
 

 به نام خدا

 عشق تصادفی

 به قلم زهرا ثابت فر

رها تک فرزند دختری شیطون و پسری مغرور،  :داستان خالصه

طی اتفاقاتی مجبورمیشن  و  خانواده که  اتفاقی بارادوین اشنا میشه

 که....

 

 #شروع

 مامان صدام زد که بیا حداقل یک لقمه



 

 نون بخور،گفتم دیرم شده ازپله ها تند 

 

اومدم پایین،رفتم دم در که دیدم سارا بایه قیافه برزخی منتظرمه،تودلم  

 کلی

 

بهش خندیدم،فک کنم تمیز یه نیم ساعت منتظر بوده رفتم جلو با یک  

 لبخنددندون نماسالم بلند باالیی کردم

 

بوزینه تو نمیگی سارا:سالم و درد دختره یه بیشعور احمق االغ آخه 

 منو معطل میکنی یکی میاد این خانم خوشگلرو میدزده اصال تا االن... 

حرفشو قطع کردم چخبرته بابا یکم به اون فک صاحب مردت 

 استراحت بده ترکید

حاالهم وقت غرغر کردن نیس بریم که حسابی دیرمون شده. رسیدیم 

داشتم دانشگاه سارا االن کالس داشت ولی من یک ساعت دیگه 

براخودم دور میزدم که باز این اجل معلق جلو چشام سبز شد یک پسره 

 سوسول بچه ننه که شلوارشو نمیتونست بکشه باال

 

 _سالم رها جون خوبی؟

 _مرض رها جون مگه من دختر خالتم که منو به اسم صدا میکنی

 

هول شدنش به وضوح مشخص بود آخی فک کنم بچم خودشو خیس 

 کرد



 

نداشتم فقط خواستم که بیشتر باهم آشنا بشیم ،میشه _قصد جسارت 

 خواهش کنم بیای بریم کافه بغل دانشگاه؟

 

 

 از دستش کالفه شدم

 _پوووف نخیر نمیشه بنده کالس دارم روز خوش

 

 

 کالس سارا تموم شد با هم رفتیم تا یه چیزی بخوریم

 

 بچه هارو از دور دیدم که برامون دست تکون دادن

 پیش الینا_بیا بریم 

با سارا رفتیم طرفشون بعد سالم کردن و کلی مسخره بازی داشتیم 

کیک میخوردیم که، یهو الینا سوتی زد گفت بچه ها میگم میز مشت 

 سرو یه نگاه بندازین

 

برگشتم چهار تا پسر قیافه هاشون بد نبود اما یکیشون چشماش لعنتی 

 چشماش چه جیگری بود 

 

م یه پوزخند زد و روشو برگردوند وقتی دید دارم نگاهش میکن

 بیییشششععوررر پسره احمق از خود راضی



 

 الهی که چشات از کاسه درآد نکبت

 

 رومو برگردوندم که با لبخند هایه مرموز سارا و الینا روبرو شدم

 

 _ها!چتونه زل زدین به من؟خوشگل ندیدین تا حاال؟؟؟

 

میزنه ولی تو  _چه عرض کنم رها خانم دو ساعته الینا داره صدات

 انگار محو مذکر های پشت سرت بودی!

 

 _چرت و پرت نگو سارا حوصله ندارم االنم پاشیم بریم که دیر شد

 

 بعد تموم شدن کالس رفتم خونه. ساعت حدود شش بود که رسیدم خونه 

 

 _سالم به اهالی خونه  دیدم کسی جواب نداد

 _مامان بابا عشقتون اومده هــــا

 

 مامان از تو آشپزخونه مالقه بدست اومد بیروندیدم 

 

 _وای جه خوب موقع اومدی رها بدو مامان جون که کلی کار داریم

 



 _مامان نننهه من خستم

 

 _امشب قراره عموت بیان اینجا مثه اینکه عاطفه از آلمان برگشته

 

 _چــی!دیگه بدتر من عمرا اگه امشب تو جمع شما حاضر بشم

 نکن مگه دختر عموت چه هیزم تری به تو فروخته؟_رها اینقدر اذیت 

 

 همینجور که ازپله میرفتم باال گفتم:

 

_مادر من ول کن الکی گیر نده شما میدونی که من اصال از عاطفه 

 خوشم نمیاد 

 

 مامان سری تکون داد رفت

 

دختر غربت انگار که از دماغ فیل که چه عرض کنم انگار از دماغ 

 فیه...شتر افتاد با اون قیا

 ولش کن بابا برم بخوابم خستم

 

ساعت حدود هشت بود که سروصدایه زن عمو بلند شد، اَه اَه دخترشم 

 به خودش رفته

 

 داشتم باخودم غرغرمیکردم که صدایه  غلیظ عاطفه بلند شد



_زن عمو جون رها کجاست؟هنوز عادت بچگانشو ترک نکرده که 

 نوقتی مهمون میاد باید از اتاقش بیاد بیرو

 

 _عاطفه!!!!

صدایه اعتراض گر عمو بود که داشت عاطفه رو صدا میزد که یعنی 

 خفه شو

 

 نمیخواستم برم ولی االن باید برم تا حرص این میمون خانمو در بیارم

رفتم سر،وقت لباسام شیک ترین لباسم پوشیدمو رفتم پایین صدایه پاشنه 

 کفشم که تو فضا پیچید همه نگاها برگشت سمت راه پله 

واااای قیافه عاطفه دیدنی بود وقتی منو با اون لباسا دید آخه میمون 

 خانم رو داداشاشون حساسن و من دست گذاشتم رو نقطه ضعفش

 

با یک لبخند گــلــو گشـاد رفتم طرف عمو با همشون گرم احوال پرسی 

 کردم عمو دوتا پسر داشت یک دختر 

 سالش بود۲۸عرفان پسر بزرگ عمو که 

 سالش بود و عاطفه جووووووون که هم سن من بود۲۰عماد که 

 

 گرم صحبت بودیم که دیدم عرفان داره بهم اشاره  میکنه که بیا بیرون

 

 قیقه بلند شدم رفتم بیرون دیدم کالفه کنار استخر نشستهبعد چند د

 رفتم کنارش وایستادم



 _گوش میدم پسر عمو

_ببین رها چند وقته میخوام یک موضوع رو بهت بگم اما اما نمیدونم 

 چجوری 

 

_خیلی راحت بگو و اگه میشه زود بگو مامان منتظرمه میخوام میز 

 شامو بچینم

 

 گفت:بلند شد و زل زد توچشمام 

_رها من ، من میخوام ازت خواستگاری کنم من تو رو از بچگی 

دوست داشتم خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بتونم این موضوع بهت بگم 

االنم از تو جواب نمیخوام تا هفته دیگه وقت داری که فکر کنی با دهن 

 باز زل زده بودم به پسری که هیچ عالقه ای بهش نداشتم

 م خودمو جمع جور کرد

 _باشه تا هفته دیگه بهت خبر میدم

 

رفتم سمت خونه ، درو که باز کردم با قیافه برزخی عاطفه روبرو شدم 

 یه لبخند دندون نما بهش زدم و رفتم سمت میز شام 

 

 میزو که چیدم همرو صدا زدم

 عاطفه دقیقا اومد کنار من نشست 

 

داره از لباس تنش برات نقشه ها دارم خانم ، از موقعی که اومده همش 

 تعریف میکنه که از یه کشور خارجه آورده



 

 وسط شام خوردن  یه لیوان دوغ برا خودم ریختم گذاشتم کنار بشقابم 

مشغول صحبت با بابا عمو بودم که دیدم عاطفه حواسش نیس آرنجمو 

 زدم به لیوان همه دوغ خالی شد رو لباس گرون قیمت خانم

 

 

 آخییش دلم خنک شد

 قیافه عاطفه دیدنی بود وای وای

 

 _عه ببخشید عاطفه جون اصال حواسم نبود 

 

 عمو گفت:

 _فدایه سرت عمو جان چیز مهمی نیس

 

 _چیز مهمی نیست بابا!میدونی من این لباسو چند خریدم؟

 

_لباسی که برات انقدر ارزش داره نباید واسه یک مهمون خودمونی 

 میپوشیدی.

 

میرم تو ماشین شماهم شام خوردین  _حرف اضافی نزن عماد ، بابا من

 بیاین

 



بعد خوردن شام عمو رفتن منم کلی واسه خودم ذوق کردم که حال این 

 دخترو گرفتم 

 

 *یک هفته بعد

 

 امروز کالس نداشتیم و قرار بود با بچه ها بریم بیرون

 ماشین بابا رو گرفتم رفتم دنبال برو بچ

 

 _میگما رها امروز خیابونا خلوته ...

 

 _چشم الینا جـــون باهات پایم رفیق

 پامو رو گاز گذاشتم سرعتمو زیاد کردم

 

 _رها اگه قراره دیونه بازی دربیارین منو پیاده کنین

 

 _عه باز این سارا مامان بزرگ شد

 

 پشت چراغ قرمز بودم که یک ماشین کنارم ترمز کرد 

 اوه شت یک گله پسر تو ماشین بودن

 

 کورس هستی_خانم خوشگله پاِی 



 

 _گمشو بابا

 _ععه سارا بده پایین شیشه رو میخوام جوابشو بدم

 

 مهسا شیشه عقبو داد پایین گفت:

 _آره پایه ایم

 

همینو که گفت چراغ سبز شد پامو تا آخر فشردم رو گاز سارا چسبیده 

 بود به صندلی و فقط فحش میداد

 

 د.دیدم داره خطرناک میشه و پسرا حالشون دست خودشون نبو

 

 پیچیدم تو یک کوچه ورود ممنوع

 پیچیدنم همانا صدایه جیغ بچه ها همانا وااااای خدایااااا

 حاال جواب بابا رو چی بدم

 به ماشین روبرو نگاه کردم

 

 واییی بد بخت شدم اینکه خیلی هزینش میشه

 مرده  از،ماشین پیاده شد و اومد طرفم

 جلوخونسردیمو حفظ کردم و بایک لبخند رفتم 

 



 _سالم خوبین؟

 

_حال من به شما ربطی نداره خانم ببین چه بالیی سر ماشین نازنینم 

 آوردی

 

 _اووو حاال که طوری نشده خدارو شکر که خودمون سالمیم

 

 اوه اوه آقا غوله عصبانی شد

 عینکشو داد باال و با چشایه برزخی زل زد تو صورتم

 

 

 ععه این همون پسره خودشیفته تو دانشگاهه 

 

فکر کنم اونم منو شناخت چون داشت  همینطوری نگام میکرد یهو 

 اخماشو کرد توهم

 نکبت بیشعور از خودراضی

 

 

 _اوی آقا   خسارتت چقدر میشه بگو من کار دارم 

 _باید صبر کنی افسر بیاد

 

 _وای نه تورو خدا بگو چقدر میشه



 _من نمیدونم خانم محترم صبر کن االن میاد

 

 اومدن افسر گفتن پول خسارت دهنم باز موندبعد از 

 

 رفتم تو ماشین بچه ها پوال رو بیاین باال که بد بخت شدم

 

 _وا مگه چقدر میشه؟

_ببخشید ها سارا خانم  ماشین به این جیگریو  رها زده ترکونده بعد تو 

 میگی مگه چقدر میشه.

 اه چه زری میزنین  

 

 اتون پولو واریز میکنم_ببخشید اگه میشه شماره کارت بدین بر

 

 شماره کارت داد و شمارمو ازم گرفت رفت

 

 بعد از گذاشتن بچه ها رفتم خونه

 خدایا خودت کمکم کن تا به بابا بگم

 

 

 _سالم به اهالی خونه

 



 دیدم بابا داره تی وی  میبینه رفتم پیشش

 

 _سالم به پدر نازنین و خوشتیپ خودم چطوری بابایی؟

 

 لبخند نگام کرد گفت:بابا با یک 

 

 _باز اون ماشین بد بختو به کجا کوبوندی رها؟

 

 _وا بابا من ماشینو کاری نکردم

 

 برو دختر من تورو میشناسم از موقعی که اومدی صدات داره میلرزه

 

 _ععه چه خوب شد که میدونی آخییش راحت شدم 

 کل ماجرا رو تعریف کردم

 مامان اومد در اتاقمرفتم تو اتاقم بعد نیم ساعت 

 

 _رها بیداری؟

 

 _بیا تو مامان

 

 _پاشو عزیزم مهمون داریم



 

 _اَه مامان شماهم که همش مهمونی بگیر خیلی حوصله داری ها!

