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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 《دوقلو ها ی نندهینام آفر به》

 

 ی گرفتن آن شوخ یرمان:جد نام

 ی :معصومه ملک محمودسندهینو

 . یغالم یعاشقانه عل ی انجمن رمان ها کاربر

 

 

مادر و خواهر دوقلو داره.بعد  اونم  اکثر   فهمهی با پدرش،م یبعد از سال ها زندگ  وناوی》: خالصه
برادر شوهر خواهرش عالقه مند   شه،بهیجمله باعث م کیروزاشو در کنار خواهرش می گذرونه و اونجا 

 《خوش. انیبشه...پا یعشق و سرنوشت سخت  ریبشه و درگ

http://www.romankade.com/
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 . ،عاشقانهی:اجتماعژانر

 :مقدمه

 بود که همه با قلب من کردند!  یی بای ز یتو شوخ  عشق

 

 بود!  یبود،اما شوخ  بایز

 

 ! دیهست ری تقص یان،ب ی....تو و اطرفحاال

 

 دهم! یتاوان اشتباه خود را پس م من

 

 ... است《ی گرفتن آن شوخ جدی》ها،تاوان یسخت  نیا تمام

 

 

 رمان:  شروع

ام رو   سانسی طرف هم خوشحال بودم که باالخره ل کی زد.اما از   یم ادیاز تمام وجودم فر یخستگ
 کمتر کار کنه. تشیکار کنم تا حداقل بابا با اون وضع ییجا هیتونم،  یگرفتم و حاال م 

 

 کفشم رو باز کردم و کفشامو از پام در آوردم. بند
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خسته ام،بلند گفتم:سالاااامممم.بابا   یل ینشون بدم،خ نکهیو بدون ا دمیکش نی در رو پا ی رهیدستگ
 ؟؟ ییجونم کجا

 حال نشستم. یگفت:تو  یمهربون  یبا صدا  بابا

 .دمیبابا رو بوس یشدم و گونه  ،خمیو بعد از مکث کوتاه ستادمیبابا ا  شیتو حال و پ رفتم

 بابا جون مژده بده. -

 چه خبر شده؟؟ -

 ام تموم شد.  سانسی مدرک ل یباالخره کارا-

 هارو ازم دور کرد.  یکه حاضرم قسم بخورم تموم خستگ دیبه روم پاش  یلبخند  بابا

 خوشحال شدم دختر قشنگم.-

 خوام دنبال کار بگردم.   یا ماز فرد-

 دونستم. یخوب م  یلیرو خ   لشیبابا جمع شد و من دل صورت

 کار؟؟ -

کار   یخوا  یم یرو گذاشتم کنار و گفتم:بابا جونم،تو قلبت ناراحته.تا ک  ییخجالت و کم رو  تمام
کمک  .اما منم دوست دارم بهت یمنو بد  یبا در آمد خودت،خرج زندگ یکه دوست دار  دونمی؟میکن

 کنم.

 

 .وارینرفتم دانشگاه که مدرکش رو قاب کنم و بزنم رو د   یکردم و ادامه دادم:بعدشم من الک مکث

 . یزن یبگم،تو باز حرف خودتو م  یجمله ام،بابا خندش گرفت و گفت:باشه.من هر چ  نیگفتم ا با

 و گفتم:به بابام رفتم. دمیخند

 نگفت.  یز یبا لبخند سرشو تکوم داد و چ  بابا
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 جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم.  از منم

و   دمیتخت دراز کش یعوض کردم،رو یکوتاه سبز و شلوار مشک نیآست هیلباسام رو با  نکهیاز ا بعد
 چشمامو بستم.

 کنم.  دیخودم خر  یبرا ارم،برمیکه در م ی چقد خوبه که مثال خودم برم سرکار و با پول 

 

 هم داشته باشه. یکنم که حقوق خوب  دایپ  ی کار خوب هیکنه  خدا

 """"""""""""""""""""""""""""""""""" 

 . میو با هم غذا بخور ادیرو صدا زدم تا ب   دم،بابایشام رو چ زی م نکهیاز ا بعد

 به غذا خوردن.  میو با هم شروع کرد دمیکه اومد،براش غذا کش  بابا

 

 طرف.  کیتر از جونم  زی عز یطرف،بابا  کی ایدن یهمه  یعنیعاشق بابام هستم. من

 

شه ما انگشت   یکنه که باعث م  یاستفاده م هیکه غذاش تموم شد گفت:دختر من از کدوم ادو  بابا
 م؟؟؟؟ی هامون رو با غذا بخور

 خنده و اعتراض گفتم:بابااااا. با

 و با خنده به غذا خوردن ادامه داد.  د یدوباره از غذا کش بابا

 

 

 خونه.  یبابا داره کتاب م دمیغذا تموم شد،ظرفا رو شستم و رفتم تو حال و د یوقت

 . ریلبخند گفتم:بابا جون شبت به خ  با
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 دخترم.  ریشب تو هم به خ -

 راه افتادم سمت اتاقم.  بعدشم

 بود.  واری د یمامانم بود،که رو ی م یکه به چشمم خورد عکس قد یز ی چ نیوارد اتاقم شدم،اول یوقت

 

 و عکس رو برداشتم و زل زدم به عکس مامانم.  کینزد رفتم

هستش که از مامانم  یتنها عکس  نمیآوردن من فوت کرده بود.ا ایبهم گفته بود،مامان موقع به دن  بابا
 نبود مادرم رو حس نکردم.  چوقتیبابا انقد باهام خوب بود و هست که ه یمونده.ول

 

 رو تخت تا بخوابم.... دمیعکس رو گذاشتم سر جاش و بعدش دراز کش قاب

 

 

  سیجام بلند شدم و رفتم سرو  ومد،ازیبه صدا در م  ۷که راس ساعت  میآالرم گوش یبا صدا صبح
 . یبهداشت

 بلندم رو شونه کنم. یتا موها ستادمی وا نهیآ یلوکارامو انجام دادم،ج نکهیاز ا بعد

 

 هم فر بود هم صاف بود.اما در هر صورت قشنگ بود. بای تقر موهام

ام   افهیروشن.از ق   ینسبتًا متوسط و پوست یو لب ها یداشتم با دماغ قلم  ی رنگ یقهوه ا یچشما
 هستم. یراز 

 مامانم هستم. هیگفت،شبیم شهیهم هم بابا
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 آماده شدم از اتاقم خارج شدم و خودمو به آشبزخونه رسوندم تا صبحانه بخورم.  نکهیاز ا بعد

 زدم.   رونیگردو خوردم و از خونه ب  ری نون پن هی عیداد بابا رفته سرکار.منم سر یخونه نشون م   سکوت

کار کردن  یاز دوستام برا یکیکه  یگرفتم و آدرس شرکت یتاکس  هیرفتم و بعدش   ادهیسرکوچه پ تا
 کرده بود رو دادم به راننده تا منو برسونه. یمعرف

 

 و منم پول راننده رو حساب کردم و بعدش رفتم سمت شرکت.  میدی ساعت رس کیاز  بعد

 جا منو استخدام کنن. نیخواست هم یدلم م  یلیخ

 

 

 《عوض شد تشیهستش.شخص ونایعکس کاور،و دوستان》

 ( د یکن تمیکه امتحانام تموم بشه.لطفا حما ی ماه.وقت نیام ا ۲۷ یبرا  رهیرمان م ی)ادامه 

 نفر رو به رو شدم که در حال فرم پر کردن بودن. ۶  ای ۵وارد شرکت شدم با  یوقت

 کم بود. یل یشانس استخدام شدنم خ ینجور یا

 .دیگفت:بفرما  دیمنو د یبود وقت  کی جوان و ش  یلی اونجا که خ یمنش

 کار اومدم.  یو گفتم:سالم برا کشینزد رفتم

 ه؟؟یچ تی لیسالم.اول از همه بگو مدرک تحص -

 . یحسابدار  سانسیل-

  دیهم گفته با سی دارن.رئ سانسی نشستن،فوق ل  نجایکه ا یتعداد نفرات نیتکوم داد و گفت:ا سرشو
 . زمیباشه.متاسفم عز یحسابدار  سانسیاون شخص فوق ل  یلیمدرک تحص 
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 تونستم بگم ضد حال خوردم. یم  یطور کلبدجور گرفته شد.به  حالم

 رفتم. رونی کردم و از شرکت ب یخداحافظ یبا منش رونی ب  امیب  طیزود تر از اون مح نکهیا یبرا

 هیروزنامه  یمغازه تا روزنامه بخرم بلکه تو هیراه افتادم تا برسم به  ادهی از شرکت خارج شدم،پ یوقت
 بشه. دایمن پ یبرا یکار 

 

کردن عبور    ینم هیبه بق  یتوجه  چ یخودشون بودن و ه  یکارا ری که هر کدوم درگ یمردم  نیاز ب  یوقت
 بشه. دای برام پ  یکار  هیروزنامه   یکردم تا تو یکردم و همش خدا خدا م یم

و رفتم   دمیکوچولو که جلوش روزنامه بود رس یمغازه  هیو افکار بودم که به  االتیخ  نیهم یتو
 طرفش. 

 و پولشو حساب کردم و دوباره راه افتادم. دم،برداشتمشیمورد نظرم رو د یروزنامه   نکهیاز ا بعد

  یتو نمیو بب  نمی گرفتم برم اونجا بش میبود و تصم ابونیکه اونور خ یکه رفتم،چشمم خورد به پارک  کمی
 نه.  ایمن هست  یلیمربوط به مدرک تحص  یروزنامه کار 

 

نشستم و روزنامه رو باز کردم و شروع   یصندل هی یبه پارک،رو دمیعبور کردم و رس ابونیاز خ  یوقت
 کار.  یها یکردم به خوندن بخش آگه

 

  بمی از ج مویکردم گوش دایداشتن رو پ  ازی مثل من ن یروزنامه به آدم یها یتا از آگه ۳،۴ نکهیاز ا بعد
 زنگ زدم؛  شیدر آوردم و به اول 

 !د؟یالو بفرما -

 زنگ زدم.. نیکه تو روزنامه چاپ کرد یکار  یسالم.برا-

 استخدام شد. یک یاالن  نیهم-
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 اها.ممنون خداحافظ -

 خداحافظ. -

 

 شانس من بود. نمیا

منو به   نیکردم که حداقل ا یکه طرف جواب بده همش خدا خدا م  یزنگ زدم تا وقت  یبه دوم یوقت
 در بسته نرسونه. 

 !؟دیبله بفرما -

 زنگ زدم.   نیروزنامه ثبت کرد یکه تو   یآگه  یسالم.برا-

 تون؟یلیسالم.مدرک تحص-

 . یحسابدار  سانسیل-

 .خداحافظ. دیداشته باش سانسیفوق ل  دیشرمنده با-

 باشه.خداحافظ. -

 

 .ارنیم یبهونه ا هیکه هر کدومشون  یچ یعنیبودم.اخه   کیکردن نزد هیتونستم بگم به گر یم بایتقر

 گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده:  تی رو با عصبان  یبعد ی شماره

 .دیالو بفرما -

 تماس گرفتم.  دیروزنامه ثبت کرد یکه تو یآگه  یسالم خانوم،برا-

 باهاتون صحبت کنه. سی کارخونه تا رئ دیایب  دیبا  یبله.ول-

 . دیلطفا آدرس رو بد-
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دست   یتاکس  هی یجلو ابونیخاز جام بلند شدم و رفتم سمت   یآدرس داد با خوشحال نکهیاز ا بعد
 بلند کردم و سوار شدم و آدرس کارخونه رو دادم به راننده. 

 من باشه؟؟؟  یکار مناسب برا  هی نجای ا شهیم یعنیخدا  یوا

اون  یخواست امشب با خبر استخدام شدن برم خونه.بابا واقعا خسته شده بود بس که تو یم دلم
  یاجازه نم گهیشدم،د یقلبش.اگر من استخدام م یکفش،کار کرده بود.اونم با ناراحت   دیکارگاه تول

 کار کنه.  فتیدو ش نکهیکار کنه نه ا فتیش ک یدادم  یکار کنه.فقط اجازه م  ادیدادم بابا ز

 

دادن به خودم،به سمت کارخونه  دیکارخونه،پول راننده رو حساب کردم و با ام شیپ  میدیسر یوقت
 قدم برداشتم. 

 

 هست!! یکار  هیحتما برات  یکرده ا لی!باالخره تو تحص یشیاستخدام م گهید  نجایآروم باش!ا ونایو

آروم شدم و بعدش وارد کارخونه  کمیکارخونه  یدر ورود شیپ  دنیجمالت تا رس نیزمزمه کردن ا با
 شدم.

خم شد و   کمی دنمیرد شد اما با د شمیمرده از پ  هیکردم که  یم یکارخونه رو ط اطیح داشتم
 گفت:سالم خانم. 

 سالم.-

 ؟؟؟؟؟¿¿¿¿انقد احترام گذاشت یچ یبرا

از جاش   دنمیبا د  یاونجا باشن شدم،منش سیو رئ یدادم منش یکه احتمال م  یوارد سالن اصل  یوقت
حال مادرم بد شده بود.مجبور شدم برم    روزیبلند شد و تته پته گفت:س..سالم خانم.به خدا د

 خونمون.به مادرتون هم گفتم.

  یکه از دهنش خارج م  ییکردم و به حرفا یشده نگاش م  یگرد که مطمئن بودم قد نعبلک یچشما با
 دادم.  یبود گوش م  بیشد و برام عج
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 د؟؟ یحرفش تموم شد گفت:خانم خوب  یوقت

 کار اومدم. یآگه ی.من برانمی ب یبارمه شما رو م  نیاول  ی.من حتیشما اشتباه گرفت یول  دیببخش-

 گرفته؟؟  تونیو گفت:خانوم شوخ   دیخند بلند

  نجا یا سی .من خودم با رئ نیکن ی اشتباه م نیگرفته.اخه دار تونیگفتم:فکر کنم شما شوخ یجد  یلیخ
 ن؟؟ ید یبودن رو نسبت م   سیقراره صحبت کنم.اونوقت شما به من عنوان رئ

.شما خانوم  نیکنیم یبابا.خانوم چرا با من شوخ  یو گفت:ا  کمیکنار اومد و اومد نزد  زشی پشت م از
 ! گهید  نیهست یالنیم ایوان

 . یالنی م وناینه.من اسمم و-

 !اوردیو احساس منم از اون کم نم افهیکرد و ق یدرشت شده نگام م یتعجب و چشما با

و   رونیخوشگل و جذاب از اتاق اومد ب   یلیخانوم خ هیاونجا باز شد و  یاز در ها یک ی هوی 
 چه خبره؟  نجایا یم یگفت:خانوم کر

 ا؟؟؟؟ یو گفت:وان دیمنو د یبود،اما با کنار رفتن منش دهیکه هنوز منو ند  خانومه

 

 !!!!  ستیکنم حالشون خوب ن   گن؟؟؟فکریم یچ نایا

 شده هااااا!!  یبابا عجب داستان ی.اهیک  ایوان

 گفت:خانوم.... یمنش

و دستشو به عالمت ساکت باش آورد باال و بعدش به طرفم قدم   یوسط حرف منش دیپر خانومه
 برداشت. 

 

 !؟ دارمیب  ایچه خبره؟من خوابم  نجایا ایخدا
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 《. دیرم چون فکر کردم ممکن موضوع رمان رو فراموش کندلم خواست که براتون پارت بزا  دوستان》

 نجا؟ یا یاومد یچ یگفت:تو..برا ستاد یرو به روم ا یوقت

شما منو اشتباه گرفته.و فکر کنم اون  یمنش  یدارم.ول یحسابدار  سانسیکار کردن اومدم.ل یمن برا-
 . یالنیمنم م یلیو فام  یالنیم  شیل یکه دختر شماست فام یکس

 باشن.  لی نداره فام یل یهمه.دل هیهاشون شب   یلیهستن که فام  ایلیگفت:خب،خ  عیسر زنه

 

 گفتم:  لکسیمطمئن و ر یلیخ

 منو اشتباه گرفتن. شونی .انطورهیبله قطعا هم-

 

 لبشو با زبونش تر کرد و گفت:اره.اشتباه گرفته.  زنه

 کن.  یدگی به کارات رس  نیو گفت:بش یبرگشت سمت منش بعدش

 ...شونیاما خانوم ا-

 چیه نجا،بهیا ادی بگو امروز ن ای کن و حرفم نزن.!!!بعدشم زنگ بزن به وان یدگ یگفتم به کارات رس-
 !لیدل

 چشم خانوم. -

 

 تو اتاقم. ایبعدش برگشت سمت من و گفت:ب  زنه
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پسر   هیدختر و  هی یقدم به سمت اتاق،با سر و صدا و خنده  هیخانومه و برداشتن  یجمله  نیا گفتن
 !نیاون افراد ک نم یشد و باعث شد من برگردم عقب تا بب  یکی

 

 .اااای پر از زار گفت:وان یی برگشتم عقب،زنه با صدا یزمان وقت هم

 الل شدم. یزد شوکه شدم و به طور کل  یمن مو نم یکه با چهره  یدختر  یچهره  دنیبا د منم

گفت ما دوقلو  یشک م یب د ید یمارو با هم م یمن بود و هر ک هیشب زشیدختر که همه چ هی
 !! میهست

 بشه. ل یتبد  تیگذشت به واقع  یکه از ذهنم م یز ی شد چ  یباورم نم اصال

 

که فقُط فقط با سکوت گذشته بود،آب دهنمو قورت دادم و با شک و   نیم  ۱حدود  بعد
 چ..چه..خبره؟؟؟  نجا ی..انجای:ادگفتمیترد

 

 .. زمی عز نی کالفه بود گفت:بب  بایکه تقر خانومه

 ه؟؟ یدختر ک ن ی.؟ایهست  یخانوم!شما ک  زمی به من نگو عز-

 

 .خب؟؟دمیم حی ت توض..من به نی و دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت:بب کمی اومد نزد خانومه

 

 ه؟یچ هی:مامان؟؟؟غذدختره

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

14 
 

مادر بودم و هم  یمن هم دارا قت یسال بابا بهم دروغ گفته بود و در حق ۲۳ ن یواقعا تو تموم ا نکنه
 خواهر،اونم از نوع دوقلوش؟؟  یدارا

 همه مدت.. نیمن ا یذهنم رو به زبون آوردم و گفتم:نکنه..نکنه بابا  یحرفا

 نگو.  یچی!هسیدستشو آورد باال و گفت:ه  عیسر خانومه

 

دختره هم که...هه!نکنه واقعا  نی،ای گینم یز ینگم.تو که چ یز ی تو هم رفته گفتم:چرا چ یاخما با
 منه؟؟  یخواهر دوقلو

 !ها!!!! ؟؟ید شما هم..مادر من!البنهیزنه داستان ا یها که داد م چهره

 

 . شهی معلوم م یهمه چ نی بش  ایبود اومد سمتم و گفت:ب  خکوبیکه تا االن سرجاش م دختره

 بلند گفتم:به من دست نزن! یبا صدا عیسر  ره،امای دستشو دراز کرد تا دستم رو بگ بعدش

 

بابا رو گرفتم و  یشماره  عی و سر  رونی ب دمیکش موی و گوش بمی اراده دست کردم تو ج یب  بعدش
 قطش کرد. دویرو از دستم کش یخواستم بزارم دم گوشم که زنه گوش

عمر بهم دروغ   هیمعلوم کنه خانوم. ویهمه چ ادی خوام به بابام زنگ بزنم تا ب  یگفتم:م  یعصبان 
 !دیداد یعمر منو باز  هی گفته.شما ها همتون 

 نداده.  یهم تورو باز  یدروغ نگفته،کس  یکس-

 خبر نداشت.   شیاز زندگ  شیماه پ ۶تا   نمیداد خواهرمه اشاره کرد و گفت:ا ی دختره که نشون م به

تا زنگ   ن یبد  موی.پس گوش نیخوام هم بابام هم شما جواب گو باش  یندارم.من م یکار  هیمن با بق-
 !ادی بزنم بابام ب

 نداره؟ یقلب  ی:اروم باش!مگه بابات ناراحتخانومه
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 ؟؟ یدونیفتم:تو از کجا مپوزخند گ  با

 کنه؟ یم یاالن چه فرق-

 

  گهیبابا رو گرفتم و اونا هم د یو شماره  دمیاز دستش کش مویندادم و گوش تی جمله اش اهم به
 منو نگرفتن؛  یجلو

 تا بوق جواب داد و گفت؛  ۳بعد از    بابا

 الو دخترم؟ -

هم  ؟ها؟منی عمر بهم دروغ گفت هیچرا   یکرد یپدر بودن م یگفتم:شما که ادعا یدیبغض شد با
 مادر دارم هم خواهر بعد شما... 

 

ازم گرفت و گذاشت دم   ویاجازه نداد حرفامو ادامه بدم و اون خانومه هم اومد سمتم و گوش هیگر
 گوشش. 

 هیکردم که دختره اومد سمتم و کنارم نشست و گفت:گر یم هیزانو زدم و بلند گر نیزم  یرو  همونجا
 دلم.  زینکن عز

به اون  رم یخانومه باعث شد نگامو از دختره بگ یزدم که صدا یق یخشم نگاش کردم و پوزخند عم با
 خانومه نگاه کنم؛ 

 

تا   نجایا ا ینشده.حاال پاشو ب  یخواست یکه تو م  یاونجور  یچی .هستیحرفا ن  نیمحمد االن وقت ا-
 . میبد حیتوض  ونایبه و ویهمه چ
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........._ 

 

 . یایب  دیدهنده منم،اما تو با  حیمنم و توض ماجرا  یاصل  تی.شخص دونمیم-

 

 !هههههههههههیاالن به من بگه ماجرا چ  نی هم یکی شدم و بلند داد زدم: یعصبان 

  حیرو توض  زی.من همه چی زنیم  غیرو قطع کرد و اومد سمتم و گفت:آروم باش.چرا ج ی گوش خانومه
 .دمیم

 

 ؟ یرو گاز گرفتم و گفتم:تو مادرم  نمیپا لب

 نگفت.بعدش دستشو دراز کرد و گفت:دستتو بده! یچ یو ه  نیسرشو انداخت پا خانومه

 . دمیپس زدم و گفتم:ازت سوال پرس دستشو

تونم   ینم گهیم شهیدستشو گذاشت رو شونه ام و گفت:مامان..مامان عذاب وجدان داره.هم دختره
 مادرته؟!  یفهم یکه م تو یبه خودم عنوان مادر بدم،ول

 

نداشت   یخوب نداشت؟؟چ  ینداشت؟زندگ ؟؟پولیچ یجام بلند شدم و گفتم:عذاب وجدان؟؟برا از
 کرده که... ییکارا هیکه باعث عذاب وجدانش شده!فقط..

دستاش و   نیو سرشو گرفت ب  ینگفتم که خانومه نشست رو صندل  یز یحرفمو خوردم و چ ادامه
.داشته یسال نداشت ۲۳ نیا یبود که تو،تو  ییزایمن چ ی داشتم اما..داشته ها یگفت:درسته!همه چ

 !!تی وضع نیما از هم بپاشه!اونم با ا یچهار نفره  یبود که باعث شد زندگ  ییزایمن چ یها

 

 ه؟؟ یقدم به سمت خانومه برداشتم و گفتم:منظورتون چ هیشک  با
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 و زل زد تو چشمام.  سرشو آورد باال  خونومه

 

 

 

 (ونا یو و ای)کاور:مادر وان 

 

 بود...  یشوخ  کی نایکاش تموم ا یا

 

گرفتم برم   میچقدر گذشته بود من فقط به خواهرم و مادرم و پدرم فکر کردم،فقط تصم دونمینم
 خونه..

 

رفتم خونه و به محض ورودم به خونه و قدم گذاشتن به داخل حال،بابا و اون زنه که مادرم    یتاکس با
 . ن؟؟یبود بلند شدن و نگران نگام کردن که بلند پوزخند زدم و گفتم:نگرانم شد

 ستادم؛یمادرم ا یرو به رو بای سمت جلو قدم برداشتم و تقر دم،بهیسکوت اونا رو د یکردم و وقت مکث

 کنم! یدل پر رو خال  نیخواستم ا یفام دست خودم نبود فقط م و حر کارام

 

اما  ینکرد  یمن مادر  ی!هر چند برایستین  یمادر خوب یمادرم نگاه کردم و گفتم:تو حت یچشما تو
و  هیکه بخاطر پول و سرما ی.چون مادر ینکرد یبه اصطالح خواهرم هم مادر   ایوان یمطمئنم برا
 !!شهی.دشمن محسوب مستیبچه اش رو بزنه،مادر ن دیکارخونه ق

  یو بچه   نی..اگه منو دوست داشتن،چونیبه بعد خودتون رو بهم نشون بد  نینداره که از ا یلیدل
همه سال حسرت داشتن مادر به دلم بمونه و   نیا نیذاشت ینم  چوقتین،هیگرفت یخودتون در نظر م
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  هیسرما یکه کل  یصورت نم،دری خودم بب یبرا یعال  یزندگ هیساختن  یپدرم رو برا دنیکش یسخت
 ها خرج خواهرم و مادرم شد نه من!!!! هیاما اون سرما شتدا

 

 پر بود.  یلیخواست ناراحت بشه اما..من دلم خ  یکرد.دلم نم یپر از اشک نگام م  یبا چشما متعجب

  یکه تموم خوب  یدکر یکار  هیاما.. یدیزحمت کش یلی برگشتم سمت بابا و گفتم:شما برام خ بعدش
خانوم به خواهرم گفت که داستان  نی!حداقل ایدروغ بزرگ بهم گفت هیهاتو پاک کرد بابا.شما  

 بشه.  نیدلم از شما چرک شهیباعث م نی!!و همیبوده،اما شما نگفت  یچ شی زندگ

 

پر از بغض گفت:اما من مادرتم.تو حق  ییو صدا تیحرفم رو ادامه بدم که مادرم با عصبان  خواستم
 . یحرفا رو بزن   نیراجب من ا یندار 

 

چون از مادر بودن فقط منو به   یخودتو مادر من فرض کن   یتمام گفتم:شما هم حق ندار  ییپر رو با
 ! نیهم یآورد ایدن

 بس کن.   ونایکه تا االن سکوت کرده بود گفت:و  بابا

 

گوشه و نشستم رو تختم و   هیروپرت کردم   فمیوارد اتاقم شدم،ک یادامه ندادم و رفتم تو اتاقم.وقت منم
 دستام. نی سرمو گرفتم ب

 

 دارم.  یو سرنوشت  یزندگ نیهمچ هیمتوجه بشم  یروز  هیانتظار نداشتم  چوقتیه

 مادر و خواهر داشته باشم! نکهیدر انتظارم باشه تا ا  یروز بد نیهمچ هیانتظار نداشتم  یحت من
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 ---------------------------- 

 کرد. داریمنو از خواب ب فونیآ زنگ

 هیهمسا ایزد؟واقعا حوصله نداشتم اون عمه ام  یما رو م یزنگ خونه  یبود که اول صبح یک نیا
 باشه.  یز یچ یا

و برداشتمش   فونی سمت آراست رفتم   کیرفتم و  رونی تخت بلند شدم و از اتاقم ب  یاز رو یکالفگ با
 و گفتم: 

 بله؟ -

 ؟ یدر رو باز کن شهیسالم.م-

 

 همون خواهرمه.  ای  ایشخص وان نیکه ا دمینبود اما فهم یر یتصو فونی که آ ییاونجا از

 کردم؟؟   یدر رو باز م دیبا االن

 داره! کاریچ  نمیکنم تا بب ینداره،پس در رو باز م  یقول خودش اون که گناه به

 بفرما. -

 دکمه رو زدم و در باز شد.  بعدشم

از اتاقم خارج شدم   یو صورتم رو شستم و وقت دمیبلوز وشلوار پوش هیرفتم تو اتاقم و  عیسر خودمم
 .ستادهیا یدر ورود شیهمراهش بود پ روزیبا همون پسره که د دمید

 شوهرش بود؟؟؟  یعنی

 

 ! نیرو مبل بش ؟بفرمایستادیکردم خوش رو باشم و گفتم:چرا ا یسع
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ساعت گذشته  ۲۴ یکه تو  یهمه اتفاق نی!اخه با ایکردم ممو راه بد یلبخند زد و گفت:فکر نم ایوان
 !ینداشت  یحال خوب  یلیافتاده تو خ

 هنوزم ندارم. -

جذابش شده   ی افهیقمبل نشست.اون پسره که تازه متوجه  یو رو کیتکوم داد و اومد نزد سرشو
 بودم هم کنارش نشست. 

 رفتم رو به رو شون نشستم و گفتم:خب؟؟! منم

سال که  ۲از   شتریب ی ول میماه که نامزد ۵نامزد من هستش، اری نگاه به پسره کرد و گفت: کام هی ایوان
 . میهمو دوست دار

 

 ؟یزود تر از من شوهر کرد یبگ یخوا  یپلک زدم و گفتم:خب االن م چندتا

 کنم. شینه.من فقط خواستم معرف-

 شما خوشبختم.  دنیگفتم:از د اریتکوم دادم و رو به کام سرمو

 خانم.   ونایو نی :همچناریکام

 دار هستش؟  کهی و ت نیحرفات سنگ شهیگفت:هم ا یزدم که وان یلبخند

 

 ؟یی نجایچرا ا یتوجه به حرفش گفتم:نگفت یب

 .یگفت:تو هم جواب سوالمو نداد ییبا پر رو اونم

 

 .شهیدار م کهی وقتا حرفام ت یگفتم:نه.اما بعض  کالفه

 اهان.منم اومدم تا باهات حرف بزنم.-
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 ام؟ ی که با اوضاع کنار ب یکن  میراز یچونم و گفتم:پس اومد ریو دستمو گذاشتم ز دمیخند

 

 

 ها بره باال لطفا(  کی)ال

حس تو رو درک   یروز  ه یهم فشار داد و گفت:نه.اومدم بهت بگم منم  یلب هاشو رو ایوان
.االن با پدرم کنار اومدم،با  دمیبه دل نگرفتم.مادرم رو بخش نهیبوده اما ک یکه داستان چ دمیکردم.فهم 

 کنار اومدم.  یخواهرم که تو باش 

همه رو عذاب  یشدن خواهر و پدرم.اما تو دار  دایهم گفتم که خوشحالم بابت پ  اریبه کام  یحت
 ...یدیم

 

  نیا لشی ،دلیکنار اومد یتو با همه چ نکهی.ادمیرو عذاب نم  یوسط حرفش و گفتم:من کس دمیپر
 روز اتفاق افتاد. هی یمن تو ی اتفاق افتاد.اما برا کهی ت کهی داستان ها برات ت نیا یبود که همه 

 

با خشونت   دی .اما تو هم نبامید یبه تو حق م ایکه سکوت کرده بود گفت:درسته.هم من هم وان اریمکا
خود  ش یجوان ی.اون تویزد  یحرف م  نایبا مامان م یاون طور  دینبا شبی.مثال دیر ی بگ میتصم

  ارهشده و دوست د  مونیسال سن داره،از کارش پش ۴۰ یکارو کرد.اما االن که باال نیکرد و ا یخواه
 . یکنارش باش ، یتو که دخترش هست

از مادر تو   ی بد  ریخواست تصو ی!اون بهت دروغ گفت چون نم یبا پدرت هم خوب حرف نزد  یحت تو
  یو از هر دوتاشون شاک ینداره هم پدرت و هم مادرت رو متهم قرار بد یل یذهنت باشه.پس دل 

 !!یباش 
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 بود اما..من هنوزم همون احساس رو نسبت به مادرم داشتم.   یمنطق یلیخ  اریکام یحرفا

 به بابام.  نیهمچن  و

 شما درسته.اما...   یدرسته.حرفا-

 . یو مادرمون رو ببخش کن پدر  یوسط حرفم و گفت:اما و اگر نداره.لطفا سع دیپر ایوان

 

از   یو دور  تی عصبان یعن یگفت: اری کام هوی شدم که  ریدستم درگ یو با انگشتا  نیانداختم پا سرمو
 ؟؟یدیم  حیدر کنار خانوادتون ترج  یعال   یزندگ هیپدر و مادرتون رو به 

 

مادرم و بابا که از هم جدا شدن و اگرم من اونا رو ببخشم،بازم ما   یدادم؟؟ول  یم  حیواقعا ترج  یعنی
 .میستی کامل ن یخانواده  هی

  ای بندازن و بعدش وان یبه هم نگاه اریو کام ایتو ذهنم رو به زبون آوردم که باعث شد وان یحرفا
 زدواج کنن.بود و به نظرم ممکن دوباره با هم ا یمحکم و قو یلیمامان،عشق اونا خ  یگفت:به گفته 

 

  یشاهد سخت  نجایما رو خراب کردن.من ا یعمر زندگ  هیرفت تو هم و با پوزخند گفتم:جالبه!  اخمام
بهش بکنم بعد االن اونا   یکمک چی تونم ه  یخودم متاسف شدم که نم یبابا شدم و هر روز واسه  یها

 ممکن دوباره با هم ازدواج کنن؟؟؟واقعا جالبه!!!! 

 

خوشحالم که   یل یدوست داشتم خواهر زن داشته باشم،االنم خ یل یخ شیبا خنده گفت:خدا اریکام
 زنم ها!گفته باشم. یباهات حرف نم یبداخالق باش  ینجور یخواهر دوقلو داره اما ا هینامزدم 
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هم آدمو به  اری بودن کام یجد ن یگفت:ا ایندم گرفت اما خندم رو قورت دادم که وانخ اریحرف کام از
 کنه. یوادار م دنیخند

 اوهوم.-

تو مامان و بابا رو   ؟؟اگریدوباره بهم نگاه کرد و گفت:هنوز هم همون نظر اول رو دار  ایوان
 . میکن یباهم و در کنار پدر و مادرمون زندگ میتون  ی،میفراموش کن  ویچ ،همهیببخش 

 نره.  ادتونی:البته منم هستما!منو اریکام

 !!اری :کاما یوان

 

 

 فکر کنم.  کمیداشتم که  ازیبگم!ن یچ د یدونستم با ینم واقعا

 . امی موضوع کنار ب نیبا ا میخوام..فکر کنم.برام سخته که مستق یم-

 . میبا هم ندار یفرق چیو ه میهم هست هیکه تازه متوجه شدم چقدر شب  دیخند  ایوان

 فکر کن.  ینداره.هر چقدر دوست دار  یاشکال-

.فقط قبلش شمارتو بهم میر یم گهی گفت:ما د ای هم همراهش بلند شد  و وان اری بلند شد و کام  بعدشم
 بده.

 باشه. -

 

 . یزنم که شمارمو داشته باش یزنگ م هی:ش،گفت یکرد تو گوش ویشمارمو گفتم و اونم س نکهیاز ا بعد

 بغلم کرد و منم بغلش کردم.  لکسی ر یلیاومد سمتم که تعجب زده شدم اما خ  بعدشم
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 کردم داشتن خواهر دوقلو انقد نشاط بخش باشه.  یبود!فکر نم یحس خوب  چقدر

 

 اراده گفتم:وجود تو آرامش داره. یکه ب میاز هم جدا شد هیثان ۶ ای ۵از  بعد

 بگم.  نویخواستم هم یم قایگفت:دق یبا کمال ناباور  ایوان

 . یحرفا به ما بزن  نیبار نشده از ا هیهااا! میخانوم ما هم آدم  ایسرفه کرد و گفت:وان اری که کام دمیخند

 بهش رفت و گفت:پر رو نشو. یچشم غره ا ایوان

پسر   اری.واقعا کاممیو گفت:باشه. که باعث شد ما هم بخند  نیبچه ها سرشو انداخت پا  نیع اریکام
 بود. ای وان قیو واقعا ال ومدیکه اول از همه به چشم م تشیبود.مخصوصا جذاب یبامزه و خوب 

 

 کردن از خونه خارج شدن.   یاز خداحافظ بعد

 

 

 

 《اری:کامکاور》

 فراوان(.سپاس نی)دوستان مشکالت رمان رو بگ

 کردم..  یاتاقم نشسته بودم و با خودم فکر م  یتو

 قابل بخشش بودن؟ یعنیتونستم پدر و مادرم رو ببخشم؟؟ یم یعنی

  یعال یزندگ هیاز پدر و مادرتون رو به  یو دور   تیعصبان   یعنیتو ذهنم مرور شد که گفت:  اریکام  حرف
 ؟؟ یدیم حی در کنار خانوادتون ترج
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که   یاالنم و اون خانواده ا تیخوب داشته باشم.اما موقع یخانواده  هیارزو داشتم  شهی!من همنه
 خواستم. یکه م ستین  یدارم،اون

 

بود و االن ممکن دوباره با هم  یمحکم و قو یلیتو سرم مرور شد:عشق اونا خ ای بازم حرف وان و
 ازدواج کنن. 

 

سال تو   ۲۳اشتباه بزرگش باعث شد   نکهی با ا یلب زمزمه کردم:اون مادرمه.حت  ری تکوم دادم و ز سرمو
 کنم.  یزندگ یسخت

رو حق فرزندشون بکنن،اما بازم فرزند    یبد  نیاگر  پدر و مادر بدتر  یخونده بودم حت ییجا هی ادمهی
 بخشن.  یها اونا رو م

 پدر و مادرم رو دارم؟؟ دنیبخش  ییمنم توانا یعنی

 

 از داشت و داره!  یقصد هیما  یبرا  یسرنوشت نیهمچ هی خدا  از نوشتن  دیشا

کار   نیخوشحال کننده تر نیا دیبخشم!شا  یزارم و پدر و مادرم رو م  یخدا احترام م یمنم به کارا پس
 بده.  ریمارو تغ  یکل زندگ  یاونا باشه و حت یبرا

 

  اریهم ازش بکنم چون به قول کام  یمعذرت خواه هیبهتره که شب بابا اومد باهاش حرف بزنم و  پس
 زدم.  یحرف م  ینجور یباهاشون ا شبید دینبا

 

 .ومدهیغروب شده اما بابا هنوز ن  ۷ساعت  حدودا
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و بعدش   ختمیخودم ر یآب پرتقال برا کیراست رفتم تو آشبزخونه و  کی رفتم و  رونی اتاقم ب از
 نشستم رو مبل و شروع کردم به خوردن آب پرتقالم.

 بگم! یبود که به بابا چ  نیا ریرگذهنم د اما

  نیدر هم و ناراحت بابا اول ی افهیبرگشتم سمت در و ق ع یباز شدن در از جام بلند شدم و سر یصدا با
 بود که منو جذب خودش کرد. یز یچ

 کرد و اروم گفت:سالم.  ی نگاه هی دنمیبا د  بابا

 ؟ یسالم بابا.غذا خورد-

 ندارم.  لیمتعجب نگام کرد و گفت:م کمی  بابا

 نگفت و رفت سمت اتاقش.  یز یچ بعدشم

  ختمیبراش ر ییچا هیرفتم تو آشبزخونه و   نیهم یرون،برای ب ادی دونستم که ارگز از اتاقش نم یم منم
 گذاشتم تو ظرف و رفتم سمت اتاق بابا.  ینیری چند تا ش هیبا 

 

 داخل.  ایدر زدم گفت:ب یوقت

 دستاش.  نی تختش نشسته و سرشو گرفته ب  یرو دمیوارد اتاق شدم که د منم

 ؟ یحرفام داشته باشم گفتم:بابا خوب  یبرا یمقدمه ا هی نکهیا یبرا منم

 اره.-

 خوام باهاتون حرف بزنم.   یسرشو بلند کرد و نگام کرد گفتم:م یوقت

 بابا از شدت شوق برق زد و گفت:بگو دخترم.  یچشما
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معذرت   هیو گفتم:من.. یرو دادم بهش و بعدش نشستم رو صندل  ینی ریو ش ییو چا کینزد رفتم
 بدهکارم.  یخواه

 بدهکار؟؟؟چرا؟ -

 کردم.  یرفتار م  یباهاتون اونطور  شبید دیچون نبا-

 نداره. یاشکال-

خواستم  یم  یعن یخوام.. ی.مدمیصورت بابا نگاه کردم و ادامه دادم:من،هم شما هم مادرم رو بخش به
 شما  باشم. یبه بعد کنار هر سه تا نیخواد از ا ی و دلم م  دمیبهتون بگم که من شما رو بخش

 ؟ یکن یم یشوخ یتعجب کرده بود گفت:دار  یل یکه خ  بابا

از مادر تو ذهنم  یبد  ریتصو یخواست  یچون نم  یشما بهم نگفت  اریلبخند گفتم:نه بابا.به قول کام با
 باشه. 

 ه؟ یک  اری بابا رفت تو هم و گفت:کام یها اخم

 .گهید ای خنده گفتم:دامادتون.نامزد وان با

 است؟ یاها.اون نامزد وان -

 بله.-

 خوشحالم.  یدیمادرتم بخش نکهی.از ادهیدخترم منو بخش نکهیخوبه.من خوشحالم از ا یل یخ-

 ن؟ یدوسش دار شی سال پ ۲۳هنوزم مثل  -

 مونا رو؟ -

 .گهیاره د-

دوباره با هم ازدواج  نیتون  ینگفت که گفتم:خب شما هم م یز یو چ نی سرشو انداخت پا بابا
 کنه!  یمارو خوشحال م شتریب  نی.انیکن
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 یبابا هم مادرم رو دوست داره و به قول مادرم عشقشون محکم و قو دمینگفت که فهم یز یچ  بابا
 بوده و هست. 

 بابا.  ری جام بلند شدم و گفتم:شبتون به خ از

 دخترم.  ری رفتم سمت در که گفت:شب تو هم به خ یم داشتم

  عیسر نیهم یمونده که به بابا نگفتم.برا یحرف هی فکر کردم که هنوز  نیو به ا ستادمیجام ا سر
 !نیزود بهش بگ یل ی.خنیهم بگ ایدخترم رو به وان   نیم:دوست دارم اگفت

 

 

 نگفت و منم از اتاقش خارج شدم و رفتم تو اتاقم.  یز یچ  بابا

 

 !یرو کرد ای کار دن نیبهم گفت:بهتر  یحس هی دمیتختم دراز کش  یرو یوقت

 خوبه.   یلیکنم حالم خ یم  احساس

 تا باهاش حرف بزنم.  رمی گ یاون خانومه رو م یو شماره  ایزنم به وان یهم زنگ م فردا

 تونم به اون خانومه بگم مادر؟   ینم چرا

 

 و خوابم برد.  ن یبودم که پلکام سنگ 《مادر 》 یواژه  ریدرگ

 

 شدم و گفتم:جانم بابا؟  داریدر زدن بابا ب یبا صدا صبح

 . رمی من دارم م-

 باشه بابا.خداحافظ. -
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 خداحافظ. -

 خانومه. شی بابا رفت،منم بلند شدم و شروع کردم به انجام کارام تا بعدش برم پ نکهیاز ا بعد

 مامانم؟؟ شیتونم بگم پ یبار نم  هیبابا!چرا  یا

 

 رو گرفتم؛  ایوان  یگرفتم و شماره  موی صبحانه خوردم،گوش  نکهیاز ا بعد

 الو؟-

 . ایسالم..وان-

 ؟ یسالم خوب -

 ...یشماره  گمیممنون.م-

  یمادرمون اصال چه واژه ا ایمامانم  ایمامانت  یخوام؟بگم شماره  یم ویک یبگم شماره   دونستمینم
 مناسب بود؟؟؟ 

 ؟یخوا  یمامان رو م یگفت:شماره   یگرفته ا یبا صدا دیکه انگار خودش فهم ایوان

 اوم اره. -

 فرستم. یبرات م-

 ممنون. -

 قربونت،خداحافظ.-

 خداحافظ. -

 

دونستم   یشد و واقعا نم   یشماره رو فرستاد و وجود من سرشار از استرس و نگران ای وان قهیدق ۵از  بعد
 بگم!  یقراره بهش چ



 یگرفتن آن شوخ  یجد

30 
 

 بگم؟ یبهش چ  دیبا واقعا

 گوشم؛ یلرزون گذاشتم رو یرو با دستا یگرفتم و گوش  شمارشو

 . یتو گوش دیچی کرده پ هیکه توش بغض بود و معلوم بود گر ییتا بوق صدا ۴ ی ال ۳از  بعد

 بله؟ -

 الو سالم.-

 ؟؟ ییتو ونایو-

 .یزن  یباهام حرف نم  چوقتیه گهیگفت:من فکر کردم د هیگر یو البه ال هیگر ریزد ز بعدش

 

 کردم؛  یرفتار م یاون شب باهاش اون طور   دیبدجور گرفت.نبا دلم

 نمتون؟یخوام باهاتون حرف بزنم.کجا بب یمن..م-

 .گمیخودته!االن آدرس رو م یما.البته خونه  یخونه  ایواقعا؟اوممم ب -

 باشه. -

 

 دنبالم.   ادیاژانس ب هیرو قطع کردم و زنگ زدم  یکردم گوش ادداشتیادرس روگفت و منم  یوقت

 

 کردم.  یرفتم و با خودم فکر م یخونه رژه م یتا اومدن آژانس جلو منم

 منو برسونه.  شدم و آدرس رو دادم بهش تا  نی سوار ماش عیآژانس اومد سر یوقت

 

 باهاش حرف بزنم. نکهیواسه رفتن به خونشون هم استرس داشتم تا ا یحت
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از    شتریمورد نظر که ب یشدم و زل زدم به خونه  ادهیبه آدرس مورد نظر،ازآژانس پ میدیرس یوقت
 متر بود.  ۱۰۰۰

 یخونه ا نی باهام نداشت تو همچ  یفرق چیلحظه واقعا ناراحت شدم که خواهر دوقلوم که ه هی
 کردم که کال دو تا اتاق خواب داشت! یزندگ یخونه ا هی  یکرد و من تو  یزندگ

 

در،زنگ در رو زدم و منتظر   شی پ دمیرس یسست به سمت خونه قدم برداشتم و وقت یقدم ها با
 موندم تا جواب بدن.

 ه؟ یک-

 که جواب داد خانومه نبود! ییصدا

 منزل..  نجایا دیببخش-

 خانم.   دیبفرما-

 

دارم غرق   ا یخودم و وان  یزندگ یتفاوت ها  نهمهیا یخوبه!اصال تو  یلیخ ول،یخدمتکار دارن؟؟ا یعنی
 شم. یم

 رو به رو شدم.   بایو ز زی تم  یلیخ  یاطی ح  ایدر باز شد،وارد خونه شدم و  یوقت

 خودش!  یپا باغ بود برا هیخودش   نجایا

سوخته بود و  یکه به رنگ قهوه ا یدر ورود شیپ دم یعبور کردم و رس  اطی سنگ فرش وسط ح از
 خانوم. دیگفت:بفرما  ییساله در رو باز کرد و خوش رو ۳۰دختر حدودا  ه یهمزمان در باز شد و 

 کرد. ییبا کالس وارد خونه شدم و دختره هم منو به سمت حال خونه راهنما  یلیخ منم

 ام. ندهیکردم که انگار اومده بودم عمارت شوهر آ یبا وجد و تعجب کل خونه رو نگاه م   نیهمچ

 فکر هم خندم گرفت هم اعصابم خورد شد! نیا با
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 جلو تر.  دیاکه دختره گفت:نه خانم بفرم نمیخواستم بش می دیمبل رس هیبه  یوقت

 دست بود.  ۳،۴خونه که حدود  ینگام افتاد به مبل ها تازه

 م؟ یدار شه؟مگهیمگه م ایخدا یوا

 جلو تر؟  میبر دیبا  ای نمیبش  نجایجلو تر برگشتم سمت دختره و گفتم:ا میرفت  کمی یوقت

 . ادی.االن خانوم هم مد یکه خندش گرفته بود گفت:نه بفرما دختره

 باشه. -

 یپامو انداختم رو هیبا کالس   یدخترا نیا نی مبل دو نفره و ع هی یاون رفت،من نشستم رو یوقت
 . ادیام و منتظر شدم خانومه ب گهید یپا

 

هاش   لیخونه و وسا نیاسترس نداشتم،فکر کنم اثرات ا گهی!اخه دنجامیرفته بود چرا ا  ادمیانگار  یوا
 بود!

 

خانومه   دنی سمت پله ها وبا د دیچرخ  ومد،سرمیکه از سمت چپ که پله بود م  یپاشنه کفش یصدا با
 از جام بلند شدم و گفتم:سالم.

  افهیبود و ق دهیپاشنه بلند پوش  یو صندل ها  یبا شلوار مشک  یمشک دیبلوز راه راه سف هیکه  خانومه
شد    یفت:باورم نمحال بود اومد رو به روم نشست و گ  ی ب  یلینداشت و خ  شی اش مثل اون روز ارا

 . نجایا یکه پاتو بزار 

 

 .!نیدار یقشنگ یکه افتاده رو دوباره مرور کنم گفتم:خونه  یینخوام اتفاق ها نکهیا یبرا
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 ( ای )کاور:وان

 خودته.  یو گفت:البته خونه   دیخند خانومه

 کنم.  یو گفتم:من اومدم ازتون معذرت خواه  نیانداختم پا سرمو

شرمنده باشه منم نه تو.حاال چرا معذرت   دیکه با ینگام کرد و بعدش گفت:اون  هیچند ثان  خانومه
 ؟ یخواه

 .نی زدم.چون شما مادرم هست یحرف م  یباهاتون اونطور  دیچون..نبا-

حق   یبهم گفت یاگر هم حرف  .توستمیچند لحظه شوکه نگام کرد و گفت:من که ازتو ناراحت ن خانومه
 .یداشت

 . دمیخب من شما رو بخش-

 ؟ یگ یم یهم فشار داد و گفت:الک  یلب هاشو رو خانومه

خوام   یحسرت داشتن مادر  به دلم بمونه.و م نیاز ا شتریخوام ب  یچون نم دمینه.من شما رو بخش-
 به بعد خانواده داشته باشم. نیاز ا

 نرفته که من و بابات... ادتیاما -

 . نیهمو دوس دار  یل یکه شما و بابا خ ادمهی نمی.اما اادمهینه -

 

 و گفت:اره اما..  نیسرشو انداخت پا خانومه

 اما نداره. -

 

هستش که از اول توش   یهمون خونه ا نیشکستن سکوت گفتم:ا یبه اطرافم نگاه کردم و برا  دوباره
 ن؟ یکرد یم  یزندگ
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 . راتی تغ کمی اره.اما با -

 قشنگه. یل یخ-

 . گهیخودته د یبرا-

 

 ست؟ ین ای گفت نکردم و به جاش گفتم:وان  یم قهیجمله اش که هر دق نیبه ا  ییزدم و اعتنا یلبخند

از کاراشون رو انجام   یسر  هی.امروز هم رفتن ارهی و کام ای وان  یعروس گهیماه د ۱و گفت:   دیخند خانومه
 بدن.

 کردم.  داشیخواهرم،پ یچقد خوب.درست موقع عروس -

 بغلت کنم؟  شهیگفت:م دیترد یب  خانومه

 کنم گفتم:نه. تشیاذ کمی نکهیا یکنن کردم و برا یکه فکر م  ییآدما هیشب افمویق

 اد؟ی هنوزم از من خوشت نم یعنیپکر شد و گفت:چرا؟ افشیق خانومه

 و نرم بغلش کردم.  کش یرفتم نزد  عیسر یل یجام بلند شدم و خ  از

همش آدمو  ایوان  هیکه اولش شوکه بود اما بعدش اونم دستاشو گذاشت پشتم و گفت:شب خانومه
 . یکن یم تیاذ

 باشم؟  یک هیخواهرم نباشم پس شب  هیشب -

 

 . رونی ب ام یچرا دوس نداشتم از بغلش ب دونمیآرامش کل وجودمو فرا گرفت.نم  احساس

 که زد ازش جدا شدم و زل زدم تو چشماش.  ی با حرف  یاز مدت بعد

 کنه. یفرق م ایتو با وان  یاما بو ییکردم حس کنم تو یم  یکردم،سع یرو بغل م ایوان  یوقت شهیهم-
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 گفتم:من برم.  قهینزدم و به جاش بعد از چند دق یحرف 

 از اتاق ها استراحت کن.  یکی  یسختته؟خب برو تو نجای؟ایچرا بر -

 کنه. یکار م فتی ش  کیبرم براش غذا بپزم. دیخونه.با  ادینه.بابا امروز زود م -

 

 . ستینگام کرد و گفت:اما بابات که سرکار ن  دیبا ترد مامان

 پس کجاست؟ -

سند خونه و کارخونه رو بزنم به نام محمد.بعدش   نکهیا یگفتم که کارا رو آماده کنه برا لمیمن به وک-
 رو امضا کنه.  نایتا برگه ها و ا لمیوک شیهم به محمد گفتم بره پ

 ست؟ یبابام..االن سرکار ن یعنی-

 دونم. یم دینه.بع-

 برم.  دیخب.به هر حال من با یل یخ-

 !،برویکن یم یپا فشار   یلی باشه.حاال چون خ-

 

 . امی با بابا م یعنی.امیخنده گفتم:شب م  با

 .حتما منتظرتم.هیعال نیا-

 از اون خونه خارج شدم.  یزدم و بعد از خداحافظ یلبخند

 

 """""""""""""""""""""""" 

 ؟یگفتم:بابا کجا بود ی فضول ادی به خونه،بابا هم اومد که منم از شدت ز دنمیمحض رس به
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 ِمت کو؟ بهم کرد و بعدش گفت:سال  ینگاه مین  بابا

 خب سالم. -

 کنم.  ی دگیکه مادرت گفته بود رس ییسالم.رفتم به کارا کیعل-

 گه؟ یکارخونه و خونه به نام شما شد د یعنی-

 داره؟  یر یچه تاث یچند لحظه نگام کرد و گفت:اره.ول  بابا

 ... یخونه  میر ین،میغروب آماده بش ی.برادمیپرس ینجور یهم-

 

مامان!!!!واقعا  یخونه  ایشون   ایخونه وان ایخانم  نای م یخونه   ایدونستم بگم خونمون  ینم واقعا
 بود.  بیعج   یلیخ

 .  دمیخودم فهم-

 

 

 ( ونای)کاور:و

 خانومه استفاده کنم. یرو برا یدونم چه واژه ا ینم  نکهیاز ا دمی کش یخجالت م واقعا

 ؟؟یبابا جون غذا خورد-

 نه.-

 . میکنم تا بخور یآماده م یز ی چ هیخب االن  یل یخ-

 باشه دخترم. -
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 .میسرخ کنم تا بخور ینیزم بیس هیگرفتم  میهم رفتم سمت آشبزخونه و تصم بعدش

 

 و بعدش بابا رو صدا کردم.   دمیرو چ زیها آماده شد و م  ینیزم بیس نی م ۲۵از  بعد

 . میغذا بخور ایبابا؟؟؟ب -

 .جان  ونایو امیاالن م-

 .اخه عادت داشتم تا با بابا غذا بخورم.ادی و منتظر موندم تا بابا ب یصندل ینشستم رو خودمم

 دارم.  ییرو به روم نشست و گفت:به به!چه دختر کدبانو یصندل یبابا اومد،رو یوقت

که در حال غذا  ینجور یگذاشتم تو دهنم و هم ینی زم  بینون گرفتم و با س کهی ت هیزدم و   لبخند
 من که ذوق دارم.  یاست؟؟وایوان  هیعروس گهیماه د ۱ یدونست ی:بابا؟مخوردن بودم گفتم

 خورده اخماش رفت تو هم و گفت:با دهن پر حرف نزن.   هی بابا

 

  یحس چی است،هیوان  هیعروس گه یماه د ۱.ستیناراحت کردم و گفتم:خب االن تو دهنم پر ن افمویق
 موضوع؟؟  نینسبت به ا نیندار

 به پسره اعتماد ندارم.  یو گفت:خوشحالم.ول  دیدست از غذا خوردن کش بابا

 وااااا بابا؟؟؟ -

 بله؟ -

 . هیپسر خوب اریکام-

 ؟ یدیفهم  نویا دنشیاونوقت با دو بار د-

 نه.اما به نظرم خوبه!-

 .کنم  قیباشه راجبش تحق  ازیکنم ن  یفکر م-
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 .میدار ینگران  یبابا نیهمچ هی  ا یخوبه که من و وان یل یزدم و گفتم:خ   لبخند

 حسو داره؟؟  نیهم هم اینگام کرد و گفت:وان  بابا

 راحت با وجود شما کنار اومد.  یل یفکر کنم اره.چون خ-

 نگفت و منم به غذا خوردن ادامه دادم. یز یچ گهیسرشو تکوم داد و د بابا

 """"""""""""""""""""""" 

اومدم   نکهیگرفتم و بعد از ا یا قهی دق ۲۰دوش   هیخودمو رسوندم به حموم و غروب بود و منم  کینزد
 .سشوار کردم و شروع کردم به آماده شدن رون،موهامویب

 

  نیشلوار ج هیکلوش داشت رو با  یها نیبود و آست ری قرمز که از جنس حر زیشوم هیاز همه  اول
 بستم.  یو بعدش موهامو از باال دم اسب دمیپوش یمشک

 کمیتا   نهیآ یو بعدش نشستم جلو  دمیجلو باز با شال و کفش قرمز هم پوش یمشک یمانتو هی
 کنم.  شیآرا

  ستیهستن،بد ن شیو هم مادرم اهل آرا ایهم وان نکهیاما با وجود ا ستمین ش یاهل آرا ادیز خودم
 کنم.  شیکه منم آرا

 کارم تموم شد.  یرژلب صورت هیو خط چشم و  ملیکرم زدم و بعدش با ر هیاز همه  اول

 مبل نشسته. یرو کی فوق العاده ش  پیت هی که با  دمیرفتم، بابا رو د رونیاز اتاقم ب  یوقت

 !؟یزد ی پیخنده گفتم:بابااا،چه ت با

 بده؟   یلینگاه لباساش کرد و گفت:خ  هی بابا

 . هینه عال-



 یگرفتن آن شوخ  یجد

39 
 

 م؟؟ یبر-

 . میبله بر-

 و بابا هم حرکت کرد. میپژو بابا شد م،سواریرفت رونی از خونه ب یوقت

 هستش سکوت بود. ییچه کسا یبگم خونه  دونمیبه مکان مورد نظر که هنوز نم  دنیرس تا

 

 بکنم؟؟   یخواهش هیپارک کرد و بهم گفت:ازت  نوی ماش  م،بابایدیرس یوقت

 بله بابا جون؟-

 . مامان  یکن بهش بگ یکردم که گفت:سع   ینگاش م یکنجکاو با

 

 کنم. ی خودمو م  یو گفتم:سع  دمیکش یق یعم  نفس

 ممنون. -

 سمت خونه.  میو رفت میشد ادهیهم هر دوتامون پ بعدش

 و در رو باز کرد.  دیخدمتکار خونه بالفاصله گفت:بفرما میزنگ رو زد یوقت

تنگ  اطیح  نیا یکرد که انگار دلش برا یبه اطرافش نگاه م یجور  هی م،بابا یشد  اطیوارد ح یوقت
 شده بود.

 شدن. یم یآور  ادیبا مادرم داشت و االن براش  اطیح  نیا یرو تو یادی خاطرات ز دمیشا

 . نیگفت:خوش اومد ییباز شد و مادرم با خوش رو  ،دریدر ورود شیپ  میدیرس یوقت

 مادرم بابا چشم از اطراف برداشت و به مادرم نگاه کرد و گفت:سالم.  یصدا با

با شلوار   یکاربن  یبلوز اب  هیبهم نگاه کرد و منم با لباساش که  قیعم یسالم کردم و مادرم با لبخند منم
 . ومدیبهش م   یلیبود نگاه کردم که خ  یو شال مشک  یمشک
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 نکهیبه بابا انداخت و بعد از ا یو نگاه  دیرس  ایقدم ما به داخل خونه،وان نی نگذشت و با اول یمدت
 لبشو با زبونش تر کرد گفت:سالم..بابا. 

کلمه  نیتالش کرده تا ا  یلیخ می دیبابا رو گفت که هممون فهم  یکلمه  یا هی ثان  ۱با مکث  یجور  هی
 . ارهی رو به زبون ب

 رم. و گفت:سالم دخت  اوردی خودش ن  یبابا به رو یول

 

  یدلم م یبگه رو گفت...از شدت خوشحال  ای که ازش خواسته بودم تا به وان یهمون کلمه ا قایدق یوا
 بزنم.   غیخواست ج 

 

 . دیرو بوس ای وان یشون یرفت و پ ایبابا به سمت وان بعدش

 بود. ی خوشحال کننده ا یحت  ای نیغمگ یتونستم بگم صحنه ا یم دیشا

  ایفضا عوض بشه گفتم:سالم وان کمی  نکهیا یو بعدش منم برا میمن هم مادرم به هم نگاه کرد هم
 ؟؟یدیخانم.فقط باباتو د

تو سالم  دیاز تو  بزرگترم پس اول با قهیدق ۲.اما مامان گفته من ری و گفت:سالم.نه خ دیخند  ایوان
 . یکن

 .!؟یبزرگتر  قهیعه؟؟؟پس تو دو دق-

  اریکام  دیو گفت:تو با ارینکرد و بابا رو کرد سمت کام دایبحث ما ادامه پ اریسالم کردن کام با
 !درسته؟؟یباش 

 :بله.اریکام

 

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

41 
 

 

 《اری:کامکاور》

)سالممممم.قرار بود امروز پارت نزارم اما چون امتحانمو خوب دادم،دلم خواست براتون پارت بزارم تا  
 .( نیشما هم مثل من حال کن

خوشحال   دنتیبابا دراز کرد و بابا هم دستشو گرفت و گفت:از د یرفت جلو تر و دستشو جلو بعدشم
 . شدم 

 طور.  نی :منم هماریکام

  مینیبش میکرد گفت:خب بر ی که کال سکوت کرده بود و فقط به حرفا و حرکات همه نگاه م  مامان
 ! دی.بفرماگهید

 

 .میکه من صبح نشسته بودم،نشست یهمون سالن یتو میهممون رفت بعدشم

 

 ه؟ یجان شغلت چ  اری بابا گفت:خب کام  مینشست نکهیاز ا بعد

 شرکت دارم.  هیام. ی:محندس معمار اریکام

 ؟ یابرو شو انداخت باال وگفت:خوبه.پدر و مادرت چ  یتا هی بابا

برادر داره که االن خارج   هیفقط  اریکامفوت کردن  اری کرد و گفت:پدر و مادر کام یشدستیپ مامان
 کنه.  یم  یزندگ

 گفت:خب متاسفم. اریسرشو تکوم داد و به کام بابا

 نداره.  ی:نه اشکال اریکام

و   ییآورد،هممون مشغول برداشتن چا یینگفت و با اومدن خدمتکار خونه که چا یز ی چ گهید بابا
 .م یخوردن اون شد
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سکوت رو    ای . اما حرف وانمیگذروند یا سکوت موقتمون رو ب  شتریما نبود ب نیب  تی میچون صم  دیشا
 م؛ یحرف بزن  کمی شکست و باعث شد 

 ن؟؟ یندار ی.شما مشکلارهیمن و کام  یعروس گهیماه د ۱بابا ..-

دخترم رو داشته  اقتیداشتم که ل نمش،شکی درست بب  نکهینگاه کرد و گفت:تا قبل از ا اری به کام  بابا
 دخترم رو داره.  اقتیل  دمیباشه،اما االن فهم 

 منه؟؟ اقتیدر حد ل یز یام و چه چ یچجور  نیدون  یگفت:اونوقت..مگه شما م دیبا ترد ایوان

 بزرگت کرده! یدونستم ک یمکث کرد و گفت:اره.چون م کمی  بابا

 

 شد.  یمادرم محسوب م یعاشقانه برا یجمله  هی دمیو مفهموم داشت و شا  ی بابا هزاران معن حرف

 م؛یمتعجب نگاش کن یلیهممون رو شوکه کرد و باعث شد خ ایوان  حرف

 ن؟؟یکن  یعقد م یحاال ک -

 ا؟؟ یزبون بند اومده گفتم:ک با

 !گهیمامان و بابا د- 

 . میکن  یموضوع رو ما خودمون حل م نیبابا گفت:ا یول  نیکه سرشو انداخت پا  مادرم

 

  نیهم دی.پس بامیاز موضوع ما هست یبخش گهی.االن دگهیهمراه باشم گفتم:نه د ای با وان نکهیا یبرا
 .میمعلوم کن  خیتار هیاالن 

 ! هیخوب  خیجمعه روز ازدواج هستش.به نظرم تار یعنیکه خندش گرفته بود گفت:آخر هفته  اریکام

 .گهیراست م ی:واا یوان
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 .قانع گفت:باشه یل یخ  بابا

 ..مامان!؟هیبه مادرم نگاه کردم و گفتم:نظر شما چ منم

 

 واقعا گفتم مامان!!!! یعنیگفتم؟؟ یمن چ یوا

 . نیشما بخوا  یکرد گفت:هر چ  یکه با ذوق نگام م مامان

باال،اتاقتو بهت نشون  میبر ایونا؟بیهم گفت:و ایو وان  رونی لبخند زدم که دندون هام افتاد ب یجور 
 بدم. 

 تعجب گفتم:اتاق؟  با

  یتو تا وقت ن،البتهیکن  یم یزندگ  نجایشما ا شهیهم  ی.از امشب تا براگهیمحکم گفت:اره د  ایوان
 خونه شوهر. یو بر  یکه ازدواج کن یکنیم  یزندگ

 باال. میسمت پله ها تا بر م یرفت ای م بلند شدم و با وانو من دنیخند همه

 اون سالن بود. یتا در تو ۱۰که حدود  میدیسالن نسبتًا بزرگ رس هی م،بهیکرد یپله ها رو ط یوقت

از   یکیبود،من  یتا اتاق خال  ۸و گفت:کال  دیخند  ایکردم که وان  یتا در نگاه م  ۱۰تعجب داشتم به  با
 هاشو گفتم برات آماده کنن.  ن یبهتر

نشونم  یخوا یگفتم:حاال نم  ینگاش کردم و با لحن بچه گونه ا دیبار یکه تشکر ازش م ییچشما با
 ؟؟؟یبد

 و گفت:اصال حواسم نبود. د یباال پر  ایوان  یها ابرو

و به محض وردمون به داخل  م یاز در ها راه افتاد یکی دستشو گذاشت پشتم و به سمت  بعدشم
 اتاق،از شدت تعجب و وجد دهنم باز موند. 

 

 من بود. یرنگ مورد عالقه  قایبود.دق  یو طوس  دیکل اتاق نگاه کردم که ست سف به
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  زیم هی.یو طوس   دیسف یو پرده   دیسف  یها واریبود،با د یتخت دو نفره داشت که به رنگ طوس  هی
 . یو طوس  دیرش سفف هیهم داشت با   یو کمد طوس شیآرا

 بخوابه! نجایخواست تا ابد ا  یبود.آدم دلش م  یاتاق قشنگ یلیخ

 و گفت:قشنگه؟   دیبلند خند ایوان

 !ازت ممنونم. هیعال-

 خونه تو هم هست.  نجایممنون چرا؟؟؟ا-

 رنگ مورد عالقمه؟ ی دونست یم-

 د؟ یو سف یطوس-

 اره.-

 رنگا رو دوست دارم.  نیچقد خوب.اخه منم ا-

 برابره.  زاشونیچ یدوقلو همه  یآرامش نگاش کردم و گفتم:باالخره خواهرا  با

 

 ؟ یمن خوشحال نیو گفت:تو هم ع  یصندل یتخت و اونم نشست رو  ینشستم رو بعدش

 ؟ یبابت چ -

 .میش  یم لیکامل تبد یخانواده  هیبه  میدار نکهیا-

 خوشحالم.  ادی ز یل یاوهوم.خ-

 

و مامان و بابا هم اخر   مینبود نجایاالن ا ،ما یدیبخش یاگر تو مامانو نم  دیمکث کرد و گفت:شا کمی
 کردن.  یهفته دوباره عقد نم 
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 گرفتم و لب زدم؛  یدستم بود رو به باز  یکه تو یو دسبند  نیانداختم پا سرمو

حس من و تصورات من   یاون بود که تو یحرف زد.حرفا  یمنطق یل یبود.خ  یمنطق  اری کام یحرفا-
 گذاشت و باعث شد نظرم عوض بشه. ریتاث

 .ی کن  یم  نیرو تحس  اریکرد و گفت:پس تو هم کام  یتک خنده ا ایوان

 . نی.انشااهلل که با هم خوشبخت بش هیپسر خوب یل ی.خاره-

 ممنون. -

 چند سالشه؟  اریکام-

 ساله.  ۲۹-

 سال ازت بزرگتره؟؟ ۶ یعنی-

 د؟؟ یخر یایفردا با ما م ونایو گمیاره.م-

 د؟؟چرا؟؟ یخر-

 باهامون. ایهامون مونده.تو هم ب دیما هنوز نصف کارا و خر-

 شم.  یمن مزاحمتون نم گهید ن ی.خودتون برگهینه د-

.چون مامان حوصله نداره و االنم ایتو ب   اد،حداقلی!؟من که خواهر شوهر ندارم باهامون بهیمزاحم چ-
 که بابا هست.. 

خواهر شوهر    یهر دوتامون شد و بعد من گفتم:گفت یادامه نداد که باعث خنده  حرفشو
 بهتر.  ؟؟خبیندار 

 دورم.  یخنده و گفت:اره از هزار تا دعوا و حسود  ریزد ز ایوان

 کنه؟؟  یم  یشوهرت کجا زندگ ،برادریراست-
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 . هیترک-

 کنه؟؟  یم یاها.با خانوادش زندگ -

تره.اونجا شرکت    کیکوچ اریسال از کام ۲گرد نگام کرد و گفت:خانواده کجا بود!اون  یبا چشما ایوان
 اونجاست.  ۲و شعبه   رانهیشرکتش تو ا ۱ یداره،البته شعبه 

 

 .پولداره یابرومو باال انداختم و گفتم:اووو،پس حساب  یتا هی

 . ارهیاره بابا.اسمشم مه-

 اهان.خب انشااهلل خوش باشه.-

 ازش.  رهیگ  یهستش،حرصم م یمغرور و ساده ا  یل یپسر خ هیاما  یباور نکن  دیشا  یاوهوم.ول-

 . یو گفتم:خدا کنه زنش خوب باشه تا تو حرص نخور  دمیخند

 

 

 

 ( زانیشما عز میتقد ی پارت نسبتًا طوالن  هی)

 《ونا ی، و ای:وان کاور》

 گفت:  یشده بود که بابا کامالً جد  میو ن۱۱ساعت  حدودا

 برم. گهیخب من د-

 باشه.   نجایمن ا یشد از امشب تا ابد خونه خانواده  ؟؟قراری چ یعنی:وااا،ا یوان

 . رمی امشب رو م هیو گفت:حاال  نی سرشو انداخت پا بابا
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 باهاتون. امیپس منم م-

 تو بمون. گهینه د-

 که بمونه.  نیوادار کن وی کی  نیخوا یگفت:چرا به زور م  کدفعهی گفت   ینم  یچیکه ه مامان

 

 .یرو کرد سمت بابا و گفت:خوش اومد  بعدشم

نخوابم،پس شبتون به  ۱۲تر از ساعت   ریرو کرد سمت ما و گفت:من عادت دارم شب ها د بعدشم
 . ریخ

 

 ما رفت سمت پله ها و رفت... یتعجب زده  یدر مقابل چشما بعدشم

 و گفت:فکر کنم ناراحت شد.  نیسرشو انداخت پا  ایوان

 کردم و گفتم:بابا جون؟ بابا که شرمنده بود نگاه به

 نگام نکرد و به جاش گفت:من رفتم.خداحافظ.   بابا

 :خداحافظ. اریکام

گفت:چقدر بد   ای بابا از خونه خارج شد وان یو وقت میبود ستادهیکه رفت سمت در و ما سرجامون ا  بابا
 شد!

 تو کار پدر و مادرت دخالت نکن.  گهیگفت:د عیسر اریکام

باهاشون نداشته باش.اونا خودشون مشکالتشون رو حل   یبه من نگاه کرد و گفت:تو هم کار  بعدش
 کنن.  یم

 

 ندارم.  یگفتم:من..لباس..راحت ایتکوم دادم و رو به وان سرمو
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 .دمیبرات الزم باشه رو خر یکمد اتاقت پر از لباسه.هر چ یزود گفت:تو  یلیخ  ایوان

 بخوابم؟؟ ن،برمیباهام ندار  یلبخند زد و منم گفتم:ممنون.اگر کار  بعدشم

 . ریبرو.شبت به خ زمی نه عز-

 . ری شب شما هم به خ-

 

 کردم،وارد اتاقم شدم و در اتاق رو بستم.  یراه پله رو ط   یرفتم سمت پله ها و وقت بعدشم

 هم رفتن تا بخوابن.  اریو کام ایهم نشون داد وان گهید  یاز در ها یکی یصدا

 

  یز ی چ نیو به اول  دمیتخت دراز کش یدم،رویکمد برداشتم و پوش یبلوز و شلوار ساده از تو هی یوقت
 که فکر کردم بابا بود. 

 

 نبود که افتاد. یبد ادیوقت حالش بد بشه؟؟؟نه بابا..حاال اتفاق ز هی نکنه

 ........................ دمیو خواب  نیسنگدونم چقد گذشت و چقد با خودم کلنجار رفتم که پلکام  ینم

 

 نسبتًا خوابالو گفتم:بله؟؟؟  ییپلکام رو باز کردم و با صدا یکه به در خورد،ال یتقه ا با

 داخل؟؟  امیتونم ب  یم-

 . ا یوان  ایب -

 ؟؟ یدیتو چارچوب در قرار گرفت و با لبخند گفت:هنوز خواب  ا یباز شد و قامت وان  در

 چشمم رو بستم و گفتم:چطور؟؟  هی
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 .د یخر میتا بر یای ب ار یواااا،قرار بود با من و کام-

 شم.  یمنم گفتم که مزاحمتون نم-

 بازار.  میو بعد بر م یتا صبحانه بخور نیپا   ای.پاشو آماده شو،بعد بگهیعه لوس نشو د-

 تکوم دادم و گفتم:باشه.  سرمو

 اتاق رو بست و رفت.  رم،دریمطمئن شد که همراهشون م یهم وقت ایوان

 

 کارام رو انجام دادم،رفتم سمت کمد.  نکهیو بعد از ا  یبهداشت  سی رفتم سمت سرو منم

 ندارم.  یلباس گهی گرفته بپوشم اما خب د ای که وان ییسختمه که از لباسا یلیخ درسته

 

  دیو کفش سف یآب  نیج هیپر رنگ تر از مانتو بود رو با  شی که آب یمرنگ با شالک  یمانتو آب هی 
 و مارک دار بودن.  کیکه تو کمد بود،ش  ییبرداشتم تا بپوشم.ماشااهلل تموم لباسا

 

 و کرم هم زدم و از اتاق خارج شدم.  ملی و ر یرژلب کالباس  هی بعدشم

 

 که مانتوش هم رنگ مانتو من بود اما مدلش فرق داشت.  دمیرو د ای،وان ییرای به سالن پذ دنمیرس  با

 خواهر دوقلو دارم که انقد باهام برابره!  هیخوبه که  چقد

 رو برات گرفتم. یقشنگ یام خوبه هاااا.لباسا  قهیگفت:سل  دنمیبا د ایوان

 ممنون. -

 دنبال کارا.  میکه بعدش بر میصبحانه بخور  نیای:باریکام



 یگرفتن آن شوخ  یجد

50 
 

 هم نشستن. ای و وان  اریو کام  یصندل   یتم روتکوم دادم و بعدش نشس سرمو

 دهنم و بعدش گفتم:پس مامان کجاست؟؟  یلقمه نون و مربا گذاشتم تو هی منم

 خورد گفت:فکر کنم رفته کارخونه.  یم ییجور که چا  نی هم ایوان

 اها.-

 شه. یم ری.دگهید میگفت:بر  میصبحانه خورد گهید کمی  نکهیبعد از ا ایوان

 . نیایهم ب ن،شمایتو ماش   رمی:من م اریکام

 باشه. -

 آروم گفت:مامان نرفته کارخونه.  ا یرفت وان  اری کام یوقت

 پس کجاست؟ -

 . رونی با بابا رفته ب-

  یرفتن برا ؟؟خبیخند یاز بازوم گرفت و گفت:چرا م یز ی ر شگونین ایخنده که وان  ریزدم ز بلند
 کنن.  دیعقدشون خر

  دیخر رنیکنه،از اونور اونا م یم یعروس  دیدخترشون داره خر نوریخندم.از ا یسرنوشتمون م نیا یبرا-
 عقد.  یبرا

 ؟؟ ینگفت اری کام یچرا جلو حاال

 کشم.  یخجالت م-

 . میخندم گرفت اما قورتش دادم و گفتم:خب بر  دوباره

 

 **** 

 . اریمه یتا بفرستم برا میری بگ جیمس ویدیو ه ی نیای:بچه ها ب اریکام
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 چرا؟ :وااا ا یوان

 .. نیدست تکوم بد هی  نی ای.بیکنه خواهر دوقلو دار  یچون باور نم -

دست تکوم داد و گفت:سالم    ای ج،وانیمس ویدیرو آورد باال و شروع کرد به گرفتن و  یگوش بعدشم
 . اررریمه

 زدم.  یدست تکوم دادم و لبخند هیناچار  منم

 خواهر زن دارم که دوقلو هستن؟؟! هی  یدیهم گفت:د اریکام

 رو قطع کرد.  جی مس ویدیهم و بعدش

 

هم بهش   یز یشه چ یبرادرش اما خب نم  یو بفرسته برا رهی بگ جیمس ویدیو  اری کام ومدی نم خوشم
 بگم.

 

 

 《نای :مکاور》

 رسه.( یخودش م  تی )بچه ها رمان کم کم داره به جذاب

زنگ   اریکام  یکه گوش میتا ناهار بخور میرستوران نشسته بود یو انجام کارا،تو  دیاز هزار جور خر بعد
 خورد و اونم بالفاصله جواب داد؛

 الو؟؟-

..... 

 .دستت درد نکنه. میری باشه.ممنون،بعد از ناهار م-

.... 
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 قربانت.خداحافظ. -

 بود؟  یگفت:ک عیسر یلیخ  ایوان

 

ساعت و دو   کیکار  م،البتهینی خونه رو بچ  میبعد از ناهار بر نیهست عیها رو بردن خونه.پا لیوسا-
 . ستیساعت ن 

 

 ام. عی ذوق داشتم با ذوق گفتم:من که پا ای خونه وان دنیچ یکه واسه  من

 باشم.   عی:منم مجبورم پاا یوان

 خوردن.به غذا   میکه ناهار رو آوردن و بعدش هم شروع کرد میدیخند  اری و کام من

 

برام لذت   ا یوان یخونه  دنیاما چ میکرده بود دیخر یو کل  میبود دهیاز صبح تو بازار ها چرخ  درسته
 کنه.  یکنم هم خودم رو خوشحال م ی کار هم بهش کمک م  نیبخش بود.چون با ا

 

سمت خونه  میبود،راه افتاد یکه بنز مشک نشیو ماش  اریکام  م،توسطیناهارمون رو خورد نکهیاز ا بعد
 عروسش بود. ایکه وان یا

  ایو منم رو به وان میشد ادهیسه تامون پ م،هریدیکه گفت رس  اریکام یو جمله  نیتوقف ماش با
 گفتم:کدومه؟؟ 

بود اشاره کرد و   دیسف  رونشیب  یبزرگ که نما یلیخ یخونه  هیرو به رومون که  یبه خونه  ایوان
 !نهیگفت:ا

 یخونه ا  نیداشتن همچ قیال  ایبود.البته وان ییبایز یبود،هم خونه  یک یباکالس و ش یمحله  هم
 .میندار یتفاوت چینه،چون ه افهی کنم همه جوره از من بهتره.البته از نظر ق یبود اعتراف م 
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شد که من   یهمون  اطشی،حیگفت:وا غ یبا ج  ایوان میخونه گذاشت اطی قدم رو به داخل ح نیاول یوقت
 خواستم. یم

 رو کرد سمت من و گفت:چطوره؟؟؟  بعد

بزرگ نگاه کردم و با   یو کاج ها دیب  یسرخ و بنفشه و درخت ها یاطرافم که پر بود از گل ها به
 گفتم:معرکه اس!. نیتحس

 

بزرگ و ناز و نعمت   ی تو خونه یکودک  یتو نکهیعالوه بر ا ایشد.وان میاحساس کردم حسود واقعا
  ادیب یخبر  یکدوم از کجا ب  ستی.معلوم نزهیری رو به پاش م ایداره که دن یشوهر  هیبزرگ شد،االن 

 شوهر من بشه. 

