چقدر تو لجباز با

 من و ببر خونه... کنمیخواهش م ایمح -

 و با حرس فوت کردم و گفتم: باشه....  نفسم

 بردمش و سوار کردم....  نیکردم تا سر پاشه و به سمت ماش کمکش

 بود... ارشینگاهمم به ک هیکه حواسم به جاده بود  یپشت رول نشستم و حرکت کردم.. در حال عیرس
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 .....دیصورتش کش یخون رو یکن..... دستمال و گرفت و آروم رو لکه ها زیو گرفتم جلوش و گفتم: تم دستمال

 بودن؟؟  یبهش گفتم: اونا ک رو

 نگاه کرد و گفت: مهمه؟  بهم

 ندارم.... یاسرار یبگ یاگه دوس ندار یو گفتم: آره خب .. ول دمیاخمام و توهم کش 

ام پولم و با مدارک فیسرم که ک ختنیر گشتمی..... داشتم از دانشگاه بر مگمیخب م یلیو تکون داد و گفت: خ سرش

 از دستشون گرفتم... یو قاپ بزنن ول

 ...امیمن و زدن... منم چون چند نفر بودن نتونستم از پسشون بر ب خوردمیم تا

 و اون مفت برا در رفتن.... یدیتو رس نکهیتا ا رفتمیاز هوش م داشتم

 ....دمیو تکون دادم و گفتم: خدا رو شکر رس سرم

 رفته بود... میو نا محسوس تکون داد و گفت: آره وگرنه االن زندگ سرش

 ....میباهاش فاصله نداشت ادیه که زخورد به داروخون چشمم

 شدم... ادهیو بغل پارک کردم و پ نیماش

 بخرم .....  نیبراش باند و گاز و بتاد دیرفت با ینم مارستانیکه ب حاال

 داره... ازیبشه.... اون موقع به مسکن ن ادیدردش ز دی... شادمیمسکنم خر هی

 و در و بستم... نیتو ماش نشستم

 دهیکه براش خر میا وهیهارو گذاشتم رو داشپورت.... ازم تشکر کرد و منم جوابش و دادم.... آب مقرص و دارو  سهیک

 بودم و باز کردم و دادم دستش...

 در اومد... صداش

  ه؟یچ نیا -
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  گهید وسی. ... خب آب مچهیبهش رفتم و گفتم: ساندو یچشم غره حساب هی

 ....یریبه خونه نم یتا برس ریجون بگ ذرهی بخور

 ...یدیزحمت کش یلی... خایرو از دستم گرفت و گفت: ممنون مح وهیگرفت..... اب م خندش

  میخونینم یکه پزشک ی... الک فستی... وظکنمیخواهش م -

 یپرستارم تو باش دیچپ کنم شا یزد و گفت : اله یبا مزه ا لبخند

 ....یرو لبام نشست و گفتم: فعال که چپ کرد یکمرنگ لبخند

 و تکون داد و گفت: آره حواسم نبود... سرش

  ؟یکه چپ کرد نیبه ا -

 آره  -

 اونوقت چرا؟  -

 چون فعال حواسم به پرستارمه  -

 ��نمک یبامزه تر شد یزدم و گفتم: چپ که کرد یلبخند

 خنده...... ریزد ز بلند

 .................. 

 نشون.....به خو میدیکه رس نیتا ا میطور به بحثمون ادامه داد نیهم

 آپارتمان بلند بود..... هی

.............. 

................. 
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 * ^ادامه  ^*

 

 ...ادیکه ب میبود ستادهیآسانسور ا یجلو

 برم. گهیمن د ارشیگفتم: ک ارشیبه ک رو

 تعجب نگاهم کرد و گفت: آخه چرا؟  با

 برم... دیچرا نداره که من با -

 پرستار... گنیتوام مبهم رفت و گفت: به  یغره حساب چشم

 ..هیاوردمت خودش کل نجایکه تا ا نیفرستادم و گفتم: هم رونیو با حرص ب نفسم

 . ....یهع -

  کنمایخفت م ارشی..... از حرص قرمز شده بودم رو بهش گفتم: کعجب

 . ...نهیشیگردنش اشاره کرد و گفت: تو بزن خاتون من زخمات به دل م به

 زدن مغزت و ناکار کردن.... یکتک خورد نکهیگوشه لبم اومد و گفتم: نه مثل ا یلبخند

 فرشته نجاتم داد... هی نکهیمهم ا -

 هی ارمیبرو برات شب سوپ م یخوشمزه شد یادیز گهیو گفتم: بسه د دمیو باال آوردم و لپش و محکم کش دستم

  ادیذره حالت جا ب

 ببنده برام؟  یرو ک نایو باال آورد و گفت: ا و داروهاش نیباند و گاز و بتاد یمشمبا

 واست ببنده  وانیک ایخب بده کارن  -

 پرستارم ببنده  خوامیمن م -
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 ..... مکتشیاپارتمان و ن اطیخورد به ح چشمم

 برات ببندم.... نیاونجا بش میبهش گفتم بر رو

 کبود و زخم شده بود..... گونش

 مچ دستشم زخم شده بود.... رو

 زدم رو گونش و گاز و گذاشتم روش و چسب زدم..... نیتاددقت ب با

 رو مچ دستش که از درد صورتش جمع شد..... ختمیو ر نیبتاد بعدشم

 گذاشتم روش و با باند بستم.... گاز

 از باند.... نمیگفتم: خب ا کردمیسرم افتاده بود و درست م یکه شالم و که از رو یحال در

 نی...... هر شش ساعتم سفالکس یهست هر دوازده ساعت بخورش... البته اگه درد داشت سهیمسکن تو ک یراست

 موقع زخمات عفونت نکن.... هیبخور که 

  گه؟یو تکون داد و گفت: امر د سرش

 ...یکه زخمات و باهاش بشور دمیسرم نخر یفکر کردم و گفتم: راس کمی

  سیمهم ن الیخیگفت: ب یتفاوت یب با

 ...ارمیم خرمیبرات م یش رفتم و گفتم: حرف نباشه .... شب سوپ اوردنچشم غره به هی

 زد و گفت : دستت درد نکنه واقعا  یلبخند

 برم توام برو باال استراحت کن.... گهی.. خب من د کنمیخواهش م -

 باال؟  یومدیخب حاال چرا ن -

  نیایب یو پر یبا فاط یدنچپ نگاهش کردم که مطلب و رو هوا گرفت و گفت : باشه حداقل شب اوم چپ

 و تکون دادم و گفتم: باشه  سرم
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 کردم و از آپارتمان خارج شدم و پشت رول نشستم... یخداحافظ ازش

....... 

 افتادم به سمت خونه.... راه

 ....ومدیم ارشیسر ک ی..... وگرنه معلوم نبود چه بالئدمیمن رس خداروشکر

 معلومه... تشونی. .... از شخصنیخوب یکه پسرا میبود دهیسه ماه فهم نیا تو

 نفر که همون کارن باشه... هیو راحت بودن به جز  یمیخب با ما صم یمغرورن ول یادیز نکهیا با

 کارن تو ذهنم جرقه زد....  اسم

 ...وانی..... کارن.... کایمیک

 شد... یاز تعجب چشمام قد نعلبک یبود ول یکه حواسم به رانندگ یدرحال

 بود..... یشماش آبهم چ ایمیک

 بود.... نایا هیشب میلیخ

 . ....وانهیک یشونیرو پ هیبخ یخط کوچولو از جا هیاون طرفم  از

 جالب....  چه

.......... 

............. 

 

 * ^ادامه  ^*
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 .....زدنیداشتن خر م مایو فاط ایپر یخونه شدم.. انگار وارد

 ...دمیکاناپه گذاشتم و بلند گفتم: بچه ها کتابارو خر یپر بود از سکوت..... کتابارو رو خونه

 اومدن و سالم کردن..... رونیکدوم از اتاقشون ب هر

 اون کتابا  نمیو تکون دادم و گفتم: ا سرم

 : دستت درد نکنه مایفاط

 و همراه با مانتوم پرت کردم رو کاناپه.... شالم

 ساعت نگاه کردم.... ساعت هفت بود... اوف....   به

  ؟یکرد ری: چرا انقدر دایپر

 کردم...  فیرو براشون تعر هیقض

  یدیو گفت: خداروشکر تو رس دیکش یقینفس عم ایپر

 ...اریو ب یو فاط یپر یبراش سوپ درست کنم... خودشم گفت شب اومدن دیو تکون دادم و گفتم: حاال هم با سرم

 نگاه کردن و گفتن: اهوم باشه  گهید بهم

 طور وارد آشپز خونه شدم و شروع کردم به درست کردن سوپ... همون

.......... 

.............. 

 *** شب *** 

 و فشار دادم...... فونیآ زنگ

 که گفت: بله؟  دیچیکارن تو کوچه پ یچند لحظه صدا بعد
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  امیخشکم و با لب تر کردم و گفتم: مح یلبا

 باال  نییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ -

 در باز شد.... و

 به سر تا پاش نگاه کرد و گفت: خوبم؟ ای..... تو آسانسور پرمیشد وارد

 خودت و  یچپ چپ بهش نگاه کرد و گفت: آره بابا کشت یفاط

  ینکن هیزا شهیچشم غره بهش رفت و گفت: حاال نم هی ایپر

 : نه مایفاط

 ..ستادیدر اومد و آسانسور ا غشیگرفت که ج یفاط یاز بازو شگونین هی ایپر

 .....میدیرس گهیگفتم: بسه د آروم

 ..میو وارد راه رو شد میو باز کرد در

 ...میچپ و راست نگاه کرد به

 کدوم واحده..... میدونستیبود که نم نجایا هیواحده بود..... اصل قض دو

 در سمت راست باز شد..... نکهیا تا

 ....نیخوش اومد یلیسالم کردم...... بهمون نگاه کرد و گفت : سالم خزدم و  یمیلبخند مال وانیک دنید با

 .....میو جوابشون و داد میدست داد وانیکارن و ک با

 .....دیزیظرف براش بر هیدرست کردم لطفا تو  ارشیو واسه ک نیسوپ و به طرف کارن گرفتم و گفتم: ا ظرف

 اونجا....  دیی... بفرماکنهیتو اتاق داره استراحت م ارشیدر گفت: ک هیتشکر کرد و اشاره به  یجد یلیخ

 .....میبود وارد اتاق شد... ماام پشت سرش وارد شد دهیخر ارشیاز ک ادتیکه واسه ع یبا دسته گل ایپر
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 بهتر شده بود..... حالش

 خونه... ونیجمع شد به دکوراس حواسم

 بود.. بایز یلیو خکار شده بود  یریو ش یا روزهیخونه با رنگ ف ونیدکوراس کل

 زخماش و بشوره. .... دمیکه خر یکه با سرم رمیظرف بگ هی خواستمیاومدم و م رونیاتاق ب از

  دیآشپزخونه شدم و گفتم: ببخش کینزد

  دییبرگشت و گفت : بفرما کارن

 ....دیظرف به من بد هی شهیاگه م -

 و تکون داد و مشغول گشتن شد..... از پله ها باال رفتم و وارد شدم. سرش

 نیدیرسینم ارشیاگه شما به ک دیخانم دستتون درد نکنه شا ایگشتن ظرف و به طرفم گرفت و گفت: مح یکم بعد

 االن حالش بدتر بود واقعا ممنونم...

 کم بود.......  یلیخ فاصلمون

 ...دادیسردش تو فضا پخش شده بود و به آدم آرامش م یم...... عطرخورد تو صورت یکه نفس هاش م یجور

 نکردم که.....  یکار کنمیشدم و گفتم: خواهش م رهیچشماش خ تو

 زد و گفت: بازم ممنون  یلبخند

 ....امیمن االن م دییبفرما

 شد..... رهیتو چشمام خ منتظر

از آشپز خونه خارج شدم...... کل بدنم داغ کرده بود... اوف ......  عی..... سرنییو سرم و انداختم پا ارمیطاقت ب نتونستم

 و وارد اتاق شدم....... دمیکش یقینفس عم

..................... 
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.......................... 

 

 و پنجم***  ستی*** فصل ب

 

 گذشت .....  یاز اون شب م یدو هفته ا بایتقر

حد که اگه جواب  نی.... تا اگهیهمد یدشمن خون میما که من و کارن شد نیبافتاد  یچه اتفاق دونمیمدت نم نیا تو

 .... میکرد یسالم واجب نبود سالم نم

 ..... میکردیم هیو زا گریاستاد هم د شیتو کالسا پ همش

 ...میمتاسفانه باهم کالس داشت امروزم

 فوت کردم و وارد کالس شدم......  رونیو با حرص به ب نفسم

 نس منه؟ شا نمیا اه

 که کنار کارن بود....  یاز صندل ریپر بودن به غ ایصندل همه

 .... یتو هم رفتم و رفتم و نشستم رو همون صندل اخمام

 ....رنیامتحان بگ مارستانیبود.... قرار شد امروز استاد درس بدن و فردا تو ب ینیجلسه سنگ امروز

 بود...  ینبود و عمل یکتب امتحان

 سخت بود....  هیبرا بق نکهیمثل ا ینظره من راحت بود ول به

حاضر و غائب کنه درس و  نکهیکرد و بدون ا مونی. .... اشاره به صندلمیستادیاومدن استاد همه به احترامش ا با

 شروع کرد...... 

 از بس جزوه نوشتم.. دیدستم ترک اووف
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 شد....  زی.... با حرف استاد همه گوشاشون تشدیتموم م گهید قهیساعتم نگاه کردم... پنج دق به

 خارج از کشور و در نظر گرفتن...  لیادامه تحص هیدانشگاه واسه  هفت نفر بورس یبچه ها واسه ترم بعد -

 یمال اوناست. .... من دوست دارم فقط شاگرد ها هیبورس نیا رنیبگ لیکه نمره همه درس ها رو تکم یهفت نفر هر

 ..رنیرو بگ هیبورس نیمن ا

 ارتابان دو نفر از اون هفت نفر هستن.. وانیک یو آقا ی..... استاد به من نگاه کرد و گفت: مطمئنم خانم سلطان و

 لبام نشست....   یرو یلبخند

 ..... چند تا از بچه ها شروع کردن به بحث کردن با استاد.... شهیم یهمه نقشه هام داره عمل بالخره

 خودت کمکم کن....  ایخدا ی.... ...... وادادینه جوابشون و مصبورا یلیهم خ استاد

 از کالس خارج شدم........  المیاستاد به خودم اومدم و بعد جمع کردن وسا دیبر دیتونیجمله م با

 و به عقب برگشتم.. ستادمیاسمم ا دنیها که با شن مکتیبه سمت ن رفتمیم داشتم

  یخانم سلطان -

 ... ها بود یاز همکالس یکی

  یرمضان یآقا دیداشت یتو هم کردم و گفتم: کار اخمام

 انداخت و گفت : راستش  نییو پا سرش

 ..... حرفش با گفتن اسم من از  زبون کارن قطع شد...

  ایاخم رو بهم گفت: مح با

 ...میزود بر دیبا ایتعجب بهش نگاه کردم که گفت: ب با

 کار داشتم... یبا خانم سلطان دیگفت: ببخش یبگم که رمضان یزیچ خواستم

  د؟یدار یگفت: شما با نامزد من چه کار تیجلو اومد و با عصبان کارن
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 اوردمیخودم ن یبه رو یکردم ول تعجب

 که مجردن.... یخانم سلطان یبا تعجب گفت: ول یرمضان

 همسره من هستن...  شونیو گرفت و گفت: ا قشی تیبا عصبان کارن

 ... حاال هم بسالمت. ..دیکن جادیشون مزاحمت اشما برا گهیندارم د خوش

 ...رفتمیو راه افتاد... منم به اجبار دنبالش م دیو ول کرد و دستم و کش قشی

 و شفا بده... ضاتیخدا مر یا

 اوووف

 

 * ^ادامه ^*

 

 کرد؟  ینطوریا هویچرا  آخه

 ..میبود دهیرس یخلوت یبه جا بایتقر    

 ...ی.... لعنتستادمیو ا رونیب دمیو از دستش کش دستم

 شد تو چشمام... رهیو با اخم خ برگشت

  ؟یزد یبود که به رمضان ییاون چه حرفا ؟یکنیم ینجوری: چته؟ چرا ادمیلبم غر ریز با

 بدم...  حیتوض تونمیگفت: االن نم یمکث چیه بدون

  خوامیم حیمن االن توض یول -

 سر جاش بعد  ادیاعصابم ب کمیبزار  ایچشم غره بهم رفت و با تحکم گفت: مح هی
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 فوت کردم.... رونیو رو هم فشار دادم و نفسم و به ب چشمام

 کارت دارم  میبر ای: بکارن

 کجا؟  -

 کارام ندارم. حیواسه توض یلیدل -

 ...گمیچون من م یبگ دیبا یول -

 ستیگفتم کارت دارم... جاش مهم ن -

 هست  -

  یکنینم نییتو تا -

 .... میخب بر یلیو گفتم: خ دمیکش یقیعم نفس

 سردم و راه افتاد... یدستش و قفل کرد تو دستا ارهیخودش ب یبه رو نکهیساعتش نگاه کرد و بدون ا به

 بود... شیآت دستاش

 کنه دور زدو پشت رول نشست..... یتعارف نکهیدر سمت شاگرد و باز کرد و بدون ا دیکه رس نشیماش به

 حرص نشستم...  با

 . ...یهیودم به ترز فجکرده ب داغ

 راه افتاد.... دیکه کش یکافیو روشن کرد و بعد ت نیماش

.............. 

................... 

 ....دیچیپ یتو خاک بایتقر
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  نجا؟یا یاومد یگفتم: بره چ یبلند بایتقر یبهش با صدا رو

 و تو صورتم داد زد: خفه شو  برگشت

 کرد.... نیبه من توه یتعجب بهش نگاه کردم... به چه حق با

 ؟یکنینکرت و روم بلند م یکه صدا یهست یک یو مثل خودش داد زدم: فکر کرد اوردمیکم ن منم

 ...دیو بست و دستش و باال آورد و گفت: باشه ببخش چشمام

 شدم به روبه رو... رهیخ

 کارت و بگو عجله دارم... -

 حرف زدم؟  یاون پسره اونطور یجلو یچ به خاطره یفکر کرد ایو رو فرمون گذاشت و گفت: مح سرش

 ...دنیبرات نقشه کش اونا

 ؟یشدم و گفتم: چه نقشه ا رهیتعجب بهش خ با

 ریاز کجا اج دونمیو دورت بزنن. .. نم یبش یزن رمضان یبهونه ا هیبه  خوانیو رو هم فشار داد و گفت: اونا م چشماش

 باندشون بزرگه... یشدن ول

 گذاشتن.. یتو خونتون گوش یحت اونا

 

 شروع شد....  شیباز وونهیشروع کرد.... د قلبم

  ؟یدیگفتم: تو از کجا فهم دهیبر دهیبر

  ؟یکن کاریچ یخوای...حاال مدمیشن زدیحرف م یکیداشت با  یرمضان یوقت-

 ...دونمیو به راست و چپ تکون دادم و گفتم: نم سرم
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نظره  ... بهدیکنیم یبزرگ و تک و تنها زندگ ییالیخونه و هیخطرناکه که سه تا دختر جوون تو  یلیخ نیا یدونیم -

 ...دیکن یو با ما زندگ دیایمدت ب هیمن 

 کردم تمرکز کنم.....  یو بستم و سع چشمام

 ....گرفتمیتازه داشتم آرامش م ایخدا

 و باال آوردم و گذاشتم رو سرم.. دستام

 .... دنیلرزیشدت م به

 و پاهاش گذاشت....دست چپم و تو دستش گرفت و ر کارن

  ا؟یمح یگفت: خوب یمحکم یصدا با

 ...میوعض زندگ نیخوب باشم با ا دیبا یچجور-

 . ....شتمیفشار داد و گفت: نگران نباش من پ یو کم دستم

 بهش نگاه کردم.... یناباور با

 ..زدیصداقت موج م شیعسل یچشما از

 شد...  یچ دونمینم

 دادم.... هیتک یحس کردم سرم رو شونه کس امیبه خودم ب تا

 ....دادیسرد عطرش بهم آرامش م یبو

 چم شده بود؟  من

 شد؟  ینطوریا هوی چرا

 من و آزار بدن....... خوانیکه م نیک نایا یعنی

.............. 
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................... 

 

 * ^ادامه ^*

 

 بودن.. دهیبه شدت ترس مایو فاط ایپر

 میکن ینقش باز یجور هی دی. بامیکن یرو کنار اونا زندگ یمدت هی دیکرد و گفت که با فیرو براشون تعر هیقض کارن

 ..میکه بالخره شکستشون بد

  د؟یدیرو به کارن گفت:شما از کجا فهم ایپر

 یاتفاق یلی: خکارن

  م؟یو جمع کن المونیوسا دیبا ی:حاال کمایفاط

 ن...کن دایکه حداقل نتونن خونه ما رو پ دیایشماام بهتره شب ب میکه ما ببر دی: االن چمدون هاتون و ببندارشیک

 دنبالتون. .. میای.. خودمون شب مگهیدرست م ارشیتکون داد و گفت: آره ک دییسرش و به حالت تا کارن

 گفتم: واقعا ازتون ممنونم... ارشیو ک وانیبه کارن و ک رو

 ...فستی.. وظکنمی: خواهش موانیک

 .ستین فهی: نه وظمایفاط

 مکنیاز دوستام که سروانه هماهنگ م یکیو خطرناکه.. امروز منم با  یاتیح ییجورا هی هی..قضدیدونی: خب مارشیک

 تا به حسابشون برسن. ...

  ن؟؟؟یاونا ک یعنی: ایپر

 .... دیصبر کن کمی ی. .. ولمیفهمی: بالخره مکارن
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 کردم تمرکز کنم.... ی... چشمام و بستم و سعنییو انداختم پا سرم

 حالت خوبه؟  ایبه خودم اومدم: مح وانیک یصدا با

 ... سرم و باال آوردم و چشمام و باز کردم....کردیتو چشمام جمع شده بود و سرم به شدت درد م اشک

 و تکون دادم و گفتم: خوبم... سرم

 استراحت کن...... کمی: ارشیک

 گفتم: نه امروز چهار ساعت کالس دارم.... رفتمیکه به سمت اتاق خوابم م یو در حال پاشدم

 : خب نرو مایفاط

 . ....وفتمیعقب م شهینم -

 ....یقیبا جمع راه افتادم به سمت آموزشگاه موس یلباسام از اتاق خارج شدم و بعد از خداحافظ ضیتعو بعد

 ....کنهیم بیتعق یکیمتوجه شدم  ابونیرفت رو خ رمیکه مس نیهم

 ...شدمیرد م یادیز یلیبا سرعت خ نایماش نیپدال گاز گذاشتم و از ب یو تا آخر رو پام

 ...ومدنیهم همچنان دنبالم م اونا

هم  یمشک نیبه سرعت رد شدم و بعدش چراغ قرمز شدن و اون ماش شدیکه داشت قرمز م یچراغ سبز دنید با

 مجبور به توقف شد...

 کردم... شتریگوشه لبم نشست و سرعتم و ب یلبخند

 که من دارم یچه زندگ نی. ..... اوفاوو

 غم... همش قصه... همش دعوا  همش

 .... دشمنام انتیخ

 خسته شدم....  گهید ایخدا
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 ..... ارمیکنه من کم م دایادامه پ ینطوریا اگه

 که من دارم... هیچه سرنوشت نیا آخه

.......... 

 (((( ای)))) پر

 

 ..دیکن فیرو تعر ایگذشته مح شهیرو به ما گفت: م وانیک ایرفتن مح بعد

 شد؟  ینطوریشد که اخالقش ا یچ

 

 خودت بگو.... یعنیکردم که  ینگاه مایفاط با

 هم شروع کرد.... مایفاط

 ..کردنیسه تاشون با دقت گوش م هر

 و گفت: پس حق داره دیکش یقینفس عم ارشیک مایفاط یتموم شدن حرفا بعد

... دوم الدیتو اون دوران سه بار شکست.... اول مرگ م ایو به حالت تاسف تکون دادم و گفتم: آره... مح سرم

 کرد و سوم سقط بچش... دایخداروشکر نجات پ یکه کرد ول یخودکش

  ؟ی: خودکشوانیک

ارد و یوقت یول اهید سما رو فرستاد دنبال نخو یبهونه ا هیبود که به  الدیو تکون دادم و گفتم: آره روز سوم م سرم

 . ..میزاشتیتنهاش م دیاصال نبا میدیتازه فهم میدیو اون صحنه رو د میکه وارد حموم شد ی... وقت میاتاقش شد

 کرد؟  کاری: مگه تو حموم چکارن

 و گفتم: رگش و زد دمیکش یقیعم نفس
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 جملم کارن چشماش و بست و محکم رو هم فشارشون داد.... نیگفتن ا با

 ...دادیهاش و محکم فشار م انگشت

 .....فتهیب ایاتفاق ها واسه مح نیاصال دوست نداشت ا انگار

......... 

.......... 

 

 *......^ادامه^*

 

  #ایمح#

 

 ها گذشت و گذشت ..... روز

 طبق معمول گذشت ..... یچ همه

 ...... میشدیم کترینزد الدیروز به روز به ..... به سالگرد فوت م یول

 بغض کهنه به گلوم چنگ انداخت ..... همون

 اتاقم بودم ...... تو

 دادم اشکام راهشونو باز کنن ..... اجازه

 هواشو کرده بود ..... دلم

 تونستم برم سر خاک شوهرم ...... یازش دور بودم که نم انقدر
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 ..... رفتمیتهران بودم هرهفته م یوقت تا

 ...... موندیمبرام ن یکه حال کردمیم هیسر قبرش گر انقدر

 من .... یایدوس دارم مح یلیصداتو خ گفتیم شهیهم

 ...... دهیبهم آرامش م صدات

 ..... خوندمیو م زدمیم تاریسر خاک براش گ نیهم بخاطر

 ..... الدمیپراز حسرت آغوش م یپراز بغض پراز حس دلتنگ ییصدا با

 ..... خوندمیو م زدمیم براش

ه چقدر ک گفتیو م کردیم ریبازوان قطورش اس نیو منو ب بودیم نجایاالن ا خواستمیبدجور براش تنگ بود فقط م دلم

ن نداشت من اال ینداره واقعا هم معن یتو معن یب یزندگ گفتمیستبرش و م نهیرو س ذاشتمیدوسم داره منم سرمو م

 بهمن ماه ..... ۲0ود سالگردش ب گهی.... هفته د کردم....هق هقمو تو بالش خفه  کردمیم یمثل مرده متحرک زندگ

رنگ همرنگ قلب  نیجوره حاضر به درآوردنش نبودم ا چیتنم بود ه یسال دائما لباس مشک هی نیعادت ا طبق

 من بود ..... باهاش انس گرفته بودم .....     یمشک

 که به در خورد اشکامو پاک کردم .....  یتقه ا یصدا با

 بود اومد تو اتاق درو بست نشست رو تخت دستم و گرفت تو دستاش ..... ایپر

 سرخ بود ..... چشماش

 کرده بود ..... هیکنم اونم گر فک

 خوشگلت برم خودتو عذاب نده ..... یقربون اون چشما یاله -

 اون ..... ششیکه زده به سرم برم پ یدلم هواشو کرده جور تونمینم یپر تونمینم -

 و گذاشت رو دهنم اخم کرد دستش ایپر
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 حرفا رو.....  نینزن ا -

 نزنم ..... تونمیبه نظرت م -

قول داده بود دعوتمون کنه تا برامون جوجه بزنه  مایبه فاط میوانیامشب مهمون ک ی.... راست یتونیم زمیعز یتونیم -

..... 

 خواست       یاصال دلم نم نکهیبودم قبول کنم با ا مجبور

 کجاست .... مایفاط -   

 ..... زنهیداره با محمد حرف م -

 ام بزنم .... دهیصورت رنج د یآب هیتکون دادم و رفتم تا  سرمو

 

 * ^ادامه  ^*

 

 و به سمت ساکم رفتم  پاشدم

 عوض کردم.... یمشک یتاپ بند هیو با میمشک شرتیت    

 ...ی.... مشک یمشک

 ...میمثل همه زندگ یمشک

 شدن چیمثل همه ارزوهام که ه یمشک

 لباسام.......  یشگیمثل رنگ هم یمثل قلبم... مشک یمشک

مرا نبود ع وانیسه تا برادر خوب بود... البته اگه ک نیا شیپ ی.... زندگمیاز اتاق خارج شد ایخودم عطر زدم و با پر به

 .... میموندیم نجایما ا
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 مغرور بودن... یادی.... زخورد شهیو با هفتاد تن عسلم نم ارشیو ک کارن

 کم حرف بودن....  میلیخ

 دستم و گرفت...  ایپر

 ..... میبهم زدم و باهم به سمت بچه ها که تو بالکن بزرگ نشسته بودن رفت ینگاه کردم... لبخند بهش

 دادم... هیتراس تک یها لهیبچه ها آروم سالم کردم و به م به

 بود که داشتن....  یبه بالکن بزرگ طیمح نیا یقشنگ

 کار شده بود.... دیسف یبود و کفش کاش رهیدا مین نقشش

 .....شمیتموم م تیدارم از دلتنگ ینیبب یی... کجاالدیم ی...... واالدیم

 شده... اهیس میزندگ ینیبب ییکجا

 به خودم اومدم....  ایبلند پر یبود..... با صدا شمیپ الدمینبود االن م یعوض یایاون ار اگه

  ایمح -

 شدم....  رهیتعجب بهش خ با

 دلم و بردن.... ی... بازم اشکام آبرویوا یگونه داغم شدم.... ا متوجه

 صدام کرد.... ایچرا پر دمیفهم تازه

 و باال آوردم و اشکام و با دست پس زدم.....  دستام

 ....ختیاجازه سر خورد و رو گونم ر یقطره اشک ب هیبود به چشمام....  رهیبا اخم خ ایو باال آوردم..... پر نگاهم

 حجمش کمر شکنه..... ینیکه سنگ ی.... جمله انیجمله سنگ هیجمله بگم....  هیطور با بغض فقط تونستم  همون

 تنگ شده... یلیو با زبون تر کردم و گفتم: دلم براش خ لبام
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 انداختم... نییسرم و پا بالفاصله

 ...... کردمیم و کارن و حس وانیو ک ارشیک نیسنگ نگاه

 هم اونجا نشسته بودن....  ایو پر یشد و بازوم و گرفت و به سمت تخت رفت که فاط کیبهم نزد وانیک

 آب دستم داد... وانیل هیو نشوند و  من

 از آب خوردم.....  کمی

 بودن.....  یجور جار نیهم اشکام

 .... دمیفهم یتارم م دیو از د نیا

  ایرو بهم گفت: مح ایپر

 و بهش نگاه کردم....  برگشتم

 آهنگ بخونم.... هیبرات  خوامیزد و گفت: م یتلخ لبخند

 بهش نگاه کردم.....  یسوال

 و رو هم فشار داد و از جاش بلند شد و داخل خونه رفت.... چشماش

 بود....  ینیسنگ جو

 داده بود.... هیکنارم نشسته بود و سرش و به دستاش تک کارن

 ...کردینگاه م رونیب یهم به هوا مایفاط

 تو فکر بودن....  یداده بودن و حساب هیبه تراس تک وانمیو ک ارشیک

 رنگم تو دستش بود....  یمشک تاریوارد بالکن شد.... گ ایپر

 و کنارم نشست و شروع کرد به زدن و خوندن... اومد
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 عاشقم از ابلفضل فالح(  قی)رف آهنگ

 

 : ایپر

 

 عاشق من  قیرف چته

  یریگیبازم  م یسراغ اون که رفترو دار چرا

 ....یریبهونه گ گهیبسته د شتیپ گردهیبر نم اون

  یریمیاز قصه م یروز هی یبه فکر اون باش اگه

  یدار یچه حال و روز نیبب

  یادگاریشده سه چهارتا عکس  تیزندگ تموم

  یزار هیبه گر یشروع کن یفرصت هی منتظره

 ...... یندار یریتقص چیمن تو ه زیعز رهیدست تقد نیا

 

......... 

 

 و ......(((((  خوادیتو رو نم گهیو فراموشش بکن اون د اون

 ..ختمیریگرفت و اشک م یم شیآت گرمیج گفتیکه م ییتک تک جمله ها با

 فوق العاده بود..... اهنگش
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 نداشتن ..... یها هم حال خوب بچه

....... 

 و پاشدم و حرکت کردم به سمت خونه...  ارمیطاقت ب نتونستم

 تو اتاق و .....  رفتم

 . .....شکستیبلندم بود که سکوت و اتاق و م یهق هق ها یصدا

........ 

.......... 

 

 * .......^ادامه^*

 

 .... رونیکه آروم تر شدم خواستم برم ب کمی

 تو اتاق بمونم .... نهمهیبود ا زشت

 و نم اشکو پاک کردم ...... دمیچشمام کش ریز یدست

 بچه ها ..... شیافتادم سمت بالکن پ راه

 اومد داخل ..... ایدرو باز کنم که پر اومدم

 جلو دستمو گرفت و رو پوست دستم بوسه زد ..... اومد

 .... هیچه کار نیعه ا -

 قربونت برم دلت آروم شد ..... یاله -
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 دستشو نوازش کردم .... منم

خدارو شکر قصدم از خوندن اون -کردم .......               هیگر ریدل س هیشد  یدلم سبک و خال یکه خوند یبا آهنگ -

 بود  ..... نیآهنگ هم

 ..... زمیبود عز یصداتم عال -

 ..... دیخونم بهش جوش هوی

 داشتنش افتخار کردم .... به

 ..... دادیادامه نم هیاهیپراز س میدگکه زن یبا من گهید بودیم مایو فاط ایپر یجا یاگه هرکس دیشا

 منو تنها نذاشتن ..... یو فاط یپر یول

 ..... شدمیم شهیتر از هم دیناام یاز زندگ گهیمن د ذاشتنیتنهام م اگه

 بغلش کردم..... محکم

 ..... یکه هست نیممنون از -

 .....  فمهیوظ -

 بوسه رو گونش نشوندم ..... هیبه خودم فشارش دادم و  محکم

 چشممو چرخوندم ..... نکهیهم

 ..... کننیکه دارن از در اتاق ما رو نگاه م دمیتا چشم فوضول د هشت

 ..... رونیام متوجه شد و از بغلم اومد ب یپر

 ..... کردیچپ چپ نگامون م یبه شوخ مایفاط

 بالخره صداش در اومد ..... وانیک

 ..... کیچه رمانت -



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
506 

 

 نازک کرد .... یپشت چشم ایپر

 .....  یدیحاال کجاشو د - ایپر -

 رفت ..... شهیکه رو لبش بود مثل هم یداده بود با پوزخند هیکه تا اون موقع به چهار چوب در تک کارن

 رفت ..... ارشیسر اون ک پشت

 نگاه بهم انداختن .... هی وانیو ک فاطمه

 گشنمه .... یمنکه حساب میمام بر -مایفاط -

 نام رفتن ..... او

 مونه...... یاستخوناشم به منو تو نم خورنیاالن کل غذا رو م نایا میپاشو مام بر ایمح -

 لحن با مزه اش خندم گرفت .... از

 ....  یاز خوردن شام و چا بعد

 خونه ...... میبر میبود که راه افتاد ازدهی ساعت

 درست کرده بود حرف نداشت ....... وانیکه ک میبود جوجه ا یکل شب خوب در

 

 * ^ادامه  ^*

 

 . .... خطرناکه. ...میو کارن اسرار کردن که خونه نر وانیک چقدر

 خونه... میرفت ایبه اسرار پر  یول

 فرو رفته بود.. یکیتو تار الیو اطیح
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رف منص ممیاز تصم ی..... ول.میخارج بش الیو پارک کنم از و نیماش نکهیقبل ا خواستمیبه جونم افتاد.... م دلشوره

 شدم و پارک کردم...... 

 ... امی... نمترسمیترسناکه. .. من م یلیلرزون گفت: بچه ها خ یبا صدا ایخارج بشم پر نیاز ماش نکهیا قبل

 حرفا نزن....  نیاز گهیپس د میبه اسرار تو اومد ایآب گلوش و با سر و صدا قورت داد و گفت: پر مایفاط

ها و سکوت شب خوف و وحشت و به وجودم  رکیرجیج یشدم ..... به سمت خونه رفتم..... صدا ادهیپ نیماش از

 ....... کردیم قیتزر

 خونه کارن...  میبرگرد ایشو ب الیخیب ایاز پشت سرم اومد: مح ایپر یصدا

 ..... شهینم ینطوریا میبر شیپ دیگفتم: نه با آروم

 باز کردم....  دیخونه رو با کل در

 بود و سکوت و سکوت....  یکیشدم..... بازم تار وارد

 خونه روشن شد... یبرق همه لوستر ها و المپ ها دیفشار دادن کل با

 . ..... اوووووف

 فوت کردم .......  رونیراحت به ب الیو با خ نفسم

 گذشت...  ری.... به خایخدا یوا

 خونه باال رفتم و وارد اتاقم شدم......  یاز پله ها یحرف چیه بدون

 ...... چشمام و آروم رو هم گذاشتم........ دمیو در آوردم و رو تختم دراز کش لباسام

 سر جام نشستم....  خیاز دخترا س یکیبلند  غیشکسته شدن و ج یچقدر گذشته بود که به صدا دونمینم

 ....  دیلرزیم دستام

 کردم.........  یط یه ها رو سراز اتاق خارج شدم و پل بدو
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 اشپز خونه شکسته شده بود....  شهیش

 وارد اشپز خونه شدم....  آروم

 بود.....  ستادهیهم رو پله ها ا ایبود و پر ییرایتو پذ مایفاط

 به سمت پنجره رفتم...  آروم

 از کنار پنجره رد شد....  عیسر یا هیکه سا دمید

 و رو به هر دوشون .... برگشتم

 آوردم...  رونیبزرگ از کشو ب ییو به عالمت سکوت تکون دادم و چاقو دستم

 رفتم.....  یسمت درب اصل به

 بروز بدم....  خواستمیعنوان نم چیبه ه یول دیلرزیو آروم باز کردم..... کل تنم از ترس م در

 نبود.....  یزیچ یرو با ترس و وحشت گشتم وا الیو و کل

 ن ما رو داشته.... بوده قصد ترسوند یک هر

 و در و از داخل چند قفل زدم.....  الیبه و برگشتم

 زد؟  غیبود که ج یک شد؟یگفتم: چ مایو فاط ایبه پر رو

 شکست ....  شهیو ش شهیچاقو زد تو ش ایبا چوب  یکی: من بودم.. تو اشپز خونه بودن که انگار مایفاط

 .... الیخیتکون دادم و گفتم: ب دییو به حالت تا سرم

 هم بوده قصد ترسوندن ما رو داشته......  ی. .. هر کفتهین یتا اتفاق میمونیم نجایا ییصبح سه تا تا

............. 

