
حیمثل مس میم

_دل تو دلم نبود که بدونم رشته مورد

نه  ایعالقمو قبول شدم  

مانتو شلوار هیخونه رو با  یتو یلباسا

سرم مرتب کردم  یعوض کردمو شالمو رو 

خونه رو برداشتمو از اتاقم اومدم دیپولموکل فیک

  رونیب 

خونه نبود  یمعمول کس طبق



 

  رونیرفتم ب دمویپوش کفشامو

 

 تند تند راه برم که زودتر برسم  کردمیم یسع

 

 یراه رفتن به دکه روزنامه فروش قهیدق۱۰از  بعد

  دمیرس

 

 از دکه گرفتمو پولشو حساب کردم  یا روزنامه

 

  ستادمیا یرو برداشتمو گوشه ا ادهیبه کنار پ یقدم

 

باال شروع کردم به خوندن و تند و با دقت نگاه  از

  کردمیم

 

  دمیرسیبه اخر اسما م شتریب هرچقدر

 



  شدیم شتریو استرسم ب جانیه

 

 که اسممو  شدمیم دیداشتم نا ام گهید

  دمید

 

 دوباره نگاه کردم  دمیفکر کردم اشتباه د اول

 

 که ساعت ها یشکرت ،رشته ا ایخدا یوااااا

 

 بخاطرش درس خوندمو جون کندم باالخره 

 

 قبول شدم  

 

 چشممام جمع شده بودو یاشک تو یخوشحال از

 

 تار کرده بود  دموید 

 



 بزنم  غیج یاز خوشحال خواستیم دلم

 

  شدینم ابونیوسط خ اما

 

 راه اومده رو یوصف نشدن یخوشحال با

 

 برگشتمو خودمو به خونه رسوندم  

 

 میباهاش تقس موینبود که خوشحال یکس

 

 نبود که بغلش کنم و روزنامه  یکنم ،مادر 

 

 دمینشونش بدمو بگم که به ارزوم رس رو

  

 شمیچند لحظه پ یفکر به گذشته خوشحال با

 

 رفت  ادمی 



 

 باعث شد  میگذشته و زندگ نیهم دیشا

 

 به هدفم مصمم تر شم  انقدر

 

 تخت دراز  یعوض کردمو رو لباسامو

 

 بالشتم ریسادمو از ز اینوک یگوش دمیکش

 

 رو گرفتم بعد از  ایشماره رو دراوردمو

 

 شادش یصدا دنیبوق جواب داد ،باشن چند

 

 لبم اومد  یرو یلبخند

 

 قبول شدم شهیباورم نم انیمر ی:وااااای_رو

 



 ؟یقبول شد یچ تو

 

 سرکارش بزارم صدامو اروم کردمو  یکم اومدم

 

 گفتم  زدیدرش موج م یکه ناراحت یلحن با

 

 :خوش به حالت ،اما من قبول نشدم  انی_مر

 

 تو دختر،امکان نداره... یگیم ی؟چی:چای_رو

 

 شهیباورم نم یاز من خوند شتریب تو

 

  هیگر ریزدم ز یشیحالت نما به

 

 از دست نده دتوینکن ،ام هیان؟گری:مر ای_رو

 

  یشیسال بعد قبول م شاهللیا 



 

  دمویخندیم زیحرفاش خندام گرفته بودو ر با

 

 ، شدیمتوجه نم اون

 

 زدم ینتونستم خندمو کنترل کنمو پق اخرسرم

 

 خنده  ریز 

 

 ؟؟؟؟؟ی:تو منو سر کار گذااااااشتای_رو

 

 از گوشم فاصله دادمو  ویزد که گوش غیج انقدر

 

  گفتیهاش و تهداداش که م غیج به

 

 _مگه دستم بهت نرسه .....

 



 نکردمو توجه

 

 و قطع کردمو چشمامو بستم... یگوش
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 غرق در فکر گذشته شدم که خوابم برد  انقدر

 

  انی......مرانی_مر

 

  زدیبود که داشت منو صدا م یقشنگ یصدا چه

 

 مادرم بود  یصدا

 

  کردمیچشمم اطرافو نگاه م با

 



 برداشتم و  یباغ قدم نیا یبرهنه تو پا

 

 رفتم  زدیصدا که منو صدا م سمت

 

 انقدر چهره  دمید یپشت درخت مادرمو

 

 بود که غرق در لذت نگاه کردن به ینوران

 

 شدمو گفتم : صورتش

 

 اخرش تالش هام  یدی:مامان دانی_مر

 

 دادو موفق شدم  جواب

 

و مطمنم  یباهوش یلیخ زم،توی_مامان مهتاب:آره عز

 به

 



 ، یرسیم یخوایکه م اونچه

 

 باز کرد که به اغوشش برم  دستاشو

 

 آغوشش  یبرداشتمو خودمو تو یقدم

 

 دمیچشمامو بستمو عطرشو نفس کش انداختمو

 

 

 که باز کردم ،متوجه شدم که پتو  چشمامو

 

  کنمیبغل کردمو دارم بوش م رو

 

 یدلم برا شتریبودم ب دهیکه د یخواب از

 

 چشمام جمع شد  یتنگ شد و اشک تو مامان

 



 روح مادرم خوندم  یشاد یبرا یا فاتحه

 

  ستین شمیپ ایدن نیا یخوشه ،اگر تو نیبه هم دلم

 

 به خوابم  ادیم یاز همونجا هوامو داره و گه گاه اما

 

 به بدنم دادمو بلند شدم  یقوس کش

 

 کج کردمو  یبهداشت سیسمت سرو راهمو

 

 صورتمو شستمو و خشک کردم دستو

 

 اشپزخونه شدم  داخل

 

 سوت یلیکه مامان رفته خونه خ یوقت از

 

 ،بدترم شده  تهیشده ،بااومدن اون افر وکور



 

 گرفتم شام درست کنم  میتصم

 

  دیذهنم نرس بهیزیهرچقدر که فکر کردم چ اما

 

 رو نگاه کنم  زریگرفتم داخل فر میتصم

 

 هست  یچ نمیبب

 

 .... کنمیبود ،پس زرشک پلو با مرغ درست م مرغ

 

 سال اول و مجبور  کیرفتن مامان  بعد

 

 که پدرم  رمیبگ ادیکل غذا هارو  شدم

 

 رو احساس نکنه یلحاظ کمبود نیازا

 



 و بعد  کردمیاشتباه فکر م نکهیمثل ا اما

 

مادرم کمبودپدرم تنها درست کردن غذا نبود  رفتن

 بلکه....

 

 شدم واسه خودم یاستاد یآشپز یتو گهید خالصه

 

 اومدم رونیگوش خراشش از فکر ب یصدا با

 

 سرمو سمتش برگردوندم  و

 

 از تو یهنر هی:اووم خوبه ،باالخره ما هی_سم

 

  یشیآشپز م هی ینش یچیراحت شد ه المی،خ میدید 

 

 شیدارو کوته فکر شیزبون ن نیبه ا یپوزخند

 



 بهش زدمو از کنارش رد شدم  یزدمو تنه ا 

 

 

 

 سالم که بود مادرم بر اثر سرطان از ۱۵

 

 رفت و منو پدرمو تنها گذاشت  ایدن

 

بود که تا  نیازدست دادن مادرم انقدر برام سنگ غم

 یمدت

 

 حرف بزنم  تونستمینم یبودمو با کس رشدهیگ گوشه

 

 بردن  یدکتر روانشناس شیاون مدت منو پ یط

 

 بهتر شدم، یلیتحت درمان بودم،خ یمدت و

 



 که  دمیرس جهینت نیخوب فکر کردم به ا یوقت

 

 کمک حال پدرم باشم  دیبا

 

 سن نداشتم اما با  شتریسال ب۱۵ نکهیا با

 

 دو بار غذا  یکیو خراب کردن  تالش

 

 گرفتم ادی باالخره

 

 عالوه بردرس خوندن و کار  گهید حاال

 

 خونه که مامانم قبال  یخودم ،کارها یها

 

  دیدوش من بودو من با یرو دادیم انجام

 

 دادمیم انجام
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 که مادرم و از دست  یسال از وقت کی

 

 نسبت میو حال روح گذشتیم میبود داده

 

 قبل بهتر شده بود  به

 

 مدرسه که برگشتم خونه  از

 

 دربود  یجفت کفش زنونه جلو هی

 

 عمه  یباز کردمو رفتم تو که با صدا درو

 



 ستادمیجام ا سر

 

 سال از فوت اون  کی_مهسا:آرمان جان،برادر من 

  گذرهیم امرزیب خدا

 

 رو  امرزیهم که بهت گفتم سال اون خداب قبال

 

 ، یکرد بهونه

 

 هم که رفت ،انقدر دست دست  سالش

 

 هم ک تا  انیها ،مر رهیاز دستت م یکنیم

 

 کنارت بمونه و تونهیعمرش نم اخر

 

 تک و تنها  یمونیو تو م کنهیک ازدواج م باالخره

 



  هیبه  اجیک تو احت یستیمتوجه ن چرا

 

 تا اخر عمرت تک و تنها  یتونیو نم یدم دار هم

 

 کردن  یزندگ نطوریا تونمی،من نم یکن یزندگ

 

 فردا قرار  یبرا نی،بخاطر هم نمیرو بب تو

 

  نیونو بزنگوشه حرفات هی نیبر گذاشتم

 

 زده بود خشکم

 

 که با  ینتونستم بغض گهیجلو در بودم د هنوز

 

 گلوم به وجود  یعمه تو یحرفا

 

 بودو هضم کنم دستمو جلو دهنم  اومده



 

 بلند خودمو به اتاقم رسوندم  یبا گام ها گذاشتمو

 

 بستن در اتاق انگار که بابا متوجه حضور من شد  با

 

  یقفل کردمو پشت در نشستم و قطره اشک ها درو

 

 و صورتمو  ومدنیم یگریپس از د یکی سمجم

 

  کردنیم سیخ

 

 در کالفه ام کرده بودو بابا بود که  یصدا

 

 که درو باز  گفتیم دویکوبیمشتاش به در م با

 

  دهیم حیتوض کنم

 



  دویلرزون کل یپشت در بلند شدمو با دستا از

 

  چرخوندم

 

 

 دمیکالفه بابا رو د چهره

 

 به  اجیداد که احت حیتوض یروز بابا جور اون

 

 داره که بتونه هم دمش باشه ،و اونجا بود  یکی

 

 متوجه شدم که

 

  یمن کمبود هاو خلع ها یپخت و پز و کارها تنها

 

  کردیرو جبران نم پدرم

 



  هییتنها تونستمینشد اما نم یچند دلم راض هر

 

  نمیبب پدرمو

 

 زدیکه عمه ازش حرف م یبعد همون زن یچند

 

 شد زن بابام  

 

 که دیطول نکش یاول مهربون بود ،چند یروزا

 

 پاش  یرفتارش با من عوض شد و انگار جا که

 

 به من نشون داد شویشده بود که اخالق اصل محکم

 

 هاش  ییازم گرفت ،با رفتارشو بدگو پدرمو

 

 به من اخالق پدرمم باهام عوض شد  نسبت



 

 ازم گرفت  دممیام نهات

 

 که یرو پشت سر گذاشتم ،تهمت یسخت یروزا

 

 ،باعث شد پدرم رهینم ادمیبه من زد رو  هیسم

 

 هرگز مثل سابق نشه  گهید 

 

 بزنه  یلیبار به من س نیاول یشد پدرم برا باعث

 

 زدو برق  یلیکه پدرم به من س یروز رو وقت اون

 

 رو هرگز فراموش هیسم یچشما یخوشحال

 

  کنمینم 

 



 به خودم اومدم سمت یسوختگ یحس بو با

 

 اشپزخونه پا تند کردم 
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 زود متوجه شدمو غذام هنوز خداروشکر

 

 نسوخته بود  

 

 سهیمتوجه شدم خ دمیبه صورتو کش یدست

 

 کردم که متوجه نشدم  هیگر یک من

 

 خودمو به اتاقم رسوندم .. دمویکش یاه

 



 کنسول کنار  یقاب عکس مامان که رو به

 

 به دیشدم که باز فکرم پر کش رهیبود خ تخت

 

 گذشته: 

 

سالم ۱۷گذشته بود و من حاال هیاز اومدن سم یکسالی

 شده بود

 

 و ومدیاز من خوشش م هیزاده سم برادر

 

 داده بود و من  یدوست شنهادیپ یبار چند

 

 نکردمو جوابشو ندادم  موافقت

 

 آرزوشه  یپسرا بود که هردختر ازاون

 



 پسر بود کردمیکه فکر نم یزیمن به تنها چ اما

 

 روز پدرم با خشم وارد اتاقم شد و پشت هی

 

 اومد  هیسرش سم 

 

 تعجب به پدرم نگاه کردمو ازش خواستم که  با

 

 بشه یحد اعصبان نیباعث شده تاا یچه اتفاق بگه

 

 یدختر گهیبه صورتم زدو گفت که د یلیس

 

 به اسم 

 

 رفت  رونینداره و برگه رو طرفم پرت کردو ب انیمر

 



بهت زده نگاه  افهیو ق یاشک یبا چشما هیسم به

 کردم

 

برق  یکه از شاد ییباال انداخت و با چشما یا شونه

  زدیم

 

  رونیاتاق رفت ب از

 

 لرزان یو دستان یزار و چشمان اشک یحال با

 

تخت  یبرداشتم و رو نیزم یشدم برگه رو از رو خم

 نشستم 

 

 پشت دستم چشمامو پاک کردمو به نامه نگاه  با

 

  کردم

 

 که  ینامه و متن نیهمه شوک و حاال ا نیا هضم



 

 برام سخت بود کجاینوشته شده بود  داخلش

 

  شدیباورم نم دمیدیکه م یزیچ

 

  نداختیلنگ م هیسم یجلو دیبا طانیکه ش حقا

 

 کرده بود اززبان من به برادر زاده اش  میتنظ یا نامه

 خودمم ینامه رو نوشته بود که لحظه ا یجور

 

 شکل بود که انگار نیشد،متن نامه به ا باورم

 

 نی(دوستم و اهیمن با رضا)برادرزاده سم هیمدت

 

 اون نوشتم  ینامه رو هم برا 

 



روز ها هر چقدر که به پدرم التماس کردم ک به  اون

 حرفم 

 

 ماجرا نیکه روحمم ازا خوردمیکنه و قسم م گوش

 

  کردیو نه باور م دادینداره،پدرم نه گوش م خبر

 

  نکهیا ست،مثلیکار من ن که

 

 نامه رو کردهیم زیاتاقمو تم یگفته بود وقت هیسم

 

 کرده، دایپ 

 

 نکرده زیبارهم اتاق منو تم کی تااالن

 

 از  یچون بچم گفتیفقط م پدرم

 



 ،وگرنه تورو هم با  رونیب ندازمتینم خونه

 

 خاک کردم و تمام ،ازاون روز به بعد با مادرت

 

 خودم عهد بستم که  

 

 ازشون سوا کنم مویدرس بخونمو بتونم زندگ فقط
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 در متوجه شدم یشده بودو از صدا شب

 

 ییوقتا یبابا هم از سرکار اومده ،دلم برا که

 

 بغلش  دمیپریم ومدویباباازسر کار م که

 



 که جز سالم و  شهیم یشده سه سال تنگ

 

 هم بزنه زنه،اگریباهام نم یحرف یخداحافظ

 

 ٔییکوتاه جز یلیخ

 

 موهامو شونه زدم به  نهییجلو آ رفتم

 

 از مادرم که ینگاه کردم ،به چشمان چشمام

 

  ایبه رنگ در یآب یارث بردم،چشمان به

 

 گفتی،مادرم م شدیم یاشک یکه وقت ییچشما

 

 بعد رفتنش  نهیکه بب ستیشده،حاال ن یطوفان

 

  هیچشمام طوفان هرروز



 

 چشم برداشتمو موهامو شونه  ازچشمام

 

 و ازاتاق رفتم دمیبه لباسم کش یدست زدمو

 

 نشسته بود  زیبه بابا که پشت م رونیب

 

 سردو شهیکردم که طبق روال هم سالم

 

 جوابمو داد یجد یلیخ

 

 ،بغض  نمیبیرفتاربابارو با خودم م یوقت

 

 هی،به سم ستیخودم ن کنم،دستیم

 

 کردم ،تو دلم گفتم : نگاه

 



 :خداازت نگذره انی_مر

 

 حرف شروع کردم به خوردن  یرو اورد ب غذا

 

 هیسم که تموم شد بابا روشو سمت غذامون

 

 گفت : کردو

 

 خوشمزه بود یلی_دستت درد نکنه خانوم خ

 

 گفت  یخودشو لوس کردو نوش جان هیسم

 

  یرو من درست کرده بودمو ،حت غذا

 

  یتالف یروز هیکه من درست کردم، نگفت

 

 ارمیکه سرم اورده بودو سرش در م ییبالها همه



 

 اتاقم یشدم بشقاب خودمو شستمو رفتم تو بلند

 

 روز ها  یبدون اتفاق تازه ا شهیهم مثل

 

 انتخاب واحد  یو برا گذشتنیهم م یپ از

 

 کردم زود بخوابم  ی،شب سع رفتمیم دیبا

 

 ساعت یرو مویصبح خواب نمونم ،گوش که

 

 کردم به  یکنه و سع دارمیکه ب گذاشتم

 

 فکر نکنم که خوابم ببره،موفق هم شدم  یچیه

 

**** 

 



  ی،کش و قوس دارشدمیب میآالرم گوش یصدا با

 

 بدنم دادمو بلند شدم،تختمو مرتب کردمو به

 

 مربوطه  یبعد از انجام کارا سیسمت سرو رفتم

 

 موهامو شونه  رونیرومو شستمو اومدم ب دستو

 

 ، یشلوار سورمه ا هیسرم بستم ، یباال زدمو

 

 و رژ زدم  ملیر یکم دمویپوش مویو مقنعه مشک مانتو

 پولو  فیک ویگوش لمویبرداشتم و وسا کولمو

 

 رونیداخلش انداختمو رفتم از اتاق ب دویکل

 

  یلقمه سرسر هیدراوردم  خچالیاز  رویپن نونو

 



 سفره رو جمع کردمو رفتم کفشامو  خوردمو

 

 رو داشتم راه ادهیپ ی،تو رونیو زدم ب دمیپوش

 

  رفتمیم 

 

  ایرو یاتوبوس برسم با صدا سگاهیبه ا که

 

 برگشتم .... سمتش
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 پسرا کرده بودو گفت : نیع صداشو

 

  ،برسونمتی:خانومای_رو



 

 کردمو گفتم : ابونیسمت خ رومو

 

  ی:مگه خودت ناموس ندارانی_مر

 

  واشیرنگش  یکه بااون مگان نقره ا ایرو

 

 نشیبرم سمت ماش کرد،اومدمیم یرانندگ

 

 که اومد سرجام خشکم زد ییسوار شم ،با صدا که

 

 شدو ناباور به پشت ادهیپ نیاز ماش ایرو

 

 نگاه کرد رد نگاهشو گرفتم سر

 

 دیسف یام و یب هی،

  



 تصادف کرده بود  ایرو نیماش با

 

 شد ادهیپ یسمت رانندش باز شد و پسر در

 

 بود و دهیپوش یبلند ،بلوز و شلوار مشک قد

 

 چشماش بود  یرو یخلبان یآفتاب نکیع

 

 ومدیآقا به نظر م یلیظاهر که نگاه کردم خ از

 

 رهیخ یکه لحظه ا ای،رو��البته  یچشم برادر به

 

 نگاهش کرد  

 

 اون اقا پسر به خودش اومد یسرفه مصلحت با

 

 داده بود اما خودشو نباخت و حق  یسوت



 

 جانب اما در سکوت به اون پسر نگاه کرد به

 

 بودم  ستادهیرو ا ادهیپ یتو هنوز

 

  یبرداشتم ،با صدا نیسمت ماش یقدم

 

 پسر سرمو باال اوردمو نگاهش کردم  اون

 

 خانوم چرا وسط راه یبزرگ نیبه ا ابونی_خ

 

 ؟ دیکنیم یرانندگ واشی 

 

 داشت ییرایگ یصدا چه

 

 ایزشته رو دمیفقط نگاهش کرد ،د ایرو

 



 نگم  یزیمنم چ گهینم یچیه

 

 کردمو گفتم: سیبا زبون خ لبمو

 

 من شد  ریآقا تقص دی:ببخشانی_مر

 

 اتفاق نیمنتظر من بود که سوارشمو ا ،دوستم

 

 افتاد  

 

 من نگاهشو سمت من سوق  یبا صدا پسر

 

 از چشماش دراورد شویآفتاب نکیو ع داد

 

  دیچهرشو کامل د شدیم حاال

 

  رهیت یقهوه ا یو چشمان یقهوه ا یموها



 

 صورتم زل زدو اروم گفت ؛ یتو

 

 خانوم  ستین  یبه عذر خواه یاجی_احت

 

  نیببر نتونویشده شما ماش رمیمن د فقط

 

 کارت منه  نیا رگاهیتعم

 

 گرفت( ایسمت رو وی)کارت

 

 روز خوش شمیاش هرچقدر شد بنده متقبل م نهیهز

 

 شدو تخته گاز رفت  نشیماش سوار

 

 نگاه کردم صندوق عقبش  ایرو نیماش به

 



 رفته بود داخل بهش نگاه کردمو  کامال

 

 : گفتم

 

 من شد  ریتقص ایرو دی:ببخشانی_مر

 

 یگیم یه شهیم ی:برو بابا تو هم هرچای_رو

 

 من شد  ریتقص 

 

 نهیدار خودش هز هیما ی،اقا الیخیسرت ب فدا

 

  شهیرو متقبببببببل م 

 

 پسره رو دراورده بود خندم گرفته بود یادا نکهیا از

 

 من کنهی:پسره عصا قورت داده فکر مای_رو



 

 بخاطر 

 

 از دونهی،اون ک نم زنمیبهش زنگ م نیماش هی

 

 نامه گرفتم  یکه گواه یوقت 

 

 نیتا ماش۲۲ میدر پ یپ یتصادف ها بخاطر

 

 عوض کردم  

 

 ی:به به چه گذشته درخشانانی_مر

 

 میسمت دانشگاه رفت میسوارشد هردو

 

 مینگاه به محوطه دانشگاه انداختم و رفت هی

 



 واسه انتخاب واحد 

 

  مویانجام کارامون از دانشگاه خارج شد بعد

 

  مینشست مویرفت ایرو نیماش سمت

 

 صبح رو نشون۱۰انداختم ساعت یساعت نگاه به

 

 دنی،اصال حوصله رفتن به خونه و د  دادیم

 

 افهیق 

  

 نداشتم رو  هیسم اون

 

 چرخوندمو گفتم : ایسمت رو رومو

 

 دور دور؟ می:برانی_مر
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 :حیمس

 

 داشت برد بردارم  یاز رو مویگوش خواستم

 

 پام  ریخوردو افتاد ز زیاز دستم ل که

 

 برش  دمیفکر ک رس نیشدم با ا الشیخیب

 

 راهم ادامه دادم ... هی دارمیم

 

 توجه بهش به  یزنگ خورد ب میگوش

 

 ادامه دادم ،صداش قطع شد میرانندگ



 

 دوباره باز زنگ خورد  اما

 

 بردارم  مویبردم که گوش یصندل ریدستمو ز 

 

 تصادف کردم  یلحظه ناگهان هی یتو

 

 رو برداشتم به شماره نگاه کردم  یگوش کالفه

 

 : دمیلب غر ریز

 

 دست از سرم بردار  شیری_دختره س

 

 شاگرد پرت کردمو از یصندل یرو مویگوش

 

 شدم  ادهیپ نیماش 

 



 شدو حق ب جانب ادهیپ نشیاز ماش یدختر

 

 نگاهم کرد 

 

  ومدیاز نگاهش خوشم ن چیه

 

 باهاش حرف زدم  یداراما جد هیکنا یلحن با

 

 که همراهش بود نشدم  یگریدختر د متوجه

 

 صداش سرمو سمتش برگردوندم  با

 

چشمام برداشتم که واضح تر  یاز رو نکمویع

  نمشیبب

 

  یچرا لحظه  ا دونمیداشت نم ییرایگ چشمان

 



 نگاه کردن ب چشماش  با

 

 رفت  ادمی شمیچند لحظه پ تیاعصبان

 

 کارتو به اون دختر میبا همون لحن جد اما

 

 شدمو حرکت کردم  نمیسوار ماش دادمو

 

 کنم  رید میروز اول کار خواستینم دلم

 

 گاز روندم تا کارخونه  تخت

 

  ستیکه انتخاب من ن یکارخانه ا استیر

 

 که ینامه ا تیفووت و چهلم پدرم و وص بعد

 

 پدرم خونده شده  لیوک توسط



 

 اش مال گهیدنگ کارخانه مال من و دو دنگ د۴

 

 خواهرم شد  

 

 کارخونه به من واگذار شد  استیر نیهم بخاطر

 

 کارخونه مجبور شدم  نیا بخاطر

 

 ساختمونو که سال ها براش  یمهندس

 

 بزارم کنار  دمویکش زحمت

 

 کارخونه پارک کردمو  اطیح یتو نویماش

 

 لمیشاگرد به همراه موبا یصندل یاز رو کتمو

 



  بیداخل ج مویشدم گوش ادهیپ برداشتمو

 

  دمیپوش مویگذاشتمو کت مشک شلوارم

 

 که داغون شده بود نگاه کرد  نمیماش یجلو به

 

 اون دختر یچشما ادیناخداگاه  نیماش دنید با

 

 افتادم  

 

 از افکار خودم تکون دادمو سمت ساختمان  یسر

 

 هم گفتنویم تیتسل دنمیبرداشتم ،همه با د قدم

 

 کردنیم یدرد 

 

 شیپ یکه تا چند تیریسمت اتاق مد یتشکر با



 

 اتاق پدرم بود رفتم  

 

 گفت به تکون دادن سرم تیبلند شدو تسل یمنش

 

 کردم ورفتم داخل اتاق ... اکتفا
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 اتاق زده شد  در

 

 وارد اتاق شد  یمن مرد دییبفرما با

 

 گفت  کیتبر استمیگفت و به من بخاطر ر تیتسل

 کردم که گفت  یتشکر

 



 و  تیتسل یهمه کار گرهابرا انمهریک ی_اقا

 

 سالن جمع شدن یبه شما تو ییامد گو خوش

 

 سالن  میبر دیاریب فیممکنه تشر اگه

 

  میهم سمت سالن بزرگ کارخونه رفت با

 

 کنار هم  رهیدا مینفر به صورت ن۲۰۰ حدود

 

 بودن  ستادهیا

 

  تیریواسه مد کیگفتندو تبر تیتسل ینفر چند

 

 همه تشکر کردم و از شون خواستم سر از

 

 برگردن  کارشون



 

 وارد اتاق شد  شیکه چندلحظه پ یسرکارگر

 

 دادویشدو تمام کارخانه رو نشونم م همراهم

 

  دادیم حیتوض 

 

 

 کارخونه به اتاقم برگشتم  دنید بعد

 

 برگه  یدستش بودو کل یپوشه ا یمنش

 

 امضا زدن  یبود برا داخلش

 

  زورفتیم یاورد و گذاشت رو ییمسن چا یمرد

 

 که پدر فوت شده بود یمدت نیا یکه ط ییها برگه



 هم انباشته شده بود رو با دقت  یرو

 

  کردمیو در صورت موافقت امضا م خوندمیم

 

  هیخوردمو به بق موییاز چا یا جرعه

 

 ها نگاه کردم  برگه

 

 که باال اوردم گردنم درد گرفت  سرمو

 

  میکه گوش دمیبه گردنم کش یدست کالفه

 

 خورد  زنگ

 

 یکه عشق زور فهمهیدختره ،چرا نم نیا باز

 

  ستین 



 

 یرو گذاشتم رو یتماس دادم و گوش رد

 

 زنگ خورد  می،دوباره گوش زیم

 

 صفحه اش نگاه نکردمو جواب دادم  به

 

 ... یفهمی:دختره نفهم چرا نمحی_مس

 

 رفت  ادمیجمله ام  هیبق نایمت یصدا با

 

 گه؟؟؟ید هی:واه داداش ،دختر نفهم کنای_مت

 

 . گفتم دمیموهام کش یدستمو تو کالفه

 

 ؟یداشت ی،جانم کار یچی:هحی_مس

 



 انیم نای:اره خواستم بگم ناهار عمو انای_مت

 

 مامان گفت بهت بگم  نجایا 

 

 ییخونه تو نیمرد ا ستیک بابا ن حاال

  

 خونه  ایزودتر از مهمونا ب و

 

 و قطع کردمگفتم یا باشه

 

  شتریانگار ب زنمیدختررو پس م نیکه ا هرچقدر

 

  یاپیانقدر پ دهمی،شا نهیمنو بب خوادیم دلش

 

 بگه ک امروز  نویسرهم زنگ زد خواست هم پشت

 ... نهیبیم منو
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 انداختم ،ساعت  ینگاه میساعت مچ به

 

 ،کتم  دادیربع به دوازده رو نشون م هی

 

 برداشتم و با  زیم یاز رو مویگوش و

 

 و معاونم از  یچند نکته به منش سفارش

 

 شدم و نمی،سوار ماش رونیزدم ب کارخونه

 

  یلیروزا خ نیخونه حرکت کردم ،ا سمت

 

  ی،مرگ بابا،ازدست دادن مجبور کالفم



 

 کارو خونه نیکه عاشقش بودم و حاالا یشغل

  

 بنده  یاز همه مهم تر ،دختر عمو ناتن و

 

 سالشه ۲۸ کشهیخجالت نم دختره

 

 سال از منم بزرگتره،دست منو  کی

 

 اون شب یاداوریعاشقمه،با گهیو م دهیچسپ

 

 لبم جا خوش کرد : یرو یپوزخند

 

 بودو همه رو دعوت کرده بودن  تولدش

 

 شباهت داشت  شتریب یکه به پارت یتولد

 



 دو روز قبل به همه مهمونا گفته بودن که از

 

 دو رنگ لباس بپوشن ،مثال توننیم

 

  یمشک ای، دیسف ای

 

 یونیو پاپ دیسف یهمراه بلوز یمشک یشلوار کت

 

 همراه خواهرم سمت لواسان دمویپوش یمشک 

 

 میحرکت کرد 

 

 رو خونه خودشون گرفته بود، تولدش

 

 شب عمرم بود  نیتر ٔییشب کذا اون

 

 منو نامزد دخترش به همه اعالم کرد عمو



 

 چه  دیبا دونستمیشده بودم نم شوکه

 

 باشه یانجام بدم ،انگار که نامزد یحرکت

 

 کیتبر انایبه دا نکهیا یبه جا ومدنیم  همه

 

 ،حالم  گفتنیم کیبه هردوتامون تبر بگن

 

 خونه و اون مراسم مسخره داشت  ازاون

 

 دور بازوم  انای،دست دا خوردیهم م به

 

 بهش انداختم، یشد ،با نفرت نگاه حلقه

 

  دمیکش رونیاز دستش ب بازومو

 



 رو گرفتمو  نایمت دست

 

 و به صدا رونیزدم ب یازاون خونه لعنت و

 

 هنوز  ناینکردم ،ا یعمو توجه یها کردن

 

 بااعالم  کنهینشناختن،عمو فکر م منو

 

 دخترشو به من تونهیداخل جمع م کردن

 

  نهیخواب بب یه ،هه کوخونده مگه توکن قالب

 

  تیخودم که اومدم متوجه شدم که از عصبان به

 

  کوبمیم نیفرمون ماش یمشتمو رو دارم

 

 ..... کنمیم درستش



 

**** 

 

 :انیمر

 

  میبود که برگشت میون۱۱ یحدودا ساعت

 

 راست  کیباز کردمو دی،درو با کل خونه

 

 هیسم یداخل اتاقم ،به غرغر کردنا رفتم

 

 سالمت کو؟...توجه نکردمو گفتیم که

 

 عوض کردم یدراوردمو باراحت لباسامو

 

 گهی،از دو هفته د دمیتخت دراز کش یرو و

 



 تو دلم نبود که  شه،دلیشروع م کالسا

 

 دو هفته بگذره و دانشگاه شروع بشه نیا زودتر

  

 خوابم برد یک دمیبستم و نفهم چشمامو

 

 ازخواب زن بابا نیگوش خراش ا یصدا با

 

 شدم داریب

 

 گهیناهار،خوبه د ای:پاشو دختر بهی_سم

 

 دیمثل من هم با یکی،یخوابیم ویخوریم

 

 و بپزه  بشوره

 

 ِخرِخرشو  نجایجا داشت هم اگه



 

 کاریندونه چ یپررو هرک کهیزن دمییجویم

 

 بدبخت منو یبابا یاز صبح تا شب پوال کنهیم

 

 رو ارهیبا هزارزحمت ازاون مغازه در م که

 

 خودش یرفتنو موو ناخن ها شگاهیارا خرج

 

 کنهیم 

 

 گوشتو ته قابلمه  کهیت هی آخرسرهم

 

  زنهیم ینیبزمیس هی ازویپ هی زارهیم

 

 آبگوشت درست کردم گهیم تنگش

 



 خونه برم و ازدست  نیمن از ا شهیم یک

 

 بابام راحت شم یو رفتارا یمحبت یو ب هیسم نیا

 

 دستم یقاب عکس مامان نگاه کردمو تو به

 

 گرفتمش 

 

 صورتش زدمو قابو به  یرو یا بوسه

 

 ام چسپوندمو گفتم نهیس

 

 مامان یبردی:کاش منم با خودت مانی_مر

 

  ستادمیا نهیآ یسر جاش گذاشتمو رفتم جلو قابو

 

 بستمش یشونه زدمو دم اسب موهامو



 

 صورتم نگاه کردم  به

 

 به  یاجیحتدخترونه که ا یابروها

 

 یو مژه ها یآب ینداشت ،چشمان برداشتن

 

  ومدیکه به صورتم م یبلند،دماغ نسبتا

 

 رنگ موهامو ابروهام ینسبتا قلوه ا یلب ها و

 

 رنگشو دوست  نیبود ،ا یقهوه ا 

 

 دارم

 

 ظاهر رو نداشتم  نیازا چکدومیه کاش

 



 خونواده اروم و شادداشتم  هی اما

 

 پدر که حداقل به حرفام گوش کنه  هی

 

 فکرا نیبه اطراف تکون دادم که ا سرمو

 

 به لباسم  یکنم دست رونیاز سرم ب رو

 

 ،بابااومده رونیاز اتاقم اومدم ب دمویکش

 

 لب سالم کردم که بابا به تکون دادن ریبود،ز

 

 اکتفا کرد  سرش

 

 اشتهام کور نمیبیرفتار بابا رو م نیا هردفعه

 

 شهیم 



 

 زور هم که شده بود دو لقمه خوردمو  به

 

 شستم که  شمیطبق عادت هم بشقابمو

 

 یسرم نباشه ،رفتم تو نمیمنت ا حداقل

 

 .... ومدمین رونیو تا شب ب اتاقم
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 اومدم خونه ساکت رونیاتاق که ب از

 

  ستیخونه ن یکس نکهیا یعنی نیا بودو

 



  یداخل اشپزخونه و ته مونده غذا رفتم

 

  یو یگرم کردمو رفتم جلو ت ظهررو

 

 روشنش کردمو شروع کردم به  نشستمو

 

 و هیساعت بعد سم کی یخوردن،حدودا

 

 دستشون بود  دیخر یکه کل یدرحال بابا

 

 توجه به سالم  یکه ب هیداخل سم اومدن

 

 لب جوابمو داد  ریرفت و بابا هم ز من

 

 حرف رفتم داخل یغذامو شستمو ب ظرف

 

 دادم  امیپ ایبرداشتمو به رو مویگوش اتاقمو



 

 کنن؟ ریتعم یداد نتوی؟ماشی:سالم چطورانی_مر

 

 جواب داد  قهی،دق۱۰ بعد

 

 بابا  ؟نهیخوبم توخوب زمی:سالم عزای_رو

 

 ردش کردم رفت هیمثل بق نمیا یچ ریتعم

 

 رمیگیرو م گهید یکی رمیفردا با بابا م حاال

 

 دمیدیم ینبودم،اما وقت یادم حسود چوقتیه

 

 رو ایرو یانقدر هوا ایرو یبابا 

 

 دلم  یو تو خوردمیبهش حسرت م داره

 



 حواسش یمنم ذره ا یکاش بابا گفتمیم

 

 منم بود  به

 

 با هم حرف  گهید یگفتمو کم کیتبر بهش

 

  یرو مویگفتمو گوش یریشب بخ میزد

 

 جره به کنار تخت گذاشتمو از پن کنسول

 

 شدم ،انقدر نگاهش کردم که خواب  ریخ ماه

 

 چشمام شد... مهمون

 

**** 

 

 :حیمس



 

 بودن ومدهیخونه هنوز ن دمیرس

 

 در اروم کردنش یداغون که سع یاعصاب با

 

 داشتم گفتم : 

 

 :مامان؟مامان؟ حی_مس

 

 گفت  رونویاز اشپزخونه اومد ب مهیسراس مامان

 

 شده؟؟ ی_راحله:جانم پسرم چ

 

 نجا؟یا نیدعوت کرد ناروی:مامان شما عمو احی_مس

 

 _راحله :نه مادر خودشون صبح زنگ زدن گفتن

 



  نجایا انیم 

 

 ؟یشده پسرم؟چراانقدر کالفه ا یزیچ

 

 گفتم  دمویجلو و گونه مامان رو بوس رفتم

 

بخوابم  کمیخسته ام فقط،تااومدنشون  کمی:حی_مس

  شمیخوب م

 

 قربون صدقه ام رفت که شهیمثل هم مامان

 

 درومد  نایمت یصدا 

 

 که نی:مامان انقدر قربون صدقه اش رفتنای_مت

 

  گهیانقدر پررو شده د 

 



 گرفتمو گفتم  گوششو

 

 بگو  گهیبار د هی؟؟؟ی:چحی_مس

 

 گوشمو  یبابا کند یچیه یآ ی:آنای_مت

 

دستمو گرفتو  عیسر نایرفت و مت یبا لبخند مامان

 گفت 

 

 کارت دارم  ای:بنای_مت

 

 از پله ها باال رفتو  دیکشیکه دستمو م همونطور

 

 اتاق خودشو باز کردو رفت داخل پشت سرش  در

 شده؟ یجوجه چ هیدرو بستم و گفتم چ رفتمو

 

  یچند شب قبل فوت بابا عمو تو ادتهی:نای_مت



 

 انجام داد ؟ یچه حرکت انایدا تولد

 

 ام جا ابروه نیب یاون شب دوباره اخم یاداوری با

 تکون دادم دییکردو سرمو به صورت تا خوش

 

 گفتم : و

 

 ؟ی:خوب که چحی_مس

 

 :خوب سنشو بهونه کن ردش کن بره نای_مت

 

 اون یخوب شد مامان و بابا اون شب تو گمایم

 

 نبودن  یمهمون 

 

 ک بماند اما من اگه  شی:اختالف سنحی_مس



 

 نینزدم بخاطر فوت بابا بوده که ا یحرف تااالن

 

 مامان  خواستمیصبر کردم ،نم مویماهو ن کی 

 

 که هست ناراحت تربشه  ینیازا

 

  صدیدختره نچسپ امروز س کنمیدرستش م یول

 

 داغون شه  نمیبه من زنگ زده باعث شد ماش بار

 

 متعجب گفت : نایمت

 

 شده؟ یچ نتی:چرا مگه ماشنای_مت

 

 :تصادف کردم حی_مس

 



 سمتم اومدو از باال به  یدست پاچه قدم نایمت

 

 نگاهم کردو گفت: نییپا

 

 ینشده ؟خوب تیزیسرت،خودت چ یفدا نی:ماشنای_مت

 االن؟؟؟

 

 لبم اومدو گفتم : یرو یلبخند شینگران نیازا

 

 کوچولو مردم  هی:فقط حی_مس

 

 به بازوم زدو گفت : یمشت

 

 شدم خوب  ،نگرانینامرد یلی:خنای_مت

 

 گفتم : دمویکش لپشو

 



 کمی رمیدوش بگ هی ،برمی:خوبم خواهرحی_مس

 

 اروم شم  

 

 زدو گفت : یچشمک نایمت

 

 :برو هواتو دارم نای_مت

 

 از اتاقش خارج شدم.... دمویخند طنتشیش از
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  یاتاق خودم رفتمو کتمو دراوردمو رو به

 

 گذاشتم ،ساعتمو از مچم باز کردمو  تخت



 

 گذاشتمو لباسامو دراوردمو  زیم یرو

 

 حموم رفتم ،آب داغ رو باز کردمو  سمت

 

  ستادمویدوش ا ریکردز مشیمال یکم

 

 دختر  فهممیبستم ،واقعا نم چشمامو

 

 مگه؟؟ شهیم یهم زور شوهردادن

 

  ادیبو دار م یبه نظرم کم هیقض اما

 

 کاسشون  مین ریز یکاسه ا کردمیم حس

 

  نیخوش ب تونستمیبه هر حال نم باشه

 



  کردمیکه با خودم فکر م نطوری،هم باشم

 

از حموم اومدم  دمویشستمو حولمو پوش خودمو

  رونیب

 

 اتاقم زده شد در

 

 بود که اومد نایمت یصدا

 

 تو؟ امی:داداش بنای_مت 

 

  ای:بحی_مس

 

 تو درو بست  اومد

 

 :داداش اومدن ،فقط فکر کنم شب همنای_مت

 



  موننیم 

 

 گفتم  دمویکش یکالفه ا پوف

 

 دلم بزارم  یکجا گهید نوی:ا حی_مس

 

 کن  دایجا پ هیدلت  ی: اون کنار منارانای_مت

 

 برم تو هم لباس بپوش گهی?من د

 

  ایب زود

 

 رفت  رونیگفتمو از اتاق ب یا باشه

 

  یپام کردمو ت یشلوار اسلش مشک هی

 

 موهامو به باال شونه یجذب مشک شرت



 

 عطر به گردنم زدمو رفتم  یکم زدمو

 

  نییپا

 

 یعمو اون دخترش ناخداگاه اخم دنید با

 

 ابروهام نشست  نیب

 

 اخم مهمون صورتم شده  نیروزا ا نیا

 

 کردم  یعمو دست دادمو با زن عمو احوال پرس با

 

 کردم به  یاومد که بغلم کنه اخم انایدا

 

 دستشو  دوینگاه کردم که خودش فهم اطراف

 



 آورد با اکرار دست دادمو مامان همه رو به  جلو

 

 تنشون نگاه کردم یدعوت کرد به لباسا منینش

 

 فکرم نیازا یدراورده بودن پوزخند شونویمشک

 

 زدم 

 

 صبر کنن  شتریدوروز ب تونستنیکه نم معلومه

 

  یسالم بود تو۱۵که اززمان که من  یا خدمه

 

  ینیو اسمش بتول بود س کردیکار م خونمون

 

 شد و به همه تعارف منیبه دست وارد نش شربت

 

 کرد 



 

  وانشویاز شربتش رو خورد و ل یجرعه ا عمو

 

 گذاشت و رو به مادرم گفت  زیم یرو

 

 وقتشه که لباس عزاتونو گهی_شهاب:زن داداش د

 

  نیبپوش نویبجاش ا نویاریدر ب 

 

 رو به زن عمو داد که به یلونیکه نا یحال در

 

 مادرم بده  

 

 یعمو لباس رو به مادرم داد ،مامان نگاه زن

 

 من انداخت و بعد گفت : به

 



  یراحت نینبود که به ا ی_راحله:شوهرم مرد

 

 فراموشش کنم و لباس عزاشو از تنم در  بتونم

 

   تونمیاما من نم نیدی،زحمت کش ارمیب

 

 ،با دراوردن ی_شهاب:من که نگفتم فراموشش کن

 

 روح اون مرحوم رو خوشحال اهتیس لباس

 

 یکنیم 

 

 محمد میتونیکدوممون نم چیما ه وگرنه

 

  میرو فراموش کن امرزیخداب 

 

 بود رو از پاکتش    دهیرو که خر یعمو لباس زن



 

 و دیلباس سف هیاورد به لباس نگاه کردم ، رونیب

 

 بود  یمشک 

 

 نشستو  مبل کنارم یسمتم اومدو رو انایدا

 

 دستم گذاشتو با عشوه گفت: یرو دستشو
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 ؟یچرا اخم کرد زمی:عزانای_دا

 

  دمیلب غر ریز

 



 یچی:هحی_مس

 

 پام  یکه دستش بود رو رو یا جعبه

 

 و گفت : گذاشت

 

  نویدرارو ا توی:بخاطر من مشکانای_دا

 

 بپوش

 

 داره خودشو یچه اصرار نیا فهممینم من

 

  زکنهیعز 

 

 بخاطر گهیکه م زهیواسم عز کنهیفکر م چرا

 

 من؟؟؟؟ 



 

 به تمام معنا هم که  بود جیگ هیاگه  واال

 

 من متوجه یتا االن از نگاها و رفتارها دیبا

 

 بهش دارم  یکه چه حس شدیم

 

 و  دمیکش رونیدستش ب ریاز ز دستمو

 

 گفتم

 

  ؟مایدیمامانو که شن ی:حرفاحی_مس

 

 خودتو  میاریلباس عزامونو درب میتونینم

 

  زمیییینکن عز خسته

 



 خودشو  یبه حالت پوزخند که ادا زمویعز

 

 بودم گفتم : دراورده

 

 من کیخودشو نزد شتریاز رو نرفت و ب الکرادر

 

 کرد 

 

 صرف یبود و همه رو برا دهیناهارو چ زیم بتول

 

 کنار مامان نشستم یصندل یدعوت کرد رو ناهار

 

 خودشو بهم رسوندو کنارم نشست عیسر نایمت

 

 زدو گفت : یچشمک

 

 :گفتم که هواتو دارم نای_مت



 

 کارش نتونستم لبخند نزنم و لبم کش اومد نیازا

 

 غذام شدم ،غذا که تموم شد مشغول

 

 نشسته بودم که  ونیزیتلو یکاناپه جلو یرو 

 

 نشست یمبل کنار یهم اومدو رو عمو

 

 بگه خودمو زدم یزیچ هیکه  کردیدست م دست

 

 درباره کار ینگاه کردم ،کم یو یبه ت ویالیخیب به

 

 بعد جواب دادن کوتاه  دویکارخونه پرس داخل

 

 من

 



  مینگفت یزیچ گهیسواالش د به

 

 اتاق مهمانو بهشون نشون دادو منم رفتم  بتول

 

 بخوابم ، یاتاقم که کم یتو

 

 بلند شد میگوش یکه وارد اتاقم شدم صدا نیهم

 

 توالت بود رفتم  زیم یکه رو میگوش سمت

 

 شماره نگاه کردم  به

 

 من تااالن  رستانیدوران دب قیبود ،رف مسعود

 

 دهینکش هیوصل کردم که صداش به ثان تماسو

 

 شد  بلند



 

 اون  یروز کار تو هی یلیخداوک یعنی_مسعود:

 

 به همراه داشت ژیانقدر پرست تیفکستن کارخونه

 

 رفت؟؟؟ ادتیو چند سالت  نیچند قیرف که

 

 ام گرفته بود اما خندمو خوردمو گفتم: خنده

 

 خودتو   یبابا کشت رینفس بگ هی:حی_مس

 

 که من یپریبااز ما بهترون م گهی_مسعود:بله د

 

  امیبه چشمت نم گهید 

 

 گفت( یزنونه ا ی)با صدا

 



 مادر که  ینینب تیاز جوون ریخ ی_مسعود:اله

 

 یکنیم یبا روح و روان من باز ینطوریا

 

 حرف  یخوایتو نم نکهیمثل ا ری:نه خحی_مس

 

  یکم خوامیتموم شد بگو م تی،مسخره باز یبزن

 

 بخوابم،

 

 بداخالق ش،چهییی_مسعود:ا

 

 هیفرصت به  نی:مسعود خودتودر اولحی_مس

 

 دکتر نشون  

 

 کمال  یدوست دخترات گشت نیکه باا بده،انقدر



 

  دیبا اونا در تو اثر کرده کلمات جد ینینش هم

 

 مگه تو؟؟؟؟ یش؟؟؟دختریییی،ا شنومیم

 

  گهیوگرنه د یُغد یادی_مسعود :نه داداشم تو ز

 

  گنیکلماتو همه م نیا

 

 که گفت  دمیکش یکالفه ا پووف

 

 ؟؟؟یشناسیرو که م ای_مسعود :پور

 

 :اره چطور مگه؟ حی_مس

 

 آلمان اقامت گرفته  رهیداره م گهیمسعود:هفته د_

 داده واسه  بیترت یدورهم هیهمونجا، مونهیم



 

 امشب، مردونه البته... یخداحافظ 

 

 شمارتو نداشت گفت من بهت بگم    

 

 پدرو یفکر کردم ،حداقل چند ساعت یکم

 

 راحتم  نمیبیدخترونم 

 

 ادیم۹رو به مسعود دادم ک گفت ساعت  یاوک

 

 دنبالم  

 

 و  دمیتخت دراز کش یقطع تماس رو بعد

 

 خوابم برد یک دمینفهم

 



 بعد از ظهر۶ یشدم ساعت حدودا داریکه ب یوقت

 

 بود  

 

  رونیو صورتمو شستمو از اتاق اومدم ب دست

 

 انایدا یکه با صدا ومدمیم نییاز پله ها پا داشتم

 

 زم؟یعز یشد داری:ع؟ب گفتیم که

 

 جوابشو ندادم که سمتش چرخوندمو  سرمو

 

 گفت: نایمت

 

 نشده ،روحشه که از پله ها داری:نه هنوز بنای_مت

 

  نییپا ادیداره م 



 

 ،از مامان و  نایام گرفته بود از جواب مت خنده

 

 نبود  یزن عمو خبر عمو

 

 : دمیپرس نایمت از

 

 نا؟ی:مامان کو متحی_مس

 

 :با عمو و زن عمو رفتن سر خاک بابانای_مت

 

 دراوردم  بمیاز ج مویتکون دادم و گوش سرمو

 

 شماره مسعود رو گرفتم بعد از چند بوق  و

 

 داد جواب

 



 _مسعود:جانم داداش؟؟

 

 ؟؟یزم،چطورییی:سالم عزحی_مس

 

 دیکه از لحن من کپ کرده بود پرس مسعود

 

 فکر کنم  ی_مسعود:چته تو اشتباه گرفت

 

 نگاه کردم  انایدا افهیق به

 

  دیترکیم یاز حسادت و فضول داشت

 

  امی:اره عشقم امشب محی_مس

 

 با خنده گفت : مسعود

 

 سر کار یدار وی_مسعود:من زن و بچه دارما ؟؟؟ک



 

 ؟؟یزاریم 

 

 گفتم : دمویخند

 

  یلحظه گوش هی،اممم  زمی:منم عزحی_مس

 

 که قرمز شده بود رد شدمو رفتم انایدا یجلو از

 

 اتاقم درو بستم  یباال تو 

 

 خنده  ریخندمو کنترل کنم و زدم ز نتونستم

 

 

  نیها ا شهیم تیزیچ هیکوفت تو  ی_مسعود:ا

 

 ؟؟؟یبود به من گفت یو پرت ها چ چرت



 

 فعال  گمیبهت م امیم

 

 گرفت نجاینقشه ام تاا یحساب
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  شدمیحاظر م دیکم کم با گهید

 

 از رگال  مویشلوار خوش دوخت مشک کت

 

 , دمیکش رونیب

 

 جذبمو تنم کردم و موهامو شونه یمشک بلوز

 



 شلوارمو سه،کتیوا کسیزدمو تافت زدم که ف 

 

 اسپرتمو دستم کردم  یساعت گوج دمویپوش

 

 برداشتموچمویسو ویمحبوبمو زدمو گوش عطر

 

 نییرفتم پا 

  

 مبل منتظر مسعود  یرو دمیکه رس ییرایپذ به

 

 گفت : نایبودم که مت نشسته

 

 خودم بشم  پی:قربون داداش خوشتنای_مت

 

 اروم دم گوشم گفت دویشدو لپمو بوس کمینزد

 

  شی:نقشت گرفت ،خوب چزوندنای_مت



 

 گفت ؛: انایزدم که دا یلبخند

 

 ؟یریم یی:جاانای_دا

 

 ابرومو باال دادمو حق به جانب نگاهش یتا هی

 

 کردمو گفتم : 

 

 ؟؟؟؟ی:چحی_مس

 

 جمع کردو اروم گفت : لباشو

 

  یچی:هانای_دا 

 

 زنگ خورد میگوش

 



 دادم و گفتم جواب

 

  زمیعز امی:االن محی_مس

 

 از خونه خارج شدم  نایاز مت یبا خداحافظ 

 

 مسعود نشستم  نیکه داخل ماش نیهم

 

 سواالش سمتم پرتاب شد  کیشل

 

 تو؟؟؟ زم؛؟؟؟عشقمم؟؟اونمی_مسعود :عز

 

 ؟ هیچ انیبگوجر راستشو

 

 باز کنم یهرکس شیکه سفره دلمو پ ستمین یآدم

  

 فابم بود قینبودو رف یمسعود هر کس یول



 

 کردم با خنده گفت: فیبراش تعر انویجر

 

 من عاشق اون کلمه )منم (شدم  یعنی_مسعود:

 

 به مسعود گفت انایدا یجلو حیکه مس ی)وقت

 

 گفته حیکه مثال مسعود به مس یمنم،طور 

 

 (��باشه،دوست دارم  

 

 

  میدیمسعود رس یها یباز وونهید یکل بعد

 

 دوران دانشگاه بودن  یدوستا ی همه

 

 کردم  یدست دادمو روبوس مانهیهمه صم با



 

 میکرد میقد ادی یدوستانه بود، کل یدور هم هی

 

 بودن یخوش گذشت ،حداقل چند ساعت یلیخ

 

 مشغله  

 

 مویکرد یروبوس ایگذشت ،با پور یفکر

 

 با مسعود برگشتم خونه  مویکرد یخداحافظ 

 

 کردو رفت  ادهیخونه پ یجلو منو

 

 همه خواب بودن اروم از پله ها باال دمیرس یوقت

 

 رفتمو خودمو به اتاقم رسوندم ،لباسامو با 

 



 دمیتخت دراز کش یعوض کردمو رو یراحت 

 

 خوابم برد دهینکش هیبودم به ثان خسته
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 :انیمر

 

 هفته که  مثل دوسال برام گذشت. دو

 

 رو یزیکه انتظار چ یوقت شهیهم

 

 خوب  گذشت،امایتر م رید دمیکشیم 

 

 خودم نبود ذوق داشتم ،شب بود دست



 

 کردمو  میساعت تنظ یرو ومیگوشو

 

 از  یکردم که بخوابم ،تا چند ساعت یسع

 

  میگوش یذوق خوابم نبرد که صدا یرو

 

 بود اینگاه کردم ،رو امیشد به پ بلند

 

 :سالم دختره زشت فردا صبح حاظر ای_رو

 

 دنبالت  امیم باش

 

 خوشگله  ی:سالم،باشه مرسانی_مر

 

 بالشتم گذاشتمو چشمامو  ریز مویگوش

 



 نکنم  فکر یچیکردم که به ه یبستم،سع

 

 خوابم ببره که موفق هم شدم ، که

 

 خوابم برد  قهیچند دق بعد

 

**** 

 

 بود که چشمامو باز کردم  میآالرم گوش یصدا با

 

 نهیو صورتمو شستمو رفتم جلو آ دست

 

 جمع کردم پسیکل هیشونه زدموبا  موهامو

 

 به چشمام دمیو سرمه کش ملیر یکم

 

 کردم لیتکم شمویرژ مات ارا یکم با



 

 مو تنم کردم یبا مانتو مشک یآب یل شلوار

 

 سرم کردمو و کولمو جمع مویمشک مقنعه

 

 کردم و از اتاقم خارج شدم، 

 

  دمیکش رونیب خچالیاز  ررویو پن نون

 

  رونیرفتم ب لقمه بزرگ گرفتم دو

 

 در دمویپوش ممیاسپرت مشک یکفشا

 

 باز کردم ،به سر کوچه نگاه کردم  اطویح 

 

 ببندم  اطویبود ،اومدم در ح ومدهین هنوز

 



 خونه متوقف یاومد و جلو ینیماش یصدا که

 

 شد  

 

 بود  یمشک انزیبرل هینگاه کردم ، نیماش به

 

 بود  ای,رو نییسمت شاگردرو زد پا شهیش

 

 گفت : که

 

  گهیباال د ای:بای_رو

 

 سوار شدم  رفتم

 

  یگرفت دیجد نی:به به مبارک باشه،ماشانی_مر

 

 کالفه شدم از دستم  گهید ،بابای:اره مرسای_رو



 

  دیگفتو خند نویا

 

 تو  یبابات ورشکستس کرد چارهی:اره بانی_مر

 

 گفت : دویخند

 

 اسقاط هم نیماش نی:بابا گفته اای_رو

 

  کنهیواسم عوضش نم گهیبشه د 

 

 :حق داره واال  انی_مر

 

 دادمو شروع ایکه گرفته بودمو به رو یا لقمه

 

 به خوردن میکرد 

 



 ،چون خونه ما یادیکردن مسافت ز یط بعد

 

  میدیشهر بود ،رس نییپا 

 

 ، ومدیم ریپارک گ یمگه جا اما

 

  میتر پارک کن نییچندتا کوچه پا میشد مجبور

 

 کالسا  دنیداخل و بعد پرس میرفت

 

  میتک نفره شد یها یبا صندل یاتاق داخل

 

 قهینشستم که بعد از چند دق یصندل یرو

 

 با نمک اومدو کنارم نشست   یدختر

 

  ینی،سنگ کردینگاهم م رهیکه خ دختر



 

 حس کردم و صورتمو سمتش نگاهشو

 

 برگردوندم که گفت: 

 

 اسمتونو بپرسم ؟ تونمی_م

 

 خنده گفتم : با

 

 یتونی:بله مانی_مر

 

 خوشش اومده باشه نکهیمثل ا طنتمیش از

 

 گفت : دویخند

 

 و شما؟  انمهریک نامی_من مت

 



 هم نی،خوشبختم،و ا یریام انی:مرانی_مر

 

  ینور ایدوستم ،رو 

 

 و کم کم  دانشجو ها  میهم دست داد با

 

 پسر ها نسبت به تیکالس شدن جمع وارد

 

 کم تر بود  دخترها

 

 نسبتا مسن وارد کالس شد  یاستاد

 

 و جاشو به دیهمه ها با ورود استاد خواب هم

 

 سکوت داد 

 

 یهستم دکترا ییبابا نی_سالم بنده ام



 

  کنمیم مویدارم ،سع یروانشناس 

 

 که در خدمتتون هستم تمام ییها زمان

 

 قرار بدم ارتونیکه دارمو در اخت یدانش 

 

 ... دیبهره رو ببر تینها دیشما بتون و

 

 

  دیرسیبه نظر م یمرد مهربون چه

 

  میتموم شدن کالسش ازکالس خارج شد بعد

 

 به  میکالس رو داشت هی نیهم امروز

 

  میخاطر از دانشگاه خارج شد نیهم 



 

 رمیبمون من م نجایتو هم انی:مرای_رو

 

 ، ارمیم نویماش 

 

 پس صبر میدوباره بر رویمس نیهم دیبا

 

  امیکن تا م 

 

 ادیب ایکه رو ستادمیگفتمو منتظر ا یا باشه

 

 .یکه گوش یدر حال نایبعد مت قهیدق چند

 

 بود از دانشگاه خارج شد دستش

 

 لحظه که به اطراف نگاه کرد هینبود  حواسش

 



  دیمنو د 

 

 اومدو گفت  سمتم

 

 ؟؟یسادیوا نجای:چراانای_مت

 

  ارهیب نشویرفته ماش امی:منتظر روانی_مر

 

 و گفت منتظره تا سادیگفت و کنارم وا یاهان

 

 دنبالش  ادیداداشش ب 

 

 یبلند مشک یشاس نیبعد ماش قهیدق چند

 

 شهیپامون توقف کرد و ش یجلو یرنگ 

 

 و گفت : نییپا دیشاگردشو کش سمت



 

 _بپر باال جوجه 

 

 کردم مزاحمه و نگاهش کردم  فکر

 

 اشنا بود  افشیق چقدر

 

 زدو رو به من گفت : یلبخند نایمت

 

 داداشم که گفتم ،رو به داداشش گفت  نمی:انای_مت

  انیمر دمیدوست جد و

 

 تکون دادو گفت  یسر داداشش

 

 :خوشبختم حی_مس

 

  دمشیکجا د ومدین ادمیفکر کردم اما  یلیخ



 

 زدمو گفتم : یکم رنگ لبخند

 

 نطوری:منم همانی_مر
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 ح؛یمس

 

 چرخوندمو درو باز کردم  دویکل آروم

 

 سرو صدا از پله ها باال رفتمو وارد یب

 

 لباسمو عوضشدم درو بستمو اتاقم

 



 چه دمیشلوارم پوش هی،فقط  کردم

 

 تونمیباشه چه تابستون نم زمستون

 

 دستم گرفتمو مویلباس بخوابم ،گوش با

 

 ،فردا دمیتخت رفتمو دراز کش سمت

 

 نیکنن ،باهم ریتعم نمویبدم ماش دیبا

 

 ها بود که خوابم برد،صبح با سرو فکر

 

 کردمبود که چشم باز  رونیب یصدا

 

 میندار شیخدا خونه بابامونم آسا یا

 

 شدمو حوله تن پوشمو برداشتمو بلند



 

 هیحموم رفتم ،آبوولرم کردم و سمت

 

 دمیگرفتم و حولمو پوش یا قهیدق۱۰دوش

 

 حموم خارج شدم،حاال سرحال شدم از

 

 رهنیپ دمویپوش یکتان سورمه ا شلوار

 

 بستمو نشویسر آست یدکمه ها یمشک

 

 طرف شونه زدم و تافت زدم هی موهامو

 

 ییدستم بستمو ،باعطر ِلِول ساعتمو

 

 چویسو ویدوش گرفتم وگوش محبوبم

 



 رنگمو برداشتمو یاسپرت سرمه ا کت

 

  نییاز پله ها پا رفتم

 

 آشپزخونه جمه بودن و داشتن یتو همه

 

 گفت؟ دنمیبا د خوردن،مامانیم صبحانه

 

 _راحله:مادر کجا ناشتا نخورده نرو

 

 بخور یزیچ هی ایب زمی:آره عزانای_دا

 

 !!ااایکنیم ضعف

 

 از مادر عروس می...دو کلمه هم بشنوبفرما

 

 خودت بهم صبر بده... ایخدا



 

 روبه انایدا یتوجه به زر زر کردنا یب

 

 گفتم: مامان

 

 هیشده ،همونجا  رمی:تا االنم دحی_مس

 

  خورمیم یزیچ 

 

 کردمو از خونه خارج شدم  یخداحافظ

 

 یصبح که به صورتم خورد کم یهوا

 

 که داغون بود نمویبهتر کرد ماش حالمو

 

 که  یگاه رییسوار شدم سمت تعم رو

 



 ادرسشو بهم داده بود حرکت مسعود

 

 کردم 

 

 (رکاریبا ساسان)تعم دمیرس یوقت

 

 کردم  یخودمو معرف مویداد دست

 

 گفت که درستش نیماش دنیاز د بعد

 

 کنهیم

 گذاشتم و شمارمم دادم رگاهیتعم نویماش

 

 رمیبگ لیدرست شد زنگ بزنه برم تحو که

 

 دربست گرفتمو ادرس کارخونه رو هی

 



 میون۸ساعت دمیکه رس یدادم ،وقت 

 

 بود داخل اتاقم نشستم  شده

 

 به دست داخل اتاق شد ینیقربون س مش

 

 گذاشت  زمیم یرو یتیو بسکو ییچا

 

 خارج شد  یبا بااجازه ا و

 

 هیقرار بود از  میون۱۱ یحدودا ساعت

 

 بستن و صحبت کردن  یبرا انیب شرکت

 

 قرارداد ،تلفن اتاق به صدا درومد راجب

 

 گفت: یکه منش برداشتم



 

 یتو یواشکان یرسول یآقا انمهریک ی_آقا 

 

 منتظر شما هستن  اتاق

 

 )معاون(یعیشف ی:به آقاحی_مس 

 

 د؟؟یداد خبر

 

 _بله

 

 خوب  اری:بسحی_مس

 

 از اتاق خارج شدمو سمت  دمویپوش کتمو

 که جلسه هارو اونجا برگذار  یاتاق

 

 رفتم  شدیم



 

 بود که با بستن۱۲ربع به  هی ساعت

 

 قراردادو رفتن شرکا از اتاق خارج شدم 

 

 رفتم  یمنش زیم سمت

 

  نیماش هیگفتن چند نکته و گرفتن  بعد

 

 مرخصه از کارخونه خارج شدم نکهیا و

 

 د سوار شدم و آژانس اومده بو نیماش

 

 زنگ میادرس رو بگم گوش نکهیا قبل

 

 امادست نمیخورد،ساسان بود گفت ماش 

 



 گاهو به راننده دادم  ریتعم ادرس

 

  میدیرس قهیدق ۴۵از  بعد

 

 رو با راننده حساب کردم خواست هیکرا

 

 بده گفتم که واسه خودت . شویبق

 

 بده رفت  رتیگفتن خدا خ با

 

 نگاه کردم ،با روز اولش مو نیماش به

 

 ...زدینم 
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 از چشمم یتصادف نیچه کنم که ماش اما

 

 دست مزدشو حساب کردمو  وفتهیم

 

 شدمو تخت گاز روندم تا نمیماش سوار

 

 رهام  شگاهینما

 

 که همو شهیم یسال شی،ش پنج

 

 نجایاز ا ونامیاکثر ماش مویشناسیم 

 

  گرفتم

 

 ایاز چشمت افتاده  نتی_رهام:باز ماش

 



 ؟یگم کرد راه

 

 یبعد احوال پرس مویهم دست داد با

 

 گفتم : 

 

 :حی_مس

 

  هیحواسم پرت شد و با  شیروز پ چند

 

 رگاهییتصادف کردم ،االن از تعم مگان

 

 آوردمش،

 

 ؟؟؟یکنیتو معاوضه م نمیبب

 

 نیهرکدوم ازا ه،تویچه حرف نی_رهام:ا



 

 وردار بحث خوادیکه دلت م نارویماش

 

 حرفارم نکن  نیا

 

 رونیپرهام بود که داشت از ب یصدا

 

 با خنده گفت: ومدویم 

 

 ؟یبخشیم فهیخل سهی_پرهام:مگه از ک

 

 با پرهام دست دادم که  دمویخند

 

  شگاهیبلند گوشه نما یشاس نیماش

 

 جلب کرد  نظرمو

 



 زدمو و پشتش نیدور دور ماش هی

 

 نشستم،ازش خوشم اومده بود 

 

 پولش رو چک دادم یدادمو مابق نمویماش

 

  یرو از رهام گرفتمو با خداحافظ چیسو

 

 از اونجا دور شدم  دمیجد نیماش همراه

 

 از عمو و اون  یخبر دمیخونه که رس به

 

 نبود  دخترش

 

 گفت صبح بعد رفتن من  مامان

 

  دونمیلواسان ،من که م برگشتن



 

 زودتر لباس خوانیم یچ واسه

 

  میاریب امونودریمشک 

 

 دخترشو زودتر به من قالب کنه  خوادیم

 

 خونده  کور

 

 ناهار سردرد گرفتم  بعد

 

 آورد خوردمو رفتم  یمسکن بتول

 

  دمیاتاقم و دراز کش یتو

 

 که  کردیقرص کم کم داشت اثر م انگار

 



 شدو خوابم برد نیسنگ چشمام

 

 

**** 

 

 بعد  دوهفته

 

 که گشتمیاز کارخونه سمت خونه بر م داشتم

 

 زنگ خورد ،به مخاطب نگاه کردم میگوش

 

 بود،تماسو وصل کردمو گفتم: نایمت

 

 :بله؟؟حی_مس

 

 یییییی:سالم داداشنای_مت

 



 که هرکول روزید ؟؟؟تایشدم داداش ح؛حاالی_مس

 

 جوجه؟؟؟ یخوایم یبودم چ 

 

 دنبالم؟ یای،میداداش خوب من شهی:تو همنای_مت

 

 داداش خوبتم اره؟ شهی:اها که همحیمس

 

 :اهومنای_مت

 

 ام؟؟ی:باشه کجا بحی_مس

 

  دمیرس نیم۲۰دانشگاهشو داد بعد  ادرس

 

  دمیجلو دانشگاه د یرو همراه دختر نایمت

 

  زدیدختر نگاه کردم آشنا م به



 

 فکر کردن متوجه شدم همون دختر چشم یکم با

 

 دمیکرد فهم شیمعرف نایمت یهست ،وقت هیآب

 

 اسمشه، انیمر

 

 غم داشت  هیچشماش نگاه کردم ، به

 

 دختر هم سنو  هی،اخه  دمیفهمینگاهشو نم غم

 

 داشته تونهیم یدغدغه فکر نا،چهیمت سال

 

 باشه؟؟؟ 
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  نیاروم و معصوم داشت،وحاال ا یظاهر

 

 نگاهش معصوم ترش کرد بود غم

 

  یکه سوار شد همزمان همون دختر نایمت

 

  دیتصادف کرده بودم رس نشیباماش که

 

  نینگاه کردم ،پس واسه هم نیماش به

 

 عوض نشویره،ماشینزد خسارت بگ زنگ

 

 دوستش شد نیهم سوار ماش انیکرده،مر

 

  میسمت خونه برگشت نایرفتن ،با مت و



 

 

***** 

 

 :انیمر

 

 فکر کردم نایراه به داداش مت یتو

 

 ، ومدیچقدر آشنا به نظرم م ایخدا

 

 گفتم  یاهان هوا زدمو یتو یبشکن

 

 بهم انداخت و دوباره به جاده ینگاه ایرو

 

 شده؟؟؟ یدوخت و گفت چ چشم

 

  هینا،همونیداداش مت یدونستی:مانی_مر



 

 باهات تصادف کرد؟؟ شیچند وقت پ که

 

 دیسف یام و یکه ب ی:همون پسرای_رو

 

 داشت؟ 

 

 :آرهانی_مر

 

 :همون که قد بلند بود و موهاشای_رو

 

 بود یقهوه ا 

 

 :اهومانی_مر

 

 :همون که انگار عصا قورت داده بود ای_رو

 



 :خخخ اره انی_مر

 

 زدو گفت: یژکوند لبخند

 

 ��شناسمشی:نم ای_رو

 

 به بازوش زدم و گفتم : یمشت

 

 یمزه ا یب یلی:خانی_مر

 

 ایشدمو از رو ادهیخونه،پ میدیرس

 

 داخل که گفت شب ادیخواستم،ب 

 

 مادرش ادویواسشون قراره مهمون ب 

 

 از کوچه یدست تنهاست، با تک بوق 



 

 باز کردمو وارد دیخارج شد،درو با کل 

 

 خونمون شدم کیکوچ اطیح

 

 لب ریکفشامو دراوردمو رفتم داخل ،ز و

 

 راست رفتم داخل کیدادمو  یسالم

 

 اتاقم ،لباسامو عوض کردمو خارج شدم  

 

 گشنته  م،اگهی:ما ناهارمونو خوردهی_سم

 

 گرم کن بخور  خچالهی یتو غذا

 

 سیجوابشو بدم رفتم سرو نکهیا بدون

 



 شستم وبا حوله خشک کردم  دستامو

 

 داخل آشپزخونه ،غذا که چه عرض رفتم

 

 بیاندازه کف دست پوره س کهیت هی، کنم

 

 نگفتمو یچیاشته بود،هواسم گذ ینیزم 

 

 گرم کردم و با نون شروع کردم به غذارو

 

 ، خوردن

 

***** 

  یحساب گذشتنویهم م یگار از پ روز

 

 در خوندن و سرم یافتاده بودم تو جا

 



 بود کم تر نیا شیکتابام بودو خوب یتو 

 

 که افتاده فکر ییگذشته و اتفاقا به

 

 کنمیم 

 

**** 

 

 محوطه یاولم تموم شده بودو تو کالس

 

 مینشسته بود یصندل یرو ایو رو نایمت با

 

 بهمون مونی،همکالس یدیسع یآقا که

 

 شد، کینزد 

 

 پسره اومد ادم نی:اوه بچه ها اای_رو



 

 زشته دیباش 

 

 خنده ام گرفته بود ،با سر  ایحرف رو از

 

 خندمو دمویشصتم گوشه لبم کش انگشت

 

 ه رومون قراررو ب یدیکه سع خوردم

 

 که گفت: میسالم کرد مویگرفت،بلند شد 

 

 یبا بچه ها میدید بیاردوترت هی:یدی_سع

 

 دارن شرکت کنن لیکه تما ییکالس ،اونا 

 

  ینوشتم ،و البته اگه همراه اسمشونو

 



  ارنیبا خودشون ب توننیباشن م داشته

 

 هست؟؟ ،کجایی:چه اردونای_مت

 

  میری،بند م ی:کوه نوردیدی_سع

 

 هستن؟ ای:کای_رو

 

 همه بای:تقر یدی_سع

 

 یمشورت هیما  دی:پس اگه اجازه بدنای_مت

 

 میدیبهتون خبر م م،بعدیبکن

 

  انی:باشه پس اگه ممکنه تا پایدی_سع

 

 چون  نیبهم اطالع بد مونیبعد کالس



 

 هست  یقرار کوه نورد جمعه

 

 کردو رفت یتشکر

 

 ؟؟ هی:نظرتون چنای_مت

 

 میی:من که پا ای_رو

 

 ؟یتو چ انی:مر نای_مت

 

 :نه من حوصلشو ندارم،بخصوصانی_مر

 

 بهتون نی،شما بر یدیسع ینگاه ها نیباا

 

 بگذره خوش

 



 اعتراض گونه گفت : نایمت

 

 ؟ یدار کاریچ یدی:تو به سعنای_مت

 

 خودتو  گرانیبخاطر رفتار د ستین قرار

 

 ،یکن حبس

 

 گه؟ید یای،م گهی:راست مایرو

 

 :آخه....انی_مر

 

 ،پس من  می:اخه و اما و اگر ندارنای_مت

 

  سهیاسم مارم بنو گمیم یدیسع به

 

 اردو نیا یدل بودم واسه شرکت تو دو



 

 که از دانشگاه شهیبه دو ترم م کینزد

 

 کالسو یبچه ها بایو من تقر گذرهیم 

 

 که کنمیحس م شهیم یماه شناسم،دویم 

 

 رییباهام تغ یدیسع یرفتارو نگاه ها 

 

  کنه،اممیتوجه م شتریکرده،انگار که ب 

 

 هینگاهاش  کنمیحس م ییجورا هی

 

 توجه نکنم و کنمیم یسع شتریه،بیجور 

 

 کنم ازش  یاونجا که جا داره دور تا

 



 اردو انگار دلشوره گرفتم ... نیباا حاال
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 ومدهین سر کالسمون ،هنوز استاد میرفت

 

 شد و گفت داشیدوباره پ یدیکه سع بود

 

 خانوما ،اسمتونو شدی؛چیدی_سع

 

 سم؟یبنو 

 

 جوابشو داد  ایمن نگاه کرد که رو به

 

  دیکنی:بله لطف مای_رو

 



 میوارد کالس شد همه ساکت شد استاد

 

 شروع کرد به درس دادن  که

 

  یکالس بود که بخاطر کم خواب یاخرا

 

 خوابم گرفته بود  ی،االن حساب شبمید

 

 استاد دیبر دیتونیم دیگفتن خسته نبا با

 

 لوازممو عیبهم داده باشن سر ارویکه دن انگار

 

 جمع کردمو از دانشگاه خارج شدم 

 

 

**** 

 



 

  یچ دونمیکوه ،نم میقراره که با بچه ها بر فردا

 

  یلباس مناسب یببرم ،از طرف یبپوشم و چ دیبا

 

 تخت بلند شدم ینداشتم ،از رو یکوه نورد یبرا

 

 رنگ و یبه لباسا یکمد لباسم رفتم ،نگاه سمت

 

  دمینخر یوقته که لباس یلیام انداختم،خ رورفته

 

 مانتو هیاسپرت و  یشلوار راحت هیگشتم تا یکل

 

 لمیکردم ،کولمو برداشتم و وسا دایکوتاه پ نسبتا

 

  بستمیکولمو م پیداخلش گذاشتم ، داشتم ز رو

 



 یزنگ خورد ،به مخاطب نگاه میگوش که

 

 بود  نایانداختم،مت 

 

 رو وصل کردم: تماس

 

 بچه درس خون؟ ی:چطورنای_مت

 

 ؟ی:خوبم تو چطور انی_مر

 

 نیزنگ زدم گفتم که ماش ایرو ،بهی:عالنای_مت

 

 جلو در باش میو ن۸دنبالتون فردا  امیمن م ارهین

 

 ننیبب مویمحل زندگ خواستمیکردم ،نم هول

 

 م،نظرشیزندگ طیبا دونستن شرا خواستمینم



 

 عوض بشه،من من کنان گفتم: راجبم

 

 نداشته باشه یاگه اشکال نای:امم نه متانی_مر 

 

 هست که یکار هی،اخه قبلش  امیم ایرو مندبا

 

 انجام بدم  دیبا

 

 باشه دیمخالفتمو د یاصرار کرد،وقت شتریب یکم

 

 طیکه از شرا استیگفت و قطع کرد،فقط رو یا

 

  خوادیمن خبر داره،واقعا دلم نم یو مال یزندگ

 

 رو گرفتم بعد ایبفهمه ،شماره رو یا گهید کسه

 



 چهار بوووق برداشت  از

 

 ��شعرو یجان ....حال کرد ی:جان مرای_رو

 

 زنگ زد نایمت ای،روی:به به شاعرم شدانی_مر

 

 اونا نیگفت باهات هماهنگ کرده که با ماش 

 

 گه؟؟؟یراست م م؟؟؟یریم 

 

 به من زنگ نزده، ه،اصالی:واه عجب دخترای_رو 

 

 جوابشو  یکنه چ تیخواسته راض ینجوریا البود

 ؟؟؟یداد

 

 :معلومه که گفتم نه انی_مر

 



 میریدنبالت  با هم م امی:خودم فردا مای_رو

 

  ینباشه آبج غمت

 

 حرف زدن تماسو قطع کردم  یاز کم بعد

 

 ون پولدارن که چ ستیاصال از اون دخترا ن ایرو

 

  هیخاک یلیپُز بده،خ ای رهیبگ خودشو

 

 ییکنم،وقتایفراموش نم چوقتیهاشو ه محبت

 

 پدرم خبر یمن و دست تنگ یزندگ طیکه،از شرا 

 

 یبیاندک پول تو ج نکهیو با وجود ا داشت

 

 خودم  یبرا یمن حت ذاشتیباز نم یداشتم،ول 



 

 دو دیخریکه واسه،خودش م یکنمو هرچ خرج

 

 .... گرفتیمن م برابرشوواسه

 

 ناراحت بودم و غم نبود مامان  یلیکه خ ییوقتا

 

 بود،اون بود که  ایهم دمم رو کرد،تنهایم تمیاذ

 

 با حرفاش دادویبه حرفام گوش م یمنت چیه یب

 

 ، کردیم ارومم

 

 از محبتاشو جبران کنم یبتونم ذره ا کاش
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 فکرا بود که چشمام گرم خواب نیهم با

 

 چشم بازو هیزنگ خورد با  میشد،گوش

 

 کنسول کنار تخت یبسته دستمو رو یکی

 

 کردم با همون دایپ مویو گوش دمیکش

 

 به مخاطب انداختم یحالت چشمام نگاه 

 

 جواب دادم  عیبود ،سر ایرو

 

 جلو درباش گهیساعت د میتا ن ی:مرای_رو

 

 بلند شدم  عیگفتمو سر یا باشه



 

 رفتم  سیاتاق خارج شدمو سمت سرو از

 

 مربوطه و شستن یاز انجام کارا بعد

 

 ،وارد اتاقم شدم ،صورتموبا  صورتم

 

 خشک کردمو موهام. شونه زدم  حوله

 

 

  نشوییبافتم و پا سیبستمو گ یدم اسب و

 

 ضد افتاب زدم  یکش بستمو کم هی با

 

 ژ ماتسرمه در اخر ر یو کم ملیر

 

 ساعته۲۴ 



 

 بود که داشتم یشیآرا یلوازم ها تنها

 

 آماده  شبیکه از د ییمانتو شلوارو

 

  مویو شال مشک دمیبودمو پوش کرده

 

 ایسرم مرتب کردم،با تک زنگ رو یرو

 

 راه دمویبرداشتمو کفشامو پوش کولمو

 

 شنهادیپ یدیکه سع ی،همون روز افتادم

 

 رو داد  ،خونه که اومدم به  ینورد کوه

 

 اردو،اما اصال میگفتم که قراره بر بابا

 



 یکس شیپ یواسش انگار مهم نبود،وقت 

 

 داشته  یا گهیانتظار د دیباشه نبا یاضاف

 

  یاز رفتارا یهر کس یدبرای،شایباش

 

 ستیو ممکنه بگه ن کنهیبگم ،باور نم پدرم

 

 دونه هیاگه  ی،ولیپدر نیهمچ میندار و

 

 باباها وجود داشته باشه ،اونم پدر نیااز

 

  هینکنه سم کنمیوقتا فکر م یمنه،گاه 

 

 زن نیجادو کرده باشه،پوووف ازا پدرمو

 

  ستیممکن ن ریغ زیچ چیه



 

 کردم افکارمو سامان بدم و روزمو یسع

 

 یالیخیفکرا شروع نکنم خودمو به ب نیباا

 

 شدم  ایرو نیسوار ماش زدمو

 

 سمتم گرفت و گفت : یا لقمه

 

 درست کردم یچ نی:بخور ببای_رو

 

 لقمه نگاه کردم ،خامه و مربا بود به

 

 :به به واقعا چه قدر زحمتانی_مر

 

 کتاب در مورد نحوه هینظرم  ،بهیدیکش 

 



 س،شاهکارینان بنو یگرفتن مربا رو قرار

 

 شهیم 

 

 که به زور خودشو کنترل کرده بود  ایرو

 

 رکت کرد واز کوچهروشن کردو ح نویماش

 

 ..میمحلمون عبور کرد کیبار یها 

 

 که قرار گذاشته بودن همه اونجا جمع یمحل به

 

  میدیرس میکه بعد با هم حرکت کن شن

 

 هارو پشت سر هم نیماش یتر از فلکه ا نییپا

 

 روپارک کردو نشیهم ماش ایکرده بودن رو پارک



 

 میهمه بود بایو سمت بچه ها که تقر میشد ادهیپ

 

 ... دمیکه رس نایبه مت می،به همه سالم کرد میدیرس
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 :حیمس

 

 کرده که باهاش  وونمید نایروزه که مت دو

 

 اردو ،هرچقدر که کار و کارخونه رو برم

 

 نشد  یکردم راض بهونه

 

 بشه  الیخیگفتم که ب یباشه ا اللحساب



 

 که لباس عزامون شهیم یدو هفته ا بایتقر

 

 ، میماه دراورد۷بعد از  رو

 

 دراوردم  مویکه لباس مشک یوقت از

 

 که  زنه،انگاریم یبرق هی انایدا یها نگاه

 

 به هدفش نکهیمثل ا ایخواد،یم یزیچ هی

 

 دختر نیکم تر با عمو و ا خوامیکه،مینزد 

 

 مخالفت کنم  شمیریس یعمو

 

 رو شروع کردن، یباز نیا خودشون

 



  هیهدفشون چ نمیبب رمیتا تهش م منم

 

 کاسشونه مین ریز یکاسه ا دونمیکه م من

 

 فکرا بودم که در اتاقم زده شد نیهم یتو

 

 وارد شدو درو بست و اومد رو به نایمت و

 

 نگاهش کردم که گفت ینشست ،سوال روم

 

  میسفارش نکنما،هشت و ن گهی:دنای_مت

 

  میحاظر باش دیبا

 

 جمعه به میحاظر باش ی:واسه چحی_مس

 

 ؟؟؟یزود نیا 



 

 نگاهم کرد وگفت: یعصب

 

 رفته  ادتی:نگو که نای_مت

 

 زنهیحرف م یاومد که راجب چ ادمی تازه

 

 موافقت کرده بودم که دست از یالک من

 

 برداره و حاال توش مونده بوم  سرم

 

 گفتم و رفت  یباشه ا ناچار

 

 ی،لحظه ا دمیتخت دراز کش یرو

 

 رو یفردا اون دختر چشم آب نکهیفکربه ا 

 



  دیپر کش  نمیبیم

 

 تکون دادم ،از خودم تعجب کردم سرمو

 

 رو بکنم  یفکر نیهمچ دیچرا با که

 

 فکرا بود که خوابم برد،صبح با  نیهم با

 

 راه انداخته بود نایکه مت ییصدا سرو

 

 جمعه هم که خونم هیباز کردم، چشمامو

 

 بخوابم ،بلند شدم ذارهیجوجه نم نیا

 

 شلوار  هیگرفتم و  ینیم۱۰دوش هی و

 

 هیو  رهیسبز ت شرتیت هیو یارتش



 

  دمیبرداشتم و پوش یبهار شرتیسو 

 

 طرف شونه زدم وتافت زدم هی موهامو

 

 مویعطر زدم گوش یبرداشتمو کم ساعتمو

 

  نییشلوارم گذاشتمو رفتم پا بیج داخل

 

 اماده داخل کوله گذاشته زویهمه چ نایمت

 

 م؟یزدو گفت بر یلبخند دنمیبود،با د 

 

 :اهوم حی_مس 

 

 

 حرکت کردم  مویشد نمیماش سوار



 

 اون ی،تو میدیداد رس نایکه مت یادرس به

 

 پسر اومد جلو هی شناختمینم ویکس جمع

 

 هیکردو گفت  یمعرف یدیسع خودشو

 

 گروهه ، دریل ییجورا 

 

 نگذشته بود که همون  یا قهیدق چند

 

 همراه دوستشم اومدن یچشم آب دختر

 

 غم زده و باز فکر من یهمون چشما باز

 

 راجبش، 

 



 نیراجبش فکر کنم اما ا خواستمینم

 

 بردیرفتاراش منو به فکر م نیچشماو ا 

 

 و خانومانه سالم کرد ،اما دوستش نیمت

 

 تصادف ناراحت هیسر همون قض انگار

 

 بود 

 

 اکتفا کرد یسالم خشک و خال هیبه  که

 

 گفت: درشونیهمون ل ای یدیسع

 

 قرار گذاشتم چون نجایا زانی:عزیدی_سع

 

 پس ادین ریپارک گ یاونجا جا ممکنه



 

  میبر نیچهارتا ماش ایبهتره با سه  

 

 دیتونیهست م نگیپارک هیهم  نجایا

 

  دیبزار ناتونو،اونجایماش 

 

 که نگاهم  زدنیداشتن با هم حرف م همه

 

 یدیشد ،سع دهیهمون دختر کش سمت

 

 رفت و .... سمتشون
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 انیمر

 

 متوجه شدم داداشش دمیکه رس نایمت به

 

  میکرد یهم آورده ،با هم احوال پرس رو

 

 میکه در حال صحبت بود یتمام مدت یتو

 

 ای زدیزده بود به چشمام و حرف م زل

 

 انداختمو سمت  نیی،سرمو پا دادیم گوش

  یقیرفتم ،بعد دقا میهم کالس پروانه

 

 ک نیشروع کرد به حرف زدن ،هم یدیسع

 

 ستادهیکه ا ییتموم شدسمت جا حرفاش

 



 اومد و گفت: بودم

 

 با دیلیاگه ما یری:خانوم امیدی_سع

 

 ؟ میمن بر نیماش 

 

 ابروهام نشست و انیم یاخم ناخداگاه

 

 کردم اروم بگم  یسع اما

 

 از لطفتون یدیسع ی:ممنون اقاانی_مر

 

 ماهم پشت دییهست شما بفرما نیماش

 

  میایم سرتون

 

 اصرار  گهید دیلحنمو د یکردم وقت حس



 

 گفت و رفت  یا نکرد،باشه

 

 رفتنش نگاه کردمو چشم چرخوندم به

 

 یگره خورد ،حت نایبه برادر مت نگاهم

 

 دونمیاسمشم هنوز نم 

 

 به سمت مخالف نگاه کرد دویدزد نگاهشو

 

 حرف  یدیکه با سع یتمام مدت یتو

 

 ، کردمیرو حس م یا رهینگاه خ زدمیم

 

 باعث شد  یدیحرف و رفتار سع اما

 



 فراموش کنم  اطرافمو

 

 سمت میرفتن که سوار شن ،داشت همه

 

 سمتمون نایکه مت میرفتیم ایرو نیماش

 

 اومد

 

 رو پارک کن  نتیماش ای:رونای_مت

 

 با ما دیایب دیاریب لوازمتونو

 

 انداخت انگار از یبه من نگاه ایرو

 

 خواستم باهاشون یکه نم دیفهم نگاهم

 

  میبر



 

 مخالفت باالخره  ایاصرارو از رو نایمت از

 

  میجواب دادو سوار شد نایمت یها تالش

 

 شاگرد نشسته  یپشت سر صندل ایرو

 

 راننده  یمنم پشت صندل بودو

 

  میروشن کردو راه افتاد نویماش

 

 گفتنیاز دانشگاه م ایو رو نایمت یگاه گه

 

  زدمیم یمنم حرف یگاه و

 

 در حال پخش بود  یکالم یب کیموز

 



 در حال کیکردم در سکوت به موز یسع

 

 گوش کنم  پخش

 

  میارام و مال کیبستمو به موز چشمامو

 

 از ارام بودن و یسپردم ،لبخند گوش

 

 لبم نشست  یرو کیموز یبایز 

 

 چشممو باز کردم  کیتموم شدن موز با

 

  دمیکه د یزیچ نیاول

 

  یشده رو میتنظ نهیدر آ نایبرادر مت نگاه

 

 بود  من



 

 کنهیآبروم رفت ،االن باخودش فکر م یوا

 

 دختره خل شده با خودش لبخند نیا

 

 نگاهم ،نگاهشو دنیدفعه با د نیزنه،ایم 

 

 ،چشم چرخوندم و نگاهمو به دیندزد

 

 تهران چشم تیپر از جمع یها ابونیخ 

 

 دوختم 

 

 طیبا شرا یکس یعنیخودم فکر کردم ، با

 

 من هم هست؟ مثل

 



  گفتیدرونم بود که م یندا حاال

 

 بدتراز تو  طیبا شرا یکسان دی_شا

 

 باال انداختم یا شونه

 

 فکر کردن الیخیقرار بود امروزو ب مثال

 

 شم امیبدبخت به

 

  میدیرس یکردن مسافت یاز ط بعد

 

  میحرکت کرد مویهامونو برداشت کوله

 

 ییکه صدا میرفتیراه م میداشت اروم

 

 گفت: 



 

 به شب ینجوری_تند تر خانوما ا

 

  میخوریم 

 

 حرف زد یبهانه ا هیبود که به  یدیسع باز

 

  یفراهم باشه ِخرِخره  طی:اگه شراای_رو

 

  جوومیرو م یدیسع نیا

 

 گفتم  یالیخیب دمویخند زیر

 

 رو یکه محل میبود دهیاواسط کوه رس به

 

 کردن نیینشستن وصرف صبحانه تع یبرا

 



 هرچه یانداخته شد و هرک یبزرگ سفره

 

 که اورده بود رو وسط گذاشت  

 

**** 

 یچند چقدمو میبود دهیکوه رس یباال به

 

 میشده برس نییتع یبود تا به جا مونده

 

 ایرو نمیبه پشت سرم نگاه کنم بب اومدم

 

 یموند،حواسم پرت شدپام به لبه  کجا

 

  نیکرد  و خوردم زم ریگ یسنگ 

 

 ستون بدنم کرده بودم که کامل  دستامو

 



 

 از برخورد سنگ با دستم ،کف فتمین

 

 دیسوزیدستم خراش برداشته بودو م 

 

 تکونش تونستمی،نم کردیپام درد م مچ

 

 از درد کف دست و مچ پام یبدم لحظه ا 

 

 نیاز ما ب یرو بستم آخ اروم چشمم

 

 رونیشده ام ب دیاز درد کل یدندون ها 

 

 از افتادنم نگذرشته یا هیاومد،چند ثان 

 

 و چند نایو مت ایو رو یدیبود که تند سع 

 



 دورم جمع شدن  گهینفر د 

 

 زده خواستم بلند شم که از درد  خجالت

 

 دم هو فشر یچشممو رو پام

 

 حتما یتو ؟؟؟ضعف کرد یشد ی:چای_رو

 

 اخه ینخورد یریهم چ صبحانه

 

 حالتون خوبه؟؟؟ یری:خانوم امیدی_سع

 

 ؟؟؟ی_شما مگه دکتر

 

 جواب نیکه ا یبرگردوندم به کس سرمو

 

 داده بود نگاه  یدیشکتن رو به سع دندان



 

 بود که با اخم نسبتا نای،برادر مت کردم

 

  کردینگاه م یدیبه سع یپررنگ

 

 و  انیاطراف یجواب دادن به سواال با

 

  یراه برم سمت جا تونمیخوبم ،م گفتن

 

 میشده رفت نییتع

 

 

[ ,14.08.17 11:23] 

 22#پارت

 

 راه یبود کن به سخت نیماجرا ا تیواقع

 



 و تمام توانمو گذاشته بودم که  رفتمیم

 

 استفاده نکنم،از یلیراستم خ یپا از

 

 خواستیلنگ نزنم ،دلم نم یطرف 

 

  میاردوشون بخاطر من خراب بشه نشست 

 

 احوالم یایاندازو همه جوا ریز یرو

 

 شدن  

 

 دکتر؟ میم؟بریبرگرد نیخوای:میدی_سع

 

 ،ممنونیدیسع ی:خوبم اقاانی_مر

 

 



 نبود اما بلند شدو همراه یانگار که راض یدیسع

 

 درست کنن شیآتپسرا رفتن که هیبق 

 

 گهید یپروانه و چند تا از دخترا ایو رو نایمت

 

 ،داشتم به جواب دندان میهم نشسته بود کنار

 

 داده بود  فکر  یدیبه سع نایکه برادر مت یشکن 

 

 که به بازوم خورد به خودم یبا متش کردمیم

 

 اومدم 

 

  یزنیچرا م ی:وحشانی_مر

 

 گفت: ایماساژ دادم رو بازومو



 

 یدیدو ساعته به سع هی:خوب کردم ،چای_رو

 

 ده،؟یم لتیاونم لبخند ژکوند تحو یزد زل

 

 

 زده گفتم رونیاز تعجب ب یچشما با

 

 هیبابا من داشتم به  ؟برویمن؟؟کِ  ی:کانی_مر

 

 کردمیفکر م یا گهید زیچ

 

 منم باور کردم  وی:تو گفتای_رو

 

 پامو جمع کنم ،از دردش چشممو بستم اومدم

 

 دور نموند  نایاز چشم برادر مت که



 

 دراورد و کنار بشیاز ج شویلحظه گوش همون

 

 سمت ما اومد  یقیگوشش گذاشت بعد دقا 

 

 گفت  یزیچ ستادویا نایمت کنار

 

 رو به من گفت : نایمت یلحظه ا بعد

 

 شیپ یجون واسه داداشم کار انی:مرنای_مت

 

 یایبا ما ب یخوای،م میبرگرد میاومده مجبور 

 

 دکتر؟؟؟ میبر

 

 یتا کجا و ک یکوه نورد نیکه ا دونستمینم واقعا

 



 پا بمونم نیسختم بود باا یداره و ازطرف ادامه

 

 :مزاحم نباشمانی_مر

 

  وونهید هی:مزاحم چنای_مت

 

  امیمنم م نی:صبر کن ای_رو

 

 گفتم : ایبه رو رو

 

 بمون با پروانه برگرد یای:نه تو کجا بانی_مر

 

 اصرار کرد که برگرده اما نزاشتم ،دلم  یلیخ

 

 بخاطر من اردوشون خراب شه خواستینم

 

  میبرگرد میخوایم دیکه فهم یوقت یدیسع



 

 که یشد اما مثل کس نیغمگ یاش کم چهره

 

 خودشو جمع کنه ،خودشو نباخت و گفت از حالم 

 

 بهشون اطالع بدم  بعدا

 

  میو حرکت کرد میکرد یهمه خداحافظ با

 

 راستم رو گرفته بود و کمکم  یبازو ریز نایمت

 

 بود  دهیپام امونمو برد کرد،دردیم

 

 کوله مو ازم گرفت و پشت سرمون نایمت برادر

 

 طاقت یرو ادهیپ قهی،بعد چند دق ومدیراه م 

 



  میدیرس نشونیفرسا باالخره به ماش 

 

 حرکت کرد  مویسوار شد همه

 

  مارستانیب هیبرو  حی:مسنای_مت

 

  یو قشنگ رای...چه اسم گحیمس

 

 زحمت منو ی،ب دی:نه ممنون زحمت نکشانی_مر

 

 خونه رمیم دیکن ادهیخط واحد پ هیجلو  

 

  حهیبودم اسمش مس دهیکه حاال فهم نایمت برادر

 

 به چشمام زل زدو گفت : نهیا از

 

 شما .... ی:رحمتحی_مس



 

 انداختمو نییرفش خجالت زده سرمو پاح نیازا

 

 کالمیب یقینگفتم ،دوباره همون موس یزیچ

 

 بخش در حال پخش بود ، آرامش

 

 کیکردم به درد پام فکر نکنم ،با فکر به موز یسع

 

 رمیبگ دهیدرد پامو ناد یشدم تا حدود موفق

 

 شد در ادهینگه داشت و پ مارستانیب هی جلو

 

 سمت منم باز کردوگفت : 

 

  دیی:بفرماحی_مس

 



 شدم ادهیبه کمکم اومدوکمکم کرد اروم پ نایمت

 

 

***** 

 

 

 دهیعکس د یتو ی_دکتر:خوشبختانه شکستگ

 

 شهینم 

 

  یبرداشته که با بستن اتل و کم ییترک مو هی اما

 

 قابل جبرانه  استراحت

 

 بهتره بگم  اینا،یپام برادر مت یاز انجام کارا بعد

 

 هنوز بر  یحساب،قدم هیتسو یرفت برا حیمس



 

 بود که گفتم: نداشته

 

 ح؟ی:آقا مسانی_مر 

 

 طرفم و گفت: برگشت

 

 :بله؟؟حی_مس

 

 دمیکشیچطور بگم ،خجالت م دونستمینم

 

 بود عظمم رو جزم کردمو و کارت هرطور

 

 دراوردمو سمتش گرفتمو گفتم: فمیآبربانکمواز ک 

 

 ، دیریکارتو بگ نیا حیاقارمس دی:ببخشانی_مر

 



  دیریرو بگ هیکارت تسو نیزحمت باا یب

 

 یکس نید ریز خوادیدلم نم ستیخودم ن دست

 

 تا یکه از بچگ یباشم،انقدر بابام واسه هرکار 

 

  گهیاالن واسم کرده سرم منت گذاشته که د 

 

 عبرت گرفتم ییجورا هی

 

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 

 

[ ,15.08.17 00:14] 

 23#پارت

 

  فتونیک یتو دی:بزارحی_مس



 

 منتظر جواب من نشدو رفت  و

 

 نگفتم  یزیکارش تعجب کردم اما چ از

 

 لباسمو مرتب کردمو  نایبا کمک مت و

 

 نییتخت اروم اومدم پا از

 

  میخارج شد مارستانیب از

 

  رمیراهو خودم م هیگفتم که بق نایمت به

 

 با اخم هاش مواجه شدم  اما

 

 پشت جا گرفتم  یصندل یرو

 



 آدرس خونمونو یخدا حاال من چطور یا

 

 ی،اگه نظرشون راجبم عوض شه چ بگم

 

 ان؟یعوض شه مر دی_نظرشون چرا با

 

 گفت  نویدرونم بود که ا یندا یصدا

 

 یکس خوادیدلم نم دونم،فقطی:نمانی_مر

 

 باخبر شه  طمیازشرا 

 

 که باهات یدرون:بزار هر کس ی_ندا

 

  یکه دار یطیدوسته،واقعا تو روبا شرا 

 

 واسه خودت بخواد  



 

 خانوم  انیخانوم ،مر انی:مرحی_مس

 

 به حیصدا کردن اسمم از زبان مس با

 

 زدیاسممو صدا م بایخودم اومدم،چقدر ز 

 

 جمع کردمو گفتم: خودمو

 

 ...بله؟؟ دی:ببخشانی_مر

 

  دیکنی:آدرس خونتونو لطف محی_مس

 

 ناچار با هزار من و من ادرس رو دادم  به

 

 چکدومشونیکه ادرس رو گفتم ه یوقت

 



  چیزدن و برخالف تصورم ه یحرف نه

 

 از خودشون نشون ندادن ، یالعمل عکس

 

 ،انقدر غرق  رمیاروم بگ یشد کم باعث

 

 فکر بودم که اصال درد پامو فراموش در

 

 هیمن  یفکر کردنا نیکردم،باالخره ا 

 

 به دردم خورد ییجا 

 

 شهر بود  نییخونمون پا نکهیا بخاطر

 

 میرو پشت سر گذاشت یادیز مسافت

 

 تنگ و یبلند و کوچه ها یشاس بااون



 

 تونستیمحله ما راحت نم کیبار 

 

 کنه  یرانندگ 

 

 ،ممنون  نجاستی:همانی_مر

 

 محل چه بد  یاطراف نگاه کردم،اهال به

 

  کردنیم نگاه

 

 داخل میبر دیی:بفرماانی_مر

 

  میشی:نه ممنون مزاحم نمنای_مت

 

 :ممنون حی_مس

 



 زحمت یتو دی:بازم ببخشانی_مر

 

 انداختمتون 

 

 ادهیپ نیاز ماش یتشکرو خداحافظ با

 

 خونه واسم اورد  یکوله امو تا جلو نایشدم ،مت 

 

 از یباز کردم و با تک بوق دیبا کل درو

 

 من محو شد  دیز دکوچه خارج شد و ا 

 

 زود ای ریمنه،د تیواقع یزندگ نیا

 

 نداره،کوله امو  یناراحت دن،پسیفهمیم 

 

 حرف وارد خونه یدوشم انداختمو ب یرو



 

 شدم 

 

 خانوم  هی دنیکه وارد شدم با د نیهم

 

 بودمشون  دهیدوتا اقا که تا حاال ند و

 

 لب  ریتعجب ابروهام رفت باال ،ز از

 

  ه،سرجامیکردم که با حرف سم یسالم

 

 زد: خشکم

 

 ،چه ینباش زم،خستهی:سالم عز هی_سم

 

  یاومد زود

 



 نگاهش کردم و به پام اشاره کردم متعجب

 

 استراحت کن ،برویاله رمی:بم هی_سم

 

 زمیعز 

 

  ینطوریا هیتعجب اور بود که سم واقعا

 

 نگاه کردم هیبا من حرف بزنه به بق اونم

 

 یکت شلوار سرمه ا جوان تر با یمرد

 

 نشسته بود ،و زل زده بود گهید یمرد کنار

 

 من  به

 

 نیاش ما ب رهینگاه خ نیاز ا یاخم



 

 ،رومویدیابروهام نشست و با ببخش 

 

 که یگرفتمو سمت اتاقم رفتم ،اتاق 

 

 ها و غم ها و هیشاهده،شاهد تمام گر 

 

 که فقط یمن ،تنها هم دم یزجر ها 

 

 زنه،اعتراضیو حرف نم دهیگوش م 

 

 زنهی،زخم زبان نم کنهینم 
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 :حیمس

 

 بود اسمش یپسره ،چ نیچرا ازا دونمینم

 

 ومدی..،خوشم نمیدیسع اها

 

 انیچطور دور و ور مر دمیدیم یوقت

 

 همون  کردمیناخداگاه اخم م پلکهیم 

 

 به خودم گوش زد یها هم ه لحظه

 

 که : کردمیم

 

 خودشونه یداره زندگ ی_به تو چه ربط

 



 .زارهیکه نم هییرویکه چه ن دونمینم اما

 

 گفتم یدیکه به سع یباشم،وقت الیخیب 

 

 لحظه کنترل زبانمو از کی، یدکتر مگه

 

 حرفو زدم نیچرا ا دونمیدست دادم و نم 

 

 هیپسراست که  نیازا کنمیحس م اما

 

 خوادیاورده باشه و م ریدختر ساده رو گ 

 

 گولش بزنه، 

 

 که  دید شدیکامال واضح م انیچهره مر از

 

  کنهیم تشیواقعا درد داره واذ پاش



 

 جو رو دوست نداشتم و نیهم ا خودم

 

 نگاه انیکه به مر یکرد،وقتیم تمیاذ 

 

 یهم فشرد ،انگار بهونه ا یکردم،که چشمشو رو 

 

 کرده باشم دستمو دایجمع پ نیاز ا یخالص یبرا 

 

 دم مویبردمو گوش بمیج داخل

 

 شیپ یگوشم گذاشتم که مثال قرار کار 

 

 خواستمیبود که م نیا تیاومده،واقع 

 

 رو برسونم دکترو  یاون دختر چشم اب هم

 



 دورش کنم  یدیاز سع هم

 

 بودم و از دهیند نطوریحاال خودمو ا تا

 

 فکر،اما حاال وقت  کردمیخودم تعجب م 

 

 نبود ،نقشه ام گرفت  زایچ نیبه ا کردن

 

 میبرگشت نایو مت انیمر همراه

 

  لیکه ادرس خونشونو داد،تازه دل یوقت

 

 ، دمیهمه من و من کردنش رو فهم اون

 

 دلم براش سوخت... یا لحظه

 

 که به وضوح  یهمون غم نگاه و خجالت با



 

 بود رفت  دایچهره اش پ از

 

  ینگاه کردم بُهت زده به نقطه ا نایمت به

 

 داشت به دونمیبود ،نم رهیمعلوم خ نا

 

 نبود نای،حال خودم هم بهتراز مت کردیفکر م یچ 

 

 بردمو خاموشش کردم ستمیسمت س دستمو

 

  میادامه داد رمونیسکوت به مس یتو

 

*** 

 

 ماه بعد: چند

 



 کارخونه رو تیریکه مد شهیم یسال کی حدود

 

 خوب جا افتادم یلیحاال خ من سپردن و به

 

 رمیشده که ،صبح ها م نطوریا میزندگ روال

 

 شهیکالسش تموم م نایکه مت ییسرکار و روزا 

 

 نایمت سیسرو ییجورا هی نکهیدنبالش،از ا رمیم

 

 هم که شده یا قهیچنددق یچون برا میراض شدم

 

  نمیبیرو م انیمر

 

 یکه گاه و ب شهیم ی،چند وقت انیگفتم مر آخ

 

 دونمیفکرا نم نیو منشأ ا کنمهیگاه بهش فکر م 



 

  نویروش گذاشت ،اما فقط ا شهیم یاسم چه

 

 حس  کیچشماش  دنیها با د یکه تازگ دونمیم

 

 دهیکه تا حاال تجربه نکردم بهم دست م یدیجد

 

 بهش داره یشتریب لیکه قلبم تما یحس

 

 هیشروع شد اما  یحس از چه روز نیا دونمینم

 

  دونمیرو خوب م یزیچ

 

 که داره منو به یتیکه،ارامش و معصوم نهیا اونم

 

 غم زده اش یده،چشمایخودش سوق م سمت

 



 داکنمیپ دنشیبه د لیتما شتریب شهیباعث م 

 

 فکر و حس ها از اون تصادف شروع  نیا دیشا

 

 تیچشماش اعصبان دنی،همون موقع هم با د شد

 

 رفت ادمی شمیلحظه پ چند

@mariyan_maseh 
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 نیتالش کردم که ا یلیمدت خ نیا یتو

 

 گاهم رو پس بزنم یگاه و ب یحس ها فکرو

 



 حرفاست نیترازا یانگار قو اما

 

  یحس دوگانگ نیو ا یمشغله فکر نیا

 

 با خودم دونمینم نکهیکنه،ایام م کالفه

 

 چندم ... چند

 

 

***** 

 :انیمر

 

 

 گذاشتمو لنگان واریام رو گوشه د کوله

 

 خودمو به تختم رسوندم ، لنگان

 



 یالیفام نیچقدر فکر کردم.. ما نه همچ هر

 

  هیاقوام سم ی،نه تو میدار یپولدار

 

 هستن  ییادما نیهمچ 

 

 بودم  هیشوک رفتار سم یتو هنوز

 

 با خودش معلوم فشیتکل یروان کهیزن

 

 روز  هیو  زنهیروز زخم زبان م هی ستین 

 

 که اصال بهش یمثل االن با مهربون هم

 

 اون پسره زنه،نگاهیبا من حرف م ادینم 

 

 بود از دهیپوش یکت شلوار سرمه ا که



 

  رفتیچشمام کنار نم جلو

 

 انگار ییجورا هی، کردیبد نگاه م چقدر

 

 نگاه یکه به بره ا یچندشم شد،مثل گرگ 

 

  زدیچشماش برق م کنه

 

  یاز افکارم تکون دادم و دکمه ها یسر

 

 بلوزعوض کردم هیباز کردمو با  مانتومو

 

 ،خداروشکر 

 

 به  یاجیپام بود و احت یشلوارراحت 

 



 کردن نداشت اروم و لنگان سمت  عوض

 

 رفتمو روش نشستم ،اومدم دراز  تختم

 

 که در اتاق باز شد و تند سرجام بکشم

 

 یردش اخمنشستم پام درد گرفت از د 

 

 نگاه کردم هیگفتم به سم یآخ اروم کردمو

 

 کالفه گفتم : و

 

 یندازیسرتو م ستیکه ن لهی:توانی_مر

 

  یاُهون هی یِاهن هیتو ، یایم نییپا 

 

 به کمرش زدو گفت : دستشو



 

 دمی:خوبه خوبه باز به روت خندهی_سم

 

 ؟ یشد پررو

 

 خوامیم رونی:جمع کن بابا ،برو بانی_مر

 

 کنم  استراحت

 

 متوجه نشدم یزیلب گفت که چ ریز یزیچ

 

 رفت  رونیاز اتاق ب و

 

**** 

 

 و چند گذرهیاز اون شب م یماه چند

 



 آتل پامو باز یوقت بعد از اون کوه نورد 

 

 حرف یبرا یهم بهانه ا یدی،سع کردم

 

 گاه  یکرده بودو گاه و ب دایزدن با من پ 

 

  دیپرسی.. مدرد پام و  از

 

***** 

 

 و میبود ییکالس منتظر استاد بابا سر

 

 یاز خستگ نایاخرمون بود ،مت کالس

 

 نشسته  یصندل یبود همونجا رو کینزد

 

 تاصبح از سر درد شبید ایبزنه ،گو چرت



 

  نکهینبرده بودو مثل ا خوابش

 

 که صبح خوده بود یمسکن یقرص ها 

 

 اثر کرده بودو االن خوابش گرفته بود  

 

 استاد گفت که امروز همه شیپ جلسه

 

 باهامون داره یباشن کار مهم دیبا 

 

 خونه نرفت  نایخاطر مت نیهم به

 

 اومدن استاد همه ساکت شدن و به با

 

  دشییبا بفرما مویاحترامش بلند شد 

 



 م،ینشست

 

 از کالسش گذشته بود یساعت مین

 

 رو بست و رو به ما کردو گفت: کتابش

 

  گهیاالن د دیدونی:همونطور که میی_بابا

 

 که از اومدنتون مهیسالو ن کیبه  کینزد

 

 که شما یو رشته ا گذرهیبه دانشگاه م 

 

 عالوه بر درس نیحال خوندنش هست در

 

 به تجربه هم داره اجیخوندن احت 

 

 مناسب)فرد مناسب( سیک کی دیبا شما



 

 که دیداکنیدوره ازدرستون پ نیا یبرا

 

 ادیانچه که  دیبر کسب تجربه ،با عالوه

 

 دیرو به کار ببر دیدار ییو توانا دیگرفت 

 

 ،به فرض دیو در بهبود اون فرد تالش کن 

 

 دیتونیروانشناس م یدکتر ها شیمثال پ 

 

 از یکیک  دییو ازشون بخوا دیبر 

 

 از ایرو به شما بده ، مارانشیب 

 از دکهیشناسیرو م یاگه کس انتونیاطراف 

 

 تونهیداره که نم یمشکل یلحاظ روح 



 

 دکتر کیبازگو کنه مثل  یهر کس شیپ 

 

 که ینانیاون ارامش و اطم دیبتون دیبا 

 

 بهبود یبرا دویبد مارتونیالزمه رو به ب 

 

 ترمتون نی،درس ا دیتالش کن مارتونیب 

 

 شتریهفته هم ب نیا انیو تا پا نهیهم 

 

 امروز نی،پس بهتره از هم دیوقت ندار 

 

  دیکن مارتونیکردن ب دایشروع به پ 

 

 اعتراض بچه ها بلند شده بود که یصدا

 



 دستشو باال بردو گفت : استاد

 

 و ستیقابل قبول ن ی:،اعتراضیی_بابا

 

 تلف ی،پس به جا شهینظرمم عوض نم 

 

 مورد سیکردن ک دایکردن وقتتون به پ 

 

 ، دینظرتون بگرد 

 

 رونیاز کالس ب دیبا گفتن خسته نباش و

 

 بچه ها یرفت،با رفتن استاد صدا 

 

 به توجهیاعتراض گونه بلند شد ب 

 

 از کالس نایاعتراض هاشون همراه مت 



 

 میخارج شد 

 تا ادهیمنم پ ستادویمنتظر برادرش ا نایمت

 

 که با یریاتوبوس رفتم ،کل مس  ستگاهیا

 

 یاتوبوس ط 

 

 ایاستاد بودم ،خدا یفکر حرفا یتو کردم

 

 هیزمان کم  نیا یکمکم کن ،تو خودت

 

 فرد مناسب چه طورجور کنم کجا رو  

 

 کنم؟ دایرو پ یشخص نیکه همچ بگردم

 

 نانیهم کردم،مگه به من اطم دایکه پ رمیگ



 

 که حرفشونو به من بزنن، کننیم

 

 که خوردم باعث یترمز اتوبوس و تکون با

 

 ، امیب رونیاز فکر ب شد

 

 یشدم و چند کوچه باق ادهیاتوبوس پ از

 

 رفتم ادهیرو پ مونده

@mariyan_maseh 

 

[ ,16.08.17 08:48] 

 26#پارت

 

 :حیمس

 



 ،از کارخونه که خارج شهیروال هم طبق

 

 نکهیا دیبه ام نایسمت دانشگاه مت شدم

 

 حرکت کردم  نمیبیمرو انیمر

 

 خودم فکر کردم  به

 

 دیجد یفکرا نیمدت بااومدن ا نیتوا

 

 پدال یر عوض شدم پامو روسراغم،چقد 

 

 نمشیزودتر بب خواستمیفشردم م گاز

 

 نیو به چشماش نگاه کنم که از ا نمشیبب

 

 کنم  داینجات پ یو سردرگم یکالفگ



 

 شه  یهم رفع دلتنگ دیوشا

 

 که داشتمه که  یدیاز عقا ایاز غرورمه  دونمینم

 

 ایحس هامو دوست داشتن  نیاسم ا تونمینم

 

 فکر باشه  کیفقط در حد  دیبزارم  ،شا یدلتنگ 

 

 رو تجربه نکردم واقعا یحس نیحاال همچ تا

 

 گذاشت شهیم یاسمشو چ دونمینم 

 

 در یتنها جلو نایمت دنی،با د دمیرس گهید

 

 رشته کرده بودم پنبه شد یدانشگاه هرچ 

 



 که پنچر شه شدم  یکیالست مثل

 

  به خودم اومدم بهش نگاه کردم نایسالم مت با

 

 تکون داد یصندل یبست و سرشو به پشت چشماشو

 

 نباشه  عیچطور ازش بپرسم که زا دونمینم

 

 زدم. گفتم : ایبه در دلو

 

 نمش؟یبیپس دوستت کجاست،نم نای:متحی_مس

 

 یگوشه چشم نگاهش کردم که سرشو از پشت از

 

 فاصله دادو چشماشو باز کردو مشکوک یصندل

 

 کردو گفت: نگاهم



 

 :چطور مگه؟؟؟؟نای_مت

 

 به خودم گرفتم و گفتم : یالیخیب افهیق

 

 که هر روز هست،امروز ستی،نینطوری:همحی_مس

 

 نبود تعجب کردم 

 

 شیوگرنه تا چند لحظه پ یدیررسی:تو دنای_مت

 

 اونم بود.... 

 

  دنشیاز د دیو ناام دمیکش یقیعم نفس

 

 ادامه دادم  رمیمس به

 



*** 

 

 :انیمر

 

 سر سفره نشسته هیباباو سم دمیخونه که رس به

 

 کردمو رفتم لباسامو عوض کردم ی،سالم بودن

 

 شستم و سرسفره نشستم  دستامو

 

 یلیامروز استادخ ی،حرفا دمیغذا کش یکم

 

 فکرمو مشغول کرده بود  

 

 حرف ادیو ز دهیم ریکم تر گ گهید هیروزا سم نیا

 

 ب کارم یگفت کار شهیم ییجورا هی، زنهینم



 

 زنهینم یحرف خاص شهی،بابا هم ک مثل هم نداره

 

 دوست داشتم بدونم اون خانواده اون یلیخ

 

 هم غرورم یاومدن ،از طرف یچ یبرا یشب 

 

 بپرسم  هیاز سم دادیاجازه نم 

  

 یکردم بهش فکر نکنم و به مشغله فکر یسع

 

 کنم  دایبراش پ یفکر کنمو  راه دمیجد 

 

 زنم برم چند جا سر ب یگرفتم عصر میتصم

 

 کنم  دایخدا بخواد فرد مورد نظرمو پ تااگه

 



 وکردمو وبشقابم یکه خوردم تشکر ناهارمو

 

 گذاشتمو رفتم داخل اتاقم  نکیس یتو

 

 نیا دارشدنیهمه راه رفتن و صبح زود ب نیا

 

  یسع یکم نیهم یخستم کرده برا یروزا کم 

 

 مویو گوش دمیتختم دراز کش یبخوابم ،رو کردم

 

 کردم ،چشمامو بستم ،از میتنظ۶ساعت  یرو

 

 خوابم برد یمتوجه نشدم که ک ادیز یخستگ 

@mariyan_maseh 

 

[ ,16.08.17 08:51] 

 27#پارت



 

 بود که چشممو باز میآالرم گوش یصدا با

 

 ،دکمه قرمز رنگو فشردم که صداش  کردم

 

 بالشت گذاشتمو  یشد، دوباره سرمو رو قطع

 

  رونیقرار بود برم ب نکهیبستم با فکر ا شماموچ

 

 شدم ،چند سیسرو یباز کردم و راه چشممو

 

 تا خواب از سرم  دمیآب به صورتم پاش مشت

 

 رونیبا حوله خشک کردمو اومدم ب بپره،صورتمو

 

 سماوررو روشن کردم ریداخل آشپزخونه ،ز رفتم

 



 ،به ستادمیکمدم ا یاتاقم شدم ،جلو یراه و

 

 شتریکردم  سر جمع چهارتا ب یمانتو هام نگاه 

 

 دیرسیکه از همه نو تر به نظر م یشدن،اونینم 

 

 و شال هم یبرداشتم و به شلوار سورمه ا رو

 

 مانتومو یدکمه ها دمیرنگش شلوارمو پوش 

 

 بافتم  سیبلندمو شونه شدمو گ یبستم،موها 

 

 یازاون رژ یموهام مرتب کردم وکم یرو شالمو

 

 ویهمراه گوش مویمشک فیاشتم زدم  و ککه د 

 

 فمیخونه رو برداشتم داخل ک دیپول و کل فیک 



 

  رونیو از اتاقم اومدم ب گذاشتم

 

 دم ییداخل اشپزخونه نشسته بودو چا هیسم

 

 نیزم یو رو ختمیخودم ر یبرا یوانیکرده بود ل 

 

 عوض شده کنمینشستم ، حس م هیسم یرو روبه

 

 نداره و از یقصد دمی،شا هیقصدش چ دونمینم

 

 بهم نداره و  یکه کار مانهیگذشته اش پش رفتار

 

 نداره  یا دهیفا گهینرم شده اما د یکم دیشا

 

 کردو گفت : ،نگاهم

 



 ؟یری:کجا مهی_سم

 

 به جانب نگاهش کردمو گفتم: حق

 

 جواب پس بدم؟؟ دی:به توهم باانی_مر

 

 ادم باهات حرف بزنم نیع یندار اقتی:لهی_سم

 

 شیب یوانیکه ح ی:هه ،پس قبول دارنای_مر

 

  ؟؟یستین 

 

 شد سمتم اومد،بلند شدم  بلند

 

 بلند تر شده هیبزرگ شدم و قدم از سم گهید حاال

 

 که  ستمیساله ن۱۶اون دختر نوجون  گهیبود،د



 

 دستشو روم بلند کنه ، بتونه

 

 چشماش نگاه کردمو گفتم : یتو

 

 یتا حرف مایمثل قد یخواستیه؟؟؟می:چانی_مر

 

  یاالنم کم آورد یدادیم یلیجوابمو با س زدمیم

 

 ؟؟؟یبزن یخواست

 

 شونه اش گذاشتمو گفتم : یرو دستمو

 

 خانوم  هیگرده سم نی:زمانی_مر

 

 یتموم شدن حرفم ،با همون دستم که رو با

 



 چنگ فمویحولش دادمو ک یشونه اش بود کم 

 

 که  یتمام مدت یاز خونه خارج شدم،تو زدمو

 

 بهم نگاه یحرفارو بهش زدم با بهت و ناباور نیا

 

 و شب گهیبه پدرم م نارویهمه ا دونمیکرد،میم

 

 بسه  گهید یکشه،ولیانتظارمو نم یخوب زیچ 

 

 چقدر سکوت کردم ... هر

 

 شدمو سمت  ستگاهیا یراه دمویپوش کفشامو

 

 روانشناس حرکت کردم یدکترا مطب

 

 رد شدمو ابونیشدمو از خ ادهیاتوبوس پ از



 

 که به ساختمان پزشکان   یخودمو به آپارتمان 

 

 بود رسوندم  معروف

 

 که کنارهم قرار گرفته بودن  یادیز یتابلوها به

 

 نگاه کردم  دادیاسم دکترهارو نشون م و

 

 خوندم ،که چشمم به تابلو دکتر نییباال به پا از

 

 آذرمنش خورد  ریروانشناس،دکترام

 

 داخل یگفتمو و قدملب  ریهللا رو ز بسمه

 

 ساختمان گذاشتم ، 

 



 ،مطب دکتر آذرمنش کدام دی:آقا ببخشانی_مر

 

 طبقست؟ 

 

  ۵:طبقه سوم واحد داری_سرا

 

 کردمو سمت آسانسور رفتم ،دکمه اش رو یتشکر

 

  ستادیطبقه آول ا هیبعد از چند ثان فشردم

 

 آسانسور شدمو دکمه طبقه سوم رو فشردم داخل

 

  

 آسانسور که پخش شد  کیموز یصدا

 

  کردیم شتریکه داشتمو ب یاسترس ،انگار

 



 نمونده یباق شتریب یهفته سه روز انیتاپا ایخدا

 

 نیاول دمیجور شه قول م یاول نیکن ا یکار هی

 

 ماه اول حقوقمو به کیکه سر کار برم  یروز

 

 بدم ازمنداین 

 از اسانسور خارج ستادیکه طبقه سوم ا آسانسور

 

 که تابلو دکتر اذرمنش رو یواحدسمت  شدمو

 

 زیبود حرکت کردم درب مطب باز بودو م زده

 

 جواب پشتش نشسته بود  یکه دختر یمنش 

 

 رفتم  یبود ،سمت منش مشخص

 



 :سالم من با دکتر اذرمنش کار داشتم انی_مر

 

 ن؟؟یداشت ی:وقت قبلی_منش

 

 یبا اقا یکارفور هیستم،ین ماریب ری:خانی_مر

 

 دکتر داشتم  

 

 شلوغه  یلیدکترسرشون خ ی:امروز اقای_منش

 

 انداخت و  یکه رو به روش بود رو نگاه یدفتر

 

  ندهیسه شنبه هفته آ یبرگه زدو گفت:برا چند

 

 .... وقت

 

 دمیحرفش پر ونیگذاشتمو م زیم یرو دستمو



 

 گفتم: و

 

 ستمین ضیگفتم که مر هیفور یلی:،کارم خانی_مر

 

 بکن شیکار هیواسه امروز  رهید یلیشنبه خ سه

 

 بهم انداخت و صداسو اروم کردو گفت: ینگاه

 

 بفرستمت  تونمیم ضیمر نیب نمیبب نی:بشی_منش

  داخل

 

  یلبم نشست و اروم گفتم مرس یرو یلبخند

 

 انتظار  رفتمو نشستم یها یسمت صندل و

@mariyan_maseh 

 



[ ,16.08.17 17:57] 

 28#پارت

 

 

 نشسته یصندل یرو یساعت مین حدود

 

 رونیکه داخل بود ب یماریبودم و هنوز ب 

 

  یمرد رو هیبود،دو تا زن و  ومدهین

 

 انتظار نشسته بودن ، یها یصندل

 

 یگوش ایهرکدوم مشغول روزنامه  و

 

 مختصر به یلیهمراهشون بودن،خ 

 

 ظاهرشون نگاه کردم، 



 

 نایهر کدوم از ا یعنیخودم فکر کردم ،_ با

 

 توننیم یچه مشکل شونیزندگ یتو

 

 داشته باشن؟  

 

 به ماراشویاز ب یکیدکتر قبول کنه و  اگه

 

 ده؟یم تیرضا ماریخود ب ایبده آ من

 

 باز یفکرا بودم که با صدا نیهم یتو

 

 شدن در اتاق به خودم اومدم ،دختر 

 

 که چشماش از اشک  یدر حال یجوان 

 



 رفت و  یمنش زیشده بود سمت م قرمز

 

 رو گرفت و رفت  یبعد وقت

 

 یانداخت و گوش یبه من نگاه یمنش

 

 رو فشرد یتلفن رو برداشت و دکمه ا 

 

 رو گفت و رو به من گفت؛ یزیچ اروم

 

 داخل  دیی:بفرمای_منش

 

 کردم یلب تشکر ریبهش زدمو ز یلبخند

 

 به در زدم  یبرداشتمو تقه ا فمویک

 

 یسرد در رو تو ریدکتر ،دستگ دییبفرما با



 

 فشردمو درو باز کردم  مشتم

 

 دادمو درو پشت سرم بستم  یسالم

 

 بود نگاه کردم انسالیم یدکتر که مرد به

 

 مبل جا یرو به روش رو دشییبفرما با

 

 گرفتم 

 

 بنده گفتن  ی_اذرمنش:خوب دخترم منش

 

 کار  نکهیو مثل ا دیستین مارانیاز ب شما

 

 درخدمتم  دیی،بفرما دیدار یا گهید

 



 جا به یکه نشسته بودم کم یصندل یرو

 

 جا شدمو گفتم: 

 

 دکتر ی:غرض از مزاحمت آقاانی_مر

 

  یگفتن من برا تونی،همونطور که منش 

 

 مزاحمتون شدم ،...ام چطور بگم  نیا

 

 _اذرمنش:راحت باش دخترم 

 

 هستم یروانشناس ی:من دانشجو انی_مر

 

 استادمون از ما خواسته که عالوه بر و

 

 میدرس خوندن به کسب تجربه بپرداز 



 

 و میصحبت کن ماریب کیبا  دیبا و

 

 میدر بهبودش انجام بد مونویسع 

 

 که اگه ممکنه دمیشد خدمت شما رس نیا

 

 رو که خودتون مارانتونیاز ب یکی شما

 

 و صد البته دیدونیصالح م نهیزم نیدرا 

 

 و در هر زمان و ماریخود ب تیبا رضا 

 

 که من دیبه بنده بد دیمکان که شما بگ 

 

 .یتمام انچه که تا االن اموختم رو برا 

 



 به کار ببرم  مارتونیبهبود ب 

 

 تمام مدت با دقت به حرفام گوش دکتر

 

 دادیسر تکون م دییبه عالمت تا یو گاه دادیم 

 

 خانوم؟ نیشما مت ی_اذرمنش:حرف ها

 

 یریام انیهستم ،مر یری:امانی_مر

 

 یریخانوم ام نیشما مت ی_اذرمنش:حرفا

 

 به  نیاما قوان زنمیحرفو م نیا دیببخش

 

  یکار قیکه بدون تحق کنهیگوش زد م من

 

 گمیم نویانجام ندم ،شرمنده ام که ا رو



 

 اگه ممکنه شماره استادتون 

 

 ادداشتیکاغذ  نیا یخودتون رو رو و

 

 و صحت ماجرا دییکه در صورت تا دیکن 

 

 ، دمیرو م ییبه شما خبر نها بنده

 

 حق نی:دشمنتون شرمنده ،اانی_مر

 

 خودم یشماست چشم من شماره  

 

 دکتر ما ی،فقط اقا سمینویواستادم رو م 

 

 یبرا میوقت ندار شتریهفته ب نیتا اخر ا 

 



 مورد نظر سیکردن ک دایپ 

 

 من امروز به دی_اذرمنش:نگران نبا

 

 رو به ییو خبر نها زنمیاستادتون زنگ م 

 

    دمیشما م 

 

 و یکه از شاد ییرو ازبا دستا شماره

 

 ینوشتم و با تشکر دیلرزیاسترس م 

 

 از یاز منش یفراوان از اتاق و خداحافظ 

 

 رونیمطب اومدم ب 

 

 نرفتم ،با یا گهیمطب دکتر د گهید



 

 سمت خونه یوصف نشدن یخوشخال 

 

 حرکت کردم 
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 29#پارت

 

 :حیمس

 

 

 خونه پارک نگیپارک یرو تو نیماش

 

 خوابش یصندل یکه رو نایکردمو مت 

 



 برده بود رو چند بار صدا زدم انقدر غرق 

 

 در خوابش بود که تعادل راه رفتن 

 

 نداشت  

 

 نایداخل ،مت میگرفتمو با هم رفت بازوشو

 

 اتاقش و ب مامان گفت یرفت تو 

 

 نشسته زینکنه واسه ناهار،سرم دارشیب 

 

 بودم  

 

 یفرض یخط ها یزیرو م یانگشتم رو با

 

 رهینا معلوم خ ی،و به نقطه ا دمیکشیم 



 

 زنگ انایدا هیکه مدت بهیشده بودم ،عج 

 

 عمو اومده بود شی،چند وقت پ زنهینم 

 

 ،من که نهیکارخونه که مثال منو بب 

 

 آب بده ، یاومدن بود سر گوش دونمیم 

 

 

 که با نقشه خودشون دارم شهیم یماه چند

 

 مهربون تر شدم و انایجلو ،با دا رمیم 

 

 یمثل سابق باهاش بد رفتار گهید 

 

 کردم که انگار ینقش باز ی،جور کنمینم 



 

 تونسته دل سنگ منو نرم کنه انایدا 

 

 اشون اماکه به موقعش دارم بر دونهی،نم 

 

 و زنهیکه زنگ نم شهیم یچند وقت 

 

 سال هر دو هفته کی نیا یدمش،تویند 

 

 یبه هوا شهیبار از لواسان پا م کی 

 

 و مونهیدو روز م یکی  نجایا ادیم دنمید 

 

 یهفته اس که خبر کیکه  بهی،عج رهیم 

 

 بهش زدمینبود ازش و اگه من زنگ نم 

 



 که عالقه دیفهمیو م رفتینقشه منم لو م 

 

 مامان نگاهمو یبا صدا  ستیدر کار ن یا 

 

 از همون نقطه نا معلوم گرفتمو به چهره 

 

 مهربونش چشم دوختم  

 

 ؟؟؟یپسرم چرا تو فکر هی_راحله:چ

 

 مامان  ستین یزی:چحی_مس

 

 که؟؟ یستین تیکارخونه چطوره؟اذ ی_راحله:کار تو

 

 رو به راهه یکه نه ،خوبه همچ تی:اذحی_مس

 

 مامان.... بتول خانوم هم یکر گذارش با



 

 به خوردن میدر سکوت شروع کرد دویغذارو کش 

 

 کردمو رفتم داخل  یاز خوردن ناهار تشکر بعد

 

 استراحت کنم یکه کم اتاقم

 

 پشت سرم بستمو لباسامو دراوردمو به درو

 

 شلوارک بسنده کردم  هی دنیپوش 

 

 رفتمو  واریلخت سمت کنسول کج د یباالتنه ا با

 

 بردمو کیپخش موز ستمیسمت س دستمو

 

  شهیعصابم م نیباعث تسک دایکه جد یکیموز 

 



 کردم ، یپل رو

 

 کردمو سمت تختم رفتم  ادیز یکم صداشو

 

 میشونیپ یساعدمو رو دمویتخت دراز کش یرو

 

 در حال کیچشمامو بستم وبه موز گذاشتمو

 

 پخش گوش سپردم: 

 

 اهنگ:) متن

 

 رو بدم کمه  ینت هر چداشت یواسه  من

 

 با همه  یکنیفرق م یا گهیجور د هی تو

 

 به هم زمیریشهررو م دنتید یواسه  من



 

 عاشقم یدونیحسمو خوب م یدونیم تو

 

 زد شهیقلب من تند تر از هم یاومد تو

 

 کاش

 

 چقدر خوامیعشق من من تو رو م یبدون

 

 کاش

 

 از چشمام  یحسمو کاش بخون یبدون

 

 یک

 

 بمون باهام یمن عاشقه کاش بگ مثل

 



 من زیهمه چ یمن تو شد زیدل نکن عز دل

 

  آروم

 

 من .... زیتو گوش من حرفاتو عز بگو

 

 وصف حالم  دایکه جد یکیغرق در موز انقدر

 

 خوابم برد یبود ،شده بودم که متوجه نشدم ک شده

 

 عصر بود که چشمامو باز کردم  یدما دم

 

 ...بهش زنگ بزنم  خواستمیرفت ،م ادمی آخ
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 30#پارت



 

 :انیمر

 

 سمت  یوصف نشدن یخوشحال با

 

  دمیحرکت کردم ،به خونه که رس خونه

 

 باز کردمو رفتم داخل  دمیکل دروبا

 

 یجا کفش یدراوردمو تو کفشامو

 

 واریرنگ و رو رفته کنج د یکیپالست 

 

 گذاشتمو رفتم داخل 

 

 یرو ی_دخترت انقدر پررو شده که تو

 



  ستهیا یم من

 

 بود که داشت ماجرارو به هیسم یصدا

 

 دادیم حیپدرم توض یو نفع خودش برا قهیسل

 

 حداقل شمونهیکه پ یمدت نی_بابا:بزار ا

 

 داشته باشه،انقدر به پروپاش ارامش

 

 چینپ 

 

 نشد   رمیبابا دستگ یاز حرفا یزیچ

 

 که از من کرد،هم تعجب یاز طرفدار اما

 

 کردم هم دروغه بگم خوشحال نشدم 



 

 بدون جواب روشو  هیدادم که سم یسالم

 

 کردو بابا مختصر جواب سالمموداد اونور

 

 گرفتم و لباسامو عوض  شیاتاقمو پ راه

 

 برداشتم  موی،گوش کردم

 

 رو گرفتم و سمت تخت رفتم ایرو شماره

 

 دیچیگوشم پ یاز دو بوق صداش تو بعد

 

 روباه ؟؟ ای یریام ش ی:سالم دوستای_رو

 

 ؟؟یکرد کاریچ رم،تویش ری:سالم ،شانی_مر

 



 به عنوان خوش شانس دی:اسمتو باای_رو

 

 ثبت کنن نسیکتاب گ یتو

 

 و  میزندگ ادی ایبا حرف  رو یا لحظه

 

 غرق در غم از دست رفته ام  ینوجوان

 

 کلمه خوش شانس پز دنیو با شن افتادم

 

 لبم نشست  یرو یخند

 

 ؟؟یکرد کارای:خوب خودت چانی_مر

 

 :چند جا سر زدم و به چند تا دکترای_رو

 

 قبول نکردن و چکدومیانداختم ،اما ه رو



 

 کنن یسکیر نیهمچ توننینم گنیم

 

 :امروز سه شنبه هست تا جمعه انی_مر

 

 چه خبر؟؟ نایمت ،ازیدار وقت

 

 هرچقدر زنگ زدم جواب نداد دونمی:نمای_رو

 

 ؟؟یندار یکار ی:باشه مرسانی_مر

 

 :تو دلت پاکه دعا کن زود حل شهای_رو

 

 گفتم باشه  دمویخند

 

 به  یقطع کردمو و کش و قوس تماسو

 



 حرف بابا افتادم ادیدادم ،دوباره  بدنم

 

 که هست؟؟مگه قراره  یمدت یچ یعنی

 

 برم؟ کجا

 

 ابطه امو با پدرم سالم شده و هنوز نتونستم ر۲۱

 

 که باهام  خوادیکنم ،انگار خودش نم درست

 

 راحت تره ینطوری،ا کنمیفکر م یشه ،گاه خوب

 

 پدرم منو همراه مادرم خاک الیخیب پووووف

 

  یکرده ...منم همه تالشمو کردم واسه  

 

 سوتفاهم،اما نشد که بشه نیو حل ا بهبود



 

 

****** 

 

 صبح: شنبه

 

 دیساعته با میخواب موندم و ن ایخدا یوا

 

  نیخودمو برسونم دانشگاه تاحاال خودمو با ا 

 

 هامو جمع لهیبودم تندتند وس دهیند سرعت

 

 رسوندم  ستگاهیکردمو خودمو به ا 

 

 با دمیرسیرفته بود،گرچه اگر هم بود نم اتوبوس

 

  گرفتمیم یدربست دینبود با یاتوبوس  چاره ا 



 

 یم به هم بخوره و براممکنه حساب کتاب هرچند

 

 نداشتم  یا گهی،اما راه د ارمیسر ماه کم ب 

 

 دراز کردمو با گفتن دربست  دستمو

 

 پام توقف کرد  یجلو یزرد رنگ پژو

 

 دادم  یلب سالم ریپشت رو باز کردمو ز در

 

 رو به راننده دادم  آدرس

 

 وقت نداشتم  شتریب قهیدق۲۰ ییوا

 

 ضرب گرفته نیکف پوش ماش یاسترس رو از

 



 کردمینگاه م لمیبه ساعت موبا یبودم  و گه گاه 

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه نهیاز آ راننده

 

 _حالتون خوبه خانوم؟؟؟
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 31#پارت

 

 

 انداختم و گفتم: یراننده نگاه به

 

 شده  رمید ی:بله فقط کمانی_مر

 

  دینگران نباش میرسیم گهید قهیدق۵_راننده:

 



 تکون دادمو نگاهمو به پنجره سوق دادم  یسر

 

 نگاه کنم و استرس رونیکردم به ب یسع

 

 هم موفق شدم ینداشته باشم تا حدود 

 

 ادهیرو حساب کردمو پ هی،کرا میدیرس

 

 دادم مویبیسوم پول توج کی بایشدم،تقر 

 

 من بود ،و ارانهیکه  یبیتو ج رفت،پول

 

  یگاه داد،البتهیکه پدرم م یتومن۲۰ یگاه

 

 .....دادینم هم

 

 تند کردم و سمت ساختمان دانشگاه  پا



 

 راه در حال ی،استاد تو دمیدو بایتقر

 

 بود و قدم زنان یصحبت کردن با مرد 

 

 ،گام هامو بلند رفتیسمت کالس م 

 

 کردمو سمت کالس رفتم  

 

 که وارد کالس شدم نگاه همه نیهم

 

 کالس  یاز پسرها یکیمن ، یرو دیچرخ 

 

 با نمکه گفت: یلیخ کردیفکر م که

 

  گهید یومدی_نم

 



 _به تو چه؟؟؟

 

 خورد که جواب پسررو داده بود  یدیبه سع نگاهم

 

 بگه که استاد وارد کالس شد  یزیاومد چ پسر

 

  دمیکش قیعم یجا گرفتمو ونفس میصندل یرو

 

 که خودم بشنوم گفت یاروم در حد ایرو

 

 ؟یرکردی:چراانقدر دای_رو

 

 :خواب موندم انی_مر

 

 نی_استاد:همونطور که گفتم امروز اخر

 

 کردن فرد موردنظرتون بود دایپ یمهلت برا 



 

 کنن یکه تونستن کار ییکسا خوب

 

 دستشونو ببرن باال که من اسم هارو 

 

 کنم ادداشتی 

 

 استاد رو به دکتر یکه شمار یروز همون

 

 اد زنگ زده بودو بعددادم به است اذرمنش

 

 از صحت ماجرا گفت که نانیاطم از

 

 شد اجینداره و هرموقع که احت یمشکل 

 

 به مطبش برم   

 



 کالس دستشونو تیسوم جمع بادویتقر

 

 که دستشون یبرده بودن ،و به تعداد باال

 

 بود نگاه کردم ،همون پسر که نییپا

 

 و ب نمکدون معروف دونستمیاسمشو نم 

 

 بهش یبود نگاه نییبود دستش پا 

 

 دیزدم ،نگاهش چرخ یانداختم و پز خند 

 

 ابروهاش نشست انیم یمن و اخم یرو 

  

 ام گرفته بود حداقل با دراوردن خنده

 

 کنم یحرصش تونستم تالف 



 

 ها نوشته شدو استاد گفت : اسم

 

 که نتونستن فردشون  ی:به افرادیی_بابا

 

 گهی،اگه د دمیکنن دو روز مهلت م دایروپ

 

 درس رو  نیکنن ،ا ینتونستند کار 

 

 افتن   یم

 

 کار درمانتون رو از امروز شروع هیبق و

 

 بهبود یبرا دیماه زمان دار کیو تا  دیکن 

 

 رو به کار دیانچه که اموخت مارتونیب 

 



 .مارتونیبا دردو غم ب دیکن یسع دیببر 

 

 خودتونو یدش،گاهیبفهم دویبش یکی 

 

 طرفه کیگاه  چید،هیبذار ونمارتیب یجا 

 

 مکث مارتونیکه ب د،هرجاینر یبه قاض 

 

 د،ازیکن یهم درد ای دیکرد سوال بپرس 

 

 دمیهمچون بهت حق م یکلمات 

 

 که یزمان د،دریاستفاده کن فهممتی،م 

 

 سرتون رو به عالمت مثبت زنهیحرف م 

 

 و دیتکون بد 



 

 که دیبد مارتونیرو به ب نانیاطم نیا

 

 ،موقع دیهم درد و هم راز کیواقعا  

 

 یگوش مارتونیب یگوش دادن ب حرفا 

 

 که یکه تمرکزو وقت دیهمراه خودتون نبر 

 

 زنگ یبا صدا دیگذاشت مارتونیب یبرا 

 

 که زدمو به ییتلفنتون هدر نره ،حرفا 

 

 در خدمتم دیدار ی،سوال دیخاطر بسپار 

 

 که تونستم ییاستاد تا اونجا یحرفا از

 



 نداشتم و به یکردم سوال یرنکته بردا 

 

  کردم،یگوش م هیبق یحرفا 

 

**** 

 

 میاز کالس خارج شد ایو رو نایمت همراه

 

 مرد؟؟ ایزنه  مارتونی:بنای_مت

 

 دمشیدختره اما ند هی:مال من به گفته دکتر ای_رو

 

 هنوز دمشیمرد،ند ایزنه  دونمی:من نمانی_مر

 

 ۴۰ دمش،حدودی:مال منم دختره،دنای_مت 

 

 و مجرده... سالشه
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 32#پارت

 

 :حیمس

 

 برداشتم و شماره اشو گرفتم مویگوش

 

 کنار گوشم بود سمت میکه گوش همونطور

 

 رفتمو خاموشش کردم  ستمیس

 

 گفت کردیکه صداشو صاف م یبوق درحال۴از  بعد

 

 زم؟ی:جانم عزانای_دا

 



 :سالم )صدامو نگران کردم(صدات چرا گرفته؟حی_مس

 

 سرما خوردم  ی:خودتو ناراحت نکن عشقم کمانای_دا

 

 خنده ام گرفته بود شیساده لوح نیازا

 

 ؟ی:دکتر رفتحی_مس

 

 من مثل مسکنه  یتو  برا ی،صدایی:دکترمن توانای_دا

 

 همه راهو نه بابا  نیبره ا یک اوهُ 

 

 شده بودو کنترش سخت شتریام ب خنده

 

 بگم گفتم: یک چ کردمیکه فکر م یدرحال

 

 کن  زم،استراحتی:عزحی_مس



 

 ادامه بده که سرو تهشو شتریب خواستیم

 

 بود لو برماا کیآوردمو قطع کردم،نزد هم

 

 موقع یخنده ب نیباا

 

 تخت که زنگ خورد  یبذارم رو مویگوش اومدم

 

 انداختم،مسعود بود یصفحه نگاه به

 

 با مسعود حرف زدم  یکم

 

 شام یبرم برا زدیصدام م نییاز پا مامان

 

 

**** 



 

 صبح: شنبه

 

 انیب دیبگ ییرضا ی:خانوم به اقاحی_مس

 

 اتاق من کارشون دارم  

 

 کارخونه یمال ری،مدییرضا قهیدق۵از  بعد

 

 اتاق شد  وارد

 

 انمهر؟یک ی:جانم اقایی_رضا

 

 واقعا،بعد اون همه  زادی:دست مرحی_مس

 

 که پدر من در حق شماها کرد و یلطف

 



 دیکار کن ییهرجا دیکه شا یحقوق 

 

 دست مزد نهیا دنینصفشم بهتون نم 

 

 پدرم؟؟ 

 

 د؟؟یبر یرآبیز دیتونیبعد پدرم م دیکرد فکر

 

 مثل آفتابپرست مدام در حال رنگش

 

 عوض شدن بودو لبش خشک شده بود 

 

 اقا؟ دیزنیحرف م ی:راجب چیی_رضا

 

 هاو فروش ها دیسمت فاکتور خر یعصب

 

 زیم یرو ینوا یبه برگه ب یرفتمو چنگ 



 

 زدمو و راه اومده رو برگشتمو برگه رو 

 

 یعصب دمویکوب ییرضا یجلو زیم یرو 

 

 : دمیغر 

 

 خونه؟؟؟ی:چرا فاکتورها به هم نمحی_مس

 

 بازو بسته شد که یماه نیع دهنش

 

 رونیازش ب ییبزنه اما صدا یحرف 

 

 ومدین 

 

 یبا فاکتور جعل ی:فکر کردحی_مس

 



  ؟؟؟یبمال رهیسرمنو ش یتونیم 

 

 نمتینب گهی،د هیواسه تسو برو

 

 رفت  رونیاز اتاق ب دهیخم یبا قامت ییرضا

 

 ییخودمو گرفتم به بال یجلو یلیخ

 

 سمت تلفن رفتم دکمه رو ارمیسرش ن 

 

 فشردم  

 

 انمهر؟ی:بله جناب کی_منش

 

 رو بدن ییرضا هیتصو دی:بسپارحی_مس

 

 کنه شونیراهنما دیوبه نگهبان بگ 



 

 متعجب گفت یمنش

 

 انمهر؟یک یافتاده اقا ی_اتفاق

 

 خانوم  دیکه گفتمو بکن ی:کارحی_مس

 

 که هر زیم یرو دمیتلفن رو کوب یگوش

 

  دیپر یازش گوشه ا یتکه ا 

 

  وانیسالخورده بود ل یکه مرد یآبدارچ

 

 رفت  رونیحرف ب یدستم دادو ب یآب

 

ولو  یصندل یرو رو دمینفس سر کش کیآبو  وانیل

 شدم 



 

 زنگ خورد میاروم شده بودم که گوش یکم

 

 نگاه کردن به مخاطب فلش سبز بدون

 

  دمیرنگ رو کش 

 

 :بله؟؟؟حی_مس

 

 ؟ ییح،کجایمس نا؛سالمی_مت

 

 :سالم ،کارخونه چطور؟حی_مس

 

 دنبالم؟ یایکالس ندارم،م گهی:من دنای_مت

 

 با دوستم برگردم؟ تونمیم یوقت ندار اگه

 



 سمت  دی،باز فکرم پرکش نایمت یحرفا با

 

 که  یانیان،مریو اروم مر ییایدر یچشما

 

  دمشیهفته اس ند کیبه  کینزد

 

 فکر بهش ضربان قلبم باال رفته بود  با

 

 بودم  دلتنگش

 

 ؟؟یرفت ح،کجای:الووو مسنای_مت

 

 افتم االن یم نجام،راهیهم یچی:هحی_مس

 

 :باشه منتظرمنای_مت

 

 کارخونه  اطیبرداشتمو سمت ح لمویوسا



 

 روشن کردموحرکت نویبرداشتم،ماش قدم

 

 به موها و صورتم ینگاه نهیکردم،از آ 

 

 دمیکش رهنمیپ قهیبه  یانداختم و دست 

 

 لباسم خشک شد  قهی یدستم رو یا لحظه

 

 هی یلحظه ا دنیمنم که بخاطر د نیا

 

 شیآت خودمو به آب و ینطوریدختر ا 

 

 زنم؟؟یم 
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 :انیمر

 

  میمحوطه دانشگاه نشسته بود یتو

 

  خواستیدلم نم گه،اماید مینداشت کالس

 

 اون خونه یمنتظر من تو یخونه،کس برم

 

 میبود که نشسته بود یساعت میست،نین

 

 بتیغ یم،گاهیزدیحرف م یاز هر در و

 

  یخودمون یحرف ها یو گاه گرانید 

 

 که داشت اینا،رویمت یزنگ گوش یصدا با



 

 حرفشو نصفه گذاشت و  زدیم حرف

 

 شد، ساکت

 

 :جانم داداش؟نای_مت

.... 

 ؟؟ی:اومدنای_مت

..... 

 ؟ی:اهاجلو درنای_مت

.... 

 :باشه باشه اومدمنای_مت

 

 گذاشتو هرسه بلند فشیداخل ک شویگوش

 

 میشد

 داداشم اومده  می:برنای_مت 



 

 واسه خودت ریبگ نیماش هی:ای_رو

 

 شده  ستی،داداشت سرو 

 

  ترسمیم ی:تو فکرشم ،اما از رانندگنای_مت

 

 یک گرفت نی:ترس نداره که ماشای_رو

 

 ترست کنمیم یخودم سه سوته کار 

 

 زهیبر 

 

 میکن فیتعر موینی:ببنای_مت

 

 نایو مت ایرو نیکه ب ییبه حرفا داشتم

 



 گهیکه د دادمیگوش م شدیدوبدل مر 

 

 دانشگاه یبه درب خروج میدیرس 

 

 یبلند مشک یدم،شاسیکه د یزیچ نیاول

 

 بااون مدل ژست پشت نایبودو برادر مت 

 

 بود شیشگیرول نشستن هم 

 

 کیمدت به رسم ادب نزد نیعادت ا طبق

 

 ما از دنیبا د میرفت حیمس نیماش 

 

 شد، ادهیپ نیماش 

 

 چشماش کنار زدو  یاز رو شویآفتاب نکیع



 

 کرد نگاهم

 

 شده  یجور هینگاهش  کردمیم حس

 

 :سالم حالتون خوبه انی_مر

 

 به چشمام نگاه کردو گفت  رهیخ

 

 خانوم،ممنون شما انی:سالم مرحی_مس

 

 ؟؟یخوب 

 

 زمان کرد،انگاریداشت به من نگاه م هنوز

 

 مردم اطراف یباشه و همه  ستادهیا 

 



 نگاه یو ثابت شده باشن ،جور حرکتیب 

 

 دورورمون چکسیکه انگار ه کردیم 

 

 یینایو مت ایانگار نه انگار رو ستین 

 

 یبودن که باهاشون سالم و احوالپرس 

 

 کنه 

 

 بودم ، نتونستم بهش نگاه کنم ، موذب

 

 دوختم نیچرخوندمو نگاهمو به زم چشم

 

 که داشت با یوقت یحت کردمیم حس

 

 هم منو نگاه زدیحرف م نایمت اویرو 



 

  کردمینگاهشو حس م ینیکه سنگ کردیم 

 

  ادیبا ما م انی:پس مرنای_مت

 

 :باشه پس فعال ای_رو

 

 !!! دمیشد من نفهم یچ

 

 تنم کردن یدوختن ک یک دنیبر یک

 

 شدو رفت  نشیکه سوار ماش دمیرو د ایرو

 

 گفتم: نایباال اوردمو به مت سرمو

 

 فعال  ی،مرس رمی:منم خودم مانی_مر

 



 دستمو گرفت  نایبرم که مت اومدم

 

  یبر زارمی:کجا مگه من منای_مت

 

 و درب عقب رو باز دیکشیکه دستمو م یحال در

 

  نمیکردو مجبور شدم بش 

 

  یباز فمیعقب جاگرفتمو با دسته ک یصندل یرو

 

  کردمیم

 

 گرفتمو سرمو باال اوردم  فمیاز دسته ک نگاهمو

 

  دنیمزاحمتون شدم ،با د دیشبگم که ببخ اومدم

 

 من یرو رو نهیکه داشت آ نایبرادر مت دست



 

 ، دیدهنم ماس یحرف تو کردیم میتنظ 

 

 دارم که تا حاال  یحس هیچرا از نگاهش  دونمینم

 

 نگاه کردن  ناهمیبدتراز ا گهید یها یلی،خ نداشتم

 

 چندشم ییجوا هیاز نگاهشون بدم اومده و  و

 

  دایپ یحس نیح،همچیمس رهیشده،اما از نگاه خ 

 

 موارد  هیچرا؟ چرا چندشم نشدو مثل بق نکردم

 

 ومد؟؟؟ین اخمم

 

 افتادم ،سخت ششینگاه چند لحظه پ ادی

 



 ،مثل آهن روبا جاذبه رمیتونستم نگاهمو ازش بگ 

 

 داشت انگار، 

 

 کردم که دایپ یریخودم گفتم،حتما خوددرگ با

 

 الیخیم بکرد یسع کنمیفکر م زایچ نیدارم ب ا 

 

 فکر کنم  ندهیبه مقصد به آ دنیباشمو تا رس 

 

 میتنظ نهییبودو آ یچه کنم که راه طوالن اما

 

 ذاشتینم حیگاه مس یگاه و ب یشده و نگاه ها 

 

 باشم ... الیخیب 

 

 رفتم  نایمت شهیشدمو سمت ش ادهی،پ میدیرس



 

 نیبخاطر من ا دی:دستتون درد نکنه،ببخشانی_مر

 

  دیهمه راهو تو زحمت افتاد 

 

  هیخوشحال فست،باعثید،وظیی:نفرماحی_مس

 

 ینگاه نایمت یلحظه ا حیتموم شدن جمله مس با

 

 انداخت ،حس کردم ابروشو باال حیبه مس 

 

 سمت من برگشت و گفت عیانداخت و اما سر 

 

 ،کارتو که شروع زمیعز هیچه حرف نی:انای_مت

 

  اینزار خبریمنو ب یکرد 

 



 رفتند مویکرد یگفتمو،خداحافظ یا باشه

 

 شدیسرم اکو م یصداش تو هیخوشحال باعث
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 :حیمس

 

 پدال گاز گذاشتمو فشار دادم  یرو پامو

 

 و کنترل دمشیکه ند شدیهفته م کی

 

 دست کردیکنترل م نویدستو پام که ماش 

 

 قلبم بود که دستور نیخودم نبود ،انگارا 



 

 پدال گاز یشتررویکه من پامو ب ادیم 

 

 فشار بدم ، 

 

 مین نهیاوردمو از ا نییپا یکم سرعتمو

 

 به خودم انداختم و گفتم: ینگاه 

 

 دختر  هی یتو بخاطر نگاه و چشما یعنی_

 

 ؟؟؟یکنیم ینجوریا

 

 که ،تویکنیکه عاشقا رو مسخره م تو

 

 که ،تویشیوقت عاشق نم چیه یمعتقد 

 



 ؟؟ هیکارا چ نیدلت از سنگه ،پس ا یگیم 

 

 :دادمیها جواب خودمو م وونهید نیا مثل

 

 گفته من عاشق شدم؟؟؟عاشق شدن ی_ک

 

 نیتو ا لماست،مالیف نیمال تو ا 

 

 ندارم، یداستاناست،من به عشق اعتقاد 

 

 

  ادیخوشم نم چیجنس مونث هم ه از

 

 رفتارت فکر کردن به اون نیا لی_پس دل

 

 شدنت بخاطر غم ریگیدخترو چشماش؟پ 

 



 ه؟؟؟یدختر چ هینگاه  

 

 ه؟؟یپس چ ستیدوست داشتن ن اگه

 

  دیدمن،شای_امم شا

 

 اما نبود ، گشتمیم لیدل دنبال

 

 درونم بود ک گفت: یصدا باز

 

 از حد کار دست شیمغرور بودن ب ی_گاه

 

 مغرور بودنت باعث شده نی،هم دهیادم م 

 

 یاعتراف کن یخودتم نتون شیپ یتو حت 

 

 که از یبه دختر ی،وا داد یکه وا دادا 



 

 همون روز اول با نگاه کردن به چشماش 

 

 دی،شایدیو نفهم یو دل داد یاروم شد 

 

 نذاشت دتیو غرورت عقا یدیهم فهم 

 

  یکه دوستش دار یبرس جهینت نیکه به ا 

 

 که کم اورده باشه ،هرچقدر یکس مثل

 

 جواب دادن یبرا یکلمه ا ایدنبال جمله  

 

  یندا دیدرونم گشتم ،نبود،شا یبه صدا 

 

 که هیمدت یراست بگه،من حت درونم

 



 .... شناسمیخودمو نم 

 

 

 یبه جلو دمیرس قهیدق۲۰از  بعد

 

 زنگ زدمو گفتم  نایدانشگاهشون،به مت 

 

 کردمیدر منتظرشم،خدا خدا م یجلو که

 

 نرفته باشه ، انیمر که

 

  دمیرو د ایو رو نایمت قهیچند دق بعد

 

 شدم و فکر کردم رفته، دیناام یا لحظه

 

 بود گل نایکه پشت سر مت دنشیبا د اما

 



 از گلم شکفت  

 

 شدم و ادهیشدن پ کیکه نزد یوقت

 

 از چشمم دور کردم که بهتر و نکمویع 

 

 ی،باز همون چشما نمشیواضح تر بب 

 

 اروم و اما غم زده ،با نگاه کردن ب 

 

 چشماش  

 

 یتو شیپ یکه لحظات یتیاعصبان

 

 کارخونه داشتم فراموشم شده بودو االن 

 

 دختر رو به کردمیکه فکر م یزیبه تنها چ 



 

 هم هیرفت که بق ادمی یروم بود ،حت 

 

 هستن  

 

 از یبه سخت نایمت یسرفه مصلحت با

 

 ارامش بخشش چشم گرفتمو و با یچشما 

 

  میحال احوال کرد ایو رو نایمت 

 

 چشمامم از دست دادم انگار  کنترل

 

 نگاهم سر شدیحواسم پرت م یلحظه ا تا

 

 ریسربه ز انیکه مر ییبه جا خوردیم 

 



 بود ستادهیا 

 

 زد ،انگارکه حرف دل نایکه مت یحرف با

 

 منو زده باشه از حرفش استقبال کردم و  

 

 همراه ما اومد  انیرم

 

 ، میروشن کردمو حرکت کرد نویماش

 

 نشسته بود  نایمت یصندل پشت

 

 رو نهیهست اگه آ عیزا یلیخ دونمیم

 

 سمتش بچرخونم ،اما دست خودم نبود 

 

 انگار  



 

 کارو دست دلم بود نینکن ا گفتیم عقلم

 

 حرکت کرد نهیکه سمت آ 

 

  میدیکه رس یوقت

 

 متعجب بهم  نایکه گفتم ،مت یجمله ا با

 

 زدو یانداخت و لبخند مشکوک ینگاه

 

 باال انداخت  ییابرو 

 

 امروز دست از سرم بر نایمت دونمیم

 

 که دستش دادم  یبا سوژه ا دارهینم 

 



 بود که یو ارامش یمهم نبود،مهم انرژ اما

 

 گرفته بودم... دنشیبا د 
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  میدور شد انیاز مر یکه کم نیهم

 

 عیبود سر یکه انگار دنبال فرصت نایمت

 

 که از ییمن برگشت وبا چشما سمت

 

 کردیبودن نگاهم م زشدهیشکاک بودن ر 

 

 بهش انداختمو دوباره  ینگاه تفاوتیب



 

 دوختم ، ابونیبه خ  نگاهمو

 

 خان حیمس شنومیم دیجد ی:حرفانای_مت

 

 به اون کوچه معروفه زدمو خودمو

 

 گفتم:  الیخیب 

 

 ؟یزنیحرف م یچ ؟ازیی:چه حرفاحی_مس

 

 فست؟؟ی:وظهی:باعث خوشحالنای_مت

 

 اد؟یبه چشت نم یچکیکه ه ییتو اونم

 

 یینای،ایکنیبزرگش م یدار یادی:زحی_مس

 



 هست که همه یمعمول یحرفا یک گفت 

 

 زننیم 

 

 تو نه  ی:همه اره ولنای_مت

 

 :مگه من چمه؟حی_مس

 

 کمی ویهرکول کمیفقط  یچی:هنای_مت

 

 ....شهیدرست م ستین یزیاخمو ،چ 

 

 زد،واقعا حوصله یکردم که لبخند نگاهش

 

 هم نیهم یحرفارو نداشتم برا نیا 

 

 پخش بردمو ستمیدستمو سمت س 



 

 کردم و صداشو بلند کردم یپل یاهنگ 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

  مینزد یحرف گهیبه مقصد د دنیرس تا

 

 گذاشتمو سمت نگیپارک یتو نویماش

 

 باز کردمو سالم دیدر روبا کل میخونه رفت 

 

 بخوابم  رمیکردمو با گفتن م یمختصر

 



 پله ها باال رفتمو سمت اتاقم حرکت از

 

 شلوارک هیکردم ،لباسامو دراوردمو با  

 

 عوض کردم ،سمت تختم رفتمو دراز 

 

 یآب ی،چشمامو بستم و چشما دمیکش 

 

 از شتریرنگشو تصور کردم،امروز ب 

 

 تونستم بهش نگاه کنم .... شهیهم 

 

 ،با فکرش لبخند دمیفهمیخودمو نم حال

 

 یداد،تویبهم دست م یحس خوب زدمویم 

 

 چشممو میگوش یفکرا بودم با صدا نیهم 



 

 دوختم ،و جواب دادم  میبه گوش 

 

 ؟؟یدلم خوب زی:سالم عزانای_دا

 

 ؟یخوب خودت ی:سالم مرسحی_مس

 

 یدل شتیپ امی:پنجشنبه و جمعه مانای_دا

 

  میاریاز عزا در ب 

 

 �😤😳�من افهیحرفش ق نیباا

 

 گفتم و  یکردمو باشه ا یمصنوع خنده

 

 قطع کردم تماسو

 



  شیریو حالمو به هم زد دختره س حس

 

 یو سع دمیتخت دراز کش یرو دوباره

 

 کردم بخوابم 

 

**** 

 

 :انیمر

 

 انگار که زدیکه حرف م یوقت صداش

 

 وقشنگ رایگ یلی،خ خوندیبرات شعر م 

 

 شده بود  یجور هیامروزش  یبود،حرفا 

 

 که من یطرز نگاه کردنش ،با شناخت یحت



 

 یییکردمو حرفا دایمدت پ نیا یازش تو 

 

 تا نیزم زنهیراجب داداشش م نایکه مت 

 

 کردیآسمون فرق م 

 

 نگه داشتن یدر خال یسع شهیهم مثل

 

 باز کردمو رفتم دیافکارم کردمو درو با کل 

 

 داخل  

 

 یگذاشتمو قدم یجا کفش یتو کفشامو

 

 داخل گذاشتم . 

 



 خونه نبود ومنم راحت تر بودم  چکسیه

 

 اتاقم رفتمو لباسامو عوض کردم  سمت

 

 غذا برام گذاشته بود ،همونو گرم یکم

 

 نشستمو شروع کردم نیزم یکردمو رو 

 

 به خوردن  

 

 دکتر اذرمنش،به شیبرم پ دیبا زامرو

 

 انداختم ، ینگاه وارید یساعت رو 

 

  دادیدو ظهر رو نشون م ساعت

 

 بخوابم ،غذامو یوقت هست کم خوبه



 

 خوردمو ظرفارو شستمو از آشپزخونه 

 

 .یاومدمو سمت اتاقم رفتم و رو رونیب 

 

 ،هر لحظه که چشمامو دمیتخت دراز کش 

 

 جلو ومدی،حرکات و رفتارش م بستمیم 

 

 چشمم 

 

 کردمو افکارمو سامان یکه سع هرچقدر

 

 بدم نشد  

 

 یتخت نشستم دستمو ال یرو کالفه

 



 

 فکر کردم  یموهام فرو کردم با خودم کم 

 

  یاون پسر فکر نکن یچی_بهتره که به ه

 

 ... شهیفکرا شروع م نیاز هم یهمچ

 

 فکر نکن ،بهش فکر نکن  بهش

 

 یرو کردمیکه با خودم فکر م نطوریهم

 

 کردم بخوابم یو سع دمیتخت دراز کش 
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 یبلند نییییییه یبلند اهنگ یصدا با

 

 ،تلو تلو خوران دمیاز خواب پر مویدیکش 

 

 اومدمو خودمو به در بنیاز تخت پا 

 

 رسوندم در اتاقمو باز کردمو از گوشه در 

 

 انداختم  یبه داخل حال نگاه 

 

 منو دور یخانوم باز چشم بابا هیسم بله

 

 و دوستاشو دعوت کرده و دارن دهید 

 

 کارش و طرز نیا رقصن،ازیو م زننیم 

 

 شدن از خوابم اعصابم  خراب شده داریب



 

  بود

 

 و ربع بود ۶انداختم ، یساعت نگاه به

 

 .رفتم نهیمطب دکتر ،سمت آ رفتمیم دیبا

 

 سرم  یباال یشونه زدمو دم اسب مموهامو

 

 ،سمت کمد لباسم رفتمو درشو باز بستم

 

 و یهمراه شلوار آب مویکردم ،مانتو مشک 

 

  دمیبرداشتمو پوش مویمقنعه مشک 

 

 یو کم ملیر یرفتم،کم نهییسمت آ دوباره

 



 کسل بودن در نیرژ زدم  که صورتم از ا 

 

 ادیب 

 

 برداشتمو از اتاق زدم مویگوش فمویک

 

  رونیب 

 

 و دوستاش انداختم ، هیبه سم ینگاه

 

 رنگش عوض شد،گمان  یانگار کم هیسم

 

 ،سوژه ستمیمن خونه ن کردیفکر م کنمیم

 

 ک شب ب پدرم بگم ،البته اگه هیخوب 

 

 حرفمو باور کنه ... 



 

 رونیب یکفش که داشتمو از جا کفش تنها

 

  کمونیکوچ اطیپام کردم و از ح دمویکش

 

 شدمو درو بستم ، رد

 

  یکه شمس شدمیکوچمون داشتم رد م از

 

 در تجسس کردن در یلیکه خ خانوم

 

 دمیو اون مهارت داشت رو د نیا یزندگ 

 

 خانوم ،چه انی:به به سالم مری_شمس

 

 میکرد ارتیعجب ما شمارو ز 

 



 خانوم چطور مگه؟ ی:سالم شمسانی_مر

 

 ،مثل یپری:با از ما بهترون می_شمس

 

 یکنیادم حساب نم گهیمارو د نکهیا 

 

 خانوم  یشمس هیچه حرف نی:اانی_مر

 

 درسمم  ریدرگ هیمدت

 

 ازون نیماش هیبا  شبی:دی_شمس

 

 بودت ،گفت بهت دهیخوشگال پسرم د 

 

 طور ادما رفت نیبگم  دوست نداره باا 

 

  یآمد کن 



 

 ،عقربه زدیکه داشت حرف م یمدت یتو

 

 رفتیآمپرم هر لحظه داشت باالتر م 

 

 جوش اورده بودمو کنترل زبونم گهید

 

 دست خودم نبود  

 

  دمیتکرار کن ... نشن گهیبار د هی:انی_مر

 

 دتویسف یخانوم احترام مو یشمس نیبب

 

 خوامی،فقط م گمیبهت نم یزیدارم چ 

 

 با من داره که یبدونم پسر شما چه صنم 

 



 .نکهیدور برداشته؟؟؟شما جهت ا نطوریا 

 

 به پسر دی،با یپسرتو ب من بگ یحرفا 

 

 یرتیها غ بهیکه واسه غر یدادیم ادی 

 

 نشه ،روز خوش  

 

 جوابش نشدم و حرکت کردم  منتظر

 

 چه قدر پررو هستن،پسره پررو مردم

 

 انقدر ومدهیهم ن یخواستگار تازه

 

 بهش بگه اخه ستین یکیدوربرداشته ، 

 

 ؟ یسیپل ؟یا کارهیتو چ 



 

 شده بود با لیتکم تمیظرف گهید امروز

 

 اعصاب داغون به راهم ادامه نیهم 

 

 رسوندم  ستگاهیدادمو خودم. به ا 

 

  دمیبه محل مورد نظرم رس یقیدقا بعد

 

 شدم ،سمت ادهیدادمو از اتوبوس پ پولو

 

 یکه دختر یمطب قدم برداشتم،با منش 

 

 نمیخوش رو بود سالم کردمو  اومدم بش 

 

 گفت دکتر منتظرمه  بدونه وقفه درکه 

 



 وقت سمت اتاق دکتر قدم برداشتم  

 

 

 دکتر دییبه در زدم ،با بفرما یا تقه

 

 دستم گرفتمو درو باز یدرو تو رهیدستگ 

 

 کردم ..... 
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 زنگ زدمو گفتم  یبه منش ریمس یتو

 

  امیوقت بزاره دارم م هی برام

 



 امرز دکتر سرش خلوت بود خوشبختانه

 

 نبود منتظر بمونم  یاجیاحت و

 

 داخل و سالم کردم  رفتم

 

 گفت یبا لبخند مهربان دکتر

 

 دینیبش دیی_اذرمنش:سالم دخترم بفرما

 

 کردمو سمت مبل گوشه اتاق یتشکر

 

 رفتمو نشستم  

 

 قبل اومدنتون به من اطالع ی_دکتر:منش

 

 ،با شی،من ازچند روز پ نیایکه م داد



 

 که براتون در نظر گرفتم صحبت یماریب 

 

 نشد اما خوب یاولش راض قتایکردم حق 

 

 مونیبهش دادم که پش نایاطم نیمن ا 

 

 باشه یمناسب سیک کنمی،فکر م شهینم 

 

 شما یبرا 

 

 ممنون دکتر ،فقط،از ایدن هی:انی_مر

 

 یبرا نکهی!؟ادیمن بهشون گفت طیشرا 

 

 بعدا به صورت دیدانشگاهمه و من با 

 



 بگم؟ مارمویخالصه به استادم موضوع ب 

 

 خوادی_دکتر:بله گفتم فقط گفتند که نم

 

  ادیازش ب یاسم چیه 

 

 الشونی:چشم ازاون لحاظ که خانی_مر

 

 راحت باشه 

 

 که االن بهشون گمیم ی_دکتر:من به منش

 

  نجایا انیزنگ بزنن و ازشون بخوان ب 

 

 فمیحرف با دسته ک یگفتمو ب یا باشه

 

  کردمیم یداشتم باز 



 

 گفت : یبه منش دکتر

 

 دیبگ دیزنگ بزن ی_خانوم،به خانوم روشن

 

  ارنیب فیتشر توننیاگه م 

 

 رو سر جاش گذاشت ، تلفن

 

 بلند کردمو رو به دکتر گفتم: سرمو

 

  ادیب مارمیتا ب مونمیمنتظر م رونی_پس من ب

 

 یصندل یشدمو سمت در رفتمو رو بلند

 

 انتظار نشستم  

 



 یاز خانوم روشن یگذشته بود  خبر یساعت مین

 (نشد مارمی)ب

 

 که با پاهام ضرب گرفته بودم  همونطور

 

 سرمو باال اوردمو  یکفش یتق تق صدا با

 

 صاحب صدا نگاه کردم  به

 

 سالش  ۲۵ای۲۳ خوردیبهش مکن  یدختر

 

 و قد بلندو خوش ی،چشم ابرو مشک باشه

 

 گفت  یزیرفت و چ یپوش ،سمت منش 

 

 من باشه  ماریکه ب خوردینم بهش

 



 رو تصور کردم  دهیزجر کش یخودم دختر شیپ

 

 که تلفن دستش بود به یمنش یصدا با

 

 خودم اومدم 

 

 اومدن ی:دکتر خانوم روشنی_منش

..... 

 _چشم 

 

 دییگفت بفرما یرو به من و روشن یمنش

 

 داخل  

 

 که انگار تازه متوجه من شده بود یروشن

 

 سمت من برگشت  



 

 یزدمو بلند شدمو قدم ینگاهش لبخند با

 

 سمتش برداشتم 

  

 که شدم دستمو سمتش بردمو کشینزد

 

 گفتم  

 

 هستم  یری:سالم،امانی_مر

 

 دستم گذاشت و اروم فشرد یتو دستشو

  

 گفت  نیتو م مودب

 

 :سالم،خوشبختم خانومی_روشن

 



 هستم  یروشن ،منمیریام 

 

 میبا هم سمت اتاق دکتر حرکت کرد و

#mriyan_maseh 
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 رنگ اتاق رو به یکاناپه توس یدو رو هر

 

 میدکتر نشست یرو

 

 الزم رو داد ،گفت ما حاتیتوض دکتر

 

 میامروز شروع کن نیاز هم میتونیم 

 

 که متوجه شدم اسمش رها مارمیب منو



 

 میهست از مطب دکتر خارج شد 

 

 به رها کردمو گفتم: رو

 

 یاگه دوست داشته باش زمی:عزانی_مر

 

 ،اگه نه که میاز امروز شروع کن میتونیم 

 

  یهر وقت خودت بگ 

 

 از میتونی_رها:نه االن وقتم ازاده و م

 

 میاالن شروع کن نیهم 

 

  یکنیم شنهادی:باشه تو کجا رو پانی_مر

 



 م؟یهمونجا حرف بزن شهیهم که

 

 ابونیخ نیهم یکافه هست تو هی_رها:

 

 اونجا؟؟ مینداره بر یباالتر اگه مشکل یکم 

 

 که یفکر کردم من تمام پول یخودم کم با

 

 هزار تومن هم۵۰در ماه داشتم به  

 

 دیرسینم 

 

 کنم؟ کاریکافه رو چ پول

 

 ییقرار گرفتمو باشه ا یستیرو در با یتو

 

  میگفتم و هر دو سمت کافه حرکت کرد 



 

 نبود در شیب یراه که چند قدم یتو

 

 سکوت گذشت  

 

 به دور ورم ینگاه میکافه که شد وارد

 

 کردم ، 

 

 قهوه یکافه نسبتا بزرگ ،با پارکت ها هی

 

 یشمیابر یها یواریسوخته ،کاغذ د یا 

 

 طرح برجسته یها یو خط خط یکرم 

 

 که از جنس چوب بود ییها زی،م یقهوه ا 

  



 روشن مهین یکه فضا یمیمال کیموز و

 

 کرده بود  کیکافه رو رمان 

 

 رو انتخاب کرده بود یدنج و اروم یجا

 

 لبم یرو یکافه لبخند یفضا دنید با

 

 برداشت  ینشست  ،رها جلوتر از من قدم 

 

 رو زیم نیو البته کم نور تر نیساکت و اروم تر و

 

 کافه بود انتخاب کرد یکه گوشه  

 

 به من کردو گفت : رو

 



 یجا هی میبر میتونیم یرو دوست ندار نجای_رها:اگه ا

 ؟؟ گهید

 

 هم خوبه یلی:نه خانی_مر

  

 هم یرو به رو مویدیهارو کش یصندل هردو

 

 سمت ما اومد  یی،کافه دار با منو مینشست 

 

 خانوما  ری_روز به خ

 

 رو دست رها داد گهید یکیرو دست من و  منو

 

 د؟؟یدار لیم یچ دیی_بفرما

 

 یشگی_رها:همون هم

 



 _بله قهوه ترک ،و شما؟

 

 که داشتن ییزایچ ستیبه ل نکهیا یبه جا شتریب

 

 متایق ی،همه  کردمینگاه م متاینگاه کنم به ق 

  ً 

  کردمیبود ک فکر م یزیاون چ یباال 

 

 تومن بود نگاه کردمو رد۸که  متیق نیکم تر به

 

 نسکافه  هیکه  دمیزدم که رس متویق 

 

 سفارش دادمو کافه دار رفت ک سفارشارو همونو

 

 که داخل یکیبره شمع کوچ نکهیقبل ا ارهیب 

 

 آب معلق یکه آب داخلش بود و رو یوانیل 



 

 بود رو روشن کرد سادهیوا 

 

 حرف زدن ما فراهم بود یکنم فضا برا فکر

 

 از کجا شروع کنم دیبا دونستمیواقعا نم اما

 

 وفکر کردم اگه از خودم بگم  ایو زدم به در دل

 

 رها راحت تر بتونه از مشکلش بگه  دیشا

 

 سالم بود براثرسرطان۱۶ ی:من وقتانی_مر

 

 یوقت یاوج نوجوان یمادرمو از دست دادم تو 

 

 که یمادر هیداشتم ،به  اجیهم دم احت هیکه به  

 



 دخترونمو بهش بزنم تنها شدم یحرفا بتونم

 

 رو گرفت و اون زن ینگذشت که پدرم زن یمدت

 

 داشت ،اما یاخالق خوب لیشد زن بابام،اوا 

 

 شد واسم لٔییبعدش عزا 

 

 ورود کافه دار که سفارشامونو آورده بود با

 

 ساکت شدم 

 

 د؟؟یندار اجیاحت یزی_چ

 

 _رها:نه ممنون 

 

 دار که رفت به رها چشم دوختم  کافه



 

 شد و گفت: لیرو به جلو متما یکم
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 به هم شباهت ییجوا هیما  ی_رها:زندگ

 

 از دست یماریداره ،تو مادرتو براثر ب 

 

 من .... ،امایداد 

 

 بغض کرد  یاول کار نیکردم هم حس

 

 در یپر از اشک شد و سع شچشما



 

 اشکش داشت  ختنینر 

 

 از قهوه اش رو خورد و ادامه داد  یکم

 

 

 خانواده نسبتا پولدار هی ی_رها:من تو

 

  خواستمیکه م یهر چ ییجورا هیبودم  

 

 داشتم ها ،اما  یفراهم بود ،همه چ واسم

 

 وسط  نیا یزیچ هینداشتم ، یچیه انگار

 

 حس شویخال یبودو به شدت جا کم

 

 ، کردمیم



 

 گرفته بودم اسم  ادیسالم که بود تازه ۷

 

 ،با کمک معلمم  سمیمادرمو بنو پدرو

 

 برگه نوشتم و با شورو هی یرو اسمشونو

 

 ، دمیشوق  سمت خونه دو 

 

 قدم کوتاه بود دستم به زنگ چون

 

  کمیکوچ یمجبور بودم با دستا دیرسینم 

 

 به در بکوبم که درو باز کنن  محکم

 

  یساعت کیدرو باز نکرد حدود  یکس اما

 



 در بودم  پشت

 

 در باز شد  که

 

 به پدرم نگاه کردم ، یاشک یچشما با

 

  دنیقرمز شد بود و با د تیاز عصبان پدرم

 چشماش از تعجب باز شد  من

 

 به من گفت : زو

 

 ؟؟یکرد ریبابا،چرا د ی_کجا بود

 

 پشت دستم اشکمو پاک کردمو گفتم  با

 

 ؟؟؟یکنیچرا درو باز نم نجای_هم

 



 بابا برو تو  دمی_نشن

 

 رفت و درو بست  پدرم

 

 کف سالن نیزم یداخل ،مادرم رو رفتم

 

 یاز رو فموی،ک کردیم هینشسته بودو گر 

 

  دمیدراوردمو تند سمت مادرم دو دوشم

 

 ،پام درد  نیخوردو افتادم زم زیل پام

 

 گرفته بود  و اشکمو دراورد ، 

 

 رفت  ادمیمادرم درد پام  دنیبا د یول

 

 مونده رو رفتم  یقدم باق چند



 

 ؟؟؟یشد ی_رها:مامان چرا صورتت کبوده؟؟چ

 

 مامان؟؟؟ یکنیم هیگر چرا

 

 گفت  دویصورتم کش یدستشو نوازش وار رو مامان

 

  نیخورد افتادم زم زیمامان پام ل یچی_ه

 

 ؟یکنیم هی_پس چرا گر

 

 ؟؟یکرد هیخورد گر زیخودتم االن پات ل یدی_د

 

 _پس من چرا صورتم کبود نشد؟؟

 

  زمیپله ها افتادم عز ی_چون من از رو

 بهت ناهار بدم  میبر ایب



 

 مامانم پاش کردمیروزا واقعا فکر م اون

 

 خورده .... نیخورده و زم زیل

 

  موندمیم یفکر بچگ نیهم یکاش تو یا

 

 از نسکافمو خوردمو فنجونمو سر یکم

 

 گذاشتمو سرمو به عالمت مثبت جاش

 

 دادم  تکون

 

 به فنجان قهوه اش شده بودو رهیخ رها

 

 انگشت اشاره اش رو دور لبه فنجان 

 



 دادیحرکت م 

 

 داد ادامه

 

 _رها:

 

 ،هر چقدر ومدیشب پدر من خونه ن اون

 

 که بابا کجاست  دمیاز مادرم پرس که

 

 شبه  فتیش گفت

 

 روز بعد پدرم برگشت  اما

 

  دمیترس دمیچرا حال پدرمو د دونمینم

 

 مادرم پناه گرفتم  پشت



 

 اوردم و  رونیاز کنار مادرم ب یکم سرمو

 

 پدرم که تلو تلو خوران وارد سالن شد  به

 

 کردم  نگاه

 

 پدرم کاسه خون شده بود و  یچشما

 

 قدرت تکلم وراه یرو یکنترل انگار

 

 رفتنش نداشت 

 

 به دستاشو به پشتش اوردو منو مادرم

 

 خودش چسپوند و به گوشه سالن 

 



 کرد تمانیهدا 

 

 رو به پدرم گفت؛ یلرزان یبا صدا و

 

 ؟؟یتا ..صبح .کجا ب..بود شتی_د ..د

 

 سمت مادرم خم شدو گفت  پدرم

 

 _به تو چه ؟؟؟هان 

 

 که پدرم زد از ترس چشمامو  یداد با

 

 خودمو به مادرم چسپوندم  شتریب بستمو

 

 شد ،از حرف زدن شد بحث و از حرفشون

 

 شد  دعوا  بحث



 

 اریوضوح مشخص بود که پدرم هش به

 

 که حال  دونستمی،اون زمان نم  ستین 

 

 هیبخاطر چ پدرم

 

 ،اون شب پدرم بخاطر دمیها فهم بعد

 

 الکل مست بودو حرف ها و ادیمصرف ز 

 

 رفتارش دست خودش نبود 

 

 شد ریمادرم درگ با

 

 منو از خودش جدا کردو سمت پله مادرم

 



 کردیرو به باال وصل م نییها که طبقه پا 

 

 فرستاد و گفت برم داخل اتاقم  

 

  کردمیم هیمن گر کردویدعوا م اونا

 

 نبودکه جلوشو یو کس زدیمادرمو م پدرم

 

 از پدرم اتماس دمویکشیم غیج  رهیبگ 

 

 به مادرم نداشته باشه یکار کردمیم 

 

 دهی،انگار به جنون رس دیشنیانگار نم اما

 

 بود سمتش رفتمو از دستش گرفتمو گفتم  

 

 _رها:بابا ترو خدا مامانو نزن 



 

  نیهول داد که خوردم زم منو

 

 از جام پا شدم  هیگر با

 

 نگاه کردم  یاشک یبا چشما بهشون

 

به جلو  یاز ترس پدرم عقب گرد کرد پدرم قدم مادرم

 بزنه  یلیبرداشت  دستشو باال برد که به مادرم س

 

 صورتشو عقب برد  مادرم

 بود  دیرسیپله که به آشپزخونه م چند

 

 خوردو با زیل یپاش به لبه پله اول مادرم

 

 خورد نیپشت سر به زم 

 



 کف آشپزخونه تازه دنیانگار با د پدرم

 

  دهید یچ نمیشد کنجکاو شدم بب اریهش 

 

 شدمو سمت پله ها رفتم  بلند

 

 کف آشپزخونه سمت مادرم پرواز دنید با

 

 کردم  

 

 خون خوووووون خون

 

 : انی_مر

 

 خاطرات گذشته اش به یاداوری رهابا

 

 سرش یافتاده بودو دستشو رو هیگر 



 

 خووون خون  زدیم غیگذاشتو ج 

 

 بلند شدمو سمتش رفتم یپشت صندل از

 

  کردنیبه ما نگاه م همه

 

  ارهیاب ب وانیل هیکافه دار خواستم  از

 

 رها رو گرفتمو گفتم : یدستا

 

 ،تموم شده .... زمی:آروم عزانی_مر
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 که یدست شیبا پ مهیدار سراس کافه

 

 در دست داشت سمت یستالیکر وانیل 

 

 ما اومد زیم 

 

 رو ازش گرفتمو تشکر کردم یدست شیپ

 

 برداشتمو در وانویگذاشتمش ،ل زیم یورو

 

 ام رو نوازش وار گهیکه دست د یحال 

 

 آب رو به وانی،ل دمیکشیسر رها م یرو 

 

 از اب رو یکردم ،جرعه ا کیلب هاش نزد 

 

 اروم شده بود،اما هنوز اشک یخورد ،کم 



 

 صدا یب یمنته ختیریم 

 

 یبرداشتمو اروم رو زیم یاز رو یدستمال

 

  دمیگونه اش کش 

 

 گفتم: اروم

 

 که زم،منوببخشی:رهاجان عزانی_مر

 

 یخوایامروز بسه،م یناراحتت کردم،برا 

 

 خونه؟؟ یبر 

 

 

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد فقط



 

 زودتر رها سمت صندوق دار میبلند شد هردو

  

 ازش صورت حساب خواستم رفتمو

 

 که نوشته شده بود رواومدم ی،مبلغ 

 

 پرداخت 

 

 یرو د،دستشویکنم وهمون لحظه رها رس 

 

 دستم گذاشت و نذاشت پولو به 

 

 صندوقدار بدم ،هرچقدر که اصرار کردم 

 

 نذاشت ،اخرسرهم خودش پرداخت کرد 

  



 اومده ری،مس میاز کافه خارج شد باهم

 

 مطب یم،جلویروپ با هم برگشت 

 

  ستادمیا 

 

 برسونمت  ایاوردم ب نی_رها:من ماش

 

 کار دارم  یی:نه ممنون جاانی_مر

 

 زار رفت یگفت و با حال یا باشه

  

 جلسه اول هی نیبراش سوخت ،هم دلم

 

 یده،کمیکش یسخت یلیمتوجه شدم خ 

 

 شدم  دواریکه داشتم ام یبه زندگ 



 

. 