 

 .میداشته باش  یاط یح  نیبود که همچ  ای وان قهیسل گهی:داریکام

 داخل.  میدر رو باز کرد و ما هم رفت اریدر،کام شیپ  میدیرس یوقت

  نجایقراره ا ارِدری لیفرد م هیکرد   یکرد،فکر م یآدم نگاشون م یکه وقت لیخونه پر بود از وسا داخل
 کنه.  یزندگ

 

 کنه.  یم یو بخاطرش هر کار  استیعاشق وان  اریواضح بود که کام  یلیخ

 م؟؟ ینی رو خودمون بچ لیهمه وسا نیار،ای کام ی:واا یوان

 عشقم. نهی :لذتش به هماریکام

 بچه مجرد هست.  نجای،ایزده باشم گفتم:آها ی حرف نکهیا یبرا منم
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 . یایدر ب یو گفت:انشااهلل تو هم از مجرد   دیخند اریکام

هم خنگول بود که شوهر کرد.)حاال خوبه دو   ایوان نیحال شوهر کردن داره.ا یگفتم:اووو ک یلیم یب  با
 کردم(  یم یحسود  ایداشتم به شوهر کردن وان شیپ قهیدق

حال شوهر کردن   ،حتمایدوست داشته باش ویکی  یزد گفت:وقت یکه توش عشق موج م یبا لحن ایوان
 . یشی.حاال بعدًا متوجه حرفم میدار 

 متوجه نشم. اهیخوام صد سال س  یخنده گفتم:م با

 خونه.  دنیبه چ میشروع کن  میگرفت میو سرشون رو تکوم دادن و بعدش تصم  دنیخند دوتاشون

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 شکنه.   یکردم کمرم و دستام داره م یحس م  واقعا

 خسته شدم. گهیمن د یمبل و گفتم:وا یحرف زدن نداشتم که نشستم رو ینا یحت گهید

 خونه هم تموم شد.  یکارا یخسته ام ول  یلی:منم خاریکام

 حرف زدن ندارم.  ی:من که ناا یوان

 . نطوریمنم هم-

 

 کرد.  یشب بهم دهن کج  ۱۲ساعت  یعت که عقربه هاش روافتاد به سا نگام

 .میکن ی کار م میساعته که دار  ۱۲  یعنیگفتم: غیج  با

 !گهی:شرمنده داریکام

 نه بابا. -

 خونه. می:به نظرم برا یوان

 خودم. یخونه  رمی رسونم بعد خودم م  یخب من شمارو م یل ی:خاریکام
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 خونه ما؟  یاینم یعنی:ا یوان

 . گهینه د-

 .گهید میبر نی و گفتم:بلند ش  دمیجام بلند شدم و مانتوم رو پوش از

 

 .میتا بر میشد  نیو سوار ماش  میدوتا هم بلند شدن و با هم از خونه خارج شد اون

 

 

هستش که قراره مامان و بابا   یکه انتظار داشتم با سرعت گذشت و امروز روز  یاز اون  شتر یها ب روز
 کامل. یخانواده  هی میبش  ا،مایبرن عقد کنن و به قول وان

 عقدشون.  یبرا  میهمراه مامان و بابا نر میگرفت میتصم  ایچرا اما من و وان دونمینم

 خونم.  یکتاب که رمان هستش رو م هیبابا و مامان رفتن و من نشستم تو اتاقم و دارم  االنم

 به خودم اومدم و گفتم:بله؟   ایوان یصدا زدن ها با

 داخل؟  امیب-

 بفرما. -

 اوم داخل گفت:مامان و بابا رفتن ها! ای وان یوقت

 . دونمیم-

 . مینی و بب میبزار  لمیف هی ایفکر کرد و گفت:پس ب  کمی  ایوان

 

 . میگفتم:باشه،بر لیبود!به کمال م  یخوب  نظر



 یگرفتن آن شوخ  یجد

56 
 

 داشته باشه.  یموضوع جذاب  ومدیگذاشت که به نظر م لمیف هی ایو وان  نیپا  میبا هم رفت بعدش

و  دنید لمیآورد و ما هم مشغول ف یو خوراک وهی خونه که اسمش زهرا بود برامون م خدمتکار
 . میخوردن شد یخوراک 

 

 جواب داد؛  عیهم سر ایزنگ خورد و وان ای وان یگذشت که گوش  یمدت

 جانم؟ -

.... 

 . اری سالم کام-

.... 

.مثال مونیروزمونده تا عروس  ۱۶االن  یول  ادی ب یهفته مونده به عروس کیر بود که قرا ؟؟اونیالک-
 کنه؟  زیخواست سوپرا

..... 

 اوممم،باشه. -

..... 

 .قربونت خداحافظ امی نه خودم م-

...... 

 

 

 《ونای :وکاور》

 ن؟ یزد  یحرف م ی نگاه کردم و گفتم:راجب ک ایتعجب به وان  با
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 اومده.  اریمه یوا-

 ه؟ یک اریمه-

 .گهید اریبرادر کام  اری رفت؟؟مه  ادتی-

 ار؟؟ یکام یخونه   یبر  یخوا یاها.خب خوش اومد.االن م-

  یجا باشن،از کنار هم تکوم نم کی هر دوتاشون  یهستن،وقت یم یبا هم صم یل یدوتا خ نی.اگهیاره د-
 بگم.  یز یچ یخوش آمد هی رمی خورن.منم م

 !ایتو هم ب گمیم

 .برو به سالمت.امیمنم ب  یر ی م یینداره تو هر جا یلیحاال دل گهینه د-

 ؟؟ یاز جاش بلند شد و گفت:مطمئن ایوان

 اره بابا.برو. -

 باشه پس خداحافظ. -

 لبخند گفتم:خداحافظ. با

 رفت سمت اتاقش تا لباسشو عوض کنه و بعد بره. بعدشم

 

 رو تماشا کردم.  لمیف ی هیو بق ونیزی زل زدم به تلو منم

 

شت که در خونه باز شد و مامان پر سر و صدا وارد خونه شد.البته بابا هم همراش  چقدر گذ دونمینم
 .البته منم بودم خوشحال بودم! ومدنیبود.به نظر خوشحال م 

 متوجه من شدن،از جام بلند شدم و گفتم:سالم. یوقت

 ؟؟ ی:سالم دخترم.خوبمامان
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 کو؟ ای :سالم.پس وانبابا 

 . اریکام یاومده،اونم رفت خونه   ار یبرادر کام نکهیمثل ا-

 اومده؟؟ اری مه یعن ی:مامان

 .گهیبله د-

رو ندارن منم  یکس  اری و کام  اریمه  نی.اخه انجایا انیرو کرد سمت بابا و گفت:پس بگم شام ب مامان
 دوسشون دارم.  یلیخ

 رستوران.  می:اما قرار بود بربابا 

 اره...  ی:وامامان

 می بر ار یبه اتفاق مه  ن،شبیستیداد:پس اگر شما معذب نادامه  یا هیبا مکث چند ثان  مامان
 رستوران.

 ندارم.  یگفت:من مشکل عیسر بابا

 

ندارم.فقط به مناسبت ازدواج   یکه باعث شد به ناچار بگم:منم..مشکل  دیبهم نگاه کرد و خند مامان
 رستوران؟؟ میری شما م یدوباره 

 فکر کن.  ینجور یو گفت:تو ا دیخند  بابا

 استراحت کنم.فعال.  رمی و گفت:من م دیخند زیهم ر مامان

 

 ؟ یمامان رفت،بابا اومد سمتم و با لبخند گفت:خوشحال یوقت

 از شما خوشحالم.   شتریگفتم:ب ییپر رو با

 ؟؟ یندار  یمشکل  اریبا اومدن برادر کام  یگفت  یناچار  یو گفت:از رو  دیپشت گردنش کش یدست  بابا
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  امی خوام ب  یدارم.من م  اریبه برادر کام کاری کردم نشون ندم که حرف بابا درسته و گفتم:نه.من چ یسع
 چلو کباب بزنم بر بدن. هی

 راحت شد. المی و گفت:خ دیبلند خند  بابا

 استراحت کنم. رمی.ممیبود  رونی بلند شد و گفت:ما از صبح ب بعدشم

 . نیباشداشته   یتکوم دادم و با خنده گفتم:عصر خوب سرمو

و از شدت خنده در حال   هیمنظورم چ دونستمیمن خودم م ه،امایکه نگرفته بود منظور من چ  بابا
 دادم. یهم فشار م یمنفجر شدن بودم و لب هامو رو

 

 بزنم تا حوصله ام سر نره.  اطیتو ح ی چرخ هیگرفتم برم   میبابا رفت،تصم یوقت

☆ 

کردم و اوم   یرو بو م   اشونیبعض یکردم و هر از گاه یبود نگاه م اطیتو ح  یخوش رنگ  یگل ها به
 گفتم. یم یکشدار 

لب گفتم:بهتره برم آماده بشم  ری رستوران،ز  میقراره شب بر نکهیا یآور  ادیشد و با  کیکم هوا تار کم
 نشه. ی تا موقع رفتن،عجله ا

 

 ؟؟ یتو سالن و بهم نگاه کرد و گفت:کجا بود دیورودم به خونه مامان هم زمان رس با

 . دمیچرخ  یم اطیتو ح -

با    ان،مای زنگ زدم و آدرس رستوران دادم بهش.اونا خودشون م  ایآهان.خب کم کم آماده شو.به وان-
 .میریهم م

 شم. یچشم.االن آماده م-
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 پله ها تا برم تو اتاقم. چشماشو بست و باز کرد ومنم رفتم سمت مامان

 

که جلو باز بود و   ینارنج یمانتو هیبا  یشال و شلوار کرم هیموجود تو کمد، یهمون لباسا نیب از
 امشب خوشگل کنم.  یبرا یرو انتخاب کردم تا حساب  دیسف  یکفش کتون هی یگشاد بود رو به عالوه  

 

سرم و دو طرف صورتم   یکوتاه جلو یرو از باال بستم و موها دم،موهامیلباسام رو پوش نکهیاز ا بعد
  ملیر هیزدم و   یبه صورت  لیمتما یِ رژلب نارنج هیرو باز کردم و  شمیلوازم آرا فیو بعدش ک ختمیر

 به مژه هام. دمیهم کش

 

 آماده شده بودم که بابا صدام زد؛  باً یتقر

 جان؟؟   ونایو-

 . امیجانم بابا؟االن م-

 

  نیسوار ماش زمی رو برداشتم و از اتاقم خارج شدم و به اتفاق پدر و مادر عز  میوش و گ فیک بعدشم
 .میو راه افتاد میشد

 .نمی رو هر چه زود تر بب اریآقا مه نیمشتاق شدم که ا هویبود اما   یچ لشیدل دونمینم

 

  میو رفت می شد ادهیو باکالس بود،با مامان و بابا پ  کیش  ی لیرستوران که خ هی  یجلو  نیتوقف ماش با
 سمت رستوران.

  اریدادم مه یکه احتمال م گهیپسر د هیو   اری که با کام دم یرو د ای دور وان م،ازیوارد رستوران شد  یوقت
 بزرگ نشسته بودن. زیم هی یباشه،رو
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 گفت:اونجان.  دیکه اونا رو د مامان

 

 .کی به سالم و عل میاونا،هر سه تاشون بلند شدن و شروع کرد شیپ  میدیرس یوقت

 کردم.  یبود که تصور م یز ی خوشگل تر و جذاب تر از اون چ اریمه

 

 ن؟ یباش ای پدر وان دیاول از همه به بابا دست داد و گفت:سالم.فکر کنم شما با اریمه

 شما.  دنی گفت:بله.خوشبختم از د ییبا خوش رو  بابا

 . نیهمچن -

هستش،درست   ی میباهاش صم  اد یز یل یمامان خ دمیکرد که فهم یبا مامان سالم احوال پرس بعدشم
 . اریمثل کام

 

 خوشبختم. دنتونی.از دزدم و گفتم:سالم  یبه من افتاد،لبخند  ارینگاه مه  یوقت

 . نطوریابروهاش قرار گرفت و گفت:سالم.منم هم نیماب  یز یر اخم

 

 خواد. یدر مازم ارث پ یانگار  شعوریب ی پسره

 کنه. یکه بهم اخم م یچ یعنی

 .گهید مینی و گفت:خب بش  دیموضوع رو فهم نیا ای کردم وان حس

 ام هم مامان نشست. گهینشستم و سمت د ای و من کنار وان مینشست ا،هممونی حرف وان با
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 《اری:مهکاور》

 کی یکه گفته بود ؟؟تویشد که زود اومد یگفت:چ  ارینگذشته بود که مامان به مه قهیدق کی هنوز
 !!امیم  یهفته مونده تا عروس

شرکت   یکمک کنم،تو اری به کام کمی به مامان نگاه کرد و گفت:راستش اومدم که  ییبا خوش رو اریمه
 شد.  یکار بود که با وجود خودم انجام م یسر  هیهم 

 

 .یشرکتت اومد ی!بخاطر کارایومدیمن ن یگفت:پس بخاطر عروس  یمصلحت یبا طعنه  اریکام

 بار کن.  یباقال ارینگاه کرد و گفت:حاال خر ب  ای پشت گردنش و بعد به وان دیو دستشو کش  دیخند اریمه

 

به خندش ادامه  نکهیا یبهم افتاد،به جا  ارینگاه مه  یکه وقت میدیخنده دار بود و همه خند یل یخ واقعا
 شد و که به جون خودم دو تا سکته رو زدم از بس ترسناک شد.البته هم ترسناک هم مغرور!  یبده،جد

 ؟؟یخوند کیگراف  ایکامل بهم گفت:تو هم مثل وان یبا خون سرد 

 دارم.  یحسابدار   سانسیدهنمو قورت دادم و گفتم:نه.ل آب

 

 ابروشو انداخت باال و گفت:خوبه. یتا هی

 

 

شاد و  یل یکه خ اریرو نداره.درست برعکس کام اریکام یها یژگیذره از و هیبشر  نیا یر انگا
مغرور و   یمغرور باشه.دروغ نباشه خودمم عاشق پسرا  دی داره.البته پسر با فیمهربونه،سرد و تلخ تشر

 گذشته.  شیاز حد واقع گهی.اون داریمه ینه به اندازه  یاخمو ام ول 
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  یگرفتن غذا سفارش بدن و هر ک میتصم هیکردم،بق   یم بتی غ اری که داشتم راجب مه ینجور یهم
 رو سفارش داد. ییغذا

 ؟ یمون یم  یجان تا ک اریگفت:مه ایکه وان میسکوت بود یتو هممون

 .هیچجور طیشرا نمی بب د ی.باستیکرد و گفت:معلوم ن  یسرفه ا اریمه

 بمون.  شتریب ندفعهی:اا یوان

 چشم.  گنیحتما م  شونیشما امر بفرما ا-

 مونم. یرو م   یشتر یزمان ب ندفعهیگفت:احتماالً ا اریکه مه میدیزد هممون خند اریکه کام یحرف با

تو   میکن  یم م،حسیدید جیمس ویدیو و  یر ی ما از بس تورو پشت تماس تصو یعن ی:خدارو شکر.اریکام
 تورو مالقات کرد.  کیاز نزد شهیکه نم یهست یمهم  تیشخص هی

 .گهیکنه د ی !داره کار مارینکن کام تشیو گفت:حاال اذ دیخند مامان

 . گهی:راست مبابا 

فرق داره اما باطن   یل یخ  اری .البته اخالقت با کامیو ادامه داد:مثل برادرت هست ار یرو کرد سمت مه   بابا
 .یدار  یخوب

 .نی:ممنون شما لطف داراریمه

 

  دونمیاز حدش گذشته و من نم یلیخ  اریمه  شیباشه اما خدا یمغرور و جد دیدرسته پسر با حاال
 !ه؟یمنظور بابا از باطن خوب چ

 

 به غذا خوردن. میغذا هارو آوردن،هممون شروع کرد یوقت

تو   دیبهم انداخت که در جا خشک شدم و غذا پر ینگاه اریپنجم بود که مه ایچهارم   یکنم لقمه  فکر
 .گلوم
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 کردم.  س ینگام کنه خودمو خ گهیبار د هیخدا  ه؟؟بهی نجوریچرا ا نیخدا!ا ای

که با   اری بهتر شدم،نگام افتاد به مه یو وقت ختی چند بار زد پشتم و مامان هم برام آب ر ایوان
 نگران من شده بودن. هیخورد اما بق  یداشت غذاشو م یخونسرد

  اریمه نیا یبه اندازه  یآدم  چیگرفتم ه جهیباشه؟؟؟واقعا االن نت شعوریتونست ب  یچقد م آدم
 .ستین  شعوریب

 

 . نیغذاتون رو بخور یادامه  ار یمثل آقا مه  دی گفتم:بفرما کهیبه صورت ت   یآروم یصدا با

 

 نگام کرد. یچشم  ریکه فقط ز اری من نشد به جز خود مه ی کهیت یمتوجه  یچکیچرا ه دونمینم

 

 

 ما؟  شی پ یایامشب ب یو گفت:دوست ندار  اریغذامون تموم شد مامان رو کرد سمت مه یوقت

 شم.  یمزاحم شما نم  گهی:نه داریمه

 . یما باش یرو خونه  یچند روز  میش ی :اتفاقا خوشحال مبابا 

 

 نه. ایوجود داره   ییونایگرفتن اما خب اصال نگفتن و  ی!!!!!!!!!به نظرم بد نبود که از منم نظر مجانم

 

 جذابه ها(  یلیخ  شی خدا ی)ول

 ترسناکه!   یجذاب نباشه وقت اهیخوام صد سال س  یداره.م  یچه ربط واااا

 ( ه ینجوریبا تو ا دی)شا
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 ربط؟؟؟؟ یباز حرف ب  یوا

 

 . امیشما،منم م  یخونه  ادیم  اریو گفت:اگر کام   اریرو کرد سمت کام  اریمه

 ور دل زنم.   رمیشما بمونم ها،بنده م شی پ  ستیقرار ن یول  رمی با خنده گفت:م اریکام

 بابا.  یبا خنده گفت:ا  بابا

 . گهی د شمیو گفت:حاال،مزاحمتون م  دیخند اریمه

 

  اد،بایبلند بشه ب ه؟اگهیم یچرا مامان انقد باهاش صم اد؟؟؟اخهی ب دیبا شه؟؟چرایمن مگه م یخدا یوا
 کنه. یحس نگاه م  یکنم بس که سرد و ب  یم  سیهر نگاهش من خودمو خ

 

 . میپول رو حساب کنم و بر رمی:خب پس من م مامان

 . نیپول رو حساب کن نیتا بر  نیجنازه ام رد بش یبزارم از رو  نکهیزنا گفت:ِا وا!مگر ا  نیع اریکام

 ن؟ یاونوقت شما پول رو حساب کن می:ما شما رو دعوت کردبابا 

 منم پول رو حساب کردم و اومدم.  نیتو ماش  نیبلند شد و گفت:تا شما بر بعدشم

 .گهید میکه تا اون مدت سکوت کرده بودم گفتم:خب بر من

 . یبه سمت در خروج  میهمه بلند شدن و راه افتاد بعدش

  دیکه بع  نیراست رفت سمت ماش   کیفعال به مامان گفت و  هی اریم،مهیاز رستوران خارج شد یوقت
 بود.  یفرار  هی نیماش  نیبنز داشت و ا هی فقط  اریباشه چون کام  اری کام نی ماش دونمیم

 ؟؟ ییکجا یزد به بازوم و گفت:هووو ایکردم که وان ی و مدلش فکر م  نیداشتم به ماش هنوز

 !گهید نجامینگاه کردم و گفتم:ته دل جهنم.خب ا  بهش
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 ها؟؟!!  یکن ریباز اونجا س  نمی .نبیکرد یم ریس گهید  یجا ر،شمای :نه خا یوان

  نیکه بابا اومد و گفت:هنوز سوار ماش هینگاش کردم و خواستم بگم منظورت چ  یسوال یا افهیق با
 ن؟؟ینشد

  ییچه اتفاق ها نمیخونه و بب م یبشم تا بر نی شدم بحث رو ادامه ندم و به جاش سوار ماش مجبور
 . وفتهیمغرور ب ارهیمه  نیقراره تو خونه با ا

 

 

 《ار یار،مه ی:کامکاور》

 

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

بلوز و شلوار   هی نکهیتخت بلند شدم و بعد از ا یاز رو یبودم،ول دهیتا ساعت چند خواب دونمینم
  اری االن مه  یعنیفکر کردم که  نیوسط اتاق و به ا ستادمیو موهام رو بستم،ا دمیمناسب پوش

 شال بزارم؟؟  دیمن االن با یعن ینه؟؟؟یپا

 پالس شده.واال به خدا! نجایاصال به من چه که اومده ا َاه

حال و   یکه نشسته بودن تو  اریو کام  اریمه  دنیبا د ی.ولنیشال از اتاقم خارج شدم و رفتم پا بدون
  اریکه کام یالیخی که شال ندارم اما خودمو زدم به ب دم یخجالت کش کمیخوردن  یم وهیداشتن م

تا   یجور  نی هم هم ای.واننیهم هست یفتوکپ ایتو و وان  ؟؟؟اصالیخواب  ی.چقدر مریگفت:ظهر به خ 
 خوابه.  یلنگ ظهر م 

 

 ! مایدوقلو هست یو گفتم:ناسالمت دمیخند

و به خودش زحمت نداد تا نگام   یحت  ونیزیتلو یکه زل زده بود به صفحه  ارینگام افتاد به مه بعدش
 سالم کنه. نکهیکنه تا ا
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 ها( یتر  کی)واا تو کوچ

 . ری به خ ینشون بدم گفتم:باالخره صبح همگ یبخوام خود  نکهیا یبرا

 . ریبابا هم وارد خونه شد و گفت:صبح تو هم به خ کدفعهی

 سالم بابا. -

 ! گهید یمو گفت:دختر خود دیکه خند  دمیو گونش رو بوس  کیرفتم نزد بعدشم

 

 و مامان...  ای زدم و گفتم:پس وان یلبخند

 کردم؟؟  یم  زیاالن داشتم برات کدو ر نینزاشت جمله ام رو ادامه بدم و گفت:هم اریکام

 و گفتم:خوابه؟ دمیخند بلند

 اره.-

 پس مامان کجاست؟؟-

 :رفته کارخونه دخترم.بابا 

 اها.-

رفتم سمت آشبزخونه که زهرا خانم)خدمتکار خونه( گفت:سالم خانم. براتون صبحانه آماده  بعدش
 کنم؟

 . اریخانم؟؟ اره برام صبحانه ب  یگی. چرا موناستیسالم.من اسمم و -

 

به سرم زد  که دلم خواست حتما بعد از صبحانه انجامش   یز ی چ هی هوی یصندل  ینشستم رو یوقت
 بدم. 
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  یرون یبا لباس ب  اریکام دمیصبحانه ام رو خوردم و از زهرا خانم تشکر کردم،رفتم تو حال و د یوقت
 گفتم:کجا؟؟   دنشیکه با د ستادهیا

حالش بده بهتره استراحت   کمیهم  ایعقب افتاده دارم.وان یکارا کمینرفته بودم، روزیشرکت.د  رمیم -
 کنه.

 شده؟  یچرا حالش بده؟مگه چ-

 خسته اس. کم یست،ین  یمهم زیچ-

 راحت شد.  المیاها.خ-

 

با تعجب گفتم:شما    نیپا ومدیبود و داشت از پله ها م  دهیپوش  یک یبابا که کت و شلوار ش  دنید با
 ن؟؟؟ یری کجا م

 .گهیکارخونه د  رمیم-

 

 کنم.  دیخوام برم خر یحال زار گفتم:من م  با

 ؟؟ یواسه چ دی:خربابا 

 .دم ینخر یچی و من هنوز ه استیوان  هیعروس گهیهفته د ۲بابا جان،-

 ست؟؟ین ؟؟سختتیکن دی خر یبر  یخوا یم ییخب برو.اما تنها  یل یخ-

 نه بابا جان.چرا سخت باشه مگه بچه ام. -

 خونه تنهاست!  ی.چون اونم توادیهمرات ب  اریمه ی:اومم اگر دوست دار اریکام
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هم بهم نگفت برم  ریسالم و صبح به خ هی یکه حت شعوریب یآقا نیمن با ا یعنیخوِد خدا! ای
 نداره که قبول کنم. د؟؟امکانیخر

تو   مونهی اون تنها نم  ،همیر یکه منتظر جواب من بود گفت:به نظر منم خوبه ها.هم تو تنها نم  بابا
 خونه.

 

 نم؟؟ی بب دی با  ویبرم ک ی!!من نخوام با کس دهیم  ییما هم چه نظر ها یبابا حاال

 . امیتونم باهات ب  ی،میشد که حضرت غرور به حرف اومد و با اخم گفت:اگر دوست دار   یچ دونمینم

 

  یم  یلفظ  ری گفت:ز اریالل شده بودم اما کام بای شوکه شده بودم و تقر  اری مه یمن که از حرف ناگهان  
 .نی پاشو آماده شو با هم بر اری؟؟مهیخوا

 نداره.  یبه اجبار گفتم:اشکال منم

 بهم زد و گفت:خداحافظ.  یچشمک  اریکام

 لبخند گفتم:خداحافظ. با

 گرفتم؛  شی رفتم سمت پله ها و راه اتاقم رو پ اریکردم و بدون نگاه کردن به مه  یبابا هم خداحافظ  با

 

و مانتو و   ی به خودم انداختم و لباسم که شامل شال و شلوار مشک  نهیآ ینگاهم رو از تو نیاخر بایتقر
 . ملیخط چشم و ر یهم زده بودم به عالوه  یرژلب سرخاب هی.ومدی بهم م یل یبود خ یکفش طوس 

 

گفتن تو  اریخانم، آقا مه  وناینبود که زهرا خانم اومد سمتم و گفت:و اریوارد حال شدم،مه یوقت
 منتظرتون هستن. نیماش

 باشه. -
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نشسته و با چه  نیتو ماش  شعوریب  ارهی بله! آقا مه دمیو د اطیرفتم سمت در و رفتم تو ح  بعدشم
 دختر کش داشت. پی ت هیگفت  شهی!میپیت

هم   اریو مه  نیماش یو نشستم تو  نیرفتم سمت ماش  دنیخند یبه جا یل طرز فکرم خندم گرفت و از
  یسرعت متوسط ابون،بایافتاد تو خ یخارج شد و وقت اطیروشن کرد و از ح  نوی بدون حرف ماش

 کرد. یم یرانندگ 

 وفتهی کردم تا نگام ن ینگاه م  رونیکرد و منم فقط به ب  یم یرو ط  ابونیسکوت داشت راه خ یتو
 ؟ یکن دیخر نیخوا  یگفت:کجا م  هویبهش تا باز بد نگام کنه که 

 )....(. ابونیفکر کردم و گفتم:خ کمی

 باشه. -

 کردم تا نگاش نکنم.  یکه چقد تالش م دونهینگفتم و خدا م یز یچ گهید

 

 ؟ یساکت شهیتو هم-

تمام نگاش کردم و گفتم:تو هم  ییزنه اما با پر رو  یداره باهام حرف م نکهیشده بودم از ا شوکه
 ؟؟ یخشک و سرد و ترسناک و مغرور  شهیهم

که واقعا باعث تعجبم شد و خواستم بگم کوفت که دوباره اخم کرد و گفت:چقدر دلت ازم   دیخند بلند
 ُپر بود. 

 گفتم:ُپر نبود!  یآروم یصدا با

 بپرسم؟  یسوال هیمکث کردم و گفتم: کمی

 نگاه کرد و گفت:بپرس.  نهیآ یتونگام کرد و بعدش از   یچشم ریز

 ؟ یکن  یرفتار م یجور   نیتو با همه ا-

 ؟ یزد گفت:چجور   یکه توش تعجب موج م ییصدا با
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هاشون رو   ری جواب صبح به خ ای یکن   یترسناک نگاشون م یرو کج کردم و گفتم:مثال با نگاه ها دهنم
 ؟ یکن یبهشون اخم م ای،یدینم

 

 

 《اری:مهکاور》

 گم دلت ازم ُپر بود بگو باشه! یم  یبهم کرد و گفت: پس وقت ینگاه مین

 باشه،پس تو هم جواب سوال منو بده!-

 رفتار خوب رو نداره.  اقتی ل یکه ، نه.هر کس نهی خب جواب سوالت ا -

 اقتم؟یل  یمن ب یعنیحرص نگاش کردم و گفتم: با

 باال انداخت و گفت:نه.   ابرو

 رفتار خوب رو ندارم.   اقتی بود که ل نیمنظورت ا قاینگاه کردم و گفتم:دق رونی به ب  دوباره

  یدختر  چ یتو شناخت اول با ه  نیهم ی. براادیاز دخترا خوشم نم یاشتباه نکن. من از بعض نیبب  -
 . رمیگ یگرم نم 

 

 هست!  یبهش کردم و گفتم حاال انگار ک یدهن کج هیدلم  تو

 

  ییکه از اون دسته دخترا یدیاالن فهم یعن یکردم و گفتم: زی از چشمامو ر یکیکه گذشت ،  هیچند ثان 
 !اد؟؟یکه ازشون بدت م ستمین

 گفت اره. شهیم بای تقر-

 . یاوک-
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 نینصف روز چقد فکرا کردم راجب ا نیا یبه خودم ندارم. تو یشک  چیراحت شده و ه المیخ االن
 مغرور. یآقا

موجود   ییمورد نظرم که پاساژ ها ابونیبه همون خ مید یمغرور بودم،رس اریمه  ری که درگ یاز مدت بعد
 باکالس بودن.  یلیخ  ابونی در اون خ

 

 . ادیبشه و ب  ادهیشدم و منتظر موندم تا اونم پ ادهی رو پارک کرد ، پ  نیماش اری مه یوقت

 کنم اما مجبورم تحملش کنم.  دیسلطان غرور برم خر یآقا نیخواست با ا  یدلم نم اصال

 .میشد اومد سمتم و گفت:بر ادهیپ  نیاز ماش نکهیاز ا عدب

بود دقت کردم و   ۱۹۰از پاساژ ها به قدش که حدود  یک یبه  دنیکنارش به راه افتادم و تا رس  در
 داره.  یقشنگ یل یخ  کلی که ه دمیفهم

 

 ؟ یهاتو امروز بکن  دیتمام خر یخوا  یلب زد:م میاز پاساژ ها شد یکی وارد  یوقت

 کردم گفتم:اره.  یموجود در مغازه ها نگاه م  یها یکه به لباس مجلس  یجور  نیهم

 . ومدیرفتم دنبالم م یجوجه اردک زشت،به هر طرف که م   نینگفت و ع یز یچ گهید اونم

 

  نجایگفتم:ا  اری و رو به مه ومدیخوشم ن یز یمن از چ  یول  میبزرگ رو دور زد یپاساژ دو طبقه  هی بایتقر
 . گهیپاساژ د هی میلباساش قشنگ نبود.بر 

 هیرو به گر  هیکردن،بق دیخر یکه تو  یهست ییلبشو تر کرد و گفت:فکر کنم تو از اون دخترا اریمه
 .یندار یم

 . رمیلباس خوشگل بگ هی دیخواهرمه ، با یعروس  یو گفتم:نه ول دمیخند  زیر
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 . گهیپاساژ د هی  یتو مینگفت و به جاش سرشو تکوم داد  و با هم رفت یز یچ اریمه

 

لباس  هی دنیکرد، با د ینظرم رو جلب نم  یلباس چ یکردم و ه یکه مغازه هارو رد م ینجور یهم
خوام   یگفتم:م اریزانوم بود نظرم رو جلب کرد و به مه یبود و و اندازه اش تا رو  یقیقا قهیکه   یزرشک

 و بپوشم.برم اون لباسه ر 

 باشه.  -

 . ارهیبه فروشنده گفتم تا لباس رو برام ب م یوارد مغازه شد یوقت

و   اریکام ی عروس  یبرا نیزل زد به لباس و بعد آروم گفت:به نظرت ا  اریلباس رو داد دستم مه یوقت
 مناسبه؟  ایوان

 ساده اس؟؟  یل یتعجب نگاش کردم و گفتم:چطور؟ خ با

 !ستیمناسب ن  ست،یشون که زنونه و مردونه اش جدا ن اریکام  یعروس یبرا ینه. ول-

 

 پوشم.  یلباس رو نم نیا چوقتیلب گفت:من باشم، ه ریلباس نگاه کردم که ز به

 

 ؟ یپوش  ی م یسرم رو برگردوندم سمتش و گفتم:پس چه لباس عیسر

 ؟ ینظرت رو بگ یخوا  یبترسم و بگم: نم کمی ابروهاش نشست که باعث شد  نیماب یاخم دوباره

 ن؟؟ یشد پسند نکرد  یبگه فروشنده گفت:چ یز یچ نکهیاز ا قبل

  نی تریرنگ که پشت و یجواب دادن به من به فروشنده گفت:نه! لطفا اون لباس کرم  یبه جا اریمه
 . نیاریهستش رو ب 
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 گفتم نظرت و بگو.  ،یحرص گفتم:من نگفتم برام لباس انتخاب کن با

جاش لباس رو از دست فروشنده گرفت  و بعدش گرفت سمت من و بهم نکرد و به   ینگاه اریمه
اون همه مرد و  نیب یکه قصد دار  هیلباسه، اما بهتر از اون لباس نیاز ا ادیدونم خوشت نم  یگفت: م

 . یپسر بپوش 

 !  هیاما اونجا عروس -

 رو بپوش.  یکه انتخاب کرد یو گفت: خب برو همون لباس  دیکش یترسناک  نفس

 

کنه، بهتره که منم باهاش خوب رفتار   یخواست ناراحت بشه. حاال که باهام خوب رفتار م ینم دلم
 کنم. 

 خب بده بهم که بپوشمش.  -

 نگام کرد و بعدش لباسو گرفت سمتم و منم گرفتمش و رفتم تو اتاق پرو.  یچشم ری ز اریمه

 

خوشگل شده بودم تعجب کردم و   یلیاون لباس خ  یخودم که  تو دنیاز د دم،یلباسو پوش  یوقت
 ! هی که عال نیا یگفتم:وااا

 

 نیاش،دور گردنم رو پوشونده بود.آست قهیاز  کمیداشت که  یگرد ی قهیبود که  یرنگ  یکرم  لباس 
کار شده بود و از کمر به   دیو سف اهی س یها دیهاش تا مچ دستام بود و از قسمت کمر به باال مروار

 دامن ُشل داشت که واقعا قشنگ بود. هی نیپا

 .ومدیتوربان ست با لباسه هم بود که واقعا بهم م  هی
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که انتخاب کرده انقد تو تنم قشنگ  یلباس نیکردم ا یفکر نم چوقتی حرف نداشت. ه اریمه ی قهیسل
 باشه. 

 

  نویبود.هم ینگام کرد که گفتم: عال  ی شگیه با اخم همو البت  یسوال  اری از اتاق پرو خارج شدم مه یوقت
 . رمیگ یم

باشه تکوم داد و بعدش رفتم سمت فروشنده و پولش رو حساب کردم و بعدش   یبه معنا سرشو
 . رمیمانتو و کفش هم بگ هیگرفتم  میتصم

خورده با خودش   هیفهمم  ینزد و منم االن م  یحرف اری دم،مهیکه کفش و مانتو خر یاون مدت یتو
بهم محل سگ  نکهیکنه، نه به ا یو برام لباس انتخاب م  زنهیعالمه حرف م هی نکهی! نه به ارهیدرگ
 .دهینم

 .میهام تموم شد گفتم:خب بر دیخر یوقت

و    ۱، االنم ساعت تنگ شده  تزایخوردن پ   یتکوم داد و به ساعتش نگاه کرد و گفت:من دلم برا سرشو
 خونه!  ،برسونمتیبخور   تزایتا پ یا یکه باهام ب  یموقع ناهاره. اگر دوست ندار 

 

 بخورم.منم که عاشق فست فود.   ییتزایپ هیکه باهاش برم  ستین بد

 . امیاوممم م -

 هاش خوب باشه سراغ ندارم.  تزایکه پ ییجا  هیباشه. فقط من  -

 . دمیرس م آد  م،بهتی بش ن یسوار ماش میبر-

 

 

 《ونای:لباس وکاور》
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 (نی لطفا جوابم رو بد زارمیم  یکامنت هی)بچه ها 

 . میشد نیسوار ماش میهم رفت بعدش

 محشر رو دادم و بعدش سکوت کردم.  یلی فست فود خ هیراه افتاد، آدرس   اری مه یوقت

 

که برات انتخاب کردم رو    یاون لباس یکه گفت:تو که دوست نداشت میبود ستادهیچراغ قرمز ا پشت
 شد؟  ی.پس چ یر یبگ

 قشنگ بود.  یلیخجالت گفتم:خ  با

 اها.  -

 ؟یکرد  دیتو خر ؟یتو چ -

 راستش نه.   -

 ؟ یکن دیخر یخوا یم یپس ک  -

 .ادی وقتش رو داشته باشه و باهام ب اریروز که کام هی -

 اها. -

 

 سر جات. نی برم، تو بش  اریخوام با کام یگفت م  میاونوقت اون مستق  دیبا اون رفته بودم خر من

 

داخل و   می و رفت میشد ادهیکه آدرسش رو داده بودم، با هم پ یبه همون فست فود میدیرس یوقت
 مخلوط سفارش داد.  تزایهم دو تا پ  اریمه

 کرد.  یم  پی رو تا ییزایچ هیبود و به سرعت   شیگوش یرو به روم نشسته بود اما سرش تو اریمه

 دوست دختر داشته باشه.  ومدی نظر م به
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 نداشته باشه بهتره!!!  یول

 )وااا اخه به تو چه؟(

 ؟؟؟ یکن  یو گفتم:با دوست دخترت چت م   ییزدم به پر رو خودمو

 اسمشو گذاشت دوست دختر.  شهیبرداشت و بهم نگاه کرد و گفت:نم یچشم هاشو از گوش اریمه

 

 شد و گفتم:نامزدته؟؟   یهام قد نعلبک  چشم

 کرد و گفت:نه بابا.  یخنده ا تک

 

بده،نشستم سر  حی کنه توض یکه باهاش چت م یاون دختر  گاهیخواد راجب جا ینم  دمیفهم  یوقت 
 نزدم.  یحرف گهیجام و د

که   یجور   نی کارو کرد و هم نیبرداشتم و شروع کردم به خوردن و اونم هم کهی ت هیرو که آوردن، تزایپ
 ؟؟ یدوست پسر دار  ؟؟ی فت:تو چ خورد گ  یم

 من؟ نه بابا. -

 نداده!؟   شنهادیبهت پ  یتا حاال کس ایبا داشتن دوست پسر  یکن  یحال نم  -

 .ستمیموضوع ها ن نجوریا ریدرگ ادی هر دوتاش. چون ز -

 !یو گفت:متفاوت  دیخند

 ابرومو انداختم باال و گفتم:از چه لحاظ؟؟؟!!  یتا هی

 ! یکال متفاوت -

 آهان. -
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سر   ایگرفتم برم به وان  میخونه،تصم میدیرس  یخونه و وقت مینشد و بعدش هم برگشت یحرف گهید
 بزنم. 

متوجه من شد، چشم هاشو باز   ی وقت یبود ول  دهیتخت دراز کش یرو  ایشدم،وان ای وارد اتاق وان یوقت
 ؟؟ی کرد و گفت: کجا بود

 . دمیلباس خر  تیعروس  ی! برادیزدم و گفتم:خر  یلبخند

 

 ؟یتخت که گفت:تنها رفته بود یو نشستم کنارش رو کینزد رفتم

 نه.-

 ؟ یپس با ک -

 . اری طرف لبم رو انداختم باال و گفتم:با مه هی

 !؟ یگفت با اون بر  یاصال ک ؟یاونو تحمل کرد یکرد و گفت:چجور  یاخم ایوان

 خنده گفتم:  با

 . ادی گفت اون همرام ب اری ؟؟؟کامیش یم یرت یحاال چرا غ -

 ؟یدی نشونم نم ؟یدیخر یاشکال نداره.حاال بگو چ  ینشدم. ول  یرت ی و گفت:غ دیخند کمی  ایوان

 . ی.بمون تو خمار دمیبرادر شوهرته.بهت نشونشم نم ی قهیسل  دمیکه خر یواال لباس -

 اون انتخاب کرد؟ چرا  -

 . یدیم تی چقدر به اون اهم ال،یخ ی. ب ایوان  دونمیچم-

 !؟یشد  یشکل  نیبگو چرا ا تو

 سر درد داشتم. االن بهترم.  کمی-

 زدم و گفتم: خب خدا رو...   یچشمک
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 داخل.   ایهم گفت: ب  ایحرفم نصفه موند و وان   زدی رو صدا م ایکه وان ار یکام یصدا زدن ها با

 ا؟؟ یوان  یاومد داخل گفت: سالم.بهتر  اری کام یوقت

 اره،بهترم.  -

 خوش گذشت؟  دیخر یداداش من رفت نیبا خنده بهم گفت: با ا اریکام

 . میخورد تزایپ میحرص گفتم:چجورم! اخرش هم رفت با

نشون نداد که گفتم:خب من برم.    یعکس العمل چیه  ینگفت و حت یز یچ  ایاما وان دیخند اریکام
 فعال.

 اومدم و رفتم سمت اتاق خودم.  رونی از اتاقشون ب بعدشم

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

موهام رو باز   نکهیو بعد از ا دمیکوتاه پوش نیشلوار و آست هیشب بود و من مسواک زدم و  ۱۲  ساعت
 تخت.   یرو دمیکردم،دراز کش

 

 . دمیخواب  یخواب بودن و فقط من بودم که االن داشتم م همه

 خواب رو خاموش کردم و چشمام رو بستم. چراغ

 

  ری و باعث شد با تعجب چشمامو باز کنم و ز دیباشه به گوشم رس  تاریدادم گ یساز که احتمال م یصدا
 زنه؟؟  یم  تاریوقته شب داره گ  نیا یک  یعنیلب بگم:

 

. بلند شدم، آروم از اتاقم خارج شدم  نکهیو بعد از ا دمیهامو پوش ییرو از روم کنار دادم و  دمپا پتو
 شد.  یم دهیکه باز بود،د ار یدر اتاق مه  یاز ال  ی کم ییبود و فقط روشنا کیهمه جا تار
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  بشه سمت اتاقش تا راحت تر  دهیو باعث شد پاهام کش  ومدیاز اتاق اون م قایهم دق تاریگ یصدا
 بود رو بشنوم.  یحرفه ا  یلیزدنش که خ  تاریگ یصدا

 

  تاریتخت نشسته و گ  یرو دم یدر به داخل اتاق نگاه کردم که د یدم در اتاقش،از ال دمیرس یوقت
 . زنهیم

 زد.  یعشقش م  ادی! البد به زدیعاشقانه م چقدم

 گوش دادم.  تارشیگ یخوب به صدا  یلیحس خ هیکنار در و با  واری چسبوندم به د گوشمو

 بودم و هستم!  تاریزد!!!منم که عاشق گ  یخوب م  یلیخ

 

قابل   یی که صدا نیموهام کنده شد و افتاد رو زم  یها  رهی از گ یک یکه  دمیموهام کش  یتو یدست
 .دیرس  اریهم داد و چون شب بود و هنه جا ساکت،صداش به گوش مه یتوجه 

 

 کنه؟؟ یبودم.نکنه فکر بد ستادهیفهمه پشت در اتاقش ا یاالن م یوا

ازجاش بلند شد و اومد  اریقطع شد و مه تارشیگ یگذشت صدا یفکرا از سرم م نیکه هم همزمان
  یرد م  نجایو گفتم:من..دا..داشتم از ا..ا دمی کرد که ترس یظیاخم غل دنمیسمت در و با د

 .. زیشدم..بعد..چ

 ؟؟ یپشت در اتاقم بود یچ یحرصش گرفت و گفت: برا میمعن یو ب   یقاط یحرفا از

 

گوش   تارشیگ یخواستم به صدا ینداشتم فقط م یرفتارش بد بود.من که قصد بد یل یخ واقعا
 گم. یبهش م تویاالنم واقعکنم

 زدنت گوش..کنم. تاری..گیخواستم به صدا  یمن..فقط م -
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 《اریا،کامی:وان کاور》

 

 ؟ یدوست دار  تاریهاش باز شد و مدل صورتش عوض شد و آروم گفت:گ  اخم

 !یل یزدم و گفتم:خ  ینرم لبخند

 برات بزنم؟ یخوا یم-

 بزن.   یذوق نگاش کردم و گفتم:اگه خودت راحت با

 

 داخل.  ایدر کنار رفت و گفت:ب  یجلو از

دوست    تارینشستم که گفت:اگه انقد گ یصندل یوارد اتاق شدم،رو یبا شوق رفتم داخل و وقت منم
 ؟ یر یبگ  ادیتا   ینرفت ،چرایدار 

 

نداشتن  لیاز آرزو هام و خواسته هام به دل یل یخ یمن رو نکهیا یآور  ادیو با   نیانداختم پا سرمو
 .زنم تو گوش کن  ی.من برات م الیخ یپا گذاشتم سکوت کردم که گفت:خب ب یپول کاف

 پاهاش و شروع کرد؛  یروگذاشت رو  تاریتخت و گ  یتکوم دادم و اونم نشست رو سرمو

 !ومدیهم بهش م  یل یزد.خ  یم تاریخوب و با عالقه گ  یلیخ

 زد.  یقشنگ رو م  یل یخ یاز اهنگ ها یکیاهنگ  یبود که انگار  نیهمه جالب تر ا از
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 چونم و زل زدم بهش.  ریدستمو گذاشتم ز منم

بارم   هی ی حت اونی دادم ول یزدنش هم گوش م تاریگ  یکردم،به صدا ینگاه م اری که به خود مه من
 کرد.  ینگاه م رونی زد و از پنجره به ب  یم  تارینگام نکرد و فقط گ

 

خوب   یل یبگه که گفتم:خ یز یو خواست چ  دیزدن دست کش تاریگذشت که از گ قهیدق ۴،۵ حدود
 سوال بپرسم؟؟ هی .ادی.بهت هم میزنیم

 . خب بپرس! یسوال دار  شهی گفت:تو که هم  یم داد و جدسرشوتکو اریمه

  یلیکلمه هام گفتم:تو خ  نیکردم و بعد آروم و با مکث ب   لیو تحل هیکه قرار بود بپرسم رو تجز یسوال
 ؟ یزن ی م تاریگ ی. به عشق کیزن  یم تاریبا عشق گ

 

 هیزدم و  خی اش و سردش  رهی و ت  یطوس یبه چشما  میلحظه از نگاه مستق ه یزد تو چشمام که  زل
 تموم وجودم رو فرا گرفت. یحس خاص 

 به عشق مادرم.  -

 ن؟یبه مادرتون وابسته بود  یلیخ  اری تو و کام  یعنیواقعا؟ -

 جدا بودن؟؟   اریمن و کام  یمادر ها  یدون یتو نم  یعن یتعجب نگام کرد و گفت: با

 بهم نگفته بود. ای وان یعنینگاش کردم و گفتم:نه.  شوکه

با مادر   ره،پدرشی میبخاطر سرطان م اریمادر کام  ی.وقتمی پدر هست هیاز دو تا مادر و از  اریمن و کام  -
تصادف کشته  یسال هم پدر و مادرم تو ۱۷. البته بعد از ام یم ای کنه و بعدش من به دن یمن ازدواج م

 شدن.
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. خداروشکر که حداقل هر یداده باش سخت بود که هم مادر و هم پدرتو از دست  یل یخ واقعا
 سال دارم.  ۲۳دوتاشون  رو در کنار هم بعد از 

 خواستم ناراحتت کنم. متاسفم!  ی.نمدیببخش یگفتم:وا یناراحت با

 

 

 بود اما صورتشو جذاب کرد .  یلبخند تلخ  نکهیزد و با ا  یتلخ  لبخند

 کنم. یعاشقشه حسود  اری که مه یباعث شد از ته دل از کس و

 

 زنم؟؟  یعشقم م یبرا  یکرد یتو فکر م -

 لبخندم و گرفتم و گفتم:اره.  یجلو

 

 ؟ یکه هست  ینداد که دوباره گفتم: فکرم غلط بود اما عاشق کس یجواب

 .شهیموضوع به تو مربوط نم  نیشد و گفت:ا یمثل قبل اخمو و جد دوباره

 

 زد. یحرف بد  یل یبهم بر خورده بود.واقعا خ  یلیخ

 .یزد   تاریو به جاش گفتم:خب،ممنونم که برام گ   اوردمیخودم ن یرو به

 . ری رفتم گفتم:شب به خ  یکه به سمت در م نجوریبلند شدم و هم  یصندل   یاز رو بعدشم

 نزد و منم از اتاقش خارج شدم. یحرف  چیه اونم

 *********************** 
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 روز بعد(  ۱۰)

 شگاه؟ یآرا یای همراه ما ب یخوا ینم  آخر رو گذاشتم تو دهنم که مامان گفت:پس ی لقمه

 .آخه وقت گرفتم.شگاهیآرا  رمی برو منم تنها م اینه مامان جان.شما با وان-

 . یباشه هر جور خودت راحت-

 ن؟ی بر نیخوا  یزدم و گفتم:االن کجا م یلبخند

 االن برم بخرم.  دیه،بایعروس گهیروز د  ۲وعض که  نیو با ا دمیمن کفش نخر-

 . نیاها خب بر-

 . رمی:منم همراه مامان ما یوان

 !گه؟ید نیزاریو منو تنها م   نیریم نیباشه. حاال همتون دار -

 بچه ها ناراحت کردم.   نیع  افمویق بعدشم

 نجا؟؟ یا ادیب ار یبگم مه  یخوا یکه گفت:م   نیپا ومدیاز پله ها م اری همزمان کام 

 .گهی.اونم االن تو خونش تنهاست دادی:اره بگو بمامان

 اد؟ یچرا اون ب ه؟ی:واا آخه چه کارا یوان

 

چشم هام رو بستم و  ستیاون شب و طرز رفتارش و حرفش که گفت به تو مربوط ن یآور  ادی با
 . نیشما بحث کن  سیکردم، الزم ن یشوخ هیبابا.من  یگفتم:ا

  ارویرفتم با غر غر گفتم:خوب بود   یکه به سمت اتاقم م ی نجور یبلند شدم و هم  یصندل   یاز رو بعدشم
 .رانیاومد ا
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بستم  یچشم ها یکه جلو یز ی چ نیوارد اتاقم شدم،نشستم رو تخت و چشمامو بستم و اول  یوقت
 کرد. یم قیرو بهم تزر  یبی بود که حس عج اریو سرد مه یطوس  ینقش گرفت چشما

لباس ساده  هی عی و به جاش بلند شدم و سر ارهیحس بهم هجوم ن نیتکوم دادم تا دوباره ا سرمو
 رو برداشتم و از اتاقم خارج شدم. لمیو وسا  دمیپوش

 ؟؟ یر ی و به طور خودکار گفتم:کجا م ییدوتا  دنمیهنوز نرفته بودن و با د ای و وان مامان

 .ابون یپارک سر خ  رمیم-

 :باشه برو.خداحافظ.مامان

 :خداحافظ. ا یوان

 خداحافظ. -

 *** 

عاشق نشسته بودن  یدختر و پسرا ایکردن   یم یبچه ها باز  ای که هر طرفش   یپارک نسبتًا بزرگ  یتو
 ها نشسته بودن،نشستم!  یصندل یهم مثل من که تنها بودن و رو یچند نفر   هی ایزدن  یو حرف م 

 هیو شاد بودن نگاه کردم و حسرت خوردم که چرا همه  دنیخند یکه با هم م  ییدختر و پسرا به
 داشتن و دارن اما من... یعال   یزندگ

 

 

 《ونای :وکاور》

 از همون اول هم تنها بزرگ شدم و االنم اونقد تنهام که ...  من

 کنم قراره تا ابد تنها باشم.  فکر
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دوباره با مامان ازدواج  یوقتاشو سرکار بود و االنم از وقت شتریبزرگ بشم ب  یتا وقت یکه از بچه گ  بابا
 با من حرف بزنه.  قهیدق  ۲اصال وقت نداره تا  ایکارخونه اس  ایکرد،

 

.البته  ستی دوست و همراه برام ن هیمادر دارم و اونم مثل  دمیماهه که فهم کیهم که...تازه  مامان
 .میرو نسبت به هم ندار  یحق داره! نه اون نه من، اون مقدار محبت کاف

 

سر خونه و   ره ی بود و بعدا هم حتما م  شیعروس   ریروزاشو درگ شتریهم که خودش شوهر داره و ب  ایوان
 . شهی پر م اریکنه با مه یهمش فکر م اریکه کام ییتنها ایدن هیمونم و  یو تهش من م  شی زندگ

 با اون فکرش!...... اونم

 

 یمواجه شدم که برام جا ی ر یو سرمو به سمت چپ برگردوندم که با تصو  دمیکش یق یعم  نفس
 تعجب داشت. 

 بودم. دهیکه د یر یتصو نیا ایبود   یقبل یبخاطر موضوع ها دونمیو نم دیاز گوشه چشمم چک یاشک

 

 من. شی پ ادی ب اریزنگ نزد تا مه  اریبهتر که کام همون

 !ومدینه اون تنها بود نه م چون

 

  ریار،تصویمتفاوت و خندون مه ینشسته بود،با چهره  اریکه کنار مه یاز ته دل دختر  یها خنده
 هستش. یعاشقانه ا ریشد گفت تصو  یم یساخته بود که حت ییبایز
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 دستم رو گذاشتم رو صورتم و پاکشون کردم.  عیاما سر د یاشک هم از چشم هام چک گهید یها قطره

 

 کنم. دایپ لشویدل تونستمیخودمم نم  یروانه شون اشکام نامعلوم بود و حت لیدل

و اون دختره که به  اریکه از مه یر ی تصو دمیخودم باشه، شا  قیعم  یها ییبخاطر تنها لشیدل دیشا
 باشه. لشیتونست دل  یدوست دخترش باشه  م ومدینظر م

 

سست راه   یخودم با قدم ها ی کس  یو ب  ییجسم متحرک از سر جام بلند شدم و با غم تنها هی مثل
 افتادم.

همراه،  هیدوست، از  هیاز  غیدر داشتم تا حداقل باهاش درد و دل کنم. اما یدوست هیکاش حداقل  یا
 عشق"... هیهم راز، از  هیاز 

____________________ 

به حال بابا   دنمیرو برداشتم و از اتاقم خارج شدم و به محض رس ازمیمورد ن یها لی وسا تموم
 جان؟؟   ونایو میگفت:بر

 ؟ یرسون  یمگه شما مامانو نم-

 اومد دنبالش.  اریکام یعنیهم رفت.  ای.وان رهینه خودش م -

 اها باشه. -

 

 . میو راه افتاد میشد نی و سوار ماش میبه همراه بابا از خونه خارج شد بعدشم

 

 ه؟؟ یچ لشی.دلیروزا کم حرف شد نیکه بابا گفت:ا میراه بود یتو
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 شاد نشون دادم و گفتم: من؟؟نه بابا.  خودمو

 طوره که من گفتم.چرا؟؟  نیاتفاقًا هم-

 بابا من خوبم.-

 فهمم. یم لشویباالخره من دل  یکه قرار بود برم، بابا گفت:باشه. ول یشگاه یبه آرا دنیرس  با

 . نینداشته اش رو بفهم لی دل دیباشه.بفرما-

 شدم و گفتم:خداحافظ. ادهی و پ  دمیخند بعدشم

 خداحافظ دخترم. -

 

 جون من اومدم.   هیشدم گفتم:سالم مرض شگاهیوارد آرا یوقت

 . یصندل   یرو نیو بش یجالباس  یبزار رو لتوی.وسازمی سالم عز-

 باشه. -

 

کرد و منم واقعا خسته شده بودم   یصورتم و موهام کار م  یجون داشت رو هیها بود که مرض  ساعت
 و البته مشتاق بودم تا زود تر برم تاالر. 

.چون صد درصد دوست دخترش واسه نمیو با دوست دخترش رو بب   اریخواست مه   یدلم م دمیشا
 ت بود. دعو یعروس 

 ! اری خواهرم باشه نه مه  یاصال مشتاق بودنم بخاطر عروس دمیشا

 !؟؟؟؟نمشیاس که من مشتاق باشم بب  کارهیو چ هیک اریمگه مه اصال

 

 . یلباستو بپوش  یبر  یتون  یخب کارات تموم شد و م -
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 ممنون. -

 چطور شدم.  نمیتا بب  نهیآ یرفتم جلو  دمیلباسم رو پوش نکهیاز ا بعد

 

 موهام گذاشته بود. یدرشت کرده بود و فرق کج گرفته بود و توربان لباسم رو،رو یرو فر ها موهام

.مخصوصا لباسم که تو تنم ومدیبه چهره ام م یلیهم برام کرده بود که خ ی_کرمیی و طال میمال شیآرا
 بود.  یعال

  ایو آ دهیپوش   یاون دوست دخترش چ نمی بود، دلم خواست بب اریمه قهیلباسم سل نکهیا یآور  ادی با
 اره؟؟ یمه  ی قهیلباس اونم سل

 

  یخواهر دوقلوته؟ انشااهلل دفعه بعد عروس  یعروس  یجون گفت:گفت هیبه خودم زدم که مرض یلبخند
 خودته.

 خواد ازدواج کنه. یم یو گفتم:حاال ک  دمیخند

 

 با؛ گرفتم تا زنگ بزنم به با   مویو منم پولشو حساب کردم و گوش دیخند

 الو بابا؟ -

 ونا؟ یجانم و-

 دنبالم؟؟  ادی م یک-

 .ادی فرستم ب یراننده م هی-

 باشه خداحافظ. -
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 چه خبره؟!  نمیداشتم زود تر برم تاالر تا بب  دوست

 

 جون هم جواب داد.  هیبه صدا در اومد و مرض  شگاهیزنگ آرا یصدا قهی دق ۲۰از  بعد

 بله؟ -

 .ن ی پا ادیب گمیچشم م-

 

 رو کرد سمتم و گفت:راننده اومده دنبالت. انشااهلل خواهرت خوشبخت بشه. بعدش

 جون.خداحافظ.  هیممنون مرض -

 خداحافظ. -

 

 

 

 تاالر. یباالتر نگه داشتم و راه افتادم سمت در ورود کمی شدم و دامن لباسمو  ادهیپ  نیماش از

 .یگفت:به به دختر خوشگلم! چه خوشگل شد دنمیبود که با د ستادهیدر بابا ا  یوارد شدم،جلو یوقت

 و گفتم:ممنون بابا جونم.  دمیخند

 هم همونجا نشسته. اریمه ومدی بود و به نظر م ستادهی ا ششیکه مامان پ یز یرفتم سمت م  بعدشم

تو پارک بودن و   اریکه اون روز با مه  یسالم کردم و نگام افتاد به همون دختر  ز ی م شی پ دمیرس یوقت
 . اریبود کنار مهاالنم نشسته 
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 ؟ ینیش  یچرا نم ونا؟ی:ومامان

مامان   کی لباس ش  دنیو با د رونیگرفتم و از فکر اومدم ب  بشیبد ترک  ی افهیاز دختره و اون ق  چشم
خوشگل   یلیکرده بود لذت بردم و گفتم:خ  ونیبود و موهاش که شن  یبه رنگ زرشک راهنیکه پ
 .نیشد

 تو! یو گفت:نه به اندازه  دیرو گونه ام کش یهم دست مامان

 زد و رفت. یبعد از گفتن حرفش لبخند مامان

 ار؟؟ یآقا مه یکن  ینم  یگفتم:معرف اریو رو به مه یصندل یتفاوت نشستم رو یب منم

 کرد و گفت:من نامزدشم. یشدستیبگه که دختره پ  یز یخواست چ اریمه

 

 به جاش،   یخوردم ول ی شدت تعجب تکوم  از

 . وناستیزدم و گفتم:خوشبختم.اسم من و  یمصنوع لبخند

 نازک گفت:منم نارگل هستم.  یدختره با صدا 

 نگفته بود نامزد داره. اریمه  ی.ولیدار  یباال انداختم و گفتم:اسم قشنگ ییابرو

 

 شد و بلند شد و رفت. یعصبان  اری نگاه کرد که مه اری به مه یجور  هی دختره

 

 ؟ یگیچرا دروغ م  ینامزد دار   ی! اخه پسر گل وقتدلم خنک شد حاال

 

گفت که    یم  دیبه شما با اریکنه گفت:مه یشو خال  تی بخواد عصبان نکهیبهم نگاه کرد و مثل ا نارگل
 نامزد داره؟؟ 
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 آره.  دیشا  ل،یفام هینگاش کردم و گفتم:به عنوان  قیعم

گذره، چون تو  یتو سرت م گهید  یفکر ها هیهم فشار داد و گفت: اما فکر کنم تو  یهاشو رو دندون
 . هوم؟؟!یمحسوب بش لیکنم فام یو فکر نم  یفقط خواهر زنداداشش هست

و خم شدم و دم گوشش   ششیبلند شدم و رفتم پ  یصندل یو بعدش از رو دمیخند  ضشیفکر مر به
 .  ضتیگفتم:متاسفم واسه فکر مر

 

بود و داشت   ستادهیا یخانواده ا هی شی مامان که پ شی راست رفتم پ کینارش گذشتم و از ک بعدشم
 گفت.  یخوش آمد م 

 ؟ یبلند شد یچ یحرف مامان با اون خانواده تموم شد رو کرد سمتم و گفت:برا  یوقت

 رفت رو مخم.  اری نامزد مه نیگفتم:ا یرک و جد  یلیخ

 . ستین ار یکه نامزد مه  نیخودمون بود و گفت: ا  زی نگاه کرد که مطمئن بودم م یز یبه م مامان

 ه؟ یگرد نگاش کردم و گفتم:پس ک یچشما با

بود تا   زونیآو اری به مه مایشون هستش.از همون قد  اری مه یو خانوادگ  یمیقد  یاز دوست ها نیا-
 به دختره بگه.  یز یتونه چ ی ون،نمیهم چون به پدر دختره مد اریاالن.مه

 

  ره؟ی اون دختره رو بگ یتونه جلو  ینم  یعنی.دهیآدما رو قورت م  یزدم و گفتم:اون که همه   یپوزخند
 جالبه!

 . میبرقص می بر ایشو ب  الی خی منم جالبه.حاال ب یو دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت:برا دیخند مامان

 . میخنده گفتم:بر با
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 میکردن که عروس داماد اومدن و ما هم رفت م،اعالمیدی رقص یکه گذشت و من و مامان حساب  یمدت
 .میدم در تا از عروس و داماد خوشگلمون استقبال کن

 و جذاب شده بود. بای قربون صدقه اش رفتم از بس ز یتو دلم حساب  ایوان دنید با

 درست شده بود،معرکه اش کرده بود. که براش  ییو مدل موها  شیاون لباس ساده و براق و آرا یتو

و بغلش کردم و   کشیمامان و بابا رو بغل کرد، بهم نگاه کرد و منم با عشق رفتم نزد نکهیبعد از ا ایوان
و به جاش   یغصه نخور  چوقتیلبات بمونه و ه یلبخند تا ابد رو  نیا دوارمیگوشش گفتم:ام ریز

 . یخوشبخت بش

 قشنگم. یآبج   یبا ناز گفت:مرس ایوان

 

 کنه و تنهاست.   ینگاه م اری که با لبخند به کام دمیرو د اریجدا شدم مه ایاز وان  یوقت

 کوش!؟ یر یکب یا یاون دختره  پس

 و رفت.  دیکرد و بعدش راهشو کش یبهم نگاه زیاخم ر هینگاه کردم که با   اری به مه الی خیب

 . ارمی من به دروغ گفتم نامزد مه ی! انگار هه

 

 

هم دست تو دست   اری و کام ایشد و وان یرقص عروس داماد پل یبرا یاهنگ هیم،یهممون نشست یوقت
 . دنیهم قدم برداشتن و شروع کردن به رقص

 

شد   نیرو نگه داشت و ا ایهم کمر وان  اریو کام   اریکام یشونه ها   یبا عشق دستاشو گذاشت رو ایوان
 .دنشونیآغاز رقص 
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 《:نارگلکاور》

  اریو کام  ایدور وان میرفت  اریدخترا و پسرا به خصوص من و مه یتموم شد، همه  دنشونیرقص یوقت
 . میزد یو براشون دست م میحلقه زد

 

هم رفتن  ایو وان اریو کام د یاز مهمونا رس ییرایپذ میتا م،یدیرقص  یهممون حساب نکهیاز ا بعد
 نشستن.

 . دنیخند یبود و داشتن م ستادهیا ار یو کام ایکنار وان  اریمه

و    دیبلوز سف هیبود با  یکت و شلوار سرمه ا هیافتاد که  اری مدت تازه نگاهم به لباس مه نهمهیاز ا بعد
 . یمشک یکفش ها

 بود.  ختهیر شی شون یپ یبلند بود و چند تار از موهاش رو شهی هم مثل هم موهاش

 هم بشه عشق من !   یپسر  نی همچ هیکاش  یزدم و تو دلم زمزمه کردم: ا یز یر  لبخند

و منم بلند شدم و به مامان که کنارم   ششیبهم اشاره کرد که برم پ  ایفکر بودم که وان نیهم یتو
 . ایوان  شی پ رمیزد گفتم:مامان من م ینشسته بود و داشت با بابا حرف م 

 برو.  زمیباشه عز -

 

 ها!  یر ینگ  لیوقت مارو تحو هیگفت: ایوان ار، یو البته مه   اری و کام ای وان شی پ دمیرس یوقت

 . نیزد  یبا برادر شوهرت حرف م نیداشت گهیلبخند گفتم:د با

 و گفتم:چته؟؟؟ میما شوکه بهش نگاه کرد یخنده که هر سه تا ری بلند زد ز اریکام

 ؟؟ یشفت شد اریکام -

 .استیبه وان  دنیرس ادی دوباره گفتم: فکر کنم از ذوق ز یبا شوخ منم
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 از ذهنم عبور کرد؟  یز یچه چ نی دون یخودش به حرف اومد و گفت:م  اریکام

 !می: نه ما از کجا بدون ا یوان

باجناق   میبش  اریبا هم ازدواج کنن، بعد من و مه  اریو مه  ونایکردم که و یفکر م  نی: داشتم به ااریکام
 . یجار   نیبش  ونایبعد تو و و

 که تو هم رفته بود نگاه نکرد. اری مه یمن که گرفته شده بود و اخما افهیخنده و به ق ری زد ز بعدشم

نداشت رو جمع کنه گفت: حاال   یکه مطمئن بودم از گفتنش قصد اری حرف کام  نکهیا یبرا  ایوان اما
 . شنیمربوط نم گهیکجا. اصال به همد ونای کجا و و اریمه

 

که زد احساس    یبا حرف  اری مه ینگفتم ول  یز ی و چ نیبودم، سرمو انداختم پا دهیکه خجالت کش  من
 نگرفته! یگرفتم،اون جد یحرفو جد نی که من ا یکردم اونقد

 کجا.  ونا یمن کجا و و  ایقصد ازدواج داره. به قول وان ی:حاال ک اریمه

 

 

 

 ینگاه کردم و بعدش دستمو گذاشتم رو ایو وان  اریحرفشو زد، رد شد و رفت. به کام نکهیبعد از ا اریمه
 و نشستم.  زیدادم و بعدش رفتم سمت م یز یو فشار ر   ایوان یشونه 

  اریکه مه یکردم و به خصوص حرف  یفکر م اریادامه داشت به حرف کام  یکه عروس یتموم مدت  یتو
 زد و باعث شد دلم بشکنه. 
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شناسه که به ازدواج به من فکر کنه؟ اون   یحق داره! اون کجا و من کجا. اصال مگه چقدر منو م البته
 هم نداشته باشه! یلیکنم دل یکنم و فکر م یبود فکر م  ی که شوخ اریکام یمنم که االن دارم به جمله 

 ------------------- 

شون،من و مامان و بابا و   ایوان یخونه   شی م،پیکرد یخونشون همراه شی رو تا پ اریو کام  ای وان یوقت
  ای با وان اری مامان و بابا و مه  یو وقت میکن یتا باهاشون خداحافظ  میشد ادهیهامون پ نیاز ماش  اریمه

انشااهلل   گمیو آروم بغلش کردم و گفتم:مثل هر دفعه م ایحرف زدن، من رفتم سمت وان  اریو کام
 بچه دار شدنت باشه.   یبرا میبعد کیو انشااهلل تبر  یخت بشخوشب 

  یخب؟ شوخ  رینگ  یرو جد  اری! فقط...حرف کامین ی.تو بهترونای سفت بغلم کرد و گفت:ممنونم و ایوان
 کرد.

 .دونمیگفتم:م اریسرد مه  یچشما یآور  اد یبستم و با  چشمامو

 

 گذاشته.  ی ر یتاث هی اریدادم که حرف کام  یجلوه م  دینبود اما نبا قتیحق  حرفم

 

 کنم. هی خواهرا گر  هیبق نیع تونمینم  دیازش جدا شدم و گفتم:ببخش بعدشم

 . نیشاد باش نی نگاه کردم و گفتم:انشااهلل تا عمر دار  اریو بعدش به کام دیخند  ایوان

 .میو راه افتاد م یشد نیتشکر کردن،رفتن خونشون و ما هم سوار ماش اری کام یوقت

خونه ما، اما اون قبول نکرد   ادیگفت که ب اری مامان چقدر به مه ن،یکه قبل از سوار شدن به ماش بماند
 خودش.   یخونه   رهیو گفت م

 و تنها نباشه. ششیدوست دخترش بره پ دمیشا

 ______________ 

 ماه عسل.  رمیخونشون چون فردا م میشام بر یمون خواست که برازنگ زد و از  ایوان  صبح
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 .اد یهم م اری آقا مه البته

 خورم.   یو دارم قهوه م اطی ح یها یصندل ی بعد از ظهره و منم نشستم رو ۳حدودا  االنم

 بزرگ هستم.  یخونه   نیا یو من تنها تو  ستنیو بابا هم طبق معمول خونه ن مامان

 

با اون کت و شلوار   اریمه یو وقت  دیتعجب سرم به سمت در چرخ اط،بایدر ح یباز شدن ناگهان با
من که پرنسس هستم داره  یسوار بر اسب برا یشد، حس کردم شاهزاده  اطی رنگش وارد ح  یر یش
 .ادیم

 

  یلیگفت هستش، و فکر کنم اثرش خ  روزی که د اری همش اثرات حرف کام نای!؟ اه یچه طرز فکر نیا اخه
 گذار بود.  ری و تاث یقو

 

 به خودم اوموم و بهش نگاه کردم.  اریمه  یصدا با

 ونا؟؟ یو -

 اسممو صدا زد که حس کردم قلبم اومد تو دهنم . یجور  هی

 گفتم:سالم.  یز یهم فشار دادم و با اخم ر یهامو رو لب

 تو؟   ییسالم کجا -

 

 ؟؟ی کن یم  کاریچ  نجایکردم گفتم:ا یجلوه ندم به اون فکر م   نکهیا یبرا

 !  شتیپ  امیدست دست کرد و گفت:به مامانت گفتم که دارم م کمی
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  ینسبتًا بلند و سوال ینگفت که با صدا یز ینگاش کردم و منتظر موندم تا بگه چرا اومده اما چ یسوال
 گفتم: خب ادامه اش...

ک صدام زده بود، وجودمو فرا گرفت و باعث شد    یزل زد تو چشم هام که دوباره همون حس اریمه
 پاهام سست بشه. 

 

 ؟؟ی کارت..رو بگ شهیحرفام گفتم:م  نیفاصله ب با

ندارم اما دلمم  یرو به روم و گفت:اخالق خوب  یصندل  یبه سمت راست برداشت و نشست رو قدم
زدم و در مورد اون موضوع  تاریکه برات گ یکه تو از اون شب  مدونیازم ناراحت بشه. من م یکس  ادینم

 ! یازم ناراحت  ست،یبهت گفتم به تو مربوط ن

 

خوشم اومد و با لبخند گفتم:من ازت   یل یدلش بر خالف صورتش پاک و مهربون بود خ نکهیا از
 ! یا گهید زیناراحت نشدم.به قول نارگل ، من فقط خواهر زنداداشت هستم نه چ

  نکهیتو رو فرا تر از ا گاهیوسط حرفم و گفت: نچ نچ نچ،من جا دیحرفمو ادامه بدم که پر خواستم
 .دونمیم  یخواهر زنداداشم باش

 

زده بود قرار گرفته   اریکه کام یحرف ری ود اونم تحت تاثممکن ب یعنیبرام واضح نبود . منظورش
 باشه؟؟   

 ه؟؟یگفتم: منظورت چ ه،یبرام سوال بود بدونم منظورش چ   نکهیا بخاطر

 . دونمیخواهر نداشته ام م نی ...عنیو گفت: تو دلت پاکه.من تو رو ع  دیکش یق ینفس عم 

بود که دل   یحرفش سنگ قایتوسط سنگ، شکست ! دق شه یکه گفت دلم مثل شکستن ش یجمله ا با
 منو شکست. 

 با من داره؟    یچه نسبت اریشد به دلم و اونو شکوند؟؟ مگه مه دهیچرا؟؟ چرا حرفش مثل سنگ کوب اما
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 ؟ی دون یبرادرت نم  نیع ؟منویگفت: تو چ اریکردم که مه یو انگشتام باز   نیانداختم پا سرمو

 

 ! نمشیدوست دارم بب  یبه چه چشم دونمینم ی.حتنمیبب یبه چشم برادر   اریتونستم به مه  ینم من

 . نمیب  یقلبم و شکستن دلم با خبر نشه آروم گفتم: چرا م یتو یها یر ی از درگ نکهیا یبرا

 داد و گفت:در مورد نارگل هم.. هی تک  شی به صندل اریمه

 . یبد  حی توض  ستین  یاز یوسط حرفش و گفتم: مامانم بهم گفت. ن دمیپر

 اد؟ ینزد که ادامه دادم: امشب م یحرف 

 

 نگام کرد و گفت: برات مهمه؟  یجور خاص  هی

 

 . دمیپرس یجور  نیگفتم:نه. هم دیدهنمو قورت دادم و با ترد آب

 

 . ایوان  شیاالن رفته پ نیهم یعنی.  ادیحرفمو باور نکرده بود اما گفت: اره م انگار

 چرا انقدر زود. یعنیچرا؟؟ -

 بشه. یجار   ایکنه که قراره با وان  یباالخره اون فکر م -

 اها. -

 

 《.یجار   نیبش ونایباجناق بعد تو و و میبش اریبا هم ازدواج کنن، بعد من و مه  اری و مه  وناوی》
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.  یکن یجمله فکر م نیدلم بگم: بسه! چقد به ا یدوباره از ذهنم عبور کرد و  باعث شد تو اریکام  حرف
 "  یشوخ  کیبود،  یشوخ  کی فقط  ،اونیر ی بگ شی جد  دی! تو نبانیبود. هم  یشوخ هیاون فقط 

 

 ؟؟ یای شون. تو با من م ایوان یمامان و بابات قرار شد خودشون برن خونه  گمی: م اریمه

 

  ایوان یباهاش برم خونه  نکهیشدم تا ا یم وونهید  موندمیم اریبا مه گهید یظه لح  کی یحت  اگر
 شون.

 .  امیم نی گفتم:نه. با ماش محکم

 با آژانس؟  یعنی -

 هستش.  نگیپارک  ی.تودهیکه بابام برام خر ینی . با ماشری خ-

 . رمی اها باشه. پس من م -

 باشه .  -

داره و من تا سر شونه هاش هم  یچه قد بلند نکهیا یآور  ادیاز جاش بلند شد با  یوقت
 زدم و گفتم: خداحافظ.  یستم،لبخندین

 خداحافظ.  -

 کردم.  یکرد منم با نگام و دل شکسته ام بدرقه اش م یم  یرو ط  اطی داشت راه ح یوقت

 به سمت در خونه رفتم تا برم حاظر بشم. اطیمحض خروجش از ح به
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به خودم نگاه کردم و لباسام رو از   یمند تی به خودم انداختم با لبخند رضا نهیآ  ینگاه رو از تو  نیآخر
 نظر گذروندم؛ 

. شلوار  ومدیبهم م یلیهاش سه ربع بود و خ  نیداشت و آست دیسف یها قهی که  یطوس کیتون هی
 .ومدیبهم م یل یهم خ میو کفش مشک  دیو مانتو و شال سف یمشک  نیج

 هم کرده بودم. یساده ا ش یآرا هیهم بازگذاشته بودم و  موهامو

 

رو برداشتم و از خونه خارج شدم و    نیماش چیسو یبه عالوه   مویکم ندارم گوش یز یچ دمید یوقت
صبح امروز به نامم شده بود نگاه کردم و   نیکه هم یرنگ ییمویل نی به ماش دمیرس  نگیبه پارک  یوقت
شدم و راه  ن یسوار ماش ی استرس گرفتم، اما با حفض خونسردبعد از چند سال   یرانندگ یبرا

 ............... افتادم

 

 پارک کردم و بعدش رفتم سمت در و زنگ رو زدم.  نویشون ماش ایخونه وان شی پ دمیرس یوقت

 خوشگلم. یبفرما آبج -

 

 زدم و بعدش وارد خونه شدم.  یلبخند  ایاستقبال گرم وان از

 

بعد از   یزاشت ی م ونایگفت: و اریکه کام  دمیبغلش کردم و گونه اش رو بوس عیسر  دمیرو د ای وان یوقت
 . یومدیشام م

 

نشسته بود و   اریمبل سه نفره مه  هی یهال که رو یتو ی بگم که نگام افتاد به مبل ها یز یچ خواستم
 بود بهش.   دهینارگل هم چسب
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کردم که   نویا یمن مالحظه  گهیبه نارگل بندازم  گفتم:د  یا کهی ت نکهیا یزدم و برا یدلم پوزخند یتو
 تر مزاحمتون بشم. ری د دیو با نیشما تازه عروس و داماد هست

 

 ؟؟ یشیتا حاال تو مزاحم محسوب م  یگفت:از ک  اینگفت که وان یز ینگام کرد اما چ یجور  هی نارگل

 

  دمیحرف بزنم دستشو گرفتم و دنبال خودم به سمت پله ها کش  ایخواست با وان یدلم م نکهیفکر ا با
 من باهات حرف دارم.  ایو گفتم: ب 

 

 گفتم: چه خبر؟؟  م یشد ای و وان  اری وارد اتاق مشترک کام یوقت

 چه خبر؟  یتعجب زده گفت: چ ایوان

 ! یدونیکه خودت م یزدم و گفتم: همون  یچشمک

 

 ؟ یکن  یم میاز من قا ویمه چخودشو زد به اون راه و گفت: تو چرا ه  ایوان

 باال انداختم و گفتم: هان؟؟  ابرو

 زد.  تاری و اونم برات گ ششیپ  یبشنوم که نصف شب رفت  اریاز مه دیمن با-

 

 یکه انگار   ششیپ  ینصف شب رفت  یگیم یجور  هیاون شب گفتم:  یآور  ادیهامو بستم و با   چشم
 . اریمه یمجرد یرفتم خونه 
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تخت نشسته بودم، اومد کنارم نشست و دستمو گرفت تو   یبود و من رو ستادهیا نهیکه کنار آ ایوان
 دارم. یخواهش هیمن ازت   ونای دستش و گفت: و

  کی هم نکن که اون بهت نزد ی. کار یبش کی نزد اریبه مه دینگاش کردم که ادامه داد: تو نبا یسوال
 بشه. من..