.................. 
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 * ^ادامه  ^*

 

 در اومد...  ایپر یسمت پله ها رفتم که صدا به

  ا؟یمح یریکجا م -

درس  یکاریب یبمونم پس به جا داریب خوامی... من که تا صبح مارمیکتابم و ب رمیراهم ادامه دادم و گفتم: م به

 .خونمیم

  م؟ی: مگه فردا امتحان دارمایفاط

 ... میآره دار -

 .... رهیتا امتحان نگ زنمیم یجور هی: من که حال و حوصله درس و ندارم مخ استادم ایپر

 .... کنمی: آره منم کمک ممایفاط

 شما ها درسم و نخونم. ....  دیبه ام تونمیفوت کردم و گفتم: من نم رونیو با حرص به ب نفسم

 برگشتم...  ییرایاتاقم شدم و بعد برداشتن کتابام به پذ وارد

 نشستم و شروع کردم.....  یو پر یفاط یکاناپه رو به رو رو

  ایگفت: مح مایگذشته بود که فاط یکنم دو ساعت فکر

 ردم..... نگاهش ک یو بلند کردم و سوال سرم

  س؟یپار یریم یگرفت هیگفت: اگه آخر ترم بورس یجد

 ادامه بدم...  خوامینم نجایو تکون دادم و گفتم: آره ا سرم

  م؟یکن کاریچ نجای: پس ما امایفاط

 تو هم رفت.... نا خواسته بود...  اخمام
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 کرده......  رییبودم که غالب صورتمم تغ یمدت جد نیتو ا انقدر

 .... میتا باهم بر دیایب شیمن پ یو پا به پا دی: خب تالشتون و بکنگفتم

 ... کنمیاالن شروع م نی... من از همهی: آره فکر خوب ایپر

 و به سمت پله ها رفت...  پاشد

 .... اریمنم ب یزحمت کتابا یگفت:پس ب یرو پر مایفاط

 داد و به راهش ادامه داد...  یبه فاط یفحش هیلب  ریز ایپر

 ...... میو باهم تا خود صبح درس خوند ییتا سه

 خسته شدم و کتابام و جمع کردم..... به ساعت نگاه کردم....  بالخره

 بود ..... اوف.... شش ساعت درس.....  ۶:۲0

 .. بود.... ینیمختلف..... کال امروز روز سنگ یو البته با استاد ها گهیو بعدش سه کالس د میکالس دار ممیو ن هفت

 خودت کمکمون کن...... ایخدا

......... 

............ 

 

 * .....^ادامه^*

 

 #ایمح#
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 .... مینیتو خونه بش ینطوریهم مینتونست گهیاون شب وحشتناک به بعد د از

 ....میکرد تیو شکا سیاداره پل میاصرار من با دخترا رفت با

شک داشتم چون هنوز دست قانون  یدست رو دست گذاشت و تماشا کرد ..... من به اون عوض نطوریشد هم ینم

 بود..... وفتادهین

 کنن .... داشیو هنوز نتونستن پ کنمیکه بهش شک م یکه داره فرد یبا سابقه ا یانیک ایگفتم که آر تمیتو شکا نمیا

 اون شب پسرا شبانه اومدن دنبالمون ..... یفردا

 شک نکنه .... یسکه ک یجور

 ما گذاشتن .... اریخونشون در اخت یطبقه باال االنم

 ....الدیتهران سالگرد عشقم م میبهمن رفت ۲0

 اونقدر بد بود که حد نداشت .... حالم

 ..... میکرد هیتو بغل هم گر دیمنو د یوقت سایمل

 ��سالگرد پسرم بود .... شمیهفته پ هی

 ..... نایخونه کارن ا میکه اومد شهیم یماه پنج

 ام عوض بشه ..... هیپنج ماه بکوب درس خوندم که روح نیا تو

 من جلو اومدن .... یام پا به پا یو فاط یپر

 هستن .... ایک شنیم هینفر که بورس شیش مینیکه بب میدادیامتحان م فردا

 .....دیجوش یسرکه م رویمثل س دلم

 اومد .... ایپر یصدا

 .... یفردا امتحانه وا -
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 باال .... رهینگو که استرسم م یجون فاط -

 نگاه کردم ..... بهشون

 مگه نه ..... میتونیما م -

 باهم گفتن .... ییدوتا

 معلومه .... -

 گرفت ....  خندم

 شام بود ..... وقت

 .... مینداشت یکدوم حوصله آشپز چیه

 آوردن ..... تزایاز سر کوچه رستوران برامون پ میزد زنگ

 ..... میکه بخواب میرفت وهیو م یاز خوردن شام و چا بعد

*********** 

 کردم .... داریشدم اون دوتارم ب داریاز خواب ب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 سمت دانشگاه ..... میراه افتاد میاز صبحونه آماده شد بعد

 ترم باال بودن .... یاحتماال زودتر رفته بودن اونا دانشجو میدیند پسرارو

 پشت رول راه افتادم .... تمنشس

 .... میوارد دانشگاه شد ییاز نشون دادن کارت دانشجو بعد

 ..... میکرد دایپ امونویصندل میکالس شد وارد

 ..... مینشست
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 خوندم .... یالکرس تهیلب آ ریز

 هارو پخش کردن ..... برگه

 ..... میاعالم کردن همه شروع کرد یوقت

 سوال بود ..... ۱70

 دادم .... لیسواال تموم شد برگه رو تحو یبلد بودم زدم..... وقت ییاونجا تا

 داد اومد ..... لیام تموم شده بود ..... اونم برگه رو تحو یپر

 مونده بود هنوز .... یفاط

 .... یچطور بود پر -

 بود ..... یعال -

 قدش .... بزن

 د ....بو یام اومد و اونم راض یکه فاط میزدیاز سواال حرف م میداشت

 .... رونیاز کالس رو به رو اومدن ب پسرا

 به سمتمون اومد .... وانیک

 سمت خونه ..... میبودن راه افتاد یهمه راض نکهیو ا یبعد از سالم و احوالپرس 

 

 * .....^ادامه^*

 

 .....ومدیجواب امتحان م امروز
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 .... ادیتا استاد ب میسر کالس نشسته بود یهمگ االنم

 رو برد نزدن .... گهیجوابارو بگه د یلیقرار بود استاد اسماع آخه

 بود ..... ادیکالس سرو صدا ز تو

 استاد وارد کالس شد ..... هوی

 .... سادنیبه احترامش وا خیس همه

 .... میو سرجاش نشست و مام نشست رفت

 اومد ..... جیخب امروز نتا - استاد

 نگاه به کل کالس انداخت .... هی

 .... دیگفتن استاد بگ یم یبچه ها که هع یصدا

 .... نینفر از کالس من بود شیهر ش -

 برگه درآورد.... هی و

 .... دادیچقدر لفتش م اوووووف

 .... میمردیاز استرس م میداشت

 .... نیآماده ا - استاد

 سراشونو تکون دادن .... همه

 .... خونمیم ونویاول آقا -

 آرتابان ..... وانیو ک ارشیکارن ک ونیآقا -

 ..... زدنینگاشون کردم که اونطرف کالس نشسته بودن و با غرور لبخند م یناباور با
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 دخترا رو بخونه ..... خواسیم یوا 

 خب حاال خانما .....  -

 ..... انی.... خانم تهرانپور .... و خانم پارس  یخانم سلطان -

 .... دمیکش قینفس عم هیبستمو  چشمامو

 رمون دست زدن .....به افتخا همه

 کرد ..... تیموفق یهممون آرزو یگفت و برا کیتبر استادم

 ... میبغل کرد گرویاز کالس محکم همد میاومد یوقت

 ... کیتبر کیتبر -ایپر -

 خوب بود .... یلیخ یفدات مرس -

 .... کنمیباور نم - یفاط -

 که حد نداشت میخوشحال بود اونقدر

  گفتنویبودنو م قاشونیرف شیپ پسرام

 ..... دنیخندیم

********* 

 خوشحال شدن .... یکل نایبه مامان میزنگ زد یوقت

 انیکه مامان یجشن یکرده .... برا شرفتیپ یلیکه اونور خداروشکر خ گفتیخوشحال شد .... اونم م یلیخ ارمیمه

 ..... رانیا ادیم رنیگیم

 ..... میساکمونو جمع کرد همه

 سمت تهران .... میاشتپرواز د ۱ساعت  شب
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 ....میریجشن بگ نایقرار بود با کارن امشبم

 

 * ^ادامه  ^*

 

 امشب با دست پخت من بود...  شام

 هشت بود که زنگ خونه زده شد....  یکاینزد ساعت

 زدم..  دیپشت در و د یاومدم و به سمت در رفتم... از چشم رونیاتاقم ب از

 سه تا پسر مغرور ....  چهره

 .... میبود گهید یجا هیاالن  میشدیاگه باهاشون آشنا نم دیشا

 ... دمیکش نییرو پا ریخشکم و با لبم تر کردم و دستگ یلبا

 سالم دادم و خوش اومد گفتم..  بهشون

 شدن..  ییرایمشغول پذ یهم بعد سالم و احوالپرس ایو پر مایفاط

 .... کردمیگوش م وانیداشتم به بحث کارن و ک منم

 رئال....  ارشیو ک وانیبارسا بود و ک میفدار تطر کارن

 ..... دادیخوب جوابشون و م یکارن تنها بود ول نکهیا با

 چشماش جلب شد....  یتوجهم به مست هویچرا  دونمینم

 روشنش بود...  یقهوه ا یکه درست همرنگ موها یعسل یچشما

 .... دمیند یو جذاب یو مغرور یمرتب نیو به ا یحاال کس تا
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 کارن کرد به خودم اومدم... یصرفه ا با

 ... آخه حواست کجاست.... ایخاک تو سرت مح یبودم؟ ا رهیهمه مدت و به کارن خ نیا یعنیکردم؟  کاریچ من

 .... پسره .... اهلل و اکبر...دمیخونسرد از چهرش گرفتم...... لحظه آخر پوزخند و تو صورتش د یلیو خ نگاهم

 باطل...  الیخ یعقل و هوشم و برده ول کنهیخودش فکر م شیاالن پ حاال

 کارن ارتابان.  دهیوقت باخت نم چیه ایمح

 و رو زانو سمت چپم گذاشتم و تو هم قفلشون کردم....  دستام

 افکارات مزاحم شدم و به ادامه بحثشون گوش کردم....  الیخیب

 زدم ....  ینم یحرف چیفقط نظاره گر بودم و ه ییجورا هی

 ........ کردنیکارن و بارسا صحبت م هیرئال بودن به عل میکه طرفدار ت یو پر یفاط یول

  ایرو بهم گفت: مح ارشیک

  ؟یمیکردم که گفت: تو طرفدار کدوم ت نگاهش

 طرفم...  یتکون دادم و گفتم: ب یتفاوت یو با ب سرم

 بود....  ییبارسا ایقبال مح یصداش رد اومد: ول ایپر

 .فرستاد.. نییکرد و آب گلوش و با سر صدا پا ریینگاهش تغ رینزد و مس یحرف چیه گهیدبهش نگاه کردم  یجور

 زد و گفت: چه جالب  یپوزخند ارشیک

 ....  4به  ۲

 ... میستیوقت با هم ن چی: ما ه کارن

 زدم و جوابم و زدم تو صورتش...  یخند پوز
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 ... شمینم یکیآدما  نجوریموقع با ا چی... من هگهیاره کارن درست م -

 بگه که یزیخواست چ کارن

 ..... دیبحث و تموم کن نیو گفت: باشه ا دیکش یقینفس عم وانیک

  ؟یدیرو آموزش د انویپ یتا چه حد ایبهم گفت: مح رو

  کنمیکار م یگفتم: حرفه ا یمکث چیه بدون

 .... یدیو تکون داد و گفت : امشب افتخارش و م سرش

 دم و گفتم: اره حتما... تکون دا دییو به حالت تا سرم

 ه. .گشنش یکه حساب دیارتابان آماده کن ارشیشام و واسه شاهزاده ک دیگفت: خب پس پاش یبا لحن با مزه ا ارشیک

 تو  یآدم بش یخوایم یکرد و گفت: ک ارشینسار گردن ک یپس گردن هی کارن

 شن ....  یموقع آدم نم چیفرشته ها ه زمی: کارن جان عزارشیک

 خنده....  ریبلند زدن ز هیبق یرو لبام نشست ول لبخند

 شام دعوت کردم....  زیو مهمون ها رو به م دمیچ ییخودم و تنها قهیشام و با سل زیو م پاشدم

 ..زیچ هیاز  ریبود... به غ یعال یچ همه

 بود...  یحالم دلتنگ لیعادت کردم بهش.... دل گهید یبد بود.... ول حالم

 .... هیبشم و برم تو اتاقم و شروع کنم به گر الیخیو ب یشده که دوس دارم مهمون براش انقدر تنگ دلم

 ... کنهیم میخال کمیحداقل  یول شهینم یخال میکردنم دلنتگ هیبا گر دونستمیم

 تو سکوت خورده شد.....  شام

 نشسم....  انویکوتاه مخصوص پ یصندل یرو وانیبه اسرار ک ییجمع کردن ظرفها و خوردن چا بعد
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 .... دمیکش داشیو نرم رو کل انگشتام

 و خوندم.....  یعبدالمالک یزمستون از عل آهنگ

 ... بردمیلذت م شییبایخودمم از ز یبود که حت رایصاف و گ یبه قدر صدام

 ..... الدمیکردم به روح خسته م میدلم اهنگم و تقد تو

................ 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ت زدن.... برام دس ینفر پنج

 .....  یعال شهیرو لبم نشست... به قل استادم مثل هم یلبخند

 . ... ایبود مح ی: عالوانیک

 رو مبل نشستم.....  مایزدم و کنار فاط یلبخند

 ... کردنیم فیو از امتحان تعر کردنیافتاد..... بچه ها بحث م هیاز بورس حرف

 من چند لحظه تو تراس هوا بخورم....  شهیو با اخم گفت: م یجد یلیکه آروم شد کارن رو بهم خ جو

 و تکون دادم و پاشدم...  سرم

 پاشد و پشت سرم اومد....  اونم

 وارد شدم و منتظر اومدنش شدم....  یتعارف چیبالکن و باز کردم و اول خودم و بدون ه در

 داد.....  هیبالکن بزرگمون شد و خودش و به محافظا تک وارد
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 از بالکن خارج بشم که صداش بلند شد...  خواستم

 کجا؟  -

 بچه ها  شیتو هم رفت و گفتم: پ اخمام

 باهات صحبت کنم... خواستمیفرستاد و گفت: م رونیب قیو عم نفسش

 ..... ستادمیو کنارش ا رفتم

 درباره؟  -

 همون مزاحما  -

  شده؟یو با نوک زبون تر کردم و گفتم: چ لبام

و  دنیاون باند و فهم سیامروز که با دوستم مالقات کردم گفتش که اسم رئ ینشده ول یزیگفت: چ یلحن آروم با

  کننیتالش م تیمامور هیاالن دارن واسه 

  ه؟یخب اسمش چ -

  یلیو پدرش بهزاد وک یلیبهنام وک -

 بهنام  یعنی..  یعنیطور ممکن بود؟  چه

  ش؟یشناسیکرد  و گفت: م کمی...... کارن خودش و نزدایخدا یوا

 تکون دادم...  دییو به حالت تا سرم

  ه؟یتعجب گفت: بهنام ک با

  چرا بهم خورد دونمینم ینامزد کنن ول مایشدم و گفتم: قرار بود با فاط رهیخ شیعسل یبه چشما کیفاصله نزد از

 تعجب گفت: واقعا ؟  با

 و از چشماش گرفتم و گفتم: اره  نگاهم
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 کنه ....  یحرصش و خال خوادیداره.... حتما م مایکه از فاط یا نهیم از رو ککارش نیا لیدل

  ؟یبگ یبه فاط یخوایاوووف چه بد... حاال م -

  دونمیچشماش افتادم و گفتم: نم ریسمش برگشتم و دوباره گ به

 .... الشیخی... االن فکر و ذکرش آزاده پس بینگ یزیبهتره فعال چ -

 ........ حواسم نبود که نفس داغم به گردنش خورد.... دمیکش یقیو تکون دادم و نفس عم سرم

 مست تر و خمار تر بود.....  شهیشدم که از هم رهیبه خودم اومدم و با هول به چشماش خ هوی

 گرفت....  یریبازوهاش به اس نیپر کرد و من و ب نمونیفاصله کم رو ب اون

 با آرامش رو شونش گذاشتم و دستام و دور گردنش حلقه کردم..... شد که سرم و  یچ دونمینم

 بگم که تا بحال تجربش نکرده بودم.......  تونمیحس خاص بود..... به جرعت م هیکه به کارن داشتم  یحس

 ا گفت: کج یبم یبچه ها افتادم... خواستم ازش جدا بشم که حلقه دستاش و دور کمرم محکم تر کرد و با صدا ادی هوی

 .... شهیبرامون بد م نهیبیم ادیم یکیتو گوشش گفتم: االن  آروم

  ادینم چکسیگفت: ه شهیتر از هم آروم

  ؟یدونیاز کجا م -

 فقط بگو چشم  گمیو م یحرف هیبهت  یوقت -

 رو لبم نشست.....  یکمرنگ لبخند

 و دوست داشتم....  شییزورگو

  یکنیلهم م یو گفتم: خب آخه دار اوردمین کم

 جاست......  نیبازم جات هم یاگه لهم بش یو به خودش گرفت و گفت : حت طنتیش ییرگه ها صداش
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  یبد یلیو زدم و گفتم: خ یناخنمام پشتش و چنگ آروم با

 سکوت باشه تو و من  خوامیم سیگوشم گفت: ه تو

 نگفتم و تو بغلش آروم گرفتم.......  یزیچ گهید

 شد...  رهیاز باال بهم خ قهیچند دق بعد

 بشم تو چشماش....  رهیمجبور شدم که سرم و بلند کنم و خ منم

 که خواست.......  نیو خم کردم و هم صورتش

 بالکن شد...  کیاومد که نزد ایپر یصدا

 ... میاز هم جدا شد عیسر

 محل..  یلب گفت: خروس ب ریز کارن

 ... دمیروم خندو آ رمیخودم و بگ یگرفت و نتونستم جلو خندم

 میوانمود کرد که داشت ایانگار چشماش آروم شد و لبخند رو لباش اومد و بعد وارد شدن پر دیلبخندم و د یوقت

 ..... میکردیدرباره دانشگاه صحبت م

............ 

 

 * ^ادامه  ^*

  میایگفتم: شما برو ما االن م ایبه پر رو

 ... سرش و تکون داد و از بالکن خارج شد.. اونم

 ریانداختم..... انگشت اشارش و ز نیی.... سرم و با خجالت پاکردیو بهش نگاه کردم... اونم داشت بهم نگاه م برگشتم

 چونم گذاشت و به باال فشار داد... 
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 سرم و بلند کردم....  یمجبورک

 .... میشد رهیهم خ یچشما تو

 یاخمو و جد شهیکه هم یداشت.... از کارن یبرام تازگ ییجورا هیبودم....  دهیند یطونیش نیحاال چهره کارن و به ا تا

 بود...  دیرفتارها بع نیبود ا

 نکنم....  یمحل یب دمیمحل مزاحممون بشه منم  قول نم یخروس ب یگفت: دفعه بعد آروم

م د خوابوندمینه مدو هی دیلبخند زدن با یکه به جا یحرفش رو لبام لبخند اومد.... درحال نیبا ا یچرا.... ول دونمینم

 نداشتم.....  نانی.... خودمم به خودم اطمادیگوشش تا حالش جا ب

 صدام کرد.... سرم و بلند کردم و نگاهش کردم...  آروم

  میریعکس باهم بگ هی شهیزد و گفت: م یمیمال لبخند

 تعجب گفتم: االن ؟؟  با

 بدونه  یکس خوامیآره نم -

 و تکون دادم و موافقت کردم...  سرم

 جلو رو فعال کرد...  نیتنگش در آورد و دورب نیشلوار ج بیو از ج شیگوش

 شدم...  کینزد بهش

 .... ارمیبود شاخ در ب کیکه کرد نزد یزدم ....  از کار یمینگاه کردم و لبخند مال نیدورب به

با  که یعکس نی..... اولکیلبخند زد و ...... چ نیبه دوربداد و رو  هیدور گردنم و سرش و به سرم تک دیچیو پ دستش

 کارن گرفتم.... 

 یزینگران اون موضوع نباش.... انشاهلل که چ ادیبچه ها.... توام ز شیپ میتشکر کرد و گفت: خب حاال بهتره برگرد ازم

 ...... شهینم

 .................. 
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 به دست وارد خونه بابام شدم.. چمدون

ز همه تنگ ا شتریب یکیواسه  یدلم براشون تنگ شده بود ول نکهیگفتن..... با ا کیو بابا بغلم کردن و بهم تبر مامان

 شده بود... 

 .... میو بغل کرد گریو با سرعت بهش رسوندم و محکم هم د خودم

در  یمهد یصدا میرو چلوند گهیهم د یحساب نکهی... بعد اکردمیافتخار م یبرادر نیداشتن چن یبه خودم برا من

 به ما برسه برادر گلم... میزیچ هیبزار  اریاومد که با اعتراض گفت: آقا مه

 ادیلطفا ز یول دییهل داد و گفت: بفرما یزد و من و آروم به سمت مهد میشونیرو پ یازم جدا شد و بوسه ا اریمه

 نشه..  تیکه نفسم اذ دیمحکم بغلش نکن

 شد..  می... حسود یمن و دوس داشت کممیو گفت: اوه کاش  دیبلند خند مهسا

 ....  دمیشن یبحث هاشون و م یبودم ول یبغل مهد تو

 زن داداش..  یو محکم به خودش فشار داد و گفت: شما که تاج سر دیچیدستش و دور شونه مهسا پ اریکرد... مه ولم

 که تو رفتارمون بود لذت بردم....  یو محبت یزدم و از گرم یلبخند

............ 

 

 * ......^ادامه^*

 امشب .... گذشتیم نجایروز از اومدنمون به ا هی

 ..  میدور هم جمع بود یهمگ

 ایدورهم نیوقت بود که از یلیخ میبخور گهیشام دور همد هیرو دعوت کرده بود تا  مایو فاط ایخانواده پر مامان

 ..... مینداشت

 .... کردنیم یکه داشتن طبق معمول بحث اقتصاد باباها
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 .... دنیخندیو م گفتنیبا محمد داشتن م اریو مه یمهد

 لبخند تلخ گوشه لبم نشست .... هی

 ..... زدنیبود داشتن باهم حرف م نجایمنم ا الدیکه م االن

 .... دمیبهم زد تو جام پر ایکه پر یبباره که با سقلمه ا خواستیچشمام م نییانداختم پا سرمو

 ..... زود زود زود .... رونیب ایحال و هوا بهواسم بهت هستا زود ازون  -

 ..... دیپریم نییبچه ها رو مبل نشسته باال پا نیع

 گرفته بود ... خندم

 .... وونهید یخب پهلومو سوراخ کرد لهیخ -

 دندوناشو نشونم داد ..... فیرد

 مامان بود که از آشپزخونه اومد ..... یموقع صدا همون

 .... نیازسفره رو بند نیایدخترا ب -

 ..... میشستیم نیکنار هم رو زم مینداختیسفره  م میشدیدور هم جمع م یوقت شهیهم

 داشت .... یشتریب تیمیبودم صم نکاریعاشق ا من

 ..... میدیسفره خوشگل چ هیو مهسا  سایو پر یو فاط یکمک پر با

 سر سفره .... مینیتعارف کرد که بش بابا

 مورد عالقه من .... یزرشک پلو با مرغ بود غذا شام

***** 

 ..... میزدیطرف حرف م هیطرف بزرگترا  هیو بعد از شستن ظرفا ما جوونا  میخورد شام



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
526 

 

 انداختم ..... ارینگاه به مه هی

 بحثو باز کردم .... سر

 ..... یحالمونو بپرس یزدیزنگ نم هیکه  گذشتیخان چخبر ازون ورا خوش م اریمه -

 که ناراحته گفت .... اوردیدر م نویا یکه ادا اریمه

 اونجا تک و تنها .... کشمیم یکه زجر یدونینم یآبج یوا یا -

 داداش .... رهیم شیکارات چطور پ - یمهد -

 خوبه خداروشکر .... -

 ... ارمیب یآشپزخونه تا چا رفتم

 راه افتادم ..... ییرایبرداشتم به سمت پذ روینیس ختمویر یفنجونا چا تو

 تعارف کردم بابا صدام زد.... یکه به همه چا نیاز بعد

 .....نجایا انیرو صدا کن ب مایو فاط ایجان بابا پر ایمح -

 نگاهش کردم  ..... جیگ

 چشم .... -

 .... میرو از اونطرف سالن صدا زدم اومدن کنار هم رو مبل سه نفره نشسته بود دخترا

 که از ما زودتر اومد .... اریسمت انقدر که فوضولن مخصوصا مه نیام اومدن ا هیبق

خسته  نیدرس خوند نهمهیبالخره ا شیک میشمارو با مادراتون بفرست یچند روز هی میگرفت میراستش ما تصم - بابا

 و به من نگاه کرد .... ستیبه کلتون بخوره بد ن یباد هی نیشد

 ..... کنهیماتو عوض  هیبرات الزمه دخترم .... روح -

 داشتم ....  ازین حیاستراحت و تفر یسفر برا هیبابا به  گفتیتکون دادم راس م سرمو
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 ..... میندارند بر یمشکل یو فاط یباشه اگه پر -

 .... نیبهتر از ا یمنکه از خدامه چ - ایپر -

 ....  میبر دیبا یحاال ک -مایفاط -

 .... شیسمت ک نیریصبح م ۱0فردا ساعت  میگرفت طیبراتون بل -عمو پدرام  -

 سفرا ..... نیکه تا باشه از نیبابا دمتون گرم همه کارارو کرد -ایپر

 ..... میدیحرفش خند نیبه ا هممون

 ..... امیب تونمیمن نم فیح - اریمه -

 خواست تو رو ببره .....  یحاال ک -

 تو .... -

 تن خونه هاشون ....رف نکهیو تا ا میتا آخر شب بحث کرد ینطوریهم

 سفر شدم .... لیرفتم تو اتاقم و مشغول جمع کردن وسا منم

 وارد شد .... اریتقه به در اتاق خورد .... بعدش مه دو

 تو .... امیب تونمیم -

 زدم .... لبخند

 .... یریگیتو چرا اجازه م ایب -

 تو آغوششو بروم باز کرد ..... اومد

 آغوش برادرانه تنگ شده بود .... نیا یتو بغلش دلم برا رفتم

 گرفت..... یم شتریدلم ب یسخت کنارم نبود یروزا نیتو ا اریبرات تنگ شده بود مه یلیدلم خ -
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 ..... زمیبودم عز ادتیبه  شهیاما هم شدینم یباشم ول شتیاز خدام بود پ -

 زد ..... میشونیرو پ یبوسه ا و

 داداش برو بخواب ..... یخسته ا -

 ..... نمتیبیبرگشت دارم صبح م طیشبت خوش منم فردا ظهر بل کهیکوچ یفدات بشم آبج -

 ..... یباشه شبت خوش خوب بخواب -

 بخوابم ..... یالیفکرو خ چیکردم بدون ه یپتو و سع ریجمع کردم و رفتم ز لممیوسا هیبق اریاز رفتن مه بعد

 

 و ششم ***  ستی*** فصل ب

 

 ((((  وانی)))) ک

 

 یهوا سرد بود ول نکهیقدم بزنم...... با ا ابونیتو خ کمیگرفتم  میتنها باشم... تصم خوادی..... دلم مکردیدرد م سرم

 . ..... دیچسبیخب بازم م

 ............... 

 ..... زدمی.... آروم قدم مشدیتو گوشم بود و آهنگ پخش م هدست

 بود..  کیخلوت و تار ابونیخ

 برگشت به خونه رو نداشتم..... قصد  یبود ول خیتنم  تمام

 نیچرا ا دونمی. .... نمدنیکشیم شیکه با مست بودنشون تموم وجودم و به آت ییافتادم... چشما شیاب یچشما ادی

 دوست ندارم باورش کنم....  یول هیچ دونستمیحس واسم خاص بود...... م
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 سخته. ..  یلیخ وانیمنه ک یبرا باورش

 ... نبود. ییبود و جدا اامیعشق نبود؟  شدیم یطرفه باشه..... اوف.... چ کیحسم  دمیترسی. .... مدمیترسیم میطرف از

 و میخوندیدرس م یمثل چ دیهم با سیبا رفتنمون به پار یبه درد اومده بود...... از طرف الیهمه فکر و خ نیاز ا سرم

 . .... میگرفتیتمام سهممون و از عمو م دیهم با

 پسر.. ایبه خودت ب شده؟یبه تو چ وانیک

 .... ریخودت و بگ یاصال وجود نداره.... عالقه اصال وجود نداره.... جلو عشق

 نشد....  یول رمیبگ دشیو روهم فشار دادم... چند دفعه خواستم ناد چشمام

 صالحه همون شه...... خودت کمکم کن....  یهر چ ایخدا ینشد..... وا بخدا

فکر نکنم کارن  یوقت ازدواجمونه ول بایو تقر شدیم ۲۶..... سنمونم کردنیازدواج م ارشمیکارن و ک دیازدواج من با با

 پا بدن. .....  ارشیو ک

 بودن....  یسر سخت و جد یلیخ

ه بعد ب ییجا هیاز  یول دیرس یقلبم بهش نم یبلند بود که صدا یغرورم تا حد واریقبلنا مثل اون دوتا بودم و د منم

کارن ازم بزرگتر بود و  یو از طرف انیبه خودشون ب خواستنینم ارشیکارن و ک یانگار یاومدم... ولبه خودم 

 بهشون بگم.... یزیچ تونستمینم

....... 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 تو؟  یکجا رفت ییهویگفت:  دنمیشدم.... همه دور هم جمع شده بودن..... کارن با د ییرایپذ وارد

 نشستم و گفتم: رفته بودم قدم بزنم....  ایمیکردم و کنار ک سالم
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 ودن.... ب کیتو فاز رمانت یکه زد شدهیحاال چ یکرد یکارا نم نیگفت: بعله قبلنا از ا شیشگیهم طنتیبا ش ایمیک

 رو لب هر سه مون نشست....  لبخند

 در اومد...  غشیاز بازوش گرفتم که ج زیر شگونین هی

 ......  فهیضع دهومیبه تو ن شیو گفتم: فوضول دمیخند

 .... یبد یلیمشت زد تو بازوم که البته دست خودش درد گرفت و با حرص گفت: خ با

 روش و ازم برگردوند. ...  بعدشم

 بود.. ختنیساله که همه فکر و ذکرش کرم ر ۱7خواهر  هیاالن خنده رو لبامون نبود....  میرو نداشت ایمیما اگه ک یعنی

 .... اریتو فازش بمونه بعد درش ب کمیگفت: خب حاال باهاش قهر نکن...... گناه داره بزار  ایمیو رو به ک دیخند کارن

 چپ بهش نگاه کردم.....  چپ

  ه؟یواسه رفتنتون چ متونیبسه تصم گهیبابام بلند شد: خب د یصدا

 ..... میبه هم نگاه کرد ییو سه تا میبرگشت ناخودآگاه

 میبخون یجهش میخوایما م یول میریکه تخصص بگ کشهیو چهارسال م میکردو تموم  یگفت: خب ما االن عموم کارن

 که درسمون اونجا تموم شه ....  کشهیم میسال و ن کیپس 

  د؟یکنیم کاری: اوهام خوبه پس با سهمتون چبابا

 .......  مشونیریگی: م ارشیک

 . ... گسید زیچ هیمامانتون نظرش  یبهتون .... ول سپرمیسرش و تکون داد و گفت: م یجد یلیخ بابا

 ....  میبه مامان نگاه کرد یسوال

 ... دیو ندار رانیحق خارج شدن از ا دیریرو بهمون گفت: تا زن نگ یجد یلیخ

 شدم بهش.....  رهیتعجب خ با
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 شهینم گهید دیخارج بش رانی... شما اگه از ا ستیکه ن یکه گفتم.... الک نیهم دیبه من نگاه نکن مینجوری: امامان

 باهاتون کنار اومد.....  

 وجه قصد ازدواج ندارم.....  چی: من که به هکارن

..... بعدشم دستش و گذاشت رو ادیحرف رو حرف خانم خونه ب نمی...... نبگهیکه مامانتون م نی: همدیغر ضیبا غ بابا

 داد...  یدست مامان و فشار کم

 .... شمیخارج نم رانیمن از ا هینجوریگفت: اگه ا تیبا عصبان ارشیک

 با خودتونه. ....  می: تصمبابا

 کرد؟  شیکار شهیجو ره نم چیه یعنی: کارن

به  دیبه گشتن سه تا دختر خوب... خودتونم اگه سراغ دار کنمیشروع م شی.... بعد برگشتمون از کشهی: نه نممامان

 .....  دیخودم بگ

 رفتم تو فکر.....  یحساب هووووف

 و کانادا بوده......  لشیبود و کل دوران تحص یهوشیفوق تخصص ب مامانمم

 .... ستین یمنطق ریوگرنه مامان اصال آدم غ زنهیحرف و م نیو ا دونهی.... پس حتما م شترهیاز ما ب تجربش

 نشد.....  یهر چقدر خواستن نظر مامان و برگردونن ول ارشیو ک کارن

 .. دیو جمع کن التونی: فردا هم ساعت هشت صبح پرواز مونه...... همه وسامامان

 ...  دیرو به سه تامون گفت: اونجا مواظب خواهر و مادتون باش بابا

  د؟یایمگه شما نم -

 نه من پس فردا تو شرکت جلسه دارم  -

  ن؟یایجلسه هاتون با ما مسافرت ن نیبا ا نیخوای: آخه باباجون چقدر مکارن
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 به مسافرت برم. ...  زامیوگرنه من از خدامه با عز ستی: خب دست منم ناباب

تا به  میبا دلتنگ امیمجبورم کنار ب یول نمیرو نب ایمیروز ک کی یحت تونمیمن نم دیدونیضمن خودتون که م در

 دخترکم خوش بگذره..... 

 .... کردیم فیداشت ک یبابا لبخند رو لبش بود و حساب یفایکه با تعر ایمیشدم به ک رهیلبخند خ با

................. 

.................... 

 ��ادامه

@roooooomaan 

 

 * ......^ادامه^*

 

 رو تخت ...... مینشسته بود ارشیکارن و ک با

 انداختم ..... ارشینگاه به ک هی

 .... ستیمامان دست بردار ن نکهیمثل ا -

 داد .... هیتاج تخت تکخودشو به  ارشیک

 زورم کنه ..... تونهیکس هم نم چیه خوامیمنکه نم -

 ...... دادینم یتیاهم خواستیکه خودش نم یفوق العاده مغرور بود به حرف ارشیک گفتیم راست

 داد ..... هیکارن ..... کارن انگشتاشو توهم قفل کرد و آرنجشو به زانوش تک هینظر تو چ -

 ندارم ..... ینظر چیه -
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 من عاشق شده بودم ..... یول اوووووف

 ..... خواستمیاونو م فقط

 بزرگترم بگم ..... یفرصت به داداشا هیتو  دیبا

 اومد ..... از رو تخت بلند شد ...... ارشیک یصدا

 بزنم ....  یدور هی رونیب رمیمن م -

 .... امیصبر کن منم م - کارن

 .... وانیک یایباشه تو نم -

 ..... امین تونمیبه نظرتون م -

 ..... میکن پیتا خوشت میشد بلند

********* 

 # ایمح #

 

 جمع کرده بودم ..... لمویوسا 

 منتظرم بودن .... نییها پا بچه

و  دالیشدم رفتم سر خاک م داریصبح زود ب یگرفتم ..... امروز وقت یدوش حساب هیادکلنو برداشتم  شهیش عیسر

 و حالم بهتره ...... کنمیم یشدم و االن احساس سبک یتا خال الدیو دردودل کردم با م هیپسرم انقدر گر

 ..... نییرفتم پا عیسر نییاز پا ایداد پر یصدا با

 کردم ...... یسالم و احوالپرس نایخاله ا با

 .... نیتو ساعتو بب ییکجا - ایپر
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 ..... میبر نیحاالم زود باش دیخب ببخش لهیخ -

 .... انیم یبا تاکس نایمنتظر ماس مامان رونیب  اریمه- مایفاط -

 دم در منتظر بود .... یتاکس اطیسمت در ح میراه افتاد یهمگ

 .... میشد اریمه نیسوار ماش مام

 .... میحرف زد زیر هیخود فرودگاه  تا

****** 

 ..... اریپشت بلندگو شماره پروازمون اعالم شد برگشتم سمت مه از

 ..... ایمواظب خودت باش یداداش -

 .... نطوریبه رو چشمم شمام هم -

 .... شدیبراش تنگ م یلیکردم دلم خ بغلش

 .... شهیدلم برات تنگ م -

 قربونت برم .... یاله -

 گرفت ..... لیکرد بماند که مامان چقدر پسرشو تحو یبا همه خداحافظ ارمیمه رونیبغلش اومدم ب از

 دست تکون دادم ..... اریاز همونجا برا مه میداد لیچمدونامونو تحو مایسمت هواپ میافتاد راه

 ..... مینشست مویکرد دایهامونو پ یصندل شماره

 

 * ^ادامه  ^*
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 (((  ای))) مح

 

 محروم بودن....  دنشیاز د ایلیکه خ یقشنگ یبودم به فضا رهیو بغل کردم.... خ زانوهام

 فارس.....  جیخل یایدر

 داشت...  یآرامش و سکوت خاص هی

 به ساحل رفتم...  یاتفاق یلیقهر کردم و خ الدیاز م یاون روز افتادم... وقت ادی

 د... ز میشونیپر از عشق و رو پ یبار بوسه ا نیواسه اول الدیم یعمرم بود... وقت یروز ها نیاز بهتر یکیاون روز  دیشا

انگار قابل  یفراموش کنم ول خواستمیگ شده بود.... هر چقدر مبراش تن یلیاز چشمام سر خورد.... دلم خ اشک

 نبود....  رییتغ

 به خودم اومدم....  ایپر یکه نبود ..... با صدا یالک

 .... یبازار سنت میبر میخوایپا شو م ییایمح -

 یکال آب گهی..... امروز دمیو با پشت دست پس زدم و بلند شدم... بعد عوض کردن لباسامون به بازار رفت اشکام

 ... ومدیبودم..... بهمم م دهیپوش

 . .... داشتنیو مامانامون جلوتر از ما قدم بر م میدست هم و گرفته بود ییبازار سه تا تو

 بود...  راهنهیخوشگل به اون سمت رفتم..... نگاهم فقط به پ راهنیپ هی دنید با

 برخورد کردم...  یخصکه محکم به ش شدمیتر م کیداشتم نزد نطوریهم

 و برگشتوندم و به زنه نگاه کردم..  سرم

... خدا واسه مخ زدن اون چشمارو  گهیحواست و جمع کن د ؟یگفت: کور دیمالیکه شونش و م یدر حال تیعصبان با

 بهت نداده... 
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 یچرا گذاشت یارتو هم کردم و گفتم: تو که چشم د یشد.... اخمام و حساب شیکه زد کل بدنم از حرص آت یحرف با

 بکشه...  نجایکارمون به ا

  کنه؟یم یاحترام یگفت: خجالت بکش... آدم به بزرگترش ب ضیغ با

 . .... اریدرب یباز تهیافر کنهی: بزرگتر غلط مدمیبودم بهش توپ رهیکه تو چشماش خ یزدم و در حال یپوزخند

که مچ دستش و رو هوا گرفتم و محکم پرت کردم به  ارهیب نییو باال برد و خواست واسه زدن تو صورتم به پا دستش

 که محکم با تنش برخورد کرد....  ی.... جورنییپا

 دست روم بلند کنه...  یا تهیافر نیهمچ هی دهییحرص گفتم: مادر نزا با

 با لبخند از کنارش رد شدم....  و

 پرو..  کهیبکنه...  زن ینتونست کار گهید

.................. 