. 

 پول یبرا یگشتم،حتیم یدنبال کار دی.با

 

 که شهیم،نمیریکه کافه م یهرجلسه ا 

 

 هرروز اون حساب کنه،سمت دکه روزنامه 

 

 بود رفتم و ابونیکه اونطرف خ یفروش 

 

 گرفتم ،به اسمون نگاه کردم یروزنامه ا 

 

  شدیم کیداشت کم کم تار 

 

 برسم  ستگاهیتند کردم که به ا پا

 



 مشتم محکم یتو فموی،ک رفتیم داشت

 

 هنوز سمت اتوبوس درش دمیگرفتمو دو 

 

 پله یباال و رو دمیبسته نشده بود که پر 

 

  رمینشستم تا نفس بگ یاول 

 

 که کنار یخال یتنها صندل یشدمو رو بلند

 

 بود نشستم،روز نامه رو دهید ایدن یزن 

 

 ها نگاه کردم  یجلوم گرفتمو به اگه 

 

 _پرستار از نوزاد،خدمتکار،حسابداربا

 

 ثابقه کار .... 



 

 نگاه کردم نییباال به پا از

 

  نبود

 

 رو برگردوندمو هنوز ستون اول روزنامه

 

 رو تموم نکرده بودم که...... 
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 :حیمس

 

  دمیدفعه موفق شدمو نفهم نیا

 



 خوابم برد یک

 

 هوا یکیتار دنیکه باز کردم،با د چشممو

 

 اومدم و از اتاق نییاز تخت پا متعجب

 

 رفتم ،چطور از ظهر تا االن  رونیب

 

 نکرده؟ دارمیب یکس دمویخواب

 

 نگاه کردم  نییپله ها به پا یرو از

 

 سرمو چرخوندم  یکفش یصدا با

 

  ومدیبود که تند تند از پله ها باال م نایمت

 

 :اروم بابا چه خبره؟؟.حی_مس



 

 یاز همکالس یکی:فردا تولد نای_مت

 

 ح؟یهامونه و رفتم لباس گرفتم ،مس 

 

 :هوم؟حی_مس

 

 با من؟؟؟ یای:فرداشب منای_مت

 

 :نه مگه اونا منو دعوت کردن،تو حی_مس

 

 خودت برو  یدعوت

 

 با میتونیم می:گفتن اگه همراه دارنای_مت

 

 ،بگو که گهینکن د تی،اذ میریخودمون بب 

 



 ؟؟یایم 

 

 هم انیممکنه مر یدرصد نکهیفکر به ا با

 

 باشه ذهنم جرقه زد  

 

 تفاوت گفتم : یخودمو نباختمو ب اما

 

 شهیم یچ نمی:حاال تا ببحی_مس

 

 یدر حال دویاومدو لپمو سفت بوس سمتم

 

 گفت : رفتیکه سمت اتاقش م 

 

 ...ییایداداش دن نی:بهترنای_مت

 

 یگیکه به من م یستین ی:تو همونحی_مس



 

 کرد شدم ریگ شمیهرکول؟؟؟ باز کارت پ 

 

 ن؟؟؟یربهت 

 

 ن،مامانییرفت ،رفتم پا دویخند

 

 هیریخ یها ینبود،حتما رفته دورهم 

 

 داخل آشپزخونه نشستم و  زیم یرو

 

 زل زدم  زیچونم زدمو به م ریدستمو ز هی

 

 روبه  رمیبگ زیانکه نگاهمو از م بدون

 

 گفتم: بتول

 



 ؟؟؟یدیم ییچا هی:بتول خانوم حی_مس

 

***** 

 

 :انیمر

 

 که یدراوردمو شماره ا بمیاز ج مویگوش

 

 گذاشته بودنو گرفتم ،اما هرچقدر که  

 

 یزدم جواب نداد،به ساعتم نگاه زنگ

 

 کردم  

 

 بود۲۰:۳۲

 گذاشتمو  فمیرو تا زدمو داخل ک روزنامه

 



 به زنمیفردا دوباره زنگ م نکهیا دیام به

 

 راهو ادامه دادم 

 

*** 

 

 باز کردمو رفتم داخل  دمیبا کل درو

 

 کنار هم نشسته بودن  هیو سم بابا

 

 لب دادم که با حرف بابا سر ریز یسالم

 

 :ستادمیا جام

 

 تاحاال؟؟؟ ی_بابا:کجا بود

 

 تعجبم یشدم واقعا جا متعجب



 

 یمن پ دونهیکه اصال نم یداشت،پدر 

 

 پول رمیکجا م خورمیم یچ پوشمیم 

 

 سوالش واقعا نیدارم ندارم ،اال با ا 

 

 متعجبم کرد  

 

 شد المیخیالزمه رو دادم که ب حاتیتوض

 

  یلیاتاقم رفتم،خسته بودم خ سمت

 

 دمیتخت دراز کش یهمون لباسا رو با

 

 چشمامو بستم ، و

 



 مینگذشته بود که گوش قهیدو دق همون

 

 وقت یتلفنا نیزنگ خورد،امان از ا 

 

 نشناس 

 

 انداختم .... یمخاطب نگاه به
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 فشردم  لمویبود ،دکمه سبز رنگ موبا ایرو

 

 ؟؟یچطور ی:سالم مرای_رو

 



 ؟؟یخوبم تو خوب یمرس زمی:سالم عزانی_مر

 

 یکنیم کارای،چی:فدات مرسای_رو

 مارت؟یباب 

 

خوب  یعنیجلسه بود خوب بود  نی:امروز اولانی_مر

 ؟؟یرفت ،تو چ شیپ

 

 پسره که شکست هیمن  ماری:بای_رو

 

 خورده ،فعال اون طور که یبد یعشق 

 

 دوارمینرفته ،اما خوب ام شیپ خوامیم 

 

 بتونم درمانش کنم 

 

 دوارمی:امانی_مر



 

 ؟ی:مرای_رو

 

 :هوم؟انی_مر

 

 :فرداشب تولد فرشته هستای_رو

 

 :کدوم فرشته؟؟انی_مر

 

 :همون دختر پولداره ،که فکرای_رو

 

 بعد باهامون رهیگیخودشو م میکردیم 

 

 گهید مونیه،همکالسیدختر خوب یحرف زد گفت 

 

 ادمهی:اها خوب مبارکش باشه ،انی_مر

 



 همه رو هم دعوت کرد شیچند وقت پ 

 

 نبود که ادمیگفت ک تولدشه ،اما  

 

 فرداشبه 

 

 گه؟ید یای:مای_رو

 

 ؟؟؟یبر یخوای:واه مگه مانی_مر

 

 مفتو یمهمون هی:اره چرا نرم،ای_رو

 

 افتادم  یمجان 

 

  یریکادو بگ دیبا ستین یمفتو مجان نمی:همچانی_مر

 

 امیعصر م می:فردا که کالس ندارای_رو



 

 ،حرفم میریکادو لباس بگ میدنبالت بر 

 

 نباشه 

 

 گذاشت و نه برداشت ،قطع کرد،منتظر نه

 

 نظرمو بشنوه  ینموند حت 

 

 موینگاه کردمو ،گوش میتعجب به گوش با

 

  یگذاشتم،گشنم نبود ،سع یرو پاتخت 

 

 رونیبخوابم ،اما فکر رها از سرم ب کردم

 

 رفتینم 

 



 شویداستان زندگ هیبودم بق کنجکاو

 

 بشنوم ، 

 

 درکش کنم و ارومش کنم ... بشنومو

 

 ..کمکم کن  ایخدا

 

. 

. 

. 

. 

 ستیول کن هم ن زنهیکله سحر زنگ م هیک اه

 

 برداشتمو تماسو مویبسته گوش یچشما با

 

 که از خواب بم ییوصل کردم،با صدا 



 

 که چشمم رو با یشده بود و در حال 

 

 گفتم ،: دمیمالیدستم م 

 

 :بله؟انی_مر

 

  نمیبب ،پاشووی:زهر ماره هنوز که خوابای_رو

 

 من حرف ینزاشت روزی:دانی_مر

 

 یجا هی مارمیب شیبرم پ دیبزنم،امروز با 

 

 نیا الیخیهم کار دارم ،جون من ب گهید 

 

 مراسم شو  

 



 کار مارویب نم،امروزی:حرف نزن ببای_رو

 

 ک من گفتم بلند شو ناهار نیهم لیتعط 

 

 بخور از صبحونه که گذشته  

 

 :مگه ساعت چنده؟انی_مر

 

 ۱۲به  کی:نزدای_رو

 

 ، دمیچقدر خواب اوووف

 

 ...یدونیم ای:آخه روانی_مر

 

 رم؟یبگم با کدوم پول کادو لباس بگ خواستم

 

 یتاکس هیکرا هیکافه رفتن و  هیتو خرج  من



 

 اوضاع  نیتو ا هیموندم ،مراسم رفتنم چ 

 

 حرف دلمو خوند ،گفت : انگار

 

 غمت نباشه، ایبا من ب گمیم ی،وقت انی:مرای_رو

 

 به چند جا دی:دنبال کار هستم،امروز باانی_مر

 

 زنگ و سر بزنم 

 

 میریبازار هم م میریبا هم، هم م امی:باشه مای_رو

 

 کارخوبه؟؟؟ دنبال

 

 :باشه،پس فعال انی_مر
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 رونیشدمو از اتاقم رفتم ب بلند

 

 قابلمه که شعله هیخونه نبوداما  هیسم

 

 گاز بود یکم بود رو یلیاش خ 

 

 رفتمو در قابلمه رو برداشتمو،به کینزد

 

 ه کردم داخل قابلمه نگا یمحتوا 

 

 آبگوشت، امممم

 

 مامانم افتادم،دلم تنگ شد  یابگوشتا ادی



 

 شدم،قبلنا هر یمادرم چه دختر بد یبرا

 

 سر خاک مادرم  رفتمی،جمعه م پنجشنبه

 

 انقدر سرم شلوغ شده هیاالن چند وقت اما

 

 نتونستم برم  شتریب یچند بار که

 

 قابلمه رو بستم ، در

 

 دل ب کار بده هیم،سمیحق نگذر از

 

 از ابگوشت داخل  یست،کمیغذاش بد ن 

 

 نیو گذاشتم زم ختمیر یسفال یا کاسه

 



 خنک بشه،از آشپزخونه خارج شدمو که

 

 یرفتم ،بعداز انجام کارا سیسرو سمت

 

 صورتمو شستمو اومدم مربوطه،دستو

 

 نیزم ی،داخل اشپزخونه رو رونیب 

 

 که ینان ،تکهینشستم،از داخل جا نون 

 

 کردم،شروع کردم تیود رو برداشتمو تلب 

 

 خوردن ، به

 

 که تموم شد ظرفمو شستمو غذام

 

 و از موبرداشتمیبرگشتم به اتاقم،گوش 



 

  یروزنامه رو دراوردم ،خودکار فمیک داخل

 که ییها یگرفتم و دور دوتا از اگه دستم

 

 ، دمیمن وقف بود خط کش طیبا شرا 

 

 رو اول گرفتم یروزید یهمون اگه شماره

 

 د؟؟یی_بله بفرما

 

 که  تونیاگه ی:سالم خانوم،براانی_مر 

 

 زنگ زدم دیروزنامه گذاشت یتو

 

 جواب دادن  د،بعدازیتا سوال پرس چند

 

 ۴سواالش گفت ساعت  به



 

 هم زنگ زدم که  یکیباشم ،به اون  اونجا

 

 بشه،که گفت امروز ینشد دوم یاول اگه

 

 کردن استخدام

 

 مراسم  هی دیکمد لباسام رفتم ،شا سمت

 

 و هوامو عوض کنه حال

 

 یو مقنعه و شلوار مشک رهیسبز ت مانتو

 

 و رژ ملیر یطبق معمول کم دمیروپوش 

 

 کن باعث دمیوسرمه رو به چشمم کش 

 



 شتریرنگ چشمام ب یدور اب یاهیشد س 

 

  کردیقشنگ تر م اد،چشمامویچشم ب به

 

 شتم و رفتمبردا لمیبه همراه وسا فمویک

 

 رمیزنگ زدمو گفتم م ایرو رون،بهیب 

 

 همونجا ادیشرکت گفت که م 

 

 و سمت شرکت حرکت دمیپوش کفشامو

 

 کردم.... 

 

. 

. 

. 



  دیفرم رو پر کن نیا دیی_بفرما

 

 دیپر کردن فرم طول کش یا قهیدق چند

 

 دادم  یرو پر کردم دست منش فرم

 

  کنهیمنتظر بمونم خبرم م گفت

 

 میزد رونی،با هم از شرکت ب دیرس ایرو

 

 ایبود که با رو میو ن۵ یحدود ها ساعت

 

 بازار میرفت 

 

 لباس مورد میتا اخر تونست میگشت یکل

 

 مراسم مختلط م،چونیکن دایپ نظرمونو



 

 انتخاب کردم  دهیبود ،من لباسمو پوش 

 

 قصد داشتم شالمم سرم کنم  و

 

 رنگ  ییطال یاندام رهنیپ هی لباسم

 

 بود ، یمشک یورن یکفشا با

 

 داد، ایلباسم رو رو دیخر پول

 

 هاش رو جبران  یکار که برم همه خوب سر

 کنمیم

 

 فرشته گرفتم  یادکلن برا هیهم من  کادو

 

  یشیست لوازم ارا فیک هی ایرو و



 

 حاظر شدن  یشده بود برا رید

 

 منو رسوند خونه که حاضر شم  ایرو

 

 یجلو هیخونه ،بابا نبود،سم برگشتم

 

 کانال اون نینشسته بود ا ونیزیتلو 

 

 دیهارو که دستم د دیکرد،خریکانال م 

 

 نگفت  یزیباال انداخت اما چ ییابرو

 

 بهش نگفتم اما ،قبل رفتن به  یزیچ منم

 

 رو بهش گفتم  اتاقم

 



 تولد دوستم میریم ای:امشب با روانی_مر

 

 کجام ،بهش بگو که نگران دیبابا پرس اگه

 

 نشه .... 

 

 یبرا ایدار بود  هیحرفم کنا دونمینم

 

 خودم گفتم،اما هرچه که بود یراحت 

 

 یرو یکه باعث پز خند یبود برام،تلخ تلخ

 

 لبام شد.... 

 

 

[ ,23.08.17 11:49] 

 44#پارت



 

 اتاقم رفتم  سمت

 

 تخت گذاشتمو حولمو یرو دارویخر

 

 برداشتمو رفتم حموم ، 

 

 با اب نسبتا داغ  یمومح

 

 که یساعت حموم کردن حوله ا میاز ن بعد

 

  دمیچیدورم پ دویرسیبدنم م مهین تا

 

 نگاه کردم رونیدر به ب یال از

 

 پا تند کردمو سمت اتاقم  عینبود،سر یکس

 درو بستم ، رفتمو



 

 ،و حوله رو دمیرنگمو پوش دیرسفیز لباس

 

  دمیچیدور موهام پ 

 

 زدم  ملیکرم زدم ،مژه هامو ر یکم

 

  دمویچشم کش یرو با دقت تو سرمه

 

  لیچشممو به سمت باال با همون م گوشه

 

 ،درآخر همون رژ مات دمیکش سرمه

 

 لب یکه داشتمو اروم رو یساعته ا۲۴ 

 

 دمیهام کش 

 



 رو از دور موهام باز کردمو با همون حوله

 

 نم شونه زدم 

 

 ه زدنزنگ خورد،دست از شون میگوش

 

 میرفتم سمت گوش دمویموهام کش 

 

 بود  ایرو

 

 :جانم؟انی_مر

 

  نجایاای:لباستو برداربای_رو

 

 ؟؟؟ی:واسه چانی_مر 

 

 گهید ایب یپرسی:چقدر سوال مای_رو



 

 گفتمو قطع کردم یا باشه

 

 نم یموها دمویپوش مویشلوار مشک مانتو

 

 بستمو شالمو سرم کردم رهیگ هیناکمو با  

 

 ممیگوش فویک داموبرداشتمویخر

 

 رون،یبرداشتمو رفتم ب 

 

 خونه حالمو گرفت ، یو کور سوت

 

  شهیبهتر نم نیکه نباشه ،اوضاع ازا مادر

 

 رمیبگ یتاکس دیبا دمویپوش کفشامو

 



 ماه  دخلو خرجم به هم خورد نیا

 

 از پولم نمونده و تازه وسط ماهه  یزیچ

 

  ادیب رمیقبولم کنن و کار گ خداکنه

 

 بوده که دانشگاهم  اریشانس باهام  تازه

 

 تو سرم یآزاد بود چه خاک ه،اگهیدولت

 

 کردمیم لیترک تحص دیبا کردم،حتمایم

 

  دمیرس ابونیفکرا بود که به سر خ نیهم با

 

 گرفتمو ادرسو گفتم  یتاکس هی

  

 جوان بود  یپسر راننده



 

 یچپو راست کرد ،و نگاه یرو کم نهیآ

 

  نییانداخت ،موذب شدم سرمو پا بهم

 

 چشم دوختم  فمیبه دسته ک انداختمو

 

  میدیساعت رس مین بعد

 

 پول رو از دستم  یرو دادم ،جور هیکرا

 

 که دستش از عمد به دستم خورد گرفت

 

 حس  نیبهم دست دادو از ا یبد یحس

 

 جمع شد با اخم دستمو به لباسم صورتم

 



 رو بهش گفتم : دمویکش 

 

 :چندشانی_مر

 

 دمیجوابش نشدمو پاتند کردم ،رس منتظر

 

 ،در زدم که با ایدرب خونه رو یجلو

 

 در باز شد یکیت یصدا 

 

  کردیداخل گذاشتم ،تا چشم کار م یقدم

 

 که یسبز یبودو سبزه و درخت ،بو گل

 

 کاشته بود به اطشونیداخل ح ایمادر رو 

 

 همه  نی،از ا دیوضوح به مشامم رس 



 

 خونشون غرق لذت شدم  ییبایز

 

 چشم از باغچشون گرفتمو ایرو یصدا با

 

 رفتم  سمتش

 

  رهی:بدو که دای_رو

 

 ستن؟ی:مادرتو خواهرت نانی_مر

 

  ای:نه رفتن خونه مادر بزرگم بای_رو

 

 یرفته بودو به خوب یشگریکالس ارا ایرو

 

 کردن بود شیموهاو صورت خودشو ارا 

 



 نجایا نی:بشای_رو

 

 رو یکه گفت نشستم که در جعب ا ییجا

 

 مختلف  یها هیکرد،انواع سا باز

 

 قشنگ بودن ، چقدر

 

 :چشماتو ببند ای_رو

 

 اااااینکن ظیغل شی:اراانی_مر

 

 :باشه ای_رو

 

 کار کردن گفت  یکم بعد

 

 خودتو نی:چشماتو واکن ببای_رو



 

 دمیترسیچشمامو باز کردم ،م اروم

 

 کرده باشه ظیغل شمویارا 

 

 جا خوردم یخودم لحظه ا دنیبا د اما

 

 و دخترانه  کیبار ی،خط چشم ییو طال میمال هیسا

 

 رژ گونه  یکم

 

 کرده بود شمیو قشنگ ارا میمال یلی،خ نیهم

 

  ایرو یمرس ی:واانی_مر

 

 نکردم  ی:من که کارای_رو

 



 کنم؟ کاریموهاتو چ خوب

 

 شال سرمه  یچی:هانی_مر

 

 بست  یسرم دم اسب یکش باال هیبا  موهامو

 

 قرار داد و رشیگرد پف دار ز ریگ هی

 

 موهامو روش گذاشت و پف دا د  

 

 یشده بود از جلو فرق وسط زدو کم رهیدا مین هی مثل

 از باال پف داد 

 

 رونیاز داخل کمدش ب یرنگ ییطال شال

 

 تخت گذاشت  یرو دویکش 

 



 :پاشو لباستو بپوش ای_رو

 

 بستو  رهنمویپ پیز ایرو دمیپوش لباسمو

 

 دستش گرفت و رو به روم قرار شالو

 

  هیسرم گذاشت و  یگرفت،اروم شالو رو 

 

 قشنگ بست  مدل

 

 :کفشاتو بپوش تا منم لباسموای_رو

 

 بپوشم  

 

 ستادمیا نهیدوباره جلو ا دمیپوش کفشامو

 

 خوب شده بودم یلیخ



 

  دمیند یشکل نیخاال خودمو ا تا

 

 بودو شالشو دهیهم لباسشو پوش ایرو

 

 دیسرش کردو کفشاشم پوش 

 

  دمویدیلباسمون پوش یهامونو رو مانتو

 

  میکادو رو برداشتم. سمت در رفت فمویک

 

 شده بودو ساعت  کیتار هوا

 

  دادیرو نشون م۸

 

 سمت خونه مویشد ایرو نیماش سوار

 



 .....میفرشته حرکت کرد 
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 :حیمس

 

 کارخونه رو اخراج یمال ریکه مد یوقت از

 

 مجبورم  یکارام دو برابر شده گاه کردم

 

 بمونم ،امروز از ممیکار فیاز ش شتریب

 

 عصر بمونموکارا۶تا  دیروزاست که با اون

 

 کنم  سیراست و ر رو



 

 بود  میون۴ساعت نگاه کردم  به

 

  کردمیدستگاه هارو چک م داشتم

 

 ،دست از بمیداخل ج میلغزش گوش با

 

 رونیب بمیاز ج مویبرداشتمو گوش دستگاه

 

  دمیکش

 قطع شد دوباره زنگ خورد  تماس

 

 بود نایانداختم،مت یمخاطب نگاه به

 

 تماس رو وصل دمویسبزرنگ رو کش فلش

 

  کردم



 

 :بله؟؟؟؟حی_مس

 

 تو؟ یی:سالم،کجانای_مت

 

 کارخونم  :سالمحی_مس

 

  ستیوقت ن گهی:داداش رود باش دنای_مت

 ها یحاضر ش دیبا

 

 از کارام مونده انجام گهید کمی:حی_مس

 

 امیم دمیم 

 

  دیو ربع طول کش۶تا ساعت  کارم

 

 داخل کارخونه  یبستم جز من کس درو



 

 به نگهبان دادمو سوار شدم  دویکل نبود

 

 به شدویکم کم داشت سرد م هوا

 

 کی،کم کم داشت هوا تار کیزمستون نزد 

 

 راه بودم که یتو یساعت مین  شدیم 

 

 خونه دمیرس 

 

 مامان سالم کردم  به

 

 کاناپه نشسته بود کنارش نشستم  یرو

 

 اورد و جلوم گذاشت  یشربت بتول

 



  دیپرسیم نایراجب کارو ا مامان

 

 یدر حال نایکه مت دادمیجوابشو م داشتم

 

 مهجر خم شده بود  یاز طبقه باال رو که

 

 هوا معلق بود رو به من نیموهاش ب و

 

 گفت 

 

 ها  رهید رهیبرو دوش بگ ای:پاشو بنای_مت

 

 تو  ی:منو کچل کردحی_مس

 

 از شربتم رو خوردمو بلند شدم یا جرعه

 

 پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم از



 

 که از صبح تنم بود رو یشلوار کت

 

 بره دیگوشه انداختم،با هیدراوردمو  

 

  ییخشک شو 

 

 برداشتمو سمت حموم رفتم  حولمو

 

 و ولرم کردمو حموم کردم  اب

 

 از تنم مویخستگ یگرفتن تا حدود دوش

 

 کرد  حولمو تنم کردمو از حموم رونیب 

 

 که با کاله حوله ام یاومدم ،در حال رونیب

 



 سمت کمدم رفتم کردمیخشک م موهامو

 

 یو بلوز یقهوه ا یبه کت شلوار چشمم

 

 با سه خط یقهوه ا یبا کروات دیسف 

 

 رونیخورد،همونو از رگال ب ییطال 

 

 نهیدراوردمو جلو ا دم،حولمویکش 

 

 موهامو به طرف باال شونه کردم  

 

 منتظر شدم که موهام یزدمو کم تافت

 

 ثابت شه 

 

 و دمیپوش رهنمویلباسام رفتم ،پ سمت



 

  دمیشلوارمم پوش 

 

 قهیباال دادمو کراواتمو دور  رهنمویپ قهی

 

 یمرتب کردم دکمه ها قمویام بستمو  

 

  دمیبستمو کتمو پوش نمویسراست 

 

 رو دستم بستمو با ادکلن  میگوج ساعت

 

 بلکم دوش گرفتم  کاپتان

 

 برداشتم و از اتاق چمویو سو یگوش

 

 خارج شدم 

 



 هم از اتاقش خارج شد  نایزمان مت هم

 

 بهش انداختم  ینگاه

 

 حرکت نیشده بود ،هردو سمت ماش خوب

 

 میکرد 

 

  میدیداد رس نایکه مت یکه به ادرس یوقت

 

 و۸انداختم ،ساعت  یساعت نگاه به

 

 و سمت  میشد ادهیبود پ قهیدق ستیب 

 

 حرکت دادینشون م نایکه مت یساختمون

 

  میکرد 



 

 بود  انیمر شیفکرم پ ریکل مس یتو

 

 اد؟؟یم یعنی

 

 که یلباس یراهو مراسمو حت نیا

 

 بود انیفقط بخاطر مر دمویپوش 

 

 باشه واقعا حالم گرفته ومدهیحاال اگه ن و

 

 ،زنگ درو فشردم در باز شد  شدیم

 

 به در مویبزرگ خونه رد شد اطیح ااز

 

  یلیخ ی،مهمون میدیرس یورود

 



 افتضاح یبود همه با پوشش یشلوغ

 

  دینبود ،به ام گشتمیچشمام دنبالش م با

 

 یرو دمویها کش زیاز م یاد،صندلیم نکهیا

 

 نگاه کردم یمهمان ینشستم ،به ادم ها یصندل

 

 پروتز،گونه ی،لب ها یعمل یها چهره

 

 که به وضوح مشخص بود ییها 

 

 گذاشتن ی،چشماشون که لنز اب هیمصنوع 

  

 افتادم انایدا ادی یلحظه ا دنشونید با

  

 هم رفت ،حالم از یفکر اخمام تو نیباا



 

  خورهیها به هم م افهیجور ق نیا 

 

 نه انیباشه مثل مر یذات دیبا یخوشگل

 

 دست دکترا یساخت و خط خط 

 

 یوخدمه ا کردمیبه اطرافم نگاه م داشتم

 

 به دست به همه شربت تعارف ینیس 

 

 خوردم  یبرداشتمو کم یوانیکه ل کردیم 

 

 از جمله یمهمان یچند نفر از اعضا با

 

 نیه نیداشتم ،هم یاحوال پرس زبانیم 

 



 زیکه سمت م دمیدیرو از دور م یدیسع 

 

 .....ومدیما م 
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 حال و احوال؟ انمهریک ی:سالم اقایدی_سع

 

 پسر نداشتم ، نیبه ا یحس خوب اصال

 

 رفتار کنم  یکردم عاد یسع اما

 

 سمت دستش که سمتم دراز شده دستمو

 

  میبود بردمو با هم دست داد 

 



 ،حالتون یدیسع ی:سالم  اقاحی_مس

 

 چطوره؟؟؟ 

 

 به یو گاه زدمیحرف م یدیبا سع داشتم

 

 سالن بود نگاه یپشت سرش که در ورود 

 

 بودم  انی،منتظر مر کردمیم 

 

 یدیکه پشت سر سع یزیاز چ یا لحظه

 

 به شک افتادم .... جا خوردم دمید 

 

**** 

 

 :انیمر



 

 رمویم یمهمون نیباره همچ نیاول یبرا

 

 که قراره چطور دونمیاسترس داشتم ،نم 

 

 ندم  یسوت دوارمیبگذره ،ام 

 

 نشستن  نیماش یتو قهیدق۴۰از  بعد

 

 ضرب پام یبا استرس منو چاشن که

 

 میدیهمراه بود باالخره رس 

 

  میاریب ریپارک گ یجا میتونست یسخت به

 

  میشد ادهیپ نیماش از

 



 پاشنه یکفشا نیبا ا تونستمینم درست

 

  تونمیراه برم ،با خودم که م یسانت۷ 

 

 کفشا نیراست باشم ،تا حاال ازا رو

 

  پوشمیباره که م نیاول دموینپوش 

 

 !سای:صاف واای_رو

 

 ؟؟ی:چانی_مر

 

  یریراه م یدار یقوز نکن وقت گمی:مای_رو

 هاتو بده پشت و به رو به روت نگاه شونه

 

 نه جلو پات  کن

 



 سخته یکمی:انی_مر

 

  مینداره فدات اروم بر ی:اشکالای_رو

 

 گفت فکر کردم ایکه رو یطرز راه رفتن به

 

 موفق بودم اما یراه افتادم ،تا حدود و

 

 و مورد نیزم وفتمیکه ب دمیترسیم

 

 تمسخر ملت شم 

 

 راه رفتنم زوم شده بودم یکه رو انقدر

 

 اطرافم غافل شدم از

 

 هیکه شب میکردیگذر م یاطیاز ح میداشت



 

  اطیبود تا ح باغ

 

 که لبالب آب پر بود و یاستخر بزرگ به

 

 بود نگاه کردم اطیسمت راست ح 

 

 باغ  نیکه دور تا دور ا یبزرگ یها درخت

 

 عمارت اون وسط یکاشته و برا منظم

 

 یو بزرگ ییبایشده بود، از ز یوارید 

 

 چشم برداشتمو دقتمو به چند  اطیح 

 

 یرو به روم دادم و دامن لباسمو کم پله

 



  میباال دادمو از پله ها اروم باال رفت 

 

 سالن که باز شد  در

 

 نور چشممو زد ،اما کم کم عادت کردم  یا لحظه

 

  کیباز نزد یدخترا بااون لباسا دنید با

 

 تعجب چهارتا شه  چشمام از بود

 

 برد  یزیسمت م دیاروم دستمو کش ایرو

 

  نیخوش اومد زمی_فرشته:سالم عز

 

  نیطبقه باال لباساتونو عوض کن نیبر

 

 که با چند پله از طبقه یسمت اتاق ایرو ای



 

 میرفت شدیجدا م نییپا 

 

 دراوردمو جلو در کادوهارو به مانتومو

 

  میخدمه داد 

 

 نییمرتب کردمو از پله ها پا شالمو

 

  میاومد 

 

 سمت ما اومد  بغلمون کرد دمیرو د نایمت

 

 گوشم گفت : یتو

 

 تو  یکرد ریی:چقدر تغنای_مت

 



 :زشت شدم؟انی_مر

 

  ی:ماه شدنای_مت

 

 برد زشونیرو سمت م ما

 

 خورد  حیبه برادرش مس چشمم

 

 شدن ما کیبود و با نزد نییپا سرش

 

 د بهش سرشو باال اور 

 

 اما ..... ستادیشد رو به رومون ا بلند

 

[ ,24.08.17 20:04] 

 47#پارت

 



 :حیمس

 

 بهش هیشب یکیشک افتادم ،نکنه  به

 

 یحت یکس ی،امکان نداره چشما باشه،نه

 

 ارامش رو به نی،ا انیمر یمشابه چشما 

 

 کنه قیمن تزر 

 

 انقدر  شیکه با آرا دمیرو ند یحاال کس تا

 

 کنه ، رییتغ

 

 رفت زبانیبه من نبود ،سمت م حواسش

 

 تمام یو بعد هم از پله ها رفتن باال  ،تو 



 

  کردمیبا چشمام بدرقه اش م مدت

 

 دوباره اش بودم دنیصبرانه منتظر د یب

 

  ومدیم نییو طناز از پله ها پا اروم

 

 موهاش انگار جون یشال رو دنید با

 

 بود که شال داشت  یتازه گرفتم ،تنها کس 

 

  دیدرخشیبود که م یکس وتنها

 

 ام رهیخ ینگاه ها نیداشتم با ا گهید

 

  اوردمیدر م یباز عیزا یلیخ 

 



 سوق دادمو خودمو  نییبه پا نگاهمون

 

 مشغول کردم  میگوش با

 

  انیمر شیپ رهیگفت که م نایمت

 

  نجایا شیاریدلم گفتم کاش ب یتو

 

 گرمش ینگذشته بود که صدا یچندصباح

 

 یا گهید زیکاش از خدا چ یا دمیرو شن 

 

 ،خوشحال شدم  خواستمیرو م 

 

 نی،منشع ا یوصف نشدن یخوشحال

 

 که  ترسمی،اما م انهیها مر یخوشحال 



 

 نخوادم  نکهی،بفهمه و پسم بزنه ،ا بفهمه

 

 که دارم  یدیام نیفعال با ا دمیم حیترج

 

 کنم یزندگ

 

 شدمو بهش نگاه کردم باز همون بلند

 

 ،فقط ستیکس ن چیکه انگار ه یخلع 

 

 خودممو خودش ،مسخ نگاهش شدم 

 

 چقدر همونطور نگاهش کردم دونمینم

  

 گرفتن نگاهش تازه به خودم اومدم و با

 



 تونستم جواب سالمش رو بدم  

 

 من و یروبه رو یرفت سمت صندل اروم

 

 دادم  ینشست ، داشتم افکارمو سامان م 

 

 کتفم  رومو سمت صاحب یرو یحس دست با

 

  دمیدست برگردوندم که مسعودو د 

 

 شدم  بلند

 

 :اقا مسعود،پارسال دوست امسالحی_مس

 

 تو یی،کجا چکسیه 

 

 یزندگ ری_مسعود :روتو برم بشر،من درگ



 

 حال منو دیبا یهست یام تو ک اَذب اُقل 

 

 یبپرس 

 

 کارخونه رو بچرخون  ایروز ب هی:حی_مس

 

 حال منم بپرس،حاال یوقت کرد اگه

 

 ؟؟؟یکنیم کاریچ نجایا میبگذر 

 

 _مسعود:تولد دختر عممه ها 

 

  نیبش ای،ب دونستمی:نمحی_مس

 

  نهیدخترا؟؟خانومم بب نی_مسعود:وسط ا

 



 بزرگم گوشمه  کهیت

 

 !؟یترسی:االن تو مثال از زنت محی_مس

 

 خواهرمه ،اونم دوستش  نایک مت نیا

 

 که بعدا جواب پس اریخانومت رو ب برو

 

 من  شیپ ایخودتم ب یند 

 

 _مسعود :باشه صبر کن 

 

 دهینرس یرفت و به لحظه ا مسعود

 

 خودشو خانومش اومدن  

 

 شدمو با خانومش حال احوال کردمو  بلند



 

 نایو مت انیخانومشوو  به مر مسعودو

 

 کردم یمعرف 

 

  میمسعود گرم حرف زدن با هم بود منو

 

 کر کننده صدا ب صدا کیموز بااون

 

 جلوتر اومدو یمسعود مجبور دیرسینم 

 

 کنار گوشم گفت 

 

 باشه ، یدختر خوب ادی_مسعود:بهش م

 

 ،نذار از دستت دربره  رشیبگ نویا

 



 ؟یگیم وی:کحی_مس

 

 که رو به روت نشسته و نی_مسعود:هم

 

 یکنینگاهش م یچشم ریز یهراز گاه 

 

 :ببند مسعودحی_مس

 

 گفت: دویخند

 

 _مسعود:چشم

 

 سر جاش نشست  و

 

 کرد  یاهنگ رقص تانگو رو پل یج ید

 

  ستیاز مهمان ها خواست که به پ و



 

 برن و با جفتشون برقصن  رقص

 

 خانومش بلند شدنو رفتن  مسعودو

 

 بلند شدمو برم  خواستیدلم م یلیخ

 

 میباهم برقصبدم که  شنهادیپ انیمر به

 

 ستین یکه کار درست کردیعقل حکم م اما

 

 دایسروکله اش پ یدی،سع نیح نیهم

 

 شدو  

 

 قرار گرفت انیمر کنار

  



 همانا و اخم من همانا  یدیسع اومدن

 

 گفت  یزیگرفت و چ انیدستشو سمت مر یدیسع

 

 یچ دمیشنینم کیبلند موز یصدا بخاطر

 

 گفت  

 

 منتظر کردموینگاه م انیبه مر داشتم

 

 بودم یدیجوابش به سع 

 

 حال دلم نگم بهتره  از

 

 و به زور خودمو خوردیخونمو م خون

 

 رو یدیکنترل کردم که خرخره سع 



 

 نجووم 

 

 شدم  ریغافل گ انینگاه مر با

 

 نگاه کردم ،اونم اخم داشت  بهش

 

 کردو..... یدیسمت سع روشو
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 گفت یزیکردو چ یدیسمت سع روشو

 

 به هم  گنیم یچ دمیفهمینم

 

  ذاشتیکه نم یبلند کیبه موز لعنت



 

***** 

 

 :انیمر

 

 

 ،اما انگار  ستادیشد روبه رومون ا بلند

 

 که سالم کردم ،زل زده بود به  دیشنینم

 

 ، کردینگاهم م رهیو خ چشمام

 

 یجلو شیچند روز پ یهمون نگاه ها از

 

 یخاصه ،در حد یلیانشگاه ،نگاهش خد 

 

 نگاهمو از نگاهش  تونمیم یبه سخت که



 

 داره نگاهش ییرویچه ن دونمی،نم  رمیبگ

 

 که هست اسمش رو جاذبه یهرچ

 

 کنهیگذاشتم،چون ادمو جذب خودش م 

 

 خودتو کنترل کرد شهیم یبه سخت و

 

 کرد که غرق چشماو نگاهش نشد کنترل

 

 گذشت با گرفتن  نگاهم و یلحظه ا چند

 

 که به خودش ی،مثل کس نیبه زم دوختن

 

 جواب سالممو داد ادیب

 



 یدستمو گرفتو سمت صندل نایمت

 

 دمویرو عقب کش یبرد،صندل زشونیم 

 

  یمن درست رو به رو ی،صندل نشستم

 

 نگاهش رو حس ینیبود،گاه سنگ حیمس

 

 به اون راه که  زدمیخودمو م کردم،امایم 

 

  رهیون جاذبه معرفه منو نگهم باز

 

 که تا چند لحظه ایمتوجه شدم رو تازه

 

 ،به اطراف ستیکنارم بود ،حاال ن شیپ

 

 یکه روبه رو یپسر دنیکردم ،با د نگاه



 

 لب ریباال ،ز دیقرار داشت ابروهام پر ایرو

 

  گفتم

 

 هم اره  ای_اوه ،نه بابا رو

 

  ایرو یایروشو سمت من کرد و جو نایمت

 

 بودنو ستادهیکه ا ییکه با چشمام جا شد

 

 یهم ب نایدادم ،عکس العمل مت نشونش

 

 شباهت به من نبود  

 

 و زدمیحرف م نایطور داشتم با مت نیهم

 



 قرار گرفت و حیکنار مس یپسر که

 

 به کیموز یمشغول گفتو گو شدن ،صدا 

 

 مجبور نایبلند بود که منو مت یقدر 

 

 ،بعد میکنار گوش هم حرف بزن میبود 

 

 بایز یهمون اقا رفت و با دختر یا قهیدق 

 

 برگشت  

 

 بلند سدو بااون دختر حرف زد  حیمس

 

 بهم دست داد  یبد حس

 

 روشو سمت ما کردو دوستش که حیمس



 

 حاال متوجه شدم مسعود اسمش هست و 

 

 که همراهش بود رو خانوم یدختر 

 

 اون دختر یکرد ،با معرف یمسعود معرف 

 

 راحت شد  المی،خ دیاون حس بده پر 

 

 دایکه پ یاز حس یا ؟؟لحظهیاز چ اما

 

 کردم تعجب کرده به درونم رجوع کردم  

 

 و اون خانوم حیمس دنیمن با د چرا

 

 شدم؟ نطوریا 

 



 نداشتم ، یسوالم جواب یبرا

 

 یگاه یکه از اول مهمان یمرد یصدا با

 

 اومدم  رونیاز فکر ب زدیحرف م 

 

 یبرا ستیشمارو به پ زمی_مهمانان عز

 

  کنمیرقص تانگو دعوت م 

 

 یو اروم اما با همون صدا میمال یکیموز

 

 بلند گذاشته شد  

 

 دو به دو یاطراف نگاه کردم هر کس به

 

  رفتنیرقص م ستیسمت پ 



 

 به گوشم یرقص نیحاال اسم همچ تا

 

 نخورده بود 

 

  هیا غهیچه ص گهیتانگو د رقص

 

 و خانومش هم رفتن  حیمس دوست

 

 نگاه رفتنیم ستیبه مردم که به پ داشتم

 

  کردمیم 

 

 کرد رمیغافل گ یدیسع یصدا

  

 سمتش برگردوندم که گفت رومو

 



 دیدی:افتخار رقصو به بنده میدی_سع

 

 بانو؟ 

 

 دستش که سمتم گرفته بودو حرف و به

 

 میشونیکه کرد ابروهام به پ یدرخواست 

 

 دیچسپ 

 

 شده بودم جیگ واقعا

 

 که حیچشم چرخوندمو به مس ناخداگاه

 

 نگاه کردیمارو نگاه م یظیبا اخم غل 

 

 افتادم و اخم یدیحرف سع ادیکردم ، 



 

 نگاه کردم یدیمهمان ابروهام شد به سع 

 

 دک یبرا یذهنم دنبال جواب ی،و تو 

 

 کردنش بودم  

 

 یاگه به شال رو یدیسع ی:اقاانی_مر

 

 که بنده دیشیمتوجه م دیسرم نگاه کن 

 

 دارم  یخط قرمز دویخودم عقا یبرا 

 

 عوض شد  یاش کم چهره

 

 رفت   دیلیبا گفتن هرطور ما اما

 



 ام هیبه حالت اول برگردوندمورومو

 

  حیلبخند کم رنگ مس دنیبرگشتم ،با د 

 

 کردم  تعجب

 

 اخم داشت ها  شیچند لحظه پ تا

 

 ....کنمیروزا چقدر تعجب م نیپوووف ا 
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 رقص و رقصشون نگاه ستیبه پ یوقت



 

 یدیازقبل از دست سع شتری،ب کردمیم 

 

 شدمیم یاعصبان 

 

 خودش  شیپ یعنی.... الهللا ...  پسره

 

 به ویدرخواست نیفکر کرده که همچ یچ

 

 فکر کرده من ازوناشم؟؟؟ ده؟یمن م 

 

 نیکه وسط ا ییکه به جفت ها یوقت

 

 حال یتو سیتو ف سیف تیهمه جمع 

 

 نگاه کردم دنیرقصیخودشون بودنو م 

 



 پوستم  ریز دیکردم خون دو حس

 

 اونا خجالت  یبودم تا حاال،من جا دهیند

 

 و چند یدیکردم نه به سع یسع دمیکش

 

 و نه به رقص اون وسط فکر شیلحظه پ 

 

 و نگاه نکنم  

 

 هیراحت به بق الیتموم شدن اهنگ با خ با

 

  زدیکه حرف م یکردم ،همون مرد نگاه

 

 صرف شام دعوت کرد یرو برا همه

 

 یقطع شده بودو همه سمت سالن کیموز



 

 که اون مرد گفت رفتن 

 

  میرفت هیاز دنبال بق مویشد بلند

 

 دویسف یها کیبزرگ با سرام یسالن با

 

 نوع غذا و انواع دسرو سوپ۵با  یسلف 

 

 غذا مواجه شدم  شیوپ 

 

 ییبرداشت و غذا یبشقاب یکس هر

 

 رفت  دویکش 

 

 برنج و جوجه و یبرداشتمو کم یبشقاب

 



 سمت نایسوپ برداشتم با مت یکاسه ا 

 

 پشتش  شیچند لحظه پ حیکه مس یزیم 

 

  میو نشست میرفت نشست

 

 استرس زیم یرو یقاشق ها دنید با

 

 دیسوپ رو با دونمینم یگرفتم من حت 

 

 با کدوم قاشق و دسررو با کدوم قاشق 

 

 خورد؟ 

 

  نایبه مت انیدرون:اروم باش مر ی_ندا

 

 کن هرکدوم از قاشق هارو که نگاه



 

 برداشت،تو هم همون کارو بکن  

 

 رو ینگاه کردم که قاشق دوم نایمت به

 

 برداشت ،همون کارو کردم در سکوت 

 

  میبه خوردن کرد شروع

 

 که اول یصرف شام همه به سالن بعد

 

  میبرگشت میبود 

 

 شد و همه  یپل یتند تمیر کیموز دوباره

 

 وسط  رفتن

 



 سمت   یبلند هیپا یها وانیبا ل یا خدمه

 

 قرمز رنگ داخل یاومد ،به محتوا ما

 

 بردارم یوانینگاه کردم و اومدم ل وانیل 

 

 مانعم شد  یکه دست 

 

 بود که حیصاحب دست نگاه کردم ،مس به

 

 به من نگاه کردو رو به خدمه یزیاخم ر با

 

 گفت : 

 

 ممنون  میندار لی_م

 

 گرفته بود  یریدستم و به اس هنوز



 

 دستاس گرم بود  چقدر

 

 دستش تمام بدنمو گرم کرد  یگرما

 

 کردم صورتم داغ و قرمز شد  حس

 

 بهش نگاه کردم  متعجب

 

 نگفتو اروم انگشتاشو از دور مچ یزیچ

 

 دستم جدا کردو سر جاش برگشت 

 

 سوق داد  تینگاهشو به جمع و

 

 دستم حس یدستش رو هنوز رو یگرما

 



 کردم،یم 

 

 و تپشش رو داخل گلوم زدیتند م قلبم

 

 کردمیحس م 

 

 نگاه کردم اصال حواسش به ما نایمت به

 

 زدیحرف م شینبودو داشت با دختر کنار 

 

 تازه یبه هوا دایشده بودو شد گرمم

 

 اطیداشتم،بلند شدمو سمت ح اجیاحت 

 

 رونیگرم داخل و خنک ب یرفتم  ،هوا 

 

 یدر من شد ،اما چند یباعث دوگانگ 



 

 عادت کردم  رونیب ینگذشت که به هوا 

 

 دمیکش یقیبهتر شدو نفس عم حالم

 

  یپسر یبرم داخل که با صدا اومدم

 

 برم داشت ..... ترس
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 ترس سمت صدا برگشتم چشممو به با

 

 که قدش دو برابر من بود واسه یپسر 

 



 سرمو باال دیبتونم نگاهش کنم با نکهیا 

 

 نگاه کردم  گرفتمیم 

 

 که تنها ستیمثل تو ن یخوشگل فی_ح

 

 باشه ؟؟؟ 

 

 عقب رفتم  یسمتم برداشت ،قدم یقدم

 

 شده بودم انگار  الل

 

 بودم  دهیترس یلیخ

 

 نبود ،اگه هم بود من اطیداخل ح یکس

 

  دمیدینم 



 

 و تنها دمیکش یبلند غیاومدو ج جلو

 

 که برام مونده بود فرار کردن بود. یراه 

 

 بد دهانش به وضوح مشخص بود یبو از

 

 خورده و تو حال خودش یکه زهرمار 

 

 لحن کالمش یحت ستین 

 

 پشت سرم نگاه کردم تلو تلو خوران به

 

 پاشنه یاومد،با اون کفشا یپشت سرم م 

 

 راحت بدوم ،به پشت تونستمینم یسانت۷ 

 



 ومد،قلبمیسرم نگاه کردم ،هنوز داشت م 

 

 خودشو زدومحکمیم شکیمثل قلب گنج 

 

 یدستمو رو دیکوبیم نمیس وارهیبه د 

 

 گذاشتم ،نفس کم اورده بودم نمیس 

 

 یبه ک دونستمی،دهنم خشک شده بود ،نم 

 

 بود که تلو تلو نیپناه ببرم ،تنها شانسم ا 

 

 ازم فاصله داشت ،کفشام یکم خوردویم 

 

 تند کفشامو دراوردم ستادمیا زدیپامو م 

 

 دیخندیچندش م دویرسی،داشت بهم م 



 

 ، گفتیکه م دی،صداش به گوشم رس 

 

 کوچولو .... سای_وا

 

 دستم گرفتمو پا به فرار گذاشتم کفشامو

 

 نبود یچکیه ی،لعنت 

  

 ی،اما صدا زدمیم غیترس ج یرو از

 

 بود که ادیز یکر کننده به قدر کیموز 

 

 ،چشممو تند دیشنیمنو نم یصدا یچکیه 

 

 کردمیاطرافمو نگاه م چرخوندمویتند م 

 



 باشه  یبلکه راه 

 

 یاطراف خورد ،درصد یبه درختا چشمم

 

  دمیشدم و سمت درختا دو دواریام 

 

 درختا برگردم به یکردم از البه ال یسع

 

 یسالن و اون مراسم لعنت 

 

 غلط کردن افتاده بودم ،هنوز داشت به

 

 ومدیپشت سرم م 

 

 دمیجلوم نگاه کردم ،در سالن رو که د به

 

 کردم تند تر بدوم ، ی،سع 



 

 ید که تمومچند متر بو اطیح نیا مگه

 

 نداشت  

 

 بود که انتها یدر کابوس دنیدو مثل

 

 نداشت  

 

 به اطراف توجه دمیدر سالن که رس به

 

 نکردم  

 

 که به دمیدویهمون سرعت داشتم م با

 

 نگذشته یا هیمحکم خوردمو ثان ٔییش 

 



 شد.... دهیاز پشت کش رهنمیبود که پ 
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 شده بودم که به پشت سرم نگاه کنم جیگ

 

 که بهش خوردم ،اومدم یبه شخص ای 

 

 محکمش ارامش قلبم یبرگردم که صدا 

 

 شد  

 

 پشت کمرم گذاشته بودو نگهم دستشو

 

 داشته بودو مانع از افتادنم شده بود 



 

 که نذاشت  رمیفاصله بگ اومدم

 

 از پشت رهنمویپشت سرم دوباره پ پسره

 

 دیکش 

  

 سمتش برگردوندم  رومو

 

 صورت پسر یبود که تو حیمس مشت

 

 شد ادهیپ 

  

 نگاه کردم دستاش مشت شده حیمس به

 

 زده بود  رونیودو رگ گردنش ب 

 



 به دیپسر رو گرفت و محکم کوب قهی

 

  وارید 

 

 رفتم  حیزدمو سمت مس یغیج دهیترس

 

 که ولش کنه کردمیم خواهش

 

 که بهم انداخت  ینگاه با

 

 خون گرفتم  خفه

 

  امیبرو تو تا م انی:مرحی_مس

 

 جز اطاعت یجملشو گفت که کار یجور

 

 انجام بدم تونستمینم 



 

 یجور طیکه برم اما شرا دادیرضا نم دلم

 

 نبود که بمونم  

 

  دمیشنیم صداشو

 

 بهش دست یبه چه حق ی:عوضحی_مس

 

 ؟ییییییزدددد 

 

 کیموز یکه فاصله گرفتم صدا یکم

 

 بشنوم  ذاشتینم 

 

  دمویدر کفشامو پوش یجلو زود

 



 یکه دور گردنم افتاده بود رو رو شالممو

 

 سرم مرتب کردمو اب دهن نداشتمو به 

 

 قورت دادم و داخل رفتم یسخت 

 

 اطراف نگاه کردم به

  

 یکه کنار دمیمسعودو د حیمس دوست

 

 زدیحرف م یتیبودو با جمع ستادهیا 

 

 اما االن ششیکه برم پ دمیکشیم خجالت

 

 نبود  دنیوقت خجالت کش 

 

 شده عظمم رو جزم کردمو هرطور



 

 سمتشون رفتم  

 

 متوجه ام شد  ستادمیکه ا کنارش

 

 خانوم ؟چرا رنگتون انی_مسعود:جانم مر

 

 افتاده؟ یاتفاق دهیپر 

 

 رو فشردیکه گلومو م یبغض نتونستم

 

 دهیبر دهیمهار کنم بغضم شکست و بر 

 

 گفتم 

 

 :اق..ا مسعود ت..وروخ..دا کمکانی_مر

 



 داره .. حیمس دی..کن 

 

 پاک کردم که گفت اشکمو

 

 ؟؟؟یچ حی_مسعود:مس

 

 اش نگران شد چهره

  

 ؟؟؟یچ حی_مسعود :مس

 

 :دعواش شده انی_مر

  

 ی_مسعود:کجا؟؟؟جون به سرم کرد 

 

  گهیخانوم بگو د انیمر 

 

  نی:جلو دره تروخدا زود باش انی_مر



 

 یرو تند دراورد و سمت در ورود کتش

 

  دیسالن دو 

..... 

 

 یچکیحال خودس بودو ه یتو یهرک

 

 که یاون جمع یمتوجه ما نشد،حت 

 

 مسعود داخلش بود 

 

 ......حیمس دنیدر سالن رفتم با د سمت
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 ام شدت گرفت  هیگر حیمس دنید با

 

 یول ومدویدماغش داشت خون م از

 

 زدیدست بردار نبودو داشت پسرو م 

 

 پسر که تعادل حرکاتش دست اون

 

 از خودش دفاع یخودش نبود گاه 

 

 هم مشت یگاه کردویم 

 

 به گهیدوتا پسر د نداخت،مسعودویم 

 

 بردن  اطیرو سمت ح حیمس یسخت 

 



 هم اون پسررو گرفته بودن  گهیدونفرد

 

 بود یدر ورود یکه هنوز جلو پسره

 

 سمت دهیبه من انداخت ،ترس ینگاه 

 

 رفتم  نایمت شیو پ دمیسالن دو 

 

 شوکه گفت:. دنمید با

 

 ؟؟یکنیم هی؟؟؟؟چرا گر انیشده مر ینا؛چی_مت

 

 واسش گفتم  انویجر یسخت به

 

  میرفت اطیسمت ح هردو

 

 نبود ، حینگاه کردم مس اطیح به



 

 خورد که اطیگوشه ح غیبه االچ چشمم

 

 دو نفر اونجا بودن  

 

 زار یخودشون باشن ،با حال زدمیم حدس

 

 غیگرفتمو سمت االچ نارویدست مت 

 

  میرفت 

 

 حدس زدم خودشون بودن ، درست

 

  دمیکشی،خجالت م میدیکه رس غیاالچ به

 

 نگاه کنم، حیمس به

 



 گفت و حیوش مسگ ریز یزیچ مسعود

 

 رفت 

 

 که ییسمت برادرش رفت و با صدا نایمت

 

 گفت زدیدرش موج م ینگران 

 

 دعوات شده یتو؟با ک یشد ی:چنای_مت

 

 اصال  یچ ؟سر

 

 چهره اش یهنوز تو تیکه عصبان حیمس

 

 در اروم یکه سع ییمشخص  بود با صدا 

 

 گفت  ناینگه داشتنش بود رو به مت 



 

 بردار زیم یاز رو لموی:برو وساحی_مس

 

  میبر نیجمع کن 

 

 که یبزنه ،با نگاه یاومد حرف نایمت

 

 گفت و یبهش انداخت باشه ا حیمس 

 

 رفت  

 

 بودمو ستادهیا غیاالچ یجلو هنوز

 

 کنم  کاریچ دیبا دونستمینم 

 

 رفتمو با فاصله غیاالچ یصندل سمت

 



 کنارش نشستم 

  

 بهم انداخت و یگوشه چشم نگاه از

 

 نگاهشو گرفت  

 

 دوباره از یماجرا قطره اشک یاور ادی با

 

 دیچشمم چک 

 

 جلو تر رفتم و گره شالمو که به یکم

 

 بسته شده بود رو باز یونیحالت پاپ 

 

 کردم گوشه شالمو سمتش گرفتم  

 

 حالت تعجب نگاهم کرد  با



 

 رهیمنتظر بودم که گوشه شالو بگ حرفیب

 

 شد، یحالت هیگذشت ،چشماش  یا لحظه

 

 شالو از دستم گرفتو سمت خون گوشه

 

 صورتش بردو ..... یرو 
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 :حیمس

 

 حرف یدیچطور اخم کردو رو به سع دمید یوقت



 

 رفت . یدیسع یزد ،وقت 

 

 لبخندمو مهار کنم و لبم کش اومد  نتونستم

 

 دستش سمت ینیکه اون خدمه بااون س یوقت

 

 بخواد انیما اومد ،انتظار نداشتم که مر زیم 

 

 بخوره  زایچ نیازا 

 

 هیچ وانیداخل ل یمحتوا دونهینم زدمیم حدس

 

 ،هرچقدر با خودم کلنجار رفتم نتونستم خودمو 

 

 کنترل کنمو مچ دستشو گرفتم  

 



 مچ دستش بعد به یباال اومدو اول رو نگاهش

 

 من نگاه کرد  

 

 گرماشو ازدست داد  یلحظه ا یتو دستش

 

 دستشو ول نکنم  خواستیم دلم

 

 نوازشش کنم  یکم خواستیدلم م دمیشا

 

 حیاقا مس یزود وا داد یییه

 

 قلبم، به دستور عقلم انگشتامو از لیم برخالف

 

 ازاد کردم  فشیدور مچ ظر 

 

 هاش گل انداخته بود  لپ



 

 تر شده بود یدنیحاال د و

 

 نگاهش کنم نیشترازایکه نشد ب فیح

 

 شد رفت  بلند

 

 رونیاز سالن ب دمیکجا رفت ،فقط د دونمینم

 

 وانیبا ل سیرفته سرو نکهیرفت ،بافکر به ا 

 

 شربتم مشغول شدم  

 

 گذشت قهیدق۵

  

 ،خود به خود پام شروع کرد به ضرب ومدین

 



 کف سالن یها کیسرام یگرفتن رو 

 

 شدم نگران

 

 که تاحاال نداشتم بیعج دلشوره

 

 صبر کنم ،بلندشدم از در سالن هنوز نتونستم

 

 خارج نشده بودم  

 

  نمیبا صورت خورد به س که

 

 کردیداشت فرار م انگار

 

  وفتهیدور کمرش گرفتم که ن دستمو

 

 که لباسش دیاتفاق طول نکش نیا یا لحظه



 

 شد  دهیمست کش یتوسط پسر 

 

  دیپرم چسپصحنه آم نیا دنید با

 

 گهیازاد کردمو د انیاز دور کمر مر دستمو

 

 شد  یچ دمینفهم 

 

 زدم  انیکه سر مر یداد یحت

 

 کردمیم یخال یسراون عوض حرصمو

 

 که مسعود اومد دینکش یطول

 

 سفت گرفتو مانع از زدنم شد  بازومو

 



 کنم  شی:ولم کن تا حالحی_مس

 

 بردنم ،مسعود از اطیکشون سمت ح کشون

 

 ارهیواسم ب یاب وانیخواست که ل یپسر 

 

 رو، اروی ی_مسعود:اروم پسر،چه خبره کشت

 

 اب برگشت  وانیبا ل پسر

 

 دستم دادو رفت وانویل

 

 ازاب رو خوردم  یا جرعه

 

 درد گرفته بود ،از دردش سرم هم درد دماغم

 

 گرفته بود  



 

 هامو با هردو شصتم قهیشق یبستمو کم چشمامو

 

 گرفتم ، 

 

 رو میاز حرارت درون یخنک تونسته بود کم اب

 

 کاسته کنه  

 

  تیهنوز دستام مشت بود از عصبان اما

 

 شده؟ ی_مسعود:حاال بگو چ

 

 نه ایبه مسعود بگم  دونستمینم

 

 داد ی:مست بود فوش ناموسحی_مس

 



 چرا راستش رو نگفتم دونمینم

 

 کرد؟هوم؟یم هیگر ی_مسعود:پس اون دختره واسه چ

 

 کردو مشکوک نگاهم کرد زیر چشماشو

 

  شیلحظات پ یاداوری با

 

 رو که دور کمرش حلقه کرده بودم دستم

 

 که از سرش افتاده بود  شالش

 

 ، دیکه از چشمش چک یاشک

 

 که سرش زدم یداد

 

 پسوند گفتم ای شوندیکه بدون پ یانیمر



 

 _مسعود:داداش تو فکر کن من باور کردم

 

 گوشم اروم گفت و رفت ریز نویا

 

 اومدن  انیو مر نایمت

 

 یبدترخط رو دویپرسیسوال م زیر هی نایمت

 

  نداختیعصاب نداشتم م 

 

 لمویتوجه به سواالش فرستادمش بره وسا بدون

 

 ارهیب 

 

 چه یاز رو دونمیبهش نگاه کنم ،نم تونستمینم

 



 بود که نتونستم نگاهش کنم یحس 

 

 و نشستنش کنارم ،وگرفتن گوشه بااومدنش

 

 تعجب کردم یلیشالش خ 

 

  دی،دلم لرز دمیکه د یزیبا چ یول

 

  دیبا نگاه کردن به من از چشمش چک یاشک قطره

 شالش رو سمتم گرفته بود و منتظربود  حرفیب

 

 سمت شالش بردمو از دستش گرفتم دستمو

 

 خون ینگاه کردمو اروم و کم رهیچشماش خ تو

 

 صورتمو پاک کردم  یرو 

 



 زد شالش رو پس دادم  یکمرنگ لبخند

 

 فاصله گرفت یانداخت و کم نییرو پا سرش

 

 به خودم اومدم که نگاهش مثل دفعات یوقت

 

 ارومم کرده بود..... شیپ 
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 :انیمر

 

 حکم فرما بود بیعج یسکوت

 

 بگم دیبا یچ دونستمینم واقعا



 

 بگم رو کنار هم  دیکه با یکلمات داشتم

 

 با لباس نایبزنم که مت یکه حرف دمیچیم

 

 اومد هامون

 

 :از فرشته معذرت خواستمو گفتم نای_مت

 

 به خدمه میبر دیاومده با شیپ یکار که

 

 هم گفتم کادوهامونو به فرشته بده  

 

 سمتم گرفت  مانتومو

 

 فمویو ک دمیشدم مانتومو پوش بلند

 



 برداشتم  

 

 یصندل یرو از رو حیکت مس نایمت

 

 باغ یسمت در ورود مویبرداشت ،بلندشد 

 

 یو مراسم لعنت اطیو از اون ح میرفت 

 

 .میدور شد 

 

 ازادش  یو اون هوا اطیداخل ح یحت

 

 که از نیهم کردمیم یدل تنگ احساس

 

 گذاشتم نفس رونیپامو ب یورود در

 

  میشد نشونیماش دم،سواریکش یراحت 



 

 جا گرفتم و حیپشت سر مس یصندل یرو

 

 دادم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 

 دمویکش فمویک پیز فمیداخل ک میلغزش گوش با

 اوردم  رونیب مویگوش

 

 شماره خونه بدون وقفه جواب دادم دنیباد

 

 :بله؟انی_مر

 

 ؟؟یی_بابا:کجا

 

 ..گردمی:تولد دوستم دارم برمانی_مر

 

 _بابا:خوبه



 

 قطع کرد یا گهیحرف د بدون

 

 من .... یاز بابا نمیا

 

 کهنه ،لباسیندار ،فقریپول یدرد ب بخدا

 

 رو ادم یا یا گهید زی،نبود غذا و هرچ 

 

 تحمل کنه،اما کمبود محبت پدرو تونهیم 

 

 پر کرد شهینم یچیمادر رو باه 

 

 اتیح دیاگر پدرو مادرت در غ مخصوصا

 

 کنن غیباشن و محبتشونو ازت در 

 



  دمیکش یآه

 

 دور نموند  حیمس یاز چشما که

 

  حیگفتم مس آه

 

 شده بود،نگاهش گهید یکی امشب

 

 قهیچند دق یو دعوا پشیرفتارش ت 

 

 نیفکر کنم باا یلیبخوام تخ شش،اگهیپ 

 

 ندونه عاشقم شده یهرک گمیرفتارش م 

  

 چسپوندم یصندل یرو به پشت سرم

 

 چشمام رو بستم  



 

  میغرق در فکر خودمون بود هرکدوممون

 

  میسکوت کرده بود و

 

 سکوت نیهضم اتفاقات به ا یبرا دیشا

 

  میداشت اجیاحت 

 

 یپل یقشنگ کیلحظه بود که موز نیهم

 

 شد  

 

 اهنگ:پازلبند: متن

 

 ،افتاده به قلبم عشقت

 



 از دلم یوا

 

 که برده دلم یدل به دل بستم

 

 رهیگیقلبم آروم م یخندیکه م تو

 

 رهیگیم ،بارونیشیم ناراحت

 

 یآروم یآرومه وقت امیدن

 

  یعشق وآرزوم همه

 

 ینیسنگ دیاهنگ که رس ینجایا به

 

 خودم حس کردم ینگاهشو رو 

 

  کردیکردم داشت نگاهم م چشمموباز



 

 باچشماش  حرف خواستیانگارم

 

 بزنه 

 

 تو چشمات آسمونه شمیمست تو م دارم

 

 تو چشمات ستیدست خودت ن اخه

 

 مهربونه 

  

 دلم تااخرش وونهید اریدستم  یداد کار

 

 .... مونهیباتو م 

 

 نهیدادمو آ هیتک نیماش شهیبه ش سرمو

 



 دراوردم و به فمیاز داخل ک یکیکوچ 

 

 ریاز سرمه ام ز یصورتم نگاه کردم ،کم 

 

 بودو رد اشکم که ختهیچشمام ر 

 

 یرو نداختیم ادمیشویچندلحظه پ 

 

 صورتم افتاده بود 

  

 صورتم دمیچشمامو دست کش ریز یکم

 

 شد زونیم یکم 

 

 مشتم گرفتمو قبل یرو تو فمیک میدیرس

 

 ایشم با رو ادهیپ نیاز ماش نکهیا 



 

 نهیکه از ا حیکردم به مس یخداحافظ 

 

 چشم دوختم و اروم تشکر کردینگاهم م 

 

 کردم 

 

 به بازو بستن چشمش اکتفا کرد  که

 

 خونه رفتم ،صبر کرد که کامل رفتم سمت

 

 تو بعد رفت  

 

 دراوردمو دستم گرفتم  کفشامو

 

 هال رو باز کردم و رفتم تو ، در

 



 افتاد که بودو نبودم  یبه پدر چشمم

 

  ستیبراش مهم ن 

 

 لب سالم دادم ، ریز

 

 ؟ی:شام خوردهی_سم

 

 نگاهش کردم  متعجب

 

  ستین شهیمثل هم یچیه چراامشب

 

 زنگ زده ستمیپدرم که براش مهم ن یحت

 

 که به خون هم یا هیشده ،و سم امیو جو 

 

 شام خوردم  پرسهی،م میتشنه ا 



 

 به عالمت مثبت تکون دادمو سرمو

 

 نامنظم سمت اتاقم رفتم  یخسته با فکر 

 

 پست سرم بستم شالمو دراوردم و درو

 

 پشت پیتختم گذاشتم ،دستم به ز یرو 

 

  دیرسیلباسم نم 

 

 بود بازش کردم،لباسامو با یهرسخت به

 

 عوض کردمو سمت تختم رفتم  یراحت 

 

 شده یکه گوشه اش خون یشال دنید با

 



 شد  یجور هیبود حالم  

 

 دستم گرفتم و ناخداگاه سمت یتو شالو

 

  دمیبردمو بو کش مینیب 

 

 ،شال دهیرو م حیمس یبو کردمیم حس

 

 رو تا زدم و داخل کمدم گذاشتم ، 

 

 دراوردم ،به ساعت فمیازداخل ک مویگوش

 

 بود کش موهامو باز میون۱۱نگاه کردم  

 

 تختم افتادم  یکردم و رو 

 

 به اون لحظه که دیفکرم پر کش دوباره



 

 دستش دور کمرم حلقه شد 

 

 مختلف هم یلحظه انقدر حس ها اون

 

 زمان باهم به سمتم هجوم اورده بود که 

 

 نتونستم بفهممشون  

 

  ادیحاال با فکرکردن به اون لحظه  اما

 

 کمرم ،ضربان قلبم که یدستش رو یگرما

 

 دایکه اون لحظه پ یباال رفت و حس 

 

 کرددم قابل وصف نبود  

 



 حیمس یریدرگ کنمیبگم اگه فکر م دروغه

 

 یا گهیبودو هرکسه د یبااون پسر عاد 

 

 کردیکارو م نیهم بود هم 

  

 حیمس ی،توجه ها حیمس ینگاه ها چون

 

  گهیم یا گهید زیچ 

 

 اومدم و رونیاز فکرم ب میگوش یصدا با

 

 دوتا دکمه روپست سرهم فشردم که 

 

 قفلش باز بشه  

 

 روباز کردم  امیپ



 

 شماره نگاه کردم ناشناس بود به

 

 متنش نگاه کردم  به

 

 ان؟ی_مر
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 ناشناس رو جواب  یشماره ها معموال

 

 دمینم

 

 که اسممو صدا هیک نمیکنجکاو شدم بب اما

 



 زده  

 

 بهیکه غر گفتیبهم م یحس یازطرف

 

 ستین 

 

 فکر کردم و جواب دادم: کمی

 

 :شما؟انی_مر

 

 نگذشت که گفت : یچند

 

  حمی_مس

 

 ختیر یاسمش دلم هور دنید با

 

 کنم  کاریچ دیبا دونستمینم



 

 تشکر درست و هیبخاطرامشب  یطرف از

 

 بهش بدهکاربودم  یحساب 

 

 ،راستش امشب حی:سالم آقا مسانی_مر 

 

 ازتون تشکر کنم اما فرصت خواستمیم 

 

 نشد،شرمنده که بخاطرمن اون یمناسب 

 

 دیبه وجود اومد ،بازم ببخش انیجر 

 

 یبه معذرت خواه یاجی:احتحی_مس

 

 موضوع یبود،اما من برا فهیوظ ستین 

 



 دادم  امیپ یا گهید 

 

 د؟ییبفرما یوع:چه موضانی_مر

 

 که یا گهیو هرکسه د نای:من به متحی_مس

 

 گفتم که بخاطر حرف دیاز من پرس 

 

 میشد ریکه اون پسر به من زد درگ یزشت 

 

 بگو که نویهم دنی،لطفا اگه ازت پرس 

 

 حرفمون دوتا نشه 

 

 بود یچ شیپنهان کار لیدل دونمینم

 

 داره  یقانع کننده ا لی،حتما دل 



 

 رو خوندم ،اصال از جمع امشیپ دوباره

 

 دادیم امیوراحت پ کردیبستن استفاده نم 

 

 کمویصدام زده بود اسم کوچ یوقت یحت

 

 گفته بود 

 

 ،منم همونو نی:چشم هرطور راحتانی_مر

 

 د؟یندار یا گهیامر د گمیم 

 

  ری،شبت بخ ی:مرسحی_مس

 

 قلبم گذاشتم ضربانش باال یرو دستمو

 



 رفته بود 

 

 یاومده بود که با پسر شیدانشگاه پ یتو

 

 حرف بزنم  یدیاز جمله سع 

 

 یعاد یلیحال اون وقتام فکر کردم ،خ به

 

 و ازباال دادمیجوابشونو م یو سرسر 

 

 نبود یرفتن ضربان قلبم خبر 

 

  حیمس اما

 

 که خودمو در برابرش هیکس تنها

 

  شناسمینم 



 

 هاش هم امیپشت تلفن و موقع پ یحت

 

 سراغم  ومدیخجالته و ضربان قلبم م 

 

 ماجرا نیحس هام و ا نیاگه ته ا ایخدا

 

 بره  رونیکن از فکرم ب یتلخه کار 

 

 یکردم به ماجرا ها یبستم سع چشمامو

 

 امشب فکر نکنم  

 

 که شیریلحظه درگ ادی، شدیمگه م اما

 

 افتادم ،دلم غنج رفت  

 



 لبم نشست یرو یلبخند

 

 به خواب رفتم  و

 

 شدم  داریبا درد پاهام ب صبح

 

 پنج شنبه بودو خداروشکر کالس امروز

 

 نداشتم  

 

 بود ،حدس یواسه چ دونمیپام نم درد

 

 مال کفشا باشه  زدمیم 

 

 کف پاهامو با یتختم نشستمو کم یرو

 

 دستام ماساژ دادم  



 

 نهییآ یشدم رفتم جلو بلند

 

 شیخودم وحشت کردم ،تمام ارا دنید با

 

 بودو موهام به حالت ختهیر شبمید 

 

 درومده بود  یوحشتناک 

 

 حولمو برداشتمو رفتم از اتاق عیسر

 

  رونیب 

 

 خونه نبود  یچکیه شهیمثل هم باز

 

 راحت رفتم حموم  الیخ با

 



 معمول آب نسبتا داغ درد پامو بهتر طبق

 

 دراورد  یو خودمو از کسل 

 

 و دمیچیاب رو بستمو حولمو دورم پ 

 

  نرویاومدم ب 

 

 دست هیداخل اتاقمو از داخل کمدم  رفتم

 

  دمیبرداشتمو پوش زیلباس تم 

 

 گوشه گذاشتم که بعدا هیچرکارو  لباس

 

 بشورم  

 

 که نمش دمیچیرو دور موهام پ حوله



 

 گرفته بشه 

 

 افتاد که شبیبه لباس مراسم د چشمم

 

 گذاشته بودم نیزم یگوشه  

 

 کمدم یبلندش کردم و تو نیرو زم از

 

 گذاشتم  

 

 کرم نرم کننده یو کم ستادمیا نهیا یجلو

 

 کردمیبه دستم زدم داشتم دستمو پاک م 

 

 زنگ خورد  میکه گوش 

 



 کرده بودم  ویشماره نگاه کردم ،که س به

 

شرکت تماس رو ب  وقفه وصل کردم که یً 

 

  دیچیگوشم پ یتو یمنش یصدا 

 

 ؟؟؟یریام انی_سالم خانوم مر

 

 دییتم بفرما:سالم خودم هسانی_مر

 

 کار داخل شرکت  یبرا دی_شما فرم پر کرده بود

 

 :بله بله  انی_مر

 

 هیبق یبرا دیاریب فیتشر۳_ساعت 

 

 صحبت ها در صورت موافقتتون مشغول 



 

  دیبه کار بش 

 

 ممنون خانوم  ی:واانی_مر

 

 گفت  دویخند

 

 _خدانگهدار 

 

 ایخدا یهوا وا دمیپریم یخوشحال از

 

 شکرت  

 

 بود هنوز۱۰ساعت نگاه کردم ،ساعت  به

 

 بشه ۳تو دلم نبود که زودتر ساعت  دل

 



 گرفتم خودمو مشغول کنم که گذر میتصم

 

 زمان رو حس نکنم 

 

 رهیرو از دور موهام برداشتمو باگ حوله

 

 جمع کردم  یا 

 

 اشپزخونه رفتم سمت

  

 که یناهار درست کنم ،اما هرچ خواستم

 

 کم یزیچ هیدرست کنم  خواستمیم 

 

  میداشت 

 

 که درست کنم  شدیفقط عدس پلو م تینها



 

**** 

 

 قابلمه رو بستم منتظر شدم که دم در

 

 بکشه 

 

 ستین یخانوم که خبر هیسم نیازا

 

 ریز ای یاالن تو کدوم مهمون دونهی،خدام 

 

  شگرهیدست کدوم ارا 

 

 سرمو سمت دیچرخش کل یصدا با

 

 دربرگردوندم  

 



 خندون بلند شدمو ..... هیباباو سم دنید با
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 56#پارت

 

 کردم ،در کمال تعجب هردو گرم سالم

 

 جواب سالممو دادن شهیتراز هم 

 

 یآشپزخونه رفتم و سفره رو رو سمت

 

 خچالیانداختم و ماست رو از  نیزم 

 

 سفره یرو وانویدراوردمو بشقاب و ل 

 

 انیو منتظر شدم ب دمیغذارو کش دمیچ 

 



  میکه بخور 

 

 اومدن هیبود ،بابا و سم۱ یحدودا ساعت

 

 زدویحرف نم یچکی،ه میسر سفره نشست 

 

 به بابا دونستمیشده بود نم یسکوت بد 

 

  ایبگم  

 

 نیپدرمه ،هرچند هم که سرسنگ باالخره

 

 که بهش دونستمیخودم م فهیباشه وظ 

 

 بگم 

 

 :امم باباانی_مر



 

 باال رفته یسرشو بلند کردو باابروها باال

 

 هم داشت ،ما جز سالم کرد،حقینگاهم م 

 

  میزدیبا هم نم یو خداحافظ حرف 

 

 خوامیکردم ،م دای:من....من کار پانی_مر

 

 برم سر کار 

 

 ؟؟؟یگیبعد م یکنیم دای_بابا:اول کار پ

 

 اول بگم ،اما خواستمیم دی:ببخشانی_مر

 

 ومدین شیفرصت پ 

 



 هست؟ ی_بابا:حاال چه کار

 

 هستم  یشرکت منش هی ی:توانی_مر

 

 _بابا:خوبه

 

 راحت شد  المیخ اوووف

 

 مخالفت کنه اما خداروشکر دمیترسیم

 

 مخالفت نکرد  

 

 سفره رو جمع کردم و میکه خورد ناهارو

 

 گذاستمو ییظرف هارو داخل ظرف شو 

 

 شروع کردم به شستن  



 

 ،و۲ یکه تموم شد ساعت حدودا کارام

 

 بود که برگشتم اتاقم قهیدق۱۰ 

 

 بلندمو شونه زدمو طبق روال یموها

 

 سیسرم بستمو گ یباال یدم اسب شهیهم 

 

 بافتم  

 

 سرمه و رژ زدمو سمت کمدم رفتم  یکم

 

 و شلوار و مقنعه رهیسبز ت یمانتو

 

  دمیدراوردمو پوش مویمشک 

 



 پول و فیک دویهمراه دسته کل فمویک

 

 داخلش گذاشتم و از اتاقم لمویموبا 

 

 خارج شدم  

 

 از خونه خارج شدم دمویپوش کفشامو

 

 پسر دنیبا د دمیسر کوچه که رس به

 

 داده هیتک واریخانوم که به د یشمس 

 

 بودو با اون نگاه چندشش سر تا پا 

 

 جلو اومد یبراندازم کردو قدم 

 

 نگاه نکردمو به جلوم نگاه کردم بهش



 

 _مگه مادر من حرفامو بهت نگفت ؟؟؟

 

 تیبهش اهم نکهیشدم اما بدون ا یعصب

 

 ادامه دادم  رمیبدم به مس 

 

 خوشبختانه زود دمیرس ستگاهیا به

 

  دمیرس 

 

 شدم  سوار

 

. 

. 

. 

 شرکت یبه تابلو ستادمیشرکت ا یجلو



 

 نگاه کردم  

 

  انیافشار شرکت

 

 شدمو سمت اسانسور رفتم  وارد

 

 طبقه سه رو زدم  دکمه

 

 اسانسور سپردم میمال کیبه موز گوش

 

 باز شدو سمت در شرکت رفتم در

 

 کنم  کاریچ دونستمینبود نم یدفعه منش نیا

 

 بودم  دهیشرکتم ند سیر یحت من

 



 یبه رنگ اب یکیکوچ یکه تابلو یاتاق سمت

 

 رفتم سیکنارش بود و نوشته بود اتاق ر 

 

 دو تقه به در زدم  دمویکش یقیعم نفس

 

 درو باز کردمو وارد شدم  دشییبفرما با

 

 ساله خورد ۳۵،۴۰حدودا  یبه مرد چشمم

 

 د؟یی_بله بفرما

 

 زنگ زدنو گفتن با کار یخانوم دی:ببخشانی_مر

 

 من موافقت شده  

 

  دینیبش دیی_اهان بله بفرما



 

رفتم و  زشیم یمبل چرم سبز رنگ روبه رو سمت

 نشستم 

 

 مه؟_خوب خانو

 

 هستم  یری:امانی_مر

 

 سابق رو یمنش یلیما به دال یری_خانوم ام

 

 هم ک باهاتون تماس ی،خانوم میاخراج کرد 

 

 در دیفرم رو پر کن نیگرفتند ،همکار بنده بودند،ا 

 

  دیصورت موافقتتون کارتون رو شروع کن 

 

 رو از دستش گرفتم و شروع کردم به پر کردن  فرم



 

 یمبلغ حقوق دنیبا د دمیبرگه که رس یانتها به

 

 خوشحال شدم  یییلیخ 

 

 رو امضا کردمو برگه رو بهش دادم  برگه

 

 د؟یندار یبا مبلغ حقوق مشکل یری_خانوم ام

 

 خوبه ممنون  یلی:نه خانی_مر

 

 ....فقط

 

 هست؟ ی_مشکل

 

 فقط من دانشجو ستین ی:نه مشکلانی_مر

 



 کالس دارم ۲وقتا تا ساعت  یهستم بعض 

 

  میون۵هست تا ۲ما از  ینداره ساعت کار یرادی_ا

 بود  یعال یلیخ

 

کارتون رو  دیتونی_فردا که جمعه هست از شنبه م

  دیشروع کن

 

 یبا بنده امر انیافشار یممنون اقا یلی:خانی_مر

 د؟یندار

 

 _درپناه خدا روز خوش 

 

 مبل برداشتمو سمت در رفتم  یاز رو فمویک

 

 یچطور دونستمیخوشحال بودمو نم یلیخ

 



 کنم  هیتخل مویشاد 

 

 گرفتمو خونه رفتم  ینیریش یسر راه جعبه ا از

 

 گفت  ینیریش دنیبا د هیسم

 

 تو دختر  یدار ی:چه شانسهی_سم

 

 سنگ یرو رو ینیرینکردم ،و ش یتوجه بهش

 

 گذاشتمو  نتیکاب 

 

 شعله گاز گذاشتم و یرو پر اب کردمو رو یکتر

 

 روشنش کردم  

 



دراوردمو  فمیاز داخل ک مویرفتم و گوش اتاقم سمت

 رو گرفتم  ایشماره رو

 

 ازش..... ستین یخبر شبیکه از د ییایرو
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 57#پارت

 

 

 :حیمس

 

 دختر دلمو لرزوند ،با نگاهش نیا امشب

 

 تونستمیبود ،نم یجور هی،اشکاش حالم  

 

 ،با اون لباسا و اون امیب رونیاز فکرش ب 

 



 تر شده بود،با یخواستن ششیارا 

 

 دار شدنم حهیمزاحمت اون پسر و جر 

 

 دمیفهم ادیکه به خودش ب ی،مثه کس 

 

 ندارم  یو روش شوخ ستین یحسم الک 

 

 نایکه مت یبرگشت به خونه وقت موقع

 

 خوابش برده بود ،از داخل بایتقر 

 

 رو کش رفتم انیشماره مر شیگوش 

  

 منو به هم یدختر تمام معادالت زندگ نیا

 

 که  دهیکارم به کجا رس نی،بب ختهیر 



 

 خواهرمو یگوش دیبا یدزدک 

 

 بردارموشمارشو کش برم  

 

 کردمو رهیذخ میگوش یرو تو شماره

 

 سر جاش گذاشتم شویگوش 

  

 کردمو داریرو از خواب ب نایمت میدیرس

 

  میسمت خونه رفت 

 

 خواب بودو چراغا خاموش مامان

 

 اتاقم رفتمو کتم رو دراوردم  سمت

 



 تخت ولو شدم  یهمون لباسا رو با

 

 دراوردمو به اسمش نگاه بمیج موازیگوش

 

 کردم  

 

 پیشد که اسمش رو تا یچ دمینفهم

 

 کردمو فرستادم  

 

 که جوابمو داد با خودم فکر کردم یوقت

 

 بگم  یحاال چ 

 

 امشبو بهونه کردم موضوع

 

 که دعوا دیاز من نپرس نایاصال مت راستش



 

 خوابش برد یبوده ،زود یبخاطر چ 

 

 لیندونه بهتره،دل یبه نظرم کس اما

 

 نیاما به نظرم بهتر دونمیانکارمو نم 

 راهه  

 

 تخت بلند شدمو لباسامو دراوردم چشمم یرو از

 

 لک شده از خونم افتاد رهنیبه پ 

  

 ی،وگرنه کل دیشد مامان خواب بود ند خوب

 

  کردیسوال جواب م 

 

 دمیخواب دمویرو پوش شلوارکم



  

 حاضرو اماده سمت۷ساعت  یحدودا صبح

 

 کارخونه رفتم  

 

 گذاشتمو سمت اتاقم شهیهم یجا نمویماشب

 

 رفتم ، 

 

 گفت ،تنها یریاورد و صبح بخ ییقربون چا مش

 

 ییبا خوش رو ندازهیپدرم م ادیکه منو  هیمرد 

 

 جوابش رو دادمو رفت  

 

 بود که برگشتم خونه ۳ یحدود ها ساعت

 



 اومد باز همون ییرایکه از پذ ییصدا با

 

 سراغم اومد دستامو مشت کردم که تیعصبان 

 

 نره  رونیاز دهنم ب یزیچ 

 

 سمتم پرواز کرد  دنمید با

 

چقدر دلم برات تنگ شده  زدلمی،عز حمی:مسانای_دا

 بود

 

 از تمسخر نشمشیبیم یکه وقت یور هی لبخند

 

 طبق معمول باز نشست رو لبم ، ادیلبم م یرو 

 

 ؟ یایجمعه م ی:مگه نگفتحی_مس

 



 برگردم  یبمونم ،ناراحت شتیپ شتری:گفتم بانای_دا

 

  یکرد ی:نه خوب کارحی_مس

 

 شد  کمینزد شتریب دویخند

 

  تیور هی:قربون اون لبخند انای_دا

 

 که مامان و ییرایدستمو گرفتو سمت پذ دویخند

 

 بودن برد  نایمت 

 

 ی_مامان:سالم پسرم خسته نباش

 

  ی:سالم مامان جان،سالمت باشحی_مس

 

 کرد  کیکنارم نشستو خودشو باز بهم نزد انایدا



 

 اومد  اناینگاه کردم که به چشمو ابروبه دا نایمت به

 

 کردم واسش  زیچشمامو ر که

 

نشونت  دمویکه خر یاتاقم لباس میبر ایب انای:دانای_مت

 برم 

 

 نایشدندو رفتن ،با خودم گفتم دم مت بلند

 

 کنهیگرم که حواسش هست ،وگرنه مامان فکر م 

 

 دو بار مامان بهم گفت که یکی، میما عاشق هم 

 

 که ..... دونهی،اما نم ستیدختر وصله ما ن نیا 
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 58#پارت

 

 آورد ،تشکر کردمو  یتازه دم ییچا بتول

 

 یشدم ارنج هامو رو لیبه جلو ما یکم

 

 یران هام گذاشتمو با انگشتام باز 

 

 نا ندهیفکر بودم به آ یتو  کردمیم 

 

 مامانم یکه صدا کردمیمعلومم فکر م 

 

 رشته افکارمو پاره کرد 

 

 تونهیم انایدا یکنی_مامان:هنوزم فکر م

 

 سال کی نکهیباشه با وجود ا تیزن زندگ 



 

 ازت بزرگ تره؟من پسرمو خوب 

 

 که با یستین یتو پسر حی،مس شناسمیم 

 

 شوکم یهنوز تو یایادما کنار ب نطوریا 

 

 یرو یشد که دست گذاشت یچ دونمینم 

 

 دختر  نیا 

 

 ی:مامان به پسرت اعتماد دارحی_مس

 

 انه؟ی 

 

 _مامان:معلومه که دارم

 



 بدون که مجبورم ... نقدری:همحی_مس

 

 داره یلیمجبورت کرده؟چه دل ی_مامان:ک

 

 :نپرس مامان حی_مس 

 

  نمیبب اینپرسم ،ب شهی_مامان:مگه م

 

 گرفتو کشون کشون سمت ته دستمو

 

 سالن رفت  

 

 عمر بزرگت هیبچه، نمی_مامان:بگو بب

 

 یک یدورم بزن ینطورینکردم که حاال ا 

 

 مجبورت کرده؟ 



 

 یحرکت ها نیام گرفته بود از ا خنده

 

 مامان  

 

 حرصش گرفته دیکه خنده منو د مامان

 

 بود انگار  

 

 ها زنمتیم حی_مامان:مس

 

 ینطوری: مامان مگه بچم ام که ا حی_مس

 

 نپرس گمی،اگه م یکنیباهام رفتار م 

 

 که وقتش بشه خودم بهت نهیواسه ا 

 



 گهید گمیم 

 

 موضوع نیا یمن رو حی_مامان:مس

 

 یندارم ،به روح پدرت ،اگه نگ یشوخ 

 

  کنمیحاللت نم رمویش هیموضوع چ 

 

 مامان  تا چه حد متونه دونمیبابا ،نم یا

 

 تحمل کنه  انویجر نیا 

 

 منتظر بزارمش تونستمینم نیشترازایب

 

 که تا یبهم قول بد دی:مامان باحی_مس

 

 چیه گمیکه بهت م یزیتموم شدن چ 



 

 باشه؟ ینگ انویجر یکس ،بهینکن یکار 

 

 نگاهم کرد  مشکوک

 

 مین ریز یکاسه ا هی دونستمی_مامان:م

 

 کاسته بگو  

 

 نبود  یاطراف نگاه کردم ،کس به

 

 مامان یبرا انویصورت خالصه جر به

 

 کردم  فیتعر 

 

  گفتینم یزیفکر فرو رفته بود و چ به

 



 مامانو تکون دادم  اروم

 

 ؟ی:مامان...مامان،خوبحی_مس

 

 واقعا دوستت داشته انای_مامان:نکنه دا

 

 باشه  

 

 مامان دونمی:نمحی_مس

 

 کارت اگه دوستت داشته نی_مامان:تو باا

 

  شهیباشه وابسته تر م 

 

 مامان؟،من فعال یدار ی:راه بهترحی_مس

 

 که اونا رقصمیم یدارم به همون ساز 



 

 بفهمم نقششون خوامی،من فقط م زننیم 

 

 وسط؟ نیا هیگناه من چ گهی،د هیچ 

 

 چرا دونمی_مامان:حواست باشه مادر نم

 

 دلم شور افتاد  

 

 :قربونت برم نگران نباش ،حلشحی_مس

 

  کنمیم 

 

 یبرم کم دیاگه باز پرس اجازه بد االنم

 

 استراحت کنم پاهام آب آورد دوساعته 

 



 سر پام  

 

 بزنه تو سرم که جا یکیاومد  مامان

 

 دادمو سمت اتاقم رفتم  یخال 

 

 رو به رو شدم  انایکه باز کردم ،با دا درو

 

 داخل و دروبستم  رفتم

 

  ستادیاومدو پشت سرم ا جلو

 

 کتت رو در نیا یخوای:تو نمانای_دا

 

 ؟یاریب 

 

 یکمک کرد کتمو گرفت و گذاشت رو و



 

 یچوب لباس 

 

 بلوزم رو باز کردمو رو به یها نیسرآست

 

 تخت یباال تا زدم و با همون لباسا رو 

 

  دمیدراز کش 

 

 چشمام گذاشتم ،با باال و یرو ساعدمو

 

 شدن تخت متوجه شدم رو تخت نییپا 

 

 نشسته  

 

 ح؟ی:مسانای_دا

 



 :هوم؟حی_مس

 

 فکر ی؟گاهی:چرا انقدر باهام سردانای_دا

 

 یاصال دوستم ندار کنمیم 

 

 چشمام برداشتمو به یاز رو ساعدمو

 

 شیهمه ارا نیا ریچشماش نگاه کردم ،ز 

 

 ینبود ،حت دایاز چشم خودش پ یزیچ 

 

 یرنگ چشمش هم لنز بود ،رنگ چشم ها 

 

 رو گذاشته بود  انیمر 

 

 رنگ کجا و رنگ و آرامش چشم نیا اما



 

 کجا انیمر یها 

 

 یناخالص هی زد،مثلیدو دو م چشماش

 

 و از گهیکه داره دروغ م ی،امم مثل کس 

 

 یزیچ نیهمچ هیداست،یچشماش پ 

 

 یزنیکه م هیچه حرف نیا انای:داحی_مس

 

 بخوابم خوب کمیخستم ، کمیفقط  من

 

  شمیم 

 

 صورتش جا خوش کرد  یرو یلبخند

 



 منظورموکه دیبمونه انگار نفهم خواست

 

 گفتم: 

 

 زحمت در رو هم ببند  ی:بحی_مس

 

 شد ،اما اصرار نکرد و یجور هی افشیق

 

 رفت  

 

 ،قلبم رمیکه با خودم کلنجار م هرچقدر

 

 به یدخترو حت نیکه ا شهینم یراض 

 

 به هدفم ،دستش رو دنینقشنه واسه رس 

 

 شتریب یکم ای رمیبگ 



  

 یکارو بکنم به کس نیاگه ا کنمیم حس

 

 ی،حت کنمیم انتیکه دوستش دارم ،خ 

 

 اگه ندونه که ارامش قلبم شده.... 

 

***** 

 

 :انیمر

 

 _بووووووق

 _بووووووق

 _بووووووق

 

 بم از خوابش یاز سه تا بوق صدا بعد

 



  دیچیگوشم پ یتو 

 

 :هوووم؟ای_رو

 

 خبر دارم واست هی:زهرمار پاشو انی_مر

 

 که بخاطرش منو هی:بگو  بدونم چای_رو

 

 ؟یکرد داریاز خواب نازب 

 

 از پس فردا ایکردم رو دای:کار پانی_مر

 

  شمیهمون شرکت مشغول م یتو 

 

 صداش بلند شد هوی

  

 ؟؟؟؟یگیم یجد ی:وا ای_رو
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 59#پارت

 

 :اهومانی_مر

 

 به ینیریش نی ه،پسیعال یلیخ ی:واای_رو

 

 ایمن بدهکار 

 

 یحقوقمو که نذر کردم،دوم نی:اولانی_مر

 

 رو بدن چشم  

 

 ..ایچونی:نپای_رو

 

  مونهیم ادمی:نترس انی_مر



 

  نمیخوابمو بب هی:من برم بقای_رو

 

 :خداحافظانی_مر

 

 تخت گذاشتم امروز یرو رو یگوش

 

 معرفت شدم یپنجشنبه بود من چقدرب 

 

 سر خاک مادرم نرفتم  هیکه مدت 

 

 

 که تنم بود از یرونیب یهمون لباسا با

 

 اتاق خارج شدم و سمت اشپزخونه رفتم 

  

 جوش اومده بود ،فالکس رو از اب



 

 دراوردم  و اب جوش رو داخلش نتیکاب 

 

 خشک هم بهش ییچا یم،ک ختمیر 

 

 و نایریاز ش یاضافه کردمو همراه کم 

 

 برداشتمو داخل سبد یوانیقندو ل یکم 

 

 یدست 

 

 برداشتمو از فمویگذاشتمو ک یکیکوچ 

 

 خونه خارج شدم 

 

 گرفتمو سمت بهشت زهرا حرکت یتاکس

 



 سمت ارامگاه دمویخر یکردم،از دکه گالب 

 

 سبدرو دمیرس یمادرم قدم برداشتم،وقت 

 

 گذاشتمو گالب رو از سبد یکنار 

 

 دراوردمو درش رو باز کردم ،کل سنگ 

 

 قبر رو با گالب شستم  

 

 زانو هام نشستم و صورتمو به سنگ یرو

 

 کردم ،چشمامو بستم و کیقبر مادرم نزد 

 

 کردم کیلب هامو به اسم مادرم نزد 

 

 سنگ قبرمادرم رو یو طوالن قی،عم 



 

 یاز چشمم رو یو قطره اشک دمیبوس 

 

  دیاسم مادرم چک 

 

 یلیخ دونمی:سالم مامان ،اره مانی_مر

 

 امیم ریبه د ریمعرفت شدم که د یب 

 

 نویشده ،اما ا شتریمشغله ام ب کمی هیمدت

 

 فراموشت نکردم چوقتیبدون ه 

 

 یلیگرفته ،دلم خ یمامان دلم حساب اما

 

 شتریپره ،از پدر ساده ام که حرف زنش ب 

 



 که مجبورم از یاز من قبول داره ،از ندار 

 

 استراحتم بزنم کار کنم بخاطر پول 

 

 پدرم نکهی،بخاطر ا یتاکس هی هیکرا 

 

 داره و اون دختر یفراموش کرده دختر 

 

 ... خوادیپول م یهم کم 

 

  دیاز چشمم چک گهید یاشک قطره

 

 شهیم نارویمامان ،همه ا یدونی:مانی_مر

 

 که ییزایچ تونمیحل کرد،با کار کردنم م 

 

 یزایچ یلیخ ویتاکس هیندارمو پول کرا 



 

 هیرو حل کنم ،بابا هم باالخره  گهید 

 

 ،اما گناهمیکه من ب شهیمتوجه م یروز 

 

 کنم ،دلم. کاریچ مویغم نبودت رو ،دلتنگ 

 

 به خوابم یخوش بود که گه گاه نیبه ا 

 

 گهیکه د ی،نکنه واقعا ازم دلخور یومدیم 

 

 .... یایبه خوابمم نم 

 

 زدمدمو گفتم یلبخند هیگر ونیم

 

 ی،همون شمایمامان ،دارم دکتر م ی_راست

 



 ،فقط مامان تو به خدا یکه دوست داشت 

 

 ،ازش بخواه کمکم کنه  یتر کینزد 

 

 خم شدمو سنگ قبر مادرمو دوباره

 

  دمیبوس 

 

 دمویبه صورتم کش یشدم دست بلند

 

 رو از داخل  سبد ینیریو ش ییچا 

 

 سنگ قبر گذاشتم  یدراوردمو رو 

 

 کارم  ینیریش نمی_ا

 

 گذاشتمو شروع ینیریش یرو دستمو



 

 کردم به خوندن فاتحه ...... 
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 60#پارت

 

 :حیمس

 

 من گهید دارشویب زمیح،عزی:مسانای_دا

 

 یتو هم که گرفت نجایبخاطر تو اومدم ا 

 

  یدیخواب 

 

 به بدنم دادم و گفتم: یو قوس کش

 

  امی:باشه برو محی_مس



 

 باز نکردم که خواب از سرم نپره چشمامو

 

 بازو بسته شدن در متوجه شدم یبا صدا 

 

 رفته  

 

 چشمام داشت دمیسرم کش یرو پتو

 

 بازو بسته یکه با صدا شدیدوباره گرم م 

 

 شدن در از اون حس خواب کال درومدم 

 

 سرم کنار زدم فکر یکالفه وتو رو از رو 

 

 گفتم: نایمت دنی،با د اناستیکردم دا 

 



 نایشده مت ی:چحی_مس

 

 نیوقت تنگه بخاطر هم حی:مسنای_مت

 

  یخوایاالن اومدم بهت بگم که،م 

 

 اروم تر کردو یجلو تر و صداشو کم اومد

 

 گفت: 

 

 پدرو نیودتر از نقشه از یخوای:منای_مت

 

 ؟؟؟یدختر با خبر ش 

 

 ؟ی:اره خوب که چحی_مس

 

 االن...... نی:ببنای_مت



 

 رفت  یکه تموم شد زود حرفاش

 

 فکر یهاش باعث شد برم تو حرف

 

 گفتیراه نم یهم ب نی،همچ 

  

  هیخوب فکر

 

 رفتم ،انقدر سیشدمو سمت سرو بلند

 

 خسته بودم که لباسامو عوض نکرده 

 

 خوابم برد  

 

 لباسامو با رونیاومدم ب سیسرو از

 



  نییعوض کردمو رفتم پا یراحت 

 

 بتول خونه رو یزعفران یحلوا یبو

 

 برداشته بود 

  

 همه داخل نییپله ها رفتم پا از

 

 زیم یرو یاشپزخونه جمع بودن و سبد 

 

 بود  

 

 ه؟؟؟یسبد واسه چ نی:احی_مس

 

 میری_مامان:امروز پنجشنبه هست ها ،م

 

  امرزتیسر خاک پدر خداب 



 

 شیپ میریهر پنجشنبه  جمعه ها م بایتقر

 

 پدرم ،  

 

 تو حیمس دیحاضر ش دی_مامان:دخترا بر

 

 هم پاشو لباس بپوش  

 

  میریبخورم م ییچا هی:حی_مس

 

 خوش ییرفتن حاضر شن و بتول چا همه

 

 گذاشت زیم یرو رو یرنگ 

 

 خوردمو بلند شدم رفتم باال  موییچا

 



 یمشک یبا بلوز رهیت یشلوار سورمه ا هی

 

 هاشو تا ارنج تا زدم به نیو است دمیپوش 

 

 چمویو سو دمویکش یموهام دست 

 

 بودن با ییرایبرداشتم و همه داخل پذ 

 

 نیمن بلند شدن و همه سمت ماش دنید 

 

  میرفت 

 

 یصندل یشده رو میتنظ نهیبه آ نگاهم

 

 شیپ دیعقب خورد و باز فکرم پر کش 

 

  انیمر 



 

 رو واسه نگاه کردن به اون نهیآ نیا

 

 غم زده و یصورت معصوم و چشما 

 

 کرده بودم  میارامش بخشش تنظ 

 

 نهیقاب آ یتو انایدا دنیحاال با د اما

 

 رشته افکارم پاره شد  

 

 زد ییلبخند دندون  نما نهیآ دنید با

  

 هیرو به حالت اول نهیام گرفت ،آ خنده

 

 ادامه دادم  رمیکردمو به مس میتنظ 

 



 ،پاده شدمو سبد رو میدیرس یریمس بعد

 

 از صندق عقب دراوردمو سمت قطعه 

 

 دور انایکه دست دا میحرکت کرد۸۳ 

 

 چیکارش ه نیمن حلقه شد ،ازا یبازو 

 

 نگفتمو یزیاما بالجبار چ ومدیخوشم ن 

 

 نایمت یبا صدا میادامه داد ریبه مس 

 

 متعجب بهشون نگاه کردم  

 

**** 

 

 :انیمر



 

 رو جمع کردمو از مامان لمیوسا

 

 یخاک یکردمو بلند شدم کم یخداحافظ 

 

 که قد مانتوم نشسته بود رو با دستم 

 

 اومده قدم ریپاک کردمو سمت مس 

 

  گشتمیبرداشتمو داشتم برم 

 

 یکه چندنفر نایمت دنیبا د یا لحظه

 

 همراهش بود شوکه شدم به هم که 

 

  میدیرس 

 



 نایو مت میکرد یهم سالم احوال پرس با

 

 کرد ،مادرش مادرانه یمادرس رو معرف 

 

 منو بغل کرد ،با در اغوش گرفتن مادر 

 

 خاطرات مادرم برام زنده شد نایمت 

 

 حس کردم دوست ندارم از یلحظه ا 

 

  رونیب امیبغلش ب 

 

 رو حیکردم مس نگاه نایپشت سر مت به

 

 ،چشمم به دختر کنارش افتاد که دمید 

 

 بود ، حیمس یدست دختره دور بازو 



 

 اول به دست حلقه شده رهیوخ شوکه

 

 نگاه کردم  حیدخترو بعد به مس 

 

 کردم نفس کم اوردم ،انگار قلبم حس

 

 یخیفشرده شده بود انگار سطل آب  

 

 باشن تمام تنم سرد شد به  ختهیروم ر 

 

 بود عظمم رو جزم کردمو یسخت هر

 

 نگاهم رو ازشون گرفتمو سالمشون کردم  

 

 که به زور جواب سالممو داد  دختر

 



 بود جیانگار سوکه و گ ح،اونمیاما مس و

 

 که فقط گفت سالم  

 

 رو تموم یجور شده بود احوال پرس هر

 

 تونستمیکردم و تا م یکردمو خداحافظ 

 

 به پاهام قدرت دادم و گام هامو بلند 

 

 رمویکردم که زودتر ازشون فاصله بگ 

 

 دست دنیکه با د یبتونم بغض لعنت 

 

 حلقه شده اون دختر به وجود اومده بود 

 

 رو مهار کنم .... 
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 61#پارت

 

 :حیمس

 

 نگاه کردم که داشت با مادرم انیبه مر شوکه

 

 هنوز متوجه ما نشده بود خواستم زدویحرف م 

 

 فاصله یرو از بازوم جدا کنمو کم انایدست دا 

 

  نهیصحنه رو نب نیکه ا رمیبگ 

 

 شده بود،نگاهش از بازوم و من در رید گهید اما

 



 گردش بود  

 

 نستم جوابنتو یکردم ،حت دایپ یبد حس

 

 بدم  یسالمش رو درست و حساب 

 

 کردو از ما دور شد یخداحافظ

  

 چرا حس کردم ناراحت شد ،غم نگاهش دونمینم

 

 بود  انایشد ،باعثش هم دا شتریب 

 

  چسپهیبس مثل بختک به آدم م از

 

 از ذهنم ششیچند لحظه پ افهیشدم و ق یعصب

 

  رفتینم رونیب 



 

 رو از بازوم جدا کردم  انایدا دست

 

 که دلخور شه نگاهم کرد و گفت : یکس مثل

 

 شده؟؟ یزیچ حی:مسانای_دا

 

 :نه دستم خسته شدحی_مس

  

 ؟ی:پس چرا اخم کردانای_دا

 

 انایدا یپرسیسوال م یلی:خحی_مس

 

 نشستن سر مزار پدرم و برگشتن به خونه تا

 

 همش تو فکرش بودم ،نکنه دمینفهم یچیه 

 



  یفکر کنه ،اه لعنت یا گهیر دراجبم جو 

 

 کردم و ادهیخونه پ یرو جلو نایو مت مامان

 

 که ادیخواست همراهم ب انایاومدم برم که دا 

 

 االن کار دارم  میریگفتم شب م 

 

 رفتارام ممکنه از حس نداشته ام نیباا دونمیم

 

 بود نیبهش بفهمه ،اما از اولش هم رفتارمن هم 

 

 یدارن کم یبفهمم چه نقشه ا نکهیا یو من برا 

 

 نرم تر شدم  

 

 کنم  کاریچ دونستمیداغون بود نم اعصابم



 

 ادامه دادم  رمیهدف به مس یب

 

 

 ،غم نگاهش و اون حالتش از جلو چشمم یلعنت

 

  رفتیکنار نم 

 

 که یشگیهم یخودم که اومدم خودم رو جا به

 

 دایپ ومدمیناراحت بودم م ای یکه عصب ییوقتا 

 

  کردم 

 

 پام بود ریشدم و به تهران که ز ادهیپ نیماش از

 

 نگاه کردم....... 
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 62#پارت

 

 :انیمر

 

 ازشون فاصله نگرفتم  یچند قدم هنوز

 

  دیسمج از چشمم چک یقطره اشک که

 

 رو داره و اونوقت من گهیدیکی..و..ن ا

 

 اچرایخدا کردمیفکر م یخودم چ شیپ 

 

 ییمحبت هاش و نگاها  دمیزوتر نفهم 

 

 حس داره چرا کردمیکه من فکرم 



 

 ترحمه  یاز رو دمینفهم 

 

 یکه از وقت دمیفهمیهمون موقع م دیبا

 

 رنگ نگاهش دیمنو د یکه محل زندگ 

 

 عوض شد 

 

 یچ کردمیفکر م یساده منو باش چ دل

 

 شد  

 

 اشکامو یکردم جلو یچقدر که سع هر

 

 نداشت  دهیفا رمیبگ 

 



 یپشت دستم اشکامو پاک کردمو تاکس با

 

 گرفتم و برگشتم خونه  

 

  خواستیفقط خواب م دلم

 

 اشپزخونه یخونه نبود سبد رو تو یکس

 

 گذاشتمورفتم داخل اتاقم ،هنوز بغض 

 

 اشکام دنیداشتم و هر لحظه امکان بار 

 

 رو داشت  

 

 و پتو دمیهمون لباسا رو تخت دراز کش با

 

 وبه اشکام اجازه دمیسرم کش یرو رو 



 

 رو دادم  دنیبار 

 

 که بهش دل ستیوقت ن یلیخ درسته

 

 �� شناسهیبستم ،اما دل که وقت نم 

 

 کمبود محبت داشتم که با یلیمن خ دیشا

 

 که ییدوبار نگاه کردن و محبت ها 

 

 کنه بهش یگریممکنه در حق د یهرکس 

 

 دل بستم  

 

 دل یدیدرون:پس چرا به سع ی_ندا

 



 دوی؟اونم کم دور و ورت نچرخ ینبست 

 

 دهیبهت محبت نکرد ،اونو چرا ناد 

 

 ؟؟؟یگرفت 

 

 رو گردن یکرد دایپ حیکه به مس یحس

 

 کمبود محبت ننداز ... 

 

 چطور دمیکه نفهم ختمیاشک ر انقدر

 

 شد و خوابم برد  نیچشمام سنگ 

 

 بود که چشممو باز رونیب یسرو صدا با

 

 کردم ،شب شده بود ،چشمام از اشک 



 

 بودم درد گرفته بود  ختهیکه ر یادیز 

 

 دوتا انگشت اشاره و شصتم چشمامو با

 

 ماساژ دادمو بلند شدم  یکم 

 

 بودم دهیکه خواب رونمیاون شلوار ب با

 

 پاهام خواب رفته بود سمت کمد لباس 

 

 هام رفتم که لباسامو عوض کنم  

 

 حیبه شال لک شده از خون مس چشمم

 

 افتاد  

 



 اراده دستم و سمت شال بردمو از کمد یب

 

  دمیکش رونیب 

 

 کردم  بازش

 

 به صورتش حیکه مس یشال و قسمت به

 

 نگاه کردم  دیکش 

 

 شب افتادم ااونی

  

 رو داره ،چراتنها اومده بودبه گهید یکی اگه

 

 ،چرا به من توجه کرد  یاون مهمون 

 

 نشسته نیزم یخودم نگاه کردم که رو به



 

 گرفته مینیلب و ب یبودم و شال رو جلو 

 

  دیاز چشمم چک یبودمو قطره اشک 

 

 رو سر جاش گذاشتمو لباسامو شال

 

 رفتم که موهامو نهیعوض کردمو سمت آ 

 

 شونه کنم  

 

 چشمام آه از نهادم بلند شد  دنید با

 

 دور چشمام قرمز شده بود  تمام

 

 بودم ،چه نطوریهم ادیم ادمیکه  یبچگ از

 



 ختمیریقطره چه صد قطره اشک م کی 

 

  شدیچشمام قرمز م 

 

 باز کردمو شونه زدمو دوباره موهامو

 

 رفتم از دمویبه لباسم کش یبستم و دست 

 

  رونیاتاق ب 

 

 نشسته ونیزیتلو یو بابا رو به رو هیسم

 

  زدنیبودنو حرف م 

 

 کیچشماش از تعجب نزد دنمیبا  د هیسم

 

  رونیبود بزنه ب 



 

 رو گرفت و به من هیکه رد نگاه سم بابا

 

 نگاه کرد  

 

 لب دادمو اومدم سمت ریز یسالم

 

 بابا سر جام یبرم که با صدا سیسرو 

 

 ...... ستادمیا 
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 63#پارت

 

 :حیمس

 

 بلند  یاونجا موندمو به ساختمونا یانقدر



 

 تهران نگاه کردم که متوجه  یدود یهوا و

 

 شدن هوا نشدم  کیزمان و تار گذر

 

  دیلغز بمیداخل ج میگوش

 

 رونیب بمیاز ج مویبردمو گوش دستمو

 

 بود  نای،مت دمیکش 

 

 ؟؟ییمعلومه تو کجا حی:الو مسنای_مت

 

 کار داشتم  نایشده مت ی:چحی_مس

 

 که صداشو اروم کرد و گفت : نایمت

 



 دختره کشت نیخونه ا ای:زودتر بنای_مت

 

 ،از صبح ادیچرا نم حیمس گهیم یه منو

 

 یداده محض رضا امیهم صددفعه بهت پ 

 

 جواب بده کچل کرد منو  شویکیخدا  

 

 :باشه اومدم حی_مس

 

 برگشتمو نشستم پشت نمیماش سمت

 

 روشن کردم و  نویرول  ماش 

 

 کردم  حرکت

 

 پخش بردمو ستمیسمت س دستمو



 

 که پخش یکیموز نیروشنش کردمو اول 

 

 شد گوش سپردم  

 

 :ییرضا صالح

 

 تر باهام یخودمون شتریکه ب خوامی_م

 

 یبخند 

 

 بهم دل یخوامیکه م ی،اون یکه پام یبگ

 

 یببند 

 

 از اوناشم که تو چشماشم عشقو من

 



  ینیبب 

 

  ینیشیبه دل م شمییکه خدا شمیپ ایب تو

 

 یکنار دلم دل تو ب یداره وقت یحال چه

 

 قراره 

  

 قراره دلم که داره یداره،چه ب یحال چه

 

  ذارهیتو دلت پا م 

 

 هم نجایاومدن ب ا یبود ،حت بیعج

 

 ارومم نکرد  

 

 ،سرعتمو دمیکه رس یاصل ابونیخ به



 

 کم کردم  یکم 

 

 نگه داشتم  ابونیکنار خ و

 

 یبردمو از رو لمیسمت موبا دستمو

 

 داشت برد برداشتمش  

 

 

 اثرانگشتم قفلش رو باز کردم و سمت با

 

 اسمش زدم  یها رفتم و رو امیپ 

 

 کردم  شبمونید یها امیبه پ ینگاه

 

 نیزده نشد ،اما هم یحرف خاص چندهر



 

 یواسم کل زدمیکه داشتم باهاش حرف م 

 

 بود  

 

 یشد که دوباره مثل سر یچ دونمینم

 

 کردمو فرستادم  پیقبل اسمشو تا 

 

 راه یروشن کردم راه افتادم  تو نویماش

 

 چک کردم اما مویهم گوش یچند بار 

 

 دیداشتم ناام گهیجواب نداده بود د 

 

 که...... شدمیم 
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 64#پارت

 

 :انیمر

 

 ان؟؟ی_بابا:مر

 

 ،سال اسم منو اونم با۳من ،پدر من بعد از  یخدا

 

 که کم کم داشت از خاطرم محو یلحن وحس 

 

 صدا زد  شدیم 

 

 برگشتم  شدیم کمیپدرم که داشت نزد سمت

 

 :بله؟انی_مر

 



 ؟؟؟یکرد هی_بابا:چشمات چرا قرمزه ؟گر

 

 اروم گفتم بله  نییانداختم پا سرمو

 

 _بابا:بخاطر کارت؟؟

 

 دمیخر شمینیریاوردم ش ریگ :نه کاررو کهانی_مر

 

 ،ظهر سرخاک مامان رفته بودم مال اونه؟ 

 

 ؟یکرد هی_بابا:خوب چرا گر

 

 رو که مدت یو اون اوردمیتحمل ن گهید راستس

 

 دلم انباشته شده بود رو به زبون یتو هیطوالن 

 

 آوردم 



 

 که غرق محبتم و مادر باال ستی:آخه نانی_مر

 

 نینکرد غیسرمه و شما هم محبتتونو از من در 

 

 ام گرفته  هیگر کنمویم یواسه همونه ناشکر 

 

 راحت و درست حرف ذاشتیداشتمو نم بغض

 

 بزنم 

 

 اتاقم  یدهنم گذاشتمو برگشتم تو یجلو دستمو

 

 یبستم،پشت در نشستم و سرمو رو ودرو

 

  دیزانوهام گذاشتمو بغضم ترک 

 



 ای ارمیکم ب هیبرام مهم نبود که جلو سم گهید

 

 راجبم ،چند لحظه کردیفکر م یخودش چ شیپ 

 

 به پدرم گفتم  مویزندگ تیمن واقع شیپ 

 

 یزیفقط نگاهم کرد از حالت صورتش چ بابا

 

 نشد  رمیدستگ 

 

 یخنث ییشد،نه شاد شد،خنث نیغمگ نه

 

 رفتم  فمیقفل کردمو سمت ک درو

 

 خبر میکه از بهشت زهرا برگشتم ازگوش یوقت از

 

 نداشتم 



 

 دراوردمو قفلش رو باز فمیاز داخل ک مویگوش

 

 کردم 

 

  یچیه یامینه پ ینبود،نه زنگ یخبر چیه

 

 ذهنم یکه تو یاز جمله ا یا قهیچند دق هنوز

 

 دویداخل دستم لغز یگفتم نگذشته بود که گوش 

 

 امیپ دنیرو باز کردم با د امیاومد پ یامیپ 

 

 متعجب به اسمم رو که فرستاده بود نگاه حیمس 

 

 کردم 

 



 کنم ،اومدم جواب ندم و کاریچ دیبا دونستمینم

 

 باشم ،اما دل الکردارم نذاشت  الیخیب

 

 دادم  جواب

 

 :بله؟انی_مر

 

 نگذشته بود که جواب داد  یا قهیدق

 

 باهات دیشاپ....با یکاف یایفردا ب شهی:محی_مس

 

 حرف بزنم  

 

  دیبا دونستمیشدم نم جیرو خوندم گ امشیپ

 

  نهیمنو بب خوادیکه م کارداشتیکنم ،چ کاریچ



 

 کردم پیتا

 

 ؟؟؟ی:در چه موردانی_مر

 

 :راجب خودمه ،لطفا حی_مس

 

  دی:باشه،آدرس رو لطف کنانی_مر

 

 بعد آدرس رو فرستاد،به آدرس نگاه کردم  یچند

 

 دانشگاه بود  کینزد بایشاپ تقر یکاف

 

 ادرس نوشته بود ، ریز

 

  نمتیبیعصر م۵ ساعت

 



 بالشتم گذاشتمو سمت تخت رفتم ریرو ز میگوش

 

 شدم  رهیبه سقف خ دمویکش دراز

 

 .....نهیمنو بب خوادیداره که م کاریچ یعنی
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 65#پارت

 

چند بار  دمویکش رونیبالشتم ب ریدوباره از ز مویگوش

 یکه رو یهاش رو خوندم ،با قطره اشک امیپ گهید

 گونه ام سرخورد به خودم اومدم.

 

مختصرو کوتاه و  یها امیبا فرستادن پ یمن حت 

 شدمیباهاش، غرق لذت م یهرچند جزع

 

هاشو  امیپ یشدم که وقت یمتوجه م یزمان نویو ا 

 .شدیم یته دلم خال دادمیو جوابش رو م خوندمیم



 

کنم و بفرستم  پیادوست داشتم زودتر ت 

 .یواسش،لعنت

 

به وجود اومده رو  یحس ها نیا نکهیا یجا به

 کنم. یبهش فکر م شتریفراموش کنم دارم ب

 

 نیچشمامو بستم و سرمو به اطراف تکون دادم که ا 

 بره. رونیفکرا از سرم ب

 

نرفت، بلکه اون صحنه  رونیتنها فکرها از سرم ب نه

حلقه کرده  حیمس یکه اون دختر دستش رو دور بازو

 یاز رو گرید یشد و قطره اشک یبود دوباره تداع

 گونه ام سر خورد.

 

با پشت دستم محکم اشکم رو پاک کردم ،من  کالفه

 ..... دونستمیبودمو خودم نم فیچقدر ضع

 



 

قاروقور  یکردم بخوابم ،اما خوابم نبرد و صدا یسع

 ،شام نخورده بودم. دادیم یشکمم گواه از گرسنگ

 

نگاه کردم ،ساعت از دو نصف شب  لمیساعت موبا به

 گذشته بود.

 

اومدم و اروم دراتاقم رو باز کردم و  نییاز تختم پا 

 سمت اشپزخونه رفتم.

 

چشمامو به حد  کیغرق سکوت بود و تار خونه

 .نمیباز کردم که اطرافمو بب یادیز

 

ها  نایرفتم و مثل ناب خچالیکورمال سمت  کورمال

 کردم. دایپ گرشویکه دست دمیکش الخچی یدستمو رو

 



ک باز کردم با چراغش که روشن شد چشمم  خچالیدر

منتظر شدم که چشمم عادت کرد به  یدرد گرفت، کم

 نور.

 

 رینان و پن ینگاه کردم،کم خچالیداخل  یمحتوا به

 بود.

 

 گذاشتم  نیزم یدرآوردم و رو خچالی از

 هود رو روشن کردم. چراغ

 

چراغ  دمیخونه روشن شد ،ترس کیتار یفضا یکم

در  یباال شهیآشپزخونه رو روشن کنم ،نورش از ش

 کنه. تشونیاتاق پدرم اذ

 

نشستم و شروع کردم به لقمه گرفتن ،چند  نیزم یرو

رو جمع کردمو داخل  ریخوردمو نون و پن یلقمه ا

 گذاشتم. خچالی

 



هود رو خاموش کردم و سمت اتاقم رفتم و   چراغ

 یو بافکر به فردا دمیتختم دراز کش یدرو بستم و رو

 نامعلومم خوابم برد.

 

که خواستم چشمم رو باز کنم ،حس کردم  یوقت صبح

 .شهیچشمم باز نم

 ...دمیترس

 

دستم کمک گرفتم و پلک هامو از هم  یانگشت ها از

 باز کردم.

 

 باز شدن پلکم ،چشمم درد گرفت. با

 

تخت بلند شدم،  یبود، از رو شبید ادیاشک ز بخاطر

 رفتم. رونیاز اتاقم ب

 

 رفتم. سینگاه کردن به اطرافم سمت سرو بدون

 



 وحشت کردم یلحظه ا نهیآ یصورتم تو دنید با

 .زدیم یبه کبود ادیز یچشمام از قرمز دور

 

 سرم فرود اومد  یدستم بلند شدو رو ناخداگاه

 .حیمس دنیچشما چطور برم د نیباا

 !!!ایخدا 

 

 اگه خودم هم بتونم حفظ ظاهر کنم، یحت

 .کنهیرسوام م چشمام

 

سرد رو باز کردم و صورتم رو شستم ،با همو آب  اب

 سرد چشمام رو ماساژ دادم.

 

ودرد چشمم  کاسته  یاز داغ یاب کم یحس خنک با

 شد.

 

که در  هیچشمم به سم رونیک اومدم ب سیسرو از

 بود افتاد. یحال آشپز



 پشت به من بود. کنار گوشش بودو یگوش 

 

 متوجه حظور من نشده بود. 

 !!بهتر

 

موهامو شونه زدم و  نهیا یاتاقم رفتمو جلو سمت

 بستمشون و برگشتم به هال.

 

رو  ونیزیدادمو کنترل تلو هیتک یبه پشت نیزم یرو

 دستم گرفتم و روشنش کردم.

 

رو ۱۲نگاه کردم  وارید یرو یمیساعت گرد قد به

 .دادینشون م

 

 باشه رو نداشت. لمیکه باب م یبرنامه ا یکانال چیه

 

 رو خاموش کردم و  به اتاقم برگشتم. ونیزیتلو

 



 زد،یحرف م لشیهنوز داشت با موبا هیسم اووووف

 ماشاهلل فک!

 

 شهیشد که از رها خبر نداشتم و م یم یروز چند

 گفت از کارم عقب افتادم.

 

 .شدیپنج روز م بایتقر

 

،اما شماره اش رو نداشتم بهش زنگ بزنم  خواستم

 تختم نشستم. یرو کاری،ب

 

 بهش نگاه کردم: هیسم یصدا با

 

 ؟ازیبه پدرت زد شبیبود د یحرفا چ نی:اهی_سم

 شیزیبه حالت اگه چ یتا حاال حرف نزده ،وا شبید

 شه!

  



من بود تو  یشوهرتو باشه بابا نکهی:قبل اانی_مر

از گور تو بلند  شایات نی،همه ا یدل بسوزون خوادینم

 . شهیم

 

 امد انگار انتظار حرفامو نداشت. سمتم

 

 یکنیدراز تر م یلیخ متیلیپاتو از گ هی:مدتهی_سم

 .یشیپرروتر م گمیبهت نم یچیه یهرچ

 

  ستادمیشدمو روبه روش ا بلند

 

ماست که  یکی ،یزنیتو حرف نم یکی:انی_مر

جلو تر اومد و دستش رو باال برد که بزنه  اهه،یس

 صورتم. یتو

  

هوا گرفتم و تو صورتش زل زدمو  یرو تو دستش

 گفتم:

 



خانوم ،راه کار  هیکارا گذشته سم نی:دوره اانی_مر

 رو کن! یبلد گهید

 

 فشردو گفت: گهیهم د یاز حرص رو دندوناشو

 

 !میرسی:به هم مهی_سم

 

 رفت رونیاتاق ب واز
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 66#پارت

 

  یموش و گربه باز نیاز ا گهید واقعا

 خسته شدم. هیو سم خودم

 

 کشم؛ از همه جهت داره  ینم گهید واقعا

 .ادیفشار م بهم



 

دارم  گهیکنم، د کاریخودت کمک کن کجا برم، چ ایخدا

 .شمیم یروان

 

 دستام گرفتم. نیتخت نشستمو کالفه سرم رو ب یرو

                     ***** 

 

 :حیمس

 

شدم و به سر کوچه مون  یم دیداشتم ناام گهید

 که جواب داد. دمیرس

 

گذاشتم و جواب  نگمونیدر پارک یجلو نمویماش عیسر

 دادم.

 

 یموضوع رو بهش نگو، م نیتونستم ا ینم گهید

 تصاحبش کنه. گهید یکیکه  دمیترس

 



طرف  کیمن  یقبول کردنش شاد شدم، اما شاد با

 بود. مینگران گهیماجرا بود و طرف د

 

رو  انیدونستم چطور جر ینم نکهیبابت ا ینگران

 .دمیترس یاز عکس العملش م یبهش بگم، به قول

 

شدم و  ادهیپ نیرو به خدا سپردم و از ماش یچ همه

 شما در رفتم.

 

سرسبزمون  شهیهم اطیباز کردم و از ح دیبا کل درو

 گذر کردم.

 

رو باز کردم، باز کردن در  یرنگ ورود دیسف در

 بغلم همانا. انایدا دنینا و پرهما

 

 یشعور خجالت نم یب ینگاهش کردم، دختره  شوکه

 بغلم. ندازهیخودشو م نایمامان و مت یکشه جلو

 



 :دمیخودم جداش کردم و رو بهش توپ از

 

 ؟یکن یم نیچرا همچ انای: داحیمس

 

 ؟یدینم امامویچرا جواب پ ونهی: نگرانت شدم دانایدا

 

شده بود  زونیاش که از عکس العملم آو افهیق به

 نگاه کردم.

 

تا چه حد  دونمیاخم هام و باز کنم، نم یکردم کم یسع

 موفق بودم.

 

 زیسمت م یسمت ما اومدن و همگ نایو مت مامان

 .میبود رفت دهیکه بتول خانوم چ یشام

 

 زیسر م انایدا یها یعشوه خرک یرو با کل شام

 خوردم.

 



 داشتم. اجیبه خواب احت دایشام خسته بودم و شد بعد

 

از پله ها باال رفتم و به سمت  یریگفتن شب به خ با

 اتاقم رفتم.

 

 نمشیخواست هر چه زود تر صبح بشه و بب یم دلم

 نیو زود تر حرفامو بهش بزنم، و راحت شم از ا

 .یفیحس بالتکل

 

تونه اعصاب منو  ینم یفیمثل بالتکل یزیچ چیه

 .انایدا ینه؛حتخورد ک

 

عوض کردم و سمت تخت رفتم و دراز  لباسامو

 .دمیکش

 

که رو به گرم شدن بود رو بستم، که با حس  چشمامو

کشه از خواب و  یموهام دست م یداره ال یکی نکهیا

 دراومدم. یداریب



 

بهم آرامش بده، اعصابمو به  نکهیدستا عوض ا نیا

 .ختیر یهم م

 

 انایباز دا شین ی افهیه قچشمامو رو باز کردم ک کالفه

 چشمم نقش بست. یجلو

 

 کردم که گفت: نگاهش

 

 .زمی: چشماتو ببند و بخواب عزانایدا

 

داره  کردیواسم، فکر م کردیمادر ها عمل م یفتوکپ

 کنه،پوووف. یعاشقانه عمل م

 

کردم به حرکت دست  یچشمامو رو بستم و سع کالفه

اعصاب خورد کنش داخل موهام فکر نکنم و  یها

 بخوابم.

 



بعد  گهیاما د رون،یتونستم بگم بره ب یم درسته

 شد! یقبلم نم یسر عیکردن ضا رونیب

 

خسته بودم که حرکت  یبستم؛ در حد چشمامو

نتونست مانع  اناهمیدا یاعصاب خورد کن دست ها

 بشه. دنمیخواب

 

چشامو باز کردم و دستمو به  لمیزنگ موبا یصدا با

 .دمیکش یاطراف م

 

دستمه، برداشتمش چشممو  ریز لمیموبا نکهیحس ا با

 به مخاطب نگاه کردم. یبه سخت دمویبا دست چپم مال

 

گفتم و تماس  یلب خرمگس معرکه ا ریبود، ز مسعود

 رو وصل کردم.

 

 بم شده از فرط خواب گفتم: یصدا با

 



 : بله؟؟؟حیمس

 

کارخونه به  هی سی: بالااا، خجالت بکش رئمسعود

 !؟یخواب یو تا لنگ ظهر م یهست یاون بزرگ

 

 : مگه ساعت چنده!؟حیمس

 

 : هشت و ربع.مسعود

 

: المصب هشت و ربع لنگ ظهره؟؟؟ اونم حیمس

 جمعه؟؟؟؟

 

 میریدنبالت، م امی:بلند شو فقط لباساتو بپوش ممسعود

 کوه با بچه ها.

 

 هفته بعد انشاهلل! ستم،ی: امروزو نحیمس

 

 : چرا؟؟؟مسعود



 

 اون وقت؟ ی: با کمسعود

 

 : به تو چه اون وقت؟؟!حیمس

 

نثارش کردم و قطع کردم   یلب فضول ریو من ز دیخند

 و دوباره چشمامو بستم.

 

کردم خوابم نبرد، بلند شدم و دست و  یکار هر

 صورتم رو شستم و با حوله. خشک کردم.

 

 یطرف سوته زدم و کم هیرفتم و موهامو  نهیا سمت

 تافت زدم.

 

و  دمیرنگم رو پوش یسورمه ا یورزش یها لباس

 هیآهنگ  میگوشم گذاشتم و با گوش یهدفونمو رو

 کردم. یرو پل یخسرو روانیاز س گهیصبح د

 



 ر،یمس یتو دنیدر شروع کردم به دو یجلو نیهم از

بگم  انیکه قرار بود امروز به مر یتنها به موضوع

 فکر کردم.

 

 .دمیدو یکردم و م یم فیهامو پشت سر هم رد جمله

 

چند دور پارک رو  دونمیاز فکر دراومدم که نم یوقت

 . دمیدو
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 بدنم برگشتم خونه. یو گرما یحس تشنگ با

 

و بتول خانوم  نایبود که مامان و مت میون۱۰ ساعت

 ن صبحانه بودن.درحال خورد زیدور م

 



 صبحانه ایخودم ب زیپسر سحرخ ی_مامان:فدا

  

 امیم رمیدوش بگ هی ،یهمگ ری:صبح بخحی_مس

 

 پله ها باال رفتمو، دراتاقمو که باز کردم. از

 

وارد اتاقم شدمو دررو بستم لباس هام رو  و

سبد رخت چرکا انداختمو و حوله  یدراوردمو تو

 تن پوشمو برداشتمو رفتم حموم.  دیسف

 

و فکر کردن به  دنیدوش با آب ولرم و اون دو هی

 ارومم کرده بود. یامروز تا حدود

 

 اومدم. رونیتنم کردمو از اتاق ب حولمو

 

 قهیشرت  یو ت دمیرنگمو پوش یاسلش توس شلوار

موهامو خشک  یو با حوله کم دمیهفت رو پوش

 دفعه به طرف باال. نیکردمو موهامو شونه زدم اما ا



 

 عطر زدم واز اتاق خارج شدم. یکم

نشستم و بتول  زیاشپزخونه شدم و پشت م وارد

 برام اورد. ییخانوم چا

 

 ازدهیرو که خوردم ،به ساعت نگاه کردم  صبحانه

 بود.

نشده بود، به فرض محال  داریهنوز از خواب ب انایدا 

 یزندگ خواستیم ینجوریا شد،یزن من م نیا

 بچرخونه ؟؟؟

 

 شدمو سمت کاناپه رفتم و روش لم دادم  بلند

 رو برداشتم و زدم مستند. یو یت کنترل

  

 وقته که شکار نرفتم. یلیداد،خیرو نشون م شکار

  

که  ییتفنگ و شکاره، شکار پرنده ها قمیاز عال یکی

 .کردمیفصلشون فقط شکار م یتو



 

مه بعداز که برنا رهیبودم ،انقدر خ رهیخ ونیزیتلو به

 یبتول همه رو برا دم،یمستندهم تمام شدو من نفهم

 ناهار صدا زد.

 

 فیخانوم تازه تشر انایبلند شم برم ناهار که دا  اومدم

 فرما شدند.

 

 نییپا رفتیم یکه انگار داشت عروس یصورت با

 اومد.

 

 الیخیکردم ،المصب ....پوووف ب نگاهش

 اومد. سمتم

 

مهمون  نمشیبیم یکه وقت یکردمو لبخند کج نگاهش

 و گفتم:زدم شهیلب هام م

 

 ! زمیعز ری: صبح بخحی_مس



 

 گفت: دویخند

 

 نیبخاطرهم دمیرخوابید شبید دی:ببخشانای_دا

 .دارشدمیربید

 

گلم صبحانه  یعمل کرد یسرت، اقتصاد ی:فداحی_مس

 ناهار. میبر ،یکرد یکیو ناهارو 

  

 ایحرفامو  فهمهیم دونمیدستمو گرفت. نم دویخند

 .یبه نفهم زنهیخودشو م

 

ساکش رو جمع کرده بودو عزم رفتن  انایناهار دا بعد

 کرده بود.

 به صورتم دادمو گفتم: یمتعجب حالت

 ؟یری: کجا محی_مس

بابا زنگ زدگفت واسه شب مهمون  زمی: عزانای_دا

 باشم. دیو حتما با میدار یا ژهیو



 .شتیپ امیم بازم

 

 یناراحت کردمو باشه ا یدفعه چهره امو کم نیا

 گفتم. 

 

 . رهیتو دلم شاد بودم که م اما

 خودش اومده بودو سوار شدو رفت. نیماش با

 

 یکردینم فیرو برام تعر انیاگه جر حی_مامان:مس

انتخاب کرده  نویکه واقعا ا کردمیبه عقلت شک م

 .یباش

 

 زدم  یلحن مامان خنده ام گرفت و قهقه ا از

 مبل نشستم، به مامان نگاه کردم  یورو

 دلم گفتم: یتو

به عقلم  ینیکه انتخاب کردم بب ندتوی_اما اگه عروس آ

 !یکنیشک نم

  



 بود و به اتاقم برگشتم. قهی،دق۴۰و ۴ یحدودا ساعت

 

 دم،یپوش یرو با بلوز اسپرت سورمه ا یخی یل شلوار

 شرتیسرد شده بود سو یهوا کم نکهیو بخاطرا

 .دمیب موهام کش یو و دست دمیرو هم پوش یزییپا

 

و ساعتمو برداشتمو از اتاقم  لیعطر زدم موبا یکم 

 خارج شدم.

 

داخل سالن بود برش داشتمو از  زیم یرو چمیسو

 .رونیخونه زدم ب

 

 برم دنبالش. شدیم کاش

  

شاپ  یکردمو سمت کاف یرو پل یکالم یب کیموز

 حرکت کردم.

 



هارو از نظر گذروندم  زیدور م هی دمیکه رس یوقت

 بود. ومدهین

 

 رفتم  زیم نیو گوشه تر نیدنج تر سمت

 دار سمتم اومد: کافه

 

 د؟یدار لیم یچ دی_خوش امد

 هستم! ی:ممنون، منتظر کسحی_مس

 

 ازش نشد. یاز اومدنم گذشته بودو خبر یا قهیدق ده

 

با  کردمویبازو بسته شدن در هر دفعه به درنگاه م با

 .نشستمیباز ب انتظار م یا گهید یکس دنید

  

باز شدن در کافه نگاهمو به در سوق دادم  یصدا با

 که......
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  انیمر

 

سر کردم و امروزم ناهار  ریرو که با نون پن شبید

 یازم باق یزیچ گهیبرم د شیروال پ نینخورم به هم

 مونه. ینم

 

 یمت آشپزخونه رفتم، بدون توجه و حتشدم و س بلند

 رو باز کردم. خچالیدر  هینگاه کردن به سم

 

رو دراوردم و دو لقمه گرفتم و  ریهمون نون پن 

 سرجاش گذاشت. شویبق

 

تختم  یلقمه هارو برداشتمو برگشتم به اتاقم، رو 

 نشستم و شروع کردم به خوردن.

 



 میو گوش دمیتخت دراز کش یها که تموم شد رو لقمه

 کردم که خواب نمونم. میتنظ۴ساعت  یرو برا

 

ذاشت؛  یآرومم نم حیچشمامو بستم اما فکر به مس  

 ذاشت راحت باشم و بخوابم  ینم

 یهم آرومم نم دنشیکه گفته بود برم به د نیهم

 ذاشت.

 

چندساعت مونده رو بخوابم و به  نیکردم ا یسع

 فکر نکنم.  یزیچ

 

 یایب مرده ام بگه بدبختدل صاح نیبه ا ستین یکی

 هم بهش اضافه شد. تیخودت کم بود که دل دادگ

 

کردم  یطرز و شکل، چشمامو بستمو سع نیاونم به ا 

 بخوابم.

 

 .!حیو فکرنکنم به اون دخترو مس بخوابم



 

 

*** 

 

 بود که چشممو باز کردم  میآالرم گوش یصدا با

 رو خاموش کردم. یگوش

 

 بودبلند شدم.۴به ساعت انداختم،  ینگاه 

 

که  ومدیسمت دراتاق رفتم خداروشکر بابا تا شب نم 

 کنه. یباز بخواد چغول هیسم

  

به خونه انداختم  یرفتم قبلش نگاه سیسرو سمت

 نبود. یسکوت مطلق کس

 

رفتم و دوباره دست و صورتمو  سیسمت سرو 

 ینگاه کردم ورم چشم کم نهییکه به آ نباریشستم، ا

 بهتر شده بود.



 

اومدمو سمت  رونیب سیاما هنور ورم داشت از سرو 

 آشپزخونه رفتم.

 

 خیچند تکه  زریرو روشن کردمو از فر یکتر ریز

 .ختمیر یکیآوردم و داخل پالست رونیب

 

 یرو سمت چشمام اوردم و اروم رو کیوپالست 

چشمام لحظه  یو داغ خی یچشمم گذاشتم، از سرما

 رو از چشمم فاصله دادم.ناخداگاه دستم  یا

 

وقت  وفته،یبه بدنم ب یباعث شد لرز خی یسرما

 چشم ها برم. نیشد با ا ینداشتم ونم

 

 یو رو خی رمیبگ دهیرو ناد خی یکردم سرما یسع

صبر کردم به گمونم بهتر  یا قهیچشمم گذاشتم  چنددق

 شده بود.

 



بهتر شده  یلیخ ستادمیا نهیآ یاتاقم رفتم و جلو سمت

 بود اما خوب خوب نشده بود.

 

شده بودو من هنوز  میو ن۴انداختم  یساعت نگاه به

 چشم هام بودم. ریدرگ

 

 یباال یشدمو موهامو باز کردم و دم اسب خی الیخیب

 از جلو فرق کج زدم. یسرم بستمو کم

 

کرم زدم که مشخص نباشه،  یچشم هام کم بخاطر

 .شدم قیزدمو به چشم هام دق ملویر

 

از  گهیو به چشم هام نگاه کردم،د دمیسرمه کش یکم

 نبود. یذره ورم چشم ها هم خبر هیاون 

 

 از خودم سمت کمد رفتم. یرژ زدمو راض یکم

 



به ندرت  یلیرو که خ یا رهیت یزرشک مانتو

گذاشته بودمو  یمثل مهمان ییجاها یو برا دمیپوشیم

 .دمیپوش

 

 نهیو جلو آ دمیرو پوش یو شلوار مشک یمشک شال

 رفتم و شالم رو مرتب سرم کردم.

 

 فیو ک یکه داشتمو برداشتم و گوش یمشک فیک تنها

 زدم. رونیپولم رو داخلش انداختم و از اتاق ب

 

که  ابونیوراه افتادم. سرخ دمیدر کفشامو پوش یجلو

 گرفتمو آدرس رو دادم. یتاکس دمیرس

 

ولم مونده پ یدراوردم و به باق فمیپولمو از ک فیک

 مونده بود. یتومن باق۱۰نگاه کردم، تنها از پولم 

 

قناعت کنم، به مقصد  شتریب دیماه بود با۲۰امروز  

 یرو حساب کردمو سمت کافه قدم هیکرا دمیکه رس

 برداشتم.



 

 جانمیشدم، استرس وه یترم کیبه کافه نزد هرچه

 شد. یم شتریب

 

به در  یدر کافه رو بازکردم که باعث شد زنگوله باال 

ها نگاه  زیدرو باز کردمو به همه م ادیصدا در ب

 کردم.

 

بود  حیکه گوشه کافه بود افتاد، مس یزیبه م نگاهم

گذاشته بودو اونم داشت  زیم یکه دست هاشو رو

 کرد. ینگاهم م

 

کردم  یکه سع یینگاهش تمام حس ها دنید با

 فراموش کنم دوباره سمتم هجوم اوردن.

 

قورت دادم و داخل رفتم ،بهش  یدهانم رو به سخت آب

زد، نفس  یشدم بلند شد و لبخند کم رنگ کیکه نزد

 و گفتم: دمیکش یقیعم

 



 :سالم، حالتون خوبهانی_مر

 

من که موقع حرف زدن باهاش از جمع  برخالف

از شما  زدویاون راحت حرف م کردم،یاستفاده م

 .کردیاستفاده نم

 ییمنوکافه دار با  مینشست دمویرو عقب کش یصندل

 سمت ما اومد:

 

 د؟یدار لیم ی_چ

 

 به من نگاه کرد. حیمس

 .ارهیشکالت داغ ب هیمنو نگاه کردمو گفتم  به

 

 اداشتیقهوه ترک سفارش داد گارسون  هیهم  حیمس

 کردو رفت. 

شدم،  مونیپام گذاشتم و از اومدنم پش یو رو فمیک

 به پدرم بگه. نه،یمارو بب ینکنه کس

 



اونوقت  ارهیبرام حرف در م هیسم شمینجوریهم 

 آش نخورده دهن سوخته. شمیم

 

دست  نیب فمویبود دسته ک رید یمونیپش یاالن برا اما

 هام گرفتم؛ استرس داشتم.

  

اما  کردمیخودم حس م یرو رو حیمس رهیخ نگاه

که بهش حس  یبهش نگاه کنم، االن دمیکش یخجالت م

 کشم. یدارم ازش خجالت م

 

تونستم نگاهش کنم  یراحت تر منبود  یکه حس لیاوا

 اما حاال نه!

 

  انی:مرحی_مس

 

 شوندیپ چیبدون ه حیصدا زدن اسممم از زبان مس با

 پسوند نگاهمو به باال سوق دادمو نگاش کردم. ای
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 که بهم انداخت استرس و خجالتم ینگاه با

 شد. شتریب 

 

خواست با  یانگار م کرد،ینگاهم م یجور خاص هی

 چشم هاش باهام حرف بزنه.

 

 یکردم نگاهش کنم. نم یصدام زد، سع دوباره

 بهش دارم. یخواستم از نگاهم بخونه که حس

 

 کردم و گفتم: نگاهش

 

 :بله؟انی_مر

 

 نگاهم کردو گفت : یلبخند با



 

 کنم؟ یدارم درست فکر م یعنی:حی_مس

 

 !؟دیکن یفکر م ی:مگه به چانی_مر

 

 دهیند ینجوریومد، تاحاال ا یلبخند بهش م چقدر

 بودمش.

 

جور خاص شده  هی افشیمعصوم تر شده بود ق یلیخ

 بود.

 

 لیبه جلو ما یقرار داد و کم زیم یهاشو رو دست

 شد.

 

نگاهمو از دستاش باال اوردمو اومدم نگاهش کنم،  

 اش روبه روشدم. رهیکه با نگاه خ

 



واسه گفتن داشت که  یدونم چشماش چه حرف ینم

 .کردیداشت منو جذب خودش م ینجوریا

  

کردم  یانداختم و سع نییگارسون سرمو پا بااومدن

 بهش نگاه نکنم،و جذب نگاهش نشم.

 

از چشمام بخونه و رسوا شم،مادرم  دمیترس یم 

 :گفتیم شهیهم

 

 .گهیدل رو اگه زبان نتونه بگه، چشم م حرف

 

 گذاشت و رفت. زیم یارش هارو روسف گارسون

  

که زد نتونستم  یگذشت که با حرف یا هیثان چند

نگاه کنم،سرمو باال اوردم و متعجب  زیهمچنان به م

 بهش نگاه کردم:

 



 یکردم، م یفکر م یبگم به چ نکهی:قبل احی_مس

 رو بگم. نجایا یایبهت گفتم ب نکهیخوام علت ا

 

 دیی:بفرماانی_مر

 

نامعلوم دادو دستشو دور  یابه نقطه  نگاهشو

 حلقه کردو لب باز کرد: وانشیل

 

و  یبگم، از ک خوامیکه م یزیچ نیدونم ا ی:نمحی_مس

سمت  شتریکه هست قلبم ب یکجا شروع شد؛ اما هرچ

 حس کشش داره. نیا

 ینفره آرامش قلب ناآروم من شده،حت هی شهیم یمدت

 دونهینم کنه،خودشیبا نگاهش ،با حضورش،آرومم م

 شده ..... میکه همه زندگ

 

. بغض فشردنیحرف هاش انگار قلبم رو م دنیشن با

تالش در مهار کردن بغضم  یکرده بودمو به سخت

 داشتم.

 



کردم صورتم داغ و دستام سرد شده بود  حس

 شد. می،حسود

 

 حیکه مس یشده بود به اون دختر میحسود آره

که اون روز  هیعاشقش شده،حتما همون دختر

 همراهش بود.

 

که داشتم، حس تعجب هم  ییحس ها نیاز همه ا جدا

 نیچراا حیکه مس نیسراغم اومده بود، تعجب ازا

 .زنهیحرف هارو به من م

 

 یحلقه کردمو کم وانمیخودش دست هامو دور ل مثل

 شدم. لیبه جلو ما

 

 نییاز شکالت داغم رو خوردم که بغضمو پا یا جرعه

 ببره.

 

فکر  شهیکه باعث بغضم م ییزهایکردم به چ یسع

 نکنم.



  

که روبه روم نشسته بودو از عشقش  یحیمس اما

 .کردیبه بزرگ شدن بغضم کمک م شتریب گفتیم

 

 :دمیپرس یعظمم رو جزم کردمو به سخت تمام

 

 اون خانوم خوشبخت؟ هیک گمیم کی:تبرانی_مر

 

چقدر سختم بود که از عشقم بپرسم  دونهیم خدا

 .هیش ک،عشق

 

 شده بودم. رهیخ زیم به

رو تار کرده  دمیاشک داخل چشمام اومده بودو د و

 بود.

 

 وانیاز شکالت داغم رو خوردمو ل گرید یا جرعه

 رو سر جاش گذاشتم.

 



ولت ۲۲۰ انیدستم انگار جر ینشستن دستش رو با

آن گر  کیبه من وصل کرده باشن، تمام بدنم در 

 گرفت.

  

 دمویپوستم؛هنوز اشک د ریز دیکردم خون دو حس

تار کرده بودو نگاهم در دستمو چشم هاش در گردش 

 بود.

 

 ....ییمن تو ان،عشقی:تو مرحی_مس

 

***** 

 

 : حیمس

 

که نشسته بود با نگاهم تمام  یطول تمام مدت در

 صورتش رو از نظر گذروندم. یاجزا

  



نگاه  گهیداشتم و د تیبهش حس مالک یبیطرز عج به

 کنترل کنم. خواستمیهامو نم

  

 هی خواستیاگه جوابش نه باشه و نخوادم،دلم م یحت

تو ذهنم هک  رشینگاهش کنم،انقدر که تصو ریدل س

 شه.

  

 نییسرش پا گفتمیکه از عشقم بهش م یتمام مدت یتو

حس کردم صداش  هیک دیکه ازم پرس یبود و وقت

 بغض داره.

  

 یلیرو هوا بودم و خ کردم،یدرست فکر م پس

اعتراف به عشقم کم هم سخت  یخوشحال ،اما از طرف

 نبود.

 

 و سمت دستش بردم و دستش رو گرفتم  دستم

 شد. ریقلبم سراز یتو ایدن یآرامش ها تمام

  



  ایدن نیا یتو انیفقط من بودم و مر انگار

که نگاهم کرد نم اشک کاسه چشمش رو پر  یوقت

 کرده بود.

 

 . زهیاشک بر خواستیمن ،م یخدا

 ؟یچ یبرا اام

 

 

**** 

 انیمر

 

حس کردم قلبم  یکه زد شوکه شدم، لحظه ا یحرف با

 زنه، بهش نگاه کردم. ینم

 

 لبش نقش بست. یرو یلبخند

 

بغضم رو  د،آخرنتونستمیاز چشمم چک یاشک قطره

 ...دیکه نبا یاشک دیمهار کنم، وچک



 

گفت اون همه از عشقش گفت، منظورش من  اون

 .دمیبودمو نفهم

 

 برداشتو سمتم گرفت  زیم یاز رو یدستمال

 

 کردم؟ ؟ناراحتتیکنیم هیگر ان؟چرای:مرحی_مس

 

 ستین یزیتکون دادم و گفتم چ نیبه طرف سرمو

 

 کردمی:گمونم درست فکر محی_مس

 

نگاهم کرد، اشکمو پاک کردم  طنتیگفت و با ش نویا

کردم اروم باشم اما دل المصبم اروم  یو سع

 .گرفتینم

 

 ؟ی:چه فکرانی_مر

 



 ؟ی:دوستم دارحی_مس
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 کنم  کاریچ دونستمیکردم نم هول

بگم،با خودم فکر کردم اون همه اون از  یچ و

 عشقش صادقانه گفت چرا من نگم

 

 یسخت ختمویاشک ر یبه اندازه کاف میزندگ یتو

  کشمینم گهیکه د دمیکش

 انداختم  نییرو پا سرم

 

به دستم اورد ،و انگشت شصتش رو  یاروم فشار

 یحرکت انگشتش رو دینوازش وار پشت دستم کش

 دونستمیتمرکز کنم و نم ذاشتیدستم نم

 

 بگم  یچ 



 

گرم و  یدستم نگاه کردم ،دروغ چرا،حس ها به

 شدیاز تماس دستش بهم القا م یارامش بخش

  

حس ها  نیا،اما انقدر  میگناهه و نامحرم دونستمیم

 فکر کنم یا گهید زیبه چ ذاشتیبود که نم یقو

 

که ته  یبه دستم اورد و با لحن یفشار اروم دوباره

 خنده داشت گفت :

 

 ؟؟؟ی:دارحی_مس

 

بود رو به عالمت مثبت تکون دادم  نییکه پا سرم

 و جذاب  بایز ی،خنده ا دیخند

بود رو سمت دستم  زیم یرو که رو گرشید دست

 دست هاش گرفته بود  یاورد و حاال هردودستم رو تو

 

 جلو اومد اروم گفت : یوکم



 

 ان؟ی:مرحی_مس

 

 کردمو ناخداگاه گفتم : نگاهش

 

 :جانم؟؟انی_مر

 

چشم هاشو بستو  یکه کفتم لحظه ا یجانم دنیشن با

 گوشه لبش اروم رفت باال 

 

 ؟یشی:خانومم محی_مس

 

 من کنان گفتم: من

 

جور  میگیخانواد طی:من ،راستش اصال شراانی_مر

به  ،منمیدیمارو د ی،اممم،شما که خونه زندگ ستین

  یدونیاز من نم یچیشما عالقه دارم اما ،شما ه

 



گدار به  یوقت ب چی،ه دونمیرو م زی:همه چحی_مس

  زنمیآب نم

 

 بهش نگاه کردمو گفتم: متعجب

 

 :از کجا؟انی_مر

 

 ��:حاالحی_مس

 

 یکه بگ ی،تا هرزمان ستیجورن طتیگه شرا:احی_مس

 یکه با وجودت بهم داد یارامش نی،فقط ا کنمیصبر م

  ریرو ازم نگ

 

  زدیقشنگ م یدستم رو گرفته بود ،وحرف ها همچنان

 

که  ییبودم،حرف ها دهیجا نشن چیکه ه ییها حرف

 بهم نزده بود یتاحاال کس

 



 یتو ایلحظه ها تموم نشه و دن نیا خواستیم دلم

 لحظه ها ثابت شه نیهم

 از پدرم...  دمیترسیم

 

 بگم  یچ دونستمینم

 

،تا  دمیقول م ،بهتی:اگه تو هم منو بخواحی_مس

 نیکس از ا چیاروم و جور نشده ه طیکه شرا یزمان

 نایمت یماجرا باخبرنشه،حت

 

رو  ییحرفا نیشدم،انتظار همچ جی:من واقعا گانی_مر

فعال  شهیبگم ،اگه م یچ دونمیامروز نداشتم،نم یبرا

رو  طیبمونه تا من بتونم شرا نجایموضوع هم نیا

 فراهم کنم 

 

 م؟یبا هم نداشته باش یتماس یعنی:حی_مس

 

 حلش کنم یزود کنمیم موی:سعانی_مر



 

  دمیرو بهت قول نم یکی نی:احی_مس

 

حس دو  نیا دمیبود که حاال که فهم نیماجراا تیواقع

باهاش حرف بزنم  شتریب خواستیطرفه هست ،دلم م

 کی نیبفهمه ،و هم یکس نکهی،ازا دمیترسی،اما م

داشتمم از  حیبه مس دنیرس یکه برا یدرصد شانس

 دستم بره 

 یکینگاه کردم ،صورتش شاد بود  ،اصال  حیمس به

 شده بود امروز  گهید

کسه  کردمینداشتم گمان م نانیبه چشم هام اطم اگه

 روبه روم نشسته  یا گهید

 

 شناختمیمدت م نیکه در ا یحیحرف ها از مس نیا

 درنگاه یبود ،نه که نزنه ،منته دیبع

  ادیحرف ها به چشم م نیاول مغرورترازا 

 

*** 



 

 :حیمس

 

 دلمو بهش زدم  یحرف ها همه

که  یفیاز اون حس بالتکل گهید کردمویم یسبک حس

 نبود  یخبر گردیکالفه ام م

 

نگفتم  انایچرا از دا دونمیگرفته بودم اما نم ارامش

.... 
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 :انیمر

 

 رو اروم از دست هام جدا کرد  دستاش

حس کردم لپ هام گل انداخته  دمیبه صورتم کش یدست

 و صورتم داغ شده 



 

دارو رو صدا زدو ازش خواست تا سفارش  کافه

 هامون که حاال سرد شده بود رو عوض کنه 

 نگاه کردم  لمیبه موبا فمیداخل ک از

 

و ربع بود بعد آوردن و عوض کردن ۶ ساعت

 بلند شدم  حیقشنک مس یسفارش هامون و حرف ها

 

 برم  دیشده با رمیخورده د هی:من انی_مر

 درد نکنه  دستتون

 

بردارم که بلند شدو نگاهش رو بهم  یقدم اومدم

 و جذابش گفت : رهیدوخت و باهمون نگاه خ

 ان؟ی:مرحی_مس

 

 ها، فهیمن قلبم ضع ایخدا

کس  چیکه ه ی،جور زدیقشنگ اسمم رو صدا م چقدر

 صدام نکرده بود  ینجوریا



 

کرده صداش آرامش قلبم  یلحن عشقه که کار دیشا

 شه

 نگاه کردمو گفتم: کردیچشم هاش که بهم نگاه م به

 

 :بله؟انی_مر

 

  رسونمتیم می:برحی_مس

 

 نیازهم شنیکه همه محل خبردار م ینجوری:اانی_مر

  رمیخودم م یاالن مرس

 

 یرو از رو چشینه انگار که من حرف زدم سو انگار

 یرو یتومان۱۰پولش سه تا  فیبرداشت و از ک زیم

  میگذاشت و رو به من گفت بر زیم

و مثل اردک  پشت سرش راه  میومدا رونیکافه ب از

 افتادم ،خواست سوارشه که گفتم :

 



 ؟ حی:مسانی_مر

 

دستمو باال اوردمو متعجب و خجالت زده  عیسر

 دهنم گذاشتم  یدستمو جلو

  حیگفتم مس یبدون کلمه اضافه ا نکهیا از

 کرد ،حس کردم چشماش برق زد  نگاهم

 

 نیرو بستو ماش نهیرو که باز کرده بود بش نیماش در

 رو دور زدو اومد سمت من 

 

 :جووونم؟حی_مس

 

که خواستم  یکه گفت باعث شد حرف یکشدار جونم

رخ داد که  ییدلم اتفاقا یبره و تو ادمیبزنم به کل 

  دمشونیفهمینم

 

 و گفتم : نییداغ شد و سرمو انداختم پا صورتم

 



  دیشناسیبرم ؟شما محله مارو نم ی:من با تاکسانی_مر

 

 ان؟ی:مرحیمس_

 

 یکه زد سرمو باال اوردمو نگاهمو به چشما صدام

 رنگش دوختم  یقهوها

 

،انقدر قشنگ که غم و  زدیچقدر قشنگ صدام م یلعنت

هم که شده فراموش  یلحظه ا یغصه هامو برا

  کردمیم

 

  میکردیهم نگاه م یکه به چشما همونطور

 

 :جانم؟انی_مر

 

ازت بخوام انقدر با شما و آقا و...  شهی:محی_مس

 ؟یباهام حرف نزن

 



لبم اومدو اروم  یرو یلحن حرف زدنش لبخند از

 گفتم 

 

 ،برم؟ کنمیرو م می:سعانی_مر

 

 گفت : دویکش یکالفه ا پوف

 

 رم،هوم؟یبگ یتاکس هی:حداقل برات حی_مس
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گرفت  یتاکس هیوبرام  میرفت یاصل ابانیخ سمت

 یحرکت کرد بهش نگاه نیکه ماش یوسوار شدم وقت

 کردم

 

 شد یدلم خال یزد تو یداشت و چشمک یلبخند محو 

 



 فکر کردم شیپ یسر جام نشستم و به لحظات 

 

**** 

 

 :حیمس

 

روشن  فمیتک گهیبودحاال د میروز زندگ نیبهتر امروز

 باخودم چندچندم  دونستمیبودو م

 

 یلیخ شترازیب یلیخ خوامشی،م

 

 یبرا یشتریداشتم خودم برسونمش و وقت ب دوست

 میحرف زدن و کنارهم بودن داشته باش

  

 یکی نمیتنها بره اما چه کنم که ا شدینم یدلمم راض ته

 بود  طشیاز شرا

 



 یبیعج یرفتمو سوار شدم خوشحال نمیماش سمت

 ینجوریسراسروجودمو فرا گرفته بود تاحاال خودمو ا

 بودم  دهیند

 

رو روشن کردمو  ستمیرو ابرهام س کردمیم حس

 کردم یپل یاهنگ

 

 _متن اهنگ:

 

 ،عشق پراحساسم وونتمید

 

 واسم. ستین ،هوایکه نباش نویا دونمیم

 

 دل وبده به عمق احساسم  ایب

 

 واسم ستین ،هوایکه نباش نویا دونمیم

 

 ،باتو آرومم دونمیم نویا من



 

 ییتو ییتو گمیهمه جا م ارمیتو م اسم

 

 خانومم.... 

 

 دل من یکردم انگار حرفا یکه پل یاهنگ

 اروم شده بودمو یبیبه طرز عج زدیرو م 

  کردمیم یحس سبک 

 

 شده بود۸ساعت  دمیخونه روندم تا رس سمت

 

**** 

 

 :انیمر

 

 قشنگش یگرمش ،حرف ها یدستا فکر

 رفت  یچشماش از فکرم برون نم و



 

وشاد  ومدیلبم م یرو یبا فکر بهشون لبخند هرلحظه

 بودم

 

 یرو گرفته بود ک حیمس ی،اما اون دختره که بازو 

 بود؟

 

هم بود  ادمینبود بپرسم ازش ،هرچند اگه  ادمی اصال

 بپرسم  تونستمینم

باز کردمو رفتم  دیرو حساب کردمو درو با کل هیکرا

 داخل

 

 یجاکفش یدر دراوردمو تو یکفش هام رو جلو 

 گذاشتم 

 

 درو باز کردمو رفتم داخل   

آشپزخونه نشسته بودنو  یکنار هم تو هیو سم بابا

  خوردنیم ییداشتن چا



 بابا نگاه کردم به

 

نبود و اما  شهیگرفته بودو مثل هم ی،چهره اش کم 

  هیسم

 

توجه به  یکردبیبه من نگاه م یظیاخم نسبتا غل ،با

جواب نشدم  به بابا سالم کردمو منتظر هینگاه سم

 سمت اتاقم حرکت کردم

 

سه ربع و شلوار  نیبلوز آست هیلباس هامو با  و

 دمیعوض کردم و سمت تختم رفتم و دراز کش یراحت

به  دادیم یشکمم بلند شده بودو گواه از گشنگ یصدا

بود بلند شدمو از تخت  قهیدق۴۵و۸ساعت نگاه کردم ،

 نسبتا یسمت اشپزخونه برم که صدا نییاومدم پا

 به گوشم خورد: هیکوتاه سم

 

 گذرهیماهه از اون شب م۴به  کی:آرمان نزدهی_سم

 ؟یچرا ....ر

 



 گفت  یچ دمیقسمت اخرو نفهم نیا اه

 تا حال فاصله داشتم  یدر اتاق بودمو چند قدم یجلو

 

 تر بردمو : کیبه حال نزد گوشمو

 

  دهیچرا دلم رضا نم دونمیشو زن نم الیخی_بابا:ب

 

قبول  دخودشمیشا انیبذار ب گهی:سختش نکن دهی_سم

 کرد

 

 _بابا:باشه

 

چرا  دونمینم زننیحرف م یراجب چ دمیفهمینم واقعا

دلم شور افتاد سمت حال  دمیتا حرف هاشون رو شن

 رفتم  سیحرف سمت سرو یبرداشتم وب یقدم

 

اومدمو  رونیب سیو صورتمو شستمو از سرو دست

 سمت اشپزخونه رفتم 



 

درست کرده  هیکه سم ییداختمو عدس پلورو ان سفره

 اریهمراه با ماست و خ دمویکش سید یبود رو رو

 سرسفره گذاشتم 

  میسر سفره اومدن و شام رو خورد هیسم باباو

 

رو جمع کردمو ظرف ها رو شستمو به اتاقم  سفره

 برگشتم 

 

دستم  دهیترس میگوش برهیکه و دمیتخت دراز کش یرو

  دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو

 

 یدراوردمو بهش نگاه ربالشتمیاز ز موی،گوش اوف

 انداختم

  

نگاه  امیرو باز کردمو به پ می،قفل گوش امیتا پ دو

 کردم 

 



 :حیمس

 

 جان ؟؟؟؟ انیمر

 :یدوم

 کارت دارم  ایب قهیدق هی زمیعز

 

 حیهرچند کوتاه اما پراز حس مس یها امیپ باخوندن

غرق در لذت شدم و پتوم رو بغلم گرفتمو جواب دادم 

: 
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 کردم پیسادم تا یدکمه ا یهمون گوش با

 

 دستم بند بود ،درخدمتم؟ دی:سالم ،ببخشانی_مر

 



 شیب قهیدو سه دق نیا یگذشت و من تو قهیسه دق دو

و کوتاهمون رو مختصر امیسه تا پ نیبار ا۲۰از 

 خوندم 

 

درمن به وجود  یدیجد یحس ها باهربارخوندن

  هیحس ها چ نیاسم ا دونمیو من هنوز نم ومدیم

 شهیم یدلم خال یتو کنمیکه نگاهش م یوقت

مبادا  ترسمی،انقدر باال که م رهی،ضربان قلبم باال م 

 ه،یجور خاص هیصداش رو بشنوه ،نگاهش 

 

 دلت رو از چشم هات بخونه  یحرف ها خوادیم انگار

 

فراموش کرد  شهیدستاشو هرگز نم ی،گرما ایخدا یوا

و  میحس آرامش بخش ،مانامحرم بود هیگرماو  هی،

 لحظه  هی یبرا یگناه بود که دستم رو گرفته بود حت

 

 نانیمثل اطم یدست هام رو گرفته بود حس نکهیا اما

 پس نیمال هم گفتیکه م یو فکر شدیبه من القا م

 بود  شتریاما زور قلبم ب شدینم یعقلم راض ستیگناه ن



 

بار  نیچندم یرو برا امیچند پ نیکه ا نطوریهم

 اومد شیبعد امیپ خوندمیم

 

 ؟یخندیبگم نم یزیچ هی:حی_مس

 

 :نه چرا بخندم انی_مر

 

 که از ستیشترنیچندساعت ب دونمی:محی_مس

 

 ... ی،ول یرفت شمیپ 

 

 ؟یچ ی:ولانی_مر

 

 :دلم برات تنگ شده حی_مس

 

 زنهیلحظه حس کردم قلبم نم هی ایخدا



 تنم گر گرفت و حس کردم گرممه  تمام

 رو کنار زدمو پنجره رو باز کردم و کنار پنجره پتو

  ستادمیا 

 

 یکه به صورتم خورد کم رونینسبتا سرد ب ی،هوا

 صورت ملتهبم رو اروم کرد 

 

ه به قلبم رجوع کردمو تاز حیحرف مس دنیشن با

 نی،ا قرارمیکه برگشتم تا االن ب ی،ازوقت دمیفهم

  حیاز مس یدلتنگ نیا ادویم یاز دلتنگ یقراریب

 

 فرستادم  امیپ

 

 :منم انی_مر

 

 ؟ی:تو چحی_مس

 



منم دلم برات تنگ شده  سمیکردم که بنو پیتا هرچقدر

 ،اما خجالت المصب نذاشت 

 

 فرستادم: میقلب لیهم بر خالف م اخرسر

 

رو فراهم  طمیکه من شرا یتا وقت شهی:مانی_مر

 نباشه ؟ یوسط رابطه ا نیا کنمیم

به  یوسط وابستگ نینباشه ا یاگه پدرم راض ترسمیم

اندازه صدتا  شهیمشکل م کی نی،اونوقت ا ادیوجود ب

 حلش کرد شهیکه نم یمشکل

 

 رو بفرستم ، امیتونستم پ یبه چه سخت دونهیم خدا

 

بودنو  ری،عقلمو قلبم درگ کردمیم پیکه تا یزمان یتو

دچار  شتریو منو ب زدنیهرکدوم حرف خودشونو م

 کردنیم یدوگانگ

 



 مینگذشته بود که گوش اممیاز فرستادن پ هیثان دو

 حینبود جز مس یزنگ خوردو کس

 نه  ایکرده بودم که جواب بدم  ریگ

 

 بفهمن  هیباباو سم رونیصدام بره ب دمیترسیم

ز رنگ رو فشرمو با شد که دکمه سب یچ دونمینم

 سمت گوشم بردم  مویاز استرس لرزان گوش یدستان

 

در اروم نگه داشتنش داشتم جواب  یکه سع ییصدا با

 دادم

  

 :بله؟انی_مر

 

  تونمی،من نم انی:مرحی_مس

 

 گفتم : آروم

 

 ؟یتونیرو نم ی:چانی_مر



 

راحت  زدمیمن که اروم حرف م یبرخالف صدا حیمس

 گفت: زدویحرف م

 

حال نداشته  نیدرع یداشته باشمت ول نکهی:احی_مس

که  یطیبدم و شرا امیبتونم بهت پ نکهیباشمت ،ا

 نذاره یگیم

 

 ،زنگ زدم که بگم  

 

 بشن و نذارن من به تو برسم  جیبس ایتمام دن اگه

به هدفشون  ذارمیو نم ستمیم یوا ایتمام دن یجلو

 برسن 

 

پدر منه ،اره اگه  ایمنطورش از تمام دن دونستمیم

 ستادهیا حیمس یجلو ایپدرم نه بگه انگار تمام دن

  ستیپدرم ممکن ن تیبدون رضا

 



 داد: ادامه

 

که با نگاه کردن به چشمات  یارامش نی:پس احی_مس

 .... ریرو ازم نگ یدیو حرف زدن باهات بهم م
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بزنم قطع  یاجازه دادن به من که بخوام حرف بدون

از حرفاش انگار قلبم فشرده شد  یلحظه ا یکرد برا

 یحد منو دوست داشته باشه و تو نیتاا کردمیفکر نم

 کم وابسته باشه  یلیمدت خ نیا

 

رو  نایو مت حیمس رفتمیکه دانشگاه م یاز وقت درسته

 هست  میسال و ن کیبه  کیو نزد شناسمیم

 



رو  حیکم مس یلیمن خ میسال و ن کی نیطول ادر اما

 دونمیاما واقعا نم دمشیدیم شتریاواخر ب نیو ا دمید

 عالقه از کجا به وجود اومد نیا

 

 تونمینباشه خودم م یکه گفتم رابطه ا یوقت دونمی،نم 

 نه ؟ ایواقعا تحمل کنم 

 

حرف نزدم که  یپسر چی،تا حاال با ه ترسمیفقط م من

 یخانواده من ،محله ا طیحال االنم رو درک کنم ،شرا

،از همه مهم تر نبود مادرم و  کنمیم یکه درش زندگ

،چون  دمیترسیها م نی،واقعا از همه ا هیوجود سم

 .... بردنیبو م یاگر ذره ا

 

 فکر کنم  فهمنیکه م یتونم به اون لحظه ا ینم واقعا

 

و پنجره رو بستم و دوباره دراز  دمیکش یکالفه ا پوف

  دمیکش

 



قطع کردنه  نیتلفن رو قطع کرد ،ا حیچرا مس دونمینم

 جمله اش یاز سخت ایبود، یاز ناراحت دونمینم

 

کردم به فردا و شغل تازه ام  یرو بستم و سع چشمام

ساعت گذاشتم و چشمام رو  یرو رو میفکر کنم ،گوش

 بستم 

 

 میشدم االرم گوش داریب میگوش یزودتر از صدا صبح

 اتیرفتم بعد از عمل سیرو خاموش کردمو سمت سرو

مربوطه دست و صورتم رو شستم و با حوله خشک 

کردمو سمت اشپزخونه رفتم دو لقمه مربا و کره 

 گرفتم و خوردم و سمت اتاقم برگشتم 

 

جمع  پسیموهامو شونه زدمو باال بستمو با کل عیسر

 کردم

 

 رژ مات  زدم و یو سرمه و کم ملیر کمی

کمدم رفتم مانتو سبز پررنگ و شلوارمقنعه  سمت

  دمیپوش مویمشک



 

  رونیبرداشتمو از خونه زدم ب لمویو موبا فیک

 باعث شد سردم بشه  یاومد کم یسرد سوز

 گهیدو ساعت د یکی نکهیو بافکرا دمیرو پوش کفشام

  دمیراه افتادم و به اتوبوس رس شهیهوا گرم م

 

و  ایشدم و وارد کالس شدم ،رو ادهیدانشگاه پ یجلو

 یخال یصندل هیکنارهم نشسته بودنو وسطشون  نایمت

بود بدون وقفه و نگاه کردن به اطراف سمتشون 

 نشستم  یخال یصندل یرفتمو رو

 

معرفتابخدا حقتونه باهاتون حرف  ی:سالم به بانی_مر

 نزنم

 

م به تو دختر از شب اون مراس یدار یی:چه رونای_مت

  یچیه یامینه پ یبعد اصال نه زنگ

 

  نیزدیزنگ م هی:من گرفتار بودم شما انی_مر



 

 ایدار یی:چه روای_رو

 

،اون شب مراسم کجا  نمی:تو حرف نزن ببانی_مر

 زد نکنه بااون پسره .... بتیغ

 

دهنم گذاشت و  یدستشو جلو عیجلو اومدو سر ایرو

 گفت :

 

 همه بفهمن  یخوایم شی:های_رو

 

 شدم  الیخیبزنم با ورود استاد ب یحرف اومدم

وهم همه ها ساکت  مویبه احترام استاد بلند شد همه

 شد 

 

 یکه با صدا میشدیاز راهرو رد م میاز کالس داشت بعد

 رومو سمتش برگردوندم  ستادمویسرجام ا یدیسع

 



 یری...خانوم امیری:خانوم امیدی_سع

 

 ؟دیزنیچرا داد م یدیسع ی:بله آقاانی_مر

 

صداتون زدم  یلیمجبور شدم آخه خ دی:ببخشیدی_سع

  دیدینشن

 

 امرتون؟ یدیسع یخوب آقا اری:بسانی_مر

 

 م؟یصحبت کن یخصوص شهی:میدی_سع

 

 رو به من گفت : ایرو

 

  میجلو در منتظر میریما م زمی:عزای_رو

 رفتن  نایهمراه مت و

 

 ؟ اطیح یتو میبر شهی:میدی_سع



 

زود  شهیشده اگه م رمیمن د یدیسع ی: اقاانی_مر

  دییامروتونو بفرما

 

حرف  یبا لحن سرد یخشک رسم یلیقصد خ از

 بگه  خوادیم یچ دونستمی،م زدمیم

 

 ...راست گمیم نجای:چشم هم یدی_سع

 

 امم چطور بگم ، ش

 گفت: هوی گهیحرف د چیه بدون

 

 د؟یکنی:با من ازدواج میدی_سع

 

رو داشتم  یا گهیجورد ای یا گهیهر حرف د انتظار

 طرز نیحرف و به ا نیاال ا



 نیصبر کردم تا مغزم ا ینگاهش کردم کم متعجب

خودش بدون وقفه در  نیحرفش رو هضم کنه منم ع

 وقت نگاهش کردمو گفتم :

 

 ،خداحافظ ری:خانی_مر

 

کج کردمو سمت در خروج رفتم که پشت سرم  راهمو

 اومد

 

 نه گفتنتون رو بدونم؟ لیدل شهی:میدی_سع

 

هزارو  د،بهیخواهشا اصرار نکن یدیسع ی:اقاانی_مر

 که االن وقت گفتنش رو ندارم ،بااجازه  لیدل کی

 

 نایو مت ایپا تند کردم و به رو ومدیپشت سرم ن گهید

  دمیرس

 

 بهت؟ گفتیم ی:چ نای_مت



 

 کردم  فیهردوتاشون تعر یرو برا انیجر

 بود  مین۱۱ساعت نگاه کردم به

 

واسمون گرفت  نایکه مت یبستن جیآب هو هی میرفت که

سر  کالس  میبرگشت یکالس بعد مویرو خورد

 دوممون 

 

 سر کالس نبود  یدیبار سع نیبچه ها نگاه کردم ا به

 

باال انداختمو به استاد گوش سپردم  یشونه ا الیخیب

  مینشست یمحوطه با بچه ها کم ی،بعد کالس تو

 

 دیبود ،با میو ن کیانداختم،ساعت  یساعتم نگاه به

 شدمیو سوارم ادهیپ دیبا ستگاهیتا شرکت چند ا رفتمیم

 

 برم دیبا گهی:خوب بچه ها من دانی_مر

 



 :کجا؟ای_رو

 

 یروز اول نیازهم خوادینم گه،دلمی:سرکارم دانی_مر

 برسم  رید

 

  میری:خوب صبر کن با هم مای_رو

 

 یخودم مرس رمی:راهش دوره مانی_مر

 

 رید یاتوبوس بر با ی:نه بابا ،بخواانی_مر

  میبزن بر یرسیم 

 

  میحرکت کرد انیسمت شرکت افشار نایو مت ایرو با

 

کردم ،به  یشدمو از بچه ها خداحافظ ادهیدر پ یجلو

نگهبان سالم کردم و با اسانسور رفتم باال ،سمت اتاق 

وارد اتاق  دشییرفتم و در زدم با بفرما انیافشار یاقا

 شدم 



 

راس ساعت  قاینگاه کردم دق وارید یساعت رو به

 بودم... دهیرس
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 :حیمس

 

خوش قورمه  یباز کردمو رفتم داخل ،بو دیبا کل درو

 بتول خانوم تمام خونه رو برداشته بود یسبز

از پله ها باال رفتمو  نیهم ینبود برا یکس نیی،پا 

تخت گذاشتم  یسمت اتاقم رفتم ،کتم رو دراوردمو رو

و از اتاق خارج شدم،سمت اتاق مامان رفتم در زدم 

 ،در اتاق رو باز کردم نبود  دمینشن یاما جواب

 

 رفتمو سمت اشپزخونه رفتم  نییپله ها پا از

 



 :بتول خانوم؟حی_مس

 

 ،جانم؟ی_بتول:سالم اقا،خسته نباش

 

 کجان؟ نای:ممنونم ،مامان و متحیس_م

 

 _بتول :رفتن بازار

 

 ؟یدیازاون خوش عطرات به ما م ییچا هی:حی_مس

 

 _بتول:رو چشمم اقا

 

 نشستم  یو یت یکاناپه رفتمو جلو سمت

 سر خوش بودم  خوندویکبکم خروس م بیعج

 

 بمی،دستمو داخل ج بمیداخل ج میحس لغزش گوش با

 دراوردم  مویبردمو گوش



حال  تونهیکه م یانداختم ،تنها کس یخاطب نگاه ،به

 خوبم رو خراب کنه بود

با حرف ها و صداش  خواستمیندادم ،نم ،جواب

  زهیکه دارم به هم بر یارامش

کردم و همون لحظه بتول با  لنتیرو سا میگوش پس

 و ظرف شکالت و قند کنارش اومد  شییچا ینیس

 

 :دستت طال بتول خانوم حی_مس

 

 زدو گفت: یلبخند بتول

 

 _بتول:نوش جان اقا

 

زنگ  شدیمدام خاموش و روشن م میرفت گوش و

  خوردیم

 



خوردمو لم دادم ،دستمو  موییچا میبه گوش توجهیب

بار  یرو برداشتم ،دوباره برا میدراز کردمو گوش

 هزارم زنگ خورد 

 جواب دادم  کالفه

 

 :بله حی_مس

 

 ؟یدیچرا جواب نم زمیح،عزی:مسانای_دا

 !یاز نگران مردم

 

 ،چه خبر؟ مویگوش دمی:ندحی_مس

 

  ادهی:خبر که زانای_دا

 

که تا  یاروم یصداش نگران بودو هول ،با صدا لحن

صحبت نکرده بودم از قصد  ینجوریبه حال باهاش ا

 گفتم:

 



 باش زم،آرومیشده عز ی:چحی_مس

 

رو بهش داده  خواستیاون چه که از خدا م انگار

 گفت : یدنوصف نش یباشن با ذوق

 

که ازت  نیتوام ارومم عشقم،اما هم شی:تا پانای_دا

  رنیگیاز وجودمو ازم م یمیانگار ن شمیدور م

 

لبم نشست ،فکر کرده اون  یاز حرفاش رو یپوزخند

از  یهنوز هم هرک کنمیرو فراموش م ییشب کذا

 گهیم کیتبر نهیبیم یهاشون منو به طور اتفاق لیفام

، 

 

 یناتن یبود که دختر عمو اریاز اونجا با من  شانس

مشترک دخترو پسر عمو  یها لیمن هست و از فام

 کاسه دارن  مین ریز یکاسه ا دوننیوعمه ها بودن و م

 

 شده ؟ ی،چ نطوریمنم هم زمیعز ی:اخحی_مس



 

که ظهر  ی،همون ادی:قراره واسمون مهمون بانای_دا

 گفتم بابا گفته مهمه 

 

 :خوب؟حی_مس

 

باباست ،واسه پسرش اومدن  یاز شرکا یکی:انایا_د

.... 