 

 ؟؟؟؟ یشوکه شدم و گفتم: تو چ ایحرف وان  از

 

  نیایاز پشت در گفت: اگه حرفاتون تموم شد ب اریکه کام میدر هر دوتامو به در نگاه کرد یصدا با
 و بابا اومدن. نای که مامان م نیپا

 .میایگفتم:باشه االن م  عیسر

 ! یو گفتم: نگفت ایرو کردم سمت وان بعدش

 رو؟  یچ-

 حرفت رو. یادامه  ؟؟یتو چ -

 . میم ادامه نداشت پاشو برحرف-

 . گهید  ایبلند شد و در رو باز کرد و گفت: ب بعدشم

 

 خواست که بهم بگه.  یادامه داشت. اما نم ای من مطمئن بودم که حرف وان یول
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پارت رو خوند برام آرزو کنه که امروز  معدلم  نیا ی.هر کرمی )دوستان گلم  امروز قراره برم کارنامه بگ
 خوام( یکه مباشه   یهمون

 گفت: مامان خاله بهم زنگ زده بود. ایوان هویکه  میخوردن بود وهیمشغول صحبت کردن و م  هممون

 : اره بهم گفت. مامان

 

 و بعد گفتم: خاله!؟  دیو مامان چرخ ای وان  نیتعجب نگام ب با

 

من که هفت پشت   ؟یخاله دار  یدون ینم یعنی یموضوع به نارگل مربوط نبود گفت: آخ نیا نکهیا با
که مادر   یدونست  یسال نم  ۲۳کنه.حاال درسته  یم یزندگ   کایکه آمر یخاله دار  هی دونمیام م بهیغر
 . یبدون دیبا گهیاالن د یول یدار 

 

 .دی بغض ته گلوم چسب  یاگه بگم ناراحت نشدم دروغ گفتم و حت  دیشا

موضوع به تو   نیگفت:نارگل ا  اریمه هویخشم و غم به نارگل نگام کردم که همه سکوت کردن و  با
 نداره. یربط

 

با بغض گفتم: فکر کنم مادرت   ی. از جام بلند شدم و  همون طور دیلرز یام از شدت بغض م چونه
 !یکنه بنداز  یکه ناراحتشون م ییزای چ ادیرو  گرانید دی نداده که نبا ادی بهت ن

 

  یخداحافظ یصبح برا  یخونه ول  رمی . من مای و گفتم: دستت درد نکنه وان ایرو کردم سمت وان بعدشم
 . امیم
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 هیدختر خانم  نیحاال ا ونایبا گفت: وراه افتادم به سمت در...اما چند قدم برنداشته بودم که با بعدشم
 ؟؟ یر یم یگفت، تو کجا دار  یز یچ

 بار امروز شکست!  نیدوم یکه حس کردم دلم برا دی رو گونه ام چک  اشکام

 

 . رمیمن م یبابا ول دیببخش-

 صبر کن.   ونای: واریمه

 

دم در،  میدیرس  یندادم اما اون دنبالم اومد و وقت  تی تلنگر بود اهم نیکه برام ع اریحرف مه  به
 خوام برم.  یم  ؟؟یایبرگشتم سمتش و گفتم: چرا دنبالم م

  نمشیب یآروم م یل یخ  یلیبار بود که خ نی کرد. فکر کنم اول  ینگام م  یساکت و آروم ی افهیبا ق  اریمه
 تعجب داشت.  یو جا

 رسونمت خونتون.خوبه؟؟  یباشه.من م  -

کنه من   ینامزدت االن فکر م  شی همرامه. درضمن برو داخل پ نی تکوم دادم و گفتم:  من ماش سرمو
 خودم.  یقراره تو رو بدزدم برا

 

   ه؟؟یمشکوک بهم نگاه کرد که گفتم: چ اریمه

 رسونمت.  یبعدش من م    نگیتو پارک میزار  یم نتویآروم شد و گفت: ماش  دوباره

 رم.   یچشمامو بستم و گفتم: من خودم م تیعصبان  یرو از

 خوام باهات حرف بزنم. یم -

 بسه.  یبار باهام حرف زد هیتو امروز  -



 یگرفتن آن شوخ  یجد

106 
 

 

 امروزم بد بود؟ یبا شک گفت: مگه حرفا یجور  هی

 

بگم  نکهیا ای ومدیخوشم ن نهیب  یامروز گفت منو به عنوان خواهر م  نکهیتونستم بهش بگم از ا ینم
 بود همش تو ذهنمه. یکه فقط شوخ  اریحرف کام 

 

 حال زار گفتم:  با

 لطفا بزار تنها برم. اریمه -

 تو هم لطفا بزار برسونمت. -

 گفتم:باشه. نیهم یبود و برا  دهیفا یبحث ب  یانگار 

 

  یلبخند واقع هیبار   نیاول یبه صورتش داد و جالب بود که برا  یخاص  ییبایزد که ز  یلبخند بعدشم
 داده بود. لمیتحو

 

 روشن کرد و راه افتاد.  نویبالفاصله ماش  میشد  نیسوار ماش یوقت

 شروع کرد به حرف زدن؛  میشون دور شد  ای وان یکه ازخونه  کمی

نازتو بکشه ها. االن   ستین یشوهر کس یخونه  یها! فردا ، پس فردا رفت یباش یانقدر ناز ناز  دینبا -
 رسونمت.   یو دارم م دمیمن اومدم نازتو کش

 

 دلم شروع کردم به حرف زدن؛ یرخ صورتش نگاه کردم و منم تو مین به
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که که تا   یکاش تو باش  یتو باشه. ا یخونه  ،ی زن یکه ازش حرف م یشوهر  یکاش اون خونه  یا -
 ! یابد نازمو بکش

 

 که تو دلم زده بودم فکر کردم؛ یبه خودم اومدم و متعجب به حرف هوی

 

 گرفتم. اری رخ مه میاز ذهنم رشته افکارم پاره شد و نگامو از ن  ایوان یعبور صدا و جمله  با

 《بشه ک یهم نکن که اون بهت نزد ی. کار یبش کینزد  ار یبه مه  دینبا تو》

 حرف دلم؟؟؟   ایدادم  یگوش م ای به حرف وان  دیبا یعنی

 خواد  ؟ نکنه دوسش دارم؟؟؟  یرو م  اریشدم؟ چرا دلم مه   ینجور یچرا من ا اصال

 آورد. رونیمنو از فکرم ب  اری مه یزنگ گوش یصدا

 

 جواب داد؛ عیسر شیصفحه گوش  دنیبا د اریمه

 الو آقا محمد؟  -

- ............ 

 رسونمش خونتون. یبله همراه منه. من م  -

- ........... 

 چشم. خداحافظ.  -

 

 بگم ؟ یز یچ هیرو قطع کرد بهم نگاه کرد وگفت:    یگوش یوقت
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 ممکن بود.  ریحرف غ  نیحرف بزن و منم گوش بدم اما گفتن ا میخواست بگم تو تا عمر دار یم دلم

 بگو! -

خودش. دوست   یخونه  رهیشون بمونن. نارگل هم داره م اریکام یبابا و مامانت قراره امشب خونه  -
 شون؟  ایوان  یخونه  میبرگرد یدار 

خوام برم    ینگاه کردم و گفتم: نه. م میشد یها که ازشون رد م ابونیبه خ ن یماش ی شهیش از
 خونمون. 

 

 خونتون؟  امی من ب یدیخب! پس اجازه م  یل یو گفت: خ د یکش یکش دار  نفس

 

 《اری:مهکاور》

 ؟؟ی ایبرگشتم سمتش که فکر کنم ستون فقراتم از کار افتاد: چرا ب  یجور 

 . گهی. اخه خدمتکارتون هم رفته دیچون تنها نباش -

 

  اریکام یعروس یکاش اون روز، تو  یجفت کردم و از ته دل آرزو کردم ا گهیهامو با حرص به همد لب
بشر با کاراش و رفتاراش منو   نیبشم و حاال ا ریزد که باعث بشه من با خودم درگ یاون حرفو نم

 قرار بده. ری تحت تاث شتریب

 زنم ها!!!  یم تار یبرات گ ام یاگه ب  نیبب ام؟؟؟ین -

 

با من؟؟؟ تو رو خدا باهام خوب نباش. اصال مثل روز اول بهم اخم  یکن ی م ینجور یچرا ا یلعنت
 کن،خشک رفتار کن ،فقط خوب نباش. 
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 گفتم: باشه. فقط به بابام بگو.  ناچار

 چشم. -

 

اتاقم و  یراست رفتم تو کیپارک کرد و منم رفتم داخل خونه و  نویماش  اریخونمون ، مه  میدیرس یوقت
 لباسام.  ض یشروع کردم به تعو

 

 در زد. ار یو خواستم شال بزارم که مه  دمیپوش یبلوزو شلوار سرمه ا  هی

 ونا؟ یو -

 

شد. اسم  یم  قیکه با صدا زدنش به وجودم تزر یکل وجودم رو فرا گرفت. حس یشگیحس هم   بازم
 حس معلوم بشه.  نیزود اسم ا  یلیخواد خ یحس برام معلوم نبود اما..دلم م نیا

 . امیاالن م -

 

 تو حال نشسته.  اریمه  دمیو د نیشالم روگذاشتم و رفتم پا یوقت

 کو؟  تاری گفت: پس گ دنمید با

 . ارشی.خودت برو ب ستیانداختم و گفتم: دست من که ن مینگاه به دست خال  هی

 با خنده گفت: باشه. اریمه

 

 گرفته بود دستش. تارویرو به روم نشسته بود و گ  قایمبل نشسته بودم و اونم دق یرو
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ماچ گنده هم بزارم رو لپ   هیدلم خواست بغلش کنم و   دمشیژست د نیبا ا ی وقت  یچرا ول دونمینم
 نازش! یها

 

 و شروع کرد؛  دیکش یق یعم  نفس

 

 صداش که شروع کرد به خوندن منو به وجد آورد.  هویبودم که  تارشینواختن گ محو

 اهنگ خودش بود. یخوند که انگار  یاهنگ رو م یجور  اریمه

دادم بس   ینم   تیزدنش هم اهم تار یبه گ گهید یه صورتش و گوشام با صداش همراه بود. حتب نگام
 خودش قشنگ بود؛ یکه صدا

 

 قلبم ی جا هیتو قرصه،  یجا

 قلبم یعشقم،خدا ی قبله

 قلبت  یجا هینگهدار،  جامو

 قلبت  یباشم با صدا زنده

 مرا  یمرا، دل تنها یبکشان پا  ایا،دریدر

 عشق ... یا

 تو  ی همه ارزان ای دن ایدن

 عشق،  یتو ا یمن خانه  دل

 مرا یمرا، دل تنها  یبکشان پا  ایدر ا،یدر
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 جان یعشق،ا یا

 تو  یهمه ارزان  ای ا،دنیدن

 جان یعشق ا یتو ا یمن خانه  دل

 ........... 

 

  تاریخوب گ یل یگفتم: تو نه تنها خ غیبا ج یدست زدم و همون طور  غیاهنگش تموم شد با ج  یوقت
 .یهم دار  یقشنگ یبلکه صدا ،ی زن یم

 

 ! یآبج میشما کیو گفت: کوچ نیبا لبخند سرشو انداخت پا اریمه

 

که   نیلبم پاک کرد و به جاش سرمو انداختم پا یپاک کن از رو هیرو مثل  لبخند《ی آبج 》ی واژه
 شده؟ یز ی با شک گفت: چ اریمه

 

و  هیدونم چ یو خودم نم  شهیم  جادیکه تو وجودم ا ییاالن از تموم حس ها ن یخواست هم  یم دلم
ممکن   یحرفاست! حت  نیبدم، اما اون...اون مغرور تر از ا  حی براش توض اد یرو با فر هیچ لشیدل

 کنه که همه بفهمن.  یبشه و کار  یعصبان 

 وجودم خودم پنهان باشن و خودم هم سکوت کنم. یحس ها تو نیبهتره تموم ا پس

 باشه.   اریحس ها، بخاطر حرف کام نیتموم ا دیشا اصال

 

داره اما، چرا  یخنده دار   تیشخص  اریدونن که کام  یم هیکرد! هم من هم بق  ی فقط شوخ اریکام اما
 قرار گرفتم!؟ شی شوخ ری من تحت تاث
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 ودم دست بکشم و بهش نگاه کنم؛ زد و باعث شد از کلنجار رفتن با خ  یحرف اریمه

 ؟ یرو بگ  قتیحق ید یبپرسم قول م یز یچ هی -

 

 باال انداختم و گفتم: آره.  یا شونه

 ؟یهست یتو...تو عاشق کس -

 

 . ستمین یبرام نامفهوم بود. آخه من که عاشق کس حرفش

 ؟یکرد یفکر  نی: چرا همچدمی پرس زیر یچشم ها با

 

بعدش نظرم   یخونده بودم. ول ی سال روانشناس  ۲رو گذاشت رو مبل و گفت:من   تاریتر کرد و گ  لباشو 
  یعملکرد ها یسال برام مونده، به عالوه  ۲ یکه تو یرشته دادم. بخاطر همون علم ری عوض شد و تغ

 کردم.  یفکر  نیخودت همچ

 

 ندارم.  یگفتم: اما من که عملکرد خاص دیترد با

اومد تو ذهنم و گذشت. درست   یفکر  هی. من فقط یموضوع فکر کن نیبه ا ستی ن ازیباشه. اصال ن -
 گذشت.  ش یتو روز عروس  اریکه از ذهن کام یز یمثل چ

 نرفته که؟ ادتی
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بود اما من که عاشق   نیمنظورش هم  یباشه که ممکن من عاشق اون باشم؟ انگار   نیمنظورش ا نکنه
 ! ستمین اریمه

 

 بود.  یشوخ کیکه  ادمهی  نمینرفته. ا ادمیگفتم: نه  اریدهنمو قورت دادم و در جواب به مه آب

 

خوب   یل یکنم اما.. خودم و خدا خ یگفتم که مطمئن بشه من بهش فکر نم  د یاخرمو با تاک ی جمله
 . رمی با خودم کلنجار م اریکه من هر لحظه در مورد مه میدون یم

 

 

. هنوزم  ستی به من مربوط ن یسکوت گذشت گفتم: اون شب راجب نارگل گفته بود  یکه تو یمدت
 ست؟؟؟ ی به من مربوط ن یگیم

 

خواستم راجبش بگم  یبرداشت و بازش کرد و در ادامه گفت: امروز که م زیم ی شکالت از رو هی اریمه
 داده. حی که مامانم توض یاما خودت گفت

 بده.  حی ضکج کردم و گفتم: خب االن خودت تو سرمو

بدم که  حی تونم توض  یقدر م  نیگفت: فقط هم یرو گذاشت تو دهنش و  و بعد از  مکث شکالت
 .میبه هم ندار یعالقه ا چیهر دوتامون ه یعنیاون..

 

هستش که  یچه جور عالقه نداشتن  نیشدت تعجب حس کردم شاخ در آوردم و گفتم: هان؟؟ ا از
 کنه؟  یم یهمه جا خودشو نامزدت معرف 

 . یناچار  یو بعدش گفت: از رو ونیزیتلو یهاشو تنگ کرد و چشم دوخت به صحفه  چشم
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 ؟یتو هم ناچار  یعن یگفتم:  یسوال  یلیخ

 از نارگل.  شتریب -

 

 بده منم ادامه ندادم.  حیتوض  نیاز ا شتریخواست ب  ی چون خودش نم  یچرا، ول دمیفهم ینم واقعا

 

//////// ////// //// ///////// //// / 

و سوار    اریمه  نیرفتم و خودمو رسوندم به ماش  رونیو از اتاقم ب دمیلباس ساده پوش هیبا عجله  صبح
 شدم.

 

 .یومدیتر م ری د یزاشتی گفت: م  اری سوار شدم مه یوقت

 نگاش کردم و با خنده گفتم: مسخره!  یچشم ریز

 

 نگفت.  یز یبه فرودگاه چ دنیو تا رس دیفقط خند اونم

 

 

 گرم بغل کردم و گفتم: مراقب خودت باش.  یلیرو خ   ایوان

 ازم جدا شد و گفت: تو هم مراقب خودت باش.  ایوان

 زدم و گفتم: خوش بگذره.  یلبخند
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 اعالم کردن و اونا هم رفتن. مایپرواز هواپ یبرا میکرد   یخداحافظ اریو کام ایهممون از وان  یوقت

و    اریکه کام یهفته ا کی نیتو ا  میش  یو گفت: خوشحال م اری از رفتنشون بابا روکرد سمت مه بعد
 ما.  شی پ یایب  ستن،ین  ایوان

 زنم.  یم ی سر  هی امیخونه، م نی که شما بود ی. حاال هر موقع اگهی: نه داریمه

 .شهی. دلمون تنگ مایحتما ب : مامان

 

. منم که تنهام حوصله ام  ای ام گفتم: اره حتما ب یفکر نکنه که من از اومدنش ناراض اریمه  نکهیا یبرا
 . رهیسر م

 

 برم شرکت.  دی االن با یزد و گفت: چشم. ول  یلبخند اریمه

 ...خداحافظ.گهید میخب پس ما هم بر  یلی: خبابا 

 جان.  ار ی: خداحافظ مهمامان

 . نشیلب گفت و بعد رفت سمت ماش  ریز  یخداحافظ اریمه

و به محض بستن    نیو نشستم تو ماش نیشد، پشت سر مامان رفتم سمت ماش  نشیسوار ماش یوقت
 روشن کرد و راه افتاد.   نویدر، بابا ماش 

 

 کارخونه.  رمیخونه. من م   نیخونه بابا به مامان گفت: شما بر  شیپ  میدیرس یوقت

 : باشه.  مامان

 : خداحافظ بابا جون.من

 : خداحافظ. بابا 
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 *** 

 پر از ژله و بعد گذاشتم تو دهنم.  یکاسه  ی رو فرو بردم تو قاشق

 

اتاق   یکه تو ایو لبتاپ وان  زیم یکردم نگام افتاد به رو یخوردم و اطرافم نگاه م   یکه ژله م ینجور یهم
 من جا مونده بود. 

 کنار تختم و رفتم سمت لبتاپ و روشنش کردم؛  زیژله روگذاشتم رو م ظرف

 

زدم و   یبود لبخند  ای و وان اریکام یلبتاپ که عکس دو نفره  ی نهیزم  ریروشن شدن لبتاپ و تصو با
 شدم.  ریبعدش وارد پوشه تصاو

 

 شد.  میباعث خوشحال د یعکس که شا کیبه  دم یعکس هارو گذروندم، رس کمی  نکهیاز ا بعد

 . یکاله قرمز رو سرش بود و لباس قرمز ومشک هیاخم کرده بود و  بایکه تقر  اریاز مه  ی عکس تک هی

 

 تو لبتاپ بود.   اریاز مه  یعکس تک   نیبود اما.. فقط هم  یعکس ساده ا درسته

  مویلبتاپ رو خاموش کردم و گوش م،یعکس رو فرستادم تو گوش نکهیبرداشتم و بعد از ا موی گوش عیسر
 زوم کردم؛   اریرو عکس مه  برداشتم و

 

اومد تو ذهنم و گذشت.درست مثل   یفکر  هیزده بود اومد تو ذهنم:) من فقط  شبیکه د یحرف 
 نرفته که؟( ادتیگذشت.  شیتو روز عروس   اریکه از ذهن کام  یز یچ
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 بهش دارم؟  ییحس ها هیکرده بودم که فکر کرد  کاریبهم گوشزد کرد ؟؟؟ اما مگه من چ یعنی

 دارم؟؟  اریبه مه   ییحس ها هیشد که من االن  یچ اصال

 

حس   نی ا لی نداشت که باعث تشک یعملکرد چیتا االن، اون ه  دمشیبار د  نی اول یکه برا یروز  از
 حس ها شد؟؟؟  نیا لیباعث تشک  اری حرف کام یعنیمن بشه. پس  یها

  دیحال من شد. شا نینبود که باعث ا اری! من مطمئنم که فقط حرف کامستین نطوریهرگز ا نه
 شد.  ینم ینطور یهم باهام انقدر خوب نبود من ا اریاگر...اگر مه

 !( یآبج میشما کیسرم اکو شد:)کوچ  یکه به کار برده بود تو یو واژه ا اری مه یجمله  

 !!!!!!!! ی،  آبج  ی،   آبج  ی، آبج   یآبج 

 .!؟ نهیب  یخواهر نداشته اش م  یکلمه رو به کار برد؟؟؟چرا اون روز بهم گفت منو به جا نیا چرا

 

 ؟؟ یهست یاش اومد تو ذهنم: ))تو...تو عاشق کس  گهید یزار سرمو تکوم دادم که دوباره جمله  با

عملکرد  یسال برام مونده، به عالوه  ۲اون  یکه تو یخوندم .بخاطر همون علم  یسال روانشناس ۲ من
 کردم((  یفکر  نیخودت همچ یها

 

 !باشه《عشق 》دارم  اریکه به مه  یکه اسم حس دونمیم  دی. بعستین  ینطور ی! اصال انه

تموم    بیحس عج  هیکنه  یصدات م  یوقت  یحت ،ی باش یک یعاشق  یجا خوندم که وقت هی... اما
 .رهی گ یوجودتو فرا م

 شد .  قیبه هم بهم تزر هیحس شب  هیمثل من که هر دفعه صدام کرد  درست
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 واقعا دوسش داشته باشم؟؟؟؟اما..اما اون با نارگل هست.  نکنه

  ینشم و کار  کیهم گفت بهش نزد ای وان یباهاش هست. حت  یناچار  یخودش گفت که ازرو یول
کنم و دست خودمم  یعمل م ایبشه! اما من با کارام دارم بر خالف حرف وان   کینکنم که بهم نزد

 ! ستین

 

 روشن کردم و دوباره به عکسش نگاه کردم.   مویگوش

 

با خودم گفتم  دمتیرستوران د  یکه تو یلب شروع کردم به حرف زدن: اون روز  ری زدم و ز  یپوزخند
  دیبهم گفت نبا میمستق ری به صورت غ  ای. بعدش وانیهست یشعور یچه پسر گند دماغ و مغرور و ب 

.  مونهی م ادمیرو  یکن  ری اونجا س دینبا گهیکه اون شب زد و گفت د یحرف   شهیبهت فکر کنم. هم
شناخت اول باهاشون   یتو اد،یدخترا خوشت نم  یچون از بعض یبهم گفت ،یباهام خوب شد  عدشب

 یبهتره تو یگفت. بهم یبرام لباس انتخاب کرد ،یکردن باهام اومد دیخر ی. برایکن یگرم برخورد نم 
  ،یزد تاریدادن. اون شب برام گ تی اهم یعنی نیلباس مناسب بپوشم و ا هی  ای و وان  اری کام یعروس 

  یست ین یعاشق کس   دمیبود که اون شب فهم نینداره. مهم ا  یاما..اشکال یدرسته دلمو شکونده بود
تفاوت   یحس و ب  یب  ارینسبت به حرف کام  ی. روز عروس یزن یمادرت م یعاشقانه برا یل یرو خ  تاریوگ

 . درست برعکس من! یرفتار کرد

 

 

 

 

 (شعیپارت بعد گفته م ی)دوستان حرفاش ادامه داره که تو
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 《داره  اری از مه ونایکه و ی: عکس کاور》

 ... یدونیخواهرت م  یمنو جا یو گفت یکرد یازم معذرت خواه یبعدًا اومد 

 

حرفم شروع کرده بودم به  یو کجا یاز ک  دونمینم  یشد .حت  دیام شد هیدم،گریحرفم که رس  ینجایا به
 کردن. هیگر

  ینفر  نیگفت، تو اول یشون و نارگل بهم اونطور  ایوان یخونه   میکه رفت  یادامه دادم: روز  یهمونطور 
و   یزد تاری بار دوم برام گ یبرا ی. بعد اومد یغم و غصه تنها نزاشت  یو منو تو ی که دنبالم اومد یبود

حسم  مداشته باشم، دوست داشتم که بهت بگ یکه بهت حس  ی! شک کردی. شک کردیاهنگ خوند
 نشه!  چوقتی شد و فکر کنم ه  یاما..اما نم  هیبهت چ

 

 عکس درد و دل نکنم.  هیبا  نیاز ا شتریانداختم کنار تا ب مویدهنم و گوش یگذاشتم جلو دستمو

 

گونه  یمامان که دهنش از شدت تعجب باز مونده بود و اشکاش رو ی افهیبا باز شدن در و ق   کارم
 شد.  یکی اش روانه بود 

 

 کاش در اتاقم بسته بود. یترس اشکامو پاک کردم و از ته دل آرزو کردم ا با

که..از زبونت   یی! بگو..بگو که..حرفاونایگفت: و دهیبر دهیچشم هاشو بست و بر مامان
 ..ا..اشتباه بود.بگو!دمیشن

 

 گاز گرفتم و سکوت کردم.  نمویو در جواب لب پا  دمیرو باال کش دماغم

 تخت نشست.  یبا غم سرشو تکوم داد و اومد سمتم و رو مامان
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 !؟یغم زل زد بهم و گفت: تو..عاشق شد با

  یبه عشقت برس  نکهی. اما به اونای شک ندارم و  یعاشق شده باش نکهینگفتم که ادامه داد: به ا یز یچ
 شک دارم.  ادیز  یلیخ

 

کنم و دستمو  هیبود که بلند گر ن یکه تونستم بکنم ا یپتک خورد تو سرم و تنها کار  نیمامان ع  حرف
 قلبم. یبزارم رو

 

 تو بغلش و موهامو نوازش کرد.  دیمنو کش د،یکه حالمو د مامان

نارگل   دیتو رو دوست داشته باشه. اصال شا  اری مه دینکن. اصال شا هیگر ینجور ی. اونایبرات و  رمی بم -
 سمت تو.  ادیکنه و ب رونیب  شی رو از زندگ

 

  دونمینم لشمیزدگفتم: اما اون.. ناچاره که با نارگل باشه. دل یموج م هیکه توش غم و گر ییصدا با
 مامان!

 

 نکن.  هیدل مادر.گر زیبرات عز  رمی بم -

 

 پسر ...  هیمنو از خودش جدا کرد و گفت: خودتو بخاطر  ادیام بند نم هیگر دیکه د مامان

 برام باشه! یپسر معمول هیفرا تر از  گاهشیوسط حرفش و گفتم: فکر کنم جا دمیپر
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عشق  هیقلبت به عنوان  یاون تو گاهیخب! اصال جا یل یلب باالشو گاز گرفت و گفت:خ مامان
 .یار یبه دستش ب یتون  ینم ینجور ی. اما ایهستش و تو هم عاشقش

 . ارمیبه دستش ب تونمیجوره نم چیپوزخند گفتم: من ه  با

 

 ؟ یابروشو انداخت باال و گفت: مطمئن یتا هی مامان

. تنها  شهی نم  یو بگ یکن هینه گر  یبه آرزو هات تالش کن   دنیرس یبرا دیتکوم دادم که گفت: با سرمو
 بود که بهت بگم، بخاطرش تالش کن.   نیهم ادیازم بر م  تی موقع نیکه تو ا یکار 

 

 زد و با بغض از اتاق خارج شد.........   یلبخند میسوال ی  افهیو ق  یاشک یدر مقابل چشم ها بعدشم

 

 

  نیرفتم پا یخارج شدن از اتاق رو نداشتم اما، از صبح تا االن تو اتاق بودم و اگر االن نم  ی حوصله
 کرد.   یبابا شک م

 . دمیکش ی بود خجالت م دهیمامان موضوع رو فهم نکهیاز ا یکاف یاندازه  به

 

 . نیو رفتم پا دمیبه سر و روم کش  یدست

هم  یو مامان چشم هامو بستم و لب هامو رو بابا  یمکالمه  دنیو شن ییرایبه پذ دنمیمحض رس به
 فشار دادم.

 .ادی که واسه شام ب  اری: زنگ زدم به مهبابا 

 .یکرد یبعد دعوتش م  یگرفت یاز ما م ینظر  هی: مامان
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 ! نجایا ادی ب  یگفت یزود تر از من م شهیکه هم  ن؟؟؟خودتی: شما مگه باهاش مشکل داربابا 

 ؟ ی:نه چه مشکلمامان

 ؟ یتو مشکل ندار  ونایو

 .: نه مامان جان من

 برسه!  گهی.فکر کنم االن دگهی: خب دبابا 

 

کنم! از  یسخته برام که دوسش داشته باشم و نتونم کار   یلیخ  نیرو به رو بشم.ا  اریقرار بود با مه بازم
 .مشیدید  یبار دوم بود که م یبرا   نیرفتن ماه عسل ا  ای و وان  اریکه کام  یروز 

 

تا   ستادمی خوردن زنگ و باز شدن در توسط خدمتکار، مامان   و بابا رفتن استقبال و منم همونجا ا با
 خودم روآماده کنم تا دوباره شک نکنه بهم!

 

 دمیدر و د کیرفتم نزد بایبود رو پاک کردم و بعدش تقر  زشی ر یچشم هام آماده  یکه تو یاشک
 ؟ یخوب  گفت: سالم دنمیداخل و با د ادیداره م اریمه

 .یسالم. ممنون. خوش اومد -

ما. پس چه  شیبار اومد پ  هیفقط  اری رفتن و مه اریو کام ایگفت: من گفتم االن چند روزه که وان  بابا
 .گردنی فردا برم  ایو وان  اریامشب دعوتش کنم. هر چند که کام یبهتر که برا

 

 تعجب گفتم: واقعا؟  با

 : اره.  مامان
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زد و گفت:   یکه مامان لبخند می نگاه کرد یمامان، هممون با تعجب به گوش یزنگ گوش یصدا با
 مائده اس.)خواهرش( 

 بلند شد و رفت تا حرف بزنه. بعدش

پر   ینگاه ها یول  اری مه یمعن  ی ب یو بابا. در واقع من موندم و تحمل نگاه ها اریموندم و مه  من
 خودم.  یمعنا

شده؟؟؟؟   یپر از غم اومد که بابا گفت: چ یهره چقدر تو سکوت گذشت که مامان با چ دونمینم
 نا؟؟ یم

 باشن.  ششیرو نداره که پ ی: مائده قراره عمل بشه. کسمامان

 .؟ چکسی ه یعن ی: بابا 

 .ششی برم پ  دی.باچکسیه-

 .یبر  شهیکه نم: تنها  بابا 

 اقا محمد.  نی: به نظرم بهتره با هم براریمه

 بهتره.  ینطور ی: اره امن

  ییبود و رسوا  اری داشت راجب مه  یبهم نگاه کرد و از نگاش خوندم که اگر االن حرف یچشم  ریز مامان
 من!

 ؟ یچ  ونایبر خالف تصورم گفت: پس و مامان

 کشه. یطول م یل ی.انجام کاراش خادیتونه ب یکه نم  ونای: وبابا 

 .شهیسخت م یلی بمونه براش خ  نجایپر معنا گفت: اگر ا مامان

هستم.   اریکام  شی . منم که اکثر روزامو پاریو کام ایوان یخونه    رهیخانم؟ خب م   نایم  ی: چه سختاریمه
 مونه. یتنها نم   نیمطمئن باش
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 نیمنو به ا یکه تو همه جا هست نیمونه؟ هم یمن هستم تنها نم  یگی! بعد ماریمه ییماجرا تو کل
 روز انداخت. 

تو   میریکه ما م یمدت  یکردم که بابا گفت: پس تو یم یو با انگشتام باز  نیکه سرمو انداختم پا من
 ونا؟ یشون. باشه و ای وان شی بمون پ

 چشم بابا جون.  -

 

 . میتا غذا بخور یغذا خور  زی سمت م مینگذشته بود که خدمتکار گفت غذه حاظره و ما هم رفت یمدت

 

خوردم .از بس فکرم در   هیکوچولو ساالد الو هیغذا بود اما من فقط چند قاشق ساالد با  یکل زیم سر
 غذا خوردن نداشتم. لیم یداشتم شده بود که حت ش ی که در پ ییروزا ریگ

 ؟؟؟؟؟ یبابا گفت: چقدر کم غذا خورد 

 ندارم بابا جون. لیگفتم: م یلبخند مصلحت  با

  ینگام کرد و بعدش گفت: خب اشکال قیمامان دق ینزد ول  ینگام کرد و حرف یچشم ری ز اریمه
 کم غذا خورد. دیشب با ینداره.برا

 

  رمیغم بزرگ گفتم: من م هیراحا و البته  الیباشه و من با خ   الیخی که مامان زد با عث شد بابا ب یحرف 
 تو اتاقم.

 

 

 《و نارگل  اریکاور:مه 》
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  """""""""""""""""""""""""""""" 

 بود.  یبس که قاط  دمیفهم ینم  یچ یحس و حالم ه از

و   ایطرف اومدن وان هیاز  کا،یطرفقرار گذاشتن رفتن مامان و بابا به آمر هیاز  ار،ی طرف داستان مه  هی از
 . اریکام

 

 . دیرماشدن در ، نگام و از پنجره گرفتم و برگشتم سمت در و گفتم: بف  دهیکوب یصدا با

  یتخت نشستم و بعد گفتم: کار  یو رو نیورود مامان به اتاق، خجالت زده سرمو انداختم پا با
 ن؟یداشت

من  ؟؟یناراحت  ؟؟؟چرایخور   یدل مادر چرا غصه م ز ینشست و گفت:عز شمیپ  متیبا مال مامان
 .دنیبه عشقشون رس هیکه بق ی! همونطور یرس  یمطمئنم  حتما به عشقت م

 

 .شهیختم م  یعشقا به تلخ یخوندم، بعض  ییجا هیو گفتم: اما  دمیخند تلخ

 .نجایا انیشب م  یو گفتن برا دنیرس  اریو کام  ای. وان ستیتو جزو اون دسته ن یانشااهلل برا -

 تکوم دادم و گفتم: خوبه!  سرمو

 .ادی هم م اریدستشو گذاشت رو شونه ام و با لبخند گفت: مه  مامان

 گفتم: اون که همه جا هست!  یحوصلگ یب  با

 ؟؟ یستیخوشحال ن   شین یب یم شهیهم نکهیاز ا یعنیبا تعجب گفت:   مامان

 کنم.  یشه، اما تحمل م   یمامان و گفتم: نه. حالم بد تر م یزدم و بعدش زل زدم به چشم ها پلک
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 بگم؟ یز یچ هیب!فقط خ  یلی: خ مامان

 بگو.  -

 !یحرفات عشقتو نشون بد یحت ای نکن با کارات و رفتارات  یسع چوقتیه -

 تعجب نگاش کردم و گفتم: چرا؟؟ با

 بهتره. ینطور یزد و گفت: ا یلبخند مامان

 داغون بشم بهتره؟ نکهیا -

 بهتره.  یچشم هاش پاک و ساده بمون شی پ نکهیغرورت نشکنه بهتره.ا نکهیبهتره.ا یترد نش نکهیا -

 

 شب آماده شو.  یبگم که مامان گفت: برا یز یدهنمو قورت دادم و خواستم چ آب

 

 .تکوم دادم و اونم از اتاقم خارج شد  سرمو

 

 آب داغ آرومم کنه و حالم رو عوض کنه.  هیاالن   دیشا

 رو برداشتم و رفتم سمت حموم. میزرشک  ی حوله

 دوش!  ریآب رو باز کردم و رفتم ز  ری وارد شدم ش یوقت

 

و  میتا اخر جلوه ندم که دوسش دارم؟ حاال اومد دیمن با یعن یمامان درست بود؟؟؟ یواقعا حرفا 
 سکوت کنم؟؟؟؟ دینکرد من بازم با دایذره عالقه رو هم نسبت بهم پ  هی یاون عاشقم نشد و حت 
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 زد!  یحرف   نیسواله که چرا مامان همچبرام  

 

 

 گذاشتم.  یشال مشک ه یو  یمشک  یبا دامن شلوار   دمیبلوز قرمز که تا کمرم بود رو پوش هی

 کنم تا خوشگل بشم. شیآرا کمیگرفتم  میتصم

 

 

  عیرژلب ما هیقرمز رنگم رو هم زدم. در اخر  یو رژگونه  دمیو خط چشم کلفت کش  ملیکرم با ر هی
 هم زدم.  یشیقرمز آت 

 درست رو به روم نشسته.  میرج طانی به خودم کردم و حس کردم ش  ینگاه

 زدم.  یکالباس  عیو رژلب ما ملی رو پاک کردم و به جاش فقط ر شمیآرا عیسر

 

  یخورده شد و زهرا خانم خواست بره باز کنه که گفتم: من باز م  فونی زنگ آ ،ییرای تو پذ دمیرس یوقت
 کنم.

 شاد بود! شهیهم  یبود.لعنت ار یخندون  کام یچهره  دمیکه د یز ی چ نیو اول فونیرفتم سمت آ بعدشم

 جواب دادم؛  عیسر

 . دیبه به ! عروس و داماد خوشگلمون. بفرما -

 و منم در رو باز کردم.  دنیخند اونا

 

* 
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به   یزدن اما من سکوت کرده بودم و فقط و فقط هر از گاه  یو همه حرف م میهم نشسته بود دور
شد به حسم نسبت بهش اضافه بشه و  ی باعث م یکردم که حت یدقت م  اری مه یحرکات و نگاه ها

 . اریمن به مه عی و سر ییهوی یعالقه  شیافزا یعنی نیا

 !وونهید دمیکنارم باعث شد به سمتش برگردم و گفتم: ترس  ایوان  ییهوینشستن   

 ؟ ینداره. حاال چرا ساکت یکرد و گفت: اشکال  یتک خنده ا ایوان

نداشت بهش بگم چون    یکه قبال بهم گفته بود، لزوم یی بفهمه، چون با حرفا  ای خواست وان ینم دلم
 مخالفه. 

 م؟؟ حرف بزن یگفتم: نه خب با ک  آروم 

 و گفت: با من! دیبه روم پاش  یلبخند ایوان

 نتونستم حرفمو بزنم.   اریکام یکه با صدا  میحرف بزن  ای بگم خب ب خواستم

 هاست.  یهم باشه، نوبت سوغات  ی :خب خب! نوبتاریکام

 کرده.  دیچقدر خر  اری کام نیبب  ی: وااریمه

 بود اشاره کرد. اریبزرگ که دست کام یلی خ لونیتا نا ۳بعد از حرفش به   اریمه

 . یدیخر  یچ مینی شوق گفتم: خب بده بب با

 

 هارو باز کردن. لونیاز نا  یک ی و با هم سر  ششی هم رفت پ ای زد و وان ا یبه وان  یچشمک  اریکام

 بلند بود.  یلباس مجلس  هیدر آوردن  لونیکه از داخل نا یز ی چ نیاول

 ...یمامان قشنگم که انشااهلل تو یبرا نی: اا یوان

 دخترش بپوشه.  یعروس  یگفت:انشااهلل تو اری مکث کرد و به جاش مه ایوان
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 اما من بغضم گرفت.  دنیخند همه

  یدل وامونده خبر داره؟ ک نیاز ا ی. اخه ک اری آرزومه بشم خانوم مه ییجورا هیکه من   دونستیم یک
  ستمین شی مثل چند وقت پ  نکهیکنه؟ چرا به ا   یبهم فکر م اریخود مه گذره؟اصالیم  یاز من چ دونهیم

 کنه؟ یفکر نم

 

گذشت متفاوت نشون دادم و  یکه تو دلم م  ییها زیرو مشت کردم و چهره ام رو نسبت به چ دستم
 زدم.  یلبخند

 . اریمه  یکفش  و کروات خوشگل برا هی نمیجعبه در آورد و گفت: ا هی ایوان

 زنداداش.   یدیچرا زحمت کش یبا خنده گفت: وا  اریمه

 ناز بود.  ی ل یرو به سمت بابا  گرفت که خ کیکت و شلوار ش  هی ایوان  بعدش

 .وناستیو  یهمش برا نیبزرگ رو باز کرد و گفت: ا کیپالست هی اریکام  بعدش

 مینشون بده.قا هیبه بق  زویرو گرفت سمتم و گفت: همه چ کیبلند شد و اومد سمتم و پالست بعدشم
 هاااا. ینکن 

 خب.   یلیرو ازش گرفتم و گفتم:خ  لونینا

 .کیتو پالست لی با لبخند شروع کردم به در آوردن وسا 

 ها! ستیحساب ن  نی. انیدیخر یچقدر براش سوغات  ی: وامامان

 

 

 

 《ونای :وکاور》
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 (شه یهم نوشته م  اری به بعد داستان از زبون مه نی)دوستان از ا

 

 

 بود . واقعا قشنگ بود.  یسانت ۷و پاشنه  دیصندل سف هیجعبه رو باز کردم که  هیاز همه  اول

 . نی برام بخر لهیهمه وس نیاصال الزم نبود ا ای لبخند گفتم: وان با

 جونم. ی اس آبج فهی : وظ ا یوان

 

کلوش و   یها نیو آست  یمشک یبا خال ها دیسف  زیشوم  هی دمیرو باز کردم و د گهید کیپالست هی
 بود. بای داره. واقعا ز یبلند

 بود.  دیسف یو دامن شلوار  دیهم شامل شال سف گهید یها کیپالست

 قشنگ بود. یلیکه برام گرفته بودن خ ییها لهیوس

 

 . ایکنار گفتم: بازم ممنونم ازت وان هیرو گذاشتم  لمیوسا نکهیاز ا بعد

 : قربونت.ا یوان

 من رفته ها؟!  بیپولش از ج  ؟یوقت از من تشکر نکن  هیگفت:  ی مصلحت هیبا گر اریکام

 .اریو من گفتم: از تو هم ممنونم کام میدیخند هممون

 ؟؟ی ایتو همراه من م شهی م  ونایجمله ام گفت: و انی به محض  پا اریمه

 گفتم: کجا؟؟  یج یدهنمو قورت دادم و شوکه با گ  آب
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 . ای اخه دوستم گفته تنها ن ادیکه همرام ب  ستین یاز دوستامه. کس یک ی ی: فردا شب عروس اریمه

 .دونمیباال انداختم و گفتم: نم  ابرو

 

حال من خراب تر   یگیتو نم  یرو به من داده بود. آخه لعنت شنهادیپ نیتجب آور بود که چرا ا برام
  یتو روز عروس اری به حرف کام شمیم کیهر بار که بهش نزد یکن یبا خودت فکر نم یلعنت شه؟یم
 کنه؟؟؟   یفکر م  شتریب

 شد.  ینم  کیبهم نزد چوقتیکنه وگرنه...وگرنه ه  یرو نم ییفکر ها نی! حتما همچ نه

 و با استرس رو به بابا گفتم: بابا برم؟   ناچار

 دخترم. یهر جور راحت -

 

 اد؟ ینارگل گفتم:نارگل همرات نم یچهره  یآور  ادی با

 . هینه رفته ترک -

 همرات.  امیاها. خب م -

 خب؟   ادیب  ونایکه انگار هول کرده بود گفت: چرا و ییبا صدا ایوان

 اد؟؟ یکه همرام ب  یرو سراغ دار  گهید یو گفت: تو کس ایبا خنده برگشت سمت وان  اریمه

 برو. خوش بگذره. ونای که قانع شده بود گفت: خب همون با و ایوان

 ی واقعا همه چ گهینامعلوم بود. د اریشدن من و مه   یمینسبت به صم ایوان یمخالفت ها نهمهیا لیدل
 . ایاز داستان وان و نارگل، اون ار یچشم هام نامعلوم شده! اون از داستان مه یجلو
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و حسم نسبت به   وفتهیب ییفردا شب چه اتفاق ها   یقراره برا دونمیاسترس دارم. نم  یل یواقعا خ 
 بکنه. ییها ر یچه تغ اریمه

 

 《ارمهی》

 خسته بودم.   یلیشرکت خ یفشرده  یشب شده بود و منم بخاطر کارا میو ن ۱۱ حدودا

گفتم: خب   یتک سرفه ا هیبمونن، من با   نایخاله م یخواستن خونه   یم ایو وان  اریکه کام  ییاونجا از
 زحمت رو کم کنم. گهیمن د

 امشب رو بمون. ؟یمحمد: کجا بر  آقا

 فشرده اس. یل یشرکت خ ی روز ها کارا نیبرم شرکت. ا دیبرم. چون صبح زود با دیبا گهینه د -

 . ستیکه ن یاجبار  گهیخب د  یل ی: خنایم خاله

خودم اما االن  یموقع ها برم خونه  نجور یا زاشتینم  چوقتیبار از خاله تعجب کردم. ه  نیاول یبرا
 تعجب داشت.  یحرفش جا

فردا  یکه هنوزم مثل اول چهره اش گرفته بود و گفتم: برا  ونا یجام بلند شدم و رو کردم سمت و از
 دنبالت.  امیم ۸شب آماده شو ساعت  

 ره گفت: باشه. چشم از چشم هام بردا نکهیبدون ا ونایو

 

  یاول نباشه؟ خب اونم جا یروزا  نیداره که ع یلیفهمم. اخه چه دل یکارا و حرکت هاش رو نم لیدل
 بتونم کمکش کنم.   دیپرسم که چرا حالش گرفته اس، شا یخواهرم، سر فرصت ازش م

 

 خودم.   یروندم سمت خونه   نیبا همه، از خونه خارج شدم و با ماش  یاز خداحافظ بعد
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 اما نبود.   ارم،یدر ب مویتا گوش  بمی به خونه، دست کردم تو ج  دنمیمحض رس به

 جا گذاشتم؟؟ نایا نایخاله م یخونه  یعنی

 . یجا گذاشت تویشلخته گوش  یگفت: آقا غی با ج ایزنگ زدم که وان  میبا تلفن خونه به گوش عیسر

 . رمشی گیم امیداره. فردا م یخنده گفتم: خب حاال چه اشکال با

 .باشه خداحافظ  -

 

 زنگ خوردن لبتاپ اومد؛  یعوض کردم که صدا ی و شلوارک مشک شرتیبا ت   لباسمو

 باهام تماس گرفته بود؟؟  یک یعنی

 شد. ان ینارگل برام نما یرفتم سمت لبتاپ و بازش کردم که چهره  عیسر

 

 ؟؟ یداشت یگفتم: سالم. کار  یفی خم ضعا با

 

نباشه، ما مثل نامزد   یخشکم نسبت به خودش عادت کرده بود. باالخره هر چ  ی به حرفا و رفتارا گهید
 بود. م یو خواه می. هر دوتا به اجبار با هم بودمیو عاشق نبود یواقع یها

 برادرت بود؟  شیپ  تیثابت موند و بعد گفت: چرا گوش هیچند ثان هی

 نشستم و گفتم: جاش گذاشتم. یصندل   یو رو دمیکش ییپر صدا نفس

 اها. خواستم بگم..بگم که بابام گفت... -

 هان؟ م،یوسط حرفش و گفتم: البد گفته زود تر عقد کن دمیحرص پر با
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رو پاک کرد و گفت:    ختیر یگونه اش م  یکه از رو  یو اشک  نیشرمسار سرشو انداخت پا نارگل
من عاشق تو ام؟   ی.فکر کردگهیتو ام د نی!؟منم ع یکن یرفتار م  ینطور یچرا با من ا ه؟؟یمن چ  ریتقص
 بودم و هستم. گهید ی ک ی . من عاشق رینه خ

 

 بود.  نینارگل هم برام سنگ یخورد بود و اصال قابل وصف نبود. حرفا یل یخ اعصابم

 آروم گفتم: بخاطر چهار تا دونه کاغذ مجبورم به زور ازدواج کنم. یصدا با

و از   یگند زد تی و به زندگ یبود ی ک یعاشق  نکهیتو بخاطر ا ؟یبلند تر ادامه دادم: اما تو چ یصدا با
. فکر کنم تفاوت  یازدواج کن یپسر که دوسش ندار  هی با  یور مجب  رونیب یاومد تی دخترونگ یایدن
 .میستی هم ن نیکه ع  میریگ یم  جهیباشه! پس نت  ادیز  یل یدو تا اجبار خ نیا

 

 ؟یندار  یکاره ام. کار  چیزد و گفت:اره حق با توئه. همه جا حق با تو و بابامه. من ه یپوزخند نارگل

 زدم: نه خداحافظ.  لب

 خداحافظ.  -

 .دمیرفتم سمت تخت و دراز کش  ،یر ی محض قطع شدن تماس تصو به

 هم فشار دادم. یگذاشتم رو چشم هام و با حرص فکم و رو دستامو
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 《و نارگل  اری: مهکاور》

 یبه عالوه  شهیم دهیو نارگل د ار یمه  ینامزد یاصل لی. چون دالشهیتر م یجانیه یبعد ی)پارت ها
 ( ونایو و  اریرفتن مه یعروس 

 با همون وضع و حال خوابم برده.  شبیزنگ خونه چشم هامو باز کردم و متوجه شدم که د یصدا با

 مواجه شدم.  اریکام یکه با چهره   فونیاز اتاق خارج شدم و رفتم سمت آ یخواب آلودگ با

 

 .ار یداخل کام ای سالم ب -

 خوام برم شرکت.   یچون من م ریبگ  تویگوش ای سالم نه ب -

 .امیباشه االن م -

زود   کمیگفتم:  اریبه در و بازش کردم و رو به کام دمیکردم و رس یو راهشو ط اط یرفتم داخل ح عیسر
 شرکت؟؟  یکه بر  سین

 .ختهی کار ر  یروزا شرکت نرفتم کل نینه بابا. انقد ا -

 اها باشه.  -

 خداحافظ.  -

 خداحافظ داداش.  -

 !یرفت از ته دل گفتم: خدا رو شکر که تو هست  اری کام یوقت

 

  دم،یپوش ی کت و شلوار مشک  هی نکهیصبحانه خوردم و بعد از ا هیخونه شدم و بعد از انجام کارام  وارد
 رو برداشتم و راه افتادم.  نمیماش چیسو
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* 

 سالم کردن و از جاشون بلند شدن. یورودم به شرکت همه کارگرا و منش با

)پدر نارگل( ییرضا یتماس با آقا هیاومد داخل و گفت: آقا لطفا  یاقم شدم، منشوارد ات یوقت
 .  نیریبگ

 تعجب گفتم: چرا؟  با

 زنگ زدن به شرکت و گفتن باهاتون کار دارن. نی ای ب نکهیچون قبل از ا -

 . یبر  یتون یباشه. م -

دادم و چشم  هیتک میرو چک کردم و امضا کردم و بعدش به صندل  زیم یاز همه اسناد و مدارک رو اول
 هامو بستم.

 رو بشنوم. شیشگیهم ینارگل و چرت و پرت ها  یدوست نداشتم االن زنگ بزنم به بابا اصال

 

بهتر از شما هست؟ در   ی.چه زوج یبا نارگل ازدواج کن دیخواست بگه : تو با  یم شهیمثل هم بازم
زارم اجرا،   یوگرنه اون چک و صفته ها رو م  یبا دخترم ازدواج کن یمجبور  یدونیضمن تو که خوب م

 پس به حرفم گوش کن و زود تر کاراتو بکن و با نارگل ازدواج کن. 

 

 

. اون چک و صفته ها، همش به نام من و  لرزوندیبدنم رو م یتک تک جمله هاش، تک تک سلول ها 
 . میمونی تا ابد تو زندان م اریاجرا، هم من هم کام زاشتی بود و اگر م اریکام

 رسم.  یجز ازدواج با نارگل نم یچ ی به ه زا،یچ نیهم با فکر کردن به ا شهیهم

اس ازدواج کنم  گهید یکیکه دوسش ندارم و عاشق   یبخاطر چهار تا چک و صفته با کس  دی! باهه
 .میری ،البته اگر دختر نبودنش رو فاکتور بگ
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 . دیو گفتم: بفرما رونی در از فکر اومدم ب یصدا با

 اومد داخل و گفت: آقا، زن برادرتون اومده. یمنش

 کنه؟  یم  کاریچ  نجایا ا؟یوان -

 شما رو.  ننیبب خوانی گفتن م دونمینم -

 . اریخب تو برو و بعدًا دو تا قهوه ب  یل یخ -

 چشم. -

هم اومد داخل و گفت:   ایرفتم سمت در و وان یکامال سوال ی افهیبلند شدم و با ق   یصندل  یرو از
 سالم.تعجب نکن، اومدم باهات حرف بزنم.

 !ینکرده بود نکارای. اما تا حاال از اای سالم وان -

 ! نی. حاال بشنهیبه هم  شیزد و گفت: خب االن خوب   یچشمک ایوان

 

 نشستم و گفتم: خب بگو. میصندل یرو

  رمیم میپس مستق  ستمیبلد ن یو صحنه ساز  ینیگفت: مقدمه چ یو جد دی کش یق ینفس عم ایوان
 سر اصل مطلب. 

 

 . ادی خوشم نم ینیباال انداختم و گفتم: خودمم از مقدمه چ ییابرو

  ی.توانیماه ن ۱  ایهفته  ۳و ممکن تا   کای آمر رنیدارن و م طی، بل۸امشب ساعت  یمامان و بابام برا -
 ... مونهیخونه ما م ونا یمدت و نیا

 ؟؟ یا گهیخونتون. امر د امی. کمتر مدمیخب، خودم فهم  یلی افتاد و گفتم: خ می کرد که دو هزار مکث
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 دارم.  لی حرفم دل  یو گفت: شرمندتم. به خدا برا نیسرشو انداخت پا  ایوان

 . ستیالزم ن  ی. شرمندگ ایوان  دونمیم -

 . یکن  یدرک م شهیممنون. تو هم -

 . نطورهی زدم و گفتم: قطعا هم یلبخند

 

 .ارنیو بلند شد که گفتم: کجا؟ گفتم قهوه ب  دیهم خند ایوان

 . رونی برم ب  ونایخوام همراه و ی. مگهینه د -

 گه؟ید ادیشب همرام م یاها. برا -

 . ادیشد و گفت: اره م  یزود عاد یاخماش رفت تو هم ول کمی  ایوان

 . نجایا یباشه. خوشحال شدم که اومد -

 ممنون. خداحافظ.  -

از اتاق خارج شد تلفن رو برداشتم و  یخداحافظ گفتم و وقت  هیرفت سمت در منم   یکه م نطوریهم
 نارگل رو گرفتم؛ یبابا یشما

 ا بوق جواب داد :ت  ۳از  بعد

 ار؟ ی الو مه -

 ن؟ یداشت ی. کار ییرضا یسالم آقا -

 ؟ یکرد افت یمن رو در غامیسالم. پ -

 نارگل بهم گفت.  شبیبله د -

 خب!  -
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 ؟ یخب چ -

 بگو.  خی تار -

  خیعقد تار یتونم برا  یخودم هستم و نم یکارا ریو گفتم: من فعال درگ دمی کش یحرص دار   نفس
 معلوم کنم.

 منتظر باشه؟  ی دختر من تا ک یعنی -

 من که نگفتم منتظر باشه.-

 که اگر ... ی دون یاما م یتو نگفت  -

کارو نکنم، اگر دخترتون رو منتظر بزارم اون  نی..اگر ا دونمیبلند گفتم: بله م یبار اول با صدا یبرا
 هی. به محض تموم شدن کارام نی هر دفعه تکرار کن  ستیاجرا. الزم ن نیزاریچک و صفته ها رو م 

 کنم. یمعلوم م خیتار

 

 و گفت: باشه.  اوردیمن ن یبه رو   ینارگل معلوم بود تعجب کرده ول یبابا

 

 دستام قرار دادم.  نی و سرمو ب زیرو م قطع کردم، آرنج هامو گذاشتم نکهیاز ا بعد

 

بشم و باهاش ازدواج کنم تا حداقل از    یکی انقد آزاد بودم که بتونم عاشق  اری کاش منم مثل کام یا
 . رونی ب  امی لجن ب  یزندگ نیا

 

کردم   یرفت و باهاش ازدواج م یدل سنگ من براش م   نیبود و ا ا یوان  یبه خوب یدختر  هیکاش  یا
 وجود نداره. یشخص  نیشد، پس چه بهتر که همچ  یاما... بازم اون چک و صفته ها مانع م

 -------------------------------------- 
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 《ونا وی》

 .گهید میبر ا یب  ایوان -

 اومدم بابا.  -

 

 

 

 ( ای )کاور: وان

 

دانلود کنه و بخونه. خوشحال   تی رو نخونده، از سا نیر یش  ای )دوستان گلم هر کس رمان عشق تلخ 
 (شمیم

 .میو راه افتاد میرنگم شد ییمویل  نیاومد، جفتمون سوار ماش ای وان یوقت

 . اریرو شکست و گفت: امروز رفتم شرکت مه نمونیسکوت ب  ایکه وان میراه بود یتو

 

 کرد. یقرار  یبهم هجوم آوردن و قلبم ب یلعنت یبازم اون حس ها اریاسم مه دنیشن  با

 نشون دادم و گفتم: چرا؟  یعاد خودمو

 خونمون.  ادیکمتر ب یمونیما م شی که تو پ یی روزا  نیا یبهش گفتم تو -

گفت:حواست کجاست   غی با ج   ایوان  هویکه  ادین  یکه بگم چرا گفت ایهول برگشتم سمت وان با
 ...وونهید

 و کج کردم.  نیفرمون ماش ن،یماش هیبود بزنم به   کیرو به روم که نزد یصحنه  دنید با
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  شیداستان پ یکن  یتصادف م ی گیبود. نم یچه حرکت  نیگفت: ا ایوان میاز اون صحنه گذشت یوقت
 اد؟ یم

 خونتون؟  ادین  یگفتم: چرا گفت مونی بحث قبل یو به دنباله   دمیکش یق یعم  نفس

 داره؟  یتو چه فرق یگفت: برا  یبا سرد ایوان

هستن پس   یم یبا هم صم  یلیو خ ارهینداره اما اون برادر کام یمن که فرق یگفتم: برا  یبا سرد منم
 . نهی برادرشو بب ریبه د ریبخاطر من، د ستیالزم ن

 ؟ یشک برگشت سمت من و گفت: مطمئن  ایوان

جز مامان  چکسیه نکه،یا  یآور  ادی اما با  دونهیکل ماجرا م  ایبهم گفت وان یحس هیلحظه  هی
 گفتم: اره مطمئنم. ایراحت شد و رو به وان المی دارم خ  یمن چه حس  دونهینم

 . ادیکه هر وقت دوست داشت ب  گمیباشه. من بهش م  -

 خوبه.  -

 ؟ یبخر  یچ یخوا  یخب حاال م -

 شال.  -

 اها. -

* 

 رو رسوندم خونشون و بعدش رفتم خونه.  ایشال مورد نظرم، وان دیاز خر بعد

 به خونه، مامان با لبخند اومد داخل اتاقم. دنمیمحض رس به

 ن؟ یداشت یکار  -

 خوام باهات حرف بزنم.  یاره. م -
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 . دیرو عوض نکرده بودم نشستم رو تخت و گفتم: بفرما میرونی هنوز شلوار ب نکهیا با

که   ستی..تو حواست به خودت باشه. چون معلوم ن.مینشست کنارم و گفت: ما که امشب رفت  مامان
 ماه.  ۲اصال   ایماه  کی  ای میهفته بمون ۳ما 

 و گفتم: چشم.  نیسرمو انداختم پا 

 .. یترسم ناراحت بش یبهت بگم اما م یز ی چ هیخوام  یم -

 . نیابرو هام گفتم: نه بگ نیماب یز یر  نیچ با

 گم؟ یم یکه چ یفهم  ی.م ینکن   تیروزا خودتو اذ نیخواد ا یدلم م -

 دل وامونده گفتم: بله. نیو ا  اری آوردن مه ادیبه  با

نکنه و تو رو  وادار به کار ها   تتی اذ ش،ین یبب شتریکه قراره ب گهید یروز ها یحت  ایکن امشب  یسع -
 نکنه که ..  ییو حرفا

نفهمه، اما  یز یچ  اریوسط حرف مامان و گفتم: من حواسم هست که فعال مه  دمیآروم پر یصدا با
 .دمیقول هم نم

 ؟یدار  مانیانقد به عشقت ا یعنیآب دهنشو قورت داد و گفت:  مامان

 دارم هم مطمئنم.  مانیتموم وجود گفتم: بله. هم ا با

  یعشق  چیکه ه ییاونجا نره. منم مطمئنم از ادتیسرشو تکوم داد و گفت: باشه. اما حرفام  مامان
عاشقت بشه و با هم  اریممکن مه   ار،یخودشو انداخته گردن مه یو نارگل الک ستین ارینارگل و مه نیب

 . نیخوشبخت بش

 شک گفتم: ممکِن؟؟؟ با

نشه.  یحت  ای. ممکن که عاشقت بشه گهیبگم...اره د  یلب هاشو تر کرد و گفت: خب چجور  مامان
 .گمیو رک راست م ستمین یاهل پنهون کار  ادیمن ز یدونیم

 رو دستم.  نی ختیرو ر یخوبه که آب پاک  یلیابروهام باز شد و گفتم: خ  نیب  ن یزدم و چ  یپوزخند
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 نگفت و به جاش دستاشو گذاشت رو دستام و نرم نوازش کرد.  یز یچ مامان

  یخواد پنهونش کنه گفت: انتظار نداشت  یکه مطمئن بودم م ینگذشته بود که مامان با بغض قهیدق ۱
 نشون بدم؟  یواکنش نیمن که مادرتم از موضوع عاشق شدنت خبر دار بشم و همچ

 

 رو به زبون آوردم.  نی هم قایاز سمت مامان رو نداشتم و دق یواکنش نی انتظار همچ واقعا

تونم خودمو    یرو درک کردم، لمس کردم، حس کردم، م یحس  نیهمچ هیدرجواب گفت: چون  مامان
 داشته باشم. یواکنش  نیتو قرار بدم و همچ یجا

 . یخوبه که حداقل شما هست  یلیباال انداختم و گفتم: خ  ییابرو

 ؟ یبگ ای به وان یخوا  یگفت: هنوز نم دیبا ترد مامان

نامعلومش گفتم: نه. چون  لیاز من و دل اریدور کردن مه ی هر چ یبرا ادشیز یو سع  ای وان یآور  ادی با
 ممکن ازم ناراحت بشه.

 ؟ یچ یناراحت؟؟ برا -

  نیمن عالوه بر ا یبشه ول کینکنم که اونم بهم نزد ینشم و کار  ک ینزد اریچون بهم گفته بود به مه -
 من باشه. یکار،عاشقش هم شدم و انتظار دارم اونم عاشقم بشه و برا

 

 

 

 

  نیمن که به شخصه عاشق ا ن؟ی کم شده ها، رمان رو دوست ندار یل یخ  یلیها خ ی)دوستان گل انرژ 
 قشنگ تره(  نیام ا گهید یرمان ها  نیرمانم، از ب 
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! اگر  نینش کیبه هم نزد اریکنه تو و مه یسع  ایوان دیبا شک نگام کرد و گفت: اما چرا؟ چرا با مامان
 مسخره اس چون نارگل ... یلینارگل باشه که خ لشیدل

 با هم هستن.  یناچار  یگفت که از رو اری وسط و گفتم: مه  دمیبرهنه پر پا

پس چرا به من گفته بودن که نارگل خودشو   ؟؟یناچار  یچشم هاش درشت شد و گفت: از رو  مامان
 رو دوست هم نداره. اریمه یانداخته وسط و حت 

 .دونمینم -

 بشه. دهیها کش نجایبه ا  دیهستش که تهش با یچجور ناچار  یعنی ؟؟یناچار  ی تو گفت -

 از نارگل ناچاره. شتریگفت خودش ب یم اریمه -

داشته باشه   یممکن نقطه ضعف   یعن یلب گفت:  ریز هیو بعد از چند ثان  نیچشم دوخت به زم مامان
 که مجبور باشه با نارگل ازدواج کنه.

 

 فکر نکنم به ازدواج برسه.  یگفت: ول  عیترس به مامان نگاه کردم که مامان سر با

 ازدواج..  نیگفتم: اما االن شما گفت  هیگر با

  اری دور کردن تو و مه لی و نارگل و دل  اری مه یرابطه  لی. بحث ما دلستیاالن بحث ما ازدواج ن ونایو -
 . استی توسط وان

سر در   اری جز عشق مه یچ ی. از هدونمینم  یچیگفتم: من که ه هیتکوم دادم و با حرص و گر سرمو
 .یا گهید زیهر چ ای گهید یفکر کنم، نه کس اریخوام فقط به خود مه  ی. االنم مارمینم

  یخب. من تنهات م یلی گفت: خ گردنیبود که دنبال معما م ییآدما هیشب  افشیکه هنوز ق مامان
 زارم. 
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 رو گونه ام و از اتاق خارج شد.  دیدستشو کش بعدشم

 

گرفتم برم حمام و با گرفتن حوله ام وارد حمام اتاقم شدم و دوش   میبود که تصم ۶کنم ساعت  فکر
 . رشی راست رفتم ز  کیآب رو باز کردم و 

 شد.  قیبهم تزر ی بدنم حس خوب یشدن آب ولرم رو ختهی ر با

 داد. یمنو آزار م ز،یو کال همه چ ای وانو نارگل و  ار یمختلف راجب مه  یباز هجوم فکر ها  یول

 

 اومدم و اول از همه موهامو سشوار کردم.  رونی از انجام کارام تو حمام، از حمام ب بعد

بود   یامشب انتخاب کرده بودم که به رنگ مشک یکه برا  یکار موهام تموم شد، رفتم سراغ لباس  یوقت
 کلوش و سه ربع داشت. در کل قشنگ بود.  یها نیو اندازه اش تا اخر پاهام بود و آست 

انتخاب   یلباس ن یهمچ نیهم یو برا امی خوشگل به نظر ب  اری مه یخواست امشب به چشما یم دلم
 کرده بودم. 

 

و   یمشک ه یساده کردم که شامل کرم پودر و سا شیو آرا نهیآ ی، نشستم جلو دم یلباسم رو پوش یوقت
 رنگ بود.  یو رژلب قهوه ا ملیخط چشم و ر

 بودم.  ختهیآزاد دورم ر ی نجور یکه هم موهامم

 

 هم اومدن. اری و کام ایخوان برن و وان  یداد بابا و مامان م  یاومد نشون م نی که از پا یو صدا سر

 . نیخودمو رسوندم پا  دنیبا دو  بایاز اتاقم خارج شدم و تقر عیسر

که دستش بود رو داد دست بابا و بعد اومد سمت من و بغلم کرد و منم  یچمدون  دنم،یبا د مامان
 بغلش کردم. 
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  یکه وجود داره بتون ییدر کنار تموم معما ها دوارمی . امیخوشگل شد یلیدم گوشم گفت: خ  اروم
 . یرو عاشق خودت کن اریمه

 .نیزدم و گفتم: مراقب خودتون باش   یتلخ  لبخند

 و گفت: مراقب خودت باش دخترم.  دیبوس   مویشونیپ  بابا رو بغل کردم و بابا بعدشم

 چشم بابا.  -

 ؟ی امشب کشته بد یخوا  یم ونایگفت: و اریرفتن مامان و بابا کام با

 نکن. تی اذ موی زد و گفت: آبج اریکام یبه بازو  یمشت ایو واج نگاش کردم که وان هاج

 ها. ادیم  اری به ساعت انداخت و گفت: االن مه یو بعد نگاه  دیخند اریکام

 نشون بدم.  ینگام کرد که باعث شد خودمو عاد زی ت ایاسترس لبمو به دندون گرفتم که وان با

 . ادیبرادر شوهر مغرورت م  نینگذشت که گفتم: خب برم لباسامو بپوشم االن ا یمدت

 ...یخوشگل  ،یخوب نیبرادر من مغروره؟اصال پسر به ا ی: وااا اخه کجااریکام

ندادم و به جاش رفتم سمت پله ها و رفتم تو اتاقم تا مانتو و شالم و   یو جواب دمیخند یمصنوع
 کفشم رو بپوشم. 

 د؛ یبه گوشم رس ای وان یمانتوم صدا دنیمحض پوش به

 اومد.  اریبدو مه   ونایو -

 باشه.  -

تفاوت از رو به رو شدن   یب یو با چهره ا دمیکش  یقینفس عم م،یوشو گ یدست فیاز برداشتن ک بعد
.  بعد از  دهیحالت هام اخر کار دستم م  ریرفتار هام و تغ  دونستمیم یبه سمت در رفتم ول  ار،یبا مه 

 گفتم: من رفتم. ایوان دنی کردم و با د یخروج از اتاقم، راه پله ها رو ط 

 خداحافظ. زمیباشه عز -
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 کن دلم روشن بشه.  یخداحافظ   ینطور یبار با من ا هی ایبازم مزه پروند و گفت:  وان  اریکام

 . یشیپر رو م یو گفت: اونطور  دیخند  ایوان

و با   ار یخنده از رو لبم پاک شد و برگشتم سمت مه  ار،یمه  یصدا دنیاما با شن دم یبلند خند منم
 حبس شد.  نه ینفسم تو س  دنشید

 

محشر شده بود.  یلیبود که خ دهیپوش  یو کفش مشک  دیبا بلوز براق سف  یکت و شلوار کرم هی اریمه
 خواست بغلش کنم و تا ابد تو بغلش بمونم و همش بهش بگم دوست دارم.  یدلم م

 م؟ یگفت: بر اری سالم کردم و مه اری فکرا از سرم بپره و بعدش به مه  نی تکوم دادم تا ا سرمو

 اره. -

 

 《ارمهی》

 کردن. یبی عج راتیتغ دنمیبا د ونایو یها چشم

 !  هیچ دمیفهم  یداد و من نم یتو چشم هاش رخ م یلیخ دایکه جد  راتیتغ یسر  هی

 برم.  یپاک بودن و خوب بودنش لذت م نهمهیاز ا اما

 دوقلو و هم سان هستن. یزنه. هر جور باشه خواهر ها یمو نم ایبا وان ی حت دیشا

 

 راه افتادم.  نیومنم بعد از روشن کردن ماش مینشست  نیماش تو

 بود.  بیسکوتش هم عج  نی هم یبود. حت رهیخ  رونی همش سکوت کرده بود و به ب ونایو

 ؟؟ یکن یفکر م یز یزده باشم گفتم: به چ  یسکوت رو بشکنم و حرف نکهیا یبرا

 بود گفت: اوهوم. رونیکه نگاش به ب نجوریو هم دیکش یق یعم  نفس
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 ؟ یبپرسم به چ تونمیگفتم: م یسوال

 . یتونیراحت گفت: اره م الیبا خ  ونایو

 ؟ یخب به چ -

 به تو.  -

 داشت گفتم: چرا!؟؟ ییکه تن باال  ییجوابش تعجب کردم و با صدا از

با   یکه چرا ناچار  نهیا ریگرفت و برگشت سمتم و گفت: چون ذهنم درگ رونیباالخره نگاشو از ب  ونایو
 . ینارگل باش

 . هیموضوع خصوص هیهام رفت تو هم و گفتم: اون  اخم

 .دونمیگفت: م ییبا پر رو ونایو

 ؟؟ یکن یپس چرا بهش فکر م  -

 م؟ یرس  یم یک ی . راستدونمیباال انداخت و گفت: نم  یا شونه

 . گهید قهی دق ۵،۶حدودا  -

 اها، خوبه.  -

 

 سمت باغ.  می شدم و رفت ادهی پ ونایپارک کردم و  به همراه و  نویماش میدیرس یوقت

.  استی وان یبزرگتر از عروس  ی. حت یبزرگ   یزد و گفت: چه عروس یسوت  ونایو م،یوارد باغ شد یوقت
 مجلس.  نیخوش به حال عروس ا

 

 . معاون شرکت خودمه. ستی هم پولدار ن یل یبهش انداختم و گفتم: داماد امشب خ ینگاه مین

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

149 
 

 

 《ونایا،ویار،وان یار،کامی:  نارگل،مه کاور》

 

 ه؟؟یو گفتم: چ دمیبا تعجب بهم نگاه کرد که خند ونایو

 . البد خودش خواسته واسه عروسش کم نزاره.زه یتعجب برانگ یل یخ -

 .گهیاره د -

 تو. ی ندهیگفت: خوش به حال زن آ  مینشست  یم یصندل هی یکه رو نجورینگام کرد و هم  یرچشمیز

 ابرومو انداختم باال و گفتم: چرا؟  یتا هی

 .گهید یر ی گ یبراش م  نیبزرگ تر و بهتر از ا  یعروس هیالبد تو  -

 رو داشته باشه، چرا که نه!  اقتشیگفتم: اگر ل  یجد یل یتکوم دادم و خ  سرمو

 تو فکر رفت.  اوردیکه مانتو و شالشو در م  ینجور یسرشو تکوم داد و هم ونایو

که من دوست   یز یو درست همون چ دهیبود و پوش   ینشست به لباسش دقت کردم که مشک یوقت
 کنارمه بپوشه.  یطی مح نیهمچ یتو یدختر وقت هیداشتم 

  شتریکوتاه و باز ب  یاز لباس ها ومدیبود؟ اون که به نظر م  دهیپوش  یلباس  ن یچرا همچ ونایو یول
 . ومدیخوشش م 

 کرد.  ینگاه م دنی رقص ی که م ییافتاده داشت به اونا یینگاه کردم که با لب ها  بهش

 ؟ یکن  ینگاه م یگفتم: چرا اونجور  یسوال

 خواد برقصم.   یسمتم و گفت: خب منم دلم م برگشت

کوتاه عالقه  یبه لباس ها شتریب   یکه انگار  ؟تویدیپوش یلباس   نیچرا همچ گمیگفتم: اها. م الی خیب
 .یدار 
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 . ینظر کن  دیوقتا الزمه تجد  یو گفت: بعض دیکش  یق ینفس عم ونایو

 اونوقت چرا؟  -

 به خواسته هام. دنیرس  یتو فرض کن برا -

 گفتم: اها خوبه. یو الک  دمیحرفشو نفهم یمعنا

 باعث شد دوباره نگاش کنم؛  حرفش

 بهت گفت؟ ای وان نمیبب  -

 رو؟  یچ -

 روزا...  نیا نکهیا -

 وسط حرفشو و گفتم:اره. کمتر مزاحمتون بشم. دمیپر

اگر   یحت   ا،یب  یبود. من گفتم هر موقع دوست داشت ای هاش گرد شد و گفت: اون حرف وان چشم
 .یباش  اریو کام  ایوان یکال خونه  یدوست داشت

 راحت ترم.   ینجور یتعجب نگاش کردم که گفت: من ا با

 اها. باشه.  -

 برداشت و شروع کرد به خوردن.  زی م یاز رو ینی ریش هیزد و بعدش  یلبخند

 خوردن.   ینیری مثل اون شروع کردم به ش منم

 

 یکرد و منم با لبخند بهشون نگاه م  یبا ذوق نگاشون م ونایگذشت که عروس داماد اومدن و و یمدت
 .ومدنیبه هم م  یلیکردم اخه خ 

 خوشگلن.  یلیاروم بهم گفت: خ  ونایو

 اره. -
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 کل مهمونا کردن.  یعروس و داماد اعالم رقص دو نفره برا ی از رقص دو نفره  بعد

 کنم و بعد باهاش برقصم.  تشیاذ کمیگرفتم  میدوست داشت برقصه تصم  ونایو  نوهیا یاور  ادی با

 

 《ونا وی》

رقص، برام آرزو    نیاما... فکر کنم ا دمیرقص  یم اریدلم خواست که با مه یلیاعالم رقص دو نفره خ با
 بشه.

 ؟ یکن یرقص رو قبول م شنهادیدم گوشم که گفت: پ اریمه  یصدا با

 کنم. یارده گفتم: قبول م یتعجب برگشتم سمتش و ب  با

 

 زد و بلند شد و دستشو به طرفم دراز کرد که باعث شد دلم بره. یلبخند اریمه

 فرد رفته بود. نیا یبرااز قبل   یدل لعنت نیچند که ا هر

 وسط. میگذاشتم تو دستش و بعد از جام بلند شدم و با هم رفت دستمو

  نیاول ای ی دیدم گوشم گفت: تا حاال رقص اریمه دن،یرقص یکه م یافراد ی هیبق   شیپ  میدیرس یوقت
 بارته؟ 

 بارمه.   نیاول -

 .ارهیبه وجودم هجوم ب ینگفت و به جاش دستامو گرفت که باعث شد شوق و ذوق یز یچ اریمه

گذاشت رو شونه هاش و خودشم کمرمو گرفت و شروع کرد به تکوم خوردن و منم به همراش   دستامو
 شروع کردم به تکوم خوردن.
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کردم و جرعت نگاه کردن به  یهاش بود نگاه م نهیس  یبلوزش که رو یتموم مدت به دکمه ها یتو
 بارته؟  نی که اول یتو دروغ گفت نمیبا خنده گفت: بب  اریکه گذشت مه  کمیخودشو نداشتم 

 .حرفش با ترس بهش نگاه کردم و لب زدم: نه دروغ نگفتم با

 کنم.  تتیکردم.کال خواستم اذ ی.شوخ یشیخب چرا هول م یل یخ -

 

  نیشد اما ب یزده م نشونیب یحرف عاشقانه ا دنشونی که تابلو بود همراه با رقص هیافتاد به بق نگام
 شد؟؟؟  یزده م  یچه حرف اری من و مه

 ؟ یکن یفکر م  ی: باز به چاریمه

  دنیرقص لی با دل گهیاونا با همد دنیرقص  لی...نگاشون کن! رقص اونا با رقص ما فرق داره. دلهیبه بق -
 کنه.  یفرق م  گهیما با همد

 چونه ام و صورتمو برگردوند سمت خودش.  ریدستشو گذاشت ز اریمه

 داره؟؟  یحاال بگو چه فرق  ه،ینه بق   یبه خودم نگاه کن  دیرقص با نیا یتو -

به  یقشنگ  یزدم و با تموم جرعت گفتم: اونا عاشقن و همراه رقصشون حرفا ی از جنس تلخ  یلبخند
 نه کمتر...  شتری ه ب ن میلیفام هیاما من و تو، فقط  زننیهم م

  نیع ن،یرقصی تو و نارگل با هم م  یوقت یاخماش رفت تو هم و با بغض ته گلوم ادامه دادم: ول اریمه
 ..حداقل قراره که با هم..ستیرقص من و تو ن

 ؟؟ ینارگل رو برام مرور کن  یهر دفعه ماجرا  ادیوسط حرفم و با خشونت گفت:تو خوشت م دیپر

 

 ندادم که کمرمو فشار داد و گفت: هوم؟؟ با تو ام..  یجواب
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نارگل رو مرور کنم بلکه به نارگل   یکه ماجرا ستین نیحرفا ا نیخواست بگم که قصدم از ا یم دلم
  یخواست بگم من برا یمن تو رو دوست دارم، دلم م اری خواست بگم مه یکنم.دلم م یم یحسود

 م . دار لیتموم کارام و حرفام و رفتارام دل

 

با شک نگام کرد و گفت:    اریکه مه  دیزدم از چشم هام چک یکه تو دلم م ییهمراه با حرفا یاشک قطره
 ؟؟؟ یکن  یم هیچرا گر

 

  یبتون دوارمیفکر کردم که گفت:ام گذشتیمامان که از ذهنم م یبه صدا ار یتوجه به حرف مه یب
تو رو وادار   ا ینکنه  تتیاذ شینی قراره بب گهید یروزا ایکن امشب  ی....سعیرو عاشق خودت کن اریمه

 نکنه که بد بشه...  ییبه کار ها و حرفا

  ای ینش ک یکن بهش نزد یحرف مامان از سرم چشم هامو بستم ؛سع یدر ادامه  ایگذر حرف وان  با
 بشه...  کینکن که اون بهت نزد یکار 

با   اریو مه  ونایگفته بود: و شیبهم فشار آورد که شب عروس شتریو جمله اش از همه ب اریکام یصدا
 .... یجار   نیبش  ونایباجناق و تو و و میبش  اری هم ازدواج کنن، بعد من و مه

 

 شد و حالم رو بد کرده بود. یذهنم مرور م یهر سه تاشون تو یو حرفا صدا

 زل زده بود بهم. دیهم فقط با شک و ترد اریمه

 

خشونت وار هم    یهم نبود ، حت  یعصبان  ینبود. حت یو شک و سرد   دیجز ترد  یچی نگاهش ه یتو
 نبود.  

 داد چه خبره... یمن... کل صورتم نشون م اما

 که تو سرم بود، دست خودم نبود.فقط  یینگام و اشکام و فکرا من
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که  دونمیخواست بگم:م ینشم.دلم م ت یاذ نیاز ا شتریاالن بهش بگم تا ب ن یخواست هم  یم دلم
 بدون عاشقت شدم.   یبدون دوست دارم ول یول  یست یمن ن یبرا

وجود   یو مامان و حت  ایوان یحرفا  الی خیخودمو آزار بدم؟؟ اصال ب  نیاز ا شتریداشت ب یلیدل چه
 . گمیم اری خوره رو به مه  یخوره، تموم وجودم رو م نیرو که داره ع   یحس لعنت  نیو ا شمینارگل م

 

نگام   یآب دهنشو قورت بده و همونطور   اری که باعث شد مه اری مه یطوس یدوختم به چشم ها نگامو
 کنه.