 

 _پاشو ،کمتر غر بزن میدونی قراره کی بیاد؟

 

 _نه

 _قدیمی ترین دوست پدرت خانواده شفیقی

 

 یاد ما کردن_اوووو بله شناختم ،چیشده بعد این همه مدت 

 

_تازه از مسافرت اومدن ، پاشو حاضر شو نمیخواد بیای کمک 

 مستخدم ها هستن

 

 داشتم موهامو صاف میکردم که صدایه در اومد

 

خاک برسرم یه بار نشد مثِل آدم برم کنار مامان و بابا خوش آمد گویی 

 کنم

 

حیاط بیخیال موهام شدم سریع رفتم پایین خب خدارو شکر هنوز تو 

 بودن

 بابا درو باز کرد اول آقایه شفیقی بعد هم خانومش اومدن تو

 



سالم احوال پرسی ها تموم شد اومدم درو ببندم که یک جفت کفش 

 مشکی جلو چشام سبز شد

 

 

 نه...

 بازم همون پسره قدرت خدا رو بگردم میگن دنیا کوچیکه ها

 ولی فکر نمیکردم آدما تو حلقم باشن

 اسمش چیهیادم باشه بفهمم 

 

 داشتم بادهن باز نگاش میکردم که گفت

 

 _چیه خوشگل ندیدی

 

_نه تاحاال ندیده بودم داشتم به عظمت خدا پی میبردم واقعا چرا خدا 

 برا بعضی ها ِگل کم آورده

 البته برا مغز بعضی ها همچی یکم ...ولش کن

 

 

 _خیلی پرویی تو دختر

 

 _رها بابا بیاداخل دیگه

 _اومدیم باباجون



 

خیلی ریلکس نشسته بودم واسه خودم آب پرتقال میخوردم اصال 

 نمیفهمیدم اونا چی دارن میگن

 

 یهو مامان گفت:

 

 _نظر تو چیه رها

 

 _برایه چه چیزی؟

 _وا دوساعته داریم حرف میزنیم ها

 

 _ببخشید حواسم نبود

 _فکر نمیکنم رها مخالف باشه مگه نه؟

 

 _مخالف چی بابا؟

 

 خانواده عموت و آقایه شفیقی بریم ویال شمال_قراره با 

 

 او شت  دیگه چی از این بدتر؟

 _متاسفم من دانشگاه دارم

 



 _اون یه هفته به جایی بر نمیخوره باباجون

 

 قشنگ با آسفالت یکیم کرد

 به پسر آقایه شفیقی نگاه کردم که تازه فهمیدم اسمش رادوینه

 خالی از پوزخند نبودبا این حرف بابا یه نگاه بهم انداخت که 

 

 

 اَه اَه دانشگاه میشه بازماییییش نکبت  فکر میکنه با پوزخند جذاب 

 خدااااا یا داره حال یک صبح هفت آخه

 

 هی خوشگله سارا حتما خورد زنگ میگوش

 سارا اومدم_

 

 برو خودت امینم امروز بگم زدم زنگ تو یگیم یچ سالم کیعل_

 فعال

 

 بابا قراره رفتم، گرفتم یتاکس شدم حاضر پاشدم ببرن شورتو مرده

 بخواد خدا اگه بخره نیماش تولدم واسه امسال

 

 بودم خواب  کال که  اول کالس

 خورد زنگ میگوش که بود۱۱ ساعت دوم کالس

 



 !!!!عرفان

 داره کاریچ گهید نیا

 

 زدم اتصالو دکمه

 سالم_

 

 ؟یخوب سالم_

 ؟یکارداشت ممنون_

 

 امیب تا ییکجا بگو رها نمتیبب خوامیم_

 

 دارم کالس شهینم االن دانشگام_

 

 رها کنمیم خواهش_

 

 منتظرتم دانشگاه پشت شاپ یکاف باشه_

 

 اومد عرفان بعد رب کی حدود

 

 سالم_

 ؟یخوب سالم_



 بگو کارتو خب ، ممنون_

 

 

 شد هفته دو کنم عرض چه که هفته کی  رها خوامیم جواب_

 

 عرفان یمن برادر هیتوجا بدم مثبت جواب تو به تونمینم من راستش_

 کنم نگاه تو به همسر چشم به تونمینم من

 

 آخرته؟ حرف باشه،_

 عرفان متاسفم_

 خداحافظ ، یبش خوشبخت یکنیم ازدواج یهرک با دوارمیام باشه_

 

سرم پایین  بزارم دلم هیکجا نویا حاال  پووف   نشد جوابم منتظر ، رفت

 بود داشتم میرفتم تو دانشگاه که  خوردم به جسم سفت سرمو بلند کردم

 

 _کوری؟

 

 _نه مثله اینکه تو کوری

 

 _اصال تو چرا همش جلو راه من سبز میشی؟

 

 _پول خسارت چیشد؟خانم رها؟



 

 آخ که چقدر این بشر حرص دراره

 _اتفاقا داشتم میرفتم پولتونو بریزم

 

 ل شما احتیاجی ندارم _نمیخواد من به پو

 

 راشو کشید رفت 

 وااا این خوبه؟؟؟

 

 امروز همه یه کاریشون هست

 برم باهاشون خواستینم دلم اصال شد رفتن وقت باالخره ...

 من جون هیبال شدن عاطفه طرف هی از تیقوزم پسره نیا طرف هی از

 

 

 ؟یا آماده رها_

 

 اومدم مامان آره_

  نییپا رفتم و برداشتم کولمو

 میکرد حرکت میشد نیماش سوار

 



 باز هامو چشم  الیو میدیرس که کردم حس نیماش دیشد هیها تکون با

  کردم

 

 یشگیهم آرامش

 اون و بود زده رونیب الیو در هیباال از که ییها گل و بلند هیها درخت 

 دادیم آرامش من به که بود ییزهایچ نایا همه هوا یشگیهم رطوبت

 

  دمیکش قیعم نفس هی و چشماموبستم نییپا دادم رو شهیش

 

 سرهم پشت ها نیماش و کرد باز رو الیو در نگهبان بابا بوق تک با

 شدن وارد

 

  شدم ادهیپ نیماش از

 زاده امام ای عرفان  ناک غضب نگاه ... با خورد گره نگاهم نیاول

 کنهیم نگاه ینطوریا چرا نیا ژنیب

 

  الیو داخل میرفت باهم همه

 یخرک عشوه نیرادو برا داره نجوریهم عاطفه نیا میاومد که یموقع از

 ادیم

 

 خودمو و شدم اتاقم داخل کنن، استراحت رفتن همه ناهار خوردن بعداز

 کردم ولو تخت رو

 



 شد روشن خاموش میگوش صفحه دمید

 :کردم بازش بود اومده امیپ برداشتمش

 ینش غرق باش مواظب خانم رها بگذره خوش شمال

 

 نکهیا الیخ به بعد اما دمیترس کمی بود ناشناس کردم نگاه شمارش به

 برد خوابم دینکش هیثان به اونور کردم پرت ویگوش باشه سارا

 

 

 داریب خواب از در هیصدا با که دمیدیم خوب خوب هیها خواب داشتم

  شدم

 بله_

 

 میکن یباز بالیوال میبر میخوایم پاشو رها_

 

 امیم منم برو تو عماد باشه_

 

 یارکشی دارن بستن تور دمید الیو پشت اطیح رفتم و شدم حاضر

 کننیم

 

 باشه داشته دختر کی دیبا گروه هر_

 

  گروه کی ماهم گروه کی رها تو خب عاطفه_



 ستین قبول رینخ_

 

  کردنیم بحث داشتن ها بچه نیا مثه

 رنیبگ مشوتویتصم نایا تا نشستم تاب رو رفتم

 

 ایب رها_

  شدیچ باالخره خب_

 

 میموند ماچهارتا فقط تو رفت کرد قهر که عاطفه بابا یچیه_

 دمیخند

 کنه قهر حاالچرا_

 

 نخواستم امامن باشه من گروه تو خواستیم_

 یقیشف هیآقا یتر بجه اون از که شما

 

 یباش توگروهشون شما خواستن نکهیا مثه_

 کرد اونور روشو زد پوزخند هی بعدشم زدیم حرفو نیا که بود عرفان

 

 شد شروع یباز

 هیچشما هیبا و نشست تاب رو اومد عاطفه که بود یباز هیوسطا

 کردیم نگاه من به نیخشمگ



 

  عاطفه یپ رفت حواسم

 باش مواظب رها_

 تو خورد محکم توپ که طرفش برگردم اومدم نیرادو داد یصدا با

 صورتم

 

 شد حلقه کمرم دور یدست که فتادمیم داشتم دادم دست از تعادلم

 

  مینیب یآ_

 ادیم خون داره دمید که برداشتم دستمو

 

 دیخند بلند بلند عاطفه

 یعوض شعوریب

 

  طرفم اومد عرفان

 نبود حواسم رها دیببخش_

 ؟یکرد پرت توپ چرا کنهیم نگاه اونورو داره یدید ینبود که کور_

 

 .خان نیرادو نداره یربط شما به_

 .رفت جیگ سرم هوی که کردنیم بحث داشتن

 آب ریش کنار برد کرد بلندم نیرادو



 زدم صورتم سرو به آب کمی شستم موینیب

 سمتم گرفت یدستمال

 

 ؟یخوب_

 

  تو میبر بهتره آره_

 

  داخل میرفت

 نشست کنارم اومد عاطفه

 

 فقط که یکرد پرت حواستو خانم رها یزرنگ یلیخ خودت الیخ به_

 رفت شد بلند میبچرخ تا بچرخ آره یباش من عشق بغل تو قهیدق کی

 

 !!!!!هاااااااا_

 تاحاال یک من؟از عشق

 :گفت بابا که میخوردیم شام میبود نشسته زیم سر

 کجاست عرفان پس_

 گلوش تو دیغذاپر عمو زن

 :گفت شد بهتر که بعدش

 بره شد مجبور اومد شیپ کار واسش تهران_

 



 !عجب

 دمیخواب یلیخ ظهر چون بردینم خوابم اتاقم تو رفتم شام خوردن بعد

 ادیم صدا رونیب از کردم حس که دادمیم ام یپ سارا به داشتم

 

 کردم باز اتاقو در و شدم بلند آروم

 دمیدیم یچ من هیخدا

 بود ستادهیوا  نیرادو اتاق در دم خواب لباس کی با عاطفه

 

 داره یا نقشه چه دونستمیم

 طرفش رفتم نیهم یبرا

 عاطفه؟ یدار  یکار_

 دیکش یبلند نیه دیترس

 ؟یچکاردار نجایا تو اصال کنم،یم سکته من یگینم_

 

 بخورم آب رفتمیم داشتم_

 برو خب_

 یدار کاریچ تو نمیبب خوامیم گهید نه_

 

 شد باز نیرادو اتاق در که ... که میکردیم وبحث جر میداشت

 توهم رفت اخماش دید که رو عاطفه

 نیکنیم زیو زیو نیدار مگس دوتا مثه من اتاق در چخبرتونه_



 

 یندار ادب ذره هی که کنن توسرت خاک  پرو شعوریب

 اتاقم طرف رفتم بعدشم انداختم بهش نگاه هی

 

 :گفت عاطفه که رفتمیم داشتم

 یریم در چرا یداشت کاریچ نیرادو آقا اتاق در بگو ایب رهاخانم_

 

 االغ نچسب دختره کنم رشیوخاکش خورد بزنم گهیم طونهیش

 

 یک که بفهمه ها یبعض افهیق و ختیر از نیرادو  کنم فکر زمیعز_

 داشته کارشون

 ادیب در حرصش تا نیرادو گفتم یدست از

 

 رها که واقعا_

 بست درم اتاقش تو رفت

 

 طرفم اومد نیرادو

 