 ..... دمیو خر هنرایپ اون

 هستش....  مایو فاط ایتولد پر گهیافتاد که چند روز د ادمی

 بزرگتر بود....  یهفته باهم فرق داشت و پر کیدرست  تولدشون

 ..... دمیخودم ست گوشواره و گردن بند واسشون خر قهیشدم و با سل یطال فروش وارد

 ....... میشدیم یسالگ ۲۲وارد  گهید امسال

 سال...  ۲۲گذشت....  نهمهیا اوووف

 کادو ها برگشتم کنارشون...  دنیخر بعد

 ... یدوچرخه سوار میو بر میچونیمامانا بپ شیامروز از پ دیبا شور و ذوق گفت: بچه ها موافق مایفاط

  تمیبدون مکث گفت: من که پا ایپر
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 نباشم....  هیپا شهیبهم نگاه کردن که گفتم مگه م یسوال

 .... میاز لپم گرفت و گفت: بعله ملتفت یماچ سر هی ایپر

 لبخند بهشون نگاه کردم....  با

 گذشت... یخوش م شهیمثل هم مطمئنا

 

 * ^ادامه  ^*

 ..رونیب میو از هتل زد میکه مامانا به خواب رفتن آماده شد میمطمئن شد یوقت

 .... میو دوچرخه اجاره کرد یدوچرخه سوار ستیپ میرفت

 داشت......  گهید یحال و هوا هیساحل رکاب زدن  کنار

 ..... میو خسته و کوفته رو شن ها نشست میداد لیدو ساعت دوچرخه ها رو تحو یکی بعد

 خوب بود....  یلیخ ی: واایپر

 بود....  ی: آره عالمایفاط

 ...ادیصداشون در ن میموقع از کم حرف هیتکون دادم که  دییو به حالت تا سرم

 از پشت اومد....  ییصدا زدنیباهم حرف م یو پر یکه فاط یرحالچقدر گذشته بود د دونمینم

 ... میاز جا بپر جانیباعث شد با ه ایمامان پر یصدا

 دختراااااااااا  -

 .... میو با تعجب به هرسشون نگاه کرد میپاشد

 : سالم  ایپر
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  ن؟یبود نجایوقت ا نهمهیو گفت: ا دیخند مامانم

 و آروم تکون دادم....  سرم

 نبود.....  الشونیخ نیع یانگار

 ...... میهم وسائل آورده بودن تا شام و کنار ساحل بخور مامانا

 از خدامون بود.....  ماام

 ...دیچیبا تعجب تو فضا پ ایپر یصدا

 بچه ها اونجارو  -

 تفاوت برگشتم و نگاه کردم..  یو ب آروم

 . .... ومدنیبودن و به سمتمون م دهیوقت بود ما رو د یلی..... خکردنیم کاریچ نجایا نایا

 ... گذرهیخوش م یلیخ نایوانیگفت: چه باحال .... با وجود ک مایفاط میشدیکه از جامون بلند م یحال در

 به خودش نگرف....  یعوض یچپ بهش نگاه کردم ول چپ

 شروع شد....  یشدن و سالم و احوالپرس کمونینزد

 خانما ...  دیباش انجیشماام ا میکردی: اصال فکر نمارشیک

 .. نطوریزد و گفت: ماام هم یلبخند ایپر

 از پشت سر پسرا اومد..  ییآشنا یصدا

 زن...  هی یصدا

 پسرم؟  دیکنیم کاریکارن جان چ -

 شدم که امروز تو بازار باهاش بحث کرده بودم....  رهیخ یتعجب به زن با
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 اخماش رفت تو هم....  دیمن و د یوقت

 بودن....  یها هم مشغول معرف بچه

 محترم....  یخانم همکالس ایمح شونمیدستش و به سمتم گرفت و گفت: ا ارشیک

 گفت: بله قبال باهاشون مالقات داشتم...  ارشیبا اخم رو به ک مامانش

 شد شانس؟ اه. ...  نمیتو هم رفت.... ا یحساب اخمام

 شد و با بچه ها و مامانشون آشنا شدن....  داشونیماهم پ یبگه که مامانا یزیخواست چ ارشیک

 خورده بود تو برجکم. .... اه. .. ینبودم... حساب یکه راض من

 

 * .......^ادامه^*

 

 ..... ومدیبود که خوشم نم یمادرشون به من جور نگاه

 زل زده بود ..... ایکه به در ایترش کردم و رفتم سمت پر رو

 تو فکر بود ..... یحساب

 کنارش .....  نشستم

 زدم به بازوش .....  دونهی

 فقط نگام کرد .... یکردم که بترسه ول فک

 ..... هیچ -

 ..... یکنیفکر م یبه چ شدهیچ یچرا تو فکر -
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 .... چیه -

 منم خر دراز گوش باورم شد ..... -

 میبساز یخودمون سرنوشت خوب یبرا میخواست باری..... هر کدوم  هیکه عاقبتمون چ کردمیفک م نیعه ..... به ا -

 نشد ..... یول

 .... ایپر گفتیبه فکر فرو رفتم ..... راست م منم

 ..... گهید میضربه بد خورد هیهر کدوم  دونمینم -

 بود ..... ن الشیخ نیع یزیبود که چ مایما فاط نیب دی..... شا دنیخندیو م گفتنیم وانیکه با ک مایافتاد به فاط نگام

 جورن ..... باهم یلیخ -

 .... یکردم سمت پر رومو

 .... یچ یعنی -

 ....  انیبهم م یعنی -

 .... گفتااایزدم .... راس م لبخند

 اوهوم .... آره باهم جور جورن .... -

 .... دمیرس ارشی.... رد نگاهشو دنبال کردم و به ک نیرو بب یکیاون  یشاد و خوش اخالقه ول یلیخ وانیک -

 که چقدر مغروره .... دادیکه به خودش گرفته بود کامال نشون م یژست

رو چشماش بود که جذبه شو صد  یدود نکیع هیشلوارش بود و  بیداده بود و دستاش تو ج هیتک نشونیماش به

 فاصله معلوم بود که اخم کرده ..... نیکرده بود ..... از هم شتریبرابر ب

 .... ستیمغرور تر ازون ن -

 بنظرت چرا انقدر مغروره ..... ایمح -
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 نداشته ..... یاونم گذشته خوب دیشا -

 .... وانهیو ک ارشیک نیکارن ما ب ی.....ول دیشا -

 ..... رهینگ افهیباشه که ق یداره طرفش ک یبستگ یعنی

 اخه ..... شهیهم رهیگیم افهیکه زد خندم گرفت کارن ق یحرف از

 اومد ..... وانیک یصدا

 ..... میتندرو سوار ش قیقا میبر دییایب -

 ..... میقبول کرد یهمگ

 ..... میو حرکت کرد قیتو قا مینشست یوقت

 محکم گرفتم .... رویو فاط یپر دست

 ..... شدیکج م قیوسط آب قا هوی

 خوب بود .... یلیخ یوا

 که حد نداشت .... میزد غیج انقدر

 ..... دمیخندیبار بود که قشنگ م نیاول یمدت برا نیتو ا دیشا

 زل زده بودن ..... اینشسته بودن به در ارشمیو سروصدا گذاشته بود ..... کارن و ک زدیکه فقط سوت م وانیک

 خوش گذشت .... میشد ادهیپ قیاز قا بالخره

 

 * .....^ادامه  ^*

 



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
542 

 

 #وانیک#

 

 ..... گذرهیاز برخرودمون با دخترا م یروز چند

 ه بودم .....شد وونهیبودمش دوباره د دهید یوقت از

 صبر کنم ..... تونمینم گهیبا مامان حرف بزنم د دیبا امروز

 فکرا بودم کع مامان صدام زد ...... نیهم تو

 ..... وانیک -

 جانم .... -

 ..... زنمیساعته دارم صدات م هیمادر  ییکوجا -

 .... یبگ یخواستیم یهواسم نبود چ -

 ..... یکردیفکر م قیعم ینطوریا یپسرم به چ چیه -

 ..... گفتمیم دیبا

 مامان .... -

 جانم .... -

 باهات حرف بزنم ..... خوامیاتاق ..... م یایم قهید هی -

 ..... میمامان وارد اتاق شد با

 رو تخت به کنارم رو تخت چندضربه آروم زدم .... نشستم

 .... نجایا نیبش ایب -
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 ارویشدم فک کرد که مح یدختر چشم آب هیگفتم عاشق  یبراش گفتم .... وقت زوینشست کنارم ..... همه چ اومد

 ..... گمیم

 دوست دارم .... مارویگفتم که من فاط عیمخالفت کنه که سر خواست

 ...... کنهیفرصت مناسب با مادرش صحبت م هیاز جانب من راحت شد و گفت تو  الشیخ بیترت نیهم به

 

****** 

 

 #مایفاط#

 

 .... کردمیمتفاوت تو قلبم احساس م یلیحس خ هی

 با بهنام تجربه نکرده بودم .... چوقتیداشتم که ه وانیبه ک یحس هی

 من عاشقش بودم .... یعنی

 شدم ..... جیگ اووووف

 انداختم سرش تو کتاب بود .... اینگاه به مح هی

 .... ایمح -

 هوم .... -

 .... زهیچ گمیم -

 بست زل زد به من ..... کتابو

 ..... هیچ -
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 ..... یچ یعنی یاون حسو تجربه نکرد چکسیکه تابحال در کنار ه یداشته باش یحس هینفر  هیاگه به  گمیم -

 .... شیخب بق -

 براش ..... رهیجانم دلت قنج م گهیبهت م یمثال وقت -

 اومد .... یپر یصدا

 ..... یعاشق شد نکهیا یعنیخب  -

 مطمئنم ..... نوی..... هستم ا وانمیمن االن عاشق ک یعنیشدم  عاشق

 .... ینکنه عاشق شد -

 ..... نییانداختم پا سرمو

 .... دمیآره ..... لبمو گز -

 اومد .... یشاد پر یصدا

 .... نمیزود باش بگو ب هیعه ک -

 که به اونم دارم به بهنام نداشتم و لبخند زدم .... ی..... تا حاال حس وانیراستش ک خب

 .... ایمح یدید -

 آره نظرمون درست در اومد ..... -

 تعجب بهشون نگاه کردم .... با

 ..... یچه نظر -

 لبخند زد ..... هیو  دییایبهم م یلیکه شما خ میگفت ایمنو مح -

 حاال از کجا معلوم اونم منو دوست داره ..... -



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
545 

 

 داره مطمئن باش ..... -

 تکون دادمو سرمو

 کنم فکر شتریب کمیرفتم اتاق تا  بلندشدم

 ..... دادیاون دوسم نداشته باشه آزارم م نگهیا فکر

 

NargesKhoeini: 

 * ^ادامه  ^*

 

 (( مای)) فاط

 

 از هتل؟  رونیبشه ب خوادیم یچ یعنیتو دلم نبود....  دل

حاضر شدم تا با مادر و  ی.... خخخخخ از جمله خودم خندم گرفت و با انرژخوامیکه م خوامیو م یمن اون ایخدا یوا

 مثل یاز هممون دعوت کرده بود ول وانیبود که مامان ک نجایجالبشم ا یبرم...... جا رونیبه ب زمیعز یخاله ها و رفقا

ا ( ب ای)مامان مح میرابطه خاله مر یلج بود ول یلی( خوانیک امانقصد اومدن نداشت چون با کوثر جون )م ایمح نکهیا

 ود... خوب ب یلیکوثر جون خ

 فعال خودم و با عشقم و عشقه....  انی.... اوناهم مجبورن باهم کنار بالیخیب

 ..... رونیزود حاضر شدم و از اتاقم اومدم ب یلیخ

 چیه دیرو لبام نشست. .... شا ییشدم و لبخند دندون نما رهیخ یمنتظره من بودن.... به همشون با نگاه مظلوم همه

 نبودم... نیوقت تو عمرم سرحال تر از ا

 داشتم....  ینیریش یلیحص خ هی
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  ؟یایکه زودتر از همه از هتل خارج شد گفتم: توام م ایرو به مح 

 ساحل.. رمیو خشک و سرد گفت: نه من م یجد شهیبه طرفم و مثل هم برگشت

  ؟ییو گفتم: تنها دمیورچ یو با دلخور لبام

 وزه رو ندارم... اون اج یو تکون داد و گفت: آره حوصله زخم زبونا سرش

 .... زنهیم شیو با زبونش ن دهیم ریگ ایکه به مح یوقت رمیخودم و بگ یجلو تونمی: آره منم نم ایپر

 سرش و تکون داد و با گفتن فعال از سالن خارج شد....  ایمح

 بود.... داااااغون..... داغون

 ....میبه طرف مقصد حرکت کرد ماام

 .... میشد یرستوران سنت وارد

 .... ومدنیاونجا نبود...  پس هنوز ن یهنوز کس یرزرف شده بود ول ۳4شماره  یسنت تخت

 .... میو رو تخت نشست میرفت

 ربع بود باالخره اومدن....  کی بعد

 ..... میکرد یو باهم سالم و احوالپرس میپاشون بلند شد به

 جلو چشمام گرفته شد....  یکه دسته گل شستمیسره جام م داشتم

انداخته بود و دسته گل و به  نییبود که با خجالت سرش و پا وانی.... با تعجب سرم و باال گرفتم.... کختیر یهر دلم

 سمتم گرفته بود.... 

 جان.. مایشماست فاط یگفت: برا دیسرش و بلند کردم و نگاه متعجبم و د یوقت

 همه رو من بود....  نیسنگ نگاه

 کمرم نشست...  یرو یسرد عرق
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 بدنم داغ شده بود....  کل

 دسته گل و از دستش گرفتم و تشکر کردم......  رونیبکشم ب نیسنگ ینگاه ها ریخودم و از ز نکهیا یبرا

 بهش دارم.....  یگفتم که چه احساس یو بهش م کردمیمحکم بغلش م میاگه تنها بود دیشا

 هام بودم و بس....  طنتیگذشت..... منم که فکر ش زمان

 بود....  ششیبود و کل حواسم پ نییپا سرم شتریب

 و کارن...  ارشیچشمم خورد به ک هوی

 اخماشون تو همه...  نهمهیا چرا

 شده اخه؟؟؟  یچ مگه

 ایمیهم با ک ایدو تا واقعا قصد آدم شدن نداشتن....... مامانا هم که باهم مشغول شده بودن و پر نیا نکهیا مثل

 .... دیخندیو م گفتیم

 .... میسکوت کرده بود ارشیو کارن و ک وانیجمع من و ک نیتو ا فقط

 و حس کردم....  یکس یخال یجا هوی

 واسش. ....  رمیبم یمامانش. ... اله یو حس نکرده حت شیخال یکس جا چیه واقعا

 کوثر جون به خودم اومدم....  یصدا با

 بگو...  یزیچ هیتوام  یچرا تو فکر زمیجان عز مایفاط -

 واسه گفتن ندارم کوثر جون....  یزدم و گفتم: حرف یتلخ لبخند

 و دوباره مشغول گفت و گو شد..  دیخند

  گذشت؟؟؟ی. .... چرا نماوووف

 از رستوران خارج شد....  یحرف چیه یبلند شد و ب کارن
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 حالم گرفته شد...  یکه حساب منم

 گفت ...  ینم یزی....چرا مامانش چاه

 ...... اه

 و به هتل برگشتم....  میکرد یخوردن ناهار ازشون خداحافظ بعد

 

 ((  ای)) مح

 

 بودم به منبع ارامشم. ...  رهیشن ها نشسته بودم و بازم خ یرو

 .... یبودم.... از همه چ خسته

 کشش نداشتم....  گهید

 کنارم نشست....  یکردم کس حس

 و بلند کردم و نگاهش کردم....  سرم

 تو هم رفت..  یم حساببود... اخما کارن

  ؟یاومد نجایگفتم: چرا به ا ایکه خبر  بودم به در یحال در

 حوصلم سر رفت اونجا...  - 

  ره؟یسر نم نجایاونوقت حوصلت ا -

  دونمینم -

  یبدون دیبا دونم؟ینم یچ یعنی -
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 جوابت و بدم.....  ستمیمجبور ن یول دونمیو با حرص رو هم فشار داد و گفت: خب م چشماش

 هوووف. .....  -

 شده؟  یزیچ -

 بشه؟  یزیچ دیمگه با -

 گرفتست  یلیحالت خ کنمیخب حس م -

  هینجوریا شهیحال من هم -

 چرا؟  -

 جواب بدم...  ستمیمجبور ن -

 توهم رفت....  یحساب اخماش

 عمرم به فنا بره. ...  یآدم نیکنار همچ ستمیچون مجبور ن رمیگفت: م شدیکه از کنارم بلند م یحال در

 محکم ازم دور شد....  یو با قدم ها عیگفتن حرفش سر بعد

 به فرض سگ خورد.....  نمیو باختم ا امی.... من که دندیبهم توپ اونم

................ 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ((  مای)) فاط

 ورد و مامانم وارد اتاق شد.... تو فکر بودم.... دو تقه به در خ ینشسته بودم و حساب ییاتاق تنها تو
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 زدم .... اومد و کنارم رو تخت نشست....  یلبخند بهش

  ؟یشده مامان یزیبهش گفتم: چ رو

 و تو دستش گرفت....  دستم

 ..... یکه انقدر بزرگ شده باش شهیشد تو چشمام و گفت: هنوزم باورم نم رهیخ اقیذوق و اشت با

 ..... دمیبهش زدم و رو دستش و بوس یلبخند

 ییراه درست و برام راهنما میزندگ یها یباهام همراه بوده و تو دو راه شهیدوست دارم... چون هم یلیو خ مامانم

 آروم و وجودش تو خونه پر از آرامش بوده....  شهیدعوام نکرده..... هم میتو بچگ یحت چوقتیکرده.... ه

 ..... میکردیآرامش خاص و فقط من و محمد و باباجونم احساس م نیا

 ارومش من و از فکر در آورد ... یصدا

 شده؟  یزیچ ؟یو تو خودت بود یچرا امروز تو رستوران سکوت کرده بود -

 انداختم....  نییفرستادم و سرم و پا رونیو با اه ب نفسم

 ..... دمیکشیخجالت م یحس و به مامانم بگم ول نیوجود ا خواستمیم

 چونم گذاشت و سرم و با باال هل داد....  ریو ز دستش

 بشم.....  رهیدرخشانش خ یمشک یمجبور شدم تو چشما منم

 هیبا بابات آشنا شدم درست اخالق و رفتارم شب یسرت اومده... منم وقت یچه بالئ دونمیزد و گفت: م یآروم لبخند

 ... هیپسر خوب وانیتو بود..... دخترم ک

 ..... رمیبگ وانیمثل ک یو با پسره خوب تیخوشبخت یجلو تونمی.... نمنیایم یلیبهم خ ماشاهلل

 مامان؟  یدونیتعجب و هول رو بهش گفتم: شما از کجا م با

 .... یطونیدختر ش هیزد و گفت: قشنگ مشخصه.... تو  ینیریش لبخند
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و لبخند از ته دلت رو لباته.  یا شهیآروم تر از هم یهست وانیکنار ک یوقت یول یزیجا کرم بر هی یدار یسع شهیهم

.... 

 لبخند ژکوند جلوش و گرفتم...  هیبا  یکه زد خندم گرفت..... ول ییحرفا از

 ... رونیکه مامان زد کم مونده بود چشمام از حدقه بزنه ب یحرف با

 .... . یخاستگار انیبه تهران با پدرت صحبت کنم و ب میبرگشت یامروزم مامانش با من صحبت کرد تا وقت -

 ..... دمیمامان نفهم یاز حرفا یچیه گهیاون به بعد د از

 ... دونستمیرو واسه خودم م ایدن

 بشم....  میمن قربون بودنت تو زندگ ی. .... الهوانمیک یوا

 که به خودم اومدم مامان از اتاق خارج شده بود.... خخخخخخ میوقت

 

 * ^ادامه  ^*

 

 )) کارن (( 

 

  ؟یکن کاریچ یخوایاخماش تو هم بود گفتم: حاال م یتخت نشسته بود و حساب که روبروم رو ارشیک رو

 نگاه کرد ..... اشک تو چشماش جمع شده بود....  بهم

 شد؟  ینجوریکارن... آخه چرا ا دونمیجواب داد: نم یدورگه ا یصدا با

 و ادامه بده پسر .....  تیواسه کارش داره.... زندگ لیدل دیشا ریبه خودت سخت نگ ادیز -

 اونه.... آخه.....  میو تکون داد و گفت: زندگ سرش
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 بگه....  یزینتونست چ گهید

  ؟یبا صدرا هم صحبت کرد -

 برگشتن.... مشونیشده که از تصم یبدونم چ دیاونم مخالفت کرد... با یآره ول -

 .... رونیزبون صدف بکش ب ریآره هر جور شده از ز -

 وارد اتاق شد.... لبخند رو لبش بود....  وانیک

 ... ارشیکنار ک نشست

 کنمیخودم با مامان صحبت م الیخیو گرفت منم که ب مشیکه تصم وانیآقا ک ؟یبکن یخوایم کاری: کارن تو چارشیک

  ؟یبکن یخوایم کاریتو .. چ یمونیم

 راه هی مونهیفقط م میریبشه که زن نگ یکه مامان عمرا راض ییاز اونجا -

   ؟ی: چه راهوانیک

 صحبت کنم....  ایبا مح دیو روهم فشار دادم و گفتم: من با چشمام

 : نکنه؟ارشیک

 بعدش باطل....  امیو ب می.... بر میش غهیباهم ص خوامیبهش ندارم ... فقط م یعالقه ا چینه ه -

  شهینم یمامان راض یدونیخودت که م ی: ولوانیک

 چرا؟  -

  لجن یلیخ ایبا مح -

 ....کنمیبا مامان صحبت م -

 ...یاوک -

........ 
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........... 

 

 * ^ادامه  ^*

 

  ؟یکن کاریچ یخوایگفتم: تو م ارشیبه ک رو

 ....دونمیتکون داد و گفت: نم یتفاوت یو با ب سرش

 تو رو نداره داداش....  ی.... ارزش ناراحتخوادیصدف شو... اون تو رو نم الیخیب ارشی: کوانیک

 بهش فکر کنم...  خوامینم گهی: دارشیک

 .... شهیچرا نم دونمینم یول

 افتادم....  ایپر ادی هوی

  ه؟یچ ایگفتم: خب تو نظرت درباره پر ارشیبه ک رو

 شد....  رهیضرب و سرش و بلند کرد و به چشمام خ هی

 بردن صدف که خوبه... ادیخب واسه از  ه؟یتو هم رفت و گفتم: چ اخمام

 رفت تو فکر....  قایعم

 به نظرم.....  ومدنیم یخوب یها زوج

 باشه....  ینجوریا دیآخه چرا با اوووف

 ....تونهیکنن که نم یبده آدم و مجبور به کار چه

 ..... یبهش ندار یحس چیکه ه یکن یزندگ یکس شیمجبورت کنن پ ای
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 . ...اه

 

 ...... زدمیباهاش حرف م دیبا

 خوشش اومد....  شنهادمیاز پ یانگار ارشمیک

 

 ((  ای)) مح

 

 )) دوماه بعد (( 

 

 ... کردمیگذشت که فکرش و م یزودتر از اون یچ همه

 هم که عقد کردن و جشن گرفتن.......  یو فاط وانیمجبور شدم درخواست کارن و قبول کنم..... ک منم

 هم باهم نامزد کردن.... ارشیو ک ایپر

 ..... میپرواز داشت سیو به مقصد پار مینشسته بود مایتو هواپ االنم

 داد و بود و چشماش و بسته بود....  هیتک یپنجره نشسته بودم و کارن کنارم نشسته بود.... سرش و به صندل کنار

 گند اخالق و تحمل کنم آخه...... نیا دیبا یمن چه جور اوووف

 ... وانیک یانگار تو اخالق گندشون به مامانشون رفته بودن ول ارشیو ک کارن

 پارچه آقا ....  هی واقعا

 .....دهیاحساس افتخار و شعف بهش دست م کنهیباهاش صحبت م یبا ادب و خوش روعه که آدم وقت انقدر
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 رو شونم اومد.... یزیکردم چ حس

 و برگشتوندم.... سرم

 داد و چشماش بسته بود.... هیسرش و به شونم تک کارن

 ... ارمیبعدا حالش و جا م یخب االن حوصله بحث و ندارم ول یپرو... ول چه

....... 

 

 * ^ادامه  ^*

     

 واسمون جفت و جورش کرده بود...  ارشیک لیکه وک میدیرس یو کوفته به خونه ا خسته

 ..و مدرن بود. کیش یلیانداختم..... خ یرو کاناپه نشستم... به خونه نگاه یگوشه گذاشتم و با خستگ هیو  ساکم

 از گل رز بود....  یبا طرح ینقره ا یمشک یواریکاغذ د واراشید

 کننده بود....  رهیخ شونییبایبودن و صد البته ز ینقره ا یخونه به رنگ مشک یها لهیوس همه

 خورد گفتم: اتاق من کجاست؟  یکه تو آشپز خونه بود و داشت آب م مایبه فاط رو

 و گفت: اتاق تو؟ تعجب رو بهم نگاه کرد  با

 تو هم رفت...  یحساب اخمام

 کنارم بخوابه. .. ی... مگه قراره کسگهیآره د -

 کال سه تا اتاق داره .....  نجایکرد و رو بهم گفت: ا ینگاه وانیک به

 . ..خوابهیبا همسره خودش م میهرک
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 . ..خوابمیو با حرص رو هم فشار دادم و گفتم: من رو کاناپه م چشمام

 اخماش تو هم بود....  تیبه کارن افتاد که از عصبان نگاهم

 من و کارن باهم و تو و....  یخوای.... مایکه مح شهی: نمارشیک

 باهم... میایکنار م ای. .. من و محدینزاشت ادامه بده و گفت: نه شما بر کارن

 حرص بلند شدم و به اشپزخونه رفتم. با

 ....دمیو پر از آب کردم و تا قطره آخر سر کش وانمیو باز کردم و ل خچالی در

 برخورد کردم.... یبرگردم و خارج بشم که به جسم خواستم

 شدم... رهیکارن خ یعصبان یچشما تو

 بود.... رایو گ یجد یلیخ نگاهم

 بهش با تحکم گفتم: چته؟ برو کنار.. رو

  ؟یحرص گفت: اگه نرم چ با

 .... گمیمن مچون  یرینگاهش کردم و گفتم: م ضیغ با

 صورتم کرد... کیو تو دستش گرفت و آروم فشار داد.... صورتش و نزد چونم

 ..خوردیکه نفس هاش تو صورتم م یجور

م برادرا شی. ... من پاریدرن یمسخره باز گهیو ندارم .... لطفا د یکیشد و گفت: حوصله بحث با تو  رهیچشمام خ تو

پس  یمن یو شرع یزن قانون گهی... االنم تو دیاز رو جنازه من رد ش دیبا یغرور دارم.... اگه قصد خورد کردنش و دار

 .... یاحمقانت ببر یابروم و با کارا یحق ندار

 شدم....  رهینفرت بهش خ با

 و بفهمه. .... براش بس بود تا حرفام نیبگم... نگاهم پر از نفرت بود و هم یزیچ خواستمینم
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 آشپز خونه خارج شدم و بعد برداشتن ساکم به سالن باال رفتم...  از

و پتو رو  دمیرو تخت دراز کش یلباسم با لباس خواب نخ ضیاز اتاقا باز بود... داخل همون شدم و بعد تعو یکی در

 ...دمیچیدورم پ

 وارد اتاق شد و در و قفل کرد.. کارنم

کرد و نشست رو  ضیتعو یمشک یو رکاب یشلوار اسلش مشک هیکه لباساش و با  حس کردم یو بستم ول چشمام

 تخت..... 

 گفت: من پتو ندارم... تیجد با

  سیبه من مربوط ن -

 بدون پتو بخوابم.... تونمیروت مشترکه. ... منم نم یدیکه کش ییپتو نیچرا اتفاقا مربوطه چون ا -

 کن..  دایبرو واسه خودت پ -

 بود.... کشیکامال نزد یاز پتو آزاد بود ول یکم دیو دراز کش دیپتو رو از روم کش تیعصبان با

 ....دمیفقط... بهت نشون م سای. .... وااووووف

 سمت خودم....  دمیپتو رو کش عیچشمش و بست سر یوقت

 آزاد بود.... یکم فقط

 کنم؟  کاریاخم بهم نگاه کرد و گفت: پس من چ با

 ...نمدویگفتم: نم یلجباز با

 رومون. ... میدیکنارم و باهم پتو رو کش دیزد و خودش و کش یطانیش لبخند

 بدنم داغ کرد....  کل

 کردم که بخوابم..... یروم و ازش برگشتوندم و سع همونطور
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........ 

 

   ادامه

 

 ..... شرففففینه ولش کن .... ولش کن ب -

 .... دیچیتو گوشم پ ایقهقهه بلند آر یصدا

 .... کردمیم هیگذاشتم رو گوشم .... از ته دل گر دستامو

 ..... یدوباره اشتباه کرد ای.... مح یتو فقط و فقط مال من - ایآر

 نهیس فرستمیم الدیمن به تو بشه رو مثل م دنیکه سر راهم باشه و مانع رس ی..... هرکس یییفقط ماله من توووو

 قبرستون ....

 .... ییییعوض یتو غلط کرد -

اش گذاشته بود ..... انقدر  قهیسر اسلحه رو رو شق ایبود و آر ریاس ایآر یجون بود که تو دستا مهیبه کارن ن نگاهم

 بود و توان مقابله نداشت .... یهوشیزده بودنش که رو به ب

 قدم جلو گذاشتم .... هیترس  با

 .... یییبکش الدمیکارنو مثل م ذارمیولش کن کثافت پست فطرت .... من نم -

 کردم ..... یگلوله تو مغزش خال هی یجلو بذار گهیقدم د هی - 

 راه افتادم .... کردمیم هیتوجه به حرفش به سمت کارن همونطور که گر یب

 .... ااااااای.... جلو ن ایگفتم جلو ن -

 روهم گذاشتم و جلوتر رفتم  چشمامو
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 .... چشمامو با ترس باز کردم ..... دیچیدور افتاده و متروکه پ یاسلحه تو فضا کیبلند شل یصدا هوی

که  دمیرو د ایافتاده بود آر نیکارن غرق در خون رو زم  نیکه جلو روم بود زانوهام سست شد خوردم زم یصحنه ا با

 .... دمیکش غیفرار کرد .....  دستامو رو گوشام گذاشتم و از ته دل ج

 کااااااااااارررن .......  -

 .... دمیپر خودم از خواب غیج یصدا با

 بود ..... دهیکارنم از خواب پر غمیج یصدا با

 ..... کردمی..... هق هق م دیلرزیبود ..... عرق کرده بودم .... دستام م سیخ صورتم

 .... دمینگران کارنو کنار گوشم شن یصدا

 ..... یدی.... نگران نباش خواب بد د ایمح شدهیچ -

 گفتم ..... دیلرزیکه از بغض م ییبا صدا 

 اون پست فطرت تورو کشت .... -

 کشت کارن ..... الدمیبود ... تورم مثل م تیواقع نیع

 .... وفتادهین یاتفاق چیه ایآروم باش مح -

 .....  ایآر یول -

 نتونستم ادامه بدم و هق زدم .... گهید

 دستاشو دور کمرم احساس کردم .... یگرما

کارنه که بغلم کرده فقط  نیداشتم ..... اون لحظه برام مهم نبود ا ازیآرامش نتو بغلش ..... به  دیمنو کش کامل

 که آروم بشم .....  خواستمیم

 .... ختیآب ر وانیپارچو برداشت و برام تو ل یعسل یدستش از رو یکیاون  با
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 آبو بخور ....  نیا ایب -

 ..... کردیاز دستش گرفتم و چند قلوپ آب خوردم .... کارن موهامو نوازش م وانویل

 منو تو بغلش خوابوند رو تخت .... آروم

 بود .... شیعضالن یرو بازو سرم

 ..... دستاشو دور کمرم انداخت ..... یفکر نکن یزیکن به چ یآروم بخواب سع -

 بودم .... دهیمحکم بهش چسب منم

 خوابم برد ..... بود که یک دونمینم

 

 * ادامه * ......

 

  #ایپر#

 

 .... ششهیافتاد که کارن پ ادمی یداد زد با هول از جام بلند شدم تا برم تو اتاقش ..... ول ایکه مح شبید 

 بود و احتماال متوجه نشدن ..... نییطبقه پا مایو فاط وانیاتاق ک یما باال بود ول اتاق

دم ش الیخیب دهیم شیمطئن شدم که کارن دلدار یخان نذاشتن .... وقت ارشیب ککه جنا ایمح شیبرم پ خواستمیم

 .....صبح شده بود .....

 بودم .... دهیتخت دراز کش رو

 نبود ..... ارشیشدم ک داریب یوقت از
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اون  تخت نوریا یکی میو مجبورشد میومدیکدوم کوتاه ن چیو ه میکرد یبحث اساس هی دنیسر رو تخت خواب شبید

 ....  میبخواب ادیاونور تخت با فاصله ز یکی

 کهنیتخت تو خودم جمع شده بودم و پشتم بهش کرده بودم .... که مبادا نوک انگشتم بهش بخوره آخه مثل ا گوشه

 اومد ..... یازش خوشم م یلیخ نکهیشبا عادت داشت با باال تنه برهنه بخوابه ..... واال نه ا

 ..... میبا هم راحت باش مینداشت که بخوا ی.... پس لزوم میگرفتیالق ممدت ط هیبود و بعد  یما صور عقد

 و غرور اومد داخل ..... خیفکرا بودم که در اتاق باز شد و کوه  نیهم تو

 اون سالم داد نه من .....  نه

 من چه خو اون اول سالم کنه .... ب

 تنش بود و عرق کرده بود ....معلوم بود ورزش کرده ..... یست ورزش هی

 به من بندازه رفت داخل حموم ..... ینگاه مین نکهیدرآورد و انداخت رو کاناپه تو اتاق ..... بدون ا شرتشوییسو

 .... ایمنو مح ریانداخت گ نارویبود ا کاریخدا کوثر جونم ب یا

 .... نهیبب بامونویبه حاضر ز یکجاست زندگ االن

 رفتم .... سیرو تخت بلند شدم به سمت سرو از

 ..... دمیپوش یشمی نیسبز   به همراه ج شرتیت هیدست و صورتمو شستم  نکهیاز بعد

 رو شونه چپم .... ختمیشونه زدم ر موهامو

 از عطرم به گردن و مچ دستم زدم .... کمی

 شلخته موند ارشیبودم صاف کردم و سمت ک دهیکه خودم خواب یتختو فقط سمت یرو یام بود .... پتو شهیهم عادت

..... 

 که خودش انجام بده ..... ستمینوکرش ن من
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 باز شدن در حموم اومد .... یسمت در که صدا رفتم

 .... رونیاز اتاق اومد ب ایاز اتاق خارج شدم که همزمان با من مح منم

 روش لبخند زدم ..... به

 ..... ریسالم صبح بخ -

 .... ریصبح توام بخ زمیسالم عز -

 .... نییپا میهم از پله ها رفت با

 نگاه کردم ..... بهش

 ..... ایمح -

 جانم ..... -

 .... یدیبازم خواب بد د یداد زد یچرا اونطور شبید -

 .... دیکش قینفس عم هی

 لبخند کمرنگ زد .... هیو  دمیم حیبرات تو ض نییپا میآره فعال بر -

 است ....کارن کج -

 .... یدونستیرفته بودن ورزش االنم حمومه نم ارشیفک کنم با ک -

 .... دونستمیم دیاز کجا با میزنیما که باهم حرف نم یبا سرووضع عرق کرده ول دمیو د ارشیک -

 ؟ ! .... نیزنیحرف نم -

 ندارم که بهش سالم بدم .... فهیمن وظ دهیاون سالم نم یعنی میدیسالمم نم ینه حت -

 مغرور .... یپر یا -



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
563 

 

 تنشون بود .... رونیکه لباس ب وانیو ک مایکه چشمم خورد به فاط میزدیباهم حرف م نطوریهم

 گفتن .... ریلبخند زدن .... صبح بخ دنیمارو د تا

 بچه ها فعال ..... رونیب میریسر م هیما  - مایفاط -

 .... و رفتن میکرد یهم خداحافظ با

 خوشبخته ..... مایخوبه حداقل فاط - ایمح -

 گفتم .... اوردمیم رونیصبحونه رو ب لیوسا خچالیکه از  نطوریبهش هم رو

م و سردرگ جیمعلومه مثل ما گ مایفاط فیتکل کنهیخوشبخت م مارویفاط وانیدوست دارن ک یلیخ گرویاونا همد -

 ..... ادیب شیسر زندگ ییکه قراره چه بال کنهیفکر نم نیبه ا ستین

 تو شناسنامه ثبت نشده .... هیتو کارن صور ارشیمنو ک عقد

رد بهم خو مونیکه نامزد میعقد نکرده بود اریهنوز با مه یدونیتو شناسنامته و منم که خودت م الدیفقط اسم م تو

..... 

 ..... یعالقه دار اریتو هنوز به مه ایپر -  

به مرور زمان  کردمیآل دوسش داشتم ..... عاشقش نبودم و فک م دهیهمسر ا هینه من اون موقع به عنوان  - 

 بهش ندارم ..... یاز حس خواهر و برادر ریبه غ یحس چیو االن ه میکه قسمت هم نبود شمیعاشقش م

 .....  میصبحونه خوردن شد مشغول

 .... یدید یچه خواب شبیکن د فیتعر - 

 کردم .....داد تعجب  حیخوابشو توض یوقت ایمح

 .... یدیتو بغل کارن خواب شبیتو د یعنی -

 تکون داد .... سرشو
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 ..... ایپر شمینابود نشه من آروم نم ایبه آرامش داشتم تا آر ازیاون لحظه ن - 

 روبرو ما ...... زیاومدن نشستن پشت م ارشیکه کارنو ک میحرف زدن بود مشغول

 ..... دیمرکز خر میتا بر میحاضر شد ایاز خوردن صبحونه با مح بعد

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ((  مای)) فاط

 

 ...دمیرو تخت دراز کش یخستگ با

 . ... گذشتیم سیدو ماه از اومدنمون به پار قایدق امروز

 ....شدنیتر و سخت تر م نیها هم رفته رفته سنگ درس

و  گرفتن یم یعموم یدکترا لیحصفارق و ت ارشیو ک وانیامروز کارن و ک یمونده بود ول یبه گرفتن عموم کسالی

 ....... کردنیتخصص مورد عالقشون و انتخاب م

 ...... ارشیو ک ایبه جز رابطه پر گذشتیخوب م زیچ همه

 بد بود....  یلیخ نیشد و ا یرد و بدل نم نشونیکلمه هم ب کی یباهم لج بودن... حت یلیخ

 ...ارشیاز ک غیدر یول کننیتو خلوتشون باهم درد و دل م دمیشن ایبهتره چون همونطور که از مح ارشیکارن از ک باز

 . .....اوووف

 ..... کردمیآهنگ گوش م داشتم

 ..... کنهیو انتخاب م یبودم.... واقعا کنجکاو بودم بدونم که بفهمم چه تخصص وانیک منتظره
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 هم با مکافات و به لطف آهنگ ها گذشت....  گهیساعت د دو

 وارد اتاق خوابمون شد....  وانیاتاق باز شد و ک در

  وان؟یشد ک یو از گوشم کندم و سرجام نشستم و رو بهش گفتم: چ هدست

 اطفال قبولم کردن...  یچیگفت: ه لیم یب یلیخ

 شده بود.. یتعجب چشمام قد نعلبک از

 گلوم و قورت دادم و گفتم: واقعا؟ آب

 و گفت: آره واقعا  دیتخت دراز کش رو

 تخصص اطفال نبود. وانیک اقتیاشک تو چشمام جمع شد.... ل یچرا ول دونمینم

 از اتاق خارج شدم... یمکث چیبدون ه نیهم یبرا نهیاشکم و بب خواستمینم

 ... کردنینگاه م TVو کارن رو مبال نشسته بودن و  ارشیک

 بغض بهشون سالم کردم.... با

  ما؟یفاط شدهیگرفتم شد و گفت: چ یو دادن.... کارن متوجه صدا جوابم

 اطفال قبول بشه؟  وانیک دیشد و گفتم: آخه چرا با یاز چشمام جار اشک

 ...کردنیتاشون با تعجب بهم نگاه م دو

اون عقل کل مغز و اعصاب قبول  وونهیگفت: د ارشیکه ک کردمیخنده.... با تعجب بهشون نگاه م ریزدن ز ییدوتا هوی

 شده... 