 

به  ییو خشک کردمو با تن صدا یرو جد لحنم

 گفتم یاصطالح عصب

 

 :اومدن؟حی_مس

 

 یواسه  گهیساعت د مین ومدنی:نه هنوز نانای_دا

 یخواستگار انیپسرشو م

 

 :نکنه تو هم آره؟حی_مس



 

  هیکه جوابم منف ؟معلومهی:بچه شدانای_دا

 

،من خودم با عمو صحبت  ستین ی:باشه ،حرفحی_مس

 ؟یندار یکنم،کاریم

 

 :خداحافظ عشقم انای_دا

 

رو گرفتم ،بعد از چند بوق  یشماره هاد بالفاصله

 جواب داد

 

 پارسال دوست امسال آشنا حی:به به آقا مسی_هاد

 میکار ری:سالم داداش حالت چطوره؟واال درگحی_مس

  گهید

رو  ایسخت نیکارخونه شدنم ا سیر گهی:بله دی_هاد

 داره 

 االن؟ یلواسان ی:هادحی_مس

 



 :اره چطور مگه؟ی_هاد

 

 زحمت واست داشتم  هی:حی_مس

 

 :جونم دادا درخدمتم ی_هاد

 

 ....نیبب گمیکه م یآدرس نی:برو به احی_مس

 

***** 

 

 :انیمر

 

  دیخوش اومد یری:سالم خانوم امانی_افشار

 

 ممنونم انیافشار ی:سالم اقاانی_مر

 



 هیهست  تونیروز کار نی:امروز چون اولانی_افشار

 داد  حیبهتون توض دیباهارو زیچ یسر

 رو فشرد یتلفن رو برداشت و دکمه ا یگوش

  

لحظه  هی دیلطف کن شهی:خانوم نجم،مانی_افشار

  دیاریب فیتشر

 

 دییاز چند لحظه درب اتاق زده شد و با بفرما بعد

 وارد اتاق شد  کیمرتب و ش یخانوم انیافشار

تکون داد ،همانند  یزدو سر یمن لبخند دنید با

 خودش لبخند زدم و سر تکون دادم 

 

 یریخانوم ام شونی:خانوم نجم،اانی_افشار

اطالعات الزم  شهیشرکتمون،اگه م دیجد یهستند،منش

  دیقرار بد ارشونیرو دراخت

 

 _نجم:بله حتما 

 



همراه نجم از اتاق  یشدمو با تشکرو با اجازه ا بلند

 خارج شدم 

 

شرکت پخش دارو  کی،شرکت ما  زمیعز نی_نجم:بب

که قرار ها و  نهیشما ا فهیهست ،وظ ابیکم  یها

 و.... دیتلفن ها رو هماهنگ کن ریسا

 

 زمیکه نجم داد رفت و پشت م یحاتیاز توض بعد

 نشستم 

ربع به سه  کیانداختم ، ینگاه وارید یساعت رو به

 بود 

 

استرس گرفتم ،نفس  یشرکت زنگ خورد ،کم تلفن

 بسمه هللا گفتمو تلفن رو جواب دادم  دمویکش یقیعم

 

 د؟ییبفرما انیافشار ابیکم ی:شرکت داروهاانی_مر
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رفتم و در  سیبود که سمت اتاق ر۵ یحدودا ساعت

 زدم 

 

  دیی_بفرما

 

  دیندار یبا بنده امر سیر ی:آقاانی_مر

 

  دیبر دیتونیم دی_خسته نباش

 

برداشتمو از شرکت خارج  فمویکردمو ک یخداحافظ

 شدم 

 

دراوردمو شماره مطب دکتر  بمیرو از ج میگوش

 آذرمنش رو گرفتم 

  دیچیگوشم پ یتو شیمنش یاز چند بوق صدا بعد

 



هستم ،دکتر وقت  یریام انی:سالم خانوم مرانی_مر

 دارن مزاحم شم ؟

 

 دیباش نجایا گهیساعت د می_بله تا ن

 

پا تند کردم و سمت اتوبوس ها شانس با من  عیسر

  دمیبودو زود رس

 

  دمیشدمو رس ادهیپ ستگاهیا چند

 یمنش زیمطب رفتم ،از پله ها باال رفتم و به م سمت

  دمیرس

 

 برم داخل؟ تونمی:سالم خانوم،مانی_مر

 

 :سالم ،بله دکتر منتظرتون هستندی_منش

 

به در  یکردمو سمت در اتاق رفتم ،تقه ا یتشکر

 مشتم گرفتم  یرو تو رهیزدمو دستگ



فشردمو  نییرو به پا گرهیدکتر دست دییبفرما با

 دروباز کردم 

 

  دییبفرما یری_سالم خانوم ام

 

 دکتر،حالتون خوبه؟ ی:سالم اقاانی_مر

 

 ؟یرینوم امخا دییدای_دکتر:ممنونم،کم پ

 

 هیچند روز راستش  نی:شرمنده گرفتار بودم اانی_مر

 براتون داشتم  یزحمت

 

 _دکتر:در خدمتم دخترم.

 

شماره رها رو به من  دیلطف کن شهی:اگه مانی_مر

 کنم میکه من بتونم قرار هارو باهاش تنظ دیبد

 

  گمیم یخانوم دکتر،به منش ستین ی_دکتر:مشکل



 

 که به من داد دلم قنج رفت یلقب دکتر از

 لبم نشست ، یرو یلبخند

 

کردمو از اتاق خارج شدم ،شماره رها رو از  یتشکر

گرفتم و از مطب خارج شدم ،سوار اتوبوس  یمنش

 شدمو سمت خونه حرکت کردم

 

**** 

 

 :حیمس

 

شدم  رهیخ یو یخوردم و به ت موییاز چا یا جرعه

 شد  یی،عجب جمعه پر ماجرا

 اومدم  رونیز فکر بدر ا یصدا با

 

سالم کردمو بتول همه رو  نایشدم و بامامان و مت بلند

 شام صدا زد  یبرا



 

،ساعت  میو حرف زد میدور هم نشست یشام کم بعد

 بود که مامان رفت بخوابه میو ن۱۰ یحدودا

 

لباس هامو عوض  می،همه سمت اتاق هامون رفت 

 کردم و برق رو خاموش کردمو سمت تختم رفتم 

 

 هیکنارتخت رو روشن کردمو به تاج تخت تک آباژور

  شهیم یماجراها چ نیته ا دونمیدادم ،نم

 

 امیپ انیرو برداشتمو مثل دفعات قبل به مر میگوش

شاپ زد اما  یکاف یحرفش رو امروز تو نیدادم هم

 یادیانتظارم ز دیچرا االن بهم برخورد،شا دونمینم

با هم باشه  سخته که دو نفر دلشون یلیخ یباشه ،ول

 نذاره ... یلعنت طیشرا نیو ا

 

کنم  پیتا خوامویکه م ییکه داد نتونستم حرفا یامیپ با

 چی،پس بدون ه شعیم رید سمیاگه بنو کردمی،فکر م

در وقت شماره اش رو گرفتم ،اروم حرف  یوقفه ا



 دنی،با شن زدیانگار با نفسش حرف م ییجوا هی، زدیم

که  خوادیچطور ازم م ایصداش حالم بدتر شد ،خدا

نفساش منو به  دنیشن باکه  ینباشه درحال یرابطه ا

 ندازه؟یحال م نیا

 

خراب شده بود ،باز  ،عصابمیزدم ،به سخت حرفامو

اومده بود سراغم ،حرفام رو  یفیهمون حس بالتکل

 تحمل کنم و قطع کردم  شتریزدم و نتونستم ب

 

رفتم  سیتخت گذاشتمو سمت سرو یرو رو یگوش

ند مشت اب سرد به صورتم زدم و دستمو به لبه ،چ

 گرفتم  ییروشو

 ام نگاه کرد  یبه صورت عصب نهیا یتو

داخل  ریها به تصو وونهی،مثل د دمیخودم خند افهیق به

 ام گفتم ؛ نهیآ

 

قانع  یبرا ایکه دن یهست یحی:تو همون مسحی_مس 

 شد؟یم جیکردنت بس



دختر  هیقانع کردن  یبرا یشد که حاال تو دار یچ

 ؟؟؟یزنیم شیخودت رو به آب و آت
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 سیتختم برگشتم و با همون سرو صورت خ سمت

 شمی،نه به ذوق و حال خوب چند ساعت پ دمیدراز کش

،ساعدمو  ومدهیبه من ن یو نه به االن انگار خوش

 ادمدیگذاشتم و مدام پامو تکون م میشونیپ یرو

 

 انیکه داشتن،مر یو پدرش و نقشه ا انای،فکر دا 

حالمو  یفیبالتکل نی،فکر به ا ذاشتیکه نم یطیوشرا

نا معلومم فکر کردم  ندهیخراب کرده بود ،انقدر به ا

 خوابم برد یک دمیکه نفهم

 

بود که حاضرو اماده  میون۷ساعت  یحدودها صبح

 سمت کارخونه حرکت کردم 

 



به دست  ینیاتاقم نشسته بودم که مش قربون س یتو

 اومد  زمیسمت م

 

 گذاشت و رفت  زیم یرو رو ییچا

همراه چند برگه اومد و  یسر مش قربون منش پشت

 بعد گرفتن امضا رفت

 

 هی،کارارو انجام دادم و سمت سالن کارخونه رفتم ، 

مشغول شم و از  ینگاه به دستگاه ها انداختم بلکه کم

 ،اما نشد که نشد  رونیب امیفکرب

 

دنبال  رمیامروز م نکهیگذشت با فکر ا یساعت چند

 کردم  یخودمو راض نمشیبیو م نایمت

 

 نایدو بود که از کارخونه خارج شدم و به مت ساعت

وصل کردم  نیماش ستمیزنگ زدم و تماس رو به س

 ،بعد از چند بوق جواب داد 

 



 :جانم داداشنای_مت

 

 نا؟یمت یی:کجاحی_مس

 

 خونه  گردمیدارم برم ای:با رونای_مت

 

و اروم کردن  دنشید یاز صبح برا یرفتم هرچ وا

 خودم رشته بافتم پنبه شد 

  

کردمو سمت  یخونه برگشتم ،سالم مختصر سمت

 اتاقم پا تند کردم 

 

 کتم رو دراوردمو گوشه اتاق پرت کردم ، کالفه

از اومدنم به اتاق نگذشته بود که مامان  یا لخظه

 وارد اتاق شد 

 

 تخت نشستم  یتخت نشست ،رو یرو کنارم

 



 :جانم مامان؟حی_مس

 

 شده مادر؟ یزی_مامان:چ

 

 :نه مامان چطور مگه؟حی_مس

 

  یای_مامان:کالفه به نظر م

 

 کردن  وونمیکارگرهاد نیخستم ،ا ی:اره کمحی_مس

 

 نه؟ی_مامان:مطمن باشم که هم

 

استراحت کنم خوب  یراحت ،کم التی:اره خحی_مس 

 شمیم

 

 ناهار  میبر ای_مامان:ب

 



  ستیمن گشنم ن دی:شما برحی_مس

 

 داغون خودم  یرفت و من موندمو فکر ها مامان

 یخوابم برد ،وقت یک دمیکه نفهم یبودم ،انقدر خسته

داشت زنگ  میشدم که کوش داریکه از خواب ب

برداشتمو  مویشده بود ،گوش کیهوادتار خوردویم

 جواب دادم 

 

 :جانم مسعود؟حی_مس

 

 ؟یبار زنگ بزنم خواب نباش هی_مسعود:شد من 

 

قطع کنم  یندار ی:جون مسعود حال ندارم کارحی_مس

 ؟

 

 دنبالت  امی_مسعود :حاضر شو م

 

  ستی،حسش ن الیخی:بحی_مس



 

 اونجام  گهیربع د هی_مسعود:تا 

 

 سیفته شده بود ،سمت سروبدنم کو ادیز دنیخواب از

 یرفتم و دست و صورتمو شستمو خشک کردمو دست

 هیصبح تنم بود ،با  یها دم،لباسیبه موهام کش

 لمویعوض کردمو موبا یبلوز مشک ویخیشلوار 

  نییبرداشتمو رفتم پا

 

 _مامان:کجا مادر؟ 

 

  گردمیبخورم برم ییهوا هی رمی:محی_مس

 زنگ خورد ، میگوش

 

رفتمو  نییاز پله ها پا دمویرو پوش یمشک یها کفش

 دررو باز کردم 

 



مسعود رفتم ،دروباز کردم هنوز کامل  نیسمت ماش 

با سرعت به حرکت  نویننشسته بودم که ماش

 دراورد...
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 :انیمر

 

 یشکسته شده بودو کم کم داشت سوز سرد هوا

س شدمو سمت خونه حرکت کردم ،سواراتوبو ومدیم

 راه شماره رها رو گرفتم نیب

 

 میدور روز در هفته تنظ یرو تو دارمونید وزمان

باز هم قرار  میاگر هردو وقت داشت ی،گفتم گاه میکرد

 ، میزنیحرف م مویذاریم

 

  دمیسر کوچمون که رس به



بود و  ستادهیا کمونیخانوم سر کوچه بار یشمس پسر

 رده بود راهمو سد ک بایتقر

 

تفاوت اومدم از کنارش رد  ینگاه کردن بهش ب بدون

 بشم که مانعم شد 

 

از اون اقا  گهید ویکه حرفمو گوش کرد نمیبی_م

 ؟ین یداره خبر هیما پیخوشت

 

هم فشردم  یمشتم گرفتمو دندونمامو رو یتو فمویک

 بهش نگم یبد یزیکه چ

 

 کنار لطفا دی:برانی_مر

 

 بگم که ... یبا چه زبون_اکبر:آخه من

 



به  دمیمحکم کوب فمیادامه حرفش رو بگه با ک نذاشتم

رفت کنار ،با نگاه کردن بهش صورتم  یبازوش کم

 جمع شدو روبهش گفتم 

 

 :چندش انی_مر

 

 جوجه  میرسی_اکبر:به هم م

 

بودم ،ضربان قلبم باال رفته بود ونفس هام نا  دهیترس

به خونه  دمیمنظم به حالت دوو پا تند کردم و رس

باز کردمو رفتم داخل درو بستمو به  دیدرو با کل عیسر

قلبم که  یدادم و چشمام رو بستم دستمو رو هیدر تک

 گذاشتم . زدیتند م تینهایب

با پدرم رابطه ام مثل گذشته خوب بود که  کاش

 تیاالن ازش کمک بخوام ،بگم که اکبر اذ تونستمیم

  کندیو راهم رو سد م کنهیم

 

رفتم کفشام رو  یدر فاصله گرفتم و سمت در ورود از

آشپزخونه بود و در  یتو هیدراوردم و رفتم داخل ،سم



حال درست کردن غذا و بابا هم هنوز برنگشته 

بدون  هیسم یکه با صدا رفتمیبودداشتم سمت اتاقم م

 سمتش برگردم گفتم نکهیا

 

 تااالن؟ ی:کجا بودهی_سم

 

 :به تو چه؟انی_مر

 

به تو  یگیبه اونم م نمیر بابات برگرده بب:بزاهی_سم

 نه . ایچه 

 

توجه به حرفش سمت اتاقم رفتم خسته بودم و  یب

هم با کاراو حرفاشون نه تنها عصابمو  هیاکبرو سم

تو  میخستگ شتریکردن که ب یخراب کردن بلکه کار

 تنم بمونه 

 

گوشه انداختم ،رخت  هیهامو دراوردم و و  لباس

 ه بودن وبرداشتم و سمتشد ادیچرکام که ز



 حموم رفتم ،  

سبد. گذاشتم که ببرم  یلباس هامو شستم و تو همه

زن  ریپهن کنم رو طناب ،کمرم درد گرفته بود ،مثل پ

ها دستم رو به کمرم گرفتم و بلند شدم  لباس هارو 

 پهن کردمو سمت اتاقم برگشتم

  هی،حولمو برداستمو مجدد به حمام برگشتم ، 

حالمو سر جاش اورد ،اما اگه با خودم آب داغ  دوش

 مویرو راست باشم حمام اب داغ فقط تونست خستگ

که خواسته و  یحیو مس رمی،اما فکر درگ رهیبگ

 کاریمن  اومده بود رو چ یزندگ یناخواسته تو

و از حموم خارج شدم  دمیچیحوله رو دورم پ کردمیم

  دمیشپو زیدست لباس تم هی،سمت اتاقم رفتم و 

 

 دراوردم و بهش نگاه کردم ... فمیرو از ک میگوش

 

تخت نشستم  ینبود ،رو یکس چیاز ه یخبر چیه

راحتم  حیکنم،فکر به مس کاریواقعا چ دونستمینم

  ذاشتینم

 



 یپدرم رو چطور راض دونمیمن واقعا نم یطرف ،از

 بگم؟ یکنم،اصال بهش چ

 

 زنک خورد  میفکر ها بودم که گوش نیهم تو

 نگاه کردن به شماره دکمه سبز رنگ رو فشردم  بدون

 

 :بله انی_مر

 

  انی_مر

 

 یصداش دلم هور دنینداشتم زنگ بزنه ،با شن انتظار

بگم سکوت  یچ دونستمی،هول و دستپاچه نم ختیر

 کرده بودم 

 

 ؟یزنیچرا حرف نم زدلمی:عزحی_مس

 



حرفش تمام تنم داغ شد دستمو باال  نیگفتن ا با

که به  ییگونه ملتهبم گذاشتم با صداا یاوردمو رو

 گفتم  شدیاز گلوم خارج م یسخت

 

 :جانم انی_مر

 

 منو که ... یجون دلم  ،کشت ی:احی_مس

 

 یچ دونستمی،نم دمیجمله اش خجالت کش دنیبا شن 

 حیهمه احساس مس نیا یبگم ،کم آورده بودم ،جلو

 کم آورده بودم 

 

 ؟ی:فردا کالس دارحی_مس

 

 سر کار رمیم :نه،اماانی_مر

 

 سر کار؟ یری:مگه محی_مس

 



 بود  میروز کار نی:امروز اولانی_مر

 

  نمتیبب دی:فردا باحی_مس

 

 شده؟ یزی:چانی_مر

 

[ ,09.09.17 21:05] 
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 :حیمس

 

شلوارم  بیج یبام تهران ،دستامو تو میمسعود رفت با

  کردمیپام نگاه م ریگذاشته بودمو به شهرز

 

آرامش  یو اون چشما انیمر یدلم هوا بیعج

رو از داخل  میگوش اریاخت یبخشش رو کرده بود ب

 یاسمش مکث کردم بدون حت یدراوردمو رو بمیج

 فکر کردن تماس رو وصل کردم  یذره ا



 

انداز  نیگوشم طن یبوق نخورده بود که صداش تو دو

 شد 

 

تا  بهش بگم که نمشوی،بب نمشیفردا بب خواستمیم

مدت جودش  نیا ی،ط ارهیرو فراهم م طیکه شرا یوقت

نکنه ،تا به  غیرو،چشماش رو ،صداش رو،از من در

 یجور خواستمیبار م نیحال بهش گفته بودم ،اما ا

 ام یبهش بگم که بدونه چقدر جد

 

  دمینشن یزدم اما جواب صداش

که گفت جانم نتونستم  یغم زده اش وقت یصدا با

 گفتم  ارمویاحساساتم رو به زبون ن

 منو که ... یجون دلم ،کشت ی_ا

و  نداختیکه لپ هاش گل م یاش وقت افهیق یا لحظه

 شد ، یچشمم تداع یجلو دیکشیخجالت م

 

  دهیکرده و وا نم وونهیدختر منو د نیا



 قهیچند دق یبرا زدمیداشتم باهاش حرف م نکهیا از

 ده غرق ارامش شدم هم که ش یا

 

خودم هم مشکل  یکه زد کنترل زبانم برا یبا حرف اما

 شد ،

  نمشیواجب شد واقعا بب پس

که قراره زنم  یفرهنگ و لغتم نبود که کس یتو اصال

 مدت کوتاه  هی یبرا یکار کنه ،حت رونیبشه ب

از اوضاع  نیداره و ا اجیبه پولش احت دونستمیم

 کامال مشخص بود  شونیمال

 

 تحمل کنم  تونستمینم اما

 :گفت

 

 شده؟ یزی_چ

 

 ،دلم واست تنگ شده  نمتیبب خوامی:نه ،محی_مس



 نی،با ا دمینشن ییصبر کردم ،باز صدا یا هیثان چند

 یبه دست فراموش تمویسکوتو خجالتش باز عصبان

 سپرد 

 

شونه ام نشست ،سمتش برگشتم مسعود  یرو یدست

 بود هات چاکلت دستش  وانیبود که دوتا ل

 

 اوردمو گفتم: نییپا یرو کم صدام

 

  نمتیبی:پس، فردا همون ساعت همون کافه محی_مس

 اعتراض بهش ندادمو قطع کردم  اجازه

 شیشگیهم طنتیبا ش دادیرو دستم م وانیکه ل مسعود

 گفت: دیکشیزبونم م ریکه حرف رو از ز

 

اقا  جنبهیسرگوشت بد م هیکه مدت نمیبی_مسعود:م

  حیمس

 

 :پرت و پال نگو حوصله ندارم حی_مس



 

 ویکه تو دار یحال نی_مسعود:پرت و پال کدومه ؟باا

 یکافه مافه و نگاها یوقتت تو یوقت و ب یقرارها

 دهیم تی،نشان از عاشق ییبنده خدا هیبه  تیچشم ریز

 برادر من ...

 

 الشی:دهنت چفت و بست نداره که ادم خحی_مس

 راحت باشه 

 

از حرفات رو تا  یکی،کدوم  یمعرفتیب یلی_مسعود:خ

 باشه  میدوم نیکه ا یدیحاال از زبونم شن

 

  اریدر ن یباز یخوب بابا کول یلی:خحی_مس

 اومد  کینزد یتا بنا گوشش باز شده بودو کم ششین

 

 ؟ ی_مسعود:جون داداش ،عاشق شد

 

 نزدم... یحرف



 

 دونه زد به بازوم گفت ؛ هی مسعود

 

 ؟؟؟ی_مسعود:شد

 

 اروم به عالمت مثبت تکون دادم  سرمو

هات چاکلت  یدونه محکم زد به بازوم که همه  هی

 رو شلوارم  ختیر

 

 قمونیدمت گرم که رف ایخدا ی_مسعود:وا

 سروسامون گرفت 

 

 ستیکردنتم مثل آدم ن ی:گندت بزنن که شادحی_مس

 کنم من  کاریچ سیشلوار خ نی،باا یکرد کاریچ نیبب

 

 اوردم گرم بود ...وگرنه پام سوخته بود  شانس

 



 ینداره فدا سرت ،باعث خنده و شاد بی_مسعود :ع

 و ... یشیمردم م

 کردمو نگاهش کردم  زیر چشمامو

 

 :چطور مگه؟حی_مس

 

روت ملت  ختهیکه از ران به باال ر ستی_مسعود:ن

 که .... کننیفکر م

 

 حوصله ندارم  زی:مسعود انقدر نمک نرحی_مس

 

 حسو داشتم نیمن ا یوقت ادتهی_مسعود:

  یدختر نیا هیک ؟حاالیدیخندیبه من م یچجور 

 رو برده؟ نتیدل و د ینجوریا که

 

بخاطرش  یهمون دخترست که اون شب مهمون نکنه

که  یبخاطر حرف یدعوات شدو تو نامرد به من گفت

 اون پسر به تو زده دعوات شده ؟هوم؟



 

فتم رو باور نکرده که به مسعود گ یدروغ نکهیا از

 لو رفته بود حرصم گرفت  ییجورا هیبود و 

 نزدم  یحرف اما

 

 ؟؟؟یرفت شی_مسعود:پس خودشه،تا چه حد پ

 

[ ,10.09.17 14:47] 
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 :انیمر

 

شدم ،چرا  رهیداخل دستم خ یو شوکه به گوش متعجب

 کنه؟یم ینجوریدو شبه ا

 

  کنهیحرف بزنمو قطع م دهیاجازه نم چرا

 ی،با صدا دمیتخت گذاشتمو دراز کش یرو رو یگوش

 زیخ میتخت ن یرو دادیدر که خبراز اومدن پدرم م



 نییاز تخت پا دموینم ناکم کش یبه موها یشدم ،دست

درحال حرف زدن  هیکه با باباو سم رونیاومدم رفتم ب

 رو به رو شدم 

 

 شیعت پسا میاز دخترت که ن نمی:بفرما اهی_سم

 باشه  رونیوقت ب نیدختر تاا هی دیبرگشته ،چرابا

کرده بودنو  لمیتکم گهید هیامروزو سم اتفاقات

 حرف هاش آمپر چسپوندم  دنیباشن

 

که  ییزایکه،چراچی:د ببند دهنتو زنانی_مر

اگه تا  ؟منیدیخودته رو به من نسبت م اتیخصوص

از صبح تا ساعت  نکهیا یبرا رونمیشب ب۸ساعت 

سر کار ،از استراحتم و  رمیدانشگاهمو بعدش م۲

سر کار که سر بار شماها  رمیو م زنمیم میراحت

سرم  یرو نیدینباشمو منت چندرغاز که به من م

 رو به پدرم گفتم: هنباش

 

 ازیبزرگ شده و به پول ن گهیدخترت د یدونیم چی_ه

 گش؟ید یزایچ یلیرفت و امدو خ یداره برا



 تیکه از عصبان یبه خون نشسته و دستان یشماچ با

 گفتم  هیرو به سم دیلرزیم

 

 و به پدرم بگم؟؟ یکنیکه م ییکارا یخوای:مانی_مر

 

 آفتاب پرست عوض شد  نیع رنگش

 نجایتا ا گهیزد،دینم یحرف کردویشوکه نگاهم م بابا

 حرف بزنم  خواستمیسکوت کردم بسه ،م یهرچ

 

که از بغض  ییصدا کرد،بایبابا که شوکه نگاهم م به

 گفتم  دیلرزیم

 

پدرم متاسفم که تمام عقل و  ی:واقعا براانی_مر

 ستین شیب یکه چند یرو داده دست زن نانشیاطم

منو  یحرف و تهمت الک کیما شده ،وبا  یوارد زندگ

 ریگیپ یذره ا یغافل از اونکه حت یپات گذاشت ریز

، انقدر خودش رو  یمنو بفهم یگناهیب ویماجرا بش

 یحت ویکرد شدلت جا کرده که مادرم رو فرامو یتو

  یریسرخاکش هم نم



 

 که به یلیحرفامو بگم که با س هیبق اومدم

همه درد  نیچشمام رو ازا یصورتم خورد لحظه ا 

 بستم

ضرب دست پدرم  یگونه ام که جا یچپم رو رو دست

 بود گذاشتم 

ن خارج شده بودو تحملش از دست م نیسنگ بغضم

  دیگونه ام چک یرو یشده بود ،قطره اشک

 خوردم  هیسم یکه بخاطر حرف ها یلیس نیدوم نمیا

 

 نیهم نیافتادم که بهم تهمت زدو پدرم ع یروز ادی

 رو بهم زد یلیس

  

تختم نشستمو  یاتاقم پا تند کردمو و رو سمت

 زانوهامو بغل کردم 

 

 یدستش رو یزانو هام گذاشتم هنوز جا یرو سرمو

  اوردیم ادمی شویلحظه پ کردویصورتم ذوق ذوق م



 

و  ومدنیصورتم م یرو یگریپس از د یکی اشکام

  کردنیم سیصورتمو خ

 

،با پشت دستم اشکامو  دمیپشت افتادمو دراز کش به

 پاک کردمو چشمامو بستم 

 فکر نکنم ..... یچیکردم به ه یسع

 

[ ,10.09.17 15:21] 
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شدم بدون نگاه  داریاز خواب ب دیبا سر درد شد صبح

برداشتمو  زیدست لباس تم هیحولمو  لمیکردن به موبا

سمت حموم رفتم ،بدون نگاه کردن به اطرافم سمت 

 حموم رفتم 

 

اب رو ولرم  ستادمیدوش ا ریهامو دراوردمو ز لباس

گرفتم تنم رو با حوله  یدوش نسبتا طوالن هیکردمو 



حوله رو  دم،ویکردمو همونجا لباس هامو پوش خشک

 رهیبگ شویسیکه خ دمیچیدور موهام پ

 یکه رو هیبه سم ی،نگاه رونیحموم اومدم ب ،از

 ینشسته بود نگاه کردم ،پوزخند یو یت یجلو نیزم

نگاهش اروم  ینزد حت یبهش زدم و رد شدم،حرف

حال  دهمیشا ایبود مبادا از گذشته  دهیبود،انگار ترس

بگم،راهم رو سمت  یزیدرخشانش مبادا به پدرم چ

 زدم،داغ یآشپزخونه کج کردم ،دستم رو به کتر

 یبرا ییچا هینگاه کردم تازه دم بود، یبود،به قور

دراوردمو  خچالیو نون و مربا رو از  ختمیخودم ر

شروع کردم به خوردن ،ظرفامو شستم و به اتاقم 

 برگشتم 

 

و  ستادمیا نهیا یکردمو جلو از دور موهام باز حولمو

 زیرخت او یموهامو خشک کردمو حوله رو رو

 یحس چیروحم نگاه کردم ،ه یگذاشتم ،به صورت ب

سالم نشده اما ۲۲،هنوز  دیاز صورتم فهم شدیرو نم

 ساله رسوندن ۲۸ای۲۷دختر  هیمنو  یاز لحاظ روح

 



نبودو  ضیاگه مادر من مر خوردیبر م ایدن یکجا به

افتاد  یاتفاقا هم نم نیکدوم ازا چیبود ،ه شمیاالن پ

بالشتم برداشتم و  ریازز موی،سمت تختم رفتم و گوش

 کردم  میزنگ به رها زدم و قرار فردارو تنظ هی

 

 بود  میون۱۱ساعت نگاه کردم  به

شروع کردم به  یهام رو برداشتم و بعداز مدت کتاب

،فقط داشتم خودم رو گول  دمینفهم یچیخوندن ،اما ه

  زدمیم

 

بودمو خودم رو مشغول  میفکر یریغرق در درگ انقدر

 یکتاب هام کرده بودم که متوجه زمان نشدم وصدا

 نی،کتاب رو زم  دایم میشکمم بود که گواه از گشنگ

بخورم ،ته قابلمه  یزیگذاشتم و بلند شدم رفتم که چ

پلو بود،همونو گرم کردم با ماست شروع  ایاوب یکم

کم کم آماده  دیم بود،بایو ن۱کردم به خوردن ،ساعت 

 سر کار  رفتمیم شدمیم

هام رو شستم و سمت اتاقم برگشتم ،موهامو  ظرف

 یو رژ زدم و کم ملیر یبافتم ،کم سیشونه زدمو گ

 یمیشگیهم ی،لباس ها دمیسرمه به چشمام کش



رداشتمو سمت در رفتم ب لمویو موبا فیک دمیپوش

،به سر کوچه  رونیو از خونه زدم ب دمی،کفشامو پوش

،با  اشهنکنه اکبر سر کوچه ب دمیترسینگاه کردم ،م

،خداروشکر  دمیاز استرس لرزان به کوچه رس یپاها

و منتظر  دمیرس یاصل ابانینبود ،پا تند کردم و به خ

 اتوبوس شدم 

مقصد به  سوار شدم تا دیاتوبوس رس یقیدقا بعداز

 یبا ظاهر ها ییاطرافم نگاه کردم ،ادمها یادم ها

 یکس از درون ادم ها خبر نداره ،هرکس چیمتفاوت ،ه

ندارم ،غافل از  یغم چیه کنهیبه من نگاه کنه فکر م

 .... نکهیا

 

 فکر نکنم یچیکردم به ه یسع پوف

شدم و سمت شرکت قدم  ادهیتوقف اتوبوس پ با

سالم  سیگذاشتم رفتم به ر زیم یرو فمویبرداشتم  ک

رفتمو نشستم ،کارامو انجام  زمیکنم که نبود ،سمت م

هم اومد ،بلند شدمو سالم کردم به  سیدادم که ر

 جواب سالمم رو داد  یگرم

 



خودم گفتم ،خوش به حال بچه اش  شیپ ی،لحظه ا 

 داره  یچه پدر مهربون

 یتو بایگذشت ،تقر یاتفاق خاص چیبدون ه یعصر تا

 نداشتم  یو روز کارم دستم اومده بود و مشکلد نیا

 

 میسرم رو باال اوردم که گوش دمویبه گردنم کش یدست

 زنگ خورد.....

 

[ ,11.09.17 21:03] 
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 گذاشته بودم رو برداشتم  زیم یرو یرو که کنار فمیک

 بود  حیدراوردم مس فمیرواز داخل ک میگوش

 

 یوقت یحت زنمیکه باهاش حرف م یچرا وقت دونمینم

که بهم  یندیخوش آ یعالوه بر حس ها  دهیم امیکه پ

  رهیگیسراسر وجودم رو فرا م ده،استرسیدست م

 



 نیها کم یلیخ شمینجوریبفهمه هم یکه کس ترسمیم

 تماس رو وصل کردم  رنیکردن که واسم دست بگ

 

 :سالمانی_مر

 

 ؟ی،خوب زمی:سالم عزحی_مس

 

 بودکه اصال خوب نبودم، نیحالم ا تیواقع

،رابطه من با  شبمیخوردن د یلیدعواو س یماجرا

،همه باعث خوب  شدیکه بهم القا م یو استرس حیمس

 نبودن حالم بود

 

 کردم اروم باشم  یسع 

 

 ؟یخوبم ،خودت خوب ی:مرسانی_مر

 

 صداش رو آروم کردو گفت  یا لحظه

 



فرشته حرف زدو خوب  هیبا شهی:مگه محی_مس

 منو دختر یکنینبود؟تو معجزه م

 

که سراسر وجودم رو فرا  یهمون حس قشنگ باز

 گرفت 

 :گفتم

 

 :من؟انی_مر

 

  یقلبم معجزه ا یکه برا یی:اهوم،توحی_مس

 

 لب گفتم : ریز دمویخند اروم

 

  ی:مرسانی_مر

 

 زم؟یعز یی:کجاحی_مس

 



 :سرکارمم انی_مر

 

 دنبالت ؟ امی:آدرس رو بده محی_مس

 

 ربع به پنج بود هیساعت نگاه کردم  به

 و دست پاچه گفتم  هول

 

  امیم زه،خودمی:ام نه ...چامی_مر

 

 دلم رو لرزوند  یلحظه ا یکه برا ی،خنده ا دیخند

 و قشنگش گفت: رایگ یهمون صدا با

 

مدت  نیکه مثل ا ایب ،زودی:باشه خانومحی_مس

  یقلب و روح ناآروم ش نیارامش ا

 

نداشتم که بگم ،با  یزینگفتم ،درواقع چ یزیچ باز

  شدیدلم قند آب م یکه تو کردیم یحرفاش کار



 

که  دونمیمن آرامش بود،اما نم یهم برا حیمس 

کنم و  انیب ذاشتی،نم یا گهیهرحس د ایخجالت بود 

بهش بگم که دوستش دارم ،هرچند خودش هم تا حاال 

 نگفته بود که دوستم داره ، میمستق

 

 دادیهمه حرفاش گواه از دوست داشتن م اما

 

ها رو جمع کردم و دو تا تلفن آخر رو جواب  برگه

 رفتم  انیافشار یدادم و سمت اتاق اقا

 رفتم داخل  دشییزدم و با بفرما در

 

مرخص  دیندار یبا بنده امر انیافشار ی:اقاانی_مر

 شم؟

 

  دیی،بفرما ی_خسته نباش

 



 ینگاه نهیرفتم ،از آ سیکردم و سمت سرو یخداحافظ

مقنعه ام رو  یبه خودم انداختم ،خوب بودم ،کم

 یرو برداشتم و سمت درب خروج فمیدرست کردم و ک

 حرکت کردم ،

 

نا معلومم فکر کردم  ندهیو آ یبه زندگ ریطول مس تمام

، 

 

کافه بودم ،به کافه  یبه خودم اومدم که جلو یوقت

 افتادم، شیچند وقت پ ادینگاه کردم ،

 یتمام حس ها ادیبودم ، حیکه تنها با مس یبار نیولا

 بار در من رخ داد  نیاول یافتادم که برا یقشنگ

 

 وصف  رقابلیغ یها حس

سوق  زیکافه رو باز کردم و نگاهم رو به همون م در

 حیاز مس یها نگاه کردم ،خبر زیم هیدادم ،نبود،به بق

  دمیمن زودتر رس نکهینبود،مثل ا

 



نشستم  یرفتم و پشت همون صندل زیهمون م سمت

نگذشته بود که در کافه باز شد ،و  ی،چند لحظه ا

 شد  انیچهارچوب در نما یتو حیمس یبایقامت ز

 بلند شدم  دمویرو عقب کش میصندل یزدم و کم یلبخند

 

و فکر  میدیرو م حیکه اون موقع مس یهمون ظاهر با

زدو  یاومد ،لبخند زیمغروره سمت م یلیخ کردمیم

 فتم :گ

 

 :سالم انی_مر

 

 دلم  زی:سالم عزحی_مس

 

  میپررنگ تر شد و هردو نشست لبخندم

 ...بودو با پاهام ضرب گرفته بودم که نییپا سرم
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قرار گرفته بود سرم رو  مینیب یکه جلو یگل یبابو که

 باال اوردم 

 

 رو به رو شدم  میصحنه زندگ نیتر بایز با

  کردیسمتم گرفته بودو با لبخند نگاهم م یدیرزسف گل

 

 

 همه احساسش لبخند نزنم  نیبه ا نتونستم

 

 زدم و گل رو از دستش گرفتم  یینما لبخنددندون

 

 قشنگه  یلیخ ی:مرسانی_مر

 

 :نه به اندازه تو حی_مس

 



 نگاهم رهیچشماش که خرو از گل گرفتم و به نگاهم

 چشم دوختم  کردیم

 

اومد وباعث شد پل نگاهمون  ییدار با منو کافه

 شکسته بشه 

 

 ؟ دیدار لیم ی_چ

 

 ؟یخوریم یجان چ انی:مرحی_مس

 

  کنهینم ی:فرقانی_مر

 

 :دو تا قهوه لطفا حی_مس

 

شدو گفت  لیبه جلو ما یکم حیبعد رفتن کافه دار مس 

: 

 



دلم  گمیم یدلم برات تنگ شده بود ،وقت یلی:خحی_مس

 دنی،بانگاهت باشن دنتیفقط با د یعنیتنگ شده بود ،

 ؟ ی،تو مگه منو دوست ندار شمیصدات اروم م

باره  کیخون رو که به  یانداختم ،گرم نییپا سرمو

 گونه هام اومد احساس کردم  ریز

 

 هم قفل کردم یبود رو تو زیم یرو که رو دستام

  

اال دست هام سرم رو ب یقرار گرفتن دستش رو با

 اوردمو نگاهش کردم

 

 :هوم؟حی_مس

 

لب  یرو یبه عالمت مثبت تکون دادم ،لبخند سرمو

هاش نقش بست ،کافه دار با سفارش هامون اومد 

  دیدستش رو عقب کش حیمس

 



ام حبس  نهیس یمدت نفسم رو تو نیا یتو انگار

  رمیکرده بودم که تونستم نفس بگ

 

 ؟ دیندار اجیاحت یزی_چ

 

 ممنون ری:خحی_مس

 

 دوختم  کردینگاهم م رهیکه خ حیرو به مس نگاهم

 

 ؟یکنیم غیارامش رو از من در نی:پس چرا احی_مس

 

توانم رو جمع کردم که بر فکرم مسلط شم ،لب  تمام

 باز کردمو گفتم :

 

ها  یپنهان کار نیترسم،ازایم ندهی:من از آانی_مر

من  ی،نامادریدونینم یزی،تو راجب من چ ترسمیم

که از  یاز روز یسوژه از منه ،وا هیدنبال گرفتن 

 ها  نیرابطمون با خبر شه ،جدا از همه ا



 

 ختمیاون دختر رو که باعث اون همه اشک ر نتونستم

گرفته بودم که از  میبود رو فراموش کنم و تصم

 بپرسم  حیمس

 میمال هم ش حیمن و مس ندهیاگه قرار باشه درا یحت

 نه؟ ایبدونم  یزیچ حیمن از مس دیبا

 

  دونمیراجبت نم یزیها ،من چ نیاز همه ا ی_جدا

 

رو بهت  یرو که الزمه بدون ی:بپرس هرچحی_مس

  گمیم

 

 تیبپرسم ،خودت راجب زندگ تونمی: من نمانی_مر

 بگو ....

 

کردو  کیخوش فورمش نزد یرو به لب ها وانشیل

 یدست شیرو به پ وانیاز قهواش خودو ل یکم

 نگاه کردو گفت: برگردوند و بهم



 

کردم،  یمرفه زندگ بایخانواده تقر هی ی:من توحی_مس

هست که پدرم رو از دست دادم ،شغلم تا  میسالو ن کی

ساختمان بود که بخاطر  یهمون پارسال مهندس

کارخانه پدرم شدم و بالجبار شغلم  سیپدرم ر تیوص

شبه کنار  کیرو  دمیزحمت کش یلیرو که براش خ

 گذاشتم 

 

 نکهینگرفته بود تا ا یقلبم جا یتو یدخترچیحاال ه تا

.... 

 

 ضربان قلبم باال رفت  دیحرفش که رس ینجایا به

دختر مهربون  هیاون روز تصادف  نکهی:تا احی_مس

فوق العاده ارامش بخش روبه روم  یآب یبا چشما

 سبز شد 

 

 که دلم رو باختم دمیفهمیهمون موقع م دیبا من
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نشسته بودم و سمت خونه ما در  حیمس نیماش یتو

  میحال حرکت بود

تو دلم نبودو استرس تمام وجودم رو فرا گرفته  دل

،ازش قول گرفته  نهیمارو با هم بب یبودکه نکنه کس

 شم  ادهیتر پ نییحداقل چند کوچه پا بودم که

 

کردم به چند  یدادم و سع هیتک شهیرو به ش سرم

 بره  ادمیفکر کنم که استرس االنم  شیلحظه پ

 

از اون  یخودشرو کامل زد اما اسم یحرف ها حیمس

 بهش نکرد یزیاشاره ر یحت ایدختر 

 

و اگر من  هیکنجکاو بودم بدونم که اون دختر ک یلیخ

 ایحق من بود که از گذشته  نیهستم ا حیانتخاب مس

 شم  از حالش باخبر دیشا



 

خجالت  نیدهنم و باز کردم که بپرسم اما ا صددفعه

 نذاشت  یلعنت

 

راحت  یپشت گوش دیفکر که شا نیشدم و باا الیخیب

 شدم  الیخیب پرسمیتر بتونم حرف بزنم و بعدا م

 

دستم رشته افکارم پاره شد  ینشستن دستش رو با

 بهش انداختم که گفت: یهول کرده نگاه یکم

 ،ترسوندمت؟ زمی:آروم باش عزحی_مس

 

 فکر بودم  یتو ستین یزی:نه چانی_مر

 

گناهه،خدا  دونمیاروم از دستش جدا کردم ،م دستمو

دستامو لمس نکنه ،حداقل  کنمیم یچقدر سع دونهیم

هم  ی،از طرف میستیکه محرم ن یمدت نیا یبرا

  رهیبگم که دستمو نگ رهیگیدستمو م یوقت تونستمینم

 



دم که دستش رو سمت اروم از دستش جدا کر دستمو

بردو بعداز چند ترک جابه جا  نشیپخش ماش ستمیس

کردو دستش رو به فرمون  ادیصداش رو ز یکردن کم

 گرفت

 

 _ماکان بند:

 

 تو چشم هام زل بزن رویرو بگ دستم

 خودم شیحس کنم تورو پ بذار

 عشقم دوست دارم  یگیم یوقت

 تموم داروندارم یشیم تو

تو  یباش خوادیبارون خاطره دارم دلم م ریتو ز با

 کنارم

 بارونم من ،آرومم...... ریتو آرومم من ز با

 

که در حال پخش بود  یسکوت به اهنگ قشنگ یتو

 نگاه کردم  رونیو به ب دادمیگوش م

 



تجربه من از  نیبارون و اول نیگرفته بود ،اول بارون

 بارون  نیاول نیهم ریعشق ،ز

 

بهم  یاورد و نگاه نییپا یرو کم کیموز یصدا

 گفت:انداخت و

 

 ازت بکنم؟ یدرخواست هی شهی:محی_مس

 

 دیی:بفرماانی_مر

 

 سر کار؟ ینر شهی:محی_مس

 

 گرد شده نگاهش کردمو گفتم: یچشما با

 

 :چرا؟انی_مر

 

 االن توقع نیاز هم دیشا دونمی:محی_مس



 یکار کن ییباشه اما،من واقعادوست ندارم جا یادیز

 

 فکر نکرده بودم  نجاشیشده بودم،اصال به ا جیگ

 

 دارم  اجیکار احت نی:من...من مجبورم ،به اانی_مر

  دیپارک کردو سمت من چرخ ابونیرو گوشه خ نیماش

 

قبلش  یبهت بگم ول یزیچ هی خوامیم انی:مرحی_مس

 یکه از حرفم و کارم بد برداشت نکن یقول بد دیبا

 

 گفتم که گفت: یا باشه

 

 نی،بخاطر هم دمیکش یسخت میزندگ ی:منم توحی_مس

فرهنگ و لغتم  یواقعا تو کنم،امایحالت رو درک م

 ییکه عاشقانه دوستش دارم بره جا یکه کس ستین

که همه  هیجور طشیکار کنه ،مخصوصا اون جا مح

 مرد باشن  بایتقر

 



 دراوردو بازش کرد  بشیپولش رو از ج فیک

  کردمیبه حرکاتش نگاه م شوکه

حد  نیمن تاا یرو حیمس کردمیواقعا فکر نم من

 تعصب داشته باشه 

رابطه ما  یتعصب برا زانیم نیا کردمیفکر م حداقل

 باشه  ادیشکل گرفته ز ستین شتریب یکه چند وقت

 نیهمه توجه ازا نیدروغ چرا دلم غنج رفت ازا یول

 که به من داشت  یهمه محبت و احساس

 

 رو سمتم گرفت و گفت: یکارت

 

 ریکارتو بگ نی:احیمس_ 

 

 ؟یچ ی:اما براانی_مر

 

 تا بگم زمیعز ری:بگحی_مس

 

 کارت رو گرفتم که گفت: اجبارا



 

،رمزش رو  کنمیحساب رو پر م نی:هرماه احی_مس

 خوادیکارت مال توه فقط دلم نم نیهم پشتش نوشم ،ا

 سر کار  یبر

 

 یا گهیچشم هاش نگاه کردم ،رنگ و حس د به

 گرفته بود 

 رو سمتش گرفتمو گفتم: کارت

 

 هیکه دنبال  کنمیصحبت م سمی:چشم،من با رانی_مر

کارت رو قبول  نیا تونمیباشه ،اما من نم گهید یمنش

 کنم 

 

پر کرد ،اما دستش رو  یرو برق خوشحال چشماش

 یگرفت وکارت رو تودستم قرار یجلو اوردو رو

 دستم برگردوند

 

 زمیعز ریراحت ترم ،بگ ینجوری:احی_مس



 

موفق  حیکه اخرش مس میکارت حرف زد نیسرا انقدر

 گذاشتم  فمیشدو ناچار کارت رو داخل ک

 نگاه مردم  نشیماش توریمان یساعت رو به

  شدیبود اما کم کم داشت شب م۷ ساعت

 

 روشن کردو حرکت کرد رو نیماش

 گفتم : میمونده بود که برسچند کوچه تا خونمون به

 

  رمیخودم م شویخوبه بق نجایهم ی:مرسانی_مر

 

 :باشه حی_مس

 

  ستادمیبشم اما با صداش ا ادهیکردمو اومدم پ تشکر

 ان؟ی:مرحی_مس

 

 برگشتم و گفتم: سمتش



 

 :جانم؟انی_ مر

 

 :مواظب خودت باش حی_مس

 زدمو گفتم: یلبخند

 

 نطور،خداحافظی:تو هم همانی_مر

 

 سمت خونه پا تند کردم شدم و ادهیپ نیماش از

 انداختم و درو بار کردم  دیکل عیسر

 نیا یک ایبه خونه مردمو زنده شدم خدا دمیرس تا

 ....؟ شهیاسترس ها تموم م
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 رو باز کردم و کفش هامو دراوردمو رفتم داخل  در



اومده بود  شهیبابا تعجب کردم ،زودتراز هم دنیباد

 خونه 

 

 زبر لب دادم و اومدم برم به اتاقم  یسالم

 

 _بابا:صبر کن 

 

 نگاهش کنم گفتم نکهیپدرم برگشتمو بدون ا سمت

 

 :بله؟انی_مر

 

 سه؟یتا االن؟چرا لباس هات خ ی_بابا:کجا بود

 

 شدم  سیخ رونی:سر کار بودم،بارونه بانی_مر

 تکون دادو رفت  یسر

 



عذاب وجدان سراسر وجودم رو فرا گرفت ،من  حس

نکرده بودم که بخوام بخاطرش دروغ  یحاال کار تا

رو به  یبعد یدروغ ،دروغ ها نیا دونمیبگم ،و م

 همراه داره 

 

خوب با هم بودن با  یداشتم ،تمام حس ها یبد حس

حس بد عذاب  نیتموم شده بودو جاش رو به ا حیمس

 وجدان داده بود

 

 بلند شد  میگوش امیپ یاتاقم رفتم که صدا سمت

 رونیرو از داخلش ب میگوش دمویکش فمویک پیز

 اوردم 

 رو باز کردم امیپ

  

 خونه؟ یدیان،رسی:مرحی_مس

 

 نوشتم: عیسر

 



 :آره نگران نباشانی_مر

 

تختم گذاشتم و گوشه تخت نشستم   یرو رو یگوش

دادم خوب نشدم و بدتر حس  یهرچقدر خودمو دلدار

 شلوارو تاب  هیلباس هامو با  کردمیگناه م

 

 کردمو از اتاق خارج شدم عوض  یراحت

دوتا  دیچشیکه داشت غذاش رو م هیتوجه به سم یب

 یصاف هیو ییبرداشتمو شستم ،چاقو ینیزم بیس

نشستم ،شروع کردم به پوست  نیزم یبرداشتم و رو

 و خورد کردنش  ینیزم بیگرفتن س

 

 :اما من شام درست کردم هی_سم

رفتار کردم که انگار  ینگاهش هم نکرد ،جور یحت

  ستین

ها گرفتمو کنار  ینیزم بیس یرو یشدم ،آب ،بلند

 گاز گذاشتم  یرو ختمویرو روغن ر تابهیگذاشتم ،ماه

 



هارو  ینیزم بیصبر کردم روغن ک داغ شد س یکم

  ختمیداخلش ر

 

**** 

 

 یشامم رو خوردم به اتاقم برگشتم ،برا نکهیازا بعد

 همون کافه  ادیب یصرفرستادم که فردا ع امیرها پ

 

هم  یساعت گذاشتم و چشمام رو یرو رو میگوش

 خوابم برد  وفتادهین

 

 چشم هارو باز کردم  میاالرم گوش یصدا با

به بدنم دادم و  یتخت بلند شدمو کش قوس یرو از

 رفتم  سیسمت سرو

 

 یو رومو شستم و وارد اشپزخونه شدم ،سرسر دست

 یخوردمو برگشتم به اتاقم ،جلو ریدو لقمه نون پن

موهامو بستم و  شهیطبق معمول هم ستادمویا نهیا



 دمیرو پوش رونمیب یزدم و لباس ها ملیرژ و ر یکم

 برداشتمو از خونه خارج شدم  لمویموبا فیو ک

 

امروز هم اکبرسر کوچه نبود ،به قدم هام  خداروشکر

 یصندل ی،رو دمیرس یاصل ابونیسرعت دادمو به خ

  دیاتوبوس رس قهیدق۱۰انتظار نشستم که بعداز 

 نیقدم مونده بود که برسم به در دانشگاه که ماش چند

 روبه روم توقف کرد حیمس

 

 یشد و با لبخند ادهیناپیسمت شاگردش باز شدو مت در

 شد  ادهیهم پ حیلحظه مس نیسمتم اومد ،هم

 یرنگ نگاهش عوض شد اما در ظاهر جد دنمید با

 گفت: نیمت یلیخ

 

  ریبخ ،صبحیری:سالم خانوم امحی_مس

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 

  ری:سالم صبح شما هم بخانی_مر



 گفت : نایکه مت میحال احوال کرد یکم

 

 گه؟ید می:خوب ما برنای_مت

 

 گفتم: حی:اره،و رو به مسانی_مر

 

 :بااجازه انی_مر

جلو تر برداشت و رفت ،اومدم برم که با  یقدم نایمت

 شدم  ریقافل گ حیچشمک مس

سمتم  یقشنگ وصف نشدن یهمون حس ها دوباره

 هجوم اورد

  

 عیلبم نقش بست ،سر یرو یزده ا لبخندخجالت

 رفتیکه جلوتراز من م نایکردمو مست مت یخداحافظ

 پا تند کرد

 

که  رفتمیسمت ساختمان دانشگاه م نایبا مت داشتم

 شونه ام نشست یمحکم رو یستد



 

شونه ام بود  یکه هنوز رو یسمت دست شوکه

 روبه رو شدم  ایبرگشتم که با رو

 

 خول و چل خودم  یها قی:سالم به رفای_رو

 تربابا چه خبره زشته جلو ملت  واشی:سالم،انی_مر

 

  میوارد کالس شد میزدیبا هم حرف م ینطوریهم

 نشد  یخبر یدیاستاد اومد اما از سع یقیاز دقا بعد

که بخاطر من از  خواستیمهم نبود اما دلمم نم برام

 کالس هاش بزنه

 

[ ,13.09.17 15:55] 

 85#پارت

 

 زیچ چیکس و ه چیونه به ه یدیکردم نه به سع یسع

استاد گوش  یفکر نکنم و فقط به حرف ها یا گهید

 کنم 



 

رو جمع کردم و  لمیاستاد وسا دیاشگفتن خسته نب با

  میاز کالس خارج شد ایو رو نایهمراه مت

 

 یزیچ هیرفته بود که  ایو رو میسالن نشسته بود یتو

  میبخور رهیبگ

 

 مارمونیراجب درس و دانشگاه و ب نایبا مت یکم

 شیکه تا کجا پ دمیپرسیو داشتم ازش م میحرف زد

لبش نقش بسته  یرو یکه بلند یدر حال ایرفته که رو

 بود سمت ما اومد 

 

 خبر مهم دارم  هی نیساکت ش قهیدق هی:ای_رو

 :هوم؟بگونای_مت

 

 یفاب ها قیرف رمیبگ ناروی:االن که رفته بودم اای_رو

صف بودن صداشون رو  یپشت سر من تو  یدیسع

 دنشیند گهید مونیکه از کالس قبل گفتنیکه م دمیشن

 هم خاموشه  شیو گوش



 روشو سمت من گرفت و گفت: ایرو

 

 یزیچ یخودکش گمایکاردستش داده،م تی:عاشقای_رو

 نکرده باشه 

 

دلهوره گرفتم وپاهام شروع  ایحرف رو نیگفتن ا با

 کردم به ضرب گرفتن 

که  یاون روز ی_نکنه بخاطر حرف ها ورفتارها

 بهش زدم ناراحت شده باشه ؟

 

 یزیچ ی،حتما براش کار رمیبابا چرا به خودم بگ نه

 اومده  شیپ

 

  میخورد ریوش کیباال انداختمو ک یا شونه

  میداشت ییدوممون رو با استاد بابا کالس

درس و  دنیشن یبرا میکه باهاش کالس داشت هرموقع

  کردمیم یحرف هاش لحظه شمار

  میبچه ها سمت کالس حرکت کرد با



 

استاد وارد کالس شد ،انگار همه بچه ها  یقیدقا بعداز

درس بودن که تمام تمرکزشون رو  نیمثل من عاشق ا

 استاد گذاشته بودن یسر حرفا

 

با  نکهیا یریادگیکالس امروز رو صرف  تمام

 دیرو با یبرخورد کردو چه سواالت دیبا مارچطوریب

 گذشت  دیپرس دیرو نبا یوچه سواالت

 یودم که با صدااستاد ب یدر فکر حرف ها غرق

  میرفت یسمت درب خروج مویهمهمه کالس بلند شد

 

 برم فعال خداحافظ  دی:خوب بچه ها من باانی_مر

  میری:کجا صبر کن با هم مای_رو

 سرکارم  رمی:مانی_مر

 

  رسونمتیم رهی:باشه تو مسای_رو

 ااصراریبود هرچقدر رو ستادهیا حیمنتظر مس نایمت

 که برسوندش  ومدیکرد ن



 نایاگه به حرف دل من بود ،منم همراه مت هرچند

  موندمیم حیمنتظر مس

 

خودش کرده ،نگاه آخرو  ریفکرم رو درگ بیعج

که امروز زدو دلم رو لرزوند از خاطرم  یچشمک

  رهینم

 فکرش هم برام لذت بخشه  یحت ایخدا

نگاه  ایکه به بازوم خورد شوکه به رو یسقولمه ا با

 کردم

در افق محو  ینجوریکه ا یکنیمفکر  ی:به چای_رو

 ؟یزنیو لبخند ژکوند م یشد

 

 ؟یدونی:مانی_مر

 گفت: متفکر

 :هوم؟ای_رو

 شده  ادیفضول ز دای:جدانی_مر

 

 از بازوم گرفت  یشگونین



 دادمیکه پشت فرمونم وگرنه نشونت م فی:حای_رو

  دهیورپر هیفضول ک

 

  دمیدستم رو به بازوم کش دمویخند

کردو خودش شروع کرد به  یرو پل یشاد اهنگ

 خوندن باهاش 

 

خواننده  دیبخدا ،با یحروم شد نجای:تو اانی_مر

  یشدیم

 

 پررو گفت: پررو

 بهم گفتن  ایلیصدام خوبه خ دونمی:اره م ای_رو

 

شرکت  یجلو یقیحرفا بود که بعداز دقا نیهم با

 توقف کرد  انیافشار

 

  ی،فعال با ی:مرسانی_مر

 



 سور خراب بود شرکت رفتم و اسان سمت

 ستادمیا سیاتاق ر یاز پله ها باال رفتم  جلو یمجبور

 گرفتم و در زدم  ی،نفس

 دررو باز کردم و جلو تر رفتم  دشییبفرما با

  انیافشار ی:سالم اقاانی_مر

 بود؟ ی،جانم امر یریخانوم ام ری_روز به خ

 چطور بگم  دونمی:راستش من نمانی_مر

 شده؟ یزی_چ

 انداختم و گفتم  نییزده سرم رو پا خجالت

کارکردن رو ندارم  طیشرا گهی:راستش من دانی_مر

  دی،اگه ممکنه فرم استفا منو امضا کن

 

 ید؟کسیهست یناراض یزیاز چ یری_چرا خانوم ام

 ناراحتتون کرده؟ ای تتونیاذ

حرف ها  نی،موضوع ا انیافشار ی:نه اقاانی_مر

 ستین ایکار کردن مح یبرا طمیمن شرا ستین

 ،شرمنده ام 



که  یچندروز نیا ی_دشمنتون شرمنده باشه ،شما ط

کارتون  یکه تو دینشون داد یبه خوب دیکار کرد نجایا

مثل شما  یقیدق یماهم به منش د،شرکتیهست قیدق

کارکنانم  یبه ناراحت یمن راض یداره،ول اجیاحت

 کنمیبنده امضا م دیاری،برگه استفاتون رو ب ستمین

  شمیم  تقبلچندروزتون رو هم م نی،دستمزد ا

نکردم که بابتش  ی:ممنونم اما من کارانی_مر

  رمیبگ یدستمزد

گفتم و ازاتاق خارج شدم واقعا  یاجازه ا با

 یچند روز کارکردن دستمزد نیا یبرا خواستمینم

  رمیبگ

دادم ،چندتراول از  انیرو نوشتم و به افشار استفاام

 گذاشت و گفت  یپاکت یتو زشیکشو م

 نیا ی،تو دیارینه ن کنمی:خواهش مانی_افشار

 تیبود مسول ختهیسرمون ر یادیچندروز که کارز

  دیاریبه عهده شما بود خواهشا نه ن شترشیب

و خانوم  سیاز ر یقبول کردم و بعداز خداحافظ ناچار

 رو جمع کردم و از شرکت خارج شدم لمینجم وسا

 همون کافه و منتظرشم  رمیم رها زنگ زدم و گفتم به



 

 گرفتم و سمت همون کافه حرکت کردم  یتاکس

 شدم  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 هیشد ،ته مونده پولمو خرج کراتموم گهید پولم

از  ارانهیکردم و من بعد تا سر ماه گرفتن  یتاکس

  کردمیخرج م دیمقدار حقوقم با نیهم

 کافه رفتم و دررو باز کردم سمت

 زینظرم رو جلب کرد ،سمت م یگرد دو نفره ا زیم

سمت  ییکافه دار با منو یرفتم و نشستم ،بعد لحظات

در کافه باز شد ،نگاهم رو به در  نیما اومد همون ح

 رها به کافه دار گفتم : دنیکافه دوختم و با د

 اومدن... د،همراهمیصبر کن یزحمت کم ی:بانی_مر
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ام رو عقب  یصندل ی،کم ستادیا یدار کنار کافه

سمتم اومد و  یو بلند شدم ،رها با لبخند قشنگ دمیکش

 دستشو سمتم دراز کردو گفت:

  ییدای_رها:سالم به خانوم دکتر کم پ

 

  خودم

 کردیم یجلسه باهام احساس راحت کیبعد از  نکهیازا

 زدم یلبخند

 فشردم و گفتم  یگرم به دستشو

 

بود گرفتار بودم  یمدت زم،شرمندهی:سالم عزانی_مر

  نیبش دییبفرما

 

 دویرو عقب کش شیرو اروم رها کردم ،صندل دستش

 نشست 

بود با همون  ستادهیدار که چندقدم کنارترازما ا کافه

 گذاشت  زیم یمنو سمت ما اومدو متو رو رو

 



 _رها:قهوه تلخ 

 آب لطفا وانیل هی:انی_مر

 

 ی،سفارش ها کشیهمون دفترچه کوچ یدارتو کافه

 کردو رفت  ادداشتیمارو 

کردمو  لنتیسا دمویکش رونیب فمیرو از ک میگوش

 سرجاش گذاشتم 

 

و رو به رها که با  دمیام رو جلوترکش یصندل یکم

 گفتم: کردیهمون لبخند نگاهم م

 

 بر وفق مرادت هست؟ تی:چه خبرا؟زندگانی_مر

 خداروشکر خوبه  ی_رها:ا

  شهی... بهترم مشاای:اانی_مر

 

اب و فنجان  وانیسمت ما اومد و ل ینیدار با س کافه

 گذاشت و رفت  زیم یقهوه رها رو رو



 وانیاز قهوه اش رو خورد و ل یرها نگاه کردم،کم به

و با  کردینگاه م زیبه م رهیرو سرجاش برگردوند ،خ

 غم دار گفت: ییصدا

 

 مونده تا کجا برات گفتم،ادامه بدم؟ ادمی_رها:

 

 یتینبود لبخندرضا ینیمقدمه چ یبرا یاجیاحت نکهیازا

 لبم نقش بست و گفتم: یرو

  لی:با کمال مانی_مر

 

 زیبه م رهیو همونطور خ دیکش ینفس پراز آه رها

 لبش رو تر کرد و گفت:

 

که بهش  یکف آشپزخونه ،مث کس دنی_رها:پدرم با د

شد،کنجکاو و متعجب  ارید،هششوک وارد شده بو

،سمت اشپزخونه رفتم ،با  هیکف آشپزخونه چ نکهیازا

مادرم کف آشپزخونه که غرق خون بود شوکه  دنید

 گهیچون د گمیهمونجا خشکم زد ،از حال پدرم نم



 هیبق واطراف  یرو یحال خودم نبودم و تسلط یتو

 نداشتم 

نا باور به مادرم  ی،با چشمان نییپله ها رفتم پا از

 غرق در خون نگاه کردم ،

 

ون خاطره ها دوباره بغض کرده  فی:با توصانی)_مر

 یدر مهار کردن بغضش داشت ،بعداز مدت یبودو سع

از چشمش  یانگار طاقتش تموم شدو اروم قطره اشک

 ( دیچک

 

 جان مادرم بردم  یلرزونم رو سمت جسم ب دست

کانه ام شوکه تکونش دادم ،با همون لحن کود اروم

 پراز بهت گفتم:

 

به مادرم دادم ،اما انگار نه  ی... تکون ی_رهام:مامان

انگار، دوبار سه بار مادرم رو تکون دادم ،هربار 

ام شدت  هیو گر رفتیصدام باالتر م دادمیتکون م

  گرفتیم

 



 یاز مست فهممیکه حاال م ییسمتم اومدو با دستا پدرم

،ناتوان بود منو  نشده بود اریکه هنوز کامل هوش

چشم هام گذاشت و منو  یدستش رو ذو دویکش یکنار

 سمت اتاقم برد 

 

 دمیکوبیپدرم م نهیمحکم به س کمیکوچ یمشت ها با

 شیبرم پ خوامیکه منو ول کنه م گفتمیو م زدمیم غیج

اتاقم  یمامانم ،اما پدرم سکوت کرده بود،منو تو

 انداخت و درو بست 

 

 یگریپس از د یکیکام و اش دمیبه در کوب محکم

چشم هام کنار  یمادرم از جلو ری،تصو ختندیریم

  کردیم ادتریو شدت اشک هام رو ز رفتینم

همونجا  حالیکه ب ختمیو اشک ر دمیبه در کوب انقدر

چند  دونمیحال افتادم ،نم یب نیزم یدر رو یجلو

 دونمیاتاق بودم ،اما م یساعت بودو چند وقت که تو

به  طیاون شرا یمن تو یوقت گذشت ،برا یلیخ

 اندازه سال ها گذشت 

با  خواستمی،اصال نم ختیریصدا اشک م ی:بانیمر

بزنم که تمرکزش رو به هم  یحرف ایدادن اب بهش 



حرف  یبرداشتم و ب زیم یاز رو ی،فقط دستمال زمیبر

 یسمتش گرفتم دستمال رو ازم گرفت و اشک ها

 گونه اش رو پاک کرد و ادامه داد یرو

 ریافتاد تصو یهم م ی_رها:هربار که چشم هام رو

چشم هام  یباز مادرم جلو یغرق در خون با چشم ها

  شدیم یتداع

 

خودم مچاله شدم بودمو از ترس و  یوحشت تو از

  دمیلرزیفراوان م هیگر

 

فکر  روینداشتم ،فقط تصو یزمان و مکان خبر از

  ذاشتیتنهام نم یحظه امادرم بود که ل

 

چشم هام رو باز کردم اما ازجام  دیچرخش کل یصدا با

بلند شدمو عقب  دهیپدرم ،ترس دنیتکون نخوردم ،با د

مادرم که از  ادی رفتمیکه به عقب م یگرد کردم ،هرقدم

افتادم و  یترس پدرم عقب رفت و از پله ها افتاد م

 ...غرق در خون مادرم ریباز همون تصو

 



گوش هام گذاشتم و چشم هام رو بستم  یرو رو مدست

ام گرفت و  هیزدم ،بلندو گوش خراش ،باز گر غیوج

  دنیبدنم شروع کرد به لرز

در اروم کردنم  یدست هام رو گرفته بودو سع پدرم

 داشت 

 

 _آروم دخترم،آروم باش قربونت برم 

که  یبودم ازش ،اما ترس صحنه ا دهیکرد ،ترس بغلم

بود که  ادیز یچشم هام حک شده بود انقدر یجلو

 باعث شد به پدرم پناه ببرم 

 

هم افتاده  یچقدر گذشت که چشم هام رو دونمینم

 خوابم برد....
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 داریعمم صبح از خواب ب هیگر یتکون ها و صدا با

 یادآوریباو شوکه به اطراف نگاه کردم ، جیشدم ،گ

ام گرفت  هیافتادو دوباره گر میدوهزار روزیاتفاقات د

پناهه  یکه ب یباز کرد،مثل کسعمه آغوشش رو برام

پناه گاهه سمت آغوش عمه ام پرواز  هیو محتاج 

 رهنیبه پ کردیم وازشموهامو ن هیکردم ،عمه با گر

 زدم و به عمه ام نگاه کردم  یچنگ شیمشک

 ردن؟_رها:عمه مامانمو کجا ب 

 خدا  شینبردن عمه،رفته پ یی_جا

 دستم صورتم رو پاک کردم و گفتم : باپشت

 _نه نرفته،بابا مامان رو برد 

 متعجب به من نگاه کردو گفت: یبا چشمان عمه

 _کجا برد عمه ؟

مامانم  شی،منو ببر پ مارستانیبرده ب دیدونم،شای_نم

 ،تروخدا 

 گفت: دویدستش رو به صورتم کش عمه

 عوض کنم _عمه قربونت بره پاشو لباس هاتو



با  یمک راهنیرو گرفت و منو سمت کمدم برد ،پ دستم

 یمشک یتنم کردو جوراب شلوار یدیسف زیر یگل ها

 بست،  یدم خرگوشپام کرد،موهامو شونه زدو

صدا اشک  یب کردیکه منو مرتب م یتمام مدت یتو

  شدیاشک هاش حالم بدتر م دنیو من با د ختیریم

برد،صورتم رو  ییرو گرفت و سمت روشو دستم

 دنی،با د میشست و خشک کردو سمت آشپزخونه رفت

 دیشدم ،با ام ،متعجبیلک چیبدون ه زیآشپزخونه تم

 نشستم  زیم یرو دمیخواب د نکهیا

 مامانم؟ شیپ یبریشد پس منو م ی_عمه چ

 غم زده گفت: یبا چشمان عمه

  برمتیصبحانه ات رو بخور م زمی_اره عز

 یرو که برام لقمه گرفت رو به سخت یا چندلقمه

 قورت دادم و رو به عمه گفتم

 میبر گهی_خوب خوردم د

 دیاز جاش بلند شدو لباس هاش رو پوش یناراض عمه

 میو گفت بر

 رو گرفت و همراه خودش برد دستم

 



چشمم رو به جا گرفتم و نشیپشت ماش یصندل یرو

 دوختم  ابونایخ

 ادهیپ ستادویا یمارستانیب یعمه جلو یمدت بعداز

  میحرکت کرد مارستانیحرف سمت ب یو ب میشد

خانوادمو سمت مادر بزرگم رفتم و  یهمه اهال دنید با

 چادرش رو گرفتمو تکون دادم

 _خانوم جون،مامانم کو؟

لرزان بغلم  یو دستان یاشک یبزرگم با چشمان مادر

  ختیکردو باز اشک ر

بود و  نییبودو سرش پا ادهستیگوشه سالن ا پدرم

  گفتینم یزیچ

 

اسم پدرم رو خوندن ،همه بلند شدندو  یاز مدت بعد

به  یدیرفتند ،همون لحظه تخت سف یدیسمت در سف

اومد ،همه رور تخت  رونیدست چند مردو زن از در ب

 کردند، هیجمع شدندو گر

اون جسم  یرو که رو یدیبزرگم ملحفه سف مادر

مادرم از حال رفت  دنیبودن رو کنار زد ،با د دهیکش

،همه دور مادر بزرگم جمع شدندو از پرستار ها کمک 



بودم ،صورت  رهیامن فقط به مادرم خ خواستن،امایم

تختش  کنم،سمتیاش رو هرگز فراموش نم ینوران

  دنیرفتم و لبم شروع کرد به لرز

 صورت مادرم گذاشتمو گفتم یرو دستمپ

 _مامان 

گونه ام  یم مصادف شد با قطره اشکم که روا جمله

 د،یچک

 شدویصدام بلند تر م زدمیکه مادرم رو صدا م هربار

سمتم اومدو دست هام  یهام دلخراش تر ،پرستار غیج

 رو گرفت 

 رو بردن ، مادرم

دست پرستار فرار کنم و مدام  ریاز ز کردمیم یسع

 که ولم کنه  گفتمیم

 بود.... دهیفا یب اما

کردن و به گمانم  میبستر مارستانیروز رو ب اون

 میروزو ن کیکردن که تا  قیبهم تزر یآرامبخش

 بودم  حالیب



باز  مارستانیب یفضا دنیرو که باز کردم ،با د چشمم

سمج از گوشه چشمم  یمادرم افتادم و قطره اشک ادی

  دیچک

 بودن من شد  داریکه متوجه ب عمه

موهاو  یواومدو دستش رو نوازش وار ر سمتم

 اشکم رو گرفت دویصورتم کش

کنارته ،فقط  شهیعمه قربونت بره ،مامانت هم زی_نر

  یحسش کن هیکاف

نبود که بفهمم عمه  یموقع ها سن و عقلم در حد اون

 از حرف هاش گفتم جی،گ گهیم یام چ

 یوقت شمهیپ شهیهم ی_مامان من مرده عمه چجور

 ست؟یوقت ن چیه گهید

 اورد  نمییدستم رو گرفت و از تخت پا عمه

 برد مارستانیب یکردو سمت درب خروج بغلم

 

نشوند و حرکت  نشیماش یصندل یرو منو

نبودم  ایدن نیا یتو میرفتیکجا م میداشت دونمیکرد،نم

 انگار 



 یکس چیه بینس خوامیاون موقع ام رو از خدا م حال

 نشه 

شدم و همراه  ادهیپ نیبهشت زهرا از ماش دنید با

  میعمه حرکت کرد

 بودن  یکنار قبر یمیعظ تیم،جمعیجلو رفت یقدم چند

 نگفت  یزیبردو و تیمن رو سمت همون جمع عمه

 نگاه کردم  بهش

  ختیانداخت و اشک ر نییرو پا سرش

 رفتم تیرو ول کردمو سمت جمع دستش

 ...کمیکوچ یدست ها با
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رو کنار زدم و سمت  تیجمع کمیکوچ یدست ها با

 مادرم بود رفتم  یآرامگاه ابد یقبر

 هام شل شد و کنار قبر مادرم افتادم  زانو



 سمشیگرفته بودم کامل بنو ادیاسم مادرم که تازه  به

 نگاه کردم 

قبر  یسرم رو رو دمویاسمش کش یرو رو دستم

 ش کردم گذاشتمو بغل

قبر رو بغلم گرفته بودم که انگار قرار بود  یجور

  رنیکه مادرم هست رو هم ازم بگ ییجا نیهم

شده بودن به من  رهیشدو همه خ یبیعج سکوت

 زدیزجه م شیپ یمادر بزرگم که تا چند ی،حت

 

سنگ قبر  یو رو ختمیریصورتم اشک م یپهنا به

  دمیکشیدست م

 فراوان گرفته بود گفتم: غیکه از بغض و ج ییباصدا

 یک شیمن شبا رو پ ؟حاالیو تنهام گذاشت ی_چرا رفت

با  شهیهم ینگفت ترسم،مگهیبخوابم ،مامان من م

که  یمامان ،دوسم نداشت یقولت زد ریز م؟چرایهم

 ؟یتنهام گذاشت

 یتر کرد که صدا نیمن داغشونو سنگ یحرفا انگار

 شد  شتریب شونیو زار هیگر

 کرد منو بلند کنه  یدو سعام سمتم اوم عمه



 _بلند شو عمه قربونت بره 

 مامانم بمونم  شیپ خوامیکن ...م خوام،ولمی_نم

  زدینم یو حرف ختیریصدا اشک م یب پدرم

 ... یحت مویمتنفرم ،متنفر...مادرمو ،زندگ ازش

 

اش شدت گرفت و هق هق امونش نداد  هی:گرانی_مر

 که حرف بزنه 

 اشک هام راه افتاده بود  خودمم

اب دست  وانیل دمویرو عقب کش میصندل عیسر

 نخورده ام رو برداشتم و سمتش رفتم 

 ،یاب بخور اروم ش کمی:رها جان ،انی_مر

از اب رو خورد و اشک هاش رو پاک کرد و  یکم

 زدو گفت: یجون یلبخند ب

 تو رو هم درآوردم ،شرمنده هی_رها:گر

 

گشتم اشک هام رو پاک زدم و با سر ان یلبخند

 کردمو گفتم:

 ؟ی،بهتر زمیعز:نگوانی_مر



 _رها:اره خوبم

  زمیعز هیامروز کاف ی:براانی_مر

 باشه؟ یک مونیدی_رها:باشه ،قرار بع

 بهت گمیم زنمی:بهت زنگ مانی_مر

که به حرفام گوش  یزم،مرسی_رها:باشه عز

نگفتم حرف  یمن تا حاال جز تو به کس ،آخهیکنیم

 هام رو 

 یرو برداشت و خداحافظ فشیبزنم که ک یحرف اومدم

 کردو رفت یمختصر

بهتره بگم چه  ای یزیرها فکر کردم،رها چه چ به

رو داشته که پدرش اونو ازش گرفته؟مگه  یکس

 از پدرش متنفرشه؟ یکس شهیم

 غشونیهاش،که ازم در یمهر یمن با تمام ب پدر

 باز دوستش دارم یکنه،ولیم

 رهارو قضاوت کنم... مهیصفه نکه بخوام ن اشتباهه

رو برداشتمو سمت صندوق رفتم از  فمیشدم و ک بلند

همون پول به اصطالح حقوقم پول کافه رو حساب 

 شدم  یکردمو راه

  یشده بودو ابر کیتار هوا



رها و حس و خالش شده  یغرق در حرف ها انقدر

 بودم که به کل زمان و مکان رو فراموش کردم

دراوردم و به ساعت نگاه  فمیل کام رو از داخ یگوش

 کردم 

باال و ساعت  دیدو زنگ ابرو هام پر امیپ۶، دنید با

 فراموشم شد

 

. 

. 

. 

 :حیمس

 

 شدم  داریدوباره اش از خواب ب دنیبه شوق د صبح

خودم  یو ادکلن رو رو دمیپوش یشلوار رسم کت

کاناپه  یکه حاضرو امادهرو نایکردم و همراه مت یخال

  میحرکت کرد مویرفت نمینشسته بود سمت ماش

 ان،انقدریمر نکهیفکر بودم و خوشحال ازا نیا یتو

داره  اجیبه کارش احت نکهیبراش مهمم که با وجود ا



ازاون  نکهیکارش شد ،و خوشحال ازا الیخیاما ب

 ستیسرتق و لجباز ن یدسته دخترها

 

رو  که از رو به ومدمیم نییرو به پا ابونیخ از

  دمشید

 همون ظاهر ساده و مرتبش  با

  نایمت یاومد،خوب حفظ ظاهر کرد جلو خوشم

 تا چه حد موفق بودم  دونمیرو نم خودم

که  دادیکه منو هول م یطنتیش نیا تونستمینم اما

 کنم مهار کنم  سکیبرم و ر یرآبیز

مطمن شدم  نایکه از رفتن مت یاخر وقت لحظه

زدم که از چشمش دور نموندو  انیبه مر ی،چشمک

 ....بردیبار همون خجالت المصبش که قلب منو م
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 دیکارخونه حرکت کردم و باز به همون ام سمت

 ...دنشیدوباره د

 

 شیشگیهم یرو جا نیماش دمیکارخونه که رس به

راه به  نیپارک کردم و تا ساختمون رو قدم زدم و ب

 سالم کارگر هاجواب دادم 

 

 یاومدم برم داخل که با صدا دمیدفترم که رس به

 سمتش برگشتم  یمنش

 

داخل اتاقتون منتظرتون  یی،اقا انمهریک ی_آقا

 هستند..

 ه؟ی:کحی_مس

 _گفتند عموتون هستند 

 هم رفت و گفتم  یجمله اش اخم هام تو دنیشن با

  دییخوب ،بفرما اری:بسحی_مس

 رو فشردمو دررو باز کردم  رهیدستگ



که امکان داره اخم  ییکردم تااونجا یعمو سع دنید با

 هام رو باز کنم 

 

 نشستم  شییکاناپه رو به رو یرو مویهم دست داد با

 

 یهارو رو ییرو اوردو چا ییچا ینیقربون س مش

 گذاشت و رفت  زیم

 به عمو گفتم: رو

ازکدوم ور درومده که  د،آفتابی:خوش اومدحی_مس

 ؟ دیاز پسر برادرتون کرد یادی

 

 جاش جا به جا شد و گفت یتو یکم عمو

 خواستگار اومده  انایدا ی_ممنونم پسرم،راستش برا

متعجب به  یا افهینشون دادم و ق خبریرو ب خودم

 ابروم رو باال دادم یتا هیخودم گرفتم و 

 شدمو گفتم: لیبه جلو ما یکم و

 :خوب؟حی_مس

  میدار یستی_پسر دوست و همکارمه ،باهم رو در با



 

 گفتم کردمو زیادامه بده و چشم هام رو ر نذاشتم

:شما که مارو به عنوان نامزد هم به همه حی_مس

 د؟یکنیهمکارتون هم اعالم نم نیا د،چرابهیاعالم کرد

 

 یتو یعوض شد و کم یکردم رنگ عمو کم حس

 جاش جا به جا شدو گفت 

 ینشده کس یکه عقدتون رسم یزمان تا خوامی_نم

 بفهمه  یزیچ

 گفتم: دویحرفش ابروهام باال پر نیباا

مارو به  انای:اه؟پس چرا همون روز تولد داحی_مس

 د؟یکرد یهمه معرف

 

 یچند لحظه به نقطه ا ینگفت و ساکت برا یزیچ

 گفت: یشدو بعد از مدت رهیخ

تو  گذرهیمکهمهیسالو ن کی_اومدم بهت بگم که 

  ی،بهتره دست بجنبون ینکرد یوز کارهن

 رفت  یمختصر یشدو با خداحافظ بلند



 

 زیم یمشت شده بودو محکم رو تیاز عصبان دستام

اتاق  یتو یبد یجلوم فرود اومد وباعث شد صدا

 هراسون دررو باز کردو گفت ی،منش چهیبپ

 ن؟یافتاده ؟خوب یاتفاق سیر ی_اقا

  دیی:خوبم،بفرماحی_مس

نگاهش کردمو  یعصب کردیکه هنوز نگاهم م یمنش

 گفتم

  دی؟بفرماااایدی:نشنحی_مس

 دررو بست و رفت  عایکه زدم سر یداد با

دو  ی،رسوا هیبفهمم نقششون چ خواستمیاگه نم بخدا

  کردمیعالمشون م

،عصابم از  رهیکار خودمم گ ییجورا هیک  فیح

که  ینتونستم جواب نکهیعموم خراب بود ازا ییپررو

تونسته  نکهیرو بهشبدم ،اما خوشحال ازا خوادیدلم م

عاشق  کننیکنم که فکر م ینقشمو باز یبودم جور

  خوامشیهستمو م انایدا

باز به  یگذشت ،ول یساعت کارم به سخت چند

 ارامش بخشش یو اون چشم ها انیمر ددوبارهیام



 زیم یرو از رو چمیو کتم رو برداشتم و سو فیک

  رونیاق زدم بچنگ زدم و از ات

 کنم؟ کاریقرار ظهرتون رو چ انمهریک ی_اقا

 فردا  ی:کنسلش کن،هماهنگ کن براحی_مس

 ادامه حرفش نشدم و از کارخونه خارج شدم  منتظر

 مین یرو تو یا قهیدق۴۵ ریمس روندمیسرعت م به

  دمیساعت رس

 ومدیم نیکه سمت ماش دمیدانشگاه د یرو جلو نایمت

 نبود ... انیاز مر ی،اما خبر

 سوار شد و گفت  نایبه موهام زدم مت یچنگ کالفه

 :سالم،حالت خوبه تو؟نای_مت

 ؟یی:آره خوبم،تنهاحی_مس

 :آره چطور مگه ؟نای_مت

 .... میبر یچی،هیچی:هحی_مس
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 افتاده؟ ی؟اتفاق یا ختهی:چرا انقدر بهم رنای_مت

که  ذارهیما م یبه اصطالح عمو نیه ا:مگحی_مس

 یجلو یکه اونجور یحالم خوب باشه؟اون از اون شب

کرد  یاون همه ادم منو نامزد دخترش به همه معرف

دخترش خواستگار  یواسه  گهیاز امروز که م نیا

 یمیکه عقد دخترش رس یتا موقع تونهیاومده و نم

 بگه  یزینشده به همکارش چ

 

 متعجب گفت: کردویبا دهن باز نگاهم م نایمت

 تو؟ شی:عمو امروز اومده بود پنای_مت

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم  کالفه

امروز عمو نقشه  یحساب و حرف ها نی:بااحی_مس

 یهمون شهیم قایهست و دق دهیفایب یکه تو داشت یا

  خوانیکه اونا م

 

 سرش رو تکون دادو برگشت سر جاش  اروم

و  شدمیجوره آروم نم چیعصابم خراب بود،ه یلیخ

 یدستم خال ریحرصم رو سر پدال گاز و بوق ز

  کردمیم



 

 که  وفتادهین یخوب آروم باش،اتفاق یلی:خنای_مت

 نیا یتو گهیمن م وفتاده؟؟؟بهین ی:اتفاقحی_مس

ببرم !رسما داره  شیرو پ ینتونستم کار مین کسالوی

 واضح تر؟ نیعرضه ،ازا یب گهیبه من م

 

هدفشون  فهممیکرد،واقعا نم گهیفکره د هی دی:بانای_مت

به کشتنمون  تیطرز رانندگ نیاروم باش ،باا ه،حاالیچ

 یدیم

 

 کردم آروم شم یآوردم و سع نییسرعتم رو پا یکم

حرف سمت خونه رفتم و  یب میدیخونه که رس به

کردم و سمت اتاقم  یدررو باز کردم،سالم مختصر

 ن باال داد زدم رفتمو از همو

  دینکن دارمیب خوابمی:خسته ام ،محی_مس

جلوش رو گرفت و  نایکه مت ادیخواست سمتم ب مامان

 مانعش شد 

 پرت کردم  یگوشه ا یرو دراوردمو عصب کتم



هامو دونه دونه باز کردم و حوله ام رو  لباس

 ی،بلکه کم ستادمیدوش آب سرد ا ریدراوردمو رفتم ز

رو کاسته کنه نه تنها بهتر نشدم  میاز حرارت درون

رو گرم کردمو دوش  ره،ابیبلکه باعث شد لرزم بگ

تخت دراز  یبا همون حوله رو رونیگرفتمو اومدم ب

خوابم  کردمپهلو اون پهلو  نیهرچقدر ا دمیکش

 بیشدمو ازداخل ج خورد،بلندیزنگ م مینبرد،گوش

 رو دراوردم  میشلوارم گوش

 (بود انایانداختم)دا یمخاطب نگاه به

شد ،رد تماس زدم و  شتریب تمیاسمش عصبان دنید با

 یکنسول کنارتخت برداشتم و رو یهدفونم رو از رو

 کردم  یپل یاهنگ اروم

 

 اروم شم  یفکر کنم بلکم کم انیکردم به مر یسع

 بود  یشیموفق بودم ،اما درونم هنوز ات یحدود تا

 یذهن یریبودمو درگ دهیتا چه مدت درازکش دونمینم

 گوشم کنار زدمو  یداشتم ،هدفون رو ازرو

 بود ۴رو دستم گرفتم ،ساعت  میگوش

  شمیآت نیا یبشه رو یتا اب دمشیدیم دیبا



 اش رو گرفتم و بهش زنگ زدم  شماره

گوشم  یبودم که تو نشیدلنش یمنتظر صدا هرآن

  چهیبپ

 جواب نداد  اما

 نیرو کنارم گذاشتمو باا میحوصله تراز قبل گوش یب

 صبر کردم  زنهیفکر که بهم زنگ م

 نشد  یساعت گذشت اما خبر مین

 دادم  امیپ بهش

 ؟ییکجا انی:مرحی_مس

 حاصل نکردم یصبر کردم اما جواب باز

 دادم: امیپ دوباره

 ؟یدینگرانتم ،چرا جوابمو نم زمی_عز

 کردم  پیدوباره تا عایسر

 !؟انی_مر

 نشد  یربع گذشت باز خبر هی

بار دوم شماره اش  یجام نشستم و برا یتو نگران

 رو گرفتم 

 



 بوق خورد اما جواب نداد یلیدفعه قبل خ مثل

اتاق قدم زنان راه  یشدم و بلند شدم و تو کالفه

  دمیکشیموهام دست م یو تو رفتمیم

  ومدیاز دستم بر نم یکجاست و کار دونستمینم

 تخت برداشتمو چک کردم  یرو از رو میگوش

 نبود یخبر

 نوشتم: زبا

 منو که.. ی؟کشتیدی_چرا جواب نم

 تو ییکجا ان،دختری_مر

 سمت خونتون امی_دارم م

گرفتم برم در خونشون،به عواقبش اصال  میتصم واقعا

 فکرنکردم و واسمم مهم نبود 

و من  ستیازش ن یمهمه که خبر انیفقط مر االن

 نگرانشم 

و حوله  دمویپوش مویکمدم رفتم و شلوار مشک سمت

 در انداختم  یرو رو

 شرتیو اومدم سو دمیپوش یدیشرت جذب سف یت

 زنگ خورد  میبپوشم که گوش مویمشک



 ارویاسمش انگار دن دنیپرواز کردم با د میگوش سمت

 بهم دادن 

 وقفه دکمه اتصال رو لمس کردم  بدون

 

 خانومم.... انی:مرحی_مس

 کبارهیبه  امیهمه نگران دیچیگوشم پ یکه تو صداش

 رفت  ادمی

 حی:جانم مسانی_مر

پراز احساس اسمم  ینجوریبار بود که ا نیاول یبرا

  زدیرو صدا م

  یتو؟مردم از نگران ی:کجا بودحی_مس

 گفت: اروم

 یماریبا ب دیترم با نیا یبرا خوامی:معذرت مانی_مر

کرده  لنتیرو سا میاون بودم گوش شیصحبت کنم پ

  دیببخش دمیبودم نشن

 

 بلند بلند فکر کردم که گفتم: انگار

 گه؟یزنه د مارتی:بحی_مس



 کردو اروم گفت: یقشنگ خنده

همه فقط  نیا یو زنگ زد یداد امی:اهوم،پانی_مر

 ؟یکارمم داشت ای ینگران شد

 االن نینمت،همیبب خوامی:جفتش ،محی_مس

 فردا؟ میبذار شهی؟نمی:االن؟واسه چانی_مر

و  ختمی،چون االنه که به هم ر شهی:نه نمحی_مس

 که آروم شم... نمتیبب خوامیم
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 :انیمر

 

باز کردمو به تماس ها نگاه کردم  مویقفل گوش عیسر

 بود حی،از مس

 هاش رو تندتند باز کردمو خوندم  امیپ

آب قند  لویک لویدلم ک یتو شیهمه نگران نیا دنیازد

 شدیم



 

بار بود که من زنگ  نیاول یزنگ زدم ،برا بهش

  زدمیم

 

 جواب داد: عیسر یلیخ

 خانومم.. انی:مرحی_مس

پس  یبود از خوشحال کیدوکلمه نزد نیا دنیشن با

  وفتمیب

 درون:جنبه داشته باش  ی_ندا

 چطور شد که گفتم : دونمینم

 ح؟ی:جانم مسانی_مر

حرف هاوصداش قدرت تکلمم دست  دنیبا شن انگار

قلبم بود که با احساسش زبانم رو  نیخودم نبودو ا

 کردیم انیکلمات رو بااحساس ب یجور کردویاداره م

  دمیکشیخجالت م یکه خودمم تعجب و گاه

 

 گه؟یزنه د مارمیب دیکه پرس یوقت



بهتره بگم حسادتش  ایت،یحس مالک نیازا نتونستم

 خنده ام رو پنهان کنم 

  دمیخند زیر

  نهیمن رو بب دیبا گفت

آسمون نگاه کردم ،هنوز ساعت پنجو ربع بود اما  به

 بود  کیتار بایبودن هوا تقر یبخاطر ابر

 هیدفعه هم بهانه دست سم نیا خواستمینم

به خونه بدم اما با گفتن حذفش  ررفتنیبخاطرد

 نتونستم مخالفت کنمو قبول کردم 

 دنشیبه د لیما دایبود که خودم هم شد نیا تیواقع

که داشتو  یاز ضربان تند قلبم و کشش نویبودمو ا

 متوجه شدم  کردیم حیمس یکه برا یابراز دلتنگ

 

 ؟یی:کجاحی_مس

 ... ابونِ ی:خانی_مر

  امی:همونجا بمون االن محی_مس

رو  میبزنم بازقطع کرد ،گوش یبذاره حرف نکهیا بدون

و  رفتمیم نییدستم گرفتم و قدم زنان اروم رو به پا

 فکر بودم  یتو قیعم



سرم انگار اکو  یتو ششیچند لحظه پ یها حرف

  شدیم

 بیسراغم اومده بودو عج یوصف نشدن یخوشحال

مهمم که  یکی یانقدر برا نکهیشاد بودم،آره شادازا

 ینیبوق متمددماش دونه،بایمنو باعث ارامشش م

و بهش نگاه کردم که با  دمیهم کش یاخمام و تو

 رو به رو شدم  حیصورت کالفه مس

لب  یاروم رو یاخمامو باز کردم و لبخند دنشید با

 هام اومد،درو باز کردم و نشستم 

  زدلمی:سالم عزحی_مس

اروم گرفته بود و باعث شد صورتمو سمتش  صداش

 برگردونمو نگاهش کنم

 :سالم،تو حالت خوبه؟انی_مر

 دادو گفت: به اطراف تکون سرشو

  ینگ یبگ ی:احی_مس

 شده؟ یزی:چانی_مر

 فقط سرش رو به عالمت نه تکون داد  باز

 دونمیها چشم دوختم ،نم ابونیجام برگشتم و به خ سر

  رفتیداشت کجا م



هردو  ریمس یو تو میرو رفته بود یادیز ریمس

که در حال  یکالم یب کیسکوت کرده بودبم و به موز

  میدادیپخش بود گوش م

 ینجوریا یبدونم چ خواستیبودمو دلم م نگرانش

کوچه  هی یتو دیچیپ نیح نیحالش رو خراب کرده هم

  شدیوصل م یمیخونه قد هیبن بست که تهش به 

 برگشتم سمتش و گفتم: متعجب

 ؟ یچرا اومد نجای:اانی_مر

خلوت  یکه دوراز چشم همه ،تو نجای:اومدم احی_مس

  رمیدونفرمون ازت ارامش بگ

گونه هامو  یدن جمله اش مصادف شد با داغش تموم

 انداختم  نییسرم رو پا

  دیرو باز کرد رو به من چرخ کمربندش

گذاشته بودم و با نخون هام  فمیک یهامو رو دست

 دستم نشست  یکه دست گرمش رو کردمیم یباز

 رو باال گرفتمو نگاهش کردم  سرم

دوستش دارم  نکهیبهش بگم که با وجود ا خواستمیم

  رهیگیاما گناهه که دستمو م

  دیدهنم ماس یکه کرد حرف تو یبا کار یول



 

 شدیم قیکه تا االن با بودنش بهم تزر ییحس ها تمام

 طرف  هی

 طرف  هیدستم نشوند  یکه رو یبوسه ا حس

 دستم گذاشت  یداغش رو رو یکه لب ها یوقت

 چشم هام رو بستم و غرق لذت شدم  ناخداگاه

به خودم اومدم که لبهاش رو از دستم جدا کرده  یوقت

  کردیبود و با لبخند نگاهم م

انداخته بودمو روم  نییزور خجالت سرم رو پا از

 بلندش کنم  شدینم

 

 یکردو همچنان که دستمو تو یاروم قشنگ خنده

 دستش گرفته بود گفت:

 جون دلم  ی:احی_مس

کارش  نیباا دونستی،نم کردوینوازش مدستمو پشت

  شهیدرون من م یباعث چه اتفاقات قشنگ



خودش رو به  شیپراز احساس و تندترازدفعات پ قلبم

قلبم بلنده که  یحس کردم انقدر صدا دیکوبیام م نهیس

 هم صداش رو بشنوه  حیممکنه مس

 هام تندو نامنظم شده بود و گرمم بود  نفس

 بدنم داغ شده بود  تمام

 تم بهش نگاه کنم رو باال اوردم اما نتونس سرم

 گفتم: شدیم دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 ن؟ییپا یرو بد شهیش شهی:مانی_مر
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نداد  نییرو پا شهیش دیخند زیمتوجه حالم شد،ر انگار

بعد  هیرو زد و چند ثان یاما دکمه ا

خنک  یباز شد و هوا نشیسانروف)مونروف(ماش

 هجوم آورد  نیبه داخل ماش رونیب

 دمیکش یقیخنک که به صورتم خورد نفس عم یهوا

همچنان دستم رو گرفته بودو  حی،مساروم شدم یو کم



داده بودو چشم هاش  هیتک یصندل یسرش رو به پشت

دونستم وبهش نگاه  متیرو بسته بود،فرصت رو غن

کردم،حاال که چشم هاش رو بسته بود راحت 

 نگاهش کنم  نستمتویترم

 ؟یدی:پسندحی_مس

 گفتم: متعجب

 ؟ی:چانی_مر

دادو  هیتک یهاش رو باز کردو سرش رو از پشت چشم

 زدو گفت: یبه چشم هام نگاه کرد،لبخند قشنگ

 ؟یدیدلت نشستم؟پسند ،بهی:انقدر نگاهم کردحی_مس

  شییو پررو طنتیهمه ش نیام گرفته بود از ا خنده

 مت مثبت تکون دادمزدم و سرم رو به عال یلبخند

 قلبش گذاشت  یرو سمت قلبش برد و رو دستم

دوختم  ابونیزده و شوکه نگاهم رو به خ خجالت

 کمرم نشست  یاز خجالت رو ی،عرق سرد

 ... یارومش کرد یچجور نی:ببحی_مس

درون  ینشون بدم ،از طرف یچه واکنش دونستمینم

خودم غوغا بود و تپش قلبم باز باال رفته بود 



 رهیبهش نگاه کردم  خ یزدم و لحظه ا ی،لبخند

  کردینگاهم م قیوعم

و اون  دمیکش رونیدستش ب ریدستم رو از ز اروم

 کرده بود گذاشتم  خیدستم که  یدستم رو رو یکی

 شده ... رمیمن د حی:مسانی_مر

اموش کردم زمان رو فر زم،پاکی:باشه عزحی_مس

  رسونمتیاالن م

رو روشن کردو از اون کوچه بن بست خاطره  نیماش

  میدور شد زیانگ

 گفتم: میدیکه رس یاصل ابونیخ به

  نهیبب یکس ترسمیمن خودم برم؟م شهی:مانی_مر

 یشد ادهی:مگه دفعه قبل که چند کوچه باالتر پحی_مس

 متوجه شد؟ یکس

  ترسمی:اممم...نه .اما ... مانی_مر

  زمی:نگران نباش عزحی_مس

 شترینکردم چون خودمم دوست داشتم ب اصرار

 ...ذاشتیحس ترس که نم نیکنارش باشم ،لعنت به ا



شدم و  ادهیستاد،پیچند کوچه مونده به خونمون ا 

 کنم که گفت: یاومدم خداحافظ

 ان؟ی:مرحی_مس

 :جانم؟انی_مر

 زدو گفت: یچشمک

  زمی:مواظب خودت باش عزحی_مس

 زدم و گفتم: یپراسترس لبخند

 :چشم،توهم ...مواظب خودت باش انی_مر

هوا براش تکون دادم و  یتو یرو برداشتمو دست فمیک

 یقدم هام رو تند کردم وبه پشت سرم نگاه کردم ،تو

 محو شد دمیکوچه از د چیپ

 باز کردمو رفتم داخل  دیبا کل دررو

پشت سرم بستم و رفتم داخل ،مثل اکثرموقع ها  دررو

 شهیخونه نبودو خونه سوت وکورتراز هم یچکیه

خوردم  یآب وانیپووف سمت آشپزخونه رفتم و ل

خونه شرف داره به نق زدن ها و  ی،سوت و کور

  هیسم یدردسر ها

گذاشتم و سمت  ییظرف شو نکیس یرو تو وانیل

 لندشد ب میگوش یاتاقم رفتم ،همون لحظه صدا



که اومده بود  یامیخارج کردم و پ فمیرو از ک میگوش

 رو باز کردم 

 خونه؟ یدی:رسحی_مس

 زمی:آره عز انی_مر

 یتختم که دوباره صدا یرو بذارم رو میگوش اومدم

 بلند شد  امشیپ

 بود: حیکردم ،مس بازش

چقدر سخته برات  دونمیبابت امروز،م ی:مرسحی_مس

 غیوجودت رو از من درر یول یکه دار یطیشرا یتو

 ...یکنینم

بغلم  یتخت نشستم پاهامو تو یتختم رفتم و رو سمت

 دادمو نوشتم  هیجمع کردمو به تاج تخت تک

  زمیهست عز فهی:وظانی_مر

تخت گذاشتم ،راستش  یرو رو یزدمو گوش یلبخند

 نکردم  رهیذخ میگوش یهنوز شماره اش رو تو

 شم  چارهیوب نهیبب یکس ترسمیم

 کمدم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم  سمت



 شیکه چندوقت پ یگل یکمد رو که باز کردم بو در

 دیبهم داده بود به مشامم رس حیمس

گل نگاه کردم ،دستم رو سمت گل بردم حاال برگ  به

اول  ییبایمن همون ز یهاش خشک شده بود ،اما برا

 رو داشت 

که  ابونمونیافتادم که گل رو بهم داد،به خ یروز ادی

و  نهینب یگذاشتم که کس فمیگل رو اروم داخل ک دمیرس

از  واشیداخل اتاقم اومدم دررو بستم و گل رو  یوقت

 کمدم گذاشتم  یو تو دمیکش رونیب فمیداخل ک

که هنوز از  یرو سرجاش گذاشتم ،چشمم به شال گل

 لک شده بود افتاد  حیخونه مس

 زدم  یاون شب لبخند یاداوریکردم ،با  بازش

به  دمویخر یبعداز مراسم ،شال خوش رنگ یچند

بهم داده بود بهش دادم ،به  ایکه رو یشال نیهم یجا

شال گم شده هرچند گفت اون رو از اولم  نکهیبهانه ا

رو  دمیکه خر یخودم داده اما قبول نکردم و شال یبرا

 بهش دادم....

 

  ومدینم بارون م یهام رو عوض کردم  بو لباس



 م رفتم و بازش کردم پنجره اتاق سمت

  ومدیداشت م بارون

 شهیبراورده م یکن ییموقع بارون هر دعا گنیم

واز اتاق  دمیخونه ام پوش یلباس تو یرو یشرتیسو

 کیکوچ اطیخارج شدم دررو باز کردمو وارد ح

 خونمون شدم 

 رو به آسمون دوختم و دست هام رو باال اوردم  نگاهم

 رو بستم و با خدا دردو دل کردم و دعا کردم  چشمام

چرخش  یفرستادمو اومدم برم داخل که صدا یصلوات

 داخل در باعث شد سمت در برگردم  دیکل

 پشت سرش بست اومد داخل و دررو هیسم

 :سالم هی_سم

 گفتم: الیخ یازش گرفتمو ب نگاهمو
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 کی:علانی_مر



رو دراوردمو رفتم داخل ،در اتاقم رو بستم و  مییدمپا

 دمویموهام کش یال یموهام رو باز کردم دست

 تختم گذاشتم  یرو دراوردم و رو شرتمیسو

گردنم باال  ریپتوم رو تا ز دمویتخت دراز کش یرو

 دیباریکه م یاز پنجره به آسمون و بارون دمویکش

 دلم به خدا گفتم: ینگاه کردم تو

 کن  ریآخرعاقبتم رو بخ ای:خداانی_مر

 کردم بخوابم  یهام رو بستم و سع چشم

 یداغش،لمس بدنش که دستمو رو یها اددستیاما،

  رفتینم ادمیقلبش گذاشته بود از 

بودم و  حیهام رو بسته بودمو غرق در فکر مس چشم

 لبم از فکر بهش نقش بسته بود یرو یلبخند

 نم بارون کم کم خوابم برد  یصداوبو با

چند ساعت بود و چه وقت بود که خوابم برده  دونمینم

 چشم هام رو باز کردم  کهیزن نیا یبود ،با صدا

 

**** 

 



 :حیمس

 

 ویگوش دمویپوش شرتمویکه تموم شد ،سو تماس

چنگ زدمو از خونه خارج  زیم یرو از رو چمیسو

 شدم 

که داده بود رفتم  یسرعتم باال بود به آدرس بایتقر

گفته بود شدم ،از همون اول که یابونیوارد همون خ

 ابونینگاه کردم که نکنه گمش کنم ،اواسط خ ابونیخ

  دمشیغرق در فکر و لبخندش د

سوار شد  یلبخندش لب منم کش اومد ،وقت دنید با

کوچه هارو رد  نطوریکجا برم ،هم دونستمیواقعا نم

کوچه بن بست خلوت افتاد داخل  هیکردم که چشمم به 

 برگشتم  انیکوچه پارک کردم و سمت مر

لپ  ی،اون جور کشهیخجالت م یاون جور یوقت

،حس و  ندازهیم نیی،و سرش رو پا ندازهیهاش گل م

با  یمن حت ایاد،خدایسراغ من م یوصف نشد یحال

  شهیم ررویخجالتش هم دلم ز دنید

 



انگار اب رو قلبم گذاشتم ، یکه دستش رو رو یوقت

 یزیاز هر چ یشد ،قلبم اروم شدو فکرم خال شمیات

زودتر فراهم شه و من  گهیکه م یطیکاش شرا ی،ا

 یاز کس یاسترس و ترس چیرو کامل و بدون ه انیمر

 داشته باشم 

 

کردمو سمت خونه  ادهیرو چندکوچه باالتر پ انیمر

 برگشتم 

 ای هیابر اهوای، رونمیب انیهربار که با مر بهیعج

  بارهیبارون م

  انهیخونه  دهیرس نمیدادم بب انیبه مر یامیپ

داشت برد  یرو رو میراحت شد گوش المیکه خ یوقت

 کردم  یپل یکیگذاشتم و موز

 

کالم و اروم  یب کیبارون بااون موز یتو نطوریهم

 زنگ خورد  میکه گوش روندمیم

 ستمیاوردم و تماس رو به س نییرو پا کیموز یصدا

 و جواب دادم وصل کردم 

 :بله؟ حی_مس



 ؟یی:سالم داداش کجانای_مت

 خونه چطور؟ گردمی:دارم برمحی_مس

 م؟یمنتظر بمون میگفت میانداخت:سفره رونای_مت

 ...رسمیتا من م دی:شما شروع کنحی_مس

 

**** 

 

 :انیمر

 

که  یتخت نشستم ،با اخم یرو باز کردمو رو چشمم

 ابروهام نشسته بود گفتم: انیم

 ه؟ی:هوم؟چانی_مر

به خودت  کممیلباس رو بپوش  نیا ری:بگهی_سم

 برس

 نگاهش کردمو گفتم: متعجب

 ؟ی:واسه چانی_مر

  می:امشب مهمون دارهی_سم



 دابیبپوشمو سرخاب سف نویا دیکه من با هی:کانی_مر

 بمالم؟

  یپرسیچقدر سوال م گهی:بپوش دهی_سم

 یرفت ،به لباس نگاه رونیگفت و از اتاق ب نویا

بود  یسنگ کارشده ا یانداختم ،کت و دامن سورمه ا

  یساتن سورمه ا یبا روسر

  دیرسیو به نظر گرون م کیش یلیخ لباس

اتاق خارج شدم به اطراف نگاه کردم ،خونه برق  از

 یشسته شده تو وهیاپن چندنوع م یافتاده بود و رو

 شده بود دهیچ یکاسه ا

ا تا حاال خونه م یبه اطراف نگاه کردم ،تو متعجب

 نبود  کجایها باهم  وهینوع م نیا

 یتا حاال برا یگیو نم یدونیم یزیچ هی:تو انی_مر

  یکردینم ینجوریمهمون ساده ا کی

داشت و  یا گهید یکردم نگاهش رنگ و بو حس

 فاصله داشت تیفرسنگ ها با واقع گفتیکه م یزیچ

 ،برو  یپرسیچقدر سوال م گهیمهمونه د هی:هی_سم

 رفتم و دست و صورتم رو شستم  سیسرو سمت



قرار گرفتم و موهام رو شونه زدمو باال  نهیآ یجلو

 بافتم  سیبستم و گ

 یدامن کوتاه ریز یساپورت مشک دمویرو پوش لباس

کت رو تنم کردمو  دمیزانوام بود پوش یکه تارو

 ام رو سرم کردم  یروسر

اگر هم  خواستمی،نم هیخبر هی گفتیبهم م یحس هی

 بشه  خوادیم هیاونچه که سمهست  یخبر

 تخت نشستم  یکنم رو شیارا نکهیبدون ا پس

 اتاقم باز شدو.... در
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 وارد اتاق شد  هیباز شدو سم دراتاقم

نگاهش  یوقتبهم انداخت و یبه باال نگاه نییپا از

 دویهم کش یصورتم ثابت شد اخم هاش و تو یرو

 گفت:

 :مگه نگفتم به خودت برسهی_سم



 هیساده هست؟ یمهمون هی ی:مگه نگفتانی_مر

 نمیکردن نداره،بب رایآراو نقدریساده که ا یمهمون

 شیکه انقدر آرا یعروس یبر یخوایخودت مگه م

 ؟یکرد

رفت و دررو با حرص  رونینزد و از اتاق ب یحرف

 بست 

 باز شد  هویدر اتاقم  قهیدر اومدو بعد از چنددق یصدا

وارداتاق شده خواستم  ینجوریا هیسم نکهیفکرا با

 دنیبارش کنم ،اما با د چاریدهنم رو باز کنم چندتا ر

 یماه نی،و دهنم ع دیدهنم ماس یپدرم حرف تو

 خارج نشد  یبازوبسته شد اما حرف

 سمتم اومد  پدرم

 دادم  یلبم سالم ریبابا نگاه کردمو ز به

 

 تر شد و گفت: کینزد یسالمم رو دادو قدم جواب

 

 یهر اتفاق خوامیازت م ادی_بابا:امشب قراره مهمون ب

 پدرم گفت خوب؟ یهرچ یخواستن بگ ینظر ایافتاد 

 



ساده هست،چرا  یمهمون هیگفت  هی:اما سمانی_مر

 وفته؟یب یساده اتفاق خاص یمهمون هی یتو دیبا

سال ۲۲نداشته باش  یکاراش کار نی_بابا:تو به ا

  یبزرگت نکردم که حاال جوابم بد

 رفت  رونیبرداشتو از اتاق ب یقدم

 تخت نشستم  یباال انداختم و رو یا شونه

 شده یبرام عاد گهیحرفا د نیا

از اتاق  دیزنگ در به گوشم رس یبعد صدا قهیدق چند

 نیا هیک نمیداشتم بب لیخارج شدم و به شدت تما

 زننیدرازش حرف مکه امشب انق یمهمون

 

بهم انداخت و با  ینگاه هیاتاق ک خارج شدم سم از

 حرص گفت:

 

 یتو رون؟برویب یایگفت از اتاقت ب ی:کهی_سم

 این رونیآشپزخونه و تا نگفتم ب

  هی:برو بابا مگه خواستگارانی_مر

 گفت: دویهم ساب یهاش رو رو دندون



 ...ی:برو تا عابرمون رو نبرهی_سم

 تراز خودش گفتم: سمج

  رمی:نمانی_مر

روش رو  یسالم زن یبزنه که با صدا یحرف اومد

 شد  یسمت زن چرخوندو مشغول سالم و احوال پرس

 

 زن چقدر آشناست  نیا افهیق ایخدا

کردو رفت داخل ،هرچقدر به مغزم  یمن هم روبوس با

 زنهیکه انقدرآشنا م دمشیکجا د دمیفشار اوردم نفهم

 

 بایوارد شد تقر یرنگ یبا کت و شلوار قهوه ا یمرد

مودب و  یلیباشه ،خ خوردیهم سن و سال پدرم م

 سالم کردو رفت داخل  یجد

 ساله باشه ۴۰ای۳۵ خوردیکه بهش م یدرآخر مرد و

که با  کردیم یاحوال پرس هیشد داشت با سم وارد

 دهیک پوش یبااون دست گل و کت شلوار مشک دنشید

 کردم بود شوکه نگاهش 



اش رو فراموش  رهیچندش و خ ینگاه ها شهیم مگه

 کنم

زدو جلو  یام لبخند مسخره ا رهینگاه خ دنید با

 دادو گل رو سمتم گرفتم  یاومدو سالم

 رو گرفتم و رفت داخل  گل

 دنشیو متعجب از بعداز چندماه دوباره د شوکه

به  هیکوب شده بودم که با سقولمه سم خیسرجام م

بازوم به حودم اومدم و رفتم داخل آشپزخونه و گل 

  نیزم دمیرو کوب

 

 نباشه  کنمیکه فکر م یزیاون چ کردمیدعا م دعا

 یدست گلو مهمان نیتن ما و ا یلباس ها نیا ایگو اما

 گفتیم یا گهید زیچ

 

اتل  یبا پا مارستانیاز ب یوقت شیبه چند ماه پ کینزد

ن ،و حاال دوباره بسته اومدم خونه ،خونمون بود

 برگشتن 

  رفتمیاتاقم رژه م یتو یداخل اتاقم و عصب رفتم



همه دروغ و کلکشون  نیگرفته بود ازا حرصم

 ک گفت  هیسم یچه مدت گذشت که با صدا دونمینم

  اریرو ب ییدخترم چا انی:مرهی_سم

رو درس  طانیزن چقدرپررو بود ،ش نیاایخدا یوا

 دادیم

رو دستم گرفتم و  رهیاشپزخونه رفتم و دستگ سمت

از قبل اماده شده  یفنجان ها یاماده شده رو تو ییچا

  ختمیر

چه  دونستمیو نم دیلرزیدست هام م تیعصبان از

 کارشون نشون بدم  نیا یمهمون نیبه ا یعکس العمل

رو بردم و از بابا شروع کردم که برنداشت و  ییچا

 گفت:

  شونی_بابا:ازا

تعارف  ییکه هم سن پدرم بود رفتم و چا یردم سمت

 برداشت  ییکردم و دوباره برگشتم سمت پدرم و چا

 زد  یرو برداشت ولبخند ییچا دمیزن ک رس به

 تعارف کردم  ییساله رفتم و چا۴۰همون مرد  سمت

 یحت ی،اما ذره ا کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 نگاهش نکردم  یذره ا



نگاهش کنم،اما  خواستیم ایگو یطوالن یاز مکث بعد

تعارف  هیرو برداشت ،به سم ییموفق نشد،چا

 یرو جلوش گذاشتمو خودم هم رو ینینکردمو س

 کنارشون نشستمو نگاهم رو... نیزم

 

[ ,18.09.17 05:08] 

 95#پارت

 

 که در حال صحبت با پدرم بود چشم دوختم  یمرد به

امشب  نکهیغرض از مزاحمت ا یریام ی_خوب آقا

دوتا جوون  نیکه اگه خدا بخواد دست ا میاومد نجایا

 دست هم  یتو میرو بذار

 

کل خونه داره دور  کردمی،حس م دیاز سرم پر برق

 بود؟ ی،منظورش از جوون ک چرخهیسرم م

نبود  یاطراف نگاه کردم جز من که مجرد بودم کس به

 ،نکنه...نکنه منظورش اون پسره هست ....

و شوکه و  دمیشنیرو نم ییصدا چی،ه ایخدا یوا

  کردمیمتعحب به اطرف نگاه م



 بابا نگاه کردم که گفت: به

 نداره  یاشکال کنمی_بابا:خواهش م

 به من گفت: رو

 کن  ییبابا آقا مهرداد رو به اتاقت راهنما انی_بابا:مر

 دخترم  انی_بابا:مر

 بابا به خودم اومدم و گفتم: یصدا با

 :بله؟انی_مر

 کن  یی_بابا:اقا مهرداد رو به اتاقت راهنما

 بلند شدم و سمت اتاقم رفتم که پشت سرم اومد اجبارا

 بود  نیینگاهم پارو باز کردم و سرم و دراتاقم

 و کالفه گفتم: حوصلهینگاهش کنم ب نکهیا بدون

  دیی:بفرماانی_مر

 یکه حس کردم پوزخند یچندش لحن خشک و با

 حرفش بود گفت: یچاشن

  دیی_مهرداد:شوما بفرما

و وارد اتاقم  ستادمیمسخره اش نا یتعارف ها منتظر

 شدم 



 سرم اومدو دررو بست  پشت

چرا با بسته شدن در حس ترس تمام بدنم رو  دونمینم

 فرا گرفت 

 و با دستم به تخت اشاره کردم  ستادمیا یکنار

 تخت نشست  یرو

ام رو که رنگ و روش  یو چوب یمیقد نهیآ یصندل

 یادیرفته بود رو برداشتمو روبه روش با فاصله ز

 نشستم 

به  یلیتما چیهنوز نگاهش نکردمو ه خورمیم قسم

 نگاه کردن بهش نداشتم 

  شدینگاهش به وضوح احساس م ینیسنگ

 گوش خراشش بلند شد  یکردو صدا یمصلحت سرفه

نه  شتمیخانوم کوچولو ،من نه عاشق پ نی_مهرداد:بب

کلوم  هیحوصله ادا اطفار)اطوار(ونازو کرشمه دارم ،

چون و  یب یبهت بگم که مجبور ینیراست و حس

 وسالم نامه تمام  یچرا زنم ش

 ظیکه زد صورتم از غ ییلحن حرف زدنش و حرفا از

 جمع شد و سرم رو باال اوردم و نگاهش کردم 



اشتباه  دونیبا چال م نجارویا:فکر کنم شما انی_مر

نگاه به خودتون  هینگاه به من و  هیاقا ، دیگرفت

 چیدخترتونم ،و ه یمن جا دیشیمتوجه م دیبنداز

 ناکرده زن شما بشم  ییکه بخوام خداا نمیبینم یاجبار

 یکه با صدا رونیبلند شم و از اتاق برم ب اومدم

 بلندش سرجام نشستم بایتقر

  نی_مهرداد:بش

نداره کوتاهش  ی_مهرداد:زبونت درازه،اما اشکال

چون پدرت به  ی،مجبور گهیمطلب د هی،و اما  کنمیم

 رو با من صاف کنه  شیمن بدهکاره ونداره بده

 ... ونیمل۱۰۰قرون دو هزار  هینه  اونم

 

 یچشم هام جمع شده بود و تمام حس ها یتو اشک

باره  کیام به  نهیس یمهرداد تو یبا حرف ها ایبد دن

 جمع شد 

 خواستیبود بغضم رو مهار کردم،دلم نم یهر سخت به

  نهیاشکم رو بب

 ؟یچ ی،برا ونیمل۱۰۰:انی_مر

 زدو گفت: یپوزخند



_مهرداد:قمار دختر جون قمار...حاال هم بهتره با 

 یو زنم ش یچون و چرا بله رو بد یزبون خوش ب

 . ارمی،وگرنه دماراز روزگار تو پدرت در م

 رونیرو گفت از اتاق ب نی،ا دیند یدیهم شتر د حاال

 رفت

 به رفتنش نگاه کردم  شوکه

به گلوم هجوم اورده بود و راه نفسم رو  یبد بغض

 بسته بود 

نتونستم جوابش رو  یشوکه شده بودم که حت انقدر

 بدم 

  دیسمج از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 بهم دست داد  یزده بود ،حس خفگ خشکم

 رواز کردمو پنجره رو باز کردم پنجره پ سمت

رو  رونیتازه ب یبردم و هوا رونیرو از پنجره ب سرم

 دمینفس کش قیعم

صورتم  یرو یگریپس از د یکیاشک  یها قطره

 نکردم  یتوجه هیسم یو من به صدا زدن ها ختنیریم

 اومدداخل و دررو بست  هیدر اتاق باز شدو سم که



 زیخ هیزانو هام برداشتم و سمت سم یرو ازرو سرم

 برداشتم 

 ؟ یکنیم نیچرا همچ وونهی:چته دهی_سم

از گور تو بلند  شایات نیهمه ا دونمی:من که مانی_مر

و واسه  ستیساده ن یمهمون هیکه  ی،چرا نگفت شهیم

 ؟هاااان؟ نجانیا یا گهیقصد وغرض د هی

 گفتم یبلند بایتقر یاخرو با صدا هان

 دهنم گذاشت  یاومدو دستش رو رو جلو

 ؟بهتیاریدر م یباز ی:آروم ،چته چرا وحشهی_سم

 ؟یکن ینجوریکه ا گفتمیم

باال  دیدادم عقب و انگشتم رو به عالمت تهد هولش

 اوردمو بهش گفتم:

 رو به من نزن .... فتی:دست کثانی_مر
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 ختتیر خوامینم رونی:حاال هم گم شو برو بانی_مر

  نمیرو بب

رو  فمیمهمون ها برن ،من تکل نی:منتظرم که اهی_سم

 کنم  کسرهیبا تو 

 ...یروشه ...هرر فتی:تکلانی_مر

 

گوجه شده بود و  نیصورتش از حرص ع رنگ

هوا  یانگشت اشاره اش رو باال اوردو چند بار تو

 بزنه  یتکونش داد و دهنش رو باز کرد حرف

 کار نگاهش کردم  طلب

 رونیاوردو از اتاق ب نییرو مشت کردو پا دستش

 رفت 

 خواستمیدررفتم و گوشم رو به در چسپوندم ،م سمت

  گنیم یچ نمیبب

 

 یناخوشن،کم یجان کم انید،مریببخش یلی:خهی_سم

،گفتن از طرفش ازشما  شنیاستراحت کنن خوب م

 کنم یعذرخواه

 



  دمیاون زنه رو شن یصدا

 دکتر  مشیحالش بده ببر یلی_اگه خ

 دیی،بفرما شهیمسکن بهش دادم خوب م هی:نه هی_سم

 شام 

 

تخت نشستم که در اتاقم  یدر فاصله گرفتم و رو از

 دوباره باز شد 

 چشم دوختم  کرینگاهم م یبابا که عصب به

آبروم  نایجلو ا یخوایپختره سرتق م نمی_بابا:پاشو بب

 ؟یرو ببر

  امینم یی:من جاانی_مر

 اومد و از بازوم گرفت جلو

  نمی_بابا:مگه دست خودته؟پاشو ب

 به جلو هولم داد یکم

،اما قبلش  شمینم یعوض نیبگم که من زن ا اومدم

  دیزوددررو باز کردو منم با خودش کش

 

 رو انداخته بودن و دو نوع غذا سرسفره بود  سفره



 ؟ زمیعز ی_خوب

 زن سمتش برگشتم و گفتم : یصدا با

 :ممنون بهترمانی_مر

 ی،اون شازده هم درست روبه رو میسفره نشست سر

من جا خوش کردو با همون پوزخند مسخره اش 

سرم رو باال اوردمو اخم هام رو  ینگاهم کرد ،لحظه ا

 که از چشم پدرم پنهان نموند ، دمیهم کش یتو

  کردمیم ی،فقط با غذا باز دمیبرنج کش یکم

 بود که رفتن ۱۰ یحدود ها ساعت

 ستادمیپدرم سر جام ا یبرم اتاقم که با صدا اومدم

 

 نایا ؟جلویبود که دراورد یچه مسخره باز نی_بابا:ا

  یپول کرد هیمنو سکه 

 

،سن بابام رو داره  شمیمرد نم نی: من زن اانی_مر

 ؟یتونیم یچجور

پخته تر بهتر،نکنه  ی_بابا:ببند دهنتو ،مرد هرچ

 ؟یازدواج کن یجوجه فوکول هیبا  یدار یانتظار



 

خونه  نیازا ذارمیبخدا م ای، نیش المیخیب ای:انی_مر

  رمیم

 دختره .... یکنی_بابا:تو غلط م

 یبزنه که برا یلیرو بابا برد و خواست س دستش

خودش رو جلو انداخت و دست پدرم  هیبار سم نیاول

 رو گرفت 

 ...ستیراهش ن نین،ا:آراماهی_سم

 چشم دوختم  کردینگاهم م ثانهیکه خب هیسم به

حرف بزنم ،حالم از خودم به هم  ذاشتینم یلعنت بغض

 خورهیم یبه توق یو تا تق فمیکه انقدر ضع خوردیم

  ادیاشکم در م

 

اتاقم پا تند کردم و درو پشت سرم بستم و قفل  سمت

 نشستم  نیزم یکردم و رو

دست هام گرفتم و گذاشتم اشک هام  انیرو م صورتم

  زهیبر

 



 یتموم ایبدبخت نیمن چقدر بدبختم ...چراا ایخدا یوا

 نداره 

 ؟ هیآسون یبعد هر سخت گنینم مگه

 نفس راحت بکشم  هی ادینم یآسون نیچراا پس

 هیاومده ارتباط برقرار کنم  شیپ طیبا شرا امیم تا

  ادیاتفاق تازه به وجود م

 

  ایشدم خدا خسته

 نی،اما انگار هم حهیمس ایدن نیتو ا میدلخوش تنها

 قراره از دست بدم  میدلخوش

تنم نگاه انداختم ،حالم ازشون به هم  یلباس ها به

  خوردیم

 

کتم رو باز کردم و دراوردم از  یتند دکمه ها تند

 پرتش کردم سمت تختم رفتم  یحرصم گوشه ا

موهامو باز کردم و  پسیو کل ینشستم گره روسر و

 انداختم  یگوشه ا

 



باعث شد  میگوش برهیو یدراز بکشم که صدا اومدم

 سر جام برگردم 

رو دراوردم به اسم  میبالشتم بردم وگوش ریرو ز دستم

 خوردیدوباره زنگ م شدویکه هربار قطع م حیمس

 نگاه کردم 

 

 دکمه سبز رو فشردم اوردمویطاقت ن اخر

 شتریباعث شد ب زدیام مکه نگران صد حیمس یصدا

  رهیام بگ هیگر

 

گلوم  یو بغض تو هیبزنم ،گر یحرف نتونستم

 حرف بزنم  ذاشتینم

 هیشده؟؟چرا گر ی،عشقم چ انی:مرحی_مس

 بگو العقل یزی،چ یاز نگران ؟مردمیکنیم
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درست  تونستمیبه هق هق شده بودو نم لیام تبد هیگر

 حرف بزنم 

 نی؟ا یبش.ن.و ی.خوایم ی.. ب.بگم ،چی:چانی_مر

 که انقدر م من بدبختم

 یزیچه چ:بدبخت چرا قربونت برم؟فقط بگوحی_مس

 ؟یکن هیگر ینجوریباعث شده که ا

  میمهمون داشت شی:چند ساعت پانی_مر

 :خوب؟حی_مس

 من  یساله اومده خواستگار۴۰مردم  هی:انی_مر

 ؟؟؟؟؟؟یگفت ییییی:چحی_مس

 قطع شد  یلحظه ا یام برا هیزدکه گر یداد چنان

 کنم ؟ کاریمن چ حی:مسانی_مر

 ام دوباره شدت گرفت هیگر

 یو برا هیصداش به وضوح مشخص بود عصب از

گوش خراش  ییسکوت کردو صدا یلحظه ا

 زدیضربه م یزیاومد،انگار داشت به چ

 ؟یکنیم کاریچ یح،داری:مسانی_مر

 ان؟یمر یگفت یبهشون چ:تو حی_مس



 ست؟ی:مشخص نانی_مر

 از زبون خودت بشنوم  خوامی:محی_مس

  رمیخونه م نیازا ایمن شن ، الیخیب ای:گفتم انی_مر

و مشخص  دیکش یقیسکوت شد کالفه نفس عم باز

 داره اروم باشه  یبود که سع

 ؟یی:االن کجاحی_مس

 :تو اتاقم انی_مر

 ؟ی:فردا کالس دارحی_مس

 :نه ،پس فردا کالس دارم انی_مر

 امی:فردا صبح به بهونه دانشگاه اماده شو محی_مس

 دنبالت 

  ترسمیمن م حی:مسانی_مر

 زم؟یعز یترسیم ی:از چحی_مس

 توانم رو جمع کردمو گفتم: تمام

  رنیتو رو ازم بگ نکهی:ازاانی_مر

بشن و نخوان من به تو  جیبس ای:اگه تمام دنحی_مس

تو رو مال خودم  سمویم یاو ایتمام دن یبرسم،جلو

 ... یاالنشم ،مال من نی،هرچند هم کنمیم



هم فکر نکن ،خودم درستش  یچی،به ه زمیعز بخواب

  ری،شبت بخ کنمیم

 

 هیگربه خودم اومدم که یشدن مکالممون وقت باتموم

لبام جا خوش  یرو یجاش لبخندام قطع شده بودو به

 کرده بود.

 

نم بارون که هنوز داشت رو باز کردم و به پنجره

 نگاه کردم  دیباریم

 

کردم بخوابم  ی،سع دمیپتوم خز ریرو بستمو ز پنجره

با فکر  ی،وا ذاشتیراحتم نم ی،اما فکر اون لعنت

خودم رو کنارش  تونمینم یحت شهیبهش هم حالم بد م

 یرو یاون لحظه ها قطره اشک یادآوریتصور کنم ،با

  دیبالشتم چک

 خوابم برد  یبه سخت امیفکر به بدبخت با

 

شدم ،به ساعت  داریاز خواب ب دیشد یبا سردرد صبح

 نگاه کردم  لمیموبا



 بود  میهشت و ن ساعت

اومدم و در اتاقم رو باز کردمو سمت  نییتختم پا از

 رفتم ،دست و صورتم رو شستم سیسرو

 به خودم نگاه کردم  نهیآ از

چشم  نیبار ازا نیورم کرده من ،اما ا یچشم ها باز

  نهیحالت بب نیمنو باا حیکه مس دمیها خجالت نکش

 

 چشم هامدرک مخالفت من بود  نیا حاال

سرم  یاتاقم برگشتم ،موهامو شونه زدم و باال به

رو  میو مقنعه و شلوار مشک میبستم ،مانتو مشک

  دمیپوش

 

شن بود،کاپ یکردم ،ابر نگاهرونیپنجره به ب از

 فیک مویمانتوم پوش یرنگم رو رو یسورمه ا

کردن از خونه زدم  شیرو برداشتم وبدون ارا میوگوش

  رونیب

 

به  یلرز یلحظه ا یسرد صبح باعث شد برا یهوا

 وفتهیتنم ب



 

 میبردمو گوش فمیدستم رو داخل ک لمیموبا یصدا با

 دمیکش رونیرو ب

 بود: حیمس

 شهیکه هم یکوچه اهمون ایب زمی:عزحی_مس

  یشیمادهیپ

 

 :باشه اومدم انی_مر

کوچه قدم برداشتم و دل تو دلم نبود زود همون سمت

  نمشیتر بب

،منبع ارامشم شده بود  خواستمیم حویمن مس حاال

 درونم  شیآت یبود که آب بود برا حیحاال مس

 

،قدم هام رو تند تر  دمیرو که سرکوچه د نشیماش

 برداشتم و دررو باز کردم 

دررو نبسته بودم که با سرعت از کوچه دور  هنوز

 شد
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 حیمس

 

شام بود که رفتم داخل اتاقم که استراحت کنم  بعد

 نبود  یخبر انیبود که از مر بیعج

 

رو برداشتم بهش زنگ زدم اما جواب نداد،به  میگوش

رو کنارم  یدستش بند باشه گوش دیشا نکهیحساب ا

زودتر دست به  یبرا یکردم دنبال راه یگذاشتم و سع

 هدفشون باشم  دنیو فهم انایسر کردن دا

 نبود ، یراه

 خوامیبهم گفت که بهشون بگم م نایمت شیوقت پ چند

 شیهوول شنو زودتر کارا پ دیشا شیخواستگار امیب

 بره 

ارو بکنم اونا به ک نیکه عمو زد ،اگه ا یحرف نیباا اما

  شنیتر م کیهدفشون نزد



 ، پووووف

 یمجاز یایدن یتو یرو دستم گرفتم و چرخ میگوش

 زدم 

از  یگذشت اما خبر قهیدق۲۰ساعت نگاه کردم ، به

 نشد  انیمر

تختم  یزنگ زدم ،باز جواب نداد،نگران رو دوباره

 نشستم و دوباره شماره اش رو گرفتم 

 ، ومدین ییاز چند بوش جواب داد ،اما صدا بعد

غرق در غم و  یکه صدا یبار صداش زدم ،وقت چند

  دی،برق از سرم پر دمیهق هقش رو شن

،ازش خواستم بگه  ستادمیتخت بلند شدم و ا یرو از

 شده  یچ

 ،کنترلم از دستم خارج شد  دمیکه شن یزیچ با

 زیم یو حاصلش مشت هام بود که رو دیچسپ آمپرم

  ومدیفرود م رمیتحر

 کردمیدرد گرفته بود ،اگه به عواقبش فکر نم دستم

رو  کهیجلو خونشون و اون مرت رفتمیاالن م نیهم

بد  انیکه اخرش واسه مر فیبه کتک اما ح بستمیم

  شهیم



هق هق هاشو  دمیشنیم یکردم ارومش کنم وقت یسع

  شدیقلبم فشرده م

  دادمیم شیخودم داغون بودم اما دلدار نکهیباا

خونه  یکه تماس رو قطع کردم حس کردم فضا یوقت

 برام خفه هست ،نتونستم تحمل کنم 

رو برداشتم و از خونه  چمیسو دمویچرمم رو پوش کت

 مادرم فقط گفتم: ی،به کجا کجا ها رونیزدم ب

 گردمی:برمحی_مس

 یو کالفگ امیحوصلگیکه موقع ب  یهمون تپه ا رفتم

شهر و خونه  یبه چراغا انقدررفتمویهام اونجا م

فراموش  تمیو عصبان یکه کالفگ کردمیهاش نگاه م

 شه ،

 شدم  ادهیخاموش کردمو پ نویماش دمیتپه که رس به

،دستم رو داخل  دیباریسروصورتم م یاروم رو بارون

 شلوارم بردم و به شهر نگاه کردم  بیج

  شدمیانگار کالفه تر م کردمینگاه م شتریب یهرچ اما

 

 هیو  نمشیبب دیدنبالش ،با رمیگفتم که فردا م بهش

  یفیبالتکل نیبکنم ،لعنت به ا یفکر



 

که اومده  یخونه برگشتم ،اگه اون مرد سمت

خرخرشو  خورمیقسم م وفتادیم رمیگ شیخواستگار

 ...دمییجویم

 

 یال یشدم،دست داریب شه،کالفهیزودتر از هم صبح

 رفتم  سیو سمت سرو دمیموهام کش

 سیرق در اخمم نگاه کردم و از سروصورت غ به

 دمویبه موهام کش یشونه ا یاومدم ،سرسر رونیب

  دمیکه دم دستم بود رو پوش یلباس

رو برداشتم و بدون خوردن صبحانه  چمیسو ویگوش

  رونیزدم ب

 بود و مسلما خوابه میساعت نگاه کردم هفتو ن به

 

 می،انقدر که ساعت هشت و ن دمیها چرخ ابونیخ یتو

 ستادمیشد سمت خونه اش رفتم و سر همون کوچه ا

  ادیو بهش زنگ زدم که ب

 

 کالفه بود  یلیاش خ افهی،ق دمشیدور د از



رو باز کردو نشست ،هنوز دررو کامل  نیماش در

پدال گاز گذاشتمو حرکت  ینبسته بود که پامو رو

 کردم 

 

 ؟ی:سالم خانومم خوبحی_مس

 فت:لب هاش نشست و گ یرو یکمرنگ لبخند

نگاهم  یهرک ستمی:دروغ چرا نه ،اصال خوب نانی_مر

 چه مرگمه  فهنهیم افمیکنه از ق

 

 ....نمتی:ببحی_مس
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 :انیمر

 

  نمتیبب گفت



صورتم  یتمام اجزا یکردم نگاهش تو نگاهش

 گفت: دویچرخ

 

بد  یلیبگم خ دیبا رهیبگ رادیبخواد ا ی:هرکسحی_مس

راجب  کنهیم خودیب یهست،درضمن اصال کس قهیسل

 نظر بده

 

 لبم اومد یرو یام گرفته بودو لبخند خنده

 میوقت صبح اومد نیو چراا رفتیداشت کجا م دونمینم

 خوب  یلیکه بود خ یاما هر چ رونیب

 

 یبرا کردمویشهر نگاه م سیخ یابونایبه خ داشتم

رو به دست  مدت کوتاه هم که شده فکرم نیا

که با  یزمان نیا یکردم تو یسپردم و سع یفراموش

 هستم فقط به خودمون فکر کنم  حیمس

که  یقشنگ یفکر ها بودم که تمام حس ها نیهم یتو

تجربه کردم دوباره سمتم هجوم اورد  حیتا حاال با مس

دستش گرفته بود نگاه کردم  یبه دستم که تو

شد  دهیکش حیمس یوناخداگاه نگاهم سمت چشم ها



چه مدت  دونمینگاهمون به هم گره خود ،نم یلحظه ا

نگاه کوتاه به من فهموند که  نیاما هم دیطول کش

 منه... یایچشماش دن

 

کردو دوباره دستم رو گرفت و  یپل یقشنگ کیموز

 دنده  یبار گذاشت رو نیا

حالتا عادت نکردمو همون حس  نیهنوز به ا راستش

 گرفتیار که دستم رو مگناه هربار همراهمه  هر ب

 بود ینیریاگرچه گناه بود،اما گناه ش

 

نسبتا شلوغ  یابونایبه خ میسکوت کرده بود هردو

 یکله پز یگذشت که جلو ی،چند میکردیصبح نگاه م

  ستادیا

که تا حاال  یرو بهش دوختم که با لبخند میسوال نگاه

 بودم گفت  دهیازش ند

 ؟؟؟ی:،صبحانه که نخوردحی_مس

. 

. 

. 



و خاطره  نیاز صرف صبحانه که ارامش بخش تر بعد

 نشیصبحانه عمرم بود دوباره سوار ماش نیتر زیانگ

 بار طاقتم تموم شدو گفتم  نیو ا میشد

 

بفهمن ک امروز کالس  ترسمیمن م حی:مسانی_مر

 نداشتم ...

 حرفم رو بزنمو گفت: هیبق نذاشت

 

 ؟یتا چند کالس دار شهی:مگه همحی_مس

  ۲تا  یگاه۱۰تا  ی:خوب گاهانی_مر

  یو ربعه خانوم۹:فعال که ساعت حی_مس

تر که  قیدق زدیآشنا م یلینگاه کردم خ ابونیخ به

که با همون کوچه بن  ومدیم ادمیشدم تازه داشت 

 بست خاطره سازمون روبه رو شدم 

نتونستم لبخندم رو پنهان  نجایا میاومده بود نکهیازا

دوباره  شبید یاور ادیکنمو لبم کش اومد ،اما با 

 حالم گرفته شد 

 



دفعه  نیپارک کرده ع یقبل یرو همون جا نیماش

  دیکمربندش رو باز کردو سمتم چرخ شیپ

صورتش نگاه کردم،انگار اونم داشت به همون  به

،چون صورتش  کردمیمن فکر مکه کردیفکر م یزیچ

  دیرسیکالفه به نظر م

 

ام نگاه کردو به چشم ه دیخودش د یرو که رو نگاهم

 گفت:

 

رو برام  شبتید هیقض ازیتا پ ریس خوامی:محی_مس

  یکمو کاست چیبدون ه یکن فیتعر

 

به عالمت مثبت تکون دادمو نگاهمو به دسته  سرمو

 که داخل دستم بود نگاه کردمو گفتم: فمیک

 

 ... گمیزنه بابام رو م هیسم شبی_د

 مکث کردمو گفتم : یکم



به  شیسال پ۷سرطان حدودا  یماری_مادر من براثر ب

رو  هیسال بعدش پدرم سم کیرحمت خدا رفت ،و

 گرفت 

 

دوخته بودم  فمیکه نگاهم رو به دسته ک نطوریهم

 ادامه دادم:

و گفت  هیچ یلباس برا دمیبهم داد ازش پرس ی_لباس

 ساده هست اما به خودم برسم  یمهمون هی

 

 ابرو هاش انیم یدوختم که اخم حیرو به مس نگاهم

 نشسته بود 

 

لباس گرفته تا  دنیرو براش،از پوش یهمه چ گفتم

که دل سنگ رو اب  ییها هیبا باباو گر شبمید یدعوا

 نداشت یرییپدرم تاث ی،اما رو کردیم

 

بغض کرده بودمو  کردمیم فیکه تعر یمدت نیا تمام

مهرداد  یچهره و حرف ها فیبا توص یاخر نیا

 ام گرفت  هینتونستم بغضم رو مهار کنمو گر



 

 رهیخ ظیغل یکه با اخم حیرو باال اوردم و به مس سرم

 رو به رو شدم  کردینگاهم م

 

 تیاش که از عصبان نهیچشم هاش نگاه کردم و س به

  شدیم نییتند باالو پا

 

با  دویچشمم کش ریشصتش رو اروم ز انگشت

 یکه کالفگ ییانگشتش اشکم رو گرفت و با صدا

 گفت؛ زدیدرش موج م

 

 الیخیهارو خانومم ،اگه ب دیمروار نیا زی:نرحی_مس

،به وهللا اگه تمومش  انیشدن که چه بهتر،اما مر

 ....دیکه نبا شهیم یزیجلو خونتون اون چ امینکنن م

 

 ...یدونینم یچی:تو از خانواده من هانی_مر

 

 نذاشت ادامه بدمو گفت: باز



 

باهات  یاونجور شبیکه د یری:باان پسره پحی_مس

  کنمیحساب م هیحرف زده هم به موقه اش تصف

 

 ترسمیمن م یگیم ینجوریا زمی،عز حی:مسانی_مر

 افتاد بهت بگم  یاتفاق یاگه باربعد

 

 فشرد  یرو گرفتو کم دستم

که به  کنمینم یمطمن باش کار انی:مرحی_مس

 یقول بد دیضررمون تموم شه ،حاال هم با

 

 ؟ی:چه قولانی_مر
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 ؟ی:چه قولانی_مر

 



که  یبد هرچ ای،خوب  ی:قول بده که هر اتفاقحی_مس

 یاتفاق افتاد رو ازم پنهون نکن

 

  رمهی:باشه ،من برم خونه؟دانی_مر

 

 ساعت نگاه کردو گفت: به

 مونده  یلیهنوز که خ ی:خانومحی_مس

  ستیدست خودم ن ترسمیاما م دونمی:مانی_مر

 

به جلو  یکردم ،زل زده بود به چشم هام و کم نگاهش

 هردو دستش گرفت  یشدو دستم رو تو لیما

 

 که گفت: میدر نگاه هم بود غرق

 ؟یترسی:تو از با من بودن محی_مس

 رو به عالمت نه به اطراف تکون دادمو گفتم : سرم

 

آرامش  یی:نه نه اشتباه نکن ،اگه تنها جاانی_مر

 توه .... شیباش اونجا پ داشته باشم ،مطمن



 

 لبش نقش بست جلو تر اومد  یرو یحرفم لبخند با

 تکون بخورم انگار  تونستمیزده بودو نم خشکم

  میکردیهم نگاه م یچشم ها یتو فقط

 گهیخم شده بود د بایخودش و من تقر یصندل یرو

 جلو اومده بود  یلی،خ

  زدیقلبم محکم و کوبنده م جانیوه یکیهمه نزد نیازا

داغش به صورتم  یبود که هرم نفس ها کینزد انقدر

  خوردیم

 

نتونستم به چشم هاش نگاه کنم ،نگاهم رو که  گهید

 گرفتم که ....

 

 حیمس یناخداگاه از بوسه  یلحظه ا یبرا چشمم

 لبم بسته شد  یرو

 

در  ییبوسه کوتاه و اروم ،درظاهر اروم اما غوغا هی

 بود من به پا کرد که اروم کردنش مشکل



 

که برگشت و سرجاش نشست و چشم هام رو  یوقت

 باز کردم 

 افتاده  یکنم که چه اتفاق لیو تحل هیتونستم تجز تازه

 

دنگ زدم  شیقلبت که سند ش یدییمهر تا نمی:احی_مس

 ... ینترس یزیو از چ یکه مال من

 

 کنهیکه با کاراش ،با حرف هاش چکار م دونهینم اخ

 من  کیبا قلب کوچ

 

کردم  یانداختم و هرکار نییزده سرم رو پا خجالت

 نتونستم بهش نگاه کنم 

به اطراف نگاه  میرو روشن کردو حرکت کرد نیماش

هم  نیماش یها شهینبودو ش یکردم ،خداروشکر کس

 بود  یدود

  شدمیرسوا م وگرنه

 



 کرد  یاروم رو پل کیهمون موز دوباره

 ی ندهیچسپوندمو فکر کردم ،به آ یرو به صندل سرم

 نامعلومم

 

به همون کوچه  میدیرس ینسبتا طوالن یاز مسافت بعد

  شدمیم ادهیمدت همونجا پ نیکه ا یا

 

اوردم  نییسرم رو پا عی،سر دمیرو سر کوچه د هیسم

 و تند گفتم:

 برگرد زوووود ریدنده عقب بگ حی:مسانی_مر

 

 دنده عقب گرفتو هم زمان گفت: عیسر

 

 شده ؟ ی:چرا چحی_مس

 :فقط بررروووانی_مر

 لیچقدر رفته بود اروم سرم رو باال اوردم اوا دونمینم

 محله ما بود

 :بازم برم؟حی_مس



 دای:نه خوبه من برم زود تا باز سروکله اش پانی_مر

 نشده 

 بود مگه؟ ی:کحی_مس

 :زن بابامانی_مر

 

**** 

 

 :حیمس

 شدمیم یعصبان شتریب زدیکه م یکلمه و هر حرف باهر

  شدیم دهیهم کش یتو شتریو اخم هام ب

من حرف زده و  انیبا مر یالت اونجور کهیمرت اون

 بکنم فعال  یکار تونستمیمن نم

 شده بودم  کالفه

رو از سر ترسش از من  یزیچ انیمر دمیترسیم

 پنهون کنه 

نگاهم به لب هاش بود  زدیکه حرف م یتمام مدت یتو

 بیقلبم عج کردیبا زبونش لبش رو تر م یوقت یگاه

  کردیم دایپ دنشیبه بوس لیتما



کنم و قلبم موفق  یسر هم نتونستم قلبم رو راض اخر

  دمشیشد و بوس

 قلبم نااروم من ،ارامش مطلق شد ... یاما برا کوتاه
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فکر کردم  شیو زندگ انیبه مر ریطول مس یتو

 یبود تو،دروغ چرا دلم براش سوخت مشخص 

با خودم عهد بستم که تا  دهیکش ادیز یسخت شیزندگ

 دلش تکون بخوره  یکه زنده ام نذارم آب تو یزمان

 

خواستم طبق روال  میدیسر کوچشون که رس به

خبر بده  دیبگم که مواظب خودش باشه و رس شهیهم

 بود  دهیزن باباشو د نکهیکه مثل ا

 

 عقب تر برم   نانیچند کوچه جهت اطم میشد مجبور

 



زدو  یشد ،لبخند ادهیحرف پ یرو باز کردو ب در

 هوا تکون داد  یتو یدست

 گفتم: دمویکش نییرو پا شهیش

 انی:مرحی_مس

 و گفت: برگشت

 

 :جانمانی_مر

 زدمو گفتم: یچشمک

 

 :مواظب خودت باش...حی_مس

 بگمو گفت: شویبق نذاشت

 

  دمیهم خبر م دمی:چشم رسانی_مر

 زدو دور شد  ینیریش لبخند

 

بود ،زنگ زدم به  قهیدق۱۰:۴۷ساعت نگاه کردم ، به

کارخونه اما  رمیمعاون کارخونه و گفتم امروز نم

 بود زنگ بزنه  یمشکل



 

 سمت خونه برگشتم  و

 

**** 

 

 :انیمر

 

بودم که اکبر  دهیخونه رفتمو سر کوچه رس سمت

تا بنا گوشش باز  ششیمن ن دنیسرکوچه بودو با د

 شد 

 

بشر  نیا دنیحکمتت رو شکر ،اما قصدت از آفر ایخدا

 بود ؟ یچ

که داشتم  یتنها به مقصد دمویکش یکالفه ا پوف

 نگاه کردم  رفتمیم

 

که  یجلوش چند قدم مونده بود رد شم ،اکبر در حال از

که  یا وهیپاش رو که گ هیداده بودو  هیتک واریبه د



 واریداده بود به د یرو به خاکستر دشیرنگ سف

آفتاب برق  ریکه ز لشیاست ریداده بود و زنج هیتک

و باز  چرخواندیرا دور انگشت اشاره اش م زدیم

  کردیم

 

 همان حال گفت: در

 

_اکبر:کالغه خبررسونده که با از ما بهترون 

 ؟راسته؟یپریم

 

و به گمانم رنگم  ختیدلم ر یحرفش هور دنیشن با

اما ظاهررو حفظ کردمو بدون نگاه کردن و  دیپر

 گرفته رو ادامه دادم  شیجواب دادن بهش راه از پ

جلوش که رد شدم حس کردم صداش داره همراهم  ،از

که  یاش رو در حال هینگاه کردم ،سا نی،به زم ادیم

  دمیرو د ومدیپشت سرم م

 

که زد سر  یکردم به قدم هام سرعت بدم با حرف یسع

 ب شدمکو خیجام م



 

 یآقات )پدرت(بفهمه که با ک یخوای_اکبر:تو که نم

  یریم ویایم

 

برگشتمو  شدسمتشیم شتریکه هرلحظه ب یایعصبان با

 گفتم:

 

 یچ یفهمیم چیکه،هی:دهنت رو آب بکش مرتانی_مر

 ... گمینم یچیه یاد؟ع؟هرچیاز دهنت درم

 

 گرفتم که گفت: شیراهم روپ دوباره

 

 خانوم... انی_اکبر :از ما گفتن بود مر

 

 توجه بهش دررو باز کردمو رفتم داخل یب

من راحت  نایاز دست همه ا شهیم یخدا ک یا

دغدغه  چیروز من راحت،بدون ه هی شهیم یعنیشم،

 بالشت بذارم؟ یسرم رو رو یا



 

کم بود،حاال ترس لودادنم به پدرم هم اضافه  امیبدبخت

کوچه ولو  یساعت تو۲۴شد اونم از جانب اکبر که 

 زیهمه چ رایهمه محل سند،ز یست و حرفش براه

دست خودش و  ریاز ز یزیچ چیو ه نهیبیرو م

 ریاللخصوص مادرش که داعما از پنجره محل رو ز

 ایدن نیا یبعد از خودت تو ایخدا گذرهینظر داره نم

کن  ی،کار خوادیکه منو واسه خودم م حهیتنها مس

  رنشیازم نگ

  یکه آگاه اخودتیخدا حهیفقط مس میدلخوش تنها

 

رو دراوردمو رفتم تو ،خوشبختانه بابا مغازه  کفشام

 هم انگار نبود  هیبود و سم

 

 در داد زد گفت: یبا صدا اما

 

 ؟ییتو زمی_محسن ،عز

  رونی،از اتاقش اومد ب ستادمیوسط حال ا شوکه



 یعروس یشده که انگار قراره برا شیارا یصورت با

 بره 

 

آفتاب پرست رنگ  نیو ع دیرنگ از رخش پر دنمید با

  کردیعوض م

 

 برداشتم و جلو رفتم  یقدم

 گوشه لبم نشست و جلوتر رفتم  یپوزخند

 قدم بود  هیفاصلمون به اندازه  حاال

 

 :محسن!؟؟؟؟انی_مر

 

متفکر به خودم  یا افهیچونه ام زدم و ق ریز دستمو

 گرفتمو گفتم:

 

 :تا حاال به گوشم نخورده ...انی_مر
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 تته پته گفت : با

 

وقتا محسن صدا  یرو بعض گه،آرمانی:آره دهی_سم

  زنمیم

 

 ؟؟ هی:به نظرت من گوشام مخملانی_مر

تا حاال پدر من شده محسن که خودم خبر  یک از

 ندارم؟

اسم صداش  نیمدت بااهمه نیا یتا حاال تو چرا

 ؟هان؟ینزد

 

 یزیکه چ کردیکرده بودو دهنش رو باز مهنگ  انگار

  دیرسیبه ذهنش نم یزیبگه اما انگار چ

 



 یگریبودم که با دوستاش حرف مرد د دهیشن تاحاال

 یفیحد انسان کث نیتاا کردمی،اما فکر نم زدنیرو م

 باشه 

 

زدمو  یدست هیکه بهش  یما وقت یروز دعوا اون

که رنگش  ی،وقت یکنیم کارایبگم چ یخوایگفتم م

 کاسشه  مین ریز یکاسه ا دمیفهمیم دیبا دیپر

 یاز تهمت دیباز پدر ساده من همونطور که نپرس اما

 ایچ هیکه از سم دیکه به من زدن ،از من هم نپرس

  دونمیم

 

 زدمو نگاهش کردمو گفتم: یپوزخند

 

باشه منم بابامو محسن  ادمیبه بعد  نی:ازاانی_مر

 صدا کنم 

 کردمو سمت اتاقم رفتم که گفت: یا خنده

 

 :صبر کن هی_سم



  دمیباال انداختمو سمتش چرخ ییابرو

 هی:هوم؟چانی_مر

 ؟یکنیم یتالف ی:دارهی_سم

لب هام  یرو طونیش یسمتش برداشتمو لبخند یقدم

 کردمو نگاهش کردم  زیاومده بود ،چشمام رو ر

بنده  یپدر گرام یگینم ؟مگهیچ ی؟تالفی:تالفانی_مر

 که مونهینم ی؟حرفیزنیرو به اسم محسن صدا م

رو با  هیدادمو سمت اتاقم رفتم و سم لشیتحو یلبخند

 حال زارش تنها گذاشتم 

 

و حوصله عوض کردن لباس  دمیتختم دراز کش یرو

 هام رو نداشتم ،

که اکبر گفت کالغه خبر  دهیمارو تو محل د یک یعنی

 رسونده؟

از خودم  یاطیاحت ی،ب کنهیهم م ی،مگه فرق پوف

 رمی،چقدر گفتم خودم م حیخدا از دست تو مس یبود،ا

 خونه 

 



 حیاومد به مس ادمیچشم هام گذاشتم ، یرو رو دستم

  دمیبگم رس شهیندادم که طبق روال هم امیپ

 

رو  میتخت بود رو برداشتم و گوش نییرو که پا فمیک

 دادم  امیپ دمویکش رونیاز داخلش ب

 

اروم  یلیبابت امروزخ یزم،مرسی:سالم عزانی_مر

 نگران نباش  دمیرس نکهیشدم ،و ا

 

شکمم گذاشتمو  یرو رو میرو فرستادمو گوش امیپ

بزنم ،با  یچشمم گذاشتم که چرت یدوباره دستمو رو

رو باز  امیبرداشتمو پ مویگوش عیسر میگوش برهیو

 کردم 

 

حال منو درک  دوارمی،ام زمیبود عز فهی:وظحی_مس

  یشیارامشم م که چطور یکن

 

 بالشتم گذاشتم  ریرو ز میزدم و گوش یلبخند



گرفته بودم انگار که بلند شدمو لباس هامو با  یانرژ

عوض کردمو موهامو باز  یراحت شرتیشلوارو ت هی

  دمیموهام کش یال یکردمو دست

 

داره  هیسم یعنی، شیپ قهیبه چند دق دیپرکش فکرم

 یخونه ما زندگ یکار تو انتیخ هیکنه؟یم انتیخ

 زنه؟؟؟یم یو دم از پاک نهیشیوسرسفره ما م کنهیم

ممکن  گفتمیکنم،اگه به پدرم م کاریچ دونستمینم واقعا

و مسلما پدرم به حرف من  وفتهیب یبود اتفاق بد

حرف من رو  یبا چرب زبون هیسم کردویگوش نم

  کردیانکار م

 یحرف منو به حساب تالف نیممکن بود پدرم ا و

 بزاره 

 گفتمیکه داشتم ،اگه به پدرم نم یبجز حس تالف ییخدا

  کنمیم انتیمنم دارم به پدرم خ کردمی،حس م

 

و فکرها و اتفاقات  یهمه آشفتگ نیداشت ازا سرم

  دیترکیاطرافم م



داخل  هیاتاقم خارج شدمو سمت اشپزخونه رفتم سم از

 اشپزخونه بود 

 

 وانیل رابیبرداشتمو از ش یوانیتوجه بهش ل بدون

برداشتمو  یمسکن دمویرو پر اب کردمو کشو رو کش

 داخل دهنم گذاشتم 

 

 یقورت از اب رو نخورده بودم که صداش تو هی

 ....دیچیگوشم پ
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واسه حرف  انیگفت بهت بگم شب مهمونا م بابات

 مونده  یباق یها

 

 دیحرفش پاش نینم بود بااده یاب تووو یچ هر

 از دهنم  رونیب



 

 زده سمتش برگشتمو گفتم: رونیاز حدقه ب یچشما با

 

 یمن بهتون نگفتم که حرف ؟مگهی:چه حرفانی_مر

 نا؟؟یندارم باا

 به بابات بگو  دونمی:من نمهی_سم

 هی نی؟توایکنیدخالت م ی:چطور تو همه کارانی_مر

 ؟ یستین یمورد بخصوص تو کاره ا

 جلو اومدو گفت : یقدم

  ی:بازکه بزرگ تر از خودت حرف زدهی_سم

گنده تراز دهنش  یک نمیبب ادی:صبر کن بابا بانی_مر

 ... کهیزن زنهیحرف م

 و بابا وارد خونه شد  میدر به خودمون اومد یصدا با

 :سالمانی_مر

 خبرتونه باز صداتون محله رو برداشته؟ چه

 گفتکردو هیروشو سمت سم بابا

خونه رو مرتب  ان،چرای_بابا:مگه من نگفتم شب م

 ن؟ینکرد



  کردمیکاررو م نی:داشتم همهی_سم

 نیا ختیر ادی:مگه من بهتون نگفتم خوشم نمانی_مر

 نم؟یرو بب یریالت پ کهیمرت

 شدو گفت: کمینزد بابا

 کن  زیبرو اتاقت رو تم ای_بابا:مگه دست خودته ب

 رو پشتم گذاشت و گفت: دستش

 نمممیب برو ای_ب

 

به جلو هول خوردم اما خودم رو نگه داشتم که  یکم

 نشم  نیپخش زم

 سمت بابا گرفتمو گفتم : رومو

 ای نینش المیخی:بخدا ،به مرگ مامان،اگه بانی_مر

 دمیدست خودم م یکار هی ای رمیخونه م نیازا ذارمیم

 برات  هیکه جفتش باعث بدنام

 

 جلو اومدو گفت: بابا

 سر رهیبه زور ببرمت دختره خ ای یری_بابا:م

  دمیاتاقم رفتم و درو محکم به هم کوب سمت



خدا من کجا  یدر نشستم و اشکم روان شد ،ا پشت

 رو دارم برم 

 

  ی،نه جرعت فرار داشتم نه خودکش زدمیم یالک حرف

دوتا  نیا نیب ارنیبهم فشار ب نیازا شتریاگه ب یول

 کنمیکدوم رو انتخاب م هیراه 

 

  دمیو سمت تختم رفتم و روش دراز کششدم بلند

که خوابم  کردیمسکن داشت کم کم اثر م نکهیا مثل

 برد 

 

از  شدیم دهیکه به دراتاقم کوب یدر پ یپ یمشت ها با

 دمیخواب پر

به زور خودمو سرپا نگه داشتمو سمت در  زدمیم جیگ

 رفتم 

به اطرافم نگاه  ایغافل از دن یلحظه ا یبرا کردههنگ

دستم اومدو دررو  تیو بعد از چند لحظه موقع کردمیم

 باز کردم 



 

 سمتم برداشت  یقدم یعصبان یبود که با چهره ا بابا

 عقب رفتم یقدم

 ؟ یستیاماده ن ؟چراهنوزی_بابا:دررو چرا قفل کرد

خودمو  کشمی،م نی:دست از سرم بردارانی_مر

 نیزن ا نیخوایم یواسه چ دونمینم دیبخدا،فکر نکن

 شم  کهیمرت

 برگشتو گفت: عیخورد اما سر کهی یلحظه ا یبرا بابا

 یاریو فراررو ب یاسم خودکش گهیبار د هی_بابا:اگه 

 تو  دونمویمن م

 

بگم که  یزیلبم نشست خواستم چ یرو یپوزخند

 زنگ خورد  میگوش

 

 زد ،بابا سمت تختم برگشت و گفت : خشکم

  خورهیداره زنگ م لتی_بابا:موبا

 سمت تختم رفت  و

 



 نباشه حیمس ایخدا
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 :حیمس

 

 دررو باز کردمو رفتم داخل  دمیخونه که رس به

 صبحانه بودن  زیسر م نایو مت مامان

 ن؟یخوریظهره تازه صبحانه م کی:سالم ،نزدحی_مس

 

،چه زود  میشد داریب ری_مامان:سالم پسرم ،اره د

 ؟یبرگشت

 زدمو گفتم؛ یلبخند

 :برگردم؟حی_مس

 ؟یپسرم،صبحانه خورد هیچه حرف نی_مامان:ا

 جوجه؟ یخوردم ،تو چطور یزیچ هی:اره حی_مس



دستش رو  ذاشتیکه لقمه رو دهنش م یدر حال نایمت

 باال بردو گفت:

 :چاکر داداشنای_مت

که داشت تکون دادم  یهمه انرژ نیازا یسر دمویخند

 و سمت اتاقم قدم برداشتم 

 

که روبه  ونمیزیهام رو دراوردم و کنترل تلو لباس

رو  ونیزیتختم وصل بود رو برداشتمو تلو یرو

 روشن کردم 

 

 هیو دنبال  کردمیم نییکانال هارو باالو پا داشتم

بدون درزدن  نایکه مت گشتمیم یشبکه درست و حساب

 وارد اتاق شد 

 

 کردمو گفتم: یاخم

 ؟یدربزن ادندادنی:بهت حی_مس

 باادب برندار کارت دارم  پی:خوب بابا ترنای_مت

 بگو کارت رو؟ هی:هوم چحی_مس



 شدم  رهیخ ونیزیدوباره به تلو و

 اومدو لبه تخت نشست وگفت: نایمت

 چه خبر؟ انای:از دانای_مت

  ستین یفعال خبر یچی:هحی_مس

 :واقعا واسش خواستگار اومده؟نای_مت

 ها ی:نه بابا خواستگار کجا بود ساده احی_مس

 ؟یدونی:تو از کجا منای_مت

گفت  یزنگ زد با حالت زار انایشب دا هی:حی_مس

واسش خواستگار اومده مشکوک شدم به دوستم که 

زنگ زدمو ازش خواستم به  کنهیم یلواسان زندگ

 اب بده  یبره و سرگوش گمیکه م یادرس

خبر شدم گفت همون لحظه  یایبعد که ازش جو روز

نه  یکس چیون اما هخونش یکه بهش گفتم رفته جلو

 یخواستگار یعنی نیوارد خونه شده نه خارج و ا

 درکار نبوده 

 

 ی:اره حدسش چندان مشکل نبود فقط برانای_مت

حرف رو زدن ،اما بهتره  نیدار کردن تو ا حهیجر

 ... ینشون بد یرتیخودت رو غ



 

 طونهیکنم ش یچه کار دونمیشدم واقعا نم جی:گحی_مس

همه  رینقششون بشم و بزنم ز دنیفهم الیخیب گهیم

  یچ

  شهیم یچ مینی:نه فعال دست نگه دار ببنای_مت

 تکون دادم که بلند شدو از اتاق رفت  یسر

تخت  یناهار صدام کردو ازرو یبتول برا یاز مدت بعد

  نییبلند شدم و رفتم پا

 به خوردن ناهار  میاشپزخونه شدمو شروع کرد داخل

 یکاناپه روبه رو یبتول تشکر کردمو رفتم رو از

نگاه کردم  ونیزیو به تلو دمیدراز کش ونیزیتلو

 شدو خوابم برد ... نیچطور پلک هام سنگ دمینفهم

روم  ییچشمم باز شدو به مادرم که پتو یا لحظه

 انداخت نگاه کردمو دوباره چشممام رو بستم 

 

اطراف و داخل گوشم حس  یزیچ نکهیحس ا با

که با خنده  نایچشمام رو باز کردمو به مت کردمیم

 نگاه کردم  دیکشی،موهاشو به گوشم م



با خودم جا به جاش  دمویحرکت دستش و کش هی تو

کاناپه انداختمش و خودم بلند شدم تا  یکردم ،رو

 رفتیم سهیو از خنده ر دادمیقلقلکش م تونستمیم

 ولش کنم  کردیوخواهش م

 :گوشه لبم نشست و گفتم  یلبخند

منو از خواب  ینجوریبارت باشه ا نی:آخرحی_مس

  یکنیم داریب

 دراوردو گفت: یشکلک

  خوابنینبود هرکوال ظهر تا شب م ادمی:نای_مت

 

 اتاقم رفتم و به پنجره نگاه کردم ،شب شده بود  سمت

هوا  یرو کرده بود ب انیمر ی،دلم هوا دمیخواب چقدر

 شماره اش زدم  یرو برداشتم و رو میگوش

 

  دیچیگوشم پ یتو یمرد یچند بوق صدا بعداز

نگاه کردم که  انیو بعدبه اسم مر لیبه موبا شوکه

 نکنه اشتباه گرفته باشم 



نکنه پدرش باشه خودم رو نشکوندم  نکهیبا فکر ا اما

 و گفتم:

 

**** 

 

 :انیمر

 

رو که کنار بالشت بود  میسمت تختم رفتو گوش بابا

 ت انداخ یبرداشت و به مخاطب نگاه

 

که  کردمیو دعا م فرستادمیدلم تندتند صلوات م یتو

 نباشه  حیمس

گوشش  یرو رو میتماس رو وصل کردو گوش بابا

 گذاشت و گفت:

 _بابا:بله؟

 

...._ 

 دیاشتباه گرفت ری_بابا:خ
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اورد و  نییرو پا یکه گوش کردمیبه بابا نگاه م رهیخ

 تماس رو قطع کرد 

 

  رسنی_بابا:زود حاضر شو االن م

 رفت  رونیاز اتاق ب و

پرواز  میرفتن باباو بسته شدن در اتاق سمت گوش با

 دادم  امیبهش پ عیسر حیشماره مس دنیکردم و با د

 یبابام تو یکه زنگ زد یوقت زمیعز دی:ببخشانی_مر

داد جواب  نیهم یبرا دیرو د میاتاقم بود و گوش

  زنمی،خودم بعدا بهت زنگ م

 

 اومد  امشیپ قهیاز دو دق بعد

 



 نمیبابات بود بب دمیدلم ،اره فهم زی:سالم عزحی_مس

 اوضاع چطوره؟

 

حرف بزنم  تونمیاالن نم گمیبهت م دمتی:دانی_مر

  ی،فعال با

 

بگم که  حیبه مس دمیترسیرو خاموش کردم ،م میگوش

 رخ بده  یاتفاق بدتر انویامشب م

 رو خاموش کنم بهتره  میگوش پس

بابا دوباره  نکهیامکان ا نکهی،هم ا حیاز لحاظ مس هم

 بره کم تره  میسروقت گوش

 رمق درکمدو باز کردم  یکمد لباسام رفتمو ب سمت

 

 دمیکش رونیب یو شال و شلوار مشک یزرشک کیتون

  دمی،موهام رو شونه کردمو ولباس هارو پوش

  رونیاومدم ب دمویبه اتاقم کش یالک یدست

بعد شام  نکهیشام رو انداخته بودن و مثل ا سفره

  انیم



درست کرده بود خوردم و  هیکه سم یاز عدس یکم

زدمو برگشتم که زنگ  یرفتم ،مسواک سیسمت سرو

 خونه به صدادرومد 

 بازوم رو گرفت : هیکه سم رفتمیاتاقم م سمت

 

 ؟یری:کجا مهی_سم

 :اتاقم...انی_مر

 یوقت یستین یاتاقت باش یتو دیکه با ی:وقتهی_سم

 اتاقت... یتو یریم دیهم که نبا

 برم  ذاشتیرو همچنان گرفته بود ونم بازوم

 یدستش رو از بازوم جدا کنم که ب صدا خواستم

 پدرم سمتش برگشتم  دییبفرما

 

*** 

 

 ینگاهش رو رو ینیو سنگ میحال نشسته بود یتو

نگاهش  وردخی،اما حالم به هم م کردمیخودم حس م



اورد و من  راحت تر  ییخودش چا هیبار سم نیکنم ،ا

 بودم نسبت به قبل 

 

کرده بود سمتش برگشتمو  میمهرداد عصب رهینگاه خ 

 به باال نگاهش کردم  نییدور از پا هی

 

لبم نشست ،نکنه  یرو پشیت دنیبا د ی،پوزخند هه

لباس  ینجوریساله هست که ا۲۰پسر  کنهیفکر م نیا

 پوشه؟یم

پاش بود و بلوز جذب  یچروک یکتان مشک شلوار

 رو باز گذاشته بود  ییکه سه تا دکمه باال یدیسف

 دویرسیکه به گمانم دکمه اش بهش نم یکت تنگ و

 نیشده بودو ا داری،انگار از خواب ب شدیبسته نم

 بود  دهیلباس هارو پوش

 چندش  یا

 

به گردن  یزرد رنگ ریباال داده بودو زنح موهاشو

  داشت

 



زد که با اخم صورتم رو  یلبخند دیرو که د نگاهم

 گرفتم 

 بود غش کنم  کینزد دیپدرش که به گوشم رس یصدا

 

و  دهیمهرداد دخترشمارو کجا د دونمی_راستش من نم

که  دونمیخودم م فهیعاشقش شده اما من وظ یچطور

 رو بهتون بگم  قتیحق

ما قبال زن گرفته و بچه هم داره اما متاسفانه  مهرداد

 شیاز هم جدا شدن اما خوب بچه اش پ یلیبه دال

دخترم هست تا  شیواالن پ کنهیم یخودش زندگ

  میبرگرد

 یبچش بش ،مادریتو دخترم ،اگه خانومش بش اما

 شما  یجز خوشبخت ایدن نیتو ا خوامیم یمن چ گهی،د

 

 دم زده بودو به بابا نگاه کر خشکم

 یفکر یشده بودو به گمانم تو رهیخ نیبه زم اما

به لب  یپوزخند هیو سم کردیبود که نگاهم نم قیعم

 داشت

 



 خوامیرو م گهید یکیرو باز کردم که بگم من  دهنم

سر  یییلیکه از پسر شما خ یکیکه همه کسمه، یکی،

 تره و از همه مهم تر انسانه 

 .ستین شیب یوانیشما ح پسر

صدام تو  دوینگاه پدرم حرف تو دهنم ماس دنید با

 گلوم خفه شد 

 

 مبارکه.... ستین ی_بابا:حرف
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 حیمس

 

 ؟یمحمد ی:اقاحی_مس

  دیاشتباه گرفت ری:خانی_پدر مر

 نییرو پا میقطع کرد ،گوش یا گهیحرف د بدون

 اوردمو متعجب بهش نگاه کردم 



 داره ها یپدر بداخالق عجب

 

 یبلند شد به هوا میگوش ینگذشت که صدا یچند

 رو باز کردم  امیپ یباشه زود انیمر نکهیا

 

 افتاده  یحس کردم اتفاق دمیرو که د امشیپ

 اوضاع چطوره  دمیکه پرس ازش

 

 نیعقیحدسم به  زنهیکه گفت خودش زنگ م یوقت

 شد  لیتبد

 

اتفاق چند  دمیترسیبهش زنگ بزنم اما م خواستمیم

 دوباره تکرار شه شیلحظه پ

 

 شد نخورد افتیدر کیدادم ،اما ت امیکه پ بهش

 

خاموش  گفتیکه م یزن یزدم بهش ،با صدا زنگ

 شدم  یاست عصب



 جلوم بذار  یراه هیخدا  یا

 

  دمیکش یدستمو داخل موهام بردمو عصب کالفه

 دنبالش  رمیبه مسعود زدمو گفتم م یزنگ

 شرتیکه پام بود ،سو یش مشکشلوار اسل یرو

  دمیستش رو برداشتم و پوش

 زیم یرو از رو چمیگذاشتمو سو بمیداخل ج لمویموبا

 چنگ زدم و از خونه خارج  شدم 

 

رو سر پدال  تمیو حرص و عصبان روندمیسرعت م به

  کردمیم یگاز خال

  وفتهیداره م یچه اتفاق یعنیخدا  یا

 

*** 

 

 انیمر

 



کرده بود  ظینسبتا غل یکه اخم یدهن باز به پدر با

 نگاه کردم 

 

و مادر مهرداد همه فضا رو  هیسم دنیکل کش یصدا

به گلوم چنگ زده بودو  یپرکرده بود بغض سخت

 نکردم مهارش کنم  یبود که سع بیعج

داره  یچه کس یهست و جلو یواسم مهم نبود ک گهید

  ادیاشکم در م

 

ه کردم و به پدرم که نگاهش رو ازم گرفت نگا رهیخ

  دیاز چشمم چک یقطره اشک نیاول

 

مهرداد سمتم اومدو صورتم رو غرق بوسه  مادر

 دستش بود  یکردو جعبه ا

 

 اورد  رونیب یجعبه رو باز کردو انگشتر در

 رو گرفت  دستم



 تونستمینم  کردمیفقط نگاهشون م یمرده متحرک مثل

 نشون بدم  یا گهیعکس العمل د ختنیجز اشک ر

 

که انگشررو داخل انگشتم گذاشت قسم  یا لحظه

 که لحظه مردن روحم شد  خورمیم

 

 گهیهردختر د دیو واج به دستم نگاه کردم ،شا هاج

اما من حالم  کردیذوق م یانگشتر کل نیا دنیباد یا

  خوردیانگشرو صاحبش به هم م نیاز ا

 

از چشمم  یگریپس از د یکی یبعد یاشک ها قطره

 کردیمتوجه ن یکس چیه دویچکیم

 

  شدمیک مثل شمع جلشون آب م دنیدیمنو نم انگار

 

 گفت: یطانیش یسمتم اومدو بغلم کرد با لبخند هیسم

 

 زمیعز ی:خوشبخت ش هی_سم



 دادمو از خودم جداش کردم  هولش

 

خوردمو چند مشب  یاب وانیاشپزخونه رفتم و ل سمت

 اب به صورتم زدم 

بار جلو  هیضعف کرده بودم چون هر چندلحظه  انگار

گرفتم که  نتیدستمو به کاب رفتیم یاهیچشم هام س

  وفتمین

 

وزنم رو نداشت انگار  یزانو هام توان نگه دار اما

 سقوط کردم  نیزم یکه رو

 

دادمو  هیزدمو سرم رو بهش تک نتیرو به کاب پشتم

 همه درد بستم  نیچشمام رو ازا

 

به  حیعشق منو مس یبهت گفتم بودم اگه انتها ایخدا

 بره  رونیکن عشقش از قلبم ب یکار هی دنهیهم نرس

 



از وجودم شده ،حاال که با صداش با  یمیکه ن حاال

زنده ام  کنمویم یچشماش ،با وجودش و فکرش زندگ

من  ایدن نیمگه اوا ایخدا شیریگیازم م ی،چرا دار

 دارم ؟ ویک حیجز مس

 

که اسمم رو صدا  هیو سم شونیخداحافظ یصدا با

 بلند شدمو و جلو رفتم  زدیم

 

با همون لبخند چندش و مسخره اش جلو امدو  مهرداد

 اروم گفت:

 

 کوچولو  یصبرانه منتظرم مال خودم ش ی_مهرداد:ب

 

اروم  یجمع شدو با همون تن صدا ظیاز غ صورتم

 گفتم:

 

 ...ینی:تو خواب ببانی_مر

  تهی_مهرداد:خواب؟نه بابا واقع



 

 تکون دادو رفتند  یدست

 

لرزان سمت اتاقم رفتم ،لحظه اخر پدرم  یقدم ها با

 صدام زد 

 

بگم دراتاقم رو  یزیسمتش برگردم و چ نکهیا بدون

 بستم و قفلش کردم
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 افتادم  نیزم یدر همونجا ُسر خوردمو رو پشت

 مقابل صورتم گرفتم چپم رو باال آوردم و دست

 به انگشتر دستم نگاه کردم  ناباور

اشک که هر لحظه کاسه چشمم رو پر  یها قطره

 رو تار کرده بودن دمی،د کردنیم



گوشه  دمویکش رونیتمام توانم انگشترو از دستم ب با

 پرتاب کردم  یا

 

زانو هام گذاشتم و  یهقم بلند شد ،سرم رو رو هق

  ساکت شدم یدر لحظه ا یزار زدم انقدر که با صدا

 

 _بابا:باز کن درو 

 ... ستمیبا تو ن مگه

 شکونمشیکن دررو وگرنه م باز

  شمارمیسگم نکن تا سه م انیمر

 

 کی

 دو

 باز کردم  دررو

پدررو به روم  نیو ا یزندگ نینسبت به ا یحس چیه 

 نداشتم 

بودم و به جاش  یته یخوب یدرون از هر حس از

 پربودم از حس نفرت 



 رهیبه مردرو به روم خ یاز هرحس یخال یچشمان با

 شدم

 

بکشن  یگاریببرنت ازت ب خوانی_بابا:چته تو؟مگه م

 ؟یزنیزار م ینجوریکه ا

 

اوضاع ما  یدونستی؟تو که م ی:چرا قمارکردانی_مر

پول  یو منو به جا یقمارکن یچطور تونست هیچجور

 یهااان؟چجور پدر یبفروش کهیبه اون مرت

 پدر؟ یذاریاسم خودتو م ؟اصالیهست

 به گوشم زد  یلیبار س نیچندم یاومدو برا جلو

 گهید زیواسم مهم نبود ،درد من چ یلیدرد س نباریا

 بود یا

 

 بهت گفته؟ یخوزعبالت و ک نی_بابا:ببند دهنت رو ا

 

نداره دروغ  یلیمورد دل نیا یکه تو یکی:انی_مر

 بگه 



به اطراف نگاه  دویدور لبش کش یدست یعصب بابا

 کرد 

 گوشه موند ،رد نگاهش رو گرفتم  هی رهیخ نگاهش

،سمت انگشتررفت  کردیانگشتر گوشه اتاق نگاه م به

 من برگشت شیو برش داشت و دوباره پ

 

 رشی_بابا:بگ

 

 ی...ا خوامیانگشترو صاحبش رو نم نی:من اانی_مر

 بگم  یخدا من دردم رو به ک

 

  نمیبب ری،بگ ی_بابا:تو غلط کرد

 

 رو به زور گرفتو انگشتر رو دوباره دستم کرد دستم

 

 یکه نتون کنمیم یدستت نباشه کار نمیبار بب نی_بابا:ا

  یاریاز دستت درش ب

 



 رفت و درم بست  رونیاز اتاق ب و

پشت دستم محکم اشکام رو پام کردمو  سمت تختم  با

بسته ام  یو موها یرفتم  با همون لباس و روسر

حوصله روشن کردن  یت،ح دمیتخت دراز کش یرو

 نداشتم  ممیگوش

و حالم بدتر  ختنیریم یگریپس از د یکی اشکام

 شدیم

حالم  کردمیم هیگر ،منیسبک ش یکن هیگر گنیم

  شدیبدتر م

 

 چطور خوابم برد  دمیکه نفهم ختمیاشک ر انقدر

 

 شدم  داریاز خواب ب دنیساز و کل کش یصدا با

 یو موها یلباس عناب هیبا  هیباز شدو سم دراتاق

 کردیچکه م شیکه از ارا یبولند شده و صورت

 وارداتاق شد 

 

  نمیکه؟پاشو بب ی:هنوز خوابهی_سم



 

 :کجا،ول کن دستمو انی_مر

گفت ،عاقد اومده  دیکشیکه دستم رو م همچنان

 ایمنتظره بپوش ب

 رفتم  رونیب یشیارا چیاتاق بدون ه جازیو گ متعجب

 تنم بود یشبید یلباس ها همون

 

 و اقوام مهرداد هم بودن  کینزد یمهمون ها چندتااز

رأس مجلس  یاز سفره عقد نبود و دوتا صندل یخبر

 مهرداد نشسته بود یگذاشته شده بودو سمت چپ

 

 که گفت  هیسم یصدا با

 عروس خانوم  نمی:اهی_سم

بودن ،انگار  یجور هیسمت من برگشتن ،همه  همه

  زدنینم یاما حرف هیعقد نشدن نیا دونستنیاونا هم م

 

 عاقد گذاشت  یجلو زیم یشناسنامه من رو رو بابا



دستم رو گرفتو سمت مهرداد برد و خودش تور  هیسم

 سرمون گرفتن  یرو گهیبه همراه دو نفرد یدیسف

 

  دیچکیکه از چشمم م ییو اشکا یبغض لعنت باز

  گفتینم یزیاما چ کردیعاقد هم نگاهم م یحت

لب هاش  یمهرداد که همون پوزخند چندش رو به

 بود نگاه کردم 

 

 ؟یمال من شد یدیزد :د لب

 

عقدرو  غهیگرفتم و به عاقد که ص یمهرداد رو از

  ختیریشده و همچنان اشک هام م رهیخ خوندیم

 

و سر در گم دنبال راه  جیکنم ،گ کاریچ دونستمینم

 فرار بودم 

 

 عاقد که گفت : یصدا با

 



 لم؟یبنده وک ایآ پرسمیبار سوم م یوم برا_عروس خان

 

 یچ ننیمن بودن که بب یبه لب ها رهیانگار خ همه

 گمیم

 توانم رو جمع کردمو داد زدم  تمام

 

 :نــــــه انی_مر

 

  دمیاز خواب پر و

قلبم که  یتخت نشستم و دستم رو رو یزنان رو نفس

 گذاشتم  دیکوبیمحکم م

 

زود به  ایریشکرت که خواب بود هر چند د ایخدا یوا

  شدیم وستهیپ قتیحق

 

 رفتم رونیشدمو ازاتاق ب بلند



کاسته شده  میاز حرارت درون یخوردم ،کم یآب وانیل

که داشتم راحتم  ییبودو بهتر بودم ،اما فکر ها

 ....ذاشتینم
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 :حیمس

 

بوق  یدستم رو رو دمیمسعود که رس خونه یجلو

 گذاشتم بر نداشتم 

از خونه خارج شدو سمت در شاگرباز کردو  مهیسراس

 نشست  یاومدو زود

 

اهل  ؟همهیکنیم نیچرا همچ وونهی_مسعود:چته د

  دنیمحل فهم

 شده؟ یچ باز

 



 :واسش خواستگار اومده حی_مس

 کنهیبخوادت ردشون م ،اگهی_مسعود:خوب بسالمت

 بره 

حرف  نیترازا یجد ؟موضوعیگی:چرا چرت محی_مس

دستش به  ذارمینم حمیهاست ،اما ،اما اگه من مس

 برسه  انیمر

 

از  یگوشه ا هیخوب آروم باش بزن  یلی_مسعود:خ

  هیچ انیچر نمیاول بگو بب

 

 فیمسعود تعر یماجرارو به طور خالصه برا همه

 کردم 

 

 یو توشده بود رهیخ یاتمام حرف هام به گوشه ا با

 فکر بود

 

 گرفتم ،گفتم بهت بگم  یمیتصم هی:حی_مس

 



 ؟بگوی_مسعود:چ

که کرده و نداره بده  هیقمار ونیمل۱۰۰لنگ  پدرش

 بود اسم خرش ؟ یپسره چ نیبه ا

 

،اما خودش مهرداد  دونمی_مسعود:اسم خرش رو نم

 بود 

 

شرط گذاشته  نی:ها همون،مهردادواسه همحی_مس

  خوادیم انویعوض پولش مر

 

 حرف واسم سخت بود نیچقدر گفتن ا دونهیم خدا

 ایبه پدرش  دمیم برمیرو م ونیمل۱۰۰:من حی_مس

 به مهرداد که دست از سرشون برداره  دمیاصال م

 

 یگیمهرداد م ایان،یبه پدر مر یری_مسعود:اونوقت م

 ؟یکاره حسن یچ

 



دست رو  ینجوری؟اگه هم یکنی:چرا درک نمحی_مس

جلو  دی،من که اول اخر با هریدست بذارم از دستم م

 کنم؟ کاریپس چ یگی....م رفتمیم

 

 شماره اش رو... ری_مسعود:بگ

:زنگ زدم باباش برداشت  گفت خودش زنگ حی_مس 

 خاموش کرده  زنهیم

 

_مسعود:به خدا توکل کن داداش ،خوب فکراتو بکن 

 هیبه  یبد یخوایکه م ستین یپول کم ونیمل۱۰۰،

  شیشناسیکه نم یمرد

کنم؟دست رو دست بذارم و  کاریچ یگی:محی_مس

 دست به دعا بشم؟

 

هردو سر  یبکن یخوایکه م یکار ی_مسعود:نه ول

  سکهیر

لحاظ که پدرش بفهمه  نیممکنه از ا دونمی:محی_مس

،و  شهیبد م انیمر یوجود داره برا یحیکه مس



کنم چاره  سکیر دیممکنه پول رو قبول نکن  اما ،با

 ندارم  یا گهید

 

 گفت: دویکش یپوف کالفه ا مسعود

 

مادرمرده هارو به  نیا افهیخوب حاال ق یلی_مسعود:خ

 ،خدابزرگه  وفتادهین یکه اتفاق ،هنوزیخودت گرفت

ببرمت  خوامیهم جات رو با من عوض کن که م حاال

 که حال و هوات عوض شه  ییجا هی

 

. 

. 

. 