 هم؟؟؟؟ تو نکنه ؟یچ تو یول داشت کاریچ نجایا اون دونمیم منکه_

 ؟یکنیم یکی ییهرجا دختره اون با منو تو یشعوریب یلیخ_

 _آرام باش دخترم حاالهم برو تو اتاقت بگیر بخواب



 

 _خیلی پرویی من نه به تو کار داشتم نه عاطفه داشتم میرفتم آب بخورم

 

 _خداخیرت بده یه لیوان هم برا من بیار

 

 _پرو

برگشتم رفتم سمت راه پله، داشتم آب میخوردم که یک فکر شیطانی زد 

 به سرم 

 لیوانو پر آب کردم رفتم باال

 

 در اتاق رادوینو باز کردم آروم رفتم داخل

 خواب بود

 

 مثه خرس میمونه انگار نه انگارکه تا چند دقیقه پیش بیدار بود

 

 باال سرش وایستادم و آبو خالی کردم روسرش

 

 بلندی کشیدو سرجاش نشست یه نگاه آتیشی بهم کرد گفت:هین 

 _اینجوریاس رها خانم؟باشه خودت خواستی

 

 یه لبخند دندون نما بهش زدم گفتم:



 _شب بخیر

 سرشو تکون داد و گرفت خوابید خــــــرس

 

 صبح خیلی زود بیدار شدم رفتم لبه آب 

 اول ازخودم یه چندتا عکس مامانی گرفتم

 و دادم باال رفتم طرف آببعدشم پاچه هام

 سردی آب که پوستم خورد مور مورم شد

 

 ...کهداشتم میرفتم جلو ولی کم کم عادت کردم همینجوری 

 آب انقدر نداشت دهیفا زدمیم پا و دست یهرچ شد یخال پام ریهوزی

 دمینفهم یزیچ گهید که خوردم

 

 

 :نیرادو

 و دست داره آب وسط یکی دمید که کردمیم ورزش ساحل لب داشتم

 رهاست دمید تر جلو رفتم و کردم دقت که کمی زنهیم بال

 

 

 بود شده زرد رنگش و بود شده هوشیب آب تو ،رفتمیچجور دمینفهم

 نمیماش سمت دمیدو و کردم بغلش

 

 ؟یشنویم صدامو رها_



 

  رسوندم درمانگاه نیاول به خودمو نداد یجواب

  اتاق تو بردنش عیسر

 

 تو رهیم مین و شش ساعت یک احمق دختره آخه بود مین و شش ساعت

 یریم تو که آب

 

 رونیب اومد ازاتاقش دکتر ساعت مین بعد

 

 دکتر هیآقا شدیچ_

 _حالش بهتره سرمش که تموم شد میتونین ببرینش

 

 _میتونم ببینمش؟

 

 _البته

 

 رفتم سمت اتاق درو که باز کردم چشماشو باز کرد

 

 رها:

 

کردم چشام کمی تار میدید یکی اومده بود باسوزش دستم چشمامو باز 

 تو اتاق جلوتر که اومد دیدم رادوینه



 

 _بهتری؟

 

 _ممنون .شما منو آوردی اینجا؟

 

_یه سوال برام پیش اومده اونم اینکه تو ساعت شش صبح تو دریا 

 چیکار میکردی؟با کوسه ها قرار داشتی؟

 

 برگردوندملبخند تلخی به روش،زدم و صورتمو 

 

 _سرمت داره تموم میشه برم بگم بیاد تا زودتر بریم

 

باشه ای گفتم و رادوین از اتاق خارج شد ساعت هفت و نیم بود که از 

 بیمارستان اومدیم بیرون

 

 _نظرت چیه صبحانه بریم بیرون؟

 

_نمیشه من باید زودتر برم ویال نمیخوام خانوادم مطلع بشن که همچین 

 ادهاتفاقی برام افت

 

 _نترس اونا اگه ساعت ده به زوربیدار بشن

 



 _رفتیم یه کافه قدیمی و صبحانه خوردیم

 

 _داشتم برا خودم لقمه میگرفتم که رادوین گفت:

 _میگم تو با عرفان مشکلی داری؟

 

 _نه چطور مگه؟

 

_اونروز که داشتیم والیبال بازی میکردیم حواسم بهش بود دوست 

 و اینکه توپم از دستی زد به صورتت. نداشت تو بامن هم گروه بشی

 

 _چی؟؟؟؟اونکه گفت با نظر من مشکلی نداره

 

 _پس رابطه ای بوده!

 

_نه اصال اینطوری فکر نکن راستش عرفان دو هفته پیش از من 

خواستگاری کرد اما من هیچ عالقه ای بهش نداشتم و بهش جواب رد 

 دادم

 اما فکر کنم اون هنوز ناراحته

 

 

 غلیظی رو پیشونیش بود و داشت بادقت به حرفام گوش میداداخم 

 



 یهو بلند شد و گفت:

 

 _بهتره بریم ممکنه از خواب بیدار شده باشن

 

 وا چش شد اینم که خله  کال هرچی خله گیر من میفته

 

 سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت ویال

 

 پیاده که شدم بهش گفتم:

 _ممنون که امروز کمکم کردی 

 

 خواهش میکنم_

 

 راشو کشید رفت تو واااااا 

  ومدیم خوابم اتاقم تو  رفتماینکه خوب بود

 خوردن زنگ کردبه شروع میگوش که بردیم خوابم داشت

 

 زدنه زنگ وقته چه االن آخه محل یب خروس

 

 خوابم وسط یدیپر سارا یگیم یچ_

 



 انه؟ی یا زنده نمیبب بزنم زنگ هی گفتم ینزد زنگ دوروزه مرگ_

 

 ش؟یبق خب_

 

 باشه؟ مینزن یول گمیم رها نکهیا شیبق_

 

  بابا گهید بنال_

  نامزدکردم من یرهاجون_

 

 ؟؟؟؟؟یچــــــــــــــــ_

 ؟ینگفت بهم زودتر ،چرا سارا کشمتیم

 

 شد ییهوی یدونیم آخه شدم کر بزن حرف آرومتر_

 

 هیهوی کارات همه مرگت خبر_

 

 آره؟ گهید یرسونیم خودتو هینامزد مجلسه گهید دوز سه جونم رها_

 

  گمشو برو گهید روز سه یچ_

 

  بزنم زنگ نشد وقت نیهم واسه بود ادیز کار رها جون به_



 

 ؟یبار و یکار فردا پس فردا تا امیم باشه خب_

 

 یبا فدات_

 

 یبا_

 

 یک بدبخت دوماد بپرسم شد ادمی غافل دل یا دیپر سرم از خواب کال

 پرسمیم زنمیم زنگ فردا وللش هست

 

 انداخت بهم نگاه هی شد باز هم نیرادو اتاق در که رونیب اومدم اتاق از

 :گفت

 ؟یبهتر_

 گفتم زدم روش به یلبخند

 بهترم یلیخ ممنون_

 

 لبخند با داره(نیرادو مامان) جون زهره دمید که نییپا میرفت باهم

 و اتاقم تو رفتم ناهار خوردن بعد ناهار زیم سر میرفت کنهیم نگامون

 . دمیخواب

 که کنم صحبت بامامان برم خواستمیم نییپا اومدم توپ خواب هی از بعد

 کنهیم صحبت  باباش و مامان با داره نیرادو دمید

  دیبگ دیبر خودتون دونمینم من_



 یبرگرد خوادینم تنها مادرجون نه_

 هی شما بابا ادیب شیپ یمشکل واسم که من مادر ام بچه من مگه آخه_

 دیبگ یزیچ

 

 بگه مادرت یهرچ_

 دارم یواجب کار باشم تهران گهید روز سه دیبا من_

 

 بهتر برگردن خوانیم ناهمیا پس جالب چه

 

 جونم یمامان_

 جانم_

 

 تهران؟ میبرگرد فردا ما شهینم که گمیم_

 

  مادر زشته میا صاحبخونه ما رها واا_

 

  نشد یراض کردم هرکارش

 

  ساحل لب رفتم برداشتم هدفونو و دمیپوش مانتومو اتاقم تو رفتم

 سر زد یکی که دادمیم گوش آهنگ داشتم بودم کرده بغل هامو زانو

 شونم

 



 هی عاطفه دمید برگشتم

 داره کاریچ احمق هیدختر نیبازا

 نیا به برسه چه ندارم خودمو حوصله من

 

 سمتش برگشتم تیباعصبان

 

 ؟یگیم یچ_

 

 انگار نه انگار کنمیم صحبت دارم ساعته دو شعوریب_

 

 گذاشتم هدفون یدیند یکور_

 :گفت و گرد نازک یچشم پشت

 

 شدم نیرادو عاشق من رها_

 

 چرا دونمینم  شد رگ به رگ گردنم کنم فک که طرفش برگشتم باشدت

 :گفتم یالیخیب به زدم خودمو اما ومدین خوشم حرفش نیا از

 

 

 چه من به خب_

 



 بگم بهش برم خوامیم_

 

 بفرما دراز جاده باز راه_

 

 طرفمون انیم دارن نیورادو عماد دمید که میزدیم حرف میداشت

 

 :گفت جلو اومد عمادتاریگ هم نیرادو و بود بالل ریش عماد دست

 

 دخترا؟ نیخواینم مهمون-

 

 نه که چرا_

 نداشتم خواهرتو حوصله اصال یاومد که شد خوب گفتم لب ریز

 

 آخه ومدیم یخرک عشوه عاطفه نیا یه خوردنمون بالل ریش وسط

 نچسب انقدر دخترم

 

 

 یبخون برامون یدینم افتخار جان نیرادو_

 

 بلدن تاریگ نیرادو آقا مگه یواااا_

 



 نهیبینم ویبزرگ اون به تاریگ کور دختره مررررگ

 

 ماسه خوادیم  کلنگِ  و لیب دستشه ینیبیم که یاون جان خواهر نه_

 بکنه هارو

 

 خنده از میدیترک عماد حرف نیباا

 

 عماد که واقعا_

 

 :گفت و نکرد ییاعتنا عماد

 

 داداش کن شروع_

 

 .خوندن به کرد شروع و کرد جا جابه دستش تو تارشویگ نیرادو

 

 دروغات همه بامن

 من دیونه دیونم واقعا

 که پای تویه نامرد

 میشینمو میبرم

 بعدتودیگه شاید

 بگیرهکسی نتونه جاتو 



 ولی

 اون موقعی که باید 

 نبودی که کنارم

 مهم نی بعدش اصن

 نه 

 نباشی بازم هستم

 ولی من دیونه هنو واسه تو دلواپسم

 یه دونه خدا دارم

 یه دل که موندم کوش؟

 یدونه توکه این موقع ها حساب نمیکنم روش

 یه دونه دل تنها

 یه سایه که دیگه ندارم

 خودم درستش میکنم

 میرم پی کارم

 

 باورم نمیشد صداش محشر بود

 

 فوق العاده بود

 

 حین خوندنش زل زده بود تو چشمام

 



 لعنتی چشاش 

 یادمه اولین باری هم که دیدمش مسخ چشماش شده بودم

 

 رومو ازش گرفتم 

 

 آهنگش تموم شد 

برگشتم دیدم دختر پسرایه جوون دورمون جمع شدن دارن براش دست 

 میزنن

 

 عاطفه گفت:

 

 فوق العاده ای پسر_تو 

 

 رادوین به یه تشکر کردن اکتفا کرد

 .بعد از تموم شدن آهنگ دختر و پسرا متفرق شدن ماهم برگشتیم ویال

                                        *** 

 

از صبح با سارا اومدم آرایشگاه دیگه داشتم از دست این آرایشگرکفری 

 میشدم از اولی که اومدیم سارا رو بردن تو یه اتاق جدا 

 

منم که این آرایشگره نذاشت بهش بگم چه مدلی درستم کنه خیرسرش 

 داره به سلیقه خودش درست میکنه 



 

 انقدر موهامو کشیده که فکر کنم پوست سرم کنده شده

 

 _خب عزیزم باالخره تموم شد

 

 یه نگاه تو آینه انداختم حالم بهم خورد 

 

 _خیلی خوبه نه؟

 