 خارج شد... وانیبرگشتم به اتاق برم که ک هم فشار دادم و یو با حرص رو دندونام

 . ... دنییبه سمتش که شروع کردن به دو دمییحرص دو با

 ...... رمشیخواست بگ یو نم دیخندیبلند بلند م یو اون ه کردمیبا فحش دنبالش م من
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 دستم بهت نرسه.... نکهیمگر ا وانیکم آوردم و رو بهش گفتم: ک نفس

  شدم؟یمخم اطفال قبول م نیو گفت: آخه خله من ... من با ا دیخند بلند

و کارن دراز  ارشیبه خودش بگم و دستم و به سمت ک ومدیچپ بهش نگاه کردم و گفتم: خل ... خل... دلم ن چپ

 کردم و گفتم: خل داداشاتن. ...

 خنده.... ریسه تاشون بلند زدن ز هر

 

 و اعصاب بشه...... افتاد که قراره عشقم متخصص مغز ادمی هوی

 لبخند بهش نگاه کردم و به سمتش حرکت کردم....  با

 گفتم... کیبغلش کردم و بهش تبر محکم

 نفسم... مهیدارم از وجودت تو زندگ یو گفت: من هرچ دیمو هام و بوس رو

 اومد که دوتا سرفه کرد..... ارشیک یصدا

 ...شدیآب م لویبه ک لویجدا شدم.... بماند که قند تو دلم ک وانیو از ک دمیخند

 من قربونش برم..... یاله

.............. 

 

 و هفتم *  ستی* فصل ب

 

 ((  ارشی)) ک
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 خاطراتمون شدم... ریدرگ شهیهم مثل

 اون من و رها کرد...  یول دمشیپرستیکه با همه وجودم م یدختر

اجازه  یساختم تا کس یخیکوه  هیکه به خاطرش از خودم  ی..... دخترغیدر یدوسم داره ول کردمیکه حس م یدختر

 االن ..... تنها حسم بهش نفرته ..... یو نداشته باشه... ول میاومدن به زندگ

 آروم به پشتم خورد...  یا ضربه

 در اومدم...  یکیمنجالب تار از

 . ...وانیشدم به ک رهیخ

 نبود...... ینطوریا ارشیودت و جمع کن بابا ..... کزد و گفت: چته پسر؟ خ یکمرنگ لبخند

 کردن... ینطوریاطرافش ا یو آدم ها ارشیو گفتم: ک دمیکش یقیعم نفس

 یخیکوه و  نکهیا یبه جا یتونیکه تو م دونمیمن م ی... ولهیحرف هی نمیتکون داد و گفت: ا دییو به حالت تا سرش

 با تو رو بشه.....  یزندگ قیال یتا کس یادامه بد انهیو ام تیزندگ یباش

 نکن ،حرفت و بزن...  ینیمقدمه چ وان؟یک هیحرفت چ -

 ...یخورده به اطرافت توجه کن هی خوامیم -

 بده...  حیتوض شتریب -

ت تو رو نداش اقتیبگم که صدف ل خوامیو با تمام صداقتم م نیا یندارم ول یسیمن که با تو رو دروا ارشیک نیبب -

 . ... گستید یکیو نفس هات بشه  تیزندگ کیشر تونهیو داره و م اقتتیکه ل یبرادر من.... اون

  وان؟یک هیمنظورت به ک ه؟یاون ک -

 که تو اون اتاق نشسته....  هیو به طرف باال و سمت اتاقمون گرفت و گفت : منظورم به اون کس انگشتش

 نا خداگاه مشت شد....  دستام
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 من از اون متنفرم  وانی: کدمیلب غر ریز

 ...ی... حاال هر جور که راحتیرسیمن م یبه حرفا یحرف مفت نزن.... تو اگه فقط چند روز بهش توجه کن -

 ....کنمیخب.... روش فکر م یلیخ -

 ...لیوک شیپ میبر میخوایزد و گفت : باشه... حاال پاشو آماده شو م یلبخند

 و تکون دادم و از رو کاناپه بلند شدم....  سرم

 پله ها باال رفتم و بدون در زدن وارد اتاق شدم.....  از

 و پشت سرم بستم و به طرف کمد لباسام رفتم.... در

 شد...  ایاومد و تمام حواسم جمع پر ادمی وانیک یها حرف

 . ..خوندیمخصوص مطالعه نشسته بود و بدون توجه به من درس م یصندل رو

 بود .....  دهیپوش یو شلوار ورزش یتوس یبند تاپ

 بود.....  ختهیباسنش بود رو صورتش ر نییتا پا بایبلندش که تقر یبود و موها نییرو به پا سرش

 . .... ادیکارا به تو نم نی.... اارشیک الیخی. ... باه

 از اتاق خارج شدم.. میشتن گوشو بعد بستن ساعتم و بردا دمیپوش یتوس شرتیت هیو با  یمشک نیج شلوار

 ............ 

.................. 

 

 * .....^ادامه  ^*
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 بود ..... ابونیکه اونور خ نیسمت ماش میراه افتاد میخارج شد لیاز دفتر وک نکهیاز بعد

 عقب ..... وانیپشت فرمون کارنم کنارم نشست ک نشستم

 کارن زنگ خورد .... لیموبا نیتو ماش میکه نشست نیهم

 ..... زنهیزنگ م هیک -

 شهرامه ..... -

 ما بود .... یمیو صم یمیاز دوستان قد شهرام

 جواب داد ..... شویگوش کارن

 الو ...  به به سالم آقا شهرام ..... -

 مکالمه اش با شهرام تموم شد رو کردم بهش ..... نکهیاز بعد

 زنگ زد ..... هوی گهیم یچ -

تو  اونم االن نکهیمانش زنگ زده خونه با مامان حرف بزنه مامانم بهش گفته که پسرا زن گرفتن ..... خالصه اما گهیم -

 اونجا ..... میمام با دخترا بر خوادیگرفته و م یمهمون هیکشوره و  نیا

 رو فرمون .... دمیبا مشت کوب محکم

 نفهمه ..... یزیچ یکس میبود..... ما قرار گذاشته  ی.... مامان گندزد به همه چ یلعنت -

 دستشو گذاشت رو شونه ام ..... وانیک

 نشده ..... یزیحاال که چ -

 .... یبه کنار منو کارن چ مایتو و فاط هینشده عقد ما صور یزیچ یچ یعنینشده  یزیچ -

 چجور ازدواج کردن که دو روز بعد دخترارو طالق دادن ..... نایا گنینم

 .... ارشیاروم باش ک میکنیم شیکاریخب  لهیخ -
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 بهتره ..... نیا یمهمون میریامشب م - کارن

 با حرص رو پدال گاز فشار دادم .... پامو

 

******** 

 

 .... # ایپر #

 

گاه ن هی ختیلو داده اعصابم بهم ر یبه راحت زویو کوثر جون همه چ میدعوت شد یمهمون هیپسرا گفتن که به  یوقت

 انداختم قبول کرده بود که بره .... ایبه مح

 ..... رفتیم وانیکه صد در صد با ک مامیفاط

 رو مبل نشسته بودمو اخمام توهم بود ..... نهیبه س دست

 .... امیمن نم -

 با تعجب بهم نگاه کردن ..... همشون

 .... یایکه نم یچ یعنی -کارن  -

 ..... امینم نکهیا یعنی -

 زنش کنارش نباشه .... ارشیزشته که ک میریما که م - وانیک -

 کنم .... کاریخب من چ -

 حرف از رو مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم ..... نیبا گفتن ا همزمان

 بود ..... کاریب قشونیرف نیا دونمیمونده بود ..... من نم نیهم هه
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 .... دمیاتاق شدمو درو محکم کوب وارد

 هام .... قهیاژ دادن شقرو تخت و شروع کردم به ماس نشستم

 بعد در اتاق باز شد .... کمی

 .... اسیمح دونستمیم

 .... وتریکامپ زیم یبلند کردم .... نشست رو صندل سرمو

 ..... شهیم رتونیبرو آماده شو د یچرا اومد -

 .... یایتو چرا نم -

 .....  امیبنظرم مشخصه که چرا نم -

سوال که چرا زنش باهاش  ریز رهیم ارشیشدم که برم اونوقت ک یمنم راض میریم میهممون دار ایپر یایب دیبا -

 ..... هممون بهتره یبرا ینطوریا یایکه شوهرته ب ارشیبه همراه ک دی.... تو با هیعقد ما صور دوننینرفته ..... اونا که نم

....  نیکنیدرک م گرویاز رابطه زن و شوهر ..... حداقل تو و کارن همد ریبه غ خورهیم یهه رابطه منو اون به هرچ -

 .... مییایباهم کنار ب هیثان هی میتونیبشر نم نیمنو ا یول

 ..... میحاضر ش میپاشو بر یپاشو خواهر نییایکنار ب نیامشبو مجبور هی -

 ..... یباهاشون برم مهمون رشایحاضرشدم که به عنوان همسر ک ینبودم ول یراض نکهیبا ا ایاصرار مح به

 ********* 

 

  # ایمح #

 

 انداختم .... نهییاخرو به خودم تو آ نگاه
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 بودم ..... دهیتا زانوم پوش یآسمان یولباس اب میمال شیآرا هیخوب بود  یچ همه

 تنم کردم ..... دمویسف مانتو

 بودن .... دهیکت دامن کوتاه پوش یو فاط یپر نییپا رفتم

 خوشگل شده بودن ..... یلی.... خ یاسی یفاط یزرشک یپر

 ما ست بود ...... یبا رنگ لباسا راهناشونیو پ یکت و شلوار مشک وانیو ک ارشیو ک کارن

 خودش بود ..... نیبا ماش یهرک نایتو ماش میحاضر و آماده نشست یهمگ

 .... ایمح -

 بله .... -

 شد ..... یچطور راض ایپر -

 ور و خودخواهه .....مغر یلیبزور .... خ -

 .... ارشیمثل ک -

 بهم خورد مغرورتر شد ..... اریبا مه شیکه نامزد یاز وقت ایچطور بوده ..... پر ارشیگذشته ک -

کرد .....  انتیدوسش داشت اما صدف بهش خ یعاشقش بود ول گمیصدف دختر خالمو دوست داشت نم ارشیک -

 نفرت داره ....  اقتیل یازون دختر ب ارشیبوده تموم شده وک نشونیب یسه ماهه که هرچ کیاالن نزد

 با صدف بود .... ارشیک میکه باهم آشنا شد یمدت نیتو ا یعنی -

 ارشیک الیخینبود و االنم که کال ب هیصدف ولکن قض یباهاش تموم کرده بود ول گهیوقت بود د یلیخ ارشینه ک -

 .....  یدختره عوض نکهیشده مثل ا

 بوده ..... اقتیل یاون دختر متاسف بودم که انقدر ب یابر واقعا

 راه تو سکوت گذشت ..... هیبق 
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 * ......^ادامه  ^*

 

  # ارشیک #

 

 .... مینشسته بود زیم هیدور  ینفر شش

 .... دنیخندیو م گفتنیواسه خودشون م دخترا

 یلبخند مصنوع هیو  کردمیمن فقط نگاشون م ی.... ول کردنیتو بحثشون شرکت م یو کارن هم هراز گاه وانیک

 واسه حفظ ظاهر رو لبم بود ....

 شهرام و خانمش اومدن سمتمون ..... ازونطرف

 ..... میاحترامشون بلند شد به

 که کنارش بود دراز کرد ..... یواقعا خوشحال شدم و دستشو به سمت دختر دنتونی..... از د نیخوش اومد یلیخ -

 جان هستن .... حانهیمن رهم همسر شونیا -

 کرد ..... یام با همه اظهار خوشبخت حانهیر

 .... نیکنینم یخب خانماتونو معرف - شهرام

 گفت .... عیسر وانیک

با شهرام و خانمش دست  ییکرد و اونا هم با خوشرو یرو معرف ایجان خانم بنده ..... و کارن هم مح مایاوه بله فاط -

 دادن .....

 من بود .....کارن رو  نگاه
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 انداختم .... ایناچار دستمو دور کمر پر به

 .... اوردیخودش ن یبه رو یشد ول یکارم عصب نیکردم که از احساس

 زدم .... یلبخند الک هی

 جان ..... ایمن پر زیهم همسر عز شونیا -

 و آرامش باهاشون دست داد ..... ییلبخند زد در کمال خوشرو ایپر

 .... میاونا رفتن مام نشست نکهیاز بعد

 خانمم ..... یدیافتخار م مایفاط وانیک -

 رفتن .... ستیبه سمت پ وانیبلند شد و با ک مایفاط

 زنگ خورد ..... لمیموبا

 نگاه به شماره انداختم ناشناس بود ..... هی

 رفتم ..... اطیو پرسروصدا بودن داخل عمارت بلند شدم و به ح یشلوغ بخاطر

 عالمت سبز رنگو لمس کرد ..... دستم

 الو ..... -

 .... ومدین ییصدا ـچیه

 .... دییالو بفرما -

 .... شدمیم یداشتم عصب بازم

 چند تا درشت بارش کنم که حرف زد خواستم

 سالم ..... -
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 زنگ زده .... ییصداش سرجام خشک شدم و تعجب کردم که چطور و با چه رو با

 داغ کردم و آمپر چسبوندم .... هیاز ثان یکسر تو

 سروپا .... یدختره ب یزنگ زد ییبا چه رو -

 ..... ینامزد کرد دمیشن -

 نداره ..... یربط چیبه تو ه -

 ..... گذرهیبا نامزد محترمه خوش م -

ارزش و حوصله سر  یچقدر برام ب دیکه خودشم فهم یتفاوت بود جور ینشون دادم و صدام ب لکسیر یلیخ خودمو

 بره .....

 ..... گذرهیآره خوش م -

 .... یکه عاشقش یگیم یعنی -

 تجربه کردم ...... ایعشقو با پر نیریعشقمه طمع ش نیو آخر نیآره اول -

 خب ..... اریبس -

.... شرتو  از سر  یکنیخودت ضرر م یکن جادیمنو زنم مزاحمت ا یبرا گهید بارهی گمیم یچ نیصدف گوش کن بب -

 ..... یما کم کن دختره عوض

 قطع کردم ..... تماسو

 

 # ایپر #

 

 تا برقصن ..... ستیو کارن هم رفتن پ ایمح رونییرفت  ارشیک نکهیاز بعد
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 هوا بخورم ..... کمیتا  اطیتنهام رفتم ح دمید منم

 که پشت تلفن بود گفت ..... یبه شخص ارشیکه ک دمیکه رفتم د یوقت

 شرتو از سر ما کم یکنیخودت ضرر م یکن جادیمنو زنم مزاحمت ا یبرا گهید باری گمیم یچ نیف گوش کن ببصد -

 ..... یکن دختره عوض

 بود .... یک گهید نی.... ا ی..... دختره عوض صدف

 تفاوت من روبرو شد   یب افهیکه برگشت با ق نیهم

 ..... یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 هوا بخورم .... کمیتنها موندم اومدم  دمید چیه -

 هم پشت سرم اومد .... ارشیداخل و ک برگشتم

 

 * ^ادامه  ^*

 

 کنارم نشست.....  ارشمینشستم.... ک یصندل رو

 و وانیآروم و عاشقونه ک دنیشدم به رقص رهی.... خدمیو تا ته سر کش ختمیآب ر وانیگرفت.... برا خودم تو ل دلم

 . ... ومدنیهم مبه  یلی.... خیفاط

 خوشبخت باشن.....  ینطوریا شهی. .... انشاهلل همخوشبحالشون

بود..... باعث شد اشک تو چشمام جمع شه.... چرا وقت  نیغمگ یلیپخش کرد خ یجیکه واسه تانگو د یآهنگ

 . ..گذرهینم

 نداشت......  یفرق شی.... چجورگذرهیگذشت االن خوشم که م ی. .... قبلنا خوش ماه
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....................... 

 هفته بعد ((  کی)) 

 

 و سرجام نشستم....  دمیاز خواب پر کردیکه به تنم وارد م یضربه کس با

 ....کنهی... االن استاد درس و شروع ممیرو بهم گفت: پاشو ما خواب موند ارشیک

هام و و مو دمیبلند پوش قهیردونه طرح م رهنیو پ یتوس یشلوار ل هیکنار زدم و بعد آب زدم به صورتم  عیرو سر پتو

 باز گذاشتم..... 

 حرکت کردم....  ارشیبا ک عیسر فمیبرداشن ک بعد

 مونده؟  یلیو گفتم: خ دمیکه لباسش و از پشت کش میدیرس یاصل ابونهیخ سر

 .... زدیمثل من نفس نفس م اونم

 . ....میرسیم ایب گهید کمیگفت: نه  یجد یلیخ

 توجه به من رفت به سمت خط عابر... یب

 ... ادیصبر کردم تا نفسم جا ب کمی

 بودم به مدل راه رفتنش.. رهیپشت خ از

 به سمتش اومد......  ییباال یلیبا سرعت خ نیماش هیخط عابر بود که  یوسطا بایتقر

و از پشت محکم هلش دادم به سمتش رفتم  یادیز یلیصدا زدم و با سرعت خ غیشد ..... اسمش و با ج یچ دونمینم

 .... دیچیتو گوشم پ یبیمه یاونور و....... صدا

 گفتن ایپر ایپر یپوست سرم حس کردم و بعدش صدا یرو رو یا هیما یرفت و گرم یاهیافتادم و چشمام س نیزم رو

 مطلق.......  یاهیبود و ........... س ارشیک
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.................. 

 (( ارشی)) ک

 

 باز بود... ینگاه کردم که غرق تو خون بود و چشماش کم ایتعجب به جسم پر با

 راننده نگاه کردم که ...... صدف... به

 ..... یلعنت صدف

 خارج شد... ابونیاز خ یادیز یلیعقب گرفت و با سرعت خ دنده

 حالش زانو زدم و اسمش و صدا زدم.....  یجسم ب جلو

 ....زدیکند م یلیو گرفتم.... خ نبضش

 زنگ بزنه به اورژانس.....  یکیگفتم  یسیکه دورمون جمع شده بودن به انگل یبه مردم رو

 داد جملم و دوباره تکرار کردم...... با

.............. 

................ 

 

 * ......^ادامه  ^*

 

 ازش رفته بود .... یادیرو گرفتم تو بغلم خون ز ایپر سر

 .... زنهی... احساس کردم کندتر مدستم رو نبضش بود .. همچنان
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 کجا موند .... یآمبوالنس لعنت نیا پس

 .... کردیکالفه ام م نیبود و ا ادیدورمون ز تیجمع

 داد بلند زدم که پراکنده شدن ..... هی

 .... شدیم کیکه داشت نزد دمیآمبوالنسو شن یصدا

 خودت بهمون رحم کن ..... ایخدا

 کرده بود از شدت استرس .... خی دستام

 رو گذاشتن رو برانکارد .... با عجله بردنش داخل آمبوالنس خودمم کنارش نشستم .... ایپر

 زنگ خورد .... میکه گوش میراه بود تو

 بود .... کارن

 حرف بزنم ..... یبرقرار کردم ..... اما نذاشت حت تماسو

 زود .... نیکرد ریچرا انقدر د ارشیشما ک نییکجا  -

 وسط حرفش .... دمیپر

 بسه کارن .... بذار حرف بزنم .... -

 ..... شدهیصدات چرا گرفته اس پسر چ -

 رفته بود .... لیزد بهش .... صدام تحل نیماش ایپر یعنیکارن ما نه  -

 .... ارشیک یگیم یچ -

 .... دمیبه موهام کش یدست کالفه

 کارن ....  ستیخوب ن تشیاصال وضع مارستانیب برمشیدارم م -
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 ..... مارستانیکدوم ب -

 .... شدهیکه چ کردنیکه بچه ها سروصدا م دمیشن ازونطرف

 و به کارن گفتم .... دمیپرس مارستانویکه کنارم بود اسم ب یپرستار از

 رو تو دستم گرفتم ..... سرد بود .... ایاز قطع کردن تماس دست پر بعد

 ..... دمییدویگذاشتنش .... با سرعت به سمت اتاق عمل رفتن پشت سرش م ارستانمیرو تخت ب عایسر میدیرس یوقت

 و دکترو خبر کنن ..... یاورژانس ماریاز پرستارا گفت که ب یکیکه  دمیشن

 ..... هیرانیا دمیفهم دمیدکترو که شن اسم

 ..... ادیبه طرف اتاق عمل م دیپسر جوون با روپوش سف هیکه  دمیدور د از

 گرفتم ..... جلوشو

 .... دیشما دکتر هست -

 بله ..... -

 صحبت کنم .... تونستمیم یپس فارس خب

 ..... نیلطفا نجاتش بد -

 ..... میکنیما همه تالشمونو م -

 اتاق شد .....  وارد

 دادم .... هیتک واریبه د پشتمو

 ..... ادیسرش ب ییبال نکنه

 افکار مزخرف از ذهنم خارج بشه ..... نیافکر چشمامو بستم و سرمو تکون دادم تا  نیا با
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 .... دمیشن هیچند نفر گر یقدما یصدا

 .... کردنیم هیگر مایو فاط ایو مح ومدنیسمت م نیبلند کردم بچه ها بودن که با عجله به ا سرمو

 ..... دیپرس هیبا گر ایبه من مح دنیرس تا

 سر خواهرم اومده ..... ییچه بال -

 دادم ..... حیرو واسشون توض یچ همه

انتقاممو محکمتر کرد ..... نابودت  شهیکارش ر نیاسم صدفو آوردم دستامو مشت کرده بودم ..... با ا یکه وقت بماند

 صدف ..... کنمیم

 ..... تیمنقبض شده بود از عصبان فکم

 در آروم کردنشون داشتن ..... یو کارن سع وانیو ک کردنیم هیگر مایو فاط ایمح

 ..... کردیکه منو آروم م بود میکی کاش

 ...... واریدادم به د هینشستم سرمو تک نیاش کاش .... سر خوردم و رو زم همه

 

****** 

 

 داخل اتاق عمل بود ..... ایکه پر گذشتیهفت ساعت م قایدق االن

 ..... ایخدا

 نداره ....  یگناه اون

 باز شدن در اومد سرمو بلند کردم دکتر بود .....  زودتر از همه خودمو به دکتر رسوندم  .... یصدا

 دکتر ....  شدیچ -
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 ..... دیشما همسرش -

 بله .... -

 اتاقم ..... دییایبا من ب -

 .... میسر دکتر راه افتادم ..... وارد اتاق شد پشت

 دست به مبال اشاره کرد ..... با

 .... دینیبش دییبفرما - 

 ..... نشستم

 خانمم چطوره .... تیدکتر وضع شدیچ - 

 دیبا انیبه سرش خورده و االن متاسفانه وارد حالت کما شدن ..... و تازه اگر از کما درب یهمسر شما ضربه بد -

 شونو از دست نداده باشن ..... یینایکه ب میمطئمن بش

 ..... کردیشده بود و درد م نیسنگ سرم

 .... رونیرفتم ب یلحایب با

 ****** 

 ..... # ایمح#

 

  میبه سمتش رفت رونیاومد از اتاق ب ارشیک یوقت

 گفت  یدکتر چ - کارن

 رفته کما  - 

  کردیم هیداشت بلند گر ماینشستم  فاط یجمله دستامو رو سرم گذاشتم رو صندل نیا دنیشن با
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 به گذشته  برگشتم

 رو هم تحمل کنم .... یپر هیدور تونمیطاقت ندارم نم گهیمن د اینه خدا - 

 ..... ایآروم باش مح - 

 از دست بدم ... الدمیرو هم مثل م ایپر تونمیندارم نم یکما رفتنا خاطره خوب نینه کارن من از  - 

 ..... مشینیبب شهیاز پشت ش میتونستیکردن ..... فقط م یبستر وی یس یرو تو آ ایپر

 دستگاه وصل بود .... یکل به

 

 * ^ادامه  ^*

 گذشت .....  یبه کما م ایهفته هم از رفتن پر کی بایتقر

بهونه  یما ه یول زدنیو مامانش زنگ م سایمدت هم پر نی.... تو اارشیگذشت .... مخصوصا به ک یسخت م یلیخ

 .... شدیبگم چون خون به پا م یزیبهشون چ میتونستی.... نممیکردیجور م

 باره .....  یو آسمون برامون م نیواقعا از زم یول ستمیشکر ن نا

 و برگردون. .... اووف  قمیرف ایخدا

 وقت بود.... ریبود و د دهیخواب کارن

 . .... وفتهیو تمام روحم به رعشه م نمیبیکابوس م هی ازمیپشت هر خم شهیمن مثل هم یول

 دلم قدم زدن خواست....  هوی

 و عشقه. ..  مییکرد ... پس تنها داریب شدینم شیو که با اخالق سگ کارن

 داشت و یتوس یکه کناره هاش خز ها دمیکاپشن کوتاه سف دنیو بعد پوش دمیتنگ پوش یلیخ یمشک نیج هی

 سر و صدا از خونه خارج شدم.... یو ب دمیپوش
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 .... شدیرد م یتاکس هیبار  کی قهیده دق دیخلوت بود.... شا ابونیخ

کاپشنم  بیو تو ج میکردم و گوش ی( رو پل گانهیاز ) محسن  دهیعذابم م و تو گوشم گذاشتم و آهنگ هدست

 ......زدمیبودم آروم قدم م رهیخ فلیبرج ا ییبایفرو بردم و همون طور که به ز بامیگذاشتم و دستامم تو ج

 و نپرس... شی.... چجورگذرهیفقط م یستین شمیکه پ ییها قهی. .... دقالدمیم

 قربونت بشم......  یتو عجله داشت یول میدیاالن باهم بزرگ شدن پسرمون و م یموندیم شمونیاگه پ الدمیم

  گرهیو بغض گلوم و م یستین دوباره

 ..دهیعذابم م یلی. ...... نبودت خرهیمیداره از قصه م نجایا یکیکه  رهیانقدر دلگ یستیکه ن ییها قهیدق نیو بب ایب

 

 )) کارن (( 

 

 ... دمیاز خواب پر یاحساس تشنگ با

 ... ختمیپارچ و برداشتم و برا خودم آب ر یو رو تخت نشستم و از رو عسل پاشدم

 دمیچیو پتو رو دورم پ دمیراستم چرخ یو رو پهلو دمیدراز کش یرو عسل وانیو بعد گذاشتن ل دمیسر کش کسرهی

 .... ایمح یخال یکه چشمم خورد به جا

 کجا رفته؟  یعنی.... وا

 دارم که بخوام نگرانش بشم....  یمن با اون چه سنمبابا .....  الشیخیب

 نتونستم... یعنینشد  یکردم بخوابم ول یسع

 رو تخت نبود....  یتن کس یداغ یبودم روم ول دهیپتو کش نکهیکنارم نبود.... انگار با ا یزیچ هی انگار

 کجا رفته؟  یعنی اوف
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 . ... نهییپا دیشا

 رفتم...  نییو به سالن پا پاشدم

 نبود....  یول

 ..... زدیمدام بوق اشغال م یزنگ زدم ول شیگوش به

 ..... ی. .. لعنتاه

................ 

......... 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 نکردم... داشیپ یو دنبالش کشتم.... ول رونیو رفتم ب اوردیدلم طاقت ن شبید

 ....دیدستش شکار بودم اونم شد از

 نگشته....... احمق کجا رفته که تا االنم بر دختره

 نگران بودن... یلیدانم خ یو ک مایفاط

 بود......  ایپر شیهفته ، پ نیطبق معمول ا ارشمیک

 ..... دادمیکاناپه نشسته بودم و با استرس پاهام و تکون م رو

 دختر؟  ییو محکم و با حرص آزاد کردم و به ساعت نگاه کردم..... ساعت پنج عصره پس تو کجا نفسم

 ناجور اومده تو سرم.....  یعالمه فکرا هیاالن  تا



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
586 

 

اون و به من سپرده  میاون دست من امانته. .... هم بابا محسن هم مامان مر یندارم ول اینسبت به مح یخواص حس

 فکر....  یبودن........ دختره ب

 در سرم و بلند کردم.... یصدا با

 شد....  ییرایوارد پذ ایباز شد و مح یورد در

 و چشماش پف کرده و قرمز بود....  زدیکچ م یدیپوستش به سف رنگش

 سالم داد که منم جوابش و دادم...  فیضعف رفته و ضع یصدا با

 بهش دارم....  یکه حس کردیفکر م دیتفاوت نشون بدم.... نبا یکردم خودم و ب یسع

  ؟یرو بهش گفتم: تا االن کجا بود یسرد و جد یلیخ

 بودم رونیمبل روبه روم نشست و آروم گفت: ب یرو یجون یو ب یخستگ با

 ... هه ینگو تو قابلمه بود یزدم و گفتم: من فکر کردم خونه بود یپوزخند

 نداره بابا بزرگ.... یبه تو ربط یعنی رونیب گمیم یابروهاش پر تر شد و با حرص گفت: وقت نیب اخم

 ...سیمهم ن نیچشم غره بهش رفتم و گفتم: باشه نگو .... برامم همچ هی

 پرو.......  دختره

......... 

............. 

 

 * .....^ادامه  ^*

 

 #ارشیک#
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 تو کماس ..... ایماهه که پر هی قایدق االن

 گم کردن .... یزیچ هیکه دخترا چقدر ساکتن و انگار  دمیدیخونه م تو

ه رسوندن ..... بماند ک نجایودشونو به اخ عیافتاده و سر یچه اتفاق دنیمادر و پدرش فهم گهیبود که د شیهفته پ هی

نگم بهتره ...... حالشون خوب  گهیهم که د سای.... پر دیلرزیکرد و پدرش هم شونه هاش مردونه م هیمادرش چقدر گر

 نبود ...

 ..... میدیشد بهشون خبر م یهرچ رانیکه برگردن ا میکن شونیراض میتونست بالخره

آبرو  یننشونمش ..... دختره ب اهیاگه به خاک س ستمین ارشیاز صدف بودم ..... ک تیشکا یماه دنبال کارا کی نیا تو

.... 

 .... سادمیوا شهیرفتم پشت ش کماهی نیمعمول ا طبق

 ..... کردمیداشتم موهاشو ناز م ی.... انگار که به شکل فرض شهیگذاشتم روش دستمو

 سال برام گذشت ..... هیماه اندازه  هی نیا

 که بودن کنارش برام منبع آرامشه ....و  دمیفهم تازه

خودخواه بودنش ..... غرورش ..... برام لذت بخش بوده و خبر  ی..... حت اشی.... لج کردناش .... حاضر جواب اشیطونیش

 نداشتم ....

وابسته شدم ..... دل به دلش دادم و خودمو زدم به کوچه  یچند ماه نامزد یکه بهش ط دمیماه فهم هی نیمن تو ا آره

 چپ .... یعل

 صدفو به عنوان عشق دوست نداشتم ....  چوقتیعاشق نشده بودم تا حاال ..... من ه من

 .... ومدیازش خوشم م ییجورا هی فقط
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 هیکه با  دمیخودم د یبا چشما یو از وقت کردیم یعاشق یصدف بود که ادعا نیبود و ا شیواسه چندسال پ اونم

 رابطه داره ..... گهیپسره د

 بخوام شده همه وجودم .... نکهیکه ناخواسته بدون ا یکی.....  خواستمینفرو م هی.... من االن فقط  دمیخط کش دورشو

 و رفتم داخل اتاق ..... دمیبمونم لباس مخصوص پوش شهینتونستم پشت ش گهید

پشت  زیبوسه ر هیکردم  کیش رفتم و دستشو تو دستم گرفتم ..... به لبم نزدنکرده بود ..... به سمت یفرق تشیوضع

 دستش نشوندم .....

. بسه ... نمیچشماتو بب یتا دوباره رنگ سبز و طوس زنمی.... دختر دارم بال بال م ایپر یایبهوش ب یخوایم یتو ک -  

 تنها موندم ..... نجایمن ا یگی.... نم یخوابیچقدر م

 ..... دیتپیگذاشتم رو قلبم به عشقش م دستشو

 ....  تپهیگوش کن .... به عشق تو م نیبب - 

 .... شهیفقط با وجود تو آروم م گهیم

رو که غرورش براش از  یمغرور ارشیارزشه تو ک یبرام ب ی..... بدون تو همه چ یعاشق شدم ..... عاشقم کرد یپر

 من ..... یایپر ی..... بش یکه تا ابد ماله من باش خوامیشو م داریب امی..... پر یمهمتره عاشق خودت کرد یزیهرچ

 کردم انگشتاش تو دستم تکون خورد ..... احساس

 شدم ..... قیدستش که تو دستم قفل بود نگاه کردم ..... رو صورتش دق یو مبهوت به انگشتا مات

 از جام بلند شدم ..... عی..... سر دیلرزیم پلکاش

 شدم ..... مایو فاط ایمح نهیبه س نهیسمت در رفتم تو راهرو س به

 .... یزنیچرا نفس نفس م ارشیک شدهیچ  -  ایمح

 ..... ایپر -  

 .... یبگو نصف عمرمون کرد شدهیچ - مایفاط - 
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 سمت اتاق دنییدو ادیکه داره بهوش م دنیدکترو خبر کنم ..... دخترا تا شن رمی.... من م ادیفکر کنم داره بهوش م -

..... 

 ..... میرفت ویس یخبر کردم وباهم به سمت آ دکترو

 ********** 

 

 اش کرد گفت که خوشبختانه بهوش اومده و سالمه ..... نهیمعا نکهیبعد از دکتر

 ..... شدمیخوشحال نم نهمهیا دادنیبهم م ارویلحظه اگه دن اون

 .... رهیگ ششینگفته بودم که دلم پ یاومده بودن .... هنوز به کس وانمیو ک کارن

 بود . دهیتو اتاق مثل فرشته ها خواب رفتم

  زدیحرف م ادیز دیگفته دکتر نبا طبق

  دمیبوس شویشونیکنارش رو تخت منتقلش کرده بودن به بخش پ نشستم

  یخوشحالم که برگشت -

 من ک . کجام  -

 . یفعال استراحت متلق ینو خودتو خسته ک یحرف بزن ادیز دیآروم بخواب نبا سیه -

 و کارن  وانیو ک مایبا اشک شوق اومد تو پشت سرش فاط ایلبخند زدم  مح هیپلکاش رو هم افتاد  آروم

 چشمتون روشن  - وانیک -

 گذاشت رو شونه ام  دستشو

 ممنون  -

  یاز خوشحال زدیرو دادم مادرش هق م ایو زنگ زدم به آقا پدرام و خبر بهوش اومدن پر رونیب اومدم
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🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 * ......^ادامه  ^*

 

 ...... #ایمح#

 

 ..... کننیهفته امروز مرخص م هیبعد از  بالخره

.... واسه ناهار زرشک پلو با مرغ درست کردم که بوش کل خونه رو برداشته ..... در قابلمه رو  میخوشحال بود یهمگ

 برداشتم .....

 بود .... یل.... عا دمیاز مزه اشو چش کمی

 .... شمونیپ یرو برگردوند یکه پر یمرس ایخدا

دست لباس  هی عیظهر شد ..... االناس که برسن ..... سر کینزد گهیدردو نداشتم ....د یکینیواقعا تحمل ا گهید من

 زنگ در اومد ..... یکه صدا زدمیبه خودم عطر م نهی....جلو آئ دمیمرتب پوش

ماه تو خونه اشک  هیبعد از  دنشیو بازش کردم ..... با د دمییکنم .... به سمت در دوخودم درو براش باز  خواستمیم

 ..... ختمیشوق ر

 سالم .... -

 کارنو دادم ..... جواب

 .....  میبغل کرد گروی.... و محکم همد یخوش اومد یقربونت برم آبج یاله -

 ... یآغوشت تنگ شده بود پر نیا یبرا یلیدلم خ -
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 ... یخوبه که هست یلیخ ایواقعا مح یمرس - ایپر -

 بلند شد .... مایغرغر فاط یصدا

 ..... ستهیسرپا وا ادیز دیولش کن بزار بره اتاق استراحت کنه نبا ایمح -

 توام .... گهیعه خب د -

 .... ومدیخنده پسرا م یصدا

 ابراض احساسات بمونه واسه بعد اشکاتو پاک کن ..... گهیخب د - وانیک

 زدیداشت با کارن حرف م یوقت شینگاه بهش انداختم ..... دو شب پ هیاستراحت کنه .....  دیفعال با ایپر - ارشیک -

 .... دمیمن شن دید یکرده ..... وقت ریکه دلش بدجور گ دمیناخواسته شن

رو داشت .... مطئنم که  ایپر اقتیخوشحال شدم اون ل یلیعاشق خودش کرده .... خ ارشویک ایمنم گفت که پر به

تا  میازش متنفر بود نکارشیمغرور مارو عاشق خودش کنه ..... و اون دختره صدف که هممون بخاطر ا یپر تونهیم

 حسابشو برسه ..... ارشیبعدا ک

 ..... میدیچیم زویم میام داشت یمشغول حرف زدن بودن ... منو فاط وانمیرو برد باال .... کارن و ک یپر ارشیک

 گشنمه ..... یلیبه به زرشک پلو با مرغ .... دستت درد نکنه منکه خ -

 .... شهیگرسنه م یلیگاو خ دونمیآره م -

 نگاه از گوشه چشم بهم انداخت ..... هی ی.... فاط دمیخند

 ..... اااایسگ گر ببره من راحت شم ..... مح یزبونتو بد شهیم یچ -

 ..... میدیخندیو م میگفتیم نجوریجوابتو بدم ..... هم تونمیزبونمو بدم سگ ببره اونموقع نم شهینم -

 ناهار .... انیصداشون زدم تا ب نکهیا تا

کردن .... مخصوصا کارن .... خدا شفا بده امروز از دنده راست بلند شده بود مثل  فیکه چقدر از دسپختم تعر بماند

 ..... نکهیا
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********* 

 .... # ارشیک # 

 

 حالش خوبه .... گزرهیدنش مهفته از مرخص ش هی

 ..... شمیم روزیتر از د تابیمنم که هرروز ب نیا فقط

 ..... خوامیبهش بگم که خاطرشو م خوامیم

 .... خوامتیبهش بگم و رد کنه بگه من نم دمیترسیم

 ..... موندمیزنده نم گهیموقع من د اون

 ..... میباهم داشت یهفته رفتار معمول هی نیا تو

 هیز و ا ذاشتیاون منو دوست نداشته باشه نم نکهیاز یغرور و ترس لعنت نیا یاحساسمو بهش اعتراف کنم ول دیبا

 ..... شدیطرف غرورم له م

 ..... دمیدستمو شونه وار تو موهام کش یکالفه انگشتا اووووووف

 پسر .... ییکجا -کارن  -

 .... نجایهم -

 .... یپزشک یدنبال کارا میبر دیمنتظره با نییپا وانیمنم که خر پاشو پاشو ک -

 رو زانوهام گذاشتم و بلند شدم ..... دستامو

 ...... میکرد یو از دخترا خداحافظ نییپول ..... رفتم پا فیو ک لیلباس و برداشتن موبا دنیاز پوش بعد

 

 * ^ادامه  ^*
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 ((  ای)) پر

 

 بودم و چشمام بسته بود....  دهیتخت دراز کش رو

 ...کردمیچند روز فکر م نیتفاقات اا به

 مدت نبودنم خوب بود....  هی

 ..... دیآزار دهنده بود.. البته شا لشیکه دل ینبودن

 رهیتو دستش بود خ کیظرف کوچ هیکه با اخم  یارشیبه اتاق چشمام و باز کردم و به ک یحس وارد شدن کس با

 شدم.