 :انیمر

 

نبوده از  شیب یاتفاقات کابوس نکهیا دیبه ام صبح

 شدم  داریخواب ب

 انگشتر دستم آه از نهادم بلند شد  دنید با



 من بود ینحس زندگ تینبود،واقع کابوس

 

بالشتم  ریرو از ز میسردرد بلند شدم ،گوش با

بودو کالس اولم ۱۰دراوردمو روشنش کردم ،ساعت 

رو ازدست داده بودم ،االن حاظرشم به کالس دومم 

  رسمیم

 

 بود بلند شد  امیکه حاصل چند پ میمتمدد گوش یصدا

باز  یکه به سخت ییبرگشتم و با چشم ها میگوش سمت

 هارو باز کردم  امیپ شدیم

 

 پاسخ از شماره  یتماس ب۱۰_شما تعداد 

  دی... داشته اخیدر تار0912***9990

 

 : یبعد امیپ

 

 افتاده؟ ی،چه اتفاق انی:االن بگو مرحی_مس

 منو دختر جواب بده  ی:کشحی_مس



 

جوابش  شدینم نجایجواب بدم بلند شدم ا نکهیا بدون

 بهش زنگ بزنم  رونیکه رفتم ب یرو بدم ،گذاشتم وقت

 

 میکه گوش یشدمو از اتاقم خارج شدم در حال حاضر

اوپن  یاز رو یشکالت ذاشتمیم فمیرو داخل ک

از خونه  دمویبرداشتمو خوردم ،کفش هام رو پوش

 رونیزدم ب

 

خداروشکر اکبر نبود ،سوار  دمیسر کوچه که رس به

 شدم و حرکت کردم سمت دانشگاه  یتاکس

 

 نیکه کرده بودم افتادم ،گفته بودم اول ینذر ادی

تراز  نییمند بدم ،چند خونه پا ازین هیحقوقمو به 

 ادمی، کردنیم یزندگ میتیزن با دوتا بچه  هیخونه ما 

 باشه پول رو به اونا بدم 

 

رو از همون پول حساب  هیکرا دمیدانشگاه که رس به

 شدم  ادهیکردم و پ



 

که با  رفتمیهام رو تند کردم و سمت ساختمون م قدم

 ،سمتش برگشتم نایمت یصدا
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 ... انی...مرانی:مرنای_مت

نگاهم کردو  رهیخ یکه سمتش برگشتم لحظه ا یوقت

 :گفت

چه  نی؟ا یشده؟چراانقدر گرفته و کالفه ا ی:چنای_مت

 ه؟یا افهیق

 

خوابم  داربودمیب روقتیتا د شبید یچی:هانی_مر

 کجاست؟ ای،رو هینبرد،مال کم خواب

 



 هی ادیم ایتا رو مینیبش میبر ای:رفته سلف ،بنای_مت

 شهیکالسمون شروع م گهیربع د

 

چند لحظه  مینشست مویکه گفت رفت ییسمت جا نایمت با

و حرف  میهم نشست گهید یو کم دیهم رس ایبعد رو

  میکالس شد یبعد راه میزد

 

رخ داده برام که حالم  ینگفتم که چه اتفاقات بهشون

 انقدر زاره 

 واسه خودت نگه دار  اتویبدبخت گفتیبهم م یحس هی

 

 یدیاز سع یبه محوطه ،خبر میاز کالس برگشت بعد

  ومدینبود و کالساش رو نم

خودم کمه ،عذاب وجداب اونم بهش اضافه  یایبدبخت

 شد 

 

اومده بود  حیزنگ خورد انگار که مس نایمت یگوش

 کهیو نزد نجاستیاالن ا نکهیو ا حیدنبالش ،بافکر مس

 شدم  یحال هیمنه 



 خوشحال هم ناراحت هم

نفر  هی ایدن نیتموم ا یتو دونستمیم نکهیازا خوشحال

 مهیمثل کوه پشت خوادویهست که منو واسه خودم م

... 

 

 خوادی،انگار دست روزگار دلش نم نکهیناراحت ازا و

 جلو پامون وفتهیسنگ م یو ه میما به هم برس

 

هنوز که از  میبود دهیدر نرس یجلو میدر رفت سمت

 شدو سمت ما اومد  ادهیپ نشیماش

 

و  نایموهاش قرار دادو با مت یرو رو شیافتاب نکیع

 سالم کردو اخر سر به من نگاه کرد ایرو

 

انداختم اما اون  نییدادم وسرم رو پا یلب سالم ریز

 نشد  الیخیب

 

 ؟؟ی:سالم ،خوبحی_مس 



گفت که خودم هم نگاهم رو باال  یحالت هیرو  یخوب

 نگاهش کردم  رهیخ یلحظه ا یاوردمو برا

 

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادمو گفتم: اروم

 

 بم :ممنون خوانی_مر

 

  میچرخوند ایرومون رو سمت رو ایرو یصدا با

 

 میما دبگه مرخص ش دی:خوب اگه اجازه بدای_رو

 

 همراهتونه؟ لهی:وسحی_مس

 

 هست ممنون نی:بله ماش ای_رو

 

گفتم  رسونمیخانوم رو م انیو مر نای:من متحی_مس

با ما  نیاوردیرو همراهتون ن نتونیاگه شما هم ماش

 دیاریب فیتشر



 

 ،پس خداحافظ دخترا انمهریک ی:ممنونم اقاای_رو

 

 تکون دادو رفت  یدست

شدم و  نشیحرف اما پراز استرس سوار ماش یب

 گرفتم یخودش جا یپشت صندل

 

 کرد  میصورتم تنظ یرو رو ننینشست آ تا

 لبم اومدکه با چشمکش جوابم رو داد یرو یلبخند

 

  میحرکت کرد حرفیرو روشن کردو ب نیماش

 

بند  کیداره که  یچقدر انرژ ییاستاد رضا نی:انای_مت

اون  یفک من جا کنمی،بخدا من نگاهش م زنهیفک م

  رهیگیدرد م

 

 ینیکه سنگ دمیخند زیحرفش خنده ام گرفته بود ر از

 خودم حس کردم یرو به رو رو نهینگاهش رو از آ
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باال انداخت  ییچرخوندمو بهش نگاه کردم ابرو چشم

 شد  رهیو به جاده خ

 

  خوردیبه خونه ما نم رفتیکه داشت م یریمس

 یچند طبقه ا دویسف یبا نما یخونه ا یجلو یمدت بعد

 ستادیا

خانوم رو  انیتو برو خونه من مر نای:متحی_مس

برگردم کارخونه کار  دیازاون ورم دوباره با رسونمیم

 دارم 

 

 م؟یبر یایبا من م انی:باشه،مرنای_مت

 

بهتون زحمت  یکل نجاشمیتا هم زمی:نه عزانی_مر

 دادم 



 

 گلم پس فعال خداحافظ هیچه حرف نی:انای_مت

 

 تکون دادو رفت  یدست نیماش از

منطقه  نیاونم تو همچ یخونه ا نیهمچ کردمینم فکر

 داشته باشن  یا

 

تر  نییرو حرکت دادو چند کوچه پا نیماش حیمس

  ستادیا

 نگاهم کرد گفت  نهیآ از

  نمتیجلو بب ای:بحی_مس

 یکه حت حیلبم نشست ،از دست تو مس یرو یلبخند

  یکنیبا نگاهت هم حالم رو دگرگون م

 

 رفتم و نشستم  جلو

موجه  یزیچ ینیدستم گذاشتم که با سنگ یرو دستمو

 شدم 



دستم نگاه کردم متوجه انگشر نشان مهرداد  ریز به

 بودم اوردهیدرش ن شبیشدم که از د

 رفته بود ادمیچطور  آخ

بندازمش که  فمیک یو تو ارمیکردم اروم درب یسع

 انگار متوجه شد 

 

انگشتتو  یبا دستت؟کند یکنیم کاریچ ی:دارحی_مس

 ...نمیبب

 

 دستم برداشت  یکیاون  یرو که از رو دستم

وسط  شین به دستم همانا و ترمز ناگهانکرد نگاه

 هم همانا ابونیخ

 

به  دهیبه هم گره زده بود که ترس یهاش رو جور اخم

  دمیچسپ میصندل

 

 ان؟یدستت مر هیچ نی:احی_مس

 



 داد زد  بایتقر

 من کنان گفتم : من

 

  دمیم حیبرات توض یجا نگه دار هی شهی:مانی_مر

 

 پارک کرد  یکنار یو بعد از لحظات روندیسرعت م با

 

 گفت: دویهمون اخمش سمتم چرخ با

 

 دم؟ی:خوب گوش محی_مس

 کردم  فیرو براش تعر شبید اتفاقات

 

 نهیهرجمله گفتنم انگار نفس هاش کشدارترو س با

  شدیم نییاش تندتر باالوپا

 

 و نگران روبهش گفتم: دهیترس

 



 ینجوریچراا زمیباش عز ح؟آرومی:مسانی_مر

 ؟یکنیم

 

آروم باشم؟دارن تورو  یوم باشم؟چجور:آرحی_مس

که اروم  یخوایازم م یچجور رنیگیعشقم رو ازم م

 باشم؟؟؟

 

 توفقط اروم باش کنمی:درستش مانی_مر

 

جور کردم چکش رو نوشتم فقط  ونیمل۱۰۰:حی_مس

برم بدم به پدرت  خوامی،م سمییرو بنو خشیمونده تار

مهرداد که دست از  کهیبه اون مرت دمی،اگه نه که م

 برداره  تونیسر زندگ

 

 انداختم و گفتم : نییسرم رو پا شرمنده

 

 که ممکنه قبول نکنن ... یدونی:مانی_مر

 



 حرفم اومدو گفت: انیم

 

قبول نکنن؟مگه دردشون پول  ی:واسه چحی_مس

 ست؟ین
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نگفتم که دستمو گرفت سرمو باال اوردم و  یزیچ

 نگاهش کردم

 

دست هاش گرفتم و انگشتررو از  انیچپم رو م دست

 انگشتم دراورد 

 

  کردمینگاهم رد کارهاش رو دنبال م با

 

 کارش دارم  مونهیمن م شیانگشتر هم پ نی:احی_مس

 



انگشتر از پدرم  نیبخاطر هم شبید حی:مسانی_مر 

 خوردم  یلیس

دردسر تازه  هیمن جلو روشون دستم کنم حداقل  بده

 نیا تونمیم یچجور نمیدرست نشه برامون تا بب

 مهرداد رو دک کنم

 

 گفت : دویسمتم چرخ یعصب

 

هم  یشیبه طور نما یقبول کنم حت تونمی:نمحی_مس

 انگشتر دستت باشه  نیا

 

 ه؟یاما چاره چ حیمس فهممی:مانی_مر

 

 نجام بدم که قراره ا هی:چاره همونحی_مس

 

 ؟یبکن یخوایم کاری:چانی_مر

 

 به پدرت  دمیچک رو م رمی:محی_مس



 

گوش کن ،االن  قهیدق هی، حیتروخدا مس ی:واانی_مر

که من به  یچطور متوجه شد یگیتو به پدر من م

چه  یبگ یخوایدارم؟اصال م اجیپول احت ونیصد مل

 ؟یبا من دار ینسبت

 

 و گفت: دیموهاش کش یال یدست یعصب

 

  دونمی... نم دونمی:نمحی_مس

 

دندون رو  یفعال کم نکهیجز ا ستین ی:چاره اانی_مر

 ... میبذار گریج

 

  انی:باشه ،مرحی_مس

 

 :جانم؟انی_مر

 



نکنم دو سه  یبخوام صبر کنمو کار ادی:زحی_مس

دو سه روز بخدا اگه دستش بهت  نیا یروزه ،اما تو

  ذارمیبخوره زندش نم

 

که نسبت به من داشت  یتیحس مالک نیاز ا یلبخند

 لبم نشست  یرو

 

 من برم خونمون؟ یدی:چشم ،حاال اجازه مانی_مر

 

 کالفه بود ،سرشو تکون داد  هنوز

 

 ؟یدی:انگشترو نمانی_مر

 :نوچحی_مس

 

پارک کرده بود رو  یرو که گوشه ا نیدوباره ماش و

  میروشن کردو حرکت کرد

 

  ستادیکوچه معروفه ا همون



 

  حی:مسانی_مر 

 

 ح؟ی:جون مسحی_مس

 

 ؟یدی:جونت سالمت ،انگشترو نمانی_مر

 

 سمتش گرفتم  دستمو

 زدو انگشترو گذاشت تو دستم  یکج لبخند

 

تو  ادی،حلقه خودم م ی:چشم رو هم بذارحی_مس

 دستت
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  حیمس



 

زد که منو از اون حال و  یمسعود به هردر شبید

 شدی،اما مگه م ارهیب رونیهوا ب

 یکه بفهم یمرد باش دی،با ستیدست خودم ن حالم

 رنشیازت بگ خوانیم ینجوریو ا یخوایم ویکی یوقت

  یچ یعنی یجلو بذار یقدم یوتو نتون

 

 حالم گرفته شده بود  یبدجور

بام ،باز منو  میچندوقت با مسعود رفت نیعادت ا طبق

 پام  ریزدن به شهر زوزل 

 

 انیمر یبه گوش گهیکه برگشتم خونه چندبار د شب

 زنگ زدم ،اما خاموش بود

 

 یفرج دیشا زدمیکه خاموشه ،اما زنگ م دونستمیم

 شه برداره 

 



 انیزنگ نزده بودم ،اما مر یبه کس یاپینقدرپیتاحاالا

 ،همه کسه منه ستین یکس

فکرا بود که خوابم برد ،صبح زودتر از  نیباهم

شدم ،حوصله  داریاما کالفه از خواب ب شهیهم

 کت شلوار نداشتم  دنیپوش

 دمویپوش یدیو بلوز مردانه سف یشلوار کتان مشک هی

  دمیبه موهام کش یدست

 رو برداشتمو سمت کارخونه حرکت کردم  لمیوسا

 نشده ادهیپ نیهنوز از ماش دمیکارخونه که رس به

 بلند سمتم اومد یبودم که سرکارگر با گام ها

 

که ببره  دادمیرو به نگهبان م چیکه سوئ یدرحال

 گفتم کردیپارکش کنه رو به سرکارگر که سالم م

 

 شده ؟ ی:سالم ،چحی_مس

 رکاریقفل کرده به تعم یاصل یاز دستگاه ها یکی_آقا 

 هیدستگاه بق نیتو راهه اما بخاطر هم میزنگ زد

اقا؟همه  میکن کاریدستگاه ها هم لنگ موندن ،چ

 یجور هی کارنیب



 

 برامون  بارهیو آسمون م نیخدا،از زم یا

 

 میکنیصبر م یخوب چرا شلوغش کرد یلی:خحی_مس

 گفته تو راهه؟ یزنگ زد یگیمگه نم

 

 _بله اقا 

 اتاق من  ادیبگو ب دی:رسحی_مس

 اتاقم رفتم  سمت

. 

. 

. 

سمت دانشگاهشون حرکت  شدنید دیبه ام شهیهم مثل

 کردم 

 بوده  یچ شبید هیقض نمیتو دلم نبود بب دل

دانشگاه  یپدال گاز فشار دادم و جلو یرو رو پام

 دمیرس

 رو گرفتم  نایرو برداشتم و شماره مت میگوش



  ومدنیکه سمت من م دمشونیبعد د یچند

 انیو مر نایشدمو سمتشون رفتم ،مت ادهیپ نیماش از

 سوار شدن 

 

 ادهیرو که پ نای،مت میسمت خونه خودمون رفت اول

 یتا بفهمم چ میکردم فقط منتظر بودم چند قدم دورش

  انیبوده جر

 

 ابونیچطور وسط خ دمیانگشتر دستش ،نفهم دنید با

 ترمز  یزدم رو

رو  تمینتونستم عصبان گهیو د دیاز سرم پر برق

 کنترل کنم

 

 رو دستش کنه  کهیتونسته بود انگشتراون مرت چطور

 بودم  یهم عصب انیاز مر یحت

 یتاحدود شبشید یکردن ماجرا فیبا گفتن و تعر اما

بالجبار انگشترو  دمیکه فهم یکم شد وقت تمیاز عصبان

 دستش کرده 



 

چک نوشته بودم  ونیمل۱۰۰حساب کارخونه  از

هم کنارگذاشته بودم درصورت دندون  ونیمل۵۰ ی،حت

مهرداد بندازم جلوش که دست از سر خونواده  یگرد

 شون برداره

 

 از مهرداد پنجر شدم انگار انیمر فیبا تعر یوا

بهانست  ونیصد مل نیکه وضع مالش خوبه و ا گفت

کرده که عاشق  یباز لمیپدرو مادرش ف شی،گفت که پ

  خوادیکه سرقمار پدرش اونوم دوننیو اونا نم انهیمر

 

 ی،به هر در شهینفجر مسرم داره م کردمیم حس

 بسته بود زدمیم

 کنم  کاریچ دیبا دونمینم

 رو همون کوچه گذاشتم رفت خونشون  انیمر

 دیکه اومده بود با یدستگاه و کارشناس دنید یبرا

 کارخونه  گشتمیبرم

 



که بوق  یدیسف یام و یب دنیعقب گرفتم که با د دنده

  ستادمیکه جلو برم ا زدیم

که از مهرداد برام  یافتادم و چهره ا انیمر ادحرفی

 کرده بود فیتوص
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 :انیمر

 

 یحیمس یهوا برا یتو یشدمو دست ادهیپ نیماش از

مواظب خودم باشم تکون دادمو سمت  زدیکه لب م

 خونه پا تند کردم 

 

و  اون حلقه نحس رو دستم کردم دمیدرکه رس یجلو

 دررو باز کردم  دمویکش رونیب فمیرو از ک دیکل

 



 یبوق ها یکامل داخل نرفته بودم که صدا هنوز

 توجه ام رو به خودش جلب کرد ینیمتمدد ماش

 

 نیماش دنیرو چرخوندم که نگاهش کنم ،با د سرم

 مواجه شدم یدیو سف بایز

 

 عیهم رفت و سر یصاحبش اخمام تو دنیبا د اما

 گرفتمو رفتم داخل و دررو بستم  یرو

 

 در بلند شد یکه صدا اوردمیکفش هام رو در م داشتم

 

 من گفت: دنیاومد و با د رونیاز خونه ب بابا

 ؟یاومد ی_بابا:ک

 االن  نی:همانی_مر

وقت روز خونست به رفتنش  نیبابا ا نکهیازا متعجب

گرم از احوال  یدر نگاه کردم که صدا یجلو

گوش خراش مهرداد به  یصدا دنیو شن شونیپرس

 دیگوشم رس



 

 کفش هام رو دراوردمو سمت اتاقم پاتند کردم تند

 :سالمت کو؟هی_سم

  اسالمیسالم کردن منه؟ب رتی:گانی_مر

 

 همون مهرداده که آدمت کنه  اقتتی:لهی_سم

بگم نذار دهنم رو باز کنم ،که  دمواومدمیچرخ سمتش

 که گفت دمیقاب در د یبابا رو تو

 

 _بابا:مهرداد منتظرته لباس که تنته برو

من  ؟مگهیریپ کهیمرت نی:کجا برم من با اانی_مر

 ن؟یدست از سرم بردار گمینم

 

  شنوهی_بابا:درست حرف بزن م

 بشنوه خوامی:مانی_مر

رو انجام  داتونیخر نیبر ایسگم نکن ب انی_بابا:مر

  نیبد

 خدا  یکردم ا یری،چه گ خوامی:نمانی_مر



 ستم رو گرفت و سمت در بردجلو د اومد

 

 باهاش ها برو یزنیحرف م نیادم سنگ نی_بابا:ع

 

در  یو سمت دررفتم جلو دمیکفش هام رو پوش ناچار

 یدستش بود با لبخند یمیکه شاخه گل مر یدرحال

 دیزشت سمتم چرخ

 

  یدیل میکرد ارتی_مهرداد:چه عجب ما شمارو ز

 

 ایبا شما  دی:امااز شانس گند بنده ،هرروز باانی_مر

 ذکر نامتون مواجه شم 

 

 اومدو گل رو سمتم گرفت  جلو

 یچه نخوا ی_مهرداد:وا کن اخم هاتو ،توچه بخوا

 پس سختش نکن یمال من
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 یدرست میتصم دینگفتم ،با یزیباال دادمو چ ابرومو

 شهینم ینجوریا رمیبگ

 

 گل رو ازش گرفتم  یشیفت ،نمارو سمتم گر گل

انداختمو  نیماش ریکه رفت سوارشه ،گل رو ز نیهم

 نشستم 

 

 یکیهمه نزد نیا نمیعقب بش یصندل شدیم کاش

  کردیباهاش حالم رو بد م

 

رو حرکت داد و  نینبود ،ماش یفعال چاره ا اما

 کرد  یپل یکیموز

 

 دونستمیبرام خفه بود اما نم یلیخ نیداخل ماش یفضا

 کار کنم  یچ

 



 دادم  نییپا یرو کم نیماش شهیش

 برد  ادمی شویهوا سرد یسرد بود،اما تازگ هوا

 فکر کردن بودم که گفت: غرق

 شو ادهیپ میدی_مهرداد:رس

 شدم و با فاصله ازش راه رفتم  ادهیپ نیماش از

 

 دیخر مویرفتیراه م کسرهیکه  شدیم یدو ساعت حدود

 دویخریخودش م قهیمن هم به سل یبرا یکرد،حتیم

  دیپرسیاز من نم

همون  نیاصرار کرد پرروش نکردم ،باز ع هرچقدر

خودشون  قهیمرده متحرک شدم که باب سل

  چرخوننشیم

 

رو دوست  یا گهید یکس دیکه اصال ازمن نپرس پدرم

 نیمن ،و ا یبه زجه ها کنهیتوجه نم ینه ،حت ایدارم 

 منم توجه نداره قهیکه به سل یریپ

 

 ؟ین ناهارنخوردم تو خورد_مهرداد:م



 

 :اره خوردم انی_مر

 گفتم ناهارنخورده بودم  دروغ

  میبخور یزیچ هی میابریگشنمه ب یلی_مهرداد:من خ

  ستی:شما برو من گشنم نانی_مر

 

ببره با خودش به عالمت  رهیجلو دستم رو بگ اومد

 انگشتمو باال اوردمو رو بهش گفتم دیتهد

 

که همه  زنمیم ی:دستت بهم بخوره چنان دادانی_مر

 سرت  زنیبر

 

 گفت: دویهم کش یروتو اخماش

 

حرف  زادیبازبون آدم شهیباتو نم نکهی_مهرداد:مثل ا

 گهید میبر ایزد ،ب

 

 پشت سرش شروع کردم به راه رفتن ، ناچار



باعث  شتریب نیو ا کردنینگاهمون م یجور هی مردم

 شدیخجالتم م

 

  رفتمیرفت و منم پشت سرش م یژپاسا نییپا طبقه

 

رفت  یزیها دستش بود سمت م دیکه خر یهمونجور

 و گفت:

 

 دستمو بشورم رمیم نیبش نجای_مهرداد:ا

 

 نگاهش کنم سرمو تکون دادم  نکهیا بدون

رو  فمیک یاطراف نگاه کردم شلوغ بود ،بدون معطل به

  رونیچنگ زدم و ازاون رستوران زدم ب

 

 گرفتم  یدراز کردمو تاکس دستمو

 و ادرس خونه رو دادم سوارشدم



 شهیم یدنیاش د افهیمن ق یخال یجا دنیبا د حاال

ادامه  ریحالش رو گرفتم به مس نکهی،خوشحال ازا

 دادم

 

 شدم ادهیرو حساب کردم وپ هیکرا میدیرس

باز کردم  دیبه خودم گرفتم و دروبا کل یعصب یا افهیق

 و رفتم داخل

 

 :دیپرس دنمیدبا  بابا

 _پس مهرداد کو؟

که منو گم کرده و  دی:هه مهرداد؟ازاون بپرسانی_مر

  ستیاصال حواصش ن

 

 گفت: دویاخم هاش و تو هم کش بابا

 ؟یسوزوند یشی_بابا:باز چه آت

 

 المیخیسوزوندم؟چرا ب شی:من ؟من آتانی_مر

خودتون مجبورم  رمیکه گفتم باهاش نم د؟منیشینم



بهش  یبد یکنیرو جور نم یپول لعنت نیا د،چرایکرد

 که دست از سر من برداره؟

 

 ونیمل۱۰۰ ارمیکجا ب ؟ازیگی_بابا:چرا چرتو پرت م

 جور کنم بدم بهش؟

 

 رفته بود باال و دوباره بغض کردم صدام

 نی؟ایچرا قمار کرد یندار یدونستی:تو که مانی_مر

کالم  کی، دونمیمن نم ریخونه رو بفروش ،وام بگ

  کنمیمرد ازدواج نم نیباابگم من 

 

بچه؟بخدا مرد پخته اش  ی_بابا:چرا تو انقدر لج باز

 خوبه ....

 

 حرف بابا اومدم و نذاشتم ادامه بده و گفتم: یتو

 

بحث  نیرو جور کنم ا ونیمل۱۰۰:من انی_مر

 د؟یداریاز سر من برم شه؟دستیمسخره تموم م
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 گفت : دویمتعجب سمتم چرخ بابا

 

 بچه؟ یجور کن ونیمل۱۰۰ یخوای_بابا:تواز کجا م

با پول خودم  رمیگی:از سر کارم و بانک وام مانی_مر

 دیماجرا تموم شه باورکن نیفقط ا دمیقسط هاش رو م

اش سخته  افهیتحمل ق رهیگیعقم م نمشیبیم یمن وقت

 برام ..

 

ماجرا دروغ بگم  نیاز ا یبودم بخاطر خالص مجبور

 یتیکه تو چه وضع یشرمنده ام اما خودت آگاه ایخدا

 ام

 

 متفکر گفت: بابا

 



  زنمی_بابا:با مهرداد حرف م

ماها با خونواده  زنمیرو حرف م یچ ی:چهی_سم

 گن؟یم ی،مردم چ میشون قول و قرار گذاشت

 

  میشونیبه پ دیحرفش ابروهام چسپ دنیشن با

 رو بهش گفتم: دمویچرخ سمتش

 

عابرو  ؟؟واقعاییما یشما نگران ابرو یعنی:انی_مر

 برات مهمه؟

 

  دیرنگ صورتش پر دوباره

 گفت:. بابا

ازتون  قهیتا دودق نیخسته ام کرد گهید دی_بابا:بس کن

 به هم ... نیپریسگ و گربه م نیع یغافل بش

 

 کردمو رومو گرفتم هینسار سم یپوزخند

  هیمنظورم چ دینپرس یمن ،حت پدرساده

  گمیو با خودم م شناسمیاوغات واقعا پدرم رو نم یگاه



خورش کرده که انقدر  زیپدرم رو چ هیسم نی_نکنه ا

بد  هیاز سم انیو هرچقدرم اطراف رهیگیطرف اونو م

  شنوهیبگن انگار نم

 

اتاقم برگشتم و لباس هام رو دراوردم و با  سمت

 عوض کردم  یراحت

 اتاق خارج شدم و سمت اشپزخونه رفتم  از

 گشنم بودو صبحانه هم نخورده بودم واقعا

 مونده رو گرم کردمو خوردم یغذا خچالیسر  رفتم

 رونمیرفت تو اتاقش و ب هیبرگشت مغازه و سم بابا

 ومدین

رفتم لباسم رو عوض  یومدوقتیپچ پچشون م یصدا

 ینجوریحالش ا هیگففتن که سم یچ دمیکردم ،نفهم

 گرفته شده بود

 

 دمیتختم رفتمو روش دراز کش سمت

 حیرو دراوردمو به مس میکه کنارم بود گوش فمیک از

 دادم و گفتم ماجرا رو امیپ



 

دلم روشن شده  یتو کیهرچند کوچ یاومد یکورسو

و  میهست به ارامش گرفتن زندگ یدیام نکهیبود ازا

که مثل بختک افتاده رو  یاز دست مهرداد یخالص

 میزندگ

 

 بعد جواب داد: قهیچنددق

 

 ؟؟یگیم ی:جدحی_مس

  زمی:آره عزانی_مر

 ان؟ی:مرحی_مس

 :جانم؟انی_مر

که اومده بود جلو خونتون  دمی:امروز دحی_مس

  رونیب یوباهاش رفت

 

 یا گهی،نکنه راجبم جور د ختیر یهر هویدلم  یتو

 فکر کنه 

 اخه مگه نرفت خونشون؟ دهیاز کجا د یول



 

دراتاق رو قفل کردمو ودر کمدم رو باز کردمو  رفتم

  رونیجلوش نشستم که صدا نره ب

 

 رو گرفتم  حیشماره مس عیسر

 از چند بوق جواب داد : بعد

 

 :جانمحی_مس

 ؟ی:سالم خوبانی_مر

 نیکه ا یتا وقت ستمی:راستش نه ،خوب نحی_مس

 تموم نشه ایدغدغه فکر

 

اما االن زنگ  حیمس ستی:حال من بهتراز تو نانی_مر

 امروز رو بهت بگم  یزدم ماجرا

 

  دمید وی:همه چحی_مس

جلو  دمشیتو رفتم د شیاز پ نکهی:بعد اانی_مر

 توجه بهش دررو بستم  یخونمون اما ب



زد و بابام رفت درو باز کرد،با پدرم حرف زده بود  در

 وبابام منواجبار کرد که باهاش برم 

 

نه اما من گل رو  ای یدید دونمیدر بهم گل داد ،نم جلو

 انداختم نشیماش ریتا ریهمون لحظه ز

 زدیم یسکوت مطلق بودو اگر هم حرف ریکل مس یتو

 بود یدستور

 

 یکدوم توجه چی،اما من به ه دیخر ینوع لباس همه

 چرا؟ یدونیم حیمس دمینپوش ینکردم حت

گشنشه ،من گفتم  ست،گفتیاون لباسا مال من ن چون

که خودش بره اومد جلو که مثل پدرم مجبورم کنه اما 

  زنمیم غیدستش بهم بخوره ج نکهیکردم به ا دشیتهد

 

رستوران رفت دستاشو بشوره غالش گذاشتمو  یتو

 فرار کردمو برگشتم خونه 

 ....حیکه امروز گذشت مس هیزیهمه اون چ نیا
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 شده بود  سکوت

 گفت : دویکش یپراز آه نفس

 

که بهت گل داد ،تمام توانم رو جمع  دمی:دحی_مس

 و به خودم مسلط باشم امیکردم که جلو ن

فک و دهنش  نیموندیاونجا م شتریلحظه ب کی اگه

  کردمیم ادهیرو پ

 

**** 

 

 :حیمس

 

 نه ؟ ایهمون مهرداده  نمیشدم بب کنجکاو



کردم با توقفش  بشیکوچه جلوتر رفت و تعق چند

 لیتبد نییعقیو درزدنش حدسم به  انیخونه مر یجلو

 شد 

 

 یکه باهاش حرف زد و بعد مدت دمیرو د انیمر پدر

  رونیاومد ب انیمر

بشنوم  تونستمیاما نم زننیکه باهم حرف م دمیدیم

 مشت کرده بودم  تیدستام رو از عصبان

بعد  یگرفت و لحظه ا انیرکه به سمت م یگل دنید با

 یاز دستش گرفتش مشت هام رو محکم رو انیمر

  دمیکوبیفرمون م

رو صاف کنم که  ارویشم برم دهن اون  ادهیپ اومدم

 سوار شدن رفتن

 

 یو برگردم اما مگه دل ب رمیدنده عقب بگ اومدم

 داد؟یصاحبم رضا م

 رو حرکت دادم  نیسرش با فاصله ماش پشت

و منم پشت سرشون بودم  رفتنیسمت بازار م داشتن

 زنگ خورد  میکه گوش



 حتما برگردم کارخونه  گفتیبود که م سرکارگر

رو  یبذارمشونو برم  موندنم هرچنددرد تونستمینم

 شدیراحت م المیخ ییجورا هیکرد اما  یدوا نم

 

و اون مکان  انیمر شیزدم اما انگار قلبم رو پ دور

س که غرق فکر ب دمینفهم یچیه ریجا گذاشتم ،از مس

 بودم 

 

از خودم از  دونمیاما م یاز چ دونمیبودم ،نم دلخور

 نیفکر ها و ا نیاز همه دلخور بودم ا انیمر

  ذاشتیراحتم نم ایفیبالتکل

که بود  یاومده بود سراغم به هر بدبخت یبد سردرد

 خودمو رسوندم به کارخونه 

 

. 

. 

 یکم شد،حداقل راه میاز کالفگ یتاحد امشیپ دنید با

 شده اگه خدا بخواد یشده و فرج دایپ



با  دیشا دونمیهنوز از دستش دلخور بودم ،نم اما

از  ایگرفت دلخورم  کهیکه گل رو از اون مرت دنشید

 اما  دونمینم یهرچ

اروم شدم حداقل  یمدت یحرفاش برا دنیبا شن اما

 لحاظ  نیازا

 

ردن به دست او یبا خودمو سرنوشت فقط برا من

سنگ رو  گهیاگه ازش دلخور باشم د جنگمیم انیمر

 که  شهیسنگ بند نم

 

به  دمویتخت دراز کش یزدن حرف هامون رو بعد

 شدم  رهیسقف خ

 زنگ خورد دوباره  میگوش که

 زدمو گفتم؛ یلبخند انهیمر نکهیا یهوا به

 :جانم؟حی_مس
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 :انیمر

 

 شدیاز لحنش م ییجورا هیدرست حدس زده بودم  اره

 که ناراحته  دیفهم

 رو برطرف کنم  شینگران نیتونستم ا خداروشکرکه

 

رها زنگ زدم و گفتم که امروز وقتش ازاده که  به

 یو همون کاف هیوقتش خال میون۵ساعت  یگفت برا

  مینیشاپ همو بب

 

 مینبودم که  نیبود و متعجب ازا میسه و ن ساعت

حرکت من  نیساعت گذشته اما مهرداد چطور به ا

 عکس العمل نشون نداد

وحشتناک در  یفکرم کامل نشده بود که صدا هنوز

 از جام بپرم  دهیباعث شد ترس

 رونیسرم کردمو رفتم ب یروسر دمویپوش ییمانتو

که به در  ییمشت ها یکه شدم صدا اطیداخل ح

 شدیم شتریب زدنیم



 

داشت نگاه کردم فقط  یزیگوشه در که سوراخ ر از

 تنه اون شخص مشخص بود  نییپا

  نمشیبب تونستمیتر اومدم حاال م نییپا یکم

 یاش مثل گوجه قرمز شده بودو به گمانم عصب چهره

 بود

 

 کنم  کاریچ دونستمینم دمیترس یا لحظه

باز کردم اومد باز با مشتش به در بزنه که با  دررو

 درو هوا موند نیشدو دستش ب من رو به رو

 کردیفکر م دیدیم تیوضع نیا یمارو تو یکس هر

 بزنه  یلیبه من س خوادیم

 من دهنش رو باز کرد و گفت: دنید با

 

 چه غل.... نجای_مهرداد:توا

  کهی_بکش دستتو مرت

رو دور دستش  رشیچرخوندم به اکبر که زنج سرمو

 بود نگاه کردم رهیو به مهرداد خ چرخوندیم



 االن بود نیداشت هم دیبشر فوا نیبار ا کیاگر  یعنی

 شدم اما بروز ندادمو با اخم نگاهشون کردم خوشحال

 گفت: دویسمتش چرخ مهرداد

  دییبفرما شهی_مهرداد:به شوما مربوط نم

 دادو گفت  رشیبه زنج یتاب اکبر

 ؟یکارشیمربوطه؟شما چ ی_اکبر:اع؟پس به ک

 دویسمتش چرخ ابروشو باال دادو یتا هی مهرداد

 مسخره گفت: یبا لحن ستادویدست به کمر ا

 کارهیبه شوما بگم تو چ دیحرفو من با نی_مهرداد:ا

 مفتش؟ ای؟یمحل سی؟پلیحسن

بخواد   یمحل کس نی_اکبر:فکر کن همه کاره،توا

 ...میکنیناموس ما بلند کنه ،قلم م یدست رو

 

گذشته  ایالت باز نی_مهرداد:جمع کن بابا دورزمونه ا

 بگم ،زنمه  دی،محض اطالعت با

 

 گفتم: دمویهمون اخمم سمتش چرخ با

 



  نمیبیرو نم یکس نجایزنته؟من که ا ی:کانی_مر

 که اکبر داد زد دیسمتم چرخ یعصب

 

 _اکبر:اصغر ،اصغر 

اومدو  رونیتر اکبر از خونشون ب کیکوچ داداش

 دادو گفت : لشیبیبه س یتاب

 _اصغر:جونم داداش؟

،چطوره  دونهیمحله رو نم نیاقا قانون ا نی_اکبر:ا

 ؟ میبد ادشی

 

 _اصغر:درخدمتشم دادا

 شهیدراوردو از ش یکت تنگش رو به سخت مهرداد

و  نشیبود انداخت داخل ماش نییسمت شاگردش که پا

 هاش رو تا زد و اکبرو اصغر جلو اومدن  نیاست

 

شده بودن  زیکه گالو یدرحال هیاز ثان یکسر یتو

 دمشونید

 



 یمهرداد رو گرفته بودو اصغر با مشت هاش تو اکبر

  دیکوبیشکمش م

قندتو  خوردیداشت کتک م یکه اون جور دنشید با

کردن نقشه ام  یدلم اب شد اما حاال تازه موقع عمل

 بود 

 

 رفتم داخل و شماره مغازه پدرم رو گرفتم  عیسر

 _بابا:بله؟ 

 خونه که دعوا شده  ای:بابا بدو بانی_مر

 قطع کردم شتریب حیوضت بدون
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رو که قطع کردم دوباره سمت در برگشتم   تماس

طبق معمول  خوردیم یبه توق یمردم محله ما که تق

 یو دورشون جمع شده بودن و عده ا شدنیخبردار م

 در جدا کردنشون داشتن  یسع



 

 یکم ومدویش خون ممهرداد نگاه کردم گوشه لب به

 چشمش کبود شده بود ریز

 

انداخت و روشو  یترسناک نگاه یمن با اخم به

 گرفت 

جداشون کرده بودنو در حال  یبه سخت مردم

  دیرس مهیبودن که بابا سراس حتشونینص

صورتش متعجب  افهیو ق ختیمهرداد بااون ر دنید با

 وبهت زده شدورو به مهرداد گفت:

 

 افتاده؟ ی_بابا:چه اتفاق

. 

. 

. 

بود که  یچه کار نیسر ا رهیدختره خ کشمتی_بابا:م

 واسم نمونده تو محل  ؟آبرویکرد

 



 قفلش کردم  عیاتاقم پا تند کردمو درو بستمو سر سمت

که  یبه مهرداد حرف بزن نکهی:عوض اانی_مر

دعوا راه انداخته و منو تو بازار غال  ینجوریا

 ؟یزنیگذاشته به من حرف م

 

  رمیبرم بم دین اگه تو رو نشناسم با_بابا:م

 پدرسوخته...وا کن درو 

 

 تختم رفتم  سمت

  رمیامروز باعث شده بود سردرد بگ یها سروصدا

 برداشتم و به ساعت نگاه کردم  مویگوش

 ربع به پنج بود هی

 شیچند لحظه پ ادیدرزدن شدو رفت ، الیخیب بابا

ر اکب یبا چشم هاش برا یافتادم که مهرداد چجور

  دیکشیخطو نشون م

 کرد برن  شونیبود بابا راه یهر سخت به

 

 کرد  فیبابا تعر یکه اصل ماجرا رو برا مهرداد



بار  ریشد ،اما من ز یاز دست من عصب ینجوریباباا

 نرفتم و باز حرف خودم رو زدم

 

 رهیت ی،سمت کمدم رفتمو شلوار آب شدیم رید داشت

رو  میو شال مشک یرو برداشتمو مانتو مشک یا

 گذاشتم  یبرداشتم و کنار

رفتم ،موهاموشونه زدمو طبق عادت  نهیآ یجلو

 بافتم  سیباال بستمو گ شهیهم

کرده بودم اما  سشیباال بسته بودمو گ نکهیوجود ا با

  دیرسیباز تا وسط کتفم م

 و شالم رو سرم کردم دمیهامو پوش لباس

 

 فویرژ زدم و ک یکم دمویسرمه به چشم هام کش یکم

در  یرو تو دیبرداشتم وسمت در رفتم و کل مویگوش

 اروم چرخوندم

 

بردمو  رونیباز کردمو سرمو از کناردر ب واشیدررو

 نبود یبه اطرف نگاه کردم کس



اومدم دوباره به  رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیپاورچ

 اطراف نگاه کردم 

 

از  دمویاز خونه خارج شدمو کفش هام رو پوش عیسر

  رونیخونه زدم ب

 

و پسراش نبود  یاز شمس یکوچه نگاه کردم خبر به

 خداروشکر ...

 

رو از حسابم  ارنهیعابربانک رفتم و  هیسمت  اول

 برداشتم 

که نذر کرده بودم رو سرجاش گذاشتم و  یپول یکسر

 پولم گذاشتم  فیرو داخل ک شیبق

 

 یتاکس نیاول یرفتم و دستم رو برا ابونیخ سمت

 دراز کردم

شاپ  یسوارشدم و ادرس همون کاف وستادیا یتاکس

 رو دادم 



 یشاب قدم یرو حساب کردمو سمت کاف هیکرا پول

 بلند شد  میگوش امیپ یبرداشتم که صدا

 میگوش الیخیهست ب میحساب بانک امیپ نکهیا بافکربه

 شاپ رو باز کردم یشدمو درکاف

 

 بود ومدهیانداختم ،هنوز ن ینگاه طیمح به

 ینجوریکه ا شناختیمن رو م گهیدار د انگارکافه

 دوالشد و سالم کرد

 فمیرو از ک میرفتم و نشستم ،گوش زیهمون م سمت

 رو باز کردم  امیپ دمویکش رونیب

 

بودنه ازحساب  حیاز مس امیفکرکرده بودم ،پ اشتباه

 میبانک

 

  انی:مرحی_مس

 :جانم ؟انی_مر

گذاشتمو  زیم یرو رو میرو جواب دادمو گوش امیپ

 که دوباره جواب داد دمیبه شالم کش یدست



 وفتاده؟ین ی:اتفاق تازه احی_مس

  ستیمهم ن یلی:افتاده اما خانی_مر 

 االن؟ یی:کجاحی_مس

هستم  ضمیمنتظر همون مر زمیشاپم عز ی:کافانی_مر

 که بهت گفتم 

دنبالت  امیکارت تموم شد بگو ب ی:باشه خانومحی_مس

 برام  یکن فیتعر رسونمتیکه تاخونه که م

آمده اصال  شیاوضاع پ نیباا زمیح،عزی:مسانی_مر

 یلیخ نهیاگه باتو بب یکردو منورو کس سکیر شهینم

  شهیواسم بدم یلیخ

 باشه؟ دمیم حیخودم همه رو برات توض شب

 

 گذشت که فقط نوشته بود یمدت

 :باشهحی_مس

  ادیکالفه به نظر م یتا حدود نکهیا یعنی نیوا

 تیوضع نیخودم چقدرازا دونهینداشتم ،خدام یا چاره

 بودم  ینابسامانم ناراض



 لنتیرو سا میرها گوش دنیباز شدن درکافه و د با

 انداختم... فمیک یکردمو تو
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 بلند شدم  دمویروعقب کش میرها صندل بااومدن

رفت لبخند دستمو که سمتش دراز کرده بودم رو گ با

 فشردو جواب سالمم رو داد یو به گرم

 

چندلحظه بعد  ومدویکافه دارتا اومدن رها ن نباریا

ودفترچه  ومدیما م زیکه با منو سمت م یدرحال

 که دستش بود رو به ما گفت: یکوچک

 د؟یدار لیم یچ دی_خوش آمد

 

 :میزمان منو رها با هم گفت هم

 ...یشگی_همون هم



  میدیخند زیهردو با هم ر و

 زدو با همون منو آمده برگشت یدار لبخند کافه

 

 رها برگشتم و باهمون لبخند گفتم : سمت

 

شروع  یهرموقع دوست داشت زمی:خوب عزانی_مر

 کن من سرآپاگوشم 

 تاکجا واست گفتم؟ شی_رها:جلسه پ

 

 فکرکردمو گفتم  یکم

 :اگه اشتباه نکنم ام تااونجا که...انی_مر

 حرفم رو نزده بودم که گفت: هیبق هنوز

 اومد ... ادمی_رها:اهان 

 کردو گفت یمکث

 

قبر  یاز ررو ی_رها:اون روز عمه منو به سخت

 مادرم بلند کردو برد 



سرمو به عقب برگردونده بودمو به  ریتمام مس یتو

مادرم اونجا بود نگاه کردم  شهیهم یکه برا ییجا

 ،پدرم همونجا کنارسنگ قبر مادرم موند

 

که  لمیاز وسا یمن رو خونه خودش برد وتعداد مهع

بود  گهیلباس د یمدرسه و تعداد یکتاب هاولباس ها

 برداشته بودو اورده بود خونه خودش 

 

 نجایاایب قهیدق هی_عمه:رها عمه 

 نگفتم  یزیعمه رفتم و چ سمت

 زمیعز یکنیم یما زندگ شیبه بعد تو پ نی_عمه:ازا

 اتاق هم مال توه  نیوا

  خوامی:عمه من مامانم و مانی_مر

انداخت و دوباره  نیینگفت و سرش رو پا یزیچ عمه

 اش گرفت  هیگر

 که مال من بود رفتم و روش نشستم  یتخت سمت

که از  یبغلم گرفتم و بغض یرو تو کمیکوچ یزانوها

  دیکرده بود ترک ریگلوم گ یتو یظهر



 

رو دراورده بودن  اهشونیگذشته بودو کم کم س یمدت

 تن من کردن  یرنگ یلباس ،و

مادرش ۴۰تا  دیکه نبا دیفهمیساله چه م۷بچه  هی

  ارهیرو درب اهشیگذشته لباس س

خانواده عمه ام  شیکه من پ شدیشبانه روز م۴۰

  کردمیم یزندگ

ساله داشت که اون موقع ها ۱۵پسر کیمن  عمه

و  دیدیم لمیکه ف ایدرس و کتابش بود  یسرش تو

 نداشت  یبه من کار ادیز

که دلش  یاول مثل کس یشوهرعمه ام ،روزا اما

 هیبود  ی،اما مدت کردیبسوزه رفتار م یگرید یبرا

با عمه ام ،جرو بحث  یشده بود اخالقش حت یجور

 ادیرو که بچه بودم رو  یمن شتریب نیا کردویم

 نداختیپدرو مادر خودم م یدعواها

 

 شده بودو عمه من رو به اتاقم برد شب

 تختم خوابوند  یرو و



ماهو  کی نیو با فکربه مادرم مثل ا چشماموبستم

  دمیکه گذشت خواب یچندروز

که مدت ها بود که همراهم بودو  یکابوس دنید با

از خواب  غیصحنه افتادن و خون کف آشپزخونه با ج

 شدم  داریب

 

 داخل اتاقم شد و بغلم کرد  مهیسراس عمه

خواب بود عمه قربونت بره تموم شد ، سی_عمه:ه

 همش 

 عمه رو گرفتم و گفتم: دست

 ترسمیمن م نجایهم یبمون شهی_رها:م 

 _باشه قربونت برم چشماتو ببند من هستم 

. 

. 

. 

اما  ومددنبالمیکه من اونجا بودم پدرم م یمدت نیتوا

 چیکه من با پدرم برم ،اون زمان ه ذاشتیعمه نم

 که پدرم باعث مرگ مادرمه  دونستینم یکس



 یچکیبه ه یعنیچرااون زمان نگفتم به عمه  دونمینم

 نگفتم  یچیه

گذشت و حاال من کالس سوم دبستان شده  گذشتو

 دهیرس فیبزرگ تر ،به سن تکل یبودمو عقلم کم

بودمو همه مادراشون اومده بودن وبا دختراشون 

  دادنیبهشون م ییو کادو گرفتنیعکس م

 همراهم نبود یمن بودم که کس فقط

دست دختراتو دست مادراشون  دنیبودم که با د من

 کردمیبغض م

 بودم که محتاج آغوش مادر بودم من

 ناظم کنارگوشم بلند شد یصدا

همه مادرهارو دعوت  یزیهرچ ی_من که هربار برا

 ادیمادرتو نم کنمیم

جش  یبرا یکه حت یستیاصال براش مهم ن نکهیمثال

 ومدهیهم ن فتیتکل

 یده بودو حاال حرف هابه گلوم چنگ ز یبد بغض

 شه  ریناظم باعث شد اشکم سراز

عمه باعث شد رومو سمتش  ینزدم که صدا یحرف

 برگردونم



 ستمیتنها ن نکهیدلم گرم شد و حس ا یعمه کم دنیباد

 بهم دست داد

طرز  ستی_عمه:من مادرشم خانوم ناظم ،شما بهتر ن

 د؟یبچه اصالح کن کیصحبتتون رو با

 میبود دارتونیمشتاق د یلیخمخانو دی_ناظم:خوش آمد

 به ناظم دست من رو گرفت و بغلم کرد توجهیب عمه

چادرخوشگل  نی_عمه:عمه قربونت بره چقدرباا

  یخانوم شد ،چقدریشد

 صورتم زدو بغلم کرد یرو یا بوسه

 دراوردو درش رو باز کرد  فشیرو از ک یا جعبه

 کادوه ام شد رو دستم کرد نیکه بهتر ییالنگو

که  کنمیعمه ،تمام تالشم رو م دمیررسیددی_ببخش

  یرو احساس کن ینذارم کمبود

همه محبتش زدم و عمه رو  نیبه عمه و ا یلبخنذ

 بغل کردم

 قشنگه  یلیعمه خ ی_رها:مرس

 



 یسع یلیو من خ گذشتیروال م نیبه هم میزندگ

 یبرا یلیکه سرم به درسو مشقم باشه و خ کردمیم

 نکنم جادیدردسر ا شیعمه و زندگ

 شده بودم  ییکالس اول راهنما گهید حاال

که  کردیاصرارم یلیخ لیفقط اون اوا معرفتمیب پدر

 یازاون به بعد خبر گهیبرگردم به خونه اش اما د

 ازش نشد 

که  دونمیم نویاما ا کردیکارمیکجا بودو چ دونمینم

 اصال دلم براش تنگ نشد 

 

لم طبق سن و سا انمیو رفتاراطراف گذشتیم روزها

بهزاد پسرعمه  ینگاه ها کردمیو حس م شدیعوض م

 کرده  رییام هم نسبت به من تغ

سالش ۲۰سال از من بزرگ تر بودو حاال ۸ بهزاد

 شده بود

 یسع شتریمن ب کردویم تمیبود اذ ینگاهش مدت رنگ

 که دور باشم ازش... کردمیم
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 نداشتم یچرا  حس خوب دونمی_رها:نم

 

تختم نشسته بودم و. سرگرم  یروز داخل اتاقم رو هی

 کتابام بودم که دراتاقم اروم باز شد 

که وارداتاقم شده بود نگاه کردمو  یبه بهزاد متعجب

 گفتم:

 ؟یخوایم یزی_رهام:پسرعمه چ

عقب  یتخت نشست خودموکم یاومدو کنارم رو جلو

 بهش نگاه کردم دمیکش

 دادیبزرگترازسنش نشون م شهیهم

 تربود  یکلیه یلیبرابر من خ ودر

 جلو اومدو گفت: یکم

 ؟یکنیم کاریچ ی_بهزاد:دار

 به رفتارش چشم دوختم وگفتم: متعجب

 ؟یداشت کاریچ خونمی_رها:دارم درسمو م



خونه  یچکیباشم ه شتیپ کمیاومدم  یچی_بهزاد :ه

 ستین

 به دلم افتاد یحرفش ترس بد نیگفتن ا با

رو ازش رفتم و دوباره مشغول کتاب هام شدم  نگاهم

 ران پام نشست  یکه دستش رو

 شد و تمام بدنم رو حس ترس فرا گرفت  یدلم خال ته

 کردمو گفتم یرو کنارزدمو اخم دستش

 رونیب ؟برویکنیکارمیچ ی_رها:دار

 یخونه ماست ومن هرکار نجایرون؟ای_بهزاد:برم ب

  دمیدوست داشته باشم انجام م

اومدم بلندشم که  دیپام کش یدستش رو رو دوبارهو

 نمیران پام ثابت شدو فشارداد که بش یدستش رو

چشم هام انداختم و نگاهش  یالتماسم رو تو تمام

 کردم

 ولم کن.. یکنیکارمی_رها:چ

 دمیکشیهول دادو اومد جلو تر ...خودمو عقب م منو

به  یصورتم خم شد و دست یام گرفته بود رو هیگر

 و گفت: دیکش صورتم



 با... خوامینداره که ،فقط م هی_بهزاد:گر

باعث  زدویاومد که منو صدا م رونیعمه از ب یصدا

کناربره و دم رفتن بهم نگاه کردو  یشد بهزاد زود

 گفت:

اگه  یبزن یبه کس یبه حالت اگه حرف ی_بهزاد:وا

 .. یسر کن ابونیخ یتو دیشب هارو با یبزن یحرف

 رفت  رونیب عیاز اتاق سر و

و لباسم  دمیبه صورتم کش یدوباره صدام زد دست عمه

 رفتم  رونیرو مرتب کردمو از اتاقم ب

 

 فرار کنم  ییجورا هیروز تونسته بودم از دستش  اون

شک  یهاش گذشت اما من تو یروز با تموم بد اون

رفتار بهزاد بودم ،واقعا من بهزادرو مثل برادر 

کارهاش رو  لیو اصال دل دونستمینداشته خودم م

  دمیفهمینم

 

من به حس ترس  یحس برادر نیباعث شد ا خودش

 شه  لیو نفرت تبد

 



از بهزادنشد اما من هنوز  یگذشت وخبر دوروز

  دمیترسیم

و روز ها  دمیخوابیهارو باترس و استرس م شب

 عمه باشم  شتربایب کردمیم یسع

 

 یاما مدت دداشتیدراتاقم کل شیچندوقت پ تا

 تونستمیکجاافتاده بود که نم دشیکل دونمیبودنم

 درروقفل کنم 

 ازم جداش کنن  دمیترسیسرپناه من عمه بودو م تنها

چندسال مثل مادر نداشته ام بود ومن واقعا  نیا یتو

 بهش وابسته شده بودم 

 

روز که از مدرسه خسته برگشته بودم دراتاق رو  هی

بستمو وسمت کمدم رفتم لباس هام رو ازکمددراوردم 

سمت  نیاتاق عوض کنم ،بخاطر هم یتو دمیترسیم

حموم رفتم و اونجا داشتم لباس هام رو عوض 

  کردمیم

 

 درحموم باز شد  هوی که



 من بودکه غافل شدمو درحموم رو نبستم  اشتباه

 

بود از  دهیمن چقدر زجر کش ی:رها....رها خداانیمر

  فهمهینم یادیز زیکه انسان چ ی،از وقت شیاول بچگ

صورتش گذاشته بودو اشک  یرو رو دستاش

  ختیریم

که  یاز قهوه ا یمدت ارومش کردم کم نیتمام ا مثل

 اوردن رو خورد شیچندلحظه پ

 

  هیامروز کاف یبرا زمی:عزانی_مر

 دستم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

که بهت  کنمیم ی،دارم حس سبکبگم خوامی_رها:نه م

  گمیم

 زدمو گفتم: یلبخند

 خوادی،اما دلم نم دمیبگو گوش م زمی:باشه عزانی_مر

 یش تیاذ



 ستیمن سراسر تلخه دست خودم ن ی_رها:زندگ

تمام صورتم  نمیبیکه م امیبه خودم م یوقت شیاداوریبا

 شده  سیخ

 یهایلیداره ،خ نییها باال و پا ی:همه زندگانی_مر 

نسبت به من و تو دارن  یبدتر طیهستن که شرا گهید

 فیتو تعر یرو برا میزندگ یروز هیمن هم  دی،شا

 کردم

 

غرق در  یاز نسکافه ام رو خوردم وبه چشما یکم

 شدم  رهیاشکش خ

 یخفه ا غی_رها:اومدداخل حموم و دررو بست ،ج

 دهنم گذاشت  یدستش رو رو عیکه سر دمیکش

 

 غیج دارمیاروم چته ،دستمو برم شییی_بهزاد:ه

  ایزنینم

د نگاهش که ازاشک تارشده بو یو با چشمان اروم

 کردمو سرتکون دادم

 گفتم: دهیبر دهیرو برداشت بر دستش

 ؟؟ی.کن.یک..کا.ر .م.م ی.ن.جا ...چ.چی_رها:ا..ا



 کرد  ریخودش اس واروید نیتر شدو منو ب کینزد

  دیدفعه دستش رو به باالتنه ام کش نیا

دستش رو  دویبزنمو کمک بخوام که فهم غیج اومدم

 دهنم گذاشت  یرو

 کلی،اما ه دادمیو هولش م کردمیدستام تالش م با

 اون کجا و زور دست من کجا 

 

ناهارصدامون  یعمه بود که برا یروز باز صدا اون

 نجاتم داد کردویم

و متعجب  دیدیمنو م یاشک یعمه چشم ها هردفعه

 کردمیکردم ومن مادرم رو بهانه م هیکه چرا گر شدیم

 

مدت بهزاد  نیسال ازاون ماجرا گذشت و کار ا کی

و منو  زدیکردم به بدنم دست م فیبود که تعر نیهم

 کردیمتنفر م ایدن نیخودموا شترازیب

 

 دیبود که بدنمو ند نیکه اورده بودم ا یشانس تنها

  دیکشیوفقط دست م



 یکار ایبره عمه  شیپ شتریب خواستیکه م هربار

 که بره  شدیباعث م

 

و من از شدت ترس واسترس  گذشتیسال بود م کی

 یشده بودمو قدرت تکلمم کم شده بود حت ریگوشه گ

صحبت  دهیبر دهیهم بر یموقع حرف زدن عاد

  کردمیم

 

و دست  اوردیم ریکه بهزاد  منو تنها گ یهرسر

 ....دیکشیم
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 دیکشیم دست اوردویرمیکه بهزادمنوتنها گ یهرسر

که  دمیسابیانقدر م فیو خودموبا ل رفتمیم دحمومیبا

 کردمیاما باز حس م شدیپوستم کامال قرمز و زخم م

ساله که همراهمه  کیکه  ینجس نینجس شدم و ا

 شهیپاک نم



 

دادشوهرعمه ام از  یاومدم که صدا رونیحموم ب از

عمه ام که  یها سیه سیه دویبه گوشم رس نییپا

  شنوهیم گفتیم

 

 دمویچیو حوله رو دور موهام پ دمیلباس پوش تندتند

چه  نمیکه بب نییرو دور گردنم انداختم و رفتم پا یشال

 خبره 

 

مبل نشسته بود باز همون  یبهزاد که رو دنید با

 ترس و نفرت اومده بود سراغم  بیحس وترک

 

 ستادهیشوهرعمه ام چشم دوختم که پشت به من ا به

  زدیبلند حرف م یبودو داشت با عمه ام با صدا

 

چندساله  نیا یچ یعنیبکن  شیکار هی دونمی_من نم

 یبهانه اورد یبسپارش دست باباش ه گمیم یمن ه

 شهینم میحال زایچ نیمن ا نیبب شیرسوند نجایو به ا



اوضاع  نیو مسبب ا دهیرس نجامیبه ا گهیو امروز د

  ییتو

 

کنم؟بسپارمش  کاریچ یگیمرد؟م یشد وونهی_عمه:د

بچه اش شده و  الیخیکه ب یدست کدوم پدر؟پدر

 یخوش گذرون یرفت خارج پ یهمون اول کار

 خودش 

 

ما چراخودمون رو  ستی_پدر که به فکر بچه اش ن

دست مادرت ،من  م؟بسپارشیبزن شیبه اب و ات

پسر  هیوضع رو ندارم ما  نیتحمل ا گهیمن د دونمینم

 کنه؟ ینامحرم بامازندگ هی یچ یعنی میدار

 با اشک گفت: عمه

به مراقبت داره ،تو  اجیخودش احت ضهی_مادر من مر

عقلت رو به کار بنداز  هیچ ؟نامحرمیگیم یدار یچ

 مرد

 

اشک  نیحرف هاشون خشکم زده بودو ا دنیشن با

  دادیهام بود که حال زارم رو نشون م



و  سمتم اومد دویکناررفتن شوهرعمه ام عمه منو د با

 اتاقم  یمنو برد تو

 

که  دمیبهزادو شن یباالرفتن از پله ها صدا موقع

 خطاب به پدرش گفت:

 

 کارشیرو تنگ نکرده که چ یکس ی_چرا بره بابا جا

 یدار

 _تو حرف نزن بچه سرت به کار خودت باشه

 

رو تنگ نکرده ،واسه  یکس یزدم ،هه جا یپوزخند

منو به سنگ  یدار ینجوریکه ا ستیتو بودن من بدن

 یزنیم نهیس

 

 اتاقم وگفت: یمنو برد تو عمه

 

عمه شرمنده ام بخدا  کنهیم ینجوریچراا دونمی_نم

 کنم  کاریچ دیبا دونوینم



 

 رفت ... رونیاز اتاق ب و

 برگشت و گفت: یبعد با چمدون یچند

چه  نمیعمه ،تابب نیچمدون بچ نی_لباس هات رو توا

 سشیبه صورت از اشک خ یتو سرم کنم ،دست یخاک

 رفت  دویکش

 

 یبه اندازه ا یهمه حس حقارت و سربار نیازا

 یکه کم دیترکیبغض گلومم نم یبودم که حت نیسنگ

 سبک شم 

 هی یاون روز خالصه شد تو لمیلباس هاو وسا تمام

 ... یچمدون سورمه ا
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 یرفتارها لیازاول دل دیشدم ،با رهیچمدونم خ به

  دمیفهمیشوهرعمه ام رو م

رفتارها چه  دمیفهمیسالم بود چه م۷...اما من فقط اما

 ده؟یم یمعن

 

بهزادهم   یاز رفتار ها یهنوز درک درست یحت من

 نداشتم

 

 رفتم  نهیبلند شدم و سمت آ نیزم یزار از رو یحال با

 

مون نمش تند رو از دور موهام باز کردم و با ه حوله

 بستم  عیکش موهام رو سر هیتند شونه زدم و با 

 

  دمیکه جلو دست گذاشته بودم رو پوش یشلوار ومانتو

  ختیریداخل اتاق اومدو هنوز داشت اشک م عمه

عمه تو اون حال و اشک هاش،انگار که به  دنید با

باالخره اشک  دویبود که بغصم ترک اجیتلنگر احت هی

 هام روان شد



 

 جلو اومدو بغلم کرد  عمه

 کنهیم ینجوریکه شوهرش ا رهی_عمه:عمه ات بم

 چش شده که حرف حرف خودشه دونمی،نم

 

  رفتمیم دیبا گهینداره عمه منم د یبی_رها:ع

 

عمه جدا شدمو با پشت دستم اشک هام رو پاک  از

 کردم 

 دونستمیبود،و من نم میبه بعد تازه اول بدبخت نجایازا

 کجا برم 

 

تخت برداشتمو سرم کردم و  یرو از رو میروسر

  رونیب میچمدونم رو عمه برداشت و از خونه زد

 

 رهیکه چطور خ رهینم ادمیو اخر بهزاد از  رهیخ نگاه

 کردینگاهم م قیو عم



 ی،دلتنگ یمثل نگران ی،حس دمشیفهمینم اصال

 یمانیهم پش دیبود و شا داینگاهش پ یو...تو

 

صندوق  یونم رو توو عمه چمد میخونه خارج شد از

  میگذاشت و سوار شد نشیعقب ماش

سکوت به  یمنو فقط تو بردیداشت کجا م دونوینم

 کردمیهانگاه م ابونیخ

 

  گفتینم یزیاما چ ختیریهنوز داشت اشک م عمه

 ادهیفرسوده نگه داشت و پ بایتقر یساختمون یجلو

بودم که حال  ختهیانقدر اشفته و به هم ر میشد

 رو هم نداشتم  میریکجا م نکهیا دنیپرس

 

حرف دنبال عمه راه افتادم و چمدونم رو از  یب

 صندوق عقب برداشت و سمت همون ساختمون رفت 

 

 رنگ و رو رفته سردرساختمون نگاه کردم یتابلو به

 



[ ,30.09.17 14:28] 

 123#پارت

 

 

  رانیخانه ا میتی

 یه بود ،تاحدودبود که عمه من رو اورد ییجا اسم

افتاد که اوضاع از چه قراره و چه جور  میدوهزار

  هیمکان

پر از  ینسبتا بزرگ اطیح رفتمیپشت سرعمه م همچنان

 وجود داشت یکه همه نوع سن ییدختر ها

 

به  شونیکیپچ پچ دخترا اومد که  یورود ما صدا با

 گوشم خورد گفت:

 

 ... می_به گمونم تازه وارددار

صدا  گهیرو پشت سر عمه برداشتم و د یبعد یقدم

 دمیرو نشن

 



 یصندل یو رو میبود رفت تیریکه مد یاتاق سمت

 نشستم 

  دمینفهم یچیعمه و اون خانوم ه یحرفا از

 نشده بودم ینجوریداشتم تا حاال ا یبیعج سردرد

داشتم ،مثال ناراحت بودم و  یدوگانه ا یها حس

 یرفهمه حس حقارت امااز ط نیبغض داشتم ازا

 یها تیخوشحال بودم که از دست آزارو اذ

 کردم دایپ یبهزادخالص

 

 یچقدر زمان گذشت که با عمه خداحافظ دونمینم

 نجایکردنو گفتن شباا ییراهنما یکردمو منو سمت اتاق

  خوابمیم

 

بردم  یپ میکسیو ب ییبا رفتن عمه به عمق تنها تازه

.... 

 

 :انیمر

 



  ختیریانداخته بودو اما اشک نم نییرو پا سرش

کافه نگاه کردم  وارید یرنگ رو یساعت قهوه ا به

  یکیوربع بود و هوا روبه تار۶ساعت

 

دراز کردمو سمت دست رها بردمو دستش رو  دستمو

 گرفتم 

 ؟ی:خوبانی_مر

زدو سرش رو به عالمت مثبت تکون  یلبخندپرازغم

 داد 

 

 یبرا یعا حرفچون واق گمینم یزی:اگه االن چانی_مر

تمام قصه ات رو بشنوم بعد کمکت  دیگفتن ندارم ،با

 کنم 

 

 رو باز به عالمت مثبت تکون دادو گفت: سرش

 هی کنمیم فیکه برات تعر نی،هم دونمی_رها:م

  گهینوع کمکه د هیخودش  شمیسبک م ییجورا

 



 حرفش زدمو گفتم: نیاز ا یلبخند

 

 یرو سع یقرار بعد زمیعز هیامروز کاف ی:براانی_مر

  میزودتر بذار کنمیم

 

 گفت و بلند شدم و همزمان با من بلند شد  یا باشه

صندوق رفتم که حساب کنم پول رو دستم گرفتم  سمت

 شیو رو به صندوق دار مبلغ رو خواستم که رها پ

اش مانع من شد و زودتر  گهیکردو با دست د یدست

پول رو حساب کرد هرچقدر که تالش کردم نذاشت و 

 رو من حساب کنم  یگفت که دفعه بعد

 میاومد رونیکردمو از کافه ب یتشکر

 

 رفت و گفت: نشیماش سمت

 

اگه  شهیهوا سردشده و زودترشب م گهی_رها:د

که موقع  میزودتربذار کمیقرارهامون رو  شهیم

  میبرگشت به شب نخور



 

 هی:باشه فکرخوبانی_مر

 

 رسونمتیم میبر ای_رها:ب

 

 دوره  رمیمس شمیمزاحمت نم ی:مرسانی_مر

  ایب زمیعز ی_رها:مراحم

 

 رفتم و دررو باز کردمو سوار شدم  نشیماش سمت

 

 دنیبارون شروع به بار یکه نشستم قطره ها نیهم

 کرد....
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 :حیمس



 

 که زنگ زده  انهیدوباره مر نکهیا یهوا به

 جواب دادم : عایسر

 

 :جانم حی_مس

 :جونت سالمت عشقم ،سالم انای_دا

 که پنچر شده باشه شدم و گفتم: یریتا مثل

 :سالمحی_مس

 

 تنگ شده  یلیمن دلم واست خ حمی:مسانای_دا

 

 گفتم: یسخت به

  نطوری:منم همحی_مس

 دارهیپسره دست از سرم بر نم نی:اانای_دا

 اضافه کردمو گفتم: تیعصبان یبه صدام چاشن یکم

 

 :کدوم پسره؟حی_مس



 گهیخواستگارم د نی:همانای_دا

 ؟ی:مگه جواب رد بهش ندادحی_مس

 نگفته بهش  یزی:ام راستش بابا فعال چانای_دا

 :چرا؟حی_مس

  یبرینم شیرو پ ی:چون تو هم کارانای_دا

 مون پسره ازدواج کن :پس برو با هحی_مس

 رو قطع کردم  تلفن

مسخره و  یباز نیواقعا خسته شده بودم ازا گهید

 نقششون شدم  دنیفهم الیخی،ب فشونیکث

 

 من شن الیخیاگه اون ب البته

بار هزاروم زنگ  یکه برا میتوجه به گوش یب

 ....نییبلند شدمو رفتم پا خوردیم

 

**** 

 

 :انیمر



 

شد  یسپر یعاد یبا حرف ها ریطول مس یتو

 یدوباره به گذشته ببرمش به اندازه کاف خواستمینم

 تیاذ نیشترازایب خواستمیامروز فشارروش بود و نم

 شه

 

  ستادیکه بهش داد جلو خونمون ا یادرس با

خونمون کجاست  دونستنیکه نم ییمثل همه کسا اونم

زدمو  یبهت زده و متعجب فقط نگاهم کرد ،لبخند

محله رو ترک  یشدم با تک بوق ادهیتشکر کردم و پ

 کرد 

 

  دیباریهنوز نم نم م بارون

کردم و اروم رفتم داخل ،کفش هام  دبازیدرروباکل

 رودراوردمو درروباز کردم که با بابا رو به رو شدم 

 

 خبریب یریم خبری،ب یشد صاحابیب گهی_بابا:خوبه د

حساب  چیکه مارو به ه میغاق نجای،ما هم ا یایم

  یریگیخبرو اجازه نم هیو  یکنیم



 

  دی:سالم،ببخشانی_مر

 ؟ی_بابا:کجا بود

رو درمان  یماریب کیکه  نهیترم درسم ا نی:اانی_مر

رو به استادم  مارمیب تیگذارش وضع دیکنم و هربار با

  ماربودمیهمون ب شیبدم ،االن هم پ

 

  میکه ماخبر ندار یتاحاال دکترشد ی_بابا:از ک 

  خونمیدارم درسمو م:هنوز دکتر نشدم ،انی_مر

کنم درس و دانشگاهت رو  ینکن که کار ی_بابا:کار

 کنار یبذار یببوس

 

 بابا نگاه کردم  به

کردم که انقدر منو  کاری:اخه چرا ،مگه من چانی_مر

 ن؟یذاریمن رو به حال خودم نم ن؟چرایکنیم تیاذ

 

 که به حال خودت رهات کنم؟ ی_بابا:مگه صاحب ندار



که  یداشتم وقت اجیاحت یحام هیکه به  ی:موقعانی_مر

تو گوشم صاحاب  یزدیم یپشتم بود دیبا

 نداشتم،دخترت نبودم 

 دخترت شدم  یکه حرف ازدواج شده و قمار کرد حاال

 

بزنه که  یلیخواست س گهیاومد و مثل هر بار د جلو

هم گذاشتم و هر آن منتظر فرود  یمحکم چشمامو رو

 نشد  یما خبرصورتم بودم ا یاومدن دستش رو

 

نگاهم  یچشم هام رو باز کردم و به بابا که عصب اروم

 چشم دوختم  کردیم

من دستش رو  دنیهوا خشک بودو با د یتو دستش

 اورد و گفت  نییپا یعصب

 

 هیبچه ، یزنیگنده ترازدهنت حرف م یدار گهی_بابا:د

توروم  ینجوریعمربزرگت نکردم که االن ا

ازدواج  یکه با ک گمیرو دارمو من م ارتی،اختیسیوا

 یکن

 



 بابا و حرکاتش نگاه کردم  به

 ؟مگهی:مگه قرار نشد با مهرداد حرف بزنانی_مر

بهش دست از سر ما  میدیرو م ونیمل۱۰۰نگفتم 

 برداره؟

 

  شهی_بابا:ظهرباهاش حرف زدم قانع نم

بوده  یاون موقع عصب شهی:غلط کرده قانع نمانی_مر

بعدا بهش  یذاشتیم دیکرده باقبول ن یبهش گفت

  یگفتیم

 خداااا یا

 

 هیتو دستم گرفتمو سمت اتاقم رفتم که سم فمویک

 گفت:

 

رو با  یعقدو عروس می:مهرداد گفته بهت بگهی_سم

گفته کمرتراز  یو بهتره خودت رو اماده کن رهیگیهم م

  ارهیهفته سروتهش رو هم م کی

 



 یحرف ها دنیدراتاق رو کامل نبسته بودم باشن هنوز

 .... هیسم
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مات و بهوت همونجا  هیسم یحرف ها دنیشن با

 خشکم زد 

 

گذاشته  نیرو به حساب ا ی،تا االن همه چ ایخدا یوا

 تو سرم کنم  ی،حاال چه خاک شهیبودم که درست م

 

 یبه گلوم چنگ زد همونجا کنار در رو یبد بغض

 افتادم  نیمز

 

 ؟ینیبی،چرا منو نم یرسیچرا به دادم نم ایخدا



 نهیبی،پدرم که منو نم دمیانقدر عذاب کش ستین بس

کن ،من بدون  یفرج هیتو به من نگاه کن ،تو  ای،خدا

  ایخدا تونمینم حیمس

و حالم  ختنیریصورتم م یهام دونه دونه رو اشک

  شدیهر لحظه بدتر م

 

 بستم و قفلش کردم وسمت تختم رفتم  دررو

تختم افتادم و به اشک هام  یلباس ها رو باهمون

 دادم  دنیاجازه بار

 

  خواستمیاز خدا کمک م کردمویم هیگر

 خوابم برد  یک دمینفهم

 

چشمام رو باز کردم و به پنجره نگاه کردم هوا  یوقت

 فمیاومدم و سمت ک نییاز تخت پا  یبود و ابر کیتار

دراوردمو  فمیاز ک لمویبود رفتم موبا نیزم یکه رو

 به ساعت نگاه کردم 

 



 تا شد ۴ساعت  دنیبا د چشمام

  دمیدو ساعته خواب یکی کردمیفکر م من

 صبح بود  میون۵ساعت  اما

 گشنه ام بود بخصوص که شام هم نخورده بودم دایشد

 

رفتم ،بعداز  سیرو باز کردمو سمت سرو دراتاق

مربوطه دستو صورتم رو شستم و وضو  اتیعمل

 گرفتم 

 اومدمو به اتاقم برگشتم  رونیب سیسرو از

 

،مقنعه  دمیپوش یرو دراوردمو راحت یشبید یلباسا

 وچادرنمازم رو سرم کردمو وقامت بستم 

 

که با خدا کردم  ییخوندن نمازم و درددل ها بعداز

 شد  قیبهم تزر یبیارامش عج

ز خدا کمک خواستمو ازش چندوقتم ا نیعادت ا طبق

 جلو پامون بذاره  یراه هیخواستم 

 



 یخوندن نمازم سمت اشپزخونه رفتم و کم بعداز

 صبحانه خودم

 

رو  میتختم نشستم قفل گوش یاتاقم برگشتم و رو به

 نگاه کردم  حیمس شبید امیباز کردم و به دوتا پ

 

 ؟یداریب زمیان،عزی:مرحی_مس

 داده بود امیپ میکونیساعت  دوباره

باهات حرف بزنم ،بخواب فدات  خواستمی:محی_مس

  ریشبت بخ نمتیبیفردا م

 

هاش هم بهم  امیپ دنیبا د یخدا نگاه کن ،حت یا

 شه  لیارامش به آشوب تبد نینذارا ایخدا دهیارامش م

 

که کم کم روشن  یرو باز کردمو به اسمون ابر پنجره

 نگاه کردم  شدیم

 به آسمون بودم وغرق در گذشته  رهیخ

 



و کوتاه که از  ییهویلمس دستاش ،اون بوسه  فکر

 منو تا مرز سکته برد جانیه

  هیقهوا یدوگو هیکه شب ییچشما اون

قشنگ  کنمیحس م کنهیصدام م یصداش که وقت اون

 رو دارم  ایاسم دن نیتر

 

هوا  یک دمیبودم که نفهم حیغرق در فکر مس انقدر

 روشن شد 

به دماغ ازسرما  یحس سرما پنجره رو بستمو دست با

  دمیقرمز شده ام کش

 

رفتم موهامو بستمو لباس هامو  نهیوسمت ا بلندشدم

  دمیپوش

 رو برداستم و از خونه خارج شدم  میکتابم وگوش فویک

 بود۷نگاه کردم ،ساعت  لمیساعت موبا به

 یادیراه بودو منم زمان ز یلیبه دانشگاه خ دنیرس تا

 تم داش

 راه برم ادهیپ تونمیکه م ییگرفتم تا جا میتصم پس
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 اومده بودم  ادهینصف راه رو پ بایتقر

ام  وونهیداشت د حیو مس یازدواج اجبار نیا فکر

  کردیم

 

  یبهش برس یو نتون یرو بخوا یکس هیدرد بد یلیخ

 که به درد عشق دچارشم  کردمیفکرشو نم چوقتیه

 

 بیج یاول صبح سرد بود دستام رو تو یهوا

بودم کردمو  دهیمانتوم پوش یکه رو یشرتیسو

 وچشمم رو به قدم هام دوختم 

 

 یتو حیمس یطرف ،فکر بازو هیفکر ها نیا همه

 طرف  هیدست اون دختر 



مدت سراغم اومده بود  نیا یتو یدغدغه فکر انقدر

 موش کرده بودمموضوع رو فرا نیکه ا

 افتاد ادمیچطورشد حاال  دونمینم

 

 وونهیکم کم دارم د کنهیم یمغزم داره قاط کنمیم حس

  شمیم

 دیبسته هست ،چرا اون مردک نبا زنمیم یهردر به

 رو قبول کنه و من رو بخواد؟ یادیز نیپول به ا

 کاریپول چ نیباا دونهینم گهیانقدر پولداره که د دیشا

 کنه 

 نشونم بده  یراه هیخدا  یا

 

راه رو  هیبق شدینم گهینگاه کردم ،د لمیساعت موبا به

 دمیرسیبرم وگرنه به کالسم نم ادهیپ

رو  هیکرا دمیگرفتم به دانشگاه که رس یتاکس هی

 شدم  ادهیحساب کردمو پ

 

 زنگ خورد  میلحظه گوش همون



 

**** 

 

 :حیمس

 

 : گفتیکه م نایمت یبا صدا صبح

 ها  شهیم رمیپاشو د حی:مسنای_مت

 شدم  داریخواب ب از

باز بهش  مین یبا چشم ها دمویبه چشم هام کش یدست

 نگاه کردم و گفتم:

 یکنیم کیج کیجوجه کله سحر ج هی:چحی_مس

 خوب خودت برو 

 

که  نیریبگ نیماش هی:صددفعه گفتم واسه منم نای_مت

 نکنم کیج کیانقدر ج

 

پس  رسوندمیافتادم ،اگه من تو رو نم انیمر ادی هوی

  دمیدیم انویمر یچجور



 دنشیها خوشه که با د یاول صبح دنید نیبه هم دلم

 سر کار رمیم رمویگیم یانرژ

 

 شدمو گفتم : بلند

 گهید قهیتا پنج دق نییخوب تو برو پا یلی:خحی_مس

  برمتیم

از اتاق  دویکشیم نیزم یکنان کولشو رو غرغر

 رفت رونیب

 

 داخل اتاقم رفتم و دست و صورتم سیسرو سمت

 وشستم وبا حوله خشک کردم 

اومدم وموهامو شونه زدم سمت  رونیب سیسرو از

 رگال رفتم

و  دمیپوش یو بلوز سورمه ا یکت و شلوار مشک هی

 ساعتم رو مچم بستم 

پولم رو  فیو ک چیو سوئ یعطر زدم گوش یکم

 رونیبرداشتمو از اتاق زدم ب

 



 گفت دویکش یند شدو سوتبل دنمیبا د نایمت

و با  یزنیتبپ م ینجوریسرکاررفتن ا هی:واسه نای_مت

 ؟یکنیم کاریچ تیشب عروس یریگیادکلنت دوش م

 

 طنتیلبم نشستو با ش یرو یحرفش لبخند نیازا

 گفتم:

 

  میبر ایبه خودم مربوطه بچه ب گهی:اونش دحی_مس

لبش رو به دندون گرفت و پشت سرم راه  دویخند

 افتاد

 

 میسمت دانشگاهش حرکت کرد مویشد نیماش سوار

 

  نمشیچندلحظه االن ببب یبشه حداقل برا کاش

 نیاومده پووف ا شیپ دیجد یگفت باز ماجرا روزید

نواخت  کیاز می،زندگ دیمدتم پر شده از موضوع جد

 بودن درومده اما جاشو به استرس داده 

  انیو استرس از دست دادن مر ترس



صبر کردم اما  طشیو شرا انیاالنش بخاطر مر تا

 شهیداره کم کم صبرم تموم م گهید

 

 رشته افکارم پاره شد نایمت یصدا با

  ترسمیمن از عمو م حی:مسنای_مت

بودنش سمتش برگشتم  ییهویحرفش و  نیازا متعجب

 و نگاهش کردم

 داره مگه؟ ؟ترسیترسیم ی:واسه چحی_مس

خطرناک  ییجورا هی، ستنی:آره اونا مثل ما ننای_مت

 کننیرحم نم یچکسیبه ه کنمیحس م رسنیبه نظر م

 

به من  یخوایکه نم یدونیم یزی:چحی_مس

 ه؟یچ کننیخطرناکن و رحم نم نکهیازا ؟منظورتیبگ

 

:نه بخدا فقط اونچه که حس کردمو بهت نای_مت

 انایدا نیهدفشون شو ا دنیفهم الیخیب گمیگفتم،من م

 رو دکش کن بره 



رو روش قطع کردم و هرچقدر  یگوش روزی:دحی_مس

 که زنگ زده جوابش رو ندادم 

کنه هست وآدم رو  یرسونده،به حد نجامیبه ا گهید

نقششون شدم  دنیفهم الیخیکه خودمم ب کنهیکالفه م

.... 
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 انیازت بپرسه جر خواستیمامان همش م هی:مدتنایمت

ازت بپرسه  خواستیشد اما هربار که م یماها چش

  شدیمانعش م یزیچ

بحث  نیچون واقعا حوصله ا دی:بهترکه نپرسحی_مس

 رو ندارم 

 ی:راستنای_مت

 :هوم؟حی_مس

  دهیرو برات د ییخواب ها هیمامان  نکهی:مثل انایمت



 :واسه من؟حی_مس

 :اهوم نای_مت

 ؟یی:چه خواباحی_مس

 گفت: یو لبخنده گنده ا طنتیش با

 یها یمهمون یکه تو ییاز خانوما یکی:دختر نای_مت

اشون هست رو واست پسند کرده ،به من گفت  هیریخ

گفتم  اوردمویمن طاقت ن یکه فعال بهت نگم ،ول

االن بهت بگم که اگه تو عمل انجام شده قرار  نیازهم

  یسرمون خراب نکن یسقف رو رو یگرفت

 

و پارک کردم و بدون  میدیدانشگاه رس یجلو گهید

 شدو رفت  ادهیبزنم پ یاجازه بده حرف نکهیا

 

و  یمامانا کارا و بدبخت نیخدا از دست ا یا

 خودم کمه که مامانمم اضافه شد  یماجراها

 کاراست؟ نیاالن وقت ا اخه

 



همون بلوار  یتر دانشگاه تو بنیدور برگردون پا از

دانشگاه  یدور زدم و داشتم از اون طرف به جلو

طرف  رفتیداشت م دمیرو د انیکه مر کردمینگاه م

 در دانشگاه

 

داشت برد  یاز رو مویکنار پارک کردمو گوش عیسر

 برداشتمو بهش زنگ زدم

و  انیگوشم گذاشتم همزمان به مر یرو که رو میگوش

 شدم  رهیکاراش خ

 شیبردو گوش فشیدستش رو داخل ک ستادویدر ا کنار

 رو برداشت

 داد جواب

 

 ری:سالم صبح بخانی_مر

 ریصبح توهم بخ زدلمی:سالم عزحی_مس

 ؟ی:خوبانی_مر

 شمیم یعال نمتیبب ی:اگه روتو برگردونحی_مس

 



اطراف رو نگاه  دویدیبرگشت اما منو نم متعجب

 کردیم

 مگه؟ یی:کجاانی_مر

ور  نیا ای،ب نمتیبی:درست رو به روت ،دارم محی_مس

 ابونیخ

بد  یلیخ نهیمارو با هم بب یاگه کس حی:مسانی_مر

 برام  شهیم

  نهیبینم یکس ای:بحی_مس

 :اما..انی_مر

 :بدو منتظرم حی_مس

اجازه حرف زدن بهش بدم تماس رو قطع  نکهیا بدون

 کردم

 نیبه ا دنیکه منو کشته  تا رس اشهیحجب و ح نیهم

  کردمیفقط نگاهش م ابونیور خ

سمت در شاگرد  یزود دیرو د نیتازه ماش نکهیا مثل

 یبود کم نییکه پا شهیاومد اما دررو باز نکردو از ش

 زدو گفت: یشدو لبخند لیبه جلو ما

 



 :سالم انی_مر

 

**** 

 

 :انیمر

 

 ینگاه کردم ،نذاشت اعتراض میکه به گوش متعجب

 کنمو قطع کرد 

بلند  ینگاه کردم ،اما بوطه ها ابونیاون ورخ به

  نمیرو بب یزیچ ذاشتیبلوار نم نیماب

 نشیرفتم ،تازه تونستم ماش ابونیاون طرف خ سمت

  نمیرو بب

ارتفاعش نصبت به طرف  یکم ابونیطرف خ نیا اخه

 تر بود  نییمقابلش پا

جلو  یبود سرم رو کم نییکه پا نشیماش شهیش از

 بردمو گفتم:

 :سالمانی_مر

 



 ؟ینیشیچرا نم زمی:سالم عزحی_مس

 شه  رمیو د نهیبب یکس ترسمی:مانی_مر

 نهیبب یممکنه کس یسادیکه تو وا ینجوری:احی_مس

 شهینم رتید ایب

 

رو  نیسوار شدم و در بستم که ماش گفتیم راست

 روشن کردو گازش رو گرفت 

 و گفتم  دمیچرخ سمتش

 حی:مسانی_مر

 که گفت: یلحن با

  حی،عشق مس حی:جون دل مسحی_مس

 انداختم  نییشد و سرم رو پا یدلم خال ته

 کرد و گفت: یاروم خنده

 

 :بگو عشقمحی_مس
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 چشم دوخته بودم  فمیکه به ک همونجور

 :گفتم

 ؟یریکجا م شهیم رمی:دانی_مر

 شهیبخوام صبر کنم دلم اروم نم ی:تا عصرحی_مس

 منتظر بمونم  تونمینم گهید

 

  یکوچه ا یتو دویچیپ یفرع هی یباالتر تو ابونیخ دو

رو  شیاش کل ماش هیبزرگ که سا یدرخت ریز

 رو خاموش کرد نشیماش ستادویا گرفیم

 و گفت: دیچرخ سمتم

 :بگوحی_مس

 کنم گفتم: تشیاذ خواستم

 بگم؟ وی:چانی_مر

 کردو نگاهم کرد  زیر چشماشو

 نه؟ ای یگی:محی_مس



جا به جا شدم  یجام کم یکردمو تو یمصلحت سرفه

 خودمو کنترل کردم و گفتم ی،خنده ام گرفته بود ول

 

خودم  دنشیکه با د شیکی می:دو تا خبر دارانی_مر

حالمو گرفت کدومو  یتا حد یکردم و دوم فیک یکل

 بگم؟

 

 :خوبه رو بگوحی_مس

 

که مهرداد خورد  ییکردن نقشه ام و کت ها فیباتعر

  شدیصورتم پاک نم یلبخنداز رو یلحظه ا

کرده بودم  دایبشر پ نینسبت به ا بیعج یتنفر حس

حس تنفر رو  نیکم ،ا یلیمدت خ نیا یبود تو بیعج

 کردم داینسبت بهش پ

 

چون  دی،شا رهیعشقمو ازم بگ خوادیچون م دیشا

 ازش متنفرم ینجوریآشوب کرده ا مویزندگ ینجوریا

 نطورهیکه نه حتما هم دی،شا البته



 

ا دقت به حرف هام گوش نگاه کردم که ب حیمس ای

 زدیحرف هام لبخند م دنیاونم با شن دادویم

 

 گفت: عیهام که تموم شد سر حرف

 خوردی:کاش اون کتک ها رو از من محی_مس

 بزنم که گفت: یحرف اومدم

 ه؟یچ یکه گفت ی:خوب خبر بدحی_مس

 

از  شمیلبخندلحظه پ شیاداوریو با  دمیکش یقیعم نفس

 لبم پاک شد

 

 سمت پنجره گرفتم و گفتم: رومو

 

:من با پدرم صحبت کردم راجب همون صد انی_مر

  یکه گفت یونیمل

 گفت عیسر حیمس

 شد؟قبول کردن؟ ی:خوب چحی_مس



 به اطراف تکون دادمو گفتم: سرمو

  کنهی:بابا اول گفت با مهردادصحبت مانی_مر

مهردادو اون  نیب یبعداز اون دعوا قهیچند دق اما

قبول  نکهیا باهاش حرف زده مثل اکوچه باب یاهال

 که گفته  ینکرده و گفته همون

 شهینظرش عوض نم یعنی... یعنی

 

سمت  دمویکش یبلند نیح دهیکه اومد ترس ییصدا با

 برگشتم  حیمس

بود متوجه  نشیفرمون ماش یمشتش که رو دنید با

  دهیفرمون کوب یمشتش رو رو تشیشدم از عصبان

 گذاشتم  زدیقلبم که از ترس تند م یرو رو دستم

 

بود  یحالت چشماش که عصب دنمیبرگشت و با د سمتم

 دادو گفت:.... یجاشو به نگران هوی
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 ؟ زمیعز دیرنگت پر ؟چرایان،خوبی:مرحی_مس

 

 ...خوبم  دمیترس یچی:هانی_مر

 

حالمو  یستی،دست خودم نبود مرد ن دی:ببخشحی_مس

 یاما نتون یبخوا شتریاز جونت ب ویکی،یدرک کن

  یبذار شیپ یقدم

 

بازوش نشست با لمس دستم  یدستم رو ناخداگاه

  دیسمتم چرخ

بازوش بود  یاول به منو بعد به دستم که رو اروم

 نگاه کرد 

 

 یکه دستشو رو ارمیب نییاروم خواستم پا دستمو

 بازوش بود گذاشت  یدستم که رو

 

  شدمیداشتم ذوب م راشینگاه گ ریز



 به من القا شد هویهجم از خجالت ازکجا  نیا دونمینم

 گرفتمو گفتم: نییپا سرمو

 

،حال من بدترازتو  حیمس کنمی:من درکت مانی_مر

  ستینباشه بهترترازتو هم ن

تازه نداشته باشم و  ییکه ماجرا ستین یو روز شب

  نکرده باشم ییدعوا

 بسته هست  زنمیم یهردر به

 شمیم دیکم کم دارم نا ام گهید

 

نفس  دمویکش رونیدستش ب ریدستمو از ز اروم

که  حیو سرم رو باال گرفتم و به مس  دمیکش یقیعم

 چشم دوختم کردینگاهم م رهیخ

 

که  یتاوقت یبش دیناام یوقت حق ندار چی:هحی_مس

،تااالن اگه  ادیسراغت ب یحس نیهمچ ذارمیزنده ام نم

 یبود ول طتیشدن شرا ددرستینذاشتم به ام شیپاپ

 تحمل ندارم گهید



 

 کرده گفتم: هول

 

 ؟یکن کاریچ یخوای:مانی_مر

  کردمیم دیکه ازاولش با ی:کارحی_مس

 رو روشن کردو حرکت کرد نیماش

 

که هست  ینی،اوضاع ازا ترسمیمن م حی:مسانی_مر

 بدترنشه

 

که  ذارمینم یعنیشه،یبدتر نم نی:نه خانومم ازاحی_مس

 بشه

 

کنارش  نکهیازا دهمیاروم شده بودم ،شا ازحرفاش

 هی نکهیاروم بودم ،ازا زدیحرف م ینجوریبودمو ا

 ... خوادیدارم که انقدر منو م یحام

 

  ستادیا ابونیدانشگاه اون ورخ جلو



 هیوقت شما وگرنه  قیبخاطر ض نمی:احی_مس

  کردمیصبحونه مهمونت م

 

 زدمو گفتم : یلبخند

که اول صبح  هیارامش نی،صبحونه هم ی:مرسانی_مر

  یبهم داد

شدم و سمت دانشگاه پا  ادهیکردمو پ یخداحافظ تند

 به پشت سرمم نگاه نکردم  گهیتند کردم و د

 

 نکهیبخوام حرف دلمو راحت بهش بگم ،ا سختمه

چندلحظه  یحرف ها نیاازهمیچقدردوستش دارم ،

  شمیپ

 

 به تندزدن  کنهیشروع م هویقلبم  تسیخودم ن دست

منتظر  نیهم یبهش نگاه کنم برا تونمینم گهیود

 شدم  ادهیپ عینشدمو سر

 

  دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو دستمو



 

دراوردم ،تمام طول مکالمه ما  فمیاز ک مویگوش

 شده بود  قهیدق۲۰

 ایدن کیقه،یدق کی یمن حت یبرا حیبودن با مس اما

 بود...

 

 پرواز کردم بایکالسم تقر سمت

 به کالس که زودترخودمو رسوندم  دیرسیم استادداشت

اون  کهیبه بچه ها انداختم و به ت ینگاه سرسر هی

هم توجه نکردم و کنار  ریپسر که بهم گفت ظهر بخ

بعد استاد وارد کالس  ینشستم و لحظه ا ایو رو نایمت

 شد
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 :حیمس



 

برداشت و  فشویزد و منتظر جواب نشد و ک حرفشو

 رفت  عیسر

لبم اومده  یرو ششیاز حرف چند لحظه پ یلبخند با

 بود به رفتنش نگاه کردم 

 

رو که روشن بود رو حرکت دادمو سمت  نیماش

 کارخونه حرکت کردم 

که افتاده  ییو اتفاق ها انیمر یحرف ها یاداوری با

 داد یلبم پاک شدو جاشو به کالفگ یلبخنداز رو

 

به  نجوریدست رو دست بذارمو هم تونمینم گهید

 رابطه ادامه بدم  نیپنهان موندن ا

 یادینشده ،هرچند تااالنشم ز ریتا د کردمیم یکار دیبا

 شده  ریصبر کردمو د

 

  دمیها بود که به کارخونه رس الیفکرو خ نیهم با



قدم  یرو برداشتمو سمت ساختمون اصل فمیو ک کت

 برداشتم

جز  کردمیبود هرچقدر فکر م ریفکرم درگ یبدجور

 نداشتم  یا گهیراه ،راه د نیا

 یهرطورشده امروز کار دیرو گرفتم ،با میتصم

 کردمیم

 

بزرگ  یبلند شدو با لبخند یپله ها باال رفتم،منش از

 گفت:

  انمهریک یاقا ری_روز بخ

 دیی:سالم خانوم بفرماحی_مس

 

 نشستم ، زمیاتاقم رفتم وپشت م سمت

 یچا ینیبعد در اتاق زده شد ومش قربون با س یچند

 وارد اتاق شد  شیشگیهم

 رو گذاشت اما نرفت  ییچا

 کردمو سرمو باالاوردمو نگاهش کردم یتشکر



دستاش گرفته بودو اون کاله  یرو تو ینیس

 اورد نییرو پا دسرشیسف

 

 افتاده؟ ی:جانم مش قربون اتفاقحی_مس

 داشتم یآقا عرض ای_مش قربون :روم س

 

 نیبش نجایاای:دور از جونت،بحی_مس

 که اشاره کردم شست  یبه مبل اومدو

 :جانم در خدمتم حی_مس

وام دادم اما قبول  ی_اقا من به معاونتون تقاضا

  کنهینم

 کنه؟ی:چرا قبول نمحی_مس

  لهیفعال تکم تیظرف گهی_م

 

 مش قربون؟ یخوای:چقدر وام محی_مس

 باز شدو خوشحال گفت: هوی رنگش

 خواستم  ونیمل۱۰آقا  خوامیدخترم م هیزی_واسن جه



 

 ونیمل۱۵دراوردم و مبلغ زیچکم رو از کشو م دسته

 نوشتم و امضا زدم 

رو از دفترچه اش جدا کردمو بلند شدمو سمتش  چک

 رفتم 

 

 رض نه وامه و نه ق نیمش قربون ا ای:بحی_مس

 اقا هیچ نی_پس ا

 هست  هی:فکرکن هدحی_مس

 یخوایاز خدا م یهر چ یپسرم ،اله ریش ریپ ی_اله

 طال بشه... یدست به خاک بزن یبهت بده ،اله

 

 یلبخند کردیشکر م کردویپشت سر هم دعا م مدام

 نکردم یزدم و گفتم که کار

 

 تشکر کردو از اتاق خارج شد یکل



رو خوردم و داشتم  مییاز چا کمیبرگشتم و  زیم سمت

 یکه دراتاق زده شد و منش کردمیم یدگیبه کارام رس

 وارد شد 

 

 یعروس یگذرا انداختم ،انگار برا ینگاه یمنش به

 چه وضع سر کاراومدنه ؟ یچ یعنیاومده بود ،

مسخره و حوصله  یلیناز که به نظرم خ یبا کل اروم

 رو سمتم گرفت: یسربر بود پرونده ا

 

  دیامضا کن دیبا نارویا دیی_بفرما

 بود ستادهیاما ا رهیاالن م المیتکون دادمو به خ یسر

 ابرومو باال دادمو سرد نگاهش کردم وگفتم یتا عی

 دیببر نیایب گمی:تموم که شد محی_مس

 گفت و رفت یبا همون ادا اطوار باشه ا باز
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ها رو با دقت نگاه کردمو امضا کردم ،دکمه  برگه

 که پرونده رو ببره  ادیب یتلفن رو زدمو گفتم منش

که چطور اون همه  وفتادمیم انایدا ادی یمنش دنید با

 کردیم شیارا

 

 خسته شده بودم  دمیکش یکالفه ا پوووف

خست و کالفه ام ،تا اوضاع روبه راه  یلیروزا خ نیا

 باشه نیممن ه تینشه فکر کنم وضع

 

زنگ زدو گفت  نایبود که مت میو ن۲ یحدود ها ساعت

 خودش رفته خونه و منم تخت گاز روندم تا خونه 

 

**** 

 

 :انیمر

 

 وارد کالس شد همه ساکت شدند  استاد



برگشتم و اروم  ایبه پهلوم خورد سمت رو یا سقولمه

 گفتم:

 

 ه؟ی:اروم چانی_مر

 :اون عاشق دلخسته اومده هاای_رو

 ؟یگیم وی:کانی_مر

متوجه  نیاندازینظر به سمت چپتون ب هی:ای_رو

  نیشیم

 

رو  یزیبرد چ تیوا یاستاد نگاه کردم داشت رو به

  نوشتیم

گفت برگردوندم که با نگاه  ایسمت چپ که رو رومو

 رو به رو شدم  یدیسع

 

 ابروهام نشست  انیم یاخم ناخداگاه

کردم به درسم گوش کنم  یاستاد برگشتمو سع سمت

 تمرکز کنم ذاشتینم یدیسع رهی،اما نگاه خ

. 



. 

. 

 میگفت بر ایاول و دوممون هم تموم شد و رو کالس

 بخوربمو بعد برسوندمون خونه  وهیاب م هی

 حساب کرد  ایکه رو وهیخوردن ابم بعد

  میخونه برگشت سمت

 یکی بایتقر نایو مت ایرو ریمنو رسوندن چون مس اول

 بود 

بدونه خونه ما کجاست و  یبرام مهم نبود کس گهید

 کدوم محله هست 

جا خوردن  یدرسته اول کم دنیکه فهم ییکسا نجایتاا

خودم  یواقعا من برا یعنی نی،اما باهام موندن و ا

  خوانیم

 

 ... حیمس خصوصا

 

 نایو مت ایرو یبرا یباز کردمو دست دیبا کل دررو

 تکون دادمو رفتم داخل 



 

 دمیرو شن هیسم یکه صدا اوردمیکفشامو درم شتمدا

  زدیبا پدرم حرف م ایکه گو

 

راهش  نیداشته باش ا استیس کمی:آرمان هی_سم

 ... کنهیدختر بدتر لج م نیا ی،تو که زور بگ ستین

 

موضوع  نیبخاطر ا نمیبیم ی_بابا:خدا شاهده وقت

  شهیدلم کباب م تهیچقدر اذ

زود  ایریرو هم د انیندارم ،مر یپدرم ،اما چاره ا منم

 شوهر بدم ... دیبا

 

لبم نشست ،چن  یحرف رو نیا دنیبا شن یپوزخند

  یپدر خوب و مهربون

 

 رو دراوردمو رفتم داخل  کفشام

 سمت اتاقم رفتم.. کراستیکردمو  یسالم
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 :حیمس

 

داخل  ناینبودو بتول گفت مت مامان دمیخونه که رس به

 اتاقشه 

 ومدینم ییبتول خانوم صدا یاشپز یصدا بجز

 

سمت اتاقم رفتم ،کت و  کراستیپله ها باال رفتم و  از

 یدیشلوار سف ویمشک شرتیت هیشلوارمو دراوردم و

  دمیپوش

گذاشته  زیرخت آو یشلوارم که رو بیاز ج مویگوش

 بودم دراوردمو سمت تختم رفتم 

 

زنگ به مسعود زدم ،چند  هیو  دمیتخت دراز کش یرو

 بودم  خبرمیبود که ازش ب یروز

 



تخت  یرو مویبتول خانوم باعث شد گوش یصدا

  نییبذارمو بلند شم برم پا

 

 :بله بتول خانوم؟حی_مس

 نگاه کردم نییباال به پا یمهجر ها یرو از

 ناهار  نیای_بتول:خانوم هم اومد ب

 نییدادمو از پله ها پا به عالمت باشه تکون یسر

 رفتم 

 

 تمام خونه رو برداشته بود  یقورمه سبز یبو

نشستم مامان و  زیاشپزخونه رفتم وپشت م سمت

 هم اومدن  نایمت

 سالم کردمو اونام نشستن  نایمامان و مت با

 

 ناهاراز بتول تشکر کردمو سمت سالن رفتم  بعد

پام  ینشستم و پام رو رو یو یت یکاناپه جلو یرو

انداختم ،کنترل رو برداشتمو روشنش کردم که همون 

 لحظه مامان اومدو کنارم نشست 



 

که نشان  ییمامان نگاه کردم که با لبخند و چشما به

 کردینگاهم م دهیبرام د ییکه خواب ها دادیم یاز خبر

 

 زدمو گفتم: یخبر یبه ب خودمو

 شده؟ یزی:چحی_مس

 بزنم باال نیوقتشه برات آست گهی_مامان:د

 گرفتمو گفتم: یو یرومو سمت ت دمویخند

 

از سر  یکنینگاهم م ینجوری:پس بگو چرا احی_مس

 ناهارتااالن

 

سالته ۲۸که ماشاهلل یستیبچه ن گهی_مامان:پسرم د

 نه؟ ایباشم  ندتیبه فکر آ دیبا

 

 نزدم  ی:من که حرفحی_مس

اوردو روشنش کردو  رونیب فشیاز ک شویگوش مامان

 طرفم گرفت  شویوررفتن باهاش گوش یبعداز کم



 و بعد به مامان نگاه کردم  یبه گوش متعجب

 

 ه؟ی_مامان:نظرت راحبش چ

 

 ام گرفته بود  خنده

که  ینگاه کردمو به عکس دختر لشیبه موبا یکم

 بود دهیپوش یسرتا پا مشک

 از اقوامشون فوت شده؟ ی:مامان کسحی_مس 

 

 متعجب گفت: مامان

 _مامان:واه ،نه چرا؟

 یدونی،م دهیپوش یسرتا پا مشک نی:اخه احی_مس

 دوست دارم  دیدوست ندارم ،سف یمشک

 

دونه  هی یمامان به شوخ رمیجلو خندمو بگ نتونستم

 زد پس کلم و گفت :

 

 دمی_مامان:نظرتو پرس



 برگشتمو گفتم: یو یسمت ت الیخیب

خوبه ...مبارک صاحبش  ی:به چشم خواهرحی_مس

 باشه

 

رو  یا گهیکسه د ؟نکنهیدینپسند یعنی_مامان:

 ؟یخوایم

 

از گوشه چشم به مامان نگاه کردم ،حس کردم  اروم

گفتن به وجود اومده ،پس تا تنور داغه  یبرا طمیشرا

 نون رو بچسپونم دیبا
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 مشکوک نگاهم کرد و گفت: مامان

 

 ؟یزنی_مامان:چرا حرف نم

 :بگم؟حی_مس



 خواستیهم از رفتارم خنده اش گرفته بود اما م مامان

 نشون بده گفت: یخودش رو جد

 _مامان:بگو  

 ریرو بگ ی،اون یریواسم زن بگ یخوای:اگه محی_مس

  خوامشیکه م

 

بزنه پس کلم که خودمو  یکیدوباره خواست  مامان

  دمیعقب کش

 بچه ؟ ی_مامان:منو مسخره کرد

 گمی:نه به جون مامان راست محی_مس

 فکر کردو گفت: یکم مامان

 ه؟یشناسمش؟کی_مامان:من م

 که فقط مامان بشنوه گفتم: یطور اروم

 

  ناستیمت ی:هم کالسحی_مس

 سالشه؟۲۱ یعنی_مامان:

 ۲۲:نهحی_مس

 کرد  یحساب سرانگشت هی مامان



 نمیخوبه،بب تونی_مامان:خوب اختالف سن

 یان؟خودش چ یآدم حساب یخوشکله؟پدرمادرش چ

 ه؟یدختر خوب

 خواستمش؟ی:مامان اگه بد بود من محی_مس

 گرفتمیرو م انایدخترا بود همون دا نیازا قمیسل اگه

،ساده ست  ،حرمت  کنهیدختر فرق م نی...اما مامان ا

لباس  ی،واسه خودش ارزش قائله که اونجور شهیحال

هنوز دست به ابرو هاش داره ، ایو ح پوشه،حجبیم

دورو زمونه ...چشماش مامان  نینزده مامان اونم توا

 .. شینیبب دی،با

 

مامان  یبرا حیو توض انیغرق در فکر مر نجوریهم

 گفتم: ایبودم که با حرف مامان متوجه شدم که چ

 

 کن پسر جلو من العقل... ای_مامان:ح

 که گفت  دمیخند

 دونه؟یم نای_مامان:مت

 :نه حی_مس



 دیبا ؟منیشناسیدخترو م نی_مامان:چه مدته که ا

 نیه،ازایمطمن شم دوست داشتنت نسبت بهش واقع

 شم  خیزود گذر نباشه که سنگ رو  یحس ها

 

 به مامان نگاه کردمو گفتم: متعجب

:دستت درد نکنه مامان چنددفعه تا حاال عاشق حی_مس

 یفکرکرد ینجوریو فارغ شدم که راجبم ا

 

 پسرم  رمیتمام جوانب رو درنظر بگ دی_مامان:من با

،من فقط  یریبرام زن بگ یخوای:خالصه اگه محی_مس

 ... خوامیرو م یکی نیهم

 

مامان انداختم و خودمو  نیتوپ رو تو زم ییجورا هی

 ...دمیکنارکش

 استِ ی،س یاول زندگ درس

که نه  یچطور با طرف مقابلت حرف بزن یبدون دیبا

 شه  ریگیو خودش پ ارهین

 



 فکرکردو گفت: یکم مامان

_مامان:باشه پسرم پس تو آدرس خونشونو 

 قرار بذارم .... هیشمارشونو بده که من 
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اتاقم رفتم و لباس هامو عوض کردم تااومدم  سمت

 بابا برگشته بود مغازه  رونیب

 

قابلمه زدم هنوز گرم  به یداخل اشپزخونه،دست رفتم

و  دمیکه درست کرده بود کش ییپلو بیاز س یبود،کم

 با ماست شروع کردم به خوردن 

 

هم داخل آشپزخونه نشسته بودو به من نگاه  هیسم

 بهش به خوردنم ادامه دادم که گفت: توجهی،ب کردیم



 

 ؟ی:فکر هاتو کردهی_سم

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 :راجب؟انی_مر

 هرداد :مهی_سم

 و رو بهش گفتم دمیبشقاب کوب یرو تو قاشق

من  ،مگهیغذا رو کوفتم کن هی یتونیم نی:ببانی_مر

قبال نظرمو به شماها نگفتم به بابا هم بگو من هنوز 

دست  یکار هیمن  ایپولو قبول کنه  ایسرحرفم هستم 

کنم چه فرار جفتش  یچه خودکش دیدونی،م دمیخودم م

 براتون  هیباعث بدنام

 لبم نشستو رو بهش گفتم  یرو یپوزخند

 گفتم  نی:آخه توهم آبرو برات مهمه واسه همانی_مر

 

گرفتمو بشقابم رو  شیرو از صورت عصب نگاهم

 گذاشتم و سمت اتاقم برگشتم نکیداخل س

 

 دراوردمو به رها زنگ زدم  فمیاز ک مویگوش



 ساعت چهار همون کافه منتظره  گفت

 ساعت نگاه کردم سه و ربع بود  به

 استراحت کنم  تونستمیم کمیچهار  تا

 

و به فکر فرو رفتم و به  دمیتخت دراز کش یرو یکم

 که گرفتم  یمیتصم

که داشتم و هنوز به  یمیتصم یدو دل بودم برا یکم

 هیکه  کردمیمونده بودو دعا م یلیشدنش خ یقطع

نکنم  یرو عمل میتصم نیبشه که ا یزیچ یفرج

 خودت به حالم نگاه کن ... ای،خدا

 

از  یشد،بلند شدم و لباس۴چشم چرخوندم ساعت  تا

مانتو  هیکاش  دمیپوش میشگیهم یهمون لباس ها

 رنگ و رو رفته شدن  یلیخ گهید نای،ا دمیخریم

 

موهامو دوباره باز کردمو  دمیهامو پوش لباس

 لمویو موبا فیک دمویپوش یبستمشون شال زرشک

  رونیتمو از اتاقم زدم ببرداش

 



 :کجا؟هی_سم

 :کاردارم انی_مر

  نجایا انیامشب م اایخونه باش۶:تا قبل از هی_سم

 ن؟یولم کن گمی:دوباره؟؟؟مگه نمانی_مر

 بهشون  گمیخودم م باشه

توجه  هیسم یمشتم گرفتم و به حرف ها یتو فمویک

 نکردم

 

شده بودن و  میتیکه بچه هاش  یهمون زن سمت

 تراز ما بود رفتم  نییخونشون چند خونه پا

 

جلو  دیسف ویمشک یزن با چادر یزدم بعد از لحظات در

 در اومد 

 

 :سالم انی_مر

  دیی_سالم بفرما

چند خونه باالتر  تمیه تونیکنار هی:من همساانی_مر

 لحظه هیام... 



 

 گذاشته بودم دراوردم  یپاکت یکه تو فمیرو از ک پول

 

  دیی:بفرماانی_مر

 خانوم؟ هیچ نی_ا

 شماست  ی:براانی_مر

 یپله اول یچشم هاش اشک جمع شدو رو یتو زن

 در نشست  یجلو

 

 شونه اش گذاشتم : یرفتم و دستمو رو کنارش

 

 :خانوم حالتون خوبه؟انی_مر

 گفت: دویبه صورتش کش یدست زن

 

بود که داشتم از خدا کمک  شیچند لحظه پ نی_هم

نداشتم که  یزیهام گرسنه بودنو چ،بچه  خواستمیم

 بهشون بدم 

 



 زدمو گفتم: یلبخند

  دیپول رو از من قبول کن نی:اانی_مر

 رو از دستم گرفت و بلند شد  پول

بهت بده تا عمر دارم  یخوایاز خدا م یهر چ شاهللی_ا

  کنمیدعات م

 

 دلم گفتم ،خدا فقط شر مهرداد رو از من دور کنه  یتو

 

کردمو گفتم  یه برم داخل ،تشکرتعارف کرد ک یلیخ

 شده  رمیکه د

 دعا کرد و منو بدرقه کرد  یلیخ

که حواصت به همه بنده هات هست  یبه راست ایخدا

 ،حکمتت رو شکر ...
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 نذرمو ادا کردم انگار سبک شدمو غرق لذت  نکهیازا



 

و ۴ یحرکت کردم ،ساعت حدودا یشگیکافه هم سمت

  دمیبود که رس مین

 کافه رو باز کردم در

  

خوش آمد گفت و  یدار طبق معمول به گرم کافه

 زیکردمو سمت رها که پشت همون م یتشکر

 نشسته بود رفتم  یشگیهم

 

 کردم؟ رید زمی:سالم عزانی_مر

 فشردو گفت: یبه گرم دستمو

 _رها:نه منم تازه اومدم 

 

  مینشست زیپشت م هردو

 رو به ما گفت: یدار اومدو با لبخند کافه

 ؟یشگی_همون هم

 _رها:بله ممنون 

 



 داررفت رو به رها گفتم  کافه

حس کردم فکر  ی:اون روز که منو رسوندانی_مر

 کنمیم یکه زندگ ییو جا یکه سطح مال یکردینم

 باشه  ینجوریا

 

که ازت  دمیکشیخجالت م ییجورا هی_رها:راستش 

 خونه خودتون نباشه اونجا  کردمیبپرسم فکر م

 

تو  یبرا مویمن هم زندگ دی:خجالت نداره ،شاانی_مر

 کردم  فیتعر

 یزندگ طیاز شرا انیاطراف خواستیدلم نم چیه لیاوا

  ستیبرام مهم ن گهیمن با خبر شن ،اما حاال د

نداشتم اما  میزندگ یتو یزیچ چی_رها:کاش من ه

  دادمیدست نم از زمویتنها چ

 

 یزیچه چ دونمینم یعنیگفت، یرها چ دمینفهم راستش

 دیآه کش ینجوریرو از دست داده که ا
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فکررفته بودم که کافه  یتو یبودمو کم رهیزخیم به

 اومد شیشگیهم ینیدار با همون س

 هارو گذاشت و رفت... سفارش

 

قهوه تلخش حلقه  وانیبه رها که دستش رو دور ل رو

 کرده بود گفتم:

 

 ؟یادامه بد ی:دوست دارانی_مر

رو به عالمت مثبت تکون دادو به فکر فرو  سرش

که  یبه همون دوران گردهیرفت ،حس کردم داره برم

 گفتیازش م

 



 شمیاز پ یو زار هیگر ی_رها:اون روز عمه با کل

بد  یوحس ها الیخفکرو یرفت ،رفت و منو با کل

 تنها گذاشت ...

 

به سالن شباهت داشت تا اتاق  شتریکه ب یاتاق یتو

  کردمینگاه م وارشینشسته بودمو به درو د

 

 یمشک یدوطبقه آهن یتخت ها یاتاق بزرگ با کل هی

 ...کردیادم رو کالفه م رشیج ریج یکه صدا

 

ازمن بزرگ تر بودن دورم  ایتا دختر که گو چند

 نشستند 

 ه؟ی_اسمت چ

 یوچشمان ییخرما یبا موها یکردم ،دختر نگاهش

  کردیم دادیاز چهره اش ب تیمعصوم یعسل

 منتظر جوابم بود گفتم: یبهش که با لبخند رو

 _رها...اسمم رهاست 

 رو جلو اورد وگفت: دستش



 _منم ترانه ام 

نگاه بهشون مشخص بود  کیکه با  گهیتا دخترد چند

 کردن  یرو معرف دارن خودشون طنتیچقدر ش

 

خودشون از علت اونجا بودنشون  یبا معرف هرکدوم

 گفتنیم

 

 تصادف از دست دادم  یتو گنی_من پدرو مادرم رو م

 گفت: یگرید

پدرو مادر من فوت شدن اما من  گنیم هیو بق ری_مد

 که منو نخواستن .... دمیشن گهید یایلیاز خ

 

 گفت: یکی

 ؟یینجای_تو چراا

 ... ختیدلم فرو ر یتو ایسوالش تمام غم دن نیباا

 قتیحق نیروز جواب سوالش رو دادم ،اتفاقا ع اون

چشماشون  یتو قتیرو هم بهش گفتم ،اما با گفتن حق

 اشک نشست 



 ییبهزاد نگفتم ،فقط از تنها یروز من از ماجرا اون

 یمادرم جلو یچطور نکهیهام گفتم،ازا یکسیهام و ب

 کنم .... ینتونستم کارچشم هام پرپر شدو من 

 

تنهام  دمویکش یهمه سخت شترازیگفتن من ب اونا

حرف  نیا دنیتنهام ،اما باشن یلیخ دونستمی،خودمم م

 ... شدیفشرده م شتریقلبم ب هیاز زبان بق

 

 هیمن شدن و  یروز همه اون دخترا دوست ها اون

  میشده بود میت هی ییجورا

 

کارها و  ادیبخوابم ، خواستمیکه م یها وقت شب

بخوابم  ذاشتیو تا صبح نم دیبریفکربهزاد امونم رو م

  ختمیریاشک م کسرهیو 

 

 گناهیگناه سراسر وجودم رو گرفته بودو من ب حس

 ... کردمیحس گناه م

 



و صبح ها دخترامنو با  دمیخوابیم هیکه با گر هرشب

حالم شدند اما  یایجو یلیخ دندیدیمتورم م یچشم ها

 من نم پس ندادم 

 

 نداشتم ... نانیهنوز اطم یو به کس دمیترسیم

 ینیدوشم سنگ یرو یراز بدجور نیبارا یازطرف

 ... کردیم

 

 جز عمه ... ومدیسراغم ن یچکیگذشت ،ه یمدت

 یمقدار دیدیکه چشم شوهرش رو دورم یگه گاه اونم

بهم وباز همون اشک ها و  دادیو م اوردیم وهیغذاو م

 همون حرفا...

 

خانه گذروندم ،حالم  میتی نیهم یرو من تو چندسال

 یسع یلیکرده بودوخ دایبهبود پ ینسبت به گذشته کم

 یبزنم  تا حدود یالیخیکه خودم رو به ب کردمیم

خاطرات بهزاد رو تونسته بودم کمرنگ کنم اما 

 کن کنم .... شهینتونستم ر
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بودم  نجایکه ا ییروز که حالم از همه روز ها کی

گفت سرحال بودم با بچه  شهیبهتر بود و به نسبت م

خلوط  اطیح یتو میشده بود یمیبود ت یکه مدت ییها

که اسمم رو از بلندگو  میپشت ساختمون نشسته بود

صدا زدن و گفتند برم به اتاق مالقات که مهمون دارم 

.. 

 

دوباره عمه اومده بلند شدمو  نکهیفکر به ا با

که گفتند  یساختمون رو دور زدمو سمت همون اتاق

 رفتم 

رو داستم اال  یهرکس دنیباز کردم ....انتظار د دررو

 خودش ...

 ادبردنیاز یکه برا یو تالش یتمام سع دنشید با

به باد رفت ،با  کجایخودش و خاطرات نحسش کردم 



 نیخته بود عکه برام سا یتمام خاطرات بد دنشید

 از جلو چشمام گذشت  لمیف

 

 یاهیجلو چشمام س یوکم دیکش ریکردم سرم ت حس

 رفت ،اما خودم رو رو به راه نشون دادم 

برداشتمو داخل اتاق رفتم  یشدو سمتم اومد ،قدم بلند

 یکه مثل گذشته بخواد کار دمیترسی،اما دررو نبستم م

 کنه 

رسه رو گذشته که نتونست به هدفش ب یبخوادتالف

  ارهیسرم ب

 

سمت دربرد و خواست دررو ببنده که مانعش  یقدم

 شدم و نذاشتم 

 

باال برد و انگار حالم رو  میرو به عالمت تسل دستش

 شد  داینگاهش و چهره اش پ یتو یبی،غم عج دیفهم

 

 که وسط اتاق بود رفت و پشتش نشست  یزیم سمت



 

 _بهزاد:من ...من اومدم بگم که 

 رو نصفه گذاشت و گفت: حرفش

 

 ... نیبش ای_ب

 رفتمو نشستم  شییرو به رو یصندل سمت

 

اتفاقات گذشته  ی_بهزاد :اومدم بگم که من واقعا برا

 متاسفم ...

 

حرفش  نیا دنیادامه بده که نذاشتم ..باشن خواست

تلنگر بود که رو بهش  هیانگاربمب درونم منتظر

  دمیتوپ

 

تاسف تو  ؟اصالیمتاسف یچ ی؟؟؟؟برای_رها:متاسف

 کنه؟یرو ازمن دوا م یداره؟چه درد یچه ارزش

 ینجوریحس ترس ا نیکه باکوچکتر نیدستارو بب نیا

 ییتو شیباعثو بان لرزنیم



تونه گذشته منو به من  یتو م تاسف

 یکه برام ساخت یخاطره نحس نیا تونهیبرگردونه؟م

رو پاک  گناهمیب دونهیحس گناه که خدا م نیا

که نسبت به خودم دارم  یحس نجاست نیا یتونیکنه؟م

 ؟؟؟یرو پاک کن

 

 ها سرم رو به اطراف تکون دادمو گفتم  وونهید مثل

 

 رونیاتاق برو ب نی،حاال هم گم شو ازا یتونی_نه نم

 ... نمتیبب خوامیهم نم گهید

 

 بکیشوکه و ناباور بهم زل زده بود وس یچشم ها با

بغض و چشم  از شدیم نییگلوش هرلحظه باالو پا

 هاش رو نم اشک پرکرد ...

 

ازش گرفتم و سرم رو برگردوندم که با نگاه  رومو

  کردنیدر به ما نگاه م یدخترا روبه رو شدم که جلو

 



پتوم  ریز دمیاومدمو سمت تختم دو رونیاون اتاق ب از

 دادم .... دنیبه اشک هام اجازه بار دمویخز

 

و من چقدر  دنیاز من نپرس یچیروز دخترا ه اون

ممنونشون بودم که درکم کردن و منو به حال خودم 

 رها کردن 

 

همون  یرو برا انشیبعد خودم سربسته جر روز

 دادم ... حیتوض دنیکه جلو در مارو د ممونیت

 

از بهزادو عمه  یو خبر گذشتیهم م یروزگارازپ

که  کردمیداشتم فراموش م گهید ییجورا هینشد ،

 ..رو دارم و داشتم . یکس

 

سالم شده بود وبه سن ۱۸گذشت و من حاال چندسال

 بودم  دهیرس یقانون

 

 میتونیدادو گفت که م لیخانه مارو به جامعه تحو میتی

  میبر میهرجا وهرکجا که دوست دار



زانوهامو بغلم گرفته بودم و به فکر فرو  اطیح یتو

 رفتم ...

 

 من حاال کجا برم ایخدا
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 کردو گفت : داریبعد ترانه منو از خواب ب روز

 

اقاهه اومده همه به صف شدن  هی_ترانه:رها پاشو 

 مهمه  گنیبزنه م یحرف خوادیم

 دختر ... پاشو

 

  دیگرفتو کش دستمو

 خوب صبرکن لباس هام رو عوض کنم  یلی_رها:خ



پشت  رونیب میو رفت دمیبه سروروم کش یدست عیسر

که پشت  یو به مرد ستادمیصف ا یسردخترا تو

 قرارگرفته بود نگاه کردم کروفنیم

 

سالش باشه با ۴۶ای۴۵ خوردیکه حدودا بهش م یمرد

 یجوگندم ی،موها دیسف یو بلوز یتوس یکت شلوار

 داشت... ینوران یوچهره ا یدومشکیسف یشیو ر

 

 لب باز کردو شروع کرد به حرف زدن  مرد

 آغازکرد  یا هیرو با آجمله اش  اول

 

 بهم القا شد  یحس خوب هیاون آ دنیشن با

 داد: ادامه

 

کشور ما  یها هیجوان وسرما ی_سالم خانوم ها

خانه موئضف هست  میتیکه طبق قانون  دمیشن روزی،د

رو به  دندیکه رس یکه به سن قانون یکه دخترو پسران

 بده ... لیجامعه تحو



 

 کردندیم یحال زندگ نجاتابهیکه ا یکه کسان ازاونجا

ندارند ما دوتا  یمتاسفانه سرپناه نجایازا رونیب

 یگریپسران و د یبرا یکی، میساختمان کنارهم ساخت

 ...زیعز یشما خانوم ها

 

خودم بند نبودم و اگه جاداشت  یپا یرو یخوشحال از

،تندتند بچه ها همو بغل  زدمیم غیج یاز خوشحال

 میکردیخدارو شکر م مویکردیم

 

که  میتمام هرانچه که داشت می،سمت اتاقمون رفت 

 یو جلو میچمدان رو جمع کرد کی یتو شدیخالصه م

 ...میستادیدر ا

 

رفتم تک به  گهید یسمت بچه ها یاومدن اتوبوس با

و همه مسئوال  ریکردم ،با مد یتک باهمه خداحافظ

کردم و با همون رفقاوهمون اقا سمت  یخداحافظ

 ...میحرکت کرد که گفت یساختمان
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همونش  نیساختمون چهارطبقه روبه روم که ع به

 با فاصله ساخته بودن روبه رو شدم یرو کنارش کم

 

 یاطیو ح یو قهوه ا یکرم یبا سنگ نما یساختمان

 نسبتا بزرگ اما پراز درخت 

دو ساختمان رو از هم جدا  نیکه ا یکیوحصارکوچ

 داشت  دیها به هم د اطیاما ح کردیم

 

 رو به ما گفت: دونستمیکه هنوز اسمش رو نم یمرد

 هیخونه شما هست فقط  نیتا هرموقع که بخوا نجای_ا

 گمیداره که من بهتون م نیقوان یسر

 دیریم رونیکه ب دیفقط بگ دیریکه هرجا م نهیا شیکی

شب خونه ۹اما قبل از ساعت میکه اطالع داشته  باش

  دیباش

 



 نجایخودتونه چون ا یدرست کردن و نظافت پا غذا

 خونه خودتونه ،

با هم مهربان و دوست  شیپ یکه تا چند همونطور

 کیو ماهارو  دیبه بعدهم باش نیازا دوارمیام دیبود

  دیخانواده بدون

 

 ی،از لحاظ مال شتونیپ ادیب گمیبه خانومم م امروز

 دیحساب کن دیتونیرو من م دیخواست یزیچ یهرکمک

به خودم  هیبه کار هم کاف لتونی،درصورت تما

ما  هیری،خ دیهم نباش لتونیادامه تحص د،نگرانیبگ

 ... شهیرو متقبل م نهیهز

 

انگار فرشته نجاتمون رو برامون فرستاده بود  خدا

 یازاون اقا که متوجه شدم محمد یلیاون روز خ

  میهست تشکر کرد شیلیفام

 

ما و  شیپ ادیما رفت وقرار شد خانومش ب شیپ از

کوچه  نیخونش ته هم نکهیکنه ،مثل ا مونییراهنما

 بود 



 

خوشحال بودم که  یلی،خ میداخل ساختمون رفت سمت

خالص  یخدا حواصش به ما هست و هنوز بنده ها

  شنیم دایخدا هم پ

 

و اشپزخونه بود طبقه  منیطبقه اول نش ساختمون

 بود یبهداشت سیباال همه اتاق و سه تا سرو یها

 

 اطیرو به ح یکه پنجره ا یاتاق ها نگاه کردم ،اتاق به

که کنار پنجره  ی،تخت میداشت رو من وترانه برداشت

 من شد  یبود برا

تخت هامون  یداخل کمدو رو میدیهامون رو چ لباس

 اومدو خوش آمد گفت  یبعد خانم ی،چند میولو شد

 

 ۴۰ای۳۵خوردیکه بهش م یخانوم به

به سر  یچادر مشک ویباشه و مقنعه حجاب سالش

داشت نگاه کردم ،همچون شوهرش صورت مهربان و 

 داشت  ینوران

 



ما غذا درست کردو ساعت  یروز اون خانوم برا اون

کردو  هیته یستیها کنارما بودو از بچه هاش گفت ،ل

کرد که غذا درست کردن  نیینوبت و روز ها رو تا

خودش بود ،هفته به  یپا یاما نظافت هرکس یبتنو

 یهم کارگر اطیها و ح سیشستن سرو یهفته هم برا

  گرفتنیم

 

 یکه اونجا احساس راحت یگذشت .. انقدر یچند

  کردمینم یخونه پدرم احساس راحت کردمیم

 

بود  بیازش نداشتم ،عج یخبر چیگفتم پدرم ..ه آه

و کجاست ،سرش  کنهیکارمیبدونم چ خواستیدلم م

 کجا گرمه که منو فراموش کرده ...
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بودم روال  نجایچند ماه که ا نیگذشت و طبق ا یمدت

،مدرسه و امتحانات  گذروندمیرو م میزندگ یعاد



گرم ،داخل  بایتموم شده بودو تابستون بود و هوا تقر

 اهیوبه گلو گ واریدادم به د هینشسته بودمو تک اطیح

  مییشدمو غرق در تنها رهیرو به روم خ

 

براش فراهم باشه اما  یاگه همچ یحت ،آدمیدونیم

پدرمادرت نباشه،اون حس نخواسته و ترد شدنه 

ولم  یکسیو ب ییهمراهته ،اون حس تنها شهیهم

  کردینم

 

که  یکارهاو ترس ادی دمیترسیم یزیاز چ یوقت یگاه

 سراغم  ومدیاز بهزادداشتم باز م

 خوردیبودم و حالم از همه بهم م زاریهمه مرد ها ب از

 یمرد ها برام متفاوت بودو جا نیکه ب یتنها کس

همون  ایکه تردم کرد دوستش داشتم حاج عمو  یپدر

  میکردیبود که ما حاج عمو صداش م یمحمد یآقا

 

ما نگاه به اطراف نداشتم ،ا یفکر بودمو تسلط یتو

 یخودم حس کردم ،لحظه ا یرو رو یکس رهیخ

 مبادابهزاد باشه  دمیترس



روبه رو شدم  یبه اطراف چرخوندم که با پسر سرمو

ازش گرفتم  تفاوتی،نگاهم رو ب کردینگاهم م رهیکه خ

 وبرگشتم به اتاقم 

 

نداشت که  یبودوکس میتیپسر به گمانم مثل ما  اون

 یما بود همون ساختمون یساختمون کنار اطیح یتو

 پسرها ساخته بود  یکه حاج عموبرا

 

اون پسر  یاما نگاه ها گذشتنیم نطوریها هم روز

  شدیم شتریترو ب رهیخ

 دهیمنم سمت اون کش یناخداگاه نگاه ها شدیم وباعث

 بشه 

 اطیح یکه تو کردمیاز پنجره اتاقم بهش نگاه م گاه

  کردیما نگاه م اطینشسته بودوبه ح

 

 منتظر منه گفتیبه من م یچرا حس دونمینم

 

به بهونه  اطیاومدمو سمت ح رونیاتاقم ب از

 هواخوردن رفتم 



 اطیبلندشد که بره ،انگارنگاه آخررو به ح پسر

برق  یچشماش حس کردم لحظه ا دنمیانداخت ...با د

 زد و دوباره برگشت سرجاش نشست 

 

به حصار  یگذشت که بلند شدو کم یا قهیدق ستیب

 شدو رو به من گفت : کینزد یفلز

 

 _خانوم...خانوم ...

 برگشتم و گفتم: سمتش

 د؟ی_رها:بامن

 د؟یایلحظه م هی_بله 

 متعجب سمت حصاررفتمو گفتم : بلندشدمو

 _رها:بله؟
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بزنه که ترانه از راه  یدور نگاهم کردو اومد حرف هی

  دیرس

 یانه مشکوک نگاهم کردو صدام زد پسر حرفتر 

 نزدو برگشت به ساختمونشون

 

من    یترو برا رهیاون پسر خ یگذشت نگاه ها یمدت

کنجکاو  یلینزد خ یحرف چیجذاب ترشده بود ،اما ه

 گهیبگه اون روز اما د خواستیم یبودم بدونم که چ

 نزد  یو حرف ومدیجلو ن

 

قهوه اش رو  وانیل دویکش ی:رها آه پرازحسرتانی)مر

 کرد  کیبه لبش نزد

از  مویکردمو گوش یزنگ خورد معذرت خواه میگوش

 دراوردم فمیک

 

 کنم  لنتشیرفته بود سا ادمی امروز

وتماس رو  رونیبود بلند شدمو از کافه اومدم ب حیمس

 وصل کردم 

 



 :جانم؟انی_مر

 ؟ی،خوب ی:سالم خانومحی_مس

 ؟یخودت خوب زمی:خوبم عزانی_مر

 رو بهت بدم  ی:خوبم عشقم،زنگ زدم خبرحی_مس

 

**** 

 

 :حیمس

 

_مامان:باشه پسرم پس تو آدرس خونشون رو بده 

 قرار بذارم  هیکه من 

 

و اصال  ستینبوده و ن یوقت آدم ماد چیمن ه مادر

 یلی،اما خانواده خ دهینم تییها اهم زیچ نیهم به ا

 براش مهمه 

 

 :باشه حی_مس

  دمیکش یقیشدمو سمت اتاقم رفتم ،نفس عم بلند



 خوادیاگه بفهمه پدرش سر قمار و پول م مامان

  زنهیم ویهمه چ دیکنه ق کاریچ

 

 وقت... چیبزارم بفهمه ،ه دینبا

 

 انیو برداشتم و شماره مر میاتاقم رفتمو گوش سمت

ساکت  یگفتم به مامانم گفتم لحظه ا یرو گرفتم وقت

 قطع شده شد ،انقدر که فکرکردم 

 زم؟ی،عز انی:مرحی_مس

 شه؟یم یحاال چ حی:مسانی_مر

 ... تیخواستگار امی:محی_مس

و به  دونهیمن مهرداد رو نامزد من م ی:باباانی_مر

 گفته که نامزد کردم  بایهمه تقر

 

 و گفتم: دمیموهام کش یدستم رو ال کالفه

رو جلو من  یانقدر اسم اون عوض شهی:محی_مس

 ؟یارین

 گفت: دویخند زیر



  زنمی:چشم من برم بعدبهت زنگ مانی_مر

 ؟یی:کجاحی_مس

 رها ... ضمیهمون مر شی:پانی_مر

 ؟هوم؟ یگیبه من نم یریم رونی:تو چرا بحی_مس

 بهت بگم ؟ رمیهرجا م یعنی:انی_مر

  یبگ دی:بله که باحی_مس

 :امم باشه،حاال برم؟انی_مر

 زمی:برو عزحی_مس

 :خداحافظ انی_مر

 

**** 

 

 :انیمر

 

 انیب خوانیمن به مادرش گفته و م یداخ

  یخواستگار



پام  ریز یبودمو به سنگ فرش ها ستادهیدرا جلو

دستم  یرو تو میشده بودمو از استرس گوش رهیخ

  فشردمیم

 

،اگه من رو درحد  نهیمادرش وضع مارو بب اگه

 خودشون ندونه 

 بگه ،اگه از مهرداد بگه  یزیبابام چ اگه

  اگه

  اگه

 .....اگه
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ذهنم اومدن بودو منو  یاگه و اما و اگر تو هزارتا

  کردینگران م

 بدنم رو استرس گرفت  تمام

 کافه رفتمو سمت رها رفتم  سمت



 یمعطل شد زمیعز دی:ببخشانی_مر 

 _رها:نه گلم راحت باش

اصال بهت  خوامی،نم هیامروز کاف ی:براانی_مر

 یش تیواذ ادیفشارب

 کنهیم تمیگذشته منه که همراهمه و اذ نی_رها:ا

  تیتا اذ کنهیسبکم م ییجورا هیبازگو کردن واسه تو 

 

به روش زدمو بلند شدم صورت حسابواز  یلبخند

 یصندوق گرفتم و حساب کردم ،از رها خداحافظ

 رونیکردمو از کافه زدم ب

 

خونه  رفتمیم دیو من با شدیم کیداشت کم کم تار هوا

،هنوز خط واحد حرکت نکرده بود ،قدمام رو تندتر 

 یصندل یسمت اتوبوس رفتم و روبرداشتمو

 جا گرفتم  شهیکنارش

. 

. 

. 



دررو باز کردمو کفشامو  دمیخونه که رس به

 دراوردمو رفتم داخل 

هم به خودش  یکرده بودو کل زیهمه جارو تم هیسم

  انیاون ب یر بود خواستگاربود ،انگار که قرا دهیرس

 

گرفتم که صداش  شیبهش راه اتاقم رو از پ توجهیب

  دمیرو پشت سرم شن

 

 ها انی:زود حاضر شو که واسه شام مهی_سم

،مگه  نجانیهرشب هرشب ا گهی:چه خبره دانی_مر

 نکفتم به بابا بگو دست از سر کچل من بردارن 

 

 نداره  ی:حرف حرف باباته به من ربط هی_سم

اصرار  لیاز دال یکیرفته بود که  ادمی:اهان انی_مر

 ییازدواج تو نیپدرم به ا

 

 گفت: متعجب

 :من؟هی_سم



و  یپدرمن نشست یرپایکه ز یی:اره تو...توانی_مر

 نی،وگرنه پدر من به هم یراه و چاه نشونش داد یه

کرده بود ،اصال  یپول رضا داده بودو مهرداد رو راض

ردن پول از طرف مهرداد از کجا معلوم که قبول نک

نقشه تو نباشه و پدرساده لوح من باز به حرف تو 

 گوش نداده باشه؟
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 ...نویرو که گفته باشم ا یزی:من؟من هر چهی_سم

 

بااخم ازمن رو  هیخونه به صدا درومدو سم زنگ

بابا متوجه شدم که از  یگرفت و سمت دررفت باصدا

 سر کاراومده 

 

 هیاتاقم رفتم و لباس هام رو دراوردم  سمت

 دمیپوش یکوتاه مشک نیاست هیو  یمشک یشلوارراحت



 برهیو یتخت نشستم ،صدا یرو باز کردمو رو موهام

 بلند شد  دادیم یامیکه خبرازپ میکوتاه گوش

 امیدراوردمو قفلش ذو باز کردمو پ مویگوش فمیک از

 بود حیرو خوندم از مس

 

 خونه؟ یدی...رس انی:مرحی_مس

 :نوشتم

  دمیرسی،اما کاش نم زمی:آره عزانی_مر

نگذشته بود که جواب  یا قهیرو فرستادم هنوز دق امیپ

 داد

 

 شده؟؟ یچ زمی:چرا عزحی_مس

 .... نجانیشام ا یخانواده مهرداد باز برا نی:اانی_مر

**** 

 

 :حیمس

 



 رنیشده و امشب م دایاش پ سرو کله یاون عوض باز

 و کالفه شدم  خوردیخونشون خون خونمو م

من  انی،به مر کهیمن نزد انیکه به مر نیفکر به ا با

 حالم بدترخراب شد  کنهینگاه م

رو  یکوفت یماجرا نیخدا امشب بگذره فردا من ا یا

 ... کنمیتمومش م

**** 

 

 : انیمر

 

 خوب؟ یکنیکارکه بهت گفتم رو م انی:مرحی_مس

 

که فرستاده بود کامال مشخص بود که  یامیلحن پ از

 دیامشب با نکهیخودمم حالم گرفته بود ازا هیاعصبان

 نبود  ینحسش رو تحمل کنم اما چاره ا افهیق

گذاشتم  ربالشتمیرو ز میفرستادم و گوش یچشم

واومدم بلند شم که در اتاق بدون در زدن باز شدو 

 وارد اتاق شد  هیسم



 ابروهام نشست و رو بهش گفتم: نایم یاخم

 

 یاهون یاهن هی رنیهم م لهی:واال بخدا توانی_مر

 نییپا یندازیسرت رو م یستیمگه انسان ن کننیم

 تو؟ یایم

 

مامان  جامهیحرفا پاشو اون ب نیا ی:به جاهی_سم

لباس درست درمون  هیبه جاش  اریدوزت رو درب

 رسنیبپوش که االن م

 

 رونیبذاره من جوابش رو بدم از اتاق ب نکهیا بدون

 رفت
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 سمت کمدم رفتم ازرو تخت بلند شدم و 



 یپارچه ا یشلوار مشک هی حیدستور آقا مس طبق

 کیتون نیگشاد ،ا یبلند و تا حد کیتون هیو  دمیپوش

امال کادو تولد بهم داد ک هیسم شیرو چندسال پ

  دهیخر نویمشخص بود که جهت مسخره کردن ا

 

هم سرم کردم  یشال مشک هیبستم و  نییپا موهامو

 جلو اوردمش  ی،وتا حدود

نشان اورده  یبرا شیکه چند وقت پ یبه انگشتر 

جعبه اش گذاشتمش و  یبودن نگاه کردم تو

 انداختمش ته کمد 

 

اون لباس ها خنده  یخودم تو دنیرفتم ،باد نهیا جلو

 یچوب یرو رو یام گرفته بود ،انکار پارچه بزرگ

 شده بودم  یانداخته باشن اون شکل کیبار

 

سمتم  هیرفتم ،سم رونیزنگ از اتاق ب یصدا با

 بود یدنیاش د افهیق دنمیبا د ندمیبرگشت که بب

 

 کرم روش بود زدو گفت  یلپش که کل یدست رو با



 نیراحت کن اخه دخترا نیمنو ازدست ا ای:خداهی_سم

 عوضش کن  دنتیبرو تا ند یدیپوش هیچ

 

 باال انداختم  یگفتمو شونه ا ینیدلم آم تو

 مادر مهرداد وارد هال شد که

نگاه به مادر مهرداد  هینگاه به من و  هی هیسم

 یاحوال پرس عیشده بود انگار سر جیانداخت ،گ

کردنو با اکرار با مادرش دست دادمو رفت داخل 

به  یبهش نگاه کردم ،مرد خوب دیپدرش از راه رس

رفته بود  یپسرش به ک نیا دونمیاما نم دیرسینظر م

 کردم  ی،با پدرش هم احوال پرس

 

مهرداد  یاشپزخونه که با صدا یبرم تو خواستم

 سمتش برگشتم ....

 

 _مهرداد:سالم 

حرکت  چیانداختم بدون ه یو بهش نگاه برگشتم

 خشک بهش کردم  یسالم یاضافه ا

 



که دستش بود رو  یابروشو باال دادو گل بزرگ یتا هی

 سمتم گرفت 

نگاهش کنم گل رو ازش گرفتم و گذاشتم  نکهیا بدون

 اپن  یرو

 

و درحال گفتگو حرف  میداخل حال نشسته بود همه

 بودند که پدرش گفت : یمعمول یها

 

 یکار ها یعجله داره برا یلیپسرم خ یریام ی_اقا

تر کارهاش  عیهرچه سر دیاقامتش در خارج کشور با

دوتا جوون حرف هاشون  نیکنه ،ا سیرو راست و ر

هم کردن  دارویرو زدن سنگ هاشون رو وا کندن خر

 که  یعقدو عروس مونهیم

که  میتا پس فردا کاراش رو انجام بد دیاجازه بد اگه

  شونیخونه زندگ دوتا جون برن سر نیا

 

 رهیگیپدرش دار عقم م یبا حرف ها کردمیم حس

و  کردیحالم رو بد م کهیمرت نیکردن باا یزندگ فکر

 نیتو سرم کنم ،بخصوص باا یچه خاک دونستمینم



حس کردم خونه دور  رهیاقامت بگ خوادیحرفش که م

 ...چرخهیسرم م
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که داخل  ییرو باال گرفتم و به تک تک اعضا سرم

 نگاه کردم  میحال نشسته بود

زد  ینگاهم لبخند چندش دنیبا د دمیمهرداد که رس به

 زد که حالم بد شد یو چشمک

 

 نیسالشه که مثل ا۲۵هنوز  کنهیچرا حس م نیا

 حالم به هم خورد کنهیجوونا رفتار م

دلم تند تند صلوات  ینگاهمو گرفتمو تو عیسر

 وفتهیب یاتفاق هی ایبگه  یزیچ هیکه بابا  فرستادمیم

 مسخره به هم بخوره  یخواستگار نیکه ا

 



 بابا نگاهم رو به طرفش سوق دادم یصدا با

 

 ..رهی_بابا:مهرداد جان نگفته بود که قراره اقامت بگ

ابروشو حق  یتا هیروشو سمت بابا گرفت و  مهرداد

 د و گفت:به جانب باال بر

 

 میکن یزندگ سیسوئ میقراره بر گمی_مهرداد:االن م

 که نداره؟؟ یرادیازنظر شما ا

 

حرفش رو به بابا زد ،از  دییحق بجانب و با تاک یلیخ

کرده که  یدست بابا حرصم گرفته بود با کاراش کار

تره  کیسال از پدر من کوچ۱۰مهرداد که حداقل 

 کطرفهیو  کشهیپدرم خط و نشون م یبرا ینجوریا

 رهیگیم میتصم

 

کنم،تا قبل  یکار ایبزنم  یحرف تونستمیکاش م یا

زدن داشتم اما حاال  یحرف برا یاومدنشون کل

 چرا انگار الل شدم دونمینم

 



 حرف بابا کم مونده بود که غش کنم با

رو داره هرکجا  ارشی_بابا:عقد که کردن زنشه اخت

 ببره... تونهیکه دلش بخواد م

 

 یهمه ظلم تا ک نیخودمو بکشم ،اخه ا تخواسیم دلم

 برام ببرن و بدوزن و تنم کنن و من دم نزنم  ی...تا ک

 

. 

. 

. 

 یتموم شد و بعد رفتنشون دعوا یشب لعنت اون

کردم و باز تا مرز خوردن  هیبا پدرم و سم یمفصل

که  شدیمانعش م یزیرفت اما انگار چ شیپ یلیس

  زدینم

 

کردم و صبح با سر  یرو تا صبح با اشک سپر شبید

 شدم  داریدرد از خواب ب

 



کوله و  دمیبه صورتم کش یو دست دمیهامو پوش لباس

کتاب هام رو برداشتم و بدون خوردن صبحانه از 

  رونیخونه زدم ب

به  سازنیکه دارن برام م یزورک یزندگ نیاز ا حالم

کنم هم  یکار تونمیاز خودمم که نم خوره،حالمیهم م

 ، خورهیبه هم م

برام رقم زده اما من  یتا کجا و چجور ریتقد دونمینم

 .... کشمیواقعا نم گهید
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 و سوار شدم  دمیاتوبوس رس به

شدمو سمت دانشگاه قدم  ادهیدانشگاه پ یجلو

 برداشتم 

دررو اروم باز کردم خداروشکر  دمیکالس رس به

 بود هنوز  ومدهیاستاد ن

 



 یکردمو جا یانداختم و سالم کوتاه یبچه ها نگاه به

 نشستم  میشگیهم

 ؟یشده؟چراانقدر گرفته ا یزی:چای_رو

 نیکسلم هم کمی ستین یزی:چانی_مر

 

استاده اومدم بلند شم  المیباز شد ،به خ درکالس

 میچشم تو چشم شد یکه لحطه ا یدیسع دنی،باد

 نگاهمو گرفتم ...

 

  میتاد اومدو همه ساکت شدبعد اس یچند

. 

. 

. 

  امیم رمیسه تامون بگ یبرا یزیچ هی رمی:من منای_مت

 یسمت صندل ایباشه تکون دادمو با رو یبه معن یسر

 مویاز محوطه دانشگاه رفت یگوشه ا یآهن یها

  مینشست

  کردیولم نم یسردرد لعنت نیا



آخرشون  یو حرف ها شبید ادیبستم ، چشمامو

 افتادم و ازحرص چشمامو محکم به هم فشار دادم 

 چشم هام رو باز کردم  ایرو یصدا با

 

شده  ی،چیشیذره ذره آب م یدار کنمی:حس مای_رو

  ادیاز دستم بر ب یکار دیحداقل به من بگو شا

 

  دمیدور لبم کش یدست

 لب زمزمه کردم  ریز

  ادیبر نم یکار یکس چیاز دست ه گهی:دانی_مر

 

شده ،بگو واسم  یزیمطمئنم چ گهی:دای_رو

 میشد بهیو غر میما انقدر از هم دور شد یعنیان،یمر

 ؟یگیو به من نم یزیریکه حرفاتو تو خودت م

 

از  یکس چیه یوونه،وقتید هیچ بهی:غرانی_مر

که از همه  یبود یاوضاع من خبر نداشت تو تنها کس

از  یکه کار نهیاالن مسئله ا ،امایمن خبر داشت هیچ



 چیه یآه و دل سوز اد،جزیبر نم یکس چیدست ه

 واسم بکنه ... تونهینم یکار یکس

 

 فشرد  یدستم گذاشت و کم یرو رو دستش

  یجون به سرم کرد گهی:بگو دای_رو

که زن  یمرد هیشوهرم بدن اونم به  خوانی:مانی_مر

 ...شتریساله بلکم ب۴۵مرد  هیبچه داره  هیداشته و 

 

 کردم  بغض

که  یکیا،یرو خوامیرو م گهید یکی...اما من  اما

گاهه محکمه،نباشه  هیتک هیهمه َکسم شده ، ایتازگ

  رنشیگی،دارن ازم م ایرو رمیمیم

 

 با شصتم گرفتمش  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

  کردیباز نگاهم م یبا چشم ها ایرو

  یشد تیبرات که انقدر اذ رمیبم ی:الهای_رو

 ؟یپدرت حرف زد با



نمونده  یینمونده که نزده باشم،دعوا ی:حرفانی_مر

نمونده که نکرده باشم  ییکه نکرده باشم ،دعا

 .... دستیفای،ب
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 ؟ هی:چرا حرف حسابشون چای_رو

 بابا مجبوره  ییجورا هیبدون که  نجای:تا همانی_مر

 ه مگه؟کارکرد ی:چرا مجبوره چای_رو

 دیاز راه رس نایبزنم که مت یحرف اومدم

 

مشکوک نگاهم کردو  نای،مت دمیبه صورتم کش یدست

 گفت 

چرا چشمات  هو؟توی نیشده چرا گرفته شد ی:چنای_مت

 قرمزه؟

 



االن  دهیخواب مادرش رو د شبیبابا،د یچی:های_رو

 کرد دلش تنگ شد ... فیتعر

 

بودرو  دهیکه خر ییکاکائو ریکنارم نشست و ش نایمت

 دستم دادو گفت:

 

 ...یبخور اروم ش نیازا کمیای:بنای_مت

 کاکائو رو از دستش گرفتمو تشکر کردم ریش

بچه ها بلند  یمعمول یبعد از نشستن و حرف ها یکم

اما  من واقعا حس و حالش  یشدند که برن کالس بعد

 رو نداشتم و نرفتم

 

م رو فرستاد نایو مت ایرو محوطه نشسته بودم یتو

نا معلومم  ندهیکه داشتم به آ نجوریهم یسر کالس بعد

لحظه  دیبه گوشم رس کینزد ییکه صدا کردمیفکر م

 حس کردم مخاطبش منم  یا

 

بعداز اون برخوردت با  من  ومدمیکالس ن ی_چندروز

فکر  شترینشستم خوب فکر کردم ،امامن هرچقدر ب



باخودم فکر  ی،گاه رسمیم جهیکم تر به نت کنمیم

  امیکم دارم که به چشمت نم یچ مکنیم

 

 یبرگشتم رو هیدیصدا که مطمئن بودم سع سمت

شده  رهینشسته بودو به رو به رو خ یکنار مکتین

 بود

 نشون بدم که ادامه داد یچه عکس العمل دونستمینم

بهم زمان بده ،خودم رو بهت ثابت  کمی:یدی_سع

مدت  هینظرت راجبم عوض شه ،فقط  دمیکنم،قول م

 کوتاه زمان بده بهم 

 

که  ییبرگشتم ،واقعا از درون بخاطر ماجراها سمتش

 رو نداشتم  یکی نیبودم و تحمل ا لیداشتم تکم

خودم بغض کرده  یرو که از فکر به ماجراها صدام

 کردم آروم نگه دارم  یرو سع دیلرزیبودم و م

 شدمو اروم گفتم: رهیدست هام خ به

 

حرف من ناراحت  ایازلحن اگه  یدیسع ی:آقاانی_مر

که من قصد  نهیا تیواقعا متاسفم ،اما واقع دیشد



دارم  میزندگ یتو یمهم تر یازدواج ندارم و کارها

وقت  چینذاشتم و ه بینکرده ع ییشما خدا ی،من رو

 یکاست ایخودم فکر نکردم که شما کم  شیپ یحت

 یبرا هاروبرعکس بلکه ممکنه تمام مالک  دیدار

،مسئله  دیرو داشته باش یا گهیازدواج با شخص د

  دیکه من واقعا قصد ازدواج ندارم ببخش نجاستیا

 

 شدم اومدم برم که گفت: بلند

 کنمی:پس...پس تا هر موقع که باشه صبر میدی_سع

 ... ی،تا هر موقع که بگ
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و به رفتنم ادامه دادم ،از دانشگاه  ستادمینا گهید

 هدف شروع کردم به قدم زدن  یاومدم و ب رونیب

 

 پارک دراوردم  هیچطور سراز  دمیکه نفهم انقدررفتم



 

چمن  یزنگ خورد ،خسته شده بودم رو میگوش

 دراوردم  فمیرو از ک مینشستم و گوش

 بود ،دکمه سبز رنگ رو فشردم  ایرو

  میدختر؟کل محوطه رو دنبالت گشت یی:کجاای_رو

 

  رمیخونه منم دارم م دی:،شما برانی_مر

 

با هم  یکردیصبر م قهی:از دست تو دو دقای_رو

 کارت داشتم .. میرفتیم

 

 بگه و بپرسه  یخوادچیم دونستمیم

 واقعا امروز حالم گرفتست  دی:ببخشانی_مر

 

 نای،من مت میزنیبعدا حرف م زمی:باشه عزای_رو

  زنمینم بعد بهت زنگ مروبرسو

 

 :باشه انی_مر



 میدستم بود که گوش میهنوز گوش یخداحافظ بعد

 دوباره زنگ خورد به مخاطب نگاه کردم 

صداش  دنیبود ،بدون وقفه جواب دادم ،با شن حیمس

 قلبم شروع کرد به تند زده 

 

ازم  نکهیلحظه فکر ا نیدلتنگشم ،هم یلیکردم خ حس

گلوم  یکه از صبح تو یاومدسراغم ،و بغض رنشیبگ

  دیجا خوش کرده بود ترک

 

 ؟یخوب زمی:سالم عزحی_مس

 هیکردم صدامو صاف کنم نفهمه دارم گر یسع

  ومدیام بند نم هیگر کردمیهم م یکار کنم،هریم

 

 ؟ ی:س.سالم خوبم ،تو چطورانی_مر

 گفت: مشکوک

 ؟یکنیم نیف نیچرا ف نمی:خوبم،ببحی_مس

  خورمیبه گمونم دارم سرما م ستین یچی:هانی_مر

 گفت: تند



 !؟انی:مرحی_مس

 :جان انی_مر

 ؟یکنیم هیگر ی:تو دارحی_مس

  دیاز چشمم چک یاشک بعد قطره

 دینزدم که نگران پرس یحرف

 شده قربونت برم؟ ی:چحی_مس

 گفتم  هیگر با

  حی:مسانی_مر

 ی،بگو قربونت برم چ حی:جون دل مس حی_مس

 ؟؟؟ییشده؟اصال کجا

 نمیکدوم پارکم سرمو چرخوندم که بب دونستمینم

 هست  یزیچ ییتابلو

 

راه اومدم  یلیاز دانشگاه سمت باال خ دونمی:نمانی_مر

 پارکم  هی ی،تو

 تابلو بزرگه ؟ هی:همون که سردرش حی_مس

 

 :اره گمونم انی_مر



 اونجام  گهیربع د هی:همونجا بمون تا حی_مس

 قطع کرد  یخداحافظ یگفتم که ب یا باشه

 

دستام  نیگذاشتم و سرم رو ماب فمیک یرو رو یگوش

 ترکهیگرفتم ،حس کردم داره م
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 :حیمس

 

 یاتاقم داخل کارخونه نشسته بودم با برگه ها یتو

مدت  نیا یفروش ها دیکارخونه و خر یحساب ها

چند لحظه هم  یخودم رو سر گرم کرده بودم که برا

چند  یبره برا رونیبد از سرم ب یفکر ها نیشده ا

 لحظه  هم که شده آرامش داشته باشم

 



مال من نباشه  انیمر نکهیبود،فکر ا دهیفا یب اما

ها  دم،برگهیموهام کش یال ی،دست کردیام م وونهید

برداشتم و  زیم یرو از رو میرو کنار گذاشتم گوش

 رو گرفتم  انیشماره مر

 

 دنیمنتظر شن خوردیکه م یلحظه با هر بوق هر

 صداش بودم که ارامش قلبم شه 

 از دو بوق جواب داد  بعد

 

گرفته هست و بدتر  کردمیکه حس م ییبا صدا اما

از  یکه صدام زد لحظه ا ینگران شدم ،با اون لحن

 شده باشه  یزیخود شدم که نکنه چ یخود ب

 

  رونیبرداشتمو از اتاقم زدم ب چمویو سو تک

 گفتم  یمنش روبه

صورت حساب هارو تا  دیبگ یاحمد ی_خانوم به اقا

که امضا  یینداشت  اونا یکردم مشکل یبررس یحدود

 رو بزاره  هیکردم رو برداره بق

 



از کارخونه  یدیگفت و با خسته نباش یچشم یمنش

  رونیزدم ب

که  یروندم تا پارکشدمو تخته گاز  نمیماش سوار

 اونجا باشه  زدمیحدس م

 

 نارویکه مت یریمس نیا یبار تو کیچندروز  بایتقر

و باالتراز  دمیدیپارک رو م نیا رسوندمیم

رو  نیماش دمیپارک که رس یدانشگاهشون بود ،جلو

 شدم و داخل پارک رفتم  ادهیپ نیپارک کردمو از ماش

 

 یکنم با صدا داشیتا پ کردمیبه اطراف نگاه م تند

  دمیپراز غمش که صدام زد سمتش چرخ

نشسته بودو به تنه درخت  یدرخت ریچمن ز یرو

 داده بود هیتک

 

 چمنا نشستم  یرفتم و کنارش رو سمتش

خودمو  نجایتا ا دمی،نفهم انیشده مر ی:چحی_مس

 چطوررسوندم ...

 



  کشمینم گهیمن واقعا د حی:مسانی_مر

پررو پررو حق به جانب رو به  شعوریپسره ب شبید

  سیببرمش سوئ خوامیم گهیمن م یبابا

سرمو  خوادیحرصم گرفت از دست بابام دلم م انقدر

 واریبکوبم به د

 

  دمیدستش کش یگرفتمو اروم ونوازش واررو دستشو

 یدار یواسه چ ذارمی:قربونت برم مگه من محی_مس

 ؟یکنیم هیگر

 پشت دستش اشکشو پاک کرد  با

اما خودمو  خوردیحرفاش خون خونمو م دنیشن با

 ارومش کنم خواستمیاروم نشون دادم و م

 

 شهیحالم بد م کنمیپسره نگاه م نی:من به اانی_مر

 نکهی،از بابام و کاراش حرصم گرفته ازا زنمیم ریکه

 کرده که دهن ما رو بسته.. یکار
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 :انیمر

 

 دهیبه حرف هام گوش م نکهیا ی،صداش حت بودنش

  کنهی،سراسروجودمو پراز ارامش م

 

،به  کنمیامروز تمومش م زمینکن عز هی:گرحی_مس

بود امروز  نیهم هم ممیرو تصم هیمامان گفتم قض

 بابات  شیبرم پ

که بهش زنگ  یشماره اش رو بهم بد دیقبلش با اما

راحت  دیشا برم شیبزنم ،هرچقدر بارسم و رسومات پ

 تر به جواب برسم 

 

 رسمیچرا به ارامش نم دونمیبگم ،نم ی:چانی_مر

  می،حاال پاشو بر زمیعز کنمی:حلش محی_مس

 

  میرفت نشیبابارو ازم گرفت و سمت ماش شماره



 رو برام باز کرد و گفت: نیدرماش

  دیی:بفرماحی_مس

رو دور زدو اومدنشست  نیزدمو نشستم ،ماش یلبخند

رو حرکت  نیسکوت ماش یکردو تو یرو پل یکی،موز

 داد 

 

کردم با  یدرحال پخش گوش سپردم وسع کیموز به

رو پر  نیماش یعطرشکه تمام فضا نیو ا حیوجودمس

چند لحظه هم که شده آرامش  نیهم یکرده بود برا

  رمیبگ

 

 هیتک یصندل یهام رو بستم و سرم رو به پشت چشم

 گوش سپردم  کیدادم و به موز

 

 آهنگ: _متن

 کامران،هومن

 

 تنها مکتین هی



 خاموش یشعله  هی

 ایرو کیلحظه  هی

 تو در آغوش منو

 ری،روتن درخت پ ادگارازعشقی هی

 ریتقد نیازا یوا یکوتاه ا یغصه  هی

 بگو  یغم دار ی،بگوکمیمنو کم دار بگو

 یلحظه اروم ندار هی یقرار یتو هم ب بگو

 یباریکه هرشب م ،بگویابربهار هی مثل

از  گنیکه م یدلت برام تنگ شده ،همون دل بگو

 سنگ شده

 

پارک کردو رو بهم  یشگیرو همون کوچه هم نیماش

 گفت 

با بابات حرف  ینباش،تا عصر یچی:نگران هحی_مس

  کنمیدرستش م زنمیم

 یفکر نکن یزیو به چ یقول بده که اروم باش فقط



که گفتن تا فردا همه  ی:چطور اروم باشم وقتانی_مر

و باباو  رهیبگ یکه عقدو عروس دهیارو انجام مکاره

 همه موافقت ها طرف اونه 

که طرف  ییتو ان،مهمیمر ستیمهم ن نای:احی_مس

 باشه؟ ایکن هیگر نمینب گهید یمن

 

 به عالمت مثبت سر تکون دادم که گفت: اروم

  نی:آفرحی_مس

  دهیند ی:من برم تا کسانی_مر

 :مواظب خودت باش عشقم حی_مس

  زمی:توهم مواظب خودت باش عزانی_مر

مونده رو رفتم به  یشدمو چند قدم باق ادهیپ نیماش از

که رو به رومبود  یزیچ دنیبا د دمیکوچه که رس

 بود غش کنم کینزد
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بود و در خونه باز بود  یخونمون کال چراغون یجلو

 که جلو برم  کردینم یاری،پاهام 

از  فمیو ک دیسمج از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 افتاد، نیزم یدستم رو

  دمیکشیدنبالم م فمویجلو رفتمو ک اروم

بود رو  سیام صورتم رو که از اشک خ گهیدست د با

پاک کردم و هرجورشده عظمم رو جزم کردمو خودم 

 رو به خونه رسوندم 

 اطیل حداخ یمرد درحال نصب کردن چراغ ها دوتا

 خونمون بودن  کیکوچ

 

کفش هام رو  کردمینگاه م واریبه درو د سردرگرم

 دراوردم و رفتم تو 

 

 سمتم اومدو انگاراز قصد گفت  دنمیبا د هیسم

  زمی:مبارکت باشه عز هی_سم

 شم  وونهیبود که آمپربچسپونم و د یحرفش کاف نیا

 بغلم کنه که با دست هوولش دادم و داد زدم  خواست



 نییخوایاز جوونم م یچ ی:برو کنار عووووضانی_مر

 .. دیشینم المیخی،چرا ب

 

  دیاز راه رس بابا

،تو محل  یس ت گذاشت ی_بابا:چخبرته خونه رو رو

 تر  واشی میابرو دار

 زدم و رو به بابا گفتم: یپوزخند

 

 زایچ نیشما اگه ا یول دی:هه آبرو؟ببخشانی_مر

 دویباز کن شتریچشماتون رو ب کمیبراتون مهمه 

،دادو هوار من  دیو خبر ندار کننیم کاریچ هیبق دینیبب

که زن و بچه  یریپ کهیمرت نیبا ا گمیم نکهیواسه ا

 که آبروتون بره  شهیباعث نم کنمیداره ازدواج نم

 

 ه؟یک انی،منظورت از اطراف نمی_بابا:صبر کن بب

 رهید یلیخ گهیکه د دیشی:بعدا متوجه مانی_مر

 



نشد  اهینگاه کردم،رنگ صورتش فقط س هیسم به

  کردیآفتاب پرست رنگ عوض م نی،ع

 

کارا   نیجمع کنن ا ویمسخره باز نیا دی:بگانی_مر

ازدواج کنم  نیباا خوامینم گمیمگه من نم هیچ

 ؟ دهیم یکردنا چه معن یچراغون

 

_بابا:منم صد بار به تو سرتق گفتم که خواستن و 

  یدیم که نظر ستینخواستنش دست تو ن

بودو  سیکه از اشک خ ییبغض دارو چشما ییصدا با

 دمیتار کرده بود رو به بابا نال دموید

 هیکه منو به چشم  ره؟شمایگیم میتصم ی:پس کانیمر

  دینیبینم شتریکاال ب

مرد  نیکه باا گمیبابا و م دمیرس ییبه سن قانو من

 ... رمیاگه بم یکنم،حتیازدواج نم

بود  ستادهیرو که کنارم ا هیتند کردمو با دستم سم پا

بابا  یگرفتم و  صدا شیرو کنار زدمو راه اتاقم رو پ

 یچ دمینشن گهیدختره ... د کنمیدرستت م گفتیکه م



گفتو در اتاق رو محکم بستم وتکه دادم به درو سر 

 از سر دادم ... هیخوردم پشت در نشستم و گر

 

حس کردم سبک شدم ،در  یکردم که ذره ا هیگر انقدر

اتاق رو قفل کردم و بلند شدم وسمت تختم رفتم و 

 روش نشستم 

 

 نگاه کردم  یپاتخت یعکس مامان رو به

مامان رو برداشتم و دستم گرفتم و اشکام رو  عکس

  نمشیپاک کردم که بهتر بب

 

 مامان  کنهیداره بد باهام تا م یلیخ ای:دنانی_مر

 که بشه روش حساب کنم  ستین ییاون بابا گهید بابا

 

که حالم ازش به  یمرد هیبا  کنهیمنو معامله م داره

  خورهیهم م

شده و منو واسه خودم  داشیپ یکیکه  ایدن نیا یتو

گام شده بود ،حاال روزگار  باز  هیو تک خوادیم



و ساز  دهی،برخالف منو ارزوهام چرخ دهیچرخ

 باهام  زنهیمخالفت م

 

کاش  ی،ا یگرفتیابا رو مب یو جلو یکاش بود مامان

 .... دیکشیحداقل عکست نفس م
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 :حیمس

 

محو شد نفس  دمیبه رفتنش نگاه کردم که ازد انقدر

رو روشن کردم و سمت خونه  نیوماش دمیکش یقیعم

 زنگ خورد  میحرکت کردم که گوش

 

 ! انایانداختم ،دا یمخاطب نگاه به

و فلش سبز  نیماش ستمیرو وصل کردم به س تماس

  دمیرنگ رو کش



 

 حی:الو مسانای_دا

 :بلهحی_مس

 گفت:  دویکش یقیعم نفس

اون  ؟منیدیجواب نم زنمیزنگ م ی:چرا هرچانای_دا

 خواستگارمو بخاطرتو ردش کردم رفت ...

 

 منت نذار ،سرمنمینکرد ی:کارخوبحی_مس

حالت خوبه نکردم؟؟؟تو  ی:کارخوبانای_دا

 ؟؟؟ هوی یشد ینجوری؟چراا

 

 هی یروز نیام کرد هو؟خستهیشدم  ی:چجورحی_مس

  گهیبسه د نیاریادا اطوار در م

 

همه جنگ و  نی:به خواستگار داشتن اانای_دا

 دعواداره؟

 



خودش و  کنهیفکر م گفتیداشت م یچ نی... اهه

 ینجوریخواستگاراش واسه من مهمن که من ا

 که فقط نقشست ... دونهیکنم،نمیم

 

 میزنی:فعال کار دارم بعدا حرف محی_مس

  وفتمی:من االن راه مانای_دا

 :کجا؟حی_مس

که باعث شده  هیدور نیهم شتیپ امی:تهران،بانای_دا

  یتو دلخور ش

 

 .یایب خوادیلواسان نم امیسر م هی:خودم بعدا حی_مس

انگار ما نامزد  یزنیحرف م یجور هی:واه،انای_دا

که  حیدلت از سنگه مس ی،نکنه راست راست میستین

،جواب  مینیبیو م یزنیباهام حرف م ریبه د ریانقدر د

 یدیم ونیخط در م هیرو هم که  امامیزنگ و پ

 

 حوصله گفتم یب دمویکش یکالفه ا پوف



صبر داشته باش  کمیکارخونم ، ریدرگ هی:مدتحی_مس

... 

 ح؟ی:مسانای_دا

 :بلهحی_مس

 امیب خوامیواست تنگ شده مدلم  یلی:من خانای_دا

  نمتیبب

 .. انای:الو... الو داحی_مس

 ..من صدات رو دارم  حی:الو مسانای_دا

:الو ..صدات ق ..قطع و... وصل حی_مس

 ...بووووووقشیم

حالت  یرو فعال رو میرو قطع کردمو گوش تماس

 پرواز گذاشتم 

 

خوشم  یلیخ شیری،دختره س شتیپ امیب خوامیم

 ور دل من ... یایب یخوایکه م ادازتیم

 

 نگیپارک یتو نویخونه ماش دمیساعت بعدرس مین

 پارک کردمو رفتم داخل 



 

  ی_مامان:سالم پسرم خسته نباش

 یتو رمیخستم من م یلیمامان ،خ ی:مرسحی_مس

 دارمیخوابم برده ب یدیاستراحت کنم اگه د یاتاقم کم

  هیربع هم چرت بزنم کاف هیکن 

 

 حی_مامان:مس

 :بله مامان،؟ح،ی_مس

که  یشماره ازشون به من بد هی_مامان_قرارشد 

 بتونم قرار هارو بذارم ...

 

حرف بزنم  انیاول خودم با پدر مر خواستمیم

 یاز مهرداد بزنه و هرچ یحرف انیپدرمر دمیترسیم

 رشته بافتم پنبه کنه ...

 

 بهتون ... دمی:باشه محی_مس



م رو سمت اتاقم رفتم ،لباس ها ستادموینا گهید

تخت افتادم ،انقدر  یو رو دمیپوش یدراوردمو شلوارک

 خوابم برد  یچه جور دمیخسته بودم که نفهم

 

 شدم داریمادرم بود که ب یصدا با

 کنم  دارتیب یمادر گفت ح،پاشوی_مامان:مس

 دم؟ی:چه مدته خوابحی_مس

 ساعت پاشو  می_مامان:ن

 ... ی:باشه مرسحی_مس

و بلند شدم ،به ساعت  رونیاز اتاق رفت ب مامان

بذارم  دیبه پنج عصر بود ،نبا کیانداختم نزد ینگاه

 رفتم ... سیبه شب بخوره بلند شدم وسمت سرو

 

[ ,11.10.17 09:23] 

 153#پارت

 



انجام کارام و شستن دست و صورتم از  بعداز

خارج شدمو صورتم رو با حوله خشک  سیسرو

 م کردمو سمت رگال رفت

 هیتخت گذاشتم و  یرو رو یشلوار کتان قهوه ا هی

 تر  رهیت یبلوزه قهوه ا

رفتم و موهامو به طرف باال شونه زدمو  نهییآ سمت

 تافت زدم 

 

بلوزمو  نیدکمه سراست دمویبلوزمو پوش شلوارو

م رو دستم بستمو با عطر کاپتان  یبستمو ساعت گوج

 بلکم دوش گرفتم 

 

 چمیو سو مید رفتم گوشکه ظهرپام بو یشلوار سمت

 میبود  رو برداشتم کت تک مشک بشیرو که داخل ج

  رونیرو هم برداشتم و از خونه زدم ب

 

 نمیسمت ماش دمویرو پوش میکالج مشک یها کفش

باز کردمو  موتیرفتم ،پشت رول نشستم و دررو با ر

 خارج کردم  نویماش



  رفتمیرو حرکت دادم اما اروم م نیو ماش 

رو  انیدراوردمو شماره پدر مر بمیرو از ج میگوش

 گرفتم 

بهد از چند بوق  ذاشتمیقرار باهاش م هیاول  دیبا

  دیصداش به گوشم رس

 

 _بله؟

 هستم  انهمریک حی،بنده مس یری:سالم جناب امحی_مس

  ارمی_به جا نم

خواستم اگه  دیشناسی:بله شما بنده رو نمحی_مس

 یعرض میباش مالقات باهم داشته هیممکنه امروز 

 داشتم 

 _در چه مورد؟

 عرض کنم  یحضور دی:اگه اجازه بدحی_مس 

 ام؟یخوب کجا ب اری_بس

 فیاگه مغازتون تشر دی:شما زحمت نکشحی_مس

 خدمتتون امیبنده م دیدار

 د؟ی_بله هستم،آدرس رو دار



  رسمیخدمت م گهیساعت د می:بله ،من تا نحی_مس

 _درخدمتم 

 ،پس فعال ... دی:بزرگوارحی_مس

 

پدال گاز  یرفت ،پام رورو شیکه خوب پ نجایتاا خوب

کردم که زودتر برسم  شتریفشردمو سرعتم رو ب

 چرا دونمی،دلهره داشتم نم

 

 انیبه محلشون و ادرس مغازشون که مر هرچه

دلهره ام  شدمیم کینزد شتریادرسش رو داده بود ب

  شدیم شتریب

 

نسبتا  یکوچه ا یمغازه اش که تو یرو جلو نیماش

 شدم  ادهیپارک کردمو پ یبود به سخت کیبار

 یسمت مغازه اش قدم دمویکتم کش قهیبه  یدست

 برداشتم 

رنگش زدم با  یزنگ زده آب یبه در آهن یا تقه

 گفتیمغازه اش که م خچالیپدرش از پشت  یصدا

 داخل گذاشتم یقدم دییبفرما



 

  یری:سالم جناب امحی_مس

 یاومدو نگاه رونیب خچالیصدام از پشت  دنیشن با

 به سرتا پام انداخت و گفت:
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  دیی_آرمان:سالم بفرما

 

جلو رفتم دستمو سمتش دراز  یبرداشتم و کم یقدم

 کردم و گفتم :

 زنگ زدم  شیساعت پ میهستم ،ن انمهری:کحی_مس

 یداخل دستم گذاشت و کم رو جلو اورد و دستش

 فشرد...

 د؟یداشت یبنده امر انمهر،بای_خوشبختم جناب ک



شدم و  یاز درون ته یلحظه ا یبرا راستش

قرار  یتیموقع نیهمچ یبگم ،تاحاال تو یچ دونستمینم

کارهاو مقدمات به عهده پدر  نینگرفته بودم ،معموال ا

 هاست ...

 

 چطور بگم  دونمی:راستش...نمحی_مس

 

 مغازه اش اورد و گفت: خچالیاز پشت  یصندل

  دینیبش نجایا دیی_بفرما

 ینشستم،خودش هم رو یصندل یکردمو رو یتشکر

رو به روم  یرنگ و رو رفته ا یکیپالست یصندل

 نشست 

 

  دیی_خوب من سرآپا گوشم بفرما

گفتنش  کمیبگم  خوامیکه م یزی:راستش چحی_مس

 برام سخته 

  دی_راحت باش



من برادر دوست دخترتون  یری:جناب امحی_مس

،امم  کنمیهست که حس م یخانوم هستم ،مدت انیمر

مطمئنم که به دخترشما عالقه مندم ،امروز هم  یعنی..

که پدر من فوت شده  نهیبخاطر ا نجامیمن ا دینیبیاگه م

اول من  دیکه نبا دونمیو مرد خونه من هستم،و م

 یبرا میخدمت برس دی،خواستم اگه اجازه بد ومدمیم

 ... یخواستگار

 

 بایچشم دوختم تقر رونیبه ب دمویکش یقیعم نفس

آماده کرده بودم  یهر نوع حرف دنیشن یخودم رو برا

 بشنوم  یزیممکنه هرچ دونستمیو م

 

 یلیبار بدون تجربه خ نیحرفا واسه اول نیا گفتن

رو از  یسخت بود ،بعد اتمام حرف هام انگار بار

 حت شدم دوشم برداشته باشن را یرو

 

 دمیکه شن یادامه نداشت و با حرف ادیز یراحت نیا اما

 شدم یو عصب ختیحس و حالم به هم ر

 



 شما درست اما درختر من نامزد داره... شی_فرما

گرفتمو بهش  رونیحرفش نگاهم رو از ب نیگفتن ا با

 چشم دوختمو گفتم:

  کنمیفکر نم نطوری:نامزد؟اما احی_مس

 _چطور مگه؟

گدار به  یکه ب ستمین یمن ادم یریام ی:اقاحی_مس

فکرو  یجلو اومدنم اونقدر یبرا دیآب بزنم مطمن باش

کردم که حاال بدونم دختر شما نامزد نداره ،اگر  قیتحق

 ... ذاشتمینم شیبود من پا پ نطوریا

 

 نکهی،مدرک هم ا شهی_دختر من فردا عقدو عروس

 .. دینیشدن کوچه ما رو هم بب یچراغون دیایب دیتونیم

 

وهمه جا تنگ و  انیدارن جلو م واراید کردمیم حس

بهم دست دادو تپش قلبم  ی،حس خفگ  شهیم کیتار

باال رفته بود ،دستم رو مشت کرده بودمو لبم رو 

نزنم بعدا به  یهم فشار داده بودم که حرف یمحکم رو

 ضرر خودم تموم شه

 



 :امکان نداره ..حی_مس

 تا نشونتون بدم دیایبا من ب دی_اگه باور ندار

 

 انی،پس چرا مر شدیباورم نم دمیدیبا چشم خودم نم تا

شده باشه  ینگفت ،نکنه ...نکنه راض یزیبه من چ

.... 
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 :انیمر

 

 اروم شدم  یحرف زدم که کم یعکس مامان انقدر با

 هیت تکام چسپوندمو به تاج تخ نهیرو به س عکسش

همه  نیچشمام رو از ا ادیز هیدادم و از سردردو گر

چطور چشم هام گرم  دمیهم فشردم و نفهم یدرد رو

 یدور از هر فکرو درد یچند صباح یشدو حداقل برا

 ارامش گرفتم



 

و  کردنیخواب هم رهام نم یتو یانگار حت اما

ارامش داشته باشم ،همه خوابم  یلحظه ا ذاشتنینم

که  یمیدر به مراسمات فردا و تصمکابوس بودو انق

باره  نیگرفته بودم فکر کرده بودم که کل خوابم درهم

 بود ...

 

 یو با سردرد دهیترس اطیشدن در ح دهیکوب یصدا با

 شدم  داریاز خواب ب ادیز

 سرم کردم  مویروسر دمویپوش یتندلباس

 

ندادمو  تییشد،اهم اهیس یلحظه ا یچشمام برا جلو

رفتمو  شدیم دهیسمت در که هرلحظه محکم تر کوب

 دررو باز کردم 

 

 تیکه نشان از عصبان ییبا چشما حیمس دنید با

که  یکه مشت شده بودو رگ گردن یدست دادویم

 شده  یچ دمیتا تهش رفتم و فهم گهیزده بود د رونیب

 



دوباره و صد باره  حیچشم هاو صورت مس دنید با

شد و کاسه چشمم از اشک پرشد بغض مهمان گلوم 

  کردیمحو م دمیرو از د حیوکه مس

 

به بابا  رموینگاهمو بگ حیبابا باعث شد از مس یصدا

  گفتیکه م

 

 مونیبرو بذار ما هم به زندگ یچراغون نمیا یدی_اقا د

  میبرس

 دوختم  چشم

 

توجه به حرف پدرم سمتش برگشت و گفت  یب حیمس

: 

 

فقط  کنمیم دیبگ ی،هرکار دمیم دیبخوا ی:هرچحی_مس

 ... دیمن سنگ ننداز یجلو پا ینجوریا

 



داغونم کرد و اشک گونه  یصداش لعنت صداش،غم

 کرد  سیهام رو خ

اقا پسر،دختر من نامزددداره  ندازمی_بابا:من سنگ نم

 آبرو دارم ... نجایبرو من ا

 

 که گفتم: شدیچ دمیتموم شدن جمله بابا نفهم با

 

 دارم ...:من نامزد نانی_مر
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 : دیسمتم غر یعصب بابا

 

 سر  رهی_بابا:برو تو دختره خ

؟ من  یکنیتباه م مویزندگ ی:بابا چرا دارانی_مر

باهاش ازدواج کنم حالم به  یگیکه تو م یازاون کس

 بابا ... ی،چرا انقدر سنگ دل شد خورهیهم م



 

من اومده بودکه انقدر سنگ دل شده  یسر بابا یچ

 کردیمن دل سنگ رو آب م یها هیبود ،زجه و گر

اشپزخونه اش  یکه از پنجره  یخانوم یشمس ی،حت

 یبا حرف ها کردیمارو نگاه م شدیکه به کوچه باز م

پا  هیمن مرغش  یمن اشکش درومده بود،اما بابا

 داشت...

 

 داخل  _بابا:ببند دهنتو ،برو تو تا بزور نبردمت

از  یکه با صورت حی،به مس ختمیریاشک م همچنان

 کردویسرخ شده و کالفه به بابا نگاه م تیعصبان

 یدستش رو داخل موهاش برد انگار دنبال راه چاره ا

  گشتیم

سرش به من اشاره کرد که برم تو ،اشکمو پاک  با

به عقب برداشتم و رفتم داخل و دررو  یکردم ،و قدم

 ...شد  بستم ،هق هقم بلند

 

***** 

 



 :حیمس

 

ام  نهیضربان قلبم باال رفته بودو س تیشدت عصبان از

اشک هاش قلبم رو  دنی،د شدیم نییتند تند باال و پا

پدرش حرصم گرفته  یهمه دل سنگ نیاز ا فشردویم

بود االن  انیبجر پدر مر یا گهیبود اگه هر کسه د

 کرده بودم  ادهیفکش رو پ

 

 رید انیبودم از همه ،از خودم که بخاطر مر کالفه

زودتر دست جنبوند ،از پدرش که  یو اون لعنت دمیجنب

که بخاطر ترسش نذاشت  انیرحمه و از مر یب نقدریا

 بذارم شیمن پا پ

 

 یکار دیاشاره کردم که بره داخل با انیسر به مر با

محله برم  نیازا تونمیجا بزنم ،نم تونمی،نم کردمیم

  نجاستیا میگزند یوقت

 

اروم  یکه کم دمیکش یقیپدرش رفتم و نفس عم سمت

 شم 



 شونه پدرش گذاشتم و گفتم: یرو رو دستم

 

 د؟یایلحظه با من م هی:حی_مس

 شونه اش برداشت و گفت: یرو از رو دستم

 ،شردرست نکن ... می_برو پسر،حرفامون رو زد

 

:اما من هنوز حرف هامون رو کامل بهتون حی_مس

 براتون  شنهاددارمیپ هینزدم ،

 دو دو زدو گفت: یچشماش لحظه ا پدرش

 ؟یشنهادی_چه پ

 دیایلحظه همراه من ب هی:شما حی_مس

 یکه جلو نمیدل بود انگار اما با هم سمت ماش دو

و  مینشست نیماش یتو میمغازه اش پارک بود رفت

  میاز محلشون درو شد یرو روشن کردم و کم نیماش

 

  یرف بزنقرار بود ح یری_کجا م

فرمون گذاشته  یو دستم رو رو پارک کردم یا گوشه

 بودمو گفتم: رهیبودمو به جلو خ



 

که  یاون مرد یکه چراانقدررو دونمی:من محی_مس

 ...یدار ینامزد دخترت پا فشار یگیبهش م

 

 تموم شدن جمله ام نگاهش کردم  با

 ابروهاش جا خوش کردو گفت: نیب یبزرگ اخم

مرد مومئن ،نامزدشه چرا باور  ی_کدوم پا فشار

 ؟یکنینم

 

که باهاش  یقیو به هر طر زدمیکه م یهر در به

بودو  دهیفایب شدمیکه وارد م یاز هردر زدمویحرف م

  زدیحرف خودش رو م

 شدم که حرف آخررو بزنم  مجبور

 

 ... دیقمار کرد دونمی:چون محی_مس
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 :انیمر

 

بود سمت خونه رفتمو  دهیو سردرد امونم روبر هیگر

راهمو سمت اشپزخونه کج کردم ،از کشو قرص ها 

  دمیسر کش یاب وانیدراوردم و با ل یمسکن

 

سرم گذاشتم و دوباره اشکم راه افتاد  یرو رو دستم

 دید یشد ،درسته فقط شمس یزیخدا چه آبرو ر ی،ا

که  یوقت دنیانگار همه د کنهیم ی،اما خوب چه فرق

 ... دهید یشمس

 

گور به گور شده معلوم نبود ازظهر کجا رفته  هیسم

منو  یایبدبخت ستی،ن ستیبود که نبودش ،بهتر که ن

 کنه. فیو ک نهیبب

دستام  نیتختم رفتم و روش نشستم سرم رو ماب سمت

درست و  میتصم هی دیگرفتمو به فکرفرو رفتم ،با

 ... گرفتمیم یحساب

 



 دمیرسیراه م کیفقط به  کردمیفکر م شتریب هرقدر

که از نظرم  هیباالست ،اما تنهاراح سکشیر دونمی،م

 راهه نیبهتر

 

*** 

 

 :حیمس

 

شدوجاشو به بهت و تعجب  هوعوضیصورتش  رنگ

  دیدادو غر تیو در اخر به عصبان

 

بچه دوره  هیرو گفته؟قمار چ یمزخرف نیهمچ ی_ک

 حرف ها گذشته  نیا

 

من  یریام یاقا دی:خودتون رو به اون راه نزنحی_مس

آگاهم ،از قمارکردنتون تا باختنتون و  یاز همه چ

،حاال من  دیکه توافق کرد ینداشتن مقدار پول

اون  هیسا نکهیا یبراتون دارم ،فقط برا یشنهادیپ



 نیرو از ا انیمر دویدور کن تونیزندگ یمردرو از رو

 همه عذاب نجات بدم ....