 از کجا اومده بود گفتم:  دونمیبا تموم جرعتم که نم منم

 من دوست دارم. اریمه -

 کرد.  ینامعلوم نگام م یو رک بود با و حس ها یجد  یلیحرفم که خ  دنیبا شن اریمه

به   اریمهبغلش کردم  ی محکمنیاراده و بدون مقدمه چ ی هوا و ب یب  یلیکه خ بگه  یز یخواست چ هوی
کنم، منو از خودش   یم  کاریو دارم چ میاومد من ک ادشیانگار  هویکرد اما  میهمراه  هیثان ۱ یاندازه 

 ؟؟؟ یکن  یمن م میحس بچه گانه خودتو تقد هیبا  یدار  ؟؟؟یکرد یجدا کرد و گفت: تو..چه غلط

 یمشت هیبا گر ن یهم یو برا شهیمتوجه ما  نم  چکسیبود و مطمئن بودم اون وسط ه کیجا تار همه
 !قتهیحق ن ی! عهی. واقعستیو گفتم: حس من بچه گانه ن دمیاش کوب  نهیبه س

 

رو صورتم   ادی دستش بلند شد و خواست فرود ب هوینگام کرد و  تی هوا با اخم و عصبان یب  یلیخ  اریمه
  ای؟یبه گناه عاشق   ؟یدست روم بلند کن یخوا  یم یکه دستامو گذاشتم رو صورتم و گفتم: به چه گناه

 ؟؟ یشوخ  کیگرفتن  یجد

 و گفت: خفه شو. نیدستشو آروم آورد پا اریمه

 ؟؟یکرد نکارایبازم از ا نم،ی بب 
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اش قلب   نهی س یدستم روگفت حسم دروغه قلبم شکست و با  یداشت بهم م میمستق ریغ نکهیا از
شکنه  یشم، قلبم م   یکه باورم نداری ،ازت متنفر نم یهم بهم بگ میاگه مستق  یو گفتم: حت دمیکش

 شن.  یشم چون... چون دوست دارم.چون..عاشقا از عشقشون متنفر نم  یاما متنفر نم

 

دون حرف  ب  اریاش ثابت موند که مه  نهیرو س  ینجور یاش دستم هم نهیقلبم رو س دنیاز کش بعد
 .ختمی ر یکرد و منم اشک م  ی بود و نگام م ستادهیدستمو پس زد و فقط ا

 

 ... دیمچ دستمو گرفت و به دنبال خودش به سمت پشت باغ کش تیشد که با عصبان   یچ دونمینم

 

که   ییجلوم و با صدا ستادیو ا یتخته سنگ ینبود منو نشوند رو چکسیکه ه یی جا هی میدیرس یوقت
  ی..اما تو پشت چهره ی،آروم ی،خوب یکردم تو پاک یزد گفت: فکر م یموج م  یازش خشم و ناراحت

 ازش خبر داشته باشه.  یکنم کس  یکه گمون نم زایچ  یل ی.خیکرده بود میقا زای چ یل یمعصومت خ

  ،درستییتنها میدیدیخوب بودم چون م  ،باهاتیخواهرم  یخوب بودم چون گفته بودم جا باهات
 تنها!   ی. تنها یتنها باش  یحقته که تا عمر دار   نمیب یمثل خودم. اما االن م 

 .یهست ایکه خواهر وان  نهیفقط بخاطر ا هیو با لحن آروم ستیهمراه ن تیاالن رفتارم با عصبان  اگر

 

 !اریگفتم: مه ادیکه انگار از ته چال م ییدهنم و با صدا یدستمو گذاشتم جلو دیشد هیگر با

  چیه نکهی نارگل بهتر از تو باشه، با ا دی. شااریچندش وار نگام کرد و گفت: اسم منو به زبونت ن  اریمه
 کنه. یاطرافش سو استفاده نم  یبهش ندارم.حداقل از پسرا یعالقه ا

  یکه تو فکر م  یز یکه بهم شده بود با درد گفتم: من..اون چ نیهمه توه نیهامو بستم و از ا چشم
 . اری عاشقت شدم مه  زایچ  یلیخ ی لهیبه وس ..من..منستمی ن یکن
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شون   اریکام یخونه  نیداشته باشم و همچن  نجایا یکار  گهیکنم د  یبهم زد و گفت: فکر نم  یپوزخند
 . رهیگ  یتو اونجا قرار م یکه قدم ها

 

 تر و رفتنش.. قیکردم و نگاش کردم که جوابش فقط شد پوزخند عم  هیگر یبلند تر  یصدا با

 نرو.. اری قدم که ازم دور شد بلند گفتم: مه چند

  یبه حال زار من محل نداد و رفت. اون به دل عاشق من محل نداد و رفت. اون به عشق واقع اون
 واقعا عاشقش بودم.  من دیکرد. رفت و نفهم  کاریبا دل من چ  دیمن محل نداد و رفت. رفت و نفهم

 

تو مجلس   یکه موقع خداحافظ   یکردم، اما با صدا اهنگ هیچقدر گذشت و چقدر همونجا گر دونمینم
شال و مانتوم،   دنیو پوش  لمیمحوطه باغ و بعد از برداشتن وسا یشد بلند شدم و رفتم تو  یپخش م

 گرفتم. شی کردم پ یم هیکه گر نجوری شدم و راه برگشت رو هم  ،خارجیسست از در خروج  یبا قدم ها

 

 نبود...اما اهنگ بود.  یآرومم کنه اما کس یکی خواست  یم دلم

 کردم ؛  یخوره پل   یکه حس کردم به حس و حالم م یاهنگ هی  یدر آوردم رو مویگوش

 

 من بود یرو  نتیدورب  یتو بود کارگردان

 عالمه کمبود  هیمخ پره اندو، هی

 ود روشن کنم بکنم د  گاریمجبورم س  فقط

 صد رحمت به زنبود  یمار دار  شین

 واست  دمیرد م  یواست الک دمیجنگ
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 نندازم  یاز تو حرف  ییبرم جا شهیم مگه

 ندازم ی مث تو چشو رو هر کس نم من

 ندازم ی کنم بعد دست نم یعاشق نم یالک

 رهی می قلبش م خورهیروز زخم م هی یآدم هر

 ره یگیاون زخم از عشق باشه دردش م  یول

 ره ی میپشت خطش م  گهیآدم د هی واس

 رهیگیدستات لرزش م  یشنو یصداشو م  اونوقت

 دله ، از ته دل اومده یحرفا نایا

 پست تلگرام  خونمینم هیبق  مث

 کنم  یبزرگ  یفاز ندارم ادعا ای

 و کنسرت تو تهران الدیواسم برج م ستین  ایرو

 باشه  یک یروز  هیخواد  یدلش م  یآدم هر

 باشه  یبفهمش و رابطه اش دل که

 شه یباالخره عاشق م یروز  هی یک هر

 باشه یز ینقطه ضعفم اون خنده ها منم

 شه یباالخره وابسته م یروز  هی یآدم هر

 شهیشکسته م ایتا تهش  مونهیم ای

 ........ 

 )اهنگ حسرت از ارشاد(
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 《ارمهی》

 .ادی سرش ن ییبال تی اون وضع یرفتم و مراقب بودم تا تو  یپشت سرش م  نیپا  یل یسرعت خ با

 حرفا رو بهم زده باشه.  نهمهیعاشق من شده باشه و ا ونایو شهیدرصد باورم نم  هی یحت

 

هستم اما ...نگرانش هم هستم.    یرو نداشتم و ازش عصبان  یرفتار و حس   نیانتظار و توقع همچ ازش
 و مسخره.  یعشق سر راه هیعشق پاک بود نه  هیگفت دوسم داره،  ینگاهش وقت یتو

 سوخت.  ی اشتباه بود اما ...دلم به حالش م  یل یکارش و حرکتش خ درسته

 درست بشه.  یهمه چ هیبرگردم و برم ترک دیحس از سرش بپره. اصال شا نیکار کنم که ا هی دیبا

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

 نگاه کردم.  اریزدم و دو دل به کام گارمیبه س  یپک

با اون   ونایافتاد که و یلطفا حرف بزن. اخه چه اتفاق اری شد؟ مه یچ شبید ی بگ یخوا  ی: نماریکام
 .!یومدیسر و وضع برگشت خونه و تو هم ن

 بود که... یموضوع  هیکردم و با اخم گفتم:  یکوتاه مکث

. مثل آدم  یچوندی پ ای یدیکش گارتویس ای یسکوت کرد  ایساعته اومدم  ۳. چونی انقد منو نپ نیبب  -
 ام؟  بهیبگو،مگه من غر قتویحق

 گفت ..گفت که..دوسم داره! شبی..دونای...ونیبب  -

 کرد به جلو خم شد که باعث شد سکوت کنم. یاخم  اریکام

 عاشقت شده؟؟ ونایو یعنی. االن نمیصبر کن بب  -

 .گهیاره د -
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  تیکه بهت جذب شد؟ خودت که از وضع یکرد کاریتو چ  شه؟یم یبفهمه روان  ایکه وان یدون یم -
 .ی خبر دار   شتریخودت ب 

  نیا یباعث و بان زای چ یلیگفت خ  ینکردم. خودش م ی سمت مخالف نگاه کردم و گفتم: من کار  به
 عشقش شدن. 

 ...  یبچگ یاز رو دیسرشو تکوم داد و گفت: شا اریکام

 بچه اس؟؟ یعنی شهی. اونم هم سن زن توئه. زن تو فردا ،پس فردا مامان ماریکام هیبچه چ-

 حق داشت بابت حرفاش. ای . وانیگیراست م  -

 گفتم: کدوم حرفا؟ یسوال

 بشن.  ک یبه هم نزد یلی وتا خ نیا دیگفت نبا یم -

 . گهیگل به آب ندادم، خواهر اون عاشق شد د تاسف گفتم: من که دسته با

 ..میموضوع بگذر نیاز ا نی بب

 خب!؟ -

 .هی خوام برگردم ترک یم -

 االن؟ حاال چرا؟  -

که   رمی . م ستیکنه با نبود من. اصال حال خودمم خوب ن ری تغ  ونایو هیروح  د یبهتره. شا ینجور یا -
 بهتر بشه. یهمه چ

 ی با نارگل نامزد بش  دیبا یاما اگر بر  -

 کارو کنم. نیخوام هم  یم -

 ؟ یگیم یدار  یچ -

 زدم و گفتم؛  پوزخند



 یگرفتن آن شوخ  یجد

160 
 

. پس انقد دست دست  میمونیگوشه زندان م میبشه وگرنه جفتمون تا عمر دار  نکاریا دیزود با  ای رید -
 . ستیکردن الزم ن 

سرشو تکوم داد که در ادانه گفتم: چهار تا چک و صفته کار دستم داده وگرنه...نه من نه نارگل   اریکام
 تا برسه به عالقه. میکن یبه هم فکر هم نم  یحت

 

 کردم.  یازدواج م ونا ی موضوع ها نبود با و نیاگر ا دمیادامه تو دلم زمزمه کردم: شا در

 خدا خودت نجاتم بده.   یعبور کرد؟؟ وا  از ذهن و فکرم یز یچ  نیشد؟؟؟ چرا اصال همچ یچ

 

اون چک و صفته ها رو ازش پس   یدرسته انجام بده.فقط..اگر تونست  یکن یهر کار که خودت فکر م -
 . ریبگ

نوه اش رو   یشد و گفتم: دلت خوشه؟ اونا رو وقت لیتبد یعصبان یشد و به خنده ها دیشد پوزخندم
 . دهیبهم پس م دید

 بهم کرد و گفت: شرمنده ام.  یقینگاه عم  اریکام

  یم نکارویا  دیتو نبود، واسه خودم که بود. در هر صورت با یاگر چک و صفته ها ؟یتو چرا شرمنده ا -
 کردم. 

 . کنهی کلمو م  ایخب. منم برم که وان  یل یسرشو تکوم داد و گفت: خ اریکام

 شده بود. یو گفتم: بهش بگو چ   نیانداختم پا سرمو

 ناراحت بشه.  یلیترسم خ  ینگرانه. م یل یخ  ایاخه وان -

 .فهمه یزود که م  ای رید -

 بلند شد و گفت: خب من رفتم خداحافظ. اریکان

 خداحافظ.  -
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 . الیخ یب -

 . یکن  یخداحافظ   ونایو و  ایبا وان ،یر یکه فردا م ا یخونه تو هم شب ب  رمی باشه. من م -

 . خداحافظ. یاوک -

 رفت شماره نارگل رو گرفتم و گذاشتم دم گوشم؛  اری کام یوقت

 ار؟ ی الو مه -

 .میکه به هم محرم ش میریپنجشنبه من و تو  م یسالم نارگل. به بابات بگو که هماهنگ کنه برا -

 !؟؟؟واقعایچ..چ-

 اره. خداحافظ.  -

 گفتن خداحافظ رو ندادم و قطع کردم.  اجازه

 

 《ونا وی》

دفتر   یتو ختنی زامو بگذرونم نشسته بودم و همراه با اشک رکه قرار بود رو  یاتاق  یصندل یرو
و   افتمیشب گذشته م ادی. هر دفعه هم نوشتمی که از اون روز شروع شد رو م یخاطراتم تموم اتفاق ها 

 .رهی گ یو استرس و غم کل وجودمو فرا م زهیر یم یدلم هر 

 

  یی( بعدشم امضا کردم که صداار ینوشتنم تموم شد اخرش همراه با زمزمه کردن نوشتم) مه یوقت
 منو به سمت در برگردوند.  یسرفه ا

نگاش کردم که اونم ناباور گفت: نگو   یکرد جا خوردم و با ناباور  یکه داشت نگام م   ایوان دنید با
 که...

 تنهام بزار.  ا،یوان  نمیبب ویخوام کس  ینمبستمش گفتم:    یکه م یرفتم سمت در و در حال هیگر با
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 نشستم و شروع کردم به حرف زدن با خودم:  نی زم یدر رو بستم همونجا رو یوقت

و به چه  هیحس من چ   دمیهمه فهم گهیدارم. حاال د یکردم و چه حس  کاریکه چ  دوننیهمه م حاال
 مربوطه! یکس

 بفهمن.  هی نداره که بق  یو پسم زد، پس فرق  دیبود که فهم اریهمه مهم تر مه  از

 

 

   《اری:مهکاور》

 کردم.  یبود نگاه م اطیدر ح  میکه مستق رونیمعمول تو اتاق نشسته بودم و از پنجره اتاق به ب  طبق

 گذره. یگفتم دوسش دارم م اریکه به مه  یروز از اون شب  ۲ االن

 شد.  یروم نم  یعن یکه  اصال حرف نزده بودم  اریو کام ای وان با

 

کردم و گوش سپردم به اهنگ و چشم  یدردم رو پل یکه شده بود دوا یبرداشتم و اهنگ مویگوش
تموم وجودم رو فرا   یآرامش قشنگ دنشیو از د نمیرو بب  اریدوختم به در تا بلکه دوباره قامت مه 

 ره؛ یبگ

 

 اون شی پ یتون یکن تو م هیگر

 رفته بسه تمومش کن  گهین داو یمون ینم

 کن ته خط عشقتو هیگر

 نشسته تمومش کن گهید یکیرفته تو دل  گهید
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 تنها  گهید یمونی نجا،میا نیبه راه نش چشم

 خونه  ادیاون نم  گهینکن د هیگر

 ی از اون طفلک  گهیبکش د دست

 دونهی خوشه فکر نکن حالتو م  گهیداغون اون د دل

 ی دونیم  نویاخه ا یمون یم  تنها

 شهینم  دایاون پ مثل

 زه یاخه اون واست عز زهیری م اشکات

 شهیقلبته هم یتو

 رهی گیم شی دلت ات  یوفتیم ادشی

 شت یکاش برگرده پ یا یگیم

 ی ار ی طاقت ب دیتو با یندار  یراه

 شه ینم یدونیم اخه

 اون شی پ یتون یکن تو م هیگر

..... 

 (( ییپاشا یمرتض ادیکن از زنده  هی))اهنگ گر

 

سمت   ی از پشت بغلم کرد و همزمان شونه  یکه حس کردم دست ختمیر یبا اهنگ اشک م  همراه
 شد.   سیچپم خ

من  یدورم حلقه شده و پا به پا ایوان  یدستا دمیفهم ی با الک صورت ییو ناخن ها دیسف یدستا از
 . زهی ر یداره اشک م
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 . نمیرو برات نب  یحال   نیکه همچ رمی برات من! بم  رمی بم -

 

 کردم.  هیبلند گر یتر شد و با صدا نیاشکام و بغض گلوم سنگ حرفش شدت با

 

 رو به خودمون اورد ؛   ای من و وان اریکام یشد اما صدا  یچ دونمینم

 اومده.  اری مه ای ب  ا؟؟؟ی: وان اریکام

  یایب  سی و الزم ن نیپا یا ی ب شهیروت نم دونمیجان...م ونایکه گفت: و ا ی ترس زل زدم به وان با
 بمون خب؟  نجایخب؟؟هم نیپا  یایب  ستی درست ن. اصال نیپا

 ، پس...  نجایا اد ینم گهیو گفتم: باشه اما...اون گفته بود د دمیبه صورتم کش یدست

 . رونیب  ایبمون. از اتاق ن  نجایخونه برادرشه. تو هم  -

 هم از اتاق خارج شد و موقع خارج شدن در رو بست.  ای تکوم دادم و وان  سرمو

 

  اریمه  نمیگرفتم برم از راه پله ها بب میگل کرد و تصم میگذشته بود که فضول ایاز رفتن وان  نیم ۱۰
 اصال چرا اومده.  اینه!؟   ایحالش خوبه 

 

 نداشته باشه نگاش کردم. دیکه د یجور  هیاتاقم رو اروم بستم و وارد راه پله شدم و از باال  در

 

گفت:حواست به شرکت   یکرد و م  یم یروبوس  اری قرمز  که تنش بود داشت با کام شرتیت  هیبا  اریمه
 باشه. 
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 : باز زود برگرد. ا یوان

 حتما .. -

قراره   ییزود برگرد؟؟ مگه جا  گهی م ایحواست به شرکت باشه؟چرا وان  گهیکنه؟چرا م  یم یروبوس چرا
 خواد بره؟   یبعد اون م نمشیکه از دور بب  نهیبه ا دمیبره؟ من تموم ام

 .رم ی گ یزارم که بره...اره من جلوشو م ینم من

 

بره   ییکه دوس ندارن مامان هاشون بدون اونا جا ییبچه ها نی و ع دمیبه سمت پله ها دو هیگر با
 !اریصداش زدم: مه

 . نیپا  ایمگه نگفتم ن ونایبلند گفت: و ایبرگشت سمتم و وان یبا اخم و حس خاص اریمه

 . یبهم بگ   یخواست یچرا اومده و نم یدونست  یحرص گفتم: تو م با

 شد؟  یچ  یدی: االن که فهما یوان

 بس کن.   ای: وان اریکام

 ؟؟؟یبر  یخوا یو گفتم: بخاطر من م  اریبرگشتم سمت مه  ایو وان اریتوجه به کام بدون

 ی! به خدا کار نینزد که مرّدد رفتم سمتش و گفتم: من..من فقط عاشقت شدم هم یحرف اریمه
حالم بد بشه.نرو که دلم خوش باشه  نیاز ا شتریاما نرو..نرو که ب ام،یباهات ندارم، به خدا سمتت نم 

نرو.ازت   نجایاما از ا ارم،ینه نم یبگ ی.هر چ ینر  نجایکنم که از ا ی. حاظرم هر کار نمتیب یحداقل م
 !کنم  یواهش مخ

 

کنم    کاری و با گفتم: چ ستادمیحرکت کرد که زود تر رفتم جلوش وا هویبود اما  ستادهیحرکت ا یب  اریمه
 ؟؟؟ یکه نر 

 جان... ونایگفت: و  ای نگفت که وان یچیه
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 .ای بس کن وان -

 نگاه کردم؛  اری حرفشو ادامه نده و منم دوباره به مه  ایباعث شد وان  اریکام  حرف

 نرو! تورو خدا نرو. اریمه -

، با زانو افتادم جلوش و دستامو گذاشتم دو طرف پاهاش و گفتم:   رمیگ یازش نم  یجواب  دمید یوقت
 نرو! وفتمیبه پات م اریمه

 کردم. هیفتضاحم گربلند به حال زار و سرنوشت ا ی حرف پسم زد و رفت و منم با صدا یب  اریمه

اومد سمتم و بغلم کرد و شروع   ایرفت و وان   رونی به سمت ب ارینه که کام ایرفته بود  اریمه  دونمینم
 بغلم کنه و آرومم کنه. اریخواست مه یدادنم اما من دلم م یکرد به دلدار 

 

 

 

 ( ن ی)به کامنتم توجه کن

 《ار ی و مه ونای: وکاور》

 ماه بعد(  کی)

 

 《ارمهی》

 رو انداختم تو در و بعدش وارد خونه شدم. دیکل

 بود و شک نداشتم نارگل اومده و غذا پخته. دهی چی غذا تو خونه پ یبو

 نداره. یمن فرق یباهام راحت تره اما برا میکه به هم محرم شد یوقت از
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همراهشون باشه و مثال اگر   ایباهاشون باشه  ونایترسم و یم رم،یگ یخبر نم  ادی هم ز اریکامو   ایوان از
 حالش بد بشه.  کمی من زنگ زدم 

سوزه،   یمن به خودش سو استفاده کرد اما دلمم براش م  یها یکرد و از خوب یبد  یلیکار خ  درسته
 نبود! یواقعا عاشقم شده بود و حرفش الک دیشا

 

 برم؛  ومدیخنده ها بلند نارگل باعث شد به سمت اشبزخونه که ازش صدا م یصدا

 زد.  یپخت با تلفن هم حرف م یکه غذا م ینجور یبه دست نشسته بود و هم یگوش   نارگل

 و به مکالمه اش گوش دادم:  ستادمیکه متوجه من نشده بود، پشت سرش ا ییاونجا از

 ؟ یزن یکه م هیچه حرف نیسورن ا یوا -

..... 

دوباره باهات   یاونم با اوضاع من بعد انتظار دار  یبرگشت  میسال و ن ۱و بعد از  ی. تو رفترمی نه خ -
 باشم؟ 

..... 

 خب بحث دوست داشتنت جداست.  -

..... 

 طرف.  ه یماجرا ها  هیطرف، بق  هیکه بهت دارم  یکه عشق نهینه منظورم ا -

..... 

 اوهوم.  -

 

 و مکالمه رو قطع کردم  و زل زدم بهش.  دم یاز دستش کش ویگوشرفتم سمتش و  اروم
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سرت داد   یدیکه ترس میهست ی مگه ما زن و شوهر واقع ه؟یکرد که گفتم: چ  یبا ترس نگام م  نارگل
 بزنم؟  

و   اوردیهزار تا بال سرت ن شیپ میسال و ن کینگفت که ادامه دادم: فقط بگو چرا؟!مگه اون  یز یچ
 رفت؟ بعدش ن 

 درسته، اما االن برگشته. ی گیکه م ییزای تموم چ  یعنیاب دهنشو قورت داد و گفت: اره.. نارگل

 ؟ یدوباره باهاش باش یخوایباال انداختم و گفتم: م ییابرو

 و گفت: دوسش دارم.  نیانداخت پا  سرشو

 که دوسش داره. ی بره طرف کس  دیو گفتم: آدم با دمیخند تلخ

 داره. خب اونم دوسم  -

 نه! اون دوست نداره. -

 زدم و گفتم: غذات نسوزه! ینگاهم کرد که لبخند کمی

 دوش.   ری راست رفتم تو حمام و رفتم ز کیوارد اتاقم شدم  یراه افتادم سمت اتاقم و وقت  بعدشم

 

 فکر کردم؛  ونایبه و  ختیر یتموم بدنم م  ی که اب رو ینجور یهم

 

بار عشقو   نیاول یکه برا ینداره اما جذابه. دختر  شیو صورت غرق در ارا  یکه دماغ عمل یدختر  هی
 حس کرده...

 نکرده باشه!؟ نکاراینصفه گذاشتم و با اخم زمزمه کردم: از کجا معلوم قبل از من از ا  حرفمو

 بشم. یجور فکرا عصبان  نیبهش فکر نکنم چون ممکن با هم گهید دیبا پس
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  یادم نیاگر همچ دیاون بخاطر من از غرورش و خجالتش گذشت و بهم گفت که دوسم داره، شا اما
 کرد دوسش داره... یکه زودتر از خودش بهش اقرار م یک یرفت سراغ  یبود م

تونم برم    یهم نداره. چون اگر هم دوسش داشته باشم، نم یو فرق ستیمهم ن گهیاالن د البته
 سمتش...

 

 خودم و نارگل و برگشتن اون دوس پسرشه. یتر زندگاز همه مهم  االن

...من با خودم گفتم حاال اشکال نداره که قراره به زور با نارگل ازدواج کنم، یشانش ندارم تو زندگ اصال
 .وفتهیب  یباز قراره چه اتفاق  دونمیو نم  رهیهمون هم داره به فنا م یول

 ------------------------------- 

 《ونا وی》

 خوشحال شدم.   یلیرسن خ  یو اون شخص که مامان بود و گفت امشب م  یزنگ خوردن گوش  با

از   س،یاز خدا که پنهون ن  یشدم ول  یبهتر م کمی روز به روز   یماه حالم بد بود ول کی نیا یتو اخه
غرق در آرامش  اریمه دنیکنم تا دوباره با د یشما چه پنهون...  هر روز از پنجره به در خونه نگاه م

 بشم.

 

 .دمیگونه ام عبور کرد و تلخ خند یاز رو یقطره اشک اریگفتن اسم مه  با

 موضوع براش متاسفم. نیزد و واقعا بابت ا یزنگ نم  ادی هم ز اریو کام  ایبه وان  یحت اون

 به برادرش زنگ بزنه و جواب هاشو بده. دیبا  هیو عصبان  ادیاگر از من خوشش نم  یحت اون

 

 

 ( د ی)دوستان کامنتم رو حتما بخون
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راه   ار یو کام ایاتاقو ترک کردم و به همراه وان  زد،یکه صدام م  ایوان یو با صدا دم یلباس ساده پوش هی
 استقبال.  یسمت فرودگاه برا میافتاد

 

 

 

 گفت: اومدن.  ار یکام هویکه  میسالن فرودگاه منتظر بود یتو

 سمتشون.  می تند تند رفت ا یمامان و بابا، من و وان دنید با

 . دمیاز همه تو بغل بابا فرو رفتم و صورتش رو بوس اول

 . دیهم مامانو بغل کردم و مامان هم گونمو بوس بعدش

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

انقد دلمون  ونایگفت: من و و  ایکه وان میخورد یشام م میخانواده داشت هیشب بود و من و بق  سر
 براتون تنگ شده بود که حد نداشت. 

 

  یکه من بخاطر دلتنگ شهیباورش م یکرد. اما ک  یجمع م ینجور یداشت حال بد من رو ا ای! وانهه
  دمیسال فهم  ۲۳که بعد از  ی حالم بد بشه؟؟اونم مادر  دمشونیماه ند کی مامان  بابام که فقط 

 دارمش.

 

کنم. منم با لبخند گفتم: اره   دیکه حرفشو تا  دیکنارم نشسته بود با دستش بهم کوب قایکه دق ایوان
 واقعا دلمون تنگ شده بود.

 ماه؟ کی  نیتو ا یکرد ریجان چرا انقد تغ ونای: وبابا 
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جا خوردم   زنهیچشم هام و صورت پر از غم ام حرف م ریز یبود داره در مورد گود عیحرف بابا که ضا از
 خوبم من! و گفتم: نه.

 .یکرد  ریگفتم تغ ،یو گفت: نگفتم که بد دیخند  بابا

 شده. ینجور یباباش ا یگفت: فکر کنم از دور  یمصنوع  یگفته باشه، با خنده   یز ی چ نکهیا یبرا ایوان

 ؟ یگفت: پس من چ عیسر مامان

 شما. ی: و از دور ا یوان

 آب خفه کردم. وانیل کی زدم و بغض گلوم رو با  یو منم لبخند مصنوع  دنیخند همه

 ؟ یزدیبه کارخونه سر م ای: وان مامان

 رفتم. ی اره مامان. هر روز م  -

 : ممنون دخترم. بابا 

 : حاال خاله خوب شد؟ا یوان

 .رانیا ادیهم م دیع یخوبه. برا یل ی: اره حالش خ مامان

 اخ جون.  ی: واا یوان

 .هیفهمم خاله ام ک  یو گفتم: خوبه باز با اومدنش حداقل م دمیخند تلخ

 بپرسم؟؟  یسوال  هیجان   ونایقاشقش رو گذاشت تو بشقابش و گفت: و مامان

 . نیبله بپرس -

 ؟ یکن یگذشته فکر م ی تو هنوز به اتفاق ها -

 گفت: نه مامان جان... ای بگم که وان یز یکردم و خواستم چ یز یر اخم

 ؟یهست ونایوسط حرفش و گفت: تو و دیپر مامان
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 ساکت شد و منم گفتم: نه .   ایوان

 خسته ام. کمیبلند شدم و گفتم: من   زیاز پشت م  بعدشم

 .میهارو بد ی: بمون سوغاتبابا 

 بهم.  نیکنار بعدا بد نی منو بزار یبرا -

 بگه و رفتم سمت اتاقم.   یز یچ یمنتظر نموندم کس بعدشم

 اون بود. یاون اتاق برا نجا،یا ومدیم اریمه یکه وقت یوارد اتاقم نشده بودم که نگام افتاد به اتاق هنوز

 

 سست به سمت اتاق رفتم و واردش شدم.  یقدم ها با

 

 از ذهنم گذشت.  لمیف هیمحض ورودم به اتاق، خاطرات اون شب مثل  به

 بود!  یباهام خوب حرف نزد اما..شب قشنگ  اریاون شب مه درسته

 عاشق شدم.   شتریب  اری مه کیزد، باهام حرف زد، منم که با هر حرکت کوچ  تاریبود چون برام گ  قشنگ

 

 به دماغم خورد. اریعطر مه یتخت نشستم که حس کردم بو یرو

 مونده!؟  نجایمدت هنوزم بوش ا  نهمهیچقدر عطرش خوشبو بود که بعد از ا یعنی

سد راه  یز یچ چیکاش ه  یهام کردم و زمزمه کردم: ا هی عطرش رو وارد ر یو بو  دمیکش یق یمع  نفس
 .تونستم اونو عاشق خودم کنم  ینبود تا م  اری به مه دنیرس

 

 حس و حال خودم بودم که در اتاق زده شد. یتو
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  یق یراحت نفس عم الی بلند شدم که مامان وارد شد و با خ عی مبادا بابا باشه، سر دمیشدم و ترس  هول
 .دمیکش

 

. شک  یباش  نجایشک کردم که ا ، یستیتو اتاقت ن دمید  ینگاه به اتاق انداخت و گفت: وقت هی مامان
 من درست بود! 

 خوام.   یو شرمنده گفتم: بخاطر رفتارم موقع شام معذرت م  نیانداختم پا سرمو

 ...نمی .حاال بگو ببی نداشت  یتو رفتار بد -

 و؟؟ یچ -

 راسته؟؟  ای وان یحرفا -

 کدوم حرف؟  -

 ؟ یگفت اری به مه -

  ریو ز یالغر شد نیهم یرو از نظر گذروند و گفت: پس برا  کلمیکردم که کنارم نشست و کل ه  سکوت
 چشمات گود افتاده.

 نکن. یآور  ادیهم فشار دادم و گفتم: مامان! لطفا سر و وضعم رو برام  ی هامو محکم رو چشم

 باشه. اما من که بهت گفتم بهش نگو. -

 گونه ام رو پاک کردم و گفتم: نتونستم. کنترل احساس و زبونم رو از دست دادم. یرو اشک

  یم یبه بعد سع نینداره. به جاش از ا یاشکال  چی. هزمی و گفت: اشکال نداره عز دیتلخ خند مامان
 .ی که فراموشش کن  یکن

 گرده؟  یشک به مامان نگاه کردم که گفت: اون رفته.درسته؟به نظر خودت برم با
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و نخواهد   ستیمن ن یبرگرده هم برا  یداره. حت یچه فرق گهیتر کردم و با خنده گفتم: د لبمو
 با نارگل ازدواج کنه.  دیشد.چون اون..با

 موضوع باهات حرف بزنم... نیاتفاقا اومدم راجب هم :مامان

 

و نارگل ازدواج کردن اما به خودم    اریگفت که مه  یکیترس و استرس به مامان نگاه کردم و ته دلم  با
 . ستین  یموضوع نی دادم که همچ یدلدار 

 .یادامه بد تی و به زندگ  یفراموش کن  ارویمه  دی: تو بامامان

 رو با اون دوست دارم.  یزندگ یمن ادامه  -

و اگر هم برگرده دستش  رانینتونه برگرده ا چوقتیه گهیاگر د یسرشو تکوم داد و گفت: حت مامان
 باشه؟ گهید یک یتو دست 

 

 ..ازدواج کرد؟؟؟ ار یاز اشک شد و گفتم: مه  زیو چشم هام لبر د یلبام لرز هیشدت گر از

نتونست بهت بگه، بهم گفت   ایهستش.  وان نشویعروس گهیباغم بغلم کرد و گفت:چند وقت د مامان
 که بهت بگم.

مامان هم پشتمو نوازش   یکردم و دست ها یم هیتونستم حرف بزنم و فقط گر  ینم هیشدت گر از
 کرد.  یم

 بخوام باورش کنم. نکهیازدواج کرده باشه تا ا اریفکرشم برام سخته که مه یحت

 

که  یز یازدواج کرد...چقدر سخته باور کردن چ یکه دوسش دار  یبهت بگن اون  انیسخته که ب چقد
 برات عذاب آور و دردناکه.
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 یم دهی رو ناد اریو محبت مه   یکاش خوب یگرفتم.ا  ی نم یرو جد  یاون شوخ چوقتی کاش ه یا
روزا   نیاز هم  ایوان  دیشدم،شا ی نم  کینزد اری دادم و به مه یگوش م  ای کاش به حرف وان یگرفتم. ا

 . دیترس یم

 گفتم دوسش دارم.   ینم  اریکاش به حرف مامان گوش داده بودم و اون شب به مه  یا

 االن افسوسش رو بخورم.  نکهیشد نه ا یکاش ها  انجام م یا نیکاش تموم ا یا

 

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

 

 

اون روز که به پاش   ادی داشتم نگاه کردم و  اری که از مه یو به تنها عکس ختمیرو تا صبح اشک ر شبید
 رفت افتادم.  یافتادم که نره ول

 بهم گفت باورم نداره.  میمستق ریافتادم که غ یاون شب  ادی

 اون شبا و روزا آزارم داد.  ادیاون روزا افتادم و اشکم در اومد و  ادی

 

 اتاقم زده شد و گفتم: بله؟  در

 خونه بود که گفت: خانوم پدرتون کارتون داره.  خدمتکار

 .امیباشه االن م -

 

 .رنگ و رو ،روبه رو شدم یپف کرده و صورت ب  یانداختم و با چشم ها نهینگاه به خودم تو آ هی
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 یبابا نشسته جلو دمیو د نی زدم که چهره ام رو بهتر کرد و بعدش رفتم پا ملیکرم و ر هی عیسر
 کنه. ینگاه م لمی و داره ف ونیزیتلو

 ن؟ یاروم گفتم: کارم داشت یصدا با

 اره دخترم.  -

 . زهیهات رو م یسوغات

 جعبه روش بود.   هیبزرگ و  یبسته  هینگاه کردم  زیم به

دادن افتادم:)اون شب  یهامون رو م یداشتن سوغات  اری و کام  ایاون شب که وان ادیزدم و  یلبخند
دخترش بپوشه. دخترش   یعروس  ی گفت انشااهلل تو اریبه مامان داد، مه  یلباس مجلس هی ای وان یوقت

و   گلشد شوهر نار   اری.اره مهگهیعروس د هیبشه آقاش اما... آقاش شد داماد  ار یهم دوس داشت مه 
 عالقه ندارن.( گهیاگر به همد یمرد نارگل حت

 

 دم اومدم؛بابا به خو یصدا با

 ؟ ییکجا ونایو -

 ن؟ یدیخر  یاونا چ یافتادم. برا اریو کام ایوان  یها یسوغات ادیبابا.   نجامیهم -

  کیکت و شلوار  هیهم  اریو مه اریکام ی. برامیدیهم خر ایوان یبرا میدیتو خر یکه برا یز ی هر چ -
 بهش.  میبد ران،ی کنار تا هر وقت اومد ا  میرو گذاشت  اری مه یکه البته برا میدیشکل خر

 . حاال مامان کجاست؟ نایخوبه. ممنون بابت ا  یلیسکوت کردم و بعد گفتم: خ  کمی

 کنه.  یدگ یبه کاراش رس رونی رفته ب -

 اها. -

که  میدار یمهمون هیرفتم سمت پله ها که بابا گفت: فردا ظهر  یهارو برداشتم و داشتم م یسوغات
 دعوتش کردم.  نجایارخونه اقرارداد با ک یبرا
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 تکوم دادم و گفتم: باشه.  سرمو

حالم عوض   کمی اونا،  دنیبا د دیهامو باز کردم تا شا  یرفتم سمت اتاقم و اول از همه سوغات بعدشم
 بشه.

 

 یسورمه ا یبا شال مجلس    یمجلس دیسف راهنی پ هیبزرگ رو باز کردم که توش  یاز همه بسته  اول
 ناز بود. یلیبود و خ 

 مات بود. دیسف یسانت ۱۰پاشنه   یکفش دخترونه  هیجعبه هم  یتو

بعداز  هیگرفتم  میو تصم  دمیتخت دراز کش یهارو گذاشتم تو کمد و بعدش رو  لیزدم و وسا یلبخند
 ظهر امروز رو بخوابم........................... 

""""""""""""""""""------------- """""""""""""""" 

شبه هنوز خوابم نبرده و همش دارم   میو ن  ۱بودم، االن که ساعت  دهیکه بعد از ظهر خواب ییجااون از
 کنم.  یخودم فکر م بی پر فراز و نش یبه زندگ 

 . شهیم یا گهیفرد د هیجذب   یشوخ هیطرف با  ایدن  یکجا آخه

 عاشق شدم!  ینجور یباشم که ا ینفر  نی من اول دیشا

* 

 .دهیداره قلقلم م یطان ی لبخند ش هیبا   ایوان دمیشدم و د داریب دیشد ی،با خنده  یب یقلقلک عج  با

 ؟؟ یدیقلقلکم م یا یبعد تو م  دمیزدم و گفتم: من خواب غی ج عی متوجه شدم سر یوقت

 و منم افتادم دنبالش. دنیاز ترس بلند شد و شروع کرد به دو ایوان

 دستم بهت نرسه. نکهیکردم بلند گفتم: مگر ا یم یو راه پله ها رو ط دمیدویکه دنبالش م  نجوریهم

 شه؟ی م  ی: اگر برسه چا یوان
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 پر سر و صدا گفتم:  میشد  یم کیکه به حال نزد ینجور یهم

 کنم که...  یم یاگر برسه کار  -

جذاب و بابا که چند تا برگه دستشون بود و با تعجب داشتن   یلیخ  یل یپسر جوون و خ هی دنید با
 . ستادمیکردن، حرفم رو قطع کردم و سر جام وا یمارو نگاه م 

 

 بابا باشه. یکه فکر کنم از همکارا اروی نیا یآبروم رفت اونم جلو واقعا

 مهمون تو خونست.  دونستمی. من نمدیکه زود تر خودشو جمع و جور کرد گفت: ببخش  ایوان

 

 . دیزده باشم گفتم: بله ببخش ی حرف نکهیا یبرا منم

 نشده. یز ی: حاال که چبابا 

به سر و وضعم انداختم و با گاز گرفتن گوشه لبم   یخودم حس کردم و نگاه یشدن پسره رو ، رو  زوم
 هم تنم بود. یکوتاه نی زانوم بود و آست ری زل زدم به شلوارکم که تا ز

 با کارخونه اومده. یقرداد هی ی از پدرش برا یندگ یبه نما شونی: دخترا ابابا 

 من هستن. یهم دخترا نایجان ا نی رو کرد سمت پسره و گفت: مب بعدش

 . وناستیخانوم شلوغ اسمش و  نیبابا به من اشاره کرد و گفت: ا بعدش

 بود.  نجایو زن همون دامادمه که ا  استیوان  نمیاشاره کرد و گفت: ا ا یبه وان بعد

 : بله خوشبختم.ن یمب

 .نطوری: منم هممن

 خوشبختم. دنتونی: از دا یوان

 .مونهیم شمونیناهار پ یبرا نیسرشو تکوم داد و بابا گفت: دخترا، آقا مب پسره
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 : چقد خوب. ا یوان

 خوبه، با اجازه من برم تو اتاقم. یل یبله خ -

 : برو دخترم. بابا 

 با حالت دو از حال گذشتم و از پله ها باال رفتم؛  بای خجالت سرمو تکوم دادم و تقر با

 

هم  یشمیشال  هیو در اخر  دمیپوش یشمی کیو تون  یوار مشکشل هی عیوارد اتاقم شدم سر یوقت
 هم کردم تا چهره ام گرفته نباشه.  یمیمال شیارا هیگذاشتم و 

 بابا و اون پسره بود شدم:  ن یب  یکه مکالمه  ییکه متوجه صدا نیاز اتاقم خارج شدم تا برم پا 

 دخترتون مجرد هستن؟  یکی اون  ،یالنیم یآقا دی: ببخشن یمب

 اون دخترم زود تر ازدواج کرد. یلی: بله پسرم. حاال بنابر دالبابا 

 : اهان.ن یمب

 

 کردم.  یز یدهنمو قورت دادم و با شک نوک انگشتم رو گرفتم به دهنم و اخم ر اب

 نه!؟  ایکه مجردم   دیچرا از بابا پرس یعنی

 

 《ن ی: مبکاور》

 

ها واتساپ و   یسر  هیگفتن تلگرام و  یسر  هیبدون سانسور کنسل شده. چون   ی)عشقا فعال پارت ها
 سخته. ( ینجور ی. اکایروب 
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  یراحت راه پله ها رو ط  الیبا خ  یفکر  نیهمچ هیباهامون آشنا بشه، با  شتری خواسته ب  دیشا خب
اگر دوست   .اطیرفتن تو ح  ایجان ،مادرت و وان ونایگفت: و عیوارد هال شدم بابا سر یکردم و وقت 

 اونا.  شیبرو پ  یدار 

 باشه بابا جون.  -

 صورتم زوم بود.  یبه پسره انداختم که چشم هاش رو ینگاه مین

 برسونم.   اطیاز هال خارج بشم و خودمو به ح عینگاهش معذبم کرد و باعث شد سر طرز

چشم   هیشب  ادیز نکهی. با انداختی م اری مه ادی روشنش منو   یلیو خ  یطوس یچرا اما چشم ها دونمینم
 نبود.  اریمه یها

 

نشسته بودن و داشتن  اطیح  یها یصندل  یکه رو دم یرو د ای شدم، مامان و وان  اطیوارد ح یوقت
 خوردن.   یم یخوراک 

 .نی وقت باهام حرف نزن هیشدم گفتم:  کشونینزد یسمتشون راه افتادم و وقت به

 .میدلم متوجه ات نشد زی کرد و گفت: عز یبهم نگاه گرم مامان

منو  یتو دارم. آبرو  یاز دستش گرفتم و گفتم: من برا یز یر شگونیو ن ایخنده برگشتم سمت وان با
 ؟ یدیقلقلکم م یاومد  یتازه اول صبح ،یبرد

 زد و گفت: دلم خواست.  یغ یج یبا خند ایوان

بعد  ی ر یبچه ات رو بگ  یها  یطونیش  یجلو دیبا گهیتو دو روز د  ایو گفت: وان دیبلند خند مامان
 ؟ یکن  یبچه ها رفتار م  ن یخودت هنوز ع

 گفتم: اره؟؟؟  ایو رو به وان  ایتعجب دستمو گذاشتم رو شکم وان با

 دستمو پس زد و با خنده گفت: واااا خدا نکنه..  ایوان

 .رهی گ یجمله رو به کار نبر. خدا قهرش م نیا گهید ای : ِا وانمامان
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 : چشم.ا یوان

 حرف بزنه.  شیگرفت و بلند شد و رفت تا با گوش شویمامان زنگ خورد و مامان گوش یگوش

  بیپسره عج  نیگفت: به نظرت ا  ای برداشتم و شروع کردم به خوردن که وان یچند تا پفک هند  منم
 ست؟ ین

 ؟ یگیم وینگاش کردم و گفتم: ک   یچشم ریز

 قرارداد اومده. یکه برا اروی نیهم -

 . دونمیگفتم: نم باال انداختم و شونه

 گفت که ... یبود، م اریسرشو تکوم داد و همزمان هم مامان اومد و گفت: مه  ایوان

حرفشو خورد و گفت:   یادامه  گهیمن داره م یجلو دی استرس به مامان نگاه کردم که مامان فهم با
 .رهی بگو باهام تماس بگ ای گفت که به وان یم

 ... نجایکه ا می: چرا به خودم زنگ نزد خب گوش ا یوان

  یعروس   یزنگ زده برا ؟؟البدیگیمن نم  یصبر کن..مامان چرا جلو  ایبلند کردم و گفتم: وان دستمو
 دعوتون کنه نه؟

 

بلکه   ستمی ناراحت ن شهیعروس نکهیهام پر از اشک شد و گفتم: من..دوسش دارم اما..از ا چشم
بهش نداشته باشم.   یعالقه ا  چیاگر ه یخوشحالم. چون اون شب بهم گفت نارگل از تو بهتره حت

 تونه عاشق نارگل بشه.  یکه م میریگیم جهی پس نت

 . نیو راجبش حرف بزن  نینکن ری گ یسیرودروا یمن تو  یجلو گهیلطفا د پس

 

 . نیهم فقط سرشونو انداختن پا ایبلند شدم و راه افتادم سمت در و مامان و وان بعدشم
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  یبرا  اریاسم مه  یکنم که حت یکار  هیخواست بتونم  ی خورد. دلم م یبه هم م میحالم از زندگ  گهید
 ارز ذهنم پاک بشه... شهیهم

 

 شده؟  یز یچ ونا یگفت: و دنمیوارد هال شدم بابا با د یوقت

 . نیکن ی دگینه بابا جون. به کارتون رس -

ناراحت   یز ی چ هیراه افتادم سمت پله ها که اون پسره به حرف اومد و گفت: به نظرم بابت  بعدش
 .نیهست

 

ما دخالت کرده برگشتم سمتش و خواستم   یمهمونه و چرا تو کارا هیاون فقط   نکهیغضب از ا با
 بگم که ورود مامان و حرفش مانع حرفم شد. یز یچ

 کن.  ییراهنما یناهار خور  زیرو به م  نیناهار. محمد جان، اقا مب یبرا نی ایب -

 ناهار...  ای جان ب ونایو

 

  یرفتم و رو  زیو واقعا بد بود ، به سمت م  سیثابت کنم حالم بد ن  نکهیا یسرمو تکوم دادم و برا ناچار
 ها نشستم. یاز صندل  یکی

 

 

نشست و   ایهم نشست رو به روم و مامان هم کنار وان  ایفاصله با من نشست و وان یصندل   هی بابا
 به غذا خوردن. میاونور تر از مامان نشست و هممون شروع کرد یاون پسره هم دو تا صندل

 خوردم.  یم  یلعنت یقورت دادن اون بغض ها یکه غذا رو فقط برا  من

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

183 
 

 تو هال. می و رفت میغذا تموم شد هممون بلند شد یوقت

و  ار ی اس که بابت مه عیو هم ضا شهیاتاقم هم بابا ناراحت م یو برم تو اگر پا شم دونستمیم
 هستش ناراحتم.  شیکه در پ  شی عروس

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

 نامعلوم بودم.   ینقاش هی دنیبود و من مشغول کش عصر

 

حرف زدم باعث شد به طور ناخداگاه از جام بلند بشم و به سمت اتاق مامان    یظهر که اونطور  ادی
 حرکت کنم. 

 

 دیدر اتاق رو زدم، مامان جواب داد: بفرما  یوقت

 زد.  یکه داشت به دست و صورتش کرم م  دمیورودم به اتاق، مامانو د با

 

 جانم دخترم؟  -

 خواستم باهاتون حرف بزنم. -

 . زمیو گفت: خب بزن عز دیدست از کرم زدن کش مامان

 . زمی برگشت سمتم و گفت: بگو عز یصندل   یتختشون نشستم و مامان هم رو یرو

 دعوتتون کنه؟ یعروس یزنگ زده بود که برا اریمه -

 . رهیم  اری. فقط کام ای. نه من،نه بابات و نه وانمیری ما نم  یو گفت: اره. ول دیکش یقینفس عم  مامان

 ن؟ ی ریو گفتم: چرا نم   نیانداختم پا سرمو

 ؟ یعروس یبرا هی ترک میبر  نجاینداره. بعدشم از ا یلیچون دل -
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 .نیتکوم دادم و گفتم: هر جور خودتون راحت سرمو

 خوام.  یظهر بد حرف زدم معذرت م  نکهیبخاطر ا منم

 نداره.  ی! اشکال یخوا  یبابا.. تو که همش معذرت م یا -

 

 زدم و گفتم: ممنون. یلبخند

.  میشمال و دور بزن میداده بود که بر شنهادیبابات پ ،یاومد گفت: راست  ادشی یز ی که انگار چ مامان
 ه؟ینظر تو چ 

 

 《ونایو و  ای: وانکاور》

 

 . امی. من نمنیباال انداختم و گفتم: شما بر یا شونه

 

 بشه؟  یکه چ میبدون تو بر ؟یچ  یعنیوا  -

 بهتون خوش بگذره.    شتریکه ب -

 . ونای گذره و یبهم رفت و گفت: اتفاقًا با تو خوش م یچشم غره ا مامان

 نیا یسال که تو ۲۳ نیا یبده. حالم بده چون تو یل یتکوم دادم و گفتم: مامان من حالم خ سرمو
 خواستم برام رقم نخورد.  یکه م یاونجور  یچی کنم ه یم  یزندگ ایدن

 

خسته شده   دنیم در اومد نه بغضم گرفت، فکر کنم چشم هام از باربخاطر حرفم نه اشک ندفعهیا
 بودن.
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 شده بود. ی برام عاد گهید دمیشا

 

 همه بود. درسته؟ ری تقص میماه و ن ۲ نیمن بود. ا ریسال که تقص ۲۳زد و گفت: اون   یلبخند مامان

 .کنه دایتو دلت جا پ اریکه تهش مه نیبش ی میبا هم صم اریکه تو و مه  میزاشت یم  دیاولش ما نبا از

 

 پر رنگ بود.  اری نقش کام  شتریبود و زمزمه کردم: از همه ب  قتیو حق  یمامان منطق یحرفا

 گرفتم و عاشق شدم. یکرد و من جد ینگام کرد که گفتم: اون شوخ  یسوال مامان

 ه؟ یمنظورت چ -

 عاشق بشم. یگرفتن اون شوخ  یکه با جد بهی زدم و گفتم: عج  یپوزخند

 ؟ یکدوم شوخ -

 

خودت بود که   ری تقص نجایرو به زبون آوردم مامان با غم نگام کرد و گفت: خب ا اریکام  یجمله  یوقت
 .یگرفت یرو جد  یاون شوخ

.  دمی. من تاوان اشتباه خودم رو پس منیریتقص  یشما ها ب گهیتکوم دادم و گفتم: اره. االن د سرمو
 !نیهم

مثل تخته پاک کن وجود   یز ی چ هیکاش  ینگفت و منم از جام بلند شدم و گفتم: ا یز یچ مامان
 چیه گهیکه د میپاک کن  ی. جور میرو از ذهن و قلبمون پاک کن  زایچ  یلیخ  میتونست  یداشت و م

 نمونه. یازشون باق یآثار 

 

رو از ذهن و    اری مثل تخته پاک کن، مه یز ی چ هیبا  یبتون  یبه زود دیزد و گفت: شا یلبخند مامان
 . یقلبت پاک کن 
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 زدم. یتکوم دادم و لبخند سرمو

 

 《ارمهی》

 اد؟ ینم ایوان  یعن یزل زدم و گفتم:  اریکام  ریتصو به

 . امیگفت : نه. فقط من م یجد اریکام

 زنگ زدم...  ایوان یتکوم دادم و گفتم: باشه. البته به خانواده  سرمو

 . انینم -

 اها. قانع شدم.  -

 . نمتیبی اخر هفته م  یو گفتم: باشه پس برا  دمیکش یق یعم  نفس

 من..بازم شرمنده ات هستم. اریمه -

من بود و بازم مجبور بودم   یتو نبود، چک و صفته ها یکه اخر چک و صفته ها  گمیمن بازم بهت م  -
 با نارگل ازدواج کنم. هر چند اون دوست پسرش برگشته.

 زنه؟ ی تر گفت: واقعا؟ بعد نارگل باهاش حرف م یجد اریکام

 اره.  -

 ن؟ یری بگ یعروس   نیخوا یپس چرا م  -

 ؟ یدون یتو نم  یعنیزدم و گفتم:    یپوزخند

 . گهی اوف.خب من برم د -

 باشه خداحافظ داداش.  -

 خداحافظ.  -
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 که تنش بود وارد اتاق شد؛  یکردم در اتاقم زده شد و نارگل با لباس عروس یخداحافظ اریبا کام یوقت

 چطوره؟ -

زن و  ینظر گرفتن ها برا نیحوصله گفتم: خوبه. البته ا  یلباسش و حرفش توجه کردم و ب به
 عاشق هستش. یشوهرا

 . دونمیم -

 حرفا بهم نزن.  نیاز ا گهیخب پس د -

 سرشو تکوم داد و گفت: باشه.  نارگل

شروع    دیشد یحوصلگ   یاز اتاق خارج شد و منم از لبتاپم وارد پوشه عکس ها شدم و از ب بعدشم
 . دنیکردم به عکس د

 

خواست خواهر زنش رو   یبرام فرستاده بود و م  اریکه کام یجی مس ویدیمتوجه و هویعکس ها   نیب ما
 .شدم  نشونم بده

  یکرد، نگه داشتم و رو ینگاه م ن یداشت به دورب ونایکه و یرو باز کردم و درست وقت جیمس ویدیو
 چهره اش و چشم هاش زوم کردم. 

 

 کرد. ینم  ریشد و منو درگ یعاشقم نم  چوقتی کاش ه یا

نارگل   دیرو ندارم و فقط با یگفتم من حق عاشق شدن و دوست داشتن کس یکاش از اول بهش م  یا
 گرفت.  یحس و احساسشو م یجلو ینجور یا دیازدواج کنم، شا

 

 کردم.   یکاش نارگل وجود نداشت و من باهاش ازدواج م  یا اصال
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خوب   ای نسبت به خودم ونایبخاطر عشق و  دیگذره. شا یفکر از ذهنم م  نیچرا اما هر دفعه ا دونمینم
 بودنش باشه. 

 

 《ونا وی》

 نندازم. نیشمال، مجبور شدم قبول کنم و حرف بابا رو زم میکه سر شام بابا گفت که بر شبید

هم قرار شده بود   ایبرادرش و وان  ی عروس  یبرا هیرفت ترک  یداشت و م  طیفردا شب بل یهم برا اریکام
 شمال.  ادیبا ما ب 

 

  یراز  اریمه ینرفتن به عروس یچقدر بهونه آوردن تا بابا رو برا ایکه مامان و وان دونستیخدا م فقط
 کنن.

 

 نشه.  یپس فردا هول هولک یکنم تا برا یرو جمع م  ازمیمورد ن لیمن دارم وسا االنم

 

نگاه کردم و   اطیاتاقم و بازش کردم و به ح  یسمت پنجره  دمیاومد، دو اطیکه از ح   ییسر و صدا با
 .زنهی داره با بابا حرف م اطی ح یقرارداد اومده بود، تو یبرا  روزیهمون پسره که د دمید

 نجا؛ یباز چرا اومده ا  نمیگرفتم گوش بدم تا بب مینداشت تصم  دیکه د ییاونجا از

 

 

 《ونا یو و  ای:وان کاور》
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 مزاحمتون شدم. نی هم یذکر نشد و منم برا یز یچ هیقرارداد  یبرا   یالنیم ی: اقاپسره

 تو! ی. مراحم هی: مزاحم چبابا 

 ممنون.  -

 داخل.  میخب بر -

 و بعد من مرخص بشم.  میکن  ادداشتیقرارداد اون نکته رو  یتو نجایشم .هم ینه مزاحم خانواده نم  -

 

 زدم و به ادامه حرفاشون گوش دادم؛ یز ی انگ نیو متشخص بودن پسره لبخند تحس  یبا ادب  نهمهیا از

  ینجور ی. اایشمال ب  میبا من و خانوادم که قراره بر یاگر دوست دار  ،ییتنها نجایتو که ا گمی: مبابا 
 .میش  یبا هم آشنا م  شتریب

 . شمیشرمنده م ینجور یا ی النیم ینه آقا -

پس   ،یکار یو ب  یندار  یکار  ادیتو هم که ز ستیپدرت که تهران ن پسرم. یتو هم جا ه،یشرمنده چ -
 آشنا بشم.  شتریو من هم با طرف قرار دادم ب  یایچه بهتر که با ما ب 

 چشم. ن،ی کن  یحاال که اسرار م -

 اها حاال شد.  -

که  یشدم و تند تند رفتم سمت اتاق   یرفتن به شمال دعوت کرده بود عصبان یبابا پسره رو برا نکهیا از
 بودن و بدون در زدن وارد شدم  اریو کام ایوان

 در بزن. یای م ییکنم جا یخواهش م  ونایو -

 گفت: کوفت.  ایکه وان دیبلند خند اریکام

 گفتم: به من چه خب. غیج  با

 شمال؟  ادیپسره رو دعوت کرده که باهامون ب نیگفتم: بابا چرا ا
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 کدوم پسره؟  -

 بود؟  یاومده بود.اسمش چ روزیقرارداد د یکه برا نیهم -

 فکر کنم.  نی: مباریکام

 اها همون. -

 مگه چشه؟ ادی: خب با یوان

 من سختمه. -

 . اریبهونه در ن   ومدنین یجمع کن برا  لتویبرام چشم چرخوند و گفت: برو وسا ایوان

 اخه... -

 . ادیوسط و گفت: فکر کنم چون پسره تنهاست، بابا دعوتش کرده که ب  دیپر اریکام

 کارخونه و شرکتشون. یبه کارا  یدگی رس یبرا نجایا ادیکنه و پسره م یم یاخه پدرش کرمان زندگ 

 بهتره.  ادی : واقعا؟ پس با یوان

 : چرا!؟اریکام

 خب گناه داره.  -

 . ادیکه ب  ستیبد ن نمی بیکه م: حاال من

 : اوهوم. ا یوان

* 

 عشقم روانه کردم.  یعروس  یرو برا اریکردم و منم کام یخداحافظ اریبا کام  هممون

کنم هم  یکنه اما من..هم بهش فکر م  یدرصد هم به من فکر نم کی یکه مطمئنم حت یعشق یعروس 
 .زمیر  یبراش اشک م
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 تو اتاق من. میهم رفت ایمن و وان نن،یبب لمیرفت، مامان و بابا نشستن تو هال تا ف  اری کام یوقت

 

الزمت   یز یسفر چ یکه تو یجمع کرد ازتویمورد ن  لیوسا  ونایگفت: خب و ایوان میوارد اتاقم شد یوقت
 نشه؟

کنه، منم  یآور  ادیرفتنش رو برام  لیو دل  هیبه ترک  اریخواست رفتن کام ینم ا ی تابلو بود که وان  یلیخ
 ؟ یندادم و گفتم: اره. تو جمع کرد تیاهم

 اره. -

  کیکوچ ایو نارگل بزرگه  اری مه یتخت و خواستم بگم به نظرت عروس یتکوم دادم و نشستم رو سرمو
 شمال سرد نباشه.  یکرد و گفت: خدا کنه هوا ی شدستیپ ایکه وان

 اوهوم.  -

 .میهم بخر هیاونجا چند تا لباس شب گمیزود تر گفت: م  ایبگم که واندوباره جمله ام رو   خواستم

 اره حتما.  -

 

با   بایبکشه که تقر  شیرو پ گهیوسط و خواست به بحث د دیپر ایخواستم جمله ام رو بگم که وان  باز
. تو هر  ی معن  یمسخره و ب یبحث ها هیتو  یر یخوام حرف بزنم تو م یم ی! من ه ایگفتم: وان  غیج

 .مونهیاس تو ذهنم مونده و م گهیروز د  ۳و نارگل که   اری مه یعروس ،یکن کار 

 گلم. ی آبج دیو گفت: ببخش نیسرشو انداخت پا  ایوان

 

بود و از کجا اومده بود که گفتم: من  یکرد چجور  یکه از ذهنم گذر م ییها میحرفا و تصم   دونمینم
 .ینگران باش  ستیرو فراموش کنم. الزم ن  اری گرفتم مه میتصم
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 . ستی زن داره درست ن گهیکه د  یفکر کردن به مرد ایدن یجا چیه چون

 ؟ یگیبا ذوق نگام کرد و گفت: راست م ایوان

کنم   یم یکردم، افسوس خوردم، حسرت خوردم..بسه!سع هی. بسه هر چقدر که گرایگفتم: اره وان  یجد
 .. یفراموشش کنم ول

 ؟ یچ  یول -

 شه؟ یاگر خودشو فراموش کنم، عشقش هم برام فراموش م -

 .شهیمعلومه که م -

 کنم.  یگفتم: پس فراموشش م تی دهنمو قورت دادم و زل زدم به گوشه اتاق و با قاطع  آب

 

داشتم و بهش   اریکه اون موقع ها به مه یدرست مثل حس یکردم ول  یخودم و حرفام و درک نم واقعا
 مطمئن بودم، االنم به حرفام مطمئنم.

 قشنگم. یکن  یم  ی: کار درستا یوان

 از ذهن و قلبم هم پاک بشه.  دوارمیکنم و ام یبه بعد بهش فکر نم نیزدم و گفتم: از ا یلبخند

 .شهیپاک م یاونم انشااهلل به زود -

 ؟یو گفتم: اگه نشد چ دمیخند تلخ

کامال از ذهن و قلبت پاک   اریصورت مه  نیو در ا یبش  اریتر از مه به  یکی. تو ممکن عاشق شهیم-
 .شهیم

 

 وفته؟ یبار اتفاق نم هیمگه عشق  -

 تر از عشقه. داریچند بار اتفاق و پا ای اره اما دوست داشتن ممکن دو بار  -
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اما   رهیم  نیاز ب  یتر   دیبا سرعت شد شه،یم جادیا عیکه با سرعت تند و سر  ی عشق همونطور  چون
 .مونهیدوست داشتن که م

 

 فکر کنم. ایذهنم گذاشت و باعث شد سکوت کنم و به حرف وان  یرو یادیز  یلیخ  ری تاث حرفش

 

 .میبش  داریزود ب دیگفت: خب من برم بخوابم، تو هم بخواب که صبح با  ایگذشت که وان یمدت

 ر یباشه شب به خ  -

 . زمیعز نیهمچن  -

 

 

 《اری:مهکاور》

و   دمیتختم دراز کش یمسواک زدم رو نکهیرفتم و بعد از ا یبهداشت   سیبه سمت سرو  ا،یرفتن وان با
 کردم و به خواب رفتم.  یز یو چشم هامو بستم و ذهنم رو ازاد از هر چ  دمیپتو خز ریز

 

 تو گوشم؛ دیچی بابا پ یکنم صبح شده بود که صدا فکر

 .میشو کم کم آماده بش داری جان؟ دخترم ب   ونایو -

 

 ر یو گفت: صبح به خ  دیپلکام رو باز کردم که بابا خند یال

 . ری سالم بابا جون.صبح شما هم به خ -

 .ن یپا ایتو هم به کارت برس بعد ب  رمیمن م -



 یگرفتن آن شوخ  یجد

194 
 

 چشم. -

 به بدنم دادم و کم کم شروع کردم به آماده شدن. یبابا رفت، کش و قوس یوقت

 

باسنم بود رو با شال و شلوار   ر ی مردونه بود و اندازه اش تا ز یها رهنیپ هیکه شب  یکرم یمانتو هی
هم زدم و با گرفتن چمدونم، از   یو رژلب کالباس ملیکرم و ر هیو   دمیپوش یمشک یو صندل ها دیسف

 . نیاتاق خارج شدم و رفتم پا

 

و بعدش نگام افتاد به  نیزم یبود رو گذاشتم رو نیسنگ یل یتو هال، چمدونم رو که خ دمیرس یوقت
 .اد یهم همراه ما م نیجان اقا مب  ونایکه مامان گفت: و نیهمون پسره مب 

 . انمیبله در جر -

 ؟ یدون ی: از کجا م بابا 

 

 .دمی اون روز شن یبودم گفتم: اتفاق  ستادهیلو ندم گوش وا نکهیا یلبمو گاز گرفتم و برا گوشه

 .گهید میو حرکت کن نیتو ماش  میچمدون هارو بزار می: اها خب بربابا 

 اد؟ ی: پس دامادتون نمن یمب

 .هیکردم و گفتم: رفته ترک یشدستیزود تر از همه پ من

 : اها.ن یمب

 .می: خب برمامان

پشت سرمه و   نیمب دمیراه افتادم که د ایبرداشتم و پشت سر مامان و بابا وان  یرو با سخت  چمدونم
 . ارمیبه من براتون ب  نیگفت: بد هوی
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 بهش انداختم و گفتم: نه .  ینگاه مین

 . نهیسنگ یل یاخه خ -

 .میرو دادم دستش و اونم مثل پر کاه درست برعکس من برداشت و راه افتاد چمدون

 

بود شد و ما هم  دیخودش که  بنز سف  ن یسوار ماش ن یتو صندوق، مب میچمدون هارو گذاشت یوقت
 .میاه افتادو ر م یبابا شد  نیسوار ماش

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

 .میکرد یم  یشد و ما هم راه تهران به شمال رو ط یپخش م  نی تو ماش  یمیمال اهنگ

 

داخل لذت   ومدیم  نیباز ماش مهی ن یکه از پنجره  ییو از هوا  نیماش ی شهی دادم به ش هیتک  سرمو
 بردم و چشم هامو بستم.

 

 کردم:  تیهدا رونیبه ب  نیماش یاهنگ رو زمزمه کردم و دستمو از پنجره   متن

 

 ی شمال و نم بارون کرد یبو هوس

 سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز  که

 ای ب  ،پاشویخوا یم هیپا

 م یکه باالش قیو آالچ زمی پر از ه نهیشوم یتو

 م یتا خود صبح و از اون بچه باحاالش میبخند

 ای پاشو ب  یخوا یم هیپا
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 اد یتنگه دلم آخه ز اری بازم اون روزا رو ب  ا،یب

 تو دل جنگل  میبزن  ایب

 واسه اون خندت  رمی بم من

 آدما کندن از من  نیتو ا یب

 اد یتنگه دلم آخه ز ار ی بازم اون روزا رو ب ایب

 تو دل جنگل  میبزن  ایب

 واسه اون خندت   رمی بم من

 آدما کندن از من  نیتو ا یب

 

 《و آرش  حی شمال از مس اهنگ》

 

جا    هیگفتم: بابا؟ عیبلند شد و سر  یشکمم از شدت گرسنگ یگوش دادن به اهنگ بودم که صدا محو
 .میبخور یز یچ هی میستیوا

 . گهی: راست ممامان

 .دارم یرستوران نگه م نی اول  ی: چشم. جلوبابا 

 خوابش برده.  دمیبلند نشد برگشتم سمتش و د ایاز وان یصدا دمید یوقت

 وقت سرما نخوره.  هیمظلومش خندم گرفت و شالش رو دور گردنش درست کردم تا  ی افهیق با

ما داره  یپا به پا  دمیبرگشتم عقب و د ن،یاون پسره مب  ادی که با  یدادم به صندل  هیخودم تک بعدشم
 .ادیم
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 به کل صورتش دقت کردم؛  ادیز یمن از همون فاصله  نگاه من نشده بود اما ی متوجه

  یطوس یو متناسب با صورتش. چشما یگوشت یو لب ها شیته ر یبا صورت ساده و دارا یپسر  هی
 ترسوند.   یاز حد بهش ادم رو م شیروشن که زل زدن ب یل یو خ

 جذاب بودن. یع ینبود و طب  نطوریگرفته بود اما ا یکه انگار  ییابروها

 جذاب. یل یخ یل یو درشت و خ ی هم که ورزش  کلشیه

 بود.  یکل پسر باحال  در

 پسره خانواده نداره؟ نینگامو ازش گرفتم به بابا گفتم: بابا ا یوقت

. حاال چون کارخونه و شرکتشون تو  یلیکنه بنابر دال یم ی: چرا دخترم داره. پدر داره که کرمان زندگ بابا 
 ماه کرمان.  کیماه هست تهران و  ۲پسره  نیتهرانه، ا

 اهان چه سخت.  -

 .کنه یدگی به کاراش رس تونه یکه نم  هیباباش جور  طیشرا  نکهیهستش بخاطر ا یخودش راز  -

 اها.  -

 هستش. یپسر با ادب و متشخص ی: ول مامان

 ترسه.  یچرا ادم از چشم هاش م دونمینم  ی..ول یلی: اره خ ا یوان

 ؟یگفتم: مگه تو خواب نبود  ای منم با خنده به وان خنده و  ریز میزد هممون

 شدم.  داری شما ب  یخب با صدا -

 نگه داره. شهیم دهیکه د یاون رستوران  یزنگ بزن بگو جلو  نیجان به مب نایگفت: م عیسر بابا

 : باشه. مامان
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برامون تکوم   یهم اومد سمت ما و سر  نیو مب میشد  ادهیهممون پ م،یستادیرستوران ا  یجلو یوقت
 ؟ ییتنها نیتو ماش رهیداد و مامان گفت: تو حوصله ات سر نم 

 اد؟ی از دستم بر م یچه کار  یول رهی به هممون انداخت و گفت: خب سر م  ینگاه پسره

 . رمیم نی منم همراه مب ن،یخودمون بر نی: خب موقع رفتن، شما با ماش بابا 

 کنم. یم  یبرو، من رانندگ نی: اره محمد تو با مبمامان

 کنم.  یم  ی: من رانندگا یوان

 ؟ یهم بکن  یرانندگ یخوا   یبعد م یگذرون یخنده گفتم: تو که نصف عمرتو تو خواب م  با

 ؟ یکن یبا حرص گفت: منو مسخره م ایوان

 گفتم. توینه. مسخره چرا؟ واقع -

 . دیهم خند ایخود وان  یو حت دنیخند همه

 

 .میگذروند یو با سکوت م  میخورد  یصبحانه، هممون غذا م  زیسر م  خالصه

 

 

 《کل دانای》

 

  اریهمان دو روز و شناخت بس ینشده بود، تو یدختر  چی و جذب ه فتهی که در عمرش ش یپسر  ن،یمب
 عاشق او شده بود. بایو تقر فتهیش  ونا،یکم از و
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هم فقط جذب او شده بود. اما به هر حال   دینگاه بود و شا کیعشق در  یعشقش به معنا  دیشا
وارد   ونایکه و دیدر مورد او صحبت و بگو  ونایرا گرفته بود،قصد داشت با پدر و مشیتصم  نیمب

 کس تا به حال به آن قدم برنداشته.  چیکه ه  یقلبش شده، قلب

 

شدن  دیدباعث ش  نیخودشان شدند و هم ن یو دخترانش سوار ماش نایاز اتمام صرف صبحانه، م بعد
  انیرا با او در م ونایو یقرار بود با او همراه شود و او هم ماجرا ونایپدر و رایشد، ز   نیتپش قلب مب

 بگذارد.

 

 

 

 《ن ی: مبکاور》

  یچند سال سن دارد و ... او فقط دلش م یحت  اینه،  ای هست  یعاشق کس ونایو داندینم  یحت  نیمب
 ازدواج کند و خوشبخت شود.  دیایپاک و جذاب به نظر م یکه دختر  ونایخواهد با و

 

 خانم به راه افتاد. نای و پشت سر م  یشروع کرد به رانندگ  نیشدند، مب نیسوار ماش یوقت

همان   ای ونا یخجالت و استرس را کنار گذاشت و رو به پدر و  نیکرده بودند که مب یرا ط  یکوتاه راه
 پرسم، دخترتون چند سالشه؟ یم نویکه ا  یالنیم یآقا دیگفت: ببخش یالنیم یآقا

 .ساله هستن ۲۳و گفت:    دیخند ونایو پدر

از آنها صحبت   یکی فقط راجب   نیکه مب نیآنها صحبت کرد و متوجه ا یدر مورد هر دوتا ونایو پدر
 کرده بود نشد. 

کنم آخه   انیجمله و قصدم رو ب   دیبا یچجور  دونمیو گفت: من نم دیکش یقی باز هم نفس عم نیمب
 بارمه.  نیاول
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 گفت: بگو پسرم، راحت باش.  دیآرام و با ترد یبا لحن  ونایو پدر

 خوام که..  ی: راستش من..من از ...من مدیگویدهد و م یآب دهانش را قورت م  نیمب

 .حرفتو بگو؟!ی کن  یگفت: چرا دست دست م ونایو پدر

 کنم. یخوام که دخترتون رو،ازتون خاستگار   یراستش م -

 

بر شدت استرسش   ونایبه روبه رو نگاه کرد تا عکس العمل پدر و عیجمله اش را گفت سر یوقت  نیمب
 اضافه نکند. 

   ؟یاسترس داشت نی هم یگفت: برا نیبرخالف تصور مب ونایو پدر

 نی. سر فرصت و وقت مناسب استین یدر ادامه گفت: مسئله ا وناینگفت که پدر و یز ی چ نیمب
 زارم.   یم انیدر م هیو بق ونایموضوع رو با و

 بده؟  یممکن که دخترتون جواب منف ،یالن یم یآقا دیبا ترس گفت: ببخش نیمب

 بله.  -

 باشه؟ گهی د یکی ممکن که عاشق  یعنیبا ترس لبانش را تر کرد و گفت:  نیمب

  یباشه و ماجراش جد یجان. اگر هم دختر من عاشق کس  نیاسه همه هست مبمسائل و نجوریا -
ممکن   یتونم بگم چه جواب یحرف نزنم نم  ونایکه با و ینگفته! پس تا وقت  ی. ولگهیباشه حتما به ما م

 بهت بده. 

 . ممنون.دی گی: بله درست من یمب

___________________ 

 《ارمهی》

 اعصاب گفتم: باالخره تموم شد؟  یو ب میعکس رو هم گرفت نیاخر
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 بد اخالق. ی: بله آقاعکاس

 : ممنون خانوم. نارگل

 

 عکس الزم بود؟ نهمهیرو به نارگل گفتم: ا میخارج شد یاز عکاس  یوقت

 .میری چهارتا عکس بگ هی دیبا  ،یاما شوهرم که هست یستی: عشقم ننارگل

 ؟ یزدم و گفتم: پس سورن چ  یپوزخند

 . رمی گ یدنبالشو نم  گهیسورن رفت. منم د -

 ؟ یاخم نگاش کردم و با تعجب گفتم: رفت؟ مگه دوست نداشت؟مگه دوسش ندار  با

 کنم رفت.  یدارم ازدواج م دیکنه. سورن فهم  یما کمک نم  یدوست داشتن به رابطه  گهید -

 اها.  -

 ؟ یدوست دار  ویتو..تو کس  نم؟یبب  -

 برام بسه.  یهست میکه تو داخل زندگ نیمن؟؟ هم-

 . یدوست دار   ویک ی حسم گفت  هوی -

 نه.. -

 

گوشه که نارگل با همون  هیرو در آوردم و پرتش کردم  یخونه، اون کت و شلوار لعنت   میدیرس یوقت
 و گفت: چته؟ ستادیاومد جلوم وا شی لباس لعنت

 .  یچ یه -

 . یاوک -
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 لبتاپم دستشه.  دمیو د رونیکه رفت، دوباره از اتاق اومد ب   نیهم نارگل

 ...یلبتاپت رو روشن گذاشته بود -

 اومد سمتم و لبتاپ رو گرفت سمتم.  بعدش

 زوم بود. ونا یعکس و یلبتاپ که رو یازش که نگام افتاد به صفحه  رمیلبتاپ رو بگ خواستم

 ؟؟یو گفت: دوسش دار   زیکه نارگل لبتاپ رو گذاشت رو م دیاز روم پر رنگ

 و گفتم: نه.  دمیکش یپوف

 . ستیبارت ن  نیاول نیا ؟؟البتهیکن یپس چرا عکسشو نگاه م -

 . یکن  یم یمن سر کش یپس تو کارا -

 .هی...حقمه  که بدونم شوهرم عاشق ک ینه ول -

 اها . -

 ؟یحاال بگو دوسش دار  -

 نه نارگل، دوسش ندارم.  -

 پس اون دوست داره! -

 گفتم: نه. نی هم ینارگل آشکار بشه و برا یماجرا برا  نیخواست ا ینم دلم

 ؟ی کن یعکسشو نگاه م  ی نجور ی : پس همنارگل

 ؟ی بس کن  شهینارگل م -

 . ستی ن  لیدل  یتو ب یمسخره اش برا یو کارا ایکه لوس باز دمیفهم  یم د ینه. از همون اول با -

 بس کن نارگل.  -

 بده.  حیبس کن. االنم توضنه تو  -
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 . نمشیخواد که بب یدلم م  هوی یموضوع هیگفتم: سر  میو تسل  دمیکش یق یعم  نفس

 .یپس دوسش دار  -

 . سی ن نیبه جهت مخالف برگردوندم و گفتم: نارگل،موضوع ا سرمو

 .هیپس بگو چ  -

 

دهنش  ینارگل که تعجب زده بود و دستشو رو یکل ماجرا رو گفتم و در اخر به چهره  یناچار  یرو از
 گذاشته بود نگاه کردم. 

. تو  یبکن  وی کار نیباهاش همچ یتونست  ینارگل گفت: تو چجور   هویلحظه با سکوت گذشت که  چند
 ازار دادن.  نیا نیو ا  یاما نگفت ،یدار  یطیکه چه شرا یگفت یبهش م دیبا

 داغون ترم نکن. گهیو گفتم:من خودم داغونم تو د دمیکش یبلند پوف

 

 

 

 《:نارگلکاور》

 《ونا وی》

 یبود و به گفته   ایبه در کیخودش که نزد یالیو میرفت نی شمال و به اسرار مب میدیبود که رس عصر
 راه بود.  نیم ۵  ایتا در الیخودش از و

 

 .زنمیم دید الشویها و دهیند نیا نیو منم ع می شد  الیتازه وارد و االنم

 اتاق. هیتو   نیبر  ونایجان، تو و و ای : خب وانبابا 
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 اتاق جدا تا راحت تر باشن.  یبره تو یاتاق؟ هر ک هی: چرا تو ن یمب

 راحت تره.  ی نجور یگفتم: اره ا اروم

 . نیخب هر جور راحت  یلی: خبابا 

 . دی: پس بفرمان یمب

  یو وقت میکرد و ما هم از پله ها باال رفت تیبعد از حرفش، با دستش ما رو به سمت پله ها هدا نیمب
 تا اتاق داشت.  ۷که حدودا  میدیرس  یسالن هیپله ها تموم شد، به 

 خانم.  نای شما و م یاتاق برا  نیا یالنیم یو گفت: آقا  ستادیاز در ها ا یک ی یجلو  نیمب

 : ممنون. مامان

 

  نیبر نیتون یو گفت: شما هم م ا یرو کرد سمت وان  نیو مامان رفتن داخل اون اتاق و بعدش مب  بابا
 ... یکی اون  ایاون اتاق  یتو

 نداره.  یگفت: فرق  ایهر دو تا اتاق رو نشون داد وان یوقت  نیمب

 از اتاقا و به من محل نداد. یکی راحت رفت سمت   الیبا خ بعدشم

 اتاق...  هیمنم برم داخل  نیخب صبر کن وااا

 

رنگاش روشنه و فکر کنم شما هم   بیداخل اون اتاق که ترک  دیگفت: شما هم بفرما  نی مب دمید هوی
 .دیروشن دوست دار یرنگا

 زدم و گفتم: بله. ممنونم. یلبخند

گوشه و اول  هیوارد اتاق شدم، در اتاق رو بستم و چمدونم رو گذاشتم   یرفتم سمت اتاق و وقت بعدشم
 داد حموم هستش. یاتاق بود و نشون م یکه تو یاز همه حوله ام رو برداشتم و رفتم سمت در 
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 """""""""""""""""""""""""""""""""" 

هام رو خشک  با حوله مو یبودم و در حال استراحت کردن بودم و هر از گاه  دهیتخت دراز کش یرو
 کردم.  یم

 

 بود!   نجایا ار یدلم خواست مه  هویشد که   یچ دونمینم

سرم رو تکوم دادم و با خودم گفتم: تو قراره اونو فراموش   شهیعروس گهیدو شب د نکهیا ادیبا  اما
 انقد بهش فکر نکن. بهش فکر نکن. بهش فکر نکن بهش فکر نکن!  ،یکن

 ودم که در اتاق زده شد؛ ب  ریبهش فکر نکن درگ  یتکرار جمله  با

 بله؟  -

 . میلباستو عوض کن بر م،یبخور ای لب در می: دخترم بابات گفته شام رو برمامان

 

 چشم. -

  ینخ کی با تون یشلوار مام مشک  هیموهامو سشوار کردم و بعدش  عیتخت بلند شدم و سر یرو از
  مویگوش  ،یشیآرا چیو بدون ه دم یپوش  موی و شال صورت دیو در اخر صندل سف  دمیپوش  دیگشاد سف

 برداشتم و از اتاق خارج شدم.