 و از پشت قفل کرد و برگشت و به سمت تخت اومد..... در

 تخت نشست... درست روبه روم... یرو

 ظرف نگاه کردم....  به

 و مغز گردو و به همراه قرص هام.....  کنپوت

 و گفتم: معل ندارم....  دمی...لبام و ورچیبخور نارویا دیبا نیبهم گفتم: پاشو بش رو

 .یوربخ دیتو هم رفت و گفت: با اخماش

  ؟ینگاهش کردم و گفتم: اگه نخورم چ یدلخور با

 تو حلقومت. .. کنمیگفت: به زور م لکسیر یلیکمپوت و باز کرد و خ در

 از تعجب اندازه بشقاب شد... چشمام
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 کمرنگ رو لباش یلیخ یلیلبخند خ هیلبخندم  دنیگرفت.... به همون لبخند پت و پهن اکتفا کردم .... با د خندم

 اومد....

 قلبم باال رفت....  ضربان

 . .... نمیدست چپش دستم و گرفت و با دست مخالف کمرم گرفت و کمکم کرد تا بش با

 کرد... یکمک کردن ناخداگاه سرش رو گردنم قرار گرفت و نفسش به پوستم خورد که حال و هوام و بهار موقع

 دادم ....  هیتخت تک یبه پشت آروم

 گفت: بخور....  یو تو دستم گذاشت و با لحن دستور ظرف

 همه رو بخورم.....  نیا تونستمیظرف نگاه کردم.... نم اتیمحتو به

 شرط داره یول خورمیبهش گفتم: م رو

 ؟یچه شرط -

 من بخورم دوتا تو.... دونهی نکهیا -

  ؟یچپ نگاهم کرد و گفت: اونوقت اگه شرطت و قبول نکنم چ چپ

 . ...زنمیلب نم نایمنم به ا -

 خب.... دختره لجباز....  یلیفوت کرد و ظرف و تو دستش گرفت و گفت: خ رونیو محکم به ب نفسش

 .... دادیم یرو لبم نشست.... وجودش کنارم بهم دلگرم یلبخند

 .... اوردمیخودم ن یبه رو یکارش تعجب کردم ول با

رو ورداشت و به سمت دهنم آورد ...... آروم دهنم  یگالب کهیجنتلمنا چنگال و برداشت و با کمکش ت نیا نیع درست

 نشد.... یخبر دمیرو تو دهنم بزاره که د کهیو باز کردم و منتظر شدم تا ت

 .... جوعهیو تو دهنش م یزیچ هیخودش داره  دمیبرگردوندم که د چشمام
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د بلن ینطوریا دمیدیبود که م یبار نیخنده... با تعجب نگاهش کردم.... اول ریچپ نگاهش کردم که بلند زد ز چپ

 . ..خندهیم

 به بازوش که دست خودم درد گرفت....  دمیحرصم گرفت و با مشت کوب دنشیخند از

 ... ارشیآقا ک ارمیو جا م حالت

 ......رهیکمپوت و به خوردم داد و رفت تا دوش بگ تیبا هزار تا اذ بالخره

........... 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ....دیلباساش رو تخت دراز کش دنیحموم در اومد و بعد پوش یا هقیده دق بایتقر

 ......... 

 ..... کردمینگاه م میکه انداخته بود یریاخ یدستم بود و به عکسا میگوش

 که بهم اس ام اس داد جلب شد....  یبه شماره ناشناس توجهم

 بود.....  سیپار نیواسه هم کدشم

 دلم....  زیبود: سالم عز نوشته

 . ... هیبرگه کدوم درخت گهید نیا وا

 : شما؟ نوشتم

 عاشق دلخسته....  هی: نوشت

 .... دی: لطفا مزاحم نشنوشتم
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 مراحمم  زمیعز ستمی: من مزاحم ننوشت

 کردما  یری!!!!! عجب گ

 .... دمیجوابت و نم گهیباش منم د یکه هست ی: هر کنوشتم

 حد.... نینه در ا یول یبودم انقدر لجباز دهیشن یبابا ... از فاط ی: انوشت

 نشد... یجوابش و ندم ول خواستمیم

 و.... یشناخت هم فاط یبود که هم من و م یک نیا

 ن؟یخوایم یچ ن؟یهست ی: شما کنوشتم

 ....یمن هست یکه تو االن همه زندگ نهیهستم مهم ا یک ستی: مهم ننوشت

 ن؟یپول؟ خونه؟ ماش ؟یخوایم ی: اوال انقدر چرت و پرت نگو دوما چنوشتم

 ..... خوامی... من فقط تو رو مستیبرام مهم ن زایچ نی: نه انوشت

 ...... دایکرده بودم شد داغ

 عشقم....  مایزنیکه باهم حرف م یاس داد: به شوهرت نگ دوباره

 آخه. ... اه ... هیک نیخدا... ا یوا

 بگم....  ارشیبه ک دیبا نطورهیکه ا حاال

 کردم....  نگاهش

 دستش بود.. شیبود و گوش دهیکش دراز

 صداش زدم....  آروم

 : جانم... ارشیک
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 ترم.... کینزد ایلحظه ب هیفرستادم و گفتم:  نییگلوم با سر و صدا پا آب

 شد و اومد به سمتم. ...  زیخ مین

  ه؟یک یدونیمزاحمم شده... م یکیاس ام اس هار و بهش نشون دادم و گفتم:  صفحه

 ...یا گهید زیاخماش تو هم رفت نه چ نه

 برق زد..... طتنتیچشماش از ش فقط

  ه؟یک یدونیگفتم: م یعصب

 شد و گفت: اون منم.....  رهیروبرو خ وارید به

 .... یچ یعنیبشه.... وا...  یبود چشمام قد نعلبک کیتعجب نزد از

 گفتم: ت... تو؟  دهیبر دهیبر

 در اومد و کنارم نشست....  زیخ میحالت و ن از

 شد و گفت : آره من بودم....  رهیچشمام خ تو

  ؟یپس اون حرفا چ -

 . .... قتهیآورد و گفت: همشون حق نییمکث کرد...... سرش و پا یکم

 قلبم بدون شک االن رو هزار بود......  ضربان

 ست داشتن گذشته... من ...  من عاشقتم...از دو یعنیمن دوست دارم...  ایکه گفت: پر کردمینگاهش م یناباور با

 رو دستم زد  ....  یچپم و تو دستش گرفت و بوسه ا دست

 ..... نمیبش خوامیگفتم: م یرفته ا لیتحل یبهش با صدا رو

 داد....  هیکرد و پشتم و به تخت تک کمکم
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 شده بود.. ینطوریشده بودم به صورت سرخ رنگش..... االن ا رهیمدت خ تمام

  ؟یشیبهم گفت: خانمم م رو

 لبام نشست.......  یرو یلبخند یچرا.... ول دونمینم

 همسرم بگه ...... یگفتم: هر چ یناخواسته ا یمهربون با

و رو حس کردم که تا به االن اجازه وارد شدن بهش رو  یآغوش یدل مهربونت بشم.. و گرم نیا یفدا یاله -

 نداشتم....

.......... 

............. 

 

 * .....^ادامه  ^*

 

 ..... # ارشیک #

 

 .... گرفتمشیبار بود که تو آغوشم م نیاول یبرا

 .... یو احساس آرامش کن یریکه معشوقتو تو آغوشت بگ نهیا ایحس دن نیبهتر

لحظه ها تموم بشه ....  نیوقت دوست نداشتم که ا چیو ه کردمیحسو آرامشو تجربه م نیبار بود که ا نیاول یبرا

 ..... سادیمیوا نجایمان همکاش ز

 یسبز و طوس لهیاون دوتا ت خیو صورتشو جلو صورتم نگهداشت ..... نگاهم م دیکش رونیاز آغوشم ب فشویظر بدن

 .... کردیبود .... چشماش جادو م
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 .... ارشیک -

 جانم .... - 

 تا حاال ..... یاز ک -

 نزاشتم حرفشو ادامه بده ..... 

 هیاون اتفاق  امیهمه دن یکه شد دمیکما تازه به خودم اومدم و د یرفت یکه وقت دونمیم نویفقط ا دونمیخودمم نم -

 ..... امیتلنگر بود که من به خودم ب

 تو صدفو ..... ادامه نداد ..... لبخند زدم .... -

.....  ومدیمازش خوشم  ییجورا هیصدف دختر خالم بود  گهیخام بودم د یلیسالم بود .... خب خ ۲۲ شیپنج سال پ -

 اصال عاشقش نبودم ..... یعنیدوس داشتن ساده بود .....  هی.... من حسم بهش  کردیم یعاشق یادعا یاون هع یول

کرده بود ..... هم به من هم به  انتیرابطه داره .... خ گهیپسره د هیکه با  دمیخودم د یروز با چشم ها هی نکهیا تا

 خودش .....

مغرورو  ارشیرفت و ک نی..... اون دوس داشتن ساده از ب دمیروز به بعد ازش متنفر شدم و دورشو خط کش ازون

 کف دستش .... ذارمیحسابشو م رمیگیکه با تو کردو م یساخت ..... االنم ازش انتقام کار

گذاشت کنار و اعتراف  که غرورو یمغرور قصه رو عاشق خودش کردو به زانو درآورد جور ارشیخانم ک ایپر نکهیا تا

 کرد ..... شیبه عاشق

 .....   دیکه خند دمید

 نه ..... ایبگه منو دوست داره  خوادیخانم نم ایخب حاال پر -

 مجبورم که دوستت داشته باشم .....  طیشرا نیبنظرم با ا -

 بابا چرا مجبور ..... یا -

 ابروشو انداخت باال ..... یتا هی طنتیش با
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 ارم ....چون دوستت د -

 فقط دوست داشتن .... -

 ....  ارشی..... ک گهیخب فعال آره د -

 جون دلش .... -

 .... یدونیم یزیمن چ یقبل یتو راجب نامزد -

 برام گفته .... ایآره ..... مح -

 .... ایمح -

تو  یاون عاشقت بوده ول نیبا هم نامزد بود اریبرام گفت که تو مه ایمح خوامتیکه من م دونستنیآره اونو کارن م -

 بهم خورد .....  شیسر آزما گهیکه د یعاشقش بش یتو زندگ دیآله و شا دهیهمسر ا هیکه فقط  یکردیفکر م

 یخوشبخت یمثل داداشم دوسش دارم براش آرزو ارویمه ی.... ول  ایکه از دست مح یدونیاوه تو از خودمم بهتر م -

 ..... کنمیم

 زدم ..... لبخند

 ..... یاالن تو خانم خودم نهیمهم ا -

 شوهر ..... یبله آقا -

 که امروز و امشب کال مال ماس .....  نییپا میپاشو بر -

 ...... نییپا میگرفتم و باهم رفت دستشو

 

 * .....^ادامه  ^*
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 #ایمح#

 

 )))دوماه بعد(((

 

مرغا .... رو کاناپه  یخوشحال بودم .... اونام رفتن قاط ارشیو ک ایخوب گذشت .... از اعتراف پر یلیدو ماهم خ نیا

 نشسته بودم و 

 ..... الدیبا م میفکر بودم .... فکر موقع نامزد تو

 لبخند تلخ اومد گوشه لبم .... هیفکر  نیا با

 عمرمو کنارش تجربه کردم .... یها هیثان نیبود .... بهتر ینیریدوران ش چه

 ... یبد تیتو زندگ یراتییتغ هیوقتشه  گهید ایگفت که مح ادمهیوب اومد به خوابم ..... خ شبید

 ..... الدمیم یزنیحرف م یاز چ دمی..... ازش پرس زدیحرف م یاز چ دونستمینم

 دمینفهم یچیه گهیشد و د دیاز نور ناپد ی... عجله نکن .... تو هاله ا یفهمیلبخند قشنگ زد و گفت به موقعش م هی

..... 

بمونه  و امیگفتم که نم ی.... از منم خواستن باهاشون برم ول رونیرفته بودن شام ب وانیو ک ارشیبود دخترا با ک شب

 کردم ..... شونیو خالصه بزور راض گهیروزه د هیواسه 

ام بلند از ج ییرایگوشه پذ انویکالفه شده بودم ...... نگام افتاد به پ یحساب یحوصلگ یخونه تنها بودم ...... از ب االنم

وقت بود نزده بودم .... چشمامو بستم .... آروم  یلی.... خ دمیکش داشیکل ینشستم دستمو رو انویشدم و پشت پ

 کالم بودم ..... یب یملود نیبود .... عاشق ا هاسلطان قلب یآروم شروع کردم به زدن .... ملود

ور د ییدستا یچقدر گذشته بود که با گرما دونمیکه از اطرافم غافل بودم .... نم یتو حس فرورفته بودم جور قایعم

 گرمارو داشت ... نی.... چون فقط آغوش اون بود که ا هیک دمیکمرم به خودم اومدم .... فهم
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 رای.... نرم و گ دمیکنار گوشم شن صداشو

 ..نداشتم .. رونیب امیاز آغوشش ب نکهیا یبرا یتالش چیبود که ه بینگفتم عج یزی.... چ یزنیچقدر قشنگ م -

 .... کردمیجور حس خاص آرامش م هی

 ..... گرفتیو بدنم گر م کردیداغش به پوست گردنم برخورد م ینفسا هرم

 .... سادمیبلند شدم .... روبروش وا یرو صندل از

 هنوز دستاش دور کمرم قفل بود ..... اما

 ت بود .....صورتامون به اندازه دو تا انگش فاصله

 روشن ....  یداشت .... عسل یخوشگل یزدم به چشماش .... چه چشما زل

 کردم دستاشو از دور کمرم باز کنم و موفق نشدم .... یسع

 .... زیر یلیبود و تن صدام خ نییولم کن بزار برم .... سرم پا -

 ..... یبر یخوایکجا م -

 .... کارن .... دونمینم -

 جانم .... -

 نیریکارن بود که گفت جانم ..... مات و مبهوت زل زدم به عسل ش نیکه گفت خشکم زد .... ا یکلمه ا نیا با

 چشماش .....

 .... هویمن چم شد  ایخدا یکرد ..... وا نیخنده دلنش هی..... و  یگفتم جانم تعجب کرد نکهیاز -

 جانم .... گهیکه دوسش داره نم یمگه آدم به کس -

 که زد ماتم برد ..... یحرف نیکه با ا رونیب امیز آغوشش بکه ا کردمیم تقال

 .... هی..... منظور .... منظورت چ یچ یعنی...  عی -
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 در اومدم ..... تییایدر یوقته که به اسارت چشما یلیخ ایکه .... مح نهیمنظورم ا -

 کارن االن گفت که منو دوست داره .... یعنیداشت ....  یفیبستم .... بدنم لرزش خف چشمامو

 من ....  -

 یازون شب دیشا یاز ک دونمینم یوقته که منو عاشق خودت کرد یلی.... دختر خ گمیبهت م تویمن دارم واقع ایمح -

 ..... یپناه آروم گرفت یگنجشک ب هیو آغوشم مثل  یبود دهیکابوس د

ه ک دونمیفقط االن که به خودم اومدم م دونمی.... نم رونیب یفتخبر از خونه ر یب یکه گذاشت یازون شب دمیشا ای

 همه تاروپودم ..... یشد

 .....  کردیم دییزدم تو چشماش .... چشماش صداقت حرفاشو تا زل

 من قبال .... ازدواج کردمو شوهرمو هنوزم دوست دارم ..... یول -

 هشیگوشه از قلبت هم هینه  یفراموش کن الدویکه م خوامی.... منم ازت نم ستیبرام مهم ن یکه داشت یگذشته ا -

 دوسش داشته باش ....

 خب من .... -

 وسط حرفم ....  دیپر

 اون مرد فقط و فقط من باشم  یکن تیرو وارد زندگ یمرد یداشته باش میاگه تصم خوامیم ایمح -

 فکر کنم کارن ....  دیمن با -

....دستاشو از دور کمرم باز کرد .... خم  ایمح یقیو حق یبه تو واقععشق من  یفکر کن ول یهر چقدر که دوست دار -

 آورد .... رونیب یمخمل سورمه ا کیجعبه کوچ هیکتش که رو دسته مبل بود  بیشد و از تو ج

 باز کرد .... درشو

 ..... ⓚ&ⓜبه شکل قلب که روش هک شده بود ....  فیگردنبند ظر هی

 ستم .....گرفت و گردنبندو گذاشت کف د دستمو
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 که توام احساست به من متفاوته ..... فهممیگردنت اونموقع م یگردنبندو بنداز نیهروقت ا -

 ..... میشونیچسبوند به پ شویشونیپ

 ی..... فضا کنمیازش جدابشم نم نکهیا یبرا یو خودم در تعجب بودم که چرا تالش کردمیحس آرامش م بیعج

 بود .... کیتار مهین ییرایپذ

 ..... دمینفهم یچیه مویوقت سرپا بود نهمهیا

 داده بود ..... هیتک میشونیبه پ شویشونیکه پ همونطور

 زمزمه کرد ... یلحن قشنگ با

 .... پس خوب فکراتو بکن .... یدارم که قبول کن نویازت انتظار ا -

 نکرد ..... یمقاومت چیاونم ه رونیب امیکردم از آغوشش ب یفقط سرمو تکون دادم .... سع 

 سمت پله ها ..... دمیینگاه چشماش کنم دو نکهیاز دور کمرم باز کرد بدون ا دستاشو

 اتاقو باز کردمو خودمو پرت کردم تو اتاق .... در

 خوردم رو پارکتا نشستم .... زیدادمو همونجا ل هیبه در تک پشتمو

 نکهیتو مشتم فشار دادم پس ا گردنبندو

 

 بود .... نیون حرفارو زد .... منظورش هماومد تو خوابمو ا الدیم

 ..... گفتیم نویکارن واقعا منو دوست داره .... چشماش که ا یعنی ایخدا اووووف

 خودت کمکم کن ..... ایخدا

 

 * ......^ادامه  ^*
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 .....#ایمح#

 

.... هنوز  هگزریبود دو هفته ازون شب م ومدهیکارن هنوز ن یبود ول ۱۲بودم شب ساعت  دهیتخت دراز کش رو

 من واقعا دوسش داشتم .... یعنینبودم .....  یجد ممیتصم

 نداشتم .... یادیهفته اس که باهاش برخورد ز دو

 خودمو امتحان کنم .... خواستمیم

 .... کردمیاحساس م نویدلم براش تنگ بود ا یول

 مونده بودم ..... یدوراه سر

 برداشتم ..... یعسل یاز رو گزدنبندو

وقت شب  نیچرا ا یامو به تاج تخت دادم ..... گردنبندو روبروم گرفتم زل زدم بهش ... کارن پس کجا موند هیتک

 آخه .... یومدیهنوز خونه ن

 براش افتاده ..... یاتفاق نکنه

 بود ..... خیفکر استرس گرفتم دستام  نیا با

 آب بخورم ..... وانیل هیتا  نییرو تخت بلند شدم رفتم پا از

 .... ینیکه جلوتو بب شدیروشن بود م وارکوبیبود وفقط د کیجا تار همه

 .... هومدیوقت شب ن نیپسر کجاس که تا ا نیپس ا ای.... خدا دیلرزیآبو پر کردم .... دستام م وانیآشپزخونه ل رفتم

... من قبال . دمیرسیداشتم م جهینت هیشستم رفتم نشستم رو کاناپه و زل زدم به در ..... کم کم به  وانویل نکهیاز بعد

 خودمو قول بزنم دوسش دارم ..... تونمیعاشق شدم ..... نم
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 دوسش دارم .... دونمی.... فقط م یچطور شد و از ک دونمینم

کم  گهیخاموش بود ..... د شی.... چند بار بهش زنگ زدم گوش ومدهیگرفتم که امشب بهش بگم اما هنوز ن میتصم

 ...مونده بود سکته کنم .

 .... دمیتو قفل درو شن دیچرخش کل یصدا نکهی.... تا ا رفتمیراه م یسالن ه تو

 بدو رفتم سمت در ..... درو باز کرد .... بدو

 .... دهیژول یموها یسرو وضع ناجور و خاک با

 کارن باشه .... نیلحظه ماتم برد ا هی

 کارن .... - 

 نگام کرد .... چشماش قرمز بود .... فقط

 .... جانم - 

 .... یشد یشکل نی.... تو چرا ا هیچه سرووضع نیا - 

 بست اومد سمتم ... مست نبود فقط آشفته بود ....  درو

 ....  شمیم وونهیدارم د گهید ایمح - 

 افتاد سمت بالکن .... راه

 پشت سرش راه افتادم .... منم

 .... دوهفتس یجوابتو بده راحتم کن دوهفته اس باهام حرف نزد ایو نگات کنم مح نمیساکت بش تونمینم گهید - 

 دلم تنگته .... بگو و راحتم کن .....

 به سمتش قدم برداشتم .... دستامو دور کمرش حلقه کردم .... اریاخت یبه من بود .... ب پشتش

 کرد ..... فیلرز خف هیچسبوندم بهش .... احساس کردم که بدنش  خودمو
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 .... شدیرو دستام بازشون کرد و برگشت طرفم ....زل زد تو چشمام انگار باورش نم گذاشت دستاشو

 تو .... ایمح - 

 .... دمیفهم نویکه ازت فاصله گرفتم ا یمدت نیکارن ... من دوستت دارم .... توا کنمیقبول م -

 بلندم کرد .... نینوکرتم که من .... از رو زم -

 ... نیبزارم زم وونهیعه د -

 ....  ینش مونیپش دمیقول م کنمیخوشبختت م ایحم -

 بوسه رو گونم کاشت .... هی

 که دور مچم بسته بودم به طرفش گرفتم و بو لبخند گفتم .... گردنبندو

 خودت برام ببندش .... -

 .... سادیگرفت و پشت سرم وا گردنبندو

 موهاتو جمع کن .... -

.... دستش داغ بود  دیفلزو رو پوست گردنم احساس کردم .... انگشتاشو پشت گردنم کش یجمع کردم سرد موهامو

.... 

 صورتمو با دستاش قاب کرد محو شدم تو عسل چشماش .... برمگردوند

 خودم .... یایمح یشد گهید -

 نکن کارن .... دمیناام -

 .....  زمیبهت عز دمیقول م -

 موندگار و تبدار ..... بوسه هیزد ....  میشونیبوسه رو پ هی
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 و هشتم ***  ستی*** فصل ب

 

 ((  مای)) فاط

 

 سال بعد (((   میو ن کی))) 

 

 .... میگردیبرم سیسه ماه دوباره به پار هیو بعد  میبرگشت رانیامتحانات به ا انیهمه مدت بعد پا نیا بعد

 رانیو بعدش هم به ا میکن یزندگ میکه بود یو تو همون خونه ا میریبگ نجایو ا یسه ماه جشن عروس نیبود تو ا قرار

 ....میکن یزندگ زمونیتو وطن عز شهیهم یو برا میبرگرد

 جون دعوتمون کرده بود به شام... کوثر

 شد...  یبه اسرار کارن راض یول ادیب خواستیبخاطره کدورتش نم ایمح

 ... میمدت باهم خوب بود نیتو ا انقدر

 ها رو درآورده بود....  هیکفر همسا امونیباز وونهیو د میکردیم یخونه زندگ هیشش تا عاشق تو  بایتقر

 یتو خودش نم گهید یبهتر شده.... بازم کم حرف و مغرور بود ول یفقط کم یعنی... ستیمثل سابق ن گهیام د ایمح

 ...زدیرفت و هر وقت الزم بود لبخند م

 یقیموس سانسیرشد کرد که فوق ل یقی.... انقدر تو حرفه موسادیز یلیخوبه.... واسش خوشحال بودم... خ نمیهم باز

 ....اوردهیوجه کم ن چیهم هست به ه یپزشک هیوجود که دانشجو نیهم داره و استاد دانشگاه و با ا

 ..... ایاز آشپز خونه صدامون زد بجز اسم مح ایکوثر جون به خودم اومدم که بدون توجه به مح یصدا با

 .... دمین رنگ صورت کارن و دشد دهیوضوح پر به
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ز ا ایکارن و مح یول میپاش میو بابا جون ماام مجبور شد یو پر ارشیبزنه و با پاشدن ک یهم نتونست حرف یکس

 جاشون تکون نخوردن.... 

 ...دمیگفت و گوشون رو شن یکه صدا رفتمیبه ظرف آشپز خونه م بایوارد تقر داشتم

 واقعا ...  ای: محکارن

 ..... امیو م شورمی... اشکال نداره تو پاشو برو منم دستام و م الیخینداشت ادامه بده و گفت: نه کارن ب ایمح

 ... گهید ایجون از آشپز خونه خارج شد و با لبخند رو به کارن گفت: کارن جان پسرم پاشو ب کوثر

 وارد آشپز خونه شدم.....  گهید منم

 ..  مینشست یناهار خور زیم یصندل یرو

 بعد وارد آشپز خونه شد.. یهم کم کارن

 و شروع کردن.. دنیغذاشون و کش همه

 مجبور شدم شروع کنم....  منم

 بود....  یکنار کارن خال یصندل

 ... شدیداشت تموم م گهیهامون د غذا

  بود.... نین اکنه چون قانون خونه ارتابا یاعتراض تونستیو نم کردیم ینبود... کارنم با غذاش باز ایاز مح یخبر

 بغض کردم... اه. ..  ییجورا هی

  زم؟یکوثر جون دراومد: عه کجا عز یپاشدم که صدا یو از رو صندل ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ... سین هیرونیبه فکر اون ب یواقعا کس نکهیفوت کردم و با همون لحن گفتم: مثل ا رونیو با حرص به ب نفسم

 کوثر جون تو هم رفت و همه برگشتن و به من نگاه کردن....  یاخما

   ه؟ی... چه اسرارگهیزد و گفت: خب حتما معل نداره د یجون پوزخند کوثر
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ان ج مایکه گفت: فاط دیچیکوثر جون تو آشپز خونه پ یخواستم از آشپز خونه خارج بشم که صدا یحرف چیه بدون

 .. .ادیکه بخواد خودش م ی.. اوننیشما بش

 .... نمیبرم و بش یعنی نی... اکردیبهم نگاه م یتفاوت ینگاه کردم که با ب وانیو به ک برگشتم

انداختم و بعد گفتم چشم به جام برگشتم که کارن با حرص قاشق رو بشقاب پرت کرد و از جاش پاشد  نییو پا سرم

 از آشپز خونه خارج شد....  عیو سر

......... 

............ 

 یصدا نکهیتا ا دادیتفاوت به غدا خوردنش ادامه م یکوثر جون ب یول میکردینم یخشکمون زده بود  و کار همه

 ..... دیگفت: شما غذاتون و بخور تیباباجون در اومد که با جد

 همه شروع کردن..... دوباره

 .....ی... چه جزو مزخرفاه

 ...میکرد یغذا زهرمار یچجور دمینفهم

....... 

 

 * ^ ادامه ^*

 

 )) کارن (( 

 

 .... ستیکه ن ییرایپذ تو
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 کجاست؟ نکنه رفته باشه..... پس

 ....ایمامانم و مح نی. ... موندم باه

 رفتم....  اطیبه سمت ح شونیپر

 تاب نشسته بود و بازم تو خودش غرق شده بود..... رو

 و به سمت تاب رفتم....  دمیکش یقیعم نفس

 نشون نداد....  یعکس العمل چیه یحضورم شد ول متوجه

 ...شدمیداشت... منم بودم ناراحت م حقم

 نشستم....  کنارش

 پام آروم تاب و تکون دادم....  با

 جواب نداد...  یزدم ول صداش

 . .. ختیجز عصابم و بهم ر سکوت

 ... ایمح نیبهش گفتم: بب رو

 ..یحق دار یدلخور

 .. یحق دار یناراحت

 ...دمیحق م شده بهت یاحترام یب بهت

  یجوابم و ند یحق ندار یول

 ...یدیجوابم و نم یوقت کنمیدق م من

 ستمیو برگشتوند و بهم نگاه کرد و گفت: کارن من اصال ناراحت ن سرش
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 هم بهم برنخورده..  اصال

 ..کنهیم یاحترام یب ییکار و کرد و به فکر خودش منو خورد کرده داره با رفتارش به پسرش که تو نیکه ا یاون

 ناراحتم...  نیاز ا من

 درست بود...  حرفاش

 من واقعا عذر ... ایبهش گفتم: مح رو

 ... خوامیو قطع کرد و گفت: نه کارن.. نگو.... نم حرفم

 .. یخوایم یچ -

 ...میقدم بزن میرک گفت: بر یلیخ

 ...میرو لبام نشست و همراهه هم از تاب بلند شد یلبخند

 .. رونیب میاز خونه زد باهم

 .... ابونیمحافظ خ یبه قدم زن کنار جدوال میکرد شروع

 بردم و دستش و گرفتم..  نییو پا دستم

  ا؟یمح -

 جانم؟  -

 خودمون بمونه  نیبگم ب زیچ هی -

 بگو  -

 گوشش آروم گفتم: عاشقتم ... دم

 ...دیو آروم گونم و بوس دیرو لباش نشست و خودش و باال کش ینیدلنش لبخند
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 با خودم نگهداشتم. .. و اونم ستادمیا

 من شد...  یو رو در رو ستادیا

 شدم...  رهیچشماش خ تو

 تو چشمات خوابه...  ایلب زمزمه کردم: انگار در ریز

 زد..  یزد که گونه هاش جمع شد و لباش به سرخ یلبخند

 بوسه کاشتم...  میزندگ یلبا یبار رو نیدوم یو جلو بردم و فقط برا صورتم

........... 

............... 

 ...میحرکت کرد شیبه سمت خونه مجرد ایو با مح میبه خونه برگشت یطونیش یو بعد کم میو ادامه داد راهمون

 شب خونمون بمونه...  خواستینم

 راحت تر بودم... ینطوریا منم

...... 

 

 * .....^ادامه  ^*

 

 #ایمح#

 

با هم در  دالیهم راجب پرونده قتل م سیتو پار یحت میط بوددر ارتبا یبا سرگرد لطف رانیا میکه برگشت یمدت نیا تو

 ..... یتلفن میارتباط بود
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 یوق یریگیکنن تعجب کرده بود و دستور پ یهمه وقت تونستن خوشونو مخف نیگروه ا نیا نکهیسرگردم از خود

 داده بود .... یتر

 ..... یرفتم کالنتر شهیم یهفته ا هی

 از خودش بجا نزاشته .... یکثافت رد یایهنوز اون آر اما

قط مرغ سرکنده ف نیشدم ع داریاز صبح که ب نی.... بخاطر هم وفتهیقراره ب یاتفاق هیکه امروز  گفتیبهم م یحس هی

 .... رفتمیرژه م

تو فکر بودم و پوست لبمو  زدنیبود ..... دخترا داشتن باهم حرف م سامیپر میبود نایا یخونه پر یو فاط یپر منو

 .... دمییجویم

 منو به خودم آورد .... ایپر یصدا

 آوردم آخه .... ییچا گهید نیبش ایب ایمح -

 رفتم و کنارش نشستم .... یحرف چیه یب

 ... وفتهیب یاتفاق هیقراره  کنمیهمش احساس م -

 نگران نباش ....-  سایپر - 

 زنگ خورد .... میمو بردارم که گوش یشدم چا خم

 تماسو برقرار کردم .... عیسر دمیاسم رو صفحه رو د یوقت

 الو سالم جناب سرگرد ....- 

 .... یسالم خانم سلطان -

 .... کردنینگام م یچهارچشم دخترا

 افتاده سرگرد .... یسالم اتفاق - 



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
615 

 

 .... میکرد دایپ تکارارویاون جنا یما مکان مخف - 

 .... نیاریب فیتشر لطفا

 برق گرفته ها از جام بلند شدم .... نیع

 .... امیبله بله االن م - 

 شماره کارنو گرفتم .... عیقطع کردم سر تماسو

 بوق جواب داد ... نزاشتم حرف بزنه ... نیاول با

 ... یکالنتر میبر دیخودتو برسون با عیکارن سر - 

 اونجام .... گهید قهیباشه ده د - 

 .... دمیپوشو لباسامو  دادمی.... منم کوتاه جواب م کردنیسؤال جوابم م دخترا

 کارن جلو در بود .... قهیده د سر

 ********* 

 .... شهیسخت و خطرناکه .... نم یلیخ اتیعمل نیا یخانم سلطان - 

 .... امیمنم ب نیسرگرد بزار کنمیخواهش م - 

 باشن .... یراض دیخب همسرتون با اریبس - 

کردن اون  یریصحنه دستگ خواستمی.... نم مینگاه به کارن انداختم تو راه مخشو زده بودم که مام باهاشون بر هی

 پست فطرت و از دست بدم ....

 .... میایجناب سرگرد مام باهاتون م میراض - 

 مأمورا آماده شده بودن و منتظر دستور سرگرد بودن ..... همه

 .... کردنیما حرکت م نیماش یجلو روهاین
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 ..... میبا کارن نزد یحرف چیتو اونجا ه 

 خونه متروکه خارج ار تهران .... هیگاهشون  یمخف هی میدیبود .... رس شب

 و وحشتناک بود .... کیاون مکان تار یفضا

 ..... شدینم دهیجز پارس سگ و زوزه گرگ شن ییصدا

 بود .... دهیوضوح رنگم پر به

 اکه ....و ترسن کیتار یلیخ نجایا - 

 ... یبه درخواست خودت اومد یبترس دینبا یآره ول - 

 گاه خارج بشنو فلنگو ببندن .... یاز مخف خوانیگفته بود که امشب م سرگرد

 رو محاصره کرده بودن .... خونه

 در ساختمون متروکه باز شد .... هوی

 وسطشون بود و بهنام کنارش .... اینفر با اسلحه و آر چند

 بودن ماتشون برد .... یانداز ریکه آماده ت ییو سربازا سیپل ینایماش دنید با

 سرگرد اومد که بهشون اخطار داد .... یصدا

 .... خونه تحت محاصره اس .... نیکن میخودتونو تسل - 

 با سرش بهشون داد اسلحه هاشونو درآوردن .... یعوض یایکه آر یاونا به دستور اما

 .... دیچیکه تو فضا پ یانداز ریت یصدا

 و دستامو رو گوشام گزاشتم .... دمیکش غیج

 .... ختمیریبسته بودم و از وحشت اشک م چشمامو
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 در آروم کردنم داشت و سرمو تو آغوشش گرفته بود .... یسع کارن

 .... دیخواب یراندازیت یمدت صدا هی بعد

 از رو گوشام برداشتم و از پنجره به اونطرف نگاه کردم .... دستامو

 ت .... تموم شد .... -

 از من دنبالم اومد .... تیشدم و به سمت جسداشون رفتم کارن به تبع ادهیپ نیماش از

 .... دیلرزیو پام م دست

 چندشم شد و رومو برگردوندم .... دنشیبود .... با د دهیکه مغزش پاش دمیجسد بهنامو د نشونیب از

 بازه .... مهین ایآر یکه چشما دمید

 سمتش رفتم .... به

 اون هنوز جون نداده بود از بس که سگ جون بود .... سادمیسرش وا باال

 خمارش زل زده بود به من ..... یشدم رو صورتش اونم با چشما خم

 .... انتقامشو شهیروحش آروم م خوابهیراحت م الیبا خ الدمیم گهی.... االن د یانیک ایکه گفتم آر یاز انتقام نمیا -

 .... یستیمردنم ن قیال یاشکامو پاک کردم .... تو حت یتم عوضازت گرف

 .... یعوض یتباه کرد موی... زندگ یازم گرفت الدیبه جهنم .... تو م یبر دیکرد با شهیچه م اما

 پوزخند زدم .... هی

 به بهنام اشاره کردم .... قتهیتو اون رف تیوضع نیاالنم ا - 

 نفرت تو وجودم نسبت بهش داشتم تو صدام و چشمام جمع کردم .... یهرچ 

 کثافت .... یندار یبرو به درک تو حق زندگ - 

 .... نیموجود رو زم نیتر شرفیانتقام مرگ عشقمو ازت گرفتم ب من
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 که چشماش رو هم افتاد .... دمید

 .... دمیکش قینفس عم هی

 سمت خودش .... دیبازومو گرفت و کش کارن

 جسدارو بردارن .... دادیسرگرد اومد که دستور م یداص

 حاال .... یآروم شد - 

 .... اون تاوانشو پس داد .... یلیآره خ - 

 صبح بود ... یدما دم

 بهشت زهرا .... میکارن خواستم که بر از

 چون و چرا قبول کرد .... یب اونم

 آروم بخوابه انتقامشو گهیشدم بهش گفتم که د یحرف زدم تا خال الدیبا م انقدر

 

 .... گرفتم

 قاتل باباش تاوانشو پس داد دادم .... نکهیسرم به پسرم زدم به اون خبر ا هی

 خونه .... میدیبود  که رس 8ساعت   صبح

 .... دمیدوش گرفتمو خواب هی....  شدمیم هوشیداشتم ب یخستگ از

 

 * ^ادامه  ^*
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 ((  مای)) فاط

 

 .... دمیدراز کش زاشتمیروش سر م میکه از بچگ یمدت ها رو تخت بعد

 گذشت ....  یخوب م یچ همه

 .... مونهیبعدم عروس هفته

 روز باشه....  هی یسه تا پسراشم تو یجون گفت بهتره عروس کوثر

 در آورد ....  االتیزنگ خورد و من و از منجالب فکر و خ میگوش

 بود...  وانیک

 دادم....  جواب

  وانمیسالم ک -

  ؟یدلم خوب زیسالم عز -

  ؟یتو خوب میعال -

  ؟یکنیم کاریچ ؟ییمنم خوبم خانمم چه خبر؟ کجا -

 ... چرخمیم اریو ب کاریب یچیه -

 .. رونیب میدنبالت بزن امیو گفت: پاشو آماده شو االن م دیخند

  ؟یدونفر -

  ارمیمامان و بابا بزرگمم ب  خوامینه م -

 خب ... یلیو گفتم: خ دمیخند
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 ... شمیپا م النا

 خانمم چند دست لباسم وردار واسه خودت...  -

  م؟یکجا بر میخوایتعجب گفتم: مگه م با

 ... دمی.... پاشو خوشگل کن که رس گهید گهید -

 ..یچشم... با -

 ... یبا -

 پسر....  نیا وونستید

 و حاضر شدم...  پاشدم

.. شما رونیب میریم وانیگفتم: مامان با ک کردینگاهم م یکه زد از اتاق خارج شدم و رو به مامانم که سوال یتک بوق با

  ؟یندار یکار

 .. به دامادمم سالم مخصوص برسون... دی.. مواظب خودتون باش زمینه عز -

 چشم فال. ...  -

 رو باز کردم ....  الیو در

 ده بود... شده و دستاش و بغل کر ادهیپ نیماش از

 ... کردینگاهم م یژست خاص با

 و در سمت من باز کرد و منم سوار شدم...  دیو آروم بوس میشونیباهام دست داد و پ دمیکه رس بهش

.............. 

................. 

 شده بودم...  رهیدور و بر خ یتعجب به فضا با
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 رودم داشت.. یباغ سرسبز که انگار هی

 ... میگوشگو فشم بود یباغ ها از یکیکنم تو  فکر

 ............. 