 

انگار که تو با  یکنیصحبت م یجور نمیبب_صبر کن 

 یمن چ یتو از زندگ یدار یدختر من سرو سر

مشت چرت و پرت  هی یپسر ،ازدور اومد یدونیم

 ؟ یکه چ یدیمن م لیتحو

،اصال تو از کجا  یچجور روزمون رو خراب کرد نیبب

 شد  داتیپ

 

هست ،اصل  هیحرفاهمه حاش نیا یریام ی:اقاحی_مس

 بگم  خوامیمنه که م شنهادیماجرا پ

حرفا همه خوزئبالته اما بگو  نیا گمی_هرچند هنوز م

 رو  شنهادتیپ

 

رو به  دیکه کرد یپول قمار ونیمل۱۰۰:حی_مس

 دیو هر چقدر خودتون بخوا دمیجاتون به اون پسر م

 ... یبرا

 



 و گفت: دیحرفم پر یادامه حرفم رو بگم وتو نذاشت

 یدیمن م لیچرت و پرت هارو تحو نیا ی_باز که دار

بود.دست از سر منو  دهیگفته بودم شن واریاگه به د

و  یاطراف زندگ گهیبردار ،برو رد کارت ،د میزندگ

 نشه  داتیدخترمن پ

 

 شدو هنوز کامل نرفته بود که داد زدم ادهیپ نیماش از

 

 کهیزن اون مرت ذارمیمنه نم ی:دخترت زندگحی_مس

 شه ...

 

 دونستمیبودم و نم یعصب دیه هم کوبمحکم ب دررو

از  زدیساز مخالف م گفتمیم یبکنم ،هرچ یچه غلط

 بسته بود  ومدمیم یهر در

 

 افتادم و هق هق هاش  انیمر یاشک ها ادی

 نیفرمون ماش یدستمو چند بار محکم رو یعصب

 داد زدم  دمویکوب



 

 ... اه
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 :انیمر

 

و دست هامو از استرس به  رفتمیاتاق راه م یتو مدام

  دمیسابیهم م

من همچنان  یچقدر گذشت اما اشک ها دونمینم

 بکنم  یچه غلط دونستمی،نم ختندیریم

 

  کردمیم یکار دیطاقتم طاق شده بود،با گهید

که از  ایگرفتم ،رو ارویرو برداشتمو شماره رو میگوش

،چون  نهیگز نید ،و بهترمن باخبربو یهمه ماجرا

 اعتماد کنم  شهینم یچکسیبه ه گهید



 

باشه  ومدهین یخونه رو بادقت نگاه کردم که کس داخل

 که صدام رو بشنوه 

مطمئن شدم به اتاقم برگشتمو تماس رو وصل  یوقت

 کردم 

 

 تو؟ یی؟کجایخوب انی:سالم مرای_رو

  دمینال کردیم دادیکه از بغض ب ییصدا با

 مهیفردا عروس شمیم چارهیدارم ب ای:سالم روانی_مر

.... 

 

 کاریچ یخوایم ؟حاالیزود نی:فردا؟به همای_رو

 !؟یکن

وقت ندارم ممکنه االن  ادیمن ز نی:اره فردا ببانی_مر

 بشه  دایبابا پ ای هیسروکله سم

به من کمک  یتونیتو فقط م ایکن به من ،رو گوش

 .... یکن

 



 ؟ی:من؟چه کمکای_رو

عقدو بعد  یا شب همه خونه ما هستن برا:فردانی_مر

به  ینجوریا یعروس یخونه باغ مهرداد برا میریم

 ..... دیمن گفتن ،تو با

. 

. 

. 

 شد؟ یچ ی:گرفتانی_مر

 استرس دارم از االن  کمی:ای_رو

دو حالت  نیراحت ازا ای، شمیبدبخت م ای:انی_مر

کم کم برم  گهیترو خدا من د دی،ببخش ستیخارج ن

بشه فقط حواستو بده به من  دایاالنه که سرو کلشون پ

 باشه؟

 راحت ... التیخ زمی:باشه عزای_رو

 

تخت  یرو رو میکردم و گوش یخداحافظ ایاز رو 

 گذرهیم یو بابا چ حیمس نیگذاشتم ،کاش بدونم ب

 خودت کمکم کن ... ایخدا ی،نکنه دعواشون بشه ،وا



 

باز شدو محکم بسته شد از ترس جرعت  اطیح در

 هیک نمینکردم برم بب

 متوجه شدم باباست  زدیصداش که صدام م از

 ؟ییان،کجای_بابا:مر

 رو با شدت باز کردو اومد داخل  دراتاقم

 بود؟ یپسره ک نیا نمی_بابا:بب

 دوستمه  نای:ام .داداش متانی_مر

که  یچرتو پرت نیکه ا نیدار ی_بابا:با هم سرو سر

 اونم بهم گفت؟ یمن داد لیتو تحو

چرتو پرته من  دیگیشما که م ی:چه سرو سرانی_مر

  دمیمردم نم لیچرت و پرت رو تحو

 

رو باال اوردو تو  دشیتر اومدو انگشت تهد جلو

 صورتم داد زد 

 

 یداشت یسروسر نیبه حالت اگه بفهمم باا ی_بابا:وا

  ارمی،دماراز روزگارت در م یگفت یزیتو بهش چ ای



 

 یهمه ب نیاز ا یانداختم،قطره اشک نییرو پا سرم

 دیپدرم از چشمم چک یمهر

بود  بیرفت ،عج رونیگرد کردو از اتاق ب عقب

 از مهرداد نبود یامروز خبر

و  اوردیتخت نشستم  دلم طاقت ن یدوباره رو برگشتم

 دادم : امیپ حیبه مس

 

  حی:مسانی_مر

 

*** 

 :حیمس

 به خودم اومدم  سیپل ریبوق آژ با

خورد سمت در برگشتم با  شهیبه ش یا تقه

 نییپا ر شهیش نییرو بدم پا شهیگفت ش ماواشارهیا

 دادم 

 :بله؟حی_مس

 _حالتون خوبه اقا؟



 :بله چطور؟حی_مس

حرکت  د،لطفایفرمون گذاشته بود ی_سرتون رو رو

 دیپارک کرد یبد یجا دیکن

 به عالمت مثبت تکون دادمو رفت سرمو

رو روشن کردمو حرکت کردم ،داغون تر از  نیماش

 بودم و حس و حالم اصال دست خودم نبود  شهیهم

که بدزدمش،پدرش هم به  تونمی،نم ایکنم خدا کاریچ

باهاش  ی،به هرروش ستین میمستق یصراط چیه

 هیخودت  ایحرف حرف خودشه ،خدا زنمیحرف م

 چیو من خاک بر سر ه شهیباز کن ،فردا عروس یراه

 بکنم  تونمینم یغلط

  دمیفرمون کوب یوصد باره رو دوباره

چطور  دونستمیمن تو رو خانوم خودم م یلعنت د

که سن باباتو داره چطور  یبذارم بدنت به کس تونمیم

تصور کنم  یا گهیبا خودم بودن با کس د رییتو رو بغ

  ی،تو مال من

 زدم ...مال من  داد

شده بودم ،کارام حرف هام دست خودم نبود  وونهید

دستم  یکه تو زدمیفرمون مشت م یرو ی،انقدر عصب



هم  یتو شتریاز دردش اخمامو ب دیچیپ یدرد بد

 و خودمو رسوندم خونه... دمیکش
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 یدر پارک کردمو کتم رو از رو یرو جلو نیماش

 زدمو سمت خونه رفتم  چنگ یصندل

دراوردم ودررو باز کردم رفتم داخل  بمیرو از ج دیکل

 دنیدر کفش هام رو در اوردمو بدون پوش یجلو

مامان از پشت سرم  یسمت پله ها رفتم ،صدا ییدمپا

  دمویم

  ح؟پسرمی_مامان:مس

 مامان برگشتم  سمت

 متوجه نشدم ،سالم  دی:ببخشحی_مس

 ؟یرنجوی_مامان:سالم پسرم چراا

 م؟ی:چجورحی_مس 

 حالت خوبه؟ یای_مامان:کالفه به نظر م



  شمیاستراحت کنم بهترهم م کمی:خوبم مامان حی_مس

مامان رو گرفتمو از پله ها باال رفتم و رفتم داخل  از

تخت پرت کردم تند  یاتاقم ،دررو بستم و کتم رو رو

 هیبودمو هنوز تخل یعصب اوردمیتند لباسام رو درم

رو با دودستم گرفتم و از هم باز  رهنمینشده بودم پ

،لباس رو از  ختیکردم ،همه دکمه هاش کف اتاق ر

انداختم ،انگار به جنون  نیتنم دراوردمو کف زم

 بودم  دهیرس

 یبرداشتمو اومدم سمت حموم برم که صدا حولمو

 بلند شد  میگوش امیپ

 

 دیگوشه اتاق انداختمو به ام یصندل یرو رو حوله

 رفتم  میباشه سمت گوش انیمر نکهیا

اسمش اخمام از  دنیقفل صفحه رو باز کردم با د زود

 هم باز شد 

  حی:مسانی_مر

 کردم  پیتخت نشستم تا یاراده رو یب

 عمرم  ح؟بگوی:جون دل مسحی_مس



همه غم و غصه هام که  امشیپ دنیبا د لیاون اوا مثل

 یشدم از حس ها یخال یلحظه ا ی،برا رفتیم ادمی

داشتم اومد  انیکه نسبت به مر یتیبدو حس مالک

 سراغم 

 دیطول نکش شیب یحس خوب لحظه ا نیا اما

هم  یباز اخمام رو تو شیچندلحظه پ یاداوری،با

  دمیکش

 

 داد: جواب

نکرد  یرییتغ چی:بابام..هنوز سر حرفشه و هانی_مر

  دیمن شرمندم بخاطررفتار بابام ،ببخش

 

 ان؟ی،مر:دشمنت شرمنده باشه حی_مس

 :جانم؟انی_مر

 :دوستت دارم حی_مس

 

**** 

 



،زمان تکون نخورد  ستادیا ای:حس کردم دنانیمر

 که گفت  یو جمله ا حی،فقط من بودمو مس

 چطور براش نوشتم  دمیقلبم باال رفت و نفهم ضربان

 :منم دوستت دارم انی_مر

 

*** 

 حیمس

که  یداشتم و باالخره به زبان اوردم ،وقت دوستش

بدتراز  شتروینوشته بود منم دوستت دارم ،دلم ب

 گرفت  شهیهم

 

تخت انداختمو حوله رو برداشتم  یرو رو میگوش

اب  یسمت حموم رفتم ،دوش اب رو باز کردم و رو

 کردم  میسرد تنظ

حس  یاب لحظه ا ی،از سرد ستادمیدوش ا ریز و

 کردم نفسم رفت ...
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که دور کمرم  یاومدم با حوله ا رونیحموم ب از

که  انایدا دنیبودم و سرم رو باال اوردم با د دهیچیپ

با  دمویهم کش یتخت نشسته بود اخمامو تو یرو

  دمیرو بهش توپ زدیدرش موج  م یکه کالفگ ییصدا

 

 ؟یکنیم کاریچ نجای:تو احی_مس

  نمتیتنگ شده بود اومدم بب:خوب دلم انای_دا

 ام؟ی:مگه من نگفتم بمون خودم محی_مس

خوب من  کنهیم یفرق ؟چهیکنیم ینجوری:چرااانای_دا

 اومدم

  یانداخت نیکه حرف منو زم نهی:فرقش احی_مس

 :اما..انای_دا

  رونی:برو بحی_مس

 ...حی:مسانای_دا

  گمیبهت م رونی:برو بحی_مس



رفت  رونیداد زدم ،بلند شد و ناراحت از اتاق ب بایتقر

  ایح ی،دختره ب

پررو پررو زل  ستیکه لباس تنم ن ستین الشیخ نیع

 زده به من...

 وونهیدارم د کنمیخدا خودت بهم صبر بده ،حس م یا

 شمیم

 

 رونیب یرنگ راحت یکمدم رفتم وشلوار توس سمت

حوله رو از کمرم باز کردمو شلوار رو  دمویکش

 دمیکه جلو دستم اومد رو پوش یشرتیت نیاول دمیپوش

و  دمیتخت دراز کش یو بدون خشک کردن موهام رو

که سراغم اومده بود بستم و  یچشمام رو از سردرد

گرفته بود  یلیگذاشتم ، دلم خ میشونیپ یساعدم رو رو

تنم رو  میمشک شرتیرو برداشتم و سو می،گوش

  رونیکردمو از اتاق زدم ب

 مبل بلند شد و سمتم اومد  یکنان از رو نیف نیف انایدا

سرما  سهی؟سرت خ زمیعز یریم ح،کجای:مسانای_دا

 یخوریم



برداشتم که دستمو گرفت و  یتوجه به حرفش قدم یب

 با بغض گفت :

 ام؟یمنم ب شهی:مانای_دا

 تنهام بذار انای:نه داحی_مس

  کنمی:خواهش مانای_دا

از خونه  دموینم ناکم کش یبه موها یدست یعصب

 نیباز کردم و نشستم ماش نمویخارج شدم و در ماش

 جلو  یرو روشن نکرده بودم که نشست صندل

 منه ...  انیمر یجا نیا یلعنت

 

رو روشن کردمو  نیازش چشم گرفتمو ماش کالفه

 کردنش رو مخم بود  نیف نیروندم ف

 

 گفتم: یبهش عصب رو

 قا؟یدق هیکردنت چ هیگر لی:دلحی_مس

 توه  ی:رفتارهاانای_دا

 ادیانسان از حموم م کی  یوقت یدونی:تو نمحی_مس

 ؟یبهش زل بزن ویاون اتاق باش یتو دینبا رونیب



 ا؟یبه کنار،مگه من نگفتم ن نایحاالا

 :اما تو نامزد م...انای_دا

 انای:نه داحی_مس

 

[ ,14.10.17 08:47] 

 161#پارت

 

 نگاهم کردو بهت زده گفت: متعجب

 ه؟؟ی:نه؟منظورت چانای_دا

 

رو  ستمیحرف نزنه س نکهیا یرو ندادم برا جوابش

 ادیکردمو صداش رو ز یپل یکیروشن کردمو موز

 کردم 

 

 _متن اهنگ :

 زاده میابراه محسن

 



 ... خورهیو همش غصه م یستیتو ن برهیپره،نم دلم

 

تو وحرف  یتو دلم واسه  یتنگه واسه چشم ها لمد

 تو  یها

 که هرشب همش یساخت وونهید هی

 تو یتنگه واسه کارها دلش

  ییکجا ییکجا ییتو کجا نجایا زنهیداره م بارون

 

 ییاز جدا یشیدلم لک زده واست تو چرا خسته نم آخ

 ییجدا

 

 

رد و بدل نشد و حداقل  نمونیب یحرف چیه ریمس یتو

 که سکوت کنه  رسهیعقلش م

 

گوشه پارک کردمو  هیرو  نیبام تهران ،ماش میدیرس

 شدم  ادهیتوجه بهش پ یب

 سرد بود  یلیخ ومدویم یبد  سوز



 واسه من که با آب سرد هم حموم کرده بودم  حداقل

پام بود  ریکه ز یشهر یهوا جلو یتوجه به سرد یب

 یبود که بتونم سرما یدرونم به قدر شیآت  ستادمیا

  رمیبگ دهیرو ناد رونیب

 رو سرم کرد  شرتمیکاله سو یدست

 بود  ستادهیاونم کنارم ا اناستیبودم که دا مطمئن

 

 میسکوت به شهر نگاه کرد یتو یا قهیده دق حدود

نشستم و  یکمتین یخسته شده بود رو یوپام کم

به  رهیهم قاپ کردم و باز نگاهمو خ یدستامو تو

 شهر دوختم 

 

بشه و باباش دست  یمعجزه ا هی شهیم یعنی ایخدا

 هاش برداره  یخودخواه نیازا

 چیه یعنیکه به بندبست خوردم  کنمیواقعا حس م من

 ست؟ین یراه

 

 :چرا؟انای_دا



اومدمو بدون نگاه کردن  رونیصداش از فکر ب با

 بهش گفتم :

 چرا؟ ی:چحی_مس

 با فاصله نشست و گفت  یکم مکتین یرو اومد

 

به  کسالی نیا یبا من؟تو ی:چرا انقدر سردانای_دا

 دیزدم اما نتونستم توجهت رو اون طور که با یهر در

اگه  فهممیم حیمس ستمیبه خودم جلب کنم،من بچه ن

ترحمه ،نه عشق  یاز رو یشیوقتا مهربون م یبعض

،خود  خوامیمن عشقت رو م حیمس خوامی،من ترحم نم

 ... خوامیرو م تیواقع
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  کردمیقائله رو تمومش م نیا دیبا

 همه دردو  نیا کشمی،واقعا نم دمیبر گهید

 



 رو بهت بگم  یزیچ هی دیمن با انای:داحی_مس

  کنمی:بگو گوش مانای_دا

 

 کردم و نفس گرفتم: سکوت

رو به زور بهش  یزیچ کیکه  ی:انسان وقتحی_مس

اگه اون  یدر کار باشه ،حت یکنن ،و اجبار لیتحم

 نیگرون تر ای نیخوشگل تر نیزتری،عز نیبهتر زیچ

 گهی،دلت د یشیباشه ،ناخداگاه ازاون زده م ایدن زیچ

 نی،ا یستی،منظورم از زده شدن تو ن ستیباهاش ن

در کار بوده که  یدست اجبار یمثال رو زدم که بدون

نخواسته به وجود اومده ،روش پدرت از اول از  نیا

 یهمون شب تولدت اشتباه بودو من تحمل کردم رو

ازدواج اشتباهه  نی،ا انایدا شهیخودم کار کردم اما نم

 یلی،رفتار هات و خ یبزرگ تر کسالی،تو از من 

  ستیمن ن قهیات خوب ،باب سل گهید یها زیچ

ست که ه یزیکه با اون چ خوامیرو م یکی من

 کنه رییبپسندمش ،نه که بخاطر خواسته من تغ

 

 حرفم اومدو گفت: یتو



 

 کنم  ریی:اما من حاظرم بخاطر تو تغانای_دا

  انایدا خوامیرو م گهید یکی:من حی_مس

متاسفانه ،اما من  ایبگم خوشبختانه  دیاالن با دونمینم

  خوامیرو م گهید یکی

 

 مین یحت زدمیکه باهاش حرف م یتمام مدت یتو

 بهش ننداختم  ینگاه

 بود  دهیکامل رو به من چرخ امااون

 تکون داد یبازوم گذاشته بودو کم یرو رو دستش

 

 :ترو خدا ،منو نگاه کن حی:مسانای_دا

 برگشتم  سمتش

 یکه شوخ یگفت ناروی:بگو که دروغه ،بگو اامای_دا

 ،ترو خدا  یکن

 

 تکون دادمو گفتم : نیبه طرف سرمو

  قتهیحق نیع انای:نه داحی_مس



ازش چشم گرفتم و   دیاز چشمش چک یاشک قطره

 نیف یبلند شدمو باز نگاهم رو به شهر دوختم ،صدا

منتظر شدم  یکم کنهیم هیمشخص بود داره گر نشیف

 که اروم شد 

 

رفتمو خطاب بهش گفتم  نیبرداشتمو سمت ماش یقدم

: 

 

 میبر ای:بحی_مس

 شدمو اومد نشست  نیماش سوار

  ومدیاز دستم برنم یدلم واسش سوخت ،اما کار یکم

پارک کردمو  میدیرس ینگفت و وقت یچیخونه ه تا

شم با صداش  ادهیرو خاموش کردم خواستم پ نیماش

 سر جام موندم 

 

 :خوشگله؟انای_دا

 به عالمت مثبت تکون دادمو گفتم   سرمو

 نداره ... ری:از چشم من که نظحی_مس



 

شه که قفل رو بزنم  ادهیشدم و منتظر شدم پ ادهیپ

رو چنگ زد و پشت سرم راه  فشیشدو و ک ادهی،پ

 افتاد 

 

 جلوم اومد  مهیکه مادرم سراس میرفت داخل

رو چرا جواب  تینگران شدم گوش ی_مامان:کجا بود

 ؟یدینم

 زدم  بامیبه ج یدست

 

 جا مونده بود نیماش ی:توحی_مس
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  میشمام بخور میبر دیای_مامان:باشه ب

 برگردم  دی:ممنون زن عمو من باانای_دا

 وقت شب ؟شب بمون فردا برو  نی_مامان:اواه کجا ا



رفع  نمیرو بب حی:نه زن عمو اومده بودم مسانای_دا

 شه .... یدلتنگ

 به من انداخت و گفت : ینگاه

  دی:که شد ،ببخشانای_دا

 فشیه نداد که حرفش رو بزنه و کبغضش اجاز انگار

  رونیرو چنگ زدو از خونه رفت ب

 یاز اوضاع به وجود اومده تکون دادمو دست یسر

  دمیموهام کش یال

 کرد؟ ینجوریچراا نی_مامان:ا

برگرده زن  ینجوریا نیبرو دنبالش ا حی:مسنای_مت

  کنهیعمو کچلمون م

 :ولش کن ..حی_مس

 پله ها رفتمو اومدم برم به اتاقم که مامان گفت: سمت

 

 هو؟ی،چتون شد  نمی_مامان:صبر کن بب

بودم  ستادهیکه ا یبرنگشتمو تو همون جهت سمتشون

 گفتم :

 



 رو بهش گفتم ... قتی:حقحی_مس

 

*** 

 

 :انیمر

 

و نم ناک  یاتاقم رو باز کردمو به آسمون ابر پنجره

 شدم  رهیخ

 گرفته بود انگار آسمون هم مثل دل من دل

پنجره رو  باز کردمو به  نیهم شیچند وقت پ ادمهی

بودن با  یلحظه ها ادهیآسمون نگاه کردمو  نیهم

برام زنده شدو غرق لذت شده بودم ،اون موقع  حیمس

از  یدر کار نبود که هر لحظه تن من برا یمهرداد

 بلرزه  حیدست دادن مس

 

 ریتمو زبه صورتم خورد ،پنجره رو بس یسرد  سوز

 بکیو س دمیگردنم کش ریو پتو رو تا ز دمیپتوم خز

دادم که بغضمو قورت  نییباال و پا یگلوم رو به سخت

 بدم 



  شدیجوره درمان نم چیبد بود و ه یلیخ حالم

 

کافه با هم قرار گذاشته  یکه تو یروز نیاول ادی

  دیاز گوشه چشمم چک یافتادم و قطره اشک میبود

 سیمتکام خ یکه کنار گوشم رو ختمیاشک ر انقدر

 بود 

کردم بخوابم ،انقدر  یسع دمویبه چشم هام کش یدست

 چطور خوابم برد  دمیبه فردام فکر کردم که نفهم

 

 دنبالت  ادیدختر االنه ب دارشوی...ب انی،مر انی_مر

 یتو عیولت بهم وصل کرده باشن سر۲۲۰برق  انگار

سرم  یباال لیازرائ نیکه ع هیجام نشستم و سه سم

 بود نگاه کردم  ستادهیا

 

 شده؟ ی:چانی_مر 

 اددنبالتی:پاشو دختر االنه مهی_سم

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 



 اددنبالم؟یم ی:کانی_مر

  گهیاددی:چته تو،مهرداد مهی_سم

سرم  یدستمو رو میو بدبخت تیموقع یاداوری با

  دمیهامو مال قهیگذاشتم و شق

 

بالشتم  ریرو از ز میرفت ،گوش رونیاز اتاق ب هیسم

از  امینگاه کردم ،چندتا پ میو به گوش دمیکش رونیب

 .. نایو ا دارمیبود ب دهیبود که پرس ایرو

 

رفتم  سیرفتم و سمت سرو رونیشدمو از اتاق ب بلند

اتاق،موهامو  یدست و صورتمو شستم و برگشتم تو

که گرفته بودم  یمیبا تصم بایشونه زدمو بستم ،تقر

 کردمیکه داشتم م یسکیراحت بود اما تز ر المیخ یکم

کردن نقشه ام  یعمل یبرا دیدلهره گرفته بودم ،با

 امیامروز رو باهاشون راه ب
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 شیبدون ارا دمیکه جلو دستماومد رو پوش یلباس

چک کردم اما  گهیبار د کی لمویبرداشتمو موبا فمویک

 نبود  یخبر

 

بوق متمدد  یانداختم و با صدا فمیرو داخل ک میگوش

خود نکبتش باشه کفشامو  زدمیکه حدس م ینیماش

 از خونه خارج شدم  دمویپوش

 

گرفتم ،نکنه  یدلهره بد دنشیکه باز کردم با د دررو

،اون موقع  ارنیو منو به عقدش در ب رهینقشه ام نگ

 ندارم  یجز خودکش یراه گهیهست که د

 خودت ب دادم برس .. ایاخد

 

 رهیرفتم دست لرزونم رو سمت دستگ نشیماش سمت

 نشستم  دمویکش یقیبردمو دررو باز کردمو نفس عم

 

_مهرداد:به به خانووووم چشم ما روشن چه عجب ما 

  میکرد ارتیشمارو ز

 



 دادمو گفت : یسالم رینگاهش کنم ز نکهیا بدون

 گری_مهرداد:سالم ج

الخصوص خودش  زدویکه م ییاز لحنش و حرفا حالم

  خوردیبه هم م

 بهش بندازم  ینگاه میسمتش برنگشتم که ن یحت

 

 کرد  یرو پل یرو حرکت دادو آهنگ نشیماش

بپوشم ،من نه  یبودم که امشب قراره چ نیفکر ا یتو

،نه  یانتخاب کرده بودم نه حلقه ا یلباس عروس

  یچیه یچی،ه یزیبودن نه چ دهیخر ییطال

 

 درونم گفت : یندا

که حلقه و  خورهیشما به عروس و داماد ها م هی_چ

 لباس عروس بخوره ...

 

 که گفت: دمیکش یاه

  گریج یآه بکش نمی_مهرداد:نب

 صورتمو جمع کردمو چپ چپ نگاهش کردم  ظیغ از



 از سر داد  یقه قه ا دویخند دنمید با

 

 یلیبرگشتم حس خ شهیازش گرفتمو سمت ش رومو

که  ی،حس پرنده ا نشستمیکنارش م یداشتم وقت یبد

 کرده باشه  ریگ یهمراه با گربه ا یقفس یتو

 

و  حی،نشستن کنار مس شیبه چند وقت پ دیپر کش فکر

لندهور و  نیکه داشتم کجا و نشستن کنار ا ییحس ها

 خفه کننده کجا ... یحس ها نیا

 

 یرو جلو نیکه ماش رونیرو فوت کردم ب نفسم

 ستادیا یشگاهیارا

شم که با صداش سر جام  ادهیاومدم پ نیماش از

  ستادمیا

 

تا  ستی_مهرداد:خوشگل مشگل کن که دل تو دلم ن

... 

 



از اخم گره خورده نگاهش کردم  یبا ابرو ها یعصب

 حرفش رو نزد  هیکه بق

 

  دمیلب غر ریشدمو ز ادهیپ نشیماش از

 :مرده شور خودت و دلت روبا هم ببرنانی_مر

سمتش  حوصلهیرفتم که صدام زد ،ب شگاهیارا سمت

 بزرگ سمتم اومد یبرگشتم که با جعبه ا

 سکوت منتظر نگاهش کردم که حرف بزنه  یتو

 

 _مهرداد:لباس عروسته 

حرف اومدم برم که مچ دستم  یدستش گرفتم و ب از

 انداختم  یرو گرفت ،برگشتم بهش نگاه

 

 یاحافظخد دیندادن موقع رفتن با ادی_مهرداد:بهت 

 ؟یتشکر کن یریگیم یزیچ یکه از کس یو موقع یکن

 ها حرف نزنم  بهیبا غر اددادنی:عوضش بهم انی_مر

 



که بهش دادم دلم خنک شد ،چون صورتش  یجواب با

 گوجه قرمز شده بود نیع

 

 دستم رو محکم گرفت و گفت: مچ

 کنمی_مهرداد:آدمت م
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 :حیمس

 

 اومد سمتمو گفت : مامان

 مگه؟ یبهش گفت ی،چ نمی_مامان:صبر کن بب

که انقدر  گفتمیبهش م نایزودترازا دی:باحی_مس

 نرن  یخودشو باباش رو مخ من اسک

خودم کمه که خودشو باباش بهش اضافه  یبدبخت

 شدن ...

 



 یاجازه بدم حرف نکهیاتاقم رو گرفتمو بدون ا راه

گوشه  هیمو دراتاق رو بستم ،مثال رفتم که بزنن رفت

فکر کنم و به  ی،بتونم کم رمیارامش اعصاب بگ یکم

 به وجود اومده سامان بدم  طیشرا نیا

 

تخت  یگذاشت ،سمت تختم رفتم و رو انایمگه دا اما

 چطور شد که خوابم برد  دونمیو نم دمیدراز کش

 

 شدم  داریاز خواب ب میگوش یبا صدا صبح

 

 :بله؟حی_مس

 کارخونه؟ دیای_سالم مهندس نم

 به وجود اومده افتادم  یو اتفاق ها روزید ادی

 

حواسش به اوضاع  دی:نه خانوم ،به معاون بگحی_مس

  رمیگ ییباشه امروز جا

 _بله چشم 

 انداختم  یرو قطع کردم ،به ساعت نگاه یگوش



رفتم  سیسمت سرو داد،بلندشدمویرو نشون م میون۸

 ستم و خشک کردم ،دست و صورتمو ش

و بلوز سورمه  دمیبه موهام کش ی،دست رونیب اومدم

 نمیسرآست یو دکمه ها دمویپوش یو شلوار مشک یا

 ویبرداشتمو گوش مویرو بستم کاپشن چرم مشک

 نییپولم رو برداشتم و از پله ها رفتم پا فیسوئچ و ک

 بتول تازه سفره رو انداخته بود

 

 آقا ری_بتول:صبح بخ

 ریبخ:صبح حی_مس

گرفتمو خوردم که فقط جلو ضعف  یلقمه ا یسرسر

 رهیمعدم ام رو بگ

شدمو گازش رو  نمیسوار ماش رونیخونه زدم ب واز

 گرفتمو روندم 

 

 دمیامروز تنها ام دمیبعد رس قهیساعت تا چهل دق مین

 بود 

 شدمو وارد مغازه پدرش شدم  ادهیپ نیماش از

 



 من سمت من برگشت و گفت : یدادم با صدا یسالم

 _بازم که شما؟

 تر رفتمو گفتم : جلو

من  یتمام حرف ها روزیشما د یریام ی:آقاحی_مس

 یچراانقدر رو دیاما فقط جواب سر باال داد دیدیرو شن

 گمی؟من که م دیکنیم یپا فشار دیکه گرفت یمیتصم

 گهیپس د دمیبهش م شتریرو بلکم ب تونیپول بده

 مشکلتون کجاست 

 

از دست مشت شده و  نیشده بودو ا یعصب پدرش

 گره خورده اش مشخص بود  یابرو ها

 باز کردو گفت: دهن

 یکنیرو تکرار م روزتید یحرف ها ی_باز که دار

 ؟یانقدر چرت و پرت گفت یخسته نشد

بدونم  خوامیفقط م یریام یاقا دی:حاشا نکنحی_مس

 د؟یکنیم یپا فشار هیقض نیا یچراانقدر رو

 

 دفعه داد زد  نیا



امضا بهش دادم  دی_چون من قمار کردم و چک سف

ممکنه  یامااون عوض میتوافق کرد ونیصد مل

 یاون چک لعنت یرو تو خوادیکه دلش م یهررقم

،تنها شرط پس دادن اون چک هم ازدواج با  سهیبنو

زود ازدواج کنه  ای رید دیدخترم گفته ،دختر من که با

 .... ن،االن ازدواج کنه هم واسه اون بهتره هم م
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پدرش خونم به  یفکر یو ب یمالحظه گ یهمه ب نیازا

فکر  یآدم انقدر ب شهیجوش اومده بود اخه چطور م

 عمل کنه 

 

مهرداد  با خود دیبود با دهیفایمرد ب نیزدن با ا حرف

  زدمیحرف م

 یآقا نیشماره هم شهیاگه م یریام ی:آقاحی_مس

باهاش صحبت  دیمن خودم با دیمهرداد رو به من بد

 کنم 



 

االنم حتما  شونهیآقا امروز روز عروس یگیم ی_چ

مراسم به  نیبرو بزار ا ختهیسرش ر ختهیکارر یکل

 هینه  گهیتموم بشه دختر منم االن اگه م یخوش رویخ

برو  کنهیقبول م ادویموضوع کنار م نیمدت بگذره باا

 اقا جون ...

 

در  یکه سع یشده بودمو با لحن یحرف هاش عصب از

 کنترل کردنش داشتم گفتم:

 یکه ندونم کار یهست ی:آخه تو چجور پدرحی_مس

 ؟یذاریبچه ات م یهات رو پا

بهم بده  یدار دونمیمهرداد م نیاز ا یادرس یا شماره

  کارش دارم

 

رو  یزیچ یبرگه ا یرو دویکش یکالفه پوف پدرش

 : دینوشت و برگه رو طرفم گرفت و غر

 

 نشه  داتیطرفا پ نیا گهی_د

 حرف ازاون مغازه دور شدم  یرو گرفتم و ب برگه



برداشتم و  بمیرو از ج میشدمو گوش نمیماش سوار

کاغذ نوشته بود رو گرفتم و  یکه رو یشماره ا

 رو کنارگوشم گذاشتم  میگوش

 از سه بوق صداش اومد  بعد

 

 _مهرداد:بله؟

 :آقا مهرداد؟حی_مس

 ش؟ی_مهرداد:خودشم ،فرما

 نمتیبب خوامی:محی_مس

 _مهرداد:شما؟

داشتم بهت  یعرض ی،حضوریشناسی:منو نمحی_مس

  یشیبگم متوجه م

 

 سرم شلوغه یلی_مهرداد:من امروز خ

ادرس بده  هیفقط  کشهیطول نم یلی:کارم خحی_مس

  امیخودم م

 شیکن تجر ادداشتیخوب ،پس  یلی_مهرداد:خ

 ....ابانیخ



 :حله ،پس فعال حی_مس

 

رو  نیداشت برد گذاشتم و ماش یرو رو میگوش

 که داده بود  یروشن کردمو تخت گاز روندم تا ادرس

به باال رفتم  نییبار از پا کیرو که گفته بود  یابونیخ

که  دمیرسیم ابونیداشتم به ته خ گهیو اومدم د

داده بود و  هیتک دشیسف یام و یبه همون ب دمشید

 چرخوندیرو دور انگشتش م ئچشیسو
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به کاپشنم  یپارک کردمو دست یرو گوشه ا نیماش

 شدمو سمتش رفتم  ادهیپ نیاز ماش دمویکش

 بهم انداخت  ینگاه

 زنگ زدم  شیپ قهیهستم ،چند دق انمهری:کحی_مس

 به باال بهم انداخت و گفت  نییاز پا یقیدق نگاه

  دیی_مهرداد:درخدمتم بفرما



  تهیامروز عروس دمی:شنحی_مس

 زد و به اطراف نگاه کردو گفت: یکج لبخند

  یدی_مهرداد:درست شن

معامله  هی:من از همه ماجرا خبر دارم اومدم حی_مس

 کنم   یا

 

  دیاز چشمش دراوردو سمتم چرخ شویآفتاب نکیع

 ؟یمعامله ا ان؟چهیجر ان؟کدومی_مهرداد:جر

 هی:خودت رو به اون راه نزن ،من قضحی_مس

 یبه جا یریام یقمارکردنت و خواستن دختر اقا

  دونمیپولت رو م

 

 گفت : دویبه دور دهنش کش یدست

کاره به  هی ؟امروزیهست یاصال تو ک نمی_مهرداد:بب

چرت و  نیا یاالنم دار یو قرار کذاشت یمن زنگ زد

 یجا تویاقا خدا روز ؟برویدیمن م لیپرت هارو تحو

 حواله کنه  گهید

 



 بره که مچ دستش رو گرفتم  اومد

به من و بعد به مچ دستش انداخت و سمتم  ینگاه

 برگشت 

 :حرف هام هنوز تموم نشده حی_مس

 با تو ندارم  یحرف یهست ی_مهرداد:من تا ندونم ک

 یاالن حرف مهم تر یفهمی:اونم به وقتش محی_مس

 دارم 

 _مهرداد:بگو

 یواالنم زد نیتوافق کرد ونیکه صد مل دمی:شنحی_مس

 دمیپولت رو م ،منیخوایقرارت ودخترش رو م ریز

 ،عوضش دست از سرشون بردار 

 

 لیبه جلو ما یگوشه لبش نشست و کم یخند پوز

 شدو گفت:

وله؟من انقدر دارم درد من پ ی_مهرداد:تو فکر کرد

  هیبیپوال برام پول تو ج نیکه ا

سالش بود ۱۵که  ی،از وقت خوامیدخترش رو م من

چک و پولم بهانست  نیو خواستمش ،ا دمشید

که من بخوام دخترش رو  هی،پدرش بدبخت تراز اون



چک و پول فقط جهت به  نیکنم ،ا یازش خواستگار

 دست اوردن خواستم بودو بس

 

م مشت شده بود و هر لحظه با حرف دست تیعصبان از

 نکهیو حس ا خوردیهم گره م یتو شتریهاش اخمام ب

  شدیتر م دیبزنمش تشد

 

از کنترل خارج شدمو  گهیتموم شدن حرفش د با

صورتش فرود  یچطور شد که مشتم  تو دمینفهم

 اومد 

 

جا خورد اما زود به خودش اومدواز خودش  اولش

 دفاع کردو چند مشت زد 

  نشیبه ماش دمشیلباسش رو گرفتمو کوب قهی

 نفسم رفت  یشکمم زد لحظه ا یکه تو یمشت با

بود  چیدردا در مقابل درد قلبم ه نیعقب رفتم ،ا یوکم

مردم دورمون جمع  زدمی،زود به خودم اومدم و منم م

در حال جدا کردنمون بودن اما  یشده بودن و چند نفر

 انیمر یشک هاحق تمام ا دی،با ومدمی یمن کوتاه نم



مرد  نی،تمام استرس ها ،تمام عذاب هامون رو از ا

 گرفتمیم فیکث
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 :انیمر

 

که  دمیکه وارد شدم مادر مهردادو د شگاهیارا ازدر

بوس که چه عرض  یسمتم اومدو صورتم رو حساب

 خوش حال بود  یکرد و کل یکنم تف مال

 

 سمتم اومد ، یگذاشتمو خانوم یصندل یرو رو جعبه

 یرو ایوب اریشال و مانتوت رو در ب زمی_خوب عز

  نیبش یصندل نیا

که گفت  یصندل یکه گفت رو انجام دادمو رو یکار

 موهام گفت: دنیبا د شگرینشستم ،ارا

 



،خدا کنه  یدار یپرو بلند ی_ماشاهلل ،چه موها

 یمجبور نش ادویبلند خوشش ب یشوهرت از مو

  یکوتاهش کن

 

 زدنیحرف م زیر هیمادر مهرداد که  شگرویارا یصدا

داشت حوصله ام  گهیاعصابم بودو د یمته رو نیع

  رفتیسر م

با شروع کردن کارش ساکت شدن تا  خداروشکر

  یحدود

 

به  خواستینشسته بودم اما دلم نم نهیآ یجلو نکهیباا

 خودم نگاه کنم 

 یدستش بودمو اونم نقاش ریبود که ز یدوساعت حدود

رو دست گرفت و  یانگار ،در اخر رژ قرمز کردیم

  ستادیسمتم اومد با حرف من سر جاش ا

 

 :،اون رنگ نه انی_مر

 ؟ی_چ

  ادی:از رنگش بدم مانی_مر



 یگذاشت و عوضش با رژ کالباس زیم یرو رو رژ

 سمتم اومد  یمات

 

 خواستمیکفتم ،عاشق رنگ قرمز بودم ،اما نم دروغ

 حیاون مرد چندش باشم ،اما اگه مس یااون رژ جلوب

 بود ...

 

  دمیکش یآه

سالن که کار  یکارت تموم شد ،برو تو زمی_خوب عز

 موهات رو شروع کنن 

 

سالن رفتم ،هنوز به خودم نگاه نکرده بودم  سمت

 شگری،با کمک ارا دیطول کش قهیدق۴۰،کار موهام هم 

 دمویوشبودمش رو پ دهیکه هنوز ند یلباس عروس

 رفتم  نهیسمت ا

که  یو لباس عروس شیخودم بااون همه ارا دنید با

زرق و برق داشت حالم گرفته  یمن نبودو کل قهیسل

 شد 

 



قربون صدقه ام رفت ،به زور  یجلو اومدو کل مادرش

 بدم لشیتحو یتونستم لبخند محو

 

عصر شده ۵نگاه کردم ،ساعت  وارید یساعت رو به

شام هم نخورده بودم  شبیصبحانه و د یبودو من حت

 نکردم  ی،ضعف کرده بودم ،اما توجه

 گفت: مادرش

رو بخور  وهیاب م نیاای،ب دهیرنگت پر یلی_دخترم خ

 حتما فشارت افتاده 

 

 زدمو از دستش گرفتمو تشکر کردم  یلبخند

 یصندل یحالم بهتر شد رو یکم وهیخوردن ام با

از خدمه ها  یکی ینینشسته بودم با بوق متمدد ماش

 سمت پنجره رفت و برگشت و گفت 

 اوردن فی_اقا دوماد تشر 
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که  یبه خودم انداختم ،لباس عروس یشدم نگاه بلند

از  نشیاستو قهیداشت و نیو آست قهیدوکلته بوداما 

سنگ و گل روش کار شده بود  یجنس تور بود که کل

 پف دار بود  یو دامن

 یکه رو ییاز همونا یبا گل و سنگ دیسف یکاله و

از کاله هم بود رو  یلباس کار شده بود کنار گوشه ا

سرم به حالت کج گذاشته بودو موهام رو فر از  یرو

 کاله حالت داده بودو به پشت سرم برده بود  ریز

 

که انتخاب کرده  یسکاله و لباس عرو یخوب حداقل

 بود  دهیبود که پوش نیبود ا

دوشم انداختن و منو سمت در  یرو یاخر شنل در

 کردن  یراه

 

 دمیدیجفت کفش براق رو م هیبودو فقط  نییپا سرم

صورت کبودش  دنیبا د دمی،نگاهم رو باال که کش

 چشمام از تعجب باز شد  یلحظه ا



 

 یاونم ب صدا گرفتم و یرو که طرفم گرفته بود ب گل

رو برام باز کرد اما منتظر نشستنم  نیحرف در ماش

گازش  عینشدو رفت و سوار شد ،سوار شدم که سر

دعوا کرده باشه اما  زدمیرو گرفت و روند ،حدس م

 نداشت  یتیاهم چیواسم ه

 

بودم حس  حینگاه کردم  دل تنگ مس رونیب به

رو  دنشی،دلم د شدیفشرده م شیاداوریقلبم با  کردمیم

 خواستیارامش بخشش رو م ی،حرف ها خواستیم

 یهر دغدغه فکر ای یپراز استرس و نگران یکه وقت

  خواستیرو م کردیبودم ارومم م

 

سرعت مهرداد هر لحظه داره باالتر  کردمیم حس

مشتش  یتو یفرمون رو حور دمی،سمتش چرخ رهیم

 یهر لحظه امکان داره تو کردمیگرفته بود که حس م

 مشتش پودر بشه 

 



باهاش حرف  دادیبودم اما غرورم اجازه نم دهیترس

ترمز  یزد رو یجور دیخونمون که رس یبزنم ،جلو

 که سرم با پاشت برد برخورد کرد 

 آخم بلند شد و
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که از درد  ییسرم گذاشتم و با ابرو ها یرو دستمو

 گفتم: ظیسرم گره خورده بود سمتش برگشتم و با غ

 

 _چته ؟اروم تر سرم درد گرفت 

از حالت صورتش کامال مشخص بود  نیبودو ا یعصب

شد ،اما نذاشتم اون دررو  ادهیحرف پ یب نیاز ماش

کارم باعث شد  نیشدم که ا ادهیبرام باز کنه و خودم پ

 هم بکشه یاخم هاش رو تو شتریب

 



چهارتاق باز  اطیکه در ح میخونه حرکت کرد تسم

 شده بود یچراغون یبودو کل

چهره  یتو یبیسمتمون اومد غم عج دنمویبا د بابا

  گفتینم یزیبود اما چ انیاش نما

 

 یاومد و با ظرف اسپندو زغال رونیاز حال ب هیسم

مشتش گرفتو مدام  یاسپند تو یسمتمون اومدو کم

دور ما  ردوکیلبش زمزمه م ریرو ز یزیچ

و سمت ما فوت  ختیریزغال م یرو چرخوندویم

 کردیم

 گوشش زمزمه کردم  ریشدم و ز لیسمتش ما یکم

 یکه بال یخونیرو م یچه ورد ی:باز دارانی_مر

 اد؟؟؟یسرم ب یدیجد

 دمغ شد و روشو ازم گرفت  هویاش  افهیق

،سمت دوتا  بای،همه اومده بودن تقر میحال رفت سمت

عاقد  یبرا یکه در راس گذاشته بودن و صندل یصندل

شده بود  دهیکن وسط چ یکیدور حجله کوچ هیو بق

 میها کنارهم نشست یصندل یجمع شده بودن ،رو

داشتم  یموذب بودم حس بد یکیهمه نزد نی،ازا



اد حالت یدلم انگار رخت مشستن و از استرس ز ی،تو

 ایرو چشم هام مدام دنبالتهوع بهم دست داده بود ،با

 بود هنوز  ومدهی،چرا ن گشتمیم

 

لبه ناخن انگشت  یهم قفل کردمو گاه یتو دستامو

که استرس  یوقت ی،از بچگ کندمیاشاره ام رو م

  کردمیکاررو م نیهم گرفتمیم

 

دلم تند تند  یو تو دیجوشیسرکه م رویمثل س دلم

 دونمیزود تر برسه ،نم ایکه رو فرستادمیصلوات م

 کجا مونده بود 

 

 اهیس یدلم ضعف رفت وجلو شمام کم کردمیم حس

 شد 

 بود هنوز ومدهیرو به در دوخته بودم ،اما ن چشمم

 

به مهرداد با صورت  یروبه رومون نگاه نهیا از

رو  حیکردم مس یسع یلحظه ا یکبودش انداختم ،برا

 مهرداد تصور کنم  یبه جا



مهرداد دلم گرم شد ،اما  یجا حیمس یلحظه ا دنید با

 افهیزود از جلو چشمم کناررفت و ق یلیخ ریتصو

 نحس مهرداد دوباره جلو چشمم جا خوش کرد 

رو اورد و سرم  یدیاومد ،مادر مهرداد چادر سف عاقد

نشست شناسنامه ها رو بابا  یصندل یکرد و عاقد رو

 به عاقد داد 

 دهن باز کرد که شروع کنه  عاقد

 ... دییبفرما تیعنا ی،صلوات دیارکنی_عاقد:سکوت اخت

  میصلوات فرستاد همه

چشمم به در ،مهرداد  هیچشمم به عاقد بودو  هی

 بود  رهیپاش خ یبه جلو زدوینم یبود که حرف بیعج

 .. زهی_عاقد:دوش

 لحظه ... هی دی_ببخش

  دیهمه سر ها سمتش چرخ ایرو یصدا با

  مردمیسکوت کردو من از استرس داشتم م عاقد

 _بابا گفت:بله؟

لحظه من با عروس خانوم  هی دیازه بد:اگه اجای_رو

 کار دارم ..



 شد ،بابا گفت: یهمه ا هم

 بشه بعد  یعقد جار غهیص دی_اجازه بد

  دیببخش هی،کارم فورر کشهی:چند لحظه طول نمای_رو

 لب گفت : ریبه مهرداد انداختم که ر ینگاه

 .. ای_مهرداد:زود برگرد

 بهش زدم  یگفتمو تو دلم پوزخند یا باشه

 رفتم  ایشدم و سمت رو بلند

دلم باهاش  یو به بابا نگاه کردم ،تو برگشتم

برام  یا گهیکردم  _شرمنده بابا ،راه د یخداحافظ

  ینذاشت

 رفتم  اطیسمت ح ایدلم زدم و با رو یتو حرفمو

 دویدستمو کش ایدو میکنار رفت تیجمع دیکه از د نیهم

 سمت در برد 

 کو؟ نتی:ماشانی_مر

 کوچست  :بدو سرای_رو

 کفشا چطور بدوم؟ نی:بااانی_مر

  کنمیترو خدا دارم سکته م ای:بای_رو

 تند تند بااون کفش ها بدوم  کردمیم یسع



گلوم  یتو کردمیحس م جانیاز استرس و ه قلبم

 تپهیم

 میکه شد ایرو نیسوار ماش میدیسر کوچه که رس به

خونه داد زد  یکه از جلو دمیمهرداد رو شن یصدا

...: 
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 سیبه پل خواستنیمارو از هم جدا کردن ،م مردم

و  شهیزنگ بزنن اما مهرداد گفت که امشب عروس

 معطل بشه  نیاز ا شتریب خوادینم

 

که مردم  فیبزنمش ،اما ح خوردیتا م خواستیم دلم

 شدو رفت  نشیمنو گرفته بودن و مهرداد سوار ماش



 سیکه خ دمیبه لبم کش یو دست سوختیلبم م گوشه

 یسیبود به انگشتم نگاه کردم متوجه شدم که خ

 حاصل از خون لبمه 

 

بودنو  ستادهی،دوتا مرد کنارم ا دمیبه لبم کش یدست

 کردنم بودن  حتیمدام در حال نص

 

خدا هم بدتر  یبنده ها نیاعصابم خراب بود و ا واقعا

 ن اعصابم بود یرو

باشه چشم ،به هر  گفتمیشدنم فقط م الیخیب یبرا

 نمیشده از دستشون فرار کردمو سمت ماش یسخت

 رفتم 

 

 یصندل یجا گرفتمو سرم رو به پشت یصندل یرو

دادمو چشمام رو از درد قلبم که فشرده شده بو   هیتک

 بستم

 زنمیم یکنم و به هر در کاریچ گهید دونستمینم

 یکار چیکه ه خوردیمبستس ،حالم از خودم بهم 

 بکنم  تونمینم



 

 یهدف روندم ،انقدر تو یرو روشن کردمو ب نیماش

به همون  دمیرس یک دمیکه نفهم دمیها چرخ ابونیخ

  یشگیکوچه بندبست هم

 

 یدستام که رو یپارک کردم و سرم رو رو همونجا

کردم اون خاطره ها رو  یفرمون بود گذاشتمو سع

 زنده کنم 

 

بار حس  نیاول یمرورو زنده شدن هر خاطره برا با

 کردم بغض کردم 

،من  دمیبه سرو صورتم کش یخودم اومدم ،دست به

 کنم؟یم کاریدارم چ

  دی،نبا رهیبذارم اون عقد سر بگ دی،نبا نجامیچراا

 

رو روشن کردمو از اون کوچه و خاطره هاش  نیماش

 دور شدم 

  رهیعقد مسخره امشب سر بگ نینذارم ا خورمیم قسم



 

ها بوق  نیتندتند به ماش ریمس نیگاز روندم و ب تخت

 که برن کنار  زدمیو چراغ م زدمیم

 

 بود تصادف کنم کیچند بار نزد بماند

مردم با اون سروشکل  دنی،با د دمیکوچه که رس به

 ترس برم داشت  یجلو خونشون لحظه ا

 

 کرده باشه یکار احمقانه ا نکنه
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 نیرو سر کوچه شون پارک کردمو از ماش نیماش

که  یتیسمت جمع زانینا م یشدم ،با قدم ها ادهیپ

 خونشون جمع شده بودن رفتم  یجلو



 یدور پدرش جمع شده بودن و بهش دلدار مردم

 ستادهیا یها هم پچ پچ کنان کنار یلیو خ دادنیم

  گفتنیو م بودن

 

 ... هی_واقعا باعث بد نام

 رفتمو گفتم: انیپدر مر سمت

 ؟یریام یشده آقا ی:چحی_مس

 شیات یصدام سرشو بلند کرد ،انگار رو دنیشن با

 گر گرفت و سمتم هجوم اورد  هویباشن  ختهینفت ر

 پشت سرم  واریبه د دیام گرفت و منو کوب قهی از

 کتف و کمرم احساس کردم  یرو تو یدرد

 بود گفتم: ینکردمو رو به پدرش که عصب یتوجه اما

 

شده شما  یچ گمیم د؟منیکنیم نی:چرا همچحی_مس

 ؟یریگیمنو م قهی

 شیمن رو فرار ؟بچهیدونینم یبگ یخوایم یعنی_

از  یعنیکه  یکنیوانمود م یجور هی یحاال دار یداد

 ؟یخبر ندار یچیه



من تا حاال روح پدرم رو  یریام یاقا دینی:ببحی_مس

 قسم نخوردم  یاحدو ناس چیه یبرا

 دیگیکه م یزیکه به روح پدرم من از چ گمیاالن م اما

  خبرمیب

 یچ دیو بگ دیمن بردار قهیهم دستتون رو از  حاال

 شده؟

 

من برداشت و دستش رو  قهی یرو از رو دستش

،پدرش  کردنیسرش گذاشت ،همه نگاهمون م یرو

 داد زد تیرو به جمع

  گهیخونه هاتون د دی?بر دیزل زد ی_به چ

 رفتنیکم همه متفرق شدن و لحظه اخر که م کم

  دادنیسرشون رو به عالمت تاسف تکون م

 

 نشست و گفت : یگوشه ا پدرش

 هیوگرنه  می_بهم گفته بود که دست از سرش بردار 

 ی،اما من باور نکردم ،من با خودخواه کنهیم یکار

 هام کار دست خودمو اون بچه دادم 

 



 یبه سرعت تو ینیپدرش که تموم شد ماش جمله

 شد ادهیپ نیکوچه ترمز کردو مهرداد بود که از ماش
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 :انیمر

 

کن االن  شتریترو قران سرعتت رو ب ای_برو رو

  کنمیبخدا دارم سکته م رسهیبهمون م

 

از تو نداره ،تو  ی:هوولم نکن حال منم دست کمای_رو

 نکرده بودم  یرانندگ ینجوریعمرم ا

 

شدم و  ایرو نیکه از سر کوچه سوار ماش یوقت

  رمیکجا م سمیمهرداد جلو خونه داد زد که وا

 



محله  یگازش رو گرفت اما چون کوچه ها عیسر ایرو

 سرعت بره  یلیخ تونستیبود نم کیما بار

 

  میمحله که دور شد از

در  یپ یکردم که راحت شدم اما با نور چراغ ها حس

 رومو سمت عقب برگردوندم  ینیماش یپ

 

 بود گفت: رهیکه به جلوش خ ای_رو

 ...گیبرو د ایب نیا هی_اه ک

 

،درست  دیحرف تو دهنش ماس نهینگاه کردن به آ با

  دمیبود که من د دهیرو د یزیهمون چ

رنگ  ایباره افتاد ،رو کیکردم فشارم به  حس

خشک شده  بایو لباش تقر زدیم یدیصورتش به سف

 بود

 

بهمون ،جون مادر تند  رسهیاالن م ای:برو روانی_مر

 تر برو 



 

اون کجا و  نیفاصله داشت اما ماش ادیبا ما ز درسته

 کجا  ایرو نیماش

 

 دیچیپ یفرع هی یهدف تو یب یلیخ ایرو ابونیخ هیاز

 و دوباره گاز داد 

 

،دستام رو از استرس  دیجوشیسرکه م رویمثل س دلم

  فرستادمیو تند تند صلوات م دمیمالیبه هم م

 

و حالم  شدیم ختهیصورتم ر یاررویاخت یهام ب اشک

 کردیرو خراب تر م

 

 پشت سر نگاه کردم  به

شد اما مطمن نبودم که خودش  انینما ینیماش نور

 باشه

 

 د چند تا کوچه پس کوچه رو رد کر ایرو



 تحمل نداره  گهیضعف کردم و بدنم د کردمیم حس

رفت و لحظه اخر همون سرعت  یاهیچشمام س جلو

 گهیو د دمیباال و رد کردن کوچه پس کوچه ها رو د

 شد... یچ دمینفهم
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 انیشد سمت پدر مر ادهیپ نشیاز ماش یعصب مهرداد

 اش گرفتو بلندش کرد  قهیرفت و از 

 

 دیغر یصورتش عصب یتو

 چارتیبه حالت اگه برنگرده خونه ب ی_مهرداد:وا

  کنمیم

  یوفتیب ییبه گدا کنمیم یکار

 



شد و سمتشون  دیشد تمیصحنه عصبان نیا دنید با

 عقب  دمشیرفتم از مهرداد گرفتمو کش

،انگار  دیسمتم چرخجدا شدو انیاز پدر مر یعصب

 باشه گفت: دهیتازه منو د

 _مهرداد:باز هم تو...

 بهش  دمیکناره توپ دمشیکش

 ذارمیدست رو دست م ی:اره نکنه فکر کردحی_مس

 ؟ یک دلت خواست بکن یکه هرکار

 اش گرفتمو گفتم  قهی از

هم چک رو  یببر انوینقشته که هم مر نمی:احی_مس

 ؟یکرد کارشیبگو چ االی؟یپس ند

 گفت : یما بعد عصبمتعجب ا اول

 تو  یگیم یچ نمی_مهرداد:دستتو بکش بب

 

 برگشت  انیاش جدا کرد و سمت پدر مر قهیاز  دستمو

،دماراز روزگار جفتتون در  کنمیم داشی_مهرداد:پ

  ارمیم



 دیطاقتم تاق شد امپرم چسپ گهیحرفش د نیا دنیشن با

 و سمتش هجوم بردم 

. 

. 

. 

نشستم و درو بستم و به  نیداخل ماش یصندل یرو

 دادم  هیتک یصندل یپشت

 که سراغم اومده بود بستم  یقیاز سردرد عم چشممو

 

 رفته ؟ یکجا رفته ،با ک یعنی ایخدا

به هم خورده  یعقدو عروس نیامشب ا نکهیازا دلم

کجاست رو  دونستمینم نکهیبود شاد بود اما استرس ا

 ردم کجا رو دنبالش بگ دونستمینم نکهیداشتم ،ا

 

و سردرگم شده بودم  جینگفت ،گ یزیبه من چ چرا

به صورتم انداختم ،از دماغ و گوشه  ینگاه نهی،از ا

 لبم خون اومده بود 



از داشت برد برداشتمو خون رو پاک کردم  یدستمال

شاگرد برداشتمو شماره  یصندل یرو از رو می،گوش

 رو گرفتم انیمر

که گفت :دستگاه مشترک مورد نظر  یخانوم یصدا با

  باشدیخاموش م

رو  نیانداختم وماش یصندل یرو رو یگوش کالفه

 روشن کردم 

 

 نیشب شده بود ماش۱۰ساعت  دمیخونه که رس به

 میشم گوش ادهیدر پارک کردمو اومدم ک پ یرو جلو

 زنگ خورد 

رو برداشتم  یگوش عیباشه سر انیمر نکهیا دیام به

که هنوز  یاسم عمو دمغ شدم همونجور دنیاما با د

 نشده بودم تلفن رو جواب دادم  ادهیپ

 :بله؟حی_مس
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 ؟ی_سالم خوب

 ؟ی:ممنون شما خوبحی_مس

خوب  یانتظاردار یکه راه انداخت یتیوضع نی_باا

 باشم؟

 گفتم: متعجب

 :من؟حی_مس

 ؟یگفت انایبوده که به دا یفا چحر نی_عمو:اره تو ،ا

عمو از دخترش پررو تر باشه  کردمیفکر نم قتایحق

 رو ب من بزنه یحرف نیک بخواد همچ

 و گفتم: دمیموهام کش یال یدست کالفه

 رو گفتم  قتی:حقحی_مس

و  یریدلت رو بگ یجلو یتونی_عمو:تو که نم

و زود به زود عاشق  ستیبا خودت مشخص ن فتیتکل

دختر من رو معلوم  فیچرا زودتر تکل یشیو فارغ م

 ش؟یسر دووند نقدریو ا ینکرد

بودو هر حرفش  نیواسم سنگ یلیعمو خ یها حرف

  بردیخط از نشانک آمپرم رو باالتر م هی



شده بودم و واسم  لیتکم گهیتموم شدن جمله اش د با

 گهیهر کس د ایکه پشت خطه عموه  ینیمهم نبود ا

  یا

 زدم  داد

تو دخترت رو  ای:من عاشق دختر توشدم حی_مس

که تو اون تولد  ینبود ؟تویبه من قالب کن یخواستیم

دخترت رو نامزد من به همه اعالم  یو شب کذائ

وسط  نیدخترت رو ا دمینفهم یکنیم ؟فکریکرد

 دهیکه به من رس یکه به کارخونه و ارث یواسطه کرد

 هم،محض اطالعت  یکور خوند ؟امایکن دایدست پ

بار عاشق شدم و اون  هیم که من تو عمرم تا حاال بگ

،من عادت ندارمپس مونده  ستیبار هم دختر تو ن هی

 اونو داشته باشم ،پس جمع کن دخترت رو ... نویا

 

 یداشت برد و دستم رو رو یرو پرت کردم رو تلفن

 داد زدم اه ... دمویفرمون کوب

  ییییی،لعنت ی،لعنت یلعنت

 



رو که تاچش شکسته بود رو برداشتمو از  میگوش

 شدم  ادهیپ نیماش

برگردم سمت مامان و  نکهیخونه رفتم و بدون ا سمت

کردمو از پله ها باال رفتم که  یسالم یسرسر نایمت

صبر کنم و به سئوال  نکهیمامان صدام زد ،بدون ا

 گرفتم  شیهاش جواب بدم راه اتاقم رو پ

تخت انداختم و  یرو رو میاتاقم رو بستم و گوش در

  ستادمیاب سرد ا ریسمت حموم رفتم ،با همون لباسا ز

 

اب موندم  ریچقدر ز دونمیاب نفسم رفت ،نم یسرد از

 ریکه به تنم افتاد از ز یکه با لرز دونمیم نقدری،هم

دوش کناراومدم و اب رو ولرم کردمو لباس هام رو 

 دراوردم ...
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 پاشو ...پاشو ترو خدا سکته کردم  ان،دختری:مرای_رو

 

چشم هام رو باز کردم ،به  اارومیرو یصدا دنیشن با

بودم ،ضعف کرده  نیماش یاطرافم نگاه کردم تو

کردم بلند شم ،به پشت  ینداشتم ،سع یبودمو انرژ

 به اطراف  یسرم نگران نگاه کردمو بعد نگاه

:نگران نباش گممون کرد ،االنم دو ساعته ایو_ر

ها  یکوچه خلوت صندل نیچراغ خاموش اومدم تو ا

  نهینب یرو خوابوندم که کس

 ؟ یاز حال رفت هوی چرا

 نمی:ببایشد _رو اهیچرا جلوچشمام س دونمی:نمانی_مر

 کو؟ تیگوش

 نهیکه با خودم اوردم هم یزی:تنها چانی_مر

 ،خاموشش کردم 

 قیو از طر یجا گذاشته باش تویگوش دمی:ترسای_رو

 کنن  داتیپ تیگوش

 :فکرش رو کرده بودم انی_مر

رو روشن  نیتکون دادو ماش یزدو سر یلبخند ایرو

 کردو حرکت کرد 



 

 داتیلباس عروست هرکجا ببرمت پ نی:بااای_رو

 خونه ما ؟ می،امشب رو بر کننیم

 

به عالمت مثبت  یهم داشتم ،سر یا گهیچاره د مگه

 نگاه کردم ... ابونایسکوت به خ یتکون دادم و تو

 

 اطیرو زدو وارد ح موتیو ر ستادیخونشون ا یجلو

 شد 

 رو زد  موتیدوباره ر و

  میشد ادهیپ نیماش از

 در خونه رو باز کرد و گفت: مادرش

 مادر اومد.... ای_رو

جا خورد ،از  یمن بااون سرو وضع لحظه ا دنید با

 اومدو گفت: نییپا اطیدو پله ح

 ؟ییتو زمی،عز انی_مر

بهم نگاه کردو  جیبه عالمت مثبت تکون دادم گ یسر

 گفت :



 ؟ نجایلباسا ،ا نی_پس ا

به گلوم چنگ زد  یانداختم و بغض نییپا سرمو

جا  یآغوش مادرانه ا یتو هویشد که  یچ دونمی،نم

 گرفتم

داشتم و حس و حال سال  اجیآغوش احت نیبه ا یلیخ

  کردیرو در آغوش مادرم رو برام زنده م شمیها پ

اومدو دست مادرش و  ایمادرش جدا شدم که رو از

 من رو گرفت و سمت خونه بردو گفت:

 تو فعال  میبر ایب کنمیم فی:مامان واست تعرای_رو

  میتکون دادو سمت خونه رفت یسر مادرش

 ست؟ی:بابانای_رو

 ال خواهرت ،خونه خالته _مادرش:رفته دنب

دست من رو گرفت و سمت  دویکش قیعم ینفس ایرو

 اتاقش برد 

و برو  اریب رونیلباس عروس رو از تنت ب نی:اای_رو

،برو حموم تا منم  ارمیم زیحموم ،واست لباس تم

 بدم  حیواسه مادرم توض

 



 بره که دستش رو گرفتم  اومد

چطور  دونمی،نم ایممنونم رو ی:بابت همه چانی_مر

 جبران کنم
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داخل اتاقش رفتم به دراتاق نگاه کردم  سیسرو سمت

،بسته بود ،دستمو سمت پشتم بردمو بند لباس 

بسته  یونیگرفتم ،به صورت پاپ یعروس رو به سخت

که گره اش باز  دمیبود ،دو نخ اطراف رو گرفتمو کش

بند هاش رو تا اخر باز کردم زود از تنم  یشد به سخت

رو هم  یسانت هفتپاشنه  یاوردم و کفش ها رونشیب

رفتم و دررو بستم  سیاز پام دراوردم و سمت سرو

چند ساعت  ادیخودم  دنی،با د ستادمیا نهیآ ی،جلو

و اتفاق افتاده ونگاه اخر پدرم افتادم ،غم تمام  شیپ

انگارباز  ختنیدلم ر یتو اهمیبخت س نیبخاطرا ایدن

روزا که بغض مهمون گلوم بود بغض کردم  نیمثل ا

که  دمیلبم کش یدستم رو محکم رو شت،با حرص پ

 اون رژ مسخره پاک شه 



 یمشک یرهایرو از سرم دراوردم و تند تند گ کاله

،همراه هر  دمیکشیموهام بود رو م یکه تو یرنگ

 شدویاز موهام هم کنده م یمقدار دمیکشیکه م رهیگ

سرم  یرو تو یو درد ومدیدرم رهایهمراه با گ

به کار  یشترینکردم و با حرص ب یانداخت ،توجه

شده بودم  امغم زده  افهیادامه دادم ،انقدر محو در ق

 شده بود سیصورتم از اشک خ یک دمیکه نفهم

 ریبودن ز دهیکه واسم کش یو خط چشم ملیتمام ر و

 بود  ختهیچشم هام ر

 

 نیشد ،ع اهیکه همه اش س دمیبه صورتم کش یدست

  اهمیبختم س

 

چشم گرفتمو سمت دوش رفتم ،آب داغ رو باز  نهیآ از

،از  ستادمیدوش ا ریولرمش کردم و ز یکردم و کم

نداشتم  یخبر حیاز مس گهیآخرم د یو حرفا شبید

هم بهم زنگ زده  دی؟شایزود نیجا زد به هم یعنی،

 کرده باشه  یهم تالش دیباشه ،شا

طرفه به  هی زدیم بیدرونم بود که بهم نه یندار

 نرم  یقاض



 

 یزیخاموش کرده بودم و تنها چ شبیرو از د میگوش

 یبود که تو میگوش نیکه با خودم اورده بودم هم

 لباس عروسم جا ساز کرده بودم 

 

تا  مویخستگ دیشا ختیسروصورتم ر یگرم که رو آب

م دل یکه تو یغم تونستیبرطرف کرد ،اما نم یحدود

 انباشته شده رو برطرف کنه

 

 نیو ا نجایپدرم و حرف هاش که مسبب ا یها کار

  کنمیمنه رو هرگز فراموش نم طیشرا

 

بار عاشق شدم و باز  نیاول یبرا یسالگ۲۲سن  تو

 پدرم با کاراش مانعم شد 

 دیسف یها یخودم که اومدم متوجه شدم به کاش به

 یکیشدم و اشک هام با اب گرم دوش  رهیخ وارید

 شدن 

 

  ستادمیدوش گرفتم و اومدم پشت در ا عیسر



 باز کردمو به پشت در نگاه کردم  یدررو کم و

پشت در بود ،به  زیدست لباس تم هی دویحوله سف هی

 نبود  یاطراف نگاه کردم کس

شدم حوله رو برداشتم و دررو بستم حوله رو  خم

 و خودم رو خشک کردم دمیچیدورم پ

  دمیبرداشتم و پوش هارو از پشت در لباس

  رونیرو دور موهام زدمو از حموم اومدم ب حوله

نگاه کردم که لباس عروس روش بود  ایتخت رو به

که  شدیافتادم ،باورم نم شیچند ساعت پ ادی،دوباره 

 کردم  دایازاون مخمسه و اون آدم چندش نجات پ

 

تخت بود نگاه  یکه رو میتخت نشستم به گوش یرو

 کردم 

وارد  ایدستم گرفتمش ،اومدم روشنش کنم که رو تو

 اتاق شد
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  ای،روشنش نکن زمیباشه عز تی:عافای_رو

 ،چرا؟ی:مرسانی_مر

 یخوای:هرلحظه ممکنه بهت زنگ بزنن ،اگه مای_رو

 روشنش کن  یپنبه کن میرشته بافت یهرچ

 زنگ بزنم ؟ حیبه مس ی:پس چجورانی_مر

 

 رو سمتم گرفت  شیبرد و گوش بشیج یرو تو دستش

 زنگ بزن  نی:بااای_رو

سرووضع  نیمن چرا باا ی:به مامانت گفتانی_مر

 نجام؟یا

 :اره ای_رو

 نشد؟ ی:شاکانی_مر 

 یرها شد یاز چه مخمسه ا دیکه فهم ی:نه وقتای_رو

 خوشحال هم شد 

بره برگشت  رونیزدو از اتاق خواست که ب یلبخند

 گفت:

  نیکه شماهاااا راحت باش رونیب رمی:من مای_رو



که  یو غم یاون همه دلتنگ نیام گرفته بود ب خنده

 رونیبهش رفتم که از اتاق ب یداشتم ،چشم غره ا

 رفت 

رو  ریشماره گ یدستم گرفتمو رو یرو تو شیگوش

 لمس کردم 

 اش رو که از حفظ بودم رو گرفتم  شماره

لمس دکمه سبز گذاشتمو چشمم رو  یرو دستم رو و

 صفحه زدم  یبستم ،وانگشتم رو رو

 

  بوق

  بوق

 ...بو

 _بله؟

 نیگوشم طن یبود تو یکه برام زندگ یی،صدا صداش

 انداز شد ...

 چقدر دلتنگشم  دمیصداش فهم دنیشن با



 یباشم صداش رو ،حت دهیروز هم نشن کیاگه  یحت

 حیکه عاشقانه مس یمن یساعت باشه ،برا کیاگه 

 عمر بود  کیخودش  خواستمیرو م

 

 رو با زبون تر کردمو لب زدم  لبم

 ... حی:مسانی_مر

 

 شد  سکوت

 

 گفت: ادیشوکه شده باشه اما زود به خودش ب ،انگار

 عشقم؟؟ یی؟تو انی:مرحی_مس

بود اشک  نمونیکه ب یو دلتنگ یهمه نگران نیا از

 چشم هام جمع شد  یتو

  حمی:اره مسانی_مر

 ررویز ارویتو؟دن یفدات شه ،کجا رفت حی:مسحی_مس

 کردم 

 یا گهینداشتم ،راه د یا گهی:جز فرار راه دانی_مر

رو برام نذاشتن ،انقدر بال سرم اوردن که دلم براشون 



هم فکر نکردم که ممکنه چه  نیبه ا یتنگ نشد ،حت

 پشت سر خانوادم گفته بشه  ییحرفا

 

 کردم  یا گهیکار د هیعوضش  اما

 حرفام صداش رنگ غم گرفت  دنیشن با

 زم؟یعز یکرد کاری:چحی_مس

پدرم ،همه اونچه  ینامه نوشتم برا هی شبی:دانی_مر

مونده ،همه اون  یبدونه و تااالن ازش مخف دیکه با

زن بابام  یمن ،همه کارها یها یگناهیتهمت ها و ب

،همه  دمیکه شن ییها دیکه خوردمو تهد ییو کتک ها

 رو نوشتم و همه 

 

 ؟یکنیم هیگر یدار انی:مرحی_مس

 خنده ام گرفت هیگر نیو ب دمیبه چشم هام کش یدست

دلم  شونیاداوری،با  هویشد  یچ دمی:نفهمانی_مر

 گرفت ..

 االن؟ یی:قربون دلت بشم ،کجاحی_مس



 نکهی،اونم بخاطرا ای،خونه رو زمی:خدا نکنه عزانیمر

 نجایاومدم ا شیاون لباس عروس مسخره و اون ارا

 که لباسام رو عوض کنم و حموم کنم 

 ،پسر مسر که ندارن ؟ نمی:ببحی_مس

 ام گرفت: خنده

 :چرا چهارتا ازاون چهارشونه هاش انی_مر

 :جمع کن که اومدم دنبالت حی_مس

 ؟ی:واسه چانی_مر

 رتم؟یغ ی:من بحی_مس

 :واه معلومه که نه انی_مر

 خونه ما  میری:پس جمع کن محی_مس

 نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و با خنده گفتم گهید

 هی ای،رو یرتیغ یکردم اقا ی:شوخانی_مر

 نداره  شتریخواهرب

 :مگه دستم به تو نرسه جوجهحی_مس
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 حیمس

 

 دمیکردمو حوله رو از رخت کن برداشتمو پوش حموم

اومدم و با همون حوله سمت تختم  رونیو از حموم ب

 رفتم 

که  یساده زاپاس یو گوش دمیرو کش یپا تخت کشو

که داغون  میکارت رو از گوش میداشتم و برداشتم و س

ساده ام انداختم و  یشده بود دراوردمو داخل گوش

 روشنش کردم 

 بار بلکم صد بار باز زنگ زدم و خاموش بود  کی

 دمیو لباس پوش مدینم ناکم کش یموها یال یدست

رو  چیو سو دمیپوش یشرتیرو برداشتم و سو میوگوش

 چنگ زدمو از اتاقم خارج شدم  زیم یاز رو

 

سمتم اومد که من رفتم کفش هام رو  دنمیبا د مامان

 بپوشم

 کاریروزا چ نیمعلوم هست ا چی،ه حی_مامان:مس

 ؟یکنیم



 ؟ یایانقدر کالفه به نظر م چرا

 به مامان نگاه کردم  دمویهام رو پوش کفش

تو حال خودم  دیبذار کمیمامان ، ستین یزی:چحی_مس

 باشم 

از  یتلفن یادرس هی،مگه تو قرار نشد  نمی_مامان:بب

 شد؟ یپس چ یخانواده اون دختر بهم بد

 شو مامان  یخواستگار الیخی:فعال بحی_مس

رو برات  دمیکه د ی_مامان:پس من همون دختر

  ذارمیقرارش رو م

 یمودم زدمو با صدا یشونیپ یدستم محکم تو کف با

 کنترل شده گفتم

 :مامان ،ماماااان حی_مس

 رونینشدم و از خونه زدم ب یا گهیحرف د منتظر

دست به  ایعصابم تمام دن ی،هروقت که من کالفه و ب

 من ... تیعصبان دیتشد یبرا دنیدست هم م

اطراف و  یها ابونیهدف خ یشدمو ب نیماش سوار

دختر با  هیبله  کردمیرو نگاه م انیباالتراز خونه مر

کم  گشتمیم شتریب یکنم ،هرچ دایلباس عروس رو پ

  دمیرسیم جهیتر به نت



 

 ساعت نگاه کردم  به

 شب بود ۱۲به  کینزد

از گشتن برن نداشتم و مدام همزمان که کوچه  دست

 گرفتمیشماره اش رو م کردمیهارو رسد م ابونیو خ

  شدمیهمون خانوم مواجه م ی،اما با صدا

 

به  شتریهر لحظه ب رتمیو غ شدمیو کالفه تر م کالفه

و من جز  خوردیو خون خونم رو م  ومدیجوش م

 ومدیاز دستم بر نم یگشتن کار

 

خودشه برداشتم به  نکهیا دیزنگ خورد ،به ام میگوش

 نگاه کردم  لمیصفحه موبا

 شماره ناشناس ،تماس رو وصل کردم  دنید با

زدم  ابونیچطور وسط خ دمیصداش نفهم دنیشن با

 زدمیبودم حرف م ستادهیکه ا یترمز ،همونجور یرو

  کردمیها توجه نم نیمتمدد ماش یو به بوق ها

و تخت گاز  دمیکش یاز راحت یکه تموم شد نفس تماسم

 روندم تا خونه ...



 

رو داخل  دیش بود کلبرق ها خامو دمیخونه که رس به

در اروم چرخوندم و در رو باز کردم و  یمغز

 رفتم داخل  نیپاورچ

اتاقم رفتم و با همون  یپله ها اروم رفتم باال و تو از

 دمیتختم افتادم و دراز کش یلباسا رو
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 :انیمر

 

 دامیمبادا پ نکهیو ترس ازا الیرو با هزار فکر خ شب

 کنن تا صبح سر کردم 

 

 اتاق نبود  یتو ایشدم رو داریکه از خواب ب صبح

و بلند  دمیبه چشم هام کش یجام نشستم و دست یتو

داخل اتاقش رفتم دستو رومو  سیشدم و سمت سرو



شستم و با دستمال صورتم رو خشک کردم با 

 شگاهیارا یو مانتوم رو تو فیمن ک نکهیا یادآوری

گذاشتم هم استرس گرفتم هم خوشحال شدم  جا

مهرداد  یاشنا ها شگرینکنه ارا نکهی،استرس از ا

 چاه  یتو وفتمیو دوباره ب اشهب

با خودم  یچیمن ه یکنم ،از طرف کاریچ دونستمینم

 بودم  اوردهین

 زدو گفت: یلبخند دنمیوارد اتاق شدو با د ایرو

،مامان دوست داره  میصبحونه بخور میبر ای:بای_رو

 باهات حرف بزنه  شتریب

 

خارج  ایو از اتاق همراه با رو دمیبه موهام کش یدست

،به مادرش صبح  میو سمت اشپزخونشون  رفت میشد

 گفتم که با محبت جوابم رو داد  یریبخ

 ادیبود ، زیم یرو ینگاه کردم ،همچ زشونیم به

مربا  یگاه اینون ، رویخونه خودمون افتادم که جز پن

پدرم مغازه داشت  نکهینبود ، با وجود ا یا گهید زیچ

  اوردیرو خونه م یزیکم از مغازه اش چ یلیاما خ

 



 چشم دوختم و گفتم: ایچشم گرفتم به مادر رو زیم از

 

 مهمون ناخونده شدم  دی:منو ببخشانی_مر

 کردو گفت: یاخم مادرش

هم خوشحالم که  یلی،خ ایحرفا بزن نیازا گهید نمی_نب

 یینجایا

 ییچا ینینگفتم ،مادرش با س یزیزدمو چ یلبخند

 اومدو کنارمون نشست  یخوش عطر

 یسکوت و گاه یبرام گذاشت تشکر کردمو تو ییچا

  میصبحانه رو خورد یمعمول یحرف ها

 

داشت که  راجب  یمادر مهربون و بزرگوار یلیخ

  زدینم یکه برام افتاده بود حرف ییو اتفاق ها شبید

 

 یتو هیاالن پدرم در چه حال نکهیو ا شبید یاداوری با

 رفتم  قیعم یفکر

به خودم اومدم ،دلهره ودلشوره  یدست یتکون ها با

 گرفتم  یبد



 تو فکر  یرفت هویشد  ی:چای_رو

دلگرم کننده  یانداختم ،با لبخند ینگاه ایمادررو به

  کردینگاهم م

  هویافتادم ،دلشوره گرفتم  شبیاددی:انی_مر

 رو به من گفت : یبا لبخند مادرش

  گردنیاالن دارن دنبالت م دیشا زمی_نگران نباش عز

که با اون  کننیکنن باز نجبورم م دامی:اگه پانی_مر

 که سن بابام رو داره ازدواج کنم یمهرداد

  

 به تنم افتاد و دستام سرد شد  یچرا لرز بد دونمینم

 یرو خوردم بلکم که اروم شم ،تا ک مییاز چا یکم

  کردمیم یفکر دیبمونم ،با تونستمیم نجایا

 یرو داشتم نه حت ی،من نه پول کردمیم کاریچ اما

 رو با خودم اورده بودم  یلباس

 یعاقد جا موند حت شیپ شبیشناسنامه ام هم د یحت

کنم باز بدون شناسنامه  هیرو کرا یبخوام خونه ا

  تونمینم

 بود که بهش دچار شدم  یبتیچه مص نیخدا ا یا



 مادرش از حالم با خبر شد که گفت: انگار

 یهست ایاصال نگران نباش تو هم مثل رو زمی_عز

تا هروقت که  استیمن اتاق مهمان کنار اتاق رو یبرا

 دلت بخواد قدمت رو چشم ماست ...
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کمک  ایخوردن صبحانه و تشکر از مادر رو بعداز

  میرو جمع کن زیکه م میکرد

  میبرگشت ایاتاق رو به

 روزیکه د یشگاهیبرگردم به ارا دیبا ای:روانی_مر

 رفتم 

 نگاهم کردو گفت: مشکوک

 ؟یچ ی:براای_رو

برم  دیرو اونجا جا گذاشتم بت فی:لباسم و کانی_مر

  ستیهمراهم ن یچی،من ه ارمشیب

 کنن ها  داتیشو ممکنه پ الشیخی:بای_رو



  کنمی،خواهش م ایبرم رو دی:باانی_مر

دست مانتو شلوار   هیسمت کمدش رفت و  ایرو

 گذاشت و گفت:

 شرط هی،اما به  می:بپوش تا برای_رو

 ؟ی:چانی_مر

 ،ممکنه بشناسنت  رمیگیواست م رمی:خودم مای_رو

 یو از مادرش خداحافظ میدیگفتم و لباس وش یا باشه

  میاز خونه خارج شد مویکرد

  میدیکه بهش دادم رس یبا ادرس میشد نشیماش سوار

 

 نه؟ی:همای_رو

 :ارهانی_مر

  امیاالن م نی:باشه بشای_رو

گذشته  قهیرفت ،و رفت داخل ،حدود پنج دق نییپا ایرو

 و لباس هام برگشت  فیبود که با ک

 دستم دادو گفت: فویک

 ازش کم نشده باشه  یزیچ نی:ببای_رو



که داشتم  یانداختم ،اندک پول ینگاه فیداخل ک به

بهم داده بود  حیکه مس یبود و همون کارت عابربانک

 هم بود 

 

 سر جاشه ،دستت درد نکه  ی:همه چانی_مر

 زدو راه افتاد اما خونه نرفت  یلبخند

 ؟یری:کجا مانی_مر

وقته بازار نرفتم  یلی،خ میکن دیخر کمی می:برای_رو 

  دیبرم خر زمی،چه خوب که با دوست عز

لبم نشست ،اما  یرو یلبخند شیهمه مهربون نیا از

دلم افتاده بود ولم  یکه از صبح تو یاسترس نیا

  کردینم

 

 یو تعداد میدیچرخ یبازار کم یتو ایروز با رو اون

خونه ،شب شده بود که  میو برگشت دمیلباس خر

رو سمت من  شیگوش اید ،روزنگ خور ایرو یگوش

 گرفت و گفت :

 

 ،با تو کار داره  حهی:مسایرو



 رفت رونیزدو از اتاق ب یچشمک
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 روسمت گوشم بردمو گفتم: یگوش

 

 :جانم؟انی_مر

 ؟یخوب ی:سالم خانومحی_مس

 ؟یخودت خوب زمیعز ی:مرسانی_مر

  شمیخوب م یلیخ نمتی:اگه االن ببحی_مس

  دمیپرس متعجب

 ؟یی:مگه کجاانی_مر

  نمتیبب خوامی،آدرس بده م ابونی:تو خحی_مس

رژ  یو کم دمیلباس پوش عیرو بهش دادم و سر ادرس

اومده بود به  ایزدم و از اتاق خارج شدم ،پدررو

کرد و خوش امد گفت  یباهام احوال پرس یگرم



 یبود دنبال دخترش وقترفته  میکه اومد شبی،د

  دمشیدیصبح هم سر کار بود االن م مشیدیبرگشتن ند

 

 زدو گفت : ینگاهم کردو چشمک ایرو

 ؟یری:کجامای_رو

 هوا بخورم  کمی خوامیاطراف م نی:همانی_مر

 

 یتکون داد از خونه خارج شدم ،همچنان گوش یسر

نکرده باشه به  دایدستم بود که اگه ادرس رو پ ایرو

روباز  اطیکه زد درح یزنگ بزنه ،با تک زنگ نیهم

 کردم 

که گرفته بود تازه  یبااون ژست قشنگ دنشید با

 چقدر دلتنگش شدم  دمیفهم

 شد و جلو اومد  ادهیپ نیماش از

 

 به چشم هام نگاه کردو لب زد  رهیخ

  زدلمی:سالم عزحی_مس

 زدمو سالم کردم  یلبخند



برد ،در  نشیزدو دستم رو گرفتو سمت ماش یچشمک

،سوار  نمیسمت شاگرد رو باز کردو منتظر شد بش

رو دور زدو خودش هم  نیشدم دررو بست و ماش

 کیبردو موز ستمینشست ،تا نشست دستشو سمت س

 کرد  یرو پل یاروم

 

 و پراز احساس   قیعم یبهم انداخت ،نگاه ینگاه

 نمونیرو به حرکت دراورد ،ب نیزدو ماش یلبخند

،انگار  میزدیکدوم حرف نم چیسکوت بودو سکوت ،ه

هامون  یبا سکوت حرف هامون رو دلتنگ میخواستیم

 میرو به هم بگ
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اگر ممنوعه باشه و پراز  ی،حت حیبا مس بودنم

بفهمه ،اما پراز خواستن  یمبادا کس نکهیاسترس ا

 بود 

 



 شد  ادهیو پ دستایمشرف به شهر ا یتپه ا یرو

،سوز  ستادمیشدم و کنارش ا ادهیپشت سرش پ منم

هم قاب کنم و  یباعث شد دستام رو تو ومدویم یسرد

 بدم  هیام تک نهیبه س

 

،نگاهم رو ازش  زدینم یبه شهر بود و حرف رهیخ

 یلیباال خ نیگرفتم و به شهر نگاه کردم ،تهران ازا

 قشنگ بود 

پرزرق و برق که آدم رو وادار  یچراغ ها پراز

  ینگاهش کن کردیم

 

 چشم از شهر گرفتمو نگاهش کردم  حیمس یصدا با

 

که عاشقانه  ی:دوست داشتن و خواستن کسحی_مس

 قهیدم به دق نکهیثابت کرد ،نه ا دیرو با یدوستش دار

اما  یتا چه حد شناخت دونمیبه زبون آورد ،من رو نم

ثابت کنم ،هرچند  شتریکه ب کنمیرو م میمن تمام سع

 نهیاون زم یاما تو ارمیکه به زبان ب ستمیبلد ن یلیخ

 کنم یتالشم رو م تیهم نها



 

بدست اوردن تو  یمن برا انیمر یگفتم که بدون نارویا

اما  دمیزدم با پدرت و همه سازهاش رقص یبه هر در

که با مهرداد  ییبه جا دیکارم رس یحت ومدیکوتاه ن

به کتک وکتک  دیشدم و کارمون رس قهیدست به 

  یکار

 

 نگاهش کنم و گفتم : متعجب

 چشمش کار تو بود ؟ ریز ی:پس اون کبودانی_مر

گوشه لبش از لبخند باال رفتو به عالمت  نامحسوس

 مثبت سر تکون داد 

 رو به شهر دوختم و گفتم : نگاهم

 حیتو رو قضاوت نکردم مس چوقتی:من هانی_مر

و پدرم کوتاه  یبا پدرم حرف زدکه چطور  دمی،من د

خبر نداشتم ،اما  یکه کرد یی،درسته از کارا ومدین

 یکه با مهرداد برا یراجبت هم فکر بد نکردم ،زمان

رو نقش  یکه چند صباح روزید نیهم ایرفتم  دیخر

ها به تو  لحظهمن تمام اون  دیکشیم دکینامزد رو 

 فکر کردم 



از  یزیچ گهین دم یمهرداد بود یتو که اگه تو جا به

 ، خوامیخدا نم

 

 ییو باهمه استرس ها و دلهره ها نجامیهم که ا االن

که از جانب خانواده ام دارم ،اما باز خدارو شکر 

 که از اون ماجرا خالص شدم کنمیم
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 رهیبرگشتم که خ حیتموم شدن حرف هام سمت مس با

درش بود نگاهم  یکه برق خوشحال ییاما با چشم ها

  کردیم

حلو اومدو تو چشم هام زل  یرو گرفت و قدم دستم

 زدو گفت :

 

حرف هات چقدر  نیا دنیاز شن یدونی:نمحی_مس

 ینگران بودم که مبادا راجبم فکر کن یلیخوشحالم ،خ



حرف هات اروم  دنیکه نامردم و جا زدم ،حاال با شن

 شدم 

 

از کل  یانیمثل جر حیدست مس ید ،اما گرمابو سردم

 قلبم رو  ی،حت کردیتمامم رو گرم م شدویوجودم رد م

 

 گفتم: دمویهم ساب یرو یشیرو نما دندونام

 م؟یسرده بر یلی:خانی_مر

 نیهمونجور که دستم رو گرفته بود سمت ماش دویخند

منتظر شدم که حرکت کنه اما  میکه نشست ی،وقت میرفت

سمتش برگشتم که خم شد و از داشت  ینکرد ،سوال

 دراوردو سمتم گرفت  یبرد جعبه ا

 گفتم: متعجب

 ؟ هیچ نی:اانی_مر

با اومدن  میمدت انقدر دغدغه فکر نی:تو احی_مس

رفته بود که من تا  ادمیمهرداد باال رفته بود که به کل 

فکر کردم و  یلینداده بودم ،خ هیحاال به خانومم هد

به  یلیخ نیاما به نظرم ا یدار اجیاحت یچ دونستمینم

  ادیکارت ب



 

بکنم رو تو  خواستمیکه م یو تشکر یقدردان تمام

 و نگاهش کردمو لب زدم  ختمویچشمام ر

 

  زمیعز ی:مرسانی_مر

 رو ازش گرفتم و بازش کردم  جعبه

داخل جعبه نتونستم ذوقم رو  یلمس یگوش دنید با

 پنهان کنم و روبهش گفتم:

 

 یییی،مرس حیمس ی:واانی_مر
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 :حیمس

 

که زد مثل  ییحرف ها دنیزدن حرفام بهش و شن با

 هر بار ارامش قلبم شد



ب*غ*ل*ش کنم و ب*ب*و*س*م*ش  خواستیم دلم

چهره  یکه تو یتیکه داشت و معصوم ییایح نیاما ا

 بذارم  شیپا پ ذاشتیاش بود نم

 

بود که  نیا شدیم نمیکه باعث تسک یاره اراه چ تنها

  رمیاروم بگ یو کم رمیدستش رو بگ

 

واسه خودم که  یکیست امروز گرفتم  یتا گوش دو

،در  انیمر یبرا یکی کردیکار نم گهید میقبل یگوش

 استفاده کنه شیازاون گوش شدینم گهیهر صورت د

سکوت  کردمیم یرفت و برگشت سع ریکل مس یتو

لذت  کردیکه بهم القا م یکنم و از بودنش از ارامش

 ببرم 

 

ترمز کردم ،باز بااون چشم  لیم یب ایخونه رو یجلو

برق  دیزل زد تو چشم هام ،شا شییایدر یها

 نییکه سرش رو پا دیچشم هام د یخواستنش رو تو

 کردو رفت  یسرسر یانداخت و خداحافظ

 



 نیباا دونهیختر نمد نی،ا کردمیبه رفتنش نگاه م رهیخ

  لرزونهیحرکاتش چطور قلب من رو م

 

که از دست پدرش و کاراش خالص شده ،حاال که  حاال

 دیبا دونمیرفته اما هنوز نم نیماجرا ازب نیا یتا حدود

 یرو از پدرش خواستگار انی،چطور مر کارکنمیچ

و  گردهیکه مطمنم دربه در داره دنبالش م یکنم وقت

تو  ندازمیرو م انیمن اگه سمت پدرش برم دوباره مر

 چاه 

 

 یفیو حس بالتکل یسردرگم نیمال من نشه ا انیمر تا

 سر جاشه  میو کالفگ

سرمو  خوادیدلم م کنمیفکر م یوقت زایچ نیبه ا یگاه

  واریبکوبم به د

جز صبر کردن و  یراه چیه نمیبیم یوقت شمیم یعصب

بدم که مدام  ی،اما جواب دلم رو چ ستیگذر زمان ن

 ... رهیگیرو م انیبهانه مر

 



که  یمیمال کیتا با همون موز۳۰و با سرعت  اروم

 روندم تا خونه  دادمیگوش م انیبا مر

 شده بود  میون۹ساعت  دمیخونه که رس به

گذاشتمو سمت خونه رفتم  نگیپارک یرو تو نیماش

تلفن  یبمامان که عص دنی،دررو که باز کردم با د

 دستش بود سمتش رفتم
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 داستان: یراو

 

که کل وجودش  انیسر در گم اند مر یبه نوع همه

کردنش فرا گرفته است و  دایرااسترس وترس از پ

 یکالفه اش کرده است و از طرف یفیبالتکل حیمس

 د را تحمل کن انیمر یدور تواندینم گرید

رادراتاقش موقع  انی(که نامه مرانی)پدرمرآرمان

کرده و حال  دای،پ انیمر یکردن گوش دایپ یگشتن برا

همه مدت با دروغ  نیا نکهیاصل ماجرا و ا دنیبا فهم



رفتار ناخوش  انیگم راه شده است و با مر هیسم یها

است واز  یو عصب مانیداشته است سخت پش یندیآ

شوکه است  زندیاز آن حرف م انیکه مر ی*ان*تیخ

 ادیکند ،اما  کسرهیرا  هیبرود و کار سم خواهدی،م

و  شیبا حرف ها هیافتد که چگونه سم یگذشته م

کرده بود که ارمان نسبت به تنها  یدروغ هاش کار

هم  نیکه نکند ا دیشیشود ،باخود اند نیفرزندش بدب

 گدار به آب بزند  یب دینباشد پس نبا شیب یانتقام

کرده بود اما  دایکه پ یتمام حس نفرت و کالفگ با

سکوت کرد و به دست زمان سپرد هر چند با فکر به 

دخترش صحت  یدرصد هم حرف ها کی یحت نکهیا

 ی*ان*ت ک*ار زندگیزن خ کیداشته باشد و االن با

  کردیحالش را بد م کندیم

 

 دیشویمتوجه م دینگاه کن انیهر طرف که به اطراف از

در  شتریاش ب یبخاطر ساده لوح انیکه پدر مر

 نیدرا شتریب رودیکرده و هرچه جلو تر م ریمخمسه گ

کرده  ریگ ی،انگار که در باتالف رودیمخمسه فرو م

  رودیفرو م شتریدست و پا بزند ب شتریباشد و هرچه ب



و اورا  اوردیهرروز به او فشار م یآنقدر مهرداد

  بردیکه گاه آرمان را تا مرز سکته م کندیم دیتهد

 

 نیا یته تو دیخود را گرفته است ،فردا با میتصم

  اوردیماجرا را در ب

رساندو صبح  یبه صبح م الیرا با هزار فکرو خ شب

 قیعم ی،انقدر در فکر رودیالطلوع به مغازه اش م

 ییچطور کارتون چا شودیفرو رفته است که متوجه نم

  نددزدیاش را م یفله ا

 

که محل اصباط  ییو سمت جا دیآیم رونیمغازه ب از

  رودیدخترش است م یگناه یب

 

و  زندیدر م رسدی(که مهیمنزل رضا)برادرزاده سم به

  شودیموضوع م یایاز رضا جو

 

 ازیتا پ ریکه روحش هم از ماجرا خبر ندارد ،س رضا

پدرش  یرا برا انیدوست داشتنش نسبت به مر هیقض



جز دوست داشتنش نسبت به  دیگوی،و م کندیم فیتعر

  ستین یگرید انیجر چیه انیمر

 

 زیچ چیاست که به ه یعصب یکه به قدر آرمان

اما  رودیبه خانه م یو بدون معطل کندیفکر نم یگرید

کمرش  بهیدرآن حالت و با آن مرد غر هیسم دنیبا د

  شودیخم م

از خداوند  ییآبرو یب نیلحظه است که بخاطرا همان

،اما حس انتقام سراسر وجودش را  کندیطلب مرگ م

  ردیگیفرا م

چاقو ضامن  بردویفرو م بشیدستش را در ج ناخداگاه

  کندی،و چاقو را باز م بردیم رونیب بشیرا از ج یدار

 حیاو توض یکه برا خواهدیازاو م کشدویم غیج هیسم

 آرمان را گرفته  یچشم ها ی،اما خون جلو دهدیم

را  هیسم یها هیخواهش هاو گر ی،صدا رودیم جلو

 یکه زمان ی،صورت کندی،به صورتش نگاه م شنودینم

 ینبود ،حال در صورتش تف م رشیاز نظراو نظ

باره چاقو را  کیو به  بردیاندازد و سمتش هجوم م

  بردیفرو م هیدر شکم سم



 

اش حبس  نهیکه در س یغرق در خون و نفس هیسم

 یباز سو یافتد وبا چشم ها یم نیزم یشده رو

 رودیآسمان م
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،او  کندیناباور به دستان خود نگاه م یبا نگاه آرمان

 دنیکه به چند لحظه قبل و د یآدم کشته است ،اما وقت

که قلبش  کندیحس م  کندیفکر م هیسرو وضع سم

ستانش سرد شده و ،د زندیتند تر از حد معمول م

که  کندی،حس م دیآ یسراغش م بیعج یسردرد

 زندیم یددهان و طرف راست بدنش ِسر شده است دا

 افتد  نیزم یو رو

 

به داخل خانشان آگاه بود  رونیخانوم که از ب یشمس

 و همزمان به اورژانس  زندیزنگ م سیبه پل



محل  یکوچه شان غوغا به پا بود ،همه اهال داخل

شان جمع شده بودند و هم همه شان  خانه یجلو

 یحرف ی،هرکس کردیرا کر م یگوش هر شنونده ا

  کردیکالغ چهل کالغ م کیو  زدیم

 

،دو برانکارد که دو انسان  قهیدق۴۰ازگذشت  بعد

 دیسف یکه ملحفه ا یبود در حال دهیآن دراز کش یرو

بودند از خانه  دهیتمام صورت و بدنشان کش یرو

امبوالنس گذاشتند و به  نیآوردند و در ماش رونیب

 سرعت رفتند 

بعد از انجام کار هادرب خانشان را بست و  سیپل

 رفتند 

در کوچه ماندند که درباره منزل آرمان  یمردم تنها

  کردندیصحبت م

مردم  یآرمان سرزبان ها یرو داستان زندگ نیازا

 اهل محلشان افتاد ...

 

*** 

 



 :انیمر

 

چه  دونمی،نم کردیرهام نم یلحظه ا ینتاسترس لع نیا

ام  یقبل یسمت گوش دادیبود که منو قلقلک م یحس

 زشیم یرو رو ایرو یکه روشنش کنم ،گوش

دست هام  یساده ام رفتم و تو یگذاشتمو سمت گوش

فشردم و  هیچند ثان یگرفتمش ،دکمه قرمزش رو برا

ها  امیپ دبع قهیروشن شد و چنددق میرها کردم که گوش

 زده بود  حیمس شیکه دوشب پ ییو زنگ ها

 یامیناشناس و پ یتماس از شماره ا یادیتعداد ز و

که از لحنش به وضوح مشخص  زیآم دیسرآسر تهد

 تونه باشه  یجز مهرداد نم یبود که کس

بودم که  میکه درحال چک کردن گوش همونطور

از  هویبرق گرفته ها شدم و  نیزنگ خورد ،ع میگوش

بود ،جواب  بی،به شماره نگاه کردم،عج دمیجام پر

رو خاموش کنم که دوباره  میندادم ،خواستم گوش

 زنگ خورد ،

 یرو جلو یدکمه سبز رو فشردم و گوش ناخداگاه

 گوشم گرفتم ،اما حرف نزدم 

 



 که گفت : یخانوم یصدا دنیشن با

 ؟یریام انی_خانوم مر
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 ؟یریام انی_خانوم مر

  دیی:بله خودم هستم بفرماانی_مر

 

اون خانوم استرسم  یحرف ها دنیبا شن هرلحظه

  شدیم شتریب

 دی،لطف کن میپدرتون برداشت ی_شمارتون رو از گوش

 ... مارستانیبه ب دیایب

،فقط خانوم بابام حالش  امی:باشه ،باشه االن مانی_مر

 چطوره ؟

 کردن و... یمغز _متاسفانه سکته

 نیاز دستم افتاد وپخش زم میجمله اش گوش دنیشن با

،از اتاق خارج شدم  ادینفسم باال نم کردمیشد حس م



با  ایکاناپه نشسته بودن ،رو یو پدرش رو ای،رو

چشماش متعجب شدو بلند شد سمتم اومد و  دنمید

 گفت:

 

شده؟چرا رنگت  یحالت خوبه؟چ زمیان،عزی:مرای_رو

 ده؟یپر

 بابام  ای:روانی_مر

 اومد و گفت: رونیاز اشپزخونه ب مهیسراس ایرو مادر

 کرده؟ داتیدخترم ؟پ ی_پدرت چ

 تکون دادمو گفتم : یرو به عالمت منف سرم

 :مرد ...انی_مر

 

 نشستم و بغضم شکست  نیزم یخوردمو رو سر

 پاش نشست و گفت: یاومدو رو ایرو پدر

ک  یارستانمیبه ب می_خداصبرت بده دخترم ،باشو بر

 بردنشون 



به  یپشت دستم اشک هام رو پاک کردم و سر با

و خود  ایعالمت مثبت تکون دادمو بلند شدم ،با پدررو

  میکه گفتند رفت یمارستانیسمت ب ایرو

 

 مارستانیتر از همه راه افتادمو سمت ساختمون ب جلو

 یپرستار شخوانیپ یبه حالت دو رفتم ،جلو

 گفتم  هیگر باستادمویا

بابامو اوردن  دیگفت دی:شما به من زنگ زدانی_مر

 نجایا

 _اسم پدرتون؟

 یری:آرمان،آرمان امانی_مر

 یجلو دستش سرچ کردو نگاه وتریکامپ یتو پرستار

به عالمت تاسف تکون دادو  یبه من انداخت وسر

 گفت :

 

 ،بردنشون سرد خانه  نیی_طبقه پا

زانو هام تحمل وزنم رو ندارن و  کردمیم حس

 سقوط کنم  نیزم یهرلحظه امکان داره رو



 ی،اسم پدرم رو گفتم و مرد میکه گفت رفت ییجا سمت

 گفت: ستادویروبه من ا

 تو یبر شهی_دخترجان نم

  نمیبابامو بب خوامی...م خوامی:آخه چرا ،مانی_مر 

تو  دی،اونوقت با یرو نداشته باش دنی_ممکنه تحمل د

 کنن ها ... یناکرده بستر ییخدا رو

 ام گفتم : یدر پ یپ یو با بغض و اشک ها کالفه

 ... نمی:آقا ترو خدا بذار بابامو ببانی_مر

 

 دیرو کش ییتکون دادو داخل رفت ،کشو یسر مرد

داشت داخل  پیبزرگ که ز یبه ساک هیشب یزیوچ

 کشو بود 

 برد و گفت: پیرو سمت ز دستش

 بگو  یدخترجان اگه تحملش رو ندار گمی_هنوزم م

 گفتم  کالفه

 زننیحرف رو که صد دفعه نم کی:آقا انی_مر

با  دیکش نییرو پا پیباال انداخت و ز یشونه ا مرد

قلبم  دویچیحس کردم دلم پ تیاون وضع یبابا تو دنید



راه  کردویفشرده شد ،بغض داخل گلوم داشت خفم م

دادوحس بهم دست  ینفسم رو بسته بود حس خفگ

که  دمیو شن شهیم اهیجلوچشم هام داره س کردمیم

 مرد گفت؛

بگو ،دختر جان  ی_مگه من نگفتم اگه تحمل ندار

 ه؟ییییخانوم ک نیحالت خوبه ،همراه ا

  دمینفهم یزیچ گهید دمویچندنفرشن یقدم ها یصدا

 

*** 

 

 :حیمس

 

 شده مامان؟ ی:چحی_مس

 یگذاشت و به معن شینیب یدستش رو رو مامان

 ساکت بمونم  نکهیا

از  مهیسراس نایپشت خط بود که مت یک دونمینم

و سمت مامان  رونیاشپزخونه آب قد به دست اومد ب

 سالمم کرد یرفت و هول هولک



 گفتم : نایبه مت رو

 شده؟ ی:چحی_مس

 کرده  یخودکش انایدا گهی:زن عمو زنگ زده منای_مت

 مامان داد زد  هوی

ه باش ،من پسر _مامان:احترام خودت رو داشت

نقشه شما آگاه  نیاز اولشم ازا شناسمیخودمو خوب م

 باالتر دینزدم کالهتون رو بنداز یبودم و حرف

.... 

 دینه که بنداز هیچ لشیدل دینیبب دیکرده ،بر ی_خودکش

 گردن پسر من 

مامان که از حرص قرمز شده بود رفتم و  سمت

 از دستش گرفتمو قطعش کردم  یگوش

 مامان؟ یخوری:چراانقدر حرص محی_مس

 گفت یچه چرت و پرت یدی_مامان:اخه تو که نشن

 ..مادر من  یباهاشون دهن ب دهن بش دی:نباحی_مس

ها از گور تو  شیآت نی_مامان:تو حرف نزن که همه ا

 دونمیفکرنکن نم شهیبلند م

 گفتم: متعجب



 :من؟حی_مس 

به  نقشونه چرا پا نایا یدونستی_مامان:آره ،تو که م

 رفتیم یکردیاول ردش م ؟ازیپاشون ادامه داد

 ؟یدیرس یا جهیهمه ادامه دادن به چه نت نیگه،اید

 دهیکه واسه ارث بابام نقشه کش جهینت نی:به احی_مس

 نیهم ا ششی،دخترعاشق پ یگرام یعمو نیبود ا

 نبود  شیب یوسط واسطه ا

 

زنگ خورد ،به  میبزنه که گوش یخواست حرف مامان

  زدینگاه کردم ،شماره آشنا م لمیموبا

 دادم  جواب

 :بله؟حی_مس
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 دیلطفا خودتونو برسون حی:آقامسای_رو

 شده  هوشیب انی...مرمارستانیب



 

 دمیونفهم دیانگار برق از سرم پر دمیکه شن یزیچ با

 یمتوجه شدم که جلو یوقت کنمیکارمیدارم چ

شدمو  ادهیپ نیکه گفت بودم ، از ماش یمارستانیب

 سمت در ساختمون  دمیدو

 ه؟یبستر نجایا یریام انی:خانوم مرحی_مس

  دی_چندلحظه اجازه بد

 ۱۰۷سالن ،سمت راست اتاق  نیهم ی_بله ،انتها

 

سالن رسوندم ،بدون درزدن  یخودم رو به انتها تند

 ایرو دنیدراتاق رو باز کردم و وارد اتاق شدم ،با د

کردم اروم  یسع اباشهیپدررو زدمیکه حدس م یومرد

و جلو رفتم ،بااون اقا سالم  دمیکش یقیشم ،نفس عم

  میکردمو دست داد

و  نییمن من کنان جلو اومدو سرشو انداخت پا ایرو

 گفت:

 

کرده امروز فووت شدن  ی:باباش سکته مغزای_رو

 شده  هوشیباباش تو سردخونه شوکه شد ب دنی،با د



 

بودنگاه  دترشدهیسف شهیبه صورتش که از هم رهیخ

 کردم 

 و اون اقا از اتاق خارج شدن  ایتر رفتم ،رو جلو

بهش  یبود و سرم دهیکه روش دراز کش یتخت سمت

 وصل بود رفتم 

صورتش خم  یرو بسته بود ،رو شییایدر یچشما

 نگاهش کردم  رهیشدم ،و خ

 

 ؟یپاش یخوای،نم زدلمیجان ،عز انی:مرحی_مس

 هویناخداگاه سمت صورتش برم که دراتاق  دستمو

که داخل اومد نگاه  یباز شد ،بلند شدم و به پرستار

 کردم 

 گفت: دنمید با

 

اقا  رونیب دیی؟بفرمایکنیم کاریچ نجای_اه اقا شماا

 دییبفرما
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 دیبا نکهیا بمونم ،اما مث ششیپ شتریب خواستیم دلم

 یها یصندل یرو رونیب  کردنیسرمش رو عوض م

کنار در اتاقش نشستم  واریبه د هیرنگ انتظار تک یآب

بخاطر فوت پدرش  یلیو با پاهام ضرب گرفتم ،خ

 تنها خدا آگاه بود  یناراحت نیناراحت بودمو ازا

 

 اومد ،بلند شدمو روبهش گفتم: رونیاز اتاق ب پرستار

 

 ومد؟یخانوم به هوش ن دی:ببخشحی_مس

به باال بهم انداخت عشوه  نییاز پا ینگاه پرستار

 اومدو گفت: یخرک

 _خواهرتونه؟

 صورتم کردمو روبهش گفتم: یچاشن یاخم

 

 کنه؟یم جادیا یری:تو جواب شما توفحی_مس



 تکون داد و گفت: یبه عالمت منف یسر

  ادیبه هوش م گهیساعت د کی_تا 

 بره که گفتم : خواست

 :محض اطالعتون ،خانوممه ...حیس_م 

 گرفت و رفت  یقره ا چشم

 خنک شد ،پررو ... دلم

 

گذشته بود   میون۱۱ساعتم نگاه کردم ساعت از  به

به  رهینشسته بودم و خ یهمون صندل یهمچنان رو

تو فکر فرو  قیو عم مارستانیکف ب یها کیسرام

 رفته بودم 

 

 یکنه ،دلم برا یباعث شده که پدرش سکته مغز یچ

سخته  یلی،فووت پدر خ دمشیفهمیم سوختیم انیمر

 که مادرش رو هم از دست داده  شتری،اما واسه اون ب

 

 لمیرشته افکارم پاره شد ،موبا لمیزنگ موبا یصدا با

 دراوردم از خونه بود  بمیرو از ج



 

 :بله مامان؟حی_مس

 زد؟ بتیکجا غ هویتو معلومه  حی_مامان:سالم ،مس

اومده  شیپ یاز دوستام مشکل یکی:واسه حی_مس

  امی،شب خونه نم

 _مامان:خبر بده

 :فعال خداحافظ حی_مس

 

انگشت شصت و اشاره ام گرفتم و  نیرو ما ب یگوش

دادم و پام رو  هیتک واریو سرم رو به د چرخوندمیم

خسته بودم  یلیپام گذاشتم و چشمام رو بستم خ یرو

که با  شدیداشت چشم هام گرم م گهی،انقدر که د

 چشم هام رو باز کردم  ایرو یصدا

 

خونه  دی،بر یشما خسته ا گمی،م حی:آقا مسای_رو

مرخص ک شد   می،منو بابا هست دیاستراحت کن

 خونه  مشیبریم

 



ساعت  کی،پرستار گفت  ستمی:نه خسته نحی_مس

  ادیبه هوش م گهید

 انداختم و گفتم : ینگاه میساعت مچ به

 ربع گذشته کیساعتش ، کی:از حی_مس
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 :انیمر

 

تمام بدنم رو فرا گرفته بود  ینیو سنگ یرگیت حس

که بابا  ستین یکس گهید نکهی،ا یی،تنها یکسی،حس ب

 صداش کنم 

 

سوزش دستم چشممو باز کردم ،تمام مدت که فکر  با

خواب بود که حرف هارو به  ی،انگار تو کردمیم

 دیسف یوارایانداختم د ی،به اطراف نگاه زدمیخودم م

  دی،پرده و تخت سف



انگار ،به  کردیم شتریاتاق غم دلم رو ب یروح یب

 که به دستم وصل بود نگاه کردم  یسروم

 

باز به گلوم  یشگیجام نشستم بغض هم یتو یسخت به

،نه  مییتنها یخودم ،نه برا یچنگ زد ،اما نه برا

روز  ی،برا ستین گهیکه د یپدر ی،برا میکسیب یبرا

 ییروز ها ی،برا میقدرشو ندونست مویکه داشت یها

 پدرم گذشت  یها یمهر یکه با ب

 

و بدون توجه به خون  دمیرو از دستم اروم کش سرم

و از تخت  دمیکش نییرو پا نمیراه افتاده از دستم ،آست

  نییاومدم پا

پشت دستم اشکم رو پاک کردم و کفش هام رو  با

 رونیبه ب یو دراتاق رو باز کردمو قدم دمیپوش

 گذاشتم 

 

 یاز رو مهی،سراس کردیم کاریچ نجای،اون ا حیمس

  ستادیکنار در بلند شدو رو به روم ا یصندل

 



 یبیغم عج دنمیاشک هام شدت گرفت ،با د دنشید با

 صورتش رو فرا گرفت 

 پشت سرم اومد یم ،پرستارکنارش رد شد از

 شی_اه خانوم کجا ،سرمت که تموم نشده چرا کند

 ممکنه رگت پاره بشه  ینگفت

 با ماست  تشیمسئول اونوقت

 رو برداشتم  یتوجه بهش قدم بد یب

 بود که گفت: حیمس

 دینداشته باش شیبا من ،کار تشی:مسئولحی_مس

  ستی،حالش مساعد ن

 

 یحس خفقان مارستانیب یدر خروج رفتم،فصا سمت

اروم داره  حیمس کردمیحس م کردیم جادیرو در من ا

  ادیپشت سرم م

 

آزاد که به  ی،هوا دمیکه رس مارستانیب اطیح به

 صورتم خورد تازه انگار تونستم نفس بکشم 

 



 و پدرش سمتم اومدن  ایرو

  ختمیریصدا اشک م یجلو در نشستم ،ب یپله ها یرو

 

 ؟یخوب زمیان،عزی:مرای_رو

 «خوبم»پاک کردمو اروم لب زدم  اشکمو

پاش نشست و  یروبه روم قرار گرفت و رو ایرو پدر

 گفت:

 

 ایخودت ب ،بهیکنیخودتو نابود م ینجوری_دخترم ا

 زود ... یکی رید یکی، میریمیم یروز هیهمه ما 

 

ما مثل همه  یزندگ طیاگه شرا دی:اره اما شاانی_مر

راحت تر  دیشا میبود،اگه منو پدرم با هم خوب بود

اما االن ....االن اصال حالم  ومدمیموضوع کنار م نیباا

با  شدیکه م کنمیرو م یی،همش فکرروزا ستیخوب ن

 یباعث و بان می،اون نامادر مینبود مویهم خوب بود

 فاصله ما بود  نیا

 با هم  مینذاشت که ما خوب باش اون



 

کدوم  چیشده بود ه سی،تمام صورتم از اشک خ 

من حرف بزنم و  خواستنی،انگار م زدندینم یحرف

 شم  یخال

 

 یسود چیه یگیکه م ییزایچ نی_دخترم فکربه ا

 ندهی،آ یفکرکن ندهیکن به آ ینداره ،اروم باش و سع

 خونه ما  میاما گذشته نه ،حاال پاشو بر رهییقابل تغ

 

 کمکم کرد که بلند شم  ایرو

حرف ،و با هم  ومدنیپشت سر ما م ایو پدررو حیمس

  زدنیم

مدام  ایرو یاز ساختمون تا درب خرچج ریمس یتو

اما من حالم  دادیم میو دل دار رفتیقربون صدقه ام م

 دست خودم نبود

 نیقلبم نشسته و به ا یرو یبزرگ یرگیت کردمیم حس

  شهیها پاک نم یراحت

سمتم اومدو گفت  حیمس میدیها که رس نیماش یجا به

: 



 

  زمیعز رسونمتی:من محی_مس

 سرم رو تکون دادمو گفتم: اروم

تو  یلی:نه تو برو خونتون استراحت کن خانی_مر

  یزحمت افتاد

ها  بهیمثل غر ان،چرایمر هیچه حرف نی:احی_مس

  زمیعز یزنیحرف م

 و پدرش نگاه کردم  ایرو به

درب حلو  حیبه عالمت مثبت چشماشو بست ،مس ایرو

دررو نشستم  یو وقت نمیرو باز کردو منتظر شد بش

 بست 

رو روشن کرد سرم  نیخودشم اومد نشست و ماش و

رو  سمیاز اشک خ یچسپوندم و چشما شهیرو به ش

 بستم

 

از جلو چشمم  لمیگذشته مثل ف کردویدرد م یلیخ سرم

 ی،مدام حرف ها و رفتار ها کردیرهام نم شدویرد م

  دادیمنو بابا رو بهم نشون م

 



بود  هیمنو پدرم با هم سم یرفتار ها یو بان باعث

که به  یی،اون بود که با کاراش و حرفاش و تهمت ها

 با هم  میمن زد نذاشت منو پدرم مثل سابق باش

 

حس نفرت و انتقام سراسروجودم رو  هیفکر به سم با

خودم  یدست ها نیبا هم خواستیفرا گرفت دلم م

 خفش کنم 

 ستین یبودچرا خبر ومدهین مارستانیچرا ب اصال

 ازش ؟
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دستم چشمم رو باز  یرو ینشستن دست گرم با

 کردمو به دستم که از خشم مشت شده بود نگاه کردم 

 

 مهربان بهم انداخت و گفت  ینگاه حیمس

  زمی:بازکن مشتت رو عزحی_مس



 یدستم رو باز کردم ،انقدر که انگشتام رو تو اروم

کف دستم افتاده  یناخنم تو یدستم فشرده بودم که جا

 بود 

 گفتم : حیرو به مس اریاخت اب

 خونه بابام؟ یبری:منو مانی_مر

 ؟ زمی:اونجا چرا عزحی_مس

  رمیبگ هیانتقامم رو از سم خوامی:مانی_مر

 :اما ...حی_مس

 بزنه ساکت شد  یحرف اومد

 گفتم : دمویچرخ سمتش

 ؟؟؟ی:اما چانی_مر

 .. انیمر یندار ینامادر گهی:دحی_مس

تموم شدن جمله اش نگاهش رو ازم گرفت و به  با

 شد  رهیجاده خ

 دمیپرس نیهم یبرا هیمنظورش چ دمینفهم

 ؟؟؟یچ یعنی:انی_مر

 

**** 



 

 حیمس

 

ماجرارو بهش بگم که پدرش  نیچطورا دونستمینم

 رو به تقل روسونده  شینامادر

 

 یواسم گفت که چه اتفاق ایپدررو شیلحظه پ چند

از  یکی ایافتاده و گو شیپدرش و نامادر یبرا

شده به  انیحال پدر مر یایهاشون که جو هیهمسا

کن از  شهیکه متوجه م ایاومده ،پدررو مارستانیب

 شهیم انیعلت سکته پدر مر یایهاشونه جو هیهمسا

رو  انیو پدر مر یهم علت مرگ نامادر هیکه همسا

  کنهیم فیتعر

 

اگه  هیمنظورم چ دهیحاال که دوباره ازم پرس دونمینم

رو داره  یکی نیا دنیافتاده ،تحمل شن یبگم چه اتفاق

 نه ای

 

  گهید ؟بگویزنیچرا حرف نم حی:مسانی_مر



بهت  گمیآروم باش م زمی:باشه عزحی_مس

 که بگو  ستیاز مرگ بابا بدترن گهی:دانی_مر

ه کرده ک فیهاتون تعر هیاز همسا یکی:حی_مس

خونه اما از داد و هواراش متوجه  رهی...پدرت م

 مهیناآشنا سراس یخونتون بوده ،مرد یکه کس شنیم

 یخواهش و تمنا ها یو صدا شهیاز خونتون خارج م

 بلند  یآخ یو بعد صدا تینامادر

 

و  شنینگران م تونیدرب خونه باز بوده همسا چون

 داخل که با پدرت... رنیم
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 جمله ام رو نگفتم و سکوت کردم  هیبق

و دوباره سرش رو به  یزد به صندل هیتک دویچرخ

 داد و چشم هاش رو بست  هیتک یصندل یپشت

 



باهاش حرف بزنم و  کردمیم یسع ریکل مس یتو

 ایبه خونه رو کردیسکوت م شتریارومش کنم اما ب

پدرش پارک کردمو  نیپشت سر ماش میدیکه رس

  انیرو به مر دمیچرخ

  انی:مرحی_مس

هاش رو باز کردو نگاه پراز غمش رو بهم  چشم

 دوخت 

  خوامتیچقدر م یدونی:محی_مس

  دیهاش گل انداخت و نگاهش رو ازم دزد لپ

،به همون  خوامتی:به همون اندازه که محی_مس

بهم قول بده   نمیغم نگاهت رو بب خوامیاندازه هم نم

 باشه؟ یزیکه انقدر تو خودت نر

 یلب تشکر ریبه عالمت مثبت تکون دادو ز یسر

 شد  ادهیکردو پ

 

کردمو راه افتادم  یشدم باهاشون خداحافظ ادهیپ منم

خراب  یلی،اما خونه نرفتم ،دلم گرفته بود و حالم خ

شب بود و  کیبه  کیبود به ساعت نگاه کردم نزد

 یرو از رو میبود ،گوش دهیبر امونم رو الیفکروخ



داشت برد برداشتمو شماره مسعود رو گرفتم و به 

غرق در  یصدا ودوصل کردم   بعداز چند ب ستمیس

 ... دیچیپ نیکل ماش یخوابش تو

. 

. 

. 

 :یراو

 

 خراب است  بیعج انیشده است و حال مر صبح

 شانیبه صبح رسانده است و حال پر هیرا با گر شبید

 تراز هرلحظه است  قراریو ب

در آرام کردنش دارد اما  یو سع ندینشیکناراو م ایرو

 است دهیفایب ایگو

شود و افسوس ها خورده  ختهیاشک ها ر نیا دیبا

 ... ردیشود تا انتها آرام گ

 

سمت  ایو رو انیمر اویبه همراه مادررو ایپدررو

  روندیم مارستانیب



مادرو  و زدیریصدا اشک م یب انیمر ریتمام مس یتو

  شودیروان م شانیحال او اشک ها دنیبا د ایرو

 

 حیمس نندینشیم مارستانیب اطیاز ح یگوشه ا در

،اما  شودیم مارستانیب اطیوارد ح مهیسراس

و خود را به پدر  دودیسمت ساختمان م ندیبیآنهارانم

،بعد از انجام کارها آرمان را همراه با  رساندیم ایرو

  برندیبه بهشت زهرا م نیماش

که پدرش درآن  ینیپشت سر ماش انیو مر حیمس

 نیبه ماش رهیخ انی،مر روندیابد خفته است م یبرا

 درارام کردن او دارد  یمدام سع حیمس زدویریاشک م

 

پدرش را کنار قبر مادرش   رسندیبهشت زهرا که م به

  سپارندیبه دست خاک م

جان  یجسم ب یبررو خواهدیکه م یمرد یجلو انیمر

  گذاردیو نم ردیگیرا م زدیپدرش خاک بر

 یبرا حیمس رندویگیم انیمر یاز بازو ایرو مادرو

  ردیآرام گ یتا کم اوردیآب م انیمر

 



اش  یغده اشک کندیحس م گریکه د کندیم هیگر انقدر

 خشک شده است 

 

قبر پدرش  یرا از رو انیمر ی،به سخت شودیم ظهر

او همچنان به پشت  اما برندیو با خود م کنندیجدا م

  کندیسرش که قبر آرام گاه پدرو مادرش است نگاه م

 

که او رادر  خواهدیاز آنها م شوندیکه م نیماش سوار

 کندیبه ناچار قبول م حیاش بگذارند ،مس یخانه پدر

که پلمپ  یبا درب منزل رسدیاش که م ی،به خانه پدر

 ...شوندیشده است مواجه م
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  گردندیبرم ایرو یخانه پدر به

 



 انیمر ی،حال روح گذردیروال م نیهفته به هم کی

و مادرش و الخصوص  ایرو یبه نسبت کمک ها

لحظه  کیکه شبانه روز از کارش زده است و  حیمس

 بهتراست  گذاردیرا تنها نم انیهم مر

 

ند ،از انجا که کرده ا هید یادعا هیو پدر سم برادر

که اعم از خانه و  یآرمان فووت شده است ،اموال

که داشته است ، دادگاه به خانواده مقتول  یمغازه ا

 ، دهدیم

اش را وقاب  یتا لوازم شخص رودیفقط م انیمر و

 عکس مادرش را بردارد 

 

**** 

 

 :انیمر

 

و من بهتر شدن حالم  گذرهیهفته از فوت بابا م کی

 حیو پدرو مادرش و اللخصوص مس ایرو ونیرو مد

  دونمیم



 

و چهار ساعت باهام در تماس  ستیمدت ب نیا یتو

تنها باشم ،با حرف  ذاشتیدنبالم و نم ومدیبودو م

حالم رو بهتر  دادیکه بهم م ییها دیقشنگش و ام یها

 کرد 

 

 نامیایهفته هست که من خونه رو کی شترازیب االن

 کشمیازشون خجالت م یلیخ نجامیا نکهیوراستش ازا

هفته  کی نیا یرو ندارم برم ،تو ییهم جا ی،از طرف

 رو کالس رفتم  روزیتنها د

 

رها  یماه نمونده و من هنوز ماجرا انیبه پا یزیچ

 رو تموم نکردم 

دانشجو ها فرصت خواستند ،استاد  شتریاونجا که ب از

 رو هم مهلت داد  گهیدو هفته د

 

  حهیکه مس دونستمیزنگ خورد ،م میگوش

 دنیبه صفحه نگاه کنم جواب دادم با شن نکهیا بدون

 که بهم القا شد بستم... یصداش چشمم از ارامش



 

 خودم چطوره؟ ی:خانومحی_مس

  زمی:امروز بهترم عزانی_مر

قربونش برم ،من برم کارخونه که االن  ی:احی_مس

دارن ،گفتم اول باتو حرف بزنم  یزنگ زدن کارفور

 د برم بع رمیبگ یانرژ

 

 لبم نقش بست و اروم گفتم : یرو یلبخند

  زمی:برو عزانی_مر

 :خدافظ عشقم حی_مس

 

 میبه شالم مشک یتخت گذاشتم و دست یرو رو میگوش

حرف  شیبا گوش ایرفتم ،رو رونیاز اتاق ب دمویکش

اشپزخونه  یمدت تو نیو مادرش طبق روال ا زدیم

 بود 

 

 رفتم و گفتم  سمتش

 من براتون انجام بدم؟ دیندار ی:کارانی_مر



 زدو گفت: یلبخند مادرش

 

  نیبش شمیپ نجای_نه دخترم فقط هم

 که اشاره کرد نشستم و گفتم : ییجا به

ازتون  یبا چه زبون دونمی:حاج خانوم واقعا نمانی_مر

بهتون زحمت دادم و  یلیمدت خ نیتشکر کنم تو ا

 شمام  ونیواقعا مد

 

 د و گفت:کر یتصنع یسمتم برگشتو اخم مادرش

 

بهت گفتم دوست ندارم  یحرفا زد نی_قبال که هم ازا

 یندار یما فرق یبرا ای،تو با رو یحرفا بزن نیازا

  زمیعز

 

 گفت  دویسرم رو بوس یاومدو رو جلو

 میهمه ما خوشحال یینجایا نکهی_ازا
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 :حیمس

 

فوت شده بود دورادور  انیکه پدر مر یمدت نیا یتو

در تماس بودم با  کردمویم تیریکارخونهرو مد

،از خودم تا  زدمیسر م رفتمیکوتاه م یمعاونم ،گاه

بودم که تونسته بودم کارخونه به اون  یراض یحدود

 پاش نگه دارم  یرو رو یبزرگ

 

 نیساعت هفت رفتم کارخونه ،اما انگار ا یحدودا

عادت شده بود برام  دمیدیرو م انیرکه تندتند م یمدت

 نیسراغم اومده بود و هرچقدر ا یقرار یحالت ب هی

خودم رو با  یپا و اون پا کردم اروم قرار نگرفتم ،کم

 دهیفا یکارخونه مشغول کردم ،ب اطینگاه کردن به ح

 بود انگار 

گفتم  یرو برداشتم اما به منش لمیو کت و وسا فیک

  گردمیکه بر م

 



داره بهم توجه  یادیز یمنش نیا کنمیحس م دایجد

 ارهیب ییمش قربون چا نکهیا ی،مثال به جا کنهیم

دو بار در طول  یکیقبلنا  ارهیم ییخودش چا ی،منش

برگه ها اما حاال  یامضا یبرا ومدیم یساعت کار

دارم  یکار نهیاببیم ییامضا برگه ها و چا یبجز برا

  ندازهیم انایدا ادینه ظاهرش منو  ای

که با مامان  یاز اون شب و تلفن گهیانا،دیاه گفتم دا

مرده  ایحرف زدن ازشون خبر ندارم که زنده است 

... 

 ازدهیشدمو روندم تا خونه ،تازه ساعت  نمیماش سوار

 قرار بودم  یبود که انقدر ب

شماره که  نیشد ا یکه پس چ ردادهیمامان گ هیمدت

قرار بذارم ،هربار  هیزنگ بزنم  یقرار بود به من بد

 نیخوایو م نیحرف که ...ازم خسته شد نیمن هم با ا

  چونمیپیموضوع رو م نیمنو دک کن

 

 یاز خواستگار یتا چهلم پدرش نگذشته حرف خوامینم

قرارشم  یتاب و ب یزده بشه ،خدا آگاهه که چقدر ب

 کنم تیرعا دی،اما درهرصورت با

 



 کنمیم دایپ یچه حال دنشیکه هربار با د دونهیم خدا

ساله که ذره  کیبه  کیکه نزد یسخته دختر یلی،خ

کرده درسته  شهیذره عشقش وارد قلبت شده و ر

 دنشی،اما من هربار با د میماه باشه که باهم کی دیشا

 شتریکه دوست داشتنم نسبت بهش ب کنمیحس م

  تپهیم داشتنش یبرا شهیتراز هم قراری،قلبم ب شهیم

 کنهیصورتش رو رسد م شهیمشتاق تراز هم چشمام

 *د*نشه....ی،و ...ولب هام مشتاق ب*و*س*

 

باز کردمو رفتم داخل ،مامان نبود و  دیبا کل دررو

 هم که خواب بود  نایمت هیریبتول گفت رفته خ

تخت  یاتاقم رفتم و کتم رو دراوردم و رو سمت

 دمیتخت با همون لباس ها دراز کش یگذاشتم و رو

ه راه نفسم رو بسته بود رو ک رهنمویپ یی،دکمه باال

دراوردمو  بمیاز ج مویباز کردم و همزمان گوش

که شماره  رمیرو بگ انیخواستم که شماره مر

 افتاد... میگوش یکارخونه بود که رو
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 «بله؟»دادم  جواب

تماس گرفتن  یگیب یاز دفتر اقا انمهریک ی:آقای_منش

 کارخونه  انیگفتن که م

 خوانی:مگه قبال هماهنگ کرده بودن که محی_مس

 قرارداد ببندن؟

رفت بهتون  ادمیمهندس من  یاقا دی:بله ببخشی_منش

 فیتماس گرفتن و گفتن که تشر روزیاطالع بدم که د

  ارنیم

 

تو  یریو م یایصددفعه م ی:خانوم شما روزحی_مس

س من از کجا متوجه بشم پ یایم یاتاق من واسه چ

با ما قرارداد ببنده ،علم  خوادیم گهیشرکت د هیکه 

 دارم؟؟؟ بیغ

 

 من من کنان گفت: یمنش

 جناب مهندس فراموش کردم  دیببخش یلی_خ



 گفتم: حوصلهیب

خودمو  گهیساعت د کیخوب تا  یلی:خحی_مس

  رسونمیم

شماره  دمیموهام کش یال یرو قطع کردمو دست تماس

 رو دم گوشم گذاشتم  یرو گرفتم و گوش انیمر

اروم  دمیاز چند بوق جواب داد ،صداش رو که شن بعد

رفتم  سیتخت بلند شدمو سمت سرو یگرفتم از رو

به موهام  یدست و رومو شستمو خشک کردم ،دست

رو برداشتم و از اتاق خارج  لمیو کت و وسا دمیکش

ه تازه از ک دمیرو د نایمت نییشدم ،از پله ها که رفتم پا

 متعجب گفت: دنمیشده بود ،با د داریخواب ب

 

 ؟ی:اه خونه انای_مت

 دارشدنهی:ساعت خواب ،چه وقت از خواب بحی_مس

 خواب آلو 

 مارمیبودم با ب میگوش یتا صبح پا شبی:بابا دنای_مت

  زدمیحرف م

 نقدرخستهیکه ا گهیوقت د هی یذاشتی:خوب محی_مس

  ینش



 ؟یریم ی،وقتمون کمه ...دار شهی:نمنای_مت

 ؟یندار ی:اره کارحی_مس

 خداحافظ ی:نه مرسنای_مت

که برم ،بتول مالقه به دست  دمیدر کفشامو پوش جلو

 زوداز اشپزخونه خارج شد و گفت:

 د؟یمونی_اقا ناهار نم

 :نه کار دارم حی_مس

 

خونه خارج شدمو سمت کارخونه حرکت کردم به  از

هم  گهیو دو نفر د یگیب یاقا دمیکارخونه که رس

 رفتم داخل ... عیاومده بودن و داخل اتاق بودن ،سر

 

**** 

 

 :انیمر

 



 میاونجا هستم رفتم،گوش هیاتاق مهمان که مدت سمت

برداشتم و شماره رها رو گرفتم و  زیم یرو از رو

 قرار گذاشتم  هی یعصر یباهاش برا

 

 ایگواه از اومدن پدرو خواهر رو رونیدر از ب یصدا

 رونیسرم مرتب کردمو رفتم ب یرو رو داد،شالمیم

باهام احوال  یمدت به گرم نیطبق روال ا ای،پدر رو

 ، میناهار نشست زیکردو دور م یپرس

خانواده با مهمان که من باشم رفتار  نیخوب ا انقدر

من خودم  یمهمانه ،منته کردیکه ادم حس نم کردنیم

راحت که نکنه  کردمیموذب بودم و با خودم فکر م

همه خجالت زده ام  شترازیب نینباشن با وجود من ا

  کردیم

 

تشکر کردمو کمک  ایاز صرف ناهار از مادررو بعد

  میرو جمع کرد زیکه م میکرد

نشستم ،به صورتم  نهیآ یاتاق برگشتم و روبه رو به

 ریشده بود ،ز شهیتراز هم روحینگاه کردم ،چقدر ب

 گود افتاده بود  یچشمام تا حدود



حالم رو بد کرد ،هرچند که تونسته  یلیبابا خ گمر

حال اون هارو هم بد  نکهیا یبرا گرانید شیبودم پ

 یعاد ینکنم و ناراحتشون نکنم خودم رو تا حدود

بکنم و  شیکار تونمینشون دادم اما درونم رو که نم

  دهیمثل خوره به جونم افتاده ،و عذابم م نیهم

 

 سیموهام دراوردم و سمت سرو یرو از رو شال

داخل اتاق رفتم و بعداز شستن دست و صورتم و 

برگشتم و موهام رو شونه  نهییخشک کردنش سمت آ

،شال  دمیپوش یزدمو باال بستم ،شلوار مانتو مشک

شالم دادم  ریسرم انداختم و موهام رو کامل ز یمشک

 ای،رو دمرو برداشتم و از اتاق خارج ش میو گوش فیک

 گفت: دنمیبا د

 ؟یریم رونی:بای_رو

 گهیقراردارم ،د مارمیبا رها ،ب زمی:اره عزانی_مر

 ندارم  یادیقصه اش رو کامل کنم ،فرصت ز دیبا

 :پس صبر کن لباس بپوشم برسونمت ای_رو

زدم و  یشونه اش گذاشتم و لبخند یرو رو دستم

 گفتم:



هوا  کمی خوامی،م رمیخودم م زمی:نه عزانی_مر

 بخورم 

از مادرش که طبق  یگفت و بعد از خداحافظ یا باشه

و از  دمیمعمول در آشپزخونه بود کفش هام رو پوش

 خونه خارج شدم 

مدت خرج و مخارج کفن و دفن بابا و سنگ  نیا تو

قبرو خود قبر و همه رو با فروش چند مثقال طال که 

بودو مامان اون موقع ها پنهان کرده  میازمال بچگ

هاشون بفروشن رو  یدست تنگ بود که مبادا موقع

 یلیکه خ میهفت روز خونه مادر پدر نیفروختم اما ا

فوت شده بودن توسط عمه ام اونجا  شیوقت پ

هفت روز رو عمه ام داد  نیخرج ا بایبرگذارشدو تقر

هم  یدل خوش نینداشتم ،اما همچ ی،با عمه مشکل

که  ی،روزگار اونجور انیمر الیخیب ییازش ندارم ،ه

 یبه سازش برقص دیو تو هم با چرخهیره مدوست دا

.... 
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رفتم و تمام مدت به  ادهیرو پ ریاز مس یلیخ

 یو به اطراف توجه کردمیروم نگاه م رروبهیمس

گرفتم و خودم  یپاهام تاکس ینداشتم ،با حس خستگ

 دنیرو به کافه رسوندم ،درکافه رو که باز کردم ،با د

 تکون دادم  یبود براش دست زیرها که پشت همون م

از  یسمتش رفتم ،بلند شدو باهام دست داد،نگاه و

 به باال بهم انداخت و گفت: نییپا

 _رها:حالت خوبه؟ 

لبام نقش بست و سرمو به عالمت  یتلخ رو یلبخند

 دادم  مثبت تکون

 یبپرسم چرا مشک شهیجان م انیمر دی_رها:ببخش

 !؟یدیپوش

 جلو دستم دوختم و لب زدم  زیرو به م نگاهم

 :پدرم فوت شدهانی_مر

 که لحنش پراز تاسف شده بود گفت: رها

 ؟ ی_رها:چرا؟ک

 یهفته هست ،براثر سکته مغز کیاز  شی:بانی_مر

  دونمیم یا گهید زیکه من علتش رو چ

 



موضوع حرف بزنم  نیبخوام درباره ا نکهیا بدون

 ادامه دادم 

 ،چه خبر از خودت؟ می_بگذر

 گهیموضوع فکرکرده بودم که د نیدرباره ا انقدر

 مغزم ِارور داده بود 

 

،البته اگه به گذشته فکر نکنم  گذرهی_رها:شکر م

  ستیبد ن نی،همچ

 هی:گذشته ،هرچند ارزش فکرکردن نداره،اما انی_مر

 ای لمیف کیکه مثل  نهیه ،اونم اخوب یلیخ زشیچ

تفاوت که  نیازش عبرت گرفت ،باا شهیداستان م

 ینقش اصل ای گریخودت به وجود اومده و باز یبرا

 ایخوب  یو کامال اتفاق ها یاون داستان خودت بود

 ییها یبد،پس گذشته با تموم  یبدش رو حس کرد

که هربار به  هیخوب قیکه ممکنه داشته باشه ،اما رف

که  یاتفاق گهیکه د کنهیگوش زد م ای، دهیم ،درس مآد

 ... یاالنته رو تکرار نکن یباعث ناراحت

 



که مقصر  یی_رها:حرفت رو قبول دارم اما تااونجا

 ی،اما گاه میکه برامون افتاده خودمون باش ییاتفاقا

که مقصر  یاندو با اتفاق بد انیاوقات مقصر اطراف

 ... مونهیجز حس انتقام برات نم ی،حس هیا گهیکسه د

 

اومدن کافه دار حرف رها نصفه موند با وجود  با

 یکرده بودم ،بستن یسرد اما هووس بستن یهوا

درونم کاسته کنه  و اما  شیاز آت دیسفارش دادم شا

 قهوه تلخ سفارش داد  شهیرها مثل هم

 

دار رفت که سفارش ها رو اماده کنه ،رها به  کافه

 شدو ادامه داد  رهیبود خ زیم یرودست هاش که 

بودن  انیگذشته من ،اطراف الی_رها:مسبب فکرو خ

خانه با وجود نگاه  میتیاون  ینه من ،اون روزا تو

در من به وجود  یتازه ا یاون پسر حس ها یها

نرم  نجایوقت ازا چیه خواستیاومده بود ،انگار دلم م

که در طول روز  یپسر یعادت به نگاه ها هی،حس 

به  یوابستگ سبود که ح یبه دختر رهیخ یساعت مین

 کرده بود  دایاون پسر پ ینگاه ها

 



و من هرروز منتظر نگاه  گذشتیهم م یاز پ روزگار

 ومدیوجذاب اون پسر بودم ،هرروز که نم رهیخ یها

افتاد که مبادا  یشور م یدلم انگار ومدیم ریاگه د ای

با  یاد،ولین گهید ای، واسش افتاده باشه یاتفاق

هام  یتمام نگران یبرا شدیم یاومدنش انگار ارامش

اون پسر که  منو نیب یماه بدون حرف  خاص۶،

 یروز که برا هیگذشت ، دونستمیاسمش روهنوزم نم

 شیاز پ ای یاتفاق دونمیرفته بودم ،نم رونیبه ب دیخر

با  ابونیخ ی،اما تو گهید زیهرچ ایحساب شده بود 

 رهی،با همون نگاه خ دنمی،باد میهم چشم تو چشم شد

  ستادمیا ستاد،ناخداگاهیاش ا

 یسمتم اومد وحاال رو به روم با فاصه کم یقدم

  میبود ابونیبود ،و کنارخ ستادهیا

نگفتم ،اما  یزیانداختم و چ نییحرف سرم رو پا بدون

به من قلبم شروع به تند زدن  شیکیهمه نزد نیازا

 یخاص یو نفسام نا منظم شده بودو حالت هاکرده بود

که تا حاال باهاش رو به رو  ومدیدر من به وجود م

 دنیبود ،با شن ینیریش یلیخ ینشده بودم ،حس ها

 یحس ها نیشد انگار ،وا یکه زد ،ته دلم خال یحرف

 حس ها شد ... نیا یترو خجالت چاشن دیشد بایز
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 یحرف اضافه ا ای ینیمقدمه چ چیهوا بدون ه یب

 گفت :دوستم داره 

 بودم  دهینشن یکه جز مادرم تا حاال از کس یا جمله

 یلیرو باال گرفتمو بهش نگاه کردم ،نگاهش خ سرم

،نتونستم به چشم هاش  رایو گ نیبود، سنگ نیسنگ

 ریخون رو ز دنیتم ،دوانداخ نیینگاه کنم ،سرم رو پا

که چطور صورتم از  کردمیپوست صورتم حس م

 خجالت سرخ شد 

 

 یو صدا شدمینگاهش داشتم ذوب م ینیسنگ ریز

که چطور خودش رو به  دمیشنیضربان قلبم رو م

  کوبهیام م نهیس

 

باال اوردم در  یرو جزم کردمو سرم رو کم عظمم

 که بتونم نگاهش کنم اروم لب زدم  یحد



  دونمی_رها:من اسمتون رو هم نم

لبش نقش بست و چشم هاش از  یجذاب رو یلبخند

 برق زد  یخوشحال

رنگش تمام صورتم رو از  یتوس یاون چشم ها با

 نظر گذروندو گفت:

  دونمیعوضش من اسم تو رو م ،امایِ _اسمم حام

 نگاهش کردمو گفتم : متعجب

 _رها:از کجا؟

  گهید گهی:دی_حام

 

فکرش  گذشتیکه م هیو هر ثان روز گذشت اون

 المیو فکرو خ کردیدر روح و تن من رسوخ م شتریب

رنگش و جمله  یجذاب توس یشده بود اون چشم ها

 بار به من زد  نیاول یکه برا یا

 

و من هر بار به هر بهانه  گذشتیهم م یاز پ روزگار

،اما  نشستمیم دنشید یبرا اطیح یو تو رفتمیم یا

مثل  نشستیساکت و اروم نم گهیتفاوت که د نیباا

 نگاهم کنه  میقد



 

نگاهش شده  یهم چاشن طنتیروز به بعد ش ازاون

 بود 

از راه دور لب  یلبخند و گاه یچشمک و گاه یگاه

 بار بهم گفت ... نیاول یرو که برا یجمله ا زدیم

 

هم که  یو چند بار دمشیدیم رفتمیم رونیکه ب هربار

کافه اما من  میبا هم براصرار کرد که  دیمنو د رونیب

که قلبم داشت و دلم  یچرا با تمام عالقه ا دونمینم

 جانیه دیشا ایترس  هیبود که باهاش برم اما  یراض

 نذاشته بود که باهاش برم ،

 

 بایبودم و تقر دهیرخت خوابم دراز کش یشب تو هی

که مدت ها بود کنج  یبیشب بودو غم عج یها مهین

،حاال  ادیب رونیب ذاشتمیدلم پنهانش کرده بودمو نم

 ادیسر باز کرده بود و منو  یمیقد یاون شم مثل زخم

 گذشته سراسر تلخم انداخت 

 



 دمیکش یقیو نفس عم دمیکش سمیبه صورت خ یدست

 کردم که به گذشته فکر نکنم  یو سع

 

سمت خورد سرم رو  شهیبه ش یتقه ا نکهیحس ا با

اروم همون تقه رو  یپنجره برگردوندم ،باز صدا

 ،آروم بلند شدم و ... دمیشن
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 ینگاه رونیبلند شدمو سمت پنجره رفتم به ب آروم

 یاالتیو فکر کردم خ دمیکش ینبود ،پوف یانداختم کس

 شدم 

 

 به پنجره خورد  یزیبرم که دوباره حس کردم چ اومدم

 رهیترانه نگاه کردم خواب خواب بود ،اروم دستگ به

دستم گرفتم و پنجره رو باز کردم و  یپنجره رو تو

نگاه  اطیبردم و به ح رونیب یسرم رو از پنجره کم

 کردم 



 

بود و  ستادهیمحوطه ما ا اطیکه داخل ح یحام دنید با

باره همه غم  کی،به  کردینگاهم م قیعم یبا لبخند

رفت و با لذت به  ادمی شمیچند لحظه پ یو غصه ها

دهنم گذاشتم با  ینگاه کردم و دستم رو جلو یحام

  نییدست بهم اشاره کرد برم پا

شن بهش اشاره دادم که بذاره صبح  داریب دمیترسیم

،قبول نکرد،اومدم پنجره رو ببندم که به  نییپا رمیم

 اروم گفت  بزرگ اشاره کردو با لبخند یسنگ

  شکونمیرو م شتونی،ش یای:اگه نی_حام

 

حرفش  خواستیتخس شده بود که م یپسر بچه ا مثل

 بنشونه  یرو به کرس

رو  شهیتا چه حد کله شقه که اگه نرم ش دونستمینم

گذاشتم که اگه  نیا یدرصد پا کینه ،اما  ای شکونهیم

  وفتهیم یبشکونه چه اتفاق

 

زدمو اشاره  ای،دل رو به در نمشیبرم و بب گفتیم دلم

  نییپا رمیزدم صبر کنه م



تو و پنجره رو اروم بستم به خودم که اومدم  اومدم

سرم نبوده و با همون  یتازه متوجه شدم که روسر

بود باهاش حرف زدمو  ختهیبلندم که دورم ر یموها

و انقدر از اومدنش شاد شده بودمو غم هامو 

رو فراموش  میفراموش کرده بودم که نبود روسر

 کرده بودم 

 

اما شب ها احساس  یسرد بود با وجود بخار هوا

بلوز تنم بود شب  شهیهم نیبخاطر هم کردمیسرما م

 دمیسرافون پوش هیکه تنم بود  یهمون بلوز یها ،رو

سرم  یبستمو شالم رو رو رهیگ هیو موهام رو با 

 انداختم و آروم دراتاق رو باز کردم 

 رونیاز اتاق ب رفتم

 

و با  رفتمیدزد ها راه م نیع نیپاورچ نیو پاورچ اروم

رو  ییبودو جا کیچون تار کردمیدقت به راهم نگاه م

  دمیدیخوب نم

ام  نهیس یدستمو رو دمیکه رس یدر اصل یجلو به

 و دررو باز کردم  دمیکش یقیگذاشتم و نفس عم



 

و  یخال اطی،اروم دررو بستم اما با ح رونیب ورفتم

 مواجه شدم ینبود حام
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هم  یپنچر شدم و اروم جلو رفتم ،اخمام تو یریتا مثل

 رفته و سر کارم گذاشته  نکهیاز فکر ا دمیکش

 «یحام»تر رفتم و اروم صداش زدم  جلو

 

 که از پشت سرم گفت ییصدا با

 ؟ی_جون دل حام

لو اومدو دستش رو گفتم که ج ینیبرگشتم و ه سمتش

اش  گهیدهنم گذاشت و انگشت اشاره دست د یرو

 اش گذاشت و گفت ینیب یرو رو

 :هشششش ی_حام



رو به عالمت مثبت تکون دادم و به گل رز  سرم

 شینیب یهمون دستش رو که رو یکه تو یدیسف

  دمیگذاشته بود د

 

شد و گل رو  رهینگاهم رو گرفت و به گل دستش خ رد

 سمتم گرفت و گفت :

همه برنامه ام رو به  یدیکه کش یبلند نی:با هی_حام

 بد هم نشد  نی...اما همچ یختیهم ر

تر  قیزدو گل رو سمتم گرفت و لبخندش عم یچشمک

 شد و تو چشم هام زل زد و گفت :

  زمیعز ستیتو ن ییبای:به زی_حام

تم که از ته دلم زدم و گل رو از دستش گرف یلبخند 

صورتم  یجلو اومد ورو یمچ دستم رو گرفت و کم

 خم شد و گفت  یکم

خوشگل  یلیخ یباز و بدون روسر ی:با موی_حام

 بال .... یتر

 

 حرفش سرخ شد  نیکردم صورتم از ا حس



کردو  یانداختم که خنده اروم و قشنگ نییرو پا سرم

 مچ دستم رو رها کرد و سرش رو عقب برد 

 

 انگار تونستم نفس بکشم  تازه

 اروم گفتم : رهیبلکم قلبم اروم بگ دمیکش قیعم ینفس

  نهیازمارو بب یکس ترسمیبرم ،م گهی_رها:من د

اش دو کلمه  ندهی:مگه ادم بخواد با زن آی_حام

 جرمه؟ ایاختالت کنه گناهه؟

 

 یحرفش متعجب نگاهش کردم که چشمک دنیشن با

 عقب رفت و گفت: یزدو قدم

 ... زمی:به حرفم فکر کن عزی_حام

توب هوا تکون دادو از  یبزنم و دست یحرف نذاشت

 اون ور ... دیباال رفت و پر اطیدر ح یرو

 

 شده بودم انگار،نتونستم از جام تکون بخورم  مسخ

 ام ... ندهیزن آ شدیسرم اکو م یتو حرفش



بود برام و هربار با تکرارش قلبم  ینیریجمله ش چه

  گرفتیاروم م

 

ساختمون رفتم ،اروم راه اومده رو برگشتم و  متس

تخت  ری،و ز دمییوگل رو بو دمیتختم درازکش یرو

گذاشتم و چشم هام رو بستم و غرق در فکر چند 

 شدم .... شیلحظه پ

 

 :انیمر

 کافه دار رها ساکت شد و کافه دار گفت: بااومدن

  دیندار لیم یا گهید زی_چ

 :نه ممنون انی_مر

خوردمو  مویاز بستن یسکوت کم یداررفت و تو کافه

 یاز قهوه اش رو خورد و فنجانش رو رو یرها کم

 برگردوندو ادامه داد.... زیم
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 شدم  داریترانه از خواب ب یبا صدا صبح

 متعجب گفت: ترانه

شال  یخوابیکه م ؟شبایدیخواب رونی_ترانه:با لباس ب

 ؟یپوشیم

افتادم  شبیاددیانداختم و  یبه خودم نگاه جیگ

 یلبم نقش بست که چشم ها یرو ی،ناخداگاه لبخند

 ترانه متعجب گرد شد 

 اوضاع رو جمع کنم گفتم: اومدم

که سرده برا همون  ستی.هوا ن زهی_رها:اهان ..چ

 ... دمیلباس پوش

 مشکوک نگاهم کردو گفت: ترانه

 به پست گوش من بنداز  ینگاه هی گمی_ترانه:م

 گفتم : متعجب

 ؟یچ ی_رها:برا

 ست؟ین یمن مخمل یپشت گوش ها نی_ترانه:بب

 

 :انیمر



که ترانه زده بود خنده ام گرفت ،رها  یحرف دنیباشن

  دیخند زیبار ر نیاول یگذشته اش برا یادآوریبا 

 بود  یبانمک دختر

 

از قهوه اش رو خورد و اومد ادامه بده که  یکم

 زنگ خورد  شیگوش

 گفت : اروم

  دی_رها:ببخش

رو از داخل  شیرو از کنارش برداشت و گوش فشیک

تا  رونیبلند شدو از کافه رفت ب دویکش رونیب فشیک

 تلفنش رو جواب بده 

 

 دهیخر حیکه مس یاز فرصت استفاده کردم و گوش منم

کردم که به  یاوردمو سع رونیب فمیبود برام رو از ک

 بدم که اومدم کافه  امیپ حیمس

 یلمس یگوش نیباا یرفته بود که چطور ادمیباز  اما

به منه  اددادنیریدرگ ایچندروزه که رو یکار کنم ،باال

 نگرفتم  ادیو من هنوز 

 



اون ماجرا هرچند برام گرون تموم شد   نکهیوجودا با

رده بودم ،همون خودم رو روشن نک یاما هنوز گوش

 که روشن کردم دوباره خاموشش کردم  یبار کی

ازاون ترس ته دلم هست و  یته مونده ا هی هنوز

 برم  میسمت اون گوش ذارهینم

 

ام رو خوردم ،رها  یشدم و بستن امیفرستادن پ الیخیب

 نشست و گفت: شیصندل یاومدداخل و رو

اومده اگه  شیبرام پ یمن کار دیببخش زمی_رها:عز

 گه؟یجلسه د یبرا میرو بذار شینداره بق یاشکال

 

 نداره برو به کارت برس... یرادیا زمی:نه عزانی_مر

برداشت و بلند شد ،منم  زیم یرو از رو فشیک

 مویرو جمع کردمو بلند شدم ،دست داد لمیوسا

 نکهی،سمت صندوق رفت ،قبل ا میکرد یخداحافظ

 حساب کردو رفت یبهش برسم سر
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اومد و هوا کم کم  یکافه خارج شدم ،سوز سرد از

بود دست هام  یابر یتا حدود شدویم کیداشت تار

 ابونیهم قاب کردمو قدم زنان تا سر خ یرو تو

زنگ خورد ،همونطور که  میبرم که گوش خواستمیم

بود  حیاوردم مس رونیب فمیرو از ک میگوش زدمیقدم م

 وقفه جواب دادم  ی،ب

 

 :جانم؟انی_مر

 ؟یخانوم یی:کجاحی_مس

 گردمیکردم دارم برم ی:االن با رها خداحافظانی_مر

  زمیعز

 دنبالت  امی:همونجا بمون محی_مس

 خدا خواسته قبول کردم و منتظر موندم  از

 

براش تکون دادمو سمت  یدست دیرس نیم۱۰از  بعد

 رفتم  نشیماش

 باز کردمو نشستم  دررو



 خودم چطوره  ی:خانومحی_مس

 خوب بودم  گرفتمیگذشته رو فاکتور م الیفکرو خ اگه

 خوبم  یلیخ دمی:حاال که شمارو دانی_مر

 جان ،دلم واست تنگ شده بود  ی:احی_مس

 زدمو اروم گفتم : یلبخند

،اما عادت کردم  میدی:منم ،هرچند تازه همو دانی_مر

 به هرلحظه بودنت ...

 

دنده  یکردو دستم رو گرفت و گذاشت رو نگاهم

دستم چشمام رو  یو دست خودشم گذاشت رو نیماش

 بستم.. یلحظه ا یبرا

 

انقدر برات  یرو دار یکس نکهی،حس ا تیامن حس

 و پشتت نلرزه  یروش حساب کن یباشه که بتون یکس

 خوادتیم نقدریهست که ا یکی ایدن نیتو ا نکهیا حس

ناب  یحس ها نیما افسوس که او ا رفتیودلم غنج م

با  تونمیمن به وجود اومده که نم یبرا یطیشرا یتو

 حیحس ها از بودن در کنار مس نیآسوده از ا یالیخ

 لذت ببرم 



 

و از  میکه با هم داشت یطیاز دست دادن بابا و شرا غم

همه و همه دست به  مونیدست دادن خونه و زندگ

 دست هم داده بود که نذاره من کامل فکرم ازاد باشه

 

دستم چشمم رو باز کردم و به  یحس نوازش رو با

 چشم دوختم  کردیکه با لبخند نگاهم م حیمس

 زدو گفت : یچشکم

 ؟هوم؟یکنیفکر م ی:به چحی_مس

مدت همش از غم هام و گذشته  نیمثل ا خواستمینم

 خوب رو خراب کنم  یلحظه ها نیبگم و ا

 

،خدا  کردیرو دوا نم یکردن و گفتن گذشته درد فکر

کردم با پدرم خوب باشم و  یآگاهه که من چقدر سع

که مثل  یگذشته لعنت نیخودش نخواست ،مقصر ا

 خوره به جونم افتاده من نبودم ...

 

 زدمو گفتم: حیرو به مس یلبخند



 زمیعز یچی:هانی_مر
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و به  دمیکش رونیدستش ب ریرو اروم از ز دستم

مردم  ومدویشدم ،نم نمک داشت بارون م رهیخ رونیب

شن  سیو خ رهیکه بارون شدت نگ رفتنیتندتند راه م

.. 

 

 یبا صدا کردمینگاه م رونیکه داشتم به ب نجوریهم

 گرفتم و سمتش برگشتم  رونیچشم از ب حیمس

رو دوست  یکیکه  دهیکه مامان فهم ی:از وقتحی_مس

 قرار بذاره ... هیزنگ بزنه  خوادیدارم همه اش م

 

 یچ طیشرا نیتو ا دونستمیانداختم ،نم نییرو پا سرم

 بگم  دیبا

 :راستش ،خوب ...حی_مس



 

پارک کردو  یرو نصفه گذاشت و گوشه ا حرفش

نگاهم کرد،به  دویرو خاموش کرد سمتم چرخ نیماش

که  یحالت هی دیشا ای یکالفگ هیورتش نگاه کردم ،ص

نه  ایرو بزنه  یحرف کردیم نیداشت سبک سنگ

 بود  انیچهره اش نما یتو یحالت نی،همچ

 

 رو با زبونم تر کردمو گفتم: لبم

 ؟ی:راستش چانی_مر

 رو تو چشم هام دوخت و گفت: نگاهش

:راستش من به مامان نگفتم که چه اتفاق حی_مس

داشتنت لحظه  یبرا نکهیافتاده و با وجود ا ییها

تا هر  امرزتی،اما به احترام پدر خداب کنمیم یشمار

 نیکه ا یبدون خوامی...اما م کنمیصبر م یموقع که بگ

 ذارهینم طیشرا نکهی، ا مهیباعث کالفگ تیروزا دور

 ببرم ... شیرو از پ یکار

 

* 

 



 :حیمس

 

 یبار بود که داشتم درد دلم رو علت کالفگ نیاول یبرا

سخته  یلی، خ گفتمیم انیمر یبودنم رو برا شانیو پر

 یعشقش رو شناخته باشه ومانع نکهیمرد ا کی یبرا

 سر راهش باشه و نذاره به عشقش برسه 

 

فقط حس  حیبگم مس یچ دونمی:من واقعا نمانی_مر

به دست زمان که به  میمدت بسپار هی دیبا کنمیم

سامان دادن به  یاوضاع سرسامون بده ماهرچقدر برا

و  شهیاوضاع بدتر م نیا میکنیاوضاع تالش م نیا

  مونهیباتالق م یمثل دست و پا زدن تو

 

* 

 

 :انیمر

 



،حداقل تا بعداز چهلم بابا با تمام  کنمیفکر م هرجور

اماده  یاما از لحاظ روح حیعالقه ام نسبت به مس

 و مراسم نبودم  یاستگارخو ایهرگونه اتفاق تازه 

 

و  یدور نیخودمم خسته شده بودم از ا درسته

خسته بود  یلی،روحم خ ی،اما از لحاظ روح یفیبالتکل

مدت فکر  نیاز بس ا کنهیمغزم درد م کردمی،حس م

 کردم 

 

 گفت: حیتموم شدن جمله ام ،مس با

 

که هم تو گذشته رو  کنمیرو م می:من تمام سعحی_مس

 یو اوضاع بهتر شه ، ول طیو هم شرا یفراموش کن

 خودت هم کمک کن فداتشم ...
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سکوت به  یردو بدل نشدو تو نمونیب یحرف گهید

 شدم  رهیجاده خ

دوباره دستمو گرفت و گذاشت  حیعوضش مس اما

با انگشت شصتش  شیدنده و مثل چند لحظه پ یرو

 تمو نوازش کرد دس یرو

منو  نیب یحس ها نیردوبدل نشد اما ا نمونیب یحرف

 حرف بود ... ایدن هیخودش  حیمس

 

نگه  یکافه رستوران سنت هی ینرفت و جلو خونه

 داشت 

 برگشتم و گفتم : سمتش

 ؟یری:خونه نمانی_مر

 :نوچحی_مس

  رونیرو برداشت و رفت ب لشیموبا چویسو

رو دور زدو اومد سمت من ،دررو باز کردو  نیماش

 گفت:

 ؟یدی:خانومم افتخار نمحی_مس



شدم ،دوشا دوش هم سمت کافه  ادهیزدمو پ یلبخند

در  رهیبا دوتا دستگ یچوب یکه درب یرستوران سنت

 هردو سمت درب ها داشت 

 خانوم ها  یکیو  انیاقا یبرا یکی

 ییخوش امدگو یکه برا یمرد شدیوارد م یهرکس

به در  رهیبا اون دستگ یبود ،تقه ا ستادهیناردرب اک

،به پله ها نگاه  میرفت نییپا یادیز یاز پله ها زدیم

ها هم از  واریدرست شده بودو د یکردم ،انگار کاه گل

و  کیکوچ یبودو طاقچه ها یهمون جنس کاه گل

رنگ و گل  یآب یسفال یشکل با اون گلدان ها یمثلث

 کرده بود  جادیرو ا یجالب یو فضا یرز سرخ هارمون

بزرگ  یلیخ یو به فضا میراه رو کوتاه رد شد هی از

  میدیبلند رس یلیخ یشکل با سقف یا رهیو دا

 

 شکل بود  یسقف نگاه کردم ،گمبد به

از  یپرنده رو ازاد گذاشته بودن که گوشه ا ودوتا

 دادیبه فضا م یخاص ییبایسقف لونه داشتن و ز

 



که کل سالن رو دربر گرفته  یچوب یها یو صندل زیم

 بود 

 

 کیدستم رو گرفت و سرش رو به گوشم نزد حیمس

 کردو گفت:

 :خوشت اومده ازجاش؟حی_مس

زدمو سرمو به عالمت مثبت تکون  یذوق لبخند با

 دادمو گفتم:

 قشنگه یلی:خانی_مر

 زدو گفت: یلبخند

 :نه به اندازه تو ...حی_مس

 راس بود برد  در بایکه تقر یزیسمت م دویکش دستمو

خودش رفت رو به روم  دویرو برام کش یصندل

 نشست 

 نگاه کردم  زینشستم و به م یصندل یرو

سبز  یوبرگ ها یمصنوع یرو با سبزه ها زیم یرو

با  دیقرمز وگل رز سف یکرده بودن و شمع نییتز

 بود  زیم یرو یآب یگلدان



 

 خوشم اومده بود  یلیخ نشییزایفضا و نوع د از

 اومد زمونیسمت م ییبا منو یگارسون

منو خدمت شما ،انتخاب  نیجناب،ا نی_خوش آومد

 خدمتتون  گردمیبرم نیکرد

 تکون داد ،گارسون رفت  یمنو رو گرفت و سر حیمس

 

زنگ  میگوش نیح نیمنو رو دستم دادو هم حیمس

 خورد ...
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 بود  ایدراوردم ،رو فمیرو از ک میگوش

  دمیسبز رنگ رو کش فلش

 ا؟ی:جانم روانی_مر

 خونه  ایکن شب شده ب ای:دختر حای_رو



 و گفتم : دمیخند اروم

  حمی:با مسانی_مر

  یخونه ا گهیساعت د میتا ن دهی:ورپرای_رو

 :باشه مامان بزرگ انی_مر

 گفت: دویخند

 :خوش بگذره ،البته کوفتت بشه تنها تنهاای_رو

 :حسود انی_مر

 زشتو خدافظ  ی:خودتای_رو

قطع  یبدم و زرت شویحداقل جواب خداحافظ نذاشت

 کرد 

 لمیاوردمو متعجب به صفحه موبا نییرو پا یگوش

 نگاه کردم 

 حیگذاشتم و مس زیم یرو رو می... گوس یروان دختره

 با چشم اشاره کرد به منو که غذارو انتخاب کنم 

 

که از  یکردم ،اون ها فقط نگاه متیعادت به ق طبق

 همه کم تر بود رو انتخاب کردم 



 یوقت ی،منته یگرید اینداره خودم حساب کنم  یفرق

 یجور دست تنگ هیو  اتیخصوص هیبا یاز بچگ

مواظب دخل و خرجت  دیبا شهیکه هم یشیبزرگ م

 نیا یتونیو نم یعادت کرد ییجورا هی گهید  یباش

 ...یعادت رو کنار بذار

 

 برگشت  گارسون

 قربان؟ نی_انتخاب کرد

 بهم نگاه کردو گفت: حیمس

 زم؟یعز ی:انتخاب کردحی_مس

 تکون دادمو گفتم: یسر

 لطفا  دهیپرس کوب هی:انی_مر

 به منو نگاه کردو مشکوک نگاهم کرد  حیمس

 حیکردو رو به مس ادداشتیدفترچه اش  یتو گارسون

 گفت:

 ؟ی_شما چ

 با مخلفات ... دهی:دو پرس کوبحی_مس

 خدمتتون .. رسمی_بله اَساعه م



 

و خلوت  حیرفت و من موندمو مس گارسون

 دونفرمون ..

 نیبخاطرا خواستیکه حالم بهتر شده بود دلم م حاال

 که انقدر هوامو داشت ازش تشکر کنم ... یمدت

 

 رو با زبونم ترکردمو گفتم: لبم

که تنهام  یمدت نیبابت ا خواستمیمن م حی:مسانی_مر

 ازت تشکر کنم  یوانقدر هوام رو داشت ینذاشت

 ابروش رو باال دادو گفت: یتا هی یجد یلیخ

 :خوب؟حی_مس

 گفتم: متعجب

 ؟ی:خوب چانی_مر

 :تشکر کن حی_مس

 باال و گفتم: دیپر ابروهام

 :متشکرم انی_مر

 چرخوندو گفت: یباال انداخت و چشم ییابرو

 که ... شهینم ینجوری:احی_مس



 : دمیکوک پرسو مشکردم زیر چشمامو

 ؟ی:پس چجورانی_مر

شدو تو چشم  لیبه جلو ما یرو اروم کردو کم صداش

 هام زل زدو گفت:

  یب*و*س*م کن دی:باحی_مس

 داد ... هیتک شیزدو به صندل یلبخند

تا نوک پا قرمز  کردمیفکر به جمله اش حس م با

 شدم از خجالت ،تا حاال بهش فکر نکرده بودم ...

جو رو عوض کنم به اطراف نگاه  نکهیا یبرا اما

 کردمو گفتم :

 ح؟یمس یکرد دایقشنگ رو از کجا پ یجا نی:اانی_مر
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 گفت: دویخند



موضوع قابل  چوندنیپ نهی:تالشت در زمحی_مس

،اما خدمت شما عرض کنم که با دوست  نهیتحس

 ... نجایا ومدمیم ادیدخترام ز

 

 کردمو گفتم: زینباختم و چشمام رو ر خودمو

همون  ی:پس چرا نشناختنت و تو نگفتانی_مر

 ؟یشگیهم

 هاش متعجب شدو گفت: چشم

 ؟ شناختنیم دی:مگه باحی_مس

 نجا؟یا یایادنمی:مگه زانی_مر

 گفت : جیگ

 اره  یعنی:نه،حی_مس

  دمیخند زیام گرفته بودو ر خنده

دروغگو کم حافظست ها اما من باورم  گنی:مانی_مر

 .. شدینم

 دختر؟دارم برات ... یندازی:منو دست محی_مس

 بود اومدن  یفلز ینیس شونیکیگارسون که دست  دو

 گذاشتن و رفتن  زیم یرو غذارو



 غذا نگاه کردم تازه متوجه شدم چقدر گشنمه  به

گذشت بلند  حیمس رهیخ یاز شام که با نگاه ها بعد

دستم  حیبرم که مس یاومدم سمت درب خروج مویشد

 یمیدر قد هیبرد که  یا گهیرو گرفت و سمت طرف د

کجو کله سردرش نوشته بود  یبود که با دست خط

 کافه 

  میباز کردو وارد شد دررو

 

 و روشن سالن نگاه کردم  کیتار یفضا به

 یترو خاص تر از فضا کیرمان یلیخ نجایا

 یدونفره چوب کیکوچ زیرستورانش بود سمت م

 که روش نوسته بود رزرو  میرفت

 

 برگشتم و گفتم : حیمس سمت

 رزرو شده  نجایا حی:اما مسانی_مر

باال انداخت و  یشونه ا الیخیزدو ب یچشمک حیمس

 گفت:

  نیبش زمینداره عز ی:اشکالحی_مس



 ینشستم و هرلحظه منتظربودم که صدا بااکرار

 که ... ادیرزرو شده در ب زیصاحب م
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که نوشته رزرو رو  یئیاومدو اون ش یگارسون که

 داشت رو برداشت و رفت 

به اون گارسون عالمت داد  حیلحظه حس کردم مس هی

 الیخیب دمیاشتباه د نکهیا الیو چشمک زد ،اما با خ

 شدم 

 

ا که نگفت به م یزیگارسونه چ نیچرا ا گمی:مانی_مر

  مینشست زیم نیسر ا

من غرق شده بودو  یچشم ها یکه با لذت تو حیمس

لحظه نگاهش رو به پشت سرم  کی، کردیبهم نگاه م

دو  کیدوخت ،تا اومدم به پشت سرم نگاه کنم که ک

 گذاشته شد  زیم یرو یو کرم رنگ یطبقه قهوه ا

 



  کردمینگاه م کیبه گارسون و به ک متعجب

که  یاوردن اما با جمله ا یبگم که اشتباه خواستم

و شوکه ،اما بعدش  جیگ یبهم گفت لحظه ا حیمس

 تمام وجودم پر شد از حس خوب ...

  ستین فیکه قابل توص یحس

 :تولدت مبارک عشق من ...حی_مس

عذر  چیه یصورتم اومده بود و ب یبزرگ رو یلبخند

  رفتیکنار نم یو بهانه ا

که  گشتمیم یکلمه ا ایجمله  ذهنم دنبال یتو هرچقدر

همه محبت و عشق  نی،ا یهمه خوب نیدر جواب ا

 نکردم  دایبدم اما پ حیمس

شد که  یکنم اشک شوق انیب خواستمیکه م یحس تمام

 چشم هام جمع شد  یتو

 تونستم لب بزنم  فقط

 .... ی:مرسانی_مر

 

لب هام  یبزرگ رو یدست خودم نبود ،لبخند حالم

چشم هام جمع شده بود  یاشک تو یبود ،و ازطرف

 چند حس مختلف با هم بود انگار  بیوترک



 

ذوق زده و خوشحال و صدالبته شوکه شده  انقدر

 گارسون ها رفتن  یبودم که متوجه نشدم ک

 

چقدر زود  اینگاه کردم که روشن بود ،خدا۲۳شمع  به

 یی،روزا دمیساله شدم که خودم نفهم۲۳ یگذشت ،ک

 یبگذره و حاال متعجبم که چطور گفتمیکه فقط م

 گذشته...

 آرزو کن بعدشمعو فوت کن  زمی:عزحی_مس

 :باشهانی_مر

 دیمثل بچه ها پر عیچشم هام رو ببندم که سر اومدم

 وسط و گفت:

 ... نمی:صبر کن ببحی_مس

 شده؟ ی:چانی_مر

 منم باشما... دیبا یکرد یی:هرآرزوحی_مس 

دلم غنج  یام گرفته بود از حرفش ،ازطرف خنده

خودش  یکه حت شیزورک یدهایبا نیاز ا رفتیم

 دونستیرومالک فکرمم م



 

[ ,30.10.17 17:36] 

 208#پارت

 

 گفتم: دمویخند اروم

 :باشه زورگو ...انی_مر

زدو چشم هام رو بستم ،از ته  یمندانه ا روزیپ لبخند

بهشت  یپدرو مادرم تو یدلم اول دعا کردم که جا

درامان باشن ،بعدش واسه خودم  یباشه و از هرعذاب

 دعا کردم 

 

،چقدراشک  دمیکش یچقدر سخت یدونیخودت م ایخدا

آرامشم  یذره ا قیکه ال یدونی،اگه صالح م ختمیر

که آرامش  حهیباشم ،با مس حیکن که با مس ی،کار

وبا  گذرهیزمان چطور م فهممیکه نم حهیدارم ،با مس

عشق  نیکن ا یربه کردم ...کارعشق رو تج حیمس

 باشه ... یابد

 



از ته ته ته دلم گفتم و چشم هام رو باز کردم  ینیآم

رنگش  یقهوه ا یها یواون گو رهیکه با نگاه خ

 مواجه شدم

 

 :حاال فوت کن ..حی_مس

 ...کی

 ...دو

 ..سه

 کردم  فوت

 ببر .. کتوی:خوب حاال کحی_مس

 رو سمتم گرفت  یکارد

رو  کیزدم و کارروازش گرفتم و طبقه اول ک یلبخند

 خورد  یزیچ هیحس کردم به  دمیبر

 بود  کیک ینیس حتما

 سوت و دست از اطراف بلند شد  یصدا کیبرش ک با

به اطراف نگاه کردم که نگاه و توجه همه  متعجب

 ما بود  زیسمت م

 زدو گفت : ینگاه کردم ،چشمک حیزده به مس خجالت



 ؟ یدیبه من م کیون کبرش از ا هی:حی_مس

بودم رو برش  دهیکه بر یاون قسمت گهیسمت د از

بذارم  یبشقاب یرو دراوردم و اومدم رو کیزدم و ک

 یلیخ یلیبود خ کیک یکه تو یحلقه ا دنیاما با د

 شدم و سرم رو بلند کردمو ... زیقبل سوپرا شترازیب

 

[ ,31.10.17 10:38] 

 209#پارت

 

 :حیمس

 

اون شرکا و رفتنشون کتم رو از تنم  یخداحافظ با

انداختم و بلند شدم  میصندل یپشت یدراوردمو رو

 هی،خسته شده بودم بعد از دو ساعت فک زدن سر 

 ، میدیباالخره به توافق رس یقرارداد فکستن

 یهم قفل کردمو باال سرم بردمو کم یهام رو تو دست

زنگ به  هیه ،بر رونیاز تنم ب یبلکم خستگ دمیکش

زدم و  کردیم فیازش تعر یلیکه مسعود خ یرستوران

 کار هارو هماهنگ کردم 



 

 یباهام کرده بود که حت یاوضاع کار نیو ا مشغله

 ه؟یبودم تولدش ک دهینپرس

و گفت که  دمیخانوم پرس ایاز رو یهم شانس روزیپر

 امروزه 

 

 ای کیتبر چیبرخورد کنن و ه یخواستم که عاد ازش

 راجب تولدش بهش نگن  یحرف

 

رو برداشتم ،عصر شده  لمیساعتم نگاه کردم ،موبا به

 یدارهایمثل د یعاد یلیبود شماره اش رو گرفتم و خ

 دنبالش  رمیگفتم که م شمونیهم

 

رستوران  منم شاد  یصورت خوشحالش تو دنید با

تازه اول کار بودو  نیخوشحال شده ،اماا نکهیشدم ازا

و  دمیکردم تا خر یدوروز دوندگ که ییو کادو کیاز ک

کنن خبر  یجاساز کیسرادادم تا وسط ک ینیریبه ش

 نداشت...

 



،به صورت معصومش  کردیکه داشت آرزو م یوقت

  دیدلم لرز ینگاه کردم ،حس کردم لحظه ا

رو سرراه من قرار داد  انیشکر کردم که مر خدارو

... 

خودش که  یرو که باز کرد نگاه من رو رو چشمش

زدو  یجا خورد ،اما بعد لبخند یلحظه ا یبرا دید

 رو فوت کرد  شیسالگ۲۳شمع 

 

دست سوت همه بلند شد ،منم  یصدا دیکه بر کشویک

شده بودم که  انیمر یتعجب کردم و انقدر محو تماشا

از اطراف غافل شده بودمو و متوجه نشدم توجه همه 

 ..سمت ماست 

 

کنه ازش خواستم  دایبتونه کادوش رو پ نکهیا یبرا

 رو بهم بده  کشیبرش از ک هی

 رهیحلقه،خ دنیو د کیاز ک کهیاوردن اون ت رونیب با

 و بعد به من نگاه کرد  کیبه ک

 زیم یدستمال از رو هیاوردو رونیب کیرو از ک حلقه

 کردو گفت: زیبرداشت و حلقه رو تم



 

 یتوه؟؟؟نکنه از دست اون نیحلقه چراا نی:اانی_مر

 تو؟ نیپخته افتاده ا کیکه ک

 

همه  نیغرق لذت ا یام گرفته بود از طرف خنده

دختر شدم که هنوز متوجه کادو تولدش  نیا یسادگ

 نشده 

 

 شدمو گفتم: لیبه جلو ما یکم

کادو من به  زمیحلقه هست عز شیپ هی نی:احی_مس

 توه ...

 

 متعجب امابرق زد ... چشماش

 ذوق گفت:زدو به انگشتر نگاه کرد ...با  یلبخند

 ...یلیقشنگه خ یلیخ زمیعز ی:مرسانی_مر
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 :انیمر

 

چند لحظه  ادیبه انگشتر دستم نگاه کردم و  رهیخ

 افتادم  شیپ

 شدم  زیسوپرا واقعا

گذشته بودم که زمان حال  الیفکروخ ریکه درگ انقدر

 رفته بود ادمیو تولدم رو 

روز تولدم رو از  حیبود که مس نیتعجبم ازا شتریب اما

 کجا متوجه شده 

از  یمدت اصال حرف نیا یط ادیم ادمیکه  ییتااونجا

بار راجب سال تولد حرف  هیروز تولد زده نشدفقط 

 ... میزد

 ینگاه کردم ،نگاهم رو رو حیچرخوندم به مس سرمو

زدو  یو لبخند دیخودش که حس کرد سمتم چرخ

 سمت جاده برگشت 

 

که گرفته بود و درحال  یحرکات و رفتارش به ژست به

 بود نگاه کردم  یرانندگ



اون  دنیبا د یکه دل هرزن یاتیتمام خصوص انگار

مرد جمع شده که من به هر  نیدرا لرزهیم اتیخصوص

  شهیم ررویدلم ز کنمینگاه م حیحرکت مس ایرفتار 

 

مهرداد وجود داشت و تنها  یکه ماجرا ییوقتا یحت

نبود  حیبود اگه مس حیمن مس یو دل خوش یدل گرم

ماجراها ادامه داشت تااالن مطمنا نفس  نیو ا

  دمیکشینم

مثل  یحس هیگفتم مهرداد،هنوز با آوردن اسمش  آه

  نهیشیوجودم م یترس تو

 یاز لحاظ قانون دونمیهنوز چک بابا دستشه ،نم اون

 دایببره و منو پ شیرو از پ یکار تونهیبااون چک م

ماجرا نداشتم  نیبافکر به ا ینه اما حس خوب ایکنه؟

.. 

 

 توقف کرد  ایخونه رو یخودم که اومدم جلو به

 برگشت و گفت: سمتم

 ان؟ی:مرحی_مس

 :جانمانی_مر



 که گفتم فکر کن... یزی:خواهشا به چحی_مس

 ... هیمنظورش چ دونستمیم

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: یسر

من به کل  حی:بابت امشب واقعا ممنون مسانی_مر

 نیتر رزیتولدم رو فراموش کرده بودم ،خاطره انگ

 بود که داشتم  یشب

 

 گفتن جمله ام چشماش برق زد  با

  شهیخالصه م زیدو چ یمن تو ی:تمام آرزوحی_مس

 ؟ی:چانی_مر

،و  نمتیخند ببشادو با لب شهیهم نکهیا یکی:حی_مس

خودم داشته باشمت  یتورو هرچه زودتر برا نکهیا

... 
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 زدمو گفتم : یلبخند



  زمیطور عز نی:منم همانی_مر

 دستش شد  ریشم که مچ دستم اس ادهیپ خواستم

 برگشتم  سمتش

 یخواستن هیخاص  یقراریب هیبود  یحالت هی چشماش

  زدیم ادیخواستن رو فر نیچشماش هم ا یکه حت

 

 نرفته که  ادتی:حی_مس

 گفتم: متفکر

 زم؟یعز وی:چانی_مر

 

 «دوستت دارم»که چقدر  نی:احی_مس

 

شدو دست هام  ی،ته دلم خال دیکردم قلبم لرز حس

 گرماشون رو از دست دادن 

که در من به وجود اومده بودو جمله  ییها حس

 ن کرده بود حالم رو دگرگو حیمس

 

 لبم نشست و اروم لب زدم  یرو یلبخند



 زمیعز ادمهی:نه انی_مر

 

هرچقدر تالش کردم که منم بهش بگم دوستش  یلعنت

 خجالت مانع شدو نتونستم بهش بگم. نیدارم اما ا

 

شم که دستم رو سمت لبش برد و داغ و  ادهیپ اومدم

  دیپرحرارت بوس

 

 بوسه گرم شد  نیاز ا یتنم لحظه ا تمام

 دستم رو رها کرد  مچ

 شدم اما سمتش برگشتم وگفتم : ادهیپ

 

 :منم دوستت دارم ...انی_مر

 

مونده به  یرو بستم و چند قدم باق نیدرماش عیسر

 رو تند رفتم  ایخونه رو



 یبهم داده بود باز کردم و ب ایکه رو یدیبا کل دررو

دستم  دادمو هیوقفه رفتم داخل و دررو بستم به در تک

  دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو

 

 تونستم رودر رو بهم بگم که دوستش دارم  باالخره

 دررو بستم و رفتم  عیبهش نگاه کنم و سر امانتونستم

 لبم اومد  یرو شیچند لحظه پ یاداوریبا یلبخند

 به خودم اومدم و از در فاصله گرفتم ایرو یصدا با
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 :حیمس

 

دختر هرچه  نیا خواستیدست خودم نبود ،دلم م حالم

 چیبدون ه یمانع چیزودتر مال من بشه ،بدون ه

دستش رو  یکه وقت یحس گناه نیبدون ا یمالحضه ا

چند  بیسراغش ،از صورتش که ترک ادیم رمیگیم



 تونمیقشنگ م شهیم کیکوچ یحالت لبخندو اخم

 ... بفهمم

 

بهم نگاه هم نکردو  یکه گفت دوستم داره و حت یوقت

تند رفت و درروبست انگار قلبم رو هم با خودش برد 

به  نهیبودم و از ا سادهیثابت اونجا وا نجوریکه من هم

رو تندتند از  دیکه چطور کل کردمیپشت سر نگاه م

 دراوردو دررو بست  فشیک

که  هیس،تنها ک کنهیم وونهیدختر آخر منو د نیا

 ... ختهیمنو به هم ر یمعادالت زندگ

 

 یبه دور لبم که لبخند یو دست دمیکش قیعم ینفس

رو روشن کردمو حرکت  نیو ماش دمیروش بود کش

 کردم 

 

کتم بردمو  بیدستمو داخل ج میزنگ گوش یصدا با

 رو دراوردم  میگوش

 بود  مسعود



وصل کردم و فلش سبز رو  ستمیرو به س تماس

  دمیکش

کردن  جکتی_مسعود:چه عجب تو بعد از ده دفعه ر

 ؟یباالخره جواب داد

 گفت: طنتیش با

 مگه؟ ی_مسعود:درچه حال بود

شرمنده داد  ی:تو رستوران بودم که زنگ زدحی_مس

 ... گهیشب بود د هیکردم  جکتیزنگ زد ر یهرک

 نداره ،خوش گذشت؟ ی_مسعود:اشکال

 الیروخو فک یهمه دغدغه فکر نی:اره بعد احی_مس

 ... دیشب بدون دغدغه چسپ هی،باالخره 

 

حرف زدن با مسعود که نصفش رو چرت  یاز کم بعد

بود که  میو پرت گفت قطع کردم و ساعت نه و ن

 خونه  دمیرس

باز کردم و رفتم داخل کفش هام رو  دیباکل دررو

مامان جلو اومد و سالم  دمیپوش ییدراوردم و دمپا

 کردم 



 ریمادرچراانقدر د ی،خسته نباش زمی_مامان:سالم عز

 ؟یکرد

  دیاومده بود ببخش شیپ ی:کارحی_مس 

 ؟یشام خورد زمینداره عز ی_مامان:اشکال

خوردم من برم لباسام  رونیب یزیچ هی:اره حی_مس

 رو عوض کنم ...