 _نه اصال بازش کنید

 

 _آخه تو که خیلی ماه شدی 

 

_شما از اولم نذاشتی من نظر بدم من این مدلی دوست ندارم لطفا 

 بازش کن و آرایش هامم پاک کن اونی که میگمو درست کنین

 

 عزیزم هرطور تو دوست داری_باشه  

 

 

 بهش گفتم که موهامو ساده درست کنه و آرایشمم خیلی الیت باشه 

 



 بعد از تموم شدن کارش باالخره راضی شدم

 بعد نیم ساعت هیراد اومد دنبال سارا و رفتن آتلیه 

 .منم بعد از تموم شدن کارم رفتم سمت باغ

 دمید نارویال و اآو که ارمیدرب هامو لباس تا رفتم و باغ دمیرس

 

 :گفت و سمتم برگشت نایال

 

 المصب یشد ناز ؟چهیخودت رها یوا_

 

 

 بودم ناز_

 

 برا گرفتمتیم کردمیم اقدام زودتر یشیم ناز انقدر دونستمیم اگه_

 داداشم

 

 انیم سارا االن میبر نیایب شو خف_

 

 مینشست و میکرد انتخاب داماد و عروس کینزد زیم کی و میرفت

 

 انیم دارن داماد عروس کردند اعالم که میزدیم حرف میداشت

 



 اومدن داماد و عروس یباز شیآت یکل از بعد

 

 کردم یخوشبخت هیآرزو دل ته از براش بود شده ماه کهیت کی مثه سارا

 

 بود سالهام نیا قیرف نیبهتر دیشا

 

 اومد امیپ برام که کردمیم صحبت آوا با داشتم

 

 :بود نوشته کردم بازش

 

 زیعز هیرها بگذره خوش یعروس

 

 دادیم امیپ که بود دومش گه؟دفعهید هیک نیا یچ یعنی

 

 یک آخه داشتم یبیعج دلشورهبود خاموش زدم زنگ بهش یهرچ

 داره خبر من هیچ همه از که باشه تونستیم

 

 

 کنهیم نگاهم داره سارا دمید که کردمیم نگاه اطرافمو استرس با داشتم

 

 زدم بهش لبخند هی



 

 ششیپ میبر کرد اشاره

 

 داره کارمون سارا کنم فکر   آوا و نایال_

 ششیپ میبر نیپاش

 

 

 سارا رفتن صدقه قربون به کرد شروع نایال  که طرفش میرفت

 

 بود دانشگاه هیها بچه از یکی شوهرش

 

 

 

 کردیم صحبت پسرا پیاک با داشت و بود ما به پشتش داماد

 

 مشینیبب برگرده دوماد بگو سارا_

 

 

 زمیعز االن_

 

 ما طرف برگشت که کرد حلقه شوهرش بازو دور دستشو



 

 دوستات با بشن آشنا یخواست که دوستام زمیعز بابک_

 

 خانوما خوشبختم بله او_

 

 نیبش خوشبخت نیهمچن_

 

 :گفت و زد یلبخند سارا

 آواجان ممنون_

 

 :گفت و پسرا طرف کرد رو بابک

 

  رضایعل و ریام هستن بنده هیها قیرف هم نایا خب_

 

 مابود به پشتش شونیکی یول کردن نگاهمون لبخند با دوتاشون

 

 کردیم صحبت تلفن با داشت

 

 دوستم نیتر یمیصم و گفت و شونش سر زد محکم بابک که

 

 میگفت باهم دمشید که نیهم ما سمت برگشت پسره



 

 تــــــــــــــــــــو"

 

 :گفت و دیخند بابک

 

 ن؟یشناسیم گرویهمد مگه شما_

 

 و چشم داشت نایال  پهلوم تو رفت فرو یانگشت که بود مونده باز دهنم

 ینگفت بهم یزیچ  که رسمیم حسابتو بعدا و هیک نیا که ومدیم ابرو

 

 

 :گفت و زد یمحو لبخند نیرادو

 

 ...هستن پدرم هیمیقد هیها قیرف از یکی دختر شونیا بله_

  هستن هوا سربه هم یلیخ که

 

 :گفت و دیخند بابک

 

 هوا؟ سربه ؟چرایجد_

 

 



 کرد فیتعر براشون شمالو هیقض شعوریب

 

 اون از یکس ندارم دوس گفتم بهش خوبه نفهم و احمق ادم انقدر

 بشه باخبر موضوع

 

 

 :گفتم و رفتم نیرادو به غره چشم هی که دنیخندیم داشتن همشون

 

 ؟؟یدار کردن تشکر عقده ای یفداکار یلیخ یبگ یخوایم االن مثال_

 

  میبود نشسته که یزیم طرف رفتم برگردوندم مو رو 

 

  شد خنک دلم شیآخ

 

 :گفت نفر هی هوی که کردمیم یخوشحال باخودم داشتم

 

 بانو؟ دیدیم دونفره رقص هی افتخار_

 

 

  پرو چه وااا

 



 برقصم؟؟ باهات امیب بعد شناسمتینم اصال من_

 

 :گفت و زد یلبخند پسره

 

 محمده اسمم و هستم جان بابک یمیصم هیدوستا از من_

 

 از کنهیم نگاهمون داره نیرادو دمید که دادمیم گوش حرفاش به داشتم

 شدم همراه محمد با بدم حرص نویرادو بخوام نکهیا

 

 

 ... که بزنم چرخ اومدم دمیرقصیم داشتم

 

 رادوین**

 

 دختره نفهم انگار حالیش نمیشه چی میگه 

 

 رفت سمت میزش که دیدم محمد نزدیکش شد

بعد از حرف زدن رفتن که باهم برقصن نمیدونم چرا ولی نیرویه 

 عجیبی من به این دختر داشتم 

 

 دلم نمیخواست با اون پسره ... برقصه 

 



 عصبانی شدم و رفتم طرفش

 

 گرفتم و کشیدمش طرف خودماومد چرخ بزنه که شونه هاشو 

 

 

 

 

 رها**

 

برگشتم دیدم رادوین داره عصبانی نگام میکنه ولی لعنتی چشماش موقع 

 عصبانبت جذاب تر میشد

 

 موضع خودمو حفظ کردم و بااخمی گفتم:

 

 _ول کن دستمو کوری نمیبینی دارم میرقصم

 

_چیه ناراحتی با اون عوضی که خوب میرقصیدی نکنه از من بدت 

 میاد؟

 

هه نصف دخترایه اینجا از خداشونه که من همراهشون باشم بعد این 

 خانم میره با اون عوضی

 



دیگه حرفشو ادامه نداد قفسه سینش به شدت باال پایین میشد و این 

 نشانگر عصبانیت بیش ازحدش بود

 

 بعد چند ثانیه گوشه لبشو پاک کرد و گفت:

 

یدونستی چجور آدمیه حتی _واسه چی بامحمد رقصیدی؟مطمئنم اگه م

 نگاهشم نمیکردی

 

 _به توچه بابا به خودم مربوطه باکی میرقصم

 

 _ِد نه ِد  امشب شما رو سپردن دست من

 

 _چرا چرت میگی حالت خوبه؟؟

 

_چرت و پرت چیه دختر عصر شرکت پدرتون بودم فهمید امشب منم 

 تو این مهمونی هستم و گفت اگر رها اومد هواشو داشته باشی

 

 

 _هه نه بابا منم باور کردم

 

واقعا حرصمو درآورده بود داشتم همینطور نگاش میکردم و اونم زل 

 زده بود تو چشمام انگار درحال تجزیه صورتم بود



 

 

 روی یک نقطه صورتم مکث کرد

 

 افتاد رعشه به تنم تمام شد داغ لبام هوی که...

 کنم کاریچ دیبا دونستمینم واقعا

 

 بودم شده مسخ ، بودم شده شوکه

 

  دادم هل نسویس قفسه بادستام اومدم خودم به هوی

 

 نباشه ایدن نیا تو اصال که بودانگار خمار چشماش جداشد ازم

 

 

 

 **نیرادو

 

 کردم کارو نیا چرا دونستمینم واقعا

 

 تونستمینم هنوز اما گرفتم فاصله ازش رفتم عقب یکم دستش بافشار

 نکنم نگاش



 

 دیلرزیم تنش تمام نییپا بود انداخته سرشو

 

 

 :گفتم و بردم گوشش کینزد سرمو

 

 روش آبم هی یخورد توخجالتو هه یکشیم خجالت یدار مثال_

 

 

 خورهیم بهم ازت ن،حالمیرادو شو خفه_

 

 زشیم سمت کرد پاتند

 

 رها**

 

حالم داشت از اون محیط بهم میخورد میخواستم از اون فضایه 

 بشموحشتناک دور 

 

 

 خدا حاال چیکار کنم من با تاکسی اومدم  حاال این وقت شب!!

 



نیم ساعت گذشت داشت گریم میگرفت دیگه چرا منه احمق ماشین 

 برنداشتم

 

 

 از دور رادوینو دیدم که داشت میومد سمتم

 

 اخمامو کردم تو هم و به یک نقطه نامعلوم زل زدم

 

 _پاشو رها حاضر شو تا ببرمت

 

 جهنمم نمیام_من باتو 

 

 _ِد میگم پاشو لعنتی

انقدر بلند و عصبانی گفت که دیگه مخالفتی نکردم وسایالمو جمع کردم 

 و رفتم از سارا خداحافظی کردم و براش آرزویه خوشبختی کردم

 

 

سوار ماشین شدم باسرعت خیلی باال رانندگی میکردانقدر تند میرفت 

 که ترسیدم چیزی بهش بگم

 

 



رسیدیم بدون اینکه ازش خداحافظی کنم از ماشین پیاده شدم و باالخره 

 رفتم سمت خونه

 

 بعد از چند دقیقه صدایه جیغ الستیکا اومد

 

 رفتم باال نمیدونم چرا ولی اونقدر گریه کردم تاخوابم برد

 

 رادوین**

 

رفت داخل خونه حتی خداحافظی هم نکرد یعنی انقدر آدم حال بهم زنی 

 بودم براش!!

 

 جورایی داشتم دیونه میشدم یه 

 کالفه بودم 

 خسته بودم از همه چیز

 این دختر لعنتی کی بود که من انقدر جذبش شده بودم

 

 

تاصبح تو خیابونا پرسه زدم ساعت شیش صبح بود که رفتم خونه 

 مامان و بابا برگشته بودن کانادا 

 

 تنهاتر از هر موقعی بودم...



 

 رها**

 خواب بیدار شدم رفتم حمام یه دوش گرفتمصبح با کرختی از 

حوصله هیچ کاریو نداشتم هرچه قدر  الینا زنگ زد که بریم بیرون 

 قبول نکردم

 

بعدازظهر بودکه از اتاق رفتم بیرون دیدم صدایه مهتاب میاد کی خاله 

 اومده بودن که من متوجه نشده بودم؟

 

 سالم کردم که خاله و مهتاب برگشتن طرفم

 زخاله چطوری قربونت برم_سالم عزی

 

 رفتم جلو باخاله روبوسی کردم

 بعد نشستم کنار مهتاب ناخنامو فرو کردم تو بازوش که جیغش  بلند شد

 

_الهی بمیری رها آدم بعد این همه مدت  دختر خالشو میبینه اینجوری 

 میکنه باهاش؟

 

 _خفه شو بابا بیشعور بی معرفت فکر کردم دیگه به رحمت خدا رفتی

 

 واست جوابمو بده که دستشو گرفتم و بردمش باال تو اتاقمخ

 



 هنوز ننشسته بود که فکش شروع کرد به کار کردن

 

_وای رها رفتم تو یه شرکت از روزی که استخدام شدم خیلی 

 خوشحالم

 

_چه قدر بدبختن اونا که تورو استخدام کردن نمیدونن چه گالبی 

 گیرشون اومده

 

لش یک پسر جوون خوشتیپه وای رها _خفه شو وای رها مدیرعام

 خیلی دوسش دارم

 وقتی میاد همه باید خفه باشن

 _مگه مدرسه یه؟

 

 _اَه رها تو هم هی زد حال بزن

 

 دیگه سربه سرش نذاشتم و گذاشتم هرچی دل تنگش میخواد بگه

 

 بعد یک ساعت خاله صداش زد و رفتن

 

 اوووف چه حرفی زد

 ساعت نه بود که...