 شدم و به سمت لبه رود رفتم....  ادهیپ نیماش از

 نشستم....  یلبه خاک یرو

به اون درجه  ی.... پزشکا وقتکننیو با دقت و عالقه نگاه م یهمه چ یمدت هیو گوارا بود.... همه انسانها بعد  بایز چه

 . .. برنیم یخدا پ نشیو افر یتازه به بزرگ کننیم یو جراح مارشونیمختلف بدن ب یکه قسمت ها رسنیم یا

 ... زنمیم یجیبدن انسان به گ یدستگاه ها نیهمه نظم ب نیمن از ا خود

 شکرت. ....  ایخدا

 کنارم نشست...  وانیک

  وانیدادم و آروم گفتم: ک هیسرم و رو شونش تک یدقدقه ا چیه بدون

 جانم  -

 ...  یآورد نجایچرا من و ا -

 با کمیبود منم خواستم  یشش نفر میرفتیمدت هر جا که م نیحال و هوامون عوض بشه .... تو ا کمی خواستمیم -

 خانمم خلوت کنم... 

 ....دمیچیزدم و دستم و رو کمرش پ یلبخند

 ... میهم نشسته بود یروبه رو گهیبه طرفم برگشت... حاال د آروم

 به من بگو... زم؟یشده عز یتو فکر.. چ یریم یلیبهم گفت: خانمم چند روزه خو تو دستاش گرفت و رو  دستام

 انداختم.... بغض گلوم فشرد....  نییو پا سرم
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 ..یرو گرفتن و بهنام و کشتن تو داغون شد ایکه  آر یاز اون روز دونمیم -

 شکست ....  یم نمونیآب سکوت ب یجار یصدا

که چهار ماه قول ظاهرش و  شهیشدم و گفتم: هنوزم باورم نم رهیخ شیاب یو آروم بلند کردم و تو چشما سرم

 .... شدیم دهیبه کثافت کش میو همه زندگ دادمیخوردم.... و اگه بابام نبود من به بهنام جواب مثبت م

االن  ما نکهیگذشته .... مهم ا ریخداروشکر به خ ی... ولکنمی... درکت مزمیعز دونمیزد و گفت: م یلبخند یمهربون با

 ... میخواستیکه م ییزایهمون چ قای.... دق میکنار هم

......... 

............ 

 حرفاش و قبول داشتم...  همه

 

 .. دیزد و خم شد و دستش و پر از آب کرد و روم پاش یلبخند

 کار و کردم....  نیو منم متقابال ا دمیکش یبلند غیج جانیه از

 از اب بود...  سیمون خلباسا نکهیتا ا میادامه داد انقدر

 نشستم. ... یخاک نیرو زم یخستگ با

 نشست...  روبروم

 و خودم و به آغوشش سپردم... دمیخند

 لباش رو لبام نشست........ ینیریش یشد تو چشمام و .... گرما رهیو بلند کرد و خ سرم

................... 

 گذشت ...  یجمله تو سرم م هی مدام
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 ... شدینم یخواستم بگم ول یم

 بوسه هات و کش بده...  وانمیک

 کنم...... ...... یلحظه ها رو زندگ نیتا ا رمیمیم من

.............. 

................ 

 

 * ^ادامه  ^*

 

 ..... شهیاز داشتن عشقش مطمئن م گهیکه امشب د کردمینگاه م یبه چهره دختر نهییآ تو

 ... . .ومدیبهم م یلیو پف دارم خ دیو سف لباس

 سرم بود و پشت موهام به مدل فر باز و بسته بود....  یباال ییتاج بزرگ به رنگ طال هی

 ملکه ها.....  نیع درست

 .... میشدیسه تا برادر م نیقلب ا یملکه ها ایو مح یمن و پر امشب

 باهم ست بود...  مونیهمچ

 . ..مونی... لباسمون... همه چشمونیارا

 رنگ چشمامون بود که باهم متفاوت بود....  فقط

 درخشان تر....  شهیسبز بود و از هم ایپر یچشما

 ....  یام که آب ایمن و مح یچشما
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 بود...  ایدر نیدرست ع ایمح یچشما

وجود داشت که  یحلقه مشک هیپررنگ تر بود و دور مردمک چشمم  کمیمن  یچشما ی... ولیتیمحدود چیه بدون

 ..... کردیم اتربیچشمام و ز

 اومدن....  رونیب ششونیمخصوص ار یاز اتاق ها ایو مح یپر

 بود واقعا....  ینیریرو لبام نشست... چه حس ش لبخند

 که اومدن پسرا رو خبر داد یکی یصدا 

 ... دیچیسالن پ تو

 وارد سالن شدن..   ینفر سه

 تا پسر خوشگل و قد بلند...  سه

 جنتلمنا ....  نیا نیع درست

 به صورتم بود دست گل و به سمتم گرفت ....  رهیبه سمتم اومد و همونطور که خ وانیک

 بوسه سر شار از عشق زد.. هیپاهام زانو زد و دستم و گرفت و روش  یجلو

 از وسط سالن ندزدمت...  دمیگرفت دم گوشم گفت: امشب قول نم یشد و همونطور که بازوش و به طرفم م بلند

 باز تر شد....  شمیش اومد و نلبام ک یرو لبخند

 

 ((  ای)) پر

 

 شده بود...  شهیتر از هم بایز

 زد.....  میشونیرو پ یو بوسه ا دیشد و من و تو آغوشش کش کمینزد
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 .... عاشقتم خانمم ... یگوشم آروم گفت: خانمم از امشب تو ماه آسمون من دم

 زدم.....  یخجالت لبخند با

 شده بود ..... امیهمه دن گهید

 

 ((  ای)) مح

 

 بردار.....  لمیمن و کارن و ف میاون چهار نفر از سالن خارج شدن فقط موند نکهیا بعد

 لبخندم رو لباش نبود...  ینگاه کردم... اخم نکرده بود ول بهش

 بود....  ینجوریپسر ا نیا کال

 نداشت تو جمع خانما لبخند بزنه.. دوست

  سمتم قدم برداشت.... به

 ... زدیم شهیقلب منم تند از هم ضربان

زد و بلند شد و دسته گل و به سمتم  ینگاه شگفت زده من خم شد و رو دامنه لباسم بوسه ا یو جلو دیرس بهم

زد و گفت: نفسم به نفسات  یشاهرگم بوسه ا یشده رو یاسم خالکوب یو رو دیچیگرفت و دستش و دور شونم پ

 بنده خانمم .

.............. 

 ................ 

 ..... میرقص بر ستینوبت ما بود که به پ ارشیو ک یو پر  وانیو ک یفاط دنیرقص بعد

 . ..میستادیا ستیکمک کارن وسط پ با
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 کل و سالن تاالر و پر کرد....  یدیاز احمد سع نیموقع آهنگ نازن همون

به تنت چه  نمیلب زمزمه کرد: نازن ریکارن آهنگ و ز میبود رهیهم خ یو تو چشما میدیرقصیکه آروم م یدرحال

 مال ما دوتاست. .. بده دستات و به من ماه نقره کوب من و....  ایدن میلباس.. من و تو مال هم نیقشنگه ا

 م... داد یزیبلندشون کردم و قر ر یاز کارن فاصله گرفتم و دامن پف دارم و تو دستام گرفتم و کم تمشیشروع ر با

 ....... ...کردیلب زمزمه م ریو آهنگ و ز کردیاسم به کارن بود که با لذت نگاهم محو کل

......................... 

............................... 

 

 * .....^ادامه  ^*

 

 #ایپر#

 

 .... کاتیتبر لیمجلس بود و س یآخرا گهید

 واسه عروس کشون ..... میشدیآماده م میداشت گهید

 شنلمو برداشت و به صورتم لبخند زد که با لبخند جوابشو دادم .... یدسته صندل یخم شد و از رو ارشیک

 کاشت .... میشونیبوسه قشنگ رو پ هیبرام  بستیکه بند شنلو م ینیح

 قطور و محکمش حلقه کردم .... یدور بازو فمویبه سمتم گرفت .... با عشق دست ظر بازوشو

 اومدن .... وانیو ک یعروسمون .... بعد فاط نیسمت ماش میدو کارن راه افتا ایمح پشت
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 ی....جلو میگرفتیسبقت م گهیاز همد میزدیعروس که واسه هم بوق م نیداد سه تا ماش فیقشنگ بود و ک یلیخ

بالخره پدرامون  میکرد هیچقدر گر نکهیبعد از میشد ادهیکه پ نی.... از ماش میسادیآپارتمان سه طبقه مون وا

 دستمونو تو دست پسرا گذاشتن و مارو سپردن به اونا .....

کردن برامون ....  یخوشبخت یهمشون اومدن جلو مارو تو آغوش گرفتن و آرزو اریو محمد و مه سایو پر یمهد

 شو برده ....دل یحساب یکیکه اونور  دمیفهم کردیم ایکه با مح ییاز پچ پچا کردویبرادرانه رفتار م یلیخ اریمه

 طبقه اول بودن وانیو ک مایبزرگ و با صفا داشت فاط یلیخ اطیح هیکه  میرفتن مام وارد آپارتمان شد نکهیاز بعد

 سوم .... ایطبقه دوم و کارن و مح ارشیمنو ک

 خونه خودمون ..... میو هرکدوم رفت میکرد یخدافظ گهیهمد از

 .... سادیانداخت داخل قفلو درو باز کرد و خودش کنار وا دویکل ارشیک

 من .... یبانو نییبفرما - 

 .... وونهید - 

 ....بار بود . نیواول نمیخونه رو بب امیتا حاال نذاشته بود که ب ارشیدکورش به وجد اومدم ک دنیخونه شدم با د وارد

 بود .... یا روزهیف دویرنگ سف دکورش

 .... یدیچطوره پسند - 

 .... هیعال ارشیک یوا - 

 افتادم سمت اتاقا که طبقه باال بود .... راه

 تا اتاق بود .... سه

 بود .... هیاتاق شدم که اتاق خودمون بود و بزرگتر و قشنگتراز بق نیسوم وارد

 قشنگ بود .... تینها یو لباسم ب شیآرا ستادمیا نهییآ یپشت سرم بستم ... جلو درو

 زدو اومد داخل ....تقه به در  چند
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 ادبش برم .... نیمن قربون ا یاله

 موهام .... یها رهیرفت سمت گ دستم

 موهاتو برات باز کنم خانمم ... نجایا نیبش ایب -

 غرق لذت شدم .... تیمالک میلفظ خانمم و اون م از

 رو تخت جلوش نشستم ..... رفتم

 .... کردمیدستاش رو موهامو احساس م حرکت

 ها راحت شد ... رهیربع موهام از شر اون گ هی بعد

 شدم ..... شمیپاکن برداشتم و مشغول پاک کردن آرا ریرفتمو ش شیآرا زیشدم به سمت م بلند

 دستاشو دور کمرم حس کردم .... یگرم

 باعث شد چشمامو ببندم .... دییپوستم دو ریعشق ز نیریش طعم

 رو گردنم زد .... زیبوسه ر هیرو دستاش گذاشتم ....  دستامو

 خوشرنگ چشماش ..... یای.... صورتم اندازه دو انگشت باهاش فاصله داشت .... زل زدم تو در برمگردوند

  یبالخره ماله خود خودم شد - 

  ارشیکه مال تو باشم ک زهیچ نیو باارزش تر نیمن بهتر یبرا نیاوهوم ا -  

 چشمات باغ سرسبز قلبمه  یخبر دار - 

 حرفش خوشم اومد .... نیاز

 چشمک بهش زدم .... هیو  دمیاالن فهم یخبر نداشتم ول - 

 .... ینیبیبد م ینکن خانم یدلبر   - 
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 به سروگردنم دادم یتاب

 دلبر بودم .....  - 

 آره دلبر من ..... - 

رو لبام لب هاشو  یچشمامو بستم داغ شدیخمار بود فاصله صورتش با صورتم هرلحظه کم و کمتر م چشماش

 احساس کردم .....

 دور گردنش حلقه کردم ..... دستامو

 بوسه با طعم عشقو تجربه کردم .... نشست رو تخت و منو نشوند رو پاش .... نیاول

 لباسم و .... پیرفت به سمت ز دستش

 گذاشتم .... یدیجد یایکردمو پا به دن یدختر بودن خدافظ یایاز دن من

 

 * ^ادامه  ^*

 

  (( ای)) مح

 

 و آروم باز کردم....  چشمام

 رو بازوش بود و دستم دور شکمش حلقه بود .... سرم

 بسته بود...  چشماش

 صورتش نگهداشتم. .. یشدم و صورتم و باال زیخ میبه حالت ن آروم

 ... دمیو بوس شیشونیزدم و پ یطونیش لبخند
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د تشنم بو شبیآب بخورم... از د وانیل هیلباسام به اشپزخونه رفتم تا  ضیاومدم و بعد تعو رونیاز بغلش ب آروم

 .... یحساب

 ....  دیچیدور کمرم پ یکه حس کردم دست شستمیو م وانمیل داشتم

 ... ریزدم و گفتم: صبحت بخ یلبخند

 ... دیچیآروم تو گوشم پ صداش

 خانمم  ریصبح توام بخ -

 بره. ...  یلیو یلیدلم ق ریزد که باعث شد ز یگردنم بوسه آروم رو

 .... دمیخشک کردن دستام برگشتم به سمتش و گونش و بوس بعد

 اومد...  فونیا یصدا

 هیزرد و  زیر یبا گال دیسف کیتون هی عیو سر دمییدر و رو به مامان و خاله ها باز کردم و به سمت اتاق دو عیسر

 ... دمیپوش یساپورت مشک

و وارد  دمیو پوش دمیسف یو عطر مخصوصم از اتاق خارج شدم.... صندال یشونه زدم و بعد زدن رژ لب نارنج موهامم

 سالن شدم.... 

 .... دمیکه مامان خاله ها آورده بودن چ ییو با صبحونه ها یبزرگ سلطنت زیکردم و م یروبوس باهاشون

 عجله داشتن...  یانگار اونام

 باال واسه صبحونه....  انیتا ب میبچه ها بودرفتن... ماام منتظره  عیسر

.............. 

 ... میخوردن صبحونه و جمع ظرف ها مشغول جمع ساک هامون شد بعد

 ....میهفته برگرد کیماه عسل و بعد  میتا بر میو گرفته بود سیسوئ طیبل
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.......... 

.   .......... 

 * ......^ادامه  ^*

 

 .... رانیبه سمت ا میشب پرواز دار 7و ساعت  میهست سیروز آخر که سوئ امروز

 .... دمیرو شن ایپر یصدا

 رستوران ناهار .... میبر میخوایحاضر شو م ایمح -

 باشه اومدم .... -

 .... کینا یبه همراه کفشا دمیبا کت اسپرتش پوش یذغال نیج هی عیسر

 زدم .... یرژ لب صورت هی

 .... نییبرداشتم رفتم پا فمویبودم ک آماده

 کارن کجاست .... -

 .... نیماش شیرفتن پ - مایفاط -

ود تنش ب دیمدل مردونه سف یاندام رهنیو پ یخی نیج هیانداختم ....  پشینگاه به ت هی....  رونیاز اتاق اومد ب ایپر

 بود .... یعال

 بود .... دهیپوش دیسف یکه ساده بود شلوار پارچه ا یبلند مشک نیآست زیبول هی مامیفاط

 .... گهید میبر -

 .... میکه اجاره کرده بود یخونه ا نگیتو پارک نایسمت ماش میراه افتاد ییتا سه

 و با خانماشون ست کرده بودن .... پیخوشت شهیهم نیکه ع شوهرامونم
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 .... میناهار مهمون کارن بود یهمگ

 خوشمزه بود .... یلیخ میسفارش داد یماه ناهار

 بود ..... یروز خوب یلی.... خ میدیخر یو سوغات میدیو قشنگو د یحیتفر یجاها میتاز ناهار رف بعد

کردن و سربسرمون گزاشتن که من از خنده  تمونیانقدر اذ وانیو ک ارشی.... کارن و ک میگرفت لمیعالمه عکس و ف هی

 دلدرد گرفته بودم .....

 .... میسفارش داد تزایخونه و پ میرفت شام

 .... میگذاشت ونیهفته خرج بود که رو دست آقا هی نیتو ا کال

 .... میجمع کن لمونویاتاقامون تا وسا میو هرکدوم رفت میازشام خونه رو جمع و جور کرد بعد

 جمع کردن چمدون بودم .... مشغول

 اومد رو تخت کنارم نشست .... کارن

 روش لبخند زدم .... به

 ... ایمح -

 جانم ... -

 هفته بهت خوش گذشت ....  هی نیا -

 گاه بدنش کرده بود .... هیو زل زدم تو چشماش دستمو گزاشتم رو دستش که تک دمیاز لباسا کش دست

 بوسه رو پوستم نشوند .... هیعمرم بود دستمو گرفتو  یروزا نیخوش گذشت از بهتر یلیخ -  

 .... ایدوستت دارم مح یلیخ -

 دوستت دارم .... یلیمنم خ -

 گاه به ساعت انداخت ....ن هی
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 .... میفرودگاه باش دیبا گهیساعت د هیبدو تا  -

 .... نییبرد پا الرویخودش بلند شد وسا و

 .... نییلباسارو جمع کردم و آماده شدم رفتم پا هیبق منم

 سمت فرودگاه .... میراه افتاد حاضروآماده

******** 

 فرودگاه ..... یبه سمت تاکس میگرفتن چمدونامون رفت لیبعد از تحو میشد ادهیتو فرودگاه نشست پ مایهواپ

 بره خونه خودش .... یبود هرک قرار

 .... میکرد یهمونجا از هم خدافظ از

 

 * .....^ادامه^*

 

  #ایمح#

 

مو .... انتقام ننیهم اومده بودن تا اعدام شدن قاتل پسرشونو بب یمنتظرانجام حکم بودم خانواده فرامرز صبرانهیب

 .... یانیک ایازت گرفتم آر

 .... شمکیم شیبه آت تویزندگ یدیکش شیبه آت مویتموم زندگ ستیترس و وحشت ن اهمیس یایتو دن گهیامروز د از

مادرو خواهرش کل سالن رو گرفته بود ...  هیگر یدستاشو گرفته بودن ... صدا ایسالن باز شد مامورا کنار آر در

 .... گذشتمیبچمون نم الدویمن از حق خودمو م یبراشون ول سخت بود دونمیم

 رمق بود  یحال و ب ینگاه کردم ب ایاخم به آر با
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 شده بود و چشماش گود افتاده بود ... الغر

 به من زل زده بود .... یبا ناباور ایو آر بردنیم هیرو به سمت پشت چهارپا ایآر مامورا

 نکنم .... یکردم توجه یمنم سع ادیکه مادرش داره به سمتم م دمید یچشم ریز

 و رو زانوهاش نشست و دستشو به پام گرفت و گفت ... دیپام رس یجلو

 از تنها پسرم بگذر ... الدتیتورو روح م ایمخ -

 .... زهیآدم اشکام بر نهمهیدوست نداشتم جلو ا یبه پسرم رحم کن .... اشک تو چشمام جمع شد ول ایمح

 ....مامور به سمتم اومد وگفت  دمیحرف خودمو کنار کش یب

 م؟؟؟یحکمو اجرا کن یخانم سلطان -

 گفتم .... یمکث چیه بدون

 .... دیبله حکمو اجرا کن - 

 اذان بلند شد ... ی.... بعد اتمام قرآن صدا کردیقرائت م یخوب یبلند شد قرآنو با صدا یقرآن خوندن کس یصدا

 .... دیرسحکم فرا  یاجرا وقت

 .... ستادمیا هیو داد مادر و خواهرش رفتم و پشت چهارپا غیج یتوجه به صدا بدون

 بره و طناب دور گردنش انداختن .... یصندل یرو مجبور کردن که به باال ایآر مامورا

 گفت .... ایرو به آر مامور

 ؟؟؟یندار یحرف -

 گلوشو فروفرستاد .... آب

 ... دیلرزیبود و دستاش م دهیپر رنگش
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 به مامانش گفت ... رو

مرگ حق منه .... من  نی.... مامان حاللم کن .... ا یشیراحت م گهیروز به بعد د نینکن قربونت برم از هیمامان گر -

نزد و چشماشو بست  یحرف گهیکه عاشقش بودم .... و د یآدم کشتم اونم عشق کس یرحم یمردنم با ب نطوریا قیال

.... 

 دادم وچشمامو بستم .... هیتک یصندل هیاپامو به پ پنجه

 رو هل دادم و ..... یگرفتم نفسم و همون موقع صندل تویگناه یانتقام ب الدمیم

 .... ایبودم به جسم درحال جون دادن آر رهیپشت خ از

 نمونده بود .... یراه گهید یول زدیدست و پا م یو خفگ ینفس تنگ از

 .... دمیتمـــــوم شد .... به هدفم رس گهید

 وحشت ندارم ..... یاز بودن کس گهیپسرمو گرفتم ....د الدمویانتقام م گهید

 گناه کشت قصاص شد  یمنو ب الدیکه م ییایآر

 رفتم .... ینتونستم اون جو رو تحمل کنم و به سمت خروج گهید

 گفت  ایکه مامان زهرا به مادر آر دمیآخر شن لحظه

 داره ..... یر گوشت چه عذابدرد از دست دادن جگ یدیحاال فهم -

 

 ** ادامه ** 

 

 ))) پنج سال بعد (((     
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 (( ای)) مح

 

 و تو قفل انداختم و چرخوندم...  دیلیک

 در و باز کردم...  اروم

 سوزوندن که خونه ساکته ساکته....  یشیتو سکوت بود... معلوم نبود دوباره چه آت خونه

 سمت اتاق خواب مهرسام رفتم...  به

 داخلش نبود... یاتاق باز بود و کس در

 پچ پچ از اتاقمون اومد... یصدا

 و در و باز کردم....  دمیکش نییو پا رریدستگ یمکث چیه بدون

 صحنه روبه رو چشمام از تعجب گرد شد....  دنید با

 ....تمونکشیم نهی.. اگه مامان بب میکن کاریچ ییبابا ی: واگفتیمتوجه من نشده بود و تند تند رو به کارن م مهرسام

رو به مهرسام گفت: گاومون  دادیاب گلوش و قورت م یکه با حالت با مزه ا ینگاهش به من افتاد و در حال کارن

 ...دییزا

و رو به من با  دیکش یبلند یمن دستش و جلو دهنش گذاشت و ههههههه دنیسرش و برگشتوند و با د مهرسام

 رو لباست...  ختیو ر ریبخدا بابا شترس و هول گفت: مامان 

 کنم...  کاریداداشم چ یاخم بهشون نگاه کردم و گفتم: حاال من عروس با

 ..... دیبه طرفم اومد و مانتوم و گرفت و گفت: مامان ببخش مهرسام

 اخم گفتم: حرف نباشه...  با

 ...  دینون و ماست بخور دیبه فرزان و پرهام تو باباتم با دمیها رو م اسنک
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 کارتونه....  نیا هیتنب

  ییبابا یدوباره گند زد یدیبرگشت و رو به کارن گفت: د مهرسام

 از اتاق خارج شد.. یو با ناراحت برگشت

 لب گفت: پدر سوخته..ـ  ریز کارن

 .. رمیگرفت و نتونستم جلوش و بگ خندم

بود و پا رو پا انداخته بود و به سقف زل  دهیکش باباش رو تخت دراز نیاتاق خارج شدم و به اتاق مهرسام رفتم.... ع از

 ..... زدیم

 لبه تختش نشستم و دستش و گرفتم و گفتم: حاال ناراحت نباش...  رو

 ناراحت نباشم؟  یچجور یدینم یزیبه فرزان و پرهام به من چ یدیاون اسنکارو م گهید -

 زدم و گفتم: همش مال توعه پسمل مامان...  یلبخند

 کرد....  شهینم شمیکار یخودم یایو گفت: مح دیو تو بغلم نشست... گونم و بوس دیاز جا پر یخوشحال با

ه؟ توع یایگفته مح یپسره پرو ک ری:نه خکردیداد و بود و به ما نگاه م هیکارن در اوند که به چهارچوب در تک یصدا

 خودمه....  یایمح

منم پسرشم... مطمئن باش اگه هم سن تو بودم  یبه کارن رفت و گفت: خب حاال تو شوهرش یچشم قره ا مهرسام

 .... گرفتمشیخودم م

 خنده... ریکه زدن بلند زدم ز ییحرفا از

............ 

................. 
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 و نهم ***  ستی*** فصل ب

 

 به اتاق ...  برگشتم

 بودم نابود شده بود...  دهیخر نایو مهر اریمه یکه واسه عروس یلباس

تا  ییاتوشو دادمیم دیبه لباس گند زده بود.... با یحساب شیپفک یبود روش هم مهرسام با انگشتا ختهیر ریش هم

 درستش کنن..... 

 کرد....  دایگمشدش رو پ مهیخوشحال بودم که برادرم ن چقدر

 با هم برخورد کرده بودن و دل هم برده بودن.. نایو مهر اریمه یمعمار یبزرگ شرکت ها شیهما هیتو  نکهیا مثل

 ..... یمشک یو موها یتوس یدختر خوشگل با چشما هیام  نایمهر

 ....شیمعتبر اتر یاز دانشگاه ها یکیتو  ینقشه بردار یمهندس التشمیتحص

 خوشحالم....  یلیکردن... براشون خ دایکه هم و پ خداروشکر

 داشتن....  طونیپسر ش ونهدی یکیام که مثل من  ایو پر مایفاط

 تر کیبزرگ تره... مهرسامم از پرهام کوچ شهیم ایفاطمه که اسمش فرزان بود و از مهرسام و پرهام که پسر پر پسر

 فاصله ها چند ماه بود.....  نیبود... البته همه ا

 کارن و....  یپسر عمو شهیکه م الویبا ت سایافتاده بود مثل ازدواج پر یقشنگ یپنج سال اتفاق ها نیا تو

 وارد اتاق شد....  کارن

 ..... یکنیم هیبچه رو تنب یواسه چ یخودت و کنترل کن یتونیلبخند رو به من گفت: تو که نم با

 اومده شده عشق مامانش...  ایکه به دن یکنم ... مهرسام از اون موقع کاریچ گهیو گفتم: د دمیخند

 بود....  یا گهیعشقت کسه د ادیم ادمیکه  ییا اونجااخم کرد و گفت: ت یحالت با مزه ا با
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 ... ادینم ادمیکنم و گفتم: نه من که  تشیاذ خواستم

 ..دمیبگو من نشن گهیبار د هی؟  یگفت یسمتم اومد و با خباثت گفت: چ به

 .... نمیجلو اومد که مجبور شدم رو تخت بش انقدر

 شد و انگشتاش و دو پهلو هام گذاشت و شروع کرد به قلقلک دادنم...  زیخ مین

 بود..  دهیفا یانگار ب یو اسرار کردم که ولم کنه ول دمیخند انقدر

 ...هیعشقم ک گمیخنده گفتم: باشه م با

 .... هیکه روم بود با خنده گفت: خب بگو ک یکرد و در حال ولم

 عشق من کارنه...  -

 هست؟  یک شونیحاال ا -

 دونهـیخودش م گهیاون و د -

 و پاشد ....  دیو بوس گونم

 چطور بود؟  مارستانیاومده گفت: ب ادشی زیچ هیکه  انگار

 خوب بود... فردا ام عمل دارم... -

 ... یشیخسته م یکه واسه عروس ینطوریا-

 ... ستین نیسنگ ادینه ز -

 .... یاها اوک -

.............. 

................. 
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 ** ادامه ** 

 

 .... بایمجلس بود تقر یاخرا گهید

 بود که پرهام به سمتم اومد و رو بهم گفت:  ایپر یپرت حرفا حواسم

 جون  ایجون مح ایمح

 نفسم؟  شدهیشدم و رو بهش گفتم: چ خم

 ... ستیترس گفت: مهرسام ن با

 حبس شد...  نمیتو س نفس

 اشک تو چشمام جمع شد...  عیسر

 سالن به باغ رفتم....  یبه سمت خروج عیسر یسست ول یقدم ها زدم و با کنارش

 و رو کردم...  ریباغ و ز یجا همه

 نبود....  یول

 به سمت سالن رفتم....  عیسر

 اما مجبور بودم ادامه بدم ... دیکشیم ریو ت زدیاروم تر م شهیاز هم قلبم

 مامان؟  ییکجا مهرسامم

 ... زدیحرف م وانیو ک ارشیسمت کارن رفتم که داشتن با ک به

  ا؟یمح شدهیبا تعجب گفت: چ دنمیبا د ارشیک
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 برگشت و نگاهم کرد...  کارن

 ... ستیخودم و کنترل کنم و دستم و جلو دهنم گذاشتم و هق زدم و در همون حال گفتم: کارن مهرسام ن نتونستم

  ست؟یکه ن یچ یعنیگفت:  یتعجب نگاهم کرد و جد با

 گفتم: همه جا رو گشتم نبود.....  دهیبر دهیبرسر گرفت و  میگر شدت

 ... زمیعز شهیم دای.. اروم باش پخورهیبهم م ینکن .. عروس یقرار یب ادیخب ز یلیرو بهم گفت: خ وانیک

 ....  تونمینم -

 گفت: من برم دوباره بگردم...  کارن

 ..... ستیکه بچم ن یچ یعنی

......... 

................ 

 ؟؟؟؟؟؟؟

 

 **ادامه** 

 

 ..سپارمشیبه خودت م ایسره بچم اومده.... خدا ییکجا بود؟ چه بال یعنی

 مسائل به درک... جون بچم مهــم تــره....  نی.... افتهیم ریمن گ یپا فتهیبراش ب ینکرده اتفاق ییخدا اگه

 رفتنمون و گفتم.... لیدادم و دل حیرو توض ییزایچ هیمامانم سر بسته  به

 .میگشتیور و اطراف و خوب مد نیا دیبا



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
642 

 

که  یبه استرس و استراب من نینشده بود و ا یخبر جیهنوز ه یول میتاالر هم سپرده بود ینگهبان و خدمه ها به

 ..... کردیکجاست اضافه م ستیگوشم معلوم ن گریج

 ... میگزارش بد ایبه کالنتر میگفتم: کارن بر روندیم نیبود و به سرعت ماش یبه کارن که عصبان رو

 ... رهیو تکون داد و گفت: اره م سرش

  ؟یتو کجا بـــود ایبچم کجاست... مح ستیکه االن معلوم ن یو با داد گفت: تو کجـــا بود دیکش یمحکم نفس

دو تامون بود که  ــریسوال کارن نداشتم.... تقص یبرا یاشکام داغ شده بود و من جواب یهام از التهاب و گرما گونه

 مهرسام نبود.... حواسمون به 

 

ه ک ییها ریت می.... از طرفدییجویخوره افکارم و م نیداشت ع کنهیم کاریمهرسام االن کجاست و چ نکهیا فکـــر

 و دردناک بود... دیشد تینها یب دیکشیقلبم م

 ..... خوامیو ســالم از تو م حیپچم و صح ایخدا

 سرم اومد.....  ییبرادرم چه بال یشب عروس نیبب

 مارستانیبه دردام اضافه نکن... اگه کارم به ب ای.... نه.... خدارهیم یاهیکه حس کردم چشمام س شدیچ دونمینم

 ..... شدیبد م یــلیواسه من خ نیداره و ا یکه قلبم چه مشکل دیفهمیکارن م شدیم دهیکش

و  ارمیبدر شیقلبم و از قوت قرص مسکن ییسر و صدا چیکردم بدونه ه یو باز کردم و سع فمیک پیلرزونم ز یدستا با

 که کارن نفهمه مسکن و تو دهنم گذاشتم....  یموفق شدم و جور یبه سخت

................... 

.................... 

........................ 

 سرمون اومده....  ییچه بال دنیهم گذشت و همه فهم گهیروز د دو
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 نداشت....  یساکت بود.... با نبود مهرسام انگار خونه روحــ خونه

 به صدا در اومد...  فونیزنگ آ یصدا

 رفتمـ.. فونیپاشدم و به سمت ا عیسر

 اومده زخماش و به من بزنه....... نیا دونمیخدا من م یوا یجون بود.... ا کوثر

 تو فکر بود گفتم: کوثر جون اومده...  یو باز کردم و برگشتم و رو مبل نشستمـ... رو به کارن که حســاب در

 خونه تاق به تاق باز شد و کوثر جون وارد خونه شد...  یورود در

 ... زدیم یبه سرخ تیاز عصبان صورتش

 بارم کنه...  خوادیم ییچه حرفا دونستمیتوپ پر اومده بود ..... م با

و به همه نشون بدم و احترام  میشعوریمنم مثل اون ب ستیقرار ن یاحترامش بلند شدم... اون شعور نداره ول به

 نگهندارم.... 

آخه تو کدوم  ؟یندار اقتیل یدید ؟یعرضه ندار یدیگفت: د دیکشیکه دادم یشد و در حال رهیبه صورتم خ ضیغ با

 یدونستیم ی.... تو وقتیبچه داد کهیزن نیبه ا یدیبه چه ام ایشد؟ اخه خدا ستیکه مهرسام ن یوقت یبود یگور

  ؟یاورد ایاون طفل معصوم و به دن یغلط کرد یبچه درست مراقبت کن هیاز  یتونینم

 بشه؟  ینطوریگوشم نبود که حاال بخواد ا گریحواست به ج چرا

تر از اون سکوت کارن بود که به  نیسنگبود و  نیتار بود..... حرفاش برام سنگ دمیبود و د یرو گونه هام جار اشک

 ...... دادیبه زنش و م نیمادرش اجازه توه

 .... نهیکه من روش نشسته بودم بش یکوثر جون گرفت و مجبورش کرد که رو مبل مجاور مبل یجون از شونه ها بابا

 ..... دیفهمینگاهم و نم یبود.... انگار دلش از سنگ شده بود که معن رهیکارن نگاه کردم که با اخم بهم خ به

 رو زخمم....  پاشنیام نمک م نای.... داغ بچم کمه اادیداره سرم م ییچه بال نیخودت بب ایخدا
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لرزون و سست به سمت  ینتونستم تحمل کنم و پاشدم و با قدما دمیخودم د یرو ینگاه کارن و به اون سرد یوقت

 بگه... خوادیم یچه مزخرفات کهیواسم مهم نبود که اون زن گهیاتاق رفتم..... د

 شدم......  رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش رو

 شد....  دهیچقدر گذشته بود که در خونه کوب دونمینم

 از خونه من رفتن.....  یعنی نیا

 رفتم.....  رونیو از اتاق ب پاشدم

 قبل نشسته بود...  یتو همون جا کارن

 و کنارش نشستم....  رفتم

 .... زهیرفتارش باعث شد که اشک رو گونه هام بر یاهم نکرد.... سردزدم.... نگ صداش

 .... یمن بنداز ریگم شدن مهرسام و تقص یلرزون گفتم: کارن تو حق ندار یبهش با صدا رو

 نگفت.......  یزیو روهم فشار داد و دوباره چ پلکاش

 نتونستم بگم......  یچیه گهید

از  یروز هی دوارمیبلند گفتم: کارن ام بایتقر یوسط راه به سمتش برگشتم و با صدا یو به سمت اتاق رفتم ول پاشدم

 .... ینش مونیرفتارت پش نیا

 ..دمیو به اتاقم رفتم و در و کوب برگشتم

 بلند..... یاونم با صدا هیگر ریو زدم ز دمیتختم دراز کش رو

........... 

 

 * ....^ادامه  ^*
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 تخت نشستم اشکام راهشونو باز کردن .... رو

 بود .... یچه بدبخت گهید نیا آخه

 .... کنهیم کاریچ خورهیم یبچم االن کجاست چ ای.... خدا دهیمهرسام منو دزد یک

 باز شروع کرده بود .... قلبم

 طاقت فرسا بود .... یلیروزا دردش خ نیا

 شروع کردم به مالش دادن .... نمیگزاشتم رو سمت چپ قفسه س دستمو

 هق هقم کل اتاقو برداشته بود ..... یصدا

طرفم کارن  هی..... از  ومدیشده بود و هق هقم بند نم یکوثرخانم باهم قاط یقلبمو درد گم شدن مهرسام و حرفا درد

 و رفتاراش ....

 هرطرف فشار روم بود ..... از

 ما تنها بهونه ام واسه موندن پسرم بود .....نکبت بارو تموم کنم ا یزندگ نیداشتم ا دوس

 ..... سیپل شیپ رفتمیم دیبا

 و دست رو دست بزارم .... نمیخونه بش نطوریهم تونستمینم

 .... رونیتنم کردم و از اتاق اومدم ب لباسامو

 همونطور رو مبل نشسته بود .... کارن

 .... کردیاون منو درک نم یول کردمیاونو درک م من

 به حرف اومد ..... پوشمیکه دارم کفشامو م دیباال آورد و منو حاضر و آماده د که سرشو

 کجا .... - 
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 .... یکالنتر رمیم - 

 .... امیصبر کن منم ب - 

 زنگ خورد .... شیکه گوش میدم در بود ارهیمنتظرش موندم رفت کتشو ب یحرف چیه یب

 ..... هیک - 

 ناشناسه .... - 

 داد .... جواب

 منم بشنوم ..... فونیبزن رو آ - 

 ..... فونیگزاشت رو آ رویگوش

 .... دییالو بفرما - 

حواستو جمع کن  کنمیکه بهت اس ام اس م یبه آدرس یاریم ونیلیم ۲00 یخوایزنگ زدم بگم اگه بچتو سالم م - 

 .... یشب وقت دار ۱۲.... تا ساعت  ینیبیبچتو نم گهید ادیوسط ب سیپل یپا

 مهرسام اومد .... غیج یصدا

 قطع کرد .... رویقرمز شده بود ..... گوش تی.... کارن از عصبان هیگر ریز زدم

 .... دنیبچمو دارن عذاب م میکن کاریحاال چ -

 .... نیسر خوردم و نشستم رو زم وارید کنار

نظر گرفتن ..... بازومو گرفت و  ریگزارش بدن ما رو ز زویهمه چ یبرن کالنتر ایو پر ارشیک زنمیبلندشو من زنگ م -

 .... ی..... اونام قبول کردن و راه افتادن سمت کالنتر ارشیبلندم کرد و زنگ زد به ک

تنو که خواس یزنگ زد و گفت که سرگرد پرونده گفت که پول ارشیسال گذشت ک هیساعت که برا ما اندازه  هیاز  بعد

 ..... انیو اونام پشت سرمون م میببر
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 بانک ....  میبالفاصله رفتکارن  با

 که گفته بودن ..... یسمت مکان میشب بود که راه افتاد ۱۱از برداشتن پول از حساب ساعت  بعد

 .... رمیمی.... اونموقع من م یچ ارنیسر بچم ب ییبال اگه

 هم باهاشون بود .... ارشیکه ک دنیرس سمیپل یروهایاونجا همزمان با ما ن میدیرس

 .... میرفتیجلو م دیدستور ما با طبق

 .... میجلوتر و در خونه خرابه رو زد میرفت

 هم داشت درو باز کرد ..... یبد ختیمرد الغر اندام که سرور هی قهیاز چند دق بعد

 تو .... نیایب -

 اتاق .... هیبه  میدیرس کیو تار کیراهرو بار هیراه افتاد تو منم دنبالش .... بعد از رد کردن  کارن

 که جلو اتاق بود ماتم برد .... یکس دنید با

 بود .... الشخور معتاد  مونیکه همسا کهیمرت نیا

 دو رگه شده بود ..... تیقرمز شده بود و صداش از عصبان افشیق یعیبود چون به طرز فج دهیفهم کارنم

 بچم کجاست ..... -

 دکتر ..... یاول پول آقا -

 که پول بود رو پرت کرد سمتش  یفیک کارن

 ..... زدیداد م هیمهرسام از اتاق اومد که با گر یموقع صدا همون

 بابااااااا ..... -

 سمت اتاق .... میدو رفت با



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
648 

 

 گوشه نشسته و دست و پاشو بستن ..... هیکه  میدیمهرسامو د میدرو باز کرد یوقت

 سمتش و دستو پاشو باز کرد .... دییدو کارن

 .... ختمیریاشک م منم

 بابا ....  -

 جانم پسرم .... بغلش کرد و به خودش فشارش داد .... -

 دهیتو بغلم .... ترس دمیکارن جمع شده بود رفتم جلو پسرمو کش یکه اشک تو چشما دمیو د کردیم هیگر مهرسام

 بود ....