 

 

 م؟ یریم  یو گفتم: ک دمیشدم مامانو د ییرایوارد سالن پذ یوقت

 .میری م ادیهم ب  ایوان -

 : سالم ن یمب
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چشم   یتو هیچند ثان یسالم کردم که برا ییبرگشتم سمتش و با خوش رو  نیسالم کردن مب یصدا با
 . رمی هام نگاه کرد و باعث شد معذب بشم و با ذهن پر از سوال رومو ازش بگ

 .یدار  یقشنگ و راحت  یلیخ یال یجان دستت درد نکنه. و نیمب  ی: وامامان

 ممنون متعلق به خودتونه.-

 

 : من اومدم، پس بابا کو؟ ا یوان

 فکر کنم. نهی: تو ماشمن

 . می: اره برمامان

 

 . میگرفتن دستشون و با هم از خونه خارج شد نایو سبد و ا یروفرش هی نیو مب  مامان

 

 . ایتا در میبر  ادهیپ  ستین یشده بود چون راه طوالن قرار

 

 آروم گفتم: چه خبر؟  ایبه وان م،یرفت  یکه راه م ینجور یهم

 خواد باشه؟   یم یبرگشت سمتم و گفت: چه خبر  ایوان

 برادر شوهرت خبر بده.  یمثال از عروس -

 

برادر شوهرت استفاده کرده بودم تعجب کردم و به   یبودم و از واژه  اوردهیرو ن  اریاسم مه نکهیا از
 بود.  یدستشو انداخت دور گردنم و گفت: استارت خوب اینوک کفشام زل زدم که وان

 گفتم: ها؟  هنگ
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 ندارم.  یهم خبر  اریمه  ی. از عروس الیخ یب -

 اها. باشه.  -

 آب؟  کی نزد میبر ونا یگفت: و ایوان م،یدیرس  ایبه آب در  کیدنسبتا نز ییجا هیبه  یوقت

 .میزد نگاه کردم و گفتم: بر ی که موج م ایآب در به

 

آب   کینزد م یهم رفت ای و انجام کارا شدن و من و وان یمشغول پهن کردن روفرش نی و بابا و مب مامان
 .میاب گذاشت یباال و پاهامون رو تو میدیو هر دوتامون شلوار هامون رو کش  ایدر

 شد و باعث شد چشم هامو ببندم و از خنک بودن آب لذت ببرم.   قیبهم تزر یکار حس قشنگ نیا با

 

 

 بگم. یز یچ  هیبنداز بعد از شام  ادمی نایکه بابا گفت: م میشام خوردن بود  اواسط

 : چشم.مامان

 خواد بگه. ی رو م  یز یو بابا چه چ ه یکنجکاو بودن تا بفهمن ماجرا چ یدل همه خبر داشتم که حساب  از

 

 زود جمع شد و مامان گفت: خب محمد بگو.   یلیشام خ  بساط

با   یچجور  دمیاون دخترم حضور نداشتم و نفهم  یخاستگار  ینگاه به هممون کرد و گفت: تو هی بابا
دخترم   یبرا یعال  دهیو در عوض پسر ا  ستین یپسر بد  دمیدر اخر فهم ی شوهرش آشنا شد ول 

 هست. 
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دخترم تو   نیا یزل زده بودم به بابا و بابا هم تو چشمام نگاه کرد و ادامه داد: واسه  یکنجکاو با
 و به خوب بودنش مطمئنم. هیکه اون شخص ک نمیب یاول دارم م  نیهستم و از هم شی خاستگار

 

من خاستگار اومده بود از شدت خجالت گوشه لبم رو   یبرا نکهیمنظور بابا من بودم و مثل ا نکهیا از
 زد.  یحرف م  یشدم که بابا راجب چه کس ریو با خودم درگ نیگاز گرفتم و سرمو انداختم پا

 خاستگار اومده؟  ونایو ی: برامامان

 . گهی: بابا بگو دا یوان

 نشسته. کنار من قای: اره. خاستگارش هم دقبابا 

 نگاه کردم که جفت بابا نشسته بود. نی شدت تعجب سرمو بلند کردم و به مب از

 کرده باشه.  یشد ازم خاستگار   یباورم نم اصال

 

 کردم مامان گفت: خب..االن.. یکه نگاش م  ینجور یهم

 بپرسم.  ونایاز و ی نظر کل  هیهمه  یخوام جلو  ی: االن من مبابا 

 

از ذهنم گذشت و بعدش دوباره   دی و سف  اهیس لمیف هیمثل  اری شد که تموم خاطراتم با مه  یچ دونمینم
  لمیتحو یزد لبخند  یکه تو چشم هاش موج م  ینگاه کردم که اونم زل زد بهم و با حس خاص نیبه مب

 آرامش رو وارد وجودم کرد. یبود که کل  ییکارش چه جادو دونمیداد.نم

 

 . گهیحرف بزن د  ونای: وا یوان

 جان؟  ونای: ومامان



 یگرفتن آن شوخ  یجد

209 
 

 

 حرف بزنم. تونستمیالل شده بودم و نم یانگار 

 کنه. یازم خاستگار  نیمثل مب یپسر  نیهمچ  هی اریمه یبعد از ماجرا قایتعجب داشت که دق یجا

 

 .  یاالن نظرتو بگ نیخوام اجبار کنم که هم یدخترم؟ نم  ونا،ی: وبابا 

 فکر کنم. دی..با دیلب زدم: من..من با ناخواسته

 بگو مادر.  نو ی: خب از اول امامان

 فکر کنم تهش جواب مثبته.  دیبا نی: اا یوان

 راحت.   التینگاه کرد و با چشمک گفت: خ نیبعد از حرفش به مب ایوان

 یکه تو ییو با خودم بخاطر  تموم اتفاق ها و حرفا نی و من فقط سرمو انداختم پا  دنیخند همه
 زده شده بود کلنجار رفتم. قهیدق ۵ نیهم

 

 ----------------------------- 

 

 

 《:نارگلکاور》

 سر و صدا وارد اتاقم شدم. ی خونه و منم ب میشب بود که اومد ۱۲  ساعت

 . دمیکش یخجالت م   نیچرا اما از مب  دروغ
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رسه که  یبهم م یآرامش ن یکه از طرف مب  اسیکنم. چجور  یرک نمحس و حال خودمو د واقعا
 .دیرس یکه عشقم بود نم  اری از سمت مه چوقتیه

 

و  گهید  یکی تونم به  یم یچطور  دونم،یخوب م یلیخودم خ  نویرو دوست دارم و ا اریمن مه اما
 ازدواج باهاش فکر کنم؟

 《رفته؟؟ ادتی. یرو فراموش کن  ار یاما تو قرار بود مه  》از درونم گفت:  یصدا

 تو قلبم.  اد ی ب گهید یکی که قرار بود  ادی نم ادممی یرو فراموش کنم ول ارینرفته که قرار بود مه ادمی نه

 《.یتنها باش  شهیاما تا اخر عمر که نم 》همون صدا گفت:  دوباره

 رو قبول کنم؟؟  نیمب یخاستگار  دیبا  یعنی.. یعنی

 نه... ایکه قبول کنم   رمیکنم و فقط دارم کلنجار م یهاش فکر نم  یژگیو و  نیچرا به خود مب اصال

 

 نظر داشته باشم و راجبش  فکر کنم.  ریرو ز  ن یکه در طول سفر مب نهیکار ا نیبهتر اوم

 

 《ارمهی》

رفت به سمت اتاق مشترک من و نارگل که    یم جیکه سرم گ نجوریتلو خوران وارد خونه شدم و هم تلو
کرده بودم که  یرو ادهیز  یلیمشروب خوردن خ یشده بود رفتم .فکر کنم تو  دهیبه اجبار باباش چ

 شده بود.  نیا تمیوضع

 -------------------------- 

 

 کرد.  یم  شتریدرونم رو ب شیو آت ختیر  یتن و بدنم م یرو یادیز  یلیداغ با سرعت و شدت خ  آب
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 خونه.  ومدمینم تی نارگل خونه نبود و منم با اون وضع  چوقتی کاش ه یا

 

  یصدا دمیو از حموم خارج شدم که د دمیآب رو بستم و حوله رو پوش   ریو ش  دمیکش یق یعم  نفس
و شلوار بپوشم و از اتاق خارج بشم و برم   شرتیت هی عی باعث شد سر نیو هم  ادیهال م یاز تو هیگر

 داخل هال.

 . دمیبود که شن یز یچ  نیاش اول هیگر یو صدا دمیبود که د یز ی چ نیوارد هال شدم نارگل اول یوقت

 

 دست خودم نبود.  یدون یخودت که م نیرفتم سمتش و آروم لب زدم: نارگل منو ببخش! من..بب   آروم

 ناراحتم. یو سرنوشت کوفت  یزندگ  نیمن از ا ستم،ی: من از تو ناراحت ننارگل

 

 . رمیگینکن من عذاب وجدان م هیگفتم: حاال گر زانو زدم و کنارش

  هیسالم بود که عاشق  ۲۰از اشکش رو پاک کرد و لب زد:  سیبهم کرد و صورت خ  ینگاه  مین نارگل
کردم. بعد از اون   میهامو باهاش تقس یتموم روزامو و خوش یسالگ  ۲۲شدم و تا   هیتو ترک یران یپسر ا

..در  ستین  ادر حد م ست،یپسره پولدار ن نیخوام ازدواج کنم گفت نه. گفت ا ی به بابام گفتم م یوقت
من و عشقم صورت گرفت و بازم   نی ب یاتفاق  نیهمچ هیمن پول مهم نبود. تهش  یکه برا یصورت 

 . یازدواج کن ار یبا مه دینشد. عشقمم رفت.اخرش هم بابام بهم گفت با یبابام راز 

 . شمیدر حد ماست چون من کنار اون خوشبخت مچون اون پولداره، چون اون  چرا؟؟

  نکهیبهم نداشت.فقط بخاطر ا ی عالقه ا چیهم درست مثل خودم ه ارینبود، مه نیماجرا فقط ا اما
چک و صفته از خودش و برادرش داشت، ناچار شد که حرف بابام که ازدواج با دخترشه رو   یبابام کل

برادرش و    یخودش پشت کرد.قبول کرد ..به خراب نشدن زندگ  یقبول کنه. قبول کرد..به خوشبخت
  ماجرا نیهم یپسر پولدار ازدواج کنم. حاال تو هیرفتنش به زندان کمک کرد.قبول کرد.. تا مثال منم با 

  اری رفت! بعد مه یجد ندفعهی.بازم رفت، اما اگهید یخونه  هیشدم عروس  دیها عشقم برگشت، اما د
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بخاطر   اره شد. اونوقت االن نشسته جلوم و د کیشب که تو حس و حال خودش نبود، بهم نزد هی
 کنه. یم یازم معذرت خواه یز یچ  نیهمچ

 

من   ار؟یمه  یفکر کرد یفت: تو با خودت چجمله اش رو با پوزخند گفت زل زد بهم و گ  نیاخر یوقت
 خوردم.  گهید یزای ضربه هام رو از تو نخوردم. از چ

 

روز اونقدر بزرگ شدم   هی: میخودش شروع کردم به دوره کردن زندگ نیو منم ع  نیانداختم پا سرمو
پدر و مادرم   دیروز هم که خبر رس  هیپدر.  هیاما از دو تا مادر و از  میبرادر هست ار ی که با کام دمیکه فهم

شرکت و   یدارا م،یهم شد. کنار هم درس خوند یبد نشد، عال   اری من و کام یرفتن..مردن! زندگ 
چک و   ی هم کل ییرضا ینامزد کرده بود و آقا اریکام م، یبه خودمون اومد یوقت   ی. ولمیشد هیسرما

نداشتم چون، دلم به حال    ییرضا  یجز قبول کردن حرف آقا یداشت. من چاره ا اری صفته از من و کام
 سوخت.   یکه عاشق شده بود و نامزد داشت م اریکام

شد و   دای زنداداشم پ یخواهر دوقلو یازدواج کنم. اما سر و کله  ییرضا یکردم که با دختر اقا قبول
و دوست    یما عاشقم شد.بهم گفت و من پسش زدم چون ..چون من حق عاشق  یخوش شانس یط

دو   یتو زندان  چون مبلغ چک و صفته ها ،حت نیریم  ایگفته بود  ییرضا یداشتن نداشتم.چون اقا
 .شهیتموم م  یو همه چ ی کن  یبا نارگل ازدواج م نکهیا ای بود،  اریمن و کام ی هیکل سرما ربراب 

  نیکاش همچ  یخوام که ا یرو شکوندم و حاال..از ته دل م یدختر  هیاونور من با دستام دل  از
که  یسمت کس یبر  دیبا گنی کردم. چون م یوجود نداشت و من..با اون دختر ازدواج م ییزایچ

 .یدوست داره نه دوسش دار 

فردا شب من با   قایارزو  و دق  هیبه  شهیم لی کاش تبد یا نیتکوم دادم و ناباور گفتم: اما ا سرمو
 کنم.   یم یعروس ییرضا یاقا همون دختر

 

نارگل شد و نارگل با غم زل زد بهم و   یاشک ها زشیشدن، ر  دیزدم که باعث شد یاخر پوزخند در
 بگم.  تونمینم ی چیه گهیگفت: من د
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 . نطوریمنم هم -

و بدون توجه به   دمیکت و شلوار پوش  هی عیبلند شدم و رفتم سمت اتاقم و سر نیزم  یاز رو بعدش
 شرکت شدم.   یراه میتو زندگ  یها ت ی امروز و تمام شخص  یو حرفا شبیاتفاق د

 

 

 《ای ونا،وانیار،ویار،مه ی:کامکاور》

 《ونا وی》

 کرد.  یم دی خودش خر یبرا  یو هر ک میزد  یپاساژ ها دور م یتو ن،یمب یهمراه خانواده به عالوه  به

 هم کنار هم... ایو من و وان  داشتنی کنار هم قدم برم نیواقع مامان و بابا و مب در

 

و مشغول نگاه کردن لباسا شدم   ستادمیداشت ا یادیرنگارنگ ز یکه لباس ها ی لباس فروش هی یجلو
آفتابگردان بود نظرمو جلب کرد و رو   یپراز گل ها یبود ول یکه کرم یبا شلوارک دیبلوز سف هی هویکه 

 خوام.   یمن اون لباسه رو م ی: وااگفتمیبه وان

 : کدوم؟ ا یوان

 داخل.  مینازه. بر  یلیانگشت لباس رو نشون دادم و اونم گفت:خ با

کرد و با    دشیهم تا ای و وان ادی بهم م  یلیخ  دمیلباس رو پرو کردم د یو وقت میهم وارد مغازه شد با
 .میاز مغازه خارج شدو   مشیدیهم خر

 

 

 جنگل. میمامان گفت: به نظرم ناهار رو بر  میخسته شد یو حساب  میتو پاساژ ها دور زد کمی یوقت
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 رستوران.  می: به نظر من برن یمب

 : اره منم موافقم. بابا 

 جنگل؟ میبر یگفتم: پس ک  زونی او یلب ها با

نگام کرد که باعث شد تو نگاهش   هیبود و چند ثان   نیکه نگام کرد مب ینفر  نی جمله اول  نیگفتن ا با
 حل بشم و نگام رو ازش بدزدم. 

 ن؟ یکرد دیخر ی ل یخ ا یشد و گفت:وان ت یمتوجه موقع مامان

 . بای: تقرا یوان

و    میزن یشب چادر م  یجنگل و برا  میریگفت: غروب م  ایمامان و وان یتوجه به صحبت ها یب  نیمب
 ه؟؟ی نظرتون چ. میمون یم

 معرکه اس. نیشوق گفتم: ا با

 .می ری جان م  نی: اره مببابا 

 

  میریگفتم: االن نم الیخی نشدم و ب لشیزدن که متوجه دل یبه هم نگاه کردن و لبخند ای و وان مامان
 رستوران؟ 

 . می: چرا،بربابا 

 

 .میو خودم عقب نشست ایجلو نشست و مامان و وان  نیو در واقع مب میشد  نیسوار ماش  هممون

 

 . نیسمت مب دیبه رستوران ،فکرم پر کش   دنیرس تا
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  میمونیو شب هم م میریجنگل گفت غروب م  میبر یگفتم ک  نکهیجنتلمن بود و به محض ا نکهیا از
 خوشم اومد.   یلیخ

 《میتوپول آماده بش یعروس هی  یبرا دیکنم کم کم با  فکر》درونم گفت:  یصدا  دوباره

 کردم.  یتکوم دادم و ذهنم رو خال سرمو

 دور باشم. زیو همه چ اری مه یوعروس نیاز ازدواج با مب  کمی خواست  یم دلم

کردم و گوش    یرو پل یاهنگ هیهامو گذاشتم تو گوشم و  یدر آوردم و هنسفر  مویگوش نیهم یبرا
 سپردم به اهنگ؛ 

 

 نکردم  دای خود پ  یلینگاهت ل  در

 کردم  هیخجالت از چشم تو گال با

 کند ی خود م  یخود چه ب از

 صبر مرا  بردی م یتو ه نگاه

 ن یهمنش یا مجنونتم

 حال مرا   نیدم بب کیمن  یلیل

 نترسانم که من  ایدر از

 دهمیقلب تو جان م در

 من  یبایز  یبش ایدر

 یه  شومینگاهت م  غرق

 نشو جانان من   مغرور

 ........ 
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 《از رضا بهرام وانهید اهنگ》

 

 

  ارنی غذا هامون رو ب میو منتظر بود میو هممون جوجه سفارش داده بود میرستوران نشسته بود یتو
 . امی. من االن مارهیبا لبخند گفت: کام ای زنگ خورد و وان ای وان یکه گوش

 : سالم برسون. مامان

 رف بزنه.رستوران رفت تا با شوهر جونش ح  یاز جاش بلند شد و به سمت خروج  بعدشم

 

 

 ؟ ینشست که مامان گفت: سالم رسوند  یاومد و با لبخند مصلحت ای وان نی م ۳از  بعد

 گفت: اره.  یبا حال گرفته ا ایوان

 شده؟  یز یگفتم: چ ایدلشوره گرفتم و اروم دم گوش وان کمی

 . وناینه و -

 ! یپس چرا انقد گرفته ا -

 نه خوبم.  -

 ؟ یبهم بگ یخوا یهس که نم یخبر   اری از مه -

 ؟ یچ اریشده بود گفت: مه  زی االن گوشش ت نی هم قایکه انگار دق  بابا

  یجور خاص  هیهم  نیبه همه نگاه کردم و مب زدیکه دو دو م ییاسترس سر بلند کردم و با چشما با
 . هیچجور اریمه یکه عروس دمیپرس  ا ینگام کرد و باعث شد لب بزنم: نه بابا جان. من از وان

 . نیخورد و گفت: خب حاال ولش کن یز یتکون ر مامان
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 کرد. یم یکه مشکوک داشت با ساالدش باز   نیدوختم به مب  نگامو

 

 .هیکه ماجرا چ دیمن فهم  یدر هم و حرف مسخره  افهیاز ق البد

خاستگاره که منم دارم راجبش  فکر   هیهمه، حاال انگار نامزدمه که انقد نگرانم. اون فقط اصال بف  خب
 کنم. یم

با غذاش    شتریخورد و ب  ی نم یلی خ  ایوان  یبه غذا خوردن ول میغذا رو آوردن هممون شروع کرد یوقت
 ؟ یخور یچرا نم ایو گفت: وان  ایکرد که بابا زل زد به وان یم یباز 

 ندارم. لی م ادی: زا یوان

 زم؟ ی شده عز یز ی : چمامان

 . نی: نه شما غذاتون رو بخورا یوان

 . گردمیتلفن بزنم، برم هیاز جاش بلند شد و گفت: من  بعدش

 

غذام پرداختم و  یبه ادامه  کمیکه اومد تو ذهنم  ینگاه کردم و با نقشه ا ای به حرکات وان متعجب
 کجا رفت؟ برم دنبالش.. ایوان نی پس ا یگفتم: وا هوی

 شده. انگار حالش بده.   یاز جام بلند شدم که بابا گفت: ازش بپرس چ بعدش

 چشم بابا.  -

 کرد. ینگام م  یجور خاص هیانداختم که  نیبه مب  ینگاه

از رستوران خارج شدم   یتوجه به همون نگاه خاص و صاحب نگاه خاص رفتم سمت در و وقت یب
 . زدیحرف م یشت به من داشت با گوشپ  قایکه دق دمیرو د  ایوان
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  نمیگرفتم به عنوان خواهر دوقلوش به حرفاش گوش بدم تا بب میو تصم ستادمیاروم سر جام وا منم
 چخبره. 

 

 ؟ یکن یم  یشوخ یدار  اریکام -

.... 

 .شهیممکن محسوب م ریغ یگیکه تو م یز یچ نیاخه ا -

.... 

 . شهی به خدا من باورم نم -

.... 

 . اررریکام-

.... 

 .رممکنی هم غ به،یهم عج  یزنی که م یحرف  نیا -

.... 

 . ارهی خودش خاستگار داره که صد برابر بهتر از مه  وناینه. و -

.... 

 . یدونیخوبه که خودتم م -

.... 

 باشه خداحافظ.  -

..... 
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 شده؟  یگفتم: چ  یعکس العمل چیبه سمتم،بدون ه  ایبرگشتن وان  با

 شده.  ینداد که گفتم: لطفا بگو چ  یجواب  ایوان

کنم   یخودم و شوهرم و برادر شوهرم. فکر نم  نیبود ب ی موضوع خانوادگ هی. وناینشده و یز ی: چا یوان
 به تو مربوط باشه. 

 بود که...  نیمکث کرد و گفت: منظورم ا کمی

 

نداره.   یدلم شکست و گفتم:اره. به من ربط  ای وان نیو سنگ یبه گلوم فشار آورد و از حرف ناگهان  بغض
حرف بزنم.اصال اشتباه   اری خوام راجب مه یهم نم گهیچون من خاستگار دارم و جوابمم بهش مثبته.د

 کردم که اومدم به حرفات گوش دادم. 

 

  ۲۰نشستم و  دمیخودمون که رس ز ی م یرفتم داخل و رو ای مات و محبوت وان یدر مقابل چشما بعدشم
 هم اومد. ایدش وانبع هیثان

 شده دخترا؟  یو مامان تعجب زده گفتن: چ  بابا

 

 نویرخ داد داشتم ا  ایخودم و وان  ن یکه ب  یبا بحث  یلجباز  یاز رو نکهیا اینه. ایکارم درسته  دونستمینم
 گفتم... یم

رو   تی کرد نگاه کردم و در نها یکه نگران نگام م  نیانداختم و بعدش به مب ایبه وان   ینگاه عیاما سر 
 باهاشون صحبت کنم. شتری ب دیمثبته. فقط با نی به بابا گفتم: بابا جون نظر من راجب آقا مب

 

 

 《ن ی: مبکاور》
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من باورم   یبه حرف اومد: وا  نیمب  هویکردن که با لبخند سرمو تکوم دادم که  یبا تعجب نگام م  همه
 .شهینم

 خندم گرفت.   نیحرف مب از

 سر داد و گفت: پس مبارکه.  یه اخند  بابا

زود خودشو جمع کرد و    یلیکردن اما مامان خ یهنوز تو شوک بودن و به من نگاه م ای و وان مامان
 . یرو گرفت می تصم نی . بهترزمی گفت: دورت بگردم دختر عز

و با   ایو باعث شد منم برگردم سمت وان ای لبخند به مامان نگاه کردم که مامان چشم دوخت به وان با
 کرد رو به رو بشم.  یگرفته بود و به غذاش نگاه م یل یچهره اش که خ

 باهاش حرف بزنم و نگاش کنم. ادیخواستم ز  یدلخور بودم. نم ای از وان یل یخ  من

 

و از  می بردار  لیخونه و وسا می بر ن،ی هست لیگفت: خب اگر ما نمونی بردن جو ب نیاز ب  یبرا نیمب
 جنگل.   میاونجا بر

 .من برم پول غذا رو حساب کنم. گهی:اره دبابا 

 کنم. یمن حساب م گهیزود تر پا شد و گفت: نه د نیمب

 رفت سمت حسابدار و کارتش رو گرفت سمت مرده.  عیسر بعدشم

 

مهم از ذهنم عبور کرد و   یلیخ   زیچ هیمثل  اریمه یچهره   هوی یلبم نشست ول  یرو یمحو لبخند
 لبم پاک بشه .  ی باعث شد لبخند از رو

 . نیتو ماش میبر نی : دخترا بلند شمامان

 

 . انیب  نیتا بابا و مب میو منتظر موند  میو نشست نی سمت ماش میرفت ا یهمراه مامان و وان  به
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.  یهارو گفت یجان شما گفتن  ا ی بگه رو کرد سمت من که گفتم: وان  یز یخواست چ یکه انگار م ایوان
به اون  دمی م  حیبا من حرف نزن. من ترج  ی معن یاضافه و ب یراجب بحث ها گهیکنم د یخواهش م

 . گهی د یآقا فکر کنم تا کس

 و حواسش نبود اشاره کردم.   ومدیکه داشت م نی به مب بعدشم

 

تو چرا انقد زود نظرت   ونایشده؟ و یچ نیبه من بگ شهیسکوت کرد که مامان گفت: دخترا م ایوان
 معلوم شد؟ 

که نه.برادر شوهر   اری..البته مهارهیتر از مه  نیخوشم اومد. به نظرم دلنش نی گفتم: خب از مب عیسر
 جان.   ایوان

 . میکن یزل بزنه بهم و مامان بگه: بعدا صحبت م  ایگفتم که باعث شد وان دیاخرم رو با تاک  ی جمله

 .میو بابا نشستن و راه افتاد نیبه محض گفتن حرف مامان، مب و

//////// ////// //// ///////// // / 

گفت :با اجازتون من  نیکه مب میخورد یم یچا میو داشت مینشسته بود میکه زده بود  یچادر  یتو
 بزنم.   یدور  هی رمیم

 بلند شد و از چادر خارج شد.  بعدشم

 ؟ یرفت بابا رو کرد سمتم و گفت: تو بابت نظرت مطمئن  نی مب یوقت

 

کردم تا از چادر خارج بشم، گفتم:   یو شالم رو درست م  داشتمیآب رو برم یبطر  کیکه  ینجور یهم
 باهاش صحبت کنم.   شتریب  دیبله. فقط با

 درسته. یکنی: باشه. هر جور که خودت فکر م با با



 یگرفتن آن شوخ  یجد

222 
 

 تنها باشم. کمی رم یو گفتم: م  ستادمیچادر ا یراه خروج  یجلو

 . زمی : برو عزمامان

 : مراقب باش. بابا 

 فعال. -

 جمله رو گفتم و راه افتادم. نیا اینگاه کردن به وان  بدون

 

 و روش نشستم. یبه تخته سنگ دمیآهسته راه رفتم که رس یبا قدم ها اونقدر

 

 و نارگل هستش. اریمه هیبود که امشب، شب عروس  نیا  دیکه به ذهنم رس یز یچ  نینشستم اول یوقت

 بود. یچشمم کاف  یاشکا زشی ر یبرا نیهم و

کردنم در  هیگر یگرفتم تا صدا  یلبم رو گاز م یو هر از گاه ختمیری کردم و اشک م ی نگاه م نیزم به
 . ادین

 

 سمت گذشته... دیذهنم پر کش   بازم

  یهمون روز  ه،یک دمیو فهم دمیرو شن  اری بار اسم مه نیاول یکه برا یسمت همون روز  دیپر کش ذهنم
  دم یزود فهم یل یتو ذهنم شکل گرفت اما خ شعوریپسر خشن و ب هیو ازش  دمشیبار د  نیاول یکه برا

 . میندگگرفتم و گند زدم به ز یرو جد اریکام یکه شوخ ی سمت روز  دیداره. ذهنم پر کش یدل مهربون 

سمت   دی زد. ذهنم پر کش تاریو برام اهنگ خوند و گ می بود یم یکه صم ییسمت روزا دیپر کش ذهنم
 عاشقشم. دمیاما من فهم یخواهرم یکه بهم گفت جا  یروز 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

223 
 

دختر پاک    هیچشماش  یبهم گفت بهش نگم،گفت جلو  د،یکه مامان فهم  یسمت روز  دیپر کش ذهنم
  ری بمونم اما من...من بهش گفتم. بهش گفتم عاشقشم و پس زده شدم.بهش گفتم عاشقشم و تحق

 شدم.

 اون روز به بعد دل نازک شدم تا به االن. از

 هست.  نیاما چقدر خوبه که حداقل مب 

 ! نیمب

 ! نیمب

 ! نیمب

بود که   یصاحب اون صدا کس قایگوشم رو نوازش کرد و دق  ییکردم که صدا یاسمشو زمزمه م هیگر با
 کردم.  یداشتم اسمشو زمزمه م

 

 زد و کنارم نشست.  یاشکامو پاک کردم که لبخند دلگرم کننده ا عیسر دمشیبرگشتم عقب و د یوقت

 طرف قرارداد.   یبابام رفتم خونه  یقرارداد کارخونه  یبرا  یروز  هی: ن یمب

 شونیک ی. نیو داد اومدن پا  غی دو تا دختر دوقلو با ج دمیبحث راجب قرارداد بودم که د مشغول
 زد.  یبا خواهر دوقلوش مو نم نکهیبا ا ینشست حت  یبه دل م  بیعج

 همون نگاه اول دلم رو به اون دختر باختم.   ی من همون روز تو اره،

  شیپ شهیهم  یاهاشون برم شمال منم با کله قبول کردم چون دوست داشتم براباباش گفت ب بعدش
 اون دختر باشم. 

 . گهیو اگرم باشه به ما م ستین یعاشق کس  ونایبه باباش گفتم، گفت و یوقت
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 گهیقلبم شده بود جواب مثبت داد اما دل من م یکه ملکه  یادامه داد: خالصه دختر  یلبخند محو با
 .هوم؟؟؟!!! کنهیهم فکر م گهید  یک یکه اون دختر به 

 

 یکاش به جا یلذت بردم و آرزو کردم: ا زدیآروم و خونسرد داشت باهام حرف م  یلیخ  نیمب  نکهیا از
 شده بودم. نی عاشق مب اریمه

 صدات کنم؟   ونایتونم و ی: من یمب

 بگو.  ونایدم که گفت: خب وتند تند تکوم دا سرمو

 

 لب زدم:  نیهم یپنهون نمونه، برا یز یبگم تا چ  نیاولم قصد داشتم که موضوع رو به مب از

روز ناخداگاه  هیپدرم بودم و خبر نداشتم که مادر و خواهر دوقلو دارم. اما  ش یپ  یسالگ ۲۳تا  من
 برادر شوهر داشت........... هیشد. خواهرم از قبل ازدواج کرده بود و  یک یما  یکردم و زندگ  داشونیپ

 

 تو چشماش نگاه کنم. میبار مستق  نیاول یکل ماجرا رو گفتم تونستم برا یوقت

 شه؟ یامشب عروس یگیکه نگام کرد گفت: مگه نم  نیمب

 اوهوم.  -

 . یپس دوسش ندار  -

 ؟؟؟ یچ -

  یکن یکه ادعا م یکس ینسبت به عروس یراحت دار  یل یدر هم نگاش کردم که گفت: تو خ  یاخما با
که دوسش  دهیهمه نشون م نای،ایامروز به من جواب مثبت داد قایبعد دق یکن  یصحبت م  یعاشقش

 .یندار 

 تموم جرعتم گفتم: پس البد تو رو دوست دارم!؟ با
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 . یشیکم کم عاشقم م ینه .ول -

گرفتن اون  یجد  لشیاتفاق ها دل نیتموم ا یبگ یخوا  یم یعن یدهنمو قورت دادم و گفتم:  آب
 بود؟؟   یشوخ

 . بای تقر -

 ؟ یمن مشکل ندار  یاالن تو با گذشته  -

 بزاره.  ریتاث  ندهیحال و آ  یزندگ  یگذشته تو یاتفاقا ادیم  شیکم پ یل ینه.خ -

 

رو گفتم. تو    میزندگ  یبزنم و بگم: خب من که کل ماجرا ی دلگرمم کرد و باعث شد لبخند یل یخ حرفش
 ؟ یگینم

 

 

 《ونای :وکاور》

 

 . نیجواب بد ینظر سنج  هی نی رمان رو ع ینجای)دوستان تا ا

 ( نیمورد نظرتون رو کامنت بزار  یتا، شماره  ۴ نیا نی _ بد.......ب۴_خوب.۳. ی_عال ۲.یعال یل ی_خ۱

 

 آورد فوت کرد.  ایمنو به دن ی: منم تک بچه بودم و مادرم وقتن یمب

 متاسفم.  یوا -

  میهم که من بزرگ شدم تصم یبره سر قبر مادرم. وقت شهیبعد از اون بابام موند کرمان که بتونه هم -
 بدم.  شرکت و کارخونه، کارا رو انجام یمعاون بابام تو یگرفتم،به جا
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 بابام نگفت چند سالته.  ی. راستیکنی خوبه که خودت به بابات کمک م یل یاها. خ -

 .شهیسالم م ۳۰ گهیسالمه. البته دو ماه د ۲۹ -

 تولدته؟ گهیدو ماه د یعنی -

 اره. -

 ؟ یتو متولد چندم مهر ماه هست یعنیاونوقت  -

 ام.   ۱۰ -

 آذرم.  ۲۵خوبه. منم متولد  یل یخ -

 ؟ی کن  یصورتم رو از نظر گذروند و گفت: چرا آدما رو جذب م یزد و تمام اجزا  یلبخند نیمب

 بگردم.  لشیبهم نگفته بود که دنبال دل یباال انداختم و با خنده گفتم: تا حاال کس ییابرو

 .شمیزد و گفت: پس البد فقط من جذب تو م  یلبخند نیمب

رو در آورد و گرفت   یک یکوچ ی لباسش جعبه  بیج یاز تو نیمب کدفعهیباال انداختم که  یا شونه
 سمتم.

 

کرد و دختره بهش   یعاشق شد و و خاستگار  نیاون موقع ها مامانم به بابا گفته بود هر وقت مب  -
 بده بهش.   نویا نیمب دیجواب مثبت داد، همون شب با

 

 توئه.  یبرا نیگفت: االنم ا نیلبخند به جعبه نگاه کردم که مب  با

ناز بود به وجد   یل یرنگ که خ  یو نقره ا فیدسبند ظر دنیرو گرفتم و آروم بازش کردم و با د جعبه
 . نیخوشگله.ممنونم مب یل یاومدم و گفتم: خ

 شد.  قیبهم تزر یحس خوب  هی. اصال یگفت: خوشحالم که اسمم صدا زد دیجمله ام رو شن یوقت  نیمب
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 گفت: بزار کمکت کنم.  نیکردم دور دستم ببندم اما نشد و مب یو دسبند رو در آوردم و سع  دمیخند

 و شروع کرد به بستن دسبند دور دستم. بعدشم

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

 

 《ارمهی》

 . دمیکش یبه گردنم م  یدست یکردم و هر از گاه یم یو عرض اتاق رو ط  کالفه،طول

  ریو غ بی عج   شناختنیکه پدر نارگل رو م یی تموم آدما یمن هم برا یکه افتاده بود، هم برا  یاتفاق
 منتظره بود. 

 

 کردن غش کرده بود و بهش سرم وصل بود.  هیاز شدت گر نارگل

 داد.  ریدو روز تغ نی هم یرو تو زا یچ  یلیباباش خ  مرگ

 کنم.  کاری چ دیبا دونمیو نم  کنهی عقلم کار نم واقعا

نارگل که به اصطالح   شی بمونم پ  ای رانیبرگردم ا دیبا دونمین،نمی غمگ ایخوشحال باشم  دیبا دونمینم
 نامزدمه.

 هنگ کرده.  زیمغزم نسبت به همه چ اصال

  ریبهم نگفت تا ذهنم درگ یحرف  چیو ه رانیگفت برگشت ا تی به نارگل تسل یهم امروز وقت اریکام
 نشه.

 

 اتفاق خسته بود.  نهمهیذهن و دلم از ا واقعا

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

228 
 

فکر نکنم که در باز شد و منم  یز یچ چیو چشمامو بستم و خواستم به ه دم یتخت دراز کش یرو
 سمتم. ادیداره م هینارگل با گر دمیبالفاصله به سمت در برگشتم و د

دلم براش سوخت که باعث شد از جام بلند بشم و برم سمتش و آروم   یشد و چجور   یچ دونمینم
 بغلش کنم. 

 کردن. هی اروم تو بغلم فرو رفت و شروع کرد به گر اونم

کرد،بازم همه   یم یتنها تر شدم. حداقل اگر بهم بد یشد؟من که تنها بودم،ول ی چ یدید اری : مهنارگل
 جا همرام بود. 

 

 . یستیو گفتم: غصه نخور نارگل. تو تنها ن  دمیموهاش نوازش وار کش یرو دستمو

که دوسش   یبچه ها با لج گفت: چرا تنهام. اون   نیمشتش گرفت و ع یرو تو  رهنمی پ یگوشه  نارگل
 تنها تر از من هست؟؟  گهیداشتم رفت..االنم بابام مرد. د

 جم؟؟یهو نجایبدم گفتم: پس من ا یدلگرمکه بتونم بهش   یجور 

 که برام مونده. یهست یاروم ازم جدا شد و گفت: نه. تو االن تنها آدم نارگل

اما  م،یبهش زدم و بعدش با دستام اشکاشو پاک کردم و زمزمه کردم: زن و شوهر نشد یلبخند
 برادرت.  نی ع  یکی شمیبه بعد م  نیو از ا میکن  یگذشته رو فراموش م یاتفاقا

 

 استراحت کنم. رمیصورتم رو از نظر گذروند و سرشو تکوم داد و گفت: من م   یتموم اجزا نارگل

 باشه.  -

 

 و چشمام رو بستم.............  دمیتخت دراز کش یاز اتاق خارج شد ،دوباره رو یوقت
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 《ن مبی》

 .می خور یغذا م میررستوران دا یو االنم تو میگفتن ناهار بخور هیکه بق میراه برگشت بود یتو

 .میدور بزن کمیقشنگه. بعد از غذا  یلیخ  رونی ب یخانم: به نظرم فضا نایم

 :اره. بابا 

 : منم موافقم.ونایو

 ؟ یندار  یجان تو نظر   ایخانم: وان نایم

 نداره .  یسرشو تکوم داد و گفت:برام فرق  ایوان

 .رونیب  رمی غذام تموم شده بود که گفتم: من م بایتقر

 .میای: برو ما هم االن مبابا 

 

 گرفتم.  شیرو پ ی که حواسش بهم نبود کردم و راه خروج ونایبه و ینگاه

 

در آوردم و    موی درخت قرار داشت نشستم و گوش ریکه ز یتخت یرستوران ،رو رون ی ب یمحوطه  یتو 
 .بمی ندارم و خاموشش کردم و گذاشتم تو ج یامی تماس و پ چیه دمید یوقت

 

 منو به خودم آورد؛ کمیدرست نزد ییکردم که صدا یشدن نگاه م یکه رد م ییها نیماش به

 ن؟ یاقا مب -

 . دیزد نگاه کردم و گفتم: جانم، بفرما  یکه داشت صدام م ایوان به

 خواستم باهاتون صحبت کنم.   ی: ما یوان
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 بفرما.  -

 

خوام   یازتون م ستم،االنمین  ینینشست کنارم و گفت: من اهل مقدمه چ دیموافقت منو د یوقت  ایوان
 بشه.   یمیباهاتون آشنا بشه و صم  شتریتا ب نیوقت بد  ونایبه و کمیکه 

 داد اون روز. گهیجواب د  هیگفتم: حرف خودشه؟؟ اخه خودش  یمنطق

  گهیخوام دو روز د یشم.من نم. من..من نگرانستیگفت: نه حرف خودش ن  یبا مکث کوتاه ایوان
 دچار مشکل بشه.

 که با من خوشبخت نشه؟؟ تیاونوقت شما نگران  دیاخم برگشتم سمتش و گفتم: ببخش  با

رو تجربه کرده   یادی . مشکالت زدهیکش  یسخت ونایکه و نه ی. بحث من استین ن ی: نه بحث من  اا یوان
 رابطه و ازدواج با شما هم... یخوام که تو  ی. من نمدهیو چش

 بکشه. یکرد و ادامه داد: سخت یمکث

 

کرد بهتر بود. اصال مگه اون   یکه با برادر شوهرتون ازدواج م نهیگفتم: فکر کنم بحث شما ا دیترد با
 نکرد؟  یعروس 

 هگید زیچ هیالزمه بگم فکر شما غلطه. چون بحث من راجب  یبهتون گفته. ول   ویهمه چ ونایجالبه!و -
 نکرده. یعروس اریاس.درضمن مه 

 .هیماجرا چ دمیفهم یهمون اول م دیبا -

 خواد برگرده؟  یپسره م البد

 . ستین  اری . منظور من اصال مهیکن  یفکر م  ینجور یشما چرا ا دونمیمن نم -

 کنم؟  یفکر م یچجور  -
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هاش فکر   م یو راجب تصم رهیگیم  میزود تصم ونایخواستم بهتون بگم که و ی. من فقط منیولش کن -
 نگرانم. نی هم یکنه. منم برا ینم

 

 تکوم دادم و اونم بلند شد و رفت.  سرمو

من بشه  الی خیب  ونایاون پسره برگرده و و نکهیهم فشار دادم و با ترس از ا یدندونامو رو تی عصبان با
 . دمیکش ییدستام گرفتم و نفس پر صدا نیبشه،سرمو ب دهیو به سمت اون کش 

 

 

  《ونایو و  ای: وانکاور》

 《کل دانای》

باز هم   ونایکه  و  دیترس ی. مد یترس یم ونایو ی ندهیآ یو اضطراب بود و برا یسرشار از نگران ایوان
 ضربه خورد و شکست.  اریعشق مه یضربه بخورد و بشکند. همانطور که برا

 

اش که جواب  یناگهان میرا از تصم  ونایتا بتواند و دیرس ینم  یکرد به راه حل   یهر چقدر فکر م  ایوان
 بود باز دارد. نی مثبت به مب

 کم نکرد.  یذره ا ایوان  یها یجواب نداد و از نگران ادیبود که آن هم ز نیراه حلش صحبت با مب   تنها

 سپرده بود. یخودش را به فراموش  یزندگ   یو حت  اری نگران بود که برگشتن کام یبه گونه ا ایوان

 

مرگ پدر نارگل به هم خورده بود، واضح بود که  لیو نارگل به دل اری مه یکه عروس تیموقع نیا در
 را به جان بخرد.  اریو ممکن است باز هم عشق مه دهیماجرا را فهم  ونایو باالخره و  گشتیبرم اریمه
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بود که  نی در فکر ا ونایرا در دل خود پنهان کرده بود و و  ها زیچ  نیچه کند و تمام ا دانستینم واقعا
 یو آرزو یجز نگران   اینبود و وان نیچن نیکند،اما ا ی م یحسود شیو خواسته ها یاز خوش  ایوان

 نداشت.  ونایو یبرا  یخوشبخت

 

  اریمه  یبرا  یچه کند تا کمک دیبا دانستیبود و نم  اری مه یبدتر نگران زندگ   ایهم از وان اریکام
اش چه  یزندگ  کیو شر وفتدی برادرش ب  یزندگ یبرا  یقرار است چه اتفاقات   دانستیباشد.اصال نم

 بشود.  یکس

و   اریمه ی به آن بود که خراب شدن عروس دشیخاستگار دارد،ام  ونایو نکهیا دن یتا قبل از شن اریکام
با   ایدرست کند اما...وان ونایعالقه دارد، با و ونایبه و ی که کم  اری تواند با ازدواج خود مه ینارگل را م 

 کرده بود.   دیرا نا ام اریکام یها د یتمام ام شیگفته ها

 

کرد تا ادامه  یبود، همش دعا م ونایعجوالنه و بدون فکر و یها و کار ها میخانم که نگران تصم نایم
خبر ندارد که قرار    ونایو  یزندگ یاز ادامه  چکسیخوش و بدون دردسر باشد، اما ه  ونایو  یزندگ ی

 .  وفتدیب شی برا یاست چه اتفاقات

دخترش خبر نداشت و صد درصد اگر با   یزندگ یاز ماجرا ها رای هم آن چنان نگران نبود ز ونایو پدر
خوشش آمده   نی کرد دخترش از مب یداد. او گمان م یشد، قلبش به او اجازه زنده ماندن نم  یخبر م

  اریمهدوست دار  یدخترش روز  نکهیدخترش وجود ندارد اما غافل از ا یدر زندگ یگر یپسر د چیو ه
 بود.

 

باهاتون    امی ب شهیرو به مادرش گفت: مامان؟ م دیبدون صبر و ترد  ایخانواده به خانه، وان دنیرس  با
 صحبت کنم؟!

 . میبکن یاستراحت  هی: بزار مامان

 نه مامان مهمه.  -
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 یشک آور بود و باعث شد به حالت قهر به سمت اتاقش برود و با حوله  ونا یو یبرا  ایوان  یحرفا
 آرام شود.  یرنگش به حمام پناه ببرد تا کم  یزرشک

 

 گفت: خب بگو.  نای و مادرش در اتاق تنها شدند م ای وان یوقت

 !یاز نگران  رمی می مامان من دارم م -

 چرا؟؟  ؟ینگران -

. شکسته شدن  دیماه طول کش کی ار کردن به عشقش کال شد تا اقر اریعاشق مه ونایکه و ییاز روز -
روز طول  ۲کال   ونایتا جواب مثبت و ونای از و نیمب ی. خاستگار دیماه طول کش کیکمتر از  ونایو

 ه؟؟یعاد نایا یکن  ی. شما فکر م دیکش

 

 . هیکی و لب زد: نظر منم با نظر تو  اینگران چشم دوخت به وان  نایم

 

 .می کمک کن ونایبه و دینگرانم. ما بامامان من  -

  ی. اون اصال به حرف کسیرو شناخته باش   ونایخوب و یلی خ  دیچند وقت با نیهم یدل مادر، تو زی عز-
 تو باهاش حرف بزن.  ی. ولدهیگوش نم

 و زار گفت: اما اون با من قهره. دیکش یپوف  ایوان

 افتاد؟؟  یچرا؟ اصال اون روز چه اتفاق-

بود و تو پنهون   نیموضوع ا  یعنیبا غم کل ماجرا را به مادرش گفت و مادرش ناباور گفت:  ایوان
 خواد برگرده؟   یم اریاالن مه ؟؟یکرد

 به هم. ختهی ر یمامان. همه چ دونمیسرش را تکون داد و گفت: نم هیبا گر ایوان

 داره؟  ونای به و  ییحس ها هی اری مطمئنه که مه اریکام -
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 حدس زده. اری. کامدونمینم -

 کرد.  یشد دوباره سکوت م  یصحبت باز م   یکه لبانش برا نطوریداد و هم ی سرش را تکوم م  مادر

 تر از آن شده بود.  دهیچ ی دخترش پ یزندگ یو چه بشنود. ماجرا دیچه بگو دانستینم  اخر

 شهیابود مبرگرده.اگر بفهمه،ن اری اگر مه ینگو حت  چوقتینگو.ه  ونایبه نظرم به و  ا،یگفت: وان ناگهان

 که در چشمانش حلقه زده بود گفت: چشم. یبا اشک ایوان

 

 《ونا وی》

 کنم. ی رو درک نم   ایوان واقعا

 نسبت به من؟؟!! کنهیبرخورد م  ینجور یا چرا

 کنه.  یرو ازم پنهون م زایچ ی لیداره خ  یانگار  اصال

 در انتظارمه... ییزایچه چ دونمیو نم  رهیاعصابم رژه م یرو یهمه چ واقعا

 

زدم که  یلبخند دمیچارچوب در د  یقامت بابا رو تو یباز شدن در اتاقم، به سمت در برگشتم و وقت با
 تونم با دخترم حرف بزنم؟  یبابا گفت: م 

 . دیبله بفرما  -

 خوشت اومده؟؟؟  نینشست و گفت: تو واقعا از مب یصندل   یرو  بابا

 .هیحالم دگرگون شد و گفتم:به نظرم پسر خوب   اریو مه  نیمب  یآور  ادی با

 . دوست داشتن هم مهمه.ستیفقط خوب بودن مالک ن -
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 قرار داد.  یمنو سر دو راه قایدق  بابا

  کینداشت،  یاثر  چیه گهیو دوست داشتنم نسبت بهش بودکه د اری راهش مه کیکه  یراه دو
 و عشقش بهم و خوب بودنش.  نیراهش هم مب

 بگم.  یچ دونستمینم واقعا

بود که  نیگرفتم ا نیدسبند رو از مب  نینظرم مثبت بود و ا نکهیبابا جون من..من اون روز جوابم از ا -
 کنم. یفکر م نیراجب مب  میبه بعد راجب ازدواج و نظر نها نیاز ا یعنیکنم.  ی فکر م شونیفعال به ا

 

  ونایکه و گمیخب. من بهش م  یل یگفت: خ ارهیبه روم ب  نکهینصفش دروغ بود و بابا بدون ا حرفام
 فکر کنه. شتریخواد بازم ب  یم

 . نیبله بگ-

 

 .نیکه انقد هوامو دار یشد که گفتم: بابا؟؟ مرس یداشت از اتاق خارج م بابا

 ندارم.  شتری: دو تا دختر که ببابا 

 زدم و با چشم هام بابا رو بدرقه کردم. یلبخند

 

××××××××××××××××××××× 

 بهم زنگ زد که غروب برم خونشون. ایگذره و امروز وان  یهفته از برگشتنمون از شمال م کی

 دعوتم کرده. ینطور یهم ای کارم داره  دونمینم
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  هی یو وقت دمیپوش هم یو شال و کفش مشک  دمیپوش د یجلو باز سف یزرد با شلوار و مانتو کیتون هی
 برداشتم و از اتاقم خارج شدم.   نویماش چیکرم به صورتم زدم، سو 

 

 زم؟ یمامان گفت: کجا عز نی پا دمیرس یوقت

 شون. ایخونه وان   رمیم -

 شد و  گفت: اها باشه. خوش بگذره.  یجور خاص  هیمامان  ی افهیق

 . میبعد از شام، مهمون داشته باش یبرا دی: شب زود برگرد شا بابا 

 ه؟ یگفتم: اونوقت مهمون ک متعجب

 . نی: مببابا 

 اد؟؟ ی: حاال واجبه که امشب بمامان

 دعوتش کردم. گهی: دبابا 

 باشه من رفتم. خداحافظ. -

 : به سالمت. بابا 

 : خداحافظ. مامان

 

 راه افتادم.  عیشدم سر نمیسوار ماش یوقت

 فکر کردم.  ه یچجور دونمیکه نم یا  ندهیو آ میهفته به زندگ کی نیتموم ا یتو

  یبود رو انتخاب م نیکه مب  یاون دو راه فقط راه نیهم فکر کردم و همش ب یبه همون دو راه یحت
 کردم. 

 نداره. یر ی تاث چیازدواج کرد و دوست داشتنم  جز ضرر واسه خودم،ه اریوضع که مه نیتو ا اونم
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 . ستمیقبل ن یروزا  نیع گهیرفته که د  نی از ب اری عشق من نسبت به مه  دمیشا اصال

 

  ییرنگ آشنا  یمشک نیکه به چشمم خورد ماش یز یچ نی اول ستادم،یشون ا ایوان یخونه   یجلو یوقت
 . ارهیمه یبود که شک نداشتم برا 

 برگشته؟؟؟ اریمه یعنی..یعنی

 نه... یوا

 

 دادن به خودم؛ ی و شروع کردم به دلدار   دمیکش یق یعم  نفس

 یخونه  یر ی م یبرادرش. تو هم دار  یاومده خونه  شی بعد از عروس ینشده که. اون فقط برا یز یچ
 !نی،همیمهمون  یخواهرت برا

 

 شد.  ادهیازش پ  اریکه همزمان مه  نیماش ی دوباره رفت پ حواسم

 نه؟ی ماش یتو نی ا دمیخدا چرا نفهم ای

 

 

 《اری:مهکاور》

 رو بست. نیشد و در ماش  ادهی پ نیبا اعتماد به نفس از ماش  اریمه

 

 .ومدیبه سمتم ن یحس  چیمثل قبل ه گهیوجودش رو از نظر گذروندم اما د کل

 ه؟؟ یچ لشیدل یعنی
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 کوتاه شده بود.  یلیخ گه یبرام مهم بود االن د  یل یکه خ اریمه یموها

 

 هیهستش که  یکه داشتم،استرس و اضطراب بابت روبه رو شدن با کس  یتنها حس تیموقع نیا یتو
 اون تنهام گذاشت و رفت! یخواستمش ول یبا تموم وجود م  یروز 

 

اون   یکه دوسش داشتم،ول هیکی فکر اخمام رفت تو هم و با حرص زمزمه کردم: اون فقط  نیهم با
 ! تنهام گذاشت..عشقمو باور نکرد!!!،رفتمنو ندید و

 نه کمتر! شتر یخواهرم،نه ب یخونه   رمین دارم مم االنم

با   کینزد ی  ندهی. چون من..من قراره که در آستیرو به رو بشم هم اصال مهم ن اریقراره با مه  نکهیا از
 که واقعا دوسم داره ازدواج کنم. نیمب

 

  میبشم و بعد از قفل کردن ماش ادهی پ نیکنم و از ماش   دایکه گفته بودم تونستم جرعت پ ییحرفا با
 نگاش افتاد بهم و با تعجب نگاشو دوخت بهم. ار ی شون و همزمان مه ای وان یبرم سمت خونه 

 

از ذهنم  نیکه تو ماش ییزای حرفا و چ  یآور  ادیخواست چشماشو نگاه کنم اما...با  یدلم م  یلیخ
 . ری خ به دن یلب گفتم:سالم. رس  ری نشون ندادم و فقط ز یگذشت عکس العمل 

 زنگ در رو زدم؛  بعدشم

 

 دا...  ایجواب داد گفت: بله. ب  یوقت  ایوان

 ؟ یکن یم  کاریچ نجایا اریجفتمون تعجب کرد و به تته پته گفت: مه دنیکنم با د فکر
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 درو باز کن. ایکردم و گفتم: وان یشدستیپ

 

 !یکن ی م کاری چ نجایبرگشت سمتم و گفت: برام سوال شد که ا اریدر رو باز کرد که مه ایوان

 

 رو داشت..  یل یخ واقعا

 .رمی خواهرم ازت اجازه بگ یاومدن به خونه  ینبود که برا ادمیچشماش زل زدم و گفتم:  تو

 اومد؛  اریکام یبگه که صدا یز ی از جوابم تعجب کرد و خواست دهن باز کنه تا چ اریمه

 ؟ یکن ی م کاری چ نجایا اریمه -

 ومدم؟؟ یم  دی: نبااریمه

 داخل.  میبر ای ب ونای: وا یوان

 

 ؟؟ یبگ  شهیم ارین؟؟؟کامیشک گفتم: چرا شما دو تا هول شد با

 برادرش.  یخونه  نجایکه نکرده. اومده ا یگناه  نیسکوت کردن که گفتم: ا ایو وان  اریکام

 بحث رو کش نده.  نیکنم ا  یداخل.خواهش م  میبر ای ب ونای: وا یوان

 

 ازت انتظار نداشتم.  ار یبا حرص گفت: کام اریمه

 از خونه خارج شد. بعدشم

 شده بودم.  جیگ واقعا

 داخل..  ای ب ونای: وا یوان
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 فراموش کنم.  ویکردم همه چ یتکون دادم و سع  سرمو

* 

 

  کی ایهم اومدن و وان اریو کام  ای وان نی م کیمبل نشستم و بعد از  یرو یخونه شدم و با کالفگ وارد
 برگشت.  ک یقهوه و ک یحاو  ینی اشبزخونه و با س یراست رفت تو

 

جشن  هی میخوا یماست و ما م یچون اخر هفته سالگرد نامزد نجایا یای:خواستم بهت بگم با یوان
 . یکه تو کارا بهم کمک کن شمی. خوشحال ممیری کوچولو بگ

 

 د. ش یهم نبود. حداقل حال و هوام عوض م یبد زیچ

 کنم. یباشه. بهت کمک م  یازتون دلخورم ول  نکهیلبخند گفتم: با ا با

 و گفت: ممنونم. دیخند  ایوان

  رونی و غذا رو هم از ب میسفارش بد اطیداخل ح یبرا ی و صندل زی م دی: خب خانما به نظرم بااریکام
 . میسفارش بد

 : به نظرم غذا دو مدل باشه.ا یوان

  یقرار بود بهشون کمک کنم گفتم: به نظرم غذا رو، مرغ و کباب برگ باشه خوبه. برا نکهیتوجه به ا با
 هم خوبه.  یدو مدل ساالد و دو مدل ترش  م،یری در نظر بگ وهیو م وهیدسر هم ژله و آبم

 . هیعال  نی: اره اا یوان

 : منم که تابع جمع هستم.اریکام

 . میاری ب نایاهنگ و رقص ا یرو هم برا  یچند نفر  هیگفت:  اریکه کام میدیخند  ونایو و من
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 : اره حتما. ا یوان

 .نیهم سفارش بد کیک هی -

 اره.  ی: واا یوان

 . میدیهم سفارش م کی:چشم.کاریکام

 ××××××××××××××××××××××× 

 《ارمهی》

 گشتم. یدادم و برنم  یبه حرف نارگل گوش نم  چوقتی کاش ه یا

و   اریداره منو فراموش کنه و کام  ی سع ونایکه و دمیفهم ایو وان اریو حال کام ونایو دنی! امروز با دهه
 خوان.  یم  نویهم  قایهم دق ایوان

 

 که نارگل اومد تو اتاقم افتادم :  شیروز پ  ۵ ادیبستم و  چشمامو

عاشق  . تو هم که یوقف من کن تویزندگ ینداره ادامه  یلیمن فکرامو کردم. به نظرم دل  اری : مهنارگل
 . ییونایو

 خودمون.  یسراغ زندگ  میاس.بهتره که هر کدوممون بر گهید یکیکه عشقم  منم

 ؟ یگیم ینارگل چ  -

 هم باهات ندارم.لطفا تو هم به حرفم گوش بده.  یسیرو دروا چی. ه اریام مه  یمن جد -

 کنم،تو هم فراموش کن.  یشد رو دارم فراموش م  جادیا نمونی هم که ب یرابطه ا اون

 ؟ یحرفات مطمئن تو از-

 .ران یگرفتم. برگرد ا طیفردا شب هم برات بل یمطمئنم.برا  یل یاره. خ -

 ازت ممنونم.  -
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 .یچند روز هوامو داشت نیمن ازت ممنونم که ا -

 

 

 !مونمیاالن پش یران،ولی نارگل باعث شد برگردم ا یحرفا

 

 

 《ونا وی》

حالم  ادیکالفه بشم. اخه ز کمی بهم چشمک زد و باعث شد   نیمب نیشدم ماش  اطیوارد ح یوقت
 درست نبود. 

 ؟یاومد ونایاروم وارد خونه شدم که همزمان مامان گفت: سالم و یقدم ها با

 سالم نه هنوز تو راهم. -

 ساعته اومده حوصله اش سر رفت.  هی نیجان. مب  ونایو  ایو بابا گفت: ب دنیو مامان خند  بابا

 . امیلحظه برم لباسامو عوض کنم ب  هی -

 نگاه کردم که گفت: راحت باش.  نی با لبخند به مب بعدشم

 

 . نیو رفتم پا دمیپوش یبا شلوار و شال سورمه ا یکوتاه مشک ک یتون هی عیوارد اتاقم شدم سر یوقت

 

 《و موهاش اری: مهکاور》
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 《ن یکن تمی. حماشهیفرستاده م یبا لنوان پسره مقتول به زود دمیرمان جد دوستان》

اومده که باهات صحبت کنه. به   نی جان مب ونایکه بابا گفت: و میخوردن بود وهیمشغول م هممون
 داره.  کاریمنم نگفت که باهات چ 

 

 . دیدهنمو قورت دادم و گفتم: خب بفرما  آب

رو به اتاقت    نیکه. پا شو آقا مب شهینم  نجای: او گفت  دینگاه کردم که مامان خند نی به مب بعدشم
 کن.   ییراهنما

 اها چشم. -

 

کارو کرد و   ن یهم هم نیو مب زیکه دستم بود رو گذاشتم رو م  یمبل بلند شدم و ظرف  یاز رو بعدشم
 پشت سرم راه افتاد.

 

 . یگفت: چه اتاق قشنگ میوارد اتاقم شد یوقت

 ممنون.  -

صبرانه نگاش کردم تا دهنش وا بشه و حرفشو    یدادم و ب هیتک زی تخت و منم به م ینشست رو نیمب
 کنجکاو شده بودم.  یلیبگه. اخه خ

 ؟یستادیچرا ا -

 راحتم. تو حرفتو بگو.  -

 ؟؟ یفکر کن  یخوا یخواستم بپرسم که هنوز م   یراستش من م -
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 اوم... -

 

ازش خوشم اومده  نکهیاما من جز ا میدید یعشق رو م نیبگم..تو نگاه مب یچ دونستمینم واقعا
  نیمب ینجور یباهاش آشنا بشم اما...اما ا شتریب  دیهنوز با گهیبهش نداشتم و حسم م  یحس چیبود،ه

 بهش بگم.  ویرو راست همه چ  دی. باشهیم تیاذ

رو که  نیفکر کنم،پس چرا مب  میزندگ یگذشته  یو اتفاقا   اریخوام به مه   ینم گهیمن که د اصال
 کنم ؟؟؟  تی عاشقمه اذ

 

خوام بگم که عاشقتم و واست  یمن..نم  نیگفتم: مب  یا دهیبر  دهیباز کردم و با لحن اروم و بر لب
  یکن یخوشحالم و مطمئنم که خوشبختم م یدوسم دار  نکهیازت خوشم اومده و از ا ی.. ول دمیجون م

 بشم. ا باهات.. آشن شتریتا ب ی صبر کن کمی  دی... بای..نظر منم راجب تو مثبته. ول یچون دوسم دار 

 

هستش؟؟اخه من نگرانم که از  یو قطع یتونم به خانوادم بگم که داستان ازدواجم جد ی من م یعنی -
 دستت بدم و تو ...

 گفتم:  نیهم یو برا  اریبه مه شهیادامه حرفش مرتبط م دمیمن فهم یحرفشو خورد ول ی ادامه

و تو دلم بود رو مچاله  دونستمیداشتم و م اریکه راجب مه  یز ی من هر چ نکهیبله به خانوادت بگو و ا -
که دوسش  یکه دوسم داره فکر کنم نه کس یبه بعد به کس  نیخوام از ا یکردم و انداختم دور. م 

 داشتم.

 

 زدم و یزل زد بهم که لبخند یبا خوشحال نیمب

  شتریبه بعد ب نیاز ا شهیفت: پس مگ دیبار  یکه از صداش م یو با خجالت  نیسرشو انداخت پا  نیمب
 !م؟یبا هم باش 
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 اگر بابام اجازه بده،اره. -

 با ذوق نگام کرد که خندم گرفت و اون گفت: من اجازشو از بابات گرفتم. نیمب

 

 گفتم: خب چه بهتر.  نداختمی که شونه هامو باال م ینجور یهم

 

 .یخودم یواقعا برا گهیخوشحالم که د  یلی : خن یمب

  زی کردم گفتم: من فقط ازت دو تا چ یم  یشالم باز  یکه با گوشه  ینجور یو هم  نیانداختم پا سرمو
 خوام.  یم

 ؟؟  یچ -

 .  یتنهام نزار  چوقتمی ه نکهی. و ایباش ،صادقیبهم دروغ نگ  چوقتی ه نکهیا -

نه دروغ    چوقتی و گفت: من ه  ستادیمن ا یقدم مین  یو تو کمی از جاش بلند شد و اومد نزد نیمب
 . زارمی نه تنهات م گمیم

 

  شیخی یبه صورتش و زل زدم تو چشما دمیجذاب بود رو از نظر گذروندم و رس  یلی که خ کلشیه کل
 مثل تو دوسم داره. یکیو گفتم: منم خوشحالم که 

 

که باعث شد    دیگونه ام کش  یدستشو نواز وار رو هوی نه برداشت و نه گذاشت و  نیکه زدم مب  یحرف با
 آل هستش. دهیواقعا ا نیحس کنم مب

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

روز   ۲جشن اخر هفته که فقط  یبودم که برا یلباس هیگذروندم و دنبال  یکمد رو از نظر م یلباسا کل
 مونده بپوشم. 
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  هی یوه شمال گرفته بودم نظرم و جلب کرد و همون رو به عال یکه تو یهمون لباس شتریهمه ب از
اون شب موهامو فر کنم به  یگرفتم برا میگذاشتم کنار و تصم دیپاشنه تخت سف  یکفش عروسک

 .میمال شیارا هی یعالوه 

 جشن و منم قبول کرده بودم.  میو بهم گفته بود که با هم بر میهم دعوت کرده بود نیمب

در کنار من چه  نیمب دنیبا د اریکه مه نهیخوره اونم ا یمثل خوره داره وجودم و م یز یچ هی فقط
 کنه؟؟  یم  دایپ یحس و حال 

اخر   یکنه؟؟ اون که خودش ازدواج کرد و البد نارگل هم برا دایپ یحس و حال خاص  دیچرا با اصال
 کنمه.  یکه دارم م یکار  ن یکار هم نی خودم بکنم و بهتر  یبرا  یفکر  هی دی. باالخره منم با ادیهفته م

 

 

 مامان دست از نگاه کردن به کمد و فکر کردن برداشتم و جواب صدا زدنم رو دادم:  یصدا با

 بله مامان؟؟  -

 کارخونه. رمی من دارم م زمیدر اتاق رو باز کرد و گفت: عز مامان

 ام؟ یمنم ب شهیم -

 چرا؟  -

 اخه حوصله ام سر رفته. -

 منتظرم. اطی ح  یتو ایاماده شو ب عیباشه. سر -

 چشم. -

رژلب   هیو   دمیپوش  یمشک فیو کفش و ک دیو شلوار و شال سف   یمانتو صورت ه ی عیرفتن مامان سر با
 مامان شدم. ن یرسوندم و سوار ماش اطیهم زدم و خودم و به ح  یصورت 

 .ادی بهت م  یگفت : چقدر صورت دنمیبا د مامان
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 ممنون مامان جونم. -

 

 رو پر کرده بود.  نمونی کرد و سکوت ب یم ی با لبخند رانندگ مامان

 بگم؟؟  یز یچ هی ونایمامان گفت: و  کدفعهی

 . نیبله بگ -

 ؟؟یفکر کرد یر ی گیم میکه زود تصم نیتا حاال به ا -

 بله. -

 داشتم. لیجوابم مامان تعجب کرد اما من واس جوابم دل از

 ونا؟ یاخه چرا و -

 جدا بشم.  ییخوام از غم و تنها یبرسم. م  یو خوشحال یخوام به شاد یچون م -

 . ینزن  یبی مراقب باش به خودت آس یکه انگار قانع شده بود گفت: اهان. ول  مامان

 چشم. -

 داشت؟؟  کاریباهات چ نیمب شبیکه د  یبگ یخوا یحاال نم -

 

 بود.  یزدم و گفتم: خصوص   یچشمک یشوخ با

 ن؟ یارد یتاحاال شما حرف خصوص  یو گفت: از ک دیخند مامان

 . الیخی از همون موقع که...اصال ب -

 خواست از نظرم و خودم مطمئن بشه.   یم نیمب

 چطور؟؟  -
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 《ونای: وکاور》

 .ارهیمه  شیکرد هنوز دلم پ یفکر م -

 مگه هست؟ -

 که دوسش داشتم. یکه دوسم داره فکر کنم نه کس  یگرفتم به کس مینه. من تصم -

 دوست داره؟؟ اریمه  یبفهم یروز  هیاگه  یحت -

 

 و برگشتم سمت مامان که مامان با لبخند گفت: پس برات مهمه.   دمیشک مثل فنر پر با

 ؟؟ یگفت نویا  یمامان رو چه حساب -

 !  یالک -

 

 بود. بیعج یو بعدش گفتم: برام مهم نبود ول   دمیکش یق یعم  نفس

 اهان. -

 

مکان   نیهم  یکه تو یاون روز  اد یکارخونه  میدیرس یزده نشد و  وقت  یبه کارخونه حرف   دنیرس تا
 مادر و خواهر دارم افتادم.  دمیفهم

   ادته؟یمامان  -

 و؟ ینگام کرد و گفت: چ مامان



 یگرفتن آن شوخ  یجد

249 
 

 ومدمی معلوم شد. فکر کنم اگه اون روز نم یبود که همه چ  نجایسالن اشاره کردم و گفتم: هم به
 سراغم.  ومدینم  یسرنوشت نیهمچ  نجا،هرگزیا

 ؟؟ ی ستین یراز   یکه دار  یسرنوشتاز  -

 فکر کنم بعدش خوب باشه.  یو شکسته شدنم بود نه،ول اریاش که دل دادنم به مه کهی از اون ت -

گفت: قرار بود به  میرفت  یم سیکه به سمت اتاق رئ  ینجور یدستشو گذاشت رو شونه ام و هم مامان
 . زمیقشنگت فکر کن عز ی ندهی. به ایگذشته فکر نکن 

 

تو گذشته  ییچه اتفاقا نکهیمن از ا ه؟؟یچ  نیدونیتو دلم بود رو به زبون اوردم و گفتم: مکه  یحرف 
دوس دارن   ویک یو   شنیآدم عاشق م نهمهیچرا ا گمی. فقط مستمیناراحت ن زای چ ی هیافتاد و حاال بق 

شدم و خودمم به   گهید یکی بلکه شاهد ازدواجش با  دمی اما من...من نه تنها بهش نرس  رسنیبهش م 
 جواب مثبت دادم. گهید یکی  یخاستگار 

 

  زیکرد گفت: عز  یکه کولر رو روشن م ینجور یو هم  زیگذاشت رو م فشویکه مامان ک میاتاق شد وارد
  یدرضمن از کجا معلوم که عشق شما واقع رسن؟یعاشقا به هم م یهمه  یدیدل مادر، تو کجا د

 که دوست نداشت.  اری باشه؟ تازه ،مه

 

 او.حاال چخبرته مامان. قانع شدم. -

 رو به رو شدم؛ یناشناس  ی درش اوردم و با شماره  فمی زنگ خورد و از ک میگفتن حرفم گوش  با

 ه؟ ی: کمامان

 ناشناسه. -

 خب جواب بده. -
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 :الو؟ من

 ؟ یخوب   ونایسالم و -

 ؟ یسالم.ممنونم تو خوب  ؟ ییگفتم: تو  نیمب  یصدا دنیشن  با

 . رونی ب میناهار بر یانت. خواستم بگم اگر دوست دار قرب  -

 اوم خب باشه.  -

 خونه ؟؟  یفقط هست-

 نه اومدم کارخونه.   -

 دنبالت.  امیم گهید نی م ۴۰باشه تا  -

 باشه خداحافظ.  -

 . زمی خداحافظ عز -

زود   یلبم نشست،ول  یرو یحالم دگرگون شد و لبخند کمرنگ  《م》و حرف پسوند  زمی گفتن عز با
 بود؟   یک ونایجمعش کردم که مامان گفت: و

 .رونیب  میناهار بر یبود. گفت برا  نیمب -

 اها باشه.   -

 

 《ارمهی》

 ازش خوشم اومده. گمیم ه؟یچه حرف نیا اریکام -

 !رهی. دشهینم گهید -
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 اما اون که عاشقم بود. ر؟ید -

 بود. یگیم یخودت دار  -

 ه؟ یمنظورت چ -

 شو.  الیخ یداره فراموشت کنه. ب ی..سعونایو -

 هستم و دوسش دارم و مثل گذشته مانع ندارم چرا فراموشم کنه؟  یچرا؟ خب وقت -

 شده.  ریچون د -

 . اریکام  اری ب  لیشده؟دل  ریچرا د -

 . شهیمال تو نم گهید ونایبا داد گفت: بس کن. و  بای بلند شد و تقر  یعصبان اریکام

و سکوت کنم. اما   نیباعث شد ناراحت سرمو بندازم پا ن یبودم و هم دهیند ینجور یا ارویحاال کام تا
 بگه. ینجور یا اریکام شهیوجود داره که باعث م  یز یچ هیمطمئنم 

 . نمتیب یخونه.جمعه م  رمی: من م اریکام

 باشه.   -

 روشن کردم.  یگار یمبل و س ینشستم رو اریرفتن کام با

 رفتم.  یشرکت هم نم  ی .حتونایروزا تموم فکر و کارم شده بود و نیا

 خواد بهش برسم.  یدلم م دونمی...فقط م یهر چ ایاسمش عشق بود  دونمینم

 شب جمعه بهش بگم.  دیشا اصال

 

 《ن مبی》

قربون صدقه اش   یدلم کل یافتاد،تو نیسمت ماش  ومدیآروم م یکه با قدم ها وناینگاهم به و یوقت
 رفتم.
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 . دیو سف یصورت  یاون لباسا یخوشگل شده بود تو  یلیخ اخه

 

 رو باز کرد و نشست با لبخند نگام کرد و گفت: سالم.  نیدر ماش یوقت

 سالم. -

 بردم. یداشتنش لذت م   ش،دوستی بای کردم و از وجودش،داشتنش،ز  ینگاش م ینجور یهم

 ؟؟ یکن  ینگام م ینجور یچرا ا نیمب -

 برم.  یدارم از وجود تو در کنارم لذت م -

روشن   نوی کردم و ماش یو منم خنده ا نیداشت جمعش کنه سرشو انداخت پا یکه سع یلبخند با
 کردم و راه افتادم.

 

از  رونی به ب  یخوب یل یبا حس خ ونایشد و  یشد و باعث م یپخش م یمی اهنگ مال نیماش یتو
 نگاه کنه. نیماش

 

 ونا؟ یخواستم ازش بپرسم گفتم: و  یکه م ییسواال ادی با

 جانم؟  -

 . یکن یم وونهیگفتم و بعدش گفتم: تو اخر منو د ی واژه اوف  نیگفتن ا با

 گفتم؟؟ یمگه چ -

 .کنهیام م وونهیجانم گفتنت د  نیهم -

 .یو گفت: حاال بگو چرا صدام کرد  دیخند ونایو

 خونه ات کجا باشه؟؟  یدوست دار  -
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 سقف خدا. ری ز ییهر جا -

 گه؟؟یاونوقت بزرگ باشه د  -

 متوسط. -

 باشه.  -

 بود حرفت؟؟  نیهم -

 هم دارم. گهیسوال د هینه  -

 خب!؟  -

 کجا باشه؟  مون ی عروس یخوا یم -

 تو باغ.  -

 باشه.  -

 بگم؟ یز ی چ هیحاال من  -

 بگو.   زیده تا چ -

 بوده؟؟  تی تو  زندگ یگذشته دختر  یقبال..تو -

 من؟؟ نه. یتو زندگ -

 ؟  یگ یدروغ نم -

 ؟ یزنی حرف م  زایچ نیتو چرا هر دفعه راجب ا نمیبهت قول دادم دروغ نگم.بب -

 

 بهت نرسم.  یقیطر هیبه  ترسمیبا قانع شدن سرشو تکوم داد و گفت: همش م ونایو

 . زمیعز سی ن نطوریا -
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 خوبه. یل یخ -

 

 

 ؟یسفارش بد یخوا  یم یتو چ -

 . زمیعز یتو دوست دار  یهر چ -

 . یسلطان -

 .یپس منم سلطان  -

 

 هم گره کرد .  یو تو زی دستاشو گذاشت رو م ونایو میغذا رو سفارش داد یوقت

 شد هر لحظه از خدا بخاطر داشتنش تشکر کنم. یجذابش باعث م ی چهره

 

 ن؟؟ یگفت: مب یاروم یصدا با

 جانم؟  -

 ؟؟ یواقعا دوسم دار  -

 داشتم گفتم: شک نکن.  مانیچون من بهش ا دیپرس یبا شک م دیسوالش که نبا از

 

 به خوردن. میمحض گفتن جمله ام غذا رو آوردن و شروع کرد به

 ونا؟ یو -

 بله؟  -
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 دنبالت.  امیچند بجمعه ساعت  -

 . ۸گفت: ساعت  یکرد و با حالت خاص  یمکث ونایو

 ؟یدی .لباس خرزمیباشه عز -

 نه داشتم . -

 . میبخر میبر یاگر دوست دار  -

 جان.   نینه مب-

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

 

 

 《اری:مهکاور》

 《ونا وی》

و شروع کردم به سشوار کردن   نه یآ یاب موهامو گرفتم و بعدش نشستم جلو میزرشک یحوله  با
 موهام.

 

 یو نشستم جلو  دمیدرشت کردم،لباسمو پوش یبه فر ها  لیکار موهام تموم شد و اونا رو تبد یوقت
 کنم.  شی تا آرا نهیآ

 

و   دمیکشپشت چشمام  کیخط چشم ساده و بار هیاز همه از کرم پودر استفاده کردم و بعدش  اول
 ،مژه هامو پر پشت و بلند کردم.  ملی بعدش با استفاده از ر

 تموم شد.  شمی رنگ ارا یاخر هم با رژگونه و رژلب کالباس در
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کوتاهه   یلی و شلوارک خ   دیاون لباس که بلوز سف یخوب شده بودم. مخصوصا تو  یلینظر خودم خ  به
 زرد بود. 

 

  ینشه رو با شال مشک دهیلختم د یپاها شدیبلندم که تا مچ پاهام بود و باعث م دیسف یمانتو
بازش   عیبرام اومد. سر یامک یکه پ ومدیچرا ن نمیتا بب نی گرفتم تا زنگ بزنم به مب  مویو گوش  دمیپوش

 منتظرتم.(  رون یجان،ب  ونایکردم؛)و

 و از اتاقم خارج بشم. رمی بگ فموی بود و باعث شد ک نیاز طرف مب  امیپ

 ن؟؟؟ یای و با تعجب گفتم: شما نم دمیتو حال بابا رو د دمیرس یوقت

 حوصله ندارم.  ادی جشن مخصوص جوونا. منم ز هی. گهینه د -

 چرا بابا جون؟ پس مامان کو؟  -

 اومده دنبالت؟  نیشون. مب ایوان یاالن رفت خونه   نیهم  نایم ی. ول امی من نم -

 ن رفتم. خداحافظ. بله. با اجازتون م -

 خداحافظ دخترم.  -

 

 

 و اروم رفتم سمتش و سوار شدم.  نیمب نیاز در خونه خارج شدم چشمم خورد به ماش یوقت

 سالم . -

 . زمی سالم عز -

 بردم.   یلذت م یلی خ زمیگفت عز یبهم م نکهیا از

 انتظار داشتم. اریهستش که من از مه یآل دهیهمون پسر ا نی االن حاضرم قسم بخورم مب دیشا
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 . ونایو  یچقدر خوشگل شد -

 رو از نظر گذروندم.  پش ی حرفش با لبخند بهش نگاه کردم و ت با

 !ومدیبهش م یل یبود.خ یتنش بود.کفش هاش هم مشک دیو بلوز سف  یکت و شلوار سورمه ا هی

 .یتو هم خوشگل شد -

 ؟ یخوشگل شد یگفت یبازم م ینبود یزد و گفت: اگر از لباسام راز   یلبخند نیمب

 و گفتم: اره.  دمیخند

 چرا؟  -

 . یپ یت  ،خوشیلباس رو هم بپوش  نی اگر بدتر یکه حت یچون تو اونقدر خوشگل -

 .  یکن یم  فیخوب توص یل ینگاه کرد و بعدش گفت: خ رونیگفت و به ب  یاوف  نیمب

 .گهیبله د -

 

و به سمت     میشد ادهیپ  نیاز ماش ن یشون و با مب ایوان یخونه  شی پ میدیام رسجمله   نیگفتن اخر با
 .میخونه راه افتاد

 

 و ندا داد که اکثر مهمونا اومدن. د یاهنگ و سر و صدا به گوشمون رس یصدا میشد  اطیوارد ح یوقت

 

 ؟؟ یلباستو عوض کن  میبر یخوا ی: من یمب

 .اریو کام ای وان شی پ می.اول برارمیدرش م نجاینه فقط مانتومه که هم -
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 باشه.  -

 

بود و همون   یلباس کرم یدختر که دارا هیکردم و دنبال  یجوون رو نگاه م یدور کل دختر و پسرا  از
 پسر.  هیکه نگام گره خورد تو نگاه  گشتمیخودمون بود م  ایوان

 مدت راجب رو به رو شدن باهاش فکر نکرده بودم. نهمهیچرا ا یپسر...وا اون

 

 کرد.  ینگام م یعصبان  یبود! با حرص و چشما اریمه

 

دستام قفل کرد و گفت:   یآورده بود که دستشو تو ری وقت گ تیموقع نیا یهم تو نیمب نیا دونمینم
 خواهرت اونجاست. 