 خونه با یک جعبه شیرینیبابا اومد 



 

 _سالم باباجون

 

 _سالم دختر بابا، یک خبر خوب دارم براتون

 باالخره پروژم تموم شد واز بین رقیب هام من انتخاب شدم

 

 از موفقیت بابا خوشحال شدم و گفت که فردا

 

 قراره جشن بگیره و تمام همکاراش هم 

 

 دعوت بودندو این یعنی که حتما رادوین 

 

 ین جشن حضور دارههم تو ا 

  

 دوست نداشتم فردا تو این جشن حضور داشته باشم 

 

 اما باید میبودم باهزارجور فکر وخیال خوابم برد

 

 

 صبح بعد ازاینکه کالسم تموم شد زود برگشتم خونه 

 درو که باز کردم دیدم همه وسایال وسط خونه اس



 

 باشههرچیزی یک جا افتاده بود انگار که زلزله اومده 

 

 _سالم مامان اینجا چخبره؟

 

_سالم عزیزم به خونه نگاه نکن تو برو دوش بگیر بعد بیا که بریم 

 آرایشگاه

 

 ساعت حدود چهار بودکه به سارا اس دادم و دعوتش کردم 

 رفتم پایین همه چیز آماده بود

 

بامامان رفتیم آرایشگاه ساعت شش برگشتیم خونه سریع رفتم تو اتاقم و 

 عوض کردم لباسامو

 

 رفتم پایین تقریبا مهمون ها اومده بودن

داشتم واسه خودم قدم میزدم که... سارا رو دیدم رفتم طرفش باهاش 

 روبوسی کردم

 

 _به به سارا خانم

 

_به به سالم خانم خوشگله فکر کنم امشب باید  آب قند زیاد درست 

 کنین ها



 

 منظورشو نفهمیدم

 _یعنی چی؟

 

درست کردی همه پسرا امشب برات غش و ضعف _این قیافه ای که تو

 میرن

 

 آروم زیرلب گفت:

 بیچاره رادوین-

 

 شنیدم چی گفت اما به روش نیاوردم

 

 یکی زدم به شونش رفتیم باال تا آماده بشه

 

 _راستی سارا کو هیراد؟

 

 _قراره بارادوین بیاد

 

 تااسم رادوینو آورد حالم یجوری شد

 

 افتادمیاد اون اتفاق کذایی 



 

 نمیخواستم به اون اتفاق فکر کنم

 ولی یه جورایی خوشحال بودم که رادوین امشب میاد

 

 یهو یچیزی اومد جلو صورتم دست سارا بود

 

 _هوی رها کجا رفتی؟شیطون نکنه عاشقش شدی؟

 

 هول شدم نمیتونستم حرفی بزنم به لکنت افتاده بودم

 

 اون بشم  _اِچیزه  چی میگی بابا خل شدی سارا؟من عاشق

 عمرا!!!!

 

 کنمیم ثابت بهت امشب رهاخانم یخرخودت_ 

 

 بابا برو_

 

 بودن اومده همه بایتقر نییپا میرفت

  داشتم استرس یلیخ

 بود زده خی دستام

 



 بشم؟ روبرو نیبارادو یچجور

 

 ندم محل بهش اصال بهتره کن ولش

 

 

 شد یجوری دلم ته دمشید دور از اومد باالخره که بود هشت ساعت

 

 یلعنت بود زده هم یپیت چه

 

 بود دنبالش دخترا همه چشم

 

 ومدیدرم داشت عاطفه هیچشما

 

 زیه هی دختره خورد بهم حالم اَه اَه

 

 برگردوندم رومو عیسر خورد من به نگاهش

 

 :گفت و طرفم اومد سارا چون بود شده رید انگار اما

 

 بدبختو نیرادو نیا نیباباخورد_

 



 یگیم یالک پرت و چرت چرا ها دهنت تو زنمیم سارا_

 

 لباش رو اومد طونیش لبخند هی

 

 نییپا یریم گلوش از یدار کم کم رها_

 

 !شده تیزیچ هی امشب تو سارا یگیم یچ_

 

 خودت یکنینم باور اگه دهیم قورتت نگاهش با داره رها جون به نه_

 نیبب

 

 

 برگشتم

 زد یخاص برق چشماش هوی چشماش تو افتاد چشمام

 

 گرفتم رو ازش کالفه

 

 رادیه شیپ رفت سارا

 

 نییپا انداختم سرمو بهم زدن زل پسر چندتا دمید برگشتم

 



 ناشناس امیپ بازم دیلرز دستم تو میگوش

 

 بود نوشته داشت فرق نیا یول

 

 :یکم شالتو بکش جلو ببین چجوری نگات میکنن

 

 این باز کیه؟؟؟

 

 رفتم طرف سارا شماررو بهش نشون دادم

 

 گفت:

 _ععه تو شماره رادوینو از کجا آوردی؟

 

 

 شاخام دراومد یعنی یه آدم تاچه حد میتونه پرو باشه

 

 سارا باز اومد حرف اضافی بزنه که هیراد صداش کرد

 

 به رادوین نگاه کردم تو نگاهش خواهش بود اخم کردم 

 

 دوباره پیامک زد:



 

 هنوز از دستم ناراحتی؟

 

 جواب دادم :نباشم؟؟؟؟

 

 شکال نداره بزرگ میشی یادت میشه...:ا

 

 بچه پرو ببین چه قدر مغروره که حاضر نشد عذرخواهی کنه!

 

 منم از لجش شالمو دادم عقب تر

 

 چشماش سرخ سرخ بود

 

 حقته بچرخ تا بچرخیم

 

 رفتم پیش مهمونا

 

 رادوین***

 

 عه عه دختره پرو حرص منو درمیاری؟

 



پشت سرش رفت منم رفتم دیدم داره میره طرف باغ یک پسره هم 

 بیرون

 

 

 رها روی تاپ نشسته بودپسره رفت کنارش

 

 منم رفتم پشت درخت  

 

 صداشو نو مشینیدم

 

 

 رها نگاهی به پسره کرد و گفت:

 

 _بله کاری داشتین؟

 

 _اوه بله من یکی از دوستان سیاوش جان هستم

 

 سیاوش دیگه کیه 

 اعصاب داشت بهم میریخت

 

 رها***



 

 

 اینجا چیکارمیکرد؟دوست سیاوش 

 

 انگار فکرمو خوند سریع گفت:

 

 _من امروز شرکت پدرتون بودم لطف کردن منو دعوت کردن

 

 بچه پرو چه زود خودمونی میشه!

 

 _اسم من حمیده و شما

 

 

 یهو صدایه کلفتی از پشت سرش گفت:

 

 اسم منم رادوینه کاری دارین؟

 

 چیکارمیکنه!عین جن ظاهر میشهیاخدا رادوین اینجا 

 

 یقه پسره رو گرفت

 



 _با هاش چیکار داشتی؟

 

 _به شما ربطی نداره

 

 ؟یکنیم یتر واسش،بزرگ که یکارش یچ تو اصال

 

 سین تومربوط به گهید اونش_

 

  گرفتیم باال داشت دعوا کم کم

 

  زدم غیج که

 

 کشنینم خجالتم هم جون به نیافتاد گربه و سگ مثه گهید بسه_

 

 زدم حرف ینطوریا من که ومدیدرم داشت چشماش ازتعجب دیحم

 

 

 :گفتم و کردم بهش نگاه هی

 ؟یکنیم نگاه ینجوریا چرا هیچ_

 

 تو رفت هیثان چند بعد نگفت یچیه



 

 :گفت و جلو اومد نیرادو

 

  یکنینم گوش که جلوتر بده صاحابو یب اون گنیم بهت یوقت_

 

 جلو دیکش شالمو ها یوحش نیع

 

 

 زدم پس دستشو

 

 ؟یروان چته_

 

 دیحم به چرا ؟؟؟اصالیزنیم دست من به یچ واسه تو؟ ای منم یروان_

 ؟یگفت یزیچ

 نییپا انداختم سرمو دراومد میگر گفتم داد و غیباج حرفامو همه

 

 

 ؟یکنیم هیگر یدار رها_

 

 خوب دختر گمیم خودت واسه نزدم یبد حرف منکه

 چشمام تو زد زل و دستش تو گرفت چونمو



 

 ؟یناراحت دستم از هنوز_

 

  ازخودم خوردیم بهم حالم گرفت شدت میگر

 

 بودم سست انقدر نیا درمقابل من چرا

 

 ؟یکنیم هیگر تو گمیم یهرچ منکه بابا یا_

 

 تونستینم اما بگه یزیچ خواستیم انگار

 

 الموهاش کرد فرو دستشو

 

 :گفت و طرفم برگشت

 

نفهمیدم دارم چه غلطی میکنم بابا تو _رها به والیه علی من اون شب 

 هم انقدر سخت نگیر

 

 

اخمامو بیشتر کردم بچه پرو میگه سخت نگیر انگار من عین دوست 

 دخترایه نفهمشم

 



 

 بعد از چند ثانیه گفت:

 

 _معذرت میخوام

 

 سریع رفت تو

 

 حتی نگاهمم نکرد 

 

 رفتم داخل حمید چشماش برزخی بود

 

 گوشیم لرزید*

 یکم دیگه با رادوین دل و قلوه میدادین:عزیزم 

 

 اَه بازم مزاحم همیشگی

 

 نمیدونم کیه اما هرکی هست تو این مجلس حضور داره

 

 رفتم طرف مامان یعنی کی بود داشتم دیونه میشدم

 

 سعی کردم فراموشش کنم 



 

 بابا یکم صحبت کرد بعد شامو آوردن

 ودنکنار سارا نشستم و هیراد ورادوین هم روبرومون ب

 

 _هوی رها بیرون با رادوین چی میگفتین؟

 

 

 _بتوچه عزیزم

 

_مرض باید بگی توکه رفتی بیرون یه پسره هم اومد بعدش راودین 

 اومد دیگه بقیشو ندیدم تو دیدی حاال بگو چیکار میکردین

 

 

 ازدست این سارا هرکاکردم بپیچونمش نشد

 

 کل ماجرا رو براش تعریف کردم

 

 رادوین دوست داره_رها میگما 

 

 _دیونه شدی سارا چرا جرا و پرت میگی؟

 



 _بخدا راست میگم حاالتو باور نکن ولی یه روزی بهت ثابت میشه

 

 باالخره دهنشو بست 

 

 داشتم نوشابه میخوردم که با پاش زد به ساق پام

 

 سرمو بلند کردم دیدم رادوین دست به سینه نشسته زل زده به من

 

م اونم هول شد زود برام آب ریخت سارا زد پشتم نوشابه پرید توگلو

 حالم جا اومد

 

یکم که بهتر شدم دیدم سارا و هیراد با یه لبخند مرموزی دارن مارو 

 نگاه میکنن

 

 

  رونیب رفت شد بلند نیرادو

 

 شد کوفتم غذام

 

 رها یکرد کارشیچ نبود یعاشق و عشق اهل ما قیرف نیا گمیم_

 خانوم

 



  رادیه نزار سرش سربه_

 

 

 کردنیم بحث داشتن نطوریهم

 

 رفتن وهمه شد تموم یمهمون ساعت چند بعد

 

 

 

 

                   *** 

 

 

 

 ازدواج که یموقع از که هم سارا کردم باز چشمامو زور به صبح

 رفتم و حاضرشدم باالخره کردن غرغر یکل با ادینم دنبالم کرده

 دانشگاه

 

 چشه آوا نیا دونمینم میکردیم گوش استاد هیحرفا به میداشت نایال و آوا با

 

 

 سین یچیه به حواسش اصال اومده که صبح از



 

 ...رونیب میرفت و شد تموم کالس

 

 

 

 رادوین بلند شد رفت بیرون 

 

 غذام کوفتم شد

 

_میگم این رفیق ما اهل عشق و عاشقی نبود چیکارش کردی رها 

 خانوم

 

 _سربه سرش نزار هیراد 

 

 

 همینطور داشتن بحث میکردن

 

 بعد چند ساعت مهمونی تموم شد وهمه رفتن

 

*** 

 



صبح به زور چشمامو باز کردم سارا هم که از موقعی که ازدواج 

کرده دنبالم نمیاد با کلی غرغر کردن باالخره حاضرشدم و رفتم 

 دانشگاه

 

 گوش میکردیم نمیدونم این آوا چشهبا آوا و الینا داشتیم به حرفایه استاد 

 

 

 از صبح که اومده اصال حواسش به هیچی نیس

 

 کالس تموم شد و رفتیم بیرون...