 .... میشتیاالن منو بابات پ نیتموم شد بب ینکن مامان همه چ هیگر -

 د ....خونه اوم رونیداد مامورا از ب یصدا

 خونه تحت محاصره اس .... نیش میهمه تسل -

 کردن ..... رشونیشون به فرار افتادن که در خونه با ضرب باز شدو مامورا اومدن داخلو دستگ همه

 رفت سمت جالل سردسته شون .... کارن

 مشت نثارش کرد .... هی

 ..... شرفیب - 

 اومدو جداشون کرد ..... ارشیک

 بردنشون .... سایپل

 اومد جلو مهرسامو از بغلم گرفت .... ارشیک

 عمو جون .... یخوب - 

 .... دمیترس یلیخ یخوبم عمو ول - 
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 .... دیبوس شویشونیپ ارشیک

 و مهرسام دست کارنو گرفت ..... نیگرفتنشون ....و گذاشتش زم سایکه پل یدینترس عمو د گهید - 

 پسرم ..... میبر - 

 پراز پولو برداشتم و ..... فیسر به منم اشاره کرد .... ک با

 کرد و رفت ..... یهم خدافظ ارشی....ک میرفت نیدست مهرسامو گرفتم به سمت ماش یکیحرف اون  یب

کردم براش چسب زدم .... از  شیضد عفون میدیداشت .... خونه که رس یخراش سطح هیمهرسام  یشونیپ گوشه

 منو باباش .... نیب دیترس تو اتاق خودمون خواب

 

 ** ادامه ** 

 

 ... دمیسمت راستم دراز کش یپهلو رو

 بود...  دهیبهش چسب شدیکخ م ییمهرسام رو شکم کارن بود و تا جا یکارن و دستا یمهرسام رو بازو سر

 شدم روشون.....  زیخ میزدم. چقد خوبه که مهرسامم و دارم..... ن یلبخند

 بود. دهیکارن باز شد...... نخواب یعقب که چشما دمی..... خودم و کشدمیشدم و گونه مهرسامم و اروم بوس خم

 فرستادم.....  رونیب قیو عم نفسم

 ..... دمیجام دراز کش سره

 ... ینی...... چه سکوت سنگسکــــــــوت

 کرده... ریینگاهش کنم گفتم: چرا رفتارت تغ نکهیا بدون

 شکستن قلبم و به وضوه احساس کردم..... یکه صدا یحرف با
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 ....کنمیطرفه باهاش رفتار م اقتیمن هرجور که ل -

     

 حبس شده بود.... نمیتو س نفسم

 زبونش و نداشتم....  شین تحمل

 از رو تخت پاشدم... ی.... با سختدیکشیم ریبه شدت ت قلبم

 و به اشپزخونه رسوندم... خودم

 نشستم..و خوردم و رو کاناپه  قرصم

 .... گردهیبر نم گهیازم سرد شده..... د گهید دونمیکرد..... م ولم

 رو ندارم... ایسرد نیتحمل ا منم

 نداره....  یکوثر تموم یحرفا گهید

 بکوبه تو سرمون... خوادیاخره عمر م تا

 ......... مونهیراه م عی پس

 ......کشهیو م یمادر یعم ببه نفع هممونه بجز مهرسام جون ط یبد ول دمیخوب باشه شا دیشا

.............. 

 

 **ادامه** 

 

 گذشت.....  ریبه همون روال سرد و خشک و دلگ گهید دوهفته
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 اون در حال دور شدن از احساسات من بود....  یتر کنم ول کیخودم و به کارن نزد کردمیم یمدت سع نیا تو

  کرد؟یرفتار و م نیچرا ا دونمینم

و از مهرسام مراقبت  دونستیخودش و مسئول م دیبرادرم بود اون با یکردم؟در ضمن شب عروس کاریمن چ مگه

 ... فتهیتا اون همه اتفاق ن کردیم

 شده ....  تیمامانش به من به اونم سرا یها ییبه احتمال هفتاد درصد مطمئنم که با حرفا و بدگو میطرف از

 بکنم.....  دیبا کاریچ دونستمینم گهیسالن استراحت پزشکا نشسته بودم و تو فکر بودم.... د تو

 دکمه سبز و فشار دادم و تماس و برقرار کردم....  اریاسم مه دنیبه خودم اومدم و با د میگوش یصدا با

  ؟یجونم خوب یسالم اج-

  ره؟یم شیمشترک خوب پ یخوبه؟ زندگ نایمهر یممنون تو خوب زمیسالم عز-

 .... رهیم شیمشترک خوب پ یخوبه هم زندگ نایبعله هم من خوبم هم مهر-

 خب خدار.....  -

 .... اره؟ یستیانگار تو خوب ن یو قطع کرد و گفت: ول حرفم

حالت  ا؟یمح شدهیگفت: چ دیسکوت بلند من و د یگفتن نداشتم.... وقت یبرا یـــزیکــــــردم.... چ سکوت

 افتاده؟  یه؟اتفاقخوب

 .... یداداش فتادهین میاتفاق چیخوبم .... ه ارینه مه -

 دای.... مهرسام که خداروشکر پزمیخواهر عز زی.... تو خودت نرشناسمیتو رو نشناسه من که خوب م یهر ک ایمح-

  ؟یناراحت باش دیتو چرا با گهیو سالمه د حیشد و صح

 ... حالم گرفتست... اریمه دونمینم-

  ؟یو بگ لشیدل یخوایخب نم-
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 ............ سکــــــوت  -

  ؟یـــــگینم -

 .... زمیعز سین یو گفتم:نه.... گفتن دمیکش یبلند نفس

 جونم....  یغمت و ابج نمیبابا... نب یا-

ه دخورده.... اگه دوسال خوشبخت باشم  بیمنم ضر یبلغزه..... زندگ شهیهم شییجا هی دیحتما با گه؛ید هیزندگ -

 .... بارهیو زمان برام م نیسال از زم

 ..... شهیتموم م نایهمه ا یروز هی ی....... ولدهینکش یکس اندازه تو سخت چی..... تو خانوادمون هدونمیاره م -

 نباشم.....  گهیکه من د شهیتموم م یزدم و گفتم: اره وقت یپوزخند

 .... ایحرفا نزن نیاز ا گهید-

 کهینزد یـــــلیکه اون روز خ دونمیو م نی.... فقط ا یداداش الیخیبابا... ب یا -

 ..... دیبهتون بسپارم که در نبود من مهرسام و تنها نزار فقط

 .... یکنارمون نباش یکنیتمــــومش کن... تو غلط م ایمح-

کرد  دیکرد و تاک اتاق عمل و اعالم یاورژانس تیوضع مارستانیب یبگم که بلند گو یزیزدم...... خواستم چ یلبخند

 که خودم و زودتر برسونم.... 

 مواظب خودت باش .... یکه گفت:برو اج دیهم شن اریکنم مه فکر

 فال...-

 کرومـ.... کاریو چ میگوش دمینفهم

 و محکم به سمت اتاق عمل رفتمـ.....  عیسر یلیخ یپاشدم و با قدم ها فقط

.................. 
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...................... 

 موفق بود. تونیجراح دیدکتر خسته نباش -

مخصوص و در اوردن  عیگفتم و بعد شستن دستام با ما دیخدمات خسته نباش هیتکون دادم  و به بق یو جد سرم

 اومدم ...... رونیاز بخش عمل ب یروپوش مخصوص جراح

 به سمتم اومدن...  شدنیهم م یکه چهار نفر ماریب خانواده

 دکتر حالش خوبه...  -

 زدم....  یو تکون دادم و لبخند سرم

 ریشده و حالتشون غ دیجون دردشون شد یفردا عمل داشتن... ول شونیبهشون گفتم: همونطور که قرار بود ا رو

 کشهیطول م کمیاالن خداروشکر خوبه... فقط  ضتونیعمل شدنـ.... حال مر یاورژانس نیمطلوب بخاطره هم

 ... دی... نگران نباشارهیو به دست ب شیاریهوش

 ....یممنون دکتر سلطان -

 زدم از کنارشون رد شدم......  یلبخند

 ....یگردونیبر م یانسان و به زندگ هیبا کارت  یوقت هیحسه قشنگ چه

........... 

.............. 

 

  ^ادامه * ^*

 

 بود .... دهیفرشته ها خواب نیاتاق مهرسام شدم ... ع وارد
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 که کنارشم ... هیروز آخر گهیبچرخونمش .... د رونویفقط باهاش برم بامروز  خواستمیم

 کنه .... یبدون من زندگ دیپسرم با نیاز بعد

 اشکو تو چشمام احساس کردم ... جوشش

 براش ... رمیبم یاله

 تنها راه بود .... نیا یول

 تختش نشستم آروم شروع کردم به نوازش کردنش .... گوشه

 شو پسرم .... اردیب یمهرسام مامان -

 چشماشو باز نکرد ... یخورد ول تکون

 .... ادیمامان خوابم م - 

 .... یشهرباز میبر مییخوایپاشو م -

 عکس العملش .... نیشد خودمم تعجب کردم از خیفنر تو جاش س نیگفتم ع نویا تا

 ؟ .... یشهرباز میریمامان م یگیراس م -

 اومد رو لبم ....  لبخند

 .... یشهرباز میریم ییدوتا زمیآره عز -

 شدم دستشو گرفتم و بردمش تا بهش صبحونه بدم ....  بلند

 گردش .... میاز صبحونه لباساشو پوشوندم و بعد از آماده کردن خودم مامان و پسر رفت بعد

 داخل .... مینگهداشتم و رفت یشهرباز نگیپارک تو

 رفت .... ارویفک کنم کل بازو بعد ازون مهرسام  میچرخ و فلک گرفت طیبل هی اول
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 .... میخورد تزایو ناهار پ یفروش تزایپ هی میظهر بود رفت گهید

 پسرم بودم .... یکارا محو

 حسرت .... شهیواسم م دنشید نیاز بعد

 رقم خورده .... نطوریکه سرنوشتت ا فداتبشم

 شام بود .... کینزد گهیخونه د میبرگشت میخورد یو بستن میکرد دیبراش خر میرفت نکهیاز بعد

 خوابش برد ..... نیانقدر خسته بود که تو ماش مهرسام

انداختم تو قفلو در آپارتمانو باز کردم همونطور مهرسام تو بغلم بود وارد خونه شدم بردمش داخل اتاقش و رو  دویکل

 تخت گذاشتمش ....

 ه .....شام خوشمز هیآوردم و شروع کردم به پختن  دارویخر نیو از ماش رفتم

 .... یمورد عالقه کارن .... قورمه سبز یغذا

 .... میخانواده بود هیبود که  یشب نیآخر

 شب خوب داشته باشم .... هیحداقل  خواستمیم

 نبود .... یکه شدن هرچند

 هنوز باهام سرد بود .... کارن

 

 **ادامه** 

 

 انداختم ....  ینگاه زیم به

 کرده بودم....  نیو تزئ یچ همه
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 شده بود....  یخوشگل سفره

 .... دیبه گوشم رس دیلیچرخش ک یشده بودم که صدا مییسفره ارا ییبایز محو

 ..دمیکش یقیو بستم و نفس عم چشمام

..... هر چند کردمـینداشت به کل وجودش با کل وجودم نگاه م ییرایهم به پذ یادیز دیپشت اپن اشپزخونه که د از

 ..... نهکیم دایپ شی......... بلکه رور به روز بهش افزادهیکاهش نم یمن و نسبت به کارن قبل ینگاه ها دلتنگ نیکه ا

 ...... زدیم دیلختش همرنگ شده بود خونه رو د ینور لوستر با موها ریکه ز یعسل یچشما با

 و به سمت اشپزخونه چرخوند... نگاهش

 بدون توجه ازم گذشت و از پله ها باال رفت... یوجودم و نگاهم شد ول متوجه

من تقاص اتفاق ها و  یچشما خوادیم یوضوه جوشش اشک رو تو چشمام احساس کردم..... خدا جونم تا ک به

 خسته شدم.......  گهیخاطرات بد و پس بده.... خداجونم د

 موندن تو سالن دستم گرفتم.... و به بهانه  میسست به سمت کاناپه رفتم.... روش نشستم و گوش یقدم ها با

 اومد و به سمت اشپزخونه رفت.....  نییشده از پله ها پا ضیتعو یبا لباس ها قهیچند دق بعد

 اومد فروکش شد......  رونیاز اشپزخونه ب یتمام ذوقم وقت یذوق کردم ول ییجورا هی

 نشست و کنترل و دستش گرفت.....  ونیزیتلو یکاناپه رو به رو رو

 ندارم....  یلیو جمع کن به ذا م زیخشک گفت:م یلیخ

 دلم و تو مشتش گرفت و مچالم کرد......  یکیحرفش  نیبا ا انگار

 نفسم شد......  یبغض به گلوم باعث تنگ حجوم

 نفس بکشم.....  تونمینم گهیلحظه کندتر..... احساس کردم د هر

 بود....  دهیفا یب یول زدمیو پا زدم.... به گلوم چنگ م دست
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کرد ارومم کنه تا نفس  یکه کارن به سرعت از جاش پاشد و سمتم اومد و کنارم نشست و سع دمیتارم د دیپشت د از

 ....تونستمیمن نم یبکشم.... ول

 ..... رمیدارم م شهیبه گلوم چنگ زدمـــ... حس کردم واسه هم شتریب

 ... یخوشحال ترتو باال اوردن نفس من نباش.... من نباشم تو  یسع کارنم

 نجاتم نده........  کنمیم خواهش

 رو تو دهنم حس کردم..........  یینفس ها یکم دستام سست شد و چشمام رو به بسته شدن بود که گرما کم

 نفس بکشم......  تونستمیو من کم کم م شدیبا فشار وارد دهنم م یداغ یها نفس

 به عقب هلش دادم ..... یهمون حالت دستم و گذاشتم رو گونه کارن و کم تو

 جدا شد و به صورتم نگاه کرد.....  ازم

 گرفته تر شد... شهیصورتش از هم حالت

  ؟یگفت:خوب شیکرد و با همون لحن پ یاخم

 رو گونم و پس زدم....  یانداختم و با کف دستم اشکا نییو پا سرم

 دستش و رو بازوم گذاشت و تکونم داد....  دمیجوابش و نم دید یوقت

 تمام بدنم مور مور شد..... شیهمه سرد نیبود.... از ا خی خی دستش

 تو؟  یخوب-

 و از جام پاشدم... دمیکش یقیعم نفس

 .... سیاروم گفتم:مهم ن یلیخ رفتمیکه به سمت اشپزخونه م یدرحال

 گلوپ ازش خوردم......  هینشستم و  یناهارخور زیم یو پر از اب کردم و رو صندل وانمیل

 خورده بود... هیتک زیکه گونم کامل رو م یگذاشتم به طور زیو رو م سرم
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 ....... دیچکیمهابا و با سرعت رو گونه هام م یب اشک

 هستادیو باز کنم و بهش نگاه کنم که جلوم ا سمیخ یباعث شد چشما کهیکارن که حس کردم از فاصله نزد یصدا

 بود...... 

 .... دونمیکارات و نم نیا لیدل-

 ...نطوریو گفتم:منم هم ستادمیبلند کردم و رو در روش ا زیو از رو م سرم

 به اطراف نگاه کرد و گفت: تیعصبان با

 ...سیمن مهم ن یکه به تو مربوط بشه برا یزی..... هرچستیواسم مهم ن گهید

 ...رونیمن و بجم بکش ب یاز زندگ پاتو

 ..زدیحرفا رو م نیبودم که ا رهیتعجب کرده و دلواپس به دهنش خ یشماچ با

 ... میدوس ندارم کنار هم باش گهیداره... خودمم د ازیازت جدا شم جون به فکر بچمم که به تو ن تونمیداد:نم ادامه

 .. فقط بخاطره مهرسام میمجبور یول

 

 شد ... دهیبه ته کش میصبور  گهید

 نامرد... زیهمه چ ریز یبزن یبلند سرش داد زدم: تو حق ندار یصدا با

 یو فکر کن یبگ یخوایگفت:هرجور م شدیکه از اشپزخونه خارج م یو در حال ستادیزد و پشت بهم ا یپوزخند

 ..... سیبکن.... واسم مهم ن

......... 

............. 
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 **ادامه** 

 

 و باز کردم....  چشمام

 رده بود.... خوابم ب زیرو م شبید

 به سمت اتاق خواب مهرسام رفتم.....  پاشدم

 و باز کردم و وارد شدم....  در

 بود.... پتو رو روش مرتب کردم.....  دهیاروم خواب یلیخ

 و بستم و به اتاق خودمون رفتم....  در

.... چمدونم و از کمد در خواستمیرفته بود.. همونجور که م مارستانیکارن به ب نکهیداخل نبود... مثل ا یچکیه

 و جمع کردم... المی.... همه وسادمیمربوط به خودم و باز کردم و همه لباسام و داخل چمدون چ یاوردم.... در کشو

 که عکس من و مهرسام و کارن بود.... یکیخورد به قاب عکس کوچ چشمم

 و داخل چمدون گذاشتم.... برداشتمش

 فرستادم و اشک تو چشمام جمع شد.....  نییاتاق باز شد و مهرسام وارد اتاق شد.... اب گلوم و به زور پا در

  ؟یریکجا م یچمدون نگاه کرد و با تعجب گفت:مامان به

 بدم؟ یو با دستام پوشوندم و هق هق هام سر گرفت.... حاال من جواب مهرسامم و چ صورتم

...... به صورتم نگاه کرد و با ترس دیکش نییو رو دستام گذاشت و دستام و به پاشد.... دستاش  کمیکردم نزد حس

  شده؟ینکن... چ هیگر یگفت:مامان

بمونم  تونمیبرم مهرسام... نم دیبودم گفتم:من با رهیوحشت زدش خ یبازوش گرفتم و همونطور که به چشما از

 ....  یبمون دیپسرم... تو با
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 ..ادین شیواسه تو پ یتا مشکل رمیم من

 مواظب خودت باش...  پسرم

 هاش شروع شد....  هیگر

 منو تنها نزار.. یخودش و انداخت بغلم و گفت:مامان محکم

 .... امیب خوامیمنم با تو م ی... مامانمونمیجا نم چیبدون تو ه من

 پسرم...  امی.... منم میبمون تییبابا شیپ دی... تو بایایتو ب شهیو نوازش کردم و گفتم:پسرم نم موهاش

 .... امی... من باتو مخوامیمن نم یو گفت:مامان شترشدیب ختنشیاشک ر شدت

 ....اینیبابات و بب یتونینم یایاگه ب-

 نکنم.....  تتیاذ دمی... قول میبا تو بمونم مامان خوامیدستاش و محکم تر کرد و گفت:من م گره

 غمش و تحمل کنم....  تونستمینداشتم.... نم یا چاره

 و هم کرده بودم... نجاشیقبل فکر ا از

 گرفته بودم و هم واسه مهرسام....  طیواسه خودم بل هن

ز ا لیدل یباشه... من ب ادتی ی... ولمیری.... باهم مزمیو گفتم:باشه عز دمیو بوس شیشونیخودم جداش کردم و پ از

کوثرجون و بابا کارنت راحت  یها ییتا از همه زورگو میری.. ما مشمیگناه مجازات م ی.... من دارم برمیخونه نم نیا

 تونمینم گهـیمنم د یازش واسم سخته ول ییدارم... جدا وسمن چقدر بابا کارنت و د یدونی..... خودت که ممیش

 سردش و تحمل کنم... یرفتارا

 یه خودش بخاطره رفتارا..... نه به خاطردیکشینگفت.... فقط سرش و تکون داد..انگار شرمنده بود و خجالت م یچیه

 مامان بزرگ و باباش... 

 که گم شدم ....  دیببخش یبغلم کرد و گفت:مامان دوباره

 من بود... ریتقص ی.... همه چزمیعز یندار یریو بگه که حرفش و قطع کردم و گفتم:تو تقص یجمله بعد خواست
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 ... شهیم ریداره د گهید حاالهم

 .... میتا جا نموند میزود بر دیبا

 کنمیو تکون داد و گفت:من ساکم و جمع م سرش

 و به سمت اتاقش رفت....  دییدو

 دراوردم....  یورقه ا    

 رفتم....  ییرایپذ به

 اپن نشستم....  یجلو یصندل رو

 کردم......  شروع

 

است و یکه گفت یهمونطور دونمی..... مستمین میکردیم یکه باهم زندگ یمن تو خونه ا گهی)) سالم کارنم.... از امروز د

 تو دستم... یادگاری هی... با رمیکه م یبدون دیبا یکه خستم... ول یبدون دیبا ی.... سخته حرفم..ولسیمهم ن

 وابستم....  نکهیبا ا رمیکه تلخه حرفم .. من م دونمیم

 وقـــــت رفتـــــن....  دهیرس یول سمینویکه دارم برات م ییحرفا سخته

 ...یتو قدرم و ندونست نکهیمثل ا یکم نزاشتم ول خواستمیکه م ییتا جا واست

 حرف اول...  یکه تو حرفا بود ییگذشت اون روزا زمیعز

 وقـــــت رفتـــن  دهیرس

 وقته رفتـــم.....  یــــلیچند من از دلت خ هر

 .... میکن مرد زندگ یتمومه... راحت زندگ گهید

 م.... مهرسا مونهیم یحرفام و زدم... ول همه
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 قبول نکرد....  یاسرار کردم تا کنارت بمونه ول یلیمهرسام خ به

 نباش مواظب پسرمون هستم... نگران

 .... یبه خودت برگرد کمیتا  رمیمن م یفکر نبودنت کشندست ول نکهیا با

 رفتــــن و وقـــت دفـــن قلبـــــمه......  وقـــــت

 

 ............ وقـــــــت رفتــــــن......

 (( ای)) مح

 ....... خداحافــــــــــظ ........((( 

 

 و برگر و رو اپن گذاشتم.....  دمیکش یقیعم نفس

 و با پشت دست پاک کردم و به اتاق رفتم تا لباسامو بپوشم...... اشکام

 

 ام *  ی* فصل س

 

 به خونه موقتمون تو کانادا....  میدیرس

 کس برا من و مهرسام اشنا نباشه....  چیکه ه ییجا هی

 .... گستیکشور د هیتو فرودگاه مقصد پروازمون  یوجود نداشت.... حت رانیکردن من تو ا دایپ یبرا یراه ارتباط چیه

 وجود نداره تا من و ازار بده....  یزیچ چیه گهیخوب بود... د ینطوریهم
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 من و داغون کرد....  رشیرفتار اخ یکارن ازارم بده ها نه ول نکهیا هن

 االن کجاست؟ناهار خورده؟ یعنی 

 ......ایخدا ی..... واه؟یخورده؟.... االن حال و روزش چه جور شام

 

 )) کارن (( 

 

 دیکجا ان؟االن که با یعنیخونه شدم... خونه تو سکوت غرق شده بود...... در و بستم و کتم و از تنم درآوردم....  وارد

 ستن؟یخونه باشه هم مهرسام پس چرا ن ایهم مح

 اتاقمون شدم.... ماتم برد...  وارد

 شروع به لرزش کرد....  دستام

 رفتم و کشو ها رو باز کردم...  جلو

 اخه؟؟  یچ یعنیبود....  یبود خال ایمح یها لیکه مربوط به لباسا و وسا ییبود... همه کشو ها یخال

 رفتم....  ییرایبه پذ اشدمپ

لرزش دستام  رفتمیجلو تر م یاپن بود.... برداشتم و شروع کردم به خوندن.... هر چ یخورد که رو یبه برگه ا نگاهم

 ..... شدیو نفسام کوتاه و بلند م کردیم دایشدت پ

 ..... دیقطره اشک رو برگه چک هیکلمه خدافظ چشمام و رو هم فشار دادم و همزمان  با

 زدم.... یرو اپن و همزمان داد دمیو تو دستم مچاله کرد و با مشت کوب کاغذ

 .....  یلــــــــــــعـــــنـــتـــــ-

 سست به مبل رسوندم و دستام و رو سرم گذاشتم.... یو با قدم ها خودم
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  ـــــــــای.. برگرد.. محایمح

 نداشتم رفتنش و باور کنم....  دوست

 .....ختیریمهابا رو گونه هام م یبار و ب نیاول یبشم که برا یینداشتم شاهد اشکا دوست

........... 

 

  ادامه

 

 (( ــای))پـــــر

 

 کجاان؟ نینیبه کارن بب دیخب زنگ بزن-

 ...زنمیجون:اره االن زنگ م کوثر

 .... میشام دعوت بود نایخونه کوثر جون امشب

 ...نایا انیو کارن نبود... چرا نم ایاز مح یخبر چیه ینه شب بود ول ساعت

 بلند شد....  فونیا یو به دست گرفت صدا یکه کوثر جون گوش نیهم

 زد و گفت:خودشونن  یلبخند کوثرجون

 بود... یجور هیباز کرد.... بعد چند لحظه کارن از در اومد تو...... حالتش  در

 کرد و با تعجب گفت:کارن جان چرا انقدر بدنت سرده؟  یجون باهاش روبوس کوثر

 طرز نگاهش خوفنــــاک.....  ی.... حس چشماش نامفهوم بود ولکردیفقط نگاهش م کارن
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 کوش؟ ایکارن قصد جواب دادن و نداره به راه رو نگاه کرد و گفت:مح دید یجون وقت کوثر

 ســــــکـــــــوت-

 پسرم؟مهرسام کو؟ یکنیم یجوری:کارن چرا اکوثرجون

 اخه؟ یزنیحرف نم چرا

بسته  یوحشتناک یبود محکم هل داد... در با صدا یاصل یو ورود  ییرایکه واسه پذ یدستش و عقب برد و در کارن

 شد..... 

...خب مثل ادم بگو یبس کن توروخدا... مامان و جون به سر کرد ؟عهیدیانجام م یدار هییچه کارا نی:داداش اوانیک

 گهید شدهیچ

 شده؟  شیگفت:مهرسام طور یبا نگران کوثرجون

 ...یرو به کوثرجون گفت:تو به فکر مهرسام یگرفته و خسته ا یدندوناش و روهم فشار داد و با صدا کارن

 به کارن رفت و گفت:اره معلمومه....  یچشم قره ا کوثرجون

اروم و با همون لحن خسته گفت:دروغ نگو مامان ؛تو به فکر اون  یلیو خ ذاشتڳروهم  تیچشماش و با عصبان کارن

 ... یستی... به فکر منم نیستین

 راحت شد؟  التیزد:مامان زنم رفـــــت..... بچـــم رفــــــت .... خ داد

 ..یمنم برم تو راحت تر ش یخوایحرص به سمتش رفت و تو صورتش گفت:م با

 زنم رفت؟  یج یعنیگه؟یم یماتشون برده بود.... کارن چ همه

 .... یگیچرند م یکرد و گفت: کارن دار یاخم کوثرجون

 به همون و تک به تک نگاه کرد... کارن
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که به  یزیمن چرنده...هر چ یمن چرنده..زندگ یکه زن و بچم رفتن جرنده... حرفا نیزد و گفت:اره... ا یتلخ لبخند

شما من و  یبودم که حرفا یزنم رفت.... بچمم با خودش برد.... من چه ادم پست گمیمن ربط داره چرنده.... دارم م

 سرد کرد....  اینسبت به مح

زنه من  ایمح ؟مامانیباهاش تا کرد ینجوریداشت که ا یچه گناه ایشد و گفت:مامان مح رهیصورت مامانش خ تو

 پسرت دود شده؟ یکه زندگ ی.... االن راحت شدیگردیم کشیکوچ شهیبود .... چرا هم

 ؟یشـــــد راحــــــــــت

 پسر؟ یگیم یکجا رفته؟چ ای:کارن محارشیک

 کجا.. دونمیمن رفته... نم یای:محکارن

 ....... دمیرفتنش رفتار مزخرف من بود که از مامان شن لی.... دلدونمیو م  یزیچ هیارش خبر نداره... فقط  یجکیه

................ 

 ...... ادامه.......

 

  ادامه

 

 که کارن زد جمع به سکوت دعوت شد.... همه تو فکر بودن... ییحرفا با

 ازش خبر نداره....  یچکیکه ه یچ یعنیکجا رفته؟مهرسامم با خودش برده؟  ــایمح یعنی

 یکارن بلند شد که رو به من با لحن گرفته ا یکه صدا رمیرو بگ ایدراوردم و خواستم شماره مح فیو از تو ک میگوش

 از هزار بار بهش زنگ زدم....  شتریخاموشه.. خودم ب شینداره.... گوش یا دهیگفت: فا

 پسرم؟  ادیاز دست ما بر م یدستش و رو شونه کارن گذاشت و گفت:چه کمک باباجون

 .... کردیشک داشت دق م یسرش و تکون داد.... ب کارن



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
667 

 

 ...بخشمینم خودم و مامان و چوتیه ادیسرشون ب یی... اگه بالیچی:هکارن

 کوثرجون نگاه کردم....  به

 نیمادرشوهرش ا ی... وقتکردمیو م نکاریبودم هم ایمح یناراحت بود.... منم به جا یگوشه کز کرده بود و حساب هی

  ؟؟یتاکــــــ یجز تحمل نداره ول یراه شهیشوهرش باهاش سرد م گهیطرف د هیو از  گهیم راهیهمه بد وب

  ست؟یازش ن یرو چیه یعنیرو به کارن گفت: ارشیک

 یابیرد مشیاستعفا نامش و امضا کرده... گوش روزیگفت که د مارستانیب سیرئ شیرفتم پ می... وقتستی:نه.. نکارن

 کردم.... 

 :خب؟ارشیک

 شد....  دایپ ینیفرودگاه امام خم کی:نزدکارن

 ... ازکشور خارج شده..یوا ی: اوانیک

 دستاش و رو صورتش گذاشت.. کارن

 .. مخصوصا از طرف بابا و برادراش.... وفتهی:اگه خانوادش بفهمنن دعوا راه ممایطفا

....... ستیو مهرسام واسم مهم ن ایبه اندازه مح یچیه گهیبزنن من و بکشن... حق دارن... د انی:بزا بفهمن.. بکارن

 ... ستیمهم ن

  ؟یتا پروازشون و چک کن ی.. فرودگاه رفتالیخیبحثار و ب نی:اارشیک

 ..... رمیفردا م ایامشب  ایوگفت:نه نرفتم...  دیکش یقیاه عم کارن

 جا خوش کرده بود راحت بشم....  نمیکه تو س یتا از شر بغض لعنت دمیکش یقیعم نفس

 شروع شد..... دوباره قلبش شکست.... دوباره داغون شد......  ایمح یسرنوشت برا یباز دوباره

................... 
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..................... 

 

  ادامه

 

 ((  ای)) مح

 

 )) پنج ماه بعد (( 

 

 زدم ....  شیشونیرو پ یا بوسه

 ...ومدیدر ن کشمیج یحت یمدت براش سخت گذشت ول نیمدت همه دار و ندارم مهرسامم بود...... تمام ا نیا تو

و اشک تو چشماش  کردیبغض م یوقت ی.... حتشدیتنگ م یلی... دلش برا باباش خکردمیحالتاش و حس م نیا همه

االن اون ور  دونمیگرد و غبار تو چشمام رفته... هووف.... نم یچیه گفتی.. اونم مشدهیچ دمیپرسیازش م شدیجمع م

 ...کنهیم کاریچه خبره... کارن چ

 کردن باهاش....  کاریچ خانوادم

 حرف دکترم افتادم....  ادی

 ..... دستم و رو قلبم گذاشتم...کندمیراحت دل م الیبا خ دی.... بارسوندمیممهرسام و به کارن  دیکه شده با هرجور

 ......یمواقمت نکرد گهید کمی..... المصب چرا فقط میزندگ تمیر نیکند بود... درست ع ضربانش

تا مهرسام و به باباش  خوامیفقط ازت چند روز مهلت م یخرابه ول یلیخ تمیوضع دونمیخودت کمکم کن...... م ایخدا

 شه.....  هیتا توج کردمیباهاش صحبت م دیچند روزم با نیبرسونم...... تو ا
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 واسش لک زده بود.....  دلم

 ... نگاش... اخماش... چشماش..صداش

 شو دختر ....  الیخیب ایمح هوف

پست  یچجور یدی..... دردکیم یعاشق یادعا یروز هیکه  یکرد.... کس رونیب شیتو رو از زندگ یچ نیکه ع یدید

 شو....  الشیخیزد؟پس ب

......... 

 .....یبه زود ادامه

 

 * .....^ادامه  ^*

 

 )))کارن((( 

 

 .... ایتالی.... فقط تونستم بفهمم که رفته ا کنمیم یمرده متحرک زندگ نیپنج ماهه که ع قایدق االن

 نبود که نبود .... یگشتم ول تونستمیرفتم دنبالشون هرجارو که م یحت

 شد که دست از پا درازتر برگشتم .... نیا

 که چرا عقلمو دادم دست مامان .... کنمیم نیازون روز به بعد خودمو نفر یول

 سیمتوجه بشم اشک صورتمو خ نکهی.... بدون ا مونیتو خونه نشسته بودمو زل زده بودم به تابلو عکس عروس تنها

 کرد ....

 .... کنهینم هیگفته که مرد گر یک
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 .... اسیجمله دن نیداشتم مزخرف تر یبد تیجمله االن که وضع نیا بنظرم

 روشن کردم .... ونویزیتلو

 .... شدمیدلتنگ م شتریو ب کردمیکه هرروز نگاه م یلمیف

 اومد .... ایکه مهرسام بدن یو روز یعروس لمیف

 بود .... مونیروز زندگ نیقشنگ تر اونروز

 عرضه ام .... یکدومو کنارم ندارم ... انقدر که ب چیاالن ه یول میکنار هم بود ییتا سه

 تو رو شونه هام کوه درده ... یبرگرد که ب ایمح

 که کمرمو خم کرده .... نهیدرد سنگ نیا اونقدر

 شدم کنترلم از دستم خارج شد .... یعصب هوی

 گم شد .... ادمیفر یشکستنش تو صدا ی..... صدا TV بود رو برداشتم پرت کردم سمت  یعسل زیم یکه رو یگلدون

 کنــــم .... داتونیکه من نتونستم پ ییکجــــــا یلعنتــــــ -

 به من لعنت ....  لعنت

 .... دیدستمو بر شهیش شدیچ دونمیکه نم ارمیرو از تو دستگاه در ب یدیشدم تا س خم

 توجه بهش بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم .... یبود ب قینسبتا عم زخمش

 برداشتم .... زیاز روم گارینخ س هیآب خوردم .... حالم اصال خوب نبود .... وانیل هی

 هرروزم شده بود .... کار

 داشت .... یادیز یلی.... سوزش خ رفتیخون م نطوریدستم هم از

 دوش الزم داشتم واقعا .... هیرفتم به سمت حموم  یگاریخاموش کردم انداختم تو جاس گارویس
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 دوش گرفتم شروع کردم به پانسمان کردن زخمم .... نکهیبعداز

 دنبالش بگردم .... سبوکیبرداشتم .... به سرم زد که تو ف لپتاپو

 .... ستین نکهیاز دیعالمه گشتن ناام هیاز  بعد

 .... یسلطان ایکه چشمم خورد به اسم مح رونیب امیب خواستم

 مشخصاتش متوجه شدم خودشه ..... دنیتو .... با د دیبه ام ای.... خدا دنیشروع کرد به لرز دستام

 اشکو تو چشمام احساس کردم .... جوشش

 کردم ..... دایپ امویمح

 حرکت دادم .... بوردیلرزونمو رو ک یدستا

مرده متحرک که به  هیشدم  یرفت یبدون از وقت یول یریم یکه بدون خدافظ یشد معرفتی)سالم خانمم انقدر ب -

و  ریمرگ کارن اگه واست مهمه دست مهرسامو بگ یخودت دونمیم ایکردن و برگشتنت زنده اس .... مح دایپ دیام

 برگرد ....