 نظر داشتم. ری رو ز  اری مه یکه گفته بود نگاه نکردم و همچنان کارا یاما به سمت  دمیرو شن  نیمب یصدا

 

 . نیمن و مب ینگاشو دوخت به دستا اریمه

 به من نگاه کرد. بعدش

 . ریهم التماسش کنم و بگم دوست دارم؟ نه خ نجای. نکنه انتظار داشت ااوردمی کاراش سر در نم از

نگاه   اریبه مه زیر  یکه رد نگاهمو گرفته بود و داشت با چشما نی برگشتم سمت مب  نیمب یاور  ادی با
 کرد.  یم

 

 خدا بدبخت شدم!!!  یوا

 جان؟   نیمب -
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 اره؟ یمه -

 ؟ یک -

 اره؟یخودتو نزن به اون راه. مه -

 اوم،اره.  -

 . ینگاش کن  یحق ندار  -

 چرا؟؟  -

 گفتم نگاش نکن.  -

 باشه.  -

 . میرفت اریو کام ایبه سمت وان  ن یگلوم رو فشار داد و به همراه مب تمیبابت وضع بغض

 . ونای: سالم وا یوان

 . اریکام  ؟سالمیسالم خوب  -

 .؟ نی: سالم خوبن یمب

 : سالم به شما. ممنون. اریکام

 اونجا. نیه،بریخال   زیاون م ونای: وا یوان

  نیکردم مطمئنًا مب یبود و اگر قبول م اریمه میمستق دید یکرد نگاه کردم که تو  یکه اشاره م یز یم به
 شد.   یناراحت م

 .مین یش یم  ییجا  هی: حاال ن یمب

 داد و منم سرمو تکوم دادم. یز ی دستمو فشار ر بعدش

 فعال. مهمونا  شی: من برم پ ا یوان
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 افتاد بهم. اری مه نیرو بدرقه کردم که دوباره نگاه خشمگ  ایلبخند وان  با

 

 م؟ ینیبش میگفتم: بر  نیپر از سوال به مب یبه گلوم چنگ انداخت و با ذهن  بغض

 

نداشت برد و  یچندان دیکه د یز ینگام کرد و با لبخند من و به دنبال خودش به سمت م نیمب
گفت: نگاش   نیکه مب نیو منم مانتو و شالم رو در اوردم و نشستم جفت مب  میهمونجا نشست

 کنم.  ینکن.ازت خواهش م

 برام مهمه؟  اریمه  یکن ی چرا فکر م نیبم -

 که برادر شوهر خواهرمه. ادمهی نویکه فراموشش کردم. ازش فقط ا گمیبار دوم م  یبرا

 .یسرشو تکوم داد و زل زد به گوشه ا نیمب

 . نهیراحت مارو بب  تونستیراحت بود اما اون نم اریمه دنید یبرا می ک نشسته بود  ییجا

 کنه. ریلب گفتم: خدا به خ  ریشدم و ز  اریو مه  اری کام  نیب ی بحث ی همون دور متوجه  از

 ونا؟ یو -

 جانم؟  -

در هم نگاه  یو اخم ها   زیر یبه مقابل با چشما  نیکردم تا حرفشو بزنه اما مب ینگاه م  نیبه مب داشتم
 کرد.  یم

 . ومدیبه سمت ما م تی که داشت با عصبان اریبه مه دمیشک رد نگاهشو گرفتم و رس با
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 ( ونای)کاور:لباس و

 《وفته؟یم ینظرتون چه اتفاق  به》

  یعصبان  ادیز  یلیکه در حد خ  اریکه چشماش به خون نشسته بود و مه  نیمب ن یاسترس، چشمم ب با
 . دیگونه ام چک  یرو ی، قطره اشک  ادیو از ترس ز  دیبود چرخ 

 

 بزنه.  یحرف  اریبلند شد و زل زد بهش و منتظر موند تا مه  نیز،مب یم ش یپ  دیرس  یوقت اریمه

 ه؟یک نیکرد گفت: ا یکه نگام م ینجور یزل زد به من و  هم اریمه  یول

اومد   ایبا عجله خودشون رو به ما رسوندن  و وان  ایو وان ار یلحظه که تا مرز سکته رفته بودم کام  همون
 . اریو گفت: بس کن مه  ار یمه  شیهم رفت پ  اریسمت من و دستمو گرفت و کام 

 ... نیخوام بدونم ا ی: نه من م اریمه

قراره  گهیفراموشت کرده و دو روز د نکهیا ؟؟یبدون  ویگفت: چ تی وسط حرفشو و با عصبان دیپر نیمب
 هیبه  یاالن دار  نکهیا کنه؟؟ی و به من فکر م کنهی به تو که دوست داشت فکر نم نکهیزن من بشه ؟؟ ا

 !؟؟؟؟های کنی نامزد منه فکر م  ییوراج هیکه  یدختر 

  اریچخبره؟ مه  نجایو گفت: بچه ها ا  دیبزنه که مامان رس  یاب دهنشو قورت داد و خواست حرف اریمه
 . کننیبه هم. همه دارن نگاه م نی ختیچت شده تو؟ کل مجلس رو ر

 

کردم و   یبمب منفجر شد و منم با شوک نگاه م  نیکه انگار تازه کل ماجرا رو حضم کرده بود ع اریمه
و   زیو م دیکش  یکه عربده م ی نجور یو هم  یو صندل   زی سمت م دیکه دو هیچ  لشیدل  دمیفهم ینم

 !  یلعنت یکرد گفت: مگه دوسم نداشت  یهارو پرت م یصندل
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 .  اریبا عجله رفتن سمت مه   اری و کام  غیبا ج  ایوان

  یسع ایو وان  اری کردن و کام یو داد داشتن خونه رو ترک م غیگفت ،کل مهمون ها با ج  شدیم بای تقر 
زد که   یم نی و همش دم از ا ختیر  یبهم م زویهمه چ ی نجور یساکت کنن اما اون هم ارویداشتن مه

دم. اصال مگه اون زن نداشت؟ پس  کر  ی...واقعا درکش نم ی پس چرا فراموشم کرد یمگه دوسم نداشت
 داشت!؟ یلیکاراش،حرفاش چه دل نیا

و   اریبا حرص رفت سمت مه  نیکردم که مب  یبه همه نگاه م هیشده بودم و فقط با گر جیگ واقعا
 . سایوا  نیو با زار بگم: مب وفتمیراه ب  نیباعث شد  دنبال مب نیهم

 داشت منو اروم کنه اما من پسش زدم..  یاونور مامان هم اومد سمتمون و سع از

 

و پرتش کرد رو   دیکرد ،دستشو کش یرو پرت م   زیم نی که داشت اخر اریمه ش یپ  دیرس یوقت  نیمب
با ترس    ایبکشم و وان ییپر صدا غیکه باعث شد ج  اریخوابوند تو صورت مه   یو اول مشت نیزم

 ولش کن.  ن ی دستشو بزاره رو دهنش و مامان بگه: مب

 

  نایا ؟؟یکن ی رو م  نکارایا یکه دار  یبلد  یرو زد و گفت: از مرد بودن چ اریدوباره مه تیبا عصبان  نیمب
 .یست یرو زدم تا بگم مرد ن 

 

به   نیز اا ونایبمونه و ادتیزدم که  نمیو گفت: ا  اری با دستش خوابوند تو صورت مه گهید یکی  بعدش
 بعد مال منه.

 با عربده گفت: اما من دوسش دارم.  اریمه

 . اریو کتک زدن مه نیتر شدن مب یعصب یبود برا  ی جمله اش کاف نیهم
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  یهمو م یگر یپس از د ی کیبود چخبره خواست جداشون کنه اما اونا  دهیکه تازه انگار فهم  اریکام
 زدن.

 نفسش بند اومده بود و منم شوکه بودم.  هیکه از شدت گر ایوان

 

حاضر، تو سرم اکو شد: من دوسش   یسر و صدا ها نی ب  ار،مایمه یلحظه چشمامو بستم که صدا هی
 دارم.

 بگم: بسه!  غیباعث شد  با ج  نی بودم و هم دهیشن  یچ  شیپ قهیکه چند دق دمینازه فهم  

و منم با   ستادیهم سر جاش ا  اریو کام نیزم  یبود که نشستن رو  یکاف اریو مه  نیمب یبرا حرکتم
ولو شده بودن رفتم و  نی زم یکه رو اریو مه نیسست به سمت مب  یاز اشک و قدم ها سیصورت خ 

 . مخوام دوباره بشنو ی. م دمیشن یجمله ا هیقبل  قهیبا دو زانو افتادم جلوشون و گفتم: من..چند دق

 کنن.  یها دارن نگاه م هی.آبرومون رفت.همه همسابس کن جون من ونای: وا یوان

 

 دخالت نکنه.لطفا! یگفتم: کس غی سمتم که با ج ومدیهم داشت م مامان

بود و    شونیبود و موهاش پر یکه کنار دهنش خون   نیلبمو تر کردم و نگامو دوختم به مب  بعدش
 شد. ی م نیکه صرف کرده بود تند،تند باال و پا  یو انرژ   تیاش از شدت عصبان  نهیس یقفسه 

 

 کنم گفت: حداقل نگام کن تا جمله رو بگم ینگاش نم دید یوقت اریمه

 ! نیگفتم: مب تی با حرص رفت سمتش که خم شدم و بازوشو گرفتم و با قاطع نیمب

خودت اون شب   ؟؟یبا زار گفت: مگه دوسم نداشت ارینشست سر جاش و مه دی حالم رو د یوقت  نیمب
 !یدوسم دار  یگفت

 رو خواستم.  یا گهید یجمله  هی.درضمن من ازت ی کن یاز فعل گذشته استفاده م یخودت دار  -
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 بود.  اریحرف مه  یبود و گوشام پ   نیفقط به مب نگام

 ! ی.عاشقمیکه..که دوسم دار   یاما تو.. تو ادعا کرد -

 .حاال جمله رو بگو. ادیکه از نارگل بدت هم نم   بعدش بهم ثابت شد -

 من.. -

 ؟یعالقه دار  گیدختر د هیبه   نجایا دونهی من،من نکن.زنت م -

 . می اصال ما ازدواج نکرد -

شد و اون ادامه داد: من بخاطر چهار تا چک و صفته که دست   دیام شد ه یجمله گر  نیگفتن ا با
وجود نداشت و ما   یچک و صفته ا گهیباباش مرد،د یباباش بود قرار بود باهاش ازدواج کنم که وقت

 خوام.  یتو رو م  دمی . بعدش منه بدبخت فهممینکرد یهم عروس

 

دلم نگه   یاز عالقه نسبت به تو،تو  یز یچ چی. من هرهید  یل ی. خرهید گهیبود که گفتم: د نیبه مب  نگام
 نداشتم.

 

 دادن. یزد و فقط گوش م  ینم یحرف  چیه چکسیه

ندارم  اقا   اد یبه  یبرادر شوهر خواهرم نکهیهم ازت جز ا  یز یچ  چیحرفم رو به زبون اوردم: ه ی ادامه
 . اریمه

 

سانت فاصله   ۵ یرفتم و درست تو  نیدو زانو به سمت مب  یاز تموم شدن حرفم ،همونجور  بعد
دستمال برداشتم   هیافتاده بود و ازش  نی زم یکه رو یدستمال یباهاش نشستم و نگام افتاد به جعبه 

 کردم که دوسم داره.  یکس می کردم لب زدم: من قلبمو تقد یم  زیرو تم   نیکه زخم مب ینجور یو هم
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برام   نیکردم و ا  افتی در نیت دارم رو از مبدوس نیدوست دارم رو به تو گفتم اما..اول نیاول درسته
 تر و مهم تره.  زیعز

 

بزنم به  یشتر یبکنم و حرف ب  یبه کس  ینگاه نکهیرو پاک کردم،بدون ا  نی خون کنار لب مب یوقت
 .میگفتم: پا شو بر نیمب

مانتو و شالم رو   یز ی و چ یو بدون توجه به کس میدست مردونشو گرفتم و با هم بلند شد بعدشم
 .میخارج شد  اطیاز ح نیبرداشتم  و با مب 

 

نکن   هیهم سرشو گذاشت رو فرمون و لب زد: گر نیو مب هیگر ری بلند زدم ز میشد  نیسوار ماش یوقت
 . ونایو

 

 . ونای نکن و هیگفت: گفتم گر یباال تر  یبا تن صدا نیام ادامه دادم که مب هینزدم و به گر یحرف 

 

 . شدیاما نم رمی ام رو بگ هیگر یکردم جلو  یدهنم گذاشتم و سع یجلو دستمو

  یغم از وجودم کاف یشدن هر چ  یاروم شدن و خال یبرا  نیبغلم کرد و هم نیشد که مب   یچ دونمینم
 بود.

 

 .شمی . من فقط با تو اروم میتنهام نزار  چوقتیقول بده ه نیبغلش حل شدم و گفتم: مب  یتو

 تنهات بزارم؟  دیموهام زد و گفت: قربونت برم من.اخه چرا با یرو   ینرم یبوسه  نیمب
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  یساعت گذشته افتاد فکر م  م یکمتر از ن یکه تو ییبغلش بودم و همش به اتفاقا یتو قهیدق چند
 کردم. 

کرده   یز ی واسش برنامه ر یکل ای و وان  ار یکه کام  یکردم، به جشن ی فکر م شیو زندگ  اریمه یحرفا به
 کردم.  یها رفت فکر م هیمهمونا و همسا یکه جلو ییکردم.به آبرو یده بود فکر مبودن اما به هم خور

 بود شکوندم.  اری رو که مه یک یبار   نیاول یهمه زدم و برا یکه جلو ییحرفا به

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

 

 

 

 《جان.خخخخخ  نی:مبکاور》

 《ارمهی》

  ایبودن و وان ستادهیکه ا  ایو وان  اری نگاه کردم و بعدش به کام دشیو عشق جد ونایبه رفتن و ناباور
 متاسف بود نگاه  کردم.  اری کرد و کام یم هیگر

 

 زل زده بود.  نیگرفته به زم ی افهی نشسته بود و با ق یصندل یخانم هم فقط رو  نایم

 بود که دوسم داشت.  ییونایو ونا،همونیو نیا شدینم  باورم

 . یخراب کرد وی! همه چیکرد ی. اشتباه بزرگیاشتباه کرد  اری : مها یوان

 بده. شی بغلش کنه و دلدار  اریکرد که باعث شد کام  هیبلند گر بعدشم

داره که  یبراش! چه دل  رمی در انتظار دخترم باشه.بم یسرنوشت نیکرد همچ یفکرشو م یخانم: ک  نایم
 ماه تحمل کرده و دم نزده.  ۶کمتر از  یرو تو نایا یهمه 
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 : مامان نگو! ا یوان

 

  یبار به سراغم اومده رو خال  نی اول  یکه برا یخواست بغض  یتونستم بگم و فقط دلم م ینم یچیه
 کنم.

 

 کجا؟؟  اریاومد طرفم و گفت: مه   اریبلند شدم که کام نی زم  یاز رو نیهم یبرا

 . رمی بم  رمیو پوست کنده گفتم: م رک

 بمون.   نجایتو رو خدا ا   اری : مها یوان

 من رفتم. ای خانم از جاش بلند شد و گفت: وان نایم

 اشک از چشمام شدم.  زشیبه سمت در راه افتاد که همونجا بود که شاهد ر بعدشم

 ؟؟ یکنیم هیگر  یار؟؟دار ی: مهاریکام

 

 یبرداشتم و نشستم روش و گفتم: تو نیزم  یهارو از رو یاز صندل یکیپوزخند لبمو تر کردم و  با
خودم   یخوشم اومد و بهش عالقه مند شدم که اونم دوسم داشت اما.. جلو یدختر  هیبار از  هیعمرم 

 کردم. گهید یکی میکردم که دوسم داره.تقد یکس  میگفت:من قلبمو تقد

 

. با کار امشبت  اری دوست داشتنت مه یشد برا رید یلی گفت: خ اینگفت و به جاش وان یز یچ اریکام
 .یرو خراب کرد زای چ یلیهم خ

 

 . دونمیم -
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افتاده بود رو گرفتم و بدون توجه به  نیزم  یکه رو نمویماش چیو سو دمیکش یق ینفس عم بعدش
 بمون.  نجایگفت: کجا؟ امشب ا اریراه افتادم که کام  میصورت اشفته و خون 

 خودم راحت ترم.  یگمون نکنم که زنت منو ببخشه. تازه خونه  -

 شدم.  نیقدم هامو تند کردم و از در خارج شدم و سوار ماش بعدشم

//////// ////// //// ///////// // / 

 《ونا وی》

 هم نزاشتم. یصبح،چشم رو  ۱۰تا االن که ساعت  شبید از

 شد.  یازم دور نمو اتفاق هاش  شبید ی غصه

 پر بود !   دلم

 پره! سازهیروز خوش برام نم هیکه   یزندگ نیاز ا دلم

 خوش بسازه.   یروزا  م،برامیتو زندگ  نیبه بعد حداقل وجود مب  نیوارم از ا دیام

 

 خبر مهم و داغ از ذهنم رد شد. هی  نیع  اری مه یحرفا  بازم

 ازدواج کرد و شده مرد نارگل،ازدواج نکرده بود!  اری کردم مه یکه فکر م  یتموم مدت یعنی

 نبود! نطوریاده،ایبه نارگل ز اریمه تیکردم اهم  یکه حس م   یمدت تموم

 نشده بودم.  اریعاشق مه  چوقتی کاش ه یا

 

 کنه.  یخونه ارومم نم نیزدن از ا رونی جز ب یز یچ چیه االن
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و بعد   دمی پوش یشال و کفش سورمه ا یبه عالوه   یمانتو و شلوار مشک هیتخت بلند شدم و  یرو از
 از اتاقم خارج شدم. ن،یماش چیاز برداشتن سو 

 خوردن.  یکه داشتن صبحانه م دمیتو حال،مامان و بابا رو د دمیرس یوقت

 ؟یخور  ینگفت و به جاش بابا گفت: کجا؟ صبحانه نم   یچی ه دنمیبا د مامان

 ندارم صبحانه بخورم.  لی. نه مرونیب  رم یسالم بابا جون. م -

 ونا؟ یو ام ی منم باهات ب یخوا ی گفت: م عیسر مامان

  ریبودم نه ناراحت. فقط فکرم درگ ی. اما من نه عصبان ادیسرم ب  ییبرم و بال ییتنها دیترس یم یانگار 
  یم یو آزاد یبود و دلم شاد

 . خواست

 شده؟؟  یز یچ ؟یچشه که تو همراهش بر  ونایبزنم که بابا گفت: مگه و  یحرف خواستم

 

 !دیخوام تنها برم.ببخش   ی. مامان جون مستی ن یز ینه بابا جان. چ-

 : باشه مراقب باش. مامان

 : به سالمت دخترم. بابا 

 خداحافظ.  -

 

 شدم،بالفاصله راه افتادم.  نیسوار ماش یوقت

صدامو  ار یکام یشماره  دنیباعث شد بزنم کنار و با د میزنگ گوش  یکه از خونه دور شدم،صدا کمی
 صاف کردم و جواب دادم؛

 ار؟ یالو کام -
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 ؟ ییکجا  ونایسالم و -

 . رونمی شده مگه؟ من ب یبه جونم انداخت و باعث شد با ترس بگم: چ یا ار،دلهرهی نگران کام یصدا

 بد شده. ایحال وان مارستانیب  ایمامان و بابا، ب من روم نشد زنگ بزنم به نیبب  -

 .امیادرس بده االن م ؟؟یچ یعنی -

 )....(. مارستانیب  ایب -

 باشه اومدم.  -

 و گازشو گرفتم...  یصندل  یپرت کردم رو ویگوش  بعدش

 

 

تند  یبا قدم ها  بای گرفتم و تقر موی قفل کردم و گوش نویبا استرس ماش  مارستانی ب شی پ دمیرس یوقت
 .مارستانیب  یرفتم سمت در ورود دنیبه دو لیمتما

 

 کدوم اتاقه؟؟  یالنیم  ای وان دیشدم به سمت زنه رفتم و گفتم: ببخش   مارستانیوارد ب  یوقت

 . شهی .ته سالن م ۳۲اتاق  -

 ممنون.  -

 

و وارد شدم    نیپا دمیرو کش رهیاتاق،دستگ شیپ  دمیرس  ی تند به سمت اتاق مورد نظر رفتم و وقت تند
 دستش سرم هست.  یو تو هوشهی ب  ایوان دمیو د

تو چشماشو باز   یبا صدا دیباهاش حرف بزن شا ایبلند شد و گفت: سالم. ب  دیمنو د یوقت اریکام
 کنه!
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که به سمت   ینجور یو هم ادی بود باعث شد اشکم در ب  ینجور یچرا ا دونستمیکه نم ا یوان  تیوضع
 ا؟؟ یرفتم اسمشو صدا زدم؛وان   یتختش م

 یخوا   ینم  ا؟ینشستم و دستشو که سرد بود تو دستم گرفتم و لب زدم: وان یصندل  یرو کنارش
 برات.   رمیبم  ؟؟؟یچشماتو باز کن 

 

 شد؟؟  ینجور یشد که ا یگفته؟ اصال چ ینگاه کردم و گفتم: االن دکتر چ  اریکام به

و حالت تهوع   جهی سرگ کمیگفت  یهم م  روزی کرد، از دشد بره صبحانه اماده کنه غش  داریصبح که ب  -
 داره.

 . ادیجوابش ب میگرفتن و منتظر شیازش ازما االنم

 

 

 .چشماتو باز کن.میما نگران ا؟ی رو نوازش کردم و گفتم: وان ا یوان دست

 

 بودم که در اتاق باز شد و دکتر اومد داخل.  ا یحرف زدن با وان ریدرگ

 دکتر؟؟  یشد اقا ی: چ اریکام

 ما.  میدار یبه من کرد و با لبخند گفت: چه پدر نگران   ینگاه دکتره

 

 

 《اری: کامکاور》
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حال خانومم    نیدکتر. لطفا بگ  یگفت: پدر کجا بود اقا اریکردم که کام  یو واج به دکتر نگاه م هاج
 چطوره. 

و   یحال   یب نهمهیا لیکرد و گفت: خانومتون باردار هستن. دل ای به وان ینگاه  هیو   دیخند دکتره
مراقبشون   یلیخ  یل یخ دیبهشون وارد شده. با یادیقبل فشار ز یروزا یکه تو نهیبودن هم ا هوشیب

 نشن. فیضع  نیاز ا شتریتا ب نی باش

 

 خونه رو گرفتم.  یدر اوردم و شماره  بمی از ج مویچشمام حلقه زده بود گوش یکه تو  یذوق و اشک با

 رفت.  رونیلحظه هم دکتر از اتاق ب  همون

 از چند تا بوق مامان جواب داد؛ بعد

 مامان جواب داد گفتم:مامان بابا هس خونه؟  یوقت

 اره چطور؟ -

 کنار بابا،بعدش تلفن رو بزار سر بلندگو.   نیمامان بش -

 ؟ یچ یعنی -

 بکن.  نکارویدارم. ا یمامان خبر خوب -

 شد و بعدش مامان گفت: خب بگو. جادی ا یمکث

 شده مگه؟  ی: چبابا 

 .نی..نوه دار شدگمیم کیتبر -

 قطع کردم.  ویو گوش دمیبلند خند بعدش

 . کننیو گفت: االن تعجب م دیخوشحال بود خند یل یکه خ اریکام
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تعجب داره که خواهر ما بعد از    یو گفتم: واقعا هم جا  دمیبود بوس  هوشی رو که هنوز ب ایوان ی گونه
 باردار باشه. گذرهیم شیکه از عروس میدو ماه و ن

ابرو هاش،چشماشو   نیب  یز یکرد و با اخم ر یناله ا ایوان  نیب  نیهم یخنده و تو ری با حرفم زد ز اریکاگ
 من کجام.  یباز کرد و گفت:وا

 خوشگلت.   ین یالبته همراه اون ن یمارستان یگفتم: شما ب یبا شوخ طبع منم

و   دیبوس شویشون یهم پ ارینگاه کرد و کام  اری نزدم و بعدش به کام یبا تعجب نگام کرد که حرف ایوان
 گفت: مادر شدنت مبارک.

 من باردارم؟  یعن یزد و گفت:   یلبخند ایوان

 . زمی : اره عزاریکام

* 

که مثل پروانه  اریبه خصوص کام می. هممون خوشحالگذرهیبارداره م ایوان میدی فهم نکهیهفته از ا کی
 کم و کسر نداشته باشه. یز یچرخه تا چ یم ای دور وان

داشته   یکار مهم نکهیو مثل ا  شمیپ ادیو امروز قراره ب  نمیب یرو م  نی مب انیروز در م  کی بایتقر  منم
 باشه. 

 . زننی راجبش حرف نم  ادیهم ز ایو وان  ار یکامنشده و   یهم خبر  اریاون روز به بعد از مه  از

 

  ایسمت وان   رهی داره م وهیظرف پر از م هیمامان با  دمیتو حال د دمیرس  یکردم و وقت یپله ها رو ط  راه
  یبراش غذا و خوراک اریبس که تو و کام شهیمنفجر م  ایگفتم: به خدا اخرش وان  یو منم با شوخ

 . نیاریم

 بشه.  تیگفت: خدا نکنه. بزار بچم تقو ایو وان دیخند مامان

و گفت:   دی کش یبود دست میماه و  ن ۱شکمش که هنوز بزرگ نشده بود چون بچش فقط  یرو بعدشم
 عشق مامانشه.
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 ؟؟؟ یکه همون لحظه وارد خونه شد گفت: ِا وا،پس من چ اریکام

 . ادیتر ب   ریو همون لحظه زنگ خونه خورده شد که مامان  گفت: بابات قرار بود د میدیخند هممون

 اومده.  نینه مب -

 و جواب دادم؛  فونیزود تر از خدمتکار رفتم سمت آ بعدشم

 داخل.  ایب -

 اومد ازش استقبال کنم. ی رو باز کردم و بعدش رفتم سمت در تا وقت  در

 

که دستش بود و گفتم:سالم.گل   یافتاد به شاخه گل قرمز و نگام  دیرس  نیمحض باز کردن در مب به
 ؟ یدیخر

 خانوم خودم.  یبرا  دمیدل خودم. بله گل خر زی نوک دماغم و گفت: سالم عز یبا گل اروم زد رو  نیمب

 ه؟ی حالت لوس گفتم: اونوقت اون خانومت ک با

 .کنهیام م وونهی و با نگاهش داره د ستادهیکه جلوم ا یگفت: همون اقی با اشت نیمب

 یداخل و اونم اروم گفت: البته گل خاستگار  ادی که گل رو داد دستم و اومدم کنار تا ب دمیخند بلند
 خوشگل تره. 

 

 کردن. کیسالم و عل  نیهمه با مب  میوارد حال شد یو وقت دمیخند  زیر

 حت برخورد کرد.را  نیاون شب،با مب یافتاده  یهم بدون توجه به اتفاقا اریکام

 

 اط؟؟ یتو ح  میاروم رو کرد سمتم و گفت: بر نی مب میکه حرف زد کمی
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 پشت خونه. اطیح ن یدخترم بر ونایداره گفت: و یباهام کار   نیمب دیکه انگار فهم مامان

 باشه مامان جان.  -

 .اطی ح یتو میرفت   نیزدم و با مب هیو بق ایبه وان  یاز جام بلند شدم و لبخند بعدش

 

 

  رسنی صبح م  یعنیتهران.. انیخانوادم دارن م  هیگفت: پدرم و بق نیمب مینشست یصندل   یرو یوقت
 . نجایا

 چقدر خوب.  -

 چطور؟  -

 . یمونیم نجا یکرمان..هم یتو بر   ستیالزم ن گهیکه د نهیبه ا شیچون  خوب  -

 .ستین نیبه ا  شی. خوبگهینه د -

 ه؟ یپس به چ -

 .یخاستگار  یبرا انیدارن م -

 واقعا؟؟  -

 اره -

 ؟ یاونوقت به بابام گفت  -

 خواستم بهت بگم...  یبهش.فقط م گمیامشب م -

 ؟؟ یبگ یکرد که گفتم: چ  مکث

 . یو فقط به من فکر کن  یبگم که واقعا دوست دارم و انتظار دارم تو هم دوسم داشته باش -
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فکر   یبرا  یا گهیموضوع د چیمن تا آقامون رو دارم ه ن یفکر کنم؟ اصال بب  گهی د یمگه قراره به کس -
 کردن ندارم. 

 

رو موهام و    دیکه درست کنارش نشسته بودم،دستشو نوازش وار کش ییزد و از اونجا  یلبخند نیمب
 خوبه که تو رو دارم.   یلیگفت: خ 

 زدم و گفتم: منم از داشتن تو خوشحالم.   یحرفش لبخند نرم  با

 

 

و   ۸:۵۵به بابا زنگ بزنه و االنم ساعت    ۹ساعت  نیس بودم اخه قرار بود مبشام پر از استر   زیم سر
 تا منم از استرسم کم بشه. گذرهینم نی م ۵چرا اون  دونمینم

 

 از برنج و گوش تو دهنم گذاشتم و بازم نگام رفت سمت ساعت.  گهیقاشق د هی

 

 یبابا رو که رو  یاز جاش بلند شد و گوش عیبابا زنگ خورد و مامان سر یلحظه بود که گوش همون
 اپن بود برداشت و داد به بابا. 

 . امیشماره گفت: االن م دنیبا د  بابا

 بلند شد و رفت.   زیم  یاز رو بعدشم

اون   ؟؟یچ  نیراحت حرف بزنه. پس مب  ییجا  هینبود که بابا پا شد رفت تا  نی اون شخص مب  یعنی
 زنگ بزنه.  ۹اس ساعت قرار بود ر

 

 . گهیغذاتو بخور د ونایقاشق ماست خوردم که مامان گفت: و هیلب و دهن افتاده  با
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 مامان.  خورمیم -

 

 

 《اری: کامکاور》

 شده بود.  ریدرگ  یلیخ ذهنم

 .زنهیاس که بابا داره حرف م قهیدق ۵ االن

 . زدی ما حرف م یبود بابا جلو  نی مطمئنم اگه اون شخص مب 

 .دیچقد تلفن محمد طول کش: مامان

 اوهوم.  -

 بود؟ یلحظه بابا اومد که مامان گفت: ک  همون

 بود. عیضا دمیپرس یچون اگر من م دی مامان پرس خداروشکر

کارخونه.داشت   یداخل ریسعادت، مد یبود که گفت: اقا  نیکردم تا بگه مب ی به بابا نگاه م مشتاق
 خواد.منم گفتم اگر شد چشم.  یداره و وام م ازیبه پول ن  گفتیم

 

 و گفت: چته دختر؟؟  دیزار به بابا نگاه کردم که خند با

 . یچ یه -

 خسته ام به اتاقم پناه بردم.  نکهی و گفتن ا ری شب به خ ه یبه زور غذامو خوردم و بعد از گفتن  بعدشم

 

 نگاه کردم.  میه گوشب زون ی نشستم و با دهن آو نیزم  یوارد اتاقم شدم ،همونجا رو یوقت



 یگرفتن آن شوخ  یجد

278 
 

 نه. ایکه چرا به بابا زنگ نزد درست بود   دمیپرس یم ن یاگر از مب  دونستمینم

 کرد. اون قرار بود زنگ بزنه! یاخه چرا بد قول یول

 

فحش اماده کردم تا بهش   یشمارشو گرفتم.بعدشم کل  عی زدم و سر رجهی ش یحرص به سمت گوش  با
 بگم...

  یتو گوشم پخش شد: مشترک مورد نظر خاموش م ییگذاشتم رو گوشم که همزمان صدا ویگوش
 باشد. 

 

   ؟؟؟یچ یعنی

پرت   ویاب دهنمو قورت دادم و دوباره شمارو گرفتم که دوباره همونو گفت و باعث شد گوش ینگران  با
 تخت.  یکنم رو

 خاموش کنه!؟ شویداشت گوش یلیشد گفت اعصابم خورد شده بود. اخه چه دل  یم بایتقر

 

 و چشمامو بستم....  دمیتختم دراز کش یحوصله  و با حال زار رو یب

 

 *** 

 

باشه به سمت   نیمب  دیشا نکه یزنگ خورد و با فکر ا  میشونه کردن موهام بودم که گوش مشغول
 رفتم وبدون نگاه کردن به صفحه و شماره جواب دادم:  میگوش

 بله؟  -
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 ونا؟ یالو و -

 ؟ یجان. خوب  ای سالم وان -

 ؟ یسالم خوبم تو خوب -

 . یمرس -

 صدات چرا گرفته اس؟ -

 باهام؟  یداشت ی بدم. کار  حی برات توض  تونمیپشت تلفن نم -

 ما. اخه تنهام.  یخونه   ایخواستم بگم ب -

 .امیباشه االن م -

 خداحافظ.  -

 . یبابا -

 

و فقط با   دمیپوش  یبا شال و کفش مشک یاز قطع کردن رفتم سمت کمد و مانتو و شلوار کرم  بعد
 از اتاق خارج شدم.  یشیارا چیو بدون ه چ یو سو  یگرفتن گوش

 حرف بزنم. ای خواست زود تر با وان یدلم م اخه

 

از خونه خارج شدم و سوار   یرف زدنح  چیکه مامان و بابا کارخونه بودن،منم بدون ه ییاونجا از
 شدم. نمیماش

 

رو   نیمب یبار صد و پنجاهم شماره   یدر اوردم و فکر کنم برا مویکردم گوش یم ی که رانندگ ینجور یهم
 باشد.  یمسخره گفت: مشترک مورد نظر خاموش م یگرفتم و بازم همون صدا
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 اما بازم نگران کننده اس. ستیازش ن یروزه که خبر  کیگرفت. درسته  یام م  هیکم داشت گر کم

 

 شون زود زنگو زدم و وارد خونه شدم.  ایوان یبه خونه  دمیرس یوقت

 

 . ونایخب حرف بزن و -

.بعدش من بهش گفتم یخاستگار   یتهران برا انیبهم گفت که خانوادش دارن م نیمب روزیراستش د -
 .زنمیبه بابات زنگ م  ۹اونم گفت شب ساعت  یبه بابام گفت 

  یبهش زنگ زدم خاموش بود. حت یهم نزد.منم هرچ ۹بعد از ساعت    یشب شد زنگ نزد.حت ۹ یوقت
  ریغ کمی دیزنگ زدم بازم خاموش بود. شا  یهستش هم هر چ ۱۲از صبح امروز هم تا االن که ساعت 

 نگرانم. یل یباشه اما خ یعاد

 ..برات ضرر داره اینگران نگام کرد که با ترس گفتم: تو خودتو ناراحت نکن وان ایوان

 باشه؟؟  وفتادهین یبدون توجه به حرفم گفت: زبونم الل اتفاق ایوان

 نگرانم.  نیهم یمنم برا -

 .رهی بگ یز ی ،چیخبر  هیکه  میگ ینشد،فوقش به بابا م یاگر تا فردا خبر  -

 ؟؟ یباشه.غذا پخت -

 نه.  -

 . پزمیممن  -

زدم و از جام بلند شدم و بعد از در اوردن کامل مانتوم به سمت اشبزخونه رفتم و با    یچشمک بعدش
 گرفتم بپزم.  میه،تصم یخوب هیغذا یماکاران  نکهیفکر ا
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 《ارمهی》

 بود.   یدماغ و دهنش هم خون یآشفته بود و گوشه  کمینگاه کردم که  نیمب  یچهره  به

 کتکش زده بودن. یل یخ نی و حس الیکنم دان فکر

 بود؟   ینگاش کردم و لب زدم: اسمت چ  یسوال ی افهیق با

 ؟؟؟یبود نینگفت که با خنده گفتم: مب  یز یبا اخم نگام کرد و چ پسره

 نجا؟ یا یمنو آورد یچ یبرا -

 به خواسته هام. دنیرس  یبرا -

از طرف من و   یینها یکه الزمه بگم اون منتظر خاستگار   وناستیزد و گفت: اگه منظورت و  یپوزخند
 . یار یبدستش ب یتونی نم  چوقتیخانوادمه.ه

 ؟؟ یاگه تونستم چ -

 گمون نکنم.  -

 هه. -

رو   ونایو  یتون یم یکن ی که فکر م یدار  دیام یکس ای یز ی گفت: به چ هویکردم که  ی پوزخند نگاش م با
 ؟؟یار یبدست ب 

بسته بودمش خارج    یصندل  یکه رو یزدم و سرمو تکون دادم و بعدش از اتاق   یپوزخند چشمک با
برام    یلیماجرا خ نی. انیگفتم: بچه ها حواستون رو جمع کن نی و حس الیشدم و اول از همه رو به دان

 مهمه.

 راحت.  التی: باشه داداش،خ الیدان

 من نشسته بود شدم؛ دی که تموم ام یاتاق وارد
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 ...ا یدختره گفتم: الناز پاشو ب دنیاق،دختره نگام کرد و منم با دوارد شدنم به ات با

 کجا؟؟  -

 . نهیخوام تو رو بب یم -

 سرشو تکوم داد و بلند شد و دنبالم راه افتاد. دختره

 

 یو ذره ا تی اول از همه نگاشو به دختره دوخت و با عصبان نی م،مبیبود شد نی که مب  یوارد اتاق  یوقت
 ؟؟ یکن ی م کاریچ  نجایتعجب گفت: تو ا

 هم با تموم جرعت نگاش کرد و با پوزخند گفت:  الناز

من  میبار قلبتو تقد هینامزدت بودم و تو  یروز  هیکه قراره زنت بشه بگم  یمن؟؟؟ من اومدم به اون -
 . یکه عاشقش شد  سین ینفر  نی و اون اول یکرده بود

 

 

 《ار،نارگلی ا،کامی ونا،وانی ن،ویار،مب ی: مهکاور》

 ؟ یزن یحرف م  ی: الناز از چن یمب

که باهات   ییبود، از روزا نمونی که ب یکه بهت داشتم، از نامزد یاز عشق  زنم؟؟ی حرف م یاز چ -
 گذروندم. 

 ؟ یزنی و عشق حرف م یاز کدوم نامزد ؟یشد وانهیالناز تو د -

  یخواهرم  نیاما منم بهت گفته بودم که ع  ی. درسته تو دوسم داشتمیبود یما فقط دوست خانوادگ 
 ؟؟ ینامزد یگیبعد تو م
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 من بهت گفت دامادم.  یبابات بار ها به من گفت عروسم.بابا ،چونینامزد گمیاره م -

 . یسال بزرگتر  ۲همش حرف بود الناز! تازه تو از من   نایا -

 

 .رونیگفتم: الناز برو ب  ی متوسط  ینزد و منم با صدا یحرف  گهید الناز

 

  کاریبفهمه چ  نارویا ونایگفتم: به نظرت اگر  و ن یاز من از اتاق خارج شد و منم رو به مب تی به تبع الناز
 کنه؟؟ یم

 

 برات.  شهیبد م یلی . چون بعدش خیکن ینم  کارون یبا حرص نگام کرد و گفت: تو ا نیمب

 ایته خط هم  نی. ادمی. به ته خط رس یچ ینه ه ترسمی. منم نه مسی ن یکه رنگ یاهی هه! باالتر از س -
 بشه.  یممکن طوالن  ونایبه و  دنیبا رس ای با مرگ 

 

 نگفت و فقط حرص خورد و منم از اتاق خارج شدم.  یز ی چ نیمب

 

 《ن مبی》

 بفهمه!  ویهمه چ ونایخواست و  یدلم نم واقعا

انتقام از من و بدست اوردن   یبرا  اریچرا مه دونمیمن و الناز وجود نداشت. نم نی ب یز یچ چیه اخه
 گذاشت رو الناز!  ونا،دستیو

 

 !  الناز
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 ! شهیالناز برنده م ی  لهیبه وس  اریمه مطمئم

 بهش دروغ گفتم. کنهی بفهمه فکر م ونایاگر و البد

گذشته دلمم با الناز نبوده که االن   یتو ینبود که بهش بگم. حت یمهم زیدروغ که نبود! اخه چ اما
 گفتم! یبهش م 

 کنه!؟  دایبود که تونست الناز رو پ ی چجور ادم اری مه اصال

 دست کم گرفتمش.  یل ی! خیلعنت

 

 《ونا وی》

به خدا دلم  ؟ییکجا  نیکردم:مب  پیبار هزارم تا یگونه ام پاک کردم و برا یاشک رو از رو یها قطره
 . زنهی شور م

 

هم از دستم بر   یکار  چی. هستی ازش ن یروزه که خبر   ۲شد گفت  ینگران بودم. حدودا م  یلیخ
 .  ادینم

 نکنه، اصال بره. یبه کنار، حاضرم خاستگار  شی داستان خاستگار اصال

 . وفتهی براش ن  یسالم باشه! خدا کنه اتفاق خاص اما

 

 آسمون نگاه کردم و گفتم: خدا جون مراقبش باش.  به

 

صورتم افتاد،به آسمون نگاه کردم و همون لحظه قطرات بارون با    یبارون رو  یقطره  نکهیحس ا با
 . ومدینم خاک هم م یشدم و بو یم سی خ که داشتم یختن،طور یر  یشتر یسرعت ب
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 . دمیبلند شدم و به سمت در خونه دو عیسر

 و به بارش بارون نگاه کردم.  ستادمینشم ا  سیخ شدیخونه که باعث م ریدر، ز شی پ دمیرس یوقت

 

خواستم  یکه م  یاونجور  یز یچ چ یه یعاشق شدم، ول  یروز  هیزمزمه کردم: خدا جونم؟   یهمونجور 
 و اونم به دلم نشست.  میتو زندگ یرو آورد   نینشد.بعد مب

نکن   ی. لطفا کار رمیگ یازت دارم..لطفا سالم باشه،اخهدمن از وجودش ارامش م  یخواهش هیفقط  حاال
 بار دوم شکست بخورم.  یکه برا

 

  یوقت ایواننشن و   سی با سرعت خودشونو به در رسوندن تا خ  اریو کام   ایلحظه در باز شد و وان همون
 ؟؟ یخوب ونایگفت: سالم و دید افمویق

 . نیتکوم دادم و گفتم: خوش اومد سرمو

 .گهیداخل د نیدر و باز کردم و گفتم: بر بعدشم

 سرده ها!  ؟یای: مگه تو نم اریکام

 خوام به بارون نگاه کنم. یم -

 باشه.  -

 نگاه کردم.  اطیبه ح  ینجور یرفتن داخل و منم هم اونا

 

 .ادیتا صدام در ن رمی بود که لبمو گاز بگ نیکه تونستم بکنم ا یام گرفت و تنها کار  هیگر دوباره

 

 *** 
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خودم   دیبا گهیبشه؟ کم کم د د یروز ناپد  ۴ یکی شهیکجاست! اخه مگه م نی مب فهممی واقعا نم من
 دست به کار بشم.

 .دهینشون نم  یعکس العمل چیداد بازم ه  یم تیبهش اهم  یکل نکهیبا ا  بابا

 . زنمیباهاش حرف م یتلفن  کنهیهم البد فکر م  مامان

خواد   یو دردسر داره. منم دلم نم ی! اونم خودش هزار تا گرفتار  استیوان دونهیکه م یکس تنها
 مزاحمش بشم. 

 ! نی مب یدر خونه  رم یو م  شمیخودم بلند م پس

 بفهمم ماجرا از چه قراره!   دیبا باالخره

 رژلب از اتاقم خارج شدم.  هیو بعد از زدن  دم یلباس ساده پوش هی

 .هیگر ریز زدمی م نجایکرد هم  یبهم اشاره م ی کی بود و اگر  ده یته گلوم چسب بغض

 

کجا   ونا؟؟یاومد و گفت: و رونی اتاقش ب ن،ازیپا  رمیدارم از پله ها م یرون ی با لباس ب دید یوقت مامان
 ؟؟ یر یم

ازش    یخبر  چیو ه  ستیروزه ن  ۴که  نیدنبال مب  رمیدارم م ..بگم رمی بگم کجا م دیبا دونستمینم
 دروغ بگم؟؟  ای  ست؟ین

 

 . نیدنبال مب رمیگفتم: م یقو  یکه پشتم به مامان بود با اراده  ینجور یهم

 ن؟ یبر ییمگه قراره جا ن؟یدنبال مب -
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.  ستیازش ن یروزه خبر  ۴سمت مامان و گفتم:  د،برگشتمیبار  یکه اشک از چشماش م یصورت  با
 خوام برم دم خونه اش. ی. خودم منینشون نداد یعکس العمل چیخاموشه،شما ها که ه  شیگوش

 ست؟ یروزه ن  ۴ یعن ی ؟یچ یعنی با تعجب گفت: مامان

 .دهیاز سمتش بهم نرس یخبر و نشونه ا چینه. فقط ه  ایهست  دونمینم -

 .میمن لباس بپوشم بعد با هم برنکن صبر کن  هیخب.گر یل یخ -

 باشه.  -

 

 .میاومد و دستشو گذاشتم پشتم و گفت: بر نیم ۵بعد از  مامان

 .می و راه افتاد میمامان شد نیو سوار ماش  اطیتو ح میبا هم رفت بعدش

 

 

 خونه اش؟؟  نهیا -

 اره مامان.  -

 ... ادیمامان در ب غیشدم که باعث شد  ج ادهیپ  نیهم هنوز پارک نکرده بود که با عجله از ماش مامان

 

 زنگش فشار دادم... یتوجه به سمت در رفتم و دستمو رو بدون

 اومد و گفت: بله؟؟ یمرد یصدا  هیاز چند ثان بعد

 کار داشتم. نیبا اقا مب  دیببخش -
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ود گفت: سالم دخترم.من نگهبان خونه ام. اقا چند روزه که  لحظه در باز شد و مرده که مسن ب همون
 ن؟ یباهاشون دار ی.کار مهم ستنین

 

 

 《: النازکاور》

 ست؟ یروزه که ن  ۴ یعنی ؟؟یچ یعنی -

 بله . -

 که اونجا باشن؟  نی رو سراغ ندار ییجا  چیشما ه -

 ن؟؟ یشما از همکاراشون هست -

 نه .از آشنا هاشون هستم. -

 هفته اس که استخدام شدم. کی. اخه خودمم یچی دارم نه ه یادرس شرمنده من نه  -

 باشه ممنون. -

 

 شد؟ بود خونه؟؟   یو گفت: چ دیحال زار از خونه دور شدم و همزمان مامان رس با

 روزه خونه هم نرفته.  ۴.  ستین نیمامان مب  -

 گفت: اروم باش.  یدستمو گرفت و با نگران  مامان

 ینکن. احتماال بابات آدرس خونه  هیصورتم و اشکمو پاک کرد و گفت: گر  یرو  دیدست کش بعد
 تو کرمان رو داره. شیپدر
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رفت. من   یسر و صدا که نم  یگفت. اصال ب یرفت اونجا به نگهبان خونه اش م یگفتم: اگر م  هیگر با
 سرش اومده باشه. ییبال ترسمیم

 .میبر  ا یقشنگم. ب میکن یم  داشیدختر. انشااهلل تا فردا پ ریزبونتو گاز بگ  -

 

 کرد. یم ینشسته بودم و مامان هم رانندگ نیماش یتو

 روز خوش تو سرنوشتم نزاشته. هیچرا خدا باهام لج کرده و  دونمیگرفته بود! نم یلیخ دلم

  یم یسالم باشه. دلم از شدت نگران نیکنم مب  ی! اما خواهش میخواستم نداد یز ی ازت هر چ ایخدا
 لرزه. 

 

مامان گفت: بابات اومده. تو برو لباستو عوض   میرفت یبه سمت در م  میخونه و داشت  میدیرس یوقت
 .میکه بهش بگ  نیپا  ای کن بعد ب

 راست رفتم باال. کیو منم  میتکوم دادم و بعدش وارد خونه شد سرمو

 

مامان با سکوت در کنار   دمیو خودمو به حال رسوندم که د دمیپوش  یکوتاهه صورت نیشلوار و آست هی
 بابا نشسته.

 سالم بابا.  -

 . یباهام دار   یگفت کار مهم ؟؟مادرتیسالم دخترم. چرا آشفته ا -

 . ستی روزه که ن ۴ نی گفتم: بابا مب یلرزون یدوباره به گلوم فشار آورد و با صدا بغض

زنگ  یبزاره ول  یشب بهتون زنگ بزنه و قرار خاستگار  ۹ه قرار بود ساعت  ک شی روز پ  ۴همون  یعنی
 . ستی هم ازش ن یخبر  چیخاموشه،ه شینزد،از همون موقع تا االن گوش

  شه؟؟ینگام کرد و گفت: مگه م دیبا ترد  بابا
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 . ستیخونه اش هم نرفته و ن ی..حتیبله بابا..اون حت  -

 باشه؟؟   تونهیکجا م  یعنینگام کرد و گفت:  دهیترس   بابا

 . یکن یکار  هی تا  میبابا. مامان گفت به تو بگ دونمیمن نم -

 زنم به پدرش.  یخب دخترم نگران نباش. االن زنگ م  یل یخ -

 نگو که اون بنده خدا هم نگران بشه. یتکوم دادم و مامان گفت: محمد جور  سرمو

 چشم خانم.  -

  یتپش قلبم کاف  شیافزا یبرا نی رو گذاشت دم گوشش و هم  یزد و گوش  شی شماره رو تو گوش   بابا
 بود!

 که بابا شروع کرد به حرف زدن؛ کندمی استرس داشتم پوست لبمو م از

 هستم. یالنیمن م ن؟؟ی زارع. خوب یسالم آقا -

 . نیممنون. انتظار نداشتم که بشناس یل یخ -

 رو گذاشت رو بلند گو؛ یکرد و بعد گوش یمکث  بابا

 گه؟ یکرده د ری دخترتون گ شیپسرم پ  یگلو نیدونیشما هم م یالن یم یآقا--

رو به   ی . خواستم بپرسم پسرتون بهتون گفت که من گفتم قرار خاستگار انمیزارع در جر یبله اقا -
 م؟ یبنداز ری تاخ

 پسرم باهام تماس نگرفته. فکر کنم سرش شلوغه. شهیم یچند روز  هیراستش  --

 

 ! ستی و بگم: اونجا هم ن  رمی رفت و باعث شد سرمو بگ یاهیلحظه چشمام س همون

نگران نباش.   ونایو از جام بلند شدم تا برم تو اتاقم که مامان گفت: و دمیکش یق ینفس عم بعدش
 . شهیم داشیپ
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 شده.  مونیپش دمی پوزخند برگشتم سمت مامان و گفتم: شا با

نشه. حاال هم برو استراحت کن   داشیبره و پ  نکهیگفت،نه ا یبچه ادم م نیشده بود ع مونیاگه پش -
 مسخره رو از خودت دور کن. یفکرا نیا

 بود که سرمو تکوم دادم و بعدش به سمت اتاقم رفتم.  نیکه تونستم بکنم ا یکار  تنها

* 

 تخت نشستم و زانو هامو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو زانو هام. یرو

.  دمیکش یخوام. خسته شدم بس که سخت  یرو نم   یزندگ نیخسته شدم. من ا گهی؟؟ د ایخدا -
برام بمونه. بمونه تا   نیدلم خواست که مب اری! اما من بعد از مهستیمن ن  یهم برا نیمب یانگار 

رو بچشم.   یکه بهم داره لذت ببرم،بمونه تا منم مزه عشق واقع یباهاش خوش باشم،بمونه تا از عشق 
  نیمب  ستی خراب شده. اصال معلوم ن یشده؟؟ همه چ  یتا کنارش خوشبخت بشم.اما االن چ بمونه

 کجا هست. 

 رو برگردون.   نینکن. مب  تیمنو اذ نیاز ا شتریجونم لطفا ب خدا

 

 《ن مبی》

 کنم.  یبسته بود احساس فلج بودن م  یکوفت یصندل  نیو پاهام انقد که به ا دستام

  کار یچ رونیو الناز اون ب اریمه دونمی نم یمحوطه چه خبره. حت  نیاز ا رونیاتاق،ب  نیاز ا رونیب  دونمینم
 . ارنی ب  میسر زندگ ییکنن و تهش قراره چه بال یم

  دامیزده تا پ یکنه و حالش چطوره! البد االن نگرانمه و به هر در  یم  کاری چ ونایاالن و دونمینم  یحت
 کنه. 

 اون در ها براش بسته هستن.  ی...همه  اما
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ما دو تا   یکاش زندگ  یذهنم تجسم کردم و لب زدم: ا یرو با عشق تو  ونایو یبستم و چهره  چشمامو
 . میکرد یم نداشت و راحت با هم ازدواج یافراد اضافه ا

 

به داخل اتاق   رونی المپ ب دیتو اتاق و نور شد  یک یفکرام بودم که در باز شد و بخاطر تار یتو غرق
 خراب شده وصل کن.  نیالمپ تو ا  هیحداقل  یچشمام درد گرفت و گفتم: لعنت 

 

 ولش کن. نارویو گفت: ا کیو اومد نزد دیبلند خند اریمه

 االن الناز کجاست؟؟  یدونیم

 کردم پنهونش کنم دندونامو رو هم فشار دادم و  گفتم: کجاست؟   یم یکه سع ینگران  با

 شون.  ونایو یتو راه خونه  -

 

  نیهمچ  یتون یم یچجور  ؟؟یبلند گفتم: باالخره کار خودتو کرد یزدم و با صدا  یعربده ا تی عصبان با
 . یکرد ک یچرا النازو تحر ؟؟یکن  یکار 

 گرفت که کمکم کنه.  میتصم  دیماجرا رو فهم  ینکردم.اون وقت  کیچ،من النازو تحرنوچ نو -

 د؟ یاونم ماجرا رو از هوا فهم -

 نه. حقش بود که بفهمه.منم بهش گفتم. -

 .یو انتقام جو هم هست نهی نگفته بود ک ونایو -

 کنم.  یم یِد نه ِد. من دارم تالف  -

 .ی کن یتالف ینکرد که تو بخوا یکار  ونایاما و -

 چرا کرد. منو فراموش کرد. -



 یگرفتن آن شوخ  یجد

293 
 

 

 جواب داد؛ عی زنگ خورد و اونم سر  شی لحظه گوش همون

 الو الناز؟؟  -

.... 

 باشه. روشنش کن.  -

... 

 خداحافظ.  -

 

 میتون یضبط صدا همراه النازه و من و تو م نیع ی ز یچ  هیور رفت و گفت:  شی با گوش بعدش
 . میاونجا رو بشنو یمکالمه ها و اتفاق ها م،تمومیمستق

 

که با تموم   ی. از چشم کسنداختیم ونای! اون داشت من و از چشم وشدیاون داشت برنده م  اره
 کنه. یفهمه. درک نم یخوامش و عاشقشم،اما اون نم  یوجود م

 

 شروع شد:   اریمه  یگوش  از ییکرده بودم که صدا سکوت

 

بهش   شهیکنم،م دایرو پ   نجای گشتم تا ا یلیهستم. خ ونایو یها ی: سالم. من از هم دانشگاهالناز
 ن؟ یپا  ادی ب نیبگ

 

 بود!  یاون گوش یصدا ها ی حرص و ترس چشمامو بستم اما گوشام پ  از
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 : ممنون. الناز

به وجودم   یاومد که ارامش  ونایو یحوصله   یب  یبعدش صدا نیم  ۳شد و حدود  جادی ا یمکث بعدش
 . دمیکش ینفس کشدار  وفتهیبرام م ییداره چه اتفاقا نکهیا یاور  ادیکرد اما بازم با  قیتزر

 ن؟؟ ی:سالم. شما با من کار داشتونایو

 : اره. باهات حرف دارم. الناز

 

  ونایو یهم اخم کرد اما همون لحظه صدا اریو مه یشد که با شک زل زدم به گوش  جادیا یمکث  حدودا
 اومد.

 

 شناسم. یمن شمارو نم  دا،امای: ببخشونایو

 : گفتم که..الناز

  یل ینبودم و سن شما خ  یمیهام صم یاز هم دانشگاه چکدومی که من با ه  نجاستی: جالب اونایو
 . ادیبودنمون جور در ب  یکنم هم دانشگاه  یاز منه. فکر نم شتریب

 

 قربون صدقه اش رفتم. یدلم کل یزدم و تو یزرنگ بود لبخند یلی خ ونایو نکهیا از

 باورم کنه..  ونایکنم تا و کاریچ دیبعدش با  دونمینم  یول

 

 نفر باهات حرف بزنم.  هی.من اومدم راجب نجامیا یا گهید زی چ ی. من برایگی: اره درست مالناز
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 ؟؟ یدار  یخبر  نی و گفت: از مب  دیچ یپ ونا یپر از شوق و یصدا

 

انقد پست فطرت   یتون یم یو گفتم: چطور  ارینگفت که رو کردم سمت مه  یز یتک خنده کرد و چ  الناز
 ! یعوض یباش 

 الناز به گوشم خورد. ینزد اما صدا یحرف اریمه

 

 بعد من حرفمو بگم. مینیجا بش   هی:الناز

 داخل.  می: خب برونایو

 خانوادت صحبت کنم. یخوام جلو   ی: نه. نمالناز

 .مین یبش یصندل  یرو  ای: باشه بونایو

 

 و خودم حرف بزنم. نی ندارم. فقط اومدم راجب مب یخبر   نیشد و الناز گفت: من از مب جادی ا یمکث

 

 شدم.  دیداشتم،نا ام د یدرصد هم ام ۱اگه تا االن  یلحظه حس کردم قلبم شکست! حت  هی

 کنم نه خودش!  یزندگ ونایبه بعد با عشق و نیاز ا دیشد! با تموم

 !؟ یدار  نی راجب خودت و مب  یچه حرف ن؟ی: راجب خودت و مبونایو

  دمیهم شن ی . وقتیخبر باش   یب یمهم  نیبه ا یبده که تو از ماجرا  یلی: راستش من حس کردم خ الناز
 بهت نگفته،واقعا ناراحت شدم.  نیکه مب

 ن؟؟ یزودتر حرفتونو بگ شهی: م ونایو

 سال.  کیبه مدت  می. سال گذشته با هم نامزد بودمینامزد بود  نیراستش من و مب -
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 اومده باشه؟؟  ونایسر و  یی. نکنه بالزننیشد و نگران گفتم: چرا حرف نم  یطوالن مکث

 حقشه. ادیاگرم ب ادی سرش نم ییبهم زد و گفت: نگران نباش. بال یپوزخند اریمه

 . یبش مونیکه پش کنمی م یکار  هیثافت. به وقش خفه شو ک -

  ؟یدونیراجبش م  یچ گهیاومد و بعدش گفت: د ونایو  هیگر یخواست جوابم رو بده که صدا اریمه
 بود؟  شیتو زندگ  یچه کس گهید

 . یر یبگ  میتصم یتر  حی خودتو ناراحت نکن. من فقط خواستم بهت بگم تا فکر صح  زمی : عزالناز

 نمونده. میتصم یداره. جا یچه فرق گهی: دونایو

 که مزاحمت شدم. خداحافظ.  دی.ببخش رمی : به هر حال منو ببخش. منم مالناز

 

 اومد. و صدا قطع شد.  ییقدم ها یانگار صدا بعدشم

 

 شد روم.  ختهیر یخ ی لحظه بود که حس کردم سطل آب  همون

 ینجور یالناز ا یکنم وقت  شیراز تونمیم  ی. چجور کنهیباهام ازدواج نم گهیبا زبون خوش گفت د ونایو
 با زبونش اونو گول زده؟؟؟

 

 ؟؟؟ یکن  یرو راز  ونای تا و یگرد یدنبال حرف م یدار  ه؟ی: چ اریمه

 باور کنه.  گهیکنم د  ی! گمون نم یآخ

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

297 
 

  اریبدم اما نتونستم و مه اریبه مه  یحال   هیجدا بشم و برم   یحرص سر جام تکون خوردم تا از صندل با
 هم با پوزخند از اتاق خارج شد. 

 

 《ارمهی》

از سر تعجب کردم جواب   ینارگل اخم یشماره  دنیزنگ خورد و با د میمحض خروج از اتاق،گوش به
 دادم؛

 الو؟ -

 ؟ یوب . خاری سالم مه -

 ؟؟ یممنون. تو خوب -

 . یمرس -

 .یباره که بعد از چند وقت زنگ زد نیاول ؟؟اخهیداشت یکار  -

 باهات حرف بزنم.  دیراستش با -

 ؟؟ یحرف؟؟ راجب چ  -

 بگم.  یچجور  دونمینم -

 بگو نارگل. یهر جور راحت -

 .میبود رو فراموش کن  نمونی که ب یاون رابطه ا دیمن...من فکر کنم..نبا  -

 ؟ یچ یعنینارگل؟؟ یزنی حرف م یاز چ -

 متاسفم. اریمه -

 متاسف چرا؟؟  -

 من...من از تو...  -
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 ؟؟؟ یاز من چ -

 

 

 《جوان داستان  یها تی شخص  ی: تمامکاور》

 . شگاهیمن امروز رفته بودم آزما اریمه -

 ؟؟؟ یچ یبرا -

 چون..من..چون من از تو..  -

 

و باعث شد   هیبهم گفت ماجرا چ شی پر از بغض و نگران یکلمه هاش و صدا  نیکردن نارگل ب مکث
 ؟؟یو دستامو بزارم رو سرم و بگم: نارگل تو حامله ا نمیبش  یصندل یرو

 بچه رو...  رمیاالن م نیمن هم یخوا ینارگل بلند شد و بعدش گفت: اگر م هیگر یصدا

 تو.  یمنه هم برا یاون بچه هم برا. یسقط کن ینه! الزم نکرده بر  -

 

 م؟یکن  کاری پس چ -

 

 . دادمیانجام م دیرو با دیرس یکه به ذهنم م یراه حل   تنها

 

 کنن؟؟ ی م کاریچ  رنیگ یما قرار م  تیآدما که در موقع  هیبق -

 !میازدواج کن  میتون  ی...ما نم اریمه -
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  ونایبه و تونمیرفته، و نه من م ،چونیبا عشقت خوشبخت بش  یتونینه تو م گه ی! چون دمیتون  یم -
 جواب مثبت داده.  گهید یک ی  یبرسم چون فراموشم کرده و به خاستگار 

 .میبه هم ندار یعالقه ا چیاما ما که ه م؟یبچه با هم ازدواج کن هیبخاطر  دیما با یعنی؟؟یچ یعنی -

 .. اون بچه االن از من و تو مهم ترهادیعالقه هم م -

 نکرده! یکه گناه اون

 . یگیدرست م  -

 خب؟؟  -

 ؟؟ یخب چ -

 ؟؟ یکنی ازدواج با منو قبول م -

 نکرده.  یبچه گناه  نیبه قول خودت ا -

 .امیکار ناتموم دارم،بعدش م هی. ندهیدو روز آ یکی یتو  دی. شاهیترک ام یزود م ی ل یخب. من خ یل یخ -

 ؟؟ یچه کار  -

 خداحافظ. . فعال ستیمهم ن  ادیز -

 خداحافظ.  -

 

 زدم. یخودم پوزخند خودیاتاق و به سرنوشت تلخ و ب  یقطع شدن تلفن زل زدم به گوشه  با

 بچه،نارگل هم شده مامان اون بچه. هی یکه شدم بابا دمیرس  ییبه جا حاال

 جز ازدواج دارم. یا گهیبره نه راه حل د نی اون بچه از ب ادینه دلم م االنم

 .میشی و عالقه و عشق م یخوشبخت  الیخی ب فوقش
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 . رمی کنم و بعدش م یبه سرم اورد رو هم م ونای که و ییبال یتالف فقط

و   نیکردن مب تی. قصدم فقط اذارمیرو به دست ب  ونایتونستم و  ینم  نکاریبا ا  چوقتیاولش هم ه از
 جدا کردنشون بود. 

 

 《ونا وی》

 بده. حی خانوم حاال توض -

 ... زمیعز نیبب  -

 بود.  یچ  لشیکارا و حرفات دل  ن یا گمی. مهیچ زمی عز -

 و افتاده...  وفتهیکه قراره ب ییبهت بگم. راجب اتفاقا نی من اومدم راجب مب  -

  یز یجلوم که توش نوشته بود هر چ یکاغذ گرفت هی ی خانوم؟؟ شما اول اومد  یزنی حرف م یاز چ -
 بهت.  دمیم حی ضبط صدا همرامه.بعدا توض هیکن، چون  یباهام همکار  گمیم

اون   ؟چرایهست یاصال شما ک  ؟یحرف بزن  یخوا یکه افتاده م ییو اتفاقا نیراجب مب یگیاالن م بعد
 !؟ یحرفا رو گفت

 

 لحظه اروم باش!  هیهم گفتم دروغ بود.  ی.هر حرفنجامیکمک کردن ا یاروم باش. من برا زمی عز -

 باشه. حاال حرفتو شروع کن.  -

و  من عاشق   میبود  یدوست خانوادگ نیمب یمن و خانواده  یچند سال گذشته،خانواده  یتو نیبب  -
 شدم.  الشیخی شده بودم.بهش گفتم اما منو پس زد.منم از اون به بعد ب نیمب

خوام رو انجام   یکه ازت م ییکارا دیاومد سراغم گفت با اریبه نام مه یپسر  هی بعد از چند سال  حاال
 .  کشمتی،می.و اگر انجام ندیبد
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 کنه. ییاجرا تونهیکه زده رو م  یو حرف ست ین  یادم کم دمیراجب پسره فهم   ییها قیتحق  یط منم

 خواد رو قبول کنم. یکه ازم م یمجبور شدم کار  بعدش

بعدش   یرو ازار بد   نیبا حرفات مب  یایب  دیشده بعد گفت با  یافتاده و چ ییبهم گفت چه اتفاقا اون
 .  یچهار تا حرف به دختره بگ یهم بر 

 تشیهم اذ ی و کل دارهیرو اونجا نگه م نیمب  دمیدور از شهر،اونجا فهم ییجا ه ی یمنو برد تو بعدش
 کرده.

گفته بودم.  اری که به مه یقول و حرف  ری گرفتم بزنم ز می اشکم در اومده بود و تصم نی مب دنیبا د من
 دوست داره.   یل یخ  نیمب یچون انگار 

  نیانجام بدم ا تونستمیکه م یگرفتم نجاتش بدم. تنها کار  میبگم که تصم  نیبه مب تونمینم دمید بعد
 کار امروزم بود. نیکه نقشه ام هم دمیبود که نشستم نقشه  کش

 . یایو ب یبش  س،بلندی و پس فردا همراه چهار تا پل  یرفتار کن یخوام که عاد یازت م االنم

 برسه و منو بکشه.   اری نگو. ممکن به گوش مه یکنم به کس یخواهش م ازت

 اونجا نگه داشته. نیمب نی ع  ییجورا هیمنم  اخه

 

 

  یگوش م  نداختیبه بدنم م یکردم و به تک تک حرفاش که لرزه ا یبه دختره نگاه م هیو با گر ناباور
من   ییییی! لعنتیلعنت  اره؟؟؟یسر ما ب ییبال نیخواست همچ  یرحم بود که م یانقد ب  اریمه یعنیدادم.

 کنه؟؟  یکه به عاشقا رحم نم  ی کی که دلش از سنگ بود؟ عاشق  یکی شده بودم؟ عاشق  یعاشق ک 

 

 چطوره؟   نیحرف دختره باعث شد بگم: االن مب اتمام

 بود  یمن واقع یحرفا  نیاول کنهی حالش خوبه. فقط فکر م -
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که تموم  دونهینم  نیمب  نمیباش. بب  نیمراقب مب یجور  ه یدنبالتون.  امیبراش! من پس فردا م  رمی بم -
 حرفات و کارات نقشه اس؟

 کردم.  یهمکار  اریخودم با مه  یمن با خواسته   کنهی . فکر مدونهینم یچ ی ه چارهی ب  نینه. مب -

 .  سوزهیدلم براش م -

 ن؟؟ یمب  یبرا -

 . نمشیخواد زود تر بب یاره. دلم م -

به گوش   یجور  هیممکن  یبفهمه ها. اونجور  یکس  دینره که نبا ادتی ینگران نباش. راست ادیز -
 دست ما بده.   یکار  هیبرسه و ممکن بزنه به سرش و  اریمه

 .دمیانجام م ییرو به تنها یشک نکرده.من همه چ  اری حواسم هست. تو هم برو تا مه -

 

 دو روز غصه نخور.  نیداد و گفت: تو ا یز ی ار ردستمو گرفت و فش دختره

 تکن دادم و اونم بلند شد و گفت: خداحافظ.  سرمو

 خداحافظ. -

 

 *** 

 

 《:نارگلکاور》

 دوستان گلم. سالم

 کنم. پیک امروز پارت نزاشتم..هم کسالت داشتم هم نشد که تا د یببخش

 .نی راجب رمان بد  یو کل  ینظر واقع هی خواستم
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 کجاش بده و کجاش خوبه... نیو بگ نیرمان قرار بد ی سندهینو  یخودتون رو جا یعنی

 ..ممنون دوستانممم...دیبد  یو واقع  ینظر کل هی...یعال   نینگ نیای ن لطفا

 . کندمی و پوست لبمو م رفتمی اتاق راه م یتو دیاسترس شد از

براش   یکردم تا اتفاق  یدعا م نیمب  یبرا ای کردم  یم نینفر  اروی نشستم و مه یمبل م  یرو  یاز گاه هر
 . ادین  شیپ

 بود.  یروز سخت  یلیخ  امروز

 .وفتهی ب ییچه اتفاقا سیپس فرداس که معلوم ن نمیروز سخت تر از ا تازه

دو روز   نیچرخم و منتظرم ا یحرف نزدم و فقط تو اتاقم م هیکلمه هم با بق هی ی ترس و استرس حت از
 ... اری مه ن یو اون دختره و همچن نی بگذره تا بتونم برم سراغ مب

 به منم رحم نکرد.   یحت یعوض  اریمه

 .دی پاش  یاز هم م نیمن و مب یدختره نبود،زندگ   نیا یاگر دلسوز  یعنی

 که من بهش گفته بودم هرگز دروغ نگو.  یوقت اونم

 

 داد. یشب رو نشون م  ۱۱دوختم به ساعت که  نگامو

  دمیم حی داد و فعال ترج یرو بهم نم دنیخواب یخسته بود اما استرس و لرز وجودم اجازه  امچشم
 باشم.  داریب

 

 

 《ن مبی》

 که تو سن کم تنها شده باشن حالم بد بود. ییبچه ها نیع
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 قلبم بود از دست دادم. یرو که ملکه  میاز زندگ  ی نبودم. چون..عضو یمثل قبال قو  گهید دیشا

 بود رو از دست دادم. میکه تموم زندگ ونایو

 جون تو بدنم ندارم.  هیپدر و  هیجز   یز یچ چیه گهید حاال

 

 . ییییکوفت یصندل   نیمنو باز کن از ا ای ... باررررررریخورد عربده زدم: مه  یاعصاب  با

 . یییییبرم لعنت  ،بزاریکه کارتو کرد تو

 .منو باز کن  ایکثافت. ب ی از اشغال اشغال تر  تو

 

 

 اومد.  اری و دوستاش،الناز اومد داخل و پشت سرش مه   اری مه یباز شد و بر خالف تصورم به جا در

 .زنمیمن باهاش حرف م رونی برو ب  اری : مهالناز

 خورد تو دهنم. میزد تو صورتم که مستق یسرشو تکوم داد و بعدش اومد سمتم و اول مشت اریمه

 نه من. یی: اشغال تواریمه

 از اتاق خارج شد. بعدشم

 حال حرف زدن هم نداشتم... یحت گهینزدم! د یکردم و حرف سکوت

 ؟ یخفه بش  یخوا  یتو؟؟ نم یکن یچرا داد و هوار م ن؟ی : مبالناز

 

انگار   نگاه کرد و بعد که  رونی به ب  دیکل یحرفش تعجب کردم که رفت سمت در و از سوراخ جا از
به هم  تویزندگ یفکر کرد ؟یفکر کرد یاروم گفت: تو راجب من چ یمطمئن شد،اومد سمتم و با صدا
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. اما  ونایبهت بگم و برم سراغ و  اریمه  یمنگنه بودم و ناچار شدم اون حرفا رو جلو یمن تو زنم؟یم
 درست کردم.  ویهمه چ

 ؟؟ یچ یعنی -

 گفتم.  ونایبه و تویمن  واقع نیمب -

 ه؟ یمنظورت چ -

بدم. فقط    حیتوض  شتریب تونمی . من نمهیکه اوضاع چجور ینیب ی. میار یدر م یباز  جیچرا گ نیمب -
 بود!  یبود،الک لمی،فیدیشن  روزیکه د ییزای مطمئن باش چ

 

رو از دست    ونایو نکهیاونم ا رمی بگ  جهینت  هیاز حرفاش  تونستمیکردم و فقط م  یبه الناز نگاه م  ناباور
 ندادم.

 رو دارم؟  ونایمن هنوز و  یعن یالناز  -

 . اونم با عشق...یاره دار  -

 شد.   یکی  تی با عصبان ار یدر و ورود مه  یالناز با باز شدن ناگهان حرف

 

بود که  یا م،اسلحهیبخور  یبود و باعث شد هم من هم الناز از ترس تکون اریکه همراه مه یز ی چ نیاول
 بود.  اری دست راست مه یتو

 

 کنه... یبه سرش بزنه و کار  نکنه

 وانه؟؟ی د یدختره  یزنیمنو گول م گهی: حاال داریمه

 !یزن یحرف م  یبا ترس گفت: از چ  الناز
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که  یکار  ای یدورم بزن  ای یهه. خودتو نزن به اون راه دختر! بهت گفته بودم اگر قدم از قدم بردار  -
 کشمت.  ی،م یازت خواستم رو نکن

 !یکرد یچه غلط  دمیشن

 

 بس کن.  اری و بگم: مه  امی باعث شد به حرف ب  اریمه  حرف

 با عربده گفت: تو خفه شو.   اریمه

 تر بشه.  یجر  شدیبهش جواب بدم اما باعث م  تونستمیم راحت

 کنم.   ینم  نکارویاما... اما ا نیخواستم بزارم راحت بر ی: م اریمه

 . اریدر ن ی باز  وونهید اری : مهالناز

 : خفه شو .اریمه

 

  گهیساعت د ۳ ی. برارمیبه سمت جلو برداشت و گفت: من که دارم م یکراهت نگامون کرد و قدم با
 دارم. طیبل

 هیطوالن  یل یخ  نجایبه ا  یهر کس دنیکه رس یمکان  نی همچ یارزش..تو یادم ب هی نیشما ها ع  اما
 . شیبا خاطرات تلخ زندگ مونهیاحمق و عجول هم م یونای.. اون ونیشیکشته م

 

  دیرو نا ام شمیپ قهیچند دق دی حرفاش ام  یبه قلبم زد که دردش رو حس کردم.انگار  یر ی ت حرفش
 کرد.

 

 ن؟ید یبا طعنه بگه: ترس   اریما باعث شد مه  سکوت
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 حماقت نکن.   اری : مهالناز

 .رهیحرفا د  نیگفتن ا یبرا -

 . ستیکه ن ی. بچه باز اری اسلحه رو  گرفت سمت الناز که لب زدم: اونو بزار کنار مه بعدش

 .رمی گ یبه سمت تو هم م نویا ینترس! به زود -

 . فقط اونو بزار کنار. میکن  یم یبگ یهر کار  اری : مهالناز

 . میکن یم یبخوا ی.هر کار گهیالناز درست م  -

 

 تو رو قطع کنم؟؟ یشد و اسلحه رو گرفت سمت من و گفت: چطوره اول صدا  یعصبان اریمه

 خودتو به دردسر ننداز.   اریکردم پنهونش کنم و اروم باشم گفتم: مه  یم  یکه سع یترس با

ما هم خانواده   خوره؟یچقدر غصه م یدون ی،می.تو خودت برادر دار یرس ینم ی ز یچ چیبه ه  نکاریا با
 .نشیم  تی. اونا االن اذمیدار

تو با خانواده هامون طرف   وفتهیما ب  یبرا یاگر اتفاق  یول میگذریازت م ،مایاالن ما رو ول کن اگر
 گذرن.  یازت نم  چوقتیکه ه یشیم

 

 زد و گفت: اب از سرم گذشته.  یپوزخند اریمه

تو  یبخوره،گلوله ا یتکون نکهیاسلحه رو گرفت سمت الناز و الناز قبل ا یو حرف  تیبدون ن  بعدشم
 .وانهید یکرد کاریالناز باعث شد با عربده بگم: چ غ ی بدنش فرو رفت و ج

 

 بزنم و اسلحه رو گرفت سمتم....  یبعدش اجازه نداد حرف اریمه

 اش پر از خون بود.. نهیس  یبود و رو  نیبه الناز بود که پخش زم نگام
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روز   نیکه بهت دارم به ا یروز افتاد. تو هم بخاطر تنفر  نی: اون بخاطر حماقت خودش به ااریهم
 . یوفتیم

 از اسلحه به سمت خودم شدم.  یازاد شدن گلوله ا ار،شاهدیبرگردوندن سرم به سمت مه  با

 اطراف قلبم بود. دردش

 

بلند  یرو با صدا  وناینگاه کردم و اسم و اریمه یبود که تو چشما نیکه از دستم بر اومد ا یکار  تنها
 صدا زدم. 

 فرود اومدم...  نیزم  یرو  یبا صندل بعدش

 تموم شد اما... یو خروجش از اتاق نشون داد که همه چ  اری تند مه یبسته شد که قدم ها چشمام

نامنظم و  یو با نفس ها یتافتاده بود باعث شد به سخ میقدم هی یالناز که تو یخورد به گوش نگام
  یو با ب  رمیرو بگ  یدستمو ازاد کنم و دست دراز کنم و گوش  یبخورم و به سخت  ی که داشتم تکون یدرد
 و بزارم دم گوشم... رمیرو بگ  ونایو یشماره  یحس

 الو ؟-

 ام...نجاتمون بده... نیمب -

 

از دستم ُسر   یو گوش  اهیدر مقابل چشمام س ایشد که همراه با گفتن جمله ام،دن  یچ دونمینم
 خورد..............