عوض کردم و  یاتاقم رفتم و لباسام رو با راحت سمت

 کتم دراوردم و بیرو از ج میتخت نشستم گوش یرو

 کمیبرنامه تلگرام زدم و  یقفلش رو باز کردم ورو

کردم  دایکردم که اسمش رو پ نییصفحه رو باالو پا

بوس واسش  هیاسمش زدم و چند تا قلب و  یرو

که پام  یاحتشلوار ر بیج یرو تو میفرستادم ،گوش

 رونیبود گذاشتم و بلند شدم و از اتاق رفتم ب
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 :انیمر

 



 ؟یبرگشت انی:مرای_رو

 به جلو برداشتم  یدر فاصله گرفتمو قدم از

 خودمم زمی:آره عزانی_مر

رفتم ساعت نه بود با همه سالم کردم ورفتم  داخل

دستم رو گرفت  ایلباس هام رو عوض کردم که رو

 وسمت اتاق خودش برد 

 

 ؟یهال بگ یتو یتونیکه نم هی:چانی_مر

 ؟یاریدرب یتابلوباز دی:حتما انقدر باای_رو

 شده حاال؟ ی:خوب چانی_مر

 ..زهی:امم چای_رو

 زه؟ی:چانی_مر

 :من فکر کنم عاشق شدم ...ای_رو

 ؟یسرکارم گذاشت ای؟یگیم ی:جدانی_مر

  گمیم یجد ی:نه بخدا چه سر کارای_رو

 

 خوشحال شده بودم  یلیخ



 شناسمش؟یم ؟منیشد ی:عاشق کانی_مر

 نه... ای شیدیتولد فرشته د یتو دونمی:نمای_رو

 فکر کردم برگشتم به گذشته .... یکم

 بتیغ هویکه  یگیاون موقع رو م نم،نکنهی:ببانی_مر

رو  یپسر درحال حرف زدن بود هیزدو بعدم کنار 

 ؟یگیم

 رو به عالمت مثبت تکون داد  سرش

 :خودشه...ای_رو

سروگردن ازت  هی اد،اماینم ادمیکه  افشوی:قانی_مر

 بلند تر بود 

 ش؟یشناسیچقدر م یراست

 هی یبار تو کی ی:ازاون شب به بعد اتفاقای_رو

از کجا شمارمو  دونمی،و بعد که نم دمشیرستوران د

داد جوابش رو ندادم و  امیپ یکرده بود و چندبار دایپ

چطور شد که  دمیکرد نفهم یبعد که خودش رو معرف

 رستادم کردمو ف پیواسش تا

 

من  یخواستگار ادیب خوادیموقع تا حاال م ازاون

 نذاشتم ...



به من  یچیهمه مدت چرا ه نی,اینامرد یلی:خانی_مر

 ... ینگفت

 

و تو خودت هم  شدی:قربونت برم وقت نمای_رو

 .... یداشت یهزارجور گرفتار

 ت؟یخواستگار ادیتا االن ب ی:چرا نذاشتانی_مر 

  انیمر ترسمی:مای_رو

 ؟یچ ؟ازیترسی:مانی_مر

 بابا مخالفت کنه ... نکهی:ازاای_رو

 یزیچ یرادیو ا بیپسره ع نی،مگه ا نمی:ببانی_مر

 داره؟

 ... ترسمی:نه بخدا،فقط مای_رو

دستش  یدستش گذاشتم و نوازش واررو یرو دستمو

  دمیکش

 یگی،تو که م زمی:ترس به دلت راه نده عزانی_مر

داره ،از همه نداره و دوستت  یرادیو ا بیپسره ع

،پس ترس نداره که به  یمهم تر تو هم دوستش دار

 خدا توکل کن ...



 زد و گفت: یلبخند

 :باهات که حرف زدم آروم شدم ای_رو

  رونیزدمو از اتاقش رفتم ب یلبخند

 یمبل ال راحت یرو ونیزیتلو یمادرش جلو پدرو

رنگشون نشسته بودن و در حال حرف زدن  یقهوه ا

 بودن 

 

تخت  یکه فعال مال من بود رفتم ،رو یاتاق سمت

دستم گرفتم و قفلش رو باز  یرو تو مینشستم و گوش

 کردم و نا خداگاه وارد برنامه تلگرام شدم

 

 یگرفتم ،هرچند گاه ادیرو  یمدت کار با گوش نیا تو

 بهتر شدم  یلی،اما نسبت به قبل خ زنمیلنگ م

 

 بود که چند تاقلب و بوس فرستاده بود  حیاز مس امیپ

 افتادم.... شیچندساعت پ ادیقلب و بوس ها  دنید با
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داد  یننشسته بودم که با صدا شتریب یلحظه ا اما

 دمیکه د یزیرفتم ،اما با چ رونیاز اتاق ب عیسر ایرو

 بار شوکه شدم  نیدوم یبرا

 

 جلو اومدو خودشو تو بغلم انداخت و گفت: ایرو

 :تولدت مباررررکای_رو

سر پا  یو یت یجلو زیپدرو خواهرش دور م مادرو

بود و انواع مخلفات  زیوسط م یکیبودن و ک ستادهیا

 دورش 

 

بار  نیاول یچشم هام جمع شد،برا یشوق تو اشک

 حس کردم منم خانواده دارم 

 

بعد مادرو خواهرش  رو بغل کردم و ایرو دوباره

 یقدردان ایاز پدر مهربان رو مانهی،دخترانه و صم

 کردم 



 

 شد  میشب زندگ نیشب خاص تر اون

که  ییو حرف هامون و اتفاق ها حیمس زیسوپرا

عاشق شده  ایرو نکهیا دنیرد و بدل شد،شن نمونیب

و تولد و حس داشتن  زیسوپرا نیدوم نی،و بعد هم ا

 خانواده ....

 

*** 

 

 هفته بعد  کی

 

 میرسیشد به کالسمون نم رید گهیبدو د ای:روانی_مر

 ها ...

 :صبر کن حولم نکن ای_رو

  میدل کندو راه افتاد نهییاز آ قهیاز پنج دق بعد

 

 میسمت ساختمون رفت عیسر میدیدانشگاه که رس به

،از کالس بدون سرو صدا مشخص بود که استاد سر 



استاد انگار تازه  میو دررو باز کرد میکالسه ،در زد

 نشسته بود 

 

 :اجازه هست استاد؟ای_رو

با مزه هست  یلیخ کردیفکر م شهیکه هم یپسر

 گفت:

  ری_ساعت خواب ،نخ

کردو رو بهشون تشر  یکه استاد اخم دنیرخندیتعداد

 زد 

  دینیبش دیی_استاد:ساکت ،بفرما

 نایکنار مت ینگاه کنم سمت صندل هیبه بق نکهیا بدون

 میو نشست میرفت

استاد  یحرف ها یرو خواستمیکه م یطول مدت یتو

 و اون هم .... شدیمانع م یزیچ هیتمرکز کنم 

 

 ؟یدی_استاد:جناب سع

 هول کرده سمت استاد برگشت  یدیسع

 :بله استاد؟یدی_سع



هست که من خبر ندارم  تبردی_استاد:سمت راست وا

توجه شما رو جلب کرده که اصال حواستون  یزیچ ای

 ؟ ستیدرس ن به

برگشت که  تبردینزد استاد سمت وا یحرف یدیسع

رو جمع کردو از کالس  لشیوسا یدیادامه بده اما سع

 رفت ... رونیب

 

 یرو کم رونینفسمو فوت کردم ب یدیرفتن سع با

 یرو ذاشتیبود که نم یدیاسوده شدم ،بله نگاه سع

 استاد تمرکز کنم ... یحرف ها

 

خسته کننده  یاز کالس اول و دوممون که حساب بعد

با هم اما گفت با  میکه بر میشد نایبود منتظر مت

 ... رسونهیخودش رو م میداره ما بر یکار تیریمد

 

در بودم که  کینزد بایو تقر میرفت یدرب خروج سمت

 مانع شد ... یدیسع یصدا
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 برگشتم و گفتم: تشسم

 :بله؟انی_مر

 رمیوقتتون  رو بگ خواستمیچندلحظه م هی:یدی_سع

... 

 حرف بزنه  یراجب چ خوادیباز م زدمیم حدس

  دیی:بفرماانی_مر

کارش که  نیبودو تکون نخورد ازا ستادهیکنارم ا ایرو

 اینگاه به رو هی یدینرفته بود خوشم اومد ،سع

 از جاش تکون نخورد  ایانداخت اما رو

 و لب باز کرد: دیبه گردنش کش یکالفه دست یدیسع

 خوامیبار م نیچندم یمن برا یری:خانوم امیدی_سع

... 

نصفه  یدیحرف سع ینیماش دیترمز شد یصدا با

 موند 

 نیماش دنیچرخوندم ،با د ابونیرو سمت خ سرم

 جا خوردم  یلحظه ا حیمس



 دهیرو د یدیعس نکهیافتاد تو دلم ،نکنه ازا ترس

 کنه... یکار

 

* 

 

 :حیمس

 

داشتم  یجمع کردمو سمت درب خروج لمویوسا

 زنگ خورد  میکه گوش رفتمیم

 بود  نایدراوردم مت بمیاز ج میو گوش ستادمیا

 نا؟ی:جان متحی_مس

 دنبالم؟ یایب یتونی:سالم داداش منای_مت

 گهید قهیدق ستیب گردمی:اره دارم برمحی_مس

 اونجام...

 :منتظرم نای_مت

 



 یرو باز کردمو کتم رو از تنم دراوردمو رو نیدرماش

کتم  یگذاشتم رو ممیشاگرد انداختم و گوش یصندل

 رو روشن کردمو حرکت کردم  نیوماش

 

سرم شلوغ کارخونه شده تا  یلیهفته هست که خ هی

 یکالفگ نیکم تر شده اما ا میدغدغه فکر یحدود

 هنوز همراهمه  سمت دانشگاهشون حرکت کردم 

دانشگاهشون  یبه جلو ینگاه ابونیاون طرف خ از

شدم ،فقط خدا کنه  یاعصبان دمیکه د یزیانداختم با چ

باشم سرعتم خود به خود باال رفته بود  دهیکه اشتباه د

از دور برگردون دور زدمو با همون سرعت سمت 

ترمز و  یرو دانشگاهش زدم یدانشگاهش رفتم جلو

 شدم  ادهیپ

  دمیرسیم نییعقیبه  شتریب رفتمیجلو تر م یهرچ

  ارهیداره شورشو درم گهیپسره د نیا

 قرار گرفته بودم  یدیسع یتررفتم حاال روبه رو جلو

 سالم کردن  دنمیبا د انیو مر ایرو

که دستشو  یدیلب جوابشون رو دادم و سمت سع ریز

 سمتم دراز کرده بود برگشتم 



 کردم  یخشک احوال پرس یلیاکرار دست دادمو خ با

 برگشتم و گفتم : انیمر سمت

 د؟یدیرو ند نایشما مت یری:خانوم امحی_مس

 رو ازم گرفت و گفت : نگاهش

کار داشت  تیریبا مد شیچند لحظه پ نی:همانی_مر

 شه ... داشیاالنه که پ

 

 نایرو ازش گرفتم و چشم چرخوندم مت میعصب نگاه

 ومدیکه داشت م دمیرو از دور د

 :سالم نای_مت

 

** 

 انیمر

که ابروهاش گره  یحیمس دنیبرم داشت با د ترس

  ومدیبلند سمت ما م ییخورده بود وبا گام ها

 یا گهیحرف زد که هرکس د یدیخشک با سع یانقدر

  کردیبود بدبرخورد م یدیسع یجا

 بود انگار  ستادهیهمونطور منتظرا یدیسع اما



و سالم کرد ،همه جواب سالمشو  دیاز راه رس نایمت

 گفت : حیرو به مس نایو مت میداد

 م؟ی:داداش برنای_مت

 انداخت و گفت: ایبه منو رو ینگاه حیمس

 برسونمتون  دیی:بفرماحی_مس

 اوردم ... نیمن ماش انمهریک ی:ممنون اقاای_رو 

 دست دادو رفت ... نایبا منو مت بعد

 بود.. ستادهیهمچنان ا یدیسع اما

 گفت : یدیرو به سع حیمس

خوشحال شدم از  یدی:خوب جناب سعحی_مس

 ... ارتتونیز

 انمهریک یآقا نطوری:منم همیدی_سع

رو  حیمس رهینگاه خ یدیکه با حرف سع میبر میاومد

 خودم حس کردم  یرو

 د؟یکنیچند لحظه صبر م یری:خانوم امیدی_سع

ابروهاش جا  نیب ینگاه کردم که اخم بد حیمس به

  کردیخوش کرده بود ونگاهم م

 اوضاع گفتم : نیاز ا یخالص یمن کنان برا من



 یلیکارخ هیافتاد که  ادمیمن  یدیسع ی:اقاانی_مر

 ...دیانجام بدم ببخش دیمهم دارم که با

 یبزنه تند خداحافظ یاجازه بدم حرف نکهیبدون ا و

 راه افتادم... حیو مس نایکردم و جلو تر از مت
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 :حیمس

 

 کردمیم ادهیجا فک پسره رو پ نیجا داشت هم اگه

 دیوگرنه ق گهیم یچ انیمر نمی،فقط منتظر بودم که بب

 هیو اول  زدمیرو م یو همه چ طیشرا نیمالحظه ا

بعدم دست  دادمیم شیریدرس درست به اون پسره س

 ... بردمیو م گرفتمیرو م انیمر

 

**** 



 :انیمر

بزنه و جلو تراز همه راه افتادم  ینشدم که حرف منتظر

 نایو تندراه رفتم مت دمیو به گام هام سرعت بخش

 خودش رو بهم رسوند و گفت:

 ؟یکرد ینجوری:اه صبر کن چرا انای_مت

 یجور هی ستیپسره دست بردار ن نی:بابا اانی_مر

 .. گهید کردمیدکش م دیبا

بازم  یکه االن دکش کرد ینجوری:اره اما انای_مت

 ها .. گردهیبرم

 :ولش کن ..انی_مر

مونده بود  یچند قدم حیمس میدیکه رس نشونیماش به

بتونم  نکهیرو زد و بدون ا موتیکه برسه از دور ر

شاگرد رو باز کردم و  ینگاهش کنم درب پشت صندل

اما  ایخونه رو رفتمیخودم م نشستم ،اگه جا داشت

نگاه کنم  حیبه مس یراستش جرعتش رو نداشتم حت

ابروهاش جاخوش کرده  نیکه ب یبااون اخم گنده ا

 بود

رو  نیرو روشن کردو ماش نیهم نشستو ماش خودش

 حرکت داد 



 نگاهش کردم  نهیاز آ کردیم یسرعت رانندگ با

از اخم گره خورده اش مشخص بود و  یابروها فقط

 کردیم یرو سر پدال گاز خال تشیانگار داشت عصبان

  کردیم یکه انقدر با سرعت رانندگ

 بودم  دهیچسپ یبه صندل دهیترس

 گفت: حیبود رو به مس دهیکه انگار مثل من ترس نایمت

 یخوایم یریچراانقدر سرعت م حی:آروم تر مسنای_مت

 ؟یبه کشتنمون بد

با همون سرعت بلکم  نایتوجه به حرف مت یب حیمس

 نهیاز آ کردمیحس م یادامه داد و گاه ریبه مس شتریب

  نداختیبه من م ینگاه

  وفتهین یکه اتفاق فرستادمیدلم تندتند صلوات م تو

حکم فرما  یخونشون سکوت بد یبه جلو دنیرس تا

 بود 

که  ییبا صدا نایرو به مت ستادویخونشون ا یجلو

 در کنترلش داره گفت: یمشخص بود سع

برگردم نگران نشه  ری:به مامان بگو ممکنه دحی_مس

.. 



 یشد اما از کنار صندل ادهیگفت و پ یباشه ا نایمت

 گفت: دویسمت من چرخ

 خونه ما میبر ای:بنای_مت

مزاحم  گهیوقت د هی ،انشاهللیمرس زمی:نه عزانی_مر

 ... شمیم

 گفتم: چرا و چطور شد که دونمینم

 رو خودم برم  ریمس هیمن بق دی:اگه اجازه بدانی_مر

خودم حس کردم اما  یرو رو حیمس رهیخ نگاه

 نگاهش نکردم ..

 حی،مس یای،تو که خونه ما نم هیچه حرف نی:انای_مت

 ...رسوندتیم

 مزاحم شدم  یلیخ گهی:نه دانی_مر

 منصرف شدم  حیدررو باز کنم که با حرف مس اومدم

  نای:درو ببند متحی_مس

با  حیواسم تکون داد و مس یدررو بست و دست نایمت

 رو از جاش کند نیسرعت ماش

نداشت  یدروغ چرا ازش دلخور شدم لزوم راستش

بود که  دهیاخم کنه اصال اون که نشن گهیبخواد االن د



،خود من  زدیداشت با من حرف م یچ یبرا یدیسع

 یخواستگارکه باز بخواد راجب  زدمیهم فقط حدس م

 حرف بزنه 

 و گفت: ستادیا دیکوچه که رس هی به

 ...نیجلو بش ای:بحی_مس
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دلخور بودم اما خوب از هرطرف که به  یکم هرچند

شده  یکه عصب دادمیبهش حق م کردمینگاه م هیقض

 باشه 

 کردمویفکر م تشیعصبان لیآخرا که به دل نیا یحت

 رفتیته دلم غنج م کردمینگاه م حیمس یبه حرکت ها

 شده  یرتیغ ینجوریکه ا

 

شدم رفتم جلو نشستم اما حرکت نکرد و  ادهیپ

برخالف تصورم برگشت سمت منو با همون اخم 

 پرجذبه اش گفت:



 خوادیکه هر دفعه م گهیم یپسره چ نیا نمی:ببحی_مس

 باهات حرف بزنه؟هان؟

 زدم  یبرگشتم و لبخند سمتش

 یدیواال همون لحظه که رس دونمی:نمانی_مر

باهام حرف بزنه  خوادیچندلحظه قبلش اومدو گفت م

 ..یدونیم شویو بق یدیوخودت رس

 گفت: دویموهاش کش نیب یدست کالفه

اگه  انی،مر هیپسره چ نیدرد ا دونمی:من که محی_مس

سالم که  کنمینم نیدورو ورت بپلکه تضم گهیبارد هی

 بمونه ...

 حرفش  نیباال ازا دیپر ابروهام

از همون اخم  نیبودو ا یکردم هنوز عصب نگاهش

 هاش وصورت برافروخته اش کامال مشخص بود 

  کردمیآرومش م دیبا

 جان .. حی:مسانی_مر

 نگفت: یزیکردوچ نگاهم

 یعصب یدیبهت بگم قول م یزیچ هی:من اگه انی_مر

 ؟یموضوع رو تمومش کن نیوا ینش



 سر تکون داد  یسوال

دو بار اجازه خواسته  یکی یدیسع یآقا نی:اانی_مر

من اما من نذاشتم ،من حدس  یخواستگار ادیکه ب

 بگه .. نویهم خواستیکه امروزم م زنمیم

 

نگاهش  دهیترس حیانداختم که با داد مس نییپا سرمو

 کردم 

 به من نگاه کن .. نمی،بب کهی:غلط کرده مرتحی_مس

 تم و نگاهش کردم برگش سمتش

 کنم  کاریچ دونمی:خودم محی_مس

 رو روشن کرد  نیبردو ماش چیرو سمت سو دستش

ساعدش گذاشتم و مانع از  یدستم رو رو دهیترس

 حرکتش شدم 

 ؟یکن کاریچ یخوای:مانی_مر

مثل  یکیکه  کردمیکارو م نیاول هم دازی:باحی_مس

که راه ب راه زر  یبدونه تو صاحاب دار کهیمرت نیا

 مفت نزنه

 



که  وفتادهین یآروم باش،اتفاق زمیعز حی:مسانی_مر

 به من گوش کن  قهیدق هی

 سمتم برگشت  یعصب

بزنه خودم  یخواست حرف گهیبار د کی:اگه انی_مر

 که نامزد دارم باشه؟ گمیم

 یباهاش حرف بزن یحت ی:تو حق ندارحی_مس

 خوووب؟

اخر رو چنان داد زد که جز سرتکون دادن  خوب

 نتونستم بکنم  یکار

و  رونیب یایزود م شهی:کالست که تموم محی_مس

 تمام ...

 دادم  هیتک یصندل به

کردم آرومش کنم  یسع یلیبود و من خ یعصب یلیخ

 اما نشد 

 شیبزنم که ناخداگاه بدتر عصب یحرف دمیترسیم االنم

 کنم 

 توقف کرد  ایخونه رو یرو حرکت داد و جلو نیماش

فکر  یسکوت حکم فرما بودو هرکدوم تو ریمس یط

  میخودمون بود



رو  نشیکه فرمون ماش حیدست مشت شده مس از

مشتش پودر کنه مشخص بود که  یتو خوادیانگار م

 ... کردیفکر م یداشت به چ

 

 لب گفتم : ریز اروم

 :خدافظانی_مر

 شم که مچ دستم رو گرفت ... ادهیپ خواستم
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مختلف رو  یپر از حس ها یبرگشتم با نگاه سمتش

و  هینگاهش رو تجز یبه رو شدم تا اومدم حس ها

 کنم نگاهش رو گرفت و گفت: لیتحل

که  یستیمن ن یان،جای:از من ناراحت نشو مرحی_مس

 حالمو  یبفهم

 ببرم ... شیاز پ تونمیرو نم یکار نکهیام ازا فهکال

 



  دادمیحق م بهش

بزنم و  یبود که لبخند نیکه تونستم بکنم ا یکار تنها

 اروم گفتم :

 :ناراحت نشدم ...انی_مر

 یفشردو بعد اروم رها کرد ،خداحافظ یروکم دستم

رو  اطیباز کردم در ح دیشدم و دررو با کل ادهیکردمو پ

 رو به رو شدم  ایروکه بازکردم با 

 ؟یسادیوا اطی:سالم،تو چرا تو حانی_مر

 ?یکرد ری:چراانقدر دای_رو

 دمیعصا قورت داده ترس یاقا نیا یبااون نگاه ها 

 ارهیسرت ب یینکنه بال

 

 کردمو گفتم: یتصنع یاخم

 عصا قورت داده؟ یگیم حی:به مسانی_مر

 

 به کمرش زد و گفت: دستشو

  کنهیم شمی:خوبه خوبه ،چه طرفدارای_رو

 گفت: میرفتیکه داخل م نطوریو با هم هم دمیخند



 که نداشت؟ تی،کاری:حاال بدون شوخای_رو

 بود نه من ... یعصب یدیاز سع وونهی:نه دانی_مر

 گفت: دویخند ایرو

 گذشتا .. ری:به خای_رو

رو فکر  یآره اما بار بعد بایباررو تقر نی:اانی_مر

 نکنم ...

 

جلو اومد و خسته  ایو مادررو میهم داخل رفت با

و  ایبودو منتظر پدررو دهیرو چ زیگفت و م دینباش

 ...میو نهاربخور انیبود که ب ایخواهررو

. 

. 

. 

 داریبود که از خواب ب میپنج و ن یحدود ها ساعت

 تمیبه بدنم دادم و رو تخت نش یشدم ،کش قوس

 رف کرده بود برط مویخستگ بای،خواب بعد از نهار تقر

 



اروم  یلیزنگ زد و حاال صداش خ حینهار مس بعد

 ترو پراز احساس شده بود 

 کنمیکه گذشته به مرور حس م یهفته ا کی نیا یط

 حالم بهتر شده ... یلیخ

 

 یاز شب تولدم به بعد دارم به حرف ها راستش

  کنمیفکر م حیمس

 شیبابا و چند هفته پ ادیخودمو آماده کنم ، امیتا م اما

 ... شهیسراغم و حالم دوباره بد م ادیم

 

و بابا تازه فوت شده  ستیجورن طمیکه شرا درسته

رو ندارم  ییجا نکهیازا کشمیخجالت م یلی،اما من خ

اصرار کرد که برم  حیهم مس یچند بار ی،حت نجامیو ا

 خونه اونا اما من قبول نکردم ...

 

تور رو فاک حیو خواستن دلم نسبت به مس یدلتنگ اگه

خودم بهتره ،از  ی،هرچه زودتر برسم سر زندگ رمیبگ

به  شتریب ینجوریا کنمینگاه م هیهرطرف به قض

 صالحمه ...



 

 نمشیبه رها زنگ زدم و قرار گذاشتم که بب ظهر

 نیهرچه زودتر پرونده ا دیوقت ندارم با گهی،واقعا د

 بدم  لیموضوع رو ببندم و به استادمون تحو

 

،اما باز  شهیاز رها گفته نم یاسم و مشخصات هرچند

به استاد موضوع رو  دیمن به رها اطالع دادم که با

نامه رو داشت بنده خدا  انیحکم پا ییجوا هیبگم ،

ازش برده  یکرد که اسم دیتاک یلینزد اما خ یرها حرف

 نشه ...

موضوع باشه و  نیجلسه ا نیکنه امروز آخر خدا

 لیستاد تحوموضوع رو به ا نیبتونم تا اخر هفته ا

 بدم ....

 

 یو خوانوادش زندگ ایرو شیکه اومدم پ یازوقت

رها رو  یقصه زندگ ینجایتاا بای،شب ها تقر کنمیم

اش ،اما جهت  هیکالسور نوشتم و مونده بق هیتو

باررها بخوندش  هی دمیکه تموم شد م یوقت نانیاطم

 باشه ... وفتادهیاز قلم ن یزیکه چ



 

 میگوش یاتاق رفتم اما صدا ییشدمو سمت روشو بلند

 مانعم شد.... دادیم یامیکه گواه از پ
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 بود  حیاز مس امیرو برداشتم پ میو گوش برگشتم

 ؟یدی،چرا جواب نم یخانوم یی:کجاحی_مس

نگاه کردم ،چطور متوجه  میصفحه گوش یباال به

 اومده  امینشدم بازم پ

 یبود خوندم که چند بار حیهارو که از مس امیپ هیبق

 صدام زده بود 

 

 کردم  پیبراش تا عیسر

 لنتیرو سا میخواب بودم گوش زمیعز دی:ببخشانی_مر

 بود جانم؟



 نباریتخت انداختم اومدم بلند شم ا یرو رو یگوش

 زنگ خورد  میگوش

رو سمت  میبود تماس رو وصل کردمو گوش حیمس

 گوشم بردم 

 زم؟ی:جانم عزانی_مر

 و با نفس گفت: اروم

  زدلمی:سالم عزحی_مس

حس  یلحظه ا یصداش و طرز حرف زدنش برا از

 لبم نشست ... یرو یکردم بدنم داغ شد ،لبخند

 ؟ی:خوبانی_مر

 ؟یی:اهوم ،کجاحی_مس

 نمیبرم رهارو بب دی:فعال خونه ،اما باانی_مر

 امروز تموم بشه ... دوارمی،ام

 .. رسونمتیدنبالت م امیم :پس بمون تاحی_مس

 رمیهمه راه خودم م نیا یایکجا ب وونهی:نه دانی_مر

... 

 :پس مواظب عشقم باش ..حی_مس

 گفتم : دمویخند



 :چششششمممانی_مر

 گفت: زدیهمونطور که اروم حرف م حیمس

 جوووون  ی:احی_مس

 گفتم : دمویخند

 ؟یزنی:حاال چراانقدر اروم حرف مانی_مر

طرز حرف زدنت دل من رو  نیدلم گفتم :باا ی)اما تو

 ( یبریم

 با همون لحن گفت: دویخند اروم

ام و ممکنه صدامو بشنون  ییرایپذ ی:توحی_مس

 مشکوک شده  یلی،مامان خ

 ... دیدوباره خند و

 انو؟یجر یکه واسه مامانت گفت ی:مگه نگفتانی_مر

 

 زنمی:آره گفتم ،اما نگفتم که باهاش حرف محی_مس

 .... خوامتیفقط سربسته گفتم که چقدررر مکه ...
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حرفش ضربان قلبم باال رفت ،حس کردم  نیا دنیشن با

 بگم  یچ دونستمیبدنم گر گرفت نم

 

 گفت : زیو ر دیاروم خند دیرو که د سکوتم

منو کشته ...برو عشقم ،منم برم  اتیح نی:احی_مس

 نکنه مامان برسه 

 گفتم: دمویخند

 :باشه پس خدافظانی_مر

 :خدافظحی_مس

. 

. 

. 

رو حساب کردم و سمت  هیشدم و کرا ادهیپ یتاکس از

 یکه به  ناچارم از کارت شهیم یدوبار یکیکافه رفتم ،

 دونهی،خدا م کنمیبهم داده بود برداشت م حیکه مس

وقتا  یلینداشتم ،خ یاما چاره ا دمیکشیچقدر خجالت م

برم و از کارتش  ادهیپ کردمیم یسع رفتمیم ییجا



بودو  یراه طوالن یکه گاه نمبرداشت نکنم ،اما چه ک

 منم کم توان ... یپاها

 

 دنمیکافه رفتم و دررو باز کردم ،کافه دار با د سمت

 زدو خوش امد گفت  ییلبخند دندون نما

رفتم و منتظر  مونیشگیهم زیکردمو سمت م تشکر

 نشستم  دمویکش یرها شدم صندل

 

 فمیرو از ک میگذاشتم و گوش زیم یرو دستمو

 گذاشتم  لنتیسا یدراوردمو رو

رها  دنیباز شدن در کافه سمت در برگشتم با د با

براش تکون دادم سمتم اومد و  یزدم و دست یلبخند

 دستشو سمتم دراز کرد 

 _رها:سالم خانوم دکتر 

 لبم نشست  یکه بهم داده بود رو یلقب نیازا یخندلب

 ؟یخوب زمی:سالم عزانی_مر

 ومدین رمیپارک گ یکردم جا ریددی،ببخشی_رها:مرس

 نیتر پارک کنمو باوجودا نییمجبور شدم چند کوچه پا

 کفش هام 



 به کفشش کرد و ادامه داد: یا اشاره

 _رها:نتونستم تند راه برم 

  دمیمنم تازه رس زمیسرت عز ی:فداانی_مر

 

بود رها اومده با همون دفترچه  دهیدار که د کافه

 دستش و اون لبخندش سمت ما اومد 

که  دونستیاونم به بودن ما عادت کرده بود و م انگار

 بود و االن اومده بود... ومدهیمنتظر رها هستم که ن

 

 د؟یدار لیم یخانوم ها ،چ نی_خوش اومد

 ..یشگی_رها:من که همون هم

 دارروشو سمت من کردو گفت: افهک

 _و شما؟

 یبرا دیچسپیگرم م زیچ هیبود و به نظرم  هواسرد

هات چاکلت سفارش دادمو کافه داررفت و  هی نیهم

 من موندمو رها ...

 

 چونه ام زدم و نگاهش کردم و گفتم: ریز دستمو



بشنوم  تویمشتاقم که ادامه داستان زندگ یلی:خانی_مر

 ادامه بده  یداشت ... اما هرموقع دوست

 

 زدو گفت: یلبخند

گفتم که بعداز  ییتا اونجا شی_رها:فکر کنم بارپ

ساختمون  یبرگشتم تو یگرفتن گل از دست حام

 درسته؟

 :اهوم ،اره انی_مر

و  دیکش یقیبه اطراف انداخت و نفس عم ینگاه رها

 ادامه داد:

 رزبونی_رها:اون روز ترانه هر چقدر خواست که ازز

 دمیافتاده و چرا با لباس خواب یمن بکشه که چه اتفاق

 نزدم  یاما من نم پس ندادم و حرف

به  یگاه یکه منو حام یمحوطه موقع یتو یبار چند

چپ چپ نگاهم  شدویترانه متوجه م میکردیهم نگاه م

  کردیم

ترانه هم  میمحوطه نشسته بود یروز که تو هی

تن وحس کناردستم نشسته بود حرف از دوست داش



 دیاومد واون از من پرس شیداشتن به جنس مخالف پ

 که تا حاال عاشق شدم ؟

 

از مفهوم عاشق  یاون موقع درک درست راستش

بهش بدم فقط  یچه جواب دونستمیشدن نداشتم و نم

 بود که بگم  نیا دیکه به ذهنم رس یتنها جمله ا

 هیو چه حس هیعاشق شدن چه جور دونمی_رها:من نم

 بهت بدم  یچه جواب دونمینم نیهم یبرا

 

ذره ذره تو  یو نابه که گاه نیریحس ش هی_ترانه:

هم  ی،واما گاه یدونیو تو خودت نم کنهیقلبت نفوذ م

مثل دوس داشتن  ی... حس نهیشیقلبت م یتو ییهوی

،بهت توجه کنه  شتیباشه پ شهیدلت بخواد هم نکهی،ا

 یستو باشه و به ک یتمام توجهش برا ییجوا هیاممم 

 توجه نکنه 

،خجالت  رهیگیضربان قلبت اوج م شینیبیم نکهیا

 یحس ها یلیو خ یکنیو پاتو گم م ،دستیکشیم

 اسمش روحس عشق گذاشت .. شهیرو م گهید

 ؟یدار یجورحس ها نسبت به کس نیتو ازا حاال
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تموم شدن جمله اش به خودم و قلبمو حسم رجوع  با

 کردم 

حس  نیهم بایمدت کوتاه تقر نیا یط ی..کنار حام من

 هارو داشتم 

حس ها و خود  نیعاشقش شدم ؟بافکرکردن به ا یعنی

پوستم ،دستمو باال  ریز دیحس کردم که خون دو یحام

که  ییگونه ملتهبم گذاشتم و سمت جا یاوردمو رو

 یحام رهیبرگشتم که با نگاه خ نشستیم یحام شهیهم

 رو به رو شدم 

زد و بلند شدو سمت  یچشمک دیمن رو که د نگاه

 طونیساختمونشون رفت ،به ترانه نگاه کردم که ش

 گفت: دویخند

 _ترانه:پس خودشه ؟

 خودشه؟ ی_رها:چ

 ...ی_ترانه:بس کن دختر تابلوه که دوسش دار



 گفت:شونه ام و  یگذاشت رو یگفت و دست نویا

وقته که  یلینباشه ،خ یپسر بد خورهی_ترانه:بهش م

 ... کنهینگاهت م رهیخ نمیبیم

 

حس  گذشتیازاون روز گذشت و هروز که م یمدت

 روزیتراز د یتجربه کردم هرروز قو یکه با حام ییها

بجز نگاه  گهی،حاال د شدیم شتریهامون ب داریود شدیم

 میرفتیم رونیبا هم ب یکردن به هم از راه دور گاه

 ... هیبه دوراز چشم بق یواشکی،البته 

 

گذشت و تابستون تموم شده بودو من  یدو ماه حدود

،سر کتابام نشسته بودم هر  خوندمیواسه کنکورم م

،هوش و  شدیکه تمرکز کنم اما نم کردمیم یچقدر سع

 بود  یحام یهواسم همش پ

هوا سمت پنجره رفتم ،با  یرو کنارگذاشتمدو ب کتابام

رو به رو  گشتیم نیزم یرو یزیکه دنبال چ یحام

 شدم 

 



برداشت و سمت پنجره اتاق من  نیرو از زم یزیچ

دستش گرفته بود اومد که به  یرو تو ی،سنگ دیچرخ

 نییدستش رو پا دویمن خند دنیبزنه اما با د شهیش

 اورد 

 

 «نییپا ایب»زدو لب زد گفت اشاره

 

شال خوش رنگ  هیرژ زدم و  هیتکون دادم و  یسر

 یتو یکس نییرفتم پا دمویسرم کردمو مانتو پوش

هم اومد  یو حام ستادمیا واریمحوطه نبود ،گوشه د

 و گفت: واریکنار د

 :چه خوشگل موشکل کرده واسه من ...ی_حام

 انداختم که صدام زد  نییو سرمو پا دمیخند

 صداش دلمو لرزوند  آهنگ

 اال آوردمو گفتم :ب نگاهمو

 _رها:جانم؟

وام جور کنم  هی:با کمک حاج عمو تونستم ی_حام

باهاش حرف بزنم من که پدر مادر ندارم  خوامی،م

 کنه .... یکنه تو رو واسم خواستگار ی،واسم پدر
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اما  میبا هم داشت یمشابه ا طیشرا نکهیوجود ا با

 ادمیچراانقدر دلم واسش سوخت وخجالتم رو  دونمینم

 برد 

 

و نگاهش  دمیبگم ،نگاهم رو باال کش یچ دونستمینم

زدم و پا تند کردم و سمت  یزدو لبخند یکردم ،چشمک

نگاه کردم که با  یساختمون رفتم لحظه اخر به حام

  کردیلذت نگاهم م

 

و همش  بردیجوره خوابم نم چیشده بودو ه شب

 شدیسرم اکو م یبودن تو یبا حام یرف و لحظه هاح

... 

 

شب رو به صبح رسوندم ،دو روز  یسخت به

گذشت،ترانه گفت که حاج عمو با من کارداره ،لباس 



 یسرم کردم   حاج عمو اومد رو مویروسر دمویپوش

 تختم با فاصله از من نشست 

 

 گفت: یمعمول یاز سالم و حرف ها بعد

 رو بهت بزنم  یحرف هی_حاج عمو:دخترم اومدم که 

 عمو سرآپاگوشم  دیی_رها:بفرما

پسرمو  یدخترم ،حام ی_حاج عمو:سالمت باش

 هیخوبو کار یلیپسر خ یشناسیتا چه حد م دونمینم

وقته که  یلیو خ کنهیشرکت کار م یخودم تو شی،پ

که  شهیم یدارم ،چندوقت مانیا شیبه پاک شناسمشیم

و  دادیپس نم نمیمشغوله ول یلیفکرش خ دمیدیم

 موپسر ینجوریباعث شده که ا یکه چ دمیهرچندپرس

  زدینم یکنه حرف ریاس

اومدو ازم خواست که تورو  شیچندروز پ نکهیتاا

کنم ،دخترم ت تنها به خودت و  یواسش خواستگار

 یحرف خوادیمن االنم نم یاش پا هیفکر کن ،بق یحام

و  امی،خوب فکرهات رو بکن و من فردا م یبزن

حرف رو از من  نیا ی،ول رمیگیجواب رو ازت م

 دایترو پاک تر پ یپسر کار نیقبول کن دخترم ،از ا

 ... یکنینم



 

فکر تنها گذاشت  ایدن هیروز عمو رفت و منو با  اون

به فکر کردن نداشتم و انقدر تا  اجیهرچند من احت

 تونستمیم که به جرعت مفکر کرده بود یحاال به حام

  ستمیکه گرفتم وا یمیتصم یپا

 

بودم و اما  دارشدهیب شهیشده بودو زودتراز هم صبح

راه  یلیاتاقم خ یچرااسترس داشتم ،تو دونستمینم

 کیو کوچ کیرفتم ،اما حس کردم که اتاق داره کوچ

نداره ،هرچقدر ترانه  دنیو راه نفس کش شهیتر م

 بود هدیفایارومم کنه ب خواستیم

 رفتم  رونیو از اتاق ب دمیپوش لباس

وو  رفتمیم شهیکه هم ییبود و سمت سکو نییپا سرم

زنگ در به  یکه صدا رفتمیداشتم م نشستمیروش م

در رو بچه ها از اف  هیصدا درومد و بعداز چند ثان

شدن  اطیوارد ح یاف باز کردن و عمو به همراه مرد

... 

 

 مرد نگاه کردم ... به
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مرد نگاه کردم ،حس کردم قلبم از جاش کنده شد  به

،دست و پام شل شده بود و پاهام توان وزنم رو 

 سقوط کنم  نیزم ینداشت و هرلحظه امکان داشت رو

 

شده بود و  یعوض شده بود ،موهاش جو گندم چقدر

ا مثل همون افتاده بود ام نیصورتش چند تا چ یتو

 بود ... دهیبود و به خودش رس پیها خوش ت میقد

رو تار  دمیبه گلوم چنگ زده بودو اشک د یبد بغض

 کرده بود

و متوجه حال زارم شد سمتم اومد بابا  دیمنو د عمو

منو نشناخت  نکهیبهم انداخت ،اما مثل ا ینگاه

 نگاهش رو گرفت 

انش بود که پاهام تو یحرکتش و نشناختنش کاف نیهم

سقوط کنم ،عمو سمتم  نیزم یرو از دست بده و رو

 پاهاش نشست یکنارم رو دویدو



 ؟یشد یدخترم ،رها چ ی_عمو:خوب

 اسمم شوکه سمتم برگشت  دنیبا شن بابا

 تند کردو سمتم اومد ،کنارعمو نشست و گفت: پا

 یدختر خانوم ،رها...رهاروشن نیاسم ا ی_حاج

 هستن؟

 زدو گفت: یعمو لبخند حاج

 دخترتونه ... شونی،ا یروشن ی_بله اقا

 

عمو بلند شدو رفت ...بابا گنگ نگاهم کرد اشک  حاج

حرف تنها اشک  یکرده بود و ب سیصورتم رو خ

 کردمیو نگاهش م ختمیریم

که به خودش  یو مثل کس کردیمسخ نگاهم م انگار

 بغلش.... یتو دیدستش رو باز کرد و منو کش ادیب

 

 :انیمر

 

اشک  کردویم فیشده بود و تعر رهیخ زیبه م رها

 کردیم فیکه تعر ییزهایحالش و چ دنی،باد ختیریم



به  دمویبه چشمم کش یاشک منم درومده بود،دست

 وانیکافه دار نگاه کردم و اشاره دادم و لب زدم که ل

  ارهیب یاب

 یدست شیآب و پ وانیبا ل عیتکون دادو سر یسر

 اومد

رو  وانیو ل یدست شیحرف پ یکردمو ب یتشکر

 دست رها گذاشتم .. یجلو

 

 یلبخند هیگر ونیم دویاب نگاهش رو باال کش دنید با

 از آب رو خوردو ادامه داد: یزدو کم

 

 _رها:

 یکه درحقم شده بود ،اماوقت ییهاا یوجود همه بد با

باره  کیبه  یگرفتم همه چ یآغوش پدرم جا یکه تو

و حس آغوش پدرو  یرفت تنها حس دل تنگ ادمی

بود که سراسر وجودم رو فرا گرفته بود ،هردو  تیامن

  میکه از هم جدا شد قهیبعد از ده دق میختیریاشک م

اطراف نگاه کردم که دخترا از پنجره به ما نگاه  به

 ... ختنیریو اشک م کردنیم



 

عمو سمت ما اومدو دست بابا رو گرفت و  حاج

وبلندم کرد حاج بلندش کرد و بابا دستم رو گرفت 

بود برد  یبودو خال نییکه پا یعمو مارو سمت اتاق

 ... میاتاق نشست یهرسه تو

سکوت باعث شده بود  نیشده بودو هم یبد سکوت

 که دوباره بغض کنم 

 

 نیرو به بابا که به کف زم دیحالم رو د نیکه ا عمو

دست  یشده بود اما همچنان دست من رو تو رهیخ

 هاش گرفته بود گفت:
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 ندهیآ یبرا دیاز خودتون بگ یروشن ی_عمو:خوب آقا

 فرانسه؟ دیگردی؟دوباره برم دیدار یمیچه تصم

 



نگرفتم و امکان داره  یقطع می_بابا:واال فعال تصم

 ... برمیبمونم اما دخترم رو باخودم م نجایهم

 حرفش سمت بابا برگشتمو نگاهش کردم  نیباا

 یچ یحام ،بهیکنده بشه ،حام خواستیاز جا م قلبم

حاال االن که تازه قرار بود  خواستی،دلم نم گفتمیم

 برم  نجایازا ینجوریمعلوم بشه ا میزندگ فیتکل

 

 نکهی،چرا بدون ا مونمیم نجایبگم که هم خواستمیم

 ییپررو دی،شا رهیگیم میطرفه تصم هیازمن بپرسه 

نبودش  نیکه تااالن نبوده ،نبوده و ا یباشه اما پدر

خاطرات بدمه ،تمام  اویتمام بدبخت هیباعث و بان

واسم  کطرفهی تونهینم گهیحقارت هاست حاال د

 دونمی،اما نم بگم ناروی،اومدم همه ا رهیبگ میتصم

 بسته شد ... یچرا دهنم انگار

 

که باشه پدرم بود ،اما  یدل تنگش بودم ،هرچ درسته

باعثرمرگ مادرم بود و دوباره صحنه  نکهیا یادآوری

 مرگ مادرم جلو چشمم اومد رو به عمو گفتم :

 



 برم نجایازا خوامی_رها:عمو من نم

 متعجب گفت: عمو

 ادامه داد( ی_چرا دخترم؟)به شوخ

 حاال دلت واسه ما تنگ شده ؟ نی_نکنه ازهم

 نگاهم کردو گفت: بابا

 :اما من اومددم تا گذشته رو جبران کنم ..._بابا

بابا؟تواز گذشته  یجبران کن یخوایم ی_رها:چجور

 گذشت؟ یکه به من چ یدونیم ی؟چیدونیم یمن چ

 

 نگاهش رنگ غم گرفت وگفت: بابا

گذشته رو جبران  دمیبهت قول م ا،منی_تو با من ب

 کنم ...

 

 و سمت در رفتم اما قبل خارج شدن گفتم : بلندشدم

گذشته قابل جبران  کنمی،اما من فکر م دی_رها:ببخش

و دوست داشتنم نسبت  امی،با وجود تموم دلتنگ ستین

منو به حال خودم بذار  کنمیبهت بابا ،اما خواهش م

... 



 

تخت  یو رو دمیبازکردم و سمت اتاقم رو دررو

 نشستم و بغضم شکست

 

 هیدو روز گر نیا یروز بابا رفت و کارمن ط اون

بودو  دهیرس یموضوع به گوش حام نیکردن بود ،ا

 یلحظه برم تو هیاز ترانه خواسته بود که بهم بگه 

 محوطه کارم داره ....

 

برم  ییو جا نمیبب رویکس خواستیدلم نم نکهیباوجودا

که  ینبود ،بلندشدمو لباس یمن هرکس یبرا یاماحام

از اتاق خارج شدم و  دمویجلو دستم اومد رو پوش

 حوطه رفتم سمت م

 نگاهم کرد رهیسمت حصار اومدو خ دنمیبا د یحام

 قربونت بشم؟ یکرد هی:چرا انقدر گری_حام

 نشستم ... واریانداختم و گوشه د نییرو پا سرم

 _رها:بابام بعداز سال ها برگشته ...

 دیبا وونهیکردن نداره که د هیکه گر نی:ای_حام

 ک... یخوش حال باش



،حاال  نجامیکه االن من ا نهیا هی_رها:پدرم باعث و بان

 منو با خودش ببره... خوادیم

 :ببره؟کجا ببره؟ی_حام

رو جبران کنه ،امروز صبح  خوادگذشتهیم گهی_رها:م

بخواد عمل  یحاج عمو اومدو گفت که از راه قانون

که بخواد منو با خودش ببره  دنیکنه هم بهش حق م

.... 

 ... توروهم به بابام گفته یخواستگار یماجرا

 گفت: هیسر یحام

 :خوب؟قبول کرده؟ی_حام
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 انداختم  نییپا سرمو

لبم  زم؟جونموبهیعز یزنی:چرا حرف نمی_حام

 ...یرسوند

 ،عمو گفت بابا گفته که...گفته که... ی_رها:حام



کردم نتونستم ادامه حرفم رو بگم و دوباره  یهرکار

 م روان شد اشک

 کالفه بود  ینگاه کردم ،صورتش بد جور یحام به

نداره همه دارن  دهیفا ینجوریجلود در ،ا ای:بی_حام

 ...کننینگاهمون م

 

رفت ..به اطراف نگاه کردم  رونیو از در ب رفت

 اطیاز داخل ح یو تعداد شهی،دخترا از پشت ش

 ... کردنینگاهمون م

 

رفتم و از در  اطیسمت در ح دمویبه شالم کش یدست

شد وپشت  دهیکش یرفتم دستم توسط حام رونیکه ب

  دیکشیسرخودش م

 

از دست مشت شده اش دور مچ  نیبود و ا یعصب

 دستم مشخص بود 

 پشت دستم صورتمو پاک کردم و اروم گفتم : با

 ؟یحام یری_رها:کجا م



  ستادیا میرفت ادهینزدو بعد چند کوچه که پ یحرف

 یکوچه خلوط بود که تو هی، اطراف نگاه کردم به

  شدیچهارتا خونه متروکه خالصه م

 

خودش قرار دادو  واروید نیمنو ب ستادویا یا گوشه

 شد و کالفه گقت: رهیتو چشم هام خ

 گفت رها؟ ی:بابات چی_حام

 انداختم و گفتم : نییپا سرمو

ها دخترمو  یزود نیبه ا خوامی_رها:گفته که نم

 کردم ... داشیهمه مدت که پ نیشوهربدم ،اونم بعدازا

 

تموم شدن حرفم باز اشکم روان شدو چون سرم  با

هم قفل  یدستم که تو یرو یبود قطره اشک نییپا

 کرده بودم افتاد

 

چونه ام  ریکه متوجه اشکم شده بود دستشو ز یحام

 گذاشت و سرم رو باال اورد 

 ...نمتی:ببی_حام



 رو بهش دوختم  نگاهم

  زمیارو عزاشک نیا زی:نری_حام

رد اشکم رو  دویچشمم کش ریشصتش رو ز انگشت

 پاک کرد 

 شدو جلو اومد  رهیچشم هام خ وتو

 خوردیجلو که حرم نفس هاش به صورتم م یانقدر

 نیینگاهش کنم و دوباره سرم رو پا تونستمی،نم

 انداختم و باز سرمو باال اورد و گفت:

 یچی:به من نگاه کن رها...نگران هی_حام

و رسما از بابات  امیکجا که ببردت منباش،هر

روبه  میتونی،قانونا و شرعا نم کنمیم تیخواستگار

که  دهیو قانون حق رو به پدرت م میستیپدرت با یرو

  یاونجا باش دیبا گهیهرکجا که پدرت م

 اورد  رونیب یبرو گوش بشیح یرو تو دستش

داشته باش،که بتونم باهات در تماس  نوی:ای_حام

 باشم 

 ریبه عالمت مثبت تکون دادم و باز اشکم سراز یسر

 شد 



با تن  دویچشمم کش ریبار چهارانگشتش رو ز نیا

 خاص گفت: ییصدا

 نره چقدر دوستت دارم ... ادتی:ی_حام

بود که بغض کهنه ام سر باز کنه  یحرفش کاف نیهم

 و باز اشکم روان شه ...

 

 روز برگشتم به خونه  اون

و  میخوایهمو م یه منو حامبودن ک دهیهمه فهم دخترا

از حرف هاشون که چطور  دمیشنیو م میعاشق هم

،فقط پدرم بود که درک  سوختیدلشون واسم م

 رو به هم  یعالقه منو حام کردینم

 

از حاج عمو بابا نشد و باز من با  یشد و خبر شب

 بالشتم گذاشتم ... یاشک سرم رو رو

شدم و ترانه منو  داریرو با سردرد از خواب ب صبح

از گلوم  یچیبرد که صبحانه بخورم ،دو روز بود که ه

نگران بود و به زور  یلیو ترانه که خ رفتینم نییپا

 چند لقمه به خوردم داد



به تنم انداخت بچه ها دررو باز  یدر لرز یصدا

 کردنو حاج عمو وارد خونه شد 

گفت که منو صدا  یکه به دختر دمیرو شن صداش

 اومدم و سالم کردم  رونیبزنه ،خودم از اشپزخونه ب

با پدرت صحبت کردم ،اما  یلی_عمو:دخترم ،من خ

  شهیاصال قانع نم

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 _االنم جلو در منتظره...
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رو  لمیالن وسانداره حاج عمو،من ا ی_رها:اشکال

  کنمیجمع م

ام که تموم شد سمت اتاقم پا تند کردم و دررو  جمله

 پشت سرم بستم 



بهم داده  یحام لیکه اون اوا یتخت شاخه گل ریازز

 یاوردمو اروم رو رونیبود هرچند خشک شده بود ب

 تخت گذاشتم 

 

اوردم و همه لوازممو جمع  رونیرو از کمد ب چمدون

بهم داده بود رو  یکه حام یکردم و شاخه گل و گوش

 لوازمم گذاشتم و در چمدون رو بستم  یرو

 و دراتاق رو باز کردم  دمیبه صورتم کش یدست

دخترا پشت در اتاق جمع شده بودن و همه  همه

 ناراحت بودن 

سفت هم  دیکردم ،به ترانه که رس یهمه خداحافظ با

  میکرد هیو با صدا گر میرو بغل کرد

 

 بابا که گفت: یصدا با

 دخترم ؟ می_بر

ترانه فاصله گرفتم و به بابا نگاه کردم با بغض  از

 ازش رو گرفتم و تو گوش ترانه گفتم:

  شتونیپ امی_رها:بازم م



 یاخر خواستم برم که ترانه از دستش دستبند لحظه

 رو دراورد و دستم بست 

داشته باش که هروقت  ادگاریاز من  نوی_ترانه:ا

  یوفتیمن ب ادی ینگاهش کرد

 

 لب گفتم : رینگاهش کردمو ز یاشک یچشم ها با

 _رها:ممنون 

 

 رونیاومدو چمدون رو از دستم گرفت و از در ب بابا

 رفت 

 کردینگاهم م یحاج عمو که با غم خاص یرو روبه

  ستادمیا

 یکلمه ا ای_رها:حاج عمو هرچقدر دنبال جمله 

همه لطف  نیکه بتونم به عنوان تشکر از ا گردمیم

هنوز  یجمله ا یعنیکنم،ینم دایومحبت شما بگم اما پ

شما ،فقط  یهمه خوب نیتشکر از ا یکشف نشده برا

که  رهینم ادمیوقت  چیو ه کنمیتا عمر دارم دعاتون م

 خوامین ،از خدا میدستمون رو گرفت یتو چه اوضاع



که بتونم لطف  یتوان هیکه عمر با عزت بهتون بده و 

 جبران کنم و محبتتون رو 

 دیکن یخداحافظ دویمن تشکر کن یخانومتون به حا از

که وقت نشد  دیکن یو از طرف منازشون عذرخواه

 ..کنم  یبرم خدمتشون ازشون خداحافظ

 

سکوت کرده بود خم شدم که دست عمو رو  عمو

 ببوسم اما نذاشت و گفت :

 یکردم برا ی_عمو:خجالتم نده دخترم ،من هرکار 

حرف هارو نزن ،برو دخترم اما  نیوا بچه خودم کردم

 مارو فراموش نکن و به ما سر بزن 

 

کردم و از ساختمون که اومدم  یهمه خداحافظ از

که اون ورحصار به ساختمون  یحام دنیبا د رونیب

 بود نگاه کردم  رهیما خ

 

  دیکنم که بابا رس یسمتش برم و ازش خداحافظ اومدم

 رها؟ می_بابا:بر

 برم که بابا دستم رو گرفت : یسمت حام اومدم



 ... میبر ایدختر ،ب یری_بابا:کجا م

نگاهم  رهینگاه کردم که تو سکوت چطور خ یحام به

 ... کردیم دادیغم تو صورتش ب کردویم

رو از  یکاسه چشمم رو پر کرده بود و حام اشک

 و سمت در برد  دیتار کرده بودو بابا دستم رو کش دمید

 که گفت : یدو لب زدن حامبو یاخرم به حام ونگاه

 _دوستت دارم
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تر شدو حالم بد تر ،بابا  دیکه بستم اشکام شد دررو

رو باز کرد ،اما من در پشت رو باز  نیماش یدر جلو

 کردم و نشستم 

 نیماش گهیشدو در رو بست سمت د یعصب یکم بابا

 رو روشن کردو راه افتاد  نیرفت و نشست ،ماش

 



 شتریقلبم ب کردمیحس م میشدیکه دور تر م هرچه

  شهیفشرده م

 ختمیریصورت اشک م یبد بود و به پهنا یلیخ حالم

چشمم کنار  یو نگاهش از جلو یو لحظه صورت حام

  رفتینم

 

  یلیخ کردیرو بستم سرم درد م چشمم

همه  نیاصالچطور شد که پدرم بعد از ا نکهیا فکر

داره و اصال جا و مکان  یافتاده که دختر ادشیسال 

  رفتینم رونیکرده از سرم ب دایمن رو از کجا پ

 

اومدم و متوجه شدم  رونیاز فکر ب نیتوقف ماش با

 ییالیو یخونه ا هیبا  یرنگ بزرگ یدر مشک یجلو

 رو به رو شدم ...

 

رو داخل برد داخل  نیباز شدو بابا ماش موتیدربار

گل  کردیدرندشت نگاه کردم ،تا چشم کار م اطی،به ح

باغ بزرگ و  نیخونه ته ا هیو درخت بود با  اهیو گ

 شد  ادهیرو پارک کردو پ نیماش اطیاستخر گوشه ح هی



،بابا چمدونم رو  کردمیو گنگ به اطراف نگاه م جیگ

از صندوق عقب دراورد وسمت ته باغ و رفت و به 

 من گفت که دنبالش برم 

 

به همون خونه ته  میدیدنبال بابا راه افتادم تا رس از

 باغ 

 

 یونیع یلیخونه خ هیدرخونه رو باز کرد ، بابا

 (و لوکس بود یونی)اَ 

گذاشت و گفت که اونجا  یاتاق یچمدونم رو تو بابا

 اتاق منه ...

 

توجه به اتاق سمت مبل گوشه سالن رفتم و  بدون

 نشستم 

 یحام یاز حد برا شیدلم ب کردویدرد م یلیخ سرم

 تنگ شده بود 

 

ازش ناراحت  یلیاومدو رو به روم نشست ،خ بابا

 .. یلیاز خ شتریب یلیبودم خ



 بابا سرم رو باال گرفتم  یصدا با

 

همه سال کجا  نیکه ا یبا خودت فکرکن دی_بابا:شا

 ... کردمیم کاریبودمو چ

اصال واست مهم نباشه اما من  دیبرعکس شا ای

  گمیبخاطر ارامش خودم م

 

شرکتم اضافه  یبه شرکا یدیجد کیبود که شر یمدت

خانوم که از هر جمله حرف زدنش  هیشده بود ،

  دیباریعشوه م

تفاوت بودم نسبت بهش اما هرچقدر  یب یلیخ لیاوا

چطور شد که از مادرت دل سرد  دونمیکه گذشت نم

کرده بودم  دایدواج با اون زن رو پبه از لیشدم و تما

... 

 

 دونمیبود و نم یا دهیزن فهم یلیخ امرزتیخدا ب مادر

در  یا گهیکس د یاز کجا متوجه شده بود که پا

 ... ونهیم



موضوع شروع شد ،از  نیما سر هم یها دعوا

به  دیکار رس نکهیمادرت حرف و از من انکار تا ا

  یاون روز لعنت

 

 میفشار عصب یلیروز که با مادرت دعوام شد خ اون

 نیفراموش کنم ا یلحظه ا نکهیا یباال بود برا

 رو سمت الکل رفتم ... یعصب یفشارها

نبودم  اریهش اریبرگشتم خونه هش یشب وقت اون

 ادی،ز ادیم ادمیگنگ  یلیاون شب خ ی،اتفاق ها

 ... ستیواضح ن

تموم کرده  میاما تا برس مارستانیرو رسوندم ب مادرت

 بود .

اومدم دنبالت  یچند بار امرزیاز فوت اون خدا ب بعد

که حال  گفتیو م اوردیاما عمه ات همش بهانه م

 ششیپس پ ستمیو منم که خونه ن ستیخوب ن تیروح

 بهتره  یبمون

بود متوجه شده  کمیکه شر یهمون ازیبود که ن یمدت

داد  شنهادی،پ ستین اطیح دیمادرتو درق گهیبود که د

،اولش  میبر رانیبفروشم و ازا نجایدارم ا یکه هر چ



 میقبول نکردم و اما بعدش با حرفاش تونست راض

 کنه 

 

تا تونستم خونه و سهمم از اون  دیطول نکش یلیخ

 رانیاز ا ازیهام رو بفروشمو بان نیشرکت و زم

  میخارج  شد

 

از اخالق و رفتار من  ازین یکه گذشت بهانه ها یچند

مورد  یب یها ی،بد اخالق یالک ید ،بهانه هاشروع ش

 ای دادیکجا جواب نم دمیپرسیم رفتیم رونیب ی،وقت

،کارمون شده بود دعوا از اون  دادیجواب سر باال م

تا اسمون فرق کرده بود  نیزم شناختمیکه م یازین

 خوادیدعوا هامون گفت طالق م نیروز ب هی نکهیتاا
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دعوا ها و بحث ها و  نیگرفتم و باا دهیرو نشن حرفش

 میکرد یهم با هم زندگ گهیکش مکش ها دو ساله د



اما  شهیبسپارم دست زمان درست م نکهی،با فکر ا

  شدیکه بهتر نم شدیبدتر م گذشتیهرچه م

 

طاقتم تاق شدو طالقش دادم و اون موقع دارا  نکهیتاا

 اش رو انداختم جلوش ... هیدمو مهربو

که فقط  خواستیرو م یکس هیاون  دمیفهم رید یلیخ

من بودم که همه هست و  نیکنه و ا شیساپورت مال

 رو باختم ... ستمین

اما  رانیزار کارامو انجام دادم که برگردم ا یحال با

 ختنیر سیکه پام به فرودگاه خورد چندتا پل نیهم

سرم و چمدونم رو از من گرفتن و همونجا چمدونم 

 یکه تو یاون همه مواد مخدر دنیرو باز کردن ،با د

... خدا  ستادیحس کردم قلبم ا یبود لحظه ا فمیک

 ماجرا خبردار نبود  نیکه من روحمم ازا دونستیم

گرفتن واسم  لیسال گذشت  ،وک کیبردن زندان  منو

بود  ی،فرانسو یرانیدو رگه ا لمی،از شانس خوبم وک

قسم  یلی،خ دیفهمیم یرانیو دست و پا شکسته ا

 نیکردم که روحمم ازا فیخوردمو و واسش تعر

 ماجرا خبر نداره 



 لمیوک نیمن برا یها حی،توض لمیوک قاتیتحق با

که من وارد فرود گاه  یمتوجه شد که زمان لمی،وک

شدم امکانش بوده که از غفلتم استفاده کرده باشن و 

 چمدونم رو با مشابه خودشون عوض کرده باشن 

 

گناهم  یتونست ثابت کنه که ب لمیزمان برد تا وک یلیخ

از  ازیبوده و ن ازیکه کار ن می... بعد ها متوجه شد

 واسطه کیبود تنها  رانیکه در ا یاز رقبا یکیطرف 

 زدن من بودو بس ... نیزم یبرا

 

 رانیبرگشتن به ا یسال از عمرم تلف شد ،رو یلیخ

اونجا موندم و کار کردم  گهیرو نداشتم ،چندسال د

گشتم ،حاال ازش متنفر شده  ازیهم دنبال ن یلی،خ

 یبودمو دنبال انتقام بودم ،اما آب شده بودرفته بودتو

  نیزم

 

 نداز کردم که کارکردمو همه رو پس ا یچندسال



عمه ات  شی،پ رانیبرگشت شده بود و برگشتم ا زمان

 دمیکرد تازه فهم فیکه از تو تعر ییرفتم ،اما با ماجرا

 بودم واست ... یچقدر شرمندتم ،چقدر پدر بد

 

چقدر از  دونهیخونه رو داد خدا م میتیاون  ادرس

درونم  یدست شوهرعمه ات ناراحت شدم اما بعد ندا

از دست خودم دلخور باشم نه  دیبود که گفت با

  گرانید

خانه که رفتم اون ها هم جوابم کردن و تنها  میتی به

شما رو داشتن و با هزارخواهش  یادرس حاج عمو

 و تمنا ادرس رو دادن 

 

و اون روز که منو اورد  دمیحاج عموت که رس شیپ

شک کردم  یلحظه ا دمیتو رو د یتو اون خونتون وقت

 یفرق داشت یلیات خ یبا کودک اما یمن یکه تو رها

 

 خوامینکردم اما م یدرحقت پدر دونمیبابا م رها

 یباز نیا ی،من تو مونمیشیکه چقدر پ یبدون

 رو باختم .... زمیسرنوشت همه چ
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 تمیبودم ،هرجمله بابا لحظه لحظه به عصبان یعصب

  کردیاضافه م

 

بودنم باعث شده بود که کنترل زبانم رو  یعصب نیا

 از دست بدم و داد زدم :

 یچه سود تیمونیپش گهید ؟؟؟بابایمونی_رها:پش

عمر تلف شده من  گرده؟مگهیداره ؟مگه مادر من برم

چه  شه؟تویخاطرات بد من فراموشم م گرده؟مگهیبرم

من  یدونیبابا،تو نم دمیکش یمن چقدر سخت یدونیم

 نیکه با ا یاونوقت فکر کرد دمیشچقدر حقارت ک

 ؟یهمه گذشته رو پاک کن یتونیها م حیتوض

 

صورتش رو غم فرا گرفته بود بلند شدم و سمت  بابا

 که بابا گفت برا منه رفتم  یهمون اتاق



دسته چمدونم گرفتمو سمت در خونه رفتم که دستم  از

 شد .. دهیتوسط بابا کش

 

جبران کنم  خوامیمکردم، دای_بابا:من تازه دخترم رو پ

  ریفرصت رو از من نگ نیبابا،ا

 

از  هوی یرحم یدنده بودن و ب کیهمه  نیا دونمینم

 کجا وارد قلبم شده بود که گفتم:

 

به  یذره ا یبابا،تو حت رهیجبران د یبرا گهی_رها:د

به  یافتاده که دختر ادتیو تازه  یمن هم فکر نکرد

 ،رهایبهم فکر نکن گهی،اما بهتره د یاسم رها دار

 مرد ...

 

کردم بابا نذاشت که برم و چمدونم  یروز هر کار اون

رو گذاشت داخل همون اتاق انقدر اصرار کرد که دلم 

 به رحم اومد 

 



 ادویتخت نشستم ،باز  یهمون اتاق رفتم و رو سمت

 ... یفکر حام

 چمدون رفتم و بازش کردم  سمت

داده بود رو برداشتم و قفلش رو باز  یکه حام یگوش

بودو از  شناختمیکه نم یاز شماره ا امیپ نیکردم ،چند

 لنتیرو سا ی،چون گوش هیها متوجه شدم که حام امیپ

 بلند نشده بود  یاز گوش ییکرده بود صدا

 

درد و  یحرف زدم و کل یشب تا صبح رو با حام اون

 ... بهش گفتم دلم واسش تنگ شده ادمهیدل کردم ،

من  یچقدر ذوق کردو گفت که اونم دلش برا یدونینم

 تنگ شده ...

 

 :انیمر

همه  نیاز ا دیحس کردم مغزم سوت کش یا لحظه

دختر اتفاق افتاده بودو  نیا یکه برا یماجرا و اتفاق

 یاتفاق ها نکهی،باوجود ا سوختیبراش م یلیدلم خ

رها نباشه و من اون  ینصف ماجرا دیمن شا یزندگ

اما  دونستمیانسان م نیموقع خودم رو بدبخت ترا



 دیکردم شا رخدارو شکر کردم و فک یلحظه ا یبرا

و سرنوشت من  یبوده که زندگ نیقسمت من ا

 رقم بخوره ... ینجوریا

سکوت به رها نگاه کردم و اون ادامه  یتو

 ختیریاشک م دیرسیجاها که م یبه بعض یداد،گاهیم

  زدیلبخند م یو گاه

 ... زنهیافتاده و لبخند م یحام ادیاالن که  مثل
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آدرس محل که اومدم رو خواست و  یشب حام اون

کردمو  پیبراش تا ومدیم ادمیکه  ییمنم تااونجا

 فرستادم 

  نجایا ادیو م ارهیزود حاج عمو رو م یلیخ گفت

 

آرم تر شده  یلیحرف زده بودم خ یباحام نکهیازا

 بودم 



 

که  کردیم یمدت بابا همه کار نیروز گذشت تو ا سه

 شهیکه گذشته رو نم دونستیبهم خوش بگذره اما نم

 جبران کرد ... زایچ نیباا

رو جمع کردمو سمت اتاقم  لیاز نهار بود که وسا بعد

که نور صفحه اش خاموش و  میگوش دنیرفتم با د

 یاسم حام دنیرفتم ،با د میسمت گوش شدین مروش

تماس رو وصل کردم دررو بستم و اروم باهاش  عیسر

 حرف زدم 

که نشنوه اروم  نانیرفته بود بخوابه اما جهت اطم بابا

 حرف زدم 

 نکهیرو به راه کنم تا ا یرو کم طیگفت شرا یحام

 خونمون  فرستهیحاج عمو رو امروز م

همه وجودمو فرا گرفته بود و دل تو دلم نبود  استرس

 کنم  کاریبده چ یباز بابا جواب منف نکهیازا

عاشق  ینجوریا یروز هی کردمیفکرشو نم اصال

 له له بزنم ... ینجوریداشتنش ا یبشم که برا یکس

 



رفتم و سمت اتاق بابا رفتم اما برخالف  رونیاتاق ب از

 دمیره چرخاتاقش نبود سمت پنج یتصورم بابا تو

  دمید اطیح یدادتویکه به گل ها آب م ی،بابا رو در حال

لب بسمه هللا ..  ریسمت بابا رفتم و ز دمویپوش ییدمپا

 گفتم و جلو رفتم 

و از  یرو کنار بذار یخودم گفتم بهتره کج خلق با

 بلکم که جواب بده  یزنانه ات استفاده کن استیس

 رفتم و گفتم  جلو

 ییبابا ی_رها:خسته نباش

بود تعجب کرد  دهیمنو د یها یبداخالق شهیکه هم بابا

 و گفت:

 بابا  ی_سالمت باش

 کمکتون کنم؟ نیخوای_رها:م

 باال انداخت و گفت: ییباباابرو

  ی_نه دخترم مرس

از  یکنار بابا موندم کار یبگم  ...کم یچ دونستمینم

 گفتم: ومدیدستم بر ن

 د؟یخوریبذارم ،م ییچا رمی_رها:م



 زدو گفت: یلبخند اباب

 ..زبابای_دستت درد نکنه عز

اشپزخونه رفتم و سماور رو پرازاب کردمو  سمت

دلم حس  یدادم ،تو هیتک نتیروشنش کردم و به کاب

  شورنیدارن رخت م کردمیم

سماور  یصدا یک دمیفکر بودم که نفهم یتو یانقدر

و  ختمیر یقور یرو تو نیو هل و دارچ ییدرومد ،چا

 سماور گرفتم که پرشه  ریش ریز

و  ارهیرو گذاشتم تا دم ب یپر شد قور نکهیبعدازا

جوره  چیاسترس داشتم و ه یلیسمت اتاقم رفتم ،خ

جور موقع ها معموال دوش  نی،ا کردینم دایپ نیتسک

  گرفتمیم

برداشتم و رفتم حموم ،بعد از حموم کردن  حولمو

و موهامم  دمیدست لباس خوب پوش هیاومدم  رونیب

 شک کردمو بستم که زنگ در به صدا درومد خ

 

زنگ دوباره  یبهتر شده بودم حاال با صدا یکم تازه

همه استرس هام برگشته بود پرده اتاقم رو کنار زدم 

نگاه کردم که بابا سمت در رفت و بعد  اطیو به ح



هم پشت  یحام یدروباز کردو حاج عمو وارد شد ،ول

فقط حاج عمو نگفت که  یمگه حام یسرش اومده ،ول

 ؟.. ادیم

 

کردم  یرفتم و با حاج عمو احوال پرس رونیاتاق ب از

نگاه کردم که از غفلت باباو حاج عمو  یو به حام

زدو لبخند زد  یاستفاده کردو بهم نگاه کردو چشمک

... 

 

اش  افهیلبام نشست ،به بابا نگاه کردم ،ق یرویلبخند

هم بود ،سمت اشپزخونه رفتم و چندتا  یتو یکم

 صلوات فرستادم 

که  دمیبابا رو شن یکه صدا ختمیریم ییچا داشتم

 گفت:

 یزود نیرهارو به ا خوامیاما من نم ی_شرمنده حاج

دخترم هزارتا نقشه  ندهیآ یبفرستم خونه بخت ... برا

 دادم 

 



که دستم  یکیحرف بابا استکان کمربار نیا دنیشن با

 شد... کهیستم افتادو هزار تبود از د
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وارد اشپزخونه شد و پشت سرش حاج  مهیسراس بابا

 ...یعمو حام

 ستین یزیکرده بودم و فقط تونستم بگم که چ بغض

 ... دییبفرما

 

کف  عیسر ییرایپذ یرفتنشون و برگشتنشون تو با

و  ختمیر ییچند تا چا دمویاشپزخونه رو جارو کش

 رفتم  ییرایسمت پذ

نگاه کردم ،اخماش  یو به حام دمیرو باال کش نگاهم

 یاز حام یهم بود و حاج عمو هم دست کم یتو

 نداشت 

 ها رو تعارف کردم  ییچا



 نزدن و رفتن شونمیینشستند اما لب ب چا یکم

 

 ختهیقلبم ر یتو ارویرفتنشون انگار تمام غم دن بعداز

گلوم نشست  یتو یدلم گرفت بد جور بغض بدباشن 

  دمیو نال دمی،سمت بابا چرخ

بابا؟چرا هر  یکنیم یمن باز ندهیباآ ی_رها:چرا دار

جوابشون  ینجوریا کننیم یبار که ازت خواستگار

اون دختر بچه هفت ساله  گهیمن د ؟بابایدیرو م

 به قران  ستمین

 ... رسهیسالم شده عقلم م ستیب گهید

 

  یتو اشتباه منو تکرار کن خوامین نم_بابا:م

 اشتباهه؟ ی_رها:از نظر شما ازدواج من با حام

 ستینداره ،اصال معلوم ن یچی_اره اشتباهه ،پسره ه

 بودن  یپدرو مادرش ک

_رها:اونم مثل من مادر ندار بابا پدرش رو هم از 

من  یبابا پول برا ستمین یدست داده ،من آدم ماد

 من مهمه نه پول ... یارزش نداره خودمش برا

 



 ... یفهمیو نم ی_جوون

 ؟یانقدر عذابم داد ستی_رها:بس ن

که گذاشته رو  کنمی_من که دارم همه تالشم رو م

 جبران کنم 

 ... نیکنیبدترش م نیرفتاراتون دار نی_رها:اما باا

و  دیاتاقم پا تند کردم و دررو بستم و بغضم ترک سمت

 اشکم روان شد 

 

در خونه که گواه  یشدو بعد صداسکوت  قهیدق چند

 ... دادیاز رفتن بابا م

نگاه کردم  میشدم و سمت تختم رفتم ،به گوش بلند

 داشتم ... یاز حام سکالیشونزده تا م

شماره  دیلرزیکه از خراب بودن عصابم م ییدستا با

 گرفتم  یاش رو به سخت

 چند بوق جواب داد  بعداز

 ییکجا زمی:رها ،عزی_حام

 _رها:با بابام بحثم شد ...

 گفت: دیبغض دارم رو که شن یصدا



 دیاون مروار زیاون اشک هات بشم نر ی:فدای_حام

 ..شهیم دایپ یراه هیها رو ،باالخره 

،کاش اصال بر  کنهیم ینجوریچرا ا دونمی_رها:نم

 ... گشتینم

فداتشم ،عمو بازباپدرت حرف  ینجوری:نگو ای_حام

رها اگه از االن  دارمینم،دست از تالش بر  زنهیم

 نی،باا یشیم میکه زود تسل یبش دینا ام ینجوریا

 شیرو در پ یپدرت معلومه که راه سخت یرفتارها

رو از دست نده ،من دست از تالش  دتی،اما ام میدار

 رها ... دارمیبر نم

 

شده بود باهام  نیسرسنگ یشب گذشت ... بابا کم اون

  رفتیم رونیب ادیو ز

و حاج  یماه حام کی نیا یماه گذشت ،تو کی حدود

با بابا حرف  یلیعمو دست از تالش برنداشتن و خ

 پا داشت  هیزدن اما مرغ بابا 

 

از دوست هاش رو  یکیکه بابا  شدیم یروز چند

 یاتاق بابا ،ازاون مرد یتو رفتنیو م اوردیخونه م



بد نگاه  یلی،خ ومدیخوشم نم چیکه دوست بابا بود ه

اتاقم و دررو  یتو رفتمیم ومدیکه م یارهر ب کردیم

  کردمیاز پشت قفل م

 

 ..روز. هی
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تختم کز  ی،رو یاز بابا شدو نه حام یروز نه خبر هی

،چشمام رو  دمیگردنم کش ریکرده بودمو پتوم رو تا ز

چه مدت گذشت  دونمیکردم که بخوابم نم یبستمو سع

 یها ی،صدا برهیاما حس کردم که داره کم کم خوابم م

مثل بازوبسته شدن در بود اما  دمیشنیاطراف رو م

 شم  داریخواب بودم و نا نداشتم که ب جیگ بایتقر

 کنارم نشست یکردم تختم تکون خورد و کس حس

چشمم رو باز  یکه باباست لحظه ا نیفکر به ا با

 کردم 



 نبود بابا ی...ولیول

 یکنارم رو دمیترسیازش م شهیکه هم یفیمرد کث اون

*زش نگاهم یه یتخت نشسته بودو بااون چشم ها

  کردیم

 

 دهیبودم خواب ازسرم پر دهیترس یلیبودم ،خ دهیترس

 بود 

شدم و عقب گرد کردم و به تاج  زیخ میجام ن یتو

 دادم  هیتخت تک

 گلوم گرفتم  ریرو تا ز پتوم

بند اومده بود و از ترس ضربان قلبم باال رفته  زبونم

 بود 

 بود لب زدم  یهر سخت به

 ؟ی.کنکیکار م.م.م ی...چنجای.ی_رها:تو ا

حال  یبود انگار تو یحالت هی..چشماش  چشماش

 خودش نبود ...

 جلو اومد  یکم

 مسته ... دمیبد دهانش فهم یبو از



و چشماش  دیشنیمنو نم یکه انگار حرف ها انقدر

 دیکاسه خون شده بود جلو تر اومد از پتو گرفت و کش

 کنار ..

 زدم ،بابا رو صدا زدم  داد

 انگار بابا نبود  اما

کرده بود دستش سمت  سیهام کل صورتم رو خ اشک

 لباسم اومد 

 تمام توانم دستش رو پس زدم  با

 دستش فرار کنم  ریاز ز خواستم

 زدو گفت: یخند شیمنو سرجام برگردوندو ن که

 _کجا؟کارمن هنوز باهات تموم نشده عروسک ...

از سر داد که حالمو بد تر  یکه زد قه قه ا حرفشو

 کرد 

و کنترل اشکام دست خودم  زدیمثل گنجشک م قلبم

اما اون کثافت کار خودش رو  زدمینبود ،مدام داد م

 .... کردیم

  شمیهوش م یدارم ب کردمیداد زدم که حس م انقدر



خود شدم  یشلوارم نشست از خود ب یکه رو دستش

 یب یها شده بودم با مشت ها وونهید نی،درست ع

 یو سع زدمیم یجونم به سرو گردن اون عوض

که از خودم دورش کنم اما انگار که نه انگار  کردمیم

  دادیبه کار خودش ادامه م

 

ته قلبم خدا رو صدا زدم کمک خواستم داد زدم ،اما  از

 نبود  یچکسیه

پتو رو  اوردیعقب رفت و داشت لباسش رو در م یکم

برهنه ام گرفتم و از فرصت  مهیبدن ن یگرفتم و رو

که  دمیکشیتخت م یاستفاده کردم و دستم و رو

 کجا افتاده بود  دونمیکنم اما نم دایرو پ میگوش

 

 ،هان؟ یگردیم ی_دنبال چ

باالتنه برهنه اش چندشم شدو ازش چشم  دنید با

د زدمو التماسش کردم که دست از سر من گرفتم و دا

 گفت: دویخندیبرداره اما اون فقط م

 گذشت؟ یلعبت نیاز همچ شهی_مگه م



دستمو خوند و پرتم  نباریخواستم فرار کنم اما ا باز

تخت و خودش سمت در رفت و قفلش کرد  یکرد رو

.... 

 

سمتم هجوم اورد ،مغزم قفل کرده بودو فقط  دوباره

  گشتمیدنبال راه چاره م

که بهزاد برام ساخته بود  یبد یخاطره ها تمام

 دوباره برگشت 

 روم انداخت و من عقب تر رفتم  خودشو

  دمیرس هیکه به تاج تخت تک انقدر

  کردمیام به اطراف نگاه م یاشک یاون چشم ها با

کنسول کنار تختم افتاد و  یبه آباژور رو چشمم

 کاریچ دمینفهم گهیبدنم نشست د یدستش که رو

 کردم 

 

چطور دستمو به آباژوررسوندمو برداشتمشو  دمینفهم

 پس سر اون مرد .... دمیمحکم کوب

 گفت و افتاد روم  یجون یب اخ



  دیدور سرم چرخ ایدن

لرزونم اباژوررو پرت کردم و اون مرد  یدست ها با

 تخت  نییز روم کنار شدم افتاد پاا یرو به سخت

 دمیکه از پس سرش راه افتاد تازه فهم یخون دنید با

 کردم ... یچه غلط
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 فیکنم ،حال اون لحظه ام قابل توص کاریچ دونستمینم

  ستین

رو تار  دمیو د ومدنیهام مدادم پشت سر هم م اشک

 کرده بودن 

تخت افتاده بود رو  نییچطور لباس هام که پا دمینفهم

  یرو برداشتم و از اون خونه لعنت میو گوش دمیپوش

 ی،چند قدم از در فاصله گرفته بودمو ه رونیزدم ب

بابا جلو در  نیکه ماش کردمیمدادم به خونه نگاه م

شد ،صبر  ادهیپ نیدر باز از ماش دنیاما با د دیچیپ

  دمیدویو تند تند م دمیبخش سرعتنکردم و به قدم هام 



 زدمیدلم مدادم خدارو صدا م یو تو ختمیریاشک م و

 که نمرده باشه

 ... من فقط از خودم دفاع کردم ... من

 

 :انیمر

 

 ختیریصورتش گرفته بودو اشک م یرو جلو دستش

 من فقط از خودم دفاع کردم  کردکهیو مدام تکرار م

 

براش  یخراب شده بود و دلم بد جور یلیخ حالم

 ... سوختیم

 شدم و دستش رو گرفتم  لیبه جلو ما یکم

 ؟یخوب نمتی... آروم باش .. بب زمی:رها ،عزانی_مر

 صورتش برداشت و گفت: یرو از رو دستش

 دی_رها:خوبم ،ببخش

 فردا؟ یبرا میبذار شویبق یخوای:مانی_مر

 امشب تمومش کنم  خوامی_رها:نه م



شده بودو ساعت  کینگاه کردم ،هوا تار رونیب به

  دادیساعت هفت شب رو نشون م وارید یرو

  خوردیاوردم داشت زنگ م رونیب فمیاز ک مویگوش

 تماس زدم  رد

 دادم که  امیبود ،پ حیمس

مجبور شدم رد تماس  دیببخش زمی:سالم عزانی_مر

تموم  کشهیطول م کمیکارم  ضممیمر شیبزنم ،هنوز پ

  زنمیشه بهت زنگ م

انداختم و به  فمیک یرو تو یرو فرستادم و گوش امیپ

 رها نگاه کردم 

 اروم شده بود  یکم

 از ابش رو خورد و ادامه داد: یا جرعه

 

و بااون حال خرابم  ختمیریو اشک م دمیدو انقدر

که به اطراف نگاه  نیاما هم رمیدارم کجا م دمینفهم

 کردم  دایحاج عمو پ خونه یکردم خودم رو جلو

 



شکه شد  دنمیزدم و حاج عمو درو باز کرد اما با د در

  شدیشوکه م دیدیم ی،منو با اون حال زارم هرک

عمو خانومش رو صدا زد و کمک کرد رفتم  حاج

 داخل 

  دندیرو پرس میشونیحالم شدن و علت پر یایجو یلیخ

که دوست  گفتمیم ییچه رو گفتم؟بایم یمن چ اما

به من ت*ج*ا*و*ز  کنه؟و اگه لحظه  خواستیپدرم م

  شدمیعالم م یرسوا شدمیتر دست به کار م رید یا

 

کردم روم نشد به حاج عمو بگم و هربار که  یهرکار

،خانومش  ختیریفقط اشک هام بود که م دیپرسیم

متوجه حالم شد و دستم رو کرفت و سمت اشپزخونه 

 برد 

 واسم اورد و کنارم نشست  یاب وانیل

 یکه گذشت اما من بهتر نشدم ،هضم اتفاق ها یمک

تباه  یبرام سخت بود و تمام کودک شیچند لحظه پ

شده ام رو دوباره جلو چشمم اورده بود و باز اون 

کل وجودم رو گرفته  کردمیکه حس م یحس نجاست

... 



 

از  یکه پست ی*زمردیه ینجس بودم از نگاه ها اره

 ... دیباریسرو روش م

زن  یبود ماجرا رو برا یو جون کندن یهر سخت به

 کردم  فیحاج عمو به صورت خالصه تعر

حرف هام مدادم به دست و صورت خودش  دنیشن با

 ... زدیم

 که به حاج عمو بگه؟ دیپرس

،به عالمت مثبت سر  دیفهمیم دیبود ؟با یچ چاره

 رفت ... رونیتکون دادم که از اشپزخونه ب
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پچ  یو صدا رونیخانوم از آشپزخونه رفت ب حاج

  دمیشنیپچشون رو م

  یلیخ کردیدرد م سرم



دستم هام  یگذاشتمو سرم رو رو زیم یرو دستمو

 از سر دادم  هیگذاشتم و دوباره گر

 

بود که دعا کنم  نیا ومدیکه از دستم برم یکار تنها

 اون مرد نمرده باشه 

چقدر گذشت که حاج عمو و خانومش داخل  دومینم

که از غم  یآشپزخونه شدن و حاج عمو با چشمان

 بود نگاهم کرد  زیلبر

 انداختم که گفت: نییرو پا سرم

 خونتون  میبر دی_حاج عمو:پاشو دخترم ،با

 گفتم: دهیترس دیکه زد برق از سرم پر یحرف با

به  .من،من میبه اون خونه برگرد ی_رها:واسه چ

  گردمیاون خونه بر نم

 ایاون مرد زندس  مینیبب میبر ای_عمو:نترس دخترم ب

 مرده پاشو دخترم 

بود بلند شدم و با عمو سمت اون  یهر جون کندن به

  میخونه نحس برگشت

خونه  یجلو سیپل نیماش میدیسر کوچه که رس به

 بود 



 سر جام خشکم زد ،نکنه مرده باشه  دهیترس

 امیراه نم دیکه د یجلو تر رفت وقتعمو چند قدم  حاج

 سمتم برگشت 

افتاده باشه تو از  یدخترم اگه هم اتفاق ای_حاج عمو:ب

 .دخترم . ای،ب یخودت دفاع کرد

 عظمم رو جزم کردم و راه افتادم  تمام

جمع شده بودن و  یمردم کنار میدیخونه که رس یجلو

  زدیم یحرف یهر کس

 گوشم بود  یتو صداشون

 میمجبور شد ومدیم دادیدادو ب ی:صداگفتیم یکی

  سیبه پل میزنگ بزن

  کردمینگاهشون م جیگ

جلومون رو گرفت و نذاشت  یسرباز میتر که رفت جلو

 داخل  میبر

کردم و با حاج عمو سمت ته باغ که  یمعرف خودمو

  میرفت شدیبه خونه ختم م

 



که  یبرانکار دنینرفته بودم که با د یچند قدم هنوز

تمام  یرو یدیملحفه سف کردویرو حمل م یجنازه ا

 بودن رو به رو شدم  دهیجسمش کش

 

حس  دمیشنیانگار صداش رو م زدیگلوم م یتو قلبم

 رونیبزنه ب نمیکه االنه از قفسه س کردمیم

رو از کنارمون  شدیتوسط دو نفر حمل م برانکارکه

مات و مبهوت مونده بودم ،چند  نجوریرد شد من هم

حس  دمیکه د یزیچ دنیبا د میفتقدم جلو تر که ر

 .... زنهیقلبم نم کردمیم
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زنده بودو دستبند به دست  فیکث زی....اون مرد ه اون

  رونیب اوردنشیتوسط دوتا سرباز داشتن م

وزنم رو نداره اما به  ییپاهام توانا کردمیم احساس

 ادلم رو حفظ کردم که بود تع یهر سخت

 



که به من افتاد نگاهش رو نگرفت به سرش  چشمش

 یرو باینگاه کردم از سرش خون اومده بودو تقر

سرش خشک شده بود چشماش کاسه خون بود اما 

 لب هاش بود  یرو حیهمچنان اون لبخند کر

 سمت ما اومد  یسیپل

 د؟یکنیم کاریچ نجای_شماا

قدم شد و  شیخودش پ دیعمو که حال منو د حاج

 کرد  فیتعر سیماجرارو سربسته واسه پل

 

 یکه رو یمردک نمرده پس اون نیبودم ،اگه ا جیگ

پشت سر من  نکهیا یادآوریبود؟با  یبرانکارد بود ک

 هنم گذاشتم  یبابا وارد خونه شده دستمو رو

 که اشتباه فکر کرده باشم  کردمیفقط دعا م شوکه

 تند کردم سمت اون امبوالنس  پا

،خودمو به  نیماش یتو ذاشتنشیم شتندا

 برانکاررسوندم و داد زدم صبر کنن

رو تار  دمیکه د یاشک یلرزان و چشمان یدستان ای

 رنگ رو کنار زدم  دیکرده بود ملحفه سف

 



بابا که چشم هاش رو بسته بود پاهام  دنیبا د اما

 سقوط کردم  نیزم یتوانش رو از دست دادو رو

  دیعمو طرفم دو حاج

 عمق وجودم داد زدم  از

 _رها:خداااااااا

تنم کردم  مویشکیسال دوباره لباس م زدهیاز س بعد

 شدم  میتیدوباره 

 امرزمیبا قبر مادر خدا ب یقبر بابا که چند قدم کنار

 یفاصله داشت زانو زدم و دستمو نوازش واررو

 و لب زدم  دمیسنگ قبرش کش

 ...._رها:آخرش فقط مامان بود که واست موند بابا 

 

 یچون تنها مرده متحرک گمیحال اون روز هام نم از

بودم که از اطراف و خودم و همه غافل بودم  انگار 

 ختنیو اشک ر ینیبودم تنها گوشه نش یبرزخ یتو

  ادمهیهامه که 

 

 تیقاطل پدرم که ازقضا همون دوستش بود شکا از

 جرم ت*ج*ا*و*زکردم و و به 



قطل پدرم افتاد گوشه زندان ،دخترش اومد و به  و

اون  یدست و پام افتاد ،اما من چهره و پز خند ها

خواهش و تمنا  نیمرد از جلو چشمم کنار نرفت ،هم

هارو اون شب من از پدرش کردم اما انگار کر بودو 

 ... دیشنینم

منم کر شده بود و خواهش و  یچرا گوش ها دونمینم

  دمیاون دختر رو نشن یا هاتمن

  دنیم هیکردن که د ،اعالم

 خواستمینداشتم ،من فقط م یاجیمن به پول احت هه،اما

 یبشه برا یدار که عبرت یسر اون مرد بره باال

  نیریسا

  رمیحق خودمو پدرم رو ازش بگ خواستمیم

 

 سال اعدامش کردن  کیندادم و بعد  تیرضا

 یاشک هاش هنوز تو یدخترش وصدا یها نینفر

 گوشمه 

 ممیتصم یانقدر رو نکهیازا مونمیپش یچرا کم دروغ

وجود داشت که  ینیکردم اما چه تضم یپا فشار

 داد؟یادامه نم شیدوباره به کثافت کار ومدویم رونیب



 

که اون روز  نهیذهنم مونده ا یکه تو یتنها سوال فقط

 وارد اتاقم شد؟ ینجوریمرد ا نیبابا کجا بود که ا
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بود ،الحق  یکه واسم مونده بود حام یتنها کس حاال

که سخت  یمدت نیا یاسمش برازنده اش بود که تو

و  رهیبازمو بگ ریداشتم که ز اجیاحت یحام هیبه 

بود که کنارم بودو پا به پام جلو  ی،حام وفتمینذاره ب

 ، مدویم

به من ،اما من  دیرس هیخونه بابا به عنوان ارث اون

ازش نداشتم و چه بسا که تمام  یخاطره خوش چیه

  اوردیم ادمینحس رو به  یاون خاطره ها و روز ها

 

اون خونه رو فروختم و  یکمک حاج عمو و حام با

 میتیو همون  یبهزست ینصف پول رو خرج بچه ها

 ... که توش بزرگ شدم کردم یخانه ا



اتفاق ها  نیخاج عمو بچه ها حاال از ا شیبرگشتم پ و

تلخ  یو با تموم خاطره ها گذرهیبه دو سال م کینزد

 و سه ساله شدم  ستیکه گذشت حاال ب ینیریو ش

 

از من خواست که اگه راه داره  یموقع حام همون

 بدم ... تیرضا

که اون مرد بجز قطل پدرم  دونستیهنوز نم اون

 رو مرتکب بشه  یچه عمل زشت خواستیم

 فیتعر یحام یکه بود ماجرارو برا یهر سخت به

 کردم ...

  ادیز یلی،خ ختیبه هم ر یلیخ

خودش بود و بعد خودش  یهفته تو کیکه  یحد در

 شد به قصاص اون مرد  یهم راض

 

 کرد ... یخواستگار یحام یدوباره منو بر عمو

گذشت و من پخته تر شدم و  یتفاوت که دوسال نیباا

کرد و من  یهمه بچه ها خواستگار یبار جلو نیا

 بدون وقفه در وقت بله رو دادم ...

  میهم دوماهه که عقد کرد حاال



عمو واسمون همون اطراف خونه گرفته و همه  حاج

 جور کرده  لشمیوسا

که بود ،روح و روان من بود که  یتنها مشکل فقط

 آرامش نداشت 

بار  هیکردم ،انگار که  فیحاال که واسه تو تعر اما

دوشم برداشته باشن اروم شدم  یاز رو نیسنگ یلیخ

... 

 

رها من بهت  ینیو قابل تحس یقو یلی:تو خانیمر

 ...کنمیافتخار م

 

 زدو گفت: یلبخند

 یجاها کم اوردمو از خدا گله کردم ... حت یلی_رها:خ

زن بودم  هی نکهیوقتا به خودم نگاه کردم از ا یگاه

اون  ایمثل بهزاد  یکیکردم که چطور  داینفرت پ

 کردنیو سواستفاد م کردنیدوست بابام به من نگاه م

 یماجرا ایکه دل و زدم به در دیرس ییبه جا ی... حت

 گفتم  یبهزاد رو هم واسه حام

 بود ؟ ی:اونوقت عکس العملش چانی_مر



دوست بابام رو  ی_رها:مثل همون موقع که ماجرا

لحظه  هی یحت ختیبه هم ر یلیکردم خ فیبراش تعر

و دستش  دیکوب وارید یتو تیمشتش رو از عصبان

 ینجوریگذشته من ا نکهیگرفت ازا میشد ... گر یزخم

 شتریمن ب میکه نشست و حرف زد یداغونش کرده کم

 اروم شد  یدادم کم حیبراش توض

که  دیکش هفته طول کی شترازیبار ب نیخوب ا اما

 اروم اروم شه ...

 

واست خوشحالم که بعد از اون همه  یلی:خانی_مر

 ...یدیبه عشقت رس یدیکه کش یسخت

 رو گرفتم و اروم فشردم  دستش

 زدو تشکر کرد  یلبخند

که از روز اول ذهنم رو مشغول خودش کرده  یسوال

 بود رو باالخره به زبون آوردم 

 

 خنده گفتم: با

ام ها نه  یمن آدم فضول یوقت فکر نکن هی:انی_مر

قهوه  شهیهم دنینوش ای،فقط کنجکاو شدم که بدونم آ



عالقه و  هینه تنها  ایدرش نهفته هست  یتلخ راز

 عادت ساده هست؟
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 گفت: دویخند رها

اگه  ایقهوه تلخ بخورم  تونستمی_رها:قبل ها اصال نم

،اما از وقت که بابا  کردمیم نشیریش یحساب خوردمیم

مرد و اون اتفاق ها افتاد تنها قهوه تلخ بود که ارومم 

سراسر  میچون زندگ کردمیاون موقع ها فکر م کردیم

 دیتلخ با زیچ هی دهیم نمیکه تسک یزیتلخه پس تنها چ

 باشه ..

 

 لبش نشست و ادامه داد  یرو یتلخ پوزخند

اون موقع ها  کردمیفکر م یاحساس یلی:خانی_مر

از اون موقع تا حاالخوردن قهوه  ییجوا هی،اما خوب 

کم کم ترکش  خوامیجور عادت شده واسم اما م هیتلخ 

 کنم...



 

 یرو یبه بعد زندگ نجایکه ازا دوارمی:امانی_مر

 تیزندگ یخوشش رو بهت نشون بده و کنار حام

  یکن یخوشبخت زندگ

 زدو گفت: ی خجالتبا نمک و مثال لبخند

 زمیعز ی_رها:مرس

رو  یکرد فیهرچه تعر شی:من تا جلسه پانی_مر

به بعدرو  نجایرو البته ازا هینوشتم ،برگردم خونه بق

 ایاشتباه  یزیکه چ یبخون دمیم سمینویسر بسته م

 بدم  لیننوشته باشم که بتونم به استادم تحو ادیکمو ز

 نداره؟ یاشکال

 ووقتم آزاده  خونمیفعال که درس نم زمی_رها:نه عز

 ؟یدرست رو تا کجا ادامه داد ی:راستانی_مر

_رها:اون سال رو که نتونستم کنکور بدم و بعدش که 

درس خوندن ،منتظرم کنکور  یحالم مساعد نبود برا

 ثبت نام کنم  یبعد

 یبرس یخوایبه اون چه که م شاهللی:اانی_مر

 کردم  تتیاذ یلیکه خ دی...ببخش



 یحرفو نزن تو با گوش دادن به حرف ها نیها:ا_ر

من حرف بزنم کمک و  یگذاشتیکه م یمنو سکوت

 ی،مطمنم دکتر موفق یدر حق من کرد یلطف بزرگ

 شد  یخواه

 

 .... یمرس زمی:عزانی_مر

 بود میانداختم ،نه و ن یساعت نگاه به

 نجایبه پنج ساعته که ا کی،نزد دیباال پر ابروهام

  مینشست

 یکیهمه رفته بودنو  بایانداختم ،تقر یف نگاهاطرا به

 دو نفر مونده بودن 

 شونه ام انداختم یرو فمویشدمو ک بلند

زمان از دستمون در  می:گرم حرف زدن شدانی_مر

 ؟یندار یرفت ،من برم اگه کار

  یکه گوش کرد ی_رها:بازم مرس

شونه اش گذاشتم و جلو رفتم و گونه  یرو رو دستم

  دمیاش رو بوس

 :خداحافظ انی_مر



و حساب صندوق رفتم و صورت حساب گرفتم سمت

 کردم 

 از کافه خارج شدم  و

 یباعث شد ناخداگاه دستام رو تو رونیسرد ب یهوا

 هم قاب کنم 

افتاد که قرار بود کارم  ادمیشده بود کیتار یلیخ هوا

 زنگ بزنم  حیتموم شد به مس

 اوردم  رونیرو ب میبردمو گوش فمیداخل ک دستمو

 یها سکالیاز م یمیصفحه اش که تعداد عظ دنید با

همون موقع دوباره  دویبود ابروهام باال پر حیمس

 زنگ خورد... میگوش
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اجازه بدم  نکهیتماس رو وصل کردمو بدون ا عیسر

 بزنه تند گفتم  یحرف



حق  یبگ یهرچ دونمممیم زمیعز دی:ببخشانی_مر

  دمیم حیهمون کافه منتظرم بهت توض یجلو ایب یدار

 بزنه و قطع کردم  یحرف نذاشتم

حرکتم خنده ام گرفته بود بنده خدا حق  نیازا خودمم

داشت اگه غر بزنه از ساعت چهار تااالن منتظر 

 گذاشته بودمش 

 نیجلو رفتم که ماش یربع گذشت ومن قدم زنان کم هی

 کافه به سرعت ترمز کرد یجلو حیمس

هم  یهمونطور که دست هام رو تو یلیبود خ سرد

رفتم و دررو باز  نشیقاب کرده بودم سمت ماش

کردمو نشستم هنوز کامل دررو نبسته بودکه پاشو 

 گاز گذاشت  یرو

 

و  نییکردمو سرمو انداختم پا دهیترس یکم افمویق

 گفتم:

 :سالم انی_مر

 چنددفعه زنگ زدم بهت  یدونی:محی_مس

  دمی:اهوم دانی_مر

 ؟یو جواب نداد یدی:دحی_مس



بود وسط حرف  لنتیرو سا میگوش دمی:نه ندانی_مر

 حرفش رو قطع کنم  شدیهاش بود نم

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 از من مهم تر بود ؟ ضتی:مرحی_مس

 گرفته بودم  یرو به شوخ یهمه چ من

 داد زد هویکردم که و ناباور نگاهش  دمیچرخ سمتش

 :هااان؟حی_مس

بهم انداخت  یو ناراحت نگاهش کردم که نگاه دهیترس

 خنده  ریزد ز یپق هویو 

 خنده اش بهم گفت: ونینگاهش کردم وکه م متعجب

 مگه نه؟ ادیبهم م شمیم ی:عصبحی_مس

 نسارش کردم  یا وونهید دمویخند

. 

. 

. 

منو  میخورد رونیشام رو با هم ب نکهیبعدازا شب

 کرد  ادهیپ ایخونه رو یجلو



 خونه ما ... میبر یای:کاش بحی_مس

 از تعجب باز شد  چشمام

 ... زمیعز شهی:نمانی_مر

 گفت یو باشه ا دیکش یکالفه ا پوف

. 

. 

. 

 روز بعد: چند

 

شده از قصه  لی،کالسور تکم یلیحال بودم خ خوش

 دشییرهارو که بعد از نشون دادن به خود رها و تا

ترم رو  نیا یدادم ،حاال با نمره عال لید تحوبه استا

 پاس کرده بودم 

 

 بزنم  غیج یاز خوشحال خواستیم دلم

رشته مورد عالقه ام  دمیافتادم که فهم یاون روز ادی

خوشحال  یلیمثل امروز خ ریبخ ادشیرو قبول شدم ،

 شدم ...



 

 ... میسمت در دانشگاه حرکت کرد نایو مت ایرو با

رفتار سردمو که  یدیاز اون روز به بعد سع گهید

واقعا متوجه شده بود که با اصرار  نکهیبود مثل ا دهید

 گهیو جواب من واقعا نه هست و د رهینم شیپ یکار

موضوع  نیو من ازا ومدیازاون روز به بعد اطرافم نم

 بودم ... یراض یلیخ

 

هم با نمره باال قبول شدند اما نمره من  ایو رو نایمت

بهانه دستشون  نیباالتراز جفتشون بودو هم یمک

 بهشون بدهکار شدم ... ینیریش هیافتاده بود که 

 

رسوندو بعد  ناروی،اول مت میشد ایرو نیماش سوار

 خونشون میبرگشت

 

**** 

 

 :حیمس



 

به ما  تویعروس ینیریش یخوایم ی_مسعود:دادا تو ک

 ؟یبد

  دمیروزا خبرشو بهت م نی:همحی_مس

 هیدلم لک زده واسه  گهی_مسعود :دست بجنبون د

 یشام عروس

 یشام لک زده نه عروس ی:پس تو دلت براحی_مس

 من 

 

 در اتاقم به مسعود گفتم : یصدا با

و قطع  زنمی:مسعود داداش من بهت زنگ محی_مس

 کردم 

 من دراتاق باز شدو مامان اومددداخل دییبفرما با
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بودم بلند شدم  دهیتخت دراز کش یورود مامان ،رو با

 و گفتم:

 :جانم مامان؟حی_مس

 تخت کنارم نشست یجلو اومدو رو مامان

راجب اون  خوامی_مامان:پسرم چراهربار که باهات م

 ؟یریحرف بزنم تفره م خواستیکه دلت م یدختر

 ؟یکه بگ شهیو روت نم یشد مونیپش نکنه

 نیهست ا یمشکل هی هیچ مونی:نه مامان پشحی_مس

 بذارم .. شیفعالپا پ تونمیوسط که نم

 شدو گفت: لیبه جلو ما ینگران شدو کم مامان

 ح؟یشده مس ی_مامان:چ

 ....  شهیم ی:پدرش فوت شده چندهفته احی_مس

ناراحت  یلیکه از چهره اش مشخص بود خ مامان

 شده گفت:

 ؟ی_مامان:خدا رحمتش کنه ،چرا زودتر نگفت

 ... میصبر کن دی:گرفتارشدم ،حاال فعال باحی_مس

 کنه؟یم ی_مامان:االن خودش تنها زندگ

 :نه ... حی_مس



 نکهیمامان گفتم البته در حد ا یمختصر برا ماجرارو

نداشتن و  یبدونه پدرش فوت شده و خونه ا

 مستاجربودن...

 

 انیکه پدر مر دیفهمیاگه مامان م دونستمیم راستش

شدن  یقبل از فوتش قمار کرده و گرفتار چه مسائل

 رو بزنه  یهمه چ دیحدسش دشوار نبود که ق

 

من حداقل عروس  میقرار بذار هی_مامان:خوب مادر 

راحت  التیانگشتر دستش کنم که خ هی، نمیبب ندمویآ

مراسمات تا بعداز چهلم  هیباشه مادر بعد واسه بق

 ... میکنیصبر م شتریدرش بلکم بپ

 

 لبم اومدو گفتم: یرو یلبخند

 :باشه چشمحی_مس

  میبخور ییچا هی نییپا ای_مامان:ب

 ... امیمن م نی:باشه شما برحی_مس

. 



. 

 بعد: روز

بلند شد  میگوش یصدا رونیکارخونه زدم ب از

  دمیکش رونیب یشلوارم به سخت بیاز ج موی،گوش

 بود نایاز مت امیپ

 «خونه تو زحمت نکش رمیمن وبا بچه ها م داداش»

 

داشت برد گذاشتم و سمت خونه  یرو رو یگوش

 یخونه نبود ،از صدا یحرکت کردم ،جز بتول کس

 اومد رونیبازو بسته کردن در بتول از آشپزخونه ب

 دی_بتول:سالم آقا خسته نباش

 انگار؟ ستین ی:سالم بتول خانوم ممنون ،کسحی_مس

شما  یپا شیرفتن پ رونینوم که ب_بتول:حاج خا

 هم هنوز از دانشگاهش بر نگشته ... نای،مت

گفتمو سمت پله ها رفتم ،از پله ها باال رفتم  یا باشه

 و وارد اتاقم شدم و درو بستم 

 یتوس رهنیپ قهیخسته بودم کتمو دراوردمو  یلیخ

 دمیتخت دراز کش یرنگم رو باز کردم و رو



 چطور شد که خوابم برد .... دونمینم

 شدم  داریاز خواب ب بمیداخل ج میگوش برهیصداو و با

دراوردم و  مویشلوارم بردمو گوش بیداخل ج دستمو

 به صفحه اش نگاه کردم 

 بود تماس رو وصل کردم  انیمر

 ؟ی:جونم خانومحی_مس

 ؟یخوب زمی:سالم عزانی_مر

 ؟ی:اهوم تو چطورحی_مس

رو بهت  یخبر خوب هی،زنگ زدم  ی:من عااالانی_مر

 بدم 

 :بگو عشقم حی_مس

پاس  ایو رو نایترم رو با نمره باالتراز مت نی:اانی_مر

 خوشحالم .... یلیخ حیمس یکردم وا

 و گفتم : دمیخند

 ینیریش یخوایحاال م یخوب خانوم نی:آفرحی_مس

 به من؟ یبد یچ

 کار گفت: طلب

 ؟ینیری:شانی_مر



 :اهومحی_مس

 گفت دویخند

نمره از من  هی:امروز همه دارن به خاطر انی_مر

 رنیگیم ینیریش

  کنهیمن فرق م ینیری:شحی_مس

 مثال؟ ی:چانی_مر

رو بهت  گهیزدیچ هی خوامیبگم ،م نکهی:قبل احی_مس

 بگم

 :جان بگوانی_مر

  ندتیخوادببیمامان گفت که م شبی:دحی_مس

 :منو؟انی_مر

 :اهومحی_مس

 ؟یچ ی:براانی_مر

 نهیعروسشو بب خوادی:محی_مس
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 :انیمر

 

 میاز خوشحال یاتاقم نشسته بودم ،هنوز درصد یتو

 میتقس حیرو با مس میشاد خواستیکم نشده بود ،دلم م

 رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم  میکنم ،گوش

 چند بوق جواب داد بعداز

 

دلم غوغا به  یتو نیریاسترس ش هیکه گفت  یزیچ با

قلبم  نهیمنو بب خواستیمادرش م نکهیپا کرد ،ازا

 شروع کرده بود به تند تر زدن 

 

  حیمس کشمی:من .. من خجالت مانی_مر

 خجالت نداره که ..  زمی:عزحی_مس

 گفت: دینگفتم سکوتم رو که د یزیچ

 ؟یدیم یمنو ک ینیری:خوب حاال شحی_مس

  یخوایم یکه چ ی:خوب نگفتانی_مر

 ... خوامیبله خوشگل از تو م هی:حی_مس



انداختمو  نییحرفش سرمو پا نیغنج رفت ازا دلم

 ینگاهم رو به لباس تنم دوختم و با گوشه لباسم باز

 گفتم: دمویکردمو خند

 :چشم انی_مر

 گفت : دویگلو خند یتو حیمس

:فکر کنم مامان برگشت من برم بهش بگم که حی_مس

 ر بذاره قرا هیباهات 

 

 کرده گفتم: هول

 صبر کن  حی:اه نه مسانی_مر

،مامانم  ی:جانم نفسم چراانقدر استرس دارحی_مس

انگشتر دستت کنه که همه بدونن تو  هی خوادیفقط م

 ... یمال من

 

 نزدم که گفت: یحرف زنهیتا م۲۰۰قلبم  کردمیم حس

 زم؟ی:باشه عزحی_مس

هنوز چهلم بابام نگذشته من چطور  حی:مسانی_مر

 کارو بکنم  نیا تونمیم



فردا ما  نیکه هم ستیقرار ن زمی،عز انی:مرحی_مس

 یقبل از چهلم بابا یگیکه م میریبگ یعقدو عروس

  شهینم امرزتیخداب

و باهات حرف بزنه ..  نهیقراره مامانم تورو بب فقط

 ؟ زمیباشه عز

 

بگم واقعا  یچ دونستمیعقلم از کار افتاده بود نم انگار

 بود که باعث شد بگم باشه یچه حس دونمی،فقط نم

 

رفت که به مادرش خبر بده  حیو مس میکرد یخداحافظ

 قلب ناآرومم تنها گذاشت نیومنو باا

 

شد که از اتاق  یچ دونمیدست خودم نبود ،نم حالم

 نشستم  ایرفتمو کنار مادررو رونیب

زن به من محبت کرده بودو  نیا بیمدت عج نیا تو

بود که  یقلب من نشسته بود ،واقعا مادر مهربون یتو

 افتادم  یم امرزمیمادر خداب ادی دنشیبا هر بار د

که  دونستمیخودم م فهیجور وظ هیو  کردمیم حس

 بذارم  انیدر جر ارویمادر رو دیبا



 

نشسته بود و تنها بود کنارش  ییرایپذ یتو مادرش

 زد  یکردو لبخندکه نشستم نگاهم 

 :مزاحمتون که نشدم ؟انی_مر

  زمیعز هیچه حرف نی_ا

رو باهاتون  یموضوع هی خواستمی:امم من مانی_مر

 بذارم ... ونیدرم

 گفت: دویکامل سمتم چرخ ایرو مادر

  زمی_بگو عز

من با  یزندگ یمدت از ماجرا نیتو ا دونمی:مانی_مر

ماجراها باعث شد که من تااالن  نیو هم نیخبر شد

 انقدر مزاحمتون بشم 

 گفت: دویحرفم پر ونیم مادرش

  کنمیگوش نم یحرف ها بزن نیازا یخوای_اگه م

 زدمو گفتم: یلبخند

منو  یهم کالس نایبرادر مت حی:چشم ،شما مسانی_مر

 د؟یشناسیرو م ایرو

 که دوستت داره ... دونمی_آره دخترم م



 انداختم و گفتم: نییپا سرمو

و باهام حرف بزنه  نهیمنو بب خوادی:مادرش مانی_مر

... 

 که چهره اش شاد شد گفت: ایمادررو

 ... زمیخوبه عز یلیکه خ نی_ا

 دونمی:اما هنوز چهلم بابا نگذشته من نمانی_مر

 کنم ... کاریچ

 دستم رو گرفتو گفت: ایرو مادر

 حرف بزنه؟ خوادیفقط م یگی_مگه نم

 به عالمت مثبت تکون دادم کع گفت: سرمو

حرف بزنن  نجایهم انینداره ،بگو ب یکه نگران نی_ا

مراسم  یتونی،تو هم بگو که تا بعداز چهلم بابات نم

  یریبگ

 

 زدم و گفتم: یلبخند

خانوم ،خوش  هیمرض دیهست ی_شما واقعا مادر خوب

 مثل شما داره  یکه مادر ایبه حال رو

 فشردو گفت: یکم دستمو



 ...اایدونیمعلومه که هنوز منو مادر خودت نم_

من که  یبرا دیمثل مادر هست دی:مطمن باشانی_مر

بذارم من  ونیموضوع رو باهاتون درم نیتونستم ا

 واقعا ممنونم ازتون ...
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 :حیمس

 

رو بهش  انیمامان حرف زدم و گفت که شماره مر با

 بدم که خودش باهاش قرار بذاره 

رو که از حفظ  انیکه از خدا خواسته شماره مر منم

 کردم  ویمامان س یگوش یبودم تو

 دونه زد پس سرم و گفت: هی یبه شوخ مامان

 _مامان:از حفظم هست ...



رو دادم دست مامان و سمت اتاقم  یگوش دمویخند

 ندهیب آ و با فکر دمیتختم دراز کش یبرگشتم و رو

 چشم هام رو بستم 

 

**** 

 :انیمر

 میو داشت مینشسته بود ایاتاق رو یشام تو بعداز

درزدو وارد اتاق شد و  ایکه خواهر رو میزدیحرف م

من رو که در حال زنگ خوردن بودو عکس  یگوش

 بود رو سمتم گرفت  میصفحه گوش یباال امیپ

  زمیعز ی:مرسانی_مر

 نگاه کردم نا شناس بود ... یگوش به

 کشت خودشو یدی:چراجواب نمای_رو

 که .. شناسمی:نمانی_مر

که  خوردتیکارت داشته باشن نم دی:بردار شاای_رو

... 

رو سمت  یو گوش دمیسمت فلش بردمو کش دستمو

 گوشم بردم ،صدام رو صاف کردمو گفتم:



 :بله؟انی_مر

 بود که گفت: یخانوم یصدا

 خانوم؟ انی_مر

 دیی:خودم هستم بفرماانی_مر

  حمیدخترم؟من مادر مس ی_خوب

 ینوا یبود که باز ضربان قلب ب یجمله اش کاف نیهم

 من باال بره 

کمرم نشست  یرو حس کردم که رو یسرد عرق

 کردم استرسم رو پنهان کنم و گفتم : ی،سع

 نایحاج خانوم؟مت نی:ممنونم ،شما خوب هستانی_مر

 خوبه؟

 شمیمزاحمت نم یلیخ زمی،عز می_شکر خدا همه خوب

 نمتیبب کیقرار باهات بذارم که از نزد هیخواستم 

 دخترم ...

 

 :قدمتون سر چشم حاج خانوم انی_مر

 _چشمت سالمت دخترم ،فردا وقتت آزاده؟

 گفتم: نیکالس نداشتم ،بخاطر هم فردا



 :بله حاج خانوم فردا کالس ندارم انی_مر

 دخترم ... شمی_پس من مزاحمتون م

 حاج خانوم  دی:مراحمانیمر_

 ؟یکنی،پس آدرستون رو لطف م زمی_ممنون عز

 گفت: ایآوردم که رو نییرو پا یگوش

 شد ؟ ی:چای_رو

 خوادیرو م نجای:آدرس اانی_مر 

 بهش بگو  گمیرو م ی:هرچای_رو

 رو سمت گوشم بردم  یگوش

 .... ابانی.خ هیگفت:زعفران ایرو

 یرو آروم برا گفتیآروم به من م ایرو که رو یهرچ

 ،بعد از نوشتن ادرس گفت  کردمیتکرار م حیمادر مس

  زمیعز نمتیبی_پس تا فردا م

  دی:خوش اومدانی_مر

 _خدانگهدار 

 :خداحافظتون انی_مر

 



قلبم گذاشتم و  یرو که قطع کردم و دستم و رو نماس

 دمیکش یقیافتادم و نفس عم ایتخت رو یبه پشت رو

 

 کنارم نشست  دویخند ایرو

 اد؟ی:فردا مای_رو

 :آره گمونم ...انی_مر

 بپوشم  یحاال من چ ی:واای_رو

بود که  حیکه اومده بود رو باز کردم از مس یامیپ

 نوشته بود 

 االن مامانم بهت زنگ بزنه ... ان،ممکنهی:مرحی_مس

 بود که مادرش زنگ بزنه  نیمال قبل ا امشیپ

 

 االن نی:زنگ زدن هم نوشتم

نگذشته بود که  اممیاز فرستادن پ قهیدق کی هنوز

 زنگ خورد  میگوش

  میبخور ارمیب یزیچ هی:من برم ای_رو

 رفت تماس رو وصل کردم  رونیکه از اتاق ب ایرو

 شد ؟ ی:خوب چحی_مس



 ،چقدر هول بود  دمیخند

 سالم  کی:علانی_مر

 د؟یشد قرار گذاشت ی،چ زمی:سالم عزحی_مس

 ...گمونم  نجایا انی:آره فردا مانی_مر

 گفت: دویکش یقیعم نفس

کارامون داره  نمیبیم نکهیازا رمیگی: آروم محی_مس

 ... رهیم شیاروم آروم پ
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که درانگشت دست  یحلقه مانند نیانگشتر تک نگ به

 چپم بود نگاه کردم 

. 

 کی نیو توا گذرهیم حیاز رفتن مادر مس یساعت کی

 نمونیکه ب ییساعت بارها و بارها به حرف ها

 ردوبدل شد فکر کردم 

 داشت  ینوران یمادر مهربون و با چهره ا چه



که دلم  کردیصحبت م نیو دلنش میآروم و مال انقدر

 ساعت ها باهاش حرف بزنم  خواستیم

 ...شدیحس آرامش به آدم القا م ییجورا هی

 

 یصرمخت دویراجب به خودم پرس شتریب مادرش

 یچرا ماجراها دونمیراجب گذشته و خوانواده ام ،نم

 گذشته رو نگفتم 

و  کنهیم تیکفا دونهیم حیکه مس نیهم کردمیم حس

 کهنه رو باز کنم ... یماجراها نیا ستین یاجیاحت

رو به عنوان نشان هست  یخواست که حلقه ا اجازه

 حمیدستم کنه که همه بدونن مال مس

دلم غنج رفت و خوشحال بودم که  تیحس مالک نیازا

 مالک منه... حیمس

 روح و قلب و جان من ... مالک

 

و  دیزنگ زدو از اوضاع پرس حیمس شیلحظه پ چند

کردم  تشیاذ یسرکارش بذارم کل نکهیمنم واسه ا

 و رفته ... ومدهیگفتم که مادرش از من خوشش نو



سکوت  یبنده خدا تو ذوقش خوردو انقدر یلیخ یوا

 بود بچم که فکرکردم قطع شده کرده 

که خنده ام  یکه نگران شدم اصل ماجرارو درحال منم

کرد که مگه  دیتهد یگرفته بود واسش گفتم واونم کل

از صداش  شیدستش بهم نرسه ،هرچند خوشحال

 کامال مشخص بود

 

**** 

 

 :حیمس

 

دادم که ممکنه االن مامان بهش زنگ  امیپ انیمر به

 بزنه ،اما هرچقدر که منتظر شدم جواب نداد 

بهش  یانقدر حول شدم که زود دیرس امشیکه پ یوقت

 زنگ زدم ...

 

با مامان حرف زدم اونم گفت که اگه  یرو کل شب

 کنهیم انیبود حلقه رو دست مر لشیواقعا باب م

درشوهر تا پدرم از ما یخانوادگ هیکه ارث ی،حلقه ا



 دهیو رس دهیدست به دست چرخ نطوریعروس و هم

 وفتهیب انیبه مادرم حاال اگه خدا بخواد دست مر

  دمیاسترس از فکر به فردا خواب یرو که با کل شب

 یحس هیگذاشت ، شهیاسم حالم رو استرس نم هرچند

ترس از  هیو اما  نیریش ینگران هیداشتم مثل 

 گذشته ... دنیفهم

 دمید دمیکارخونه ،تا رس دمیرس شهیزودتراز هم صبح

کارخونه جمعن و سر  اطیح یهمه کارگرها تو

هم رفت  یصحنه اخمام تو نیا دنیستند،بادیکارشون ن

 شدم  ادهیپارک کردمو پ نویو ماش

کارگرا رفتم که سر کارگرخودش رو زودتر بهم  سمت

 رسوند...

  ری_سالم آقا صبحتون بخ

،چه خبره؟چرا  ری:سالم صبح بخحی_مس

 ستند؟یکارگرهاسرکارشون ن

  نیخودتون مشاهده کن میبگم اقا بهتره بر ی_چ

 ؟ یکنینگرانم م یشده دار ی:چحی_مس

 سالن آقا... یتو میبر نیایب قهیدق هی_

 



 کردنیکه کارگرها سالم م یو درحال میسالن رفت سمت

 جلو رفتم ... ومدنیو پشت سرم م

حالم  ینفت لحظه ا یو بو ختهیسالن به هم ر دنید با

 به هم خورد 

 لغزنده بود  زویتر رفتم کف سالن ل جلو

 سمت سر کارگرو داد زدم  دمیچرخ

 نجاااا؟ی:چه خبره احی_مس

 بود من من کنان گفت: دهیکه ترس سرکارگر

 میمتوجه شد میاقا فقط صبح که اومد میخبر ی_ما ب

 سالن کار کرد  یتو شهیکه نم

 ... نمیبب ادیب دی:به نگهبان بگحی_مس
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رفت نگهبان رو صدا کرد بعد  دویاز کارگر ها دو یکی

 عمر گذشت نگهبان اومد  هیکه واسم  قهیاز چند دق

  دمیغر روبهش



 یکنیم یچه غلط نجایه؟تواینجوریچراا نجای:احی_مس

 یروز انداخته؟ِدالل نیبه ا نجارویکه ا هیپس؟کارک

 گه؟؟؟؟یمگه حرف بزن د

 

 انداخته بود گفت : نییکه سرش رو پا نگهبان

لحظه رفتم دست به آب و  هی شبیآقا د اهی_روم س

شدم گوشام  بیو غر بیعج ییبرگشتم متوجه صدا ها

کردم متوجه شدم هم در سالن بازه هم  زیرو که ت

شتم به انگار اومده داخل ،اروم داخل رفتم و دا یکس

خورد  زیکه پام ل کردمیدستگاه هاو اطراف نگاه م

بودو بوش  گرفتههمه سالن رو نفت فرا  نیخوردم زم

خفه کننده بود وهمون لحظه دونفر از درسالن به 

 حالت دو خارج شدن 

 

 مرد گرفتمو داد زدم: قهی از

 ؟هااان؟ی:پس چرا همون لحظه بهم زنگ نزدحی_مس

سرم  نکهیاق افتاد من از ا_آ..آقا دم صبح بود که اتف

هوش شده بودم  ینفت ب یو بو نیخورده بود زم



اومد باال سرم و انقدر صدام زده بود که  یکمال ی،اقا

 به هوش اومدم 

 

از کارگرها رفت و دستش رو گرفت و  یکیسمت  بعد

 جلو آورد 

 یدیند نیزم یخودت به اقا بگو مگه تو منو رو ای_ب

 افتاده بودم هوشیکه ب

نفت  یاالنم بو نیبود ،هم هوشی_کارگر:بله اقا ،ب

  کنهیداره خفمون م

 

  دمیموهام کش یال یدست یعصب

 باشه؟ تونهیم یکار ک یعنی

 رو گرفتم ۱۱۰برداشتم و شماره  مویگوش

 انیرو هم خبر کردم که ب یرو دادمو اتش نشان ادرس

 نباشه یچک کنن مشکل هی

 



 یو تا عصر و کارگر هارو فرستادم خونشون امروز

نشونه که بفهمم کار  هیو جست وجو و تیشکا یپ

 ... هیک

 

 یلیو خ یگشتن و عکس بردار یهم بعد از کل سیپل

 رفت... گهید یکار ها

 ینشستم جز خودم کس زیاتاقم رفتم و پشت م سمت

گذاشتم و سرم  زیم یکارخونه نبود دستمو رو یتو

 بهم دست داد  جهیگذاشتم ،احساس سرگ زیم یرو رو

برگه  یبا پام ضرب گرفته بودم که صدا نیزم یرو

و به برگه  ارمیپام باعث شد سرم رو باال ب ریز یا

 نگاه کردم 

 شدمو برگه رو برداشتم و بازش کردم  خم

 کج و کله نوشته بود یدست خط با

تازه  نیباش جناب مهندس ،ا یخسارات بعد منتظر»

 «. هشدار کوچولو .. هیبودو  شیاول

فرودآوردم  زیم یرو رو تمیمشت شده از عصبان دست

دستم مچاله کردم و از ساختمان داشتم  یوبرگه رو تو

پام  یخورد ،رو یدیکه پام به دسته کل شدمیخارج م



رو برداشتم و نگاهش کردم چقدر  دینشستم و دسته کل

 ....دیدسته کل نیآشنا بود ا
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شدمو درو  نیرو برداشتم و سوار ماش دیکل دسته

در کارخونه رو هم  رونیبستمو از کارخونه زدم ب

شدمو سمت خونه با  نمیبستمو دوباره سوار ماش

 خسته حرکت کردم  یداغون و تن یاعصاب

مامان خونه نبود و حدث زدم که  دمیخونه که رس به

  انیمر شیرفته پ

شو لعنت کنه که انقدر منو امروز  یباعث و بان خدا

ماجرا کرد که به کل امروزو قرار مامان و  نیا ریدرگ

 رو فراموش کردم  انیمر

 

  رونیاز اتاقش اومد ب نایاتاقم رفتم که مت سمت

عاشق  یگیکه نم یشد بهی:انقدر باهام غرنای_مت

 ؟یدوست من شد



 زدم و اومدم برم تو اتاقم که گفت: یجون لبخند یب

 ؟یایخسته به نظر م یلیخ حیشده مس ی:چنای_مت

 ... شمیاستراحت کنم خوب م کمی:اره خستم حی_مس

 

لباس هام  عینگفت منم سمت اتاقم رفتم و سر یچیه

رو  میگوش دمیتخت دراز کش یرو عوض کردم و رو

زنگ زدم و همزمان به ساعتم  انیبرداشتم و به مر

 عصر گذشته بود  مینگاه کردم ،ساعت از پنج و ن

 ...دادیدر سالن گواه از اومدن مامان م یصدا و

 عیاز چند بوق جواب داد و من که هول بودم سر بعد

 شده  یکه چ دمیرفتم سر اصل مطلب و پرس

 

نبوده و رفته ،از لحنش  یگفت مامان ازش راض اونم

تو  نکهی،اما واسه ا ذارهیاره سر کارم ممتوجه شدم د

ذوقش نزنم به اصطالح باور کردم ...فکر کنم خوب 

کرده بودم چون دلش سوخت و اصل  ینقش باز

کردم که سر  دشیتهد یماجرا رو واسم گفت و منم کل

 کارم گذاشته 

 



کردم و  یخداحافظ انیبا مر عیدر اتاق سر یصدا با

 تخت نشستم  یرو

 دیی:بفرماحی_مس

 پسرم؟ ی_مامان:خواب که نبود

  دیی:نه مامان بفرماحی_مس 

 ؟یاومد ریچراانقدر د یگفت تازه برگشت نای_مامان:مت

 رید دمیو تارس رونیکارداشتم ب کمی یچی:هحی_مس

 مامان ... یشد ،خوب خوش خبر باش

 تخت نشست و گفت: یزدورو یلبخند مامان

بود  ییای_مامان:ماشاهلل چه دختر با حجب و ح

لبو شده  نی،هرچقدرباهاش حرف زدم از خجالت ع

 بود بچم ...

جلو چشمم  انیمامان صورت مر یها فیتعر از

 لبم آورد  یرو یشدو لبخند یتداع

تا  شدیباورم نم یکه ازش کرد یها فی_مامان:از تعر

مثل  یساده ا یدخترا شهیم دای،هنوزم پ دمشیکه د

 دختر ، نیا

 



 ت:روشو سمت من کردو گف بعد

اونو  یکه گفت ی_نه مثل اون دختر عموت که روز اول

 بود سکته کنم ... کینزد یخوایم

 

 دمیخنده پرس ونیام گرفت ،م خنده

 :خدانکنه،چرا؟حی_مس

نبود  دای_مامان:واه مادر اصال صورت خودش پ

 کردیکه هرروز هرروز م یشیهمه ارا راونیز

اون زنت شه  نکهیهرشب تا صبح بافکر ا یدونینم

 خواب نداشتم مادر 

 

 حرف مامان قه قه ام بلند شد  نیدفعه با ا نیا

 زدم ؟ ی_واه مادر مگه حرف خنده دار

 به عروست؟ ی:خوب حاال حلقه رو دادحی_مس

که پدرش تازه فوت شده و  فی_مامان:اره مادر ،ح

 یواستون ،از وقت رمیکه زودتر مراسم بگ شهینم

هم برنامه دارم واستون  یلذوق دارم ،ک یلیخ دمشید

... 



 لبخند بلند شدو گفت: هیبا  بعد

 نیاومدم ا یگفت خسته ا نای_استراحت کن مادر ،مت

 کم بشه ،استراحت کن  تیخبرو بهت بدم که از خستگ

 رفت ... رونیگفت و از اتاق ب نویا
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و فکرم  دمیتخت دراز کش یرفتن مامان دوباره رو با

  شیبه چند ساعت پ دیپر کش

 

 یکارا کار ک نیپس انداشتم یدشمن یکه با کس من

 باشه ؟ تونستیم

کردم  دایکه موقع اومدن به خونه پ یدیدست کل ادی

 ادمیفکر کردم ،اما هرچقدر که زدیافتادم چقدر آشنا م

 .... نویا دمید یاومد که دست چه کس ینم

کردمو  دایکه پ ییزایو چ یبرم اگاه دیصبح با فردا

 بهشون بدم 



 

دادم که حاضر شه  امیپ انیبرداشتم و به مر مویگوش

 دنبالش  رمیم

 ... انهیمسکن حال من مر تنها

 

**** 

 

 بعد: هفته

 :انیمر

 

چهلم بابا بود وباز همون خونه مامان بزرگم  روزید

 ...البته با کمک عمه ام میمراسم چهلم رو گرفت

روز رو من کجا سر ۴۰ نیا دینپرس یکه حت یاعمه

 ... ششیتعارف نزد که برم پ هی یکردم و حت

 

سمت  یقدم ارومدمویرنگم کش یبه شالم مشک یدست

 پدرو مادرم برداشتم  یآرام گاه ابد



بودم که بغضم تحمل نکردو  دهینرس ششونیپ هنوز

 ... دیگونه ام چک یرو یو قطره اشک دیترک

 

کردم  هیگر ریدل س هیقبر مامانم نشستم و  کنار

چقدر  گفتمیو م زدمیهام باهاش حرف م هیگر ونیمو

تاابد  دیدارمو با اجیدلتنگشم ،چقدر به آغوشش احت

 رو با خودم داشته باشم ... اجیاحت نیا

رو  حیمادر مس یآروم شدم ،خواستگار یکمکه یوقت

 کردم ... فیهم تعر

 

 از عزا دراوردم یبا مامان حرف زدمو دل یکل

 یروح مادرم خوندمو خداحافظ یشاد یبرا یا فاتحه

کردم باهاش و چند قدم اون طرف تر کنار قبر بابا 

 نشستم

 دویباز بغضم ترکقبر بابا افتاد وچشمم به سنگ تا

از دستم بر  یکار ختنی،جز اشک ر ختمیاشک ر

خواستم با داشتم و دلم حرف یکه تو ومد،هرچقدرینم

..ذهنم   دیچرخیبابا حرف بزنم اما نتونستم ،زبونم نم

به  یگفتن نداشتم ،دست یبرا یشده بود و حرف یته



 یو خداحافظ وندمخ یو فاتحه ا دمیسنگ قبر کش

 حرکت کردم ... ابونیکردمو قدم زنان سمت خ

. 

. 

 حیمادر مس روزی،ود گذرهیهفته از چهلم بابا م کی

بود زنگ زد و اجازه که مثل مادر من ایبه مادررو

 دیهم گفته بود که با ایخواستن و مادررو یخواستگار

 انیب خوانیبا من حرف بزنه ،اصال خبر نداشتم که م

 ... رشدمیو غافل گ یخواستگار

کاراش بودو  ریدرگ یلیخ حیچند وقت مس نیا یتو

 یرکارایدرگ گفتیشده م یچکه دمیپرسیهرچقدر م

و تنها  میدیدیکارخونس ،نسبت به قبل کم ترهمو م

از صداش  میزدیباهم حرف م یاخر شب ها تلفن

چقدر ناراحت  دونهیوخدا م دمیفهمیم شویخستگ

 اومد یاز دستم واسش بر نم یکه کار شدمیم
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گرفت  رو تمیکه رضا یبا من حرف زد وقت ایمادررو

زنگ بزنه و بگه که فرداشب  حیرفت که به مادر مس

  میدرخدمت

 

جلو  دمیترم جد یاتاقم نشسته بودمو کتاب ها یتو

 یزیچ کردمیدستم بود اما هرچقدر که بهشون نگاه م

حال  هیفرداشب بودو  ی،فکر پ شدینم میازش حال

 هیهم استرس ،و  دیشا ای ینگران هیداشتم ، یبیعج

 که سراسروجودمو گرفته بود  یخجالت وصف نشدن

 

که به در خورد از کتاب هام چشم برداشتم  یتقه ا با

نگاه کردم که اروم وارد اتاق شدو درو  ایو به رو

 بست اومد کنارم نشست ...

 

 ؟یدرچه حال ندهی:عروس آای_رو

 ... فهممیحالمو نم میجور هی:انی_مر

  دیخر میبر دی:فردا باای_رو

 ؟یواسه چ دی:خرانی_مر



لباس  نیبا ا یخوای،نکنه م گهید می:لباس بخرای_رو

رخت  دیبا گهی،د ینیجلوشون بش ایمشک

 ... یاریعزاتودرب

 

 گذرهی:هنوز دوماه نشده که از فوت بابام مانی_مر

 ارم؟یرخت عزامو درب تونمیمن چطور م

 دونمی؟میکنیم تیچرا انقدر خودتو اذ زمی:عزای_رو

 ندهیبه آ ی،امااگه دوستشون دار یدلتنگشون یلیخ

 خوشحالشون کن ... تیخودت فکر کن و با خوشبخت

 

 به عالمت مثبت تکون دادم بلند شد و گفت: یسر

 گهیکار د یکل یچون عصر می:فردا صبح برای_رو

  میدار

 گفتم که گفت: یا باشه

کتاب هارو هم جمع کن تو درس خون  نی:اای_رو

 .. اشامی،ب یستین

 رفت ... رونیجوابم رو بشنوه و از اتاق ب نموند

 



گذاشتم ،اومدم که از تخت  یهام رو بستم کنار کتاب

 زنگ خورد  میکه گوش رونیو ازاتاق برم ب نییپا امیب

 بود  حینگاه کردم ،مس لمیصفحه موبا به

شد ،از  یدلم خال یاسمش تو دنیچرا باد دونمینم

بهش  گهیحس د هیمن  یخواستگار ومدیفردا م نکهیا

که  یقبل یفرا تر از حس ها یحس هیکرده بودم ، دایپ

 نسبت بهش داشتم 

 

بردمو فلش سبز رو لمس کردمو  میسمت گوش دستمو

بم و  یرو کنارگوشم گذاشتم که صدا میدموگوشیکش

 دیچیگوشم پ یمردونه اش تو

 

 :خانوم خودم چطوره؟حی_مس

 ؟ی،خوب یخسته نباش زمی:سالم عزانی_مر

 بد باشم ؟ شهیمگه م دمیکه شن یی:اوم با خبراحی_مس

 که گفت: دمویخند اروم

 ... دناتمیخند زیر نی:عاشق احی_مس



قلبم گذاشتم  یشد ،دستمو رو ررویحرفش دلم ز نیباا

سکوت کرده بودم که اروم صدام زد که حالم رو بدتر 

 کرد

 ان؟ی:مرحی_مس

 :جانم؟انی_مر

 ین جورشلوغ بود ،او یلیمدت سرم خ نی:احی_مس

،دلم لک زده برات  نمتینشد که بب خواستیکه دلم م

 نگاهت کنم ... ریدل س هیمنتظر فردام که  صبرانهی،ب

 

 یگرم مردونه اش تو یبا حرفاش و تن صدا امشب

کردم و  سیدلم غوغا به پا کرده بود لبمو با زبونم خ

 اروم لب زدم 

 ...یلی:دل منم واست تنگ شده ... خانی_مر

 جون دلم ... ی:احی_مس

 که گفت: دمیخند زیر

 ؟ی...شام خورد دناشیخند ی:فداحی_مس

 ...نه هنوز نخوردم  زمی:خدانکنه عزانی_مر



تا  خوادیکه دلم م ایبعد ب زمی:برو بخور عزحی_مس

 صبح باهات حرف بزنم ...

 

لبم نقش بسته بود  یگنده رو یحرفش لبخند نیا از

باهاش  شتریب خواستیدلم م یلی،حرف دل منو زد ،خ

،اما  میبا هم حرف زد یلیحرف بزنم درسته تا حاال خ

به وجود  یهمه اش راجب به مشکالت و ماجراها

فقط راجب به  خواستیاومده بود و حاال دلم م

  میخودمون حرف بزن

 پس فعال خداحافظ زمی:باشه عزانی_مر 
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به صورت  یتخت گذاشتم و دست یرو رو میگوش

که قلب ناارومم  دمیکش یقیو نفس عم دمیملتهبم کش

رو  کردیم یتابیحرف هاش بو حیمس یرو که برا

 آروم کنم

 



رو  زیخانوم داشت م هیکه مرضرفتم رونیاتاق ب از

،سمتشون رفتم و منم  کردیهم کمکش م ایو رو دیچیم

پدرو  میدیکشو غذارو میدیچ زویمکمک کردم که

،بعد  میهم اومدن و دور هم شام خورد ایخواهررو

 گفت:رو به من ایشام پدررو

 

 یکی حی،من با اقا مس واست خوشحالم یلی_دخترم خ

و اقا به نظر  یمردکار یلیداشتم خ دارید یدوبار

تو با  دونهیدخترم  خدا م ی، خوشبخت ش رسهیم

 ... یندار یفرقچیمن ه یایرو

 

خجالت  ییجورا هیانداخته بودمو  نییپا سرمو

 ایبحثش که پدررو ای یاز حرف خپاستگار دمیکشیم

 زدمی،انگار که با پدر خودم حرف م گفتیداشت م

 تشکر کردم بلند شد تشکر کرد بابت شام و رفت 

 بود یمرد مهربون یلیخ

 

هم بعد شام رفت که به درس هاش برسه  ایرو خواهر

و راجب فردا  زیر مدو میموند ایحاالمنو مادرو رو



 میرو جمع کرد زی،بعد از حرف هامچن م میزدیحرف م

برگشتم به اتاقم  مویشست ای،و ظرف هارو منو رو

 یت یهمه جلو ییرایپذ یاومدم توبرداشتم و مویگوش

و  وهیو در حال پوست کندن م مینشسته بود یو

 میمورد عالقشون بود سلایر دنید وییخوردن چا

 

 دادم  امیپ حیگذاشتم و به مس لنتیسا یرو رو میگوش

 ح؟ی_مس

 بعد جواب داد قهیدق چند

 ح؟ی:جون دل مسحی_مس

 کارخونه ات حل شد؟ ی:کاراانی_مر

نگران  زمیعز کنمی،اماحلش م یتا حدود ی:احی_مس

 نباش 

 نمیبیمتورو که ینگران نباشم ،خستگ تونمی:نمانی_مر

 نکهیکمکت کنم اما ازا خوادی،دلم م رهیگیقلبم درد م

 ... شمیکالفه م ادیاز دستم بر نم یکار

 



من از کاره فداتشم ،نصفش  ی:نصف خستگحی_مس

 میکرده بود ریوسطش گبود که یفیازبالتکل

 ... شهیخداروشکر داره حل مکه

 ؟یکمک کن یتونیکه نم گهیم یک بعدشم

که  نی،هم یدیکه م امیپ هیو  یزنیزنگ که م هیبا  تو

 ... کنهیمنو در م یخستگگوشم بره تمام  یصدات تو

 

 که به پهلوم خورد به خودم اومدم  یسقولمه ا با

 ؟یزنیلبخند م ینجوریبهت که ا گهیم ی:چای_رو

 لبخند نگاهش کردم  باهمون

 :فضول خانوم ...انی_مر

 

بدم  یرو چ حیهمه احساس مس نیجواب ا دونستمینم

عاشقانه واسش بفرستم  کریتنها تونستم چند تا است

 بوس و قلب جوابمو داد ... کریکه اونم با چند تا است
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بوس و قلب جوابم رو داد و  کریاونم با چند تا است که

 بعد نوشت :

 

آروم  رمیبوس بگ هیمن از تو  میعقد کن ی:کحی_مس

 شم ....

 

 یباال بردن ضربان قلب من کاف یجمله اش برا نیهم

 یآب وانیبود بلند شدموسمت آشپزخونه رفتم و ل

 و نشستم  دمیرو کش یزناهارخوریم یخوردم وصندل

 

دوباره چند  هیجوابش رو ندادم که بعداز چندثان یزیچ

بوس فرستاد ،منم دوتا قلب فرستادمو به  کریتا است

در بودکه پدر و ما00:00به  کیساعت نگاه کردم نزد

بلند شدن که برن بخوان و پشت سرشون  ایرو

 اومد سمتم و گفت: ایرفتن ،رو ایخواهررو

  ای:فردا ساعت نه حاضر باشای_رو

گفت و رفت  یریزدو شب بخ یگفتم که لبخند یا باشه

تخت دراز  یکه بخوابه منم سمت اتاقم رفتم و رو



کردمو با  میساعت تنظ یرو رو میو گوش دمیکش

 استرس به فردا چشم هام رو بستم ...

 

**** 

 

 :حیمس

 

ام که  یکردن کس دایپ ریکه سخت درگ هیمدت

بزنه ،با وجود اون  شیکارخونه من رو آش خواستیم

دادم و  لیتحو سیو اون نامه رو که به پل دیدست کل

ببرن و من هم  شیرو پ یمدرک بود اما نتونستند کار

رو  دیدسته کل نیکه ا ومدین ادمیهرچقدر که فکر کردم 

 ... زدیم آشنا بیاما عج دمیکجا د ای یدست ک

 

 

پاسگاه و همراه مسعود  ریمدت درگ نیروال ا  طبق

شم و  الیخیکه مسعود گفت ب میسرنخ بود هیدنبال 

که کارشون  سایخونه و بسپارم دست همون پل میبر

 رو بکنن



 

رو رسوندمو خودمم برگشتم خونه ،برگشتنم  مسعود

مصادف شد با قطع شدن تماس مامان که تلفن دستش 

 بود 

 مامان؟ یزدیحرف م ی:با کحی_مس

 سالم فضول خان .. کی_مامان:عل

 ن؟یزدیحرف م ی:سالم ،حاال باکحی_مس

 یبهت نگفتم که به خانواده نور شبی_مامان:مگه د

رو  انیه مرواس یکه قرار خواستگار زنمیزنگ م

 بذارم؟

 

که انقدر  شبیپاک فراموش کردم ،نه به د پوووف

به  یذوق کردم و نه به االن که فراموش کردم ،لعنت

فرستادم که فکرو ذکرمو  ایبدبخ نیا هیباعث و بان

 مشغول کرده 

 

مساعل شدمو سمت  نیا الیخیبا فکر به فردا ب اما

تختم  یاتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم و رو

 شهیم یدادمو چشمم رو بستم ،اخ ک هیبه تاج تخت تک



خونه  یتو انیبا مر یکه بدون فکر و دغدغه الک

ما نباشه و من  ییجدا یبرا یمانع چیخودم باشم و ه

مال  شهیهم یرارو کامل و ب انیراحت مر الیباخ

 خودم داشته باشم ....

 

 یرو برداشتم و رو میتا فردا و گوش اوردیطاقت ن دلم

سمت گوشم  مویاسم قشنگش رو لمس کردمو گوش

مدت نتونسته بودم  نیباهاش حرف زدم ،ا یبردمو کم

و  نمشیبب ایباهاش حرف بزنم  دیکه با یاون جور

باهاش فقط راجب به  خواستیدلم م یامشب بدجور

 بگم ... ندهیخودمون حرف بزنم و از ا
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 نیشدم ،باا داریاز خواب ب شهیطبق روال هم صبح

 ییشدم سمت روشو داریامشب ب دیتفاوت که به ام

مربوطه و شستن دست و  اتیرفتم و بعد از عمل

 اومدم  رونیصورتم ب



 

 یودکمه ها دمیپوش یدیو بلوز سف یشلوار مشک 

اسپرتم رو  یرو بستم و کاپشن چرم مشک نشیسرآست

عطر زدم و  یو ساعتم رو دستم بستم و کم دمیپوش

برداشتم و از خونه خارج شدم  چمویو سو لیموبا

باز  موتیرو با ر نگیشدمو درپارک نمی،سوار ماش

 رونویب مبرد نگیرو دنده عقب از پارک نیکردم و ماش

بستم و سمت کارخونه جهت  موتیدرو دوباره با ر

 سرو سامان دادن کارها حرکت کردم 

 

و معاونم  گشتمیخورده زودتر برم هی دیرو با امروز

 یرو جا شدیدست راستم حساب م ییجورا هیرو که 

به هر  یفکر نکنن هرک هیخودم اللحساب بذارم که بق

  هیک

 

نسبت به کارو  تمیبه وجود اومده حساس یاتفاقا با

 هیاون نگهبان هم باال رفته بود و  یکارخونه و حت

 تر و منظبت تر شده بودم ... ریسخت گ ییجورا

 



پخش بردم و بعد از چند ترک  ستمیسمت س دستمو

 کردم یرو پل یکیکردن موز نییباال و پا

 که به نظرم آرامش بخش بود  یآهنگ

 

 نیهم یزده بودم رو یبه کارخونه قفل دنیرس تا

کردمو گوش  یو چند بار مدام پشت سر هم پل کیموز

 دادم 

 

رو پارک کردمو سمت  نیماش دمیکارخونه که رس به

سرش  یبه کارگرها که هرکس یسالن رفتمو نگاه

تکون  تیاز رضا یکارخودش بود انداختم و سر یتو

راهم رو کج کردمو از  یدادمو و سمت ساختمون اصل

با  یشدم که منش یپله ها باال رفتم و وارد طبقه اصل

  دنمید

گفت و سمت اتاقم رفتم و  ریشدو صبح به خ بلند

 نکهیمشتم گرفتم اما قبل ا یاتاقم رو تو رهیگدست

 که باز بلند شد دمیچرخ یدررو باز کنم سمت منش

 

 اتاق من .. انیب دیبگ یزیعز ی:خانوم به اقاحی_مس



 _بله چشم 

سمت  دمویکش نییرو پا رهیتکون دادمو دستگ یسر

 زیرخت او یرفتم ،کاپشنم رو دراوردمو رو زمیم

 نشستم   میصندل یرو زیگذاشتم و پشت م

روبه روم به سالن کارخونه و  توریاز مان داشتم

به در خورد با  یکه تقه ا کردمیکارگرها نگاه م

 وارد اتاق شد یزیمن عز دییبفرما

 

 یجناب مهندس جانم با من امر ری:صبح بخیزی_عز

 د؟یداشت

خواستم بگم که امروز من  ر،بلهی:صبح بخحی_مس

باشه هر  یمجبورم زودتر برم تو حواست به همچ

به من زنگ بزن من  یهرزمان یکه افتاد تو یاتفاق

  رسونمیخودم رو م

 

 راحت باشه  التونی:چشم جناب مهندس خزمی_عز

 

 رفت  رونیکردم که از اتاق ب یتشکر

 بود که مامان زنگ زد  ازدهیساعت  یها حدود



  

 ؟ییمادر کجا یجان ،خسته نباش حی_مامان:سالم مس

 ،کارخونه ام  ی:سالم مامان مرسحی_مس

  میمادر هزارتا کار دار ی_مامان:قرارشد زودتر برگرد

 افتم  ی:چشم من االن راه محی_مس

 _مامان:چشمت سالمت پسرم ،منتظرم ...

**** 

 :انیمر

 ایو حاضر اماده منتظر رو میکالس امروز شد الیخیب

نشسته بودم که باالخره خانوم  ییرایپذ یبودم و تو

 شدن  یدادن و راه تیرضا

 

که نوشته بودرو گرفتم و همراه  یستیل ایمادررو از

 میاز مادرش از خونه خارج شد یبا خداحافظ ایرو
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 م؟ی:خوب کجا برای_رو

 میریمامانت رو بگ یها دیخر ستیل می:اول برانی_مر

 بازار  میبعد بر

فروشگاه  هی میریبازار بعد م میریاول م ری:نخای_رو

  رمیگیهارو م دیخر ستیل

چرا  گهید یریگیم می:واه تو ک خودت تصمانی_مر

 تو دختر ؟ یپرسیم

 :دوست دارم ای_رو

 و؟ی:چانی_مر

 :تو ذوق زدن رو ...ای_رو

 ...گهید یضی:مرانی_مر

 ؟ی:مطمئنای_رو

 مطمئنم  ؟ارهیضیکه تو مر نی:اانی_مر

  یخودت سالم نکهیا ری:نه خای_رو

 شیدراورد و به رانندگ یشکلک کجو کوله ا بعد

 ادامه داد 

 



بهدمقصد فقط  دنیکرد و تا رس یرو پل یاروم کیموز

هم که مثال دل  ایو رو میراجب به امشب حرف زد

 که بدتر شدم و گفتم که اصال حرف نزنه دادیم یدار

 

زدو  یپارک کردو چشمک یکیش یلیپاساژ خ یجلو

 شم  هادیگفت که پ

شدم و همراه با هم سمت پاساژ رفتم  ادهیپ ناچار

با گل  یمغازه چشمم به کت دامن مشک نی،همون اول

 یبودو روسر یافتاد که تن مانکن یدیسف زیر یها

بسته بودن چشمم رو  ییبایرو به طرز ز یدیساتن سف

 گرفت 

 

بود سمتم  یا گهیمغازه د یکه محو لباس ها ایرو

 و متعجب گفت : دیچرخ

 ؟یای:پس چرا نمای_رو

 ایب قهیدق هی:انی_مر

 :هوم؟ای_رو

 چطوره؟ نی:اانی_مر



نه  میلباس شاد بخر هی ه،اوردمتیکه مشک نی:اای_رو

 که  یباز مشک

که گل  نمیهم ایرو ارمیدر نم موی:من مشکانی_مر

 هیداره خودش کل دیسف

 

بزنه دستشو گرفتم  یا گهیبذارم حرف د نکهیا بدون

 میو داخل شد میو سمت درب مغازه رفت دمیو کش

 

جوان و خوش رو  یکردمو به فروشنده که مرد سالم

با دست  خوامیرو م نیتریبود گفتم که لباس پشت و

 دیدونه هست و با هیبهش نشون دادم که گفت همون 

که  کردیمدام دعا م ایو رو ارمیاز تن مانکن در ب

مطمن بودم که  ییجورا هیو اما من  اندازه ام نباشه

من  یرو برا کنلباس تن مان نکهیاندازمه وازا

 ذوق کردم  یلیخ اوردیم

 

رو دستم دادو سمت اتاق پرو رفتم و کت و  لباس

 یقد نهیآ یدامن رو با لباس هام عوض کردم ،جلو

خودم  یتنم بود و انگار برا تیزدم ،ف یاتاق پرو چرخ



و  کیحال ش نیده درعسا یلیدوخته شده بود ،خ

 بود  یرسم

 

 که گفت: ایرو یبه در اتاق پرو خورد و صدا یا تقه

 :اندازت نبود نه؟ای_رو

 درو اروم باز کردمو اروم گفتم: یال

 :تا چشت دراد....انی_مر
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 یکامل باز کرد ،نگاهش که بهم افتاد لحظه ا درو

 نگاهم کرد  رهیخ

  هیعال نیا ی:واای_رو

 زدم که گفت: تیاز رضا یلبخند

 ؟یاریم نوی:همای_رو 

 :ارهانی_مر



 :باشه پس لباساتو عوض کن من منتظرم ای_رو

 یپرو رو بستم و دوباره به خچدم نگاه دراتاق

و  دیرسیکت و دامن قدم بلندتر به نظر م نیانداختم ،باا

 ازش خوشم اومده بود  یلیتر شده بود خ دهیکش

 دمویخودم رو پوش یرو عوض کردمو لباس ها لباس

،کارتمو از  رونیرو برپاشتم و از اتاق زدم ب فمیک

دراوردم اومدم که حساب کنم که فروشنده گفت  فمیک

 حساب شده ...

 

 باال انداخت و گفت؛ یبرگشتم که شونه ا ایرو سمت

 ... رمیتقص ی:من بای_رو

 ؟یچ یعنی:واه انی_مر

خواهرهم  بیو ج یتو خواهر من نکهیا یعنیا؛ی_رو

 یکنیمسائل بحث م نیانقدر سرا ادی،خوشم نم هیکی

 

صورتش کردو روشو برگردون  یاخم چاشن هیهم  بعد

ساتن  ی،لباس رو به مرد دادمو متوجه همون روسر

شدم که سر مانکن بود همون رو داشت تا  یدیسف

 گذاشت  لکسینا یتو زدویم



 

 رو چرا گذاشت؟ یاون روسر ای:روانی_مر

 :من بهش گفتمای_رو

 اااای:روانی_مر

 نگاهم کردو گفت: الیخیب

 :هوم؟ای_رو

،بخدا  ایرو یکارها نیکنم ازدست ا کاریچ دونستمینم

مدت خونشونم از خجالت کم مونده آب  نیکه ا نیهم

 ... کنهیخجالت زده م شتریکاراش منو ب نیبشم ،باا

بزنم  یحرف ذارهینم شهیکه بحث حسابش م االنم

رو  لکسیمرد که نا یکنم ،باصدا کاریچ دونستمینم

مبارکه به خودم اومدمو  گفتیسمتم گرفته بود و م

از  ایرو از دستش گرفتمو تشکر کردمو با رو لکسینا

  میاون مغازه خارج شد

 

 شیپ قهیرفت که چند دق یسمت همون مغازه ا ایرو

  کردیباس هاش نگاه مبه ل نشیتریپشت و

 چطوره؟ نی:بنظرت اای_رو



 که اشاره کرد نگاه کردم  یلباس به

 قشنگ بود  یلی،خ کیو ش یکت شلوار کرم قهو ا هی

رنگ شاد  یگیقشنگه ،اما تو همش م یلی:خانی_مر

 ؟یانتخاب کرد نویشد ا ی،چ

 کی،ش ادیرنگش به چشم ب نکهیازا شتریب نی:اای_رو

 بودنشه که چشمم رو گرفت  یو رسم

 داخل امتحانش کن  می:حاال برانی_مر

  میهم سمت داخل مغازه رفت با

سر  میبار فروشنده خانوم بودو راحت تر تونست نیا

همون کت  ای،رو میانتخاب کن زیو سا یرنگ بند

شلواررو از خانوم فروشنده گرفت و سمت اتاق پررو 

صدام زدو سمت اتاق پرو رفتم  قهیرفت ،بعد از چنددق

و  بایز یلی،درو که باز کرد نگاهش کردم ،واقعا خ

 هام برق زد  محس کردم چش دنشیبود ،با د کیش

که  دمیخودم فهم یکه تو نگاهم کرد ینجوری:اای_رو

 ... ادیبهم م یلیخ

 در اتاق پررو رو بست  عیهم سر بعد



و از فرصت استفاده کردمو سمت فروشنده رفتم  منم

 رونیب ادیبخواد ب ای،تا رو دمیمبلغ لباس رو پرس

 پولش رو حساب کردم دمویکارت کش

 

 یکیانقدر زود لباس ش نکهیکه معلوم بود از ا ایرو

برلب داشت و از اتاق  تیاومده لبخنده رضا رشیگ

 اومد  رونیپرو ب

 خوادیم نویرو که به فروشنده داد و گفت که هم لباس

 نده گفت حساب شده خواست حساب کنه که فروش

 حیلبخند مل هینگاهم کرد که  دویهم کش یتو اخماش

 دادم  لشیتحو

 

 ؟ انیمر یبود که کرد یچه کار نی:اای_رو

 حرفا رو با هم ندارن ک... نی:دوتا خواهرکه اانی_مر

 

 رونیگفتم و لباس رو از فروشنده گرفتم و ب نویا

 از مغازه  میاومد

 ؟یندار یکار نجایا گهی:خوب دانی_مر



 یها دیکه خر میبر یندار ی:نه اگه تو هم کارای_رو

 م؟یریمامان رو بگ

 می:برانی_مر

 یصندل ی،لباس هارو رو میرفت ایرو نیماش سمت

 جلوجاگرفتم  یصندل یپشت گذاشتم و خودم هم رو

رو روشن کردو به سرعت سمت  نشیماش ایرو

 فروشگاه روند 

 

انداختم ،منو  ینگاه ستیبه ل میدیفروشگاه که رس به

و شروع  می،دوتا سبد برداشت میدست به کار شد ایرو

 شده بود... ستیکه ل ییزایبه برداشتن چ میکرد

. 

. 

 نیباز کردو ماش موتی،دروبار میدیبه خونه رس خسته

که  یلیشدمو همه وسا ادهیپ نیرو داخل برد ،از ماش

اشپزخونه  یداخل وتو میبرد ایرو با رو میبود دهیخر

  میگذاشت

 یخانوم:اوو دستتون درد نکنه دخترا،حساب هی_مرض

  میکاردار یکه کل مینهاربخور نیاینا،بیخسته شد



 مینکرد ی:دست شما درد نکنه ماکه کارانی_مر

 خانوم  هیشرمندم مرض یلی،خ

 ؟معلومهیدختر تو باز شروع کرد یوا ی:اهی_مرض

با  یکنیکه انقدر تعارف م یدونیکه منو مادرخودت نم

 من ...

 :نه بخدا...انی_مر

 حرف ها نزن باشه؟ نیازا گهی:پس دهی_مرض

عالمت مثبت سر تکون دادم که گونه ام رو  به

 اجاق گاز رفت  یسمت قابلمه رو دویبوس

که ناهارو بکشم ،فقط  نینیبچ زوی:دخترا مهی_مرض

  میما سه نفر

 :بابا کو؟ای_رو

:رفت که خواهرتو برسونه مدرسش و هی_مرض

 شرکت کار داره ... یتو یخودش هم تا عصر

  دیغذارو کش ایو مادررو میدیچ زرویم

 به خوردن، میهم شروع کرد با

به کار  میو شروع کرد میجمع کرد زرویناهار م بعد

 کردن 



بکش  ییرایپذ یجارو تو هیتو  ای:خوب رو هی_مرض

ها و  یعسل یدستمال رو هیجان تو هم  انیمادر مر

بکش مادر تا منم به اشپزخونه  هیو بق ونیزیتلو زیم

 کارا برسم  هیو بق

 

و رفتم لباس هام رو عوض کردم و  میگفت یا باشه

 ...دنیبرگشتم و شروع کردم به دستمال کش
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 :حیمس

 

 رونیو از حموم ب دمیرو پوش دمیتن پوش سف حوله

با کاله حوله  دمویرو پوش یابر یها ییاومدم ،دمپا

 خشک کردم خوب موهام روام

تخت گذاشته  یروکه یرنگ یسمت کت شلوار توس و

حوله گرفته بودم رفتم و ییتازه از خشک شوبودم و

خشک کردمو شروع دراوردم و بدنم روام رو از تنم



پررنگم رو  یتوس رهنیلباس هام پ دنیکردم به پوش

 یبستم و رفتم جلورو نشیو دکمه سرآست دمیپوش

 زیم یازرو روو به خودم نگاه کردم ،شونه  نهیا

با روبه باال شونه زدموبار موهام رو نیبرداشتم و ا

 کردم  کسشیتافت ف

ام  قهینگاه کردمو به خودم نهیو از ا دمیرو پوش کتم

مچم  یرواسپرتم رو  ویرو مرتب کردم ،ساعت کاس

 یبا عطر کاپتان بلکم دوش گرفتم عطررو رو بستم و

منتظر اجازه من خورد و یگذاشتم که به در تقه ا زیم

 هوا در باز شد  ینشدو ب

 براندازم کرد  نییزدواز باال با پا یسوتبود که نایمت

 هام رو باز کردمو گفتم: دست

 :چطوره؟حی_مس

 خوبه  یتو راه کشته مرده ند گمی:منای_مت

نگاه به موهام  هیبرگشتم ، نهیو سمت ا دمیخند

رو برداشتم و از پله ها رفتم  چمیسوویانداختم ،وگوش

 نییپا

 



شروع کرد  دنمیمامان با دبودن نییکه پا نایو مت مامان

 صلوات فرستادن به قربون صدقه رفتنم و

هوا  یری:واه مامان انقدر قربون صدقه اش منای_مت

 هیمالنیهمچ کنهیر مفک دارهیورش م

 گفتم:برگشتم و سمتش

 ؟ی:چحی_مس

  میبر یچی:ام هنای_مت

رفتم ودرو باز  نیو سمت ماش دمیهام رو پوش کفش

 نیهم سوار شدن و ماش نایکردمو نشستم ،مامانو مت

 میرو روشن کردمو حرکت کرد

 

هفده  یشده بودم ،مثل پسر بچه ها یبیجور عج هی

عاشق شدن ،مثل اونا  کننی،هجده ساله که فکر م

 دایکه پ یداشتم ،خنده ام گرفته بود از حال جانیه

 کرده بودم 

 

 یریبگ ینیرینره گل و ش ادتی_مامان:مادر 

 بره  ادمی شهی:نه مادر من مگه محی_مس



 یفروش ینیریش یجلو ابونیاز رد شدن از چند خ بعد

 شدم  ادهیو پ ستادمیا

 یو آب دیگل رز سف یرفتم ،تعداد یگل فروش وسمت

،به فروشنده دادمو  شدیم ییتا ستیبرداشتم حدود ب

ازش خواستم که با گل دونش که ساقه اش داخل آب 

 کنه که تازه بمونه  نییباشه تزئ

 

نسبتا بزرگ از گل  یبا دسته گل قهیاز چنددق بعد

باز کردمو گل  نارویزدمو در کنار مت رونیب یفروش

 رو دستش دادمو 

و بعد از انتخاب  یکنار یفروش ینیریبه ش برگشتم

 نیسمت ماش ینیریو گرفتن جعبه ش ینیریچندنوع ش

 دست مامان دادمو نشستمرو ینیریبرگشتم و ش

 

حرکت کردم ،بعد  ینور یحرف سمت خونه اقا بدون

  میدیرس قهیاز چنددق

خوشش رو به من نشون  یساعت رو خواستیم دلم

 نه ...برسو انیانتظاررو زودتر به پا نیابده و

 



گل رو سمت من گرفت  نایکه مت میشد ادهیپ نیماش از

 و گفت:

 تو باشه  ددستیبا نی...اااای:شادوماد هولنای_مت

برداشتم و سمت درب  یرو ازش گرفتم وقدم گل

 دکمه اف اف رو فشردم خونشون رفتم و

اروم کردن  یام حبس کردمو برا نهیس یتو نفسمو

  رونیفوت کردم ب هویقلبم 

خوش  یلیدررو زدو گفت خکه ینور یاقا یصدا با

مامان و که ستادمیهول دادمو ا یدررو کم دیاومد

داخل و خودمم رفتم داخلو دررو پشت سرم  نابرنیمت

 بستم

 

 ییجهت خوش آمد گو اطیمادرش وارد حو ایرو پدر

 اومده بودند 

کردمو خوش  یمحترمانه روبوس یلیخ ایپدر رو با

 آمد گفتند 

داخل  یقدم دشونییرو دراوردم و با بفرما هام کفش

 گذاشتم ....
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 :انیمر

 

منو  یکار زیتم یبود که بعد از کل۴ساعت  یها حدود

که دست  ای،مادررو میکاناپه افتاد یخسته رو ایرو

سمتمون  یشربت ینیاز ما نداشت بنده خدا با س یکم

 اومد

شربتتونو  نیای:دستتون درد نکنه دخترا ب هی_مرض

 ... دیبه خودتون برس دیو کم کم بر دیبخور

 

 یکار سخت م؟چهیبه خودمون برس م؟همی:هم برای_رو

... 

 

 .. یشیکار اصال خسته نم نی:واال تو که ازاهی_مرض



غرق لذت بودم، تا  شونیمادر دختر نیریبحث ش از

د کرده بودمو از با کار کردن فکرم رو ازا یحدود

 در امان بودم یاسترس امشب تا حدود

 

از شربت رو  یخال وانیل دمویشربتم رو سر کش وانیل

خانوم برگستم و  هیسمت مرضگذاشتم و ینیس یتو

 گفتم:

 یخانوم ،اگه کار هی:دستتون درد نکنه مرضانی_مر

 رم؟یمن برم دوش بگ دیندار

 :برو دخترم ،دستت درد نکنههی_مرض

 

شدمو سمت اتاقم رفتم و حوله ام رو برداشتم و  بلند

بود  فیکث یسمت حموم رفتم ،لباس هام رو که حساب

رو دراوردم و شستم و پشت در حموم گذاشتم و اب 

  ستادمیدوش ا ریرو ولرم کردمو ز

 

حموم  قهیچند دق دونمیدر کرد ،نم مویآب خستگ یگرم

در به در حموم خورد اب رو بستم و  یبودم که تقه ا

 گفتم: زدمیمکه به موهام شامپو یحال



 :بله؟انی_مر

 ییکه دو ساعته اون تو ستی:حموم سال نو نای_رو

 .. رهیبدو که د

 

گفتم و اب رو باز کردمو زود موهام رو  یا باشه

 شستم 

فکر به امشب بودم و استرس داشتم که  ریدرگ انقدر

 زمان از دستم دررفته بود...

 

 یخوش رویکه امشب به خ مکردیدلم مدام دعا م یتو

 تموم بشه 

اومدم ،به  رونیو از حموم ب دمیچیدورم پ حولمو

 بود  میساعت نگاه کردم پنج و ن

 حموم موندم  یتو یلیبود خ ایحق با رو اوف

 یمشک ریدست لباس ز هیکمد لباس هام رفتم و  سمت

و  دمیچیو حولمو دور موهام پ دمیبرداشتم و پوش

 زدم  ملینشستم با دقت به مژه هام ر نهیآ یجلو

 



جلو تر اومدم  یو قدم دمیسرمه به چشم هام کش یکم

که داخل  یشدم ،با سورمه ا رهیو به چشم هام خ

 یکه دور آب یاهیبودم حاال حاله س دهیچشم هام کش

 دادیخودش رو نشون م شتریرنگ چشم هام بود ب

 

ه رفتم و به ب دمیکه خر یرژ زدم و سمت لباس یکم

 انداختم  یکت و دامن نگاه

 دمیپام کردمو دامن رو پوش یساپورت مشک هی

 زانوم بود  ریتا ز شی،بلند

اتاق به خودم نگاه  یقد نهیآ یرو تنم کردمو جلو کت

 کردم 

خودم  دنیشده بود با د یاون حوله دور موهام عال با

 خنده ام گرفته بود

 نه به حوله دور موهام... دمیکه پوش یبه لباس نه

 

بلندم باز کردمو سشواررو  یرو از دور موها حوله

از  یبرق زدم و موهام رو خشک کردم و کم زیبه پر

اش رو باال دم  هیموهام رو ازاد گذاشتم و بق یجلو

 نیپا کیکوچ رهیبافتم و با گ سیبستم و گ یاسب



موهام رو فرق کج زدم و  یموهام رو بستم ،جلو

  ردمک یرو سرم کردم وسع دیتن سفسا یروسر

 مانکن گره زده بودن ببندم  یکه برا یهمونجور

از خودم از  یتا چه حد موفق بودم اما راض دونمینم

 چشم گرفتم نهییآ

 

وارد شدو درو بست  ایبه در اتاق خوردو رو یا تقه

که  میو نگاه کردهم رهیهم هردو لحظه خ دنی،با د

 کردو اروم لب زد هوا سمتم اومدو بغلم یابیرو

 یلی،خ تهیکه امسب خواستگار شهی:باورم نمای_رو

  انیواست خوشحالم مر

 

 پشتش رو نوازش کردم و لب زدم  اروم

 ...ی_مرس

بودم تازه  نجایکه ا یمدت نیا یکرده بودم ،تو بغض

  یچ یعنیبودم خانواده  دمیفهم

 ینعمت نیمن از داشتن همچچقدر افسوس خوردم که و

 سال ها محروم بودم ...

 



با  ای،مادررو میاز اتاق خارج شد مویهم جدا شد از

وبه  میبود دهیکه خر ییهردو با لباس ها کهدنمونید

 عیچشم هاش برق زدو سر میبود دهیخودمون رس

 اسپند دود کرد 

 

خجالت  ای،از پدررو دنیو خواهرش ازراه رس ایپدررو

ود من قرار ب یخصوصا امشب که برا دمیکش

 ... ادیخواستگار ب

انداختم و رو به پدرش سالم کردم که  نییرو پا سرم

 جوابم رو داد ... ییبا خوش رو

 

،شام  میکه شام بخور میسمت اشپزخونه رفت همه

با  شتریاز غذا و ب دمینفهم یچه عرض کنم هچکه

  کردمیم یغذام باز

دست به دست هم داده بودو ارومم  جانیو ه استرس

 ذاشتینم
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ظرف  نیو ظرف هارو داخل ماش میرو جمع کرد زیم

به  ینگاهو دوباره سمت اتاقم رفتم و میدیچ شونیشو

تختم نشستم  یروکردم و دیخودم انداختم ،رژم رو تجد

دل تو دلم نبود بلند شدم و شروع به راه رفتن کردم 

زنگ اف اف به  یکه با صدا چقدر گذشت دونمی،نم

 خودم اومدم

 

رو اسمش رو استرس  شمیحال چند لحظه پ انگار

 گذاشت  شهینم

رو اسمش  شونیاحوال پرس یصدا دنیاالنم با شن حال

 گذاشت  شهیرو استرس م

 کیهست به  ایدن یخجالت و دلهره تو یهرچ انگار

 باره سمت من هجوم اورده بود

 هویدلم  یو توگرماش رو از دست داده بود دستام

 ارتفاع در خواب... هیاز  دنیشد ،مثل پر یخال

 

که  ییضرب پا شدویتر م کیهر لحظه نزد صداشون

  شدیم شتریگرفته بودم هرلحظه ب نیزم یرو



 

 داخل شد  ایاتاقم اروم باز شدو رو در

 آشپزخونه ... یتو میبر ای:بای_رو

  میخارج شدگفتمو از اتاق  یا باشه

به اتاق ها و  ییراینداشتن پذ دیخونشون د هیخوب

 اشپزخونه بود 

 نشستم  زیپشت م یصندل یاشپزخونه شدم و رو وارد

 دستم گذاشت  یهم کنارم نشست و دستشو رو ایرو

 تو دختر ؟ ی:چرا انقدر سردای_رو

 اورد و سمتم گرفت : یاب وانیشدو ل بلند

 یبخور آروم ش نوی:اای_رو

 

 یخوردم تا حدود یرو از دستش گرفتم جرعه ا وانیل

 از التهاب درونم رو کاسته کرد 

تمرکز کنم  کردمیم یچه مدت گذشت و سع دونمینم

 یعاد یکه راجب کار و حرف ها ومدی،صداشون م

  زدنیحرف م

 



 یاروم یوارد اشپزخونه شد و با صدا ایرو مادر

 گفت:

 زم؟یعز یزیریخودت م ای؟ زمیرو بر یی:چا هی_مرض

  یخودم مرس زمیری:نه مانی_مر

من  زیهارو بر یپس تو چا زمیباشه عز هی_مرض

 کنمیصدات م گهید قهیدو دق رمیم

اماده شده  شیاز پ ینیگفتم و بلند شدم ،س یا باشه

لرزان سمت سماور رفتم و  یرو برداشتم و با دستان

رو برداشتم  رهیاوپن گذاشتم و دستگ یرو رو ینیس

تا  کردمیم یها ،سع ییچا ختنیو شروع کردم به ر

 دی،تموم که شد ،چادرسف انیرنگ در ب کی یحدود

کنار گذاشته بود  مواس ایکه مادر رو یگل دار طالکوب

 ایمادر رو یرو برداشتم و با دقت سرم کردم ،با صدا

 نگاه کردم  ایبه رو زدیکه صدام م

 :خوبم؟انی_مر

 برو  یعال زمی:اره عزای_رو

لب بسمه هللا گفتمو  ریهارو برداشتم و ز ییچا ینیس

 از اشپزخونه خارج شدم 



 یآروم سالم کردم که با صدا دمیکه رس ییرایپذ به

 مواجه شدم ... حیگرم مادر مس

 

* 

 

 :حیمس

 یلی،خ یحرف زده شد اال حرف اصل یهر در از

 خواستینگذشته بود اما طاقت من کم بودو دلم م

بودم  دهی،انگار تا حاال ند نمیرو بب انمیهرچه زودتر مر

  کردیم یتاب یب دنشید یصبرانه برا یو قلبم ب

شدم ،با  رهیبه دست هام خ دمویکش یقیعم نفس

رو صدا زدم آروم سرم رو  انیکه مر ایمادر رو یصدا

 باال گرفتم ...

 

سالمش  ینگذشته بود ،که با صدا یلحظه ا چند

 نگاهش کردم 

 یبود لحظه ا ستادهیکه روبه روم ا یفرشته ا دنید با

 ... زنهیحس کردم قلبم نم

 



ساعت ها  نیکن ا یخودت بهم رحم کن و کار ایخدا

 داره ... یتر بگذرن طاقت من حد عیسر

که سرش بود  یچادر دویسف یبا اون روسر چقدر

خوشگل ترو معصوم تر شده بود ،دلم براش ضعف 

 ریرفت ،اروم بلند شدمو سالم کردم که اروم جوابمو ز

 لب داد 

 جان خجالتشو ... یا 

 باهام حرف زده تا االن  ای دهینه انگار که منو د انگار

 

 .. نایکرد و بعد هم مت یگرم باهاش احوال پرس مامان

  کردمیکارهاش رو دنبال م اطیبا احت یلیچشمم خ با

  کردمیتعارف م ییبودو به همه داشت چا نییپا سرش

 

  دیمن که رس به

سرش  یونگاهش کردم ،لحظه ا دمیرو باال کش نگاهم

لبخند زدمو نا  زیرو باال اورد و نگاهم کرد ،ر

 ییزدم که از چشمش دور نموند چا یمحسوس چشمک

 لب اروم گفتم  ریرو برداشتمو ز



 خوشگلم ... ی:مرسحی_مس
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 :انیمر

 

 خوشگلم ... ی:مرسحی_مس

 

 یآروم و بم مردونه اش و  جمله ا یصدا دنیشن با

گر گرفت و قلبم  شتریدرونم ب شیکه گفت  انگار آت

ضربان قلبم باال رفته بودو  یناآروم تر شد ،به حد

 یمبادا کس دمیسکوت شد که ترس یلحظه ا یجمع برا

 قلبم رو بشنوه .. یصدا

 

سمت مبل کنار  ینیفراوان با همون س یاسترس با

گذاشتم و  یعسل یرو رو ینیرفتم س ایدست مادر رو

 نشستم 



انداختم و  نییو سرم رو پا دمیکش میبه روسر یدست

که شروع به صحبت کرده بود  حیمادر مس یبه صدا

 گوش سپردم 

 

جان بخاطر  انیبه مر تیمزاحمت و تسل_غرض از 

مادر که  دیبخشیمارو م نکهیو ا امرزشیفوت پدرخداب

کار مارو به  نیا دوارمیو ام میدیاالن خدمت رس

  زمیعز ینذار یادب یحساب ب

 

کرد وچه بسا که اون کار  دیصبر نبا ریکار خ یتو

هم  یدست ها یگذاشت دست دوتا جوون تو ریخ

 باشه 

 کردو ادامه داد؛ ایروشو سمت پدرومادررو بعد

  

عمرشو  حیکه پدر مس شهیم میسالون کی هی کی_نزد

داشت  امرزیکه اون خداب یتیداد به شما و طبق وص

 افتاد  حیاداره کارخونه اش دست مس

 



دوش پسرم بوده تا االن و  یخانواده رو تیمسئول بار

هست که تونسته کارخونه  یکار یخداروشکر انقدر

 و سرپا نگه داره ر

 

که چون  دیناکرده فکر کن ییکه خدا گمینم نارویا

 نه بخدا  کنمیم فیپسرمه ازش تعر

 

 کم نداره  یزیخدا اگاهه که چ اما

راجب پسرم  دیبا کردمیاونچه بود که احساس م نایا

دست شما  یچیو ق شیر می،االنم ما در خدمت دیبدون

 میکنیمنت قبول م دهیما به د دیهرجور که شما بگ

 

 گفت: حیمادر مس یحرف ها دنیبعد از شن ایرو پدر

 

 یکه شک حیبودن اقا مس یو کار یو درست ی_در پاک

 حیهر چند کوتاه با اقا مس یداریبنده در د ستین

جان  انیشدم از اونجا که مر اتشونیمتوجه خصوص

که  کنمیمن ،خدا شاهده حس م یبرا مونهیم ایمثل رو

خوشحالم  یلیدختر خودم خواستگار اومده و خ یبرا



 انیخود مر یپاحرف ها رو  هیاما من انتخاب و بق

 ذارمیجان م

 

حس کردم نگاه ها سمت  ایحرف پدر رو نیگفتن ا با

  دیمن چرخ

 جرعت باالآوردن سرم رو نداشتم اما

 

 گفت: حیمادر مس که

 هیدوتا جوون برن  نینداشته باشه ا ی_اگه اشکال

گوشه حرف هاشون رو بزنن سنگ هاشون رو وا 

ها حرف  زیچ هینبود راجب بق یبکنن که اگه مشکل

  میبزن

 

 رو به من گفت: ایپدررو

 ییرو به اتاقت راهنما حیجان دخترم اقا مس انی_مر

 کن 

 



 ستادمیا حیگفتم و اروم بلند شدم و منتظر مس یا باشه

اتاقم  برداشتم و سمت یقدم ستادی،حس کردم کنارم ا

 میدی،به در اتاق که رس ومدیرفتم ،اروم پشت سرم م

 ...میمحو شد ییرایپذ دیو از د

 

و در اتاق رو باز کردم و رو به  دمیکش ینفس راحت 

 گفتم: کردینگاهم م نیدل نش یکه با لبخند حیمس

 

  دیی:بفرماانی_مر

 

شد ،صورتش رو کنار گوشم  کمیاومدو نزد جلو

 اوردو با نفس گفت:

 

 :برو تو خانوم خوشگلم حی_مس

 

 زیجا گهینفس داغش که به صورتم خورد د هرم

 برداشتم و رفتم داخل یندونستم که بمونم و قدم
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و دررو پشت سرش بست و جلو اومدو با  اومدداخل

 تخت نشست  یکنارم رو یفاصله  کم

 

 دمیبه صورتم کش یانداختم و دست نییرو پا سرم

 یادیز یلی،حالم دست خودم نبودو واقعا استرس خ

 باعث شده بود که نذاره تمرکز کنم  نیداشتم و هم

 

به اندازه  دیتر نشست ،شا کیجلو تر اومدو نزد یکم

جا هم  نیوجب با من فاصله داشت ،از هم کی

 وجودش رو حس کنم  یگرما تونستمیم

 

 دیچیدماغم پ یعطر تلخ و مردونه اش که تو یبو

 دنیچشمم رو ببندم ،و با شن یباعث شد لحظه ا

 قرارم شد  یقلب ب یبرا یصداش انگار مسکن

 



  زمیعز ادی:چقدر چادر بهت محی_مس

 

اش که تموم شد چشمم رو باز کردمو نگاهم رو  جمله

وچشمک رو همزمان با هم زد  یلبخند  دمیسمتش کش

 ون حس معروفه ...و باز منو ا

 

 نگاهش کنم  دیکه با یتونستم اونجور تازه

 

  یمشک یکم رنگ با دکمه ها یشلوار توس کت

 دکمه اخررو نبسته بود کیپررنگ که  یتوس یبلوز

بود چقدر مردونه ترو  دهیکه پوش یکت شلوار بااون

 آقا تر شده بود 

به نظرم مرد بود که بتونم تا اخر عمرم بهش  یانقدر

 کنم  هیتک

 یگاه باشه و خودش به بشر هیکه واسم تک یمرد

 گاهش خدا باشه ... هینکنه و تنها تک هیتک

 



تراز  بایقشنگ باال داده بودو ز یلیرو خ موهاش

 شده بود  شهیهم

 

از صورتش و فکر کردن  یینگاه کردن به هر اجزا با

  شدیم ررویباشه دلم ز میقراره مرد زندگ نکهیبه ا

 

 :مورد پسندتون واقع شدم خانوم؟حی_مس

لبم اومدو با همون لبخند  یرو یحرفش لبخند نیا با

 به عالمت مثبت تکون دادم  یسر

 دیخند طونیلبخندم لبش کش اومد و ش دنید با

 

 نگاهم کردو گفت: قیگذشت ،دق هیثان چند

آروم به  یزندگ هیکه  کنمی:تمام تالشم رو محی_مس

ها به دور از مشکالت  یدور از همه دغدغه فکر

 واست بسازم

 

لبم  خواستمیم زیچ  کیبگمو من تنها  یچ دونستمینم

 تر کردمو گفتمبا زبونمرو



  

و  نیمن نه پول نه خونه و نه ماش حی:مسانی_مر

 یاصال بود و نبودش  برا یا گهید یماد زیچ چیه

  ستیمن مهم ن

 

 من مهمه صداقته  یکه برا یزیچ تنها

 ی،و تنها موقع زارمیو دروغ ب یاز پنهان کار من

دارم که در کنار عشقم  یواقع یاحساس خوشبخت

 صداقت رو هم داشته باشم

 یهمونقدر که خودت واسم مهم یبدون خوامیم

 صداقتت هم واسم مهمه 

 

 ... خوامیرو م نیتنها فقط هم من

 

به  یبا دقت و لبخند زدمیکه حرف م یطول مدت تمام

حرف  کردیم دییبا سر تا یگاه کردیش محرف هام گو

 هام رو

 



از اون  گهیخودم که اومدم متوجه شدم که د به

و من موندم و  ستین یخبر شمیاسترس چند لحظه پ

که از چشم هامون به هم القا  یو تبادل ارامش حیمس

  شدیم

 

چشم  یورو دیصورتم چرخ یتمام اجزا نیب نگاهش

 هام ثابت موندواروم گفت :

عشق و دوست  یپا ی:مطمن باش که وقتحی_مس

نداره  یزندگ یتو ییجا یداشتن وسط باشه پنهان کار

 وجود داشته بود  یخالئ نکهیمگر ا

 

لبم نشست و نگاهم رو گرفتم و سرم رو  یرو یلبخند

 انداختم و ... نییپا
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 :حیمس



 

و چشم هام  شدمینم ریس دمکریکه نگاهش م هرقدر

خلق خدا رو  نیباتریبه نگاه کردن به ز یشتریب لیتما

 داشت ...