.... تا  نییشما دوتا دمی.... تنها ام تونمیسخته .... من بدون تو مهرسام نم یلیخ یمن در نظر گرفت یکه برا یعذاب نیا

 من ..... یایمح یگردیبوده که تو برم نیا دیبه ام کشمیاالنم که زنده موندم و نفس م

 عاشقت بودم و هستم ....( شهیکن .... بدون که هم یو تو قلبم پادشاه برگرد

 کن که برگرده .... یکار هیخودت  ایرو به باال گرفتم .... خدا سرمو

باشه ن یاومده بود سراغم ... هرچ جانیمو بشکافه .... ه نهیقصد داشت قفسه سو  دیکوبیام م نهیتند تند تو س قلبم

 کردم .... آخ که چقدر دلم براشون تنگه ..... داشیبعد از پنج ماه پ

 خوابم برد .... یک دمیغرق شدم که نفهم الیدادمو انقدر تو فکر و خ هیکاناپه تک یبه پشت سرمو

 

 * ....^ادامه  ^*
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 (((( ای))))مح

 

 چشمامو باز کردم ..... دیچیام پ نهیکه تو قفسه س یاحساس درد با

 گذاشته بود ....  یصاحاب سر ناسازگار یقلب ب نیا باز

 صبح بود ... ۶نگاه به ساعت انداختم ...  هی

 باال سرم بود برداشتم .... شهیآب که هم وانیل هیبه همراه  زیقرصمو از رو م بسته

 کردم که بخوابم .... یاز خوردن قرص سع بعد

 نشد نتونستم .... بازم فکرم مشغول کارن بود .... اما

 چند ماه .... نیا یتکرار یکردن سواال یشروع کرد به حالج ذهنم

 .... کنهیچطور سر م ییتنها مونهیکجا م کنهیم کاریاالن داره چ یعنی

 که بهم اومده بود .... یامیپ ندیکه باز کردم با د سبوکمویشدم لپتاپو برداشتم .... صفحه ف بلند

 شدت گرفت .... ضمیقلب مر ضربان

 داده باشه .... امیکه کارن بهم پ شدینم باورم

 باز کردم .... امشویلرزون پ یدستا با

... با خوندن دو  کردمی.... التماسو تو تک تک کلماتش احساس م شدیم ریخوندن هرکلمه از متن .... اشکم سراز با

ور بود .... سلطان قلبم بهم دست یقشنگ یلیخ هیکنم .... تشب یجمله آخرش رفتم تو فکر برگردم تو قلبش پادشاه

 عاشقم بوده و هست .... گهیداده بودکه برگردم .... م

 هضمش برام سخته .....  نیبود که دل منو شکوند .... ا یاون رفتاراش چ لیدل پس
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 بود انداختم دهیآروم و معصوم خواب یلینگاه به مهرسام که کنارم خ هی....  گرفتمیم ممویتصم دیبا

 بدون پدر بزرگ بشه ....  دیکرده که با یچه گناه پسرم

 .... ستهیخودش با یگاه محکم پشتش باشه تا بتونه رو پا هیتک هی دیداره .... با ازیبه پدرش ن اون

 رسام شده بخاطر مه یبرگردم .... حت دیبا من

 ... ارهیمن نم ی.... اما مثال به رو کنهیم یقرار یو ب زنهیکه هرشب با عکس کارن حرف م دمیدیم

 .... خواستمی.... آغوششو م کردیمن هنوزم کارنو طلب م ضیازون قلب مر ریغ به

 .... تونمینم گهیخودمو گرفتم که بهش فکر نکنمو برنگردم اما االن د یجلو یپنج ماه به سخت نیتوا

 لپـتاپو بستم .....  طیبل دنیبراش ننوشتمو بعد از خر یجواب

 زدم به مهرسام .... زل

 نگاهمو تو خواب احساس کرد که چشماشو باز کرد .... ینیسنگ انگار

 .... ریسالم مامان صبح بخ - 

 به روش باز کردم .... آغوشمو

 .... ریسالم پسر گلم صبح توام بخ - 

 ورتشو بشوره ....تا دستو ص سیسرو رفت

 اومد زل زد تو چشمام ... نکهیاز بعد

 .... یخوشحال یلیخ کنمیمامان احساس م -

 کردم .... تعجب

 که خوشحالم وروجک .... یدیاز کجا فهم -
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 .... زنهیبرق م تییایدر یکه چشما ییاز اونجا -

 دارم ... زیسورپرا هی.... برات  یبگم درست حدس زد دیبا -

 .... دیدستاشو بهم کوب یخوشحال با

 .... یزیچه سورپرا -

 باشه ... یچ ی... دوس دار هیبنظر خودت چ -

 بابام .... شیپ میمن دوست دارم که برگرد -

 .... نییانداخت پا یسرشو با ناراحت و

من  نکهیا یو برا دیکشیباباش درد م یتر شد اون داشت از دور یجد ممیناراحت مهرسام تصم افهیق دنید با

 ... گفتینم یزیناراحت نشم چ

 گرفتم سرشو اوردم باال .... چونشو

 بابا کارن .... شیپ میبرگرد میخواهیجمع کن م لتویبدو وسا -

 که چشماش برق زد .... خودشو انداخت تو بغلم و بارون بوسه هاش رو صورتم فرود اومد ..... دمیوضوح د به

 .... ستین یزیچ گهید نکهیا زارمیم هیپسرم از جونم ما یخوشحال یبرا من

 

 * .....^ادامه  ^*

 .... میریبگ یگرفتن چمدونا دست مهرسامو گرفتم تا تاکس لیتحو بعد،از

 ..... کردیقلبم بدجور درد م ماینشستم تو هواپ یوقت از

 راه برم  تونستمینم گهی.... د دیبریعرق کرده بود .... دردش داشت امونمو م بدنم

 .... ادیمن نفسم باال نم کمی مینیبش نجایا ایمهرسام ب -



 اصغرپور ایو پر ینینرگس خوئ -رفتن وقت 

 

 
675 

 

 ..... یانداختم رو صندل خودمو

 دستمو گرفت .... مهرسام

 .... شدهی..... مامان چ دهیمامان چرا رنگت پر -

 .... شمیمامان االن خوب م یچیه -

 نداشت .... یا دهیفا یامو مالش دادم ول نهیس قفسه

 تار شد .... دمید

 رو به بسته شدن بود ..... چشمام

 .... دمیاز درد گز لبمو

 ..... دمیبود که د یریتصو نیمهرسام آخر دهیترس چهره

 برام سخت شده بود .... دنیکش نفس

 **** 

 ))))) کارن (((((

 

 بودم که جوابمو بده ..... نیمنتظر ا هنوز

 و کنارگوشم نگهداشتم ..... لیرار کردم موبازنگ خورد  شماره رو نشناختم ... تماسو برق میمطب بودم که گوش تو

 الو ....  - 

 سالم بابا ....  - 

 .... هیگر ریزد ز هوی یباباش قربونش بره   ول یمهرسامم بود .... اله یصدا
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 .....  شدهیچ یکنیم هیگر یسالم پسرم .... مهرسام چرا دار - 

 ... دنیشور افتاد دستام شروع کرد به لرز دلم

 حالش بده ..... ایبابا مامان قلبش گرفته توروخدا ب  - 

 که  یچ یعنیرو سرم خراب شد ماتم برد  ایجمله اولش دن با

 گرفته .... قلبش

 .... نییشما ... شما کجا -  

 زنگ زدن آمبوالنس اومد .... ییخانم و آقا هی مارستانیب میریم میما دار  - 

 .... مارستانیازشون بپرس کدوم ب  - 

 گفت .... مارستانویاسم ب 

 .... ستیمامان حالش خوب ن ترسمیم ییمن تنها ایتوروخدا ب ییبابا  - 

 ... رسونمینکن پسرم االن زود خودمو م هیگر - 

 .... رونیکه قطع کردم روپوشمو درآوردم از مطب با عجله زدم ب تماسو

 سرد بود از شدت استرس .... دستام

 ....خودت بهمون رحم کن  ایخدا

 پشت رول و پامو رو پدال گاز فشار دادم نشستم

 وجودم پرشده بود از استرس .... تموم

 

  ادامه
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 خودم و رسوندم... یول یچجور دونمینم

 رفتم....  یاصل یبه طرف راه رو رشیگرفتن از پذ ییراهنما بعد

 .... دمیشنیکه صداش و م داشتمیمحکم و شمرده قدم برم انقدر

 .... اسمش و صدا زدم....دنیشروع کردم به دو کردیم هینشسته بود و داشت گر یمهرسام که رو صندل دنید با

 به سمت من.....  دنییپاشد و شروع کرد به دو یاز صندل دنمید با

 زانو نشستم و دستام و براش باز کردم...... خودش و انداخت تو بغلم... رو

 استخونامون بلند شده بود... یصداکه  میدادیو به هم فشار م گریهم د یجور

 کرد به هق هق کردن....  شروع

 .... شهیخوب م ینکن.... مامان هیو نوازش کردم و گفتم:پسرم گر موهاش

 کوچولوش پاک کرد و گفت:نکنه ما رو تنها بزار  یرو گونش و با پشت دستا اشک

 ..... تنــــها... من و مهرسام؟ ختیر دلم

 ........م؟نهیتونستیم ایبدون مح ایا

 مادر مهرسامه.. ایعشق منه.... مح ایمح

 عاشقانه مادرش و دوست داره....  مهرسامم

 ... میرفت رشیمهرسام جدا شدم و دستش و گرفتم و باهم به سمت پذ از

 ...  دیبود گفتم:سالم خسته نباش یکه خانم رشیبه پذ رو

 و بلند کرد و جوابم و داد...  سرش
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 ه؟یکنن ک یجراه یسلطان ایخانم مح خوانیکه م یخانم ؛پزشک دیببخش-

 هستند... یسپهر ریدکتر ام یاقا -

 راحت شد...  المیاسمش خ دنیشن با

 هامون بود.. یاز هم کالس یکی

 کنم؟  داشونیپ تونمیکجا م-

 یو شروع کنن ول یجراه خواستنیم نهایزودتر از ا شونی... ا نهیسنگ اریبس ی... عمل خانم سلطان نجایا انیاالن م-

 .... دنینم یپدر اجازه جراه ایهمسر و  تیرو بدون رضا یماریب چیه مارستانیب نیا رشیپذ

 و تکون دادم و تشکر کردم....  سرم

  نه؟یعملش سنگ یلیمهرسام گفت:بابا مامان خ میزدیقدم م یبه همون سمت قبل میکه داشت خمونطور

 .... دمیکش یقیعم آه

 ...دونستمینم ایمح یره رگ گرفتگدربا یچیه من

 به من نگفته بود یچیباره ه نیپسرم.... مامانت در ا دونمیبهش گفتم:نم رو

 بودم...  دهینفهم منم

  د؟یو تکون داد... رو بهش گفتم:مهرسامم تا االن کجا بود سرش

 ییبابا میگفت: ما کانادا بود یناراحت با

  ن؟یکردیم کاریچ-

 رفتمی.. من فقط اونجا کالس م یچیه-

 ؟یچه کالس-

 .... کیربات-
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 مهندس بابا نیبه شونش و گفتم:او افر دمیو مشت کردم و اروم کوب دستم

 زد.. لبخند

  ؟یدیفهمیحاال زبانشون و م-

 .... کردیباهام کار م ی... مامانشدمیاره متوجه م-

 ..دمیو بوس شیشونیپ

 ... دیبه گوش رس ومدیکه به سمتمون م یکس یقدما یصدا

 ی... خودش بود... دکتر سپهربرگشتم

 زد و باهام دست داد.. یلبخند دنمید با

 ... رونیب ادیب یخانمم زنده از اتاق جراه خوامیفقط م ریرو بهش گفتم:ام کیسالم و عل بعد

 ...دمیانجام م ادیاز دستم بر ب یو تکون داد و گفت: چشم... هرکار سرش

...... 

 

 وقــــت رفـــــتن #

 

 .... ادامه

 ((((( ....اری))))))مه

 

ل تو اتاق عم ایهشت ساعت بود که مح قای... به ساعتم نگاه کردم االن دق میپشت در اتاق عمل نشسته بود منتظر

 بود ....
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 ... فرستادیلب صلوات م ریو ز زدیقرار تر کارن بود که طول و عرض سالنو قدم م یهمه ب از

 نایازش دلخور بودم نگام افتاد به مهر ییجورا هینگفته بود ....  یزیچ یبه کس شیماریاز ب ایبود که مح بیعج برام

 ها پا به پام جلو اومده بود .... یکنارم بود و تو سخت شهیمدت هم نی...تو ادادیمامانو ماساژ م یکه شونه ها

 باعث شد که نگاها به سمتش بچرخه  ایپر یصدا

 ....  یمردم از نگران شهیتموم نم یعمل کوفت نیاوووووف پس چرا ا -

 و گفت ... دیکش ایبه کمر پر یدست ارشیک

 .... شهینگران نباش خوب م -

 خواهرم بود .... یکه باعث بهم خوردن زندگ یافتاد رو کوثر خانم .... تنها کس نگاهم

 .... پوزخند زدم .... خوندیدعا م لب ریدستش بود و ز یکیگوشه نشسته بود و قرآن کوچ هی

 رفت سمت مادرشو تو صورتش خم شد .... کارن

 ابروهاش جاخوش کرده بود .... نیب یظیغل اخم

و به  نه ایزنده بمونه  ستیتو اتاق عمله و معلوم ن مارستانیافتاده ....زنم رو تخت ب یبه چه روز میزندگ ینیبیم -

 کز کرده بود اشاره کرد ... یمهرسام که تو بغل مهد

ااا ... به تمام معنا یبدبخت هی گنیم نیبه ا ینیبینه ... م ایرو بچشه  یبچه ام دوباره بتونه مهر مادر ستیمعلوم ن -

 امیسر مح ییتوعه .....اگه بال ریهمش تقص نای... ا شمی.... دارم ذره ذره آب م شمیبدتر ... دارم نابود م نیاز یچ گهید

دم چون عقلمو دا بخشمی...،خودمو نم بخشمینه تنها تو بلکه خودمم نم بخشمتیوقت نم چیو ه ییمقصرش تو ادیب

 کردم ... جایشک ب ایدست تو و به مح

 .... رهیگیوگرنه آهم دامنتو م ادیبهوش ب ایدعا کن که مح پس

 .... دیلرزیبه خودش م تیفرط عصبان از
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 ی.. چ. گفتینم یزیو چ ختیریاشک م صداینشوندنش .... مادرش ب یبازوهاشو گرفتنو بزور رو صندل وانیو ک ارشیک

 در آروم کردن کارن داشت .... یسع وانیبگه .... ک تونستیم یداشت که بگه ... چ

 ..... یدیخودتو عذاب م شتریب ینطوریآروم باش داداش ا -

 .درد نکشه .. ایمح یمن حاضرم عذاب بکشم ول -

 گرفت و تو چشمام زل زد .... نیسمتش دستمو گذاشتم رو شونه اش نگاهشو از زم رفتم

 .... یبهتره فقط به درگاه خدا دعا کن شهیدرست نم یزیکارا و دادوهوار چ نیبا ا -

 و در آخر به تکون دادن سر اکتفا کرد .... کردیفقط بهم نگاه م حرفیب

 .... رونیه همراه پرستار اومدن بدر اتاق عمل باز شد و دکتر ب همونموقع

 بلند شد و به سمت دکتر رفت .... یبا عجله از رو صندل کارن

 زل زدم به دکتر ... کارن بالخره به حرف اومد .... یبا نگران  میسادیپشت سرس وا یهمگ مام

 حالش چطوره دکتر؟؟؟؟ ... شدیچ - 

 زد .... یلبخند دلگرم کننده ا دکتر

 ..... ارهیعمل سخت دووم ب نیا ریداشته که تونسته ز یقو هیخدارو شکر عملش خوب بود ... بن - 

iتو  فعال cu شهیم یخدا چ دیبه ام مینی.... تا بب هیبستر .... 

 .... کردیم هیرها شد و مامانم پرسوز تو آغوس مهسا گر یحرف رفت کارن رو صندل نیبعد از گفتن ا دکتر

 شکرت .... ای.... خدا دمیکش قینفس عم هی

 

 وقــت رفـــتن #
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 .... ادامه

 

 ))))کارن(((( ....

 

iساعت از منتقل شدنش به  چند cu گذشتیم ... 

 کسب اجازه از دکتر وارد اتاق شدم .... با

 ... ایمهرسام تو دستم بود ... زل زده به مح دست

 رفته بود  یقیفرشته به خواب عم هیمثل  عشقم

 شوربغالی.... ز نهیبش تونستیسمت تخت اما چون قدش کوتاه بود نم دییمادرش دستمو ول کردو دو دنیبا د مهرسام

 که بهش ایبوسه قشنگ رو پوست دست مح هیرو تخت .... خم شد و  نهیگرفتمو بلندش کردم .... کمکش کردم بش

 سرم وصل بود زد ....

 برات تنگ شده .... یلیشو .... منو بابا دلمون خ داری... توروخدا ب مییبابا شیپ گهید نی.... بب دارشویب یمامان -  

 .... کردمیلبخند به صحنه روبروم نگاه م با

 دستگاها بلند شد .... غیج یکه صدا شدیچ  دونمینم

 .... توریمان یآخه .... نگام افتاد به خط ممتد رو یچ یعنی نیحس ای

 فتم تو راهرو داد زدم ...بغلش کردمو ر عی... سر کردیم هیگر مهرسام

 پرستـــــار ..... دکــــتر ....  - 

 ....  ختیریبهم م شتریاعصابمو ب انیاطراف هیگر ی.... صدا دنییدو ایچندتا پرستار با عجله به سمت اتاق مح دکترو

 خودت بهمون رحم کن ..... ای.... خدا ریازم نگ امویمح ایخدا
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 نیبودمو مهرسام تو بغلم ع سادهیوا شهیمادرشو نداره .... پشت ش یندارم مهرسامم طاقت دور شویطاقت دور من

 .... کردیم هیابربهار گر

 نگهداشتنش نداشتن ... یبرا ییروین دستام

 اومد جلو و مهرسامو از بغلم گرفت .... بابا

 .... کننیبا دستگاه شوک وارد م ایکه به مح دمید

 .... شدیم ریقطره اشک از گوشه چشمم سراز هی شدید مکه بهش وار یهرشوک با

 .... نهیکردم تحمل وزنم برام سنگ احساس

 رفت ... لیبه کل تحل رومین دیکه دکتر کش یقیو نفس عم ایبرگشتن ضربان قلب مح دنیبا د اما

 نشستم .... مارستانیب یکایکف سرام همونجا

 شده بود ... نیسنگ سرم

 گرفته بود ..... ادیز هیکه از شدت گر دمیشن ارویپر یصدا

 سرم .... ریز یبر دیکارن فشارت افتاده با  - 

 بلند کردمو به پسرم زل زدم .... سرمو

 مادرش .... یبرا یاز ترس و نگران زدیآغوش بابا هق م تو

 ....و خودشو انداخت تو بغلم  دییتأمل بکنه دو یلحظه ا نکهیبه روش باز کردم اونم بدون ا آغوشمو

 شد ....  یاونطور هویبابا مامانم چرا  - 

 کوتاهش زدم ... یبوسه رو موها هی

 تموم شد حال مامان خوبه ..... گهیپسرم د ستین یزینترس چ - 
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 وقـــت رفـــتن #

 

 .... ادامه

 

 ایبودن که مح نیبودن انگار منتظر ا قراریب یجور هی.... همه  رونیبهم سرم وصل کردن از اتاق اومدم ب نکهیاز بعد

 ... وفتهین یا گهیو اتفاق د ادیبهوش ب عتریهرچه سر

ه ب توییایدر یچشما یخوایم یبود .... پس ک هوشیشدم .... هنوز ب ایبدم وارد اتاق مح تیاهم یبه کس نکهیا بدون

 رو دستش گذاشتم .... مویشونیو پ ینشستم رو صندل یآخه لعنت یروم باز کن

 .... از ته دل از اعماق وجودم هق زدم .... کردمیم هیگر نطوریبار بود که ا نی... اول دیترک بغضم

 دختر ..... ایسکته رو رد کردم .... بهوش ب هی شیپ قهیچند دق نیهم

توهم  دیدستش تکون خورد ....سرمو به سرعت از رو دستش بلند کردم ..... فکر کردم شا یکردم انگشتا احساس

 زده باشم ....

 صداش زدم .... یبا خوشحال لرزهیکه پلکاش م دمید یوقت اما

 جان ... ای... مح ایمح -

 به سمت در اتاق رفتمو بازش کردم .... عی.... سر خوردیتکون م لباش

 گفتم .... جانیمقدمه با ه یبه سمتم .... ب دینگاها چرخ همه

شدنو به سمت اتاق رفتن .... خنده ام  بلند یلحظه شوکه شدن و تا به خودشون اومدن همگ هیبهوش اومد ...  ایمح -

 .... نجایآدم ا نهمهیگرفت ا

 اش کنه ..... نهیتا معا میباهم به سمت اتاقش رفت ایمح یسمت اتاق دکتر رفتمو بعد از دادن خبر بهوش به

 تو اتاق کپ کرد .... تیجمع دنیبا د دکتر
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 رفت که تو بغل مادرش بود .... ایکرد و به سمت مح یخنده آروم هیبعد  اما

 به حرف اومد ... دکتر

 استراحت کنن .... دیبا یخانم سلطان نیتجمع کرد نجایچخبره ا -

 .... میعمل فوق العاده شما هست ونیدستتون درد نکنه دکتر حال خوب خواهرمو مد - اریمه

 بود .... فهیوظ کنمیخواهش م - یسپهر دکتر

 نداره رفت .... یکرد و گفت که مشکل نهیرو معا ایمح نکهیاز بعد

 .... زدیحرف م سایو پر یو فاط یداشت با پر ایسمت مح رفتم

 خودم بود زد رو شونه ام .... یکه پسرعمو سایشوهر پر الوهیت

 چشمت روشن داداشم ..... - الوهیت

 روش لبخند زدم .... به

 .... یممنون لطف دار یلیخ -

 و محمد اومدن داخل .... ایمیاتا باز شدو ک در

 رفته بود باهم نامزد کردن ..... ادمیبودم که به کل  ریمدت درگ نیتو ا اونقدر

 .... دمیبوس شویشونیبدم خم شدمو پ تیاهم یبه کس نکهینشستم بدون ا ایتخت کنار مح رو

 .... زمیحالت خوبه عز -

 خو ... خوبم ... مهرسام .... کوش ... -

 بابا اومدن داخل ....مهرسامو  همونموقع

 .... دیگرفت وبوس اروی....نشوندمش رو پام و اونم دست مح ایسمت مح دییسالم مامان و دو - مهرسام
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 .... رفتیقربون صدقه اش م یهع امیمح

 ..... دمیمامان کوثر و شن یصدا

 وقت تنها باشن .... نهمهیبعد ا نیبزار رونیب میبهتره ما بر -

 و دوباره سرجام نشستم .... رونیادم بباهاشون فرست مهرسامم

 بود چونه اشو گرفتمو سرشو به سمت خودم برگردوندم .... یا گهیسمت د سرش

 زدم تو چشماش .... زل

 .... یکه سکته ام بد یداشت نوی.... چرا قصد ا ایمح یریکه م یچرا بهم نگفت - کارن

 سکوت کرد .... کمی

واسه ات ارزش ندارم و مهم  گهیکه د کردمیسردتو نسبت به خودم تحمل کنم .... فکر م یرفتارا تونستمیچون نم -

 .... ستمین

رم مهرسامو با خودم بب خواستمینم ی.... من حت یکن یزندگ یتونیبرم تو راحتتر م تیکردم که اگه من از زندگ فکر

 اون به اسرار خودش اومد .... یول

 .... ایامان کوثر بود منو ببخش .... وگرنه من عاشقانه دوستت دارم محم یحرفا ریسردم تحت تاث یرفتارا -

 روم لبخند زد .... به

 شکست هیمن طاقت  یباهام سرد رفتارنکن گهیدوستت دارم ... اما بهم قول بده که د یلیمنم خ زمیعز دمیبخش -

 دوباره رو ندارم ....

 بهت .... دمیقول شرف م -

 خوش فرمش نشوندم ..... یبوسه کوتاه رو لبا هیشدمو  خم

 خنده اش گرفت ... ایکارم مح نیتو جام صاف نشستم باا عیتقه به در اتاق خورد سر چند
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 لبخند بسنده کرد .... هیکه داشت نتونست بخنده و به  یبخاطر درد اما

 کوثر بود که درو باز کرد .... مامان

 تو ؟؟؟ .... امیب تونمیم -

 تکون دادم ....سرمو  فقط

 .... ستادیمن ا یروبرو ایداخلو کنار تخت مح اومد

 

 وقــت رفــتن #

 

 .... ادامه

 

 ((((ای))))مح

 

 کنارم قرار گرفت .... قایخانم اومد،دق کوثر

 حالت خوبه دخترم ؟؟؟.... -

ه خوشحال باش کشمیکه م یدخترم ....انتظار داشتم االن از درد گهیکه به من م شدهیچ یعنیکردم ازرفتارش  تعجب

 تصورم غلط بود .... نکهی.... اما مثل ا

 گفت ... دیتعجبو تو چشمام د یوقت

تر بزرگ هیاز رفتار گستاخت با  یجوابمو داد یو تو اونطور میکه تو پاساژ بود و باهم برخورد کرد دارمونید نیاول -

 ... ومدیاصال خوشم ن
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 و ناراحت شدم .... یعصب یلیازدواج با تورو گرفت اونروز خ میکارن تصم نکهیا تا

از  یتداش تیکه تو زندگ یو مشکالت یو سخت یستین کردمیکه تو اونطور که من فکر م دمیمدت فهم هیبعد از  یول

 محکمو مغرورو ساخته .... یایمح نیتو ا

 که باهات خوب رفتار کنم ... ذاشتیغرورم نم اما

 رفتار من برات قوزباال قوز بود ..... نیو ا یبود دهیکش یادیز یها یسخت تو

 که مبادا غرورم له بشه .... اوردمیخودم ن ینگرانت شدم اما به رو یو تنهامون گذاشت یرفت یوقت

 اومدم بگم که ..... دمیپسرمو د یطاقت یب یامروز وقت اما

 زد .... میشونیبوسه رو پ هیشد و  خم

 حاللم کن دخترم ....  -

 .... دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

 به حرف اومدم .... منم

 بوسه رو گونه هیحرفارو کوثر جون و  نیا دیبه شما بدهکارم نزن شمیچند سال پ یادب یاز ب یمعذرت خواه هیمنم  -

 کرده بود کاشتم .... سشینمورش که اشکاش خ

 پاک کرد ... اشکاشو

 ...؟؟؟؟ یدیمنو بخش یعنیجان  ایمح -

 لبخند سرمو تکون دادم .... با

 وقته ... یلیخ -

 .... کردیداشت نگاهمون م یافتاد به کارن که با لبخند قشنگ نگام

 ..... کردمیکاملو کنار کارن احساس م یخوشبخت هیداشتم طعم  تازه
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 ..... ی......ادامه بزود

 

 رفتــن_وقــت

 

 ... ادامه

 

 )))))شش ماه بعد(((((

 #ایمح#

 

کرده باهام .... واقعا  رییماه رفتارش به کل تغ شیش نیبگم تو ا دیبا میخونه کوثرجون دعوت بود یهمگ ناهار

ک هم خش ایمیو ک مایفاط میشستیظرفارو م میداشت ای.... منو پر ستین نمونیب یکدورت گهیخوشحال بودم که د

 .... کردنیم

 بحثو باز کردم .... سر

 ....عملت چطور بود  روزیجونم د یدکترپر -

و پرهام خواب  ارشیاومدم خونه ک گهیخسته ام کرد .... د یلیخ دیهشت ساعت طول کش قیدق یخوب بود ول -

 زخمت بهتر شده ها .... ایمح یبودن .... راست

 کنار رفته بود ... کمیکه  زمیبول قهیافتاد به  نگام

 بهتر شده .... یلیخ کنهیاوهوم کارن هرشب چک م -
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 ... هیاالن حست چ یمح -

 گفتم ... یو مکث یفکرکردن چیه بدون

 کردم هیخواهرم هد یبایلبخند از اعماق وجودم به صورت ز هیخوشبختم ... و  یلیخ یلیخ یلیکه خ دونمیفقط م -

 مدت .... نیمن کمتر از خواهر نبودن تو ا ی.... برا

 بلند شد .... مایفاط یصدا

 خوشبختما .... گهیم نیهمچ -

 کامل کرد .... مارویهم جمله فاط اینداخت پرا ینگاه به پر هی

 بخند .... یخنده حاال نخند ک ریباهم زدن ز ییزدو دوتا یچشمک به فاط هی...  میستیکه انگار ما خوشبخت ن -

 چشم غره توپ به جفتشون رفتم ...  هی

 ها ... وونهید نیستیحرفو زدم که شما خوشبخت ن نیا یهــر هــر من ک -

 کوثرجون مانع ادامه بحثمون شد .... یصدا

 آماده نشد ؟؟؟؟  تونییدخترا چا -

 جواب مادرشو داد .... دیخندیوسط فقط به بحث ما م نیکه ا ایمیک

 .... مایچقدر ظرف شست میدیکش قینفس عم هیتموم شد  ظرفا

 ییاز جونشون منم با چا زتریعز یشوهرا شیببرن پ فشونویتشر یگرام یخب ظرفا تموم شد زنداداشا - ایمیک

 .... رسمیخدمت م

 ....  میتر از جونمون نشست زیعز یکنار شوهرا ایمیو به قول ک ییرایتو پذ میاز خدا خواسته رفت ییسه تا مام

 ... کردنیم یسه تا فرشته خوشگل داشتن باز نیافتاد به مهرسام و پرهام و فرزان که ع نگام

 از درگاه آشپزخونه خارج شد و به همه تعارف کرد و کنار محمد نشست ...  یچا یپراز فنجونا ینیبا س ایمیک
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 ... ومدنیبه هم م چقدر

 کرد ... هیهمسرش هد یلبخند زد و نگاه پراز حس دوس داشتنشو به چشما ایمیبه صورت ک محمد

 ... ادیدر ب مایفاط یباعث شد صدا نکارشیا که

 .... یدارن یکنترل چیرو لبخندات ه شدهیمحمد خان چ -

 شل شده .... شمیتا بناگوشت باز بود خب منم زن گرفتم ن شتین یکردیشوهر م یداشت یتوام وقت یچیه -

 .... یبود ینطوریا یتو شوهر کرد گهیم کنهیصاف صاف تو چشم من نگاه م کشهیعه نبابا خجالتم نم -

 زن باباس .... یکه گفت ییجواب عه نبابا یآبج -

 .... میدیحرف محمد خند نیهممون به ا هوی

 زنگ خورد .... میگوش

 ها االن زنگ زده .... بهیبود .... وااا عج ینگاه به صفخه اش انداختم مهد هیاپن بود  رو

 برقرار کردم ... تماسو

 الو سالم داداش .... -

 اومد .... یوروجک عمه مهتا کوچولو ازپشت گوش یصدا

 سالم عمه منم مهتا .... -

 بخورم ... گرتویج یزنگ زد شدهیعمه چ سالم خوشگل -

 ستیو مامانم حواسشون ن اریبابا و عمو مه دمیعمه دلم برات تنگ شده بود گفتم زنگ بزنم .... در ضمن د یچیه -

 دیخند زیزنگ زدم .... ر یمکیقا

 رفته بود خنده ام گرفت .... یکه به خود مهد طنتشیش از

 دور هم جمع بودن .... خط سروصدا بود .... فکر کنم همشون پشت
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 عمه بابا اومد .... یوا - 

 .... دمیرو شن یمهد یقطع کنه صدا نکهیاز قبل

 ؟؟؟  یزنگ زد یاجازه به ک یوروجک بابا باز ب - 

 رو از دست مهتا گرفت .... یگوش 

 .... ایالو مح - 

 دخترت ... نی... از دست ا یسالم داداش خوب - 

 به مهسا رفته .... ختناشیکرم ر نیکنم ا فکر

 عاشقش نبودم ....  نقدریکه ا رفتیمن  نم یخواهر گلم .... درضمن مهتا اگه به مهسا میسالم عال -

 ... لیبابا زن ذل - 

 ... میچاکر - 

 .... ادیچخبره چقدر سروصدا م - 

 .... دارم ... نایاریخونه مه میآره اومد - 

 نذاشت حرفشو ادامه بده .... اریمه

 ... دمیشن ارویمه ی.... بعدش صدا گمیخودم بهش م رویگوش بده - 

 الو سالم خانم گل .... - 

 من خواهر گلم ... خانم گل همسرته برادر  .... - 

 خانم گلمه خواهر ... نایمهر ستین یدر اون که شک -

از صدات معلومه رو  یچرا انقدر خوشحال نمیتر .... حاال بگو بب لیزن ذل یکیاز  یکینچ نچ نچ دو تا داداش دارم  - 

 .... یکنیم ریابرا س
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 .... شنیدختر کوچولو خوشگل م هیخانم بازم دارن عمه  ایبرام .... مح هیروز خوب یلیآره خ - 

 لحظه رفتم تو شوک .... هی

 .... یعنی - 

 .... شمیم شهیمنو مامانش  خوشگل م نیدختر که ع هی یدارم بابا یعنی  - 

 که باعث شد همه نگاها به سمتم بچرخه .... بلند گفتم ... دمیکوتاه کش غیج هی یحالخوش از

 و رو به جمع گفتم  یداداش گمیم کیتبر - 

 دختره .... اریبچه مه تیجنس - 

قطع  وریگفتم گوش کیحرف زدمو بهش تبر نامیبا مهر نکهیگفتن .... بعد از کیکردنو تبر یابراز خوشحال همشون

 کردم ....

 سرجام کنار کارن نشستم .... دوباره

 بود .... میزندگ یروزا نیاز بهتر یکی امروز

 دل عمه .... زیپنج ماهه باردار بود و قرارشده بود که اسم دخترکوچولوشونو بزارن مهرانا ... عز نایمهر

 

 رفتن  وقت

 

 .... ادامه

 

نفر  شیکنن ... که ما ش سیساختمان پزشکان تاس هیکه  خواستنیم دیدست کش وانیو ک ارشیاز بحثش با ک کارن

 .... ساختمان پزشکان آرتابان .... میتوش کار کن
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 شد و در گوشم گفت .... خم

 .... میبرو حاضر شو که بر یکه خورد توییچا - 

 بره .... خواستیم یزود نیکردم کجا به ا تعجب

 خودش کنار گوشش گفتم ... نیع

 .... یزود نیکجا به ا - 

 .... یفهمیم یرفتن گهید نویا  - 

 به سمت اتاق رفتم تا لباسامو عوض کنم  مییبه نشونه مثبت تکون دادمو بعد از خوردن چا سرمو

 ... کردنیهمه با تعجب نگام م رونیاومدم ب یوقت

 عه کجا  ؟؟؟؟ -  مایفاط

 .... نیریچرا انقدر زود م -  ایپر 

 .... میبر دیکارن کار داره با - 

من آماده ام از جاش بلند شد و رفت دست مهرسامو  دید یکه باز مشغول حرف زدن با پدرشو پسرا بود وقت کارن

 گرفت ...

 کرد .... یو با همه خدافظ میکنیما فعال رفع زحمت م - 

 ... نیسمت ماش میکردمو راه افتاد یبا همشون خدافظ منم

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

 ه کارن نگاه کردم .... که باعث شد با لبخند جوابمو بده ....بهشت زهرا با تعجب ب ریمس دنیباد

 تنگ نشده .... یلیدونفر خ ینگو که دلت برا یکنینگام م ینطوریچرا ا هیچ - 

 دادمو چشمامو بستم .... هیتک یصندل یبه پشت سرمو
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 تنگ شده بود .... یلیدلم خ چرا

 تنگ شده بود .... یلیپسر بزرگترم خ یبرا الدمیم یبرا دلم

 .... کردمیباز کردم جوشش اشکو تو چشمام احساس م چشمامو

 به صورت مهربون و جذاب کارن لبخند زدم ... دیکه از گوشه چشمم چک یبا قطره اشک همراه

 پارک کرد .... نویو ماش دیبود به همراه گالب خر الدیسرراه گل رز سرخ که گل مورد عالقه م کارن

 رفتم  الدیبه سمت قبر م میمستق شدم .... ادهیپ

 ..... ومدنیو مهرسامم پشت سرم م کارن

 من قرار گرفتن .... یکنارش،نشستم کارن و مهرسامم روبرو دمیسنگ قبرش که رس به

 قبر پسرمون بود ....  الدیقبر م کنار

 .... دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 بوسه زدم .... الدویاسم پاک م یشدمو رو خم

 پر مهرش .... تنگ شده بود ..... یحرفا یعطرتنش برا یصداش برا یبرا دلم

 لب براش فاتحه خوندم .... ریز

 رو سنگ قبرشو شستم .... ختمیگالبو ر و

 نوازش داد .... موینیخوش گالب ب یبو

 گالرو رو سنگ قبرشون پرپر کرد .... خوندیهمونطور که فاتحه م کارن

 سرم دردودل کردم ...پ الدویعالمه با م هیدلم  تو

 .... الدیفوت م خیتولد و تار خیبغل کردمو زل زدم به تار زانوهامو
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 سالش بود .... ۲8 فقط

 شکست .... نمونویب نیمهرسام سکوت سنگ یصدا

 .... کنهیم هیکه مامانم براشون گر هیماله ک کیاون سنگ قبر کوچ هیآقا ک نیبابا ا -

 افتاد به مهرسام .... نگام

 ارن باعث شد به چهره اش نگاه کنم ....ک یصدا

 و کنارش الدهیآقا هم که اسمش م نیبرادر بزرگتر توعه پسرم ا دهیخواب کیقبر کوچ نیکه تو ا یآقا پسر نیا -

 باباشه .... دهیخواب

 

 رفتن  وقت

 

 .... ادامه

 

 از تعجب گرفت .... یمهرسام رنگ یصدا

 .... یستیاگه داداشمه پس چطور باباش شما ن -

 زل زد تو چشمام .... کارن

وقتشه که مهرسام از گذشته مادرش باخبر شه  گهیبراش بگو د زویهمه چ یعنیبا زو بسته کردم .... که  باری چشمامو

.... 

 آدم بزرگ درک و فهم داشت .... هیاز  شتریسنش کم بود اما ب نکهیا با

 کرد ... فیبراش تعر زویکارن همه چ یوقت
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 برادرشو بوسه زد .... الدویسنگ قبر م یخم شدو رو مهرسام

 راهشونو باز کردن .... گذاشتم که چشمام ببارن ... اشکام

 بد کشتتش .... یایکه آر ادیمن به حساب م یبابا ییجورای شونیپس ا - مهرسام

 آره پسرم ... - کارن

 .... الدیو داداش م الدیبابا م یعنی - مهرسام

 لحظه سکوت کرد و بعد نگاهشو به طرف من چرخوند .... چند

 مامان ؟؟؟  -

 صورتش لبخند زدم .... به

 جان مامان ؟؟؟؟ -

 میندگداداشم تو ز الدویاز وجود بابا م یلی..... منم خ یبابا کارنو دار الدویبابا م تیکه تو زندگ یخوشبخت یلیتو خ -

 ا دارمشون .....خوشحالم که به همراه شم میلیخوشحالم .... خ

 که گفت عرق لذت شدم ..... یالدیلفظ بابا م از

 تو بغلم .... دیخز دویبه روش باز کردم .... خند آغوشمو

 .... کردیبا محبت فراوون به ما نگاه م کارن

 .... یاریام م یآبج هیمامان برام  -مهرسام  -

 که زد تعجب کردم .... یمقدمه ا یحرف ب از

 .... یخواهر افتاد هیاشتن د ادیچطور االن  -

 داشته باشم ..... میآبج هی خوامیداداش دارم و م هیخب  -

 به حرف اومد ... دینگاه منو د ی.... وقت کردینگام م یطونیکارن نگاه کردم که با لبخند ش به
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 .... ارهیدختر خوشگل برام ب هیکه مامانت  خوادیاتفاقا پسرم منم دلم بدجور م -

 حرص نگاش کردم .... با

 که تو کارم به وجود اومده بود .... یشلوغ نیبا ا ارمیمونده بود که بچه ام ب نیهم

 ....  زدیبود و چشماش برق م طونیکارن همچنان ش نگاه

 تو کله اشه .... یطانیش یکنم که نقشه ها فکر

رو لبام  زیبوسه ر هیبه مهرسام  توجهیسرداد و خم شد ب ی.... قهقه بلند دینگاه پراز حرصمو رو خودش د یوقت

 نشوند ....

 از آرامش بشه .... زیکارش باعث شد سرتاسر وجودم لبر نیا با

 رو لبم نقش بست .... حیلبخند مل هیشده بود  یخنده مهرسام قاط یخنده کارن که با صدا یصدا از

 .... دنیخندیپسرمونم االن داشتن م الدمویکه روح م مطمئنم

 نشسته بودم ... میاالن کنار خانواده واقع من

 .... ینه سه نفر میبود یپنج نفر ه،خانوادهیاصل ما  در

 کردم به کارن .... رو

 تو صدام ... ختمیکه نسبت بهش داشتمو ر یاحساس همه

 ازت ممنونم کارنم .... یلیبه همون اندازه ام عاشق توام ... خ الدممیبه همون اندازه که عاشق م - 

 .... دمیعاشقت بود عاشقت هستمو جونمم بخاطرت م الدیمنم اونقدر که م ایمطمئن باش مح - 

 کاشت .... میبوسه رو پوشون هیشد و  خم

هستمو خواهم بود .....  ایزن دن نیو دوتا پسرام خوشبخت تر میزندگ یدوتا مردا یعنی میکنار چهار تا گل زندگ من

 شــکــرت  ـــایخـــــدا سرمو رو به آسمون بلند کردم .....
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★★★★★ 

 ..... نیا ستیتپش قلب من ن یصدا

 توست ..... دنیدو الیخیب یصدا

 انصاف .... ی..... ب یزنیام پرسه م نهیمحابا در س یب که

 ....... تورا بخــــــــدا .......

 آرام تر گام بردار .... یکم

 ..... یدهیآنجا که تو جوالن م یدانینم مگر

 نازک شده اند ...... شیها وارهید

 ..... شهیتر از هم شکننده

 ..... کنندیروزها اشک و خون باهم پمپ م نیا

***** 

 ..... ستیآسان ن یزندگ

 است .... ــبیپراز فـــرازونش یجـــاده ا همچـــون

 نشو و بدان که .... ـــدیناام چـــگاهیه پس

 در انتـــظار توســــت ..... یخوشبخت

 

 ⚜ ـــانـیپـــــا⚜
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 .... ۱۳۹۶آبان ماه سال  ۲8اتمام :  خیتار

  ۲0:۲۶:  ساعت

 .... رسهیانشااهلل به چاپ م یریچشمگ راتیوقت رفتن با تغ رمان

 اصغر پور(  ای..... )پر کنمیم ــژهیتشکـــر و تونیاز همـــراه دوســــتان

 

 وقت رفتن به قلم : رمان

 اصغرپور  ایو پر ینیخوئ نرگس
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