 _هوی آوایی از صبح حواست به هیچی نیس ها بگو چته زووود

 

 

 سارا گفت:

 

 _فکر کنم من میدونم چشه

 

 الینا؛

 _دست شما درد نکنه حاال فقط من غریبه ام خب بگین دیگه

 

 

 _بچه ها امیرو یادتونه دوست هیراد و رادوین تو مراسم نامزدیمون



 

 

 منو الینا باهم گفتیم آره

 

 _خب که چی االن؟؟

 

 _اَه رها چقدر خنگی قراره با خانواده برن خدمت خانواده آوا خانم

 

 چشمام گرد شد

 

 _جدی میگی سارا؟

 

 آوا ریز ریز میخندید

 _درد به چی میخندی؟

 

 الینا گفت:

 

 چی بابا داره عروس میشه ذوق مرگ شده_هی

 

 _خیلی بیشعوری الینا

 



 

 داشتیم درمورد امشب حرف میزدیم که ازدور 

 رادوینو دیدم

 

 

 نمیدونم چرا ولی من به این پسر یجورایی یه حسی داشتم

 

 داشتم نگاهش میکردم که نگاش افتاد به من

 

 خیلی ریلکس باسر بهش سالم کردم

 

 جواب داداونم متقابأل 

 

 یهو بچه ها باهم گفتن:

 اووووووبابا عاشقایه دل خسته چشاتون درنیاد انقدر همدیگرو دیدید

 

  تازه حواسم اومد سر جاش

 

 باو نیگیم پرت چرت یچ_

 

 :گفت و توگوشش زد نایال هوی



 

 داره هم گورشده گوربه هیآوا نیا کرده ازدواج که سارا مرگم خدا_

  کنهیم ازدواج

 :گفت و من طرف روکرد

 ...که هم تو

 خنده ریز زدن همشون

 یترش منو بخرم کوزه مامانم برا برم پاشم دمیترش رسما گهید من_

 بندازه

 

 

 اومد امیپ میگوش که میدیخندیم غش غش میداشت هممون

 

 

 !!!! بود نیرادو

 

 آورده ریگ ازکجا منو شماره نیا دونمینم

 : کردم باز امشویپ

 کننیم نگاتون دارن همه ببند شتوین_

 

 

 

 دهینم دستور من به ینطوریا باباهم تازه بابامه انگار  پرو بچه



*** 

 

 نکهیا و آواشون خونه میبر همه بود قرار و بود امشب یخواستگار

 میکن یفضول کمی اتاق تو میبر

 بخوابم تا اتاق تو دمیپر ناهار ازخوردن بعد خونه رفتم

 

 دنبالم ادیم مین و هفت داد اس سارا که بود پنج ساعت

 

 

 پاشدم که بود هفت ساعت دمیخواب گرفتم راحت الیخ با

 

 

 زد صدام مامان که کردمیم شیآرا داشتم شدم حاضر عیسر

 

 ایب زود منتظرته نییپا ساراجان رها_

 

 

 نییپا رفتم که بود مین و هفت ساعت

 

 میبر سالم_

 



 انقدر تو دونمیم نکهیا با احمقم انقدر چرا من دونمینم اصال سالم درد_

 دنبالت امیم بازم یتنبل

 

 

 انیم طرفم به همه که دارم ییروین هی من زمیعز_

 

 افتاد راه و داد تکون یسر سارا

 

 

 ادیب خواستینم اولشم از نایال ، نایال دنبال میرفت

 

 زنهیم فک داره زیر هی نطوریهم اومده یازوقت

 

 

 م؟یبکن یغلط چه میریم ما بابا_

 

 خونشون در میدیرس. میبترسون رویام کمی میخوایم فقط. بابا خفه_

 بود کرده خوشگل یکل آوا داخل میرفت

 

 عنوان به کردنیم نگاه مارو داشتن همه بودن جمع خونوادشون هی همه

 یاضاف موجودات

 



 

 باال طبقه میرفت یعیطب یلیخ و میکرد سالم

 

 نقشه دادن حیتوض به کرد شروع سارا

 

 ای بزنن حرف خواستن نشستن یوفت رتختیز رمیم من ها بچه خب_

 بکنن یا گهید غلط هر

 

 نیبد خبر من به

 :نایال

 یچجور_

 

 :گفت سارا

 

 یالغرتر چون یوارید کمد تو برو رها_

 

 تراس تو برو هم تو نایال

 

 گذاشت باز درو و رفت نایال

 

 : گفت سارا یوارید کمد تو رفتم منم



 

 یبرسر خاک هیکارا نایا نینزار نیادبکنیم بر ازتون یهرکار ها بچه_

 بکنن

 

 تخت ریز برو باشه_

 

 ***آوا

 

 بابا و مامان اتاق تو هارفتم بچه کردمیم فک

 

 

 اومدن ریام

 

 

 ***رها

 

  تخت رو نشستن شونیدوتا  بازشد دراتاق رب کی از بعد

 

 نمونده یحرف گهید پس میزد حرفامونو ماکه جان آوا خب:ریام

 

 پفففففف:اومد سارا هیصدا



 

  بود یچ هیصدا:ریام

 

 دونمینم_

 

 نمیبب بزار بود تخت ریز از کنم فکر_

 

 بود یناموس هیزایچ از پر تختش ریز آوا که چون بود راحت المونیخ

 

 

 :آوا

 .کن ولش باشه تخت ریز از نکنم فک نه نه_

 ومدین ییصدا قهیدق چند هی شد الیخیب ریام

 کننیم شروع دارن یعنی که زد ضربه در به زیر یلیخ نایال بعد

 نامحسوس یلیخ البته یوارید کمد در به دمیکوب منم

 

 

 آورد یم در بیغر بیعج هیصداها داشت هم سارا

 

 خنده از بودم مرده

 



  چخبره اتاقت تو آوا:ریام

 

 بود شده یعصب یکم صداش

 

 ازشون گرفتمیم لمیف شدیم کاش

 

 :گفت بود شده هول آوا

 

 ریام دونمینم بخدا_

 

  نمیبب تختو ریز بزار خب_

 

 تخت به دیکوب پاش با سارا اومد یوحشتناک هیصدا هی هوی_

 

 

 :ریام

 نییپا میبر بهتره میندار یکار ماکه آوا گمیم_

 

 کردیم سکته داشت خدا بنده

  کردن باز اتاقو در که نیهم

 میزدیم دست یدوانگشت هممون



 

 بست محکم درو ریام

 

 :سارا

 رفتن نیایب ها بچه_

 

  بود شده کبود صورتش ازخنده نایال

 

 :گفت نایال

 بود شده یا افهیق چه ریام نینیبب نینبود ها بچه یوا_

 

 صورتمون جلو گرفت شویگوش

 

 بود گرفته لمیف یواشکی

 

 نگاه واروید درو یه ریام چارهیب میدید لمویف و تخت یرو مینشست

 کنن یبرسر خاک هیکارها خواستنیم یوقت کردیم

 هوا دیپر متر کی ریام

 

 شد باز باشدت دراتاق هوی میدیخندیم میداشت

 



 داخل اومد شده سرخ صورت هی با آوا

 

 هاااا بچه نیشششعوررریب ییییییلیخ_

 

 اتاق نیا تو بزارا پاشو مونینامزد بعد نکنم فک رفت ریام جلو آبروم

 

 :سارا

 میبخند کمی میخواستیم بابا چخبرته گهید توهم آوا ععه_

 

 گوربه هیتو سره ریز همش دونمیم منکه شعوریب بخند عمت به برو_

 است شده گور

 

 :گفت نایال و من به کرد رو بعد

 

 نیکرد شیهمراه چرا احمق دوتا شما موندم من_

 

 میکرد رفتن عزم باالخره خنده و دعوا و حرف یازکل بعد

 تو ماشین هنوزم سارا میخندید

 

 چی میخندی؟_مرگ به 

 



 _به خدا خیلی قیافه هاشون خنده دار شده بود

 

 الینا:

 _زیاد نخند ساراخانم یه بار دیدی شب عروسیت جبران کردیم هاااا

 

 _نه نه تو رو خدا هیراد اعصاب این کارارو نداره

 

 _باشه خواهیم دید 

 

 رسیدم خونه ساعت نزدیک یازده بود

 

 و مامانم تو آشپزخونه پدر گرام که طبق معمول تو اتاقش بود

 

رفتم باال تا لباسامو عوض کنم فردا کالس نداشتیم بچه ها تصمیم گرفتن 

 بریم بیرون

 

 که آوا و امیر بیشتر آشنا بشن و هم یه دوری بزنیم

 

 داشتم فکر میکردم که برام پیام اومد

 

 بازم همون ناشناسه:



موقع شب با سالم رها خانم چطوری عروسک؟خوب نیس آدم تا این 

 چندتا دختر بیرون باشه ...

 

 

 هرچی بهش زنگ زدم خاموش بود 

 لعنتی...

 ساعت ده بزور چشمامو باز کردم

 بعداز انجام کارهایه مربوطه رفتم پایین

 

 صدایه خانم جون میومد عاشقشم بهم آرامش عجیبی میده

 

 

 رفتم طرفش

 _سالم خانم جونم  خوبی؟از این ورا راه گم  کردی؟

 

 یک سالم دختر گلم ماکه همیشه مزاحم شما هستیم_عل

 

 _نگین خانم جون شما مراحمید

 

 

 بعداز روبوسی با خانم جون رفتم تو آشپزخونه



 

 

 _صبح بخیر مامانم

 

 _ظهر توام بخیر گلم

 

 

 _ععه مامان تیکه میندازی؟ راسی خانم جون کی اومد؟

 

 برمیگرده_ساعت هفت اومده ، یه چندروزی اینجا هست بعد 

 

 

 بعد ازخوردن صبحانه رفتم با خانم جون یکم صحبت کردم

 

 ساعت نزدیک پنج بود که سارا اس داد

 ساعت شش حاضرباش

 

 

رفتم حمام بعد یه دوش یه ربه نشستم پشت میز آرایش بادقت آرایش 

 کردم

 



 

 بعدازتموم شدن کارام سارا زنگ زد رد دادم

 

 

 رفتم پایین اما کسی جلو در نبود

 

 

 به سارا زنگ زدم

 گفت که با الینا و بابک و آوا امیر رفتن

 

 تا نیم ساعت دیگه رادوین میاد دنبالت

 

 

ای به خشکی شانس  استرس عجیبی گرفتم کال اعصابم خورد شد رفتم 

 نشستم رو تاب تا رادوین بیاد

 

 

 داشتم تاب میخوردم که گوشیم زنگ خورد

 

 رادوین بود رد دادم رفتم بیرون

 یخ کرده بود رفتم طرف ماشین و سوار شدمدستام 



 

 _سالم

 

 _سالم خوبی؟

 

 _ممنون شما خوبی؟

 

 رادوین****

 

 

دختره پرو مغرور جوابشو ندادم تا حالیش بشه واسه من قیافه نیاد مارو 

 باش عاشق کی شدیم

جااانم عاشق؟عشق؟من چی دارم میگم رسما مخم رد داده استارت زدم 

 و راه افتادم.

 

 نگاش کردم خوشگل کرده بود اما نمیدونم واسه کی؟ زیر چشمی

 

ازاینکه جوابشو نداده بودم هنوزداشت حرص میخورد و اینو ازناخن 

 هاش فهمیدم که داشت تو دل و روده کیف بدبختش فرو میکرد

 

 فضولیم گل کرد گوشیو برداشتم و جواب دادم

 _بله بفرمایید؟



 صدایه دختره تو گوشی پیچید

 

 _ببخشید مثه اینکه اشتباه شده

 

_نه اشتباه نشده عزیزم اگه با رادوین کارداری االن نیس رفته برایه 

 من چیزی بخره!

 

 _توکی باو گوشیوبده به رادوین، دیونه

 

 دختره دیوانه کر شدم این چه صداییه آخه

 

رادوین اومد بادوتا پالستیک بزرگ  نشست تو ماشین گوشیرو گرفتم 

 سمتش و گفتم

 

 _بیا سحرجونت زنگ زده کارت داره

 

 دهنش اندازه یه اسب آبی بازمونده بود

 _الووووو گوشیتو بگیر پشت خطه چه صدایی هم داره اَیییی

 

 گوشیو از دستم چنگ زد و رفت پایین 

 منم شیشه رو دادم پایین تا بفهمم چی میگه



امروز کامال داغون بودم از صبح که با سحر دعوا داشتم اعصابم 

 خورد بود

 

 

 رها****

 

 پسره بیشعور عوضی مغرور حاال دیگه جواب منو نمیدی؟دارم برات 

 

ماشین تو سکوت بود و فقط موزیک پخش میشد از این دری وری هایه 

 خارجی بود

 

 

 جایی که میخواستیم بریم خارج ازشهر بود

 کم کم داشتیم از شهر خارج میشدیم

 

 

 رادوین****

 

دختریه دیگه مگه میشه دختری انقدر کم حرف باشه ماشینو بابا این چه 

 کنار مغازه ای نگه داشتم تا برم یه چیزی بخرم کوفت کنیم

 

 رها****راهنما زد و کنار جاده نگه داشت



 رفت پایین تاچیزی بخره گوشیش زنگ خورد

 جــــــــــان ســحـــر!!!

 سحر خره کیه دیگه؟

  باشه دوست یبادختر که خوردینم مغرور پسر نیا به واقعا

 

 ندازهینم دخترا به نگاه هی دانشگاه تو که یکس

 

 آخراشو فقط کنم گوش حرفاش به رفت ادمی کردم فکر باخودم انقدر

 دمیفهم

 

 :نیرادو

 یدیفهم یزنینم زنگ شماره نیا به  گهید_

 

 انداختم اونم بود شال دونه هی ینداشت من خونه لیوسا تو! التیوسا

 رونیب

 

 

 خونش بردهیم دختر شعوریب نیرادو بهت لعنت

 

 سمتش برگشتم زد که یباداد

 

 نمینب میگوش صفحه رو شمارتو گهید سحر بردارم سرم از دس_



 

 نیماش تو اومد و کرد قطع ویگوش

 

 ها یداد جواب ویگوش چرا_

 

 رفتیم فراتر حدش از داشت گهید ونهید پسره شدمیم کر داشتم

 زدم داد خودش نیع منم

 شعوریب پسره یزنیم داد من سر که یهست یک یکرد فکر تو_

  یازخودراض

 راحت یبتون که زتمیچ همه یب هیدخترا دوست اون مثه منم یفکرکرد

 یبزن داد سرم

 نبود خودم دست دستام لرزش که بودم یعصب نقدرا

 برگردوندم رومو که شد اشک پراز چشمام

 نییپا دادم رو شهیش

 

 

 یچ همه به زدن گند میباش خوش میروزاومد هی

 

 بستم محکم درو و شدم ادهیپ عیسر و کرد پارک نویماش  میدیرس

 ها بچه طرف رفتم نموندم منتظرش

 

 



 کرده هیکرا ها بچه که یچوب تخت رو رفتم و کردم سالم همشون به

 سارا کنار نشستم بودن

 

 

  بودن اومده همشون ها بچه

 

 هاش یناراحت احمق کرد سالم همه با اومد هم شده گور گوربه نیرادو

  منه واسه

 خندهیم خر مثه نجایا بعد

 

 

 کنهیم نگام داره سارا دمید که برگردوندم ازش رومو

 

 ؟یکرد هیگر رها_

 

 چطور؟ نه_

 

 شهیم معلوم قشنگ یکنیم هیگر یوقت تو رها نگو دروغ من به_

 سارا؟ یگیم پرت و چرت یچ واسه_

 

  نیهم عاشق خر مثه نیورادو تو خوب دختر دونمیم که من_

 :گفت نایال که بگم یزیچ اومدم



 ن؟یاینم شماها میبزن دور میبر میخوایم ما_

 

 :گفت سارا

 میهست ما دیبر شما زمیعز نه_

 

 :نایال

 

 نیراحت هرجور_

 

 :گفت سارا رفتن ها بچه

 

  باشه ییخبرا بابک و نایال نیب کنم فک_

 

 واقعا؟_

 

 کردم ازدواج رادیه با من شد خوب بابا اره_

  نیدیرس یینوا هی به هم شماها

 

 باو شو خفه_

 



 اصال حالم دمیفهمینم اصال من یول زدیم حرف نجوریهم داشت سارا

 نبود خوب

 

 شونم به زد یکی سارا

 

 جانم_

 

 خب هست تیزیچ هی تو دونمیم منکه.ها زنمیم حرف دارم دوساعته_

 رها بگو نن به

 

 گمیم بهت شد وقتش موقع هر  تونمینم سارا تونمینم_

 

 گفت و زد بهم یدلگرم لبخند

 

 یهرجورراحت زمیعز باشه_

 

 گفت رادیه که میزدیم حرف میداشت

 

 میبزن یدور هی میبر یاینم ساراجان_

 

 زمیعز چرا_

 



 میبر نیایب هم شما رها_

 

 نیباش راحت زمیعز نه_

 

 تنهام نیبارادو دمید اومدم خودم به دفعه هی

 

 بود شده رغضبیم مثه افشیق و بود شیتوگوش سرش اونکه

 

 ...که رفتمیم داشتم  بزنم دور کمی تا رفتم شدم بلند منم

 

 ***نیرادو

 رهیم شهیم بلند رهیگینم ازمن اجازه هی....   دختره اِ  اِ 

  کنهینم ول هم یلعنت سحر نیا بود خورد همه دست از اعصابم

 

 دنبالش رفتم و شدم بلند کردم خاموش ویگوش

 

 رفتیم راه و مانتوش بیج تو بود کرده دستاشو بود سرد بایتقر هوا

 

 کنم بغلش االن خواستیم دلم چقدر

 

  غرور نیا به لعنت



 

 رهیم کجا داره نیا ععه

 

 ****رها

 

 بودن نشسته پسر چندتا که شدم رد تخت هی ازکنار که زدمیم قدم داشتم

 :گفت شونیکی

 

 میباش درخدمت ایب عروسک جون اوووف_

 

 ...که کنم نثارش فحش چندتا اومدم

 لگد و مشت بار به گرفتش یکی دمید

 

 نهیرادو دمید بهشون رسوندم خودمو دو با

 

 گهید پسر چندتا اون گرفتیم باال داشت دعوا

 

 نیرادو طرف اومدن هم 

 

 کردمیم نگاه فقط بودم شده هول انقدر من زدنش خوردیم تا

 طرفشون اومدن رادیه و ریام و بابک ازدور هوی



 شدم تمیموقع متوجه تازه کردن جداشون ازهم

 ادیم خون دماغش و دهن از داره دمید جلو رفتم

 

 دخترا طرف رفتم و نییما انداختم سرمو نگفتم یچیه

 

 سرمن نداشت حق اون حقشه نکهیا هم سوخت واسش دلم هم راستش

 دادبزنه

 

 :گفت سارا که ها بچه به دمیرس

 

 بود؟ شدهیچ رها_

 

 :گفت نایال

 گذاشت تنها قهیدودق شمادوتارو شهینم بابا یا_

 

 گفت جانیه با آوا بگم یزیچ اومدم تا

 اونجارو ها بچه

 

 گرفتن هاشو بغل ریز ریام و بابک دمید برگشتم

 بودن کرده کبود هم رچشماشویز آخ آخ جلو رفتم شدم نگران کمی

 



 ملسه خورشم کتک المصب

 

  خخخخخ

 تخت رو نشست کردن کمکش ها بچه

 

 :گفت ینگران با ریام

 میبر شو آماده کنم روشن نویماش رمیم من نیرادو_

 

 کجا؟؟؟؟_

 

 شده پاره لبت درمانگاه یبر دیبا!کجا_

 ؟یشد ریدرگ باهاشون چرا تو اصال

 

 من به نگاه هی کردیم پاک لبشو خون بادستمال داشت که نطوریهم

 زد پوزخند بعدش انداخت

 

 خان فضول دنبالم یاومد یکرد غلط شعوریب پسره

 

 بودم کجا االن نبود معلوم وگرنه شد خوب البته هه

 

 



 درمانگاه بره نکرد قبول کردن یهرکار ریام و بابک

 

 میکرد رفتن عزم همه شام ازخوردن بعد

 

 

 رمیرادمیه و سارا با ندفعهیا که بودم خوشحال

 

 بود دهیکش دراز نیرادو رفتن ها بچه

 

 هیگوش که میبر نیکن جمع میامد

 

 خورد زنگ رادیه

 گفت سارا به و اومد قهیدق چند از بعد کنه صحبت تلفنش با رفت

 

 کرده تصادف داداشم برم دیبا عیسر پاشو_

 

 شانس یخوشک به یا

 

 :گفت نیرادو به کرد رو رادیه

 

 برم عیسر دیبا من داداش شرمنده یبرسون رها یتونیم تو نیرادو_



 

 خوردیم بهم داشت حالم اه

 

 :گفت انداخت بهم نگاه مین هی نیرادو

 

 .راحت التونیخ نیبر شما باشه_

 سارا رفتن ماهم بلند شدیم رفتیم طرف ماشین

 

 رادوین زودتر ازمن رفت وقتی رفتم تو ماشین

 

 دیدم سرشو گذاشته رو فرمون

 

 حرفمو بگم یانه؟تردید داشتم که 

 

 باالخره دلو زدم به دریا گفتم:

 

 _مثه اینکه حالت خوب نیس اگه مشکلی نداره بده من برونم

 

 چند دقیقه گذشت اما هیچی نگفت

 



ترسیدم یکم خم شدم دیدم داره ازلبش خون میچکه رو لباسش ترسیدم 

 صداش زدم

 

 _رادوین

 

 تقریبا بلند گفتم سرشو از رویه فرمون بلند کرد

 

 دلم براش سوخت  گوشه لبش بدجوری پاره شده بود

 

 داشتم نگاش میکردم

 یهو دیدم از ماشین پیاده شد چرخید اومد سمت من 

 

 درو بازکرد و سوئیچو داد به من 

 

 پیاده شدم و رفتم طرف راننده

 ماشینو روشن کردم و راه افتادم

 بست چشماشو بعدش و کرد خم شویصندل نیرادو

 مارستانیب کی رفتم شهر میدیرس

 زدم صداش و کردم پارک نویماش

 نیرادو_

 نیرادو_



 :گفتم تر بلند دهینم یجواب دمید

 ــــنیرادو_

 دادم تکون شونشو کمی دمیترس نداد جواب بازم

 هی خسته یبودحساب معلوم هوچشماشوبازکردی

 

 :گفت و کرد بسته باز چشماشو کمی

 

 م؟ییکجا ؟یداشت نگه چرا_

 

 بود تازه لبش خون هنوز

 

 هیخون لبت هنوز آخه مارستانیب میاومد_

 

 داره درد بود معلوم بست چشامشو هوی لبش گوشه به زد دستشو

 آوردن سرش ییبال یهمچ کنه لعنتشون خدا

 باز درو طرفش رفتم و شدم ادهیپ نیماش از سوخت براش دلم یلیخ

 کنهیم نگام تعجب با داره رمید کردم

 

 .باشه داشته الزم هیبخ لبت کنم فکر کنم کمکت خوامیم_

 تردیدداشتم اما گفتم هرچی باداباد دستمو

 



 گرفتم طرفش بعد یه چند لحظه دستشو 

 

 گذاشت تو دستم کل موهایه تنم سیخ شد 

 

 رفتیم داخل بعد از چند لحظه بردنش تو اتاق 

 نیم ساعتی گذشت دیدم پرستاره داره صدام میکنه

 رادوین افشار_همراهی آقایه 

 

 سریع رفتم طرفش

 _زنشی؟میخواد ببینتت برو پیشش

 

 _حالش خوبه؟؟؟؟

 

 _برو ببین خودت میفهمی دیگه

 

 واا چه بی اعصاب

 

 رفتم تو الهی بچم رو تخت دراز کشیده بود

 رفتم نزدیکش آخی لبش دوتا بخیه خورده بود

 

 هیچی نمیگفت فقط نگام میکرد سرمو انداخته بودم پایین



 بعد از چند لحظه سرمو آوردم باال دیدم داره همینطور نگاه میکنه

 

_اینجوری نگاه نکن رادوین .معذرت میخوام ببخشید که به خاطر من 

 اینجوری شدی...