 《ونا وی》

و با دو   دم یرو پوش  یمانتو و شال  یکه قطع شده بود نگاه کردم و با نگران  یو تماس یترس به گوش  با
 در خطره ... نی گفتم: بابا..بابا مب غی و با ج نیرفتم پا

 شده؟  یبا عجله اومد و گفت: چ   بابا
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 بابا.  نی...زنگ بزن یادرس هیبه  میبر دی . باسی پل  نیزنگ بزن -

 کجاست؟  نی مگه مب  ؟یگیم یچ -

 . سی. زنگ بزن به پلمینجاتش بد دیبوده که االن با  یکی  شی پ نیبابا مب  -

 شو منم اومدم.  ن یباشه برو سوار ماش  -

 

 کل وجودمو فرا گرفته بود. یب یو ترس عج  زدیطرف دلم شور م هیکردم از  یم هیطرف گر هی از

  ییزایقراره اونجا چه چ دونمینم یبراش افتاده..حت   یو چه اتفاق  نهیدر انتظار مب  یز یچه چ دونستمینم
 ... نمیرو بب

 . سایکه اومد گفت: ادرس رو بگو که بدم به پل   بابا

 ... میو راه افتاد میداد و بعرش سوار شد سایپل  کاغذ مچاله شدم خوندم، بابا به  یادرس رو از رو یوقت

 ان؟ی خودشون م -

 ؟؟ یبد حیتوض  یخوایاره. تو نم  -

 .دونمیم  دی. البته بعنمی رو سالم بب  نیخوام مب یحرف بزنم. فقط م تونمیعجز گفتم: بابا االن نم با

 بگذرونه.   ریخدا به خ  -

 رفت.  یبود م  نیکرد و به سمت ادرس مورد نظر که مب  یم یرانندگ  تونستیکه م  یبا تمام سرعت  بابا

 

 

 .شهیدرست م ینکن. همه چ یقرار  یقلبم گذاشتم و زمزمه کردم: ب  یرو دستمو
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 دستمال استفاده کرده بودم و چشم هام قرمز بود. یکل هیشدت گر از

 

 خونه خرابه هست.  هی! نی اونجا رو بب ونای: وبابا 

 ...ادرس همونه..نی...بابا تند برنی بابا نگاه کردم و با ترس گفتم: بر یاشاره  به

 

رو صدا    نیکه مب  ینجور یشدم و هم ادهی پ عیسر ستاد،یخرابه ا یخونه  یجلو نیبابا با ماش  یوقت
و در خونه رو با آرنج دستم ضربه زدم و وارد خونه شدم و بلند داد زدم:   دمیبه سمت خونه دو زدمیم

 ... نننننیمب

 

 . نیها رو بگرد نجاینگرفتم و باعث شد بگم: بابا شما هم یجواب چیه

 ن؟؟ ی!؟ مبییکجا اریوارد خونه شدم و داد زدم: مه  بعدشم

تند و   یاتاق که درش باز بود نظرمو جلب کرد و باعث شد با قدم ها هیترس اتاق ها رو رد کردم که  با
 به سمتش برم.  نیصدا زدن اسم مب

 

 ... ستادمیافتاده بود،شوکه ا نیزم  یکه غرق در خون رو نیمب دنیوارد شدن به اتاق و د با

 بابا رو صدا کنم. تونستمی شوکه بودم که نم  انقد

 

 رفتم و کنارش زانو زدم.  نیلرزون به سمت مب  یقدم ها با

 . ادی سرش ب ییبال  نینبود که همچ یادم نیدروغ بود! مب نیا

 بال رو سرش اورده بود؟؟ نیا یاخه چه کس اما
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 نداشت.  نیاز مب یاونور تر افتاده بود و اوضاع بهتر  کمیشد سمت الناز که  دهیکش نگام

 

 !نی اسمشو زدم: مب غیبود و با ج  نیمب ی نهیکه اطراف قلب و س یخون  یرو دمیکش دستمو

 

 داخل اتاق.  ختنیو بابا ر سایلحظه بود که پل  همون

خونه بودن و منم با ناله لب   یتو گهید یاز کس یو دنبال رد زدنی زنگ مبا عجله به اورژانس  سایپل
 بلند شو!  نی! مبیلعنت یتنهام بزار  دیپاشو. بهت گفته بودم تنهام نزار. نبا نی : مبزدمیم

 

 

 

 《وفته؟؟؟یم ینظرتون چه اتفاق  به》

 

 《ن ی: مبکاور》

 اومد.  نیبردن مب یادم برا یسر  هی اورژانس و اومدن  یگذشت که صدا  یمدت

 

 .رمیاورژانس، رو به بابا گفتم: منم باهاشون م نیماش یرو گذاشتن تو نی مب یوقت

 نکن. ت ی: باشه دخترم. فقط خودتو اذبابا 

 

: خانوم؟  دم یبود که پرس نیکه کردم ا یکار  نیشدم و اول نیتکون دادم و بعدش سوار ماش سرمو
 حالش بده؟ 
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 بدم. ینظر  تونمی.من نممارستانی برسه ب دیبا -

 

نه؟؟  ،مگهیمون یتو م  ن؟یو بگم: مب   رمی رو بگ نی خانومه قلبم رو به درد اورد و باعث شد دست مب حرف
 .شمی. بهت گفته بودم فقط با تو اروم م یتنهام نزار  ی...قول داده بودیتو قول داده بود

 نرو.  کنمی خواهش م  نیمب

 

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

و با تاسف   رونیکه دکتر از اتاق عمل اومد ب  فرستادمی لب صلوات م  رینشسته بودم و ز یصندل یرو
 ..ستادیا

 

 یلحظه بود که غم کل وجودم رو فرا گرفت و از جام بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم: اقا همون
 دکتر؟؟ 

 شد!؟ یچ

 نتونست تحمل کنه.  شونیک ی: دکتر 

 شد و لب زدم: کدومشون؟ دیاشکام شد شدت

 کرد.  یاز پشت شونه هامو گرفته بود و بابا با استرس به دکتر نگاه م  مانما

 : خانومه..خانومه نتونست تحمل کنه.دکتر 

 

 چطوره.   نی خواستم بدونم مب ی بخندم...فقط م ایکنم  هیناراحت. گر ایخوشحال باشم  دونستمینم

 ؟؟ یچ ن یگفتم: پس مب  عیسر
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 هنوز عملشون تموم نشده. شونی: ا  دکتر

 شه؟یخوب م  یعنی ؟یچ یعنی -

 خواست بگم.   یبود که دلم م یحرف  هیبابا،درست شب  حرف

 .شهی: بعد از عمل مشخص مدکتر 

 

به   دیبوده؟ من با  یماجرا چ یبگ ی خوا ینم  ونا؟یکه بابا گفت: و یصندل  یدکتر رفت نشستم رو یوقت
 زنگ بزنم.  نیمب یخانواده 

 و النازو برده بود اونجا.   نی ار،مبیداده بود گفتم: مه  ری بغض ته گلوم که صدام رو تغ با

 بکنه؟  نکارویا دیچرا با اریکه کشته شده؟ اصال مه هیداستان اون دختر چ ؟اصالیچ ی: برابابا 

 . یمی موضوع کهنه و قد هیوسط و گفت: بخاطر  دیپر عیسر مامان

شده  اریعاشق مه  یروز  هی.. یروز  هی. من..من ستی ن یم یلب زدم: قد دهیده،بریحالت بر با
 بودم...اون منو نخواست و رفت که با نارگل ازدواج کنه.

 

  نیبود.چون من کنار مب ریدوسم داره اما د دیبرگشت،فهم  یکرد که ادامه دادم: وقت یناباور نگام م   بابا
ماجرا،ازم متنفر شد و دست به انتقام و   نیکنم بخاطر هم  یبودم و اونو فراموش کرده بودم.فکر م

 زد.  یتالف

 رهی کردن الناز، ازش کمک بگ دیراحت تونست با تهد  اریبود. مه   نیگذشته خاطر خواه مب یهم تو الناز
 یعنی..دونمیماجرا هم نم ی هیگفت. بق  زویخواسته بود رو نکرد. بهم همه چ ار ی که مه یالناز کار  یول
 .دیرس  نجایشد که.. به ا  یچ دونمینم

 

 کرد.  یم هینشست و با غم نگام کرد.مامان هم فقط گر یصندل   یرو  بابا
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که فقط تاوان   یبدبخت نهمهیخوب بشه و از ا نیخواست مب  ینبود! فقط دلم م میحال یچیه گهید
 هستش خالص بشم. یشوخ  کیگرفتن  یجد

 

 ؟ی دونستیتو م  نای : مبابا 

 داشت؟  ی: چه فرق مامان

 !؟ یبه من نگفت  یاتفاق برات افتاد ول نهمهیو ا یکار کرد نهمهیمدت ا نیرو کرد بهم و گفت: تو ا  بابا

 . نیشرمنده نکن  نیاز ا  شتریو لب زدم: منو ب  نیانداختم پا سرمو

 

 خبر بدم.  نیمب یخونه تا به خانواده   رمی حرفم بابا بلند شد و گفت: من م با

 : مراقب خودت باش محمد.مامان

 دور شد. شمونیاز پ یبد ی لینگاشو بهم انداخت و با حال خ  نی اخر بابا

  هوی یگ یبهش؟ نم  یچرا گفت ؟ یشد وانهیشد هم مامان گفت: تو د دیام شد هیرفتن بابا،هم گر با
 ره؟ یقلبش درد بگ

 دلم شروع کردم به قرآن خوندن. ینزدم و به جاش چشمامو دوختم به در اتاق عمل و تو یحرف 

 

 

 ساعت بعد(  ۵)

 

هم  نیهنوز عملش تموم نشده بود و ا یاتاق عمل بود ول یتو نیساعت گذشته بود که مب ۸ حدودا
 برام عذاب آور بود هم دردناک. 
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 رو بهش بگم. کنهی ه شرمنده اش مک ییحرفا  تونستمیبود و م نجایا  اریخواست مه یم دلم

 دور شده. نجا یها،از ا لومتریک  اریمه نکهیغافل از ا اما

 

 درش اوردم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم؛ بمی ج م،ازیزنگ خوردن گوش  با

 الو؟ -

 ؟ یخوب   ونایسالم و -

 .مارستانمی..نه.ب اری سالم کام -

 . میایم میما دار نیشده. بب  یخبر دارم چ  -

 .شهی. حالش بد ماریرو ن   ایوان -

 . ادینه بابا. داره م -

 خب. خداحافاظ. یل یخ -

 خداحافظ.  -

 

که برادرش چه   نهیبب ادی ب دیبود؟ من بهش ماجرا رو گفتم.با اریاز اتمام تماسم مامان گفت: کام  بعد
 به اب داده.  یدسته گل

 داره.. یداره،بدبخت  یداره مامان. اون خودش زندگ  اریبه کام یزدم و گفتم: اخه چه ربط   یپوزخند

 

 شد... بی چند نفر ترک یقاط یو حرفا غی ج یلحظه حرفم با صدا همون

زن نسبتا جوان و دو تا زن و مرد   هیمرد مسن و  هینگاه کردم که متوجه   ومدیکه صدا م یسمت به
 شدم. گهید
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 از خانوما گفت: دخترم کوووو!  یکی

و دوباره به اتاق عمل نگاه    رمیباعث شد نگامو ازشون بگ  نیکه مادر النازه و همبهم نشون داد   حرفش
 کنم.

 رو نداشتم.  یز یچ چیو ه چکسی ه ی حوصله

 بود.  نیکرد،خوب شدن مب یکه منو مثل قبل م یز یچ  تنها

 

 اون دو تا زن و مرد نشدم.  یها هی اونا و گر یخودم بودم که متوجه صحبتا یدر افکار و دعا ها  غرق

 رم؛ یاون مرد مسن باعث شد نگامو از در اتاق عمل بگ  یصدا اما

 دخترم؟  -

 بله؟  -

 ؟ یهست ونایتو و -

 بله. -

 . یداشت پنهونش کنه گفت: پس تو قرار بود عروسم بش  یکه سع یکنارم و با بغض  نشست

  زیبرام مهمه نه چ نی ط خوب شدن مباالن فق یام گرفت و گفتم: بله. ول هیگر نی پدر مب  دمیفهم  یوقت
 . یا گهید

 دخترم.   شهیحتما خوب م -

 ن؟یکنیاروم بود گفتم: چرا اروم رفتار م نکهیا از

 زاره.  یچون اون تنهات نم -

 بشه.  ینجور ی هم دوارمیخودشم بهم گفته بود.ام -
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 هستش.  نیمب یخانومه،خاله   گهید یکی اون  دمیزده نشد و فقط فهم  یا گهید حرف

 . تیمربوط به الناز و البته شکا یو مادر الناز هم رفتن سراغ کارا پدر

 روز دوسش داشتم اما االن...شده بود قاتل الناز و دشمن ما. هیکه  یار ی...از مه اریاز مه تی شکا

 برسم. نجایبه ا یروز  هی کردم یفکر نم  چوقتیه

 

 

 《: النازکاور》

 《ارمهی》

 .یاروم رفتم سمتش که گفت: خوش اومد  ینارگل، با قدم ها دنید با

 .میدوست نداشت که با هم ازدواج کن یبود! انگار  یحرف زدنش خشک و رسم   طرز

 کنم. یفکر نم گهید یخوام اون بچه نابود بشه،هم به کس  یندارم...هم نم یا گهیمن راه د اما

 .وفتهیب  ییکه زدم قراره چه اتفاقا یبا گند ستیاالنشم معلوم ن نیهم البته

 

 خوش گذشت؟؟  یبود رانیکه ا  ییمبل نشستم و نارگل هم نشست رو به روم و گفت: روزا یرو

 نه! دست به کشتن دو نفر زدم.  -

 ؟ یگفت  یتو چ  ؟؟یحرفم شوکه شد و گفت: چ  از

 نه. ایاالن زنده هستن  دونمیالبته نم -

 . یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -
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 ها؟؟  ؟؟؟یکرد  کاری تو چ اریکل ماجرا رو گفتم نارگل با زار گفت: مه  یوقت

  نکهیتا بچمون کنار ما بزرگ بشه. بعد قبل از ا میکن یبعد با هم ازدواج م  نجایا یایم یگفته بود تو
 ؟؟ یدو نفرو کشت یایب

 زنده باشن... دیشا -

 کنن.   یم تیکنن و زندان یم داتیپ یکه هر جا بر  نهیمهم ا -

 چیشدم،ه  ی. اگرم زنداندمیبود که به خواسته ام رس نینداره. مهم ا یفرق گهیمن د ینارگل! برا -
 نداره.  یاشکال 

 ؟ یبچتو بزرگ کن یخوا  یم ینجور یبعد ا -

 بشه. ینطور یخواستم ا یمجبورم!درضمن من که نم -

حرف   یمهم  نیبه ا یانقدر راحت راجب موضوع یتونیم ی. اخه چجور یخونسرد یل یتو خ اریمه -
 .یبزن 

 کنم.  ینارگل بس کن، خواهش م -

 

 درش آوردم و جواب دادم؛ بمی از ج ع یشد و سر یک ی میبا زنگ خوردن گوش حرفم

 بله؟  -

 ار؟؟ یمه -

 . اری بله کام -

 ؟یبود که کرد یچه کار  نی!؟ ایکرد کاریتو چ  اریمه -

 خودشون بود.  ریبشه. تقص  ینطور یخواستم ا  یمن نم -
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  یرفت ی کنه. عذاب وجدان داره. اونوقت تو پا شد یم هیداره زار زار گر ونایواقعا خجالت داره. و  -
 ه؟ یترک

 خوام با نارگل ازدواج کنم.  ی. مهیاره اومدم ترک  -

 ؟ یگندو باال آورد نیچرا ا  یبا نارگل ازدواج کن  یخواست  یتو که م -

 خوام باهاش ازدواج کنم.  ینارگل نبودم. بخاطر بچم م یمن که عاشق و دلباخته  -

 ؟؟ یچ -

 بچه داره ازم.  -

. یکنم که مرد یبه بعد فرض م  نی. از ایندار  تی مثل من تو زندگ یادم گهیبه بعد د  نی! از ااریمه -
 .یمردی تو م چارهی ب یاون دختره  یبه جا  دیاصال با

 مگه ُمرد؟  -

 زنده بمونه. نیبمونه. فقط دعا کن مب  ن ی و دعا کن مبهه! بر -

 

 یپرت کنم گوشه  و یگوش تی هماهنگ کرد و باعث شد و با عصبان  یبا قطع کردن گوش حرفشو
 خونه...

 

 《کل دانای》

 نداشت.  یحال خوب چکسیه

  یو دعا برا هیکلمه را نداشت و کارش شده بود گر کیگفتن  ییتوانا یآنقدر بد بود که حت ونایو حال
 . نی زنده ماندن مب
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 کرد.  یم هی نشسته و گر نی اتاق مب یروز،فقط جلو ۵ نیدر ا ونایبود و و هوشیبود که ب   یروز   ۵  نیمب

  نیاش بابت ا یبود و ناراحت ونایو حال و نی اش بابت مب یهم نگران بود هم ناراحت! نگران ونایو پدر
 خبر بود.   یدخترش ب یزندگ   یبود که از تمام کار ها و اتفاق ها

 

بود و غصه  ونایکه همش نگران و ای و کمک به وان ونایدادن به و یکارش شده بود دلدار  ونایو مادر
 خورد.  یم

 

 رو به رو شود.   هیو بق  ونا یبا و توانستینم  یهم آنقدر  بد بود که  حت اری کام حال

 کرد و رفت!  یکار  نی برادرش همچ نکهی از ا دیکش یم  خجالت

 را که ازش باردار است ازدواج کند.  یبرادرش رفته تا با زن نکهی از ا دیکش یم  خجالت

 .ختهیو خانواده اش را به هم ر ونایو ی برادرش کل زندگ نکهی از ا دیکش یم  خجالت

 ریشود و هر موقع و هر زمان که باشد،دستگ یبرادرش قاتل محسوب م نکهی از ا دیکش یم  خجالت
 . دیایسرش ب  ییچه بال ستیشده و معلوم ن

که   یخوب شود تا زخم  نیهزار بار از خدا بخواهد تا حداقل حال مب یروز   توانستیفقط م اریکام
 برود.  نیبوجود آمده،زود تر از ب  ونا یو یبرا  اری توسط مه

 

خودشان مهم دخترشان بود که  ینداشتند. به گفته   یتیشکا یالناز دلشان خون بود ول  ی خانواده
 کشته شدن دخترشان. لیمهم است نه دل شانیرفت! حاال نه قاتلش برا

 خورند. ینبودن دخترشان را م یفقط غصه  آنها
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و  مارستانی بتر هستند روز و شب خود را در  کینزد  نیمب  یبرا  یکه از هر کس نی مب یو خاله  پدر
 . دیایبه هوش ب نیکنند تا مب   یگذرانند و دعا م یم نی مب یخانه 

 

 اتفاق افتاده کالفه هستند. یاز تمام ماجرا ها یچه کنند و به گونه ا دیدانند با یاز آنها نم  کی چیه

 

 

 《ونا وی》

شد   یم  قیبهم تزر  نیکه توسط مب یاز ارامش گهیباره د  کی یکنم که فقط برا یهر روز دارم آرزو م 
 استفاده کنم.

 رو داشته باشم.  نیخوام مب یکه م دونمی. فقط میا گهید زیهر چ  ای یاسمش خود خواه دونمینم

 

 . ومدهیگذره و هنوز به هوش ن یم ccu یروز از بودنش تو ۶

 . نمیرو بب ش ی سرد و طوس یروز ها رو بگذرونم تا بتونم دوباره چشما ۶ نیدونم قراره چند تا از ا ینم

 

 نشون بده و دکترا بگن به هوش اومده. یاتاقش هستم و منتظرم تا واکنش یروز کال جلو  ۶ نیا یتو

 . گنینم یز یم،چیکن  یو ما تموم تالشمون رو م  دیبراش دعا کن  گنیم نکهیدکترا جز ا اما

 

باهام   کمیبوده،  یچ لشیآورده و دل ن یبال رو سر مب  نیا یچه کس دهیفهم یاز وقت نی مب ی خاله
  دوارمیزاره و منم ام  یتنهات نم نی مب گهینه و م یهمچنان باهام حرف م نی پدر مب یول  نهیسرسنگ

 باشه. ینطور یهم
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 کردم و چشم هام رو بستم... واریدادم و سرم رو جفت د هیتک  یصندل  به

  نیدرست از اتاق مب یوحشتناک و ترسناک یشدن که صدا یم نیروز تازه پلکام داشتن سنگ ۶از  بعد
 برم.  نیو باعث شد چشمامو با شدت باز کنم و به سمت اتاق مب دیبه گوشم رس

 

کرد همراه   ی که داشت قلبمو له م ی بد یل یخ یخط صاف و صدا هیکه بهش وصل بود با  یدستگاه
 بود..

 

 شدن. نیو رفتن داخل و مشغول شوک وارد کردن به مب دنیو دکترا به سمت اتاق دو  پرستارا

 

 ممکنه! ری غ نیرفت؟نه ا  یداشت م  نیمب  یعنی

 

 . دنیو خاله اش و مامان هم رس ن یلحظه پدر مب همون

 

 بار دوم بهش شوک وارد کرد اما همچنان دستگاه با خط صاف همراه بود. یبرا دکتر

 گفتم:   یاروم  یاتاق زدم و با صدا ی شهیبه ش یمشت

 

 

 《ونا یو و  ای:وان کاور》

 واقعا دوست دارم. گهیدارم. فکر کنم د ازی . من به تو ننی مب یبر  دیتو نبا -
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 داشتنم نسبت به خودت نرو.بمون!بخاطر دوست  ی ول  یشنو  یکه االن صدامو نم دونمیم نیمب

 

 دوست دارم.  یل یخ  نیلب زدم: مب یز ی دادم و چشمامو بستم و فارغ از هر چ هیتک شهیبه ش سرمو

 

که مثل   یوحشتناک قطع شد و باعث شد چشمامو باز کنم با دستگاه یلحظه بود که اون صدا همون
 شده بود روبه رو بشم.  شی ساعت پ هی

 

لب شروع کردم به  ری شدن و منم با شوق زل زدم بهش و ز نیبه مب  یدگ یو پرستارا مشغول رس دکترا
 شکر کردن. 

 

   ؟؟یخوب   ونایاومد سمتم و گفت: و مامان

 و قورت دادم و گفتم: بله مامان. خوبم. بغضم

 

 شش؟؟ یبرم پ  تونمیگفتم: من م  عیسر رونی دکترا اومدن ب یوقت

 نه خانوم.  -

 . قهیدق ۲کنم. فقط  یخواهش م -

 بره داخل.   نیدکتر. لطفا بزار ینامزدشه اقا شونیکه داشت گفت: ا ی با بغض نی مب ی خاله

 . نیلباس هم بپوش  دی.باقهیدق ۲فقط  -

 ذوق گفتم: چشم.  با
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* 

 

 رفتم و نشستم کنارش.   نیبه اتاق مب دمیرنگ رو پوش  یلباس اب نکهیاز ا بعد

  ن؟؟یدستام گرفتم و لب بزنم: مب نی وصل بود رو اروم ب هگید زی رو که سرم و چند تا چ دستش

 ؟؟ یو تا ابد باهام باش  یتنهام نزار  چوقتیکه ه یقول داد ادتهیبهت بگم  خواستم

  یالتماس کنم،هر کار  ی. حاظرم به هر کسیقولت نزن  ریو ازت توقع دارم ز  ادمهیبگم من هنوز  اومدم
. به خدا هم عذاب وجدان دارم،هم ناراحتم،هم خواب و خوراک  یتو برام بمون یبکنم،ول تونمیکه م

 ! لطفا برگرد و حالم رو خوب کن. نیمب ستیندارم. اصال حالم خوب ن

 

 ادیز تونمیو گفتم: دکترا گفتن نم  دمیگونه اش،نوازش وار کش یکردم و نوک انگشتم و رو یمکث
 برم.  دینم بابهم وقت دادن.اال قهیدق ۲بمونم. فقط   شتیپ

 

 نگاش کردم،از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. ریدل س هی هیثان ۳۰به مدت  نکهیاز ا بعد

خونه،لباساتو   میبر ای . بیینجای روزه کال ا ۶جان؟ االن   ونایاون لباسارو در اوردم مامان گفت: و یوقت
 . میایعوض کن،حمام برو،بعد ب

 

 دور باشم.  نیاز مب  تونستمیهم نبود..اما نم یبد  فکر

 امامزاده؟ یبر یکه به ذهنم اومد گفتم: بعدش منو م  یفکر  با

 ؟ ی دعا کن یبر  یخوا  یاروم بغلم کرد و گفت: م مامان

 خوام نذر کنم.  یم -
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 .میر یخب. با هم م یل یخ -

 

 .میخارج شد مارستانی و از ب میکرد یو خاله اش خداحافظ نیبا هم از پدر مب  بعدشم

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

رنگم و   یو شال اب  فمیکه سال ها بود فقط در کنار لباسام بود رو برداشتم و گذاشتم تو ک ینماز  چادر
 مامان شدم.  نیو سوار ماش  اطیح یسرم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم و رفتم تو یرو

 

 گفت؟ یچ نیپدر مب  شبید یدون یکه مامان گفت: م میراه بود یتو

 ؟ یچ -

 . میندار تی شکا اریگفت ما از مه  -

 

 گفتن؟یم  نویبازم هم وفتادیم یاتفاق  نیمب یتعجب برگشتم سمت مامان و گفتم: اگر برا با

و ازدواجش با   نیخوب شدن مب تی ما اولو یاون گفت برا یاالنم اتفاق افتاده. ول نیالبته هم -
 . میسپار یکرد هم به خدا م نکارو یهم که ا ی. اون کسوناستیو

 نکردن تا دل من خنک بشه.  تی الناز هم شکا یخانواده   یحت -

 . ونایحرفو نزن و نیا -

 کردم گفتم:  یکه به مامان نگاه م نطوریهم

 بگم مادر من؟  یپس چ -

خوبه،دلش پاکه،اما..اما اون   اریکردم مه  یفکر م  یروز  هیمکث و گرفتن نگام از مامان ادامه دادم:  با
 یبرا نیکرد،من و مب   یرو نم نکارایرحم نکرد. مامان اگه الناز ا چکسیبد تر بود.اون به ه طانی از ش
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اثباتش    یبرا یمدرک چیهم ه ن یکه دروغ بود و مب یموضوع هی.سر میاز هم جدا شده بود شهیهم
 نداشت. 

 .  دمیمن بهت حق م -

 کشتش ناراحت باشم. اری مه نکهیا یبرا ای از خوشحال باشم بابت کار الن دیبا دونمینم -

 . یهر دوتا رو در کنار هم داشته باش دیبا -

 

 .میبه امامزاده،چادرم رو انداختم سرم و در کنار مامان وارد امامزاده شد دنمونیرس  با

 

 

 گوشه نشستم و قرآن برداشتم و شروع کردم به خوندن. هی م،یوارد شد یوقت

 و رفت جدا نشست.  ومدیهم سراغم ن مامان

 

 از اشکه.  س ی دعا کردن و قرآن خوندن بودم که حس کردم صورتم خ مشغول

 شده بود.  سیکرده بودم که صورتم خ هیگر اونقدر

 

 

 یکنم اگر خوب بشه،تو یرو خوب کن. نذر م نی ا،مبیقرآن بود لب زدم: خدا اتی که نگام به آ نجوریهم
 امامزاده غذا پخش کنم.   نیهم

 .میکن  یغذا پخش م میایبا هم م نیمن و مب  اصال

 فقط اونو خوب کن.  تو
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 《ارمهی》

 نداشتن. تی کدومشون شکا چیگفته بود ه اریکه کام یو اونطور  گذرهیهفته از اون روزا م کی

 . یتعجب داشت،هم خوشحال  یبرام جا هم

 !ومدیسراغم م یحس عذاب وجدان هم گاه البته

 بچه چطوره.  نهیتا بب یقرار بود نارگل بره سونوگراف امروز

 که هستم شرکت بهش گفتم که تنها بره.  ییاز اونجا منم

 

 .رفتمی هم نداشتم همراهش نم یاگر کار  البته

نه من و نارگل که بخاطر   استیو وان اریمثل کام  یعاشق   یادم ها یرفتن ها برا یسونوگراف نیا چون
 . میبچه،با هم عقد کرد

 رو محکم کنه. مونی همون بچه که باعث ازدواج ما شد، زندگ دوارمیام

 

 

 اومدم و جواب دادم:بله؟  رونی در اتاقم از فکر ب یصدا با

 اومد داخل و گفت: نارگل خانم اومدن.  یمنش

 داخل.  ادی ببگو  -

 چشم. -
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 ؟ یسونوگراف یگفتم: رفت  یبزرگ شده بود افتاد و همونطور  کمیورود نارگل نگاهم به شکمش که  با

 اره. -

 خب؟؟  -

زد که پسر    یگفت: دکتر گفت حالش خوبه و حدس م یصندل  ینشست رو  یکه م نطوریهم نارگل
 باشه. 

 زدم و گفتم: خوبه.   یتلخ  لبخند

 ؟ یست یخوشحال ن -

 منم خوشحالم. ی داشت نگاه کردم و گفتم: اگر تو خوشحال باش ینارگل که لبخند به

  یکنار اومدم و قصد دارم در ادامه  مونیدست و اون دست کرد و گفت: من با زندگ نیا کمی نارگل
 ؟؟ یبا بچه ام و شوهرم خوش باشم. تو چ  میزندگ

فراموش کردم.درسته که  وینم همه چبلند شدم و رفتم رو به روش نشستم و گفتم: م  یصندل  یرو از
 کنم،با تو و بچم! یتو زندگ نیخوام ع   یم یول میبه هم ندار یعالقه ا

 

 

 《ونا وی》

 وجود داره.   یدوار یام یقبل بهتره و جا یگفت حالش نسبت به روزا نیمب ی نهیدکتر بعد از معا امروز

که حالش کامال   ینگاه کنم تا وقت نیموضوع باعث شده کامال خوشحال باشم و فقط به مب  نیهم
 خوب بشه.

زدم و    یلبخند  ایوان دنیسمت صدا برگشتم و با د ،بهیآهسته ا یقدم ها یاشنا و صدا یصدا با
 گفتم: سالم. 

 ؟؟ یشد،منم بلند شدم و بغلش کردم و گفتم: خوب   کیبهم نزد یوقت  ایوان
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 بهتره. درسته؟  نیحال مب دمی. شن  یتو بهتر  یانگار  -

 بهتره. یل یذوق گفتم: اره. دکتر گفته حالش خ با

  التیخ گهیخواستم بگم د یچون م نجایگفت: اومدم ا ایو وان میزد و کنار هم نشست  یلبخند ایوان
 راحت.

 چطور؟  -

 زدواج کردن. نارگل ازش بچه داشت. و نارگل ا اریمه -

 

 ؟؟ ینگاش کردم و گفتم: چ یناباور  با

 خودت باش.  یبزرگ برا یعروس هیو  نیبه بعد به فکر به هوش اومدن مب  نیجان. از ا  ونایاره و -

 

و   یدر و اون در زدن،باالخره دارم به خوش نینگاه کردم و گفتم: بعد از چند ماه ا نیلبخند به مب با
 .شهیکامل م نی با به هوش اومدن مب یخوش نیرسم.البته ا یم  یخوشحال

 .زمیعز نطورهیقطعا هم  -

 

 بچت چند ماهشه؟ یراس -

 .میماه و ن  ۲ -

 پسر.   ای پس هنوز مونده تا مشخص بشه دختره  -

 .شهیاره ماه بعد مشخص م -

 کرده بود رو به زبون اوردم؛  ریکه ذهنم رو درگ  یسوال

 اون چند ماهه اس؟ ؟؟ینارگل چ یبچه  -
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 ماهه. فکر کنم پسر باشه.  ۳ -

 من .  یهاشون محکم شده به جز زندگ  یزدم و تو دلم گفتم: همشون زندگ   یتلخ  لبخند

 حسادت بود گفتم: مبارکش باشه.  یحرف دلم که از رو یجا به

 خونه؟ می بر یاینم ونایو گمیم -

 خونه بودم.  روزینه. من د -

 . گهید میبر  ایخونه.حاال ب یبار رفت ۲هستش  یبستر  نیکه مب ی مدت نیکال تو ا یول -

 اخه.... -

 ما. یخونه  میبر   ایاخه نداره. اصال ب  -

 

 گفتم: باشه.  ناچار

 

 

 ....یو خودش شروع کرد به رانندگ  میشد  نشیسوار ماش ایهمراه وان به

 

 

 《:نارگلکاور》

 

 《دیو اونجا هم همراهم باش  دیگلم،رمان پسر مقتول رو فراموش نکن دوستان》

 که مامان بهم زنگ زد؛ میو مشغول عصرونه خوردن بود مینشسته بود نایا ایوان ی خونه
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 الو مامان؟  -

 .بمون خونه و استراحت کن.مارستانیب ای. خواستم بگم امشب نونایسالم و -

 اخه.. -

  یصندل یو تو تمام شب ها رو رو مارستانهیب  نیاز دو هفته اس که مب شتری. االن بونایاخه نداره و -
 . یشیم تی اذ ینجور ی. ایدیخواب

 . نیشد اول بهم خبر بد یز ی باشه مامان جان. فقط هر چ -

 . فعال خداحافظ. زمیباشه عز -

 خداحافظ.  -

 

 ؟ یمونیبا ذوق گفت: امشب م  ایرو قطع کردم وان  یگوش یوقت

 و گفتم: اره.  دمیحالت بچگونه اش خند به

 رستوران.  میو با هم شام رو بر ادیتا ب  اریپس زنگ بزنم به کام  -

 خوام خونه باشم.  ی. م اینه وان -

 !م؟یخب. پس شام رو با هم بپز یل یخ -

 

حوصله    یکردم ب یکه خونه هستم حالم رو خوب کنه،سع یمدت  نیخواست تو ا  یم ای وان نکهیا از
 نداشتم.  نایحال غذا پختن و ا  نکهینباشم و حرفشو قبول کنم با ا

 .میپز یباشه. با هم غذا م -
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  لیو االنم مشغول اماده کردن وسا میبپز  ایو الزان یمرغ سخار  میگرفت میکلنجار رفتن تصم کمیاز  بعد
 . میهست ایالزان

 

 .. ونایو گمی: ما یوان

 با زنگ خوردن تلفن خونه نصفه موند و مجبور شد بره سمت تلفن.  حرفش

 

 نارگل باشه.  ای  اریشک حدس زدم که مه   ینگاهش به تلفن افتاد حالت نگاهش عوض شد و ب یوقت

 

 : الو سالم نارگل جان.ا یوان

-...... 

 . می. ما هم خوبگذرهیم یا -

-..... 

 خونه. چطور؟  ومده یهنوز ن ار؟؟یکام -

-..... 

 ده یزنگ بهش بزنه،صد درصد جواب م  هی اری. خود مه ستین  یادم نیهمچ اریکام -

- ...... 

 بچت پسره؟؟  یگفته بود یاره .راست -

-...... 

 خب مبارک باشه.  -
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-..... 

 . خداحافظ.زمی حتما عز -

 

خودش شد و   یمن رو ینگاه زوم شده  ینگاه کرد که متوجه  یاز قطع کردن،چندش وار به گوش بعد
 ونا؟ یگفت: چته و

 

کردم نشون ندم که مکالمه اش و موضوع مکالمه اش و طرف مقابل مکالمه اش برام مهمه و   یسع
 . یبهم بگ یز یچ هی یخواست یگفتم: اون لحظه م نیهم یبرا

 حالت فکر کردن گفت: اوم... با

 رفت؟   ادتی -

 گفت: اره.  ومدیکه به سمت اشبزخونه م ینجور یهم

 اومد.  ادمیگفت: اهااا   غی با ج هو یکارم که  یکرد که منم شروع کردم به انجام ادامه   یمکث

 ادم حرف بزن.  نیمرض. خب ع یا -

 در انتظارت باشه؟؟  یسرنوشت نیهمچ یکرد یفکرشو م چیو گفت: ه  دیخند  ایوان

 هیکردم تهش   یگفتم: نه. من فکر م یچند ماه با شوخ نیو با فکر کردن به ا  دمیکش یق یعم  نفس
 .رهی گ یمنو م ادی پسر کور و کچل م

 . دمیپرس یو گفت: جد دیخند ای که وان دمیخند بعدشم

کنار شما داشتم،اصال در  یشدن شما و زندگ  دایکه بعد از پ ییبخوام بگم بازم نه. اخه روزا  یخب جد -
چند ماه   نیکردن در کنار شما خوب بود،اما ...حاضرم قسم بخورم ا یقبل از زندگ  گمیخوب نبود. نم

 بدتر از اون روزا بود. 

 کنم.  یدرکت م  -
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همه برام بدتر بود.   اره،ازیروزا که مربوط به مه نیا یکل ماجرا ها یعن ی..اریمخصوصا موضوع مه  -
 برام بد تر شد.  گهیکه به بابا گفتم،د یمخصوصا وقت

 ازت دلخوره.  کمیبابا بهم گفته بود که   -

به خودم و   بی آس یشدم. دور از چشمش،عاشق شدم،اقرار کردم،کل  یحق داره. منم بودم دلخور م -
 .گهیبهم نم  یز یخوبه که ارومه و چ یل یزدم،بازم خ هیبق

 اره. -

 

 . ادیبه هوش ب نیلب گفتم: خدا کنه امشب مب ریو ز  دمیکش یق یمع  نفس

 ؟ یگفت یز ی:چا یوان

 نه. -

به صدا در    فونیتو حال که همون موقع زنگ آ میراحت شد و کار منم تموم شد رفت  الشی خ یوقت
 اومد.

 . ارهی : کاما یوان

 کنم.  یباز م   رمیمن م ،ی.تو خسته انیبش -

 ممنون.  -

 

بود و باعث    اری چند تا عروسک بود که دست کام هی دمیکه د یز ی چ نیاول فونیآ شی پ دمیرس یوقت
 شد با خنده جواب بدم؛

 سالم بر پدر  ولخرج. -

 دستمه. لهیوس  یکل  ونایبا خنده گفت: باز کن و اونم
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 چشم. -

اومد   اری کام  قهیدق کیو بعد از  ای وان شی رو هم باز کردم و رفتم پ یدر رو باز کردم و در ورود بعدش
  لهیچقدر وس یبا ذوق بگه: وا ایو بالث شد با وان  ایدور و اطراف وان ختیعروسکارو ر یداخل و همه 

 !یدیخر

 ها نگاه کرد.   لیهم به وسا بعدش

 . یگیم یچ  ین یبب نویرو گرفت سمتش و گفت: اگر ا یبسته ا هیبا ذوق  اریکام

 هم مشغول باز کردنش شد. اریمنتظر به بسته نگاه کرد و کام ایوان

 نگاشون کردم.  یبا خوش منم

 

گشاد  یل یبود که خ  یبلند و کرم   یلباس ساحل هیجعبه بود که توش  هیبسته رو باز کرد   اری کام یوقت
 بود.  یبود و مخصوص دوران باردار 

 چه نازه! یگفتم: آخ  عیلباسه سر دنید با

 . اریاسو گرفت و گفت: ممنون کام با ذوق لب  ایوان

 . زمیکنم عز ی:خواهش ماریکام

 

 . نمیرو بچ  زی م رمی گفتم: من م نی هم یدادم تنها باشن و برا حی لحظه ترج اون

 از جام بلند شدم و به سمت آشبزخونه رفتم... و

 

پخته   یگفت: به به! ک اریو کام می هم اومدن و با هم نشست ایو وان  اریبودم که کام دهیرو چ زی م بایتقر
 حاال؟ 
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 رنگ بود. یاز رنگ صورت  ی به حرفش توجه کنم نگام افتاد به گردنش که رد کمرنگ  نکهیاز ا قبل

  یزود ذهنم رو خال   یلیخ  یول دم یخند  زیزده بود نگاه کردم و ر  یکه رژلب سرخاب ای وان یبه لبا عیسر
 کردم. 

 .میدوتامون پخت : هر ا یوان

 ؟ یخندیچرا م  ونایو

 . یچ یه -

 نمک نباشه.   یب  ایشد و همزمان گفت: خداکنه شور  دنیمشغول غذا کش اریکام

 .هی هم عال  یلیدر دو بدن. غذامون خ میروح کی  ونایبه بازوش زد و گفت: من و و  یمشت ایوان

 . نیآب بد وانیل هیفقط به من  نطورهیخورد و گفت: بله قطعا هم ایخورده از الزان  هی اریکام

 

 . رهیگ یم  شیداره آت ار یتند بوده و کام  یلیخ  ای الران دم یصورتش سرخ شد که فهم بعدشم

 . زمیکه کنار دستم بود براش بر یخنده و از اب  ریباعث شد بلند بزنم ز نیهم

 خورد.  یها م یو از مرغ سخار   دیخندیهم م ایوان

 نمک بود بهتر بود به قرآن. یب  ای: اگر شور اریکام

 . میو غذا خورد میدیاز حرفش هر سه تامون خند بعد

* 

بود که اومده بودم تو اتاق تا به اصطالح بخوابم اما..فکرم پر    یساعت ۲شب بود و حدودا  ۱  ساعت
 .نی بود سمت مب دهیکش

ازش دورم    یل یخ  نجایراحت بود اما ا یل یخ ی لیخ  المیاگر اونجا بودم با نگاه کردن به صورتش خ االن
 .دهیو عذابم م
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روز   نی به ا نیکه باعث شده مب  یار ی ...مهاریاتفاق،ذهنم رفت سمت مه  نیا یفکر به باعث و بان  با
 نفرو کشت.  هیکه  ی ار ی که خودش اونجا ازدواج کرد و بچه هم داره.مه یار ی. مهوفتهیب

 دوسش داشتم!!!!  یروز  هیکه  یار ی مه اصال

 

که   یرو بکشه. کس  یکی تونست   یم یکه به راحت  یشده بودم. عاشق کس ی! منو باش که عاشق کهه
 عاشق رو از عشقش دور کنه،جدا کنه!  هیتونست   یم  یبه راحت

  ادی که سرش م ییماه هر بال ۵ یبده که تو  یلیمن باشه.خ  نیدرست ع یک ی یبده که زندگ  یلیهه! خ 
 باشه.   یشوخ ک ی گرفتن  یتاوان جد

 یزده خواطر خواهش رو به روز  شیمیداشته باشه که عشق قد نویبده که عذاب وجدان ا  یلیخ
 . ومدهیانداخته که هنوز به هوش ن

 

 باشم.   نیو کنار مب مارستانیاز اشکم رو پاک کردم و حس کروم واقعا الزمه که برم ب سیخ  صورت

 کنه. یم  تمی...همش داره اذنجایا یول کنمیم لای اونجا کمتر فکر و خ یانگار 

 

من رفتم  ای کاغذ نوشتم: وان هی یتو دمیلباسام رو پوش نکهیتخت بلند شدم و بعد از ا یرو از
 . نتونستم بمونم.مارستانیب

 ! دیببخش

 

بود،برداشتمش    زیم یکه رو ایوان  نیماش چیسو دنیو با د اریو کام ای چسبوندم به در اتاق وان بعدشم
 . برمی تو رو هم همراه خودم م نیدر اتاق زده بودم نوشتم: ماش  یکه رو یمتن یو در ادامه 
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 افتادم. ن،راهیاروم از خونه خارج شدم و بعد از سوار شدن ماش بعدشم

 

دادم و تموم فکر و ذهنم  یگوش م شدیکه پخش م  یکردم به اهنگ یم یاروم رانندگ  نیماش یتو
 و حالش بود. نیمب شیپ

 

 شده فاصلمون ادیز چه

 عشقو گرفت گرفته ازمون غرورمون

 ی عوض شد  ای یهنوز عاشقم یعنی

 زبون  چرخهینم یخوام بپرسم ول یم

 بام  یکه خوب بود ییروزا چه

 برام  یگفت یم یقشنگ  یحرفا

 قولشه  یهمون  دوست دارمات رو هنوز

 برام  یکه گفت یرو حرف  یهست

 چهرمو  یغم تو ینیب یم  ینیبب  منو

 ادمو دهیسکوت تو دق م شهیهم

 حوصلم  رهیبا گذشته ها سر م  داره

 بده حوصلمو  دل

 فاصله  ریمعرفت تو از دل من نگ یب
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 《یم یرح بای غرور از ز اهنگ》

 

 .اوردی بود و واقعا اشکم رو در م یقشنگ اهنگ

 

پاک کردم و راه افتادم سمت   ییجا هیشدم و  کی نزد مارستانیمتن اهنگه بودم که به ب ریدرگ
 . مارستانیب

 

  یچ دونستمیاسمش حال بد نبود،خودمم نم  یعنیبه سراغم اومد. یحال بد هی  مارستانیورودم به ب  با
 بود.  یچ لشیبود و دل

 شد.  دهیکش  نیزود تر و محکم تر به سمت اتاق مب  یپاهام هر چ فقط

که با    نیمب  یو خاله  نیمامان و بابا ،پدر مب دنیاونجا بود و د نیکه اتاق مب  یورودم به سالن با
شلوغ بود رو به رو   نی اتاق مب یتو  یبودن و انگار  دهیچسب  نیاتاق مب ی شهی به ش  هیاسترس و گر

 شدم.

 

که نفسم رو بند   یکه باعث شد دستم رو بزارم روش و با اضطراب  دیلرز یاون صحنه قلبم جور  دنید با
 آورده بود خودم رو به مکان مورد نظر رسوندم.

 

 《ا یو وان  اری: کامکاور》

 به داخل اتاق نگاه کردم.  هیفاصله از بق کمی  ن،بایاتاق مب یجلو دمیرس یوقت
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دستگاه بود  یسر  هیپرستارا و دکترا که شامل جدا کردن و وصل کردن  یو کارا  نیباز مب  مهین یچشما
 بزنم.   یو لبخند زهیگونه هام بر یاز چشمام رو یباعث شد اشک

 به سمت در اتاق رفتم... یز یو چ یتوجه به کس  بدون

 .نمی بب ک یرو از نزد نیخواستم مب ینه،فقط م ایبرام مهم نبود که رفتنم به داخل اتاق درسته  اصال

 

 . رونی از پرستارا گفت: خانوم برو ب یک ی یحواسش بهم نبود ول  ن یورودم به اتاق، مب  با

و با   ک یکردم و رفتم نزد یاومد سمتم و وادارم کرد تا از اتاق خارج بشم  اما من پا فشار  بعدشم
 نگام کرد.  عیرو صدا زدم و اونم سر  نیلبخند مب

 

 ...نیه هوش اومده گوشه لبمو گاز گرفتم و لب زدم: مب واقعا ب نیمب  دمید یوقت

 .. ونای..وویو -

منتقل شدن به  ی. وقترونی ب نی : اقا لطفا صحبت نکن واست ضرر داره. خانوم شما هم بردکتر 
 . نی بخش،باهاشون صحبت کن

 

تکون دادم و از اتاق خارج شدم که از همه زود تر مامان به  نیمب  یتکون دادم و دستمو برا سرمو
 ؟ یجان خوب  ونای سمتم اومد و گفت: و

 ام.  یشم مامان.عال  یبهتر نم  نیاز ا -

 

 《ارمهی》

 شکمش بود.  یدستش هم رو هیبود و  دهیدوختم به نارگل که خواب نگاهمو
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 م؟؟؟یممکن بود ما خوشبخت بش  یعنی

و خودم رو برام   ونایو یهس که کارا یک ی..اما باز زنهیرو صدا م  ونایه وهست ک  یکی..ته دلم هنوز اما
 کنه... یم یآور  ادی

 

 رو گرفتم؛   اری کام یفاصله از نارگل  شماره  کمی برداشتم و با  مویگوش

  شی.اخه دقعه پدهیزنگ بزنه،حتما جوابشو م  اریبه کام اریگفته بود که اگر مه   اینارگل وان  یگفته  به
 باهام حرف نزنه. چوقتیبد حرف زده بود و من انتظار داشتم ه یلی خ اریکام

 

 : د یچی پ اریکام یتا بوق صدا ۴از  بعد

 الو سالم. -

 ؟ یخوب   اری سالم کام -

 نارگل خوبه؟   ؟یممنون،تو خوب -

 . خواستم باهات حرف بزنم. میاره ما خوب -

 جانم؟بگو داداش. -

 . کنهی که به کار برد بهم اثبات کرد که هنوزم مثل قبل نسبت بهم رفتار م یا واژه

 ..مونمی خواستم بگم من پش -

 .  اری مه دوننیم نویهمه ا -

اوضاع فقط مرگ اون   نیتو ا یبه هوش اومد. انگار  نیکه مب  شهیم یکرد و ادامه داد: چند روز  یمکث
 . رهیم ش ی ه خوب پدار یگرون تموم شد.وگرنه همه چ یلیدختره بود که خ 
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 قراره ازدواج کنن؟  نیو مب ونایبستم و گفتم: و چشمامو

 ن؟ یگفت: مگه تو و نارگل ازدواج نکرد یمقدمه ا چیبدون ه اریکام

 داره؟ یچه ربط یچرا. ول  -

لطمه  شی بازم به زندگ د،یو رنج که از طرف تو د یسخت نهمهیبعد از ا ونایانتظار نداشته باش که و -
 بزنه. 

 . دمیبهش حق م -

 ن؟ یبچتون اسم انتخاب نکرد یخب برا -

 .مینه. اصال تا حاال بهش فکر نکرد -

 .م یتره براش اسم انتخاب کرد کی. اخه ما که بچمون از شما کوچنیزود تر فکر کن  -

 ن؟ی انتخاب کرد یکه باعث شد بخندم و بگم: حاال چ دیخند بعدشم

 ماهان اگر هم دختر شد ُمروا.   میزاریاگر پسر شد م  -

 به نظرم دختر بشه که بعدا با پسر من ازدواج کنن. -

 ؟ یکن ینگاه م ندهی االن به آ نیو گفت: از هم دیبلند خند اریکام

 قشنگ باشه.  ندهیآ دی اره. چون گذشته و حال که قشنگ نبود شا -

 برم. خداحافظ. گهیخوبه که ذهنت روشنه. من د -

 خداحافظ داداش. باشه   -

 

 *** 

نارگل از جاش بلند شد و به سمت   هویکه  میخورد یشام م  میو داشت مینارگل نشسته بود با
 .دیدو ییدستشو
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 حالش بد شده بود. یانگار 

 بلند شدم و به سمتش رفتم.... یصندل  یاز رو یمجبور 

 

 شد؟  ینارگل چ  -

 خوبم..تو برو غذاتو بخور.  -

 بهش بندازه.  ینگاه هیو بهتر بود که ببرمش دکتر تا حداقل دکتر   اوردیپشت سر هم باال م نارگل

 

  نارویا اینارگل و گفتم: ب شیرو برداشتم و برگشتم پ ییرفتم تو اتاقش و مانتو  عیسر لیدل نیهم به
 . مارستانیب میبپوش بر

 ن...نه خ..خوبم. -

 . یخوب   یلیمعلومه که خ یزنی حرف م یکه تو دار  ینطور یا -

 

و بعد از   میهمراه خودم از خونه خارج شد عیدستشو گرفتم و مانتو رو دادم دستش و سر بعدشم
 .مارستانی ب نی تر کی حرکت کردم به سمت نزد میشد  نیسوار ماش  نکهیا

 

سرم بهش وصل   هیو بعدش هم   شی ازما یاول از همه نارگل رو برد برا مارستان،دکتریب  میدیرس یوقت
 کردن.

 

 .ادی بودم تا دکترش ب ستادهینارگل ا کنار

 .دی کش یحال بود که چشماشو بسته بود و اروم نفس م یانقد ب  نارگل
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 شد؟  یدکتر چ یدکترش اومد گفتم: خب اقا یوقت

 . فقط دچار ضعف شدن. ستین یچ یه -

 خب خدارو شکر.  -

 خانومتون رو. نیببر نی تونیسرم تموم شد م  -

 ممنون.  -

 

و با خنده   دمیرنگ کرده بود کش یموهاش که به رنگ اب   نیب  یرفتن دکتر به نارگل نگاه کردم و دست با
 هم شد رنگ مو؟  یگفتم: اخه اب

 دوس دارم. یگفت: من اب دهیبر دهیو بر دیخند  زیر

 

 

 《ونا وی》

 

 

 《:نارگلکاور》

زد که تونستم عشق رو با   یقیلبخند عم  دنمیپلکاش باز شد و با د یبودم که ال نیمب  یتماشا محو
 تموم وجود حس کنم. 

 جواب لبخندش گفتم: سالم خوابالو.  در

قرصا و سرم   نیبخاطر ا ستم،همشیگفت: من که خوابالو ن ومدیکه انگار از ته چاه م ییبا صدا نیمب
 . زننیهستش که بهم م ییها
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 . زمیعز دونمیو گفتم: م دستش گذاشتم  یخجالت دستمو رو با

 . یکن یم  وونهیمنو د یهات دار   یهم با دلبر  نجایو گفت: تو هم دیخند  نیمب

 بکنم؟  ینکنم واسه ک یگفتم: اخه واسه تو دلبر  یحالت لوس با

 . چکسیه -

 .گهیخب د -

 که..  ییروزا نینگاهم کرد و گفت: تو ا دوباره

خوام به   ی جان من نم   نیگفتم: مب عیسر نی هم یخواد از گذشته حرف بزنه و برا یزدم که م حدس
ام با تو فکر کنم. لطفا تو هم راحب گذشته و  ندهیخوام به آ یدرصد! فقط م  کی  یگذشته فکر کنم حت

 اتفاق هاش فکر نکن. 

 خانومم.   یشما بگ یرک حرفمو گفته بودم،لبشو تر کرد و گفت: چشم. هر چ یلیخ  نکهیا از

 بره.  جیباعث شد سرم گ یلحظه ا یبهم داد که برا ی)خانومم( حس  ی واژه

و بودنش وابسته شده بودم،بلکه    نیکردم. من نه تنها به مب یحس رو خوب درک م نیا یمعن
 دوسش هم داشتم.

 شم؟ یمرخص م ینگفته ک شکستن سکوت گفت: دکتر یبرا نیمب

 بهتره.  یدرمان باش  ؟تحتیتعجب گفتم: عجله دار  با

که بهش قول دادم تا زنگ بزنم به   ی. اخه از اون شب یدختر  هی یخوام زود تر برم خاستگار  یم -
 گذشته و واقعا شرمنده اش هستم. یل یباباش،خ

 

منتظره   ی.ول ستین  یبه شرمندگ  یاز ی و ن  ستنیاز شما ناراحت ن شونیخنده نگاش کردم و گفتم: ا با
 . شی خاستگار  یایو ب یکه خوب بش

 نجا؟ ی و گفت: بابام و خاله ام هستن ا دیخند  نیمب
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 رفتن.  شبید یعنیما.   ینه. رفتن خونه  -

 اها. -

  میتختو تنظ نیو همون لحظه گفت: ا کنهی سخت نگام م یل یبهش انداختم که متوجه شدم خ ینگاه
 . نمتی کن که بتونم راحت بب

 جفت چشمام.  یبه رو -

چونه ام و  ریبلند شدم و تختش رو درست کردم و نشستم رو به روش و دستمو گذاشتم ز بعدشم
 گفتم: حاال نگام کن. 

 مارستان؟یپکرد گفت: چند روزه که هستم ب یکه نگام  م ینطور ی هم نیمب

 هفته. ۳حال زار گفتم: حدودا  با

 گرد شده نگام کرد و گفت: واقعا؟؟ یبا چشما نیمب

 اوهوم.   -

 

 

* 

 

 . یالزم باشه مرخص بش گهیکرد و گفت: خب فکر کنم د نهیرو معا  نیمب  دکتر

لباس خوشگل   هی دیکنم با که من بشنوم گفت: فکر  یلب جور  ریهمون لحظه نگام کرد و ز نیمب
 . یآماده کن یخاستگار  یو خودتو برا یر یبگ

 . یشیکنم و مرخص م  یات م نهیکه دوباره دکتره گفت: فردا صبح بازم معا دمیخند  زیر
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خوشحالم که خوب   یلینگاه کردم و لب زدم: خ  نیبه مب یاز اتاق خارج شد که با خوشحال  بعدشم
 !یشد

 نیاونم تو ا یکن یشوهر م  یچون دار  یشما خوشحال  ؟یزد و با خنده گفت: الک  یچشمک نیمب
 که شوهر کمه.  تیوضع

 . یبد یل یگرد شده نگاش کردم و گفتم: خ  یچشما با

 . یکرد ینم هیبرام گر یها یو ها یکرد یام وگرنه تو منو انتخاب نم  ینه من عال  -

 کردم؟  یم ه یگر یها یواست ها ی دون یو گفتم: اونوقت از کجا م  دمیخند  نیمب  یها یشوخ نهمهیا از

 خاله ام گفت.  -

 مردم چقدر دهن لق شدن. -

 . میرومو ازش گرفتم که باعث شد هر دوتامون بخند بعدشم

 

 ******* 

 هم کردم. میمال شی ارا هیو  دمیپوش دیمانتو زرد و شلوار و شال سف  هیذوق  با

 خونه اش.  مشیببر میخواست یشد  م  یمرخص م نیامروز مب اخه

 

 کردم.  یخواستم بکنم، فکر م یکه م یکردم به کار  یم  یرانندگ نمیکه با ماش ینجور یهم

 

 راه افتادم. نیبه سمت اتاق مب  ی شدم و با خوشحال  مارستانیوارد ب  عیمارستان،سری ب دمیرس یوقت

 

 . اریو کام  ای وان یهمه بودن. حت نیاتاق مب  تو
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 کردن و منم سالم کردم. یورود من همه سالم با

 . میکرد یمعلوم م  یخاستگار  خی تار میاالن داشت نیجان هم  ونای: ونیمب  پدر

 

 . نی.سرمو انداختم پاستادمیو ا نیکنار مب  دمیلحظه رس همون

 .انی جمعه م ی: برابابا 

 تکون دادم که مامان گفت: انشااهلل خوشبخت بشن.  سرمو

 

 انشااهلل...: نی مب ی خاله

 که زل زده بود بهم نگاه کردم.  ن یزدم و به مب یلبخند

 جاش نبود.  نجای...ای و نگاش کنم ول  نمیداشتم تا ابد بش دوست

 .نجایگفت: چخبره ا میرو شلوغ کرده بود نی همه ما که دور مب  دنیورود  دکتر و د با

 . نیاتون رو انجام بد نهی. راحت معامی: ما همه آشنا اریکام

 . اری داره کام یو گفت: اخه چه ربط دیخند  ایوان

  نیایب نهی . بعد از معارونی ب دیکه همراه دکتر اومده بود گفت: بفرما  یکه پرستار  میدیخند هممون
 . نشیتا ببر  نیبهش کمک کن 

 

بود که   یبود نگاه کردم و به نظرم موقع خوب  ستادهیا ای که کنار وان  اریاز خروجمون از اتاق به کام بعد
 و ازش کمک بخوام. هیگفتم قراره برم ترک یبهش م 

 

 ؟ی ای لحظه م هی اریکام -
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 راه افتادم و اونم اومد. مارستانیب اط ی به سمت ح بعدشم

 

 با تعجب گفت: جانم؟  اریکام اط ی تو ح میدیرس یوقت

 .یخاستگار . تا قبل از مراسم هیخوام برم ترک  یمن م -

 ؟ یچ  یبرا هیاب دهنشو قورت داد و گفت: تو حالت خوبه؟ ترک اریکام

 حرف بزنم. اریخوام با مه یم -

 چرا!؟ ار؟؟یمه -

کمکم   دیحرف بزنم،تو هم با اریو با مه هیخوام برم ترک یتونم بهت بگم که م یحد م   نیتا هم اریکام -
 . یرو بد اریمه یو ادرس خونه  یکن

 ب؟ ی کشور غر هی یبر   یتون یم ییتنها یعنی -

 .ستمی بچه که ن -

 . امیخب. خودمم همرات م  یل یخ -

 خوام مزاحم تو بشم..   ینم -

 .یبزارم که تنها بر   تونمی. من خودم نمستیبحث مزاحمت ن -

 نفهمه.  یباشه. فقط...کس  -

 میقا ویکه همه چ یچند بار  نینکن. ا میقا یرو از کس  یز یچ گهینفهمه؟ درضمن د یکس شهیمگه م -
 خودت!  یدردسر درست کرد برا یکل یکرد

 

 کنم.  د یبود و باعث شد سرمو تکون بدم و حرفشو تا اریبا کام حق
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 شد.  یم  یهمراه نیو بابا به سمت ماش اریکام یتموم شده بود و حاال توسط کمک ها نی مب یکارا

 خوشحال بودم که حالش به طور کامل خوب شده بود.   یلیخ

 شکر داشت.  یجا واقعا

 که کرده بودم رو هم بکنم. ینذر  یکارا هیبعد از برگشتنم از ترک دیبا

 سرم شلوغه!  یل یروزا خ نیا یانگار 

 

خونه و باالخره بعد از    میهم رفت شش،مایخونه اش و خاله و پدرش موندن پ  می رو رسوند نی مب یوقت
 حموم کردم.  ی رفتم حمام و حساب  یمدت طوالن هی

 . نیو رفتم پا دمیلباس مرتب پوش  هیهم موهامو سشوار کردم و  بعدش

 

 . مگه نه؟؟ یداشت یروز عال  هیزد و گفت: باالخره  یلبخند دنمینشسته بود با د  منینش یکه تو مامان

 بود.  یروز خوب یل یشوق گفتم: اره. خ با

 روزات خوب باشه دخترم. ی: انشااهلل همه بابا 

 بابا که پشت سرم بود نگاه کردم و گفتم: ممنون بابا جون.  به

 

 

 .میدید لمیو ف ونیز یتلو یپا میو بعدش نشست میکنار مامان و بابا عصرونه خورد در

 کنم. ینگاه م لمیبود که منم نشستم کنار خانوادم و دارم ف  یبه قول مامان امروز روز عال دیشا
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 《ونایو و  ای: وانکاور》

 《ن مبی》

 بودم که خاله برام آورده بود.  یا وهیبودم و مشغول خوردن آبم  دهیتخت دراز کش یرو

 

 رو گرفتم؛  ونایو یبرداشتم و شماره  مویکه به سرم زد گوش یفکر  با

 .نی سالم مب -

 ؟ ی.خوبزمی سالم عز -

 ؟یبهتر  ؟یقربونت تو خوب -

 و بد بود؟  دیتو رو شن  یصدا شهیمگه م -

 هرگز! -

 من! شی ..پنجایا ایو باعث شد بخندم و بگم: خواستم بگم ب دیخند بعدشم

 .امیم گهیساعت د هیاوم،خب تا  -

 . فعال. زمیباشه عز -

 فعال. -

 

داره   ونایو به خاله و بابا بگم که و نیتخت بلند شدم تا برم پا   یاز رو ،ارومیاز قطع کردن گوش  بعد
 .ادیم
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 خوند.  یتو حال خاله نبود و فقط بابا نشسته بود و داشت روزنامه م دمیرس یوقت

 بابا؟ پس خاله کو؟  -

 پسرم.  رونی رفته ب -

 . نجایا ادی داره م ونایاهان. و -

 باشه.  -

 

* 

 

 به خودم انداختم و بعدش رفتم و در رو باز کردم. نهیتو ا ینگاه فونیزنگ ا یصدا با

 ست؟ ین یکه دستش بود اومد و گفت: کس  یبا ظرف ونایو

 و فقط بابام هست.   رونی خاله رفته بود ب -

  یپخته بودم و م کیاومد داخل ظرف رو گرفت سمتم و گفت: برات ک یسرشو تکون داد و وقت ونایو
 برات آوردم. نجا،خودمیا  ایکه ب  یگفت یول ارهیخواستم بدم بابام برات ب

 .یبه فکرم نکهیبهش زدم و ظرفو ازش گرفتم و گفتم: ممنون از ا یلبخند

 جا. اون  ستین یم،کس ینیتو هال بش میگفتم: بر عیزد و سر یق یلبخند عم ونایو

 

 باهات حرف دارم.  یبهم کرد و گفت: کل   ینگاه ونایو می مبل نشست یرو یوقت

 خوام نگات کنم.   یم یمنم کل -
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 بعدش گفت: خب حرفامو بگم؟؟ یاول تعجب کرد ول ونایو

 . زمی اره عز -

 ،منیتا شوک برگشت ۳بد شد و بعد از   یلیکه حالت خ  یدست دست گفت: اون روز  کمیبا  ونایو
 رفتم امامزاده و نذر کردم.

 .میکه کردم رو انجام بد  یاون نذر  میبر یخوام که بعد از خاستگار  یم

 . میکن یم نکارویخوبه. حتما ا یل یخ -

 

خوام از حرفام به گذشته و اتفاق هاش اشاره کنم اما   یگفت: نم یمکث کرد و بعدش با لبخند کمی
  ازیکه حس کردم به وجودت ن  یمن بهت وابسته شدم تا روز  ا یو وان اری کام یبعد از اون شب مهمون 

 دارم.

 تونم دوست داشته باشم. یکه افتاد بهم اثبات کرد واقعا م  ییخب اتفاق ها یول

 

 ادامه بده خوشم اومد. ی نجور ی سرمو و گفتم: هم ریگذاشتم ز دستمو

 و مهم رو بگم.  یحرف جد هیخوام   یکرد و گفت: م یو با نوک انگشتاش باز  دیخند ونایو

 بگو.  -

 حرف بزنم.  ار یبا مه  هیخوام برم ترک  یمن م -

 

 اخم سر جام نشستم و گفتم: خب؟  یکم  با

  اریکه فقط خودم و مه گهید یحرفا   یبگم و کل  کیخوام بهش بابت ازدواج و پدر شدنش تبر یم -
 . میفهم یم
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 ؟؟ یکه به من بگ س ین یاز یاونوقت ن -

 من با خودشه. یگذشته  انیکه باهاش دارم،پا یینگران نباش. حرفا  نیمب -

 

 د.چند ماه سرم اومد تاوان بو  نیکه تو ا ییکرد و گفت: تموم بال ها مکث

 تاوان؟؟  -

  ییبزنم،به اتفاقا  اری که قراره به مه  ییخوام با حرفا ی. منم میشوخ کیگرفتن  ی اره تاوان. تاوان جد -
 بدم. انیپا وفتهیافتاد و م یکه بابت اون شوخ

 

 ؟یناراحت شد نینزدم که باعث شد با غم بگه: مب  یکردم و حرف نگاهش

 دلم. زی نه عز -

 .میگرد یو پس فردا صبح برم  می دار طیفردا صبح بل  یگفت برا  یم  اریکه کام  نجوری.ارمی م اریبا کام -

 !!!  یپس فردا که روز خاستگار  -

 .رسمیاره. نگران نباش، زود م -

 گه؟ یوقت د هی یبرا ش یشد بزار یحاال نم -

با گذشته و اتفاق    دیو با زارمی پا م یدیجد یو زندگ  ا ی که من به دن هی،روزی. روز خاستگار نینه مب -
 از اوناست.  یکی بود  نمونیکه ب  ییزای و چ ار یکنم که مه یهاش خداحافظ 

 

 نداره.  یناراحت شده بودم گفتم: اشکال  نکهیتکون دادم و با ا  سرمو

بود که  نیهم ا  لشیبود گوش دادم. دل دیتپش قلبم که شد یو به صدا نیزل زدم به کف زم بعدشم
 ترس تو دلم بود. 
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 بود!  ونایکه بابت نداشتن و یترس

 صدا زدنم توسط خودش جواب دادم:  با

 ن؟ یمب -

 جانم؟  -

 ؟؟ ینگام کن  یخواست یمگه نم -

  یز یکه زد فکر و از سرم پروند تا چ ییخواست نگاش کنم اما...اما حرفا یگفت! من دلم م یم راست
 خواستم! یکه م

 

  ییفکرا ،بای گشت یو برم  یرفتیکه م یوگرنه...تا وقت یزدم بهش و لب زدم: باز خوبه که دوسم دار  زل
 دادم. یقطعا جون م ومدیکه سراغم م

 . نیخدا نکنه مب -

 

 

انقد   یعنی. یکه اورده بود بخورم و با لذت بگم: وا یکی ارومم کرد و باعث شد خم بشم و از ک حرفش
 !دونستم؟یخوب بود و نم   تیآشبز

 لبخند گفت: نوش جونت.  با

 

 **** 

 مراقب خودت باش.  ونایخواست بره که گفتم: و ونایو

 بار سوم برگشت سمتم و گفت: چشم. یبرا ونایو
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 ؟یندار  یامر  گهید

 . برو!زمیزدم و گفتم: نه عز یلبخند

 

 خارج شد و رفت!  اطیدستشو تکون داد و از در ح  ونایو

 بود.  ونایدلهره که همش بخاطر و یوندم و کلدر اخر من م و

 

 《ونا وی》

 

 . هیکرده بودم تا اجازه بدن برم ترک  یهزار تا وعده و حرف مامان و بابا رو راض با

 ! نطوریکه فقط نگران بود و بابا هم هم مامان

 شد.  یکرد و نگران م یبود شک م یحق داشتن. هر کس البته

 مامان بمونه. شی ما تا پ یهم رفته بود خونه  ایوان

 

 بره فرودگاه.  میو گفت م یسوار اژانس شد اریبه همراه کام  نیکردن از مب  یاز خداحافظ بعد

 نشده ها! ریهنوزم د ؟یمطمئن یکه قراره بکن  یاز کار  ونایو گمیگفت: م  اریکه کام میراه بود یتو

 اونجا؟  میریم میکه دار  ی و نارگل نگفت  اریمن بابت کارم مطمئنم. تو فقط بگو به مه اریکام -

 نه نگفتم. -

 ممنون.  -

 نگاه کردم. رونی نزد و منم به ب  یخرف گهید اریکام
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 نیدرست پشت سر هم هستش و ا اریمن و کام یکه جا  میمتوجه شد میشد  مایسوار هواپ یوقت
 خوب بود.   یلیخ

 

 .هیترک میدیرس یم گهیساعت د ۴صبح بود و حدودا  ۹ساعت  طمونی بل

 

 یدر آوردم و اهنگ مویبرگشتم و گوش یحالم دگرگون شد اما زود به حالت عاد کمی  مای پرواز هواپ با
 گوش دادم. یهنسفر  ی لهیگذاشتم و به وس

 

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

 

 

 

 《ای و وان ونای: وکاور》

 . میشد ادهیپ  اریو به همراه کام رو برداشتم فمی ما،کینشستن هواپ با

  یگفت خونه  یرو داد که م یادرس خونه ا اریو کام میشد  یکردن راه فرودگاه سوار تاکس  یاز ط بعد
 . ارهیو مشترک نارگل و مه دیجد

 به اضطراب بود و تموم وجودم رو فرا گرفته بود.  هیبود که شب یچه حس  دونمینم
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خارج؟اونم با    امیبارمه که م نیاول  یدونست یگفتم: م اری نگاه کردم و با پوزخند به کام رونی ب یفضا به
 !یلیچه دل

ماه   یبرا یگفت: نگران نباش. انشااهلل دفعه بعد  اریگفتم که کام یدیاخرم رو با پوزخند شد ی جمله
 عسل. 

 

 . میدیرس  نیم ۵باال انداختم و بعد از  یا شونه

  دیسف یکه نما یشکل ییالیو یپول رو حساب کرد و بعدش به سمت خونه  اری کام میشد ادهی پ یوقت
 بزرگ بود راه افتاد. یداشت و حساب  یو کرم

 رو زد و نارگل جواب داد:  فونی ا اریکام میستادیدر ا یجلو یوقت

 خبر؟  یچطور ب ار؟؟؟یکام یوا -

 سالم. باز کن نارگل.  -

 

 وارد شد و بعدش من پشت سرش وارد شدم.   اریدر رو باز کرد و اول کام نارگل

ما  دنی و نارگل در رو باز کرد و با د میدیرنگ رس یبه در قهوه ا  یمتوسط اط ی کردن ح یاز ط بعد
 . نیو گفت: سالم خوش اومد دیخند

 

 اشتباه گرفته.  ا یکه نسبت بهم نشون داد باعث شد بفهمم که منو با وان یی رو  خوش

 جان؟  ا یوان  یاوند سمتم و خواست بغلم کنه و گفت: خوب نارگل

 . ونامیجلوش نگه داشتم و گفتم: و دستمو

 .یگفت:فکر کردم با زنت اومد  اریبعدش به کامشوکه نگام کرد و  نارگل
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 .میزن  یداخل بعد حرف م م یایحوصله نداشت گفت: بزار ب   ادیکه ز اریکام

 

 .میکنار رفت و ما هم وارد شد اریبا حرف کام نارگل

 

 ماهه اس. ۴داد که بچش حدودا   یبزرگ شده بود و نشون م کمینارگل  شکم

 

 کار داره.  اریبا مه ونایگفت: و اریکام مینشست منینش یتو یوقت

 . امیوقت نداشتم که ب وگرنه

 .  ستیخونه ن ار یخورد و گفت: اما مه  یکه درست رو به روم نشسته بود تکون نارگل

 ؟؟؟ یدار  یگفت: حاال کار مهم  یز یرو کرد سمتم و با اخم ر بعد

 اوهوم.  -

 خونه؟ ادی کلمه ام اکتفا کردم و بعدش گفتم: هر روز ساعت چند م نیهم به

 ۳: ساعت نارگل

  یدعوت کن  ییچا هیو اگر تو مارو به  میو ن  ۲انداختم و گفتم: االن ساعت   م یبه ساعت مچ ینگاه
 .اد یقطعا تا اون موقع م

 بزخونه بره.برداره و به سمت اش  ز یم یبود و باعث شد تلفن خونه رو از رو نیبراش سنگ  حرفم

 ه؟؟ یعصبان   ایترسه  یم  نی: ادمیپرس  اریتعجب از کام  با

 داره.  یچه حال  نینارگل قرار بده و بب  ی چپ چپ نگام کرد و گفت: خودتو جا اریکام
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  ؟یجان. خوب  ونایبود:)سالم و نیبرام اومد و از طرف مب  یامی کردم که پ ی فکر م اریحرف کام  به
 ( ؟یدیرس

 .( زمی کردم:)سالم.اره عز پی تا عیسر

زنگ خورد و اونم پا شد و رفت تا صحبت    اریکام  یرو گذاشتم کنار و همون لحظه گوش  یگوش بعدشم
 کنه.

 

 به اطرافم نگاه کردم و کل خونه رو از نظر گذروندم.  اریرفتن کام با

 خونه قشنگ بود.  یداخل یو هم نما ونیدکوراس هم

 بود.  یو شکالت  یو کارامل  یکرم یبه رنگ ها منیهال و نش کل

 

 نگامو از اطرافم گرفتم و دوختم به نارگل.  منیورود نارگل به نش با

 

 .د یو ظرف شکالت رو گذاشت جلوم و گفت: بفرما ییچا وانیل نارگل

 .ممنون  -

 . نیزل زد به زم یگرفته ا  ی افهیرو به روم نشست و با ق  دوباره

 

 خوام گذشته رو تموم کنم. یندارم و فقط م   اریبا مه یحت کنم که کار را الشویگفت خ  یم حسم

 بگم.  کی رفت تبر ادمی یلب زدم: راس نیهم یبرا

 . مبارکه

 به شکمش اشاره کردم که گفت: ممنون. بعدشم
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 گم؟ی درست م ؟یتو نگران  -

 من؟؟  -

که   یمنه. من فقط اومدم که به گذشته ا ینگام کرد که با لبخند گفتم: فردا شب خاستگار  یجور  هی
 . میبرس مونیزندگ یبه ادامه   اریبدم تا هم خودم و هم مه انی پا میداشت اری من و مه

 یم دیباشم،تو نبا   اری بودم که با مه  نجایبا ارامش نگام کرد که ادامه دادم: درضمن،اگرم من ا نارگل
 !ی. اخه حکم تو باالتر از منه،بچه دار یدیترس

 گرفتم. درسته؟ یحکم عشق رو نم  یجا چوقت ی ه یزد و گفت: ول یز یپوزخند ر نارگل

 

رو فراموش کردم و از گسترش   اریمن که عشق مه  ی. ول یگ ینگاش کردم و گفتم: درست م قیعم
 کردم. یر یجلوگ  شترشیب

 . دونمیرو نم   اری مه یتو اره.ول  -

 که داره؟ ییبه تو نگفته از حس ها یعنی -

 رو با من و بچه اش باشه.  شیزندگ یخواد ادامه  یگفته که م  یدر حد یعنیگفته.  -

 

 . نیدادم و گفتم: انشااهلل خوشبخت بش هیزدم و به مبل تک یلبخند

 فراموشم کرده.  ارمینگام کرد که گفتم: مطمئن باش مه یسوال نارگل

 کنم. یگفت: من باز م اریکه همون لحظه زنگ در خورده شد و از اونور کام نیسرشو انداخت پا  نارگل
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که استرس   ستیکه انگار استرس گرفته بود نگام کرد که نگاش کردم و گفتم: برات خوب ن  نارگل
 . یداشته باش

 

 بشه. وارد   اریبا حرفم اروم شد و منم از جام بلند شدم و منتظر موندم تا مه  نارگل

 

 . نیمن فقط تونستم سالم کنم و سرمو بندازم پا دنیو تعجبش از د   اریورود مه  با

 

  دیچرخ  یمن و نارگل م نیب اری بود و نگاه مه ستادهیکنار ا  هی اریکه کام یطور  هیثان ۵حدود  دیشا
 جو عوض شد. اریگذشت و بعد توسط خود مه

 . ارنیناهار غذا ب یجان زنگ بزن برا ن؟نارگلیای که قراره ب  نی. چرا هماهنگ نکردنی: خوش اومداریمه

 . میومدین ی مهمون ی! ما برااری: مهاریکام

گذاشت رو مبل و رو به نارگل گفت: برو تو اتاقت   فشوی کرد و بعدش ک  اریبه کام  ینگاه اریمه
 . زمی استراحت کن عز

سمت    داد،رفتیم یخوب  یهم بو اریمه یمن قانع بود و حرفا و رفتارا یبا حرفا نکهیبخاطر ا نارگل
 اتاق و در اتاق رو بست.

 . میحرفات تموم شد صدام کن که بر  ونای . واطیتو ح رمی : خب من ماریکام

 باشه.  -

 

 ؟؟ ین یبش یخوا  یکرد نگاه کردم و گفتم: نم یحس نگام م یکه ب  اریرفت به مه   اری کام یوقت

 . یگفت باهام حرف دار  اریگفت: کام  اریش منم نشستم و مهنشست و بعد  اریمه
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 بود.  اریطلبکار بودن مه  لشیزدم که دل  یپوزخند

 ..یمرگ برد یرو تا پا  نی،مب یکشت ویک ی. تو یکه انگار طلبکار   یزنی حرف م  یجور  -

! لی البته با دل یو رفت یعاشقت شدم و بهت گفتم اما ولم کرد یروز  هینزد که ادامه دادم:  یحرف اریمه
و بازم با   رانیا یایراحت ب  یتونست یبه من دار  ییحس ها هی یدیبعدش که به قول خودت فهم 

 !لیدل

 !لی و با دل  هیترک  ی،برگشتیاون کارا رو کرد یبازم وقت و

تو   یکل زندگ یعن یسوم هم نارگل بود.  لیدل نی دوم هم نارگل و همچن لیاول نارگل بود و دل لیدل
کنم   رونتی که باعث شد زود تر فراموشت کنم و از دلم ب یلیاز دال یک ی دیوابسته بود به نارگل. شا

 بود.  نیهم

 

 نگاهم کرد و گفت: خب؟؟  اریمه

  چارهی کار رو فقط با دل منه ب نهمهیا یتونیو م یدار  یچقد دل بزرگ دم یکه فهم یاون روز  -
 بزارم.  یدیجد یزندگ  یو پامو تو رونی ب امی گرفتم صد درصد از گذشته ام ب  می،تصم یبکن 

خوشبخت بشم و تو هم نارگل رو خوشبخت کن. اون ..دلش  نیبا مب  دوارمی تا بگم ام نجامیا االنم
 .  دمیامروز فهم  نی هم نویکه،ایکوچ

 کردم تو هم فراموشم کن.خواستم بگم که فراموشت  نیهمچن  و

 

 بمون منم حرفامو بگم. ؟یگفت: حرفاتو زد اریجام بلند شدم تا برم که مه از

 

 . رهنشیپ یو زل بزنم به دکمه  نمیاش باعث شد بش جمله
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رو از خودم   ییکارا نیخودمم توقع همچ یو حت مونمیکه کردم پش  یی: من بخاطر کارااریمه
 نداشتم.بابت نارگل هم الزمه بگم که

 کنم چون بچه داره ازم. ی رو خوشبخت م  نارگل

 . یتو هم خوشبخت بش  دوارمیام

 

 بگم. خالصه مبارکه . کیبچه دار شدن شما رو تبر نیا ره یم ادمیو گفتم: همش   نیانداختم پا سرمو

 کن.   ین از نارگل خداحافظ سرشو تکون داد و منم بلند شدم و گفتم: از طرف م اریمه

 بلند شد و گفت: حتما.  اریمه

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 

 از دوشم برداشته شد.  ن یبار سنگ  هیانگار  اریمه یخروجم از خونه  با

 .ونایگفت: مژده بده و دنمیبا د اریکام

 شده؟  یگفتم: چ  کسل

  ،گفتنیو چون بردنش سونوگراف مارستان یبردش ب نایبد حال بود مامان م ایوان  کمی شی دو ساعت پ -
 بچه دختره.