 

 دمیبود که تا حاال د یدختر نیتر بایبه نظر من ز اره،

دختر به اندازه و  نیا زیبودم پاک و معصوم ،همه چ

 به جاست ...

 

خجالتش که هنوز هم که  اش،یح ش،یپاک ش،یخوشگل

 ندازهیلپ هاش گل م زنمیکه بهش م ییهنوزه با حرفا

 . ندازهیم نییو سرش رو پا

 یصحنه برا نیکه ا یدرک کن یتا بتون یمرد باش دیبا

 ...استیدن کیمرد ، کی

 

فاصله رو  نیجلو تر برم و ا یکم خواستیم دلم

 کنم وبغلش کنم گرم و محکم ...تموم



بندازه و  ییجدا نمونینتونه ب یفاصله ا چیکه ه انقدر

 شدیو نم خواستمشیمدت که م نیهمه ا ینم تالفبتو

 ارمیرو در ب

 

 انداخته بود  نییرو پا سرش

 

  نمتی:ببحی_مس

 

 سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد آروم

  

 ... کنهیم وونمید ی:چشمات ... گاهحی_مس

 

شدن جمله ام باز مصادف با گل انداختن گونه  تموم

 نیهاش شد و باعث شد من از لذت نگاه کردن به ا

 صحنه بخندم

 

وقته  یلیکه خ میبر ی:خوب خانوم خجالتحی_مس

 ... مینشست



 دویبه چادرش کش یگفت و بلند شد دست یا باشه

 برداشت  یقدم

  کردمیمن داشتم نگاهش م اما

 نگاهم کردو گفت: متعجب

 

* 

 :انیمر

 

 هیشده بود ،حرف هاش ،نگاهش  گهید یکی امشب

 شده بود  یجور خاص

اما متوجه  رونیب میبرداشتم که بر یشدم و قدم بلند

  ادیشدم که نم

 

 سمتش برگشتم  متعجب

 ؟یای:پس چرا نمانی_مر

 آروم و خاص گفت: یینگاهم کردو با تن صدا قیعم

 ... میبر یچی:هحی_مس



 حیدر رفتم و درو بار کردم و منتظر شدم مس سمت

  ادیب

 زدو رد شد  یچشمک زیکنارم که گذشت ر از

 

که  ییرایراه افتادم ،به پذ دمویکش یقیعم نفس

به ما انداخت و  یبا ذوق نگاه حیمادر مس میدیرس

 گفت:

 م؟یکن نیری_خوب دختر دهنمون رو ش

ه چاه که انگار از ت ییانداختم و با صدا نییرو پا سرم

 گفتم: شدیبلند م

 :بله ...انی_مر

 

گفتنشون بلند شد و  کیتبر شونویخوشحال یصدا

  شتریخجالت من ب

 گفت : حیکه مادر مس میجاهامون نشست سر

بوده و هست و ما هم تابع  می_رسمو رسومات از قد

بگو  دیدار یاگه رسوم خاص میکنیرسوم شما عمل م

  میدخترم که ما بهش عمل کن



 

 عظمم رو جزم کردم و گفتم: تمام

 ... میندار ی:نه حاج خانوم رسوم خاصانی_مر

 

 جمله رو بگم  هی نیتونستم هم یسخت به

 گفت: ایپدررو

  دییبفرما دیدار ی_اگه شما رسوم

ما هم  یرسوم خاص ینور ی_حاج خانوم:نه آقا

مثل  یو عاد یمعمول یزهایکه هست چ یهرچ میندار

 ت ...هاس نیو ا ربهایو ش هیمهر

 

تکون داد که بحث  یبه عالمت مثبت سر ایپدررو

  هیمهر یاومد رو

 دیپرس حیمس مادر

 مد نظرتونه ؟ هی_چقدر مهر

جان بگن من دست خودش  انیمر ی:هرچای_پدررو

 سپردم ...

 



 ایحرف زدن با پدرو مادر رو یبعد از کم حیمس مادر

 سمت من برگشت و گفت:

که باشه بدون  یمد نظرته؟هرچ هیچقدر مهر زمی_عز

 ... ستیدرش ن یچون چرا حرف

 

مسائل حرف بزنم واقعا  نیسر ا دمیکشیم خجالت

 یرو رو ینیسنگ تیدلم گرفت بار مسئول ی،لحظه ا

 یجمع به جا نیا یکه االن تو کردمیدوشم حس م

من  دیسکوت کردن و گوش دادن به حرف پدرم با

 نیسخت بود دلم ازا یلیبرام خ نیو ا زدمیحرف م

من  یبودو جا نجایکاش پدرم االن ا یفت که اگر

  زدیم حرف

 کردمو گفتم: سیرو با زبونم خ لبم

 سکه  هی:انی_مر

 .... دیمتعجب پرس حیمادرمس
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 سکه؟ هی_مادر 

 :بله انی_مر

 تا ...۱۱۴کمه دخترم حداقل  یلیسکه خ هی_اما 

و اصل  ستیمعامله ن ی:از نظر من زندگانی_مر

 گهیسکه گفتم و د هیخدا  یگانگیعالقه هست ،من به 

  خوامینم یا گهید زیچ

 

 بیعج یتموم شدن جمله ام سکوت شد ،سکوت با

 ،انگار همه شوکه حرف من شده بودن

 

که با  حیکردمو سرم رو باال آوردم و به مس جرعت

 زدیوج مدرش م نیکه برق تحس ییلبخندو چشم ها

 نگاهم کرد 

 

 گفت : مادرش

 یلیدخترم ،من خ نهیطرز فکرت قابل تحس نی_ا

همه درک و شعور داره  نیبا ا یخوشحالم که دختر

که تعداد  گمی...هر چند هنوز هم م شهیعروس من م



سکه ، ما  هی ی،اما حاال که گفت میسکه هارو اضافه کن

  زمیعز میکنیجبران م گهید یجاها

 

 انداختم  نییزدمو سرم رو پا یلبخند

 دویبلند شدو بغلم کردو گونه ام رو بوس حیمس مادر

 هیو مرض ایو رو نایگفت ،پشت سرش مت کیتبر

 خانوم 

 ... ایبعد پدر و خواهر رو و

 

زد که از  یچشمک طونیبود که ش حیدر آخر هم مس و

 دور نموند ... ایچشم رو

 

 تعارف کنم  ینیریگفت که ش ایرو مادر

بود رو  زیم یکه رو ینیریشدمو ظرف ش بلند

رفتم تعارف  نایو بعد مت حیبرداشتم و سمت مادر مس

 کردم 

 تشکر کردن  ییبا خوش رو هردو

 آروم گفت: دنیکه رس حیمس به



 

 خوردن داره ها ... ینیریش نی:احی_مس

لحنش بود  یکه چاشن یطنتیلحن حرف زدن و ش از

 خنده ام گرفت 

 

 م و سر جام نشستم همه تعارف کرد به

 یجعبه مخمل سورمه ا فشیاز داخل ک حیمس مادر

نگاه کردو  ایآوردو به پدر و مادر رو رونیرو ب یرنگ

 گفت:

که اگه  میجان گرفت انیمر یکادو ناقابل برا هی_ 

 بهش بدم ؟ دیاجازه بد

 گفت: حیرو به مادر مس یبا لبخند ایپدر رو 

  دییبفرما کنمی_خواهش م

 

من قرار  یبلند شد منم بلند شدم روبه رو مادرش

 ایگرفت ،در جعبه رو باز کرد و رو به پدرو مادر رو

 نشون داد و بعد سمت من برگشت 

 



 _ناقابله دخترم ... 

 

 تشکر کردم  حیزدم از مادر مس یلبخند

 شیقبل یرو از دستش گرفتم و رفت سرجا جعبه

 نشست 

 اه کردم داخل جعبه نگ یجام نشستم و به محتوا سر

 

 ... یا روزهیف یدار آب نیست نگ مین هی

ذوق کرده بودم اما تنها به  یقشنگ بود کل یلیخ

اکتفا کردم و باز تشکر کردم و در جعبه رو  یلبخند

کنار دستم گذاشتم نگاهم سمت  زیم یبستم و رو

 یپاش انداخته بودو با لبخند یکه پاش رو رو حیمس

 ُسر خورد کردینگاهم م زیر
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حرف زدن عظم رفتن کردن بزرگ تر ها  یاز کم بعد

 بودن ستادنیکنارم ا ایو رو نایو مت رفتنیجلو تر م

 

  یشیعروس ما م یتو دار شهیباورم نم ی:وانای_مت

  دمیخند زیر

 :اگه عروس شماست ،قبلش خواهر منه ای_رو

 دراورد  نایمت یبرا یزبون

که با من داشتن به  یداشتن سر نسبت جفتشون

  میدیخندیو م کردنیاصطالح دعوام

 دیبه گوشم رس یکیاز فاصله نزد حیمس یصدا

 

 د؟یلحظه خانوم منو بهم بد هی شهیم دی:ببخشحی_مس

 گفت: طنتیبا ش ایکه رو میدیسه خند هر

  قهی:فقط دو دقای_رو

 گفت و با خنده رفتن  نویا

نگاهش رو به چشم هام  رهیخ حیمن موندم و مس حاال

 دوخته بود 

 با چشم هاش باهام حرف بزنه  خواستیم انگار



 آروم لب زد  کردینگاهم م رهیکه خ همونطور

 دوستت دارم ... یلی:خحی_مس

 بست و رفت  یلحظه ا یرو برا چشمش

 کوه احساس تنها گذاشت  هیو منو با  رفت

هام عرق کرده بودو  کف دست زدویتند م بیعج قلبم

 نبود  یخبر شیچند ساعت پ یاز اون سرما گهید

 

نه تنها قلبم رو بلکه کل وجودم رو  حیمس یها حرف

 گرم کرده بود 

. 

سالن  ایدوباره پدرو مادر رو یها کی.شب بعد از تبر

  میکه بخواب میهمه رفت میرو جمع کرد

من انگار که هنوز سر شب بودو خواب به  یبرا اما

عوض  یاومد لباس هام رو با راحت یچشم هام نم

که داشتم  یشیبرداشتم و ارا یکردمو دستمال مرطوب

 ... دمیپتوخز ریرو پاک کردمو موهام رو باز کردمو ز

 



امشب افتادم و  ادیبالشت گذاشتم و  یرو رو سرم

تموم  یخوب و به خوب یخدارو شکر کردم که همچ

 شد ...

بلند  میگوش برهیو یچشم هام رو ببندم که صدا اومدم

 شد ...

 

اوردم  رونیرو ب میبالشتم بردم و گوش ریرو ز دستم

لبم نشست ،تماس  یرو یلبخند حیاسم مس دنی،با د

 گفتم : دمویرو وصل کردم و اروم با نفس خند

 

 :سالمانی_مر

 زدیهم مثل من اروم حرف م حیمس

 طاقت ندارم  گهین دم انی:مرحی_مس

 و گفتم: دمیخند زیر

 و؟یچ ؟طاقتی:طاقت ندارانی_مر 

 رو ... یدور نی:احیمس

 

* 



 :حیمس

 

،هرچقدر که با خودم کار کرده  دمشیسر شب که د از

از  یبودم که صبرو تحملم رو باال ببرم انگار همچ

 ! دیسرم پر

جوره با  چیو ه دادیقلبم بود که به عقلم دستور م حاال

  شدیعقلم قانع نم یحرف ها

بهش  دیرو برداشتم و بهش زنگ زدم ،با میگوش

 رو ندارم  یدور نیتحمل ا گهیکه د گفتمیم

 هرچه زودتر عقدش کنم  خواستمیم

حداقل  ذاشتینامحرم بودنه که نم نیفاصله ا نیا

 یرو یب*غ*ل*ش کنم بد جور ای رمیدستش رو بگ

 عصابم بود...

 زدیکه با نفس حرف م ین لحنگرمش و او یصدا

 رو که داشتم از سرم پروند  یذره صبر هیهمون 

 و؟یچ ؟طاقتی:طاقت ندارانی_مر

 رو ... یدور نی:احی_مس

و مغزم رو  بردیکه دلم رو م یی،از اون خنده ها دیخند

  نداختیاز کار م



 ... یخواستگار نیتازه امشب اومد زمی:عزانی_مر

موهام  یال یادامه حرفش رو بگه کالفه دست نذاشتم

 و گفتم : دمیکش

 زایچ نیهفته عقدت کنم ...من ا نیتو ا دی:باحی_مس

 ... ستین میحال
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 گفت: متعجب

 یکنیم یشوخ ای یگیم یجد یدار ناروی:اانی_مر

 ح؟یمس

  زمیعز گمیم ی:کامال جدحی_مس

 بگم  یچ دونمی:نمانی_مر

موضوع  نیبا ا ی:تو فقط بگو که مخالفتحی_مس

 ؟یندار

 ؟یتا فردا به من زمان بد شهی:مانی_مر

  زمی:باشه عزحی_مس



  ی:مرسانی_مر

  زمیعز ریشبت بخ ی:بخواب خانومحی_مس

  ری:شب تو هم بخانی_مر

ام گذاشتم  نهیس یرو رو میرو قطع کردمو گوش تماس

گذاشتم و به سقف  میشونیپ یو ساعد دستمو رو

 شدم  رهیخ

 

خودش رو اماده کنه اگه  دادمیبهش زمان م دیبا

و مامان  ینور یموافق باشه فردا موضوع رو با اقا

 دویواسه خر میکه هرچه زودتر بر ذارمیم ونیدر م

 کارها ... هیو بق شیازما

امشب عاقد خبر  نیاگه از من باشه که هم پووووف

 تمام ... کردمویم

 

از افکارم تکون دادم و چشم هام رو بستم  یسر

 یبخوابم ،کنترل دستگاه رو از رو ذاشتی،افکارم نم

 کردم  یرو پل یآروم کیبرداشتم و موز یپاتخت

 

 :رادیه دی_حم



 خواب شوم من  یتراز آنم که دم عاشق

 سر زلف تو آرام شوم من یبو با

 بدانم اریتراز آنم که تو را  عاشق

 ندانم داریو خرعاشقمو جز ت من

 من  یهمه آرزو یمرا اشاره شو ا راه

 من یخلق جهان نشسته رو به رو نینازتر

 عاشقانه شو  یمرا بهانه شومست جان

 منو نگار من در دل من ترانه شو جان

  الیمنم عاشق ل دای،ش مجنون

 ...باینگاه ز راونیسر سپرده و اس منم

 

تکرار  یرو کیموز نیا زدیحرف دل من رو م بیعج

 ادیزدمو چشمم رو بستم و با  یآهنگ فعل نیهم

 و خواب شدم ... کیغرق موز انیمر

 

اهنگ چشمم رو باز و کیموز نیهم یبا صدا صبح

انداختم با کف  ینگاه وارید یکردم ،به ساعت رو

 زدم  میشونیپ یدستم رو



 وقت نداشتم  شتریربع ب هیشده بود و  رید

 یلیبودن خ میتا موفق بودن نظم و آن ریمد یبرا

 موضوع حساس... نیمهمه منم رو ا

رو خاموش  کیموز موتیبلند شدمو با ر عیسر

مربوطه  اتیرفتم و بعداز عمل سیکردمو سمت سرو

 اومدم  رونیدست وصورتمو شستم و خشک کردمو ب

و  یکتان سورمه ا یکه جلو دستم اومد شلوار یلباس

روشن تنم کردمو کاپشنمو سوئچ و  یآب یبلوز

داخل  نهی،از آ رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب لمویموبا

به  یبه موهام انداختم ،خوب بود ،دست یراه رو نگاه

 و راه افتادم  دمیموهام کش

 

به موهام زدم هنوز هم  شبیکه د یهمه تافت بااون

 خوب مونده بود

 

[ ,19.11.17 21:42] 

 261#پارت

 



شدمو دررو با  نمیخارج شدمو سوار ماش ازخونه

اوردمو تخت گاز  رونیرو ب نیباز کردمو ماش موتیر

 سمت کارخونه روندم

 

. 

از دستگاه ها خراب  یکیبود و  یسخت یکار روز

 دیخر یبرا رفتمیم نیسر به چ هی دیشده بود که با

 از قطعاتش  یکی

 ... شدینم دایپ رانیا

 

رو برداشتم و  میو گوش دمیموهام کش یال یدست

 رو گرفتم  انیشماره مر

گذاشتمو با انگشت شصت و اشاره  زیم یرو ارنجمو

 میام گوش گهیو با دست د دمیبه چشمم کش یام دست

 یگرم و انرژ یرو کنار گوشم گرفته بودم که صدا

  دیچیگوشم پ یزاش تو

 

 :سالم انی_مر

 یخوب زمی:سالم عزحی_مس



  یآقاااا خسته نباش ی:مرسانی_مر

 گفتم: دمویخند

 ؟یی:کجاحی_مس

 میبخور یزیچ هی میسلف دانشگاه نشست ی:توانی_مر

  یواسه کالس بعد میبر

 ... گمی:اهوم خوب محی_مس

 

 در اتاق ناتموم موند یبا صدا حرفم

 دیی_بفرما

 وارد شد  یباز شدو منش دراتاق

 ... یخانوم یلحظه گوش هی:حی_مس

 نگاه کردمو گفتم : یمنش به

 :بله؟حی_مس

 هیدستم  یگوش دنیکه حالت چهره اش با د یمنش

 شده بود گفت: یا گهیجور د

مادرتون زنگ زدن گفتن هرچقدر بهتون  دی_ببخش

  دیزنگ بزن هیکه اِشغاله ...بهشون  گهیم زننیزنگ م

 



 تکون دادمو گفتم ؛ یابرومو باال دادمو سر یتا هی

  دیبگ نویهم هم یتلفن دیتونستی:ممنون اما محی_مس

 که رنگش عوض شد با دست اشاره کردم یمنش

  دیبر دیتونی:محی_مس 

 گفت: انیرو سمت گوشم گرفتم که مر یگوش

 افتاده؟ یاتفاق حی:الو مسانی_مر

 از اتاق رفت و دررو بست  یمنش

نشده که فقط  یزیآروم باش چ زمی:نه عزحی_مس

 مامان گفته بهش زنگ بزنم 

 

 و خنده گفت: طنتیگفت و بعدبا ش یاهان

 چند سالشه ؟ تیمنش نیا نمی:ببانی_مر
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 :انیمر



 

 کردم خوابم نبرد  یهر کار گهید حیمس یحرف ها با

 دیجد یزندگ هیآماده ام واسه شروع  دونستمینم واقعا

 نه ... ای

 ارویجور مواقع عقلم تنها  نیعقلم رجوع کردم ،ا به

 ی،از رو گفتیدرونم رو بهم م قتیبود که حق قمیرف

 ... گفتیمنطق م ی،ازرو گفتیاحساس نم

 

 یو خم ها چیبه گذشته ات نگاه کن پ گفتیم عقلم

 یتلخ اما تونست دی،شا یرو پشت سر گذاشت یفراوان

  یموفق ش

که  حیبا مس ی،زندگ یدوست دار یلیرو خ حیمس تو

 یاگه راحت نباشه ،ول ینه دوستت داره حتعاشقا

 ... شهیسخت تراز گذشته ات که نم

 

 بلندم بردم  یموها یدستمو ال دمویکش یقیعم نفس

 کردم بخوابم  یرو بستم و سع چشمم

 



 شدم داریب زدیکه صدام م ایرو یبا صدا صبح

  مایخوریم کیکه به ترافجون بدو ی:مرای_رو

 :هوم؟انی_مر

  زمی:پاشو عزای_رو

بخوابم  شتریب قهیدودق هیبذار ای:جون روانی_مر

  دمیتا صبح نخواب شبید

سر  نیریپس فردا م دینکن ی:بابا خودکشای_رو 

 ... ایحوصله همو ندار یزندگ

پلکمو  هی دمیبه چشمم کش یجام نشستم و دست یتو

 باز کردمو نگاهش کردم

 تو؟ یگیم ی:چانی_مر

 ...رهیپاشو د گمی:من؟مای_رو

 رفتم  سیتکون دادمو بلند شدم و سمت سرو یسر

 . 

بود سر کالس چرتم  کیاز کالسمون که نزد بعد

زنگ خورد  میکه گوش میسلف نشسته بود یتو رهیبگ

رفت که  نایو مت رهیبگ یزیچ هیرفت که  ای،رو

 دستاش رو بشوره 



 

اسمش  دنیاوردم ،باد رونیب فمیرو از ک میگوش

 لبم نشست  یرو یلبخند

 یزیچ خواستیهرچندکوتاه م یها یاز احوال پرس بعد

خانوم که از  هی یبگه که دراتاقش رو زدن و صدا

مادرش گفته باهاش  گفتیانگار که م ومدیدور م

  رهیتماس بگ

 که گفت نگران نباشم  ایشدم و جو نگران

  خواستیم طنتیش یکم دلم

 گفتم: دمویخند

 چند سالشه ؟ تیمنش نیا نمی:ببانی_مر

 کردو گفت: یمصلحت سرفه

پروندش متولد شصد و هشت زده خخخ  ی:توحی_مس

 من شک دارم  یول

 :واه چرا؟انی_مر

 گفت: زدیکه خنده درش موج م یو با لحن طونیش

  زنهی:جوون تر محی_مس

 :عه؟انی_مر



وت  هیها  پلکهیدورور من م یلیخ نیا گمی:محی_مس

 هووت نشه !

  حییییییی:مسانی_مر

که زدم قه قه اش بلند شدو  یداد نسبتا بلند با

 گفت  یجوووون کش دار

کار  دیشا زمی:برو به مامانت زنگ بزن عزانی_مر

 داشته باشه  یمهم

 

دارم با  یقبلش خودم کار مهم تر ی:باشه ولحی_مس

 تو

 :جان بگوانی_مر

 ؟ی:فکرات رو کردحی_مس

 :اهومانی_مر

 :خوب؟؟؟حی_مس

 :خوب؟انی_مر

هات رو سرت در  تیاذ نیا یتالف انی:مرحی_مس

 حاال دور دور توه بتازون  ارماااایم

 و گفتم : دمیخند سرمست



 :حله انی_مر

 :جان من ؟حی_مس

 جان من  ری:نه خانی_مر

 جونم فدات ی:احی_مس
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 هیحاال برو به مامانت  زدلمی:خدانکنه عزانی_مر

 زنگ بزن 

 ؟یندار یکار ی:باشه خانومحی_مس

 مراقب خودت باش  زمی:نه عزانی_مر

 پس فعال .. نطوری:فدات تو هم همحی_مس

گذاشتم و به دست چپم و حلقه  زیم یرو رو یگوش

که مال مهرداد بود  یحلقه ا ادیشدم  رهیدستم خ یتو

افتادم ،اون موقع چقدر ازاون حلقه متنفر بودم ،انقدر 

 که همون موقع گم و گورش کردم متنفر 

 



 کردمی،اون روز ها فکر م گذرهیچه زود م روزگار

 کنمینم دایهرگز از اون مخمصه نجات پ

 

به همه  ایحلقه ام که به قول رو نیحاال عاشق ا یول

 ...ستمیصاحب ن یب کنهیثابت م

 

به اطراف  یخنده ام گرفتو سر ایفکر به حرف رو با

 ... وونهیکردم: دختره د لب زمزمه ریتکون دادمو ز

 

**** 

 :حیمس

 

 انیخوشحال بودم که مر یلیرو قطع کردم خ تماس

 یعنی نیبکنم نداره و ا خواستمیکه م یبا کار یمخالفت

 قدم جلو تر ... هی

 

رو سمت گوشم بردم  میخونه رو گرفتم و گوش شماره

 گوش سپردم  یدر پ یپ یبوق ها یو به صدا



 

درش  یکه نگران ییاز چند بوق مامان با صدا بعد

 گفت: زدیموج م

 چنددفعه بهت زنگ زدم؟ یدونیتو م یی_مامان:کجا

شده  ی،چ گهیباشم مامان کارخونم د دی:کجا باحی_مس

 ؟؟؟

 _مامان:زودخودتو برسون خونه ..

 ینجوریا کنمی:مامان من تا خونه سکته محی_مس

 شده ؟ یالعقل بگو چ

 نجایخل و چلت اومده ا یدختر عمو نی_مامان:ا

 ادین حیتا مس گهیخونه رو گذاشته رو سرش م

سر سام  گهیم یچ نیبب ایب خورمیتکون نم نجایازا

 گرفتم ...

 

 یتو شتریاخم هام ب گفتیمامان مکه یهر جمله ا با

 بلند شدمو گفتم: عیسر شدیم دهیهم کش

 خونم ... گهید قهی:تا ده دقحی_مس

چنگ  زیم یرو از رو چمیرو برداشتم و سوئ کاپشنم

زدم و به صدا کردن  رونیزدم و به سرعت از اتاق ب



توجه نکردم از ساختمون خارج شدمو  یمنش یها

 رسوندم  نمیخودم رو به ماش

شاگرد و  یرو انداختم رو صندل میشدم و گوش سوار

پدال گاز  یرو روشن کردم وپام رو رو نیماش

 زدم رونیا سرعت بفشردمو از کارخونه ب

 

که  خوادیم میاز جون منو زندگ یچ شیری_دختره س

  شهینم الیخیب

و از حرص  دادمیبه خونه مدام فوشش م دنیرس تا

  دمیسابیهم م یدندون هام رو رو

شم  ادهیدررو باز کردم که پ دمیخونه که رس یجلو

  دمیلب غر ریز

 ... میخوش باش ذارنیروز م هی نیخدا بب ی_ا

 

و سمت در پا تند کردم و  دمیرو به هم کوب نیماش در

 یرد شدمو در ورود اطیباز کردم و از ح دیدررو با کل

 رو باز کردم و رفتم داخل 

 



 ییرایکه داخل پذ کردمیاخم به اطراف نگاه م با

 .... دمشید
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 تر شد جلو تر رفتم و داد زدم  ظیاخمم غل دنشید با

 نجا؟ی:چه خبره احی_مس

جلو  یبلند شدو قدم دنمیسمتم برگشت ،با د دهیترس

 لب زمزمه کرد  ریاومد ز

 حی:مسانای_دا

بر  میدست از سر منو زندگ ه؟چرای:ها؟چحی_مس

 از جون من ؟ یخوایم ین؟چیدارینم

 ...حی: من ...من عاشقتم مس انای_دا

 یکه باز یهمه نقش نیاز ا ی:خسته نشدحی_مس

 ؟یکرد

 باور بهم نگاه کردو سرتکون داد: نا



من واقعا عاشقتم  حینکردم مس ی:من نقش بازانای_دا

... 

 

به  کشهیمامان بتول خجالت نم یسر جلو رهیخ دختره

 عاشقمه  گهیمن م

 برو ایب گهی:بسه دحی_مس

 توجه به حرفم گفت: یب

قبرستون که اون دختره رو  ی:از همون روزتوانای_دا

 هیکه  دمیفهمیم دیعوض شد با هویو رفتارت  یدید

 کاسته ... مین ریز یکاسه ا

 یاون وقت یخواستگار یبر ی...تو چطور تونست تو

 من نامزدتم ؟

 

زده نگاهش کردم  رونیاز حدقه ب ییچشم ها با

 ا؟یحد خدا نیتا ا ییو پررو ی،گستاخ

 به کمرم زدمو گفتم: ودستم

 ؟یکنیواس خودت زر زر م یدار ی:چحیمس_

 ؟یآش چ یچ ؟کشکیچ ؟عشقیچ نامزد



 گهید یرو جا تیکن بساطت رو برو خدا روز جمع

 حواله کنه ...

بود که بفهمم  نیاگه بهت رو دادم فقط جهت ا من

  هیچ فتونینقشه کث

نقش  نیحالم از خودت و ا رونیگم شو برو ب حاالم

 .... خورهیو اون بابات به هم م تیالک یکردنا یباز

 

 کیبرداشت و نزد ورشیتموم شدن حرفم سمتم  با

 ام گرفت و گفت: قهیشد از 

 

 ... اریمنو ن ی:اسم باباانای_دا

ام جدا کردمو سمت در بردمش و  قهیرو از  دستش

  دمیصوتش توپ یدررو باز کردم و تو

 

  نی:جفتتون لنگه همحی_مس

 اد زدم سمت دردراز کردمو د دستمو

 :بسالمت ...حی_مس

 



 گفت: دویبه صورتش کش یدست

 

نره ،خدا  نییآب خوش از گلوت پا دوارمی:امانای_دا

 بده  اتویمهر یب نیجواب ا شاهللیا

 

 یگیم یتو چ نهیبب سادهی:اره خدا گوش واحی_مس

 واست اجابت کنه ؟برو عموووو
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نگاهش رو ازم گرفت و از خونه  یاشک یچشم ها با

 دمی،با رفتنش دررو محکم به هم کوب رونیرفت ب

 و رفتم داخل  دمیبه گردنم کش یودست

 

 گفتم:بزنه که یاومد حرف مامان

امروز واقعا  ی،برا کنمی:مامان خواهش محی_مس

 هست بذارواسه بعدا  ی،هرچ لهیتکم تمیظرف



ه ها رو دوتا و سه تا با هم اتاقم پاتند کردم و پل سمت

درو محکم بستم و سمت  دمیباال رفتم به اتاقم که رس

  دمیتختم رفتم و دراز کش

 آرامش داشته باشم  ذارنیروزم که حالم خوبه نم هی

که  دمیتقاص کدوم گناه نکرده رو دارم پس م فهممینم

 ... گذرهیروز بدون اتفاق نم هی

نگاه کردم ،ساعت دوازده و  وارید یساعت رو به

 ربع بود 

چشم هام گذاشتم هنوز از  یدستم راستم رو رو ساعد

  زدمینفس نفس م تیعصبان

 نیپررو باشه که تاا تونهیانسان تا چه حد م کی مگه

 ادیحد جلو ب

 آروم شم یکه کم دمیکش یقیعم نفس

 یو نقش باز گفتیواقعا راست م دیواال شا دونمینم

 یمن فرق یاستو دروغش برا،هرچند ر کردینم

  کردینم

 



چشم هام  یدستمو از رو میزنگ گوش یصدا با

آوردم وبه صفحه  رونیب بمیاز ج مویبرداشتم گوش

 بود  ناینگاه کردم مت میگوش

 دادم: جواب

 :بله؟حی_مس

 ؟ی:سالم داداش خوبنای_مت

 ،جان؟ ستمیبد ن ی:احی_مس

 دنبالمون؟ یای:منای_مت

  امی:اره االن محی_مس

تختم نشستم  یکردو قطع کردم بلند شدم و رو یتشکر

 شیپ قهی،فکر چند دق دمیداخل موهاش کش یدست

 ...اروم باشم ،دختره  ذاشتینم

  الیخیب پوووف

  رونیبرداشتم و از اتاقم زدم ب لمویشدم و موبا بلند

مامان و بتول از  ی،صدا رفتمیم نییپله ها داشتم پا از

  ومدی یاشپزخونه م

راجع به چند  خواستیباز م زدمیمامان حرف م با اگه

کفش هام رو  عیسر یلیحرف بزنه خ شیپ قهیدق



شدم و  نمیو از خونه خارج شدم ،سوار ماش دمیپوش

 سمت دانشگاهشون حرکت کردم 

به محوطه  ینگاه دمیدانشگاهشون که رس یجلو

زنگ  نایرو برداشتم و به مت میداخلش انداختم ،کوش

 دانشگاهم  یزدم و گفتم که جلو

سمت درب دانشگاه برداشتم که با  یشدم و قدم ادهیپ

 به سرم زد  یفکر گهیبادو نفر د یدیسع دنید

  ومدنیکه از دور م دمیدیرو م انیو مر ایو رو نایمت

سمتشون  یلبم نشست و قدم یاز افکارم رو یلبخند

نگاه کردم که متوجه من شد و نا  انیبرداشتم به مر

 محسوس لبخند زد 

انداختم که متوجه  ینگاه یدیتر رفتم ،به سع جلو

 ینگاهش رو دنی،با د کردیشد و نگاهش م انیمر

 ابروهام نشست .... انیم یناخداگاه اخم انیمر
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 :انیمر



 

 قلبم گذاشتم  یدستمو رو دهیترس ایرو یصدا با

تابنا گوشت بازه  شتیکه ن یکنیفکر م ی:به چای_رو

 ؟

 دمیترس وونهی:اروم تر دانی_مر

باز شازده  ؟نکنهیکردیفکر م یبه چ ی:نگفتای_رو

 ؟یزنیگفته که لبخند م یزیبهت چ

 

 میاومدو کنارهم نشست نایجوابش رو بدم که مت اومدم

 یمختصر که به قول زیچ هیبه خوردن  میو شروع کرد

 واس ناهار  میبکن یته بند ایرو

 

از شانس  میبودوسر کالس نشسته بود یبعد کالس

 به من نشسته بود  یصندل نیتر کینزد یدیمن سع

 

 تمیاذ یاش بدجور رهیموذب بودمو نگاه خ یلیخ

  کردیم



رومو سمتش برگردوندم که  شدمیداشتم کالفه م گهید

 یخجالت بکشه روشو اونور کنه که با نگاهش رو

 دست چپم روبه رو شدم

 

به انگشتر نشان و  دینگاهش رو گرفتم که رس رد

بود  دهیتولدم خر یبرا حیکه مس یپشت حلقه ا

 وهردو در انگشت دست چپم بود 

برداشتم و نگاهم رو به استاد  زیم یرو از رو دستم

 سوق دادم 

از اون لحظه به بعد حس  گهیرو د یدیسع رهیخ نگاه

 نکردم 

 یچیکالس ه بود که از درس و ریانقدر فکرم درگ اما

 ... دمینفهم

 

از  شویگوش نایکه مت میاومد رونیکالس هرسه ب از

 ادیزنگ زد و قرار شد ب حیآوردو به مس رونیب فشیک

 دنبالش 



 میزدیو اروم قدم م میرفتیآروم سمت محوطه م هرسه

سمت  میاومده و بر حیگفت مس نایمت  یبعد از مدت

  یدرب خروج

 دهینرس یو هنوز به درب خروج میرفتیکه م نطوریهم

لبم  یرو یلبخند دنشی،با د دمیرو د حیکه مس میبود

به  یلحظه ا یزدو اما برا ینشست متقابال لبخند

ابرو هاش  انیم یسمت راست ما نگاه کردو اخم

 نشست 

و  یدیبه سمت راستم نگاه کردم که سع نامحسوس

 سمت ما بود  یدیدوستاش کنار هم بودو نگاه سع

 

باهم  شهیگرم تر از هم یلیخ میدیکه رس حیمس به

قرار گرفته بودم که پشتم  یکرد و جور یاحوال پرس

 کیترم شد انقدر نزد کینزد حیبود و مس یدیبه سع

 شدیشونه اش م یرو کردمیکه اگه سرم رو کج م

 بذارم ...

همه  نیدستش رو پشت کمرم گذاشت ،ازا اروم

فت و قلبم باز تنش تمام تنم گر گر یو گرما یکینزد

 نایحس کردم لپ هام سرخ شد به مت دیتپیقرارانه م یب

داد  لمیتحو یچشمک ایزدو ورو ینگاه کردم که لبخند



به  میگفت برکه ایرو یصدا حیدست مس تی،با هدا

 خودم اومدم ...

 حیکه دست مس یمدت نیا یمتوجه شدم که تو تازه

از حرف هاشون متوجه  یزیچ چیکمرم بود ه یرو

بودم که فقط  ینشدم و انگار کر شده بودم و در خالئ

 ... کردمیتنش رو حس م یو گرما دمیدیرو م حیمس

 

اروم دستش رو از کمرم جدا  میهم سمت در که رفت با

 کرد ،تازه تونستم نفس بکشم 

 ام حبس کرده بودم  نهیس یتااالن نفسم رو تو انگار

 گام برداشتم هیراه با بقو هم  دمیکش یقیعم نفس
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  کردمیکمرم حس م یدستش رو رو یگرما یجا هنوز

 که اروم شم  دمیکش قینفس عم گهیچند بار د 

 



 گفت: نایمت میدیکه رس یدرب خروج به

  ایبا ما ب انی:مرنای_مت

خونه  گردمیبر م ایمن با رو یمرس زمی:نه عزانی_مر

 .. گهیوقت ناهارم هست د

 

گفتن که باهاشون برم اما  نایو مت حیمس گهید کمی

 نکهیبرگشتم ،قبل ا ایقبول نکردم و اخر سر هم با رو

اشاره کرد که بهم زنگ  حیمس میازشون جدا بش

  زنهیم

و  میکرد یرو به عالمت مثبت بستمو خداحافظ چشمم

 خونه میبرگشت

منو دست انداخت و راجب  ایراه چقدررو یتو بماند

که دستشو دور کمرم حلقه  شیو چند لحظه پ حیمس

 کرده بود حرف زد 

به اون لحظه فکر نکنم اما مگه  خواستمیهمش م من

  ذاشتیم ایرو

 کردیفکر به اون لحظه هم خجالت زده ام م یحت

دست  یحت نایمت اویرو یجلو دمیکشی،واقعا خجالت م

 میریهمو بگ



 بماند... انیاطراف حاال

 

جون رو  هیکه با استقبال گرم مرض میخونه شد وارد

بودو گفت که پدر  دهیرو چ زیم شی،از پ میبه رو شد

 رفتن مدرسه و سر کارشون  ایو خواهررو

 

مدرسه بود  ای ی،طفل دمیدیکم م یلیرو خ ایخواهررو

 اتاقش درحال درس خوندن  یاتوی

 

شستم لباس هام رو عوض کردمو دست هام رو  رفتم

 زیهم اومدو هرسه سر م ایو برگشتم به اشپزخونه رو

 میزدیو همزمان به غذا خوردن حرف هم م مینشست

خنده  یبود و گاه شبید ی،البته بحث سر خواستگار

از خجالت و صورت سرخ شده  ایکه رو ایمنو رو یها

 ... گفتیمن م

که  یامد سر عقد عروس شبید یاز خواستگار بحث

 باشه خوبه  یو ک میقرارش رو چه موقع بذار

 زدمو گفتم: اینه اما دل رو به در ایبگم  دونستمینم



 میهفته عقد کن نیا یتو گهیم حی:راستش مسانی_مر

... 

 هردو متعجب گفتند: ایرو مادرو

 هفته؟؟؟ نی_ا

 زده سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم  خجالت

 گفت: دویخند ایرو هوی

 انقدر عجول باشه ادیاصال بهش نم ی:واای_رو

 گفت: اینگفتم که مادررو یزیزدمو چ یلبخند

مورد  یهفته کارها کی یتو نیتونیبنظرت م زمی_عز

 یکارها یلیو خ شیو آزما دین؟خرینظررو انجام بد

و امروز تازه  شهیدو روز انجام نم یکی یکه ط گهید

 دو شنبه هست 

 واقعا .. دونمی:نمانی_مر

 کنهیکه تا چهارشنبه همه رو حل م حهی:اگه مسای_رو

 که پنجشنبه عقد کرده باشن 

 به من زد  یگفت و چشمک نویا

دونه به  هیاروم  ایرو به دندون گرفتم که مادررو لبم

 زدو گفت: ایکله رو



 نکن بچمو ... تی_اذ

 .. ایکرد دایمامان دست بزن پ ی:واای_رو

 ...ینکن تیدخترم. اذ گهید ی_تاتوباش
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 :حیمس

 

 یدیبود که به اون پسره سع نیاول هدفم ا درسته

خانوم منه و حق نداره پاشو فراتر  انیبفهمونم که مر

بهره  یب یکینزد نیبذاره ،اما دروغه اگه بگم از ا

 بودم 

 

از آرامش خارج کرد و  یتنش ،قلبمو بد جور یگرما

 کرد  شهیقرار تراز هم یمن رو ب

و دور از همه  میدنج بود یجا هیاالن  خواستیم دلم

  میساختیمزاحم ها و دغدغه ها عاشقانه م



 

اصرار نکردم چون از  انیاومدن مر یبرا ادیز

 داره  اجیاحت ییبه تنها خوندمینگاهش م

 نکهیاما قبل ا میحرکت کرد مویشد نیماش سوار

 انداختم  یدیبه سع یحرکت کنم نگاه

 نییگوشه محوطه نشسته بودو سرش پا یکوی یرو

بودو اون دوتا پسر دوطرفش رو گرفته بودن و 

  زدنیباهاش حرف م

 دلم خنک شد یصحنه لحظه ا نیا دنید با

وقتش  یوقت و ب یحاال با نگاه ها و مزاحمت ها تا

 اون بکشه ... کممیحاال  دادیاون منو ازار م

از  سرهی نایرمتیمس ی،تو میخونه حرکت کرد سمت

 کردیم فیو اخالقش تعر انیمر

رو از خودش هم بهتر  انیمن مر دونستیخدا نم بنده

 ... شناسمیم

 

بردمو  نگیرو داخل پارک نیماش میدیخونه که رس به

مامان  می،درو باز کردمو وارد شد میسمت خونه رفت



اومدن ما بلند  ینشسته بود با صدا یو یت یکه جلو

 شدو سمتم اومد

 

 مادر دلم هزارراه رفت  ییهوی ی_مامان:کجا رفت 

 

 شده مگه؟ ی:سالم مامان چنای_مت

خودش زودتر بزنه که یاومدم نذارم مامان حرف تا

 دست به کار شد 

(ات اومده بود  تهی)عفر تهیاِفر ی_مامان:دختر عمو

 بپا کرده بود  یچه قشقرق یدونیصبح نم نجایا

 

 ادامه ماجرا شد که کالفه گفتم: یایمتعجب جو نایمت

 تو  میای:مامان حداقل بذار بحی_مس

کاناپه  یخسته رو میکنار رفت و داخل شد مامان

 نشستم 

 

  دیشربت از راه رس ینیبا س بتول



رو به روم نشستن و مدام از امروز  نایو مت مامان

 کالفه گفتم: زدنیحرف م

 

لطفا  نیماجرا ش نیا الیخیب قهیدق هی:مامان حی_مس

 دارم  یحرف مهم تر

 

 کنجکاو سمتم برگشت و گفت: مامان

 

 ؟یبگ یخوایم ی_بگو پسرم چ

که  یتحمل کنم که کس تونمی:مامان من نمحی_مس

 کنه  یدوستش دارم خونه دوستش زندگ

کامال اعتماد دارم و بحث  یمن به خانواده نور درسته

  ستیحرف ها ن نیا

 

زودتر کارهارو انجام بدم و  تونمیم یکه وقت گمیم من

خودمون چرا دست  یسر زندگ میو بر رمیدستشو بگ

 رو دست بذارم؟

 



 :دیفکر کردو پرس یکم مامان

 ؟یکن کاریچ یخوای_مامان:م

 

 هفته عقدش کنم ... نیتا اخر ا خوامی:محی_مس
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برنامه  یتو کل ندهیآ ی_مامان:زده به سرت؟من برا

منو به هم  یبرنامه ها یدارم خواهشا هول هولک

 زینر

 

واسه  دونمیدرک کن م کمی:مامان خواهشا حی_مس

ارزو هات  نی،اما هم یو دار یپسرت ارزوها داشت

  یچند روز براورده کن نیا یتو یتونیروم

 

 شدم و رو به مامان گفتم: لیبه جلو ما یکم



دوساعت بعدش که  شیآزما می:اگه فردابرحی_مس

همون روز و روز  یکه تو داروی،خر ادیجوابش م

 گهیعاقدو محضر که حله د مونهیم میبعدش انجام بد

 

 تو؟ یپسر چراانقدر عجول شهی_مامان:نم

 و گفتم : دمیموهان کش یال یشدم وکالفه دست بلند

دلم  نکهیعجول بودن؟ا یگیم نی:مامان تو به احی_مس

خونه خودم باشه بخاطر  شهیم یزنم که وقت خوادینم

افتاده خونه دوستش نباشه  یاتفاق ها نیا

 عجلست؟عجولم؟

 

 ییرایشد به پارکت کف پذ رهینزد و خ یحرف مامان

 ،سمت پله ها رفتم و به ساعت از پله ها باال رفتم

تختم دراز  یرو باز کردمو داخل رفتم و رو دراتاقم

از االن حس  نمی،از اون اتفاق صبح و ا دمیکش

سرم درد گرفته ،دستم رو سمت کنسول  کردمیم

 یپل یکیکنارتخت بردمو هدفونم رو برداشتم و موز

 کردم

 هم ارومم نکرد  کیموز اما



 رو از گوشم جدا کردمو سر جاش برگردوندم  هدفون

 

صف ن قتیحق نیرو گفتم ،اما ا قتیبه مامان حق من

بود و  انیاش عشق من به مر گهیماجرا بود ،نصف د

 فاصله خسته شده بودم  نیاز ا گهیواقعا د

فکر ها بودم که در اتاقم زده شده و مامان  نیهم یتو

 بود که وارد اتاق شد 

 

 تختم نشستم که اومدو کنارم نشست  یرو

 لبش بود و گفت: یرو یلبخند

که  نمیبیم کنمی_مامان:باشه پسرم ،من االن که فکر م

هفته کاراتون انجام نشد  نیحق باتوه ،اما اگه تو ا

  ادیبه آسمان نم نیباشه که زم ندهیهفته آ ی،تو

هفته  نیهم یکه تو میکنیرو م مونیخوب ما سع یول

خانوم  هیکه به مرض رمی،االنم م میکارارو انجام بد

 ... هینظر اونا چ نمیزنگ بزنم بب

 



 المیر بودم و از اون بابت خباخب انیکه از نظر مر من

رفت  رونیراحت از مامان تشکر کردم که از اتاق ب

 اما دوباره برگشت و گفت:

 ... گهیناهار عصر شد د ای_مامان:حاال هم ب

 مویرفت ،گوش رونیگفتم و از اتاق ب یا باشه

 اسم قشنگش مکث کردم... یبرداشتم و رو
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 :انیمر

 

 میجمع کردرو زیو م میخنده خورد یبا شوخ ناهاررو

  ییرایداخل پذ میو برگشت

بود که   یاومد  چند لحظه ا ییچا ینیبا س ایرو

 یکه گوش میزدیحرف م یو از هر در مینشسته بود

خانوم سمت تلفن  هیخونشون زنگ خورد و مرض

انداخت وسمت ما برگشت  یرفت متعجب به تلفن نگاه

 و گفت:



 

 باشه  حی:گمونم راحله خانوم مادر اقا مسهی_مرض

 

 خانوم دلشوره گرفتم هیتموم شدن حرف مرض با

تلفن رو برداشت و همون لحظه  یخانوم گوش هیمرض

 من از داخل اتاق بلند شد .. لیموبا یصدا

 

اسم  دنیرو برداشتم با د لمیاتاق رفتم و موبا سمت

 زنهیگفت زنگ مافتادم که یظهر ادی حیمس

وقفه تماس رو وصل کردمو همزمان سمت درب  بدون

 اتاق رفتم و درو بستم 

 

 ؟یخوب زمی:سالم عزانی_مر

 خودم سالم  ی:خانومحی_مس

 گفتم: ددمویکه جمله اش رو گفت تو گلو خند یلحن از

 خونه؟یشده کبکت خروس م ی:چانی_مر 

تو   گهیتا چندروز د ی:اوم چرا نخونه وقتحی_مس

 یب*غ*ل*م*



 هیحرفش خجالت سراسر وجودمو فرا گرفت ... از

 مثل گرم شدن  یحس

 گفت: دویخند زیر دینگفتم ،سکوتمو که د یزیچ

 :مامان زنگ زد اونجا اره؟حی_مس

زنگ  یتو زنگ بزن نکهیاالن قبل ا نی:اره همانی_مر

 زد 

  وفتهی:خوبه ... کارامون داره جلو محی_مس

 زنگ زده؟ هی:بخاطر همون قضانی_مر

 حال پراز حسو ذوق گفت نیاما در ع الیخیب

 ؟یقراره ب*غ*ل*م باش نکهیه؟ای:کدوم قضحی_مس

 زده نسبتا بلند اسمشو صدا زدم  خجالت

 ــــحی:مسانی_مر

 فرصت استفاده کردو گفت؛ از

 حیمس ح،عشقی:جون دل مسحی_مس

 زنگ زده؟ ی،واسه چ گهینکن د تی:اذانی_مر

موضوع  نینکردم که واقعا واسه هم تی:اذحی_مس

 زنگ زده 

 گفتم: متعجب



 :واقعا؟؟!!!!انی_مر

 گفت: دویبلند خند حیمس

 :اهومحی_مس

 فهممی:نمانی_مر

که من عقدت کنم بعدش  یوقت زمی:خوب عزحی_مس

 زننیسر عقد حرف م نامی،مامان ا یب*غ*ل خودم

 ... گهید

  دیخند دوباره

سرکارم  نکهیاز ا ی،از طرف دمیکش یراحت نفس

 گذاشته بود حرصم گرفته بود 

  یبد یلی:خانی_مر

 اد؟ی:دلت محی_مس

 لحنش خنده ام گرفت وگفتم: از

 :خوب من برم انی_مر

 ،منم برم ناهار،هنوز نخوردم  زمی:برو عزحی_مس

 نوش جان  شیشاپی:پانی_مر

  دمیخند زیگفتمو ر نویا

 ،فعال خدافظ  طونیش ی:احی_مس



 :خدافظانی_مر
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لبم  یرو ینگاه کردم و لبخند لمیموبا یگوش به

 نشسته بود 

 یخوب ،حت یمنو تا اوج حس ها یپسر بد جور نیا

 ... برهیکلمه اش م ایجمله  هیبا 

رفتم ،به گمونم  ییرایاتاق خارج شدمو سمت پذ از

 هیحرف هاشون تموم شده بود با اومدن من مرض

 سمتم برگشتن ایخانوم و رو

 

 گفتم: ایبه مادر رو رو

 :راحله خانوم بود؟انی_مر

 تا واست بگم  نیبش ای:اره دخترم بهی_مرض

دستش  یرفتم و کنارش نشستم دستم رو تو سمتش

 گرفت و گفت



رو  یگفتکه ظهر  ی:راحله خانوم همون حرفهی_مرض

 رنیتا اخر هفته  مراسم عقد رو بگ گنیم زمیزد عز

گفتن اول بهت بگم بعد بهشون زنگ بزنم ،من نظرت 

اما به نظرم اومد که ندونن تو  زمیعز دونستمیرو م

 بهتره گلم  یدونستیاول م

 

 لبم اومد یخانوم رو هیهوش مرض  نیاز ا یلبخند

من :اما تو بازم فکرات رو بکن ،بعد به هی_مرض 

 بگو که بهشون زنگ بزنم

 

خانوم ،هرجور  هیندارم مرض ی:من حرفانی_مر

  دیهمون کاررو بکن دیدونیصالح م

 

 زد و گفت: یلبخند

 ؟ی؛پس من بگم که موافق هی_مرض

  دیهوا پرس یب اینگفتم که رو یزیزدمو چ یلبخند

 :مامان شماره خونه رو از کجا داشتن؟ای_رو

 از خودم گرفت   ی:همون شب خواستگارهی_مرض



 ها نگاه کردم  یچا به

عوضشون  رمیها هم سردشدن من م یی:چاانی_مر

  کنمیم

. 

. 

 بالشتم گذاشتم و چشمم رو بستم  یرو سرمو

مثل  یحس هیبود ، یجور هیفرداحالم  یبرا

  ،ذوق،ترس،دلشورهیخوشحال

 ها بود   نیاز همه ا یبیکه داشتم ترک یحس

 نکهیاز ا دمیترسیم ییجورا هیدست خودم نبود  حالم

و منو از  وفتهینکرده ب ییخدا یا گهیباز اتفاق د

 جدا کنه  حیمس

 یحس شده بودم که اخر سر وقت نیا ریدرگ یانقدر

نتونستم پنهان کنمو  دیدادو حالمو پرس امیپ حیکه مس

 ... میترسیگفتم که م

 

امشبمون  یها امیبه پ ینگاهبرداشتم و مویگوش

 انداختم 



 فداتشم؟ یترسیم ی:از چحی_مس

و باز  وفتهیب یا گهینکنه باز اتفاق د نکهی:ازاانی_مر

  وفتهیب ییجدا نمونیب

 یکنیکه م هییچه فکرا نیا زمی:خدا نکنه عزحی_مس

 راحت کنم  التویبذار خ یاخه؟ول

کنه  نی،من تا ته تهش باهاتم ،بب وفتهیکه ب یاتفاق هر

گفتو چندتا  نویبهت ا دمیکنه چسپ نیه؟عیچ یدونیم

 خنده فرستاد کریاست

 

خنده  کریحرفش خنده ام گرفت و چند تا است از

 نسارش کردم  یا وونهیفرستادمو د

 

با  حیمس یها طنتیحرف هاو ش یسر هم با کل اخر

  میقرار شد بخواب مویگفت ریحرف هاش شب بخ

 

 یخواب به چشمم نم کردمیم ی،هرکاریچه خواب اما

 اومد

 



رومم کرد اما دلشوره دست بردار ا یتا حدود حرفاش

 نبود

 

زنگ زدو موافقت  حیخانوم به مادر مس هیمرض ظهر

 میدنبالم بر ادیب حیمنو اعالم کرد و قرار شد فردا مس

اومد  حیهم مس یها و عصر دیو خر شیآزما یبرا

 کارا... هینامه محضرو بق یشناسنامه ام رو برد برا

 

[ ,24.11.17 13:51] 

 272#پارت

 

 :حیمس

 

کم کم نکهیو خوشحال ازا انیاز حرف زدن با مر بعد

از پله  شهیم یداره اوک یو همچ رسمیدارم به هدفم م

داخل اشپزخونه شدم که با صحبت رفتم و نییها پا

 و مامان رو به رو شدم  نایگرم مت یها

  من بود ینشستم ،بحثشون سر عقدو عروس زیم پشت



رو  زیتکون دادمو بتول م یام گرفته بود سر خنده

 که مامان نگاهم کردو گفت: دیچ

خانوم زنگ زدمو قرار شد بهم  هی_راحله:به مرض

 زنگ بزنه و نظر عروسمو بگه 

راحت بود ،من که نظر  المیلبم اومد وخ یرو یلبخند

اضافه در  الی،پس بدون فکرو خ دونستمیرو م انیمر

 کمال ارامش شروع به خوردن ناهار کردم 

که  رونیاز اشپزخونه ب میکه بر میاز نهار بلند شد بعد

تند  یتلفن خونه به صدا درومد وهمون لحظه قدم ها

 مامان سمت تلفن و برداشتنش 

 

سرم گذاشتم و به  ریکاناپه لم دادمو دستم رو ز یرو

 فکر کردم  ندهیچندروز آ

 :گفتیخوشحال مامان که م یصدا با

  یمرس زمیعز ی_راحله:وا

 شدم  زیخ میکاناپه ن یاومدم و رو رونیفکر ب از

 نشون دادمو گفتم: خبریرو ب خودم

 شده مامان؟ ی:چحی_مس



رو سر جاش گذاشت و سمتم اومدو صورتم رو  تلفن

 گفت: دویبوس

 نیبر دی_مامان:مادرت فدات شه ،فردا با

 شته ...ندا یحرف ش،عروسمیازما

 با خنده گفت: بعد

 دوست داره ها ... یلی_مامان:خ

لب هام نقش  یرو قیعم یحرف مامان لبخند نیازا

 بست 

 یساعد دستم رو رو دمویکاناپه دراز کش یرو دوباره

 یاز محضر برا دیبا نکهیچشمم گذاشتم اما با فکر ا

باال  یبلند شدم و از پله ها تند میرینامه بگ شیازما

شماره مسعود رو گرفتم و بعد از چند  عیرفتم و سر

اماده باشه  گهید قهیدق ستیبوق جواب داد و گفتم تا ب

 دنبالش ... رمیکه م

که از صبح فرصت نشد  یهمون لباس ها با

برداشتمو از خونه خارج  چمویعوضشون کنم سو

کوتاه گفتم  رمیکجا م گفتیشدمو به سوال مامان که م

: 

 ... رمیگاز محضر نامه ب رمی:محی_مس



 

خونه  یشدمو تخت گاز روندم تا جلو نمیماش سوار

مسعود ،دوبوق زدم که حاضرو اماده از خونه خارج 

  میشدو سوار شد ،با هم دست داد

شده حداقل  یچ ی_مسعود:خوب پشت تلفن که نگفت

 االن بگو

 محضر  هی میبر دی:باحی_مس

 ؟ی_مسعود:محضر چ

 گهی:ثبت عقد دحی_مس

 ؟ی_مسعود:واسه چ

 :مگه بهت نگفتم؟حی_مس

 ؟ینگفت وی_مسعود؟چ

 کنم؟یعقد م انیهفته با مر نیتا اخر ا نکهی:احی_مس

 دونه محکم زد به بازوم و گفت: هی مسعود

 ؟یگی_مسعود:مسخره االن به من م

بودم که  ریشد و انقدردرگ ییهوی:جون داداش حی_مس

 اصال فکر کردم بهت گفتم 



 یباخبر تیکاکارخونه و اون ش یکه از ماجرا تو

  رشمیبخدا هنوز درگ

 ه؟یپدر ی_مسعود:هنوز معلوم نشده کارکدوم ب

 به عالمت نه تکون دادم که گفت: یسر

... حاال محضردارسراغ شهیم دایپ شاهللی_مسعود:ا

 ؟یدار

 :نه..،حی_مس

که  یبه ادرس ؟برویچرخی_مسعود:پس چرا ول م

 ... گمیبهت م

 رمیبگ انمیقبلش برم شناسنامه مر ی:باشه ولحی_مس

... 

 

زنگ زدمو  انیروندم و به مر ینور یخونه اقا سمت

و بعد از گرفتن  ارهیگفتم که شناسنامه اش رو واسم ب

که مسعود داد و سرعت من تا  یشناسنامه با ادرس

 یو برا رمیتونستم نامه محضررو بگ یعصر

  رمیپنجشنبه شب وقت عقد رو بگ

. 

 



که  یحرف زدم و  استرسو ترس انیمر با یرو کل شب

تا  دونمیارومش کنم ،نم کردمیم یزدسعیازش حرف م

 تالش خودمو کردم  تیچه حد موفق بودم ،اما نها

 

کردم که صبح نکنه خواب  میاالرم تنظ یرو مویگوش

و رفتن به  دارشدنیبمونم ،هرچند که هر صبح زود ب

عادت کردم که صبح ها راس ساعت  گهیکارخونه د

و  نیکار دار هی ایقرار مهم  هیتا  دیدیبلند شم ،اما د

اون موقع هست که تمام عادت ها  نیش داریزود ب دیبا

 دیمونیخواب مو پرهیاز سرتون م

 

 کردم بخوابم  یهام رو بستم و با فکر به فردا سع چشم

 شدم داریاز خواب ب میآالرم گوش یبا صدا صبح
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رو برداشتم و االرمش رو خاموش کردمو به  میگوش

 دادم امیپ انیمر



 

 ؟یداریب زمی:عزحی_مس

مربوطه دست و  اتیرفتم و بعد از عمل سیسرو سمت

اومدم  رونیب سیرومو شستم و خشک کردمو از سرو

 رفتم و چک کردم  میو سمت گوش

  دارمی:سالم آقا بله بانی_مر

 زدمو نوشتم  یبخندل

 اماده باش  گهید قهیدق ستی:پس تا بحی_مس

تخت گذاشتم و سمت رگال رفتم و  یرو رو میگوش

 به لباس هام انداختم  یاجمال ینگاه

 

با  یو مشکل یچهارخونه سورمه ا رهنیبه پ چشمم

 دمیافتاد همون رو برداشتم و شلوار سف دیسف یراه ها

برداشتم و شلوارم رو  یچوب رخت یرو از رو

رو برداشتم و  رهنمیو کمرش رو نبستم ،پ دمیپوش

 هیو  دمیرو پوش رهنمیام رفتم و پ یقد نهیسمت آ

رو مرتب داخل کمر  رهنمیرو نبستم ،پ قهیدکمه اخر

شلوارم گذاشتم و بعد کمر شلوارم رو بستم و کمربند 

رو تا  رهنمیپ یها نیچرمم رو بستم و آست یمشک



مچ  یرو رو میمشک ویدم و ساعت کاسآرنج تا ز

برداشتم و موهام  زیم یدستم بستم و شونه رو از رو

به باال شونه زدم و تافت زدم  شهیرو طبق روال هم

 دمیبلوزم پوش یام رو رو یمشک ی قهی،و دراخر جل

به خودم  یام دوش گرفتم ،نگاه یو با عطر لول

تختم  یکه رو لمیاز خودم سمت موبا یانداختم ،راض

برداشتم و کاپشن  چممیبود رفتم و برداشتمش ،سو

رو برداشتم و از اتاقم خارج شدم ،کفش  میچرم مشک

 از خونه خارج شدم دمویکالجمو پوش یها

 

پشت  یصندل یرول جا گرفتم و کاپشنم رو رو پشت

 گذاشتم ،و سمت خونشون حرکت کردم 

 

 میزنگ زدم گوش انیخونشون که بودم به مر کینزد

کوچشون  یسمت گوشم بردمو همون لحظه تورو 

  دمیچیپ

 :جانم؟انی_مر

 ؟یخانوم ی:حاضرحی_مس

 :اهومانی_مر



 که جلو درم  ای:بحی_مس

 

**** 

 :انیمر

 

 شویانقدراسترس داشتم که صبح ساعت ش شبید از

 گهیکردم د یخود به خود چشمام باز شدو هر کار مین

 خوابم نبرد 

 

داد که حاضر شم ،بلند شدمو سمت  امیپ حیمس

رفتم ،دستو صورتم رو شستم و مسواک  سیسرو

 خارج شدم سیزدمو از سرو

 یاز جلو یرفتم و موهام رو شونه زدم ،کم نهیا سمت

 یباال یاش رو دم اسب هیموهام رو ازاد گذاشتم و بق

موهام رو  یجمعش کردم و جلو رهیسرم بستم و با گ

 شهیم که صورتم رو از همکرم زد یفرق کج زدم و کم

فرم  یرو برداشتم و مژهها ملمی،ر دادیبهتر نشون م

  دمپررنگ تر و کر ملیرو بار



و در اخر همون  دمیسرمه داخل چشم هام کش یوکم

 که تا حاال همراهم بوده ... یرژ 

و مانتو  یشلوار کتان مشک هیلباس هام رفتم ، سمت

و درآخر  دمیرو که از همه نو تر بود رو پوش میمشک

،لباس هام  دمیکش رونیرو از کمد ب دمیشال سف

 ی،و با دقت شالم رو رو نهیآ یو رفتم جلو دمیروپوش

 نیبه خودم کردم ،با ا یکردم و نگاه میسرم تنظ

شده بودم و  شهیکه زده بودم متفاوت تر از هم یکرم

 سرم کرده بودم  دیاللخصوص که شال سف

 نمیتختم اومدم بش یرو ب داشتم و رو میو گوش فیک

رو برداشتم  فمیزنگ خوردو همون لحظه ک میگوشکه

و مادرش  ایو اومدم از خونه خارج شم که متوجه رو

 شدم 

 نگاه کردمو گفتم: ایبه رو متعجب

االن  یواسه چ نیباش داریب کردمی:فکر نمانی_مر

 ؟یشد داریب

  مایکالس دار گهیساعت د می:نای_رو

 اومد کنارگوشمو گفت: بعد



 یهم جا یا گهیرفته ،هرکس د ادتی دونمی:مای_رو

 خانوووم  رفتیم ادشیتو بود 

 عقب رفت  دویدونه زدم تو سرش و خند هی

قران ردم کردو صورتم  ریاوردو از ز یقران مادرش

 گفت: دویروبوس

 :برو دخترمهی_مرض

کردم و از خونه  یزدمو از هردو خداحافظ یلبخند

 خارج شدم 

 یبا اون ژست قشنگ حیمس دنیباز کردم ،با د دررو

که پشت رول گرفته بود دلم براش ضعف روف و 

که با  یدلم قربون صدقه اش رفتم ،با لبخند یتو

لبم نقش بسته بود سمت درب شاگرد  یرو دنشید

 رفتم و دررو باز کردمو...
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 :حیمس



 

سرد بود ،دستمو سمت دکمه  یلیصبح خ دم یهوا

 نییپا یسمت خودمو که کم شهیبردمه ش شهیباالبر ش

کنسول وسط  یرو ازرو میبود رو باال دادم و گوش

برداشتم و شماره معاونم رو گرفتم و گفتم امروز رو 

من باشه و حواسش به اوضاع باشه اگه شد  یجا

 نباشم کروز  هیبرم که فکر نکنن کارخونه  یظهر

 صاحابه .... یب

 

کنسول گذاشتم که درب شاگرد باز شد  یرو رو میگوش

 لبخند به لب گفت: انیو مر

 ری:صبح بخانی_مر 

 اشاره کردو گفت: یصندل به

 :اجازه هست؟انی_مر

 کردم ،آخ خدا... نگاهش

 یاریدلم ،شما صاحب اخت زیعز ری:صبح بخحی_مس

... 

 زد و اومد سوار شدو درو بست  یلبخند



لب هاش بردو  کیو نزد دیهاش رو به هم مال دست

 گفت: زیها کردو نگاهم کردو ر

 :سرده ها ...انی_مر

 یدختر بچه ها هیشب تیوضع نیا یتو دنشید با

کوچولو شده بود و هرلحظه با نگاه کردن بهش حس 

که کنترل حسم داره لحظه لحظه سخت تر  کردمیم

 ... شهیم

 

بود بردمو لب هاش  کیسمت دستاش که نزد دستمو

 نیهم گذاشته بود و ماب یجفت دست هاشو که رو

خودم بردم و ها  یلب ها کیدست هام گرفتمو نزد

  دمیدستش رو بوس یرو زیکردم و ر

 

کردم که لبخند به لب چشمش رو بسته بود  نگاهش

دستش  یداشت رو شی،دست هام که تا چند لحظه پ

 بایصورتش که از همه ز دنی،با د کردیرو نوازش م

 تر بود ثابت شد 

 



به چشم هاش شدم  رهیچشمش رو باز کرد،خ اروم

  ومدیبود چقدر بهش م دهیکه پوش یدی،شال سف

 بهش زدمو گفتم : یچشمک

 :گرم شد؟حی_مس

 گفت: هول

 ؟یان؛چی_مر

لبم نشست و به دستش  یرو یحرکتش لبخند نیا از

 اشاره کردمو گفتم:

 :دستان حی_مس

 گفت  دویکش رونیدست هام ب نیدستاشو از ب اروم

 ی:اهوم مرسانی_مر

**** 

 

 :انیمر

 

سرد صبح باعث شده بود که دستام سرو قرمز  یهوا

رفت کاپشنمو بردارم   ادمیشه انقدر هول بودم که 



 نی،دستمو سمت دهنم بردمو ها کردم که دستام ماب

 شد  ریاس حیمردونه مس یدست ها

 

 کردویتر م کیرو هر لحظه به لب هاش نزد دستاش

 قرار من که ضربانش رو باال برده بود یقلب ب

 

دستم خورد  ینفسش که به سر انگشت ها نیاول با

 قشنگ چشمم رو بستم  یهمه گرما و حس ها نی،از ا

 عالوه بردستم ،قلبم ،تمام وجودم گرم شده بود حاال

دستش ثابت  نکهیچشمم بسته شد ،با حس ا ناخداگاه

 شد چشمم رو باز کردم 

لبم  یرو یاش لبخند رهیلبخندشو نگاه خ دنید با

دست هاش  نیخجالت زده دستمو از ب یاومدو از طرف

 دمیکش رونیب

 

 یداشتم کم اجیگرمم شده بود که حاال احت یانقدر

صبح صورت  یهوا یبدم تا سرما نییرو پا شهیش

 ملتهبم رو اروم کنه 

 



رو  نیماش دویخند زیحالم انگار با خبر شد که ر از

دکمه بردو  یسر هیروشن کرد ،دستش رو سمت 

 زد  شویکی

 گرم شد نیماش یلحظه بعد تمام فضا چند

 

 زد  یکردو نگاهم کردو چشمک یپل یکیموز

 نکهیا یشروع اهنگ دستش رو سمتم گرفت به معن با

 دستش بذارم  یدستمو تو

دستش گذاشتم که سمت دنده  یدستم رو تو اروم

دنده کذاشت و دست خودش رو  یبردو رو نشیماش

 یدستش رو تو یدستم گذاشتو انگشت ها یهم رو

 دستم قفل کرد 

 

 تونستمینم طیشرا نجوریا یشدم ،تو رهیخ رونیب به

 نگاهش کنم 

که ذره ذره با نوازش دست  یمن بودمو حس حاال

که  یقشنگ کیموز یصدا شدویم شتریب حیمس

 کردیهرلحظه دونفرمونو عاشقانه تر م

 



 اهنگ: متن

 یرستم نیام

 آرومه ،چشمات روبه رومه  امونیدن

 چشماش مثل تو انقدر معصومه ؟ یک

 رمیگیدوتا دستتو م رمیکه دلگ ییوقتا

 ... رمیمیزندم چون واسه چشم هات م من

  یتب عشق رو به آسون یخونیتو چشم هام م از

  یدونیرو از همه بهتر م دردام

 چشم هام یهوا شهیپر م خوامیبا تو م فقط

 روز هام نیتنها نقطه روشن ا یتو
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که متوجه نشدم چطور گذشت به  یاز مدت بعد

آروم  حی،مس نی،با توقف ماش میدیرس شگاهیآزما

دستم  یفشردو دستش رو از رو کمیدستم رو 

 برداشت و کمر بندش رو باز کرد 



 

 فمویند بردمو بازش کردم ،کسمت کمرب دستمو

شدم و  ادهیپ میکه گفت بر حیبرداشتم و با حرف مس

 شگاهی،هرقدر که به ازما میکنار هم قدم برداشت

 شتریمن ب جانیباز استرس و ه میشدیتر م کینزد

که  ییسمت سکو حی،مس می،داخل سالن شد شدیم

 وبود رفت  گهیدر حال صحبت با چند نفر د یخانوم

 یها یصندل یبعد از چند لحظه برگشت و کنار من رو

 گفت: یانتظار نشست و با لبخند

 ؟ی:استرس که ندارحی_مس

 خورده  هی:دارم ،انی_مر

 ... نمتی:ببحی_مس

 رو سمتش برگردوندم  سرم

 نیجواب ا زمیعز هی:استرست واسه چحی_مس

 جادیا یرییما تغ میکه باشه در تصم یهرچ شیازما

 ،پس آروم باش  کنهینم

 

به عالمت مثبت تکون  یزدمو سر یکم رنگ لبخند

 دادم 



  میحال هی، ستی:دست خودم نانی_مر

 یلیهمون خانوم که فام یبزنه که با صدا یحرف اومد

  میرو صدا زد سمتش رفت حیمنو مس

 

هر کدوم  مویجدا شد حیاون خانوم ،از مس حیتوض با

  شیازما یسمت برا هی میرفت

. 

. 

نشسته  یهر کدوم جداگانه در کالس شیاز ازما بعد

رو  یحاتیاومده بود و توض یما خانوم یو برا میبود

 شدمیم دیشروع به گفتن کرد که هر لحظه سرخ و سف

 با هر جمله اش ...

 

کالس و موضوعش  نیباالخره از دست ا یاز مدت بعد

  میاومد رونیب مویراحت شد

گوشه لبش اروم رفت باال ،کنارم  دنمیبا د حیمس

  دیو اروم پرس ستادیا

 شدن نداشت که... دی:انقدر سرخ و سفحی_مس



 دویکه تو گلو خند دمیبه صورتم کش یدست متعجب

 گفت:

  میبر ایجان ب ی:احی_مس

 برد ... نیگرفت و سمت ماش دستمو

 که گفت؛ میهردونشست

 میبعد بر میصبحانه بزن هی می:خوب اول برحی_مس

،نظر  شیواسه جواب ازما میدوباره برگرد دویخر

 ه؟یمثبتت چ

 

نگفتم که باز لبخند زدو  یچیام گرفته بود و ه خنده

 هیو  ستادیا یگرکیج هی یرو حرکت داد ،جلو نیماش

 شم  ادهیچشمک زدو گفت پ

،با  مینشست یزیو پشت م میرفت یگرکیهم سمت ج با

 متعجب نگاهش کردم  حیسفارش مس

  خیس ستی:بحی_مس

  حی:چه خبره مسانی_مر

 کردو گفت: نگاهم

  کنمایتاش م۲۵:حی_مس



 زیو به م طنتشیش نیبا لبخندتکون دادم از ا  یسر

 شدم رهیجلو دستم خ

. 

. 

خنده صرف شد ،انقدر  یو گاه یرو با شوخ صبحانه

 گهید گفتیواسم و هر بار م گرفتیلقمه م حیکه مس

 ... ارمیدارم باال م کردمیحس م شهیاخر

 

و سمت  میشد نیاز صرف صبحانه سوارماش بعد

  میبازار حرکت کرد

 ادهیو پ ستادیا کیلوکس و ش یلیپاساژ خ هی یجلو

  می،و کنار هم سمت پاساژ رفت میشد

 هیسراغ بق میو بعد بر می:از طالها شروع کنحی_مس

 نیطمت اول دویجواب من نموند و دستمو کش منتظر

با دقت به طال ها  نیتریبرد ،از پشت و یطالفروش

  کردینگاه م

و زرق و  نیحلقه ها نگاه کردم ،همه پر از نگ به

 من نبود قهیبرق ،قشنگ بودن اما باب سل

 به من نگاه کردو گفت: حیمس



 ؟ی:پسند نکردحی_مس

 به عالمت نه تکون دادمو گفتم: یسر

  ستیمن ن قهی:خوبن اما باب سلانی_مر

  نجایا میابریب زمی:باشه عز حی_مس

 یباز هم مثل همون اول میرفت یا گهیمغازه د سمت

 بود

 

و ساده  بایست ز یمغازه چشمم به حلقه ها نیسوم

 گفت: حیافتاد ،مس یا

 :اون چطوره؟حی_مس

که چشمم رو  یبه همون دیانگشتش رو گرفتم رس رد

 گرفته بود 

 گفتم : خوشحال

 ح؟یمس یگی:اونو مانی_مر

 :اره حی_مس

 بگم  نویهم تمخواسی:منم مانی_مر

 تفاهم  نی:اولحی_مس

 که دستمو گرم فشردو گفت دمیخند زیر



 دستت کن می:برحی_مس
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گفت که اون  یبه متصد حیمس میمغازه که شد داخل

  ارهیرو ب میرو که پسند کرد یحلقه ا

ما  ی،انگار برا میحلقه ها رو دستمون کرد هردو

ساخته شده بود ،کامال اندازمون بود ،باذوق به حلقه 

به صورت  نیساده با چهار تا نگ نگیر هینگاه کردم ،

 کردیرو دوچندان م شییبایکار شده بود که ز یافق

  نیساده بود بدون نگ نگیر هی حی،حلقه مس

صورتش رو سمت من   حیدستم درش اوردم مس از

 کج کردو اروم گفت؛

نگاه  میبازم بر یدوست دار ایخوبه  نای:همحی_مس

 رو هیکن بق

 قشنگه  نای:نه همانی_مر

 لبخند زدو اروم تر گفت: اروم



 انتخاب کن  سیسرو هی:پس حی_مس

من اصال طال برام  یو از طرف دمیکشیخجالت م واقعا

 مهم نبود

 نیهم حیمس ستین سیسرو دیبه خر یاجی:احتانی_مر

  هیحلقه هاکاف

 ای؟یکنی،انتخاب م هیچ حرف نی:قربونت برم ،احی_مس

 خودم انتخاب کنم؟

 نگفتم و به طال ها نگاه کردم  یزیچ

تر بود  فیکه از همه ظر یقشنگ بودن ،اون همه

 نشونش دادمو گفتم  حیچشمم رو گرفت ،به مس

 :اون خوبه؟انی_مر

 فه؟ی:اون ظرحی_مس

 :اهومانی_مر

 :اره قشنگه حی_مس

 کی،از نزد ارهیرو ب سیفروشنده گفت همون سرو به

 قشنگ تر بود  یلیخ



 یواشکی حیطالها نگاه کردم  حس کردم مس هیبق به

زدو  یگفت و طال فروش لبخند یزیبه طال فروش چ

 تکون داد  ... یسر

 نکردم  یتوجه

و حسابرکردن طال ها ااز پاساژ که فقط  دیاز خر بعد

 ... میمختص به طال بود خارج شد

 

 داشت برد گذاشتو گفت: یها رو تو طال

 میاماده باشه ،بر شمونی:فکر کنم جواب ازماحی_مس

 دوباره؟ میبعد برگرد میریاول جوابو بگ

 

رو  شیتر جواب ازما عیهرچه سر خواستیم دام

 حیبه عالمت مثبت تکون دادم و مس یبدونم فقط سر

 دور زد 

 

گفت من  حی،مس میدیگاه رس شیبه ازما یاز مدت بعد

  رهیجوابو بگ رهیبمونم خودش م

دادمو چشمم رو بستم ،و  هیتک یصندل یپشت به

 فرستادم که اروم شم  یصلوات



بازو بسته شدن درب  یگذشت که با صدا قهیدق ده

 چشمم رو باز کردم  نیماش

 شاد نگاه کردم حیمس به

 شد ؟ ی:چانی_مر

 شیآزما نیا ی،تو ینگران بود یالک یدی:دحی_مس

 ... میخوریبه هم م بیهم نوشته منوتو عج

 

 یمانع گهید کردمی،حس م شیآخ دمیخند ناخداگاه

وجود نداره و حاال که در حال  حیبه مس دنیرس یبرا

راحت تر و اسوده تر  میانتخاب لباس بود یگشتن برا

 انتخاب کنم تونستمیم

 

فراوان  دییرنگ به تاک ینبات یعقد کت شلوار یبرا

 حیمراسمشون مختلط هست و مس ایگرفتم ،گو حیمس

که هم اون راحت باشه هم  رمیبگ یزیکه چ گفتیهم م

 من 

 گفتم: متعجب

 :تو چرا؟انی_مر



حواسم بهت باشه که  دیهمش با گهی:چون دحی_مس

 نباشه  رونیب تییجا

 تشیحساس نیغرق لذت ا یام گرفته بود از طرف خنده

 شدم 

 

 یها نیرو با نگطرفش  کیکه  ینبات یشلوار کت

 یکار شده بودو رو نییتا پا نهیس یاز رو یقهوه ا

 نیطرف مقابل رو هم از بازو تا سر است یبازو

جفت کفش  هیکار شده بود  نیباهمون طرح و نگ

به خودم  نهیواز ا دمیپوش یکه وقت یپاشنه هفت سانت

کفشا  اونبا  ستادیکه کنارم ا یحینگاه کردم و مس

  دیتازه قدم کنار گوشش رس

 فیو ک ییطال یبا پاشنه ها دیسف یجفت کفش ورن هی

 ستش گرفتم یدست
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 یمن تموم شده و نفس راحت یها دیکردم خر فکر

 هیحس متفاوت داشتم ،دور از خجالت  هی، دمیکش

 نکهیاز ا دنیت کشبودن و خجال نیمثل سر سنگ یحس

 ی...اما سع دیاومدم خر حیبار با مس نیاول یبرا

لذت ببرم چون  دیخر نیکنارشم و ا نکهیاز ا کردمیم

 بود که داشتم  یروز نیتر زیو خاطره انگ نیبهتر

 

 دیرسیکه به فکر بشر م ینشدو هر چ الیخیب حیمس 

 یبودو برا ییطال شیکی،چند رنگ شال که  دیرو خر

 روز عقدم بود 

و پنکک  هیکه پر بود از سا یو جعبه ا یشیارا لوازم

که وقت نشد نگاهش کنم ،با  گهید یزایچ یلیو خ

ذوق کردم  یکل  دیکه خر یشیاون همه لوازم ارا دنید

  اوردمیخودم ن یبه رو یلی،اما خ

 

شد چون دست  الیخیها باالخره ب نیکل ا دیاز خر بعد

 میبرگشت نیما هم واقعاجا نداشت و سمت ماش یها

 و گفت : میعقب گذاشت یصندل یهارو رو دی،کل خر

 ؟ میریاش رو بعد ناهار بگ هی:بقحی_مس



  یتو خرج افتاد ی:باشه دستت درد نکنه ،کلانی_مر

 .. یخرج ها خانوم نی:تا باشه از احی_مس

 شدم  رهیخ رونیزدمو به ب یلبخند

 نیسنگ کیرو با تراف شترشیبکه  یمسافت یاز ط بعد

رستوران توقف کردو با هم  هی یتهران گذشت ،جلو

نا نداشت  گهی،واقعا پاهام د میسمت رستوران رفت

رفت که دستاش رو  حیمس مینشست یزی،پشت م

به اطراف  یگذاشتم و نگاه زیم یبشوره دستمو رو

داشت  وخورد که از روبه ر یانداختم ،چشمم به پسر

زد که  یلبخند ژکوند زدو ماهرانه چشمک هی، ومدیم

 ابروهام نشست  انیم یکارش اخم نیباا

ما  یکنار زیو از پشت سرم دور زدو پشت م رفت

انداختم و با پاهام ضرب گرفته  نیینشست سرم رو پا

  کردیرو زمزمه م یزیلب چ ریبودم پسر مدام ز

  گفتیداشت شماره م انگار

شدن  دهیکش یباصدا ادیب حیزود تر مس کردمیم دعا

 یلبخند حیمس دنیسرم رو باال اوردم با د یصندل

 راحت شد  المیلبم نشست و خ یرو



ابروهاش جا خوش کرده بود  نیاخم ب حیمس اما

 به پسر انداخت و رو به من گفت: ی،نگاه

 یجلو نجایا مینیبش هییجلوو زیاون م میابری:بحی_مس

 راهه

چند  میرفت حیرو برداشتم و با مس فمیخدا خواسته ک از

  میباالتر نشست زیم

 یچ دمینفهم یاز صرف ناهار که از شدت خستگ بعد

  میهامون برس دیبه ادامه خر میبر میخوردم بلند شد

 

  رهیبود که لباس بگ حینوبت مس نباریا

به گشتن  میو شروع کرد میشد یهم وارد پاساژ با

 یقهوه ا ،همون اول مغازه چشمم به کت شلوار

قهوه  یونیداشت و پاپ ینبات یراهنیخورد که پ یروشن

  رهیت یا

 نگاه کردمو گفتم : حیمس به

  ادیبهت ب یلیخ نی:فکر کنم اانی_مر

 باال انداخت و گفت: ییابرو

  ادیبپوشم بهم م ی:من هرچحی_مس



 ؟یبپوش می:اوم بله ،برانی_مر

 خاص خودش گفت: یطونیذوق و ش با

 ؟یتنم کن یخوایم ؟مگهیبپوش می:برحی_مس

  مینثارش کردم و وارد مغازه شد یا وونهید دمویخند

بود خواست تا کت  یکه متصد یاز پسر جوان حیمس

 رو بهش بده  زشیسا یشلوار

گفت بره داخل اتاق پرو تا کت شلوار  حیبه مس پسر

 رو براش ببره 

که داخل مغازه بود نگاه کردم از خدا  یصندل به

 خواسته سمتش رفتم و نشستم 

دادو من منتظر نشسته  حیکت شلواررو به مس پسر

 بودم 

  نمشیهرچه زودتر بااون کت شلوار بب خواستیم دلم

به درب  یسمت اتاق پرو رفتم و تقه ا یاز مدت بعد

 زدم و گفتم:

 ؟یدیجان پوش حی:مسانی_مر

 پرو رو باز کرد لحظه در اتاق همون



مات و  یاون کت شلوار لحظه ا یتو دنشید با

 مبهوت موندم 

دلم  یقربون صدقه اش رفتم و لحظه ا یدلم کل یتو

 غنج رفت که قراره خانومش باشم 

تنش بود  تیروشن که ف یاون کت شلوار قهوه ا با

  کردیرو به خودش جذب م یا ننهینگاه هر ب

 

 به خودم اومدم  حیمس یسرفه مصلحت یصدا با

 شدو اروم گفت: لیبه جلو ما یکم

 انقدر؟ یعنی:حی_مس

  دمیپرس جینگاهش کردمو گ رهیخ

 انقدر؟ ی:چانی_مر

 لبش باال رفت و گفت: گوشه

 اد؟یبهم م نقدری:احی_مس

 زدمو اروم گفتم  یبار چشمک نیاول یبرا

 ...نقدریا شترازیب یلی:خانی_مر

وقفه در اتاق  یب دمیچشم هاش د یرو تو یشاد برق

 نشستم  یهمون صندل یپرو رو بستم و برگشتم و رو



 

 دمیکش یقیضربان قلبم باال رفته بود ،نفس عم باز

اصال  ای ریحرف محبت ام هی امیمن چرا تا م ای،خدا

  کنهیم یناآروم ینجوریبزنم قلبم ا حیبا مس یمعمول

 نیگفت که هم یبه متصد حیاتاق پرو باز شدو مس در

  ونشیپاپ راهنویبا همون پ میبریکت و شلواررو م

جفت  هیمارک داشت  یکفش ها یسر هیکه  همونجا

 گرفت  رهیت یقهوه ا یکفش ورن

 میاز حساب کردن از مغازه خارج شد بعد

 م؟یهارو بکن دیخر هیبق می:برحی_مس

 نمونده که ... یزیچ گهید می:همه رو گرفتانی_مر

 خونه و ... ی:لباس توحی_مس

 حی:مسانی_مر

  رفتیادامه بده وگرنه تا اخرش م نذاشتم

 گفت: دویخند زیر

 یجلو تر اومدو دندوناش رو رو حی:جون مسحی_مس

شده اش اروم گفت  دیکل یدندون ها نیهم گذاشتو از ب

 جوجه  یکنیتو چقدر قشنگ اسم منو صدا م



 ام گرفت واما خنده ام رو خوردمو گفتم: خنده

 م؟یبر گهیبودن د نایهم ای:ضرورانی_مر

 ؟ی:خسته شدحی_مس

 :اهومانی_مر

 میبر زمی:باشه عزحی_مس
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ساعت و زمان دست به دست هم داده بودن که  همه

  میکار ها زودتر انجام بشه که پنجشنبه شب عقد کن

 

 هیو  میچند روز انجام داد نیا یها رو ط دیخر همه

  ایخانوم ورو هیو مرض نایروز هم با راحله خانوم ومت

 اخر  یکار ها یبازاربرا میرفت

 



اومده بودن  یبا چمدون نایراحله خانوم و مت شبید

که همون روز گرفته  یو طال ها و کت شلوار نجایا

 رو اورده بودن  میبود

اون همه لوازم  دنیچمدون رو که باز کردن با د در

 یردم ،گفتن که رسم دارن و حتداخل چمدون تعجب ک

اوقات مراسم هم  یلوازم بعض نیاوردن ا یبرا

ما  ی،بنده خدا خودش هم قصد داشته برا رنیگیم

برنامه  حیمس یاما عجله ها رهیبگ یمراسم نیهمچ

  ختهیهاش رو به هم ر

بود  ومدهین حیاومده بودن مس نایکه مادرش ا شبید

 رسمشون بود که داماد اون شب نباشه ییجورا هی،

... 

 

بلند  میپنجشنبه هست و از ساعت هشت و ن امروز

 دونوینداشتم اما نم یحموم رفتن کار خاص هیشدم جز 

دارم و استرس  یکار هی کردمیچرا همش حس م

 بود  دهیامونم رو بر

 



خانوم صبحانه  هیو مرض ایرفتم با رو رونیاتاق ب از

 هیبه مرض یخونه کم یکار ها ی،تو میرو صرف کرد

 خانوم کمک کردم 

 برگشتم اتاقم که برم حموم  و

ام رو برداشتم و سمت حموم رفتم ،لباس هام  حوله

کردمو سمت دوش  زیرو دراوردم و پشت در حموم او

 رفتم ،اب رو ولرم کردمو شروع کردم به دوش گرفتن 

 

 بود و داد زد  ایدر که رو یصدا با

 ؟ی:زنده اای_رو

 :هوم؟انیمر_

 ؟یزنده ا گمی:مای_رو

 :ها اره انی_مر

 گفت دویخند

  ایوقت دار شگاهیارا یبر دیناهار که بعد با ای:بای_رو

 :باشه باشه انی_مر

 

 از حموم حوله ام رو دور بعد



اومدم ،سمت کمدم  رونیو از حموم ب دمیچیخودم پ 

که راحله  یچمدون یکه تو یدیسف ریرفتم و لباس ز

  دمیخانوم اورده بود رو برداشتم و پوش

و شلوار و مانتوام رو  دمیچیرو دور موهام پ حوله

شونه  یسر سر سیخ ی،موهام رو همونجو دمیپوش

 شتریساعت ب میزدم وبستم به ساعت نگاه کردم ،ن

 وقت نداشتم 

 

سرم مرتب کردم  یرژ زدمو شالم رو رو کمی عیسر

خلش بودو کفش و شالو که کت شلوارم دا ی،کاور

گذاشتم اومدم از  یرو برداشتم و کنار میدست فیک

 زنگ خورد  میکه گوش رونیاتاق برم ب

 

 بود حیرفتم مس میگوش سمت

 یی:سالم آقاانی_مر

 :آقات فدات شه حی_مس

 لبم اومدو اروم گفتم : یرو یلبخند

  زمی:خدانکنه عزانی_مر



 یدنبالت بر امیکه م ی:حاضر شو خانومحی_مس

  شگاهیارا

  زمی:باشه عزانی_مر

 :برو عشقم فعال حی_مس

 رونیمانتوم گذاشتم و از اتاق ب بیج یرو تو میگوش

 رفتم 

جمع بودن  زیهمه دور م ایمادرو خواهر رو پدرو

 ومعلوم بود که تازه نشستن 

 صدات کنم  ومدمی:داشتم مای_رو

  دی:ببخشانی_مر

نقدر به خوردن ،ا میو شروع کرد مینشست زیم دور

از  یچیشده بود که ه بیو استرسم در هم ترک جانیه

،چند لقمه به زور خوردم که  رفتینم نییگلوم پا

 بلند شد  میگوش یصدا

 بود  حیمس

 

برداشتم و  لمویکردم وسا یتشکرو خداحافظ ازشون

 دنیو از خونه خارج شدمو با د دمیکفش هام رو پوش



رو پشت گذاشتم  لیسمتش رفتم و وسا حیمس نیماش

 و خودم جلو نشستم 

 

 یلبخند به لب سالم کردو با حرف ها شهیهم مثل

 ادهیرسوندم و لحظه پ شگاهیارامش بخشش به ارا

 افتادم و گفتم: نایمت ادیشدن 

 ومد؟یچرا ن ادیهم ب نای:قرار بود متانی_مر

 خونه کار داشت  کمی زمیعز ادی:محی_مس

هوا  یتو یم و دستگفتمو لوازمم رو برداشت یا باشه

 رفتم  شگاهیتکون دادم و سمت ارا حیمس یبرا

 کیلوکس و ش یفضا دنیکه شدم با د شگاهیارا وارد

  کردمیبه اطراف نگاه م نطوریهم یلحظه ا

 

  زدیبرق م یزیکن از تم دیسف یها کیسرام کف

که گل  دیو سف یاسی یبا پرده ها یقد یها پنجره

 دو رنگ داشت  نیازا یبیترک یزیر یها

 

 جلوش  یبود و چند صندل نهییبه روم که کال آ رو



 ها همه ست بنفش بود یصندل

 

که سمتم اومد و خوش آمد گفت به  یخانوم یصدا با

 خودم اومدم

 د؟یشیبا انمهریعروس خانوم ک دی_شما با

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم: یسر

 :بله انی_مر

  دییبفرما زمیعز ی_خوش اومد

اومدو لباس  یکرد ،دختر جوان ییبه داخل راهنما منو

 کرد  زیهام رو ازم گرفت و او

 یکه اول اومد جلو و خوش امد گفت به صندل یخانوم

  نمیاشاره کرد و گفت اونجا بش نهیا یرو به رو

رفتم و نشستم ،شالم رو دراوردم و کش  یصندل سمت

  ختیبلندو نم ناکم دورم ر یموهام رو باز کردم ،موها

سمتم اومدو  دونستمیکه هنوز اسمش رو نم یخانوم

 کفت: دویموهام کش یال یدست

رنگ کنم  یخوای،م زمیعز یدار یقشنگ ی_موها

 واست؟



 رنگ کنم  خوامی:نه نمانی_مر

مخصوص  یصندل یتکون دادو رو یلبخندسر با

کردن ابروهام  زیخودش نشست و شروع کرد به تم

... 

 و گفت : ستادیا یک تموم شد کنار کارش

 خودتو ... نی_بب 

نگاه  دادیکه بهم نشون م یرو به رو و دختر نهیا به

 کردم 

 یرو یخودم لبخند دنیعوض شده بودم ،با د چقدر

 لبم نشست 

 یخوب شده ،مرس یلی:خانی_مر
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رو  شتیاون اتاق تا ارا یتو میپاشو بر زمی_پس عز

 شروع کنن 

 



 یا گهی،دختر د میکه گفت رفت یهم سمت اتاق با

که پشتش به  ی،سمت صندل دادیرو انجام م شیکارارا

 بود رفتم و نشستم  نهیآ

چشمام  گهیخشک کردن موهام شروع کرد وبعد د از

 نایمت ی،با صدا کنهیم کاریداره چ دمیرو بستم و نفهم

 :گفتیکه م

  یخدا چه عروس خوشگل ی:وانای_مت

زدم و بغلم  یرو باز کردم و بلند شدم و لبخند چشمم

 کرد

 ؟یاومد ری:چقدر دانی_مر

خونمون همه از لواسان  ختهیمهمون ر ی:کلنای_مت

 اومدن 

که  زدیصدا م نارویمت رونیکه از ب یخانوم یصدا با

  رونیرو شروع کنه از اتاق رفت ب نایکار صورت مت

صورتم کار کرد  اخر سر با  یرو شتریب یکمی دختر

زدن رژم کارو تموم کرد اومدم به خودم نگاه کنم که 

مانعم شدو نذاشت و گفت موهامو تا درست نکرده 

 به خودم نگاه کنم  ذارهینم

  دیموهام رس یبه جلو شتریب دمیپوشیشال م چون



 

 گهیفکر به چند ساعت د کردیم کاریداشت چ دونمینم

 تمرکز کنم با صداش که گفت: ذاشتینم

 ... ی_حاال به خودت نگاه کن ،ماه شد

 یخودم لحظه ا دنیبرگشتم ،با د نهییذوق سمت آ با

 نهیسمت آ یخودمو نشناختم قدم یجا خوردم ،لحظه ا

 دهیکش یشدم ابروها رهیبرداشتمو به خودم خ

 شیبایز یو مشک ییطال هیسا بیکه با ترک یی،چشما

که  یبلند یمصنوع یودو مژه هارو دوچندان کرده ب

 یرژ لب  اخرو در  یآجر یفر خورده بودو رژگونه ا

 تازه ساخته بود  یاز چند رنگ بودو رنگ یبیکه ترک

 رهیدا میاز پشت کامال بسته بودو به صورت ن موهامو

رو رو به باال  یموهام رو قسمت یدراورده بود ،جلو

 میونشیپ یرو فرق کج رو گهیپف داده بودو قسمت د

 حالت داده بود 

بودم ،با لبخند سمت دختر  یاز کارش راض یلیخ

 برگشتم و ازش تشکر کردم 

 



رفتم ،با کمک همون دختر لباسم  رونیاتاق ب از

،کفش هام رو پام کردمو همون دختر شالم  دمیروپوش

 ییبایموهام انداخت و مدل ز یرو ازم گرفتو اروم رو

 بست 

رفتم و روش نشستم و همون دختر  یصندل سمت

دست هام  یبرا یشروع کرد به گذاشتن ناخن مصنوع

 کرد

بود سمتم برگشت و با  شگریست ارا ریکه ز نایمت

 لمیبهش زدم و سمت وسا ینگاهم کرد ،لبخند یلبخند

گذاشتم  یجمع کردمو کنار فمیک یرفتم ،همه رو تو

ک ست با کفش هام رو برداشتم  فیو ک می،تنها گوش

 رو ... لمیوسا ارهیگفت واسم م نایمت

رفته ام  ادیزنگ در باعث شد استرس از  یصدا

 دوباره برگرده 

 گفت که اومدن دنبالم  یخانوم

 نهیاز خودم از ا یرو به روم برگشتم ،راض نهیا سمت

 شگاهیکردم و از ارا یچشم گرفتم و ازشون خداحافظ

 اومدم رونیب

 یجفت کفش قهوه ا هیبود و به  نیینگاهم رو که پا و

به دو شاخه  دمیو رس دمیبراق خورد رو اروم باال کش



که دستش بود و باز نگاهم رو باال  یدیگل رز سف

 یدارش نگاه کردم ،موها شی،به صورت ته ر دمیکش

شده بود بااون کت  یتازه کوتاه شده اش ،عال

خودش دوخته شده بود اقا تر  یکه انگار برا یشلوار

 بود شده  شهیاز هم

 کردینگاهم م رهینتونستم لبخند نزنم خ دنشید با

صورتمو از نظر گذروند ،نگاهش به  ی،تمام اجزا

 چشم هام خورد و بعد به لب هام 

 

رو به  شینیی،لب پا کردینگاهم م رهیکه خ همونطور

 تکون داد و اروم گفت: یدوندون گرفت و سر

با  یکنیم کاریچ تییایدر یچشم ها نی:تو بااحی_مس

 قلب من دختر ...

 

 انداختم  نییپررنگ تر شدو سرم رو پا لبخندم

 رو سمتم گرفت و گفت: گل

  دیی:بفرماحی_مس

 رو از دستش گرفتم و اروم گفتم: گل

 ی:مرسانی_مر



 یکه با فاصله کم نمیرو بب نشیتونستم ماش تازه

درپارک شده بود ،در سمت شاگرد رو باز کرد  یجلو

 و گفت:

  میکه بر نیبش زمیعز ای:بحی_مس

رو  نیرفتم و اروم نشستم درو بست وماش سمتش

دور زدو خودش نشست و دوباره نگاهم کردو لبخند 

 رو روشن کردو حرکت کرد نیزد و ماش
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 :حیمس

 

دارم بااون  نکهیداشتم از ا یوصف نشدن یخوشحال هی

کارامو  نکهیو از ا کنمیزدواج ما خوامشیکه م یکس

طول  شتریچند روز انجام بدم و ب نیا یتونستم تو

 خوشحال بودم  دواقعاینکش

 



صبح خونمون غوغا بود همه اقوام دور و  از

سوزن  یاز لواسان اومده بودن و جا کمونینزد

 انداختن نبود ،

انجام شده بودو تنها مونده بود  بایکار ها تقر هم

  انیحاضر شدن خودمو رفتن دنبال مر

 

برداشتمو سمت حموم رفتم ،بعد از گرفتن  حولمو

اب رو بستمو حوله  دیطول کش یساعت میدوش که ن

 اومدم  رونیاز حموم ب دمویرو پوش

رو با کاله حوله ام خشک کردمو همونطور  موهام

شلوار کتان سمت رگال رفتم  حولمو دراوردم ،

جذبمو تنم کردم  یشرت زرشک یو ت دمیپوش مویمشک

رفتم ،موهامو شونه زدم و کاپشن  نهییسمت ا

،کت شلوارو کفش هام رو برداشتم  دمیپوش مویمشک

 زبرداشتم و ا چمویسو وی،ساعتمو دستم بستم و گوش

 نییدر اتاقم رو بستم و از پله ها پا رونیاتاقم اومدم ب

کردم بعد از احوال  یاحوال پرسرفتم ،مفصل با همه 

 یوقتم رو گرفت بااجازه ا یساعت میکه ن شونیپرس

حرکت  شگاهیو سمت ارا دمیگفتمو کفش هام رو پوش

 کردم 



 

رو پارک کردمو  نیماش دمیدوستم که رس شگاهیارا به

 رو برداشتم و رفتم داخل  لمیوسا

 

و  شیاز حال احوال شروع به کوتاه کردن ر بعد

بار از کنار به دو قسمت  نیموهام کرد ،موهام روا

 کوتاه تر کرد  نییکرد و کنار زد و از پا میتقس

 

شدن  کسیف یکه برا یاز انجام کار موهام و تافت بعد

کنه که نذاشتم ،دور گردنم رو  میموهام زد خواست گر

بندم رو باز کرد بلند شدم سمت  شیکردو پ زیتم

که گوشه بود رفتم و لباس هام رو با کت  ینیشیپارت

رو نبستم اومدم  ونمیشلوارم عوض کردم اما کت و پاپ

که بهرام )دوست و  ستادمیا نهییا یجلو رونیب

ام رو  قهیام بستو  قهیرو دور  ونی(پاپشگرمیارا

 مرتب کرد 

از خودم  یرو تنم کردو به خودم نگاه کردم ،راض کتم

م رو برداشتم که حساب پول فیک دمیکفش هام رو پوش

 یکردم قبول نکرد و گفت کادو یکنم اما هر کار



برداشتم  لمویکردمو لباس هاو وسا ی،تشکر میعروس

 خارج شدم شگاهیو از ارا

عقب گذاشتم و سوار شدم  یصندل یهام رو رو لباس

حرکت  یرو روشن کردمو سمت گل فروش نمی،ماش

کنه  نشییرو دادم که تز دیکردم ،دو شاخه گل رز سف

حرکت  شگاهشی،بعد از اماده شدن دسته گل سمت ارا

 کردم 

 

زنگ زدم گفتم که  دمویرس شگاهیارا یکه جلو یوقت

دل تو دلم نبود هرچه زودتر  ادیبگن ب انیبه مر

 ... نمشیبب

 

بودو هر لحظه  ستادهیکه رو به روم ا یفرشته ا به

 شده بودم  رهیخ دیکشیباال م شترینگاهش رو ب

نگاهش  چرخوندمویصورتش م یاجزا نیب چشممو

با هر نگاه کردن به صورتش حس لذت و  کردیم

 کردیقلبم رسوخ م یتو شتریخواستن ب

 



نشون ندم و لب  یچشم هاش نتونستم واکنش دنید با

زد که نگاهم رو  یرو به دندون گرفتم لبخند مینییپا

 سمت لباش کشوند 

 

 بگذره... خوامیامشب م فقط

**** 

 :انیمر

 

رو  نینشستم که درو بست و خودش هم ماش اروم

دور زدو سوار شد ،باز نگاهم کرد و لبخند زد 

 انداختم  نیی،خجالت زده سرم رو پا

 لب گفت: ریکه ز دمیرو شن صداش

 دلم ... ح؛جونی_مس 

رو روشن کردو حرکت کرد د ست هام رو  نیماش

که  یکیهم قاب کرده بودم و به موز یتو فمیک یرو

گوش  خوندیم یا هیپخش بود و به گمونم ترکدر حال 

بود ارامش بخش به دست هام  ی،اهنگ قشنگ دادمیم

آروم و نوازش وار  حیشده بودم که دست مس رهیخ

 شدستم نشست و دست چپم رو گرفت و نواز یرو



بودو انتظارش رو نداشتم ،دلم  ییهویکرد ،کارش 

خودم حس  ینگاهش رو رو ینیو سنگ ختیر یهور

 دمیو نگاهم رو باال کش دمیکش یقی،نفس عم کردمیم

لبخند زد در  زیباال رفت و ر دنمیکه گوشه لبش با د

 ابونیزدم و سرم رو سمت خ یجواب لبخندش لبخند

دستم  نوازشهمچنان در حال  حیبرگردوندم اما مس

 بود و حال منو عوض کرده بود 

گرفتن عکس قبال  یکه برا یا هیبه آتل یاز مدت بعد

  میدیرس میباهاش هماهنگ کرده بود

  میو دوشا دوش هم قدم برداشت میشد ادهیهم پ با

که اونجا بود به احتراممون بلند  یورود ما خانوم با

کرد و گفت که اماده  مونییراهنما یشدو سمت اتاق

 رفت و در اتاق رو بست ... رهیکه عکس بگ میش

 

بودم انگار نه  یحال هیتنها گذاشت ، حیبا مس منو

تنها بودم با رفتن  حیبا مس شیانگار که چند لحظه پ

برداشت  یاون خانوم نگاهمون به هم گره خورد قدم

 رو برداشت  یشد و قدم بعد کمیو نزد

باال  شتریضربان قلبم رو ب داشتیکه بر م یهر قدم با

  بردیم



  میقدم با هم فاصله داشت کیکم تر از  حاال

چشم هام شد  رهیصورتم خم کردو خ یرو رو سرش

 اومد کنار گوشم و اروم لب زد 

 ... انیمر کنهیم وونمی:چشمات ...چشمات دحی_مس

در زدن و  یاش هنوز تموم نشده بود که صدا جمله

 اومدن عکاس اومد 

مارو  یبود کنارم که هر کس ستادهیا یجور حیمس

  کردیم یا گهید یفکرا دیدیم

  میاون خانوم از هم فاصله گرفت یسرفه مصلحت با

 گونه ام گذاشتم و عکاس گفت یرو دستمو

عکس  شهیبا شال که نم اریشالت رو در ب زمی_عز

 گرفت 

شد اروم  کمیکنم که خودش نزد کاریچ دونستمینم

 سرم برداشت  یشالم رو از رو

 انداختم  نییرو پا سرم

،اما  کردمیخودم حس م یرو رو حیمس رهیخ نگاه

 ارمینگاهمو باال ب دمیکشیخجالت م
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انداختم و گمون کنم از خجالت سرخ  نییپارو سرم

 شده بودم 

  رمیباال بگسرم روکردم نتونستم یچقدر که سع هر

عکاس ناچار سرم رو باال گرفتم اما هنوز به  یصدا با

  مکردینگاه نم حیمس

آرنج دست چپمون  دیبا حیدستور عکاس منو مس به

انگشت  و میذاشتیکه اون وسط بود م ییسکو یرورو

 نیو به لنز دورب میذاشتیچونمون م ریهامون رو ز

   میکردینگاه م

 

که من  ستادیا یپشت من م یجور دیبا حیمس

 ب*غ*ل*ش باشم 

با فاصله که  یاما کم ستادمیکه عکاس گفت ا یژست

فاصله رو پر کرد و کامال از پشت  نیا حیمس

 ب*غ*ل*ش بودم 



نفس هام نا منظم و کردیم یقرار یب یبد جور قلبم

 شده بود یعطر و تنش با هم قاط یشده بود ،بو

هام حالم رو دگرگون  هیپر شدن عطرش درون ر با

 کرد 

دست  یخجالت لعنت نیو ا کردمیشدت حس گرما م به

 بردار نبود 

کنار گوشم  حیمس یهرم نفس هاموذب بودمو  یلیخ

 یشده بودم ،از طرف یکرده بود که دچار دوگانگ یکار

دلم  نکهیحس خجالت و ا یحس لذت ،واز طرف

عکس ها تموم شه تا  نیهرچه زودتر ا خواستیم

که  یقدر زدیتند م یلیطاقتم تموم نشده ،قلبم خ

  دمیشنیصداش رو م

 

از  یکیکه هر کدوم  میگرفت گهیحالت ژست د چند

 بدتر  یکی

ازخجالت  گذشته بود و دهنم خشک شده  گهید کارم

   میبر میتونیبود که عکاس گفت تمومه م

 



بود رفتم و  یا نهییکنار آ یصندل یشالم که رو سمت

از استرس و خجالت لرزان شالم رو  یبا دستان

 نهییسرم انداختم که از آ یبرداشتم و با دقت رو

 کردیبه من نگاه م رهیشدم که چطور خ حیمتوجه مس

که  یبود مثل حالت یحال هیبه صورتش نگاه کردم ، 

هم از نگاه کردن به  یذوق زده ا ،همیهم خوشحال

 و... یبریلذت م یزیچ

زدمو  یحس هابود لبخند نیبود از ا یبیترک صورتش

 شالمو مرتب کردمو سمتش برگشتمو  لب زدم گفتم:

 می:برانی_مر

 

به گردنش  یفوت کردو دست رونیرو با فشار ب نفسش

 گفت: دویکش

  زمیعز می:برحی_مس

 میبرگشت نیسمت ماش مویکرد یعکاس خداحافظ از

 دررو واسم باز کردو با نشستنم دررو بست 

شده بودم  کشیهم نشست ،حاال که انقدر نزد خودش

با اون ژست عکسا مثل اول راحت نبودم و اون 

 خجالته هنوز همراهم بود 



 

 حیبه محضر مس میدیبود که رس شیحدود ش ساعت

رو دور زدو دررو واسم باز  نیشدو ماش ادهیپ

 شدم  ادهیو دست گلم رو برداشتم و پ فیکرد،ک

  میرو گرفت و با هم وارد محضر شد دستم

که اومده بود  یتیکه چشمم به اون همه جمع نیهم

  ختیر یدلم هور هویافتاد 

 گفتم  حیبه مس اروم

 م؟یومدی:اشتباه نانی_مر

جمله ام سمتم  دنیشن یبرا یکه سرش رو کم حیمس

 زدو گفت : ییبایکج کرده بور لبخند ز

 زم؟ی:چطور عزحی_مس

 ...تیهمه جمع نی:اخه اانی_مر

درجه اول  یها لی:اره معموال روز عقد فامحی_مس

 دارم  یشلوغ یخوب چه کنم که خانواده پدر یول انیم

 

تا چشمم به  شناختمیرو نم یاطراف نگاه کردم ،کس به

خانوم خورد انگار دلم گرم شد که  هیو مرض ایرو



که  میبا همه مختصر سالم کرد ستمیَکس ن یب نیهمچ

 نیبا ذوق سمتمون اومدن و همچن نایو مت حیمادر مس

 و مادرش  ایرو

 کردن یکردنو ابراز خوشحال بغلم

 

ما بود  یکه برا یگاهیها سمت جا کیاز گفتن تبر بعد

  مینشست یصندل یکنار هم روو  میرفت

 یشده ا نییتز ینیکه س یهمراه دختر حیمس مادر

 دستش بود سمتمون اومد به احترامش بلند شدم 

 عروس گلم  نیخوشبخت بش شاهللی_راحله:ا

 یرو از رو یدیزدمو تشکر کردم که چادرسف یلبخند

 سرم انداخت  یبرداشتو بازش کردو اروم رو ینیس

حجله  یروجفت ساعت ست .و حلقه هامون رو هی

 :گفتدویبوسرو میشونیگذاشتو پ

  زمیعز یبخت ش دی_راحله:سف

 :ممنونم راحله خانوم انی_مر

 _راحله:راحله خانوم نه ،بهم بگو مامان 

 لب گفتم  ریلبم نشستو ز یرو یلبخند



 :چشم انی_مر

 زدو رفت  یخانوم لبخند راحله

رو به رومون که  نهییجام نشستم و چشمم به آ سر

 کردیبه من نگاه م نهییاز آ حیسر سفره بود افتاد ،مس

 ،سمت خودم برگشت و گفت:

  ادی:چقدر بهت محی_مس

 نگفتم  یچیلبم نشست و ه یرو یلبخند

 عاقد که گفت: یصدا با

 _برجمال محمد صلوات ....

  دیبلند فرستادن و هم همه ها خواب یصلوات همه

که بنده  دییبفرما تیسکوت رو رعا زانی_عاقد:عز

 کنم  یعقد رو جار غهیص

 

اومدن  شناختمشیکه نم گهیدختر د هیو  نایو مت ایرو

سرمون گرفتن و  یرو رو یدیشده سف نییوپارچه تز

  دنیسابیعاقد قند م یبا صدا

 

 یِمن سَ یفَلَ  یفََمْن َرِغَب َعْن ُسنَت ی_عاقد:اَنَکاُح ُسنَت



فرزند  یریام انیمکرمه سرکار خانوم مر هزیدوش

هستم که شمارابه  لیجانب وک نیا ایآ یریآرمان ام

 انمهریک حیمس یجناب آقا یشگیو هم یعقد دائم

 : هیبه صداق و مهر انمهریفرزند محمد ک

  دیجلد کالم هللا مج کی

 جفت شمعدان  کیو  نهییجام آ کی

در  یسکه تمام بهار آزاد کیشاخه نبات و کی

 لم؟؟؟یبنده وک ای،آ اورمیب
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سفره  یاز رو حیمس شیکه چند لحظه پ یقرآن به

 برداشتو دستم داد نگاه کردم و بازش کردم 

 گفت: نایمت یصدا با

  نهی:عروس رفته گل بچنای_مت

 قرآن نگاه کردم  هیآ به

 «۶۳ هیاحزاب آ سوره»



گرفتم ،هرطور شده  حیخودمو مس نیرو ماب قرآن

 یاول انگار آب هیبخونم با خوندن آ هیکردم چند آ یسع

آرامش  ییدرونم ،به طرز معجزه آسا شیآت یشد رو

 گرفتم 

 که گفت: نایمت یصدا با

  ارهی:عروس رفته گالب بنای_مت

 خودم اومدم  به

بنده  ایآ پرسمیبار سوم م ی_عاقد:عروس خانوم برا

 ؟؟؟لمیوک

  خوادیم یلفظ ری:عروس زنای_مت

  دمیانداختم و قران رو بستمو بوس نییرو پا سرم

جعبه مربع شکل برداشت و  هیسفر یازرو حیمس

 دنیبازش کرد تا آالن متوجه جعبه نشده بودم با د

 ینگاه کردم ،لبخند حیبه مس ییبایز فیدستبند ظر

 زدم و جعبه رو ازش گرفتم و بستم 

 گفت: زیر

 دلم آب شد  گهی:بله رو بده دحی_مس

 گفتم : آروم



 :بااجازه پدرو مادرم و بزرگ تر ها انی_مر

 ... بله

 

 کف و سوت جوون ها فضا رو پر کرد  یصدا

 خوند  حیمس یهمه رو ساکت کرد و برا عاقد

  لمیاز طرف شما هم وک انمهریک حی_عاقد :جناب مس

 لبخند به لب به عاقد نگاه کردو گفت: حیمس

 :بلهحی_مس

  دیانشاهلل خوشبخت ش یو مبارک منتی_عاقد:به م

سرمون برداشتنو  یتور رو از رو نایو مت ایرو

 ینفر نیو راحله خانوم اول نایسمتمون اومدن مت

 ینیبودن که اومدن و بغلم کردن راحله خانوم اون س

که سر سفره بود رو برداشت و سمت  یشده ا نییتز

 گرفت : حیمس

 گشترو دست خانومت کنم پسرم ان ای_راحله:ب

گفت و حلقه رو از جعبه اش  یچشم کش دار حیمس

 جدا کرد 

 دستمو بهش بدم گرفت  نکهیسمتم به نشانه ا دستشو



 دستش گذاشتم  یچپمو تو دست

 ادیز یگرم گرم بود ،اما من دستام از سرد دستاش

  زدیم یدیروبه سف

 

رو سمت انگشتم اوردو اروم دستم کرد و بعد  حلقه

 ساعت رو دستم کرد 

 رو سمت من گرفت : ینیخانوم س راحله

 تو هم انگشترو دستش کن  زمیعز ای_راحله:ب

 

بردمو انگشترو از جعبه اش جدا  ینیسمت س دستمو

 کردم 

دستم  یزودتر دستش رو جلو اورد و تو حیمس

 گذاشت 

نشست ،انگشرو  لبم یکارش رو نیاز ا یلبخند

زود  یساعت رو دستش کردم و نگاهش کردم چشمک

 و گفت:

 ی:مرسحی_مس



رو باز کردو به همه  یشکل یخانوم جعبه چوب راحله

 نشون دادو سمتم برگشت

 _راحله:ناقابله عروس گلم 

  دیصورتم رو بوس دوباره

داخل جعبه  نمیاومد فرصت نشد بب نایکردم و مت تشکر

  هیاش چ

 محکم بغلم کردو گفت: نایمت

 انیخوشحالم مر یلیخ یشمیپ شهیهم نکهی_ازا

  شاهللیا نی،خوشبخت ش

  زمیعز ی:مرسانی_مر

 رو باز کردو طرفم گرفت: کیجعبه کوچ هیهم  نایمت

  ادیکه خوشت ب شاهللی:انای_مت

 که داخل جعبه بود نگاه کردم  یریپالک و زنج به

  یقشنگه مرس یلی:خانی_مر

و مادرش و خواهرش اومدن و بغلم  ایرو انیاز مت بعد

 کردن 

 کنمیوقت فراموش نم چی:زحمتاتون رو هانی_مر

  ونتونمیخانوم ،تا عمر دارم مد هیمرض



 شاهللیدخترم ا یزنیکه م هیچه حرف نی:اهی_مرض

  نیخوشبخت ش

 رو باز کردو گفت: یجعبه ا و

و پدرش  ایاز طرف منو رو زمی:ناقابله عزهی_مرض

... 

واسه من چرا  نیدیهمه زحمت کش نی:شما اانی_مر

  نیباز خودتونو تو زحمت انداخت

 دخترم  ی:تو رحمتهی_مرض

 

 حیهمه اقوام مس ایجون و رو هیاز رفتن مرض بعد

و خودشون رو  گفتنیم کیاومدن و هر کدوم تبر

  کردنیم یمعرف

 

 و آشنا شدم میبا همه تشکر کرد بایتقر

 کردمیم ینداشت و لحظه شمار ستادنیتوان ا پاهام

 نمیلحظه بش هیتموم شه 

 



و  میاز همه تشکر کرد بایتقر گهید قهیاز ده دق بعد

 مینشست

  حسهیب کنمی:پاهام حس مانی_مر

  شدیمگه تموم م ی:واحی_مس

 ام گرفته بود  خنده

که رزرو  یشام به رستوران یهمه رو برا حیمس مادر

رفتن و فقط ما  بایکرده بودن دعوت کرد همه تقر

 ... میموند
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  می:پاشو خوشکلم برحی_مس

 زدمو به کادو ها اشاره کردم  یلبخند

 کنم  کاریچ ناروی:اانی_مر

حجله بود انداخت و  یکه رو یرو داخل سبد همه

 رو صدا زد  نایمت

 اومد نایمت



  قهیدق هی ادی:به رضا بگو بحی_مس

 حیخوش رو سمت مس یپسر قهیرفت بعد از دق نایمت

 اومد

 _رضا:جانم 

  نمیداشت برد ماش یرو بذار تو نایزحمت ا ی:بحی_مس

 _رضا:چشم

 :دمت گرم داداحی_مس 

 اون پسر رفت رو سمتش گرفت و چیسو

که  حیسمت مسشدم اروم حجله رو دور زدمو بلند

رفته بود بود و دستش رو سمتم گ ستادهیمنتظرم ا

 رفتم 

 

 دستش گذاشتم گرم و اروم فشرد یرو تو دستم

تفاوت که حاال  نیبا ا میرفتیسالن م رونیهم سمت ب با

 شده بود موقع راه رفتن  کیبهم نزد شتریب

رضا  حیهمون پسر که مس میدیکه رس نیماش به

 حیگرفت و مس حیرو سمت مس چیصداش کرد سو

 دوباره تشکر کرد 



واسم باز کردو نشستم خودش هم اومد سوار  دررو

 شدو نشست

 رو روشن کردو اروم حرکت کرد  نیماش

که  یمورد نظر زیو پشت م میدیرستوران که رس به

  میما بود نشست یبرا

 

 شام رو آوردن  یاومد کنار نشست و بعد از مدت حیمس

 گهیخنده سرو شد ،دو حیمس یها یکه با شوخ شام

 عظم رفتن کردنهمه بلند شدن و

  میو همه رو بدرقه کرد میشد بلند

دو تا از اقوام  یکیو  میتنها ما مونده بود گهید

  نایا ایو رو حیمس کینزد

 

 خانوم گفت: هیخانوم رو به مرض راحله

نداشته باشه  یخانوم اگه اشکال هی_راحله:مرض

 ما باشه ؟ شیپ انیامشب مر

ز عقد خونه خانواده پسر رسمه که دختر بعد ا هی

 بمونه 



 

دور  حیانداختم که دست مس نییزده سرم رو پا خجالت

و  دمیکارش نگاهم رو باال کش نیکمرم حلقه شد با ا

 بهش نگاه کردم که با لبخندو چشمکش مواجه شدم 

 

جان خودش  انی،هرطور مر کنمی:خواهش م هی_مرض

 راحته 

 خانوم سمتم برگشتو گفت: راحله

 زم؟یعز یمونی_راحله:م 

 زدمو سرمو به عالمت مثبت تکون دادم  یلبخند

 گفتو رفت  کیدوباره تبر حیخانوم به منو مس هیمرض

با عموشون رفتن حاال من موندمو  نایو مت حیمس مادر

 که در انتظارمون بود یا ندهیو آ حیمس

 

 کردیکمرم حرکت م ینوازش وار رو حیمس دست

 کردمیلباس هم حس م یدستش رو از رو ی،گرما

 نیو سوار ماش میرفت رونیدستش سمت ب تیهدا با

 کرد یپل یکی،حرکت کردو همون لحظه موز میشد



 

 در حال پخش گوش سپردم کیسکوت به موز یتو

 

 _متن اهنگ:

 آر  ادیرا به  میصدا

 به پا شد  ینیآواز غمگ اگر

 جدا شد  یارزانشعر گرانم که از ارزان و نیا من

 ترم  بایهر چه ام با تو ز من

 بگو ینیعاشقت آفر بر

 ام من به شعر تنت دهیتاب

 خوانمت خط ب خط مو ب مو یم

 ماندنت  یشب افروز یتو ب یب

 راهنتیتب تند پ یب

 خوردیم نیآسمان هم زم چینکن من که ه شک
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که در  ییبایز کیموزرو بستم و اجازه دادم  چشمم

 حال پخش بود آرومم کنه 

 چشمم رو باز کردم  نیتوقف ماش با

 چراغ بودو نور  کردیکه چشم کار م ییجا تا

 

 باال چقدر قشنگ بود ... نیازا تهران

 

فکرم مشغول بود  ای گرفتی:من هروقت دلم محی_مس

هاش نگاه  یی،انقدر به شهرو روشنا نجایا ومدمیم

 ... شدیغم و غصه ام فراموشم م یکه گاه کردمیم

حاال که آرومم و آرامشم همراهمه دلم خواست  اما

 ... ینیبب نجارویو تو هم ا امیب نجایا

 زدم و گفتم : یلبخند

 قشنگ تره ... یلیباال خ نی:قشنگه ،تهران ازاانی_مر

 ... دینگاه جد هینگاهم کرد،  رهیخ



عمق چشم هام نگاه  یتو قیکه انقدر عم ینگاه

ابروهاش اورده  نیپر جذبه ماب یکه اخم کردیم

 بود...

  

 گفت: کردینگاهم م رهیشدو همونطور که خ کمینزد

 

 :نه به اندازه تو ...حی_مس

 نییشد سرمو پا شیهمون لبخند که خجالت چاشن با

 انداختم ..

سرم رو باال  یچونه ام گذاشتو کم ریرو ز دستش

 گفت: یخاص طنتیاوردو با ش

 ام؟ یلحظه ا نیچند وقته منتظر همچ یدونی:محی_مس

 

عقد رفته  یحرکت کردو از کنار شالم که کم دستش

گردنم گذاشت  یبود سمت گردنم بردو دستش رو رو

 ی،با سر انگشت شصتش اروم کنار گوشم خط ها

  دیکشیم یفرض



حرارت دستش و حرکت انگشتش کنار گوشم بدنم  از

رو اروم  ،چشمم رو بستم که خودم شدیذره ذره گرم م

 کنم 

  شهیم کمیکردم که لحظه لحظه داره نزد حس

لب هاش  یکه آروم شم که گرم دمیکش یقیعم نفس

 لب هام حس کردم ... یرو رو

 

 ستیدو یباال کردمیقلبم باال رفته بود حس م ضربان

 رونیام بزنه ب نهیو هر لحظه ممکنه از س زنهیتا م

.... 

 

*د و من نا اروم رو ی*ب*و*س*یو آروم  م* نرم

 ... کردیتر م قراریب

که  یآروم ب*و*س*ه اش شدت گرفت ،کم اروم

عادت کرد تونستم  یگذشت و قلب المصبم کم

 کنم  شیهمراه

چند  دونستمیو مکان رو فراموش کرده بودم ،نم زمان

  رمیلحظه گذشت که با فاصله گرفتنش تونستم نفس بگ

  باال رفته یلیخ کردمیتنم حس م یگرما



رو  شهیدر رفتو ش یدستم سمت دکمه رو ناخداگاه

 خنک ارومم کنه یهوا یدادم که کم نییپا

**** 

 :حیمس

بار  نیاول یباهامه برا انیحاال که مر خواستیم دلم

خودم کشفش کردم و   ییجورا هیکه  ییببرمش جا

 تپه مشرف به همه جا ... هیپاتوقم بود ،

 

ود که از نگاه کردم از نگاهش مشخص ب انیمر به

 که اوردمش خوشش اومده  ییجا

 کردم و سرش رو باال اوردم  نگاهش

 

 یم نییو سرش رو پا دیکشیخجالت م ینجوریا یوقت

 کردیم یبا روح و روانم باز ینداخت بد جور

  

شالش  دنیرو باال اوردم و نگاهش کردم  با د سرش

از گردن و گوشش  یعقب رفته بودو گوشه ا یکه کم

 شیو بلور دیبود ناخداگاه دستم سمت گردن سف دایپ

 رفت 



کنار گوشش گذاشتم و نوازش وار انگشتمو  دستمو

  دادمیحرکت م

 حرکت دستم چشمم رو بست  با

صورتش در گردش بود دلم  یتمام اجزا نیب نگاهم

ذهنم  یتو رشیانقدر نگاهش کنم که تصو خواستیم

 حک شه

 

لحظه  دنشیبوس یلب هاش موند ،دلم برا یرو چشمم

  کردیم یشمار

 شدم  کیو بهش نزد دمیجلو کش خودمو

به صورتم  دیکشیکه م یکه هرم نفس کینزد انقدر

و چشمم رو بستم و لب  اوردمیتحمل ن گهی،د خوردیم

 لب هاش گذاشتم ... یهامو رو
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عالم  هی یلب هاش انگار مستم کرده بود که تو طعم

 کردمیم ریس گهید

تا  انیلحظه ها تموم نشه و منو مر نیا خواستیم دلم

  میهمون حالت بمون یابد تو

 

 قیرو بسته بودمو با تمام وجودم عم چشممام

  کردمی*د*م*ش و حسش می*ب*و*س*یم*

 ...دادیم یلب ها طعم زندگ نیا

 یاصله دادم ،و نفسصورتمو از صورتش ف یکم

 یو برگشتم سر  جام و سرم رو به پشت دمیکش قیعم

 دادم و چشمم رو دوباره بستم هیتک یصندل

 

*د*ن*ش بود سرمو یقرار دوباره ب*و*س* یب قلبم

به  یداده بودو کم نییرو پا شهیسمتش برگردوندم ،ش

 شده بود کیپنجره نزد

 یلبم نشست ،ب یرو یاون حالت لبخند یتو دنشید با

که ازش  یکیرو روشن کردمو موز نیحرف ماش

 کردم  یرو پل ومدیخوشم م



دادو به  هیتک شیرو باال دادو به صندل شهیش انیمر

  کردمینگاه م رونیب

ران پاش بود بردمو  یسمت دستش که رو دستمو

  دمیدستش کش یدستمو رو

 دوینفس کش قیبر نگشت اما حس کردم که عم سمتم

 د چشمش رو ببندهباز اون حسه که باعث ش

*** 

 :انیمر

که از  ذاشتینم یحس هینگاهش کنم ، تونستمینم

فکر  شیداشتم به چند لحظه پ رمیچشم بگ رونیب

رو مرور و هضم  ییهویو اچن بوسه  کردمیم

  دیدستم کش یکه دستش نوازش وار رو کردمیم

 

 دلم غوغا به پا کرد و نفسم رو نامنظم ... یتو باز

 

که در حال پخش بودو حرکت دست  یقشنگ کیموز با

رون پام به خونشون  یدستمو گاه یرو حیمس

  میدیرس

 



رو سمت  نیباز کردو ماش موتیبا ر دررو

 برد  نگشونیپارک

  میو دررو بست میشد ادهیحرف پ یب هردو

اومدو دستم رو گرفت ،نگاهمو بهش دوختم  سمتم

 داد لمیتحو بایز ی،متوجه شدو لبخند

 

 ی،به ساعت دستم نگاه میه شدهم وارد خون با

 بود ازدهی یانداختم ،ساعت حدود ها

 اروم گفت: ستادویا یباز کردو کنار دررو

  دیی:بفرماحی_مس

 زدمو وارد شدم  یلبخند

که از ظهر تا االن پام  مویپاشنه هفت سانت یها کفش

بودو دراوردم ،بادراوردن کفش هام تازه متوجه درد 

 پام شدم 

 

خانوم  هیبه همراه  نایو ت حیدر مادر مس یباصدا

داخلش بود  یکه زغال یاسپند به دست با ظرف گهید

 سمتمون اومدن



 

 حیخانوم مدام اسپندرو دور سر منو مس اون

که داخل ظرف  یزغال کهیاون ت یو رو چرخوندیم

 فرستادیمدام صلوات م نداختویبود م

دستمو گرفت و  حیکردمو مادر مس یلبخند تشکر با

 برد و کنار خودش نشوند  منیسمت نش

 

 عروس گلم  نیبش ای_راحله:ب

اومدو سمت  نایحرف نشستم که مت یزدمو ب یلبخند

 نشست  گرمید

 

 رو به روم نشست  دویخند دنمونیبا د حیمس

 یحاو ینیبا س دونستمیخانوم که اسمش رو نم اون

 سمتمون اومد یشربت

 چقدر تشنمه دمیشربت تازه فهم دنید با
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 ییرو سمتم گرفت و با خوش رو ینیخانوم س همون

 لب تشکر کردم  ریرو برداشتم و ز یوانیتعارف کرد ،ل

 

 دیکه با یموذب بودمو هنوز اون جور یکمی راستش

  نشونیآب نشده بودو راحت نبودم ب خمی

منو راحله خانوم و  نیب یمعمول یاز حرف ها بعد

راجع به امروزو مراسممون بود  شترشیکه ب نایمت

از شربتم رو  یشربتم رو برداشتم و جرعه ا وانیل

اوردم نگاهم به  نییرو پا وانمیکه ل نیخوردم  هم

رد  کردوینگاهم م یخورد که چطور با لبخند حیمس

  کردیکارهام رو دنبال م

 

زد و اشاره کرد  یزدم که چشمک یا مهینصفه ن لبخند

 باال ... میکه بر

نگفتم که  یزیانداختم و چ نییزده سرم رو پا خجالت

 خودش دست به کار شدو گفت: حیمس

 

 باال رمیخسته ام من م یلیمامان خ دی:ببخشحی_مس



 گفت: مادرش

عروسم ذوق زده بودم  دنید ی_راحله:اخ انقدر برا

  نیاستراحت کن دیو با نیرفت خسته ا ادمیکه اصال 

 لب گفت: ریزدو ز یلبخند حیمس

 نداره ی:اشکالحی_مس

همون حالت  یآروم سمت پله ها رفت و تو حیمس

دوشش انداخت و از پله ها  یکتش رو دراوردو رو

 رفت باال 

 سمت من برگشت و لب زد  رفتیکه م همونطور

 ... ای:زود بحی_مس

اومد سراغم ،راستش از امشب  جانیاسترس و ه باز

  دمیترسیم یکم

 راحله خانوم که گفت: یصدا با

استراحت کن فردا مفصل با هم  زمی_راحله:برو عز

  میزنیحرف م

با راحله جون شب  میخودم اومدم ،همه بلند شد به

به باال  میاز پله ها باال رفت نایگفتم و همراه مت یریبخ

  میدیکه رس



نگاهمو به اطرف چرخوندم  گهید منینش هی دنید با

که  یدست مبل چرم مشک هیبزرگ با  هال نسبتا هی،

شده بودو دور دو طرف هال چند  دهیپشت به پرده چ

 بود  دیسف یتا اتاق با درها

 حهیکدوم اتاق مس دونستمینم

 

 انگار فکرمو خوند که گفت: نایمت

  حهیاون اتاق مس زمی:عزنای_مت

 کردو اروم گفت:  کیبه گوشم نزد سرشو

 :برو تا داداشم از دست نرفتهنای_مت

 

 دونه اروم زدم به بازوش که با خنده گفت: هی

هم مال منه صبح  هییاتاق رو به رو نی:انای_مت

  نمتیبیم

سمت اتاقش رفت  دادیکه برام دست تکون م یحال ودر

 و درو بست 

که مثل خوره به جونم  یاسترس هیمن موندم و  حاال

 اروم باشم  شتذایکه نم یجانیه هیافتاده بودو 



 

گفت رفتم ،در اتاق بسته  نایکه مت یسمت اتاق اروم

  دمینشن ییبه در زدم اما صدا یبود ،تقه ا

درو باز کردم رفتم داخل ،به اطراف نگاه کردم  اروم

 نبود ،خواستم برگردم که... حیاز مس ی،خبر
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 فرورفتم  یآغوش گرم یه توبرگردم ک خواستم

 

محکم و  جانیشد و قلبم از ه ررویباره ز کیبه  دلم

  دیکوبیقلبم م وارهیکوبنده خودش رو به د

کمرم محکم کردو سرش رو به  یرو رو دستاش

 کرد  کیگوشم نزد

گرمش که از کنار شال عقب رفته ام  ینفس ها هرم

 که به گوشم خورد حالم رو بدتر کرد ...

 



 گفت: زدیکه خواستن درش موج م یبا لحن آروم

 :کجا ؟؟؟حی_مس

حرکت افتاده بود رو آروم  یکه تا االن کنارم ب دستام

فاصله  یاش گذاشتم که کم نهیس یباال آوردم و رو

 قلبم روآروم کنم  یکه بتونم ذره ا رمیبگ

 ... دمی:امم ترسانی_مر

 

برداشت  یدستش رو دور کمرم محکم تر کردو قدم 

 به عقب برم  یعث شد قدمکه با

،حاال صورتامون روبه  دمیعقب کش یرو کم خودم

 هم بود  یرو

 کردیکه به جذاب بودن صورتش اضافه م یاخم با

 صورتم رو از نظر گذروند یتمام اجزا

 

 یچشم هام و لب هام در گردش بودو ب نیب نگاهش

  کردیحرف نگاهم م

 



چشم هاش نگاه کردم ،دلم  یکردمو منم تو جرعت

حس  نیباعث شه من ازا یخجالت لعنت نیا خواستینم

 بهره بمونم  یلحظه ها ب نیقشنگ و ا یها

منم از وجود مردم از نگاه کردن بهش  خواستیم دلم

آغوشش گرفته  یتو ینجوریاالن منو ا نکهی،از ا

نگاهم  خوندمیعمق چشم هاش م یکه تو یبودو با لذت

 منم با نگاه کردن بهش لذت ببرم  کردیم

نذاره تماما  شدیکه باعث م ییکردم همه فکرها یسع

 کردمیتجربه م حیکه داشتم با مس یقشنگ یحس ها

 یو عاشقانه ها حیرو کنار بزنم و من بمونمو مس

 ... نمونیب

 

 کیسرش رو نزد کردینگاهم م رهیکه خ همونطور

نم و تر ،نتونستم نگاهش ک کیآورد هر لحظه نزد

گرمش بود که  یناخداگاه چشممام بسته شد و لب ها

 منو به اوج آرامش رسوند ...

 

قدم قدم جلو اومده بودو من قدم به قدم عقب  انقدر

به تختش و  میدیچطور رس دمیگرد کرده بودم که نفهم

 جامون عوض شد 



 

پاش نشونده  یتخت نشسته بودو منو رو یرو حیمس

 *د ی*ب*و*س*یبودو با عطش م*

چشم هام رو بسته بودمو خودمو به لب هاش سپرده  

بودم و متوجه نشدم که چطور مغزمو از هر افکار 

کرده بودو تنها قلبم بود که با سرعت  یخال یمنف

فکر به  رویمغزم پر شده بود از تصو زدویتا م۲۰۰

 معشوقم

 

 حیمس ی،اما شدت بوسه ها کردمیم شیهمراه آروم

  شدیم شتریمن ب یبا هر همراه

 از صورتم فاصله داد یرو کم صورتش

شونه اش  یبسته سرم رو رو یهمون چشم ها با

 گذاشتم 

 آروم گفت: دویگلو خند تو

موهات  خوادی؟دلم م یشالتو باز کن یخوای:نمحی_مس

  نمیرو بب

 رو باز کردم و نگاهش کردم  چشمم



زدمو شالمو از  یپر از خواستن بود لبخند چشماش

پاش بلند شدمو کنارش  یتم از روموهام برداش یرو

 نشستم 

 

شدو پشت سرم قرار گرفت و آروم  کمینزد یکم

 موهام  یها رهیشروع کرد به باز کردن گ

موهام رو  یخاطر زود نینبود به هم ادیهاش ز رهیگ

و سرش رو به  دیموهام کش یباز کرد ،دستش رو ال

 موهام رسوند 

موهام رو  یرو زیو ر دیموهام رو نفس کش قیعم

  دیبوس

کمرم  یدست هام رد کردو رو ریرو از ز دستش

و از پشت ب*غ*ل*م کرد  دیگذاشت و منو عقب کش

بلند قلبش که دست  یاش بودو صدا نهیس یسرم رو

 از سرعت قلب من نداشت گوش دادم  یکم

 

موهام  یدستش رو باال اوردو به موهام رسوندو ال هی

 به حرکت دراورد

 



حس  هیشده بود  یجار نمونیعقد ب غهیکه ص یوقت از

 کرده بودم  دایپ حینسبت به قل به مس یمتفاوت

ترو متفاوت ،مثل دوست داشتن  دیخواستن شد هی

 تونستمیچشم هام باز شده بودو بهتر م یشتر،انگاریب

 نمشیبب

 

 سمت خودش برگردوند و گفت: منو

که  شهی... باورم نمانیمر خوامتیم یلی:خحی_مس

 ی، رو یآغوش من یتخت من تو یرو نجایاالن تو ا

که شبها تا صبح به فکر داشتنت سر  یتخت نیهم

 کردمو حاال دارمت 

 

که  یعالقه ا تونستمیم شتریب گفتیکه م یجمله ا هر

 به من داره رو درک کنم 

 

بگم ،خم شدو کوتاه لبم  یچ دونستمیزدم ،نم یلبخند

 زدو گفت: یچشمک دیرو بوس

 کن صبر  قهیدق هی:حی_مس

 



شدو سمت در اتاق رفت دررو قفل کردو برق رو  بلند

رو روشن  یپاتخت یخاموش کرد ،عوضش آباژور رو

 کرد 

 کیکه گوشه اتاقش بود رفت و موز یستمیس سمت

 کرد  یرو پل یکالم یآروم و ب

لبخند سمتم برگشت و اومد کنارم نشست و نوازش  با

 گفت: دویموهام کش یرو یوار دست

 قشنگه ... یلی:موهات خحی_مس

 .. نهیبی:چشم هات قشنگ مانی_مر

 ... نهیبیرو قشنگ نم یمن هرکس ی:چشم هاحی_مس

لبم اومدکه دستم رو  یرو فشیتعر نیاز ا یلبخند

  دیتخت دراز کش یخودش به پشت رو دویکش

 بود وادارم کرد که دراز بکشم  دهیکه دراز کش کنارش

واج م یموها یسرم بودوبه دستش ال ریدستش ز هی

 و بلندم 

 

چقدر قشنک نگاهم  ای،خدا میبه هم نگاه کرد رهیخ

 کنهیم



لبم نشست نگاهش از چشم هام سر  یرو یلبخند

من  یلب هام نشست و بستن چشم ها یخوردو رو

 یو حرکت دستاش ال حیمس یلب ها یهمانا و گرم

 کنار گوشم همانا  یموهام و گاه

 

بودمو  دهیچطور شد که من کامل دراز کش دمینفهم

 زده بود .... مهیمن خ یرو حیمس
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 یاز رو زیر یبا ب*و*س*ه هال*ب هام جدا شدو از

چونه ام  و گردنم سمت کنار گوشم رفت و همونطور 

 *د... ی*ب*و*س*یپر حرارت و داغ م*

 

 یزیگردنم نشست نا خداگاه آه ر ی*ب هاش که رول

 از لبم خارج شد 

که کنار گوشم بود ل*ب هاش رو به گوشم  همونطور

 گفت: یبا لحن خاصکردو کینزد



 جون دلم .... ی:احی_مس

 

 گردنم گذاشت  یل*ب هاش رو رو دوباره

 هم .... ی*د و گاهی*ب*و*س*یم* زیر یگاه

 

داشت ،و با دقت و  ینظم خاص هیکارهاش  همه

  رفتیمجلو متیمال

داغش مغزمو از کار انداخته بود  یب*و*س*ه ها با

اتاق رو  یونور آباژور فضا کیموز میمال یو صدا

 کرده بود  کیرمانت

 

حال خودم بودم که رد ب*و*س*ه هاش حس  یتو

  رهیتر م نییداره پا کردمیم

قفسه  یام رو قهی نیل*ب هاش که از ب یگرم

م *ن*ه ام نشست  عقلم به کل از کار افتادو قلبیس*

 ی*ن*ه ام میس* وارهیخودش رو به د جانیپراز ه

  دیکوب

 و



دکمه اول کتم نشست تمام توانمو جمع  یدستش رو 

 کردمو چشمم رو باز کردم و نگاهش کردم 

ابروهاش بود نگاهم  نیکه ب یاخم پر جذبه ا بااون

کرد ،انگار حرفم رو از چشم هام خوند ...که جلو 

*د و دستش ی*س*اومدو کوتاه اما داغ ل*ب*مو ب*و

 بم و مردونه اش گفت: یقلبم گذاشت با صدا یرو رو

 :آروم خانومم ... به من نگاه کن حی_مس

  تیاون وضع ینگاهش کنم تو تونستمینم

 بهش نگاه کردم  دمویباال کشهر جور شده نگاهمو اما

 ...گهیاز چند لحظه د دمیترسیبود که م نیا تیواقع

خوشگلم ؟دستشو باال  یهست ی:نگران چحی_مس

 موهام بردو گفت: نیاوردو ب

امشب با من  خوادی،دلت نم انی:بهم بگو مرحی_مس

... 

حرفش رو کامل بزنه ،داشت اشتباه فکر  نذاشتم

 کردیم

 گفتم   شدیکه از ته چا بلند م ییو با صدا اروم

 ... کمی.ی:نه ..من فقط انی_مر



 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 ... ترسمیم کمی:من فقط  انی_مر

*دو نفسشو یگونه ام رو ب*و*س* یبار رو نیا

 چشم هام نگاه کرد و گفت: یفوت کردو تو رونیب

 

  زمیبکش عز قینفس عم هی:حی_مس

 

 یک گفت رو انجام دادم و چشمم رو بستم و سع یکار

 از خودم دور کنم رو یترس لعنت نیکردم ا

 

منو از پشت ب*غ*ل کرد  دویکنارم دراز کش اومد

کرد ،باز هرم نفس هاو  کیسرشو به گوشم نزد

 شمیداغش بود که حال چند لحظه پ یب*و*س*ه ها

 رو برگردوند

 یبش تیاذ ذارمیخانومم؟من که نم ی:آرومحی_مس

 فدات شم ...

به عالمت مثبت تکون دادم که منو سمت  یسر

*د*ن یخودش برگردوند  دوباره شروع به ب*و*س*

 کرد ... گردنم



 

سپرده  حیتر شده بودم و خودم رو دست مس آروم

بودم که چطور با کاراش مستم کرده بود ،دکمه اول 

رو تند تر  یبعد یکتم رو اروم باز کرد اما دکمه ها

... 

 

 یبودم سر انگشتش رو ازباال دهینپوش یچیکتم ه ریز

من  یو برا دیشکمم اروم کش ی*ن*ه ام تا رویس*

 ا گذاشت  رو به ج یرد داغ

 

 حیرو بسته بودم و حاال با هر ب*و*س*ه مس چشمم

لب هام  نیار ب یبدنم آه یو گذاشتن لب هاش رو

  ومدیم رونیب

 

 یکه منو از خود ب رفتیماهرانه و با دقت جلو م انقدر

دلم  یترس خواستن تو یخود کرده بود و حاال به جا

 کاشته بود 

 



خودش رو به ل*ب هام رسوند ،و پر حرارت  دوباره

 یحرکت رو ی*د دستام که تا االن بی*ب*و*س*یم*

ملحفه تختش رو چنگ  یتخت افتاده بود تنها گاه

 کوتاهش بردم  یمو ها یرو باال اوردم و تو زدیم

 

تر  یو طوالن قیتر شدو عم یکار من جر نیا با

 *د ی*ب*و*س*یم*

انقدر که  بردمیت مکردن باهاش واقعا لذ یهمراه از

 رو باز کردم  رهنشیپ یمتوجه نشدم چطور دکمه ها

 

فاصله  یل*ب*م زدو کم ی*و*س*ه اخر رو روب

 رو دراورد رهنشیحرکت پ هیگرفت با

و سرشانه و شکمش  نهیس یکه با عضله ها چشمم

کرده بودم  دایپ حیکه به مس یحس خواستن نیخورد ا

 شد .... شتریب

 

مردونه اش  نهیس یدستمو روزد  مهیروم خ دوباره

 گذاشتم وچشمو رو دوباره بستم

 بدنم رو غرق ب*و*س*ه کرد  یهمه جا دوباره



خود کرده بود که متوجه نشدم  یمنو از خود ب انقدر

 یتخت افتادو لحظه ا نییلباس هامون پا هیچطور بق

لب هام  نیاز ب یشکمم حس کردم آخ ریرو ز یدرد

 ساکت شد ... حیمس یخارج شد که صدام با لب ها
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واسم نمونده بود که  یجون گهیخسته بودم و د انقدر

 شب رو چطور به صبح رسوندم  دمینفهم

 

 شدم  داریاز خواب ب حیمس یهاو صدا بانوازش

 دارمیب زدویبود ...چقدر قشنگ صدام م ایرو انگار

 ... کردیم

 

  انمینفسم ، مر:حی_مس



 یرو باز کردم و سمتش برگشتم و تو چشمم

دلم  ریز یلحظه ا دنمیبا چرخ دمیآ*غ*و*ش*ش چرخ

 صورتم از درد جمع شد  دویکش ریت

 :آخ ...انی_مر

 شدو گفت: زیخ میتخت ن ینگران رو حیمس

 کنه؟یدرد م تییزم؟؟؟جایعز یشد ی:چحی_مس

 

 یصبر کردم نا از دردش کم بشه اما انگار ب یا لحظه

چشم هام جمع شده  یبود ،از دردش اشک تو دهیفا

 بود

 چشم هام هول کرده ب*غ*ل*م کرد دنیبا د حیمس

 شده؟ ی:آروم خانومم ،بهم بگو چحی_مس

 ... کنهیدرد م یلی:دلم خانی_مر

 

اروم  دویشکمم کش یرو یداغش رو دوران دست

 گفت:

  زمیببرمت دکتر عز:لباس بپوش حی_مس

 ... شمیخوب م ستین یاجی:نه احتانی_مر



  میبپوش بر زمی:عزحی_مس

 نی...تنها هم ستیمن لباس همراهم ن حی:مسانی_مر

 کت شلوار همراهمه ... هی

 

 نگاهم کرد یلحظه ا رهیخ

شکمم برداشت و گفت که االن بر  یرو از رو دستش

  گردهیم

بود رفت و  سیکه مطمنا سرو یشدو سمت درب بلند

 آب  ریش یپشت سرش صدا

 از چند لحظه برگشت  بعد

 

بودومطمنم  حاال رنگ به  ادیز یلیدل دردم خ واقعا

 ریحرف سمتم اومدو دستش رو ز یرو نداشتم ... ب

 زانوم و پشت کتفم گذاشتو مثل پر کاه بلندم کرد 

دلم  ریکه ز یبزنم که با درد یاومدم حرف دهیترس

 نشست ساکت شدم

برهنه اش  نهیرفت ،سرم رو به س سیسرو سمت

 کردم  میچسپوندم و صورتمو قا



 

به تن  یهنوزم لباس نکهیو ا شبید یآور ادی با

 نداشتم خجالت زده ام کرده بود

  دیحموم که رس به

وان  یبذاره اما خودش رفت تو نیکردم منو زم فکر

اب گذاشت و  یپاش تو نیپر از اب نشست و منو ما ب

 اش  نهیداد به س هیتک

 

اش  نهیپشت ب*غ*ل*م کرده بودو سرم رو به س از

 دادم  هیتک

 آزاد کرد  یگرم بودو عضالت گرفته ام رو تا حدود آب

 شکمم آرومم کرده بود یرو حیدست مس حرکت

و سرم رو به  ختمیطرف شونه ام ر هیرو  موهام

 یداغش رو یهمون طرف کج کردم که ل*ب ها

 شدگردنم نشست و جدا ن

 

اون  ی،واقعا تو دمیکش قیرو بستم و نفس عم چشمم

حالم رو بهتر کرده بودو از  یلیآب خ یو گرم طیشرا

 نبود  یخبر شیاون حال چند لحظه پ



 

و  میهست یتیاالن تو چه وضع نکهیجاش با فکر ا به

حرکت دستش باز داشت  دادویبهم م حیکه مس یارامش

 ...کردیاز کنترل خارجم م
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 :حیمس

 

 ...دادیم ی*ب هاش طعم زندگل

هر  کنمیدختر نگاه م نیصورت ا یاز اجزا کیهر  به

 کردیقلبم رسوخ م یتو شتریلحظه حس خواستنش ب

 

 که کامل مال منه... کردمیحس م شتریلحظه ب هر

 کیتار یکه در حال پخش بود و فضا یمیآهنگ مال 

عروسک  نیروشن اتاق با نور اون آباژور و ا مهیو ن

 شونیتخت پر یبلندو مواج که رو یبا اون موها



ب*غ*ل*م بود همه دست به دست هم داده  یبودو تو

 بود و کمر به قطل من بسته بود ...

 

گرفتم گونه اش رو  انیکه کنار مر یآرامش با

آغوشم گرفتمش و چشمم رو  ی*د*م و تویب*و*س*

 بستم 

 

و  دمیخواب ادشیشکرت ...چه شب ها که با  ایخدا

آغوشم دارمش و صبح  یکه تو دمیخواب د یگاه

 پتو رو بغل کردم ایشدم متوجه شدم متکا  داریب

شده و حاال  لیتبد تیها به واقع ایرو نیکه ا شکرت

هر لحظه عطر  تونمیمن تمام و کمال دارمش و م

 موهاش رو نفس بکشم ....

 

شدم متوجه ساعت شدم ،که  داریکه از خواب ب صبح

  دادیصبح رو نشون م میساعت هشتو ن

 میجام آروم ن یسرش بود تو ریکه دستم ز همونطور

 شدم و به صورتش نگاه کردم  زیخ



 ی*د*م کمیشدم آروم سر شونه اش رو ب*و*س* خم

 همون حالت نگاهش کردم ... یصبر کردمو تو

تکرار بود رو با  یرو که رو یشبید کیموز همون

برگشتم  انیدوباره سمت مرخاموش کردم و موتشیر

ب*غ*ل*م  یوآروم  صداش زدم  تو اوردمی،طاقت ن

 و اروم چشم هاش رو باز کرد ... دیچرخ

 

آغوشم  یهم رفت نگران تو یاخم هاش تو اما

 حالش شدم  یایگرفتمش و جو

 اشک جمع شده بود ... شییایدر یچشم ها یتو

 

کنم  کاریچ دونستمیو دست پاچه نم یلیشدم خ نگران

که به فکرم  یزیو تنها چ کنهی،گفت که دلش درد م

 بود که ببرمش دکتر ،اما مقاومت کرد  نیا دیرس

 

 عضالتش گرفته باشه  دیخودم فکر کردم شا با

شدمو سمت حموم رفتم وان رو پراز آب ولرم  بلند

خودش  یکه رو یکردمو برگشتم به اتاقم ،ملحفه ا



زانو پشتش  ریبود رو کنار زدم و دستمو ز دهیکش

 انداختم و بلندش کردم 

داده بودو  هیام تک نهیحرف سرش رو به س یب

  کشهیخجالت م دونستمیم

که واسم مهم بود بهتر شدن  یزیاالن تنها چ اما

 حالش بود

 

آغوشم  یرو تو انیدادم ،مر هیوان نشستم و تک یتو

 دادم  هیگذاشتم و به خودم تک

 رهیشکمش گذاشتم و دا یداخل اب بردمو رو دستمو

  دمیشکمش کش یوار رو

 هیکتفم گذاشته بودو موهاش رو  یرو رو سرش

  دیطرف کش

 

 زدیو رگ گردنش که نبض م دشیگردن سف دنید با

به سمت خودش  شتریهر لحظه منو با هر نبض ب

  کشوندیم

 نیا یتو خواستیدر مقاومت داشتم و دلم نم یسع

 برم  شیپ شتریحالش ب



رگ گردنش به  یآخر سر با گذاشتن ل*ب هام رو اما

 شتریخودم که اومدم متوجه شدم کارم از ب*و*س*ه ب

 رفته .... شیپ

 

رو سمت  انیآوردم و صورت مر رونیاز اب ب دستمو

 خودم چرخوندم 

 ؟ی:بهترحی_مس

لب هاش نشست و سرش رو به  یرو یزیر لبخند

 عالمت مثبت تکون داد 

 آغوشم فشردمش و چشمم رو بستم  یتو شتریب

آغوشم باشه من  یتو یبود که اونجور سخت

 مقاومت کنم 

هر طور بود خودمو کنترل کردمو اروم از پشتش  اما

دوش پنج  هی عیبلند شدم و سمت دوش رفتم و سر

حوله ام رو  زیرخت او یگرفتمو از رو یا قهیدق

  دمیبرداشتم و پوش

 



که مثل  کردمیاهش منگ گرفتمیکه دوش م یمدت تمام

 یچشم هاش رو بسته بودو دستش رو رو یعروسک

 شکمش گذاشته بود ...

 

کنترلم از دستم  گهید موندمیم شتریب یلحظه ا اگه

 ... شدیخارج م

 و قبل از خارج شدنم گفتم: دمیپوش حولمو

اب بمون که عضالتت که گرفته  یتو کمی:حی_مس

  یخانوم بگو حوله بهت بدم یاروم باز شه دوش گرفت

 

به عالمت مثبت  یکه چشمش بسته بود سر همونطور

و  دمیکش یقیتکون داد،از حموم خارج شدمو نفس عم

 مویکردم ،سمت کمدم رفتم ،شلوار اسلش توس یپوف

هم برداشتم و بعد  درویجذب سف شرتیت هیدراوردم و 

پشت  یو حوله رو رو دمیاز خشک کردن بدنم پوش

 انداختم تا خشک شه  یدر

نم ناک شونه زدم  یرفتم و با همون موها نهییآ سمت

 عطر زدم ، یو کم



ملحفه نگاه  یتختم رفتم و به اون لکه قرمز رو سمت

 کردم 

 لبم نشست  یرو یلبخند

رو جمع کردم و برداشتم سمت کمدم بردمو ته  محلفه

 کنم  شیکار هیکمد گذاشتم که در فرصت مناسب 

 یدم ،لباس هاتخت برگشتم و تخت رو مرتب کر سمت

خودم  یتخت بودو همراه لباس ها نییرو که پا انیمر

 تخت گذاشتم  یبرداشتم و رو

 

سمت کمدم رفتم  کردیکه اروم صدام م انیمر یصدا با

 که داشتمو برداشتم و سمتش رفتم  یحوله اضافه ا

  زمی:جونم عزحی_مس

 ؟یدی:حولت رو مانی_مر

 :نوچ حی_مس

 :چرا؟انی_مر

 ؟یخال ی:خالحی_مس

  کردینگاه کردم که متعجب نگاهم م بهش

 خنده گفتم: با



 ... ایبوس مهمون نکرد هی:تو هنوز منو حی_مس

 نگفت  یزیهاش گل انداخت و چ لپ

 و صورتمو سمتش گرفتم  دمیجلو کش یکم خودمو

 نشدم مونی:بدو تا پشحی_مس
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 :انیمر

 

ل*ب هاش   یبدنم و گرم یت هاش رودس حرکت

برده بود و به جاش حس  ادمیگردنم درد دلم رو  یرو

 دلم کاشت  یرو تو حیلذت بودن با مس

 

که آروم گرفتم بلند شدو سمت دوش رفت  یاز مدت بعد

 دادم  هیچشمم رو بستم و سرم رو به وان تک

با بسته شدن اب متوجه شدم دوش گرفته و داره  

  رهیم



  کردمیاش رو حس م رهیت نگاه خمد تمام

 یهرچ دونمیخجالت نم ایاون حس آرامشه  دیشا اما

 چشمم رو باز کنم  ذاشتیکه بود نم

از  ریبمون و بعد دوش بگ گهید کمی نکهیگفتن ا با

 رفت رونیحموم ب

 

 یکه عاد کردمیموذب بودم اما وانمود م یاالن کم تا

 یام وراحتم ،با رفتنش چشمم رو باز کردم و کم

 شکمم رو ماساژ دادم 

رفتنش انگار اون ارامشه کم تر شد و درد دلم باز  با

 شروع شد اما کم تراز قبل بود 

 

بلند شدم وسمت دوش رفتم ،اب رو ولرم کردمو  اروم

رو صدا زدم که  حیو مسدوش گرفتم ،سمت در رفتم

  ارهیحولشو واسم ب

 

اما با حرفش متعجب نگاهش کردم که صورتش  اومد

 رو جلو آوردکه ب*ب*و*س*م*ش



بود که صورتم رو جلو  ییرویچطورشد چه ن دونمینم

 *د*م*ش یبردم و ب*و*س*

 شد خیشروع کرد به ضربه زدن و دست هام  قلبم

 زدو گفت: یذوق سمتم برگشت و چشمک با

 ...دیچسپ یلیخ ی:مرسحی_مس

 

لرزان حوله  یرفت با دستانلبخند حولشو سمتم گ با

رو از دستش گرفتم و داخل برگشتم حوله رو دورم 

 اومدم رونیو اروم از حموم ب دمیچیپ

 

 یلباس یشبید یلباس ها نیافتاد که جز هم ادمی تازه

 همراهم نبود 

جذاب  یتخت نشسته بودو با لبخند یکه رو حیمس به

 نگاه کردم کردینگاهم م

 زدمو سمت تخت که لباس هام روش بود رفتم  یلبخند

 ؟ی:بهترحی_مس

  کمی:آره انی_مر



 ریتخت برداشتم ،ز یاز رو رمویزده لباس ز خجالت

نگاه کردم که چطور رد کارام رو  حیبه مس یچشم

  کردیدنبال م

 

امروز صبح اون وان پر از اب  یحت ای شبیوجود د با

 هنوز همراهم بود یخجالت لعنت نیاما ا

 من کنان گفتم: من

 ؟یروتو اون ور کن شهی:مانی_مر

 باال انداخت و گفت : ییابرو

 ؟ی:واسه چحی_مس

 :لباس بپوشم ...انی_مر

ام که تموم شد بلند شدو سمتم اومد پشت سرم  جمله

 بودم ستادهیحرکت ا یقرار گرفت و من ب
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برهنه ام  یبازوها یدستاش رو دو طرف رو دوتا

 قیکردو عم کیگذاشتو صورتش رو به گوشم نزد

حرف دستش رو سمت حوله  یو ب دینفس کش

بودم بردو اروم بازش  دهیچیکه دورم پ یرنگ یزرشک

 کرد که با دستم مانعش شدم 

که لبهاش رو به گوشم چسبونده بود  همونطور

که لب هاش موقع حرف زدن به گوشم  یجور

 گفت؛ خوردیم

 

که عاشقتم و از  ی؟؟منیکنی:از من پنهون محی_مس

 محرم تر؟؟؟ یهر محرم

 رونیحرفش دستم شل شدو حوله رو از تنم ب نیباا

  دیکش

 از دستم گرفتو تنم کرد و از پشت بست  رمویز لباس

 

داشتم کتم  دمیپوشتخت برداشتم و یاز رو شلوارمو

با حوله کنارم نشستو شروع  حیو مس کردمیتنم مرو 

 کردن موهام کرد به خشک



تکون  دادویموهام سوق م یارامش دستشو ال با

لبم نقش بسته  یرو یکارش لبخند نیو ازا دادیم

 بودو سراسر وجودمو ارامش گرفته بود

  

نم موهام رو گرفت بلند شدو حوله رو  یکه کم یوقت

 کنار حوله خودش انداخت و قفل دررو اروم باز کرد 

 تخت نشست  یبرگشت کنارم رو و

 اش رفتم  نهییآ سمت

 برگشتم  حیگردنم شوکه سمت مس دنید با

 کبود بودو واقعا مشخص بود  نییگوشم به پا کنار

  ،یکبود نینگاه کردم که ا نهییبه خودم از ا دوباره

  دیکشیرو به رخم م شبمونید

 رو به دندون گرفتم لبم

 برگشتم و گفتم: حیمس سمت

 از شونت استفاده کنم؟ شهی:مانی_مر

هرچه ک  یبپرس ستیالزم ن زمی:اره عزحی_مس 

 هست مطلق به توه ...

 برگشتم  نهییزدم و سمت آ یلبخند



 نم ناکم رو شونه زدم  یبرداشتم و اروم موها شونشو

کش مو هم همراهم نبود آه از  یحت نکهیا یادآوری با

 نهادم بلند شد 

 باز شالمو بپوشم ... یموها نیباا یچطور حاال

باز  یروسر ایشال  ریعادت نداشتم موهام رو ز اصال

  بستمشونیم شهیبذارم هم

پوشوندن گردنم موهام رو جلو اوردم و  یبرا ناچار

 ام انداختم  نهیس یرو

بودم امارنگ  صورتم به  خودم نگاه کردم ،خوب به

 بفهمن چمه ... دمیترسیم زدویم یدیسف

 

 بود  میساعت نگاه کردم نه و ن به

 که گفت: حیمس یصدا با

 م؟ی:برحی_مس

 میتکون دادمو از اتاقش خارج شد یسر

 یبا سنگ ها چیمارپ یگرفت و سمت پله ها دستمو

 نییرنگ برد و اروم از پله ها پا یینرده طال دویسف

  میرفت



 

  ومدیو راحله جون از آشپزخونه م نایمت یصدا

که وارد  یبود که از درب ورود یجور خونشون

و  یجا کفش هیراه رو نسبتا بزرگ بودو  هی یشدیم

حال  هیبا  یشدیو چند قدم ک وارد م یجا کفش هی

  یشدیبزرگ و ال مانند رو به رو م یلیخ

به  خوردیسه تا پله م یقدم جلو تر از جا کفش چند

در که به آشپزخونه ختم  هیپاگردو  هیمت راست و س

  شدیم

بود که  چشونیمارپ یهمون در رو به باال پله ها کنار

  کردیرو به باال وصل م نییطبقه پا

دست مبل ال  هیچپ همون حال ال مانند بود که  سمت

 یشده بودو کم دهیچ ونیزیتلو یقهوه مخمل روبه رو

 لیدست مبل است هیدر راس  یرفتیسمت راست که م

نفره ست همون مبل ۱۲ یناهار خور زیم هیو  ییطال

 یلیو خ ستادهیساعت ا هیگرامافون و  هیها بود با 

رو دو چندان  نخونشو ییبایکه  ز گهید یها زیچ

 کرده بود

 



بودم اما هرچه که بود  دهیرو هنوز ند آشپزخونشون

 نداشت  دید ییرایازش خوشم اومد که به پذ

با استقبال گرم راحله خانوم  مینه که شداشپزخو وارد

  میرو به رو شد نایمت

مدام مثل  کردنیکه بتول صداش م یخانوم همون

جلو دستم  یزیچ هیو هر بار  دیچرخیپروانه دورم م

کنارم نشسته بودو  حیاز اون طرف هم مس ذاشتیم

  دادیو دستم م گرفتیمدام لقمه م

 یلیخ حیاما مس دمیکشیراحله خانوم خجالت م یجلو

 ... دادیبه لقمه گرفتنش ادامه م لکسیر
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 یادیز زیخوردن صبحانه که بخاطر درد دلم چ بعد

 یت یو جلو میرفت منیسمت نش ینتونستم بخورم همگ

  مینشست یو

 



 نداختمیام م نهیس یموهام رو مرتب رو یاز گاه هر

 دا گردنم معلوم شه ...که مبا

و  میحرف زد یو راحله خانوم از هر در نایمت با

که  یوزمان حیمس یها یبچگ شتررازیراحله خانوم ب

 ... گفتیزنده بود م حیمس امرزیپدر خداب

 

بلند شدو از پله ها باال رفت چند لحظه بعد  حیمس

 صدام زد 

و از پله هااروم باال رفتم و به اتاقش  گفتمیاجازه ا با

 باز بود  مهیدرب اتاقش ن دمیکه رس

 دورو به جلو هول دادم و اروم گفتم: یکم

 

 ؟یصدام زد حی:جانم مسانی_مر

 داخل برداشتم  یقدم

 تو  ای:اره خانومم بحی_مس

 داخل و درو بستم  رفتم

 :جانم انی_مر



شرت  یو همون ت یشلوار مشک هینگاه کردم ، بهش

بودو  دهیتنش بود پوش شیکه چندلحظه پ یدیسف

که  یتخت بود در حال یرو شیکاپشن چرم قهوه ا

جلو اومدو  کردیحلقه و ساعت ستمون رو دستش م

و منتظر بودم حرفش رو  کردمیمن تنها نگاهش م

 بزنه 

 

 کردو دستمو گرفت : ریو خودش اس وارید نیب منو

 یکار فور هیاالن زنگ زدن  زمیعز دی:ببخشحی_مس

 اومده مجبورم ک برم  شیبرام پ

صورتم و گرم اما کوتاه ل*ب*م  رو  یشد رو خم

 *دیب*و*س*

 زدمو گفتم : یلبخند

 نیمنم برم خونه؟ باا شهیسرت ،فقط م ی:فداانی_مر

 سختمه ... کمیلباسا 

منتظرم  نییپا ای:باشه خانومم شالتو بپوش بحی_مس

 دنبالت ... امیاما شب اماده باش م

*د و ازم فاصله گرفت یبار گونه ام رو ب*و*س* نیا

 سمت دررفتو از اتاق خارج شد



 

رفتم  نهیتختش رفتم ،شالم رو برداشتم و سمت ا سمت

 بافتم و شالم رو سرم کردم  سی،موهام رو گ

 بهتر بود  یکم ینطوریا

 حیو حلقه ام رو دستم کردم و کت شلوار مس ساعت

م رو برداشتم و از و گل فیرگالش گذاشتم ،ک یرو رو

 اتاقش خارج شدم 

 

بلند شدن  نایرفتم که راحله خانوم ومت نییپله ها پا از

... 

 

  زمیعز یموندی_راحله:کاش تو م

ممنون ،برم لباس هام رو عوض  ادهی:وقت زانی_مر

  شمیکنم باز مزاحمتون م

 دخترم خونه خودته .... هیچه حرف نی_راحله:ا

 

سمت جا  حیکردم با مس یکردمو خداحافظ تشکر

 مویپاشنه هفت سانت یو کفش ها میرفت شونیکفش



سمت  میو اروم از خونه خارج شد دمیدوباره پوش

و با سرعت از  میو سوار شد میرفت نگشونیپارک

 .میخونشون دور شد

 

 کردمیساکت بودو حس م حیمس ریطول مس یتو

 نگرانه 

 سمت بازوش بردمو اروم گفتم: دستمو

شده؟نگران به نظر  یزیچ زمی، عز حی:مسانی_مر

  یرسیم

 کوتاه زدو کفت: یسمتم برگشت و لبخند 

 :نه خانومم خوبم ..حی_مس

 متقابال بهش زدمو یلبخند

 ایرو یکه به خونه پدر یجام برگشتم ، بعد از مدت سر

کرد که  دیکردم و باز تاک یخداحافظ حیاز مس میدیرس

 شدم  ادهیپ نیدنبالم و از ماش ادیشب م

 یشد درو باز کنن و بعد رفتنم به داخل صدا منتظر

 گواه از رفتنش داد نشیماش
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 :حیمس

 

رفته بود که با  ادمیرو کارخونه نرفتم و اصال  امروز

معاونم هماهنگ کنم که حواسش به اوضاع و اطراف 

 باشه 

 

دم که کارهام رو بو انیغرق بودن با مر انقدر

 فراموش کرده بودم 

پا  یرو از رو میشدمو سمت اتاقم رفتم و گوش بلند

 برداشتم و با اثر انگشتم قفلش رو باز کردم  یتخت

 هیکه باهاشون مدت یکال از کالنتر سیدو م دنید با

 شمارشو گرفتم  عیهماهنگم سر

  انمهری:سالم جناب کی_محمود

 :سالم جناب سروان حال شما حی_مس



براتون  انمهریک ی:شکر خدا خوبم ،اقای_محمود

 خوش دارم  یخبرها

 باشه ... ری:خحی_مس

اثر انگشت و اون  قیاز طر می:ما تونستی_محمود

اثر انگشت اون  دیما داد لیکه شما تحو یدیدسته کل

 دایبزنه پ شیکارخونه شما رو ات خواستیکه م یکس

 ... میکن

 

 باشه  تونهیم یلم نبود که بدونم کار کتو د دل

 بود؟؟ ی:خوب جناب سروان کار کحی_مس

 یحضور نجایا دیاریب فیتشر شهی:اگه می_محمود

 خدمتتون  کنمیعرض م

  رسمی:چشم اساعه خدمت محی_مس

 :روز خوش ی_محمود

 رو سر جاش گذاشتم ... میگوش

 ... هیکار ک یعنیخدا  یا

کمد لباس هام رفتم ،شلوارمو با شلوار کتان  سمت

رگال کاپشن چرم قهوه  یعوض کردم و از رو یمشک



 رونیتخت گذاشتم و از اتاق ب یبرداشتم و رو مویا

 انینگاه کردمو مر نیینرده ها به پا یرفتم و از رو

 رو صدا زدمو برگشتم اتاقم 

 

 یاومد ازش معذرت خواستم که کار قهیاز چند دق بعد

 اومده مجبورم برم  شیپ

که روز بعد از  نویا رهیبگ دهیباعقل بود که ناد انقدر

 تنهاش گذاشتم  یعقدمون رو بخاطر کار

خوش فرمش که هر  یاز اون لب ها خواستیم دلم

  رمیبگ قیکام عم هی دیکشیلحظه منو سمت خودش م

  شهینم خوادیاونچه که دلت م شهیکه هم فیح اما

بوسه کوتاه اکتفا کردمو کاپشنم رو برداشتم  از  هی به

رفتم و مامان با  نییاتاق خارج شدمو از پله ها پا

بودم متعجب نگاهم  دهیپوش رونیکه لباس ب دنمید

 کردو گفت:

 مادر؟ یریم ح؟کجای_راحله:مس

 برم  دیاومده مامان با شیواسم پ ی:کارحی_مس

 مونه؟یم انی_راحله:مر



که لباس هاشم  ینور یه اقاخون برمشی:نه محی_مس

 عوض کنه 

 ... گهیبمونه د دمی:خوب من بهش لباس منای_مت

 جوجه ... ارمشی:شب محی_مس

 یقدم ها یگفت ،با صدا یزدو باشه ا یلبخند نایمت

 نییسمت پله ها برگشتم که اروم از پله ها پا انیمر

  ومدیم

 کردن  یرفت و خداحافظ نایمامان و مت سمت

 

 یتخت گاز روندم تا خونه اقا مویشد نمیماش سوار

  ینور

دنبالش  امیبهش گفتم که شب م یخداحافظ موقع

شد منتظر موندم تا رفت داخل  ادهیگفت و پ ی،باشه ا

 یگاز فشردمو سمت همون کالنتر یو بعد پامو رو

 رفتم 

 

رو چند متر جلو تر  نیماش دمیکه رس یکالنتر به

خودم رو به بلند  یبا گام ها ادهیپارک کردمو پ

 رسوندم  یکالنتر



 

 یمعطل شدن و انتظار باالخره با اقا یاز کم بعد

 رو به رو شدم  یمحمود

 نی:خوب جناب سروان پشت تلفن که بهم نگفتحی_مس

بفهمم کار  خوادیدلم م یلیکه خ نی،االن بگ هیکار ک

 ...هیک

 

اثر انگشت  ی:همونطور که گفتم از روی_محمود

که بخاطر چندر غاز دست به  یخالفکار هیبه  میدیرس

  زنهیم یهر کار

خونه  یو امروز صبح تو میشییهست که پ یروز چند

 ... میکرد رشیاش غافل گ
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 دوی:جناب سروان همون موقع که من دست کلحیمس

و  دیکه نتونست دیاون نامه رو که بهتون دادم گفت

 نشده ... رتونیدستگ یزیچ



 حرفم اومد و گفت: ونیم

و امتحان کردن  گهی:بله اما باچند بار دی_محمود

محو از  یلیخ میکن دایپ یاثر انگشت میبلکه بتون نکهیا

که به من  یاما اون نامه ا میکرد دایپ دیدسته کل یرو

 به ما کمک کرد  شتریاون ب دیداد

 دنیاثر انگشت و د یکه برا یبگم که اون روز نمیا

 ریرو که ز یخودکار میاوضاع کارخونتون اومده بود

 ی،اثر انگشت واقع میرو برداشت میکرد دایپ زتونیم

به اثر انگشت  میدیو رس میرو از اون خودکار گرفت

بازداشت گاه ما  یکه االن تو یبا سابقه ا ییاقا نیهم

 هست ...

 

 تکون دادم  یسر

 یهم گفته؟مشکلش با من چ یزی:خوب چحی_مس

رو سر کارخونه من  ییبال نیهمچ خواستهیوده که مب

 اره؟یب

 :فعال که نم پس نداده ی_محمود

 نمش؟یبب شهی:محی_مس

 فکر کردو گفت: یکم



 کوتاه فقط  یلی:خی_محمود

رو صدا زدو گفت  یسرباز یگفتم که محمود یا باشه

  ارهیکه مرد رو ب

 

 یبا پام رورون پام گذاشته بودمو یدستمو رو کف

کف اتاق ضرب گرفته بودم و سرم  یها کییموزا

 بود نییپا

که به در خورد سرم رو باال اوردمو نگاهم  یتقه ا با

 رو به در دوختم 

که وارد اتاق شداخم هام نا خداگاه به  یمرد دنید با

 هم گره خورد 

سرباز رو مرخص کردو مرد دستبند به  یمحمود

نشست و نگاهش رو  مییرو به رو یصندل یدست رو

 دوخت  نیزم به

معروف  یهوشنگ گالب دره ا ی:خوب اقای_محمود

که رو به  ییاقا نیا یدونیدست درست م یبه هوش

 ؟ هیروت نشسته ک

 یبه باال نگاه نیینگاهش رو باال اورد و از پا مرد

 بهم انداخت و گفت:



 بشناسم ؟؟ دی_هوشنگ:نه اقا از کجا با

و کارخونش یخواستیکه م هیاقا همون نی:ای_محمود

  یبزن شیآت

دوباره به من نگاه  یکه با حرف محمود هوشنگ

 کردو گفت:

 کار ما نبوده  می_هوشنگ:اقا ما که گفت

 داد زد  یعصب یمحمود

اون برگه و دست  ی:پس اثر انگشت تو روی_محمود

؟هان؟د حرف  کردیم یاون خودکار چه غلط دویکل

 بزن ...

 

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا هوشنگ

  یزی..چی_هوشنگ:من ک گفتم،حتما تشابه

 زدو گفت: زیم یرو یبار محمود نیا

بار تشابه  کیمن  یتمام سابقه کار ی:توی_محمود

 اشتباه رخ نداده  ای

 

 شدو سمت در رفتو رو به هوشنگ گفت: بلند



 دیبا یخالص ش نجایاز ا یخوای:اگه می_محمود

 ... یریبگ تیاقا رضا نیازا

 رفت رونیب گفت و از اتاق نویا

 

 فکر فرو رفت  یتو دویبه گردنش کش یدست مرد

 ظیمدت با همون اخمم که لحظه به لحظه به غل تمام

 نزدم  یو حرف کردمینگاهش م شدیشدنش اضافه م

که خودش  زدمینم یو حرف کردمیهم نگاهش م هنوز

 دهنش رو وا کردو گفت:

 

[ ,02.12.17 10:31] 

 296#پارت

 

 دیجناب سروان بگ نیبه ا یزیچ هی:آقا شما هوشنگ

 ... کننیکه حرف من رو باور نم شونیا

  کنمی:منم حرفت رو باور نمحی_مس

 به باالش انداختمو ادامه دادم  نییاز پا ینگاه



که  یبا همون زنهیکه مو نم کلتی:قدو هحی_مس

 کارخونه گرفته  یمخف نیدورب

رتت رو که صو یکارت وارد یانقدر تو یمنته

به اصطالح دست  ی،اما اقا یکه لو نر یپوشوند

بد  ریو گ یبر یآب ریز یبار رو نتونست نیدرست، ا

 ... یافتاد یآدم

 

 کردیداد م یاز سرو روش ب یکه کالفگ هوشنگ

 گفت: یعصب

کنده  هیبده غال قض تیرضا دهی_هوشنگ:پدرآمرز

  ستیشه من که گفتم کار من ن

تمام اسناد و  ؟یو معلق باز ی:جلو قاضحی_مس

 ییاثر انگشتت عجب رو یکار توه حت گنیمدارک م

بوده  یهدفت چ ی...تا نگ یکنیکه باز انکار م یدار

 ... ستمیبده ن تیرضا

 برم که کالفه گفت: رونیشدم که از اتاق ب بلند

  گمیبرادر من م نی_هوشنگ:بش

 لب غر زد  ریز

 ... کهیتو روحت زن ی_هوشنگ:ا



زر زر  ی:بلند تر حرف بزن منم بشنوم چحی_مس

 ؟یکنیم

 رو باال اورد و نگاهم کرد  سرش

 گفت: یعصب

،مجبور شدم بخاطر پول  ضهی_هوشنگ:بچم مر

 داروش وگرنه ...

 انداخت و ادامه داد: نییرو پا سرش

 ... مردی_هوشنگ:وگرنه م

 گفتم: دمویهم کش یتو اخمامو

 نیازت خواسته که همچ یکس یعنی:پس حی_مس

 ؟یبکن ویکار

 رو به عالمت مثبت تکون داد سرش

 ؟؟؟ی:کحی_مس

 رونیبده زن و بچه من ب تیکن رضا یی_هوشنگ:اقا

 منتظرمن  نجایا

 داد زدم : یعصب

 ؟یک دمی:پرسحی_مس

 تکون دادو گفت: یسر کالفه



...  انای..د ناید قایدق ادینم ادمی_هوشنگ:اسمش رو 

 ... انایاها دا

از شدت  دیکه گفت برق از سرم پر یاسم دنیشن با

دستم مشت شده بود و ضربا قلبم باال رفته  تیعصبان

 بود ونفس هام نا منظم ....

 ریکه خودم رو آروم کنم اروم ز دمیکش یقیعم نفس

 لب گفتم:

 بود؟ نیکه اسمش هم ی:مطمنحی_مس

 _هوشنگ بله اقا ....

 گفت: یبهت چ قای:دقحی_مس

 زن و بچم.... یدیم تیرضا می_هوشنگ:اقا بهت بگ 

فرود  یدسته صندل یمشت شده ام رو رو دست

 اوردمو داد زدم 

 گفت!؟ ی:گفتم بهت چحی_مس

 وارد اتاق شد  مهیسراس یداد من محمود با

 اقا رو ببر  نیا ایب نجا؟سربازی:چه خبره ای_محمود

که به من  یوارد اتاق شدو هوشنگ رو در حال سرباز

 بدم رو برد  تیکه رضا گفتیم



  دمیداخل موهام کش یدست یعصب

گفت که  یچ انمهریجناب ک دی:آروم باشی_محمود

 د؟یختیبه هم ر ینجوریا

 

 انایکردمو گفتم که دا فیسروان تعر یرو برا ماجرا

 از مادر سوا ... یکیمنه از پدر  ینا تن یدختر عمو

 

شما با شما  یدختر عمو نکهی:علت ای_محمود

 انمهر؟یکجناب  هیدشمنه چ

که به  زنمیحدس م کی،اما  دونمینم قای:دقحی_مس

 ... کهینزد یلیخ نییعقی

 ؟ی:چی_محمود

رو تا  یمسخره و زورک یاون نامزد یماجرا

 کردم  فیتعر یمحمود ینقششون رو سربسته برا

 :واقعا مسخرس...حی_مس

که  یارث یکه برا دی:شما از کجا متوجه شدی_محمود

 دن؟ینقشه رو کش نیا دهیبه شما رس



من از همون اولش هم با پدر  ینا تن ی:عموحی_مس

  شتریپدر بزرگم ب نکهیمن سر ا

 یبود لج بودو ناراض دهیرو به پدر من بخش اموالش

داشت که سر پدر من کاله  نیدر ا یهم سع شهیهم

 ... ارهیاموالش رو از دستش در ب یجور هیبذاره و 

 ونشونیبا هم مدوتا برادر  نیهم ا یچند سال یحت

 ی،بعد فوت پدرم عمو ساختنیشکرآب بودو با هم نم

 تر از مادر ... زیعز هیبنده مهربان شدن و دا

جناب  رهیگیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه

 یتالف ی....حاال هم برا شناسمیسروان من عموم رو م

هم خواسته من رو  دیشا ایکه داشته  یهر هدف ای

 .... ختهیکنه کف سالن کارخونه من نفت ر دیتهد

 

اقا رو  نیپرونده ا دستیچیپ ی:موضوع کمی_محمود

از  ییکنن بازجو یدگیداد سرااونجابهش رس فرستمیم

که حرف بزنه و  یدر صورت دنیاقا رو هم انجام م نیا

 یپا سهیکن به شما گفته رو بنو ییزایهمه چ

پاسخ  دیخودش با گهیاش د هیو بق رهیدخترعموتون گ

 گو باشه ...