 طرفم برگشت قهیدق چند از بعد کرد اونور روشو زد لبخند هی

 شنیم نگران مادرت پدر برو من نیباماش تو باشم نجایا دیبا شب من_

 به کنمینم فکر بود شده یزخم لبت فقط یباش نجایا شب یچ واسه_

 دارن نگهت نیهم خاطر

 

 رنیبگ عکس میصبرکن دیبا شده وارد ضربه معدت به گفت دکتر_

 انه؟ی دارم یداخل یزیخونر ننیبب

 

 تنها بزارم تونستمینم کرم صحبت دکترش با رفتم شدم نگران واقعا

 باشه نجایا

 

  بود گذشته دوازده از ساعت

 زد زنگ مامان

 مامان جانم_

 

 خونه؟ یایم یک تا زمیعز سالم_

 هم طرف هی از باشم نیبارادو داشتم دوست طرف هیاز بگم یچ موندم

 زده زنگ مامان



 

 مارستانیب میاومد شده بد حالش ها بچه از یکی نیبخواب شما مامان_

 نینباش نگران امینم شب من نیبخواب شما

 

 باش خودت مراقب مادر باشه_

 

 فعال جان مامان چشم_

 

  نداد ریگ مامان شدیچ عجبا

 

 بزنم قدم یکم تا مارستانیب محوطه تو رفتم

 

 فکر ضشیونق ضد هیها رفتار و نیرادو به داشتم بود سرد بایهواتقر

 کردمیم

 

 یبد حس بود که یهرچ اما بود یچ دونمینم داشتم بهش یحس هی یتازگ

 نبود

 

 بود خواب نیرادو اتاقش تو رفتم باال برگشتم شدیم سردم داشت

 

 روش کردم یخال آبو پارچ که افتادم شمال مسافرت ادی گرفت خندم

 



 حالش به دلم شدم قیدق صورتش به تختش کنار گذاشتم برداشتم یصندل

  بود ومدهین سرش که ییبالها چه امروز بدبخت سوخت

 

 لبش هیبخ رو وگذاشتم جلو بردم دستمو

 برداشتم دستمو زود کرد اخم خواب تو هوی

 بود خواب یول شد جا جابه کمی

 

 .برد خوابم و روتخت گذاشتم سرمو کردم نگاش گهید کمی

 سرمو اومدم شدیم بد اونوقت ادیب یکی دمیترس شدم داریب زود صبح

 کردیم ینیسنگ روسرم یزیچ هی بردارم

 

  سرم رو بود گذاشته دستشو نیرادو برداشتم آروم سرمو

 

 :گفت که کردم نگاش بود داریب یوا

 

 ینباش خسته!خانم ریبخ صبح_

 

 :گفتم و جلو دمیکش شالمو شدم هول

 

  ریبخ صبح_

 



 قهیدق ده از بعد کردم صحبت ،بادکترش رونیب رفتم و شدم بلند عیسر

 میبر میتونیم ستین یمشکل که گفتن

 

 :گفتم بهش و اتاق داخل رفتم

 

 میبر یش آماده یتونیم ،یندار یمشکل گفت دکترت_

 

 زمیعز باشه_

 

 زدن بهش یاشتباه آمپول کنم فکر شده چش امروز نیا خدا یوا

 

 بهش و جلو رفتم کنهیم نگاه یجور هی داره پرستاره دمید رونیب اومدم

 :گفتم

 

 بدم؟ انجام جا نیهم صویترخ هیکارا دیببخش_

 

 ؟یزنش.گلم آره_

 

 بله؟؟؟_

 



 قدرشو تواتاق پسره نیهم زن یزنش گمیم دختر تو یخنگ چقدر اَه_

 بود داریب کنم کنترل سرمشو اومدم که شبید داره دوست یلیخ بدوت

 تو به بود زده ،زلینطوریهم

 

 

 پرستاره به بودم زده زل ینطوریهم

 

 صورتم جلو داد تکون دستشو دفعه هی

 

 بله؟_

 

 ها یعاشق یبدجور هم تو نکهیا مثه بابا یچیه_

 

 دیکن تموم زودتر کاراشو شهیم دیببخش_

 

  گفتم بهش هی آماده دمید اتاق تو رفتم

 

 ایب شد تموم کارات نمییپا من_

 

 آخه زد شویدود نکیع و نشست اومد قهیدق ده بعد نیماش تو رفتم

 میبر گفت و من به کرد رو بود کبودشده یبدجور چشمش

 



 گفتم بهش درخونه میدیرس یوقت روندم خودم خودمون تاخونه

 

 اد؟یب بابا بگم ای یبر یتونیم_

 :گفت که بود نشده تموم حرفم هنوز

 

 خوبه حالم من ها یکنیم لوسم یدار رها_

 یموند شبید که ممنون

 

 کنمیم خواهش_

 :گفت و نییپا داد رو شهیش نییپا اومدم

 

  فعال برسون سالم پدرمادرت به_

 رفت و زد چشمک هی بعدشم

 

 

 خونه تو اومدم و انداختم باال یا شونه

 

 گه؟ید بود رفته کجا جون خانم نبود توخونه چکسیه معمول طبق

 ساعت دانشگاه برم شم آماده تا اتاقم تو رفتم عیسر بود مین و نه ساعت

 داشتم کالس ده

 



 دنبالم ادیب کنه خدا سارا به زدم زنگ

 

 ییکجا سارا سالم الو_

 

 گذشت خوش شبید یچطور خانم رها سالم به به_

 دیخند بعدشم

 نه؟ ای دنبالم یایم کوفت_

 

 در دم ایب گهید قهیدق ده_

 

 فعال باشه_

 

 بود اومده نییپا رفتم و برداشتم فمویک

 

 گفتم و نیماش تو نشستم عیسر

 

 شد رید بدو سارا_

 

 رهینم دمید اوردمیدرم کوله از کتابمو داشتم

 کنهیم نگام داره دمید بلندکردم سرمو

 



 شد رید گهید ه؟برویچ جانم_

 

 گذشت؟ خوش شبید_

 

 ســــــــــــــاررررررررر_

 

 :گفت و دیخند

 

  نزن بابا باشه_

 افتاد راه و کرد روشن نویماش

 :گفت کردیم یرانندگ داشت که نطوریهم

 حاال؟ شیبرد کجا شبید_

 

 نخوندم درس یچیه خفه لطفا ساراجان_

 ؟یفهمیم

 

 شد؟یچ شبید بگو یفهمینم یزیچ قهیدق ده تو اوووو_

 

 نشد یچیه شبید مرگ_

 

 نگفت یزیچ سارا دانشگاه به دنیتارس



 

 

 

 

 بعد رونیب اومدم کالس از ناراحت نطوریهم دادم افتضاح که امتحانو

  اومد ساراهم قهیدق پنج از

 

 !!!!نبود مهم براش خب یول بود داده بد امتحانشو اونم نکهیا مثه

 

 :گفت و طرفم اومدم

 

 ...شبید خب_

  بده ادامه حرفشو نزاشتم

 نه؟ ای یکنیم بس سارا یوا_

 ش؟یبرد کجا یبگ دیبا نه_

 

 کجا از نیرفت ما از زودتر شماکه گفتم باالبهش سرموآوردم هوی

 روندم؟؟ من یدیفهم

 

 زد زنگ رادیه شبید راستش عه گفت که  داده گاف دیفهم بعدخودش

  نیرادو به

 



 مارستانیب آوردتم رها که گفت  نیرادو بعد

 هیبخ دوتا بود شده یزخم یبدجور لبش آخه مارستانیب بردمش آره_

 خورد

 

 جدا؟_

 

 آره_

 

 هی برم کرد ول منو ساراخانوم باالخره ماجرا کل کردن فیازتعر بعد

 کنم کوفت یزیچ

 

 اومد امیپ میگوش که خوردمیم قهوه و کیک داشتم

 

 بود بهیغر همون بازم خدا یا

 :کردم باز امشویپ

 

 کتک یبدجور پسره اون بدبخت بود چطور شبید زمیعز سالم_

 ها خورد

 

 دادم ام یپ بهش شمیم ونهید دارم

 ها؟؟؟؟؟ یهست یتوک_

 



 یبعد امکیپ منتظر میشیآشنام باهم یبزود نباش نگران آشنا بهیغر هی_

 باش

 

 

 بود خاموش اما بهش زدم زنگ

 یلعنت

 

 دینبا اونم ؟نه بگم نیرادو به ایخدا کنم کاریچ رونیب رفتم شدم بلند

 بفهمه

 

 

 نیرادو****

 

 شدمیم آماده داشتم  گرفتم دوش  خونه رفتم منم رفت رها  نکهیبعدازا

  شدم الیخیب کال  نهیآ تو افمیق دنیباد اما  دانشگاه برم

 

 هیبخ دوتا با بده دانشگاهو هیپروها بچه نیا جواب خواستیم یک حاال

 "!!لبم رو کجا اونم

  هه

  بود ها هیبخ نیا رو من هیرها دست شبید ایخدا روش دمیکش دست

 کردم حسش خودم

 خورد زنگ میگوش که بودم رها فکر تو



 شیریس سحر نیا باز اَه

 

 بود؟ کن ول مگه اما کردم قطع نداشتم حوصلشو

 

 :داد امیپ  کردم قطع دوباره زد زنگ بازم

 ؟یا خونه نمتیبب خوامیم زمیعز یچطور نیرادو سالم_

 

 دادم امیپ

 نکهیا مثه  نده امیپ نزن زنگ گهید نگفتم مگه کجام نداره یربط تو به_

 شهینم تیتوحال

 

 وارید به زدم ویگوش تیازعصبان شدمیم ونهید داشتم گهید زد زنگ باز

  شد قطع صداش شیآخ

 زدیم تند تند یبدجور هام قهیشق روتخت نشستم

 کنهیم کیکوچ خودشو انقدر چرا خوادازمنیم یچ دختره نیا آخه

 ندارم بهش یا عالقه گفتم بهش منکه

 

 خونه تو دادم راش شب اون کردم یغلط عجب

 

 بگم بهش خوامیم هم کنم تشکر شبید بابت هم نمیبب رو رها دیبا امروز

 !!!ندارم طاقت گهید دارم دوسش که

 



 ***رها

 

 زدم گپ جون باخانم کمیناهار خوردن بعداز

 بخونم درس کمیتا اتاق تو رفتم بعدش

 داشت؟ کاریچ یعنیبود نیرادو اخدایخورد زنگ میگوش

 

 بودم زده زل بودفقط کرده خی دستم هیسرانگشتا باال رفت قلبم ضربان

 یگوش صفحه به

 شد قطع بدم جواب نتونستم

 

 

 :داد امیپ قهیبعدچنددق

 

 نمتیبب امروز ؟خواستمیخوب جان رها سالم"

 هیجا شاپ یکاف هفت ساعت امروز یبرنداشت زدم زنگ متاسفانه

 خدانگهدار یایب دوارمیام متنظرتم دانشگاه

 

 

 امیپ هم زده زنگ هم  زشته خب یول رمینم داره؟اصال کارمیچ یعنی

 داده

 

 دمینفهم یچیه یول خوندم درس پنج تاساعت



 کردم خشک موهامو رونیب اومدم گرفتم دوش رفتم بود شش ساعت

 لباسام سروقت رفتم

 

 کردم