 ! مبارکت باشه.یاله -

 کارت تموم شد؟  یممنون.راس -

 .ا ی منتظرتم ب رونی اره.ب -

 باشه.  -
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 ...ادیب  اریتا کام   ستادمیکنار ا  هیو  رونی کنه و منم رفتم ب یرفت داخل که احتماال خداحافظ  اریکام

 

 

 

 

 《ونای: وکاور》

 《ارمهی》

که به چشمم خورد  یز یچ ن ی وارد شدم اول یرفتم سمت اتاق نارگل و وقت  اری و کام  ونایرفتن و با
 صورت پر از اشک نارگل بود. 

 

 شده؟  یشوک کنارش نشستم و گفتم: چ با

 نه؟؟  یهنوزم دوسش دار  -

 .؟؟ یکرد یفکر  نیکردم و نگاش کردم و گفتم: چرا همچ  زیر چشمامو

 زد! یداد م شیدیکه د یموقع ا افتیق -

و باهام    نجایا ادیتونه ب  یم یسر دادم و بعدش گفتم: من فقط شوکه شده بودم که چجور  یا خنده
 حرف بزنه. 

و   یکن هی گر ینی و بعد بش یروگوش بد میکه زد ییحرفا  یتونستینگام کرد که گفتم: م دیبا ترد نارگل
 !یغصه بخور 

 .میغذا بخور  میهم برو صورتتو بشور بعد بر حاال
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 بشم.  ییهوا یکیهر روز واسه  ستمیبلند شد که لب زدم: بچه که ن نارگل

 . یگیبهم م توی : ممنون که واقعنارگل

 

 

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 《ونا وی》

  یساعت بود که فقط فکر م هیحدود  دیبودم و شا دهیتخت هتل دراز کش  یعصر بود که رو ۶  ساعت
 کردم. 

 هم تو اتاق خودش بود.  اریکام

 

 که حال و هوام عوض بشه.  ییجا ه یخواست برم  یم دلم

 رو گرفتم؛   اری کام یبرداشتم و شماره  مویگوش

 ونا؟ یو هیچ -

 کردم!؟   دارتیباعث شد بخندم و بگم: ب  نی زد که خواب بود و هم یداد م صداش

 . بخشمتی اشکال نداره م یول یکرد دارمیب دمید یم  یداشتم خواب خوب  -

 . رونیچه پر رو.پاشو منو ببر ب -

 چرا؟  رونی ب -

هتل؟ مگه    یفقط منو آورد نجاینزاشتم حاال که اومدم ا   رونی پامو ب رانیتمام عمرم از تهران و ا یتو -
 ام؟ دهیهتل ند

 خب. اماده شو .فعال. یل یخ -
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 فعال. -

 

و   نیشلوار ج  هیو بازش کردم و   کمیو رفتم سمت چمدون کوچ دمیاز جا پر یقطع کردن گوش  با
 هم زدم.  ملیرژلب و ر هیو  دمی هم پوش مویو در اخر شال و کفش مشک دمی پرنگ پوش یآب کیتون

 

 . میاومد و با هم راه افتاد اریکام تیمنتظر موندم که در نها نی م ۲ حدود

 

 خودم خاموش شده.  یبزنم اخه گوش  ا یزنگ به وان هیبده من   تویگوش اریکام گمیم -

 باشه.  -

 رو گرفتم و گذاشتم دم گوشم؛  ایوان یشماره  عی سر شیگرفتن گوش با

 ار؟ یالو کام -

 ؟؟؟ ی. خوبسالم خانوم مادر  -

 ؟ ی.ممنونم تو خوب زمی سالم عز -

 ممنون. مبارکا باشه.  -

 . زمی عز  یمرس -

 م؟ یری برات بگ یالزم ندار  یز یچ -

 فردا شب. ر،واسهینه گلم. فقط واسه خودت لباس بگ  -

 . زمیعز رمی گ یحتما م -

 ؟ یندار  یخب کار  -
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 نه فعال خداحافظ. -

... 

بزرگ که معلوم  یپاساژ ها یسر  هیبه  میدیو همون موقع رس اریدادم به کام ویمکالمه ام گوش  انی پا با
 هستش.  دیبود اون اطراف مرکز خر

 

 یسورمه ا رهنی پ هیمامان و   یرنگ برا یکت و شلوار کرم هیپاساژ ها فقط  یبا دور زدن تو لیاوا
 . دمیبابا خر یبرا

 

 . یسخت پسند  یل یتو خ ونای : واریکام

 فردا بپوشم.  یبرا یاوهوم. خب برام مهمه چه لباس -

 .شه یبا لباس تو که نظرش عوض نم  نیاخه مب. گهید ری بگ یز یچ هی -

 تا..   رمیلباس خوب بگ هیو گفتم: کال دوست دارم  دمیخند

 گذاشتم و زل زدم به لباسه...  مهیلباس ن  هی دنیام رو با د جمله

 بود.  یبا شلوار ساده و گشاد صورت   یطرح دار صورت زیشوم هی

 به دلم نشسته بود.  یلیخ

 ؟؟یانتخاب کرد: باالخره اریکام

 داخل.  میاره بر -

 

بلوز   ه یدور زدن،  یو بعدش با کل میکردم لباسه رو گرفت تیو اعالم رضا دم یلباسه رو پوش یوقت
 دختر قشنگش.  یهم برا یصورت یلباس نوزاد هیگرفتم و  ایوان یبرا کی و ش  یمجلس
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 کرد. دیخر ایخودش و وان  یبرا کمیهم  اریکام

 

 شد؟ یچ یدیگفتم: اخ اخ. د نیمب یاور  ادیکه با  میشد یاز پاساژ خارج م  داشتم

 شد؟  ی: چ اریکام

 .دمینخر  یز ی چ نیمب  یبرا -

 شبه.  ۱۰نگاه به ساعت بنداز،ساعت   هی م؟یبگرد دیخدا. باز با ای -

 کنم.  دیخر نیواسه مب  دیهم باشه من با ۱۲ -

 هم دنبالم اومد. اریمردونه بود و کام یکه لباسا یراه افتادم سمت  بعدشم

و بعدش خسته و کوفته  دمیبراش خر  یرنگ یو بلوز سورمه ا یمشک  نیشلوار ج   هیگشتن  یاز کل بعد
 رستوران.  میرفت

 

 بخوابم.  نجایخواد هم یگفت: انقد خسته ام که دلم م اری و کام  میخوشمزه تو رستوران خورد یغذا هی

 د؟؟ یمن بود که کل بعد از ظهر رو خواب یگرد نگاش کردم و گفتم: عمه  یچشما با

 خسته شدم.  یلی،خیپاساژ دور داد یکه تو منو تو ی: به خدا اونطور اریکام

 ! یوقت خسته تر نش هی یوا -

 نکن.  یبلبل زبون  می که بلند شد و گفت: پاشو بر دمیخند بعدشم

//////// ////// //// ///////// ////// // / 

 برم .  اریشد و باعث شد با لبخند زود تر از کام   یکی  نیمب دنیهامون با د لیوسا گرفتن

 . گهیهمو د میدید  یم نجا؟شبیا یشدم گفتم: سالم. چرا اومد  کینزد نیبه مب  یوقت
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 . نمتیکه بب امی.گفتم باوردیسالم. دلم طاقت ن  -

 ؟ یگفت: سالم. خوب  یاومد و با تک سرفه ا اری زدم که کام یلبخند

 گفت: سالم ممنون. ییبا خوش رو نیمب

 . میاوردم بر نیماش من

 به زور نشست عقب و من هم نشستم جلو. ارین،کامی ماش شیپ  میدیرس یو وقت میهم راه افتاد با

 

 . دمیفهم  یکه هر دفعه من مکرد  ی نگام م یچشم ر یز یکرد و هر از گاه یم یبا ارامش رانندگ نیمب

 

و گفتم: شب  نیرو کردم سمت مب  عیشد و منم سر ادهیپ  اری خونمون،کام  شیپ  میدیرس یوقت
 . نمتیبیم

 شدم و دستمو براش تکون دادم و اونم رفت.  ادهی زد و بعدش پ  یچشمک نیمب

 شد.  یکه از شدت خنده داشت منفجر م اریرفت نگام افتاد به کام یوقت

 چته؟ -

 خنده دار بود  یل یخ -

 خنده.  ری زد ز بعدشم

 داخل.  نیایبه جاش زنگ در رو زدم و مامان جواب داد:سالم ب  یخندم گرفت ول  خودمم

 

 .م یوارد خونه شد اریدر باز شد من و کام یوقت
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 *** 

 

 .نی ریهاتون رو بگ یسوغات ن یایمامان،بابا ؟ ب -

 

 کنن.  یهنوز منتظرن و نگام م دمیهاشون رو دادم که د یو بابا که نشستن،سوغات مامان

 جانم؟؟  -

 شد؟ ی اونجا چ ی: رفت مامان

 .یکه بگ  می: ما منتظربابا 

بشه؟ با گذشته  نی خواست یم یهم نگاه کردم و گفتم: چ  ایو وان  ار یهر چهارتاشون که شامل کام  به
 م. کرد یخداحافظ 

 و بابا فقط نگام کرد. دیکش یقینفس عم  مامان

لباس   ه یدختر خوشگلت هم  ی و کوچولوش رو هم دادم و گفتم: برا ای وان ینکردم و سوغات  یتوجه 
 . دمیخر یگوگول

 برام فرستاد و گفت: ممنون. یو بوس دیخند  ایوان

 . میایشب ب  یخونه برا میبر ای من و وان نی: خب اگر اجازه بداریکام

 پسرم.  نی: بربابا 

 

 رفت.  اریمانتو و شال به همراه کام دنیبعد از پوش  ایکردن و وان یخداحافظ  ایو وان  اریکام

 رفتم تو اتاقم تا استراحت کنم.   یبا خستگ منم
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 ____________ 

تا   نهیو نشستم جلو ا دمیبرداشتم و پوش  ریحر دیشال سف هیشال هام   نیب دم،ازیلباسم رو پوش یوقت
 کنم.  شیارا

زدم و در    یرژگونه و رژلب کالباس  یکرم پودر به عالوه  ه یو ساده بهتر بود پس  میمال شینظرم ارا به
انداختم  نهی آ ینگاه رو به خودم از تو نیدوش گرفتم و اخر میشگیهم زدم و با ادکلن هم  ملیر هیاخر 

 !یلب گفتم: به به چه عروس  ری ز تی و از سر رضا

 

 و از اتاق خارج شدم. دمیخند  میپر رو  نهمهیا به

  یبود و داشت به خدمتکار م  دهیرو پوش   یمامان که همون کت و شلوار کرم  شیاز همه رفتم پ اول
 هارو کجا بزاره. ینیری ها و ش وهیگفت که م

 

 !نمیبغلم بب   ایزد و دستاشو باز کرد و گفت: ب  یکه نگاهش به من افتاد لبخند مامان

گوشم گفت: انشااهلل خوشبخت   ری رفتم تو بغلش و اونم سفت بغلم کرد و بعدش ز اقیبا اشت منم
 مادر.  زیعز یبش

 

 و گفتم: لباسم چطوره؟؟ دمی دور چرخ  هیزدم و ازش جدا شدم و  یلبخند

 . ادیبهت م یل ی. خزمی عز یعال  -

 ممنون.  -
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 م؛ یکه زد باعث شد هم من هم مامان بهش نگاه کن یبا حرف   بابا

 ها! می . ما هم آدمنیدیو م ن یریگ یم ی: مادر و دختر چه دل و قلوه ابابا 

 : حسود!مامان

 بابا جون. یو گفتم: شما که تاج سر  دمیخند

 

  یم یگفت: خب چ ای و وان میهر سه تامون سالم کرد اری و کام ای و وارد شدن وان یباز شدن در ورود با
 ؟  نیگفت

 .شهیم  تیهم حسود م،توی. االن به تو بگگهید یچی : همامان

 ان؟؟یم  یداماد عاشق و خانوادش ک نیگفت: ا اریو بعدش کام دیبه خصوص بابا خند هممون

 . انیاالن م گهی،حتما د۶کرد و گفت: االن ساعت  وارید یبه ساعت رو ینگاه مامان

 ارم؟ ی ب ییچا  دیزار گفتم: من با با

 .میواست بخند  اری : بله صد البته.چقدم  که من و کاما یوان

 . نینکن تی که مامان گفت: ِا دخترمو اذ دیخند  ایهم پشت بند حرف وان اریکام

 

 ادبا.  یکج کردم و گفتم: ب افهیق

 مثال با قهر رفتم تو آشبزخونه... بعدشم

 

 . ایب  ونای خورده شد و مامان گفت: و فونیلحظه بود که زنگ آ همون
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 استرس داشتم و البته حق داشتم. یانگار 

 

اومد داخل و با هممون سالم و احوال  یقهوه ا پیاول از همه پدرش  با ت میستادیدر ا یجلو یوقت
دختر خالش بود و بهش   یدختر که انگار  هیو  یو بادمجون  یکرد. بعدش خاله اش با لباس کرم  یپرس

 ساله باشه اومدن. ۱۸خورد   یم

 ؟ ییهم اومدن که مرده رو به من گفت: عروس خانوم شما گهیمرد و زن جوون د هیاز اونا  بعد

 بله. -

 هم خانومم هستش. شونیتم. و اهس نیمب  یمن عمو-

 هستم.   دایدستشو جلوم دراز کرد و گفت: آ خانومه

 خوشبختم.  -

رو داد دستم    دیو سف یصورت یپر از رز ها یوارد شد و دسته گل  نینفر مب نیهمون اخر ای از اونا  بعد
 لب گفتم: ممنون. ریو منم ز

 

 

  یلیداشت خ  یاشبزخونه نشسته بودم و مراسم خاستگار  یهال نشسته بودن و منم تو یتو همه
 ما خشک شده ها. یگفت: بابا گلو نیمب یرفت که بابا  یم شی خشک پ

 . اری ب ییجان چا  ونایو مامان گفت: و دیخند  بابا

 

 آماده کرده بودم.  ینیس یکه تو یی ها وانیل یتو ییچا  ختنیکردم به ر شروع

بسم اهلل به سمت هال رفتم و اول از    هیرو گرفتم و با   ینی شد،س ییها پر از چا وانیل یهمه  یوقت
 رو گرفت.   ییتشکر چا هیو اونم با  نیمب ی بابا یهمه گرفتم جلو
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 اشاره کرد و گفت: اول اقا داماد.  نیبا چشم به مب یول  نیمب یعمو  یرفتم جلو بعدشم

گرفت   یرو م  ییکه چا ینطور یبرداره که اونم هم ییو خم شدم تا چا نیمب یزدم و رفتم جلو یلبخند
 تشکر کرد. 

 دادم و کنار مامان نشستم. ییبه همه چا خالصه

 

تا سکه   ۱۰۰۰خوبه  میکه با فکر کرد یا هیخورد گفت: مهر  شیاز چا کمی نکهیبعد از ا  نیمب یبابا
 هستش.

 . نیبگ نیدار یا گهیاگه شما نظر د حاال

 

 .  دینگاه کردن و بابا گفت: بزرگوار گهیو مامان به همد  بابا

 روز باشه. هی یدوست داشت که عقد و عروس نی: مب ن یمب یبابا

 ! ستین یعروس خانوم راض  یمتوجه شد و گفت: انگار  نیمب ینگاه کردم که بابا  شوکه

 ؟ یدار  یتو مشکل ونای بهم کرد و بابا گفت: و یق ینگاه عم نیمب

 تعجب کردم.نه. فقط  -

 . میکن نییتع  یعروس یبرا  خیتار هی میتون  یخب. پس حاال م   یلی: خ ن یمب یبابا

 . گهیماه د کی  یعنیمهر خوبه.   ۳۰: به نظر من  مامان

 اماده کرد؟ ویهمه چ شهیماه م  ۱تو  نی کن یکه ساکت بود به حرف اومد: شما فکر م  نی مب ی خاله

پرم وسط بحث   یکه م دیگفت: ببخش نیبگه که مب ی ز یباال انداخت و خواست چ  یشونه ا مامان
انجام   نهیهاش رو که مهم تر  لیخونه و وسا  یهستش چون من کارا یخوب  خی به نظرم تار یشما ول 
 دادم.
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 گفت: پس مبارکه. نیمب  یزد و بابا  یبا تعجب نگاش کردم که لبخند گهید واقعا

 خورد گفت: مبارکه.  یم  وهیمکه تا االن فقط داشت  ایوان

 رو برداشت و به همه تارف کرد.  ینی ریهم ش اریدست زدن و کام همشون

 

 

 《ونای: مدل لباس وکاور》

 گفتم و رفتم تو اتاقم. ری شب به خ یحرف  چیو خانوادش من بدون ه  نیرفتن مب با

 کنم فکر کنم. یشروع م  نیبا مب گهیماه د کیکه از  یدیجد یداشتم تنها باشم و به زندگ  ازین

 

 رو تخت... دم یعوض کردم و دراز کش یبلوز و شلوار طوس هیوارد اتاقم شدم لباسم رو با  یوقت

 رو ندادم..  نی مب  یافتادم که سوغات نیا ادیلحظه نگام افتاد به چمدونم و  همون

 . دمیبهش م  دیخر  مینداره،حاال فردا که قراره بر یاشکال 

 

 . دیتخت بلند بشم و بگم: بفرما  یدر باعث شد از رو یصدا

 

 اومد داخل و نشست کنارم.  ایباز شد و وان در

 

 برات خوشحالم.  یل یخ  ونایو -
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 کنم؟؟ یدارم شوهر م یسخت نهمهیچرا؟ چون باالخره بعد از ا -

  تر یگ یشوهر  نیهمچ هیگفت: نه. خوشحالم که  ایوان  یبود ول   یکه بفهمه شوخ دمیخند بعدشم
 . یشیاومده و واقعا باهاش خوشبخت م

 .نهیش یبه دلم م یل یخ  نیروبه روم نگاه کردم و گفتم: اوهوم. مب وارید به

 داشته باش.  ایح کمی از بازوم گرفت و گفت: حاال  یشگونین  ایوان

 ها خوشت اومد؟؟ یاز سوغات  یو گفتم: راس  دمیخند

 بپوشم. تونمیرو االن نم یدیکه برام خر یاون بلوز  یاره. ول -

 زنه؟؟ یرو شکمش و گفتم: لگد م  دمیانگشتمو کش نوک

 او تا دلت بخواد. -

 .طونهیو گفتم: پس ش دمیخند

 ! ادیز یل یخ -

 .. ایوان گمیم -

 جونم؟؟  -

 خوام.  یتو بود معذرت م یدردسر برا جادی باعث مزاحمت و ا میمدت کارام و کال کل زندگ نیاگر تو ا -

 ؟؟ یر یگ ی م تی حالل  یگفت: دار  یبا حالت شوخ  ایوان

 گفتم.  یا،جدینه وان -

مدت   نیهم یول  میهم نبود شیرو پ  یادیز ی. درسته سال هایو گفت: تو خواهرم   دیلپمو کش ایوان
 دوست داشته باشم. شتریب گهید یکم باعث شد از خواهرا 

 

 !ی شونه اش و گفتم: مرس یگذاشتم رو دستمو
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 رو صدا زد تا برن.  ایاومد و وان اریکام یام باعث لبخند دوتامون شد و بعدش هم صدا جمله

 کرد و رفت...   یهم خداحافظ ایوان

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

من و  یلباس برا  دیکارا رو به جز خر یهمه  بایتقر نیگذشته و من و مب  یهفته از روز خاستگار  کی
 .میخودش رو انجام داد

 کنم.   زشیخواد سوپرا یدلم م یل یخ  یلیهم تولدشه و من خ فردا

 دارم... از ین  ییزایکنم و به چه چ کاری چ دونستمینم اما

 

الزمه  یبرم بازار و هر چ دیشه،بایکه نم  ینجور یبابا،ا یلب گفتم: ا ری اتاقم بلند شدم و ز یصندل  یرو از
 رو بخرم. 

 

 هم زدم. یرژلب صورت هیو    دمیپوش یطوسو شال و کفش   یمانتو و شلوار مشک هی نیا بنابر

 

 گفت: کجا؟  یکه خونه بود و سوال دمیخواستم از هال بگذرم مامان رو د یوقت

کارامو انجام   رمیکنم.االنم دارم م زی تولدش که فرداست سوپرا یرو برا  نیخوام مب  یمامان من م -
 بدم. 

 . زمی خب برو عز یل یچقدر خوب، خ -
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 بود.  ییو طال د یسف کی ک هیکه کردم سفارش  یکار  نیاول

 باشه. یو طوس ییو طال دیسف  زیخواستم همه چ یم اخه

تا   ستادمیپاساژ ا هی یو بعد جلو نیو گذاشتم تو ماش دمیرو هم خر ییرایپذ  یالزم برا یها لوازم
 کادو بخرم براش...

 

 شد.  یم یقشنگ  یکراوات و ادکلن بخرم.به نظرم کادو هیداشتم  میتصم

 

 شدم و راه افتادم.  ن یو بعدش سوار ماش دمیرو خر نایهم پس

 خونمون.  ادی فردا شب ب نیتزئ  یکردن هم هماهنگ کردم تا برا یم  ییکه بادکنک آرا یمغازه ا هی با

 داشت.  یقشنگ یبود چون نما  یگرفتم عال یخونه م یپشت  اطیح  یتولد رو تو اگر

 

 مامان. شیراست رفتم پ کی خونه و  دمیظهر بود که رس ۲ساعت  حدودا

 

 . یخسته بودم گفت: خسته نباش یل یکه خ  دنمیبا د مامان

  نیو مب نجایا انیفردا شب ب  یتا برا میزنگ بزن  نیمب یبه خانواده  یممنون. خواستم بگم که چجور  -
 نفهمه؟

بود زنگ بزن   رونی کجاست. اگر ب  نیبب نی انداخت و گفت: اول زنگ بزن به مب ابرو هاشو باال مامان
 خونشون و به پدرش بگو.

 رو گرفتم...  نیمب یاول از همه شماره  نیهم  یبود و برا  یخوب  نظر
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 تا بوق جواب داد؛  ۲از  بعد

 . زمی سالم عز -

 ؟؟ یخوب نی سالم مب -

 ؟؟یدار  یوقت ندارم عشقم،کار  ادی ممنون. من هستم شرکت ز -

 ؟ یندار  یخواستم حالتو بپرسم. کار  گهینه د -

 . خداحافظ. زمی نه عز -

 خداحافظ.  -

 

 گفت؟  یقطع کردم مامان گفت: خب چ  یوقت

 هست شرکت.  -

 شون رو گرفت.  نیمب یخونه  یبرداشت و فکر کنم شماره  شویسرشو تکون داد و گوش مامان

 

 بعد مامان شروع کرد به حرف زدن؛  هیثان ۳

 .نیممنون لطف دار یل یخ ن؟ی زارع خوب  یسالم اقا -

.... 

فردا شب با   یکنه. برا زشیو سوپرا رهی تولد بگ نیمب ی خواد برا  یم ونایمن مزاحم شدم بگم که و -
 . نجایا  نیای ب هیخانواده و بق 

...... 
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 .گهیبله د -

..... 

 ساعتش؟؟  -

 

 . انیب  ۷بهم نگاه کرد که گفتم:  مامان

 زارع.  یما اقا یخونه  نیای ب ۷ -

.... 

 ممنون خداحافظ. یل یخ -

..... 

 

 ؟یکارا رو انجام داد  یاز قطع کردن تلفن مامان گفت: خب همه  بعد

 . خچالیبه زهرا )خدمتکار( بگو بره برداره و بزاره تو  نهیها هم تو ماش دیبله. تمام خر -

 باشه.  -

 ؟؟یدیخر  ی! کادو چونای از اتاق خارج بشم که مامان گفت: و خواستم

 

 توش بود رو در اوردم و گرفتم سمت مامان.   نیمب یکه کادو یقرمز رنگ یلبخند جعبه  با

  یل یقرمز داشت نگاه کرد و گفت: خ یکه روش طرح ها یرنگ یبازش کرد و به کراوات سرمه ا مامان
 قشنگه. 

 ات هم خوبه.  قهیرو هم بو کرد و گفت:نه سل ادکلن
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 و جعبه رو ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. دمیخند

 

راجب فردا شب دادم و بعدش نشستم رو تخت تا از   یامی پ هی ایوارد اتاق شدم اول به وان یوقت
 کم بشه. میخستگ

 *** 

 

 یبعداز ظهر رو نشون م ۳که که داشتم نگاه کردم و بعدش هم به ساعت  یرنگ یی تنها لباس طال به
 . داد

 بپوشم.  نوینداشتم و ناچارم هم دنیلباس خر یبرا یوقت گهید

 .زم ی ر یکنم و آزاد دورم م  یصاف م  موهامم

...... 

 ساعته گرفتم و بعدش شروع کردم به آماده شدن. میدوش ن هی

 کنم. شیتا آرا نهیآ یو نشستم جلو دمیاز همه موهامو سشوار و اتو کردم و بعد لباسمو پوش اول

 

کارم   یرنگ  یو کرم و رژلب قهوه ا ملی. با ردمیخط چشم هم کش هیکردم و   ییچشمامو طال پشت
خوشگل   یل یبه خودم انداختم و متوجه  شدم که خ  یو نگاه دمیهم پوش دموی تموم شد و کفش سف 

 شدم.

که مامان وارد اتاقم شد و گفت:   دمیاز شدت اعتماد به نفسم خند نهمهیالبته خوشگل بودم( به ا)
 ؟؟ یخندی م یچ یبرا

 .  یخوشگل شد  یلیخ  ونایکرد و گفت: و یشدستیجواب بدم که مامان پ خواستم

 ممنون.  -
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 .ن یپا ایآماده اس. کارات تموم شد ب  یهم همه چ رونیاومدن. اون ب اری و کام  ایوان گمیم -

 چشم. -

 

 .نیبرداشتم و رفتم پا  مویمامان رفت، گوش  یوقت

 

  یخواستم لبخند  یبود که م یکه اماده شده بود و همون یگاه یجا دنیو د یپشت  اطیرفتنم به ح با
 . نجای شده ا یاومد سمتم و گفت: عال ایزدم که وان

 اوهوم.  -

 

 ها. یبود نگاه کردم و گفتم: تو هم خوشگل شد دهیپوش یدار طوس نیبلند و است راهنیکه پ  ایوان به

 . زمی ممنون عز -

 

 نجا؟؟ یا ادیب ی قراره چجور  نیکه گفت: مب دمیبوس گونشو

 . ادیشام ب  یدعوتش کردم که برا  -

 زدم که گفت: خوبه.  یچشمک  بعدشم

 

 

اومده  یخاستگار  یبود که برا یی که شامل همونا نیمب یساعت گذشت و االنم خانواده  هی حدود
 بودم.   نیمب ینشسته بودن و منم االن کنار زنعمو اطی ح یبودن،تو

 ن؟؟ یخانوم شما تازه ازدواج کرد دایآ گمیم -
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 . دو ساله. رمی نه عز -

 ن؟؟ یاها بچه ندار -

 تصادف از دستش دادم.  یباردار بودم که تو شیسال پ هینه.  -

 خانوم.  دایخواستم ناراحتت کنم ا یو گفتم: نم  نگاش کردم متاسف

 .یخال  دایا ایبگو زنعمو  ای  ه؟حاالیخانوم چ داینگام کرد و گفت: ا اخمو

 چشم. -

 

و   زدیشد به من زنگ بزنه،االن داشت زنگ م کیبه خونه نزد  یگفته بودم وقت  نیکه به مب  ییاونجا از
 ها..  کهینزد نیباعث شد بلند بشم و بگم: مب

 . ننیرو بب نیرو خاموش کردم و همه منتظر بودن تا واکنش مب  اطیح  ینی تزئ یالمپ ها بعدشم

 کن و المپ هارو روشن کن. یاومد اهنگ رو پل  یگفتم: وقت ایبه وان  رو

 

 سرشو تکدن داد و منم بعدش جواب دادم:  ایوان

 ن؟ یالو مب -

 خونتون هستم.  کیمن نزد گمی. ممزی سالم عز -

  اطیح ی بابام هست خونمون،من گفتم که تو یاز دوستا یکی ،اخهیپشت اطیح  ایب  یباشه. اومد -
 .مین یبش یپشت

 . فعال. زمیباشه عز -

 فعال. -
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رو   یخنده خدمتکار خونه رو صدا کردم که تا زنگ خونه خورده شد بازش کنه و خودمم برف شاد با
 .ستادمیا یپشت اطیح یدر ورود یبرداشتم و جلو

 

 بودن و منتظر.  ستادهیهم ا هیبق

 !یاون بدبخت رو با برف شاد یکور نکن  ونای: وا یوان

 درست انجام بده.. شما کار خودتو ری و من گفتم: نه خ دنیخند همه

 اومد که اسممو صدا زد؛  نیمب یصدا هیثان ۴و بعد از  اطی بسته شدن در ح یلحظه بود که صدا همون

 ؟ ییاونجا زمی عز  ونا؟؟یو -

 

زدم و اهنگ تولدت مبارک توسط    یبرف شاد غی و منم با ج  اطیح یورود شی پ  دیلحظه رس همون
 زدن و گفتن تولدت مبارک. مهمونا شروع کردن به دست  یشد و همه  یپل  ایوان

 

خوشحال شد و نرم بغلم کرد که   یلیشده بود خ  جادیکه ا یط یو با مح  دیاول از همه منو د  نیمب
 باعث شد خجالت بکشم و زود ازش جدا بشم.

 

 

 

 《ونایو شی: مدل لباس و اراکاور》

 از اونم لب زدم: برو اونجا .  بعد

 اشاره کردم.  میرو گذاشته بود  زایچ نیو ا کی که روش ک  یز یبه م و
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 زد و رفت...  یهم لبخند نیمب

 

  یرو روشن م  کیک یرو یو منم داشتم شمع ها و فشفشه ها میجمع شده بود نیدور مب  هممون
 کردم. 

و با خاموش شدن فشفشه ها گفتم: ارزو کن بعد   میهمرو روشن کردم،هممون دست زد نکهیاز ا بعد
 شمع هارو فوت کن. 

 

 کرد و چشماشو بست..  یهم مکث  نیمب

 و شمع هارو فوت کرد. کیهم چشماشو باز کرد و خم شد سمت ک بعدش

 تولدت مبارک. میگفت یو همگ میهم دست زد ما

 

 

 .می وقتشه که کادو هارو بد گهیگفت: خب د دای و سکوت گذشت،ا کی که با خوردن ک یمدت

 

 .یبهم نگاه کرد و گفت: شما مقدم تر  بعدشم

اروم   یبود برداشتم و با قدم ها ا ی که کنار وان یف یو منم سرمو تکون دادم و کادو رو از ک  دنیخند همه
  ییهمه کارا  نی. اصال اییو کادو رو جلوش گرفتم که اروم لب زد: شما خودت کادو نیرفتم  سمت مب 

 خودش کادو بود. یکه کرد

 .شترهیکادو ب ن یا ین یری ش یمثل خودش اروم گفتم: ول  منم

 و کادو رو ازم گرفت... دیخند  نیمب
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 . زمی رو از چشماش خوندم و بعدش گفت: ممنونم عز  نیبازش کرد،برق تحس یوقت

 کنم. یهش مخوا -

 

به   یل یبهش دادن که خ یبه رنگ نقره ا یو فلز  کی ساعت ش هیاز من مامان و بابا اومدن و  بعد
 .ومدیدستش م

 کت تک کادو دادن. هیهم  دایو ا عمو

 شکل داشت کادو داد. کیجعبه که توش ساعت و دسبند  هیخاله اش که اسمش نهال بود  دختر

 .ادیب   نیبه مب ومدیو زرد و که به نظر م یمشک  شرتیت هیاش هم  خاله

 نقره دادن.  یگردنبند مردونه  هیهم  اری و کام ایوان 

با احترام جعبه رو گرفت و   نی و مب نیمب  یکوچولو رو گرفت جلو یجعبه  هی اخر باباش اومد و  در
  نیماش  هیبه باباش نگاه کرد که باباش گفت:  یروبه رو شد و سوال چیسو هیبازش کرد با  یوقت

 عروس شما...   نیماش یناقابل برا

 هست؟  ینیگفت: حاال چه ماش هوی اریو کام میدست زد هممون

 پورشه.  -

 .  میاو گفت هیهممون  نیگفتن اسم ماش  با

 

 کردم. یحس م  نوی و من ا نایا یخوشحال بود بابت همه   نیمب

 کرد.  ینفر برام ترجمه م هیرو   نیمب یتموم حس و حال ها یانگار 

 بزرگ ممنونم... یاز خدا نارویمن تموم ا و
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 ************************* 

  نیتا همراه مب پوشمی و منم االن دارم لباس م دیرس میکه فکرشو بکن  یز یزود تر از اون چ یعروس   روز
 .شگاهیبرم ارا

 .شهیکه دارم کم م  یاز استرس کمیو  ادیهم همراهم م ایوان البته

 

داشتن اما من االن اونقد استرس   شونیرو روز عروس یحس و حال  نیهمچ هی تموم عروس ها  دیشا
 .هیچ لشیدل دونمیدارم که نم

 

از   یدستم و به اروم رمیبگ  ییهامو به تنها لیزنگ در که به گوشم خورد باعث شد تموم وسا یصدا
 برم.   نیپله ها پا

و گفت: تو   دمشیبود که تو حال د  یکس نی شکمش بزرگ شده بود و واضح بود که بارداره اول ایوان
 . امیم گهیساعت د هیبرو منم 

 . زمیباشه عز -

 . ای : استرس نداشته باشمامان

 چشم مامان. -

 از گرفتن تو.  شهی نم مونیپش نینگران نباش مب  ادی: زاریکام

 .اری کام یشعور یب  یل یخ -

 دخترم.  یبهم کرد و گفت: خوشبخت بش یو بابا اومد و نگاه پدرانه ا دنیخند همه

 ممنون بابا جونم.  -
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و   نیمب دم یکه د یز یچ  نیبا همشون حرف زدم از خونه خارج شدم و با باز کردن در اول نکهیاز ا بعد
 شادش بود.  ی افهیق

 سالم خانومم. -

 کمکم کن. ای . بنی سالم مب -

و گذاشت تو    نیراست رفت سمت ماش هیبزرگ لباس عروس رو دادم دستش و اونم  یجعبه  بعدشم
 صندوق. 

 پشت. یصندل  یهاتو هم بزار رو لیوسا هیبق  ایب -

 

اومدم؟ اخه  ری د یلیشدم  و گفتم: خ  نیمب  دیسف یپورشه  ن،سواریتو ماش لم یاز گذاشتن وسا بعد
 .زدنی همه داشتن باهام حرف م

 

 ... ونایول کن و  نارویو گفت: ا دستاش نیگرفت ب  دستمو

 حس منه؟ هیشب یکه دار  ی نگاهش کردم که گفت: تو هم حس منتظر

 حس ها دارم.    یلیباال انداختم و گفتم: من خ  یا شونه

 بگو.  شویکی خب  -

مرد جذاب و دوست   هیبابت ازدواج با  یخوشحال ترش بکنم گفتم: حس خوشحال   نکهیا یبرا
 .یداشتن

 

تو چشماش حس ذوب شدن گرفتم و لب زدم: مثال االن  مینگاهم کرد و منم با نگاه کردن مستق نیمب
 تو نگاه قشنگ تو. شمیدارم ذوب م کنمی حس م
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چند تا حس دارم و   دونمیچشماشو بست و بعد به جلو نگاه کرد و گفت: من انقد خوشحالم نم نیمب
 ارم. د ییاصال چه حس ها

 

 دستام بود فکر کردم.. یکه رو  نیمب یدستا یزدم و به گرما  یلبخند

 

 *** 

 برد.   یم یادیصورتم که تموم شد شروع کردن به درست کردن موهام که مطمئنًا وقت ز  شیآرا

 

 تحملم کم شده بود.  گهیکرد که د یدرد م ی و شونه هام انقد کمر

کامل شده بود از   دیو سف یصورت   شیبه خودم انداختم و تموم صورتم رو که با ارا نهیا یاز تو ینگاه
 نظر گذروندم. 

 .ومدیرنگ شده بود و رنگش به صورتم به م موهامم

 

 

 《ونا یو و  نی: مبکاور》

 باعث شد چشمامو باز کنم و بدون تکون دادن سرم نگاش کنم..   ایوان یبسته بود که صدا چشمام

 ؟ : خوشگل شدم؟ا یوان

 

 هم داشت.  یمیمال شیکرده بود و ارا ونیشن نیموهاشو مش کرده بود و همچن  ایوان
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 یتو تنش جذاب بود و اون شکم گردش هم بدجور   یلیبود خ  دهیکه پوش یپر رنگ یاب لباس 
 کرد.  یم ییخودنما

 . زمیعز یشد  یو گفتم: عال دمیخند

 برداشت و نشست کنارم.   یصندل هیبرام فرستاد و  یبوس

 

 گفتم: ساعت چنده؟؟ یلمبردار یف یباغ برا میدنبالم تا بر ومدیم ۵ساعت  نیمب نکهیا ادی با

 . میو ن  ۴: اوم،ا یوان

 .ادی م نیمب گهیساعت د مین یوا -

 مونده تا تموم بشه؟ یلیرو مخاطب قرار دادم و گفتم: خ  شگریارا بعدش

 موهام انجام داد و گفت: خب تموم شد.   یمدل رو رو نیاخر شگریلحظه ارا همون

 خدارو شکر.  -

 

 . ارهیو به شاگردش گفت تا لباسم رو ب دیخند شگریارا

 و خودمو نگاه کردم.  دمیپوش  شگریکه لباسم رو اورد با کمک ارا یوقت

جذابم کرده   ش ی سادگ نینداشت و در ع یدیپف و مروار چیبودم..لباس عروسم ه کی ساده و ش یلیخ
 ناز بود. یلیبود و خ 

 گلم.  یابج یقشنگ شد  یلیهم بغلم کرد و دم گوشم گفت: خ  ایخوشگل شده بودم و وان کال

 

 نشه شرطه.  وونهیبهم کرد و گفت: خوش به حال شوهرت.امشب د یازم جدا شد  و نگاه بعدش

 نشستم.  یصندل  یو رو دمشی رنگم و پوش یر ی نثارش کردم و بعدش رفتم سمت شنل ش یشعور یب
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  ؟یر ی م یگفتم: پس تو ک ا یگذشت که رو به وان هیثان چند

 ن؟ یای. فقط شما ساعت چند مگه یتاالر د  رمیمنم م یتو رفت  یگفت: وقت ایوان

 .میای ب ۸فکر کنم  -

 خوبه.  -

 زنگ بزنه.  اریبرداشت تا حتما به کام شویگوش بعدشم

 

 

  گمیرو داد و بعد با لبخند گفت: االن م فونیجواب ا شگریبلند شد و ارا  فونیا یگذشت که صدا  یمدت
 . نیپا  ادیب

 

 رو بهم گفت: داماد منتظرته.  بعدشم

  دمیکه رس یدر ورود یخارج شدم و جلو شگاهیکردم و اروم از ارا یخداحافظ   ای زدم و با وان یلبخند
و   دیرو ببوس  شیشون یبهش و پ نیسمتش و دسته گل رو بد نیگفت: اقا داماد لطفا بر لمبرداریف

 عروس.  ن ی سمت ماش نی ایو ب ن یری بعدش دستشو بگ

 هم سرشو تکون داد و به سمتم قدم برداشت.  نیمب

 کرد.  یم یقرار  یو دلم ب  دیکوب یام م نهیمحکم تو س  قلبم

  رهنی با پ یاون کت و شلوار سورمه ا یتو نیمب دنیکه داشتم بود و د  یتیهمش بخاطر موقع  نایا
 بودم.  دهیبود که شب تولدش براش خر یو کراوات  دیبراق سف
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بود گرفت سمتم و منم تشکر   یو صورت  دیسف یجلوم دسته گل رو که پر از گل ها  دیرس یوقت  نیمب
زد که  می شونیپ  یرو یز یر یشونه ام و خم شد سمتم و بوسه   یکردم و بعدش دستشو گذاشت رو

 لحظه قلبم نزنه... هی یباعث شد برا

 

و در رو برام باز کرد و   میعروس رفت   نیبه سمت ماش لمبرداریف یدستمو گرفت و طبق گفته ها بعدش
  نیکه با ماش لمبرداریشد و به همراه ف  نیرو بست و خودشم سوار ماش نم،دری کمکم کرد تا بش یوقت

 .میدراه افتا میری و عکس بگ لمی تا ف میکه اجاره کرده بود یخودش پشت سرمون بود به سمت باغ

 

 

 . نمتیگفت: حداقل سرتو بلند کن بب  ن یکه مب میراه بود یتو

 ! اصال دوست دارم تا صبح نگاهت کنم... بایچه ز یو نگاش کردم که گفت: وا   دمیحرفش خند با

 گفت: نه دوست دارم تا عمر دارم نگاهت کنم.  یمکث  با

 خب نگاه کن.  -

 بهم کرد و گفت: به وقتش..  یکوتاه  ینگاه

  نیع قایهم دق نیماش  یرو یکه گل ها دمیگرفت و به جاش به دسته گلم نگاه کردم و تازه فهم خندم
 گفتم: چقدر قشنگ! نی هم یدسته گل منه و برا یگل ها

 !؟ی گفت: چ  یسوال نیمب

 شکله.  کیو دسته گل من  نی ماش  یگل ها نکهیا -

 .کردم یمن حرف نداره وگرنه تورو که انتخاب نم ی قهیسل گهیخب د -

 فرمون بود نوازش کردم.  یلذت بردم و دستشو که رو نیمب یمحبت ها نهمهیا از

 کرد........  یرانندگ  یاز کارم خوشش اومد و دستمو گرفت و همونجور  اونم
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 کردم.  نکارویو منم ا ارمی بهم گفت که شنلم رو در ب لمبرداریف میباغ شد یوارد محوطه  یوقت

همو  یو دستا نی نیتاب بش یکرد و گفت: رو تیکه اونجا بود هدا یما رو به سمت تاب بزرگ بعدشم
 . نینگاه کن گهیو به همد  نیریبگ

 

 ...میکرد نکارویا نیدهنمو قورت دادم و به همراه مب  اب

گرفت   یم  لمیکه ف یلم،اونیف شونیکی گرفت و  یعکس م شونیک یکه اونا دو نفر بودن و  ییاونجا از
 .رمی بگ لمیتا ف نیحرف بزن  کمی گفت: خب حاال 

 م؟؟ یبگ ی: خب چ ن یمب

 ... یز یو گفت: هر چ دیخند لمبرداریف

 .میکه بزن میندار یاروم لب زدم: اخه االن حرف منم

 .هیکاف نیگفت: خب هم لمبرداریکه ف میدیخند یکل  نیمن و مب  بعدشم

 

 

به ساعتش کرد و با   ینگاه لمبرداریبود ف  زایچ نیو ا لم یکار که شامل عکس و ف  یبعد از کل خالصه
 . نی . عروس داماد زود باشمهیو ن  ۸گفت: ساعت  غیج

 

 ما...خخخخ(  میگرفت  لمیچند ساعت چقد عکس و ف نیتو ا نی)حاال خودتون قضاوت کن
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  یلیگفتم: من خ نیرو به مب   نیهم یاسترس دارم و برا یلیکه حس کردم خ  میراه تاالر بود یتو
 استرس دارم. 

 نگران نباش.  زم؟؟ی : استرس چرا عزن یمب

 . میکرد یکل راه رو ط نیبه مب  یرکیرزیز یتکون دادم و بعدش با نگاه ها سرمو

 

 

 و خانواده هامون اومدن استقبال.  کینزد یتاالر،مهمون ها اطیورود ما به ح با

 . یو بغلم کرد و بوسم کرد و گفت: خوشبخت بش کیان اومد نزداز همه مام اول

 گفت.  کی دست داد و به اونم تبر نیبا مب بعدشم

 گفت. کیو تبر دیرو بوس  نیمن و مب یشونی هم اومد پ نیمب  پدر

نسبت به بابا داشتم،باهاش   یشتر ی ب تی می صم  نکهیبابا اومد با احساس بغلش کردم و بخاطر ا یوقت
 گفت.  کیتبر نی کردم و بابا هم با لبخند به من و مب یروبوس 

عروس و   یصندل   یو رو میو بعدش وارد سالن شد میکرد یهم روبوس نیمب یو خاله   ای با وان خالصه
 . ادیتا عاقد ب میداماد نشست

 

  یم ییرا یو مهمونا هم پذ میبا سکوت نشسته بود نی و در واقع من و مب میاومدن عاقد بود  منتظر
 شدن.

 

 ؟ یر یو اونور م  نوریصورتم اومد و گفتم: چرا انقد ا یرو  یلبخند ای اومدن وان با

 خواهرمه ها!  یعروس  ی: ناسالمتا یوان
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  کیو مامان و در واقع همشون اومدن نزد نی مب یو همون لحظه خاله  دیهم خند ای و و وان دمیخند
 شد. کمونیعاقد به سمت ما،نزد  تی با هدا ما و بابا هم

  یمن زن رسم گهید یتا لحظات نکهیعاقد و ا دنیلحظه  با د هیبود که  یچ لشیشد و دل   یچ دونمینم
 خواست معلوم بشه.   یشدم که دلم م ینامعلوم  یشدم، سرشار از حس ها  یم نیمب

 

جون هم با برداشتن کله قند   دایرو برداشتن و ا یو براق دیسف یپارچه  نیمب  یو دختر خاله  ایوان
 دایسفره عقد به سمت ما اومدن و با باال سرمون پارچه رو نگه داشتن و ا یرو دیکوچولو و سف  یها

 . گهیجون هم شروع کرد به زدن قند ها به همد

 

 بسم اهلل شروع کرد... هیهم بعد از گرفتن اجازه از پدر ها،با  عاقد

 

 

 《ونایو مدل مو و ونایگل و ونا،دستهیو ن،لباسی: لباس مب کاور》

 می بسم اهلل الرحمن الرح -

زارع در   نی مب یعقد شما را با اقا  دیدهیاجازه م اینا،ایفرزند محمد و م یالنیم ونا یمکرمه و ی زهیدوش
 اورم؟؟ یب

 

 .نهی گفت: عروس رفته گل بچ  ا یبود و وان نیپا  سرم

 

عقد شما را با    دیدهیاجازه م ایا  یالن یم ونایو یمکرمه  ی زهی .دوشکنمیبار دوم عرض م یخب برا -
 اورم؟؟ یزارع در ب نیمب یاقا
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 خواد.  یم یلفظ  ریبا خنده گفت: عروس ز  ایوان  بازم

 

لب گفتم:   ریو منم زرو گذاشت کنار پام   یرنگ  یکرم یکتش و جعبه  بیهم دست کرد تو ج نیمب
 ممنون.

 

عقد شما را با   دیده یاجازه م ایا یالن یم ونایو یمکرمه  زهیکنم. دوش  یبار سوم عرض م یخب برا -
 اورم؟؟ یزارع در ب نیمب یاقا

 

 پدر و مادرم و بزرگترا بله. یلرزه گفتم: با اجازه  یکه مطمئن بودم م ییو صدا  دمیکش یق یعم  نفس

 

خم بشه و گونمو   ایکه به کار بردم باعث شد کل مهمونا دست بزنن و اول از همه وان یبله ا ی واژه
 ببوسه. 

کرد نگاه کردم و اونم  یکه با لبخند داشت نگام م نیبله رو گرفت و منم به مب نی هم عاقد از مب بعدش
 خانومم.   یخوش اومد  میاروم گفت: به زندگ

 ...نیزدم و سرمو انداختم پا  یحرفش لبخند با

 

منو برداشت و بعد دستمو گرفت و اروم حلقه رو   یهم حلقه  نیحلقه ها رو آورد و مب یجعبه   ایوان
 . دیانداخت تو دستم و بعدش دستمو بلند کرد و روشو بوس

 رو انداختم دستش. نیمب یهم من حلقه   بعدش
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باشه،نه  یتعهد ما دل   دوارمیکه خودش فقط بشنوه گفتم: ام یکردم،جور  یکه نگاش م ینجور یهم و
 با حلقه. 

  نی و مب نی جون ظرف عسل رو داد دست مب دایو همون لحظه ا دیهم خند نی و مب   دمیخند بعدشم
زدم   یدهنم و منم با خوردن عسل لبخند یکرد تو ظرف عسل و بعد گرفت جلو  کشویهم انگشت کوچ

 وجود تو نبود.  ینی ریش یبه اندازه   شینی ریو گفتم: ش 

 بردم... نی انگشتمو کردم تو ظرف عسل و به سمت دهن مب بعدشم

 

 باشه. نیا ینی ریما ده برابر ش یزندگ  ین یریش  دوارمیبا خوردن عسل گفت: ام اونم

 

 .دنیبا مهمونا،  مهمونا رفتن وسط و شروع کردن به رقص  یعقد و روبوس   انیبا پا خالصه

  نیرقص عروس و داماد رو کردن و هم  دن،اعالمیجوون مجلس رقص یدختر و پسر ها نکهیاز ا بعد
 بود.  یبرام کاف دیاسترس شد یبرا

 

بلند شد و دستشو گرفت سمتم و منم بلند شدم و دستمو گذاشتم تو دستاش و بعد از پله   نیمب اول
و اونم کمرمو گرفت و شروع   نیمب  یشدن اهنگ،دستامو گذاشتم رو شونه ها یو با پل  میرفت  نیها پا

 ... دنیبه رقص میکرد

 

بره اما   یاهی چشمام سلحظه  هیلحظه بهم هجوم اورد و باعث شد  هی یبرا میتموم خاطرات زندگ  ادی
 که در انتظارم بود فکر کردم.  یو زندگ نیزود خودم رو جمع و جور کردم و فقُط فقط به مب

 

 !نطوریکردم و اونم هم ینگاه م نی مب یچشما تو
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  یکاف یبه اندازه   نیمب یچشما نکهیکرد. مخصوصا ا یاونقدر عاشقانه بود که ذوبم م  نیمب نگاه
 روشن و ذوب کننده هست!

 حرفامو بزنم. تونمیبخنده و بگه: حاال راحت م  نیباعث شد مب  یکیخاموش شد و تار  برقا

 . زمیزدم و گفتم: بفرما عز یلبخند

 ازت دو تا خواسته دارم. -

 کنم... یباشه قبول م  یهر چ -

جور به دوست  و گفتم: چون بد دمیهاش کش نهیس ی شونه اش تا رو یکردم و دستمو از رو یمکث
 دارم.  مانیداشتن تو ا

 . ونایدوست دارم و یلیگفت: خ  د یو حرکت دستام رو د  دیکه حرفمو شن نیمب

 . نیمب نطوریمنم هم -

شونه اش و گفتم: قرار بود خواسته هاتو   یرو دمیاش کش نهی س ینزد که دوباره دستمو از رو یحرف 
 . یبگ

 رفت.  ادمیکه  یکن  یم یانقد دلبر  -

خجالت بکشم اما زود اون خجالت ازم دور شد،چون   کمیکه باعث شد   دیخم شد و گونمو بوس بعدشم
 عنوان ازش خجالت نکشم. چیبه ه  شدیباعث م نیشوهرم بود و هم گهید نیمب

 و ..  یباهام بمون  شهیکه هم نهیخواسته ام ا  نیاول -

 من باشه. یقلبت فقط جا ن یقلبم گفت: و ا یحرفش رو با گذاشتن دستش درست رو ی ادامه

 

خوام.   یمن..من فقط.. تو رو.. م  نیگفتم: مب دهیبر دهیمنو از دست بده ،بر  دیترس  یهنوزم م  نکهیا از
 ! یا گهید کسچینه ه
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  نهیاسته ام اخو  نیقلبم بود گفت: دوم یو دستش رو می دیرقص  یکه م ینجور ی تکون داد و هم سرشو
 .یخواسته ام رو انجام بد نیکه اول

 دارم. یخواسته ا هیباعث خندم شد و گفتم: من  حرفش

 بگو خانومم. -

 عاشقم باش.  ینجور یهم شهیهم -

 دلم. زی من تا عمر دارم عاشق تو ام عز -

زدم و اونم با لبخندش دلگرمم کرد و همون لحظه اهنگ تموم شد و برق ها هم روشن شد و   یلبخند
 .میجدا بش گهیاز همد نی باعث شد من و مب

و   دنیشد و منم شروع کردم به رقص یپل یاعالم شد که وقت دادن شاباش داماد به عروسه و اهنگ اما
 . زدینه اش دست مبود و همرده با نگاه عاشقا ستادهیگوشه ا هیهم  نیمب

 

کتش و   بی از ج یرنگ  یزرشک یشد و با در اوردن جعبه  کمی نزد نی مب دمیکه رقص  هیثان ۳۰از  بعد
 خوشگل بود خوشحالم کرد و دسبند رو انداخت دستم. یل یکه داخلش بود و خ یدسبند

 برقصم. گهید کمی لب تشکر کنم و  ری فقط تونستم ز منم

 

 

حلقه    نیشده بود و همه دور من و مب  یپل یو اهنگ خداحافظ  میبود دهیمجلس رس یبه اخرا بایتقر
 .مید یرقص  یزده بودن و م

 

رفتن و فقط مامان و بابا و   کیکردن و با گفتن تبر یمهمونا خداحافظ یاهنگ تموم شد همه  یوقت
 کردم و خاله و نهال. یبابا جون صداش م گهیکه د نیپدر مب  یموندن،به عالوه  اریو کام ایوان
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خونمون ما    شی تا پ ومدنیپشت سر ما م  نیو اونا هم با ماش میخودمون شد ن ی ما سوار ماش خالصه
 رو بدرقه کنن. 

 

 . نمشیبب یشب عروس دیگفته بود با نیچون مب نمی دوست داشتم زود تر خونه رو بب یل یخ راستش

 

* 

 

 

 

 .میشد ادهیپ  نیاز ماش  یم،همگیدیبود رس   نیبه بعد واسه من و مب نیکه از ا یدر خونه ا  یجلو یوقت

که مرتکب   یکرد و منم بهش گفتم: منو بخاطر تموم اشتباهات یبابا اومد سمت ما و خداحافظ اول
 بابا جون!   نیشدم ببخش

 که دخترمو نبخشم.قرار نبود   چوقتی : من هبابا 

 نگاه کردم.  نیشد و به مب  یپدر  نیهمچ هیبابت   یباعث لبخند و خوشحال حرفش

 خوشحال بود. یانگار  اونم

که به بابا زدم رو گفتم و اونم در   یمامان و بابا جون هم اومدن و به مامان هم درست حرف  بعدش
 . ستمیجواب گفت: من هرگز از دخترم دلخور نبودم و ن

به   یتو خانوادمون،برا یرو گونه اش زدم و گفتم: انشااهلل جشن بعد یاومد و منم بوسه ا ایاخر وان در
 اومدن دختر تو باشه. ایدن
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 هم فقط تونست بخنده و تشکر کنه. ایوان

 

باعث شد    نیسمت در خونه و خانواده ها هم رفتن و هم میم،رفتیکرد یبا همشون خداحافظ یوقت
 .رم یاسترس بگ کمیمن 

 

  نیو مب ستادم یدهنم باز موند و سر جام ا اطی ح  ییبایلحظه بابت ز  هیم،یخونه شد  اطیوارد ح یوقت
 برگشت سمتم؛ قدم ازم دور شد تعجب کرد و هیکه 

 زم؟ ی عز یستادیچرا ا -

 

سنگ فرش بود و   یتا در ورود اطیکه کل فضاش با چمن پر شده بود و فقط راه در ح یاط یح به
بود منو به وجد   اطیکه ته ح ی ک ی کوچ قیبود و آالچ اطی که اطراف ح  یکیبزرگ و کوچ یدرخت ها

 ! هیعال نجایا یدور بچرخم و بگم: وا هیآورده بود و باعث شد تند تند برم جلوتر د 

خندش باعث شد نگاش کنم و بگم: من  یبود و صدا یکاف نیمب دنیخند یو رفتارم برا حرکت
 ممنونم ازت. 

 .یدیتو که هنوز داخل خونتو ند -

گفتم: خونت نه!  میرفت یکه به سمت در م  ینجور یمفکر کردم و رفتم سمش و دستشو گرفتم و ه کمی
 خونمون درسته... 

 خانوم خونه.  یشما بگ یبه دستم داد و گفت: هر چ  یز یر یفشار  نیمب

تو وجودم هست و   یکردم کهچه استرس  یو اصال فراموش م  نداختیبدجور دلم رو به لرزه م حرفاش
 ! هیچ لشیدل
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و اول کنار رفت و من وارد شدم و بعدش هم  نیپا دی رو کش  رهیدستگ نیم،مبیدیدر رس یجلو یوقت
 اون پشت سرم اومد.

شده بود   دهیپله ها چ یباال یدر تا پله ها و حت شیرز قرمز که از پ یلحظه بخاطر وجود گل ها اون
 نگاه کنم و فقط تونستم همون گل ها رو دنبال کنم.  گهی د ینتونستم به جاها

 

 : چطوره؟؟ ن یمب

 !هیزدم و چند قدم رفتم جلو و گفتم: عال  یلبخند

 بود نگاه کردم.  دی و سف  یا روزهیف بیبود ترو منیبه اون سالن که هال و نش بعدشم

 بود. یو شکالت  یکرم  بیآشبزخونه بود که ترک  هی پله ها، ی گهید طرف

 نگاه کنم.بود که باعث شده بود فقط به اطرافم  نیخونه اونقدر خوشگل و دلنش لیاندازه هم وسا هم

 

 تو.  دیکل  نیرو گرفت سمتم و گفت: بفرما خانومم. ا ید یرو باز کرد و کل یشد و جعبه ا کمینزد نیمب

 مال من. نمیدر اورد و گفت: ا یا گهید دیکل بعدشم

لبمو گاز   یو باعث شد گوشه  دمینگام کرد که کل ماجرا رو فهم  یزل زد تو چشمام و جور  بعدشم
 ...نیو سرمو بندازم پا   رمیبگ

 

کمرم گذاشت   یشد و دستاشو دورم حلقه کرد و از پشت رو کیو بهم نزد دیبلند خند یبا صدا نیمب
 و گفت: نگام کن. 

 ؟؟ ینیاتاقمون رو بب  یخوا یبلند کردم که گفت: حاال شد! نم  سرمو

 چرا..  -
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 . میپس بر -

 ... میو ازش باال رفت می رفتکه دستش پشت کمرم بود به سمت پله ها   ینجور یهم بعدشم

 

رز به   یگل ها یکه ادامه  میدیرس یرز تموم شد،به سالن   یگل ها نیکردن راه از ب یپله ها و ط  یوقت
 شد.  یداشت ختم م یکه در کرم یاتاق

 

هر   اینفهمه استرس  نکهیا یرو از چشماش خوندم و برا  ینگاه کردم که برق شاد نیدر به مب  دنید با
باهام اومد و در اتاق رو باز   یسراغم اومده، به سمت اتاق راه افتادم و اونم همونطور  یا گهید زیچ

 کرد.

 

و گل ها رو دنبال کردم تا   دمیکه هنوز ادامه داشتن خند یرز  یگل ها دنیباز شدن در اتاق و د  با
بادکنک هم  ییقرمز قلب درست شده بود و چند تا ی که جلوش با شمع و گل ها یبه تخت دمیرس

 اطراف تخت بود. 

 خوشگل بود.  یل یبود و خ ی و سبز و کرم دیاز سف  یب یترک  اتاق

 

  نارویا یقشنگه. خودت همه  یلینگاه کنم و بگم: خ   نیرو تخت و به مب نمی باعث شد بش نیهم
 ؟یدرست کرد

 زد و با خنده گفت: با کمک نهال.   یچشمک

 و کنارم نشست.   دینم خندو او  دمیخند

******************** 
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رو لمس کردم،بو کردم،حس   یدو روز خوشبخت نیهم یو من تو  گذرهیم نیروز از ازدواج من و مب دو
 کردم... 

 داد.  یاون ارامش رو نم یز یچ چیداد که ه یبهم م یارامش هیدر کنارم  نیمب  وجود

 

 و بعدش به سمت هال رفتم .  ینیرو گذاشتم تو س  کیو ظرف ک یچا یها فنجون

 کرد .  ی نگاه م ونیزی نشسته بود و داشت تلو نیمب

زد و دستشو دورم   یهم لبخند نی و درست جفتش نشستم و مب  زیرو گذاشتم رو م یچا یها فنجون
 به خودش چسبوند.   شتریحلقه کرد و منو ب

 رو برداشت و شروع کرد به خوردن.  کی و ک یچا بعدشم

 

 دو روز اونقدر هوامو داشت   نیا یتو نیمب

 کرد.  یبود نگاه م ونیزیداشت به روبه روش که تلو یخاص  یبهش انداختم که با جذبه  ینگاه

 کرد.  یمن شد و نگام م  نینگاه سنگ یو متوجه  زیرو گذاشت رو م  فنجون

 جونم خانومم؟  -

 که اون گفت فقط تونستم سرمو بکشم باال و نگاهش کنم. یاونجور 

  یل یاش و گفتم: خ نهیبا نوک انگشتم زدم رو تخت س کنه،یاصال به ماه عسل فکر نم  نکهیا ادیمن با  
 .یبد

 متعجب نگام کرد و گفت: چرا؟؟  نیمب

 . یکن یچون به ماه عسل فکر نم  -

 گفته؟؟ ی ابروشو انداخت باال و گفت: ک یتا هی نیمب
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 من! -

 کرد گفت: من به ماه عسل فکر کردم.  یکه به چشمام نگاه م یهمونطور  نیمب 

 .می ری فردا م نیهم  اتفاقا

 

 خوشحالم کرد و گفتم: کجا اونوقت؟  حرفش

 کردم.  یکه ازت خاستگار  ییشونه هاشو باال انداخت باال و گفت: همونجا نیمب

 ام بکوبه... نهیباعث شده بود قلبم محکم تو س نیش به چشمام بود و هم مدت نگاه تموم

 خوبه. یل یخ -

 !هیست،عالی پیشونیم زد و گفت: خوب ن یرو یخم شد و بوسه ا  شتریب  نیمب

 

 **** 

 مامان رو گرفتم:  یتلفن خونه رو برداشتم و شماره  میناهار خورد  نکهیاز ا بعد

 ونا؟ یالو و -

 ؟ یسالم مامان خوب -

 نه؟ گذرهیخونه شوهر خوش م یل ی. فکر کنم خیاز ما کرد  یادیچه عجب  ؟ یممنونم. تو خوب -

 دلم براتون تنگ شده. گذرهیاصال هم خوش نم ریمبل و گفتم: نه خ  ی و نشستم رو دمیخند

لب گفت: که   ریکرد.ز زی و چشماشو ر  نیدرشت شده از پله ها اومد پا یبا چشما نی لحظه مب همون
 ها!؟  گذرهیخوش نم
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 مادرت؟  یدست بوس ی ایخندم گرفت و مامان از اونور گفت: امشب نم نیطرز گفتن مب  از

 مامان جون. امیحتما م  -

 . نمتیب یپس شب م  -

 بله خداحافظ.  -

 

اون باعث   طنتی نگاه پر از ش کردم نیبه مب  یو نگاه اروم  زیگذاشتمش رو م  عیقطع کردن تلفن ،سر  با
 . دیاز دهنم پر یز یچ هیکنم.. کاریخندم شد و گفتم: خب چ

 

 . دیهم به طرفم اومد و گفت: اتفاقا خوب بود که از دهنت پر نیمب

 ها؟؟  -

 

 _________________ 

 《ن مبی》

 صورتش رو از نظر گذروندم.  یبود،نشستم و تموم اجزا دهیتخت خواب  یکه رو ونایو  کنار

 من شده باشه! یواقعا برا ونایشک داشتم که و هنوزم

 کردم.  یباورش م دیبود و با تی واقع نیا یول

 ونا؟؟ یو گفتم: و ونایو یموها یال دمیداد،دستمو کش  یرو نشون م  ۷که  واری د یساعت رو دنید با

 ؟؟ یبش  داریب یخوا  ینشد و منم گفتم: عشقم نم  داریب  یخورد ول یز ی تکون ر ونایو

 اوهوم.  -
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  میکه بر  ی. مگه نگفته بودگهیشو د   داریاوهوم گفتن اکتفا کرد که خندم گرفت و گفتم: خب ب هی به
 !؟ نایبابات ا یخونه 

 

 زدم و گفتم: خوابالو! یچشماش لبخند دنیپلکاش رو باز کرد و منم با د یال اروم

 خسته بودم.  یلی بار پلک زد و گفت: خ چند

 .زم ی عز دونمیو گفتم: م دم یچشماشو بوس یرو

 .میکه بعدش بر ر ی هم برو دوش بگ حاال

 باشه.  -

 

* 

 

 کرد نگاه کردم.  یم ش ی نشسته بود و داشت ارا نهیآ یکه جلو ونای رو بستم و به و ساعتم

 !گهیبسه د  ؟یکن یم  شیچقدر ارا ونایو -

 نگام کرد و گفت: خب نکنم؟؟ نهی آ یاز تو ونایو

 بسه. گهی نه د ،دومنیخوشگل تر  شیاولن بدون ارا -

 چشم. -

 م؟ یبلند شد و گفت: بر بعدشم

 . میبر -
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 .میو راه افتاد میشد  نیهم سوار ماش  با

 ه؟ ی. نظرت چمیکن یاز بابا جون خداحافظ  م یصبح بر گمیگفت: م ونا یکه و میراه بود یتو

 . میکن یکارو م  نیهم -

 

 

 ن؟ یشما اسم انتخاب کرد اریا،کامیگفت: وان ونایو یبابا هویکه  میهم نشسته بود دور

 انداختن و گفتن: نه. گهیبه همد ینگاه  ایو وان  اریکام

 فکر کرد و گفت: ُمروا چطوره؟  کمی مامان

 .میاسم فکر کرده بود نیگفت: ما هم به ا ارینگاه کردن و کام گهیبا خنده به همد اریو کام ایوان

 مروا.  نیاومد اسمشو بزار ایاون کوچولو به دن ی: پس وقتبابا 

 ماه مونده. ۶کوچولو  نیاومدن ا ای: البته تا به دن  ایوان

 ماه بگذره. ۶ نیکاش زود تر ا یا ی: واونایو

 

 یگوشش گفتم: انشااهلل بچه  ریبچه دوست داشت خندم گرفت و ز    یلیخ یکه انگار  ونایحرکت و از
 خودت. 

 ه؟یو با اشاره گفتم: چ  دمیحرفم،چشماش چهار تا شد و برگشت سمتم که خند  دنیبا شن  ونایو

 . میرینگفت و به جاش رو به باباش گفت: بابا ما فردا م یز یچ اونم

 بدرقه.  یبرا نیای که ب ستی گفتم: الزم ن عیسر

 و مامان همزمان گفتن: چرا؟؟   بابا
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 راحت تره.   ینجور ی: خب ان یمب

 

 نره.  ادتی  یسوغات ونای: وا یوان

 . اریچند دست لباس خوشگل واسه بچم ب هی: اریکام

 ........ میدیحرف اون دوتا ما خند از

 

 

 رو صدا زدم؛  ونای و و نی هارو گذاشتم تو صندوق ماش چمدون

 جان!  نی اومدم مب -

 

 و خودشم نشست.   نیهاشو گذاشت تو ماش لیاومد و وسا رونیا عجله از در خونه ب ب هیثان  ۳از  بعد

 روشن کردم.  نویسوار شدم و ماش منم

شدم و شروع کردم به  ن یشدم و در خونه رو قفل کردم و دوباره سوار ماش ادهیپ   اطیاز خروج از ح بعد
 . یرانندگ 

..... 

 

 《ونا وی》

 که شاد هم بود... شدیپخش م  یقشنگ اهنگ

 کردم.   ینگاه م رونی دادم و به ب یاهنگ گوش م به
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 دنیفهم دم،همهیم قول

 دنینگاهاتو بهم د اون

 مغرورم  مجبورم،اخه

 نفس دورم  هیاز تو حد  اگه

 م یتلخ یاز حس ها م،دوریهمه دور هم ما

 م یقول شاعر بچرخ تا بچرخ به

 اهنگ شد  نیرو بهروم،وقت ا یاومد تا

 هماهنگ شو با ما،اخ نفسم تنگ شد  جانم

 

 《ز یاز پدرام پال  میبچرخ تا بچرخ اهنگ》

 

 باهام مهربونه.  یل یکه لب زدم: بابا جون خ میراه بود اواسط

 نداره.  شتری عروس که ب  هیو گفت: باالخره  دیخند  نیمب

 

گفت دخترم که انگار سال هاست عروسشم  یبهم م یجور  میکن  یازش خداحافظ میکه رفته بود صبح
 ! شناسهیمنو م ای

 **** 

 .. ایدر  کینزد میو رفت میشد ادهی رو پارک کرد و با هم پ  نیبه  ساحل ماش  کینزد ییجا هی نیمب
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تو   نیبه پاهام گفتم: مب ایو از برخورد اب در کیهامو در آوردم و شلوارمو تا کردم و رفتم نزد صندل
 . ایهم ب

 

 هم کفشاشو در اورد و اومد تو اب.  نیمب

کارو   ن یبزنم و منم هم  غیتو صورتم که باعث شد ج  دیمشت اب رو پاش هیبه محض اومدنش   اما
 بکنم. 

 

موش   هیبا خنده گفت: شب  نی و مب  میشد سی خ  یکه حساب گهیهمد یرو می ختیاونقد اب ر خالصه
 .یشد

 خنده.  ری زد ز بعدشم

 ... یبد یلیبه بازوش زدم و گفتم: خ   یرون،مشتیب میومدی که از اب م ینجور یهم

 

 

 یز یبود کرد و اخم ر  دهیبه بلوزم که کامال بهم چسب ی نگاه نی.مبمیساحل نشست یشن ها یرو
 ابرو هاش. نینشست ب 

 رو در اورد و گرفت سمتم.  شرتشی حرکت ت  هیتو  بعدشم

 کنم؟  کارشیتعجب گفتم: چ  با

 لباست. یبپوش. از رو -

 که گفته بود رو انجام دادم.  یداختم و کار باال ان یا شونه
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 جفتش نشستم. بعدشم

 . دمیدراز کش بای و سرمو گذاشتم رو پاهاش و تقر اورمیطاقت ن  اما

 هم دستشو گذاشت رو سرم.  نیمب

لحظه   هی یگرفتم،فقط برا یم  نیاز سمت مب شهیکه هم یارامش ایبود  تمونیبخاطر موقع دونمینم
 شدم که قابل وصف نبود.  یسرشار از حس

 

 گه؟ید یدون یخم شد و در گوشم گفت: م  نیمب

 رو؟؟  یصورتش قرار گرفت و لب زدم: چ یمتر  یسانت  کی یبرگردوندم سمتش که تو صورتمو

 دوست دارم.  نکهیا -

 .دونمیخنده گفتم: بله م با

 . یرو دماغم زد و گفت: عشق خودم یو بوسه ا دیخند اونم

 

 ******** 

 《ماه بعد ۱۸》

 

 《ارمهی》

 .  دمیماهان رو گرفتم و خم شدم گونشو بوس یکوچولو یها دست

  یآقا یبد تی منم اهم ،بهیدیم تی که به ماهان اهم نهمهیکاش ا یموقع نارگل اومد و گفت: ا همون
 خونه.
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  یو گفتم: ک  دمینارگل نشستم و گونه ش رو بوس جابه جا کردم و رفتم کنار شی صندل یرو رو ماهان
 دم؟  ینم  تیگفته من به خانم خونه اهم

 من. -

 . یاشتباه کرد نبارویو گفتم:ا  دمینارگل خند ییپر رو نهمهیا به

 اوردم.  ییاشاره کرد و گفت: چا زی و به م دیخند نارگل

خانوم من   یبه اندازه   تونهینم یخانوم   چیخوردم و گفتم: اصال ه کمیرو برداشتم و  ییشدم چا خم
 دم کنه. ییخوب چا

 . زی مزه نر -

 .رانیا میکه بر یکن فیباال انداختم که گفت: قرار بود کارا رو رد  ابرو

 . یصبر کن   دی. فقط بامیریخوردم و گفتم: حتما م  میاز چا گهید کمی تکون دادم و  سرمو

 . میقراره براخه دو ماهه که  -

 ها!  ینگاش کردم و گفتم: عجول نبود یجور خاص  هی

 !ینگاشو ازم گرفت و گفت: حاال هستم.راست نارگل

 جونم؟  -

 حامله اس،اونم دوقلو! ونایگفت که و یم ای وان  روزید -

 و گفتم: مبارکش باشه. دمیخند

 

اومدن پسرمون،ماهان  ایمن و نارگل بهتر شد،چون به دن یچند ماه هم رابطه  نیاز گذشت ا بعد
 من تموم گذشته و اتفاق هاشو فراموش کردم به جز کشتن اون دختر! نکهیگذاشت هم ا یادیز  ریتاث

 



 یگرفتن آن شوخ  یجد

415 
 

 .میندار یمشکل  چیه بای و عاشق شده و تقر یواقع ی زن و شوهرا هیمن و نارگل درست شب یروزا

 میکرده بود گهید یکی و حس هامون رو خرج  میبه هم نداشت یعالقه ا چیکه هر دوتامون ه درسته
اتفاق   زای چ یلی و ممکن بخاطر خ شهیوقتا دوست داشتن تکرار م  یلیکه خ میفهم یاالن م ی،ول

 پسرمون بود! زای چ یلیو اون خ  وفتهیب

 

که کردم   ییمنو بخاطر گذشته و کارا دوارمیاز خدا ممنونم و ام یزندگ  نی داشتن همچ  یبرا منم
 ببخشه!

 

 《ونا وی》

 بودم؛  نیبود و در حال زنگ زدن به مب یگوش گمیدستم ظرف ساالد بود و دست د هی

 

 تو؟؟ ییکجا نی سالم مب -

 .رسمیم گهیساعت د میسالم عشق من! من تا ن -

 نداره؟ ی تموم یگیکه م ییساعت ها مین نیاخه ا -

 .رسمیم گهیساعت د مین  یگفت  شی ساعت پ هی

 . گهید امیدلم. االن م  زیعز یزن یچقدر غر م  -

 خب. خداحافظ.  یلیگرفت و گفتم: خ  خندم

 . زمی خداحافظ عز -

 

 تنها بودم. شهیمدت هم نیبعد از ظهر شرکت بود و من تو ا ۴صبح تا   ۹معموال از ساعت   نیمب
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 .ومدهی شده هنوز ن   ۵کار داشته و االن که ساعت  یخونمون،اقا کل انیکه قراره خانواده ام ب امروزم

 

بود  خچالی که داخل  ییآلوچه ها دنیبا د یول خچالیساالد رو که هنوز دستم بود،گذاشتم تو  ظرف
 دهنم اب افتاد و ظرفشو برداشتم و به سمت هال رفتم.

 مبل نشستم و ظرف رو گذاشتم رو پاهام و شروع کردم به خوردن. یرو

 

و   دمیبعدش خند یبه شکمم بخوره و صورتم جمع بشه ول  یکه خوردم باعث شد لگد یالوچه ا نیاول
 رو شکمم که بزرگ بود. دمیدستمو کش

قصد   نیهم پسر. من و مب شونی کی دختر بود و  شونی کیماهه بودن و  ۴خوشگلم االن  یها دوقلو
 . میبزار رادیو ه وایاسماشون رو ه  میداشت

 

 

 . فونیخورده شد و منم به زور بلند شدم و رفتم سمت ا فونیخوردن بودم که زنگ ا مشغول

دوست داره که من برم   گفتیهمراهش بود،چون م دی اگر کل یعادت داشت که زنگ بزنه حت نیمب
 استقبالش. 

 

 رفتم. یرو باز کردم و بعدش به سمت در ورود در

 

 به روم زد و گفت: خانومم چه خوشگل شده.  یاومد داخل لبخند نی مب یوقت
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 ! همش باد کردم!!نیهم زشت شدم. بب یکج کردم و گفتم: کل لبامو

  یل یو گفت: شما خ  دیو خم شد صورتمو بوس دیدستامو و صورتم بهش نشون دادم که خند بعدشم
 .  یلهم خوشگ

 

  یخوشحال یبرا  نارویکه گفتم: ا میرفت  یدستشو انداخت دور شونه ام و با هم به سمت هال م بعدشم
 نه؟؟  یگیمن م

 

 

 

 

 

 من چطورن؟؟ یکوچولو ها نمیگفته! بب ینه ک -

 

 پدرم در اومده. گهید زننیاز بس لگد م یبه شکمم انداختم و گفتم: خوبن. ول یو نگاه دمیخند

 شهیکه هم یشکمم رو بوس کرد که باعث شد بخندم و به کار  یبعدش خم شد و رو و دیخند  نیمب
 ؟ یکن  یم نکارویاز بس ا یکرد بگم: خسته نشد یم

 خوشگلم هستم.  ینه عشقم.من عاشق خانومم و بچه ها -

 .میما هم عاشق اقامون هست -

 

 *** 
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صدات در اومد که!   یومدیمروا باعث شد بگم: او هنوز ن  ی هیو گر غی ج یو صدا اریو کام ایوان  ورود
 تو اخه!؟  یکن یم هیچقد گر

 

  ای بود و وان  ای که تو شکم وان یکرد درست برعکس وقت یم یشلوغ کار  یسالش بود و حساب  کی مروا
 . ستین  طونیش  ادیز  گفتیم شهیهم

 

 

 گفت؟  یدکتر چ روزید ونایکه مامان گفت: خب و  مینشسته بود هممون

 

که مطمئن بودم ناراحته گفتم: دکتر گفت   ییانداختم و با صدا یکه کنارم نشسته بود،نگاه نیمب به
 .انی ب ایماهه شدن به دن ۷ یوقت دی نگه دارم و با یماهگ ۹بچه ها رو تا  تونمینم

 

ه واس زای چ نینداره دخترم. از ا  یزود گفت: خب اشکال یل یطرز نگاهش عوض شد اما بابا خ مامان
 . ادی م شیپ  ایبعض

 : اره بابا. نگران نباش. ا یوان

 

 نگفتم. یز ی تکون دادمو چ سرمو

 .میزد یحرف م  نکهیا ای میدیخند یو ما م  اوردیدر م ی مسخره باز  اریکه اونا برن کام یتا وقت گهید
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 شب بود که رفتن و منم مشغول شستن ظرفا شدم.  یاخرا

اب قرار گرفت   ری ش یاز پشت رو ن یاب رو ببندم که دست مب ریبشقاب رو شستم و خواستم ش نیاخر
 اب رو بست.  ری و ش

 روی موهام رو بوسید.  نیکه مب ستادم یا یهمونجور 

 

  یلیخ  ونایو گفت: و دیکش ی قیشکمم و نفس عم یدورم حلقه کرد و کف دستاشو گذاشت رو دستاشو
 !یکه هست یدوست دارم.مرس

 

  میزدم و گفتم: منم از تو ممنونم...چون اگر تو وارد زندگ یزد،لبخند یم شهیکه هم  یحرف دنیشن  با
 .بودم   یاون شوخ ریهنوزم درگ ،منیشد ینم

 

 گذشته نندازم،برگشتم سمتش و نگاهش کردم. اد یرو   نیمب نکهیا یبرا

 

  یبعد از اونهمه سخت  یخوب ی زندگ  نیهمچ هیبزرگ بابت  یو خدا نیالزم بود که از خود مب واقعا
 ها هستن.  یخوش  یبرا  یها شروع یوقتا،سخت  یتشکر کنم. به خصوص از خدا که بهم ثابت کرد بعض

 

 خسته ام.  یلیمن خ  م؟یبخواب میگفتم: بر هویکرد که   یفقط نگام م نیمب

 . میزد و گفت: بر  یلبخند نیمب
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 (انی)پا

 

از رمان لذت برده  دوارمیرمانم رو دنبال کردن و همراهم بودن. ام نجایکه تا ا یاز تموم کسان  ممنونم》
 در خدمتتون هستم. بایپسر مقتول و انتقام ز یبه بعد با رمان ها نی. از ازانی عز نی باش

 

 . 《۱۳۹۹مرداد سال  ۲۲ ی قهیدق ۵۹و  ۲۲: ساعت ان یپا  خیتار

 

 

 

 

  

 مراجعه کنین .   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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