 .. دینذار خبریپس منو ب ارخوبی:بسحی_مس



 ، فقط  انمهری:حتما جناب ک ی_محمود

 نگاهش کردم که ادامه داد یسوال

 دیعنوان سمت دختر عموتون نر چی:به هی_محمود

 نیا یسو استفاده کنن هرچقدر تو هتونی،ممکنه عل

 کمه ... دیمحتات باش انیحر

به عالمت مثبت تکون دادمو تشکر کردم با  یسر

 رو ترک کردم یاز سروان کالنتر یخداحافظ
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خارج شدم ،دلم  یداغون از کالنتر یاعصاب با

سمت لواسان برم و برم اون به اصطالح  خواستیم

 دختر عمو و پدرش رو خفه کنم 

 رفتم  نمیمشت شده سمت ماش یبا دست تیعصبان از

 رو زدم و دروباز کردم و نشستم  موتیر



 میو ن ازدهیساعت داخل دستم نگاه کردم ساعت  به

 بود 

 نیماش دمیکارخونه روندم به کارخونه که رس سمت

 شدم و سمت اتاقم قدم برداشتم  ادهیرو پارک کردمو پ

  دادمیجواب م هیراه به سالم بق نیب

  دیترکیداشت م سرم

 بلند شدو حال احوال کرد  دنمیبا د یمنش

تکون دادم  یمختصر بهش دادمو سر یلب سالم ریز

 و وارد اتاقم شدم 

گذاشتم ،به  یچوب لباس یرو دراوردم و رو کاپشنم

 پیبا ت ینجوریشرت تنم نگاه کردم ،تا حاال ا یت

 بودم  ومدهیاسپرت سر کار ن

نشستم و آرنجمو  زمیپشت م دمویکش یکالفه ا پوف

موهام سوق دادم و به  یگذاشتم و دستمو ال زیم یرو

 فکر فرو رفتم 

 

خون  دمیکشیموهام رو م تیاز عصبان یگاه هراز

دختر  نیا  انابودهیگفت کار دا یوقت خوردیخونم رو م

  دارهیبر نم میدست از سر منو زندگ



 

با  یبه صدا درومد و با بله من در باز شد و منش در

از پوشه و برگه ها خواست وارد اتاق شه که  یکوه

 گفتم:

 زیم یکه هست بذاررو ی:خانوم هرچحی_مس

  کنمیم یدگیبعداخودم بهشون رس

 :حالتون خوبه جناب مهندس؟ی_منش

 :بله ممنون...حی_مس

 ارن؟یبگم واستون ب دیدار لیم یزی:چی_منش

مسکن برام جور کنه  هی دی:به مش قربون بگحی_مس

 زود...

سرم هرلحظه  کردمیرفت حس م رونیاز اتاق ب یمنش

 ممکنه منفجر شه 

 

دستهام  یگذاشتمو سرم رو رو زیم یرو دستمو

 گذاشتم و چشمم رو بستم 

برگشته  شدیم میکه باعث کالفگ ییاون حس ها باز

 بود سراغم 



 نذاره... طیشرا نیاما ا یکن یکار یبتون نکهیا

به در اتاق خوردو پشت سرش  یلحظه بعد تقه ا چند

 ب دست و بعد معاونم وارد اتاق شد ینیمش قربون س

 

مش قربون تشکر کردم و دوتا قرص مسکن رو با  از

  دمیاب رو سر کش وانیهم خوردم و ل

ومن با  دیندار یا گهیقربون با گفتن اقا امر د مش

 رفت  رونیمتخصر از اتاق ب یگفتن تشکر

نشست و  زمیبه م یصندل نیتر کینزد یرو معاونم

 حالم شد  یایجو

سردرد داشتم خوب شد  ی:ممنون خوبم کمحی_مس

بمونم خواستم بهت  نجایا تونمی،من االن نم دیاومد

 بگم ک حواست ب اوضاع باشه

 راحت جناب مهندس  التونی_خ

کردم و کاپشنم رو برداشتم معاونم هم بلند  یتشکر

رو برداشتم  لمیو موبا چییو سو دمیشد کاپشنمو پوش

  میو از اتاق با معاون خارج شد

 



 نیرفتمو دررو باز کردمو نشستم ماش نمیماش سمت

 رو روشن کردم
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رو روشن کردمو سمت خونه روندم دلم  نیماش

رو بردارم و ببرم خونمون و با  انیبرم مر خواستیم

  رمیوجودش آرامش بگ

  دونستمیهردومون الزم م یتنها بودن رو برا یکم اما

به  یخوره ا هیمدام  ریمس یخونه روندم و ط سمت

که سمت لواسان برو  گفتیجونم افتاده بودو همش م

 ... ریخودت حق خودت رو بگ

 فرستادمو خودمو به خونه رسوندم  طانیبه ش یلعنت

 

 نبود  یاز کس یخونه که شدم خبر وارد



اال رفتمو در اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم پله ها ب از

تخت طاق باز دراز  یشدم کاپشنمو دراوردم و رو

  دمیکش

 

چطور خوابم  دمیهم گذاشتم و نفهم یرو رو چشمام

 برد

 

شلوارم بود از  بیکه داخل ج میگوش برهیو و باصدا

 بایبه اطراف نگاه کردم همه جا تقر جیگ دمیخواب پر

 بود  کیتار

دراوردم و همونطور که دراز  بمیرو از ج لمیموبا

 بودم به صفحه اش نگاه کردم  دهیکش

 بود مسعود

 که از خواب گرفته بود گفتم: ییصدا با

 :جانم مسعود حی_مس

 ؟ییپسر کجا ی_مسعود؛چطور

و  تیشکا نیدنبال هم شی:تاچندساعت پحی_مس

از سردرد دوتا مسکن خوردم و خوابم  یباز تیشکا

 برده بود ...



 شد باالخره؟ ی_مسعود:سر درد چرا؟چ

 ...اناستیدا ح؛کاری_مس

 ؟یچ یبرا انا؟اخهی_مسعود:دا

کارش  نیا یبرا لیدل یکه کل هی:اتفاقا تنها کسحی_مس

اون دسته  دمیداره ،ِااِاِ منه ساده رو بگو چرا نفهم

 .... دمید انایرو دست دا دیکل

 ؟یک نرفت شیی؟پیکن کاریچ یخوای_مسعود:حاال م

 الیخی:دروغ چرا چند بار خواستم برم اما بحی_مس

 هیسروانه گفت اگه طرفشون برم ممکنه عل نیشدم ،ا

 خودم استفاده کنن

 _مسعود:اره طرفش نرو بسپر دست قانون 

 :اهوم ..حی_مس

 دنبالت  امی_مسعود:حاضر شو م

 :حله ...حی_مس

**** 

 :انیمر

صبح دوش گرفته بودم اما باز دلم  نکهیوجود ا با

 رمیدوش بگ خواستیم



برداشتم و سمت حموم رفتم ،ناهاررو هم  حولمو

 نتونستم بخورم  یادیززیچ

 دردم کم شده بود اما هنوز اثارش مونده بود  دل

 

و  یاب گرم حالم رو جا اورد و حس خستگ دوش

 داد ... نیذره دل دردمم تسک هیهمون 

  دمیچیاومدم و حولمو دورم پ رونیحموم ب از

که  یست مشک ریدست لباس ز هیم کمدم رفت سمت

که راحله خانوم اورده بود رو از  یهمون چمدان یتو

و  دمیپوش زیدست لباس تم هی  دمیپوشکمدم برداشتم و

 رفتم به خودم نگاه کردم  نهییسمت آ

 

برداشته شده و صورت اصالح شده  یها یابرو بااون

 کرده بودم  رییچقدر تغ

صورتم روشن ترو باز تر شده بود موهام رو  انگار

جمع کردم وشالم  رو  یا رهیو با گ دمیسشوار کش

 و از اتاق خارج شدم  دمیپوش



با  یو کل میو راحله خانوم حرف زد ایبا رو یعصر تا

سرخ  کردیه مدام دم گوشم وز وز م ایرو یحرف ها

 بهمون دیخندیهمش م ایشدم و مادررو دیو سف

 

زنگ  میود که گوش میو ن شیش یحدودها ساعت

 دنیرو برداشتم ،با د میخورد ،سمت اتاقم رفتم و گوش

تا بنا گوشم باز  شمیلبم اومد و ن یرو یاسمش لبخند

 شد
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 اتاق رو بستم و سمت تختم رفتم و روش نشستم  در

 

 با همون لبخند جواب دادم:  دمیسبز رنگ رو کش فلش

 . حمی:سالم مسانی_مر

 خودم  یجون دلم ..سالم خانوم ی:احی_مس

 



دلم آب  یقند تو لویک لویتر شده بود و ک قیعم لبخندم

 که ادامه داد : شدیم

 

کرده که راه به  کاریذره بچه چ هی نی:ع...ببحی_مس

 ... شهیراه دلم واسش تنگ م

 

 و گفتم: دمیخند زیر

 من بچم؟:انی_مر

 :از نظر اندازه بله ...حی_مس

  دیگفت و تو گلو خند نویا

 گفتم: متعجب

 ؟یگیمنو م حی:مسانی_مر

 رو آروم کردو با نفس گفت: لحنش

 یوقت یدونی، تو که نم گمیخودتو م:آرهحی_مس

آ*غ*و*ش*م گم  یتو یچجور رمتیگیب*غ*ل*م م

 ... یشیم

 



 دیاومدو خون دو ادمی شبیحرفش خاطرات د نیا با

 پوستم  ریز

 خودمو نباختم گفتم: اما

 

 بچه هوم؟ یگیبه من م نی:پس بخاطر همانی_مر

 

 خنده گفت: با

 :اهوم ...حی_مس

 

 یادیشما ز ستمیآقا من کوچولو ن ری:نه خانیمر

 ... یبزرگ

 مغرورانه گفت: حیمس

 :اها ،اونوقت بزرگ از چه نظر؟حی_مس

 یبنداز نهیینگاه به خودت تو آ هی:قربونت انی_مر

 ...  یشیمتوجه منظورم م

 

 گفت : دویتو گلو خند باز



ذره دختر از من دور شده زبونش باز شده  هی:حی_مس

 ینجوریباز ا نمیدنبالت بب امیها ....حاضر شو من ب

 آه.... یفقط صدا ای یزنیحرف م

 ادامه بده و معترض گفتم: نذاشتم

  حییییی:مسانی_مر

 

 و گفت: دیبار بلند خند نیا

 دنبالت ... امیفدات حاضر شو م حی:مسحی_مس

 :چشمانی_مر

 :بدو که اومدم ...حی_مس

 

سمت کمدم رفتم  عیتختم گذاشتم و سر یرو رو میگوش

رو  رییتغ یکم خواستی،روز بعد از عقدم بودو دلم م

 .. نهیدر من بب

 یتا رو شیافتاد که بلند یطرح ل یبه مانتو آب چشمم

کلوش  یکم نیینو بودو از کمر تنگو از کمر به پازا

  شدیم



 کیکوچ یها پیبا ز زیر بیج یاش تعداد نهیس یرو

تخت  یزنگ داشت مانتو رو برداشتم و رو یو نقره ا

رو برداشتم و  میگذاشتم ،شلوار کتان سورمه ا

راحله  شیکه چند وقت پ یساتن سورمه ا یروسر

هم رنگ مانتوم بود  بایخانوم کادو بهم داده بود وتقر

 تخت گذاشتم  یرو برداشتم و رو

 

 موهام برداشتم  یرفتم ،شالم رو از رو نهییآ سمت

سرم  یرو باز کردم و دوباره شونه زدم وباال موهام

 موهام رو بستم  نییپابافتم و سیبستم و گ یدم اسب

موهام رو که آزاد گذاشته بودم رو  یاز جلو یکم

 فرق کج بزنم ... شمیز اراپشت گوشم دادم که بعد ا

 

 حیمس شیچندروز پرفتم که ییها یشیلوازم آرا سراغ

 بود .... میعروس دیخر ییجورا هیبودو  دهیواسم خر

 

پک کامل از انواع  هیها نگاه کردم  یشیلوازم آرا به

ها و پنکک ها بود با باز کردنش دلم غنج رفت  هیسا

... 



 

 نیهم یافتادم که روز تولد فرشته بودو تو یادوقتی

هاش رو جلو دستش گذاشتو شروع  هیسا ایخونه رو

 کرد  شمیبه ارا

لوازمش چقدر ازشون خوشم اومده  دنیروز با د اون

 بهترشو داشتم  هیبودو حاال خودم 

 روزگار .... یه

 

فکر کردن به گذشته بشم ،اما نه  الیخیکردم ب یسع

شته رو به نظر من گذشته رو فراموش کنم گذ نکهیا

با  ی...گاه یفراموش کن دیاگه تلخ باشه رو نبا یحت

 یبه گذشته ات رجوع کن دیبه مرتبه باالتر با دنیرس

و حاال  یو کجا بود یبود یکه ک یو خدارو شکر کن

 ... یو خدارو شکر کن یکجا هست

کردم  دایکه از اون مخمصه ها نجات پ یمثل من

آرامش داشتم و  حین با داشتن مس،هرچند تلخ اما اال

 شکرگذار خدا بودم
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به کرم نداشت تنها پد پنکک  یاجیصورتم احت چون

 نکهیپنکک به صورتم زدم جهت ا یرو برداشتم و کم

 شادتر بشه صورتم ... یکم

 

بلندو گرفته ام رو که هنوز به رنگ قهوه  یها ابرو

 پررنگ تر کردم یبود رو کم یا

رو برداشتم و مژه هام رو با  ملیلوازم هام ر نیب از

 تر کردم  یپرترو مشک ملیر

 

فاصله گرفتم وبه خودم نگاه کردم  نهییاز آ یکم

 یرو ی... لبخنددادیخودش رو نشون م شتریچشمام ب

 لبم نشست

 

داخل چشمم  اطیبرداشتم و با احت ومیمداد چشم مشک 

خوب شده  یلیبه دوتا چشم هام نگاه کردم خ دمیکش

 هیسا یمحو کم یلیگرفتم به صورت خ میبود ،تصم

 پشت پلکم بزنم  یآب



که مد نظرم بودو با  یا هیرو برداشتم وبه سا هیسا پد

رو  کردیم جادیرو ا یقشنگ یچشم هام هارمون

و باز  دمیمحو پشت پلکم کش یلیبرداشتم و اروم و خ

 شده بود  یبه خودم نگاه کردم عال

لب هام  یرو برداشتم ورو یمات یسر رژ قهوه ا آخر

 و با سر انگشتم اطراف لبم رو مرتب کردم  دمیکش

موهام رو فرق کج زدم و سمت لباس هام رفتم  یجلو

  دمی،شلوار و مانتوم رو پوش

اروم  رفتم و نهییآ یبرداشتم و جلو مویروسر

 یطرفش رو کم هیموهام گذاشتم و  یرو رو یروسر

بلند تر گذاشتمو همون قسمت بلند تر رو از پشت 

 مویگردنم رد کردم و برگردوندم وطرف کوتاه روسر

 دمیکش میبه روسر یبهش رسوندم ودوتا گره زدم دست

 نگاه کردم  نهییآ یو به خودم تو

 ذوق کردم  یخودم کل دنید با

 

 میمحو پشت پلک هام وروسر هیساچشم ها و  رنگ

بود که به  یزیچ نیست شده بود اول بیکه با هم عج

  دیرسینظر م



 

 چشم گرفتم  نهییاز آ لمیزنگ موبا یصدا با

رو  لمیموبا دمیساعت و حلقه ام رو پوش عیسر

 برداشتم به صفحه اش نگاه کردم 

 بود حیمس

 جواب دادم  عیسر

  زمی:اومدم عزانی_مر

 :بدو که دلم طاقت نداره ...حی_مس

رو داخلش  لمیرو برداشتم وموبا فمیزدم و ک یلبخند

 انداختم 

عطر زدم و کاپشن  یسمت عطرم رفتم و کم عیسر

 و از اتاق خارج شدم  دمیرو پوش میسورمه ا

 

 سمتم اومدو گفت: دنمیبا د ایرو

 همه راهو ؟ نیبره ا ی:اووو کای_رو

 ه داد:گوشم ادام یشدو تو کمینزد یکم

 همه راهو... نیا رهیم حی:مسای_رو

 زد  یکردو چشمک نگاهم



دونه به بازوش  هی دمیپوشیمکه کفشام رو یحال در

 زدم و گفتم:

 زشته ... شنوهی:مامانت مانی_مر

 گفت: ومدیخانوم که از اشپزخونه م هیمرض

 دخترمو یکنیم تیاذ ی:باز که دارهی_مرض

 رو کرد به منو گفت: بعد

  کنمی:خودم ادبش مهی_مرض

 گفتم: دمویخند

اومده  حیگفتم بهتون مس ریکه د دی:ببخشانی_مر

 دنبالم

 زم؟یاونجا عز یمونی:شب رو مهی_مرض

 ... دونمی:نمانی_مر

 ورو به مامانش گفت: دیحرفم پر یتو ایرو

 ... ارمی:خودم آمارش رو در مای_رو

خانوم رو به خنده وا  هیزد که منو مرض یچشمک

 داشت ....

 خانوم رو به من گفت: هیمرض

 :برو دخترم خوش بگذره هی_مرض



 اطیکردم و از ح یتکون دادمو ازشون خداحافظ یسر

بزرگشون گذشتم و دررو باز کردم و از خونه خارج 

 شدم 

 

 ویشگیخورد که با همون ژست هم حیبه مس چشمم

دست چپش  داده بود و هیتک شیقشنگش که به صندل

رول  یرول گذاشته بودو با انگشتاش رو یرو رو

 دنمیشده بود با د رهیضرب گرفته بود و به در خ

 نگاهش از رنگ انتظار عوض شد 

لبم اومده  یرو حیمس دنیکه با د یبا لبخند نگاهمو

بود رو گرفتم و سمت درب شاگرد رفتم و باز کردم 

 آروم نشستم و دررو بستم 

 رفتار کنم  یا گهیجور د میمرد زندگ یکردم برا یسع

تر ...و  شتر،طنازیب شتر،نازیتر،با لبخند ب میمال حداقل

 با ناز رفتار کنم  کردمیم یحاال سع

 و نگاهش کردم که ... دمیچرخ سمتش
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نگاهم  رهیونگاهش کردم که چطور خ دمیچرخ سمتش

 ابروهاش نشسته بود  نیپر جذبه ب یو اخم کردیم

 

 ادیبدش م یزیاز چ یوقت کردمیبا خودم فکر م لیاوا

 هیمتوجه شدم  برخالف بق ایممکنه اخم کنه ، اما تازگ

 هیو با  کنهیاخم م ادیکه خوشش ب یزیاز چ حیمس

که سراسر وجودم رو  کنهینگاه م یحالت خاص

 الت بود همون ح قایو االن دق رهیگیخجالت فرا م

 

و  ومدیبه صورتش م یلیبا اون اخم که خ حیمس

و خجالت زده  دمیمن نگاهم رو دزد کردوینگاهم م

 انداختم و آروم گفتم : نییسرم رو پا

 :سالم انی_مر

رول بودو سمت من  یکه دستش هنوز رو حیمس

 اروم گفت: کردوینگاه م رهیبودو خ دهیچرخ

 ... نمتی:ببحی_مس

 متقابال به چشم هاش نگاه کردم  دمویباال کش نگاهمو

 



**** 

 

 :حیمس

 

دختر امشب کمر به قتل من بسته بود  نیا یچشما

دختر کمر به قتل من بسته  نی...نه  بهتره بگم خود ا

.... 

شده بودو من  گهیحالت د هیاون چشم ها که امشب  با

  دمیبا نگاه کردن بهش به اوج ارامش رس

 یاشت و وقتکه سکوت به همراه د بیعج یارامش

  شدمیناخداگاه ساکت هم م شدمیارامش م نیغرق ا

 

 و اروم سالم کرد  دیزده نگاهش رودزد خجالت

که  یزدن چشم هاش و گرفتن ارامش دیاز د چشمام

وقته  یلیوقته با نگاه کردن به چشم هاش که خ یلیخ

 نشده بود  ریعادت شده بود برام ، هنوز س

  نمتی:ببحی_مس

 تو چشم هام نگاه کرد ... میبار مستق نیا



 .... خواستمیم نویمنم هم آره

 لبم نشست یرو یلبخند

*** 

 :انیمر

تر شدوهم زمان  ظینگاه کردن بهش اخمش غل با

 گفت: زیلب هاش نشست  ر یرو یلبخند

 ؟ی:سالم آرامش من...خوبحی_مس

 

 زدمو سرمو به عالمت مثبت تکون دادم  یلبخند

 میمستق نقدریا ونستمتینگاهش رو نداشتم و نم طاقت

 نیوهم شدیمانع م یحس هیچشم هاش نگاه کنم  یتو

و با همون لبخند سرجام  رمیباعث شدتا  نگاهم رو بگ

 برگردم 

که متوجه حالش شدم ولبخندم  دیکش یقیعم نفس

 تر شد  قیعم

رو روشن کرد  و  نشیسرجاش برگشت و ماش اونم

 حرکت کرد 



بود اما هوا  قهیساعت هفت وده دق نکهیوجود ا با

سراسر اسمون رو  اهیس یبود ابرها کیکامال تار

بودن که  یپوشونده بودن و هرلحظه منتظر جرقه ا

 ببارن 

 

 ستمیدستش رو سمت س شهیطبق روال هم حیمس

 یکیموز یکردن رو نییبردو بعد از چند ترک باالو پا

 و ولوم صداش رو باالبرد  ستادیا

 

 :ییرضا صالح

 چشم هاش ذارهیدل نم همونیآدم دل نم واسه

 اومد رد شدو عطرش همه جارو برداشت باز

اونو دوستش کم  شهیکاراشو مگه م نیتو بب آخه

 داشت!؟

به من نگاه کردو با  حیمس دیاهنگ که رس ینجای)به ا

 تکون داد( یهمون اخم پر جذبه اش سر

 اصن حواس ندارم همه حواسموبرده  من

 نده اون مو یلباس دارم عطرش رو یهرچ من



 کاراشو که دل منو برده  نیتو بب آخه

 بلده  وونستید آخه

 دستم بده  یکار هی یچطور

نره اخماشو  ادمینازکنه که  یبلده چطور وونستید

 که حالم بده... یقهرهاشو وقت یهمه 
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آدم هاش  ابونیگذاشته بودم و به خ فمیک یرو دستمو

که در حال  یو غرق در آهنگ قشنگ کردمینگاه م

 پخش بود شده بودم 

 کردیم یرانندگ میشلوغ تهران مال یها ابونیخ یتو

خورد نگاهم رو  شهیش یکه رو یقطره بارون نیاول با

 یرو یبعد یقطره ها نطوریبه آسمون دوختم و هم

 یبارون رو دنیبا د یلبخند  خوردیم نیماش شهیش

 حیلبم نشست ،عاشق بارون بودم الخصوص که با مس

 شهینوراالنور م گهیهمراه باشمو بارون بباره که د

... 



 

 یدستش رو رو یفکرها بودم که گرما نیهم یتو

 دستم حس کردم 

برگشتم و بهش نگاه کردم که چقدر پر جذبه  سمتش

 شده بود رهیبه رو به روش خ

وشه لبش باال نگاهم سمتم برگشت و اروم گ دنید با

 داد ... لمیتحو یرفت و لبخند

 

و بارون هم  شدیم شتریها ب ابونیخ یکم شلوغ کم

 تر  عیمردم هم سر یتر و قدم ها دیشذ

کنارش  یرفت که تابلو یسمت پاساژ بزرگ حیمس

 پاساژ  نگینوشته بود پارک

 چیوچند طبقه حالت مارپ دیچیپ نگیهمون پارک یتو

  ادیب رمونیپارک گ یبلکه حا میرفت نییپا

 آورد  ریگ یگشتن جا پارک یکم بعداز

  نجایا میاومد یواسه چ دونستمینم

 دادم ساکت بمونم ... حیترج اما



و  میو با هم سمت اسانسور رفت میشد ادهیپ نیماش از

  میواردش شد

 

نگاه کرد نگاهش حرف بهم یرو زدو ب۴طبقه  حیمس

 داد  لمیتحو یکردم که چشمک

 کردیکه طبقه چهار رو اعالم م ینومخا یصدا با

  مینگاهمون رو از هم گرفت

خوق العاده  یبا پاساژ میاسانسور که خارج شد از

 تیگران یها کیو کف سرام ییبزرگ و پر از روشنا

 وبراق روبه رو شدم 

چشمم رو زد  ییاون همه روشنا یبگم لحظه ا اگه

 دروغ نگفتم 

داخل انگشت  حیدست مس یقفل شدن انگشت ها با

چشم گرفتم و کنارش هم قدم  طیدستم از مح یها

  میشد

  کردمیاطراف نگاه م یمغازه ها به

  دمیو پرس اوردمیطاقت ن آخرسر

 ح؟ی:مسانی_مر

 :جونمحی_مس



 نجا؟یا می:چرااومدانی_مر

و بعدم  میانجام بد دامونویخر هیبق می:اومدحی_مس

 بهت خوش بگذره ... دمیکه قول م ییجا هیببرمت 

 !؟دهامونی:مگه تموم نشد خرانی_مر

 گفت  یباال انداخت و نوچ ییابرو

برد که پر بود از  یگرفت و سمت مغازه ا دستمو

  یخونگ یلباس ها

پارچه  کهیت هی یکیلباس که چه عرض کنم همه  اما

 دوخت به هم وصل شده بودن  کهیت هیبود که با 

 دنیانداختم با د یبه لباس ها نگاه نیتریپشت و از

 یلباس هارو جلو نیلباس ها و تصور خودم که ا

 بپوشم  حیمس

کردم بهش  یچشمم رو از تصورش بستم و سع لحظه

 فکر نکنم 

 دید یجلو یبدتر طیبا شرا یلیخ شبیکه من د درسته

 بودم  حیمس

 دنیبهتر بود تا پوش یلیخ دنیلباس نپوش ییخدا اما

 ... نایا



لبش نشسته بود دستم  یرو یلبخند دنمیکه با د حیمس

 زدو گفت: یفشردو چشمک یرو کم

و چشمت و  یکه فکر کرد یبه همون قای:دقحی_مس

 کنمیمنم به همون دارم فکر م یبست

 

بود چشممام از کاسه اش بزنه  کیتعجب نزد از

  رونیب

نظر داره  ریکه همه حرکاتمو ز قهیمن دق یرو چقدر

  گهیو مو به مو م

 یکه من به چ دونستیکه از کجا م نیمتعجب تر ازا و

 افم؟یانقدر تابلو بود ق یعنیفکر کردم ؟

 

سمت همون مغازه  دویهمون لبخندش دستمو کش با

 برد
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بود همه لباس ها مارک بودن و مسلما  مشخص

 گرون 

 یزده بودن نگاه ونکتشیات یکه رو ییها متیق به

 انداختم 

 کهیت هیچه خبربود واسه   دیسرم سوت کش یا لحظه

 پارچه

 

 کنار گوشم گفت: حیمس میتر رفت جلو

پس  یفقط واسه من بپوش ناروی:چون قراره احی_مس

شما زخمت پرووشو  کنمیخودم انتخاب م رتایباالغ

 بکش 

 

دادو دستشو از دستم  لمیتحو یکردم که لبخند نگاهش

جدا کردو سمت کمرم بردو اروم منو سمت اتاق پرو 

 بردو گفت:

 واست  ارمی:برو من لباس هارو محی_مس 

نذاشتو دراتاق پرو رو باز کردو  یاعتراض یجا

فشردو درو بست  شتریدستشو که پشت کمرم بود رو ب

.... 



 

 پسر من مونده بودم  نیا یو مبهوت از حرکت ها مات

لباسارو من  نیا ایبزنم ،خدا یذاشت حرفن یحت

 بپوشم ... یچجور

 یبه خودم نگاه کردم ،بهت و خجالت تو نهیا یتو

و دستمو  دمیکش یقینفس عم کردیم دادیصورتم ب

 حیگونه هام گذاشتم که دراتاق پرو زده شدو مس یرو

 اروم گفت:

 باز کن درو  انی:مرحی_مس

 کهیک ه چند ت یدر حال حیباز کردم که مس دررو

 لباس دستش بود رو به رو شدم 

 هارو دستم دادو با لبخند گفت: لباس

 :زحمتش رو بکش حی_مس

 بزنم و دررو بست  ینذاشت حرف باز

فکرا  نیهم ینه ؟تو ایمونده بودم بپوشم  فیبالتکل

 یبه درخوردو پشت بندش صدا یبودم که تقه ا

 گفت: کهحیمس

 ؟یدی:پوشحی_مس



باشم من  نیواقع ب کمیونستم بهتره ند زیرو جا صبر

 دیبا کینزد ایدور  ندهیکه در هر صورت در ا

 شیکار هیرو  یخجالت لعنت نیپس بهتر ا دمیپوشیم

 بکنم ...

 

دستم  حیکه مس یبود لباسامو با لباس یهر سخت به

 داده بود عوض کردم 

بودو  شیر شیرونش ر یکه لبه ها یشورت ل هی

 کوتاه  یلیخ

نافم بودو از پشت  یتا رو شیکه بلند دیتاپ سف هی با

 یو جلو شدیکامال باز بودو از جلو پشت گردن بسته م

و حرف  یآب یها نیاش پر بود از نگ نهیس

به رنگ  یآب نیاون همه نگ نیکه ب یبزرگ(Mام)

 کردیم ییخود نما یلیقرمز بود خ

 

 یخودم لبخند دنینگاه کردم با د نهییآ یخودم تو به

آروم  یم نشست محو خودم بودم که صدالب یرو

  رمیچشم بگ نهییباعث شد از آ حیمس

 ؟یدی:پوشحی_مس



 :آرهانی_مر

  نمی:وا کن ببحی_مس

اتاق پرو بردمو چفتش  رهیدستمو سمت دستگ اروم

  دمیرو کش

  نهیکه بتونه بب یدررو باز کرد در حد یال اروم

 نییاز پا یا دارانهیو خر نینگاه پر از تحس دنمید با

 به باال بهم انداخت و گفت:

 ها  هیام عال قهی:سلحی_مس

دستش رو داخل آوردو  دویکردم که خند یتصنع یاخو

دادو به لباس ها با ابروهاش  لمیکوه لباس رو تحو هی

 اشاره کردو گفت:

 بکش ... نارمی:زحمت احی_مس

 

**** 

 یها که همه رو رو دیاز خر یو کوفته با کوه خسته

 یو باز جا کم اومد رو میشته بودپشت گذا یصندل

با  حیمس کردویگرفتم ،پاهام درد م یجلو جا یصندل

  کردیلبخند نگاهم م



مهمونت کنم  یشام درست حساب هی دی:باحی_مس

 افتاده ... تیانرژ یحساب

باتموم شدن  ستنیپاهام همراهم ن کنمی:حس مانی_مر

نوازش وار حرکت  دویپام کش یحرفم دستش رو رو

  دادیم

 

 ینکنه انگشتا دایحرکت دستش ادامه پ نکهیا یبرا

  دیدستش قفل کردم که تو گلو اروم خند یدستمو تو

رو روشن کردو از اون  نیبرداشتم که ماش دستمو

 میخارج شد چیمارپ نگیپارک

 

رو به  یدیبا بارون شد میدیرس ابونیکه به خ نیهم

  میرو شد

لب  ریو ز کردینگاه م رونیبه ب یکه با ناراحت حیمس

 سمتش برگشتم و گفتم: زدیغر م

 شده؟ ی:چانی_مر

  ختهی:برنامه هام به هم رحی_مس

 ؟ی:چه برنامه اانی_مر



بازداره  یکه فضا ییجا هیببرمت  خواستمی:محی_مس

 ... ختیبارون برنامه هام به هم ر نیحاال با ا

 بازوش گذاشتم واروم گفتم: یدستمو رو دمویخند زیر

  میریبعدا م زمیعزسرت  ی:فداانی_مر

 زدو گفت: یلبخند

 ببرمت ؟ ی:االن کجا دوست دارحیمس

 فقط  میبارون بچرخ ری:زانی_مر

 یمن تو یو دست ها میمال کیموز هی:با حی_مس

 تو ؟هوم؟ یدست ها

 گفتم: دمویخند اروم

 ... قای:دقانی_مر

خوب صبر کن اول  زمیگفت:باشه عز دویخند

 آسونه  شیکنم بق دایپ کشویموز

 ستمیدستشو سمت س کردیم یکه رانندگ همونطور

 کرد  نییپخش بردو ترک هارو باال و پا

کردوولومش رو  یپل یکیموز یرو قهیاز چند دق بعد

 باال برد 



 میرو روشن کردو سرعتش رو مال نشیماش یبخار

کرد دستشو سمت دستم آورد و دستم رو گرفت و 

دنده گذاشت و دست  یسمت دنده برد دستم رو رو

دستم آورم و نوازش وار با  یخودش رو هم رو

 دیکشیم یفرض یدستم خط ها یانگشت شصتش رو

که  یبارون یدوختم به قطره ها رونیرو به ب نگاهم

 ... دیباریم یگریاز د دیبه تقل یکی

 رنیبگ یکه پناه دنیدویبارون م ریکه در ز یمردم به

  ادیبلکه بارون بند ب

 ... حیدست مس یغرق شده بودم با گرما و

 

 آهنگ متن

 :ییاحمدصفا

  یهر لحظه تو حال و هوام یباعث خنده رو لبام تو

  یثابت خاطرهام هیتو پا یهر جا کنارم شهیهم

 حس مثبت دور و ورم  هیفکرت توسرم  شهیهم

 تو دنبال دردسرم  یاونقدر شادم که ب باتو

.... 



  یرعادیغ یکارها یحت چسپهیم یزیهرچ باتو

  یماد زیچ نمونیب میندار میهمو دوست دار منوتو

 هست شادم  یتو هرجور با

 که دل دادم  نهیا واسه

 از عشقت گذشت  شهیر نه

 نه آدم یفرشته ا تو
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در حال پخش و بارون  کیدستش و موز یگرما

 یلحس و حا کردویم یبا روح و روانم باز یبدجور

 کرده بود  جادیدر من ا بیعج

 

فکر ها بودم که  نیهم یتو رفتیداشت کجا م دونمینم

 نگه داشت  یکیرستوران ش یجلو

 شم  ادهیزدو گفت که پ یچشمک

 ... میهم سمت رستوران قدم برداشت با



 

**** 

 :حیمس

بود تمام برنامه  دنیکه در حال بار یدیشد بارون

ببرمش رستوران  خواستمیبود ،م ختهیهامو به هم ر

 دونمینم هیکه مدت یمورد نظرم و در باره موضوع

 چطور بهش بگم حرف بزنم 

 یعروس میموضوعم که اگه ما بخوا نیا ریدگ هیمدت

تا سر  دیحداقل با انیبه احترام پدر مرحوم مر میریبگ

  میسال صبر کن

عوضش ماه  میرینگ یبهش بگم که عروس خواستمیم

عکس و  دونستمیاما نم میخوب بر یجا هیعسل رو 

  هیالعملش چ

 

که  یکیکه دستش رو گرفته بودم و با موز یمدت تمام

وقته باهاش خاطره دارم داشتم افکارم رو  یلیخ

  دادمیسروسامون م

با  یکه تا حاال چند بار یرستوران یجلو یاز مدت بعد

 اومده بودم نگه داشتم  نجایرفقا از جمله مسعود ا



 

که مشرف  یا شهیتمام ش واریکه کنار د یزیم سمت

بارون در  رونیو هر دو به ب میبود نشست ابونیبه خ

  مینگاه کرد دنیحال بار

 شهیبرگشتم و به صورتش که از هم انیمر سمت

 آروم تر بود نگاه کردم 

سمتم برگشت و  دیخودش د یام رو که رو رهیخ نگاه

 لبش نشست ... یرو یبه چشم هام نگاه کردو لبخند

 

 گذروندمیصورتش رو از نظر م یکه اجزا همونطور

 آروم صداش زدم 

 ان؟ی:مرحی_مس

دوخته بود رو سمتم  ابونیرو که دوباره به خ نگاهش

 برگردوندو گفت:

 :جانم؟انی_مر

رو بهت بگم ، اما بدون  یزیچ هی خوامیح؛می_مس

همون  یواسم مهمه و اگه دوست نداشت یلینظرت خ

 یکه تو بخوا میکنیم ویکار

 



 به عالمت مثبت تکون دادو گفت: یزدو سر یلبخند

  زمی:بگو عزانی_مر

که قراره  یپول خوامیم ی:اگه موافق باشحی_مس

وماه  میرو خرج سفرمون کن میکن یعروس نهیهز

 ... میعسل بر

رفته  ایکه از دن ستین شتریب یمرحومت چند ماه پدر

  میریبگ یعروس یتازگ نیبه ا میتونیو ما نم

 

 انداخت  نییسرش رو پا دیحرفم که رس ینجایا به

 شدم نکنه از حرف من ناراحت شده باشه ... نگران

 دادم؛ ادامه

فردا با هم   یکه زدم موافق باش ی:اگه با حرفحی_مس

سفر اگه نه که  میو بعدش بر میریخونه بگ هی میریم

... 

 

زد متعجب نگاهش کردم  یلبخند دویکش یقیعم نفس

 که گفت:

  یراحتم کرد ی:واانی_مر



 همون نگاه متعجبم نگاهش کردم و گفتم: با

 :چرا؟حی_مس

روم  یبهت بگم منته نویهم خواستمی:منم مانی_مر

 ... شدینم

 

 یوصف نشدن یشاد گفتیکه م یهر جمله ا با

  کردیسراسر وجودمو احاطه م

بودبردم و دستش  زیم یرو سمت دستش که رو دستم

 رو گرفتم و گفتم:

 خانومم  ی:مرسحی_مس

 یدختر تمام زندگ نینگاهش کردم ا رهیزد ،خ یلبخند

 منو عوض کرده  اتیو خلق

 من شکرگذار خدام ... رییتغ نیچقدر از ا و

اومدن گارسون با منو داخل دستش دست هامون  با

  میرو اروم از هم جدا کرد

  دیخوش امد یلی_گارسون:سالم جناب خ

 گفت: کردیمباز  زیم یکه دوتا منو رو رو یحال در



 رسمیبنده م دیاشاره بد هی دی_گارسون :انتخاب کرد

 خدمتتون 

 کردم که رفت  یتشکر

 

 انتخاب کن  ی:خوب خانومحی_مس

انداخت و منو رو بست و گذاشت کنار  یمنو نگاه به

 دادو گفت: هیتک شیبه صندل

بگو  یواسه خودت سفارش داد ی:هرچانی_مر

 ... ارنیهمونو واس منم ب

 

 زدمو به منو نگاه کردم ... یلبخند

  دیگارسون اشاره دادم که چند لحظه بعد رس به

 **** 

 _راحله:

منو به باد  یآرزو ها یهات دار میتصم نیتو با ا پسر

 یدیم

 یخوایکرده که نم یچه گناه انیمن به جهنم مر اصال

 ؟یریبگ یعروس



 

  دمیموهام کش یال یدست کالفه

 رمیخواسته هردوتامونه ...گ نی:مامان احی_مس

و  ختنیعده اومدن خوردن و ر هیو  میگرفت یعروس

 گن؟یم یچ یکنیاخر سر فکر م دنیپاش

 گهیم یکیبدرد نخورد و اون  شونییرایپذ گهیم یکی

 ... گهیبرنجش شفته بود و..هزارتا حرف د

  رهیمادر من تو که دستت تو کار خ اصن

کنم رو  نهیخواستم هز میعروس یکه برا یپول من

 کن  تیریشما صرف خ دمیم

 ن؟یسازیسرپرست مدرسه نم یب یبچه ها یبرا مگه

 دیپول رو صرف ساخت مدرستون کن نیهم

 خواستیکه م یتو هر کار امرزتی_راحله:پدر خداب

محتاط بودو آروم ، منم که عجول  یلیانجام بده خ

 تو بچه؟ یبرد ی،به ک ستمینبودمو ن
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 گهیبدم باز م حیمامان توض یهرچقدرم که برا من

 من عجولم 

 کننیخودشون فکر م یچرا فقط به ارزو ها دونمینم

  رنیگیاصال جوانب رو در نظر نم

 

 گهیتا سال د دیبا رمیبگ یعروس خواستمیاگه م من

  موندمیم یدوره نامزد نیهم یتو

 من.... اونم

 

 یمبل ها یزدمو سمت طبقه باال رفتم و رو حرفمو

 طبقه باال نشستم 

  کنهیباز مخالفت م دونستمیم

 

سمت خونه خودمون برم  خواستمیاز شام بود و م بعد

نداشته باشه امشبو بره  یگفت اگه اشکال انیکه مر

 خونه فردا برم دنبالش 



کامل حسش  گهیبار د هیباشه و  شمیپ خواستیم دلم

 کنم 

داشته باشه و دلم  اجیاحت دیودم فکر کردم شابا خ اما

که  یمیتصم دیبا یاز طرف ادیب یمجبور خواستینم

از جوابش و کاراش  گفتمیرو به مامان م میگرفته بود

بهتره  کنهیباز مخالفت م دونسمیکامال باخبرم و م

وبا خودم گفتم  گفتمینبود به مامان م انیامشب که مر

 نباشه بهتره... انیشد مر یزیچ یکه اگه بحث

 

تموم نشده  گفتمیکه داشتم به مامان م یجمله ا هنوز

 قشقرق به پا کرد  ینجوریبود که ا

که از  نایدادم ،مت هیبه مبل تکو دمیکش یپوف کالفه ا 

راهشو سمت من کج کردو  دنمیباد ومدیپله ها باال م

 مبل کنار دستم نشست  یاومد رو

 

دونه  هیتو که  ی:داداش به مامان حق بده ،برانای_مت

 برنامه ها داشته حق بده اگه مخالفت کنه  یکل یپسرش

 

 برگشتمو گفتم: نایمت سمت



من اگه  رهیگیمنو درنظر نم طی:چرا شراحی_مس

تا سرسال  دیبا رمیبگ یبخوام صبر کنم تا عروس

 ... گهیسال د کی یعنیصبر کنم  انیپدرمر

سال من زنمو بذارم خونه دوستش  کی نیا یتو یعنی

 صبر کردم واال ... یادیاالنشم ز نیبمونه ؟؟؟تا هم

:باشه حاال تو اروم باش من با مامان حرف نای_مت

 ... زنمیم

من که  نایکن مت شیراض یکنیم ی:هرکارحی_مس

 ... کشمیواقعا نم گهید

فوت نشده بود من  انیپدر مر یبدون اگه حت نمیا

 نبودم  ریبگ یعروس

و بخورن بعد پشت سرتم  زنیبر انیعده ب هی یچ که

بل بودن اونم فک که ال بودن و زننیحرف م یکل

 تحفه تر یکیاز  یکیما که ماشاهلل  یها لیفامو

 

 خنده کنان بلند شدو گفت؛ نایمت

  شهی:حرص نخور برادر من درست منای_مت

 چشمم رو بستم و به فکر فرو رفتمنگفتم و یزیچ



چشمم رو باز کردم و بلند شدم و سمت اتاقم  کالفه

 رفتم 

شرت عوض کردم  یشلوارک و ت هیهام رو با  لباس

شلوارم برداشتمو برق رو خاموش  بیج ازلمویو موبا

  دمیحرکت دراز کش هی یکردم و سمت تختم رفتمو تو

 

 یوکم گرفتمشیبود وبغلم م نجایاالن ا انیمر کاش

  گرفتمیارامش م

 نیهم یرو نجایهم شبید دمیت کشتخ  یرو یدست

 بود  دهیآ*غ*و*ش*م اروم خواب یتختم تو

و  شبید یاداوریکردم با  یرو بستم و سع چشمم

 مرور خاطراتش خودمو آروم کنم
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شدم  داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا صدا صبح

 کردیدرد م یبه گردنم که بد افتاده بودو کم یدست

 خاموش کردم  مویو آالرم گوش دمیکش



وقت داشتم ،بلند شدمو حولمو برداشتم  یساعت مین

 لباس هامو دراوردمو سمت حموم رفتم و

 بایدوش هرچند کوتاه و مختصر اما تقر هیگرفتن  با

از  دهیکت شلوار پوش شهیسرحال شدم و مثل هم

 مو سمت کارخونه حرکت کردم خونه خارج شد

. 

کوه پرونده ها  نیبه در خورد سرم رو از ب یا تقه

 یرو یمطالعه ام رو کم نکیاوردم و ع رونیب

 صورتم جا به جا کردمو گفتم:

  دیی:بفرماحی_مس

 وارد اتاق شد  یباز شدو منش در

  ننیشمارو بب خوانیاومدن م ی_جناب مهندس از آگاه

 داخل  دیکن شونیی:راهنماحی_مس

 یرفت اما دررو نبسته بود که سروان محمود یمنش

 وارد اتاق شدن یو سرباز

 جام بلند شدم از

  دیی:سالم جناب سروان بفرماحی_مس

  انمهری_سروان:سالم جناب ک



 شونییرفتم وباهاش دست دادم وراهنما سمتشون

  ننیکردم که بش

 میاتاقم نشسته بود یمبل ها یهم رو یبه رو رو

 و دکمه تلفن رو فشردم  ،بلند شدم

  ارنیب ییسه تا چا دی:خانوم ،بگحی_مس

 

 رو سرجاش گذاشتم و برگشتم سر جام نشستم  یگوش

 ی:خوب جناب سروان ،چه خبر از اون اقاحی_مس

 هوشنگ ؟

 گفت: دویکش ششیبه ر یدست سروان

دادسرا و خود  می:پروندش رو فرستادی_محمود

 هوشنگ رو هم بردن 

رو  فشیاگه حرف نزنه تکل ندهیدو روز آ یکی تا

مزاحمتون  یا گهیکار د یاما االن برا کننیمشخص م

 شدم 

 :جانم درخدمتم حی_مس

به دست وارد  ییبه در خوردو مش قربون چا یا تقه

 دستمون گذاشتو رفت یهارو جلو ییاتاق شد چا



نداشت باشه با  یرادیاگه ا خواستمی:می_محمود

 نگهبان کارخونتون حرف بزنم 

گفتمو  نویا دیداره راحت باش یرادی:نه چه احی_مس

 رفتم  زمیبلند شدم سمت م

 :صداش کنم؟حی_مس

  شمی:ممنون می_محمود

رو  یتکون دادمو سمت تلفن رفتم و نگهبان یسر

 اتاقم  ادیگرفتم و گفنم که ب

 

 گذشت که دربه صدا درومد قهیدق پنج

. 

. 

 هفته بعد: کی

 

از هوشنگ  ییو بازجو یریهفته درگ کیاز  بعد

مشخص  بایشد و تقر لیوپرسشو پاسخ هادادگاه تشک

کارخونه من  ینفت تو ختنیر یکه هدفشون برا شدیم

 بوده ؟ یچ



که باهاش  شهیم یکه مدت لمیسالن انتظار با وک یتو

رو همراه با مامور  انایکه دا میدرارتباطم نشسته بود

 که دستبند به دست وارد سالن شدن  دمید یزن

 لبم نشست  یرو یپوزخند دنشید با

 نداشت انداختم  شیبه صورتش حاال که ارا ینگاه

 به هم خورد و نگاه رو ازش گرفتم  حالم

گوش  لمیوکیپام انداختم وبه حرف ها یرو رو پام

همون  دیهم رس انایساعت پدر دا میبعد از ن دادمیم

 رو خوندن لحظه شماره پرونده ما

بلند  لمیتوجه بهش با وک یسمت من اومد ب عمو

  میرفت یسمت اتاق قاض مویشد

 

و عمو هم  انایاول نشستم و دا فیرد یصندل یرو

 نشستن  یکنار فیرد یها یصندل یاومدن ورو

هم کنار دست خودم نشست همه منتظر هوشنگ  لمیوک

به در خوردو درباز  یبعد ازچند لحظه تقه ا میبود

وارد اتاق  یشدو هوشنگ دستبند به دست با سرباز

 شد

 



چند  زیبردو ر یبلند شدو پرونده رو سمت قاض لمیوک

به تکون دادن  یحرف زد که قاض یجمله با قاض

 سرش به عالمت مثبت اکتفا کرد 

 

به  یکه جلو دستش بود ضربه ا یبا اون چکش یقاض

م کرد و گفت که دستش زدو سکوت اعال ریکتاب ز

 اعتراف یبره برا گاهیهوشنگ به جا

 

سکوت کرده بودن سرباز دستبند دست هوشنگ  همه

 بردش  گاهیرو باز کردو سمت جا

شروع به  یقرار گرفت قاض ییپشت سکو  هوشنگ

 حرف زدن کرد

 یهوشنگ گالب دره ا ی:خوب جناب آقای_قاض

که  دیدست درست اعتراف کن یمعروف به هوش

بدون  انمهریک یوارد شدن به ملک اقا قصدتون از

 بوده؟ یچ شونینفت در ملک ا ختنیاجازه و ر
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 :انیمر

 

اومدن از رستوران  رونیاز خوردن شام و ب بعد

 ینگرفتن عروس هیامشب قض نیگفت که هم حیمس

 .... گهیرو به مادرش م

 انیجر نیا حیکه مس یموقع خواستیدلم نم راستش

 اونجا باشم  کنهیرو مطرح م

گفتم که امشبو منو بذاره خونه فرصت  نیهم یبرا

  ادهیاومدن ز یبرا

 حرف دلم رو خوند که اصرار نکردو قبول کرد  انگار

 

کردمو اومدم که  یخداحافظ دیخونه که رس یجلو

 شم گفت صبر کنم  ادهیپ

 

رو برداشت همه  یلکسیداشتبرد رو باز کردو نا در

سر سفره عقدمون رو داخلش  یجعبه هاو کادوها

 گذاشت 



 ها رو به کل فراموش کر ه بودم  کادو

 رو دستم دادو گفت: لکسینا

 رفت ادتی ناروی:احی_مس

 خنده گفتم: با

 :اره به کل فراموش کرده بودم انی_مر

 شم که ... ادهیزد اومدم که پ یمهربون لبخند

 انی:مرحی_مس

که  یبرگشتم و اومدم بگم جانم که با بوسه ا سمتش

 لبم کاشت شوکه شدم  یرو

 ودلچسپ ... عیبوسه سر هی

خودش  یصندل یلبش بود رو یکه رو یلبخند با

 برگشت و گفت:

 نه؟ ای دادمیم دی:مجوز رفتنتو باحی_مس

تکون دادم  یلبم اورد سر یرو یحرفش لبخند نیا از

 رونیب فمیرو از ک دیشدم و سمت در رفتم و کل ادهیو پ

 اوردمو دررو باز کردم 

 



بودو  ستادهیکه هنوز ا حیبرم داخل به مس نکهیا قبل

هوا تکون  یتو ینگاه کرد دست کردیبه من نگاه م

 دادم که دستشو رو سمت لب هاش بردو بوس فرستاد

زدمو رفتم داخل دررو که بستم همون لحظه  یلبخند

 رو روشن کردو رفت  نیماش

 

خونع پا تند کردمو وارد خونه که شدم تنها  سمت

 نبود یخونه بودو کس ایرو

 دمیپرس ایبه رو رو

 کجان؟ هی:پس بقانی_مر

 خالم  یخونه  ی:رفتن مهمونای_رو

 ؟ی:واه تو چرا نرفتانی_مر

ور پلشم  رمیم ادیاز پسرخالم خوشم م یلی:خای_رو

 شیییا نمیشیم

 تکون دادم که گفت: یسر دمویخند

 دستت؟ هیچ نی:اای_رو

 نگاه کردم  لکسینا به

 سر سفره عقده  ی:کادوهاانی_مر



اومدو دونه دونه جعبه  ایرو میسمت اتاقم رفت دمویخند

 هارو باز کردو نگاهشون کرد 

 شد نیشدو غمگ رهیاز جعبه ها خ یکیبه  اما

 شونش گذاشتم  یسمتش رفتم و دستمو رو متعجب

 ا؟؟؟یشده رو ی:چانی_مر

  ترسمیم یلیمن خ انی:مرای_رو

 ؟ی:از چانی_مر

 خوادیداده که منو م امیپسر خالم بهم پ روزی:دای_رو

... 

 گفتم:به تو گفته؟ متعجب

 انداخت  نییسرش رو پا ناراحت

 دوست داره  یلیپسر خالمو خ نی:اره،مادر منم اای_رو

 کنم؟ کاریمن چ یخواستگار ادیاگه ب انیمر

به چشم برادر ،من به پسر خالم  خوامیم ررویام من

 کنم  کارینگاه کردم تااالن ...تو بگو چ

 

 دونه اروم به بازوش زدمو گفتم: هی



 وفتادهین یاالن که هنوز اتفاق نیاز هم وونهی:دانی_مر

 ؟یزانو غم بغل گرفت

که  یزیچ نی،هم تیپسر خالت اومد خواستگار رمیگ

خانوم زن  هیرو به مادرت بگو مرض یاالن کفت

اگه پسر خالتو دوست داشته باشه اما  یحت هیا دهیفهم

 کنهیتو رو که مجبور نم

 ادیم ریافتاد ام ابیمدت آب هاکه از آس هی بعد

  گهیحله د یو همچ تیخواستگار

 بخند... خاال

 

 زدو گفت: یجون یب لبخند

 بشه یگیکه م ینجوری:کاش اای_رو

 

[ ,08.12.17 21:41] 

 308#پارت

 

  شهیهم م ینجوریکه هم شاهللی:اانی_مر

 زدو بلند شد یلبخند



 ؟یخوریم یی:چاای_رو

  شمیممنونت م یاری:اگه بانی_مر

**** 

 حیچشمم رو بستم از مس دمویتختم دراز کش یرو

 یعکس العمل مادرش چ دونمینبود و نم یخبر

 ستیحدسش هم سخت ن نیباشه ،اما همچ تونهیم

 ...ارزو یدونه پسر داره وکل هی،باالخره 

 اگه مخالفت کنه... دمیحق م بهش

 

بوده  یکه بدونم نظر مادرش چ خواستیدلم م یلیخ

 نبود  حیاز مس ی،اما خبر

اسمش  یها رفتم و رو امیپ یبرداشتم و تو مویگوش

 کردمو فرستادم  پیرو لمس کردمو اسمش رو تا

گذاشتم و منتظر شدم جواب بده  نمیس یرو رو میگوش

انقدر منتظر  ومدین یاما هرچقدر ک منتظر شدم جواب

 چطور خوابم برد  دمیشدم که نفهم

 

 یتو دهیترس زدیکه تند تند صدام م ایرو یباصدا صبح

 جام نشستم



اگه  یایچند روزه که سر کالسات نم یدونی:مای_رو

 دانشگاه و هر چقدر که زحمت دیق دیبا یایامروز ن

 یرو بزن یدیکش

به ساعت نگاه  گفتیراست م دمیبه موهام کش یدست

 کردم 

 سیبلند شدم و سمت سرو میساعت وقت داشت مین

رفتم و دست و صورتم رو شستمو خشک کردم و 

  رونیاومدم ب

 

موهامو شونه  دمیپوش یدست مانتو شلوار سرمه ا هی

 زدمو بستم 

 مویزدم و اخر سر مقنعه مشک ملیرژ زدم و ر یکم

 سرم کردم 

ساعت و حلقه ام رو برداشتم و از اتاق  ویگوش فویک

 خارج شدم

 یدو لپ یچطور دمیرو د ایاشپزخونه رفتم که رو به

  خوردیو م گرفتیلقمه م

 :اروم بابا انی_مر

  مایمونیم کیتو تراف رهی:بدو دای_رو



 گفتمو شروع کردم به خوردن ... یا باشه

چک کردم  مویگوش ردکیم یرانندگ ایراه که رو نی.ب

 بازش کردم  عیاومده بود سر یامیپ

خسته بودمو سرم  شبید دیببخش زمی:جانم عزحی_مس

 امیخوابم برده بود امشب اماده باش م کردیدرد م

 دنبالت
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شلوغ  یها ابونیگذاشتمو به خ فمیداخل ک مویگوش

 شدم ... رهیخ

با  ایباز شدو رو کیباالخره تراف قهیاز پنج دق بعد

رو از جا کندو به سرعت سمت  نیماش یکافیت

 دانشگاه روند...

 

تر بخاطر نبود جا پارک مجبور شد  نییکوچه پا چند

 رو پارک کنه نشیماش



و خودمون رو به کالسمون  میرفتیحالت دو راه م به

خورد  نایبا وارد شدن به کالس چشمم به مت میرسوند

لبش نشست و بلند شد و سالم  یلبخندرو دنمیکه با د

  میو کنارهم نشست میکرد

 

به بچه ها انداختم همه بودن بجز  یاجمال ینگاه

 ...یدیسع

 ادیکدوم از کالس ها نم چیکه سر ه شهیم ی_چند وقت

 کالس هارو عوض کرده ... دمیشن

 زدیحرف ها رو م نیکه کنار گوشم ا ایرو سمت

 کردمو گفتم: یبرگشتم و اخم

 ؟یگیم وی:کانی_مر

 گهیرو د یدی:سعای_رو

 داره ... ی:خوب به من چه ربطانی_مر

 بار زدو گفت: طنتیش یلبخند

 شیخال یو به جا یکنیبه اطراف نگاه م دمی:دای_رو

 ... یدلت بخواد بدون دیگفتم شا ینگاه کرد

 ... ادیداره که اون چرا نم ی:به من چه ربطانی_مر



بزنه که در کالس باز شدو استاد  یخواست حرف ایرو

 وارد کالس شد ....

 

چند وقته دانشگاه نرفتم مجبور شدم از  نکهیا بخاطر

 کنم ... یو کپ رمیجزوه بگ هیبق

وهمونجا هم  میدانشگاه موند میساعت چهارون تا

  میناهارمون رو خورد

 یچیه کردمیاخرمون بودو واقعا حس م کالس

کالس  نیا یکه ک کردمیفکر م نی،تنها به ا شنومینم

 تموم بشه و برگردم بخوابم ...

که ساعت ها با من  ای دمیکش یادیانتظار ز دونمینم اما

 ... گذشتیم ریکه انقدر د زدنیساز مخالف م

نشسته خوابم ببره که با  یمونده بود همونجور کم

استاد گل از گلم شکفت  دیخسته نباش دنیشن

 میو از دانشگاه خارج شد میجمع کردرو  لمونیوسا

نبود ،منتظر بودم  حیاز مس یبود امروز خبر بیعج

دانشگاه  یبرم خونه بهش زنگ بزنم هنوز جلو

 دمیرود نشیکه ماش میبود دهینرس

 



نگاه کردم انگار  نایو بعد به مت نشیبه ماش متعجب

 که با خنده گفت: دینگاهم رو فهم لیدل نایمت

 کشهیطول م ی:من گفتم کالسمون تا عصرنای_مت

 االن اومده  نیواسه هم

 نشیاز ماش دنمونیکه با د حیزدمو سمت مس یلبخند

  میشد رفت ادهیپ

 گفت: حیرو به مس نایباهم سالم کردمت گرم

کتاب  دیسر راه با رمیم ای:داداش من با رونای_مت

  میخونه بر

 :اگفتیرو به رو حیمس

  رسونمتونیمن م ستیون نهمراهت لهی:اگه وسحی_مس

 تر پارک کردم  نیی:ممنونم چند تا کوچه پاای_رو

 از ما رفتن  یمختصر یبا خداحافظ ایو رو نایمت

ما تنها  خوانیبهانست م نایکتاب خونه و ا دونمیم

پشت کمرم  یتکون دادم که دست گرم یسر میباش

 که اروم گفت: حیبم و مردونه مس یحس کردم و صدا

لبخند  ینجوریکه ا یکنیفکر م ی:به چحی_مس

 ؟هوم؟یزنیم



 .... یچیلب گفتم ه ریز دمویخند

کردو منو سمت  شتریب یکمرم کم یدستشو رو فشار

 کرد  تیهدا نیماش

 

 یو در سکوت رانندگ مینشسته بود نیماش یتو هردو

و با لبخند حالمو  گشتیسمتم بر م یو گاه کردیم

 یو نگران یاما پشت چهره و لبخندش ناراحت دیپرسیم

 کردمیحس م

 برگشتم و گفتم: سمتش

 ح؟ی:مسانی_مر

 به من دوخت  یرو لحظه ا نگاهش

 :جانم ؟حی_مس

 شده؟ یزیتا حاال چ شبی:از دانی_مر

 رو به عالمت مثبت تکون داد  سرش

:نکنه راحله خانوم مخالفت کرده راجب انی_مر

 ؟ینگرفتن عروس

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد بازم
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نگفتم که خودش ادامه  یزیدادم و چ هیتک میصندل به

 داد 

  کنمیم شی:راضحی_مس

 گفتن نداشتم و سکوت کردم  یبرا یحرف

. 

. 

که  میخونه هست هیکه سخت دنبال  شهیم یهفته ا کی

 باشه ... کیهم مناسب دو نفر باشه هم نزد

کنه هر چند  یتونست مادرش رو راض حیمس باالخره

راحله خانوم تا خودش با من حرف نزدو نظرم رو 

که باهاش حرف زدم گفت  ینشد اما وقت یراض دیپرس

سنگ تموم  خواستهینگران من بوده و دلش م شتریب

 بذاره ....

 حیکردن خونه مس دایهفته عالوه بر پ کی نیا یتو

 یوقت رهیم رونیکار داره و ب ییجا گهیوقتا م یبعض



 کنهیم دادیاز سرو صورتش ب یکالفگ گردهیهم بر م

 دهینم یچرا دلم گواه خوب دونمینگرانشم ونم

 یسع شتریو ب پرسمینم شویکالفگ لیدل یایجو ادیز

 خودم با وجودمو کارهام ارومش کنم .... کنمیم

 

**** 

 :حیمس

 یزیانداخته بود و چ نییهوشنگ که سرش رو پا به

 نگاه کردم  گفتینم

 

اعتراف کرده  یبه همچ شیکه چندروز پ ووانهید نیا

 یکاغذ نوشته بود االن چرا اللمون یبودو همه رو رو

  زنهینم یگرفته و حرف

رون پام گذاشت و  یمشت شده ام رو رو دست

کف داداگاه  یها کیموزا یراستم رو یبا پا یعصب

 ضرب گرفته بودم 

رونده نگاه به پ دیکه سکوت هوشنگ رو د یقاض

 کردو گفت:



 انایکه خانوم دا دیپرونده نوشت نیا ی:شما توی_قاض

از شما خواسته که بدون اجازه وارد ملک  انمهریک

 یعمل نیو مرتکب همچ دیبش انمهریک حیجناب مس

 د؟یزنینم یو حرف دی،پس چرا االن ساکت دیبش

بود اروم سرش رو باال  نییکه سرش پا هوشنگ

به ما انداخت و لبش رو با  یاجمال یگرفت و نگاه

 کردو گفت: سیزبونش خ

 _هوشنگ:من ... من مجبور شدم 

 شمارو مجبور کرد؟ ی:کی_قاض

بود و پول دوا  ضی_هوشنگ:قبال هم گفتم ،بچه ام مر

کارا  نیزدم اما با ا یودکترش رو نداشتم ،به هر در

شب که بچه ام حالش  هی نکهیتا ا شدیپول جور نم

 دیدکترش گفت با مارستانیب خراب شدو رسوندمش

سرش هست  یکه مادر زاد تو یعمل شه و تومور

منم آه  وبود نیخارج کنن خرج عملش سنگ دیرو با

هم نداشتم که بفروشم و  یزیدر بساط نداشتم و چ

خارج شدم و  مارستانیاز ب دیخرج عملش کنم ناام

 گهیعالم د اویدن یو تو رفتمیها راه م ابونیخ یتو

 نیبودم که ا یو دنباه راه چاره ا کردمیم ریس یا

 زدن به من ... نشیخانوم با ماش



 دمنویباال نبود تنها پام ضربه د یلیسرعتش خ چون

 پام رو آتل بستن  مارستانویرسوند ب

بود رسوند و  یکه دخترم بستر یمارستانیبه ب منو

 معذرت خواست یکل

 یپام به کالنتر ینداشتن و از طرف تیشکا حوصله

شدمو گفتم بره  تیشکا الیخیپس ب گرفتنمیم وردخیم

اش  افهیق ختویکه به ر یشدم وقت مونیاما بعد پش

 هیما دیبا خودم گفتم حتما با نشینگاه کردم و به ماش

 خورد یدار باشه و تو ذهنم جرقه ا
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و درد پام رو بهونه کردم  یضیرو زدم به مر خودم

 کردمیمن رو که از درد ناله م یخانوم که صدا نیا

شده بودم  یسمتم برگشت و من که عصب دیرو شن

  کنمیم تیبده وگرنه شکا هید دیگفتم که با



من  یبه سر تا پا یجا خورد نگاه یخانوم که کم نیا

 یکار دیاما با دهیام رو دو برابر م هیانداخت و گفت د

 ش انجام بدم رو برا

 

هم مشتاق  یحرفش از طرف نیخورده بودم از ا جا

بخاطرش دو  دیهست که با یبودم بدونم چه کا ر

 اما خودم رو نباختم و گفتم:  رمیبرابر پول بگ

من رو  یپا دویبه من زد نتونی_هوشنگ:با ماش 

 ه؟یهم باق متیتازه دوقورتون یچالق کرد

  دمیات رو م هی:من که گفتم دگفت

 

 اعتراض گونه بلند شدو گفت: انایدا

 که؟یمرت یگی:چرا دروغ مانای_دا

 رو نشوند  انایبود به زور دا انهیکه کنار دا یزن

 گفت: یقاض

  انمهریخانوم ک دی_لطفا ساکت باش

 ادامه داد: هوشنگ



که پام خوب شد برم وکف  گهی_گفت که چند هفته د

برگه  هی یو رو زمیاقا رو نفت بر نیکارخونه ا

  سمیواسش بنو

 باش... شمیتازه اولش بود منتظر بق نیا 

  یزیچ نیهمچ هی

مسکال انداخت شماره اش  هیام رو گرفت  شماره

 یلیخ رمیگیافتاد بهش گفتم نصف پول رو اول م

 راحت قبول کرد و همون شب نصف پول رو داد 

 

 یعصب یبار قاض نیبلند شد ا انایدا یصدا دوباره

 گفت 

نظم دادگاه  گهیبار د کیاگه  انمهریوم ک:خانی_قاض

 رونیمجبورم بفرستمتون ب دیرو به هم بزن

 

رو به  ینشست قاض شیصندل یرو یعصب انایدا

 هوشنگ گفت که ادامه بده 

از دست  یکیهر دو دستش رو باال اوردو  هوشنگ

  دیهاش رو به گردنش کش



که به دستش بسته بود مجبور بود  یدستبند بخاطر

  ارهیهردو دستش رو باال ب

 

 داد: ادامه

به دو هفته گذشته  کی_پام نسبتا خوب شده بودونزد

 هیبود که صاحب خونمون بهم فشار اورده بود که تخل

 گهیاما گوشش د خواستمیکنم هرروز ازش مهلت م

خونه  رفتمیروز که داشتم م هی نکهیبدهکار نبود تاا

 کوچن  یو زن و بچم تو هیشدم اساس متوجه

صاب  کردمیم یبه جوش اومده بودو هر کار خونم

  کردیخونه دررو باز نم

خانوم زنگ زدمو گفتم  نیکنم به هم کاریچ دونستمینم

رو  ییجا هیپول رو بده که من  هیبق ایکنه  یکار هی

 یاقا نیبه هم رمیو م دمیوگرنه کاررو انجام نم رمیبگ

رو واسش  یخانوم چه نقشه ا نیکه ا گمیم انمهریک

 دهیکش
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قرار  هی امیکوتاه نم دیکه د یشد اما وقت یعصب اولش

جلوم  دیدسته کل هیگذاشت سر قرار رفتم و اون روز 

کنم تا  یاون خونه زندگ یگذاشتو گفت فعال برم تو

پول رو بهم  هیو بق دمیم براش انجامکه کاررو یوقت

 خونه رهن کنم  هیتا  دهیم

 

 دیاقا رس نیکه قرار بود برم به کارخونه ا یروز

از دوست  گهید یکیخانوم بگم  نیبه ا نکهیبدون ا

 وفتهیبرام ب یاگه اتفاق دمیترسیهام رو با خودم بردم م

 واسم کنه ... یحداقل دوستم باشه و بتونه کار

 

 میشب بود که به با وانت دوستم نفت هارو برد نصف

شدم متوجه  ادهیپ نیاز ماش میدیکارخونه رس یو جلو

 نویا کردمینگهبان شدم و داشتم با خودم فکر م

 یوقت رونیب رهیکنم که متوجه شدم داره م کارشیچ

دونستم جوراب رو  متیکه کامال رفت فرصت رو غن

چهرم رو  ننها نتو نیکه دورب دمیصورتم کش یرو

 داخل  میدررو باز کردمو رفت عیو سر رنیبگ

 



 بمیج یکه تو یمیقفل بود با دوتا س یسالن اصل در

 دررو باز کردم  عیداشتم سر شهیهم

و ته کارخونه  میختیریتند نفت رو کف سالن م تند

 اومد  ییکه صدا میبود

دستگاه ها برگشتم و متوجه نگهبان  نیاز ب واروم

 میشدیخارج م میشدم بدون سرو صدا از سالن داشت

خود  زیکه پاش ل ادیکه متوجه ما شد اومد سمت ما ب

شد نامه رو نوشتم و  یچ نمینموندم که بب گهیو د

خانوم بهم گفته بود اونجا  نیکه هم یاتاق یتو عیسر

  رونیب میدبذارم گذاشتم و از کارخونه ز

 یدیهرچقدر که گشتم دسته کل دمیخونه که رس یلوج

 خانوم بود، نبود ... نیکه مال ا

 گهینکنه اونجا جا گذاشته باشم اما د دمیترس

 برگردم .... تونستمینم

 

 ینون گرفتم و برگشتم جلو هیصبح بود رفتم  دم

خونه زنگ دررو زدم و خانومم خواب آلود دررو باز 

موقع صبح کجا بودم و من نون رو  نیکرد گفت ا

  رمیبهانه کردم که رفتم نون بگ



 

 یخانوم زنگ زدمو گفتم کار نیظهر بود که به ا دم

 که گفته رو انجام دادم 

 هیپول رو داد و گفت که حاال برم  هیشدو بق خوشحال

کاررو هم  نیخونه رهن کنم و از خونه اش برم هم

ومن گفتم گم  ستخوایرو ازم م دیکه کل یکردم و موقع

 یرادیتکون دادو گفت ا یکردم مشکوک شد اما سر

 کنهینداره قفلش رو عوض م

 

 گفت: یرو به قاض هوشنگ

من مجبور شدم تورو خدا عفو  یقاض ی_هوشنگ:اقا

 ... دیکن

 

با دست اشاره کردکه سرباز هوشنگ رو ببره  یقاض

 ... نهیبنش

 گفت: انایرو به دا یقاض

 ؟ دیدار ییدفا  ایا انمهریک انای:خانوم دای_قاض 

 یقاض یچشم ها یتو یبلند شدو با تمام گستاخ انایدا

 زل زد و گفت:



 د؟یدی:اجازه مانای_دا

 گفت: انایابروهاش نشست دا ونیم یاخم یقاض

اقا خبر نداره اصال  نیا ی:من روحمم ازحرفاانای_دا

 حرفا رو از کجااورده نیاقا ا نیا دونمینم

 شونیبهش داده؟ا یخونه رو ک دی:پس اون کلی_قاض

 د؟یشما بهش داد گنیکه م

 نجایمن اصال ا ی:خونه ما لواسانه جناب قاضانای_دا

 خونه ندارم ...

 

 گفتم: یبه قاض رو

 :اجازه هست حی_مس

 نگاهش رو سمت من سوق دادو گفت: یقاض

 دیی:بفرمای_قاض

کارخونه  یرو تو دیکه اون دسته کل ی:من وقتحی_مس

اومد که  ادمیبرام اشنا اومد بعدها  یلیخ کردم دایام پ

  دمید شونیرو دست ا دیدسته کل نیا

 

 به عمو گفتم: رو



داره ،خبر  ی:عمو جان دخترت خونه مجردحی_مس

 ؟؟؟؟یدار

 

 اریکه تا گوش هاش سرخ شده بودو سکوت اخت عمو

 نگفت  یزیکرده بود چ

 کردو گفت: انایرو به دا یقاض

باز هم انکار  انمهری:حاال چطور خانوم کی_قاض

 د؟یکنیم

 شوکه سر جاش نشستو ساکت شد  انایدا

نشسته بود  یتر از قاض نییپا یکه طبقه ا یخانوم

داد همه سکوت کرده بودند  یرو دست قاض یبرگه ا

 حکم یاجرا یبرا

 

 لب باز کردو گفت: یقاض یقیاز دقا بعد

هر   یقانون مجازات اسالم ۶۹۴_برااساس قانون 

شبانه بدون اذن صاحب خانه  ای دیتهد ایکس به زور 

شود  به مجازات از شش   یگریمنزل د ایوارد ملک 

عمل  نیو اگر ا  شودیماه تا سه سال زندان محکوم م

اسلحه  یو انان دارا ردیدو نفر صورت گ یاز سو



سال تا شش سال محکوم  کیگرم باشد از  ایسرد 

در هردو حالت چنانچه ورود به عنف شبانه  شودیم

 حداکثر مجازات اعمال خواهد شد ردیصورت گ
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 یدادگاه رو اعالم کردن عمو بلند شدو سمت قاض ختم

 نیینگاه کردم که چطور سرش رو پا انایرفت به دا

 انداخته بود 

 

گوشه لبم نشست و بلند شدم و همراه با  یپوزخند

  میاز داداگاه خارج شد لمیوک

 هی زدیکه صدام م دمیشنیعمو رو پشت سرم م یصدا

 ابروم رو باال دادمو سمتش برگشتم  یتا

 :بله؟حی_مس

که  یبچگ هیبده نذار بخاطر  تیرضا ای_عمو:پسرم ب

 بشه  جادیدخترم انجام داده کدورت ا



ما کدورت به  دیبه عقب تر نگاه کن ی:اگه کمحی_مس

به قول  ای نهیک هیعمو جان ...بخاطر  میوفور داشت

بود کارخونه ام از  کیدخترتون من نزد یشما بچگ

 نکهیا یبه جا کنمیم شنهادیدستم بره ...من بهتون پ

 هیدخترتون  دیصبر کن نییبخوا تیاالن از من رضا

وز ادب شه ...ر امدت آب خنک بخوره بلکم اونج

 خوش عمو جان 

 

 یلب هاش رو محکم رو ادیز تیکه از عصبان عمو

رو تنها  کردیهم فشرده بودودر سکوت به من نگاه م

 نمیکردمو سوار ماش یخداحافظ لمیگذاشتم و از وک

 شدمو سمت خونه حرکت کردم 

 

تمام اعصاب  یتالف خواستیداشتم ، دلم م یخوب حس

صطالح دختر به ا نیا شیکه باعث و بان ییها یخراب

  ارمیعمو بود رو سرش در ب

تا ادم  دیکشیحبسش رو م دیبدم با تیکه رضا محاله

 شه ...

 



از  لمویسبک بودم موبا بیو عج کردمیم یراحت حس

رو گرفتم ... مثال دوران  انیدراوردمو شماره مر بمیج

و دادگاه  تیشکا ریبود ومن انقدر درگ مونینامزد

 هیچند روز نتونستم خوب بهش برسم و  نیبودم که ا

 ... کردمیم یحس دلتنگ ییجورا

 به خودم اومدم  دیچیگوشم پ یصداش که تو با

 

 زمی:جانم عزانی_مر

 خودم چطوره؟ ی:خانومحی_مس

 ؟ی...خودت چطور یی:خوبم آقاانی_مر

 ؟یی،کجا ی:امم عالحی_مس 

 ...:وسط جزوه ها و کتابامانی_مر

 امیحاضر شو که م گهیساعت د می:پس تا نحی_مس

 خوب ... یجا هیدنبالت ببرمت 

  یمرس زمی:باشه عزانی_مر

 ان؟ی:مرحی_مس

 :جونم انی_مر

  اینکن ادیز شی:آراحی_مس



 گفت: دویخند

 شهینم دهیسوراخ دوبار گز هی:آدم از انی_مر

 نرفته  ادمیرو  شبیپر

 

 لبم نشست  یاون شب لبخند رو یآور ادی با

 

که  نمیبیم رونیب میشب رفته بودم دنبالش شام بر اون

اون شب با  ومدویبهش م یلیزده خ یرژ زرشک هی

هووس لب هاش رو  شهیاز هم شتریلب هاش ب دنید

بااون رژ  ینجوریبذارم ا تونستمیهم نم یکردم از طرف

انداختم ،خلوط بود و  یبه کوچه نگاه ندشیبب یکس

از خجالت لب  یاب...حس یمنم دود نیماش یها شهیش

 هاش درومدم ....

 

 گفتم: دمویخند زیر

 کمیبدو حاضر شو که نزد یخانوم نی:آفرحی_مس
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 :انیمر

 

 یجزوه ها و کتاب هام نشسته بودم و سع وسط

حفظ کنم مطلب رو درک کنمو  نکهیاز ا شتریب کردمیم

 میخوندن بودم که گوش یحال و هوا یبفهممش تو

 زنگ خورد 

 

اسمش خوشحال  دنیرفتم و با د میسمت گوش باذوق

 جواب دادم 

 دنبالم  ادیکه حاظر شم م گفت

 ظهر بود یکایساعت نگاه کردم ،نزد به

 به لباس هام انداختم  یکمدم رفتم و نگاه سمت

و همراه  دمیخر شیکه چندوقت پ یدیسف مانتو

 یرو برداشتم و رو دمیو شال سف یمشک نیشلوارج

 تختم گذاشتم ...

 



 رفتم نهییآ سمت

 رو باز کردم وشونه زدمو دوباره بستمش  موهام

پررنگ  یرژ مات کم هیانجام دادم و  میمال شیآرا هی

 زدم و سمت لباس هام رفتم 

ووشالم رو برداشتم و سمت  دمیهام رو پوش لباس

ردم ک میموهام تنظ یبرگشتم با دقت شالم رو رو نهییآ

 فیوک دمیعطر زدمو ساعت و حلقه ام رو پوش یکم

که دور  یبرداشتم وپالتو بلند مشک مویمشک یدست

مانتوم  یداشت رو رو ینقره ا ویاش خز مشک قهی

 از اتاقم خارج شدم  دمویپوش

زدسمتش رفتم و گفتم  یلبخند دنمیخانوم با د هیمرض

  اددنبالمیم حیکه مس

 تر شدو گفت: قیعم لبخندش

  زمی:خوش بگذره عزهی_مرض

کردمو سمت دررفتم و داشتم کفش هام رو  تشکر

 اروم کنارگوشم گفت: ایکه رو دمیپوشیم

 ؟ یکرد رایکه انقدر آراو یری:کجا مای_رو

 و بلند شدم که قه قه اش بلند شد  دمیکش ینیه دهیترس

 نسارش کردم  یدونه به بازوش زدمو کوفت هی



 بهت بگم... ویزیچ هی خوامیاتاقم م ایب ی:برگشتای_رو

 االن بگو نی:خوب همانی_مر

  گمیبعد م شهی:االن نمای_رو

 خوردیکه زنگ م میگوش یگفتم با صدا یا باشه

 گذشتم  اطیکردمو از ح یخداحافظ

سمتش رفتم  زدیکه لبخند م دنشیباز کردم وبا د دررو

 رو دور زدمو سوار شدم  نیو ماش

 به سرتام انداخت و گفت: ینگاه

 ... ی:چه خانوم خوشگلحی_مس

 به سرتا پاش انداختم  ینگاه متقابال

 دهیپوش یقهوه ا یو بلوز رهیت یتوس یشلوار کت

 بود 

 ؟یخاستگار ی:رفتانی_مر

 نگاهم کردو گفت: متعجب

 ؟ی:خاستگارحی_مس

  دیبه لباس هاش کردم که اروم خند یا اشاره

هفت پشتم  یرفتم برا یبار خواستگار هی:حی_مس

 بسه 



کردم و که دونه به بازوش زدم که تو  یتصنع یاخم

 گفت: دویگلو خند

 ؟یبرم خاستگار ست؟بازمی:بس نحی_مس

 بار اعتراض گونه اسمش رو صدا زدم که گفت: نیا

کردم  ی:جون )دستمو گرفتو گفت:(شوخحی_مس

 یخانوم

رو روشن  نیتکون دادم ماش یزدم و سر یلبخند

گرفته بود دستم رو  ریکردو حرکت کرد تمام طول مس

پام  یهم که دستم و رو یگاه کردیو نوازش م

 یدستش رو رو کردویاز فرصت استفاده م ذاشتمیم

و حال  دیکشیرون پام م یدستم که چه عرض کنم رو

  کردیمنو عوض م

 

 دنبال خونه؟ میناهاربعد بر می:اول برحی_مس

 :باشه انی_مر

دوتا از بنگاه ها سپردم دوتاشون  یکی:به حی_مس

خدا  ششونیپ میسر بر هیدن و گفتن امروز زنگ ز

 ... ادیب رمونیخوب امروز گ یحا هیکنه 

  شهیم دایکه پ شاهللی:اانی_مر



 یکه دستمو رو دیپام کش یدستش رو رو دوباره

 زیدستش گذاشتم ،نگاهش رو سمتم برگردوندو ر

دستش قفل کرده بودم رو سمت  یدستمو که تو دیخند

  دیبوس زیلبش برو ر

لبم نشسته بود نگاهش کردم که  یکه رو یلبخند با

 ادامه داد .... شیزدو به رانندگ یچشمک

. 

. 

حرف  یبعد از کم میشد یاز ناهار سمت بنگاه راه بعد

که در نظر  یزدن با صاحب بنگاه با هم سمت خونه ا

 ... میگرفته بود رفت

 

 بود نگاه کردم  یاپارتمان۸خونه که طبقه  به

حال  هیتاق خواب نسبتا بزرگ و خونه با سه ا هی

آشپزخونه مشرف به حال و  هیو  یپنجاه متر بایتقر

 یو پنجره ها یمشک دویسف یها نتیاتاق ها با کاب

 رونیکه تمام تهران و منظره ب یا شهیو ش یتمام قد

 پات بود .... ریز
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به نظرم  یقشنگ بود  ول یلیاطراف نگاه کردم خ به

سمتم اومد بهش  حیبزرگ بود مس یادیدو نفر ز یبرا

 نگاه کردم 

اگه  یحت دیرو فهم یزیاز ظاهرش چ شدیوقت نم چیه

متونه  یدرونش غوغا هم باشه ظاهرش رو به خوب

 حفظ کنه 

  هیکه نظرش چ دیفهم شهینم کنمیکه نگاهش م االن

 ؟یخانوم هی:نظرت چحی_مس

 گاه کردم:اطراف ن به

 میما که دو نفر یقشنگه اما بنظرم برا یلی:خانی_مر

 بزرگه ... یادیز

 گفت:لبش آروم رفت باال و گوشه

  میسه نفر شد دی:شاحی_مس

 یزدو با چشمک یابرومو باال دادم که لبخند یتا هی

 تنهام گذاشت 



 : دیپرس حیکه از مس دمیاون اقا رو شن یصدا

 ن؟یدیشد اقا پسند ی_چ

 :بله حی_مس

 که گل از گلش شکفت گفت: مرد

بنگاه  ادیب میبر زنمی_پس من به صاحب ملک زنگ م

... 

و صاحب ملک هم اومد  میهم سمت بنگاه برگشت با

فکر  ینشسته بودم و تو حیکنار مس یصندل یرو

و  کردیکه از مرد تشکر م حیمس یبودم با صدا

  میصاحب ملک از بنگاه خارج شد یها کیتبر

 داشت برد گذاشتو گفت: یرو رو دیکل حیمس

  ی:مبارک باشه خانومحی_مس

 گفتم: دمویخند

 :مبارک شما باشه آقا...انی_مر 

 گهید میسند رو انجام بد یکارها میری:فردا محی_مس

 یها لهیوس میبتون ندهیحله اگه تا چندروز آ یهمه چ

 .... شهیم یعال مینیبچ مویخونه رو بخر

. 



. 

 ...دیهم رس روزید یفردا

سند زدن   یچرا گفت من هم برم برا حیمس دونمینم

 خونه 

سمت دفترخونه  حیحاضر شدمو با اومدن مس صبح

و منتظر صاحب  میمبل ها نشسته بود یرو  میرفت

کرد بخاطر  یاومدو عذرخواه یبعد از مدت میملک بود

 رشیتاخ

 

اروم صدام زد سمتش  حیامضا زدن بود که مس موقع

 رفتم 

 :جانم؟انی_مر

 رو امضا کن  گمیهارو که م نجای:احی_مس

 گفتم: متعجب

 :چرا من؟انی_مر

 گفت: یکردو با لحن خاص یاخم

 ...زنهی:زن که رو حرف مردش حرف نمحی_مس

 گفتم  یزدمو باشه ا یلبخند



با تموم شدن امضا ها  زدمیکه گفت رو امضا م ییجاها

کردمو از دفتر خونه  یهاشون خداحافظ کیو تبر

  میشد خارج

 ح؟یمس ی:چرا خودت امضا نکردانی_مر

  ی:چون خونه به اسم توه خانومحی_مس

 _تعجب گفتم:چرا اخه؟

  گمی:چون من محی_مس

 زدمو گفتم: یلبخند

  زمیکار نبود عز نیبه ا یاجی:احتانی_مر

دنده گذاشتو  یدستم رو گرفتو رو شهیروال هم طبق

 گفت:

خوش شانسم که خداتورو سد راه  یلی:من خحی_مس

هاو  یاز خوب یخونه گوشه ا هیمن قرار داد 

 زمیعز کنهیتو رو جبران نم یها یمهربون
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اکتفا کردمو  یبگم تنها به لبخند یچ دونستمینم

 دستش رو حکم تر فشردم 

 خونه خودشون حرکت کرد  سمت

به استقبالمون اومدو مادرانه  یخانوم با لبخند راحله

 اغوشش فشرد  یمنو تو

 

 میکه خونه رو سند زد میگفت مویکه بهش داد یخبر با

گفت بتول خانوم  کیتبر یخوشحال شد و کل یلیخ

 صدا زد  زیناهار سرم یمارو برا

کنارم نشسته بود و  حیو مس مینشست زیسر م همه

بشقاب من رو برداشتو کنار گذاشت و داخل بشقاب 

دست هردومون گذاشت و  یوجلو دویخودش غذا کش

 شدو کنار گوشم گفت: کمینزد یکم

بشقاب جدا غذا  یتو یبه بعد حق ندار نی:ازاحی_مس

 ...یبخور

 حرفو زدو سر جاش برگشت نیا یجد یلیخ

لبم  یرو یکارش و حرفش لبخند نیمن از ا اما

به نشونه باشه تکون دادمو با هم  ینشستو سر

 به خودن غذا .... میشروع کرد



 

 دیدر تکاپو خر شدویم یاز پس هم سپر روزگار

که قرار بود سرپناه منو  میبود یواسه خونه ا لیوسا

 عشقم باشه...

 

اشپزخونه باشه رو  اجیکه احت یلیهمه وسا بایتقر

بود تنها مونده بود  لیواتاق ها هم تکم میگرفته بود

  کردیم لیرو تکم ییرایمبل و فرش که پذ دیخر

 یدستم رو گرفت و با هم سمت مبل فروش حیمس

چشممو  یاز مبل هاش بدجور یکی هیکه چند وق میرفت

 گرفته

بدون نگاه کردن به مبل  میوارد مغازه شد حیمس با

که انتخاب کرده بود  یرفتم سر مبل میمستق گهید یها

  کردمیو با لذت نگاهش م

و  ییو تاج طال هیپابا دسته و دیدست مبل تمام سف هی

 پارچه مبل  یطرح طال کوب رو

 یکه به مغازه نگاه کن رونیاز ب یبود حت بایز واقعا

 چشم بود  یبود که تو یتنها مبل

 نگاه کردم و گفتم : حیمس به



 چطوره؟ نی:اانی_مر

به عالمت  یانداخت و سر یمبل ها نگاهتفاوت به  یب

 نه تکون داد 

 

 یا گهیگرفته شددستمو گرفت و سمت طرف د حالم

اشاره  یآسمون یو آب دیدست کاناپه سف هیبردو به 

 کرد 

 

خوراک لم دادنه  هیعال یو یت یجلو ی:براحی_مس

... 

به  کردیبدجنس نگاهم م کردمیچرا حس م دونمینم

 یانداختم قشنگ بود اما نه به اندازه اون یمبل نگاه

که انتخاب کرده بودم هرچند سبک و مدلشون فرق 

  ردیم

 گفتم:زدمو یلبخند

 :قشنگه ...انی_مر

 م؟یرو هم نگاه کن هیبق یخوای:محی_مس

  مینی:اره ببانی_مر 



 یاخر شد همون میمبل زد شگاهینما یتو گهیدور د هی

 گفت  حیکه مس

 

رفت که  حیمس کردمیمبل هارو نگاه م هیبق داشتم

 یاومدو گفت که حله برا یسفارش بعد بعد از مدت

 رسنیفردا م

بازار  یتو ادهیپ مویاومد رونیب شگاهیهم از نما با

 به راه رفتن  میشروع کرد

که  یرنگ دیتمام چوب سف یونیزیتلو ریو ز ونیزیتلو

 ستادهیساعت ا هی مویبه کنسول بود انتخاب کرد هیشب

 .... دیسف

 یکه برا گهید یزایچ یلیدرشت و خ زویتابلوه ر چند

 الزم بود ... یهرخونه ا

 

توان راه رفتن رو نداشت و  گهیشده بود پاهام د شب

دست گرمش  نیکع دستمو ب حیخسته بودم مس یلیخ

 گفت: دویفشرده بود تو گلو خند

 ؟یخانوم یخسته شد یزود نی:به همحی_مس



واال...از صبح  ستین میزود نی:قربونت همچانی_مر

 نه؟ گهیفکر کنم تموم شد د میگردیم میدار کسرهی

 بای....اره تقر شیخودشو خستگ یفدا ی:احی_مس

 شام؟ میتموم شد بر

 

 دستش رو فشردم  دمویخند زیر

 می...بر زمی:خدانکنه عزانی_مر
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 روز بعد: چند

 

 به اطراف نگاه کردم  یوصف نشدن یذوق با

باشم که  یخونه ا نیقراره خانوم همچ شدینم باورم

 باشه....  حیصد البته آقاش مس

 هیسمت بق زدیدرش موج م یکه قدردان ینگاه با

 برگشتم و از همشون تشکر کردم 



 

و  نایمت یعروس شاهللی:دستتون درد نکنه اانی_مر

  میجون جبران کن ایرو

 زدنو مادرش گفت: یلبخند ایمادر رو پدرو

 بوده گلم ... فمونی:وظهی_مرض

رو  یخور ییچا یاشپزخونه رفتم و استکان ها سمت

که دم کرده  ییگذاشتم وچا یفلز ینیس یبا دقت رو

و ظرف شکالت و  ختمیبودم رو داخل استکان ها ر

قند رو کنار استکان ها گذاشتم و به همه تعارف کردم 

 شستم...ن حیو کنار مس

 

 شگاهیکه داخل نما ییهمون مبل ها شدیباورم نم هنوز

 بود  دهیبودم رو هم خر دهید

 افتادم  شیچند ساعت پ ادینگاه کردن به مبل ها  با

خانواده ها  یذوق کردم و کم مونده بود جلو چقدر

 بغلش کنم 

 کردیرو دنبال م میکه چطور رد خوشحال حینگاه مس و

.... 



آرامش بخشش کنار گوشم از مبل ها چشم  یصدا با

کاناپه دونفره  یگرفتم و سمتش برگشتم ،هردو رو

مبل  یدستش رو پشت سرم رو حیو مس مینشسته بود

 زدیکه داشت کنار گوشم حرف م ینطوریگذاشته بودوا

آغوشش بودمو گرما و عطر تنش رو  یانگار تو

کرده  مموذب یخانواده ها کم یجلو نیو ا کردمیحس م

 بود...

 

مگفتم  یشیانقدر خوشحال م دونستمی:اگه محی_مس

اون حرکتو که  مویکه تنها باش ارنشونیتر ب رید کمی

  یدادیو انجام م یانجام بد یخواستیاز ذوق م

 لب گفت: ریکه ز دمیخند زیر

 ... میشی:ما که تنها محی_مس

 

بدنم  دمیحرفش که تنها خودم شن دنیاز شن یا لحظه

فاصله  یکم دویباال دادم که تو گلو خند ییداغ شد ابرو

 گرفت....

. 

. 



  می:بااجازتون ما مرخص شای_پدررو

  دیموقع شما بر نیکه ا ذارمی:مگه من محی_مس

وقت  هی شاهللیا دیاستراحت کن دی_نه پسرم خسته ا

  میشیمزاحمتون م گهید

من  دیشما مراحم ینور یاقا هیچه حرف نی:احی_مس

 شام سفارش دادم ...

 خواهش و اصرار باالخره موندن  یاز کل عدب

 

زنگ در  یدخترا در حال حرف زدن بودم که صدا با

 بلند شدو رفت که درو باز کنه  حیاومدو مس

 لحظه بعد با ظرف غذا ها اومد  چند

 مینیشام رو بچ زیکه م میو رفت میدخترا بلند شد با

 

 صرف شد  یمعمول یبا بگو بخندو حرف ها شام

عظم رفتن  ایکه پدررو میشام دور هم نشسته بود بعد

بلند شدن از همه بابت امروز  هیکرد و پشت سرش بق

 میدر بدرقشون کرد یو تا جلو میتشکر کرد

 



 خانوم بغلم کردو کنار گوشم گفت: راحله

  زمیعز سپارمی_راحله:پسرمو به تو م

 گفتم: دمویخند زیر

 راحت ... التونی:خانی_مر

 کردن و رفتن  یخداحافظ دویخند

 که .... دمیبستم و چرخ دررو
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 آغوشش جا گرفتم  یکه تو دمیبستم و چرخ دررو

بم و  یآغوش بودم با صدا نیدلتنگ ا یبدجور

 مردونه اش آروم گفت: 

 ن؟هوم؟یدیخندیم ی:به چحی_مس

 گل کرده بود ومتقابال اروم گفتم: طنتمیش

 

 بود .... ی:خصوصانی_مر



 رو دورم محکم تر کردو گفت: دستش

 بود؟؟؟؟ یبود؟خصوص یچ ی:چحی_مس

 به عالمت مثبت تکون دادم  یزدمو سر یلبخند

 جلو برداشت و باعث شد به عقب برم  یقدم

 

 دادن من به در... هیشد با تک یاش مساو گهید یقدم

 شده بودم ریاس حیمس درو نیب حاال

و حالم رو  خوردیداغش به صورتم م ینفس ها هرم

 جانیقلبم پراز ه یکینزد نی،از ا کردیعوض م

 .... دیکوبیام م نهیخودش رو به س

 

صورتم خم شد با اون  یاوردو رو نییرو پا سرش

چشم هام زل زد  یرنگش تو یقهوه ا یها یگو

 ینجوری،انگار جاذبه چشم هاش منو گرفته بود که ا

 مسخ نگاهش شده بودم 

  دیاوردو اما کنار لبم رو بوس کیهاش رو نزد لب

 



 یلب ها یکینزد نیلب هاش شده بودم و دلم باا تشنه

  خواستیداغش رو م

 یکنار رفت و حاال گرم یصورتم فاصله گرفتو کم از

  خوردیزده از شالم م رونینفسش به گردن ب

 یحس چشمم رو بستم و آب دهنم رو به سخت نیازا

 قورت دادم

 

 ؟ی:نگفتحی_مس

 به گردنم بخوره  شتریکه نفسش ب زدیحرف م یجور

  شدیطاقتم کم کم داشت تموم م گهید

 خودش کرد  ریمنو اس شتریتر شد و ب کینزد

 

در برابر مرد  خواستیدلم مقاومت م بیعج اما

 زورگوام ....

 

فاصله داد چشمم رو  ینزدم که صورتش رو کم یحرف

 باز کردم و نگاهش کردم 



ابروهاش بودو باهمون اخم نگاهم  نیپر جذبه ب یاخم

 لبم نشست  یرو یصورتش لبخند دنیباد کردیم

کمرم بود رو باال اوردو شالم رو از  یکه رو دستش

 ام رو باز کرد موه پسیموهام برداشت و کل یرو

 

که به  حیشد و نگاه مس ختهیبلندم دورم ر یموها

 کرد دایچشم هام ذل زده بود سمت موهام سوق پ

رو دوباره به سمت  دومنیموهام کش یال دستشو

 ناب کشوند  یهمون حس ها

چونه ام گذاشت و سرم رو  ریاش رو ز گهید دست

  صورتم رو از نظر گذروند یباال اوردو تمام اجزا یکم

 صورتم خم شد  یرو باز

 رو بستم و منتظر لب هاش بودم چشمام

 کردمیحس م کینزد یلینفسش رو خ یگرم

 

 نیازا خواستیم دیشا ییجورا هی کردویم تیاذ داشت

رو  یبه خواسته اش برسه... انگار راه خوب قیطر

 انتخاب کرده بود 



چطور گفتم که منو  دمیطاقتم تموم شدو نفهم چون

  میگفت یمادرش چ

 یلب هاش رو رو دویگلو خند یشدن حرفم تو باتموم

 لب هام گذاشت ....
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 خانومم؟ ی:حاضرحی_مس

 لحظه صبر کن ... هی زمی:آره عزانی_مر

به شالم  یو دست دمیرو پوش دمیخز دار سف پالتو

که  حیکه با مس دمیرژم رو مرتب کردم و چرخ دمیکش

 داده بود رو به رو شدم  هیبه چهارچوب در تک

 

دست  کردوینگاهم م شیشگیهمون اخم جذاب هم با

 هیاش تک نهیهاش رو داخل هم قاب کرده بودو به س

 داده بود....

 برداشت و جلو اومد  یقدم



کنار زدو دست  یشدو کتش رو کم قیصورتم دق یرو

 چپش رو به کمرش زدو با همون اخمش گفت:

 ؟یکردیم کاریچ ی:داشتحی_مس

 یگذاشتم و لبخند شمیارا زیم یرژ لبم رو رو اروم

 جمع کردن اوضاع زدمو گفتم: یبرا

نشه  رمونی..د زهی...چگمی... م یچی:ام هانی_مر

 م؟ی.؟هوم ؟بر

 

وجب با هم فاصله  کی دیجلو اومدو حاال شا یقدم

 ... میداشت

چونه ام گذاشت و  ریبرداشت و دستش رو ز یدستمال

   دیلبم کش یاش اروم رو گهیباانگشت دست د

که رژم رو کم رنگ کع چه عرض کنم  یتمام مدت یتو

بهش  یلیکه از نظر من خ یبا همون اخم کردی،پاک م

 ....گذروندیصورتم رو از نظر م یاجزا ومدتمامیم

که سرم رو باال گرفته بود تا رژم رو  یمن تمام مدت و

و  کردمینگاه م  شیقهوه ا یها یپاک کنه به گو

 یکه لحظه ا شدمیو تعصبش م رتیغ نیغرق لذت ا

 ... شدیاز من غافل نم



لبم برداشت و با دستمال  یرو از رو انگشتش

لب همونطور ک نگاهم  ریانگشتش رو پاک کردو ز

 گفت: کردیم

چرا باز همون  یدونیم :تو که اخالق منوحی_مس

 یایب یاونجور ذارمینم یدونیکه م یکنیم ویکار

 اد؟یبدم م رونیب یمن نگفتم از رژ برا رون؟مگهیب

 

کنم  یبا روح و روان مردم باز خواستیمن دلم م حاال

با  یکه حت یکار ی،تالف نیریش یتالف هی دی...شا

 ... کنهینگاهش با دلم م

 

برداشتم و جلو رفتم  یمن بودم که سمتش قدم حاال

هردو دستمو باال  میکردیهمونطور که به هم نگاه م

پهن و مردونه  یشونه  یاوردمو دست چپم رو رو

 دمیکتش کش قهی یام رو رو گهیاش گذاشتم و دست د

 لحن ممکن گفتم: نیو با اروم تر

 

 ...یتو واسم پاکش کن خوادی:چون دلم مانی_مر

 



کردم گوشه لبش باال رفت ،اما همچنان اخمش  حس

 رو حفظ کردو گفت:

 

خوب ...روش پاک  یلیاس؟خینجوری:عه؟احی_مس

االن )به ساعتش نگاه  یمنته کنهیکردن من فرق م

اونجا از خجالتت در  ی،ول ستیکردو گفت(وقت ن

 ...امیم

 

بزنم و دستم رو گرفت و از اتاق برد  یحرف نذاشت

 رونیب
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 گرفتم  یجا حیکنار مس نیماش داخل

 ...بود نگاه کردم  سیکه ازنم بارون خ ابونیخ به

 افتادم  شیچند روز پ ادی



و  یجمع کردن و بردن لباس هام و خداحافظ موقع

  ایتشکر از خانواده رو

 ختیریرفتن من م یمادرش که مادرانه برا یها اشک

از  یدستهاش که گوشه ا دنیبوس یمن برا یعو س

 ... ذاشتیهمه محبتشون رو جبران کنم و نم نیا

 

اون لحظه هم اشک کاسه چشمم رو  یاداوریبا  یحت

 ...کنهیپر م

چشم  ابونیدستم از خ ینشستن دست گرمش رو با

رو تار کرده بود بهش  دمیکه د یگرفتمو با نم اشک

 نگاه کرم 

 فشردو گفت: شتریچشم هام دستم رو ب دنید با

 ناراحتت کرده یشده قربونت برم؟چ ی:چحی_مس

 

در انکارش داشتمو  یکه کرده بودم اما سع یبغض با

کردم بزنم که فکر  یسع یلبخند دمویکش یقینفس عم

 به لبخند نشد هیکنم اصال شب

 



افتادم موقع  شیچندروز پ ادی ،یچی:هانی_مر

 م ...خانو هیاز مرض یخداحافظ

خانواده  دمیبودم تازه فهم ششونیکه پ یمدت نیا یط

 ؟یچ یعنی

 هی کردمیکه بهم لطف داشتن که من حس نم انقدر

 مهمون ناخونده ام ...

دردو دالش  اشیخانوم با حرف هاش ،دلگرم هیمرض

باهاش  یوقت ی...گاه نداختیم ادمادرمیمنو  یبدجور

 ییجورا هی، دمیدیاون م یمادرم رو جا زدمیحرف م

 دلتنگم یدور نیبهشون وابسته شدم و ازا

 

 یط کردویکننده نگاهم مدلگرم یکه با لبخند حیمس

دستم و نوازش  کردمیکه باهاش دردو دل م یمدت

 اروم گفت: کردیم

 کهیدل مهربونت بشم خونشون ک نزد ی:فداحی_مس

 شونینیبب یتونیم یهروقت دوست داشته باش زمیعز

... 

 یتصنع یبه عالمت مثبت تکون دادم که اخم یسر

 کردو گفت:



 ... گهی:حاال بخند دحی_مس

 بزنم ... یکردم لبخند یکه کرده بودم سع یبغض با

 

 نییپا ررویآفتاب گ میدیخونه راحله خانوم که رس به

و شالم رو مرتب  دمیچشمم کش ریز یآوردمو دست

سمت و میشد ادهیپ نیاز ماش حیکردم و همراه با مس

 ... میخونشون حرکت کرد

 

باز شدن در با استقبال راحله خانوم وارد سالن  با

  میشد

 خانوم سمتش رفتم و بغلش کردم  هیمرض دنید با

 یبودم که االن مادرانه منو تو یزن ونیمد یلیخ

 ... فشردیآغوشش م

 

جمع شده بودن  نجایا یخداحافظ یهمه که برا با

خونشون احوال  میرفتیبخاطر نبود وقت وگرنه ما م

  میکردم ودور هم نشست یپرس

نشسته بودو در حال خوش و  ایکنار پدر رو حیمس

نشسته بودم  یمبل سه نفره ا یبش بودن و من رو



دو طرفم نشسته بودن و راحله و  نایو مت ایورو

 ییچا ینیخانوم هم کنار هم بتول خانوم با س هیمرض

 وارد سالن شد 

 

 ... چسپهیهوا م نیا یتو ارمیب یی_بتول :گفتم چا

 زدمو تشکر کردم  یلبخند

 کنار گوشم اروم گفت: نایمت

 یدانشگاه برا یاومده بود حیکه با مس روزی:دنای_مت

افتاد که چطور با  یدیچشمم به سع یگرفتن مرخص

 کردیحسرت بهتون نگاه م

 نکهیرفتن شماهم رفت داخل ساختمون با وجود ا بعد

کردو رفت  یرو بوس هیا بقاما ب میکالس دوم داشت

که گفتن کال حذف کرده از  دمی...از دوستاش شن

خواستن منصرفش کنن اما  یلیخ روزیدانشگاه رفته د

 رو گرفته بوده انگار.... مشیتصم
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 یناراحت شدمو سر نایمت یحرف ها دنیبا شن واقعا

 به عالمت تاسف تکون دادمو متقابال اروم گفتم:

اما دوست داشتن  سوزهی:خودمم دلم براش مانی_مر

اونم خوشبخت شه  شاهللی... ا شهینم یو عشق زور

... 

 

شدو  لیطرف ما ما یکم ایتکون داد که رو یسر نایمت

 گفت:

دارم واستون  دیخبر جد هی الیخیحرفا رو ب نی:اای_رو

... 

 شده؟ ی:چانی_مر

 ذوق گفت: با

باباش حرف زده باباش رفته محل کار  ربای:امای_رو

 بابام با هم حرف زدن 

ادامه جمله اش با هم  دنیشن یبا ذوق برا نایمت منو

 :میگفت

 _خوب؟



گفت  رینزده اما ام ی:بابام ک هنوز با من حرفای_رو

بهشون جواب  گهیدو روز د یکیبابا به پدرش گفته 

 نه ... ای انیکه ب دهیم

 با ذوق به هم زدم و گفتم: دستامو

 میافتاد یعروس هی:پس انی_مر

 بپوشم حاال ... یمن چ ی:وانای_مت

 به پهلوم زدرو ب ما گفت: یسقولمه ا ایرو

  دنیجنبه ها همه شن ی:اروم بای_رو

 ... میدیخند اروم

 گفت: حیبعد مس یکم

ک از  می:خوب با اجازتون ما کم کم برحی_مس

  میونپروازجا نم

  میبلند شد یهمگ

  دمشونیکردمو در آغوش کش یتک تکشون روبوس با

 یمحترم خداحافظ یلیپدرانه و خ یبا نگاه ایپدررو

 کرد 

 حیکه منو مس انیتا فرودگاه همراهمون ب خواستند

 ... میمانعشون شد



 

 یرنگ و کاسه ا دیسف یکه قران ینیخانوم با س بتول

اب  یکه رو یرنگ یزصورتیر یپراز اب با گل ها

 شناور بود سمتمون اومد

 

 ... میقران رد شد ریو از ز میدیقران رو بوس هردو

نشستمو سمتشون برگشتم و بهشون که  نیماش داخل

هوا  یتو یبودن نگاه کردم ودست ستادهیدر ا یجلو

 براشون تکون دادم 

 یو تک بوق وراه حیتوسط مس نیاستارت ماش با

نگهش داشته  یختکه تا االن به س یشدنمون بغض

 بودم شکست

 

با نگاه  حیشد مس ریگونه ام سراز یصدا اشک رو یب

خودش  یپا ینگاهم کرد ودستم گرفت و رو راشیگ

دستم گذاشتو نوازش  یگذاشت و دستش رو رو

  کردیم

کرده بود ،و من چقدر ممنونش بودم که  سکوت

 کجا سکوت کنهبده و میکجا دلدار دونستیم



 

فرودگاه  نگیرو داخل پارک نیماش میدیفرودگاه رس به

از صندوق عقب چمدونمون  میشد ادهیگذاشتو با هم پ

به  نیزم یرو برداشت و دسته اش رو گرفت و رو

  دیدنبالمون کش

 دست ازادش دستم رو گرفت و فشار داد با

 ؟ی:خوبحی_مس

 زدم: یلبخند

 :اهومانی_مر

. 

. 

 انتظار نشسته یهایصندل یکه رو یساعت میاز ن بعد

خوندو هردو  یباالخره شماره پرواز رو خانوم میبود

 میپرواز رفت تیو سمت گ میبلند شد

 یو پاسپورت توسط کانترمن رو لیاز چک وسا بعد

 میگرفت یهامون جا یصندل

 



تا  دونیذوق ،نم ای جانیمثل ه یحس هیبودم ، یحال هی

نه ،از  ایرفته بود  یا گهیبه کشور د حیبه حال مس

 یلیبفهمم اما من خ تونستمیرو نم یزیظاهرش که چ

 لبم کامال مشهود بود یاز لبخند رو نیذوق داشتم و ا
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که  دمیبه گوشم شن کینزد یلیرو خ حیمس یصدا

 گفت:

  دمی:چه عجب باالخره من لبخند شمارو دحی_مس

 برگشتم: سمتش

 تنگ شد خوب...دلم  گهید دی:ببخشانی_مر

زدو  یبه صورتم انداخت چشمک یزدونگاه یلبخند

 سر جاش برگشت 

 حیدل گرم کننده مس یبه مقصد با حرف ها دنیرس تا

 شد  یخنده سپر یشوخ یگاهو



 یکه رو شدیم یساعت شیخسته بودم حدود ش یلیخ

  مینشسته بود نجایبه ا دنیرس یها برا یصندل

  میرفتیفرودگاه م یسمت خروج حیمس با

 :خوب شد لباس گرم برداشتما هوا سرده انی_مر

 

 شیچندساعت پ یبود اما نه به اندازه هوا هواسرد

 تهران...

دستمو فشرد برخالف موضوع  دویتو گلو خند حیمس

 حرف من گفت:

 داره  یا گهیحال د هی:همه جا با تو حی_مس

 باال دادمو گفتم: ییابرو

 نجا؟یا ی:قبال اومدانی_مر

 به عالمت مثبت تکون داد: یسر

 با مسعود ... شیسال پ یلیبار خ کی:اره حی_مس

بعد از گذاشتن و میبود رفت یکه تاکس ینیماش سمت

 یچمدونمون داخل جعبه و نشستن خودمون رو

 شد  یعقب راننده راه یها یصندل



رو به مرد زدو در جواب  یحرف یبه فرانسو حیمس

 زد  یهم مرد حرف حیمس

 زدیحرف م یکه مثل بلبل فرانسو حیبه مس متعجب

 نگاه کردم 

از بودنم با  شتریکه ب قهیهر لحظه و هر دق واقعا

 حیرو از مس یشتریب اتیمن خصوص گذشتیم حیمس

 کردمیکشف م

 هیکه ته ما یاروم به بازوش زدمو با لحن یا سقولمه

 یچشمک یحاو حیروبه مس زدیخنده درش موج م

 گفتم:

  ایزنیحرف نم ی:بدک فرانسوانی_مر

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا هی مغرورانه

 :حسود ...حی_مس

 گفت: دویکه اروم نوک دماغم رو کش دمیخند زیر

 ...خورمتاینخند م ینجوری:احی_مس

. 

. 

  دمیتخت با همون لباسا دراز کش یرو



 خستم... یلی:خانی_مر

بودو  شیکه درحال دراوردن کت تک مشک حیمس

رو  دشیسف نیسرآست یدکمه ها کردینگاهم م ثیخب

اش رو هم  قهیدوتا دکمه  زدیآرنج تا م کردوتایباز م

 باز کردو اروم سمتم اومد

 

دادم  هیبه تاج تخت تکو دمیخودم رو باال کش یکم

 تخت نشست  یاومد کنارم رو

بود اما باالتنه  زونیکه پاهاش از تخت او یحال در

نگاهم کرد  دستش رو  رهیاش سمت من چرخوندو خ

موهام موهام برداشت و یجلو اوردو شالم رو از رو

 یکرد ودست کمینزد شتریخودش رو ب یرو باز کرد کم

 دویبه جلو کش یو دستم رو گرفت کم دیموهام کش یال

پالتو ام رو از تنم  وپالتو ام رو باز کرد یدکمه ها

 دراورد 

و  قهیه تمام بودم ک دهیتاپ دوبنده پوش هیپالتو ام  ریز

 پشتم مشخص بود 

بازم  مهیتاپ ن ینگاه کردم که نگاهش رو حیمس به

 سر خورد
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جلو  گذروندینگاهش همه بدنم رو از نظر م همونطور

اومد که باعث شد هر لحظه عقب برم انقدر که حاال 

روم  حیمستخت افتاده بودم و یکامال به پشت رو

 زده بود مهیخ

 چشم ولب هام درگردش بود ... نینگاهش ب مدام

ابروهاش جا خوش کرده  نیاون اخم خوشگلش ب باز

  شدیبودومن با نگاه کردن بهش حالم دگرگون م

 ینجوریا یطیشرا نیهمچ یچرا هروقت تو دونمینم

 شترازیب شدویم ررویدلم ز کردیاخمش نگاهم م نیباا

 ... خواستمشیهرلحظه م

 

قفسه  یانگشت هاش رواز بازو هام سر داد ورو سر

  دیام کش گهید یام تا بازو نهیس

بسته شدن  یداغش به بدنم برا یدست ها خوردن

 بود  یچشم هام کاف



همون دستش بند تاپم رو از سرشونه ام رو به  با

 کرد  تیهدا نییپا

با چشم  یکه حت کردیپرازاحساس عمل ماروم و انقدر

که االن حالت صورتش و  کردمیبسته ام تصور م یها

 هیچ دهیک داره انجام م یکار

 

پلکمو باز کردم متوجه صورتش شدم که  یال اروم

 مهیزده بود و همونطور که روم خ یبیاخمو لبخند ترک

  کردیزده بود نگاهم م

 

 :چشمات ...چشمات حی_مس

چشمم  یاورد ، چشمم رو بستم رو نییرو پا سرش

از چشمم به لب هام  زیر یبا بوسه ها دیرو آروم بوس

  دیرس

 

که من  رفتینرم و اروم وپراز احساس جلو م انقدر

 گهیبار د هیرو نداشتم و  یگونه حرف چیتوان ه

 خودمو دستش سپردم ...

 



که به پشت گردنم  یداغ یحس هرم نفس ها با

تکون بخورم  خواستمیم مچشمم رو باز کرد خوردیم

آغوشش فشرده بودو با پاهاش  یمنو تو یاما جور

تکون  تونستمینم یپاهام رو قفل کرده بود که ذره ا

 بخورم  

خورد و  یزیپام رو جا به جا کنم که تکون ر خواستم

 به گردنم زد و گفت زیر یبوسه ا یداریخواب ب نیب

 :جان...حی_مس

  دیدوباره نفس هاش منظم شدو خواب و

 یتو یلبم نشست که حت یرو یکارش لبخند نیازا

 نیهم دست بردار نبود و من ازا یداریعالم خواب ب

  شدمیبابت چقدر غرق لذت م

 

وحاال  دمیآغوشش چرخ یبودن تو یهر ترفند به

هم بود دستم رو باال آوردم و  یصورتامون روبه رو

که چند تار از موهاش  شیقهوه ا یخرمن موها یال

افتاده بود رو اروم رو به باال فرستادم  شیشونیپ یرو

ابروهاش  نیبه صورتش نگاه کردم حاال آثار اخم ب

  شدیخواب معصوم م ینبود و چقدر تو



 ریدل س هیحرکت  یدونستم و ب متیرو غن فرصت

 نگاهش کردم 

و جلو رفتم و گونه اش رو  اوردیسر دلم طاقت ن آخر

  دمیبوس

 ... دمیزخورد که لبم رو گ یزیر تکون

 

 شه  داریصداش زدم که ب آروم

 ؟یشینم داریب یی...آقاحمی:مسانی_مر

 نکهیک چشمش رو بسته بود بدون ا یهمونجور

 بکنه گفت: یحرکت

ازاون بوسه چند لحظه  گهیدونه د هی:اگه حی_مس

 شم ... داریب دیشا یمهمونم کن شتیپ

 یکه با لبخند کردمیباز از تعجب نگاهش م یچشما با

 ادامه داد:

و  یمن فرستاد یموها یدستتو الکه تو ینجوریا

 داریباال انداخت(نوچ ب یی)ابرو یکنیباناز صدام م

 .... شمینم
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 نیا یو ط میکه به فرانسه اومده بود شدیم یروز دو

خواب  یبرا ییجورا هی میجاها رفت یلیدو روز خ

 به هتل  میگشتیواستراحت فقط برم

 

 نیا خواستیبود وانقدر که دلم نم یقشنگ یجا یلیخ

 روز ها تموم بشه 

سر به برج  هیکشور و  نیا تختیبه پا میبود بر قرار

  میبزن فلیا

  میاومد نجایشده بود که به ا یسرد تر از روز هوا

خز دارم رو تنم  یبا پالتو مشک مویخی نیج شلوار

دوش  هی حیو تا مسبستم یم موهام رو دم اسبکرد

 یانجام دادم و شال و کاله حیمل شیآرا هی گرفتیم

  دمیگرفتم رو پوش روزیکه د

 خوب شده بودم  یلیبه خودم انداختم خ ینگاه

 



شدم که چند لحظه  حیتخت نشستم ومنتظر مس یرو

 یکه تنها دور کمرش بودو با باالتنه ا یبعد با حوله ا

 اومد... رونیلخت از حموم ب

 

 باشه  تی:عافانی_مر

 کرد  نگاهم

  زمیعز ی:سالمت باشحی_مس

 رو بپوش نای:اانی_مر

تخت گذاشته بودم واسش نگاه  یکه رو ییلباس ها به

 گفت: طونیکرد و ش

 :چرااونوقت؟حی_مس 

 یشی:چون با من ست مانی_مر

 گفت: دویکش موینیجلو اومد ب دویگلو خند تو

 شنای:معموال خانوما با اقاشون ست محی_مس

:خوب من اول واس تو لباس کنار گذاشتم بعد انی_مر

 خودم 

اومد لباس بپوشه حوله اش رو که باز کرد  دویخند

 رومو اون ور کردم



. 

. 

و از صبح بازار  میبود نجایبود که ا یروز آخر امروز

واقعا خسته شده بودم و  یسوغات دیخر یبرا میبود

 راه رفتن نداشتم  ینا

گذاشتم و سمت تخت رفتم و  نیزم یرو رو لیوسا

  دمیحرکت دراز کش هی یتو

 خنده داشت گفت: هیکه ته ما یبا لحن حیمس

غذا بخور واسه  شتریدو قاشق ب گمیم ی:وقتحی_مس

بعدم زود  یخوریجوجه غذا م هیاندازه  گهید نهیهم

  یشیخسته م

دستاش پر  رو باز کردمو نگاهش کردم که چشمام

 بودو با پاش درو بست 

 ؟ خورمی:من اندازه جوجه غذا مانی_مر

 یچوب لباس یگذاشت و کتش رو رو نیرو زم لیوسا

 انداخت و سمتم اومد

 :اهوم حی_مس

 به لباس هام کردو گفت: یا اشاره



 ؟یبخواب یخوایم نای:باهمحی_مس

 ... کنمی:حاال عوض مانی_مر

جمله ام تموم نشده بود که روم خم شدو دکمه  هنوز

 پالتوم رو باز کرد... یها
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که  دمیچشمام رو باز کردم چرخ دیتابش نور خورش با

 مواجه شدم  حیمس یخال یبا جا

 ... طیگرفتن بل یبرا رهیگفته بود که صبح م شبید

دادمو اومدم بلند شم که متوجه  به بدنم یو قوس کش

 سرووضعم شدم 

شدم دوباره تنم  حیعاشقانه مس یو نجوا ها شبیاددی

 لبم نشست  یرو یداغ شد و لبخند شیاداوریبا 

و اومدم بلند شم که درب اتاق  دمیچیرو دورم پ ملحفه

 شد  انینما حیباز شدو قامت مس



اون اوضاع حس کردم چشم هاش برق  یتو دنمید با

 زد 

 طو؟یبل یگرفت زمی:سالم عزانی_مر

  ی:اره خانومحی_مس

تکون دادم، سمت کمد رفتم  یزدمو سر یلبخند

 ودرش رو باز کردم که حولمو بردارم

حمومو داخل  ک شدم ملحفه رو از دورم باز  سمت

گذاشتم و درب رو بستم و حوله  نیزم یکردمو رو

گذاشتم و سمت دوش رفتم و آب  زیرخت او یرو رو

 رو ولرم کردم 

  دمیموهام کش یال یو دست ستادمیدوش ا ریز

که دلم  دادانقدریبهم م یحس خوب شهیکردن هم حموم

 اب تکون بخورم ریاز ز خواستینم

و موهام رو  ختمیرو برداشتم و کف دستم ر شامپو

 شامپو زدم 

 چند دمیموهام کش یرو بستم و دستمو ال چشمام

همون حالت بودم و اومدم که موهام  یتو یلحظه ا

 دور کمرم حلقه شد  یرو آب بکشم که دست

 هوا دورغ نگفتم دمیمتر پر میاگه بگم ن دهیترس



 دویآغوشش کش یتو شتریکه منو ب دمیکش یبلند نیه

 اروم کنار گوشم گفت:

 خودمم زمی:آروم عزحی_مس 

چشم هام رو  یکه کف رو دمیبه صورتم کش یدست

 پاک کنم

 

پهن و مردونه اش که  نهیگرمش، س شهیهم آغوش

آغوششگم  یتو گرفتیبغل م ینجوریمنو ا یوقت

و  ختیریتنمون م یآب که رو ی، قطره ها شدمیم

 لمس تنش با تن من ،حلقه دست هاش دور کمرم 

همه دست به دست هم داده بود که قلبم به تپش و همه

 ادیدر ب

گردنم تمام تنم گر  یداغش رو یب هاقرار گرفتن ل با

 کنار گوشم گفت:خوردم کهگرفت تکون

 :جون دلم ...حی_مس

 ریموهام رو ز دیموهام کش یرو باال اورد و ال دستش

ازم فاصله گرفت ،هنوز چشم  دیاب کشدوش گرفت و

 کجا رفت  دونمیهام بسته بود نم



شستم اومدم چشمام رو که باز کنم که از  صورتمو

 هوا معلق شدم نیزم نیبلند شدمو ب نیزم یرو

دستمو دورگردنش حلقه کردمو سرم رو به  دهیترس

 اش چسپوندم  نهیس

رو باز کردم و نگاه کردم داخل وان شد و اروم  چشمم

 یدادو منو که همونطور تو هینشست به وان تک

  دیسمت خودش کش شتریاغوشش بودم رو ب

و بستم و اش گذاشتم و چشمم ر نهیس یرو رو سرم

مردونه اش که داخل  یو صدا زدیکه م ییبه حرف ها

 گوش دادم شدیحموم انگار اکو م
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 چمدون رو بستم و بلند شدم  پیز

 به اطراف انداخت... ینگاه حیمس

 جا نمونده؟ یزی:چحی_مس



 واریبا د یاتاق انداختم اتاق لیتک تک وسا نگاهموبه

و پرده  شهیتمام ش یو و پنجره ها یصورت یها

  دیسف ریحر

 ها  واریرنگ د یبا رو تخت دیدو نفره سف یتخت

بود حداقل  زیارامش بخش واتاق خاطره انگ رنگش

 نجایهفته رو با عشقم ا کیبه  کیکه نزد یمن یبرا

 حیمنو مس یاتاق شاهده خاطره ها نیسر کردمو ا

 بود...

 رو برداشتم  زی:همه چانی_مر

 م؟ی:برحی_مس

 :اهوم انی_مر

به خودم انداختم و از اتاق  نهییاخر رو از آ نگاه

  میخارج شد

 هیکارت درب اتاق وگرفتن مدارک وبق لیاز تحو بعد

 با میکار ها از هتل خارج شد

 مویدرب هتل از هتل دور شد یمنتظر جلو یتاکس

  میسمت فرودگاه رفت

 هیهم خوشحال هم  میگشتیبر م میداشت نکهیازا

 پکر شده بودم  ییجورا



 یو دور یهفته دلتنگ هیبعد از  نکهیازا خوشحال

 دمشونید یو م گشتمیباالخره برم هیازبق

جا  چیه یی...اما خدا میرفتیم نجایاز ا نکهیاز ا پکر

 ... شهیخودمون نم رانیا

 

پرواز باالخره سوار  ریساعت انتظار وتاخ کیاز  بعد

به  ینگاه مایگرد هواپ یز پنجره ا میشد مایهواپ

 دهیبلند شدو تا د مایانداختم و همون لحظه هواپ رونیب

 بودو آسمون... یآب شدیم

*** 

به فرودگاه و سوار  میدیاز پنج ساعت باالخره رس بعد

سمت خونه که  مویبود شد نگیکه داخل پارک نیماش

 ... میبراش تنگ شده بود رفت یدلم حساب

 

رو داخل در انداخت و دررو باز کرد  دیکل حیمس

 شیشگیو باهمون لحن مهربون هم ستادیا یکنار

 گفت:

 بانو  دیی:بفرماحی_مس

 زدمو وارد خونه شدم  یلبخند



،انگار نه انگار که تا  کردمیذوق به خونه نگاه م با

 بودمش  دهیحاال د

 انداختم  ییرایبه پذ یتر رفتم و نگاه جلو

از دو  بایکه ز یآب یال هاو ش دیسف ریحر یها پرده

 اومده بود  نییطرف پا

 حیکه به قول مس یاب دویخوش رنگ سف یها کاناپه

 ونیزیو تلو میبود دهیپرده چ یخوراک لم دادنه رو پا

 ...کاناپه ها یرو رو به رو

 

 لیاست یمبل ها ییرایباال تر و در رأس پذ یقدم چند

کنار  رهیدا میرنگ و طالکوبم رو به صورت ن دیو سف

کنار  یستش رو کم یناهارخور زیبودم وم دهیهم چ

 میبود دهیتر چ

 

چشم  ییرایاز پذ حیشدن دستم توسط مس دهیکش با

 گرفتم و با خنده گفتم:

 منو؟ یبریکجا م حیدستم مس یآ  ی:آانی_مر

 بردیسمت اتاقمون م دویکشیکه دستم رو م همونطور

 پاش نشوند  یتخت نشست و منم رو یرو



 

 بغلم باش آروم شم کمی...خسته ام  سی:هحی_مس
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دلم قند آب  یتو لویک لویحرفش ک دنیشن با

 )کارخونه قندو نبات بوده(شدیم

قرار  میتخت افتاد یهردو به پشت رو دویوکش دستم

چطور دونه  دمیآغوش ساده باشه اما نفهم هیبود 

 تخت افتاد... نییون پادونه لباس هام

 

 چشمم رو باز کردم  حیمس لیموبا یصدا با

کنسول کنار  یبسته دستش رو رو یبا چشم ها حیمس

رو  شیکنه گوش دایرو پ شیتا گوش دیکشیتخت م

بسته جواب  یهمون حالت با چشم ها یبرداشت و تو

 داد

 :بله؟حی_مس



... 

 ؟ی_سالم مامان جان خوب

... 

 خواب بودم  دیببخش ،آرهی_مرس

... 

  میایم گهیساعت د می_چشم تا ن

... 

 خداحافظ ی_مرس

 

گذاشت و چشمش رو باز کرد  یرو کنار شیگوش

آغوشش فرو رفتم اروم کنار  یکه از پشت تو دیچرخ

 گوشم لب زد 

  میو بر میریدوش بگ دی:پاشو خانومم باحی_مس

 رو باز کردم و نگاهش کردم  چشمم

  دیلبم رو بوس ذوق نگاهم کرد خم شدو با

 خنده دار گفت: یلحن با

  میشد یمرغاب نی:واال عحی_مس 



 باال انداختم و متعجب گفتم: ییابرو

 ؟چرا؟ی:مرغابانی_مر

 کردو نگاهشو به چشمام دوخت یتصنع یاخم

  گهیتوه د ری:همش تقصحی_مس

 متعجب تراز قبل نگاهش کردمو گفتم: باز

 :من؟انی_مر

 تونمیکه نم یهست ی:بله تو ،انقدر خواستنحی_مس

 نیحموم که ع میریزد(انقدرم م یازت بگذرم )چشمک

 میآب یهمش تو یمرغاب

وگرفت و به دنبال خودش با که دستم دمیخند زیر

 سمت حموم برد ... دویهمون سرووضعمون کش

 

 یبودم دست دهیکه خر ییها یاز برداشتن سوغات بعد

 از حیهمراه با مسعطر زدمو یوکم دمیبه شالم کش

و سمت خونه راحله خانوم  میخونمون خارج شد

  میحرکت کرد

 دهیواسه امروز تدارک د شیخدااز دو روز پ بنده

 هم  دعوت کرده ایوخانواده رو



و  میشد ادهیبا هم پ میدیدرب خونشون ک رس یجلو

و پاکت ها رو برداشتم و سمت  فیعقب ک یاز صندل

و با باز شدن در  دمیکش یقینفس عم میخونشون رفت

 ... میوارد خونشون شد حیهم گام با مس

 چقدر دلتنگشونم  دمیتازه فهم دنشونید با

دلتنگ  شتریب گرفتمیکدوم رو که در آغوشم م هر

  شدمیم

 منیبا همه سمت نش یروبوس ویاز احوال پرس بعد

  میو کنار هم نشست میرفت

اش قبل حرف زدن ب ادم  شهیکه طبق عادت هم ایرو

 به بازوم زدو گفت: ی،سقلمه ا زدیلمه مسقو

اون ور بهت ساخته ها رنگ و  ی:اب و هواای_رو

 روت وا شده 

 شدم  شیخواستگار یایو جو دمیخند زیحرفش ر نیباا

 کیبهم زنگ زد اما  یچند بار میکه فرانسه بود یوقت

سه  بایشاد تر بود ،تقر شهیروز ک زنگ زد از هم

و همون روز ک صداش از  گذشتیروز از رفتنمون م

شاد تر بود زنگ زدو گفت که پدرش به  شهیهم

  یخواستگار انیاجازه داده ک ب ریخانواده ام



 بوده شیمراسم خواستگار شیکه دو روز پ ایگو حاال
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چقدر استرس داشتم از  دیدونیبچه ها نم ی:واای_رو

  دمیکشیک از مادرش م دمیکشیخجالت نم یرانقد ریام

 :واه خجالت چرا!؟انی_مر

 واال  دونمی:نمای_رو

روز  ؟اونی:زودباش بگو باالخره بله رو دادانی_مر

کردم نشد ک  یو قطع شد هرکار یک زنگ زد

 ...رمتیبگ

دست چپش رو  دیرسیکه تا بناگوشش م یلبخند با

 جلو اوردو با ابرو هاش ب دستش اشاره کرد و گفت:

 نشونش نمی:بله رو دادم اای_رو

*** 

 بعد دوروز

 :حیمس



 

 :بله خانوم؟حی_مس

 اومدن وبا شما کار دارن یی:آقای_منش

ک نبودم  یچند روز نیا ی،ط دمیبه گردنم کش یدست

خودم  دیکارا لنگ مونده بود که با یسر ی بایتقر

 نیکه قرار بود از چ ییدوتا از دستگاها دادمیمانجام 

و نشد ک برم  میاریکه خراب شده بود رو ب یقطعه ا

از کارخونه  ی...حاال به کل از کار افتاده بودو بخش

 لنگ مونده بود 

 

 داخل  انیب نی:بگحیمس

 

هنوز تموم نشده بود که در با شدت باز شدو  حرفم

 عمو وارد اتاق شد 

 شد دهیناخداگاه در هم کش اخم هام دنشید با

 یدیم تیرضا یریم یشیاالن پا م نی_عمو:هم

 یکارگرها نیسر خودتو ا یکارخونه رو نی،وگرنه ا

  کنمیمفت خورت خراب م

 از جام پا شدم و گفتم: یعصب



:فکر کنم دخترتون بدون اجازه وارد ملک حی_مس

شدن وخراب کردن اموال مردم رو از شما به  یگرید

 ارث برده ...

رومون  نیشترازایب خوادیعمو ،دلم نم دیجا بر نیازا

 هم باز بشه  یرو یتو

 ...ستمیبده ن تیهم گفتم رضا قبال

 

مشت شده جلو اومدو روبه  یوبا دست ها یعصب

وسط هر دو باعث شده  زیم یقرار گرفت ،منته یرو

 شه ... لیبذاره وبه جلو ما زیم یبود که دستشو رو

 

اروم  یچشم هاش رو بست تا کم دویکش یقیعم نفس

 شه 

  یخوای_عمو:چقدر م

 شدم لیبه جلو ما یباال دادم و کمابرومو یتا هی

 ؟؟؟؟ی:چحی_مس

 و شمرده گفت: یعصب عمو

 ؟یبد تیکه رضا یخوای_عمو:چقدر م



رو دور زدم جفت دستام  زیزدمو م یصدا دار پزخند

رو دوطرف کمرم گذاشتم و حاال پشت سرش قرار 

 گرفته بودم 

 

خود پندارد دروغ  شیکافر همه را به ک گنی:محی_مس

 نگفتن 

 برگشت  سمتم

کارخونه  نیکه چشم وا کردم پدرم ا ی:از بچگحی_مس

که بزرگ شدم  یرو داشت ،با وجود اصرار هاش وقت

که مبادا بخاطر حس پدرانه اما کنار پدرمم کار نکردم 

 ب من بده  یشتریکه داره پول ب یا

 تا االن  ستادمیخودم ا یپا یرو

  گستید یجا هیصدقه جاش  دیگفتم که بدون نارویا

 دیبر نجای،االنم لطفا ازا شمیخر نم زایچ نیومن باا

 

 تکون داد یسر دویبه دور لبش کش دستس

اما سمتم برگشت و  رونیکه از اتاق بره ب اومد

 باال اوردو گفت  دیانگشت اشاره اش رو به عالمت تهد

  میرسی_عمو:به هم م



 رفت . رونیاز اتاق ب یسر و

نشستم انقدر  یصندل یو رو رفتم زمیسمت م یعصب

 یجوره خال چیشده بودم که ه یبا حرفاش عصب

  شدمینم

 هیشده بود ، خیبرداشتم که حاال  زرویم یرو ییچا

  دمیکش نفس سر

شدم و  رهیخ زیرو داخل دستم چرخوندم و به م وانیل

 به فکر فرو رفتم :

 ... ستمین حی:اگه به غلط کردم نندازمشون مسحی_مس

 

مشتم رو  دیچیکه داخل دستم پ یسوزش ودرد با

 یناخداگاه وا کردم و به دستم نگاه کردم و آخ بلند

 گفتم 

 

مشتم فشرده  نیب تیکه از عصبان یکیکمر بار وانیل

 بود  دهیبودم شکسته بودو دستم رو بر

 وارد اتاق شدن مهیو مش قربون سراس یمنش

 سمتشون برگشتم  باخشم



 شده آقا ...د.دستتون  ی:چی_منش

  رونی:برو بحی_مس

 :آخه...ی_منش

 زدم  داد

 رونی:گفتم برو بحی_مس
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 :انیمر

 

چشم باز و  هیشدم با  داریاز خواب ب میگوش یصدا با

 بسته جواب دادم  یکی

 :بله؟انی_مر

 ؟ی:دختر تو هنوز خوابای_رو

 شده؟ ی:ام چانی_مر



شده؟فکر کنم به کل دانشگاه رفتن رو  ی:چای_رو

 کنار نه؟ یگذاشت یدیبوس

جام نشستم و  یتو عیحرفش سر نیتموم شدن ا با

  دیخواب از سرم پر

 ساعت چنده؟ نمی:ببانی_مر

 شهیامروز کالسمون شروع م۱۰:نترس ساعت ای_رو

 امیبدو حاضر شو ک م یوقت دار یساعت مین هی

 دنبالت ...

 اومدم  نییاز تخت پا عیگفتم و سر یا باشه

کنسول گذاشتم، حولمو برداشتم و  یرو لمویموبا

 سمت حموم پا تند کردم

و در  اومدم رونیاز حموم ب یدوش سر سر هیاز  بعد

 سمت کمد رفتم  کردمیکه موهام رو خشک م یحال

و مقنعه  یشلوار مشک هیو  رهیمانتو سبز ت هی

 تخت گذاشتم  یبرداشتمو رو مویمشک

 

که هنوز نم  یبا حوله خشک کردم و در حال موهامو

 بستم  پسیکل هیداشت رو شونه کردم و با 



رو  فمی،ک دمیزدمو لباس هام رو پوش ملیرژ و ر یکم

ساعت  ویرو داخلش گذاشتم گوش لمیبرداشتم و وسا

 حلقه ام رو برداشتم از اتاق خارج شدم و

 یلقمه سر سر هیوقت بود ، یا قهیچند دق هی هنوز

 یکه سمت جا کفش یمربا و کره گرفتم و در حال

 خوردم  رفتمیم

از خونه خارج شدم دکمه  دمویهام رو پوش کفش

 اسانسوررو زدم و منتظر شدم 

 زنگ خورد  میلحظه بود که گوش همون

 امیاالن م ای:جان روانی_مر

. 

. 

برگردم  دیبا مونمینم گهی:من کالس دوم رو دانی_مر 

 برگرده . حیاالنه که مس

منم حال  می:باشه، پس صبر کن با هم برگردای_رو

 ندارم 

 گفت: نایمت ایبند حرف رو پشت

 ... گهید رمی:منم منای_مت



  میریگی:اره بابا جزوشو بعدا مای_رو

  میرفت یهم سمت درب خروج با

  رسونمتیخودم م ایهمراه من ب انی:مرنای_مت

  ایراحت شد گمی:مای_رو

 سمت من کردو با خنده ادامه داد روشو

قبول کرد راحت  نویکه ا ی:البته اون سروانای_رو

 شویشد،المصب بعد از پنج بار باالخره امتحان رانندگ

  قبول شد

 

و  ایرو یدونه زد به بازو هی نایکه مت میدیدو خند هر

 گفت:

 ها رهینم یدزد نیباا ی:خوبه کسنای_مت

. 

. 

. 

راحله  زنمیباال زنگ م می؟بریکنی:تعارف مانی_مر

  ادیخانومم ب



:قربونت برم بخدا تعارف ندارم ک...بعدا نای_مت

  شمیمزاحمت م

 مواظب خودت باش  زمیعز ی:مراحمانی_مر

 رفت ... یشدم و با تک بوق ادهیپ نیماش از

انداختمو دررو باز کردم ورفتم تو خودمو  دیکل عیسر

 به اسانسوررسوندم ورفتم باال 

سمت اتاق  میباز کردمو رفتم داخل ،مستق دررو

خودمون رفتم لباس هام رو عوض کردم واز اتاق 

 خارج شدم و سمت اشپزخونه رفتم
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 رو کم کردم  رشیقابلمه رو بستم و ز در

 امیبه بدنم دادم اومدم از اشپزخونه ب یوقوس کش

  دمیدر شن یرو تو دیچرخش کل یکه صدا رونیب

 رفتم  رونیو از اشپزخونه ب دمیبه موهام کش یدست



 کردیم دادیاز چهره اش ب یکه خستگ حیمس دنید با

 سمتش رفتم 

آغوشش فرو رفتم آروم  یرو باز کردو تو دستش

  دیموهام رو بوس یرو

جدا شدم چشمم به دستش خورد که غرق در  ازش

 خون بود

  دیعقل از سرم پر دنشید با

 دستت؟؟؟ حی:مسانی_مر

  ستین یچی:هحی_مس

 ست؟ین یچیه ویچ یچ ادی:دست داره خون مانی_مر

 میکردم که بر شیکه بود راض یهر بدبخت به

  تانمارسیب

 

شده بود  یدستش چ دمیروز هرچقدر که پرس اون

  گفتیو نم رفتیهمش تفره م

نشدم هرچند دستش  انیاون جر یپا پ گهید ادیز منم

 برداشت... هیچهارتا بخ

**** 



نگاه کردم با  یمشک یاون لباس ماکس یخودم تو به

 حیمل شیو آرا ییرنگ شده به رنگ طال یاون موها

 شده بود  یصورتم عال یرو

از خودم چشم گرفتم و سمت  لمیزنگ موبا یصدا با

 رفتم  میگوش

  ی:جلو درم خانومحی_مس

 :اومدم .انی_مر

 یرو اطیحساب کردمو شالم رو بااحت شگریآرا با

لباسم  یکوتاهم رو رو یمانتو مشک دمویموهام کش

 دمیپوش

 نمیرو بب حیسمت در رفتم ،دل تو دلم نبود مس اروم

 ینگران بودم برا کمیس العملش ،راستش از عک

 دونستمیو نم زدمیبار بود که موهام رو رنگ م نیاول

 هیواکنشش چ

 

جلو  شتریشالم رو ب یاومدم کم رونیکه ب شگاهیارا از

از  دنمیبا د دمشیبه رو ب رو نگاه کردم که د دمیکش

 شدو سمتم اومد. ادهیپ نیماش



زدم که  یلبخند کردینگاهم م رهیکردم که خ نگاهش

 یدستمو گرفتو سمت صندل ادیانگار به خودش ب

 شاگرد برد دررو باز کردو اروم نشستم 

 رو دور زد اومد نشست نیهم ماش خودش

 

 برگشتو گفت: سمتم

 تو رو  نمی:ببحی_مس

ابرو  نیب یاش اخم شهیبرگشتم طبق عادت هم سمتش

 هاش جا خوش کرده بود 

 تحمل کنم ؟مراسم  نیتا ته ا دی:حاال من باحی_مس

 گفتم: متعجب

 ؟یتحمل کن وی:چانی_مر 

 گفت: دویهم ساب یرو دندوناشو

 :نخوردن تو رو...حی_مس

 

[ ,19.12.17 12:18] 

 331#پارت

 



که دستمو گرفت و سمت لبش برد  دمیمست خند سر

 دنده گذاشت  یرو دویاروم بوس

 اطراف نگاه کرد  به

 ماه مثل برق و باد گذشت دو

عقدشون که چند هفته  رویبه ام ایاز بله گفتن رو بعد

 بود شونیبود امشب مراسم عروس شیپ

 

 نیاز اطراف چشم گرفتم و از ماش نیتوقف ماش با

  میرفت هیسمت آتل حیشدم و همراه با مس ادهیپ

تو  سیف ییاز گرفت چند قطعه عکس با ژست ها بعد

 کردویاز فرصت استفاده م حیکه هر بار مس سیف

 ... کردیحلقه دست هاش رو دور کمرم محکم تر م

 

  میرفت گرفتنیکه مراسم رو اونجا م یباغ سمت

بود ک مختلط نبودو راحت  نیمراسمشون ا یخوب

  میبود

 وارد باغ شدم که گفت: حیمس با

 :مواظب خانومم باش چشمش نزننحی_مس



 زدم  یچشمک دمویخند

 :نترس مواظبم انی_مر

 اطیهوا براش تکون دادمو از اون ح یتو یدست

 به قسمت خانوم ها  دمیو رس میبزرگ رد شد

رو گذاشتم و از  فمیسمت اتاق رفتم و مانتو ک میمستق

 اومدم  رونیاتاق ب

از  ییکه صدا گشتمیم هیو بق نایدنبال مت داشتم

 کنارگوشم گفت:

 داداشم چارهی،ب ایشد یا کهی_عجب ت

به باال براندازش  نییبرگشتم و با لبخند از پا سمتش

 کردم 

 شده بود  یعال میحق نگذر از

**** 

مراسم بودکه مختلط شدو همه سمت  یاخرا

  یو خداحافظ کیتبر یبرا رفتنیم گاهشونیجا

بودم و شالم رو جلو  دهیلباسم پوش یرو رو مانتوم

رو داخل دستم جا به  میدست فیکه ک یودر حال دمیکش

  گشتمیم حیکه چشمم به در بودو دنبال مس کردمیجا م



  گشتیکه دنبال من م دمشیدور د از

 لبم نشست سمتش رفتم یرو یلبخند دنشید با

 کمکتون کنم  تونمی:اقا مانی_مر

سمت  یکش اومدو دستم رو گرفت با لبخند لبش

 میعروس و داماد رفت گاهیجا

 

 فرشته هیاون لباس عروس که شب یتو ایرو دنید با

آغوشم  یها شده بود نتونستم خونسرد عمل کنم و تو

  دمشیکش

  یخواهر یخوشبخت بش شاهللی:اانی_مر

 فداتشم ی:مرسای_رو

که  یاغوشش جدا شدم و کادوشون رو داخل سبد از

گفتم و از  کیهم تبر ریبود گذاشتم ،به ام زیم یرو

  میاومد نییپا گاهیجا

هم از  ریام ایو بعد ما رو میاخر بود ینفر ها بایتقر

هامون  نیاومدن و سمت ماش نییایپ گاهشونیجا

  میرفت

درب خونه  یهامون تا جلو نیبوق ها متمدد ماش با

  میکرد تشونیهدا دشونیجد



تکون  یبردار دست لمیف یبرا ایخونشون رو یجلو

 خونشون شدن یدادو راه
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 سال بعد: چند

 

 یام رواز رو یطب نکیکه به در خورد ع یتقه ا با

 برداشتم وگفتم: مینیب

  دیی:بفرماانی_مر

  ومدیداخل ن یباز شد اما کس در

از  یبه در نگاه کردم که شاخه گل رز قرمز منتظر

 که گفت: میزندگ لیتنها دل یدر وارد شدو صدا یال

 :اجازه هست ؟حی_مس

بلند  زمیت و از پشت ملبم نشس یگنده رو یلبخند

 شدمو سمت در رفتم 

 اقا ... دیی:بفرماانی_مر



کامال باز کردمو با همون لبخند گنده ام نگاهش  دررو

 کرد 

 رو ستم گرفت و گفت: گل

 به خانوم دکتر خودم ... می:تقدحی_مس

 گرفتن گل جلو بردم  یدستمو برا دمویخند

  زمیعز ی:مرسانی_مر

 یزندگ ی،بو دمییبردم و بو مینیرو گرفتم و سمت ب گل

 ...دادیم

اتاقم  یچرم زرشک یمبل ها یرو حیبا مس همراه

  مینشست

 دایپ ریبودو درگ میامروز روز اول کار نکهیا بخاطر

 ییرایپذ لیوسا دیخوب ،فعال خودم با یمنش هیکردن 

  کردمیم ایرو مه

 

که گوشه  یکیشدمو  اومدم سمت اشپزخونه کوچ بلند

بودبرم که چشمم به دسته گل  یاه مترواحد پنج نیا ی

 بود افتاد ... یمنش زیم یکه رو یبزرگ

 



که تازه دم کرده بودم  ییاشپزخونه  رفتم و چا سمت

 یتییهمراه با بسکو ختمویر یرو داخل دواستکان

 سمت اتاقم برگشتم 

نگاهمو به  زاشتمیم زیم یرو رو یکه چا یحال در

 دوختم و گفتم: حیمس

 

 :اون دسته گل بزرگ به چه مناسبته؟انی_مر

 گفت: دویگلو خند تو

 :اون واسه خانوم دکتر شدنت و مطب زدنِت حی_مس

که به خودم داده بود اشاره  یشاخه گل رز قرمز به

 کرد و گفت:

 :اما اون مخصوصه...حی_مس

 کردم که قهقه اش بلند شد  زیر چشمامو

 

 یصدا کنم که کیبرداشتمو خواستم به لبم نزد موییچا

 در اتاق اومد

 متعجب بهم نگاه کرد حیمس

 ؟یهست ی:منتظر کسحی_مس



 باال انداختم یا شونه

 :نهانی_مر

 دمیکه د یزیدر رفتم و دررو باز کردم با چ سمت

 لمیتحو یزدو چشمک یبرگشتم که لبخند حیسمت مس

 داد

 

 اومده بودن  همه

مادرو خواهر  ا،پدرویرو رروینا،امیخانوم ومت راحله

 بزرگ ... یلیدسته گل خ هیو  ایرو

 

 کردمو همه رو به داخل دعوت کردم  یهمه روبوس با

شده بودم و  زیشوکه و سوپرا حیکار مس نیاز ا واقعا

دور هم دوباره جمع شده  نکهیخوشحال از ا یلیخ

 ... میبود

نگاه کردم بخاطر بچه دار شدنش فعال  ایرو به

شده  نیاخرشه و سنگ یگرفته چون ماه ها یمرخص

 ریام یبراش مقدور نبود ...از طرف یلیرفت و امد خ

فعال درسش رو ادامه بده و گفته بود  ذاشتیهم نم



بچه بذاره وبعد درسش رو ادامه  یفعال وقتش رو برا

 بده 

 

**** 

 

 :حیمس

 

 تمیعمو با چند بار اومدن و رفتن تونست رضا باالخره

 ابونیداخل خ یکه اتفاق یبار نی،اخر رهیرو بگ

 دونستمیم دیباریخشم از چشم هاش م دمید انارویدا

که  نمیشیاما منم راحت نم هیتالف یراه حل برا هیدنبال 

 بکنه خوادیدلش م یهر کار

. 

. 

 زنهیمطب م انیمر یکه ک پرسنیکه همه ازم م هیمدت

من امروز روبرنامه  نیهم یبرن برا دنشیکه به د

 هیبقبرم و بعد من  یکردم که بدون اطالع قبل یزیر

 ... انیب

 



که  یمن یبرا خوندمیچشماش م یرو تو یشاد برق

 نیخود ا نمیحاضرم بدم تا لبخندش رو بب امویدن

 بود... یصحنه کل

 

 ... انیباز من موندم و مر هیرفتن بق بعد

چند  نکهیبا وجود ا شمیتنها م انیبار که من با مر هر

،اما هر بار حس  گذرهیسال هست که از ازدواجمون م

زدن بهش  یبرا یشتریب یحرف ها نکهیو ا یتازگ

 دارم رو نسبت بهش دارم 

 

 پام انداختم و گفتم  یرو رو پام

 ک مزاحم شدم خانوم دکتر  دی:ببخشحی_مس

صورتش جا ب جا  یرو رو نکشیکش اومدو ع لبش

 کردو گفت:
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  دییبفرما کنمی:خواهش منای_مر

 خوادیقلبم م کنمینفر حس م هی دنیبا د ی:گاهحی_مس

  رونیام بزنه ب نهیاز س

 د؟یکنیم شنهادیرو پ ییحالم چه دوا نیتسک یبرا

 

 چرخوندو گفت: یچشم

به پزشک قلب  دیدبای:بنظرم شما اشتباه اومدانی_مر

 ،من روانپزشک هستم  دیمراجعه کن

 

 شدم و گفتم: بلند

 ی،اخه نگاه کردن به شخص ومدمی:نه اشتباه نحی_مس

روح و روانم  ی،اول رو ارهیکه قلبم رو به لرزه در م

 قلبم  ی،بعد رو ذارهیاثر م

 

خنده اش  شدمیم کشینزد شتریب زدمیکه م یحرف هر

  دیخندیم زیگرفته بود و ر



بزنه که پشت سرش قرار گرفتم و از باال  یحرف اومد

 دمیم گونه اش رو بوسصورتش خم شدمو ارو یرو

... 

 

**** 

 :انیمر

 

پنجشنبه بودو معموال پنج شنبه ها سر کار  امروز

  رفتمینم

 گذرهیکه مطبم رو زدم م یاز وقت یدو هفته ا بایتقر

 یمنش هیگشتن باالخره  یدر پ یو بعد از چند روز پ

 کنم ... دایخوب تونستم پ

ها بودم  یها و عسل زیم یرو دنیحال دستمال کش در

 خونه بلند شد  یگوش یکه صدا

  شناختمیرفتم ،به شماره نگاه کردم ،نم یگوش سمت

 

جواب بدم  گفتیم یجواب بدم ،اما حس خواستمینم

 تلفن بردم و برداشتم  ی،دستم رو سمت گوش



 :بله؟انی_مر

 بود که گفت: یدرخترونه ا یصدا

 خانوم؟ انی_مر

 :شما؟انی_مر

 داشته باشم؟با شما  دارید هی تونمی_م

 خانوم  شناسمی:من ک شما رو نمانی_مر

،اونش مهم  دیبشناس دیشا دینینداره ،بب یرادی_ا

بهتون  خوامیکه م ییکه با حرف ها نهیمهم ا ست،ین

 دیفهمیم تونیرو راجب زندگ یقتیبزنم ،حق

  شدیم دهیحرفاش اخم هام داخل هم کش با

 د؟یزنیحرف م یخانوم؟از چ یقتی:چ حقانی_مر

 نشستم  یصندل یقطع شد ،هاج و واج رو تلفن

 تا تپش قلبم  رو اروم کنم  دمیکش قیتا نفس عم چند

درب خونه به صدا  یچه مدت گذشت که صدا دونمینم

 درومد 

سمت  یبه سخت دمیدیدرش نم یکه توان ییپاها با

 به پشت در انداختم  یدر نگاه یدررفتم و از چشم



آشنا بود ،اما  یلیاش خ افهیپشت در بود ،ق یدختر

 دمشیاومد که کجا د ینم ادمیهرچقدر که فکر کردم ،

 و دررو باز کردم  دمیپوش یاتاق رفتم ،مانتو شال سمت

 د؟یی:بفرماانی_مر

با شما حرف  شیپ قهیام که چند دق ی_سالم ،من همون

 زد 

 قورت دادمو گفتم: یدهنم رو به سخت اب

 شناسمی:من هنوز شما رو نمانی_مر 

 بگم  نجایا ویک همه چ دیر ندار_انتظا

در رو باز کردم و داخل  شتریب یتکون دادمو کم یسر

 شد 

  

 یبگع و اصال راجب چ خوادیم یک چ دونستمینم

بود ک  نیا زدمیک م یحرف بزنه ،تنها حدس خوادیم

بزنه ،اخه من جز  یحرف حیبخواد راجب مس دیشا

 رو نداشتم  یا گهیکسه د حیمس

داشتم  نانیاطم شتریخودم هم ب یاز چشم ها حیمس به

دختررو هم  نیا یکه حرف ها خواستیاما دلم م

 بشنوم
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رو اوردم و  یشربت وانیاشپزخونه رفتم ،ل سمت

 برگشتم  ییرایسمت پذ

 

مبل رو ب  یگذاشتم و رو زیم یرو رو یدست شیپ

 نشستم  شییرو

  زدیکه ازش دم م یقتیباال رفته بود از حق قلبم ضربان

 دمیترسیبگه ،من فقط م خوادیم یچ دونستمینم

 که االن دارم از هم بپاشه  یارامش

 

 از شربتش رو خورد یا جرعه

 کرده بود  سکوت

رو  یقتیحق دیخوایکه م دی:شما به من گفتانی_مر

 قتی،خوب منظورتون از حق دیمن بگ یراجب زندگ

 بود؟ یچ



 رو نداشته  یبهت گفته باشه که قبل تو کس دی_شا

 اخه  گفتیم ناروی،به منم هم یدونیم

 

در  یکه سع ییو با تن صدا دمیرو داخل هم کش اخمام

 اروم کردنش داشتم گفتم:

خانوم ،واضح صحبت  دیزنیحرف م ی:از چانی_مر

 لطفا  دیکن

 زدو گفت: یپوزخند

  حیهمسرتون ،مس ست؟راجبی_واضح ن

  دیزد عقل از سرم پرکه  یحرف با

احترامتون واجب ،اما احترام  دی:خانوم مهمونانی_مر

وصله ها به همسر من  نی،ا دیخودتونو حفظ کن

 ... چسپهینم

 

 گفت: یعصب

تا  میسال نامزد بود کی_شوهر شما نامزد من بود ،

حاال من  یشد ،اگه تو نبود داتیسرو کله تو پ نکهیا

  کردمیرو م شیخونه ،خانوم نیا یتو



 

بود بزنه  کیهمه وقاحت و حرفاش چشمام نزد نیا از

 دیچرخیپاهام شل شده بودو زبونم نم ی،از طرف رونیب

 بزنم  یکه حرف

پشت بندش  دویچرخش کل یلحظه بود که صدا همون

 که وارد خونه شد حیمس

 

 نگاه کردم حیاز اشک بود به مس زیکه لبر یچشمان با

 دش بود منو اون خانوم در گر نیب نگاهش

 رو به کمرش زدو جلو اومد  دستش

ابروهاش نشسته بود ،نه از اون اخم  نیب یبد اخم

 که خشونت به همراه داشت  ی،اخم یشگیهم یها

  کردیفقط به اون خانوم نگاه م حاال

 ؟؟؟هان؟یکنیم یچه غلط نجای:احی_مس

 

 »من من کنان گفت: دختر

اومدم ...اومدم بعد از مدت ها هم خودت  یچی_ه..ه

 ،هم خانومت رو ... نمیرو بب



 ی...راستشو بگو واس چ نمی:چرت نگو بحی_مس

 نجا؟؟؟یا یاومد

 

اشک از چشم هام  یرو بستم ، قطره ها چشمام

 شد ریسراز

 به من نگاه کرد  حیمس

 سمتم برداشت  یقدم

 بهت گفته؟ ی...چنمتیان؟ببی:مرحی_مس

 . باز کردم چشمام

سمت  حیدختر خواست از خونه فرار کنه که مس اون

 در رفتو دررو بست ...

 

 حیبود که مس یشده بودم انگار ،اون دختر ک الل

 شناختش؟یم
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  دمیاز جام پر یزد لحظه ا حیکه مس یداد با

 یخوایک حاال م یگفت ایچ یاومد نم،یبب نی:بشحی_مس

 ؟؟؟یفرار کن

 ساکت شده بود  دختره

 ... ایخدا زدیاش آشنا م افهیق چقدر

اشنا بودن چهره اش بود که من رو مصمم  نیهم

 ه؟یچ انیکرده بود که بفهمم جر

 

 و گفتم: دمیچشمام کش ریز یدست

 نامزدت بوده ... گهی:مانی_مر

 

 حیقلبم باال رفته بود،فقط منتظر جواب مس ضربان

 که ارومم کنه  یودم ، جوابب

هر لحظه به خشمش  کردمیکردم ،حس م نگاهش

رگ گردن  زدویم یصورتش رو به قرمز شدیاضافه م

 زده بود  رونیب شیشانیو پ

 



 حیمس تیهجم از عصبان نیجام بلند شدم ،تا حاال ا از

 بودم  دهیرو ند

 دونستمیسمت دختر برداشت ،دختر که هنوز نم یقدم

عقب  یداره قدم حیبا مس یوچه نسبت هیاسمش چ

 رفت 

 

 نفرت الود نگاهش کردو گفت: یبانگاه حیمس

و اون نامزد من  نی:تو ...توه پس مونده احی_مس

 بده ... ؟؟؟هان؟؟؟جوابیبود

 

  رفتیهر لحظه به عقب تر م دختر

  کردمیبه صحنه رو به روم نگاه م شوکه

ک  یزیهست ،اما نه اون چ یبودم موضوع مطمن

  کردیم فیخانوم تعر نیا

 

 من من کنان گفت: دختر

 هی...یکرد ی_اره ،تو کثافت با احساسات من باز

 یگذاشت تینگاه خشک و خال هیعمر تو حسرت 



 یکردیپس چرا وانمود م یخواستیمنو...اگه منو نم

 ؟؟؟یخودت کن فتهیمن رو بدتر ش ؟کهیکه دوسم دار

 

لحظه ب لحظه حالم داشت به هم  کردمیم حس

 اجیبه آب احت دای،مزه دهنم تلخ شده بودو شد خوردیم

 داشتم 

 تکون بخورم  تونستمینم اما

 

 جلو تر رفت حیمس

 یدیخونه مون نشن یکه اومد شی:چند سال پحی_مس

گفتم؟؟؟نگفتم حالم از تو و اون بابات به هم  یبهت چ

 خوره؟؟؟؟یم

مچ دستشو گرفت  حیمس دستش رو باال اورد که دختر

صورت دختر  یاش که رو گهیو فشرد ، با دست د

 بستم  یلحظه ا یشد چشمم رو برا ادهیپ

 

 چشمم رو باز کردم  حیبلند مس یصدا با

که هرز رفتن دستت  یریبگ ادیزدم که  نوی:احی_مس

 داره دختره ... یمن چه عواقب یاونم رو



دختر که از درد  فشردویرو که هنوز م دستش

اورد و  نییورتش جمع شده بود رو با شدت پاص

  نهیمبل بش یباعث شد دختر رو

 

اوردومدام با  رونیب بشیرو از ج شیگوش حیمس

 و گفت: کردیکار م شیگوش

 جمعت کنه  ادیبه اون بابات ب زنمی:االن زنگ محی_مس

 

 اتاقمون رفت ... سمت

 یوانیلرزان ل یاشپزخونه رفتم و با دستان سمت

 اب گرفتم  ریش ریبرداشتم و ز

نشده  وانیبود که متوجه پر شدن ل ریذهنم درگ انقدر

 بودم 

 اب رو بستم  ریدستم ش یاب رو ختنیر با

 کردم و جرعه خوردم  کیرو به لبم نزد وانیل

 التهاب درونم؟ نیا شدیمگه اروم م اما

  ختیریصدا اشک م یدختر نگاه کردم که ب بن



از دستم  وانیل دهیاز اتاق ترس حیداد مس یصدا با

 شد  کهیافتادو هزار ت

 

 اومد  رونیاز اتاق ب مهیسراس حیمس

  دیسمتم دو دنمیکرد و با د نگاهم

 گفت: کالفه

  ارمیب ییلحظه صبر کن برات دمپا هی:حی_مس

 کردمینزدم ،حس م یحرف چیالل شده بودم ،ه انگار

 شده نیزبونم سنگ

 برگشت  ییبا دمپا حیمس

و جارو رو از کنج اشپزخونه  دمیرو پوش ییدمپا

 برداشتمو جارو زدم 

 

 تخت نشستم  یاتاقمون رفتم و رو سمت

دست از  یحالت تهوع لعنت کردویبه شدت درد م سرم

 داشت  یسرم بر نم

 

 ... انمی:مرحی_مس



 سراسر از غمش سرم رو باال گرفتم  یصدا با

غمش  نیا نیکردم لبخند بزنم که حداقل من تسک یسع

 باشم 

 ستین یموضوع اون گفتیبهم م یحس هیو دونستمیم

  کنهیم فیدختر داره تعر نیکه ا

 

 هیدونم تا چه حد به لبخند شب یزدم ،اما نم یلبخند

 شد
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 :حیمس

 

 دادم  هیام تک یو به صندل دمیبه گردنم کش یدست کالفه

مثل خوره به جونم افتاده بودو  یزیچ هیصبح  از

 استرس به جونم انداخته بود 

 نداشتم  یخوب حس



 یکار میساعت نگاه کردم ،زودتر از تموم شدن تا به

 کردیولم نم میذهن یریهرروزمون بود ،اما درگ

 امن بود اما استرس گرفتم امروز  یچ همه

رو برداشتم و از اتاق  لمیسمت کتم بردمو وسا دستمو

  رونیرفتم ب

 

 جناب مهندس؟ دیبریم فی:تشری_منش

  دیبر دیتونی:بله ، شما هم محی_مس

تکون دادمو ازساختمون خارج  یگفت سر یا باشه

 شدم 

رفتمو سوار شدم ،خودم رو به خونه  نمیماش سمت

حرف زدن  یصدا دمیدرب که رس یرسوندم ،به جلو

  مدویم یگریبا کس د انیمر یها

نتونستم صبر کنم  انایدا یصدا دنی،با شن ستادمیا یکم

 و دررو باز کردمو وارد شدم 

استرس نگرفتم  لیدل یکه ب دمیفهمیزودتر م دیبا

 امروز 

 نیهم رفت ،ا یخونه من اخمام تو یتو دنشید با

  کردیمثل سم عمل م میمنو زندگ یبشر برا



 برش دارم  نیزم یاز رو خوادیدلم م گاه

حرکات و حرفام  گهیزد د انیکه مر یحرف دنیشن با

 اخر انگار  میخشمم دست خودم نبود زده بودم به س

 

رو  تازونیمدت ک اون م نیا یدق و دل خواستیم دلم

  ارمیسرش در ب

خشمم رو تونستم  یکه بهش زدم تا حدود یلیس با

 کنم اما نه کامل یخال

 

فکرش زنگ زدم ،بعد از چند بوق جواب  یپدر ب به

 ادد

 _عمو:بله؟

 هیکارا چ نیهدف دخترت از ا فهممی:من نمحی_مس

جلو ملت منو نامزد  شی،اون از خودت که چند سال پ

 یو آبرو واسمون نزاشت یکرد یدخترت به همه معرف

 شیگند کار هیشاهد  دیاز دخترت ک هرروز با نمی،ا

 باشم 



بگم که من  دیاما با ،یستیتو نگران ابروت ن اگه

 یک ب راحت اوردمیاز سر راه ن ایابروم رو مثل بعض

 از دستش بدم 

 دخترت رو جمع کن  ایب

 

  یزنیحرف م یپسر از چ یگیم یدار ی_عمو:چ

 بار داد زدم  نیا

که  زنمیشما حرف م زنم؟ازیحرف م ی:از چحی_مس

و  کنهیم کاریچ یو خبر ندار یدخترت رو ول کرد

 ی،زندگ یمن که چ ی،اومده تو خونه و زندگ رهیکجا م

پنجره  نیجمعش کن تا ازا ایمنو از هم بپاشه؟؟؟ب

 نییننداختمش پا

 

سمت صدا ک ب  مهیسراس یزیشکستن چ یصدا با

  دمیدو شدیاشپزخونه ختم م

ک شوکه داخل اشپزخونه خشکش زده  انیمر دنید با

 خوردیبرم تا م خواستیبود خشمم دوبرابر شد ،دلم م

 بزنم اون دخترو

 اوردم و شروع کرد به جارو زدن  ییدمپا انیمر یبرا



براش گفته باور  انایک دا یاونجور خواستینم دلم

رو بهش  قتیباهاش حرف بزنم و حق خواستمیکنه ،م

دختره چش  نیا فیک تکل یبگم ،اما نه حاال ،وقت

 رو مشخص کردم دیسف
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 :انیمر

 

زنگ خونه به صدا درومد از  یکه صدا ادیجلو ب اومد

 رفت  رونیاتاق ب

 ییتخت بلند شدم و سمت کمدم رفتم ،مانتو یرو از

بود  یحلقه ا لیلباسم که تاپ است یبرداشتم و رو

سرم کردم از  ی،شلوارمو عوض کردمو شال دمیپوش

 رفتم  رونیاتاق ب

 

  دمیرس ییرایباز بود ،از راه رو رد شدم به پذ در



شده بود و رو ب دختر داشت  ییرایوارد پذ یمرد

  زدیحرف م

 :جمعش کن ببرش حی_مس

 یاز تاسف تکون دادو از بازو یحرف سر یب مرد

 دختر گرفت و سمت دررفتن 

 

دختر نگاه کردم موقع رفتن ،چشماش حالت راه  به

 یعصب کیانگار تبود  یعاد ریغ یجور هیرفتنش 

  زدیچشم هاش دو دو م یداشتو گاه

نباشه  اریکه هوش یمثل کس یراه رفتن هم گاه موقع

  خوردیتلو تلو م

 

دادو  هیدررو بست و به در تک حیرفتنشون مس با

 چشم هاش رو بست  دویکش یقینفس عم

 

مبل نشستم ،حالم اصال  یرفتم و رو ییرایپذ سمت

 نداشت  یفیتعر

 دادمو چشمام رو بستم  هیمبل تک یرو به پشت سرم



 شدیم کمیکه زد دمیشنیروم حیمس یقدم ها یصدا

به بسته بودن چشم هام داشتم  یدیشد لی،اما تما

 حس حالت تهوع داشتم دویچیپی،هنوز دلم م

 

 باز کردم  دهیحس معلق بودن چشمام رو ترس با

زانو و پشتم گذاشته بود  ریبود که دستش رو ز حیمس

  بردیو سمت اتاق م

  میکردم ،هردو سکوت کرده بود نگاهش

 صورتش بود یهمون اثار اخم رو هنوز

و به  دمیباال کش یتخت گذاشت منو خودم رو کم یرو

 دادم  هیتاج تخت تک

 یو سر در گم جیگ نیتا ازا خواستیم حیتوض هی دلم

 نجاتم بده 

رو دراوردو سمت کمدش رفت شلوارش رو  بلوزش

لخت سمت  یشاوارک عوض کردو با باالتنه ا هیبا 

دستمو گرفت و  دیحرکت دراز کش هی یتخت اومدو تو

  دیسمت خودش کش

بازوش گذاشتم و به سقف  یحرف رو یرو ب سرم

 شدم  رهیخ



 شده بود  رهیاونم به سقف خ گمونم

بودم  شیپ قهیاتفاقات چند دق لیو تحل هیحال تجز در

 شروع به حرف زدن کرد  حیکه مس

 

 ... اناستیمنه ،اسمش دا ینا تن ی:دختر عموحی_مس

جشن عقدو خونه راحله  یک فکر کردم تو هرچقدر

 بودمش  دهیخانوم تا حاال ند

  زدیاش اشنا م افهیق اما

 تر فکر کنم  قیبستم ک دق چشممو

با  گهیبار د کیکه  یخودش بود ،همون دختر اره

حالم رو خراب کرده بود ،همون  ینجوریا دنشید

حلقه کرده  حیمس یکه دستش رو رور بازو یدختر

 بود و حال من رو خراب کرده بود

 ...ایفراموش کرده بودم خدا چطور

بود که هر بار  ادیز میانقدر مشغله فکر دیشا

 ادمیدرباره اون دختر بپرسم  حیاز مس خواستمیم

  رفتیم

شمام رو باز کردمو بهش چ حیادامه حرف مس با

 گوش سپردم
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: شب تولدش درست چند روز قبل از فوت بابا  حی_مس

سمت خونشون که از قضا  نایمنو مت خبریب ایبود از دن

  میتولد گرفته بودن رفت

 

واسع خودش مشغول  یبودو هر کس یعاد یچ همه

تا  زدیحرف م یگریبا د یکی دیصرقیم یکیبود ،

 دنیگفت ک وقت فوت کردن شمع و بر یج ید نکهیا

 کشیک

 ستمیسمتم اومدو خواست که منم کنارشون با عمو

 عکس  یبرا

عکس ساده باشه  هیکردم اما گمان کردم تنها  تعجب

،اما عمو شروع کرد به حرف زدن و تشکر کردن از 

رو مطرح کنه و  یموضوع خوادیهمه وگفت که م



 زهیشب خاطره انگ هیامشب  انایعالوه بر تولد دا

 براش

،عمو  هیکنجکاو شده بودن که بفهمن موضوع چ همه

 کرد  یبه همه معرف انایدستم رو گرفت ومنو نامزد دا

 دست و سوت همه بلند شده بود  یصدا

به ما ،انگار که  گفتنیم کیزده بود ،همه تبر خشکم

 بود  یواقعا نامزد

و  نایگرفتن دست مت ومدیکه از دستم بر م یکار تنها

 بود  یزدن از اون تولد کوفت رونیب

 یمن کار یرفتن من به همه گفته بودن که برا با

 اومده و مجبور شدم ک برم  شیپ

 دیدیمن رو م الشونیفاماز فک و یمدت هر کس ی تا

  گفتیم کیتبر

پدرم فوت شد چهل شبانه روز گذشت ،انقدر  نکهیا تا

کنم  کاریچ دونستمیشوک فوت بابا بودم که نم ریدرگ

خوندن  گهیو از طرف د انایموضوع دا ی،از طرف

نامه پدرم که گفته بود بعد از خودش کارخونه  تیوص

که سال ها براش  ی،شغل رسهیم نایاش به من و مت



اشتم و گذ دمیبوس یبودم رو مجبور دهیزحمت کش

  اوردیبهم فشار م شتریب نیکنار و ا

 

حال مادرم نگم بهتره ،بعد از چهلم ،عمو دخترش  از

 تر شن  کیب من نزد کردنیم یسع

 نیکردم منم ع یکرده بودم ب کاراشون ،سع شک

،بعد  هیکنم که بفهمم هدفشون چ یخودشون نقش باز

 زیپدرم دندون ت راثیارث و م یها متوجه شدم که برا

 دمیکرده بودن  همون موقع بود که دخترش رو کش

هم  یکنارو بهش گفتم از نقششون باخبر شدم ،از طرف

 عاشق تو شدم  هبهش گفتم ک یتو وارد قلبم شده بود

 

واقعا  کنهیکه رفتار م ینجوریدخترش ا ایگو اما

 عاشق من شده بوده 

تلخ گوشه لبش  یتموم شدن حرف هاش پوز خند با

 جا خوش کرد

 

داشتم حرف هاش رو  زدیمدت ک داشت حرف م مامت

  کردمیتجسم م یلمیداخل ذهنم مثل ف



 یم با عقلم جور در نم کردیفکر م شتریچقدر که ب هر

خودش و  ینطوریا ایبخاطر مال دن یاومد که کس

 آبرو کنه  یدخترش رو ب

 

دلخور بودم و  حیاز مس شیتا چند لحظه پ راستش

 دیوسط داره اما شا نیا ینقش هیاونم  کردمیحس م

کاررو  نیهم بودیم حیمس یهم جا یا گهیهر کسه د

  کردیم

 سمت من کردو گفت: روشو

 ؟یرو باور نکرد انایدا ی:تو ک حرف هاحی_مس

 تکون دادمو گفتم: یبه عالمت منف یسر

:همون موقع هم اون حرفا رو زد من بهش انی_مر

،فقط منتظر  چسپهیوصله ها ب تو نم نیگفتم ک ا

 ... هیاصل موضوع چ یو بگ یایبودم خودت ب

  دیصورتم خم شدو اروم لبم رو بوس یرو

 رو فاصله دادو گفت: صورتش

 یلیتو بود خ یجا یا گهیهرکس د دی:شاحی_مس

،اما  کردیموضوع رو گنده اش م کردویم یرفتار بد



 یمن شد حیکه منتظر توض یصبور هست یلیتو خ

  زمیخوشحالم ک دارمت عز یلی،خ

دستشو دورم  تویلبم نش یبا حرف هاش رو یلبخند

 آغوشش گم شدم ... یمحکم کردو تو
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 روز بعد: چند

 

بوذم که سخت  یبود در حال مطالعه کردن مطلب یمدت

 خودش کرده بود  ریهست ذهنم رو درگ یمدت

درست   جهیکتاب حاال به نت نیاز ا یخوند صفحه ا با

 بودم  دهیموضوع رس نیا

 

 ... انایاون دختر،دا راجب

و رفتارو راه رفتن اون روزش و حالت چشم  حرکات

 منو به فکر انداخته بود یهاش بدجور



اون موضوع برام تموم شده بود اما  نکهیوجود ا با

  شدیرفتاراش از ذهنم پاک نم

 رفتمیکه م یبودم وقت دهیبود ،من د یوانر ماریب اون

با  یکه گاه دمشیکه اب بخورم از اشپزخونه د

  دیخندیم زدویخودش حرف م

 

 نیک داخل ا یزیکامال با چ دمیکه ازش د یعالئم

 بود  یکیکتاب نوشته بود 

 

به خانواده  تونستیم یکاش کس سوختیبراش م دلم

رو داره حداقل بتونن  یماریب نیاش اطالع بده ک ا

 براش کنن... یکار

 

 از کتاب چشم گرفتم  لمیزنگ موبا یصدا با

 یافتاده بود لبخند میگوش یعکسش که رو دنید با

 لبم نشست  یرو

 زم؟ی:جانم عزانی_مر

 ن؟ییپا دیارینم فی:خانوم دکتر تشرحی_مس



 :اومدم انی_مر

رو برداشتم و از  لمیو وسا فیرو بستم و ک کتاب

 ارج شدم مطب خ

و از ساختمون خارج شدم  دمیرس نییاسانسور به پا با

زدمو  یلبخند دادیکه واسم دست تکون م دنشیبا د

 سمتش رفتم ،دررو باز کردمو نشستم 

 :سالم اقاااانی_مر

 ماه خستت  ی:سالم به روحی_مس

 با لبخند نگاهم کرد و گفت: دمیخند زیر

  یرسیبه نظر م شهی:امروز خسته تراز همحی_مس

متوجه  ی،منته ستمیخسته ن زمی:نه عزانی_مر

 کرده  ریدرگ یشدم که ذهنم رو کم یموضوع

 ؟ یخانوم ی:چه موضوعحی_مس

که خونه ما  ی،موقع انای:راجب دختر عموت داانی_مر

فکرمو مشغول کرده  شیرفتار یبود ،بعد از حالت ها

داره  یروح یماریکه ب دمیمطالعه فهم یبود بعد از کم

و تحت درمان  یبستر دیحتما با مارهایب نجوریو ا

 رنیقرار بگ

 



به عالمت مثبت تکون  یاز تموم شدن حرفم سر بعد

 داد

:همون روز ک پدرش انو از خونه ما برد حی_مس

 مارستانیک حالش بد شده بودو عمو برددش ب دمیشن

 یبستر یروان مارستانیب دیاوتجا بهش گفتن که با

 شده ... یشه گمونم بستر

 

بود  نیا ری:بازم خوبه متوجه شدن ،فکرم درگانی_مر

 کنن شیکه بستر میچطور به خانوادش اطالع بد

 

چند  نیزدو دستم رو گرفتو طبق عادت ا یلبخند

دنده گذاشتو با دست خودش نوازش وار  یسالش رو

  دیدستم کش یرو

 

سمتش  حیها نگاه کردم با حرف مس ابونیخ به

 برگشتم 

حرف  یموضوع هیجب را خوامیمدته م ی:حی_مس

  شدینم ومدویم شیبزنم که همش موضوع پ

  زمی:بگو عزانی_مر



 بهت  گمیک ،بعد شام م گمینم نجای:احی_مس

 ستادیا یرستوران یجلو همزمان

 

دست  نیدستم رو ب ستادوی،کنارم ا میشد ادهیهم پ با

 بزرگ و مردونه اش قفل کرد 

 شام بخورم ک ... تونمیکه من نم ینجوری:اانی_مر

 :چرا نفسم حی_مس

  شهیاشتهام کور م ی:ازکنجکاوانی_مر

 ه؟ی:منظورت فضولحی_مس

  حییی:مسانی_مر

 گفت: دویگلو خند تو

 ای، حاال ب حی:عشق مسحی_مس

 یکه جلو یی،به منو میو نشست میرفت یزیم سمت

 دستم بود نگاه کردم 

 اومد  گارسون

 د؟یدار لیم ی_چ

 نکهیا یزد به معن یبه من نگاه کردو چشمک حیمس

 اره؟یب یچ



  کنهینم ی:فرقانی_مر

 هردومون سفارش داد  یبرا حیمس 

 رفت وگارسون

  ی:خوب بگو مردم از کنجکاوانی_مر

 خنده گفت: با

 ... ی:فضولحی_مس

 گفتم: کالفه

 گهیخوب حاال همون ،بگو د یلی:خانی_مر

 گفت:بود رو گرفت و اروم  زیم یک رو دستام

وقتشه که از دو نفره بودن  گهید کنمی:فکر محی_مس 

  میبه سه نفره بودن فکر کن

 

 یگنده رو یته دلم نشست ،و لبخند یحرفش ذوق با

 صورتم نقش بست 

 گوشه لبش نشست  یچشماش برق زدو لبخند دنمید با

اشتهام دو برابر شد و  یبیرو اوردن به طرز عج غذا

 شروع کردم به خوردن
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 :حیمس

نگاه  میزندگ لیصورت معصوم از خواب دوتا دل به

که با اومدنش  انیمر شیکه اول یکردم دو تا فرشته ا

 شیکه چقدر کامل شدم و دوم دمیفهم میزندگ یتو

شد  یکه خدا بهمون دادو با اومدنش برکت یدختر

 ... مونیزندگ یبرا

خدارو شاکر  شترینگاه کردن بهشون ب لحظه با هر

 کردمیحس م میزندگ یتو شتریو لطف خدارو ب شدمیم

کارخونه داره اون  کردمیکه حس م یخصوصا وقت

،اما با اومدن  دهیحس استقامت اولش رو از دست م

پناه دخترم و قدم پاکش دوباره تونستم کارخونه رو 

 پاش نگاه دارم یرو

 

ه کردنش به من دلم باز کردن چشم هاش و نگا با

چشمان  ییبایکه از ز یواسش ضعف رفت چشمان



بابت  نیمادرش به ارث برده بود و من چقدر از ا

 خوشحال بودم 

رو صدا زدم ،امروز عازم سفر چند روزه  انیمر اروم

  میبه سمت شمال بود مونیعوض کردن روح یبرا یا

 ؟یشینم داریب زمیعز انی:خانومم، مرحی_مس

**** 

 :انیمر

 چشمام رو باز کردم  حیمس یصدا با

باز پناه رو به رو شدم  یپهلو شدم که با چشما به

 لبم نشست یرو ی،لبخند

رو گرفته بودو سمت  دشیسف یصدا دوتا دستا یب 

  بردیدهنش م

و معصومش کم شدم وبا لذت لپش  دیصورت سف یرو

  دمیرو بوس

 رو به رو شدم  حیشدم که با چهره اخمو مس بلند

 رو از تعجب باال دادمو گفتم: امابروه

 زم؟یشده عز ی:چانی_مر 

  خوامی:منم محی_مس



 کردم و گفتم: زیر چشمامو

 ؟یخوایم ی:چانی_مر 

 :بوس ...حی_مس

از نه  یلبم نشست و ابرو یرو زیام طنتیش یلبخند

 باال انداختم 

  ادی:رد کن بحی_مس

  می:ندارانی_مر

رفتم که دستمو گرفت و سمت  رونیخنده از اتاق ب با

 یبزنم لب هاش رو رو یتا اومدم حرف دیخودش کش

 لب هم گذاشت...

ازم جدا شدو  دیبوسیاز چند لحظه که با حرارت م بعد

 گفت:

هم  یبوس زور گمای... م دی،چسپ شی:آخحی_مس

 ها ... چسپهیم

دونه به بازوش زدم که سمت اشپزخونه  هیخنده  با

 شن کرد ساز رو رو ییرفت و چا

،به شب  رهیک د می:بدو ک صبحونه بخورحی_مس

 ... مایخوریم



 

 شبیکه د یپناه چمدون یها لیاز برداشتن وسا بعد

جمع کرده بودم رو بستمو کنار گذاشتم صبحونه رو 

 رو جمع کردمو به اتاق برگشتم  زی،م میمورد

 یدر حال باز ییرایپناه رو برده بودو داخل پذ حیمس

و حرف  ومدیخنده هاشون م یکردن بد باهاش و صدا

 یو لبخند رفتیکه براش غشو ضعف م حیمس یها

  اوردیلب من م یرو

 

  دمیکردمو لباس هام رو پوش یمختص  شیارا

 گفتم: حیدر اوردمو رو به مس یرو جلو لیوسا

 م؟یبر زمی:من امادم عزانی_مر

  یخانوم می:برحی_مس

رو ازش گرفتم و کالهش رو مرتب کردم و بغلش  پناه

 کردم 

ساک ها رو برداشت و با هم از خونه خارج  حیمس

  میشد

رفتن اسانسور ساک و  نییاز قفل کردن درو پا بعد

 میچمدون رو داخل جعبه گذاشت و سوار شد



 

دلم و خواستن از خدا که  یفرستادن چند صلوات تو با

  میشد یراه میسالم برسوندمون و سالم برگرد

 

بغلم اروم گرفته بود نگاه کردم ،از  یپناه که تو به

قبل  شترازیاومده بود تا االن هرروز ب ایکه به دن یوقت

سال  کی نیو چقدر ا نمیبیبزرگ شدنش رو به چشم م

و  گذرهیاومدنش م ایسال از به دن کیزود گذشت ، 

پررنگ تر شده با  یلیما خ یزندگ کسالی نیا یتو

 ای،حس مبکنم دن کنمیم یحس بزرگ شتریباومدنش 

 ... نمیبیترو بهتر از قبل م بایرو ز

 

چالوس با ذوق به اطراف نگاه  بایبه جاده ز دهیرس با

 کردم 

نگاه  کردیم یکه در کمال ارامش رانندگ حیمس به

من بود ، هر لحظه که  یایمرد دن نیا یکردم ، چشما

از قبل دوستش دارمو   شتریکه ب کنمیحس م گذرهیم

 بهش وابسته ترم ...



 یکه رو یدستش گرفت و با لبخند نیازادم رو ب دست

 کیادامه داد  و با موز شیلبش اومده بود به رانندگ

غرق در لذت و  یحس خوشبخت نیدر حال پخش و ا

 ارامش شدم...

 

 

 اهنگ: متن

 

 تو رو دوست دارمت ، قدر چشمام بخدا من

 حث چشمات که جدا ،ب یخوب عشق من اره

 زنمیم داریله له د  زنمیجار م عشقتو

  زنمیم وارید یاتاق رو یتو عکستو

 تو رو دوست دارمت  من

  اتیونگید واسه

  ادیب وونهید هیتا  کشهیم یطول یبر تو

 دو سه بار قهیهر دق کنمیبه تو فکر م من

 از تو به کنار  یعشق دلم ، دور هیزخم

 منو  یتنها بذار  یبر یکه بخوا  دمیبه تو حق نم ابدا



 یبد به دلت راه نده تا من عاشقت هستمو دار اصال

 منو 

 یکس چیکه ه ییزده بردارمت ببرم تو رو جا بسرم

  ستین

 ...سیازم امضا کن اسمتم بنو رشیبرگه عشقو بگ ایب

 

 هاست  یها و دشوار یپر است از سخت یزندگ

وقت  د،یلبخند بزن دویاریکم ن دیکن یها سع یسخت در

 که همه بلدند بخندند ... یشاد

 

  انیپا

 (یوبیاای.ا)پرای:#پرسندهی#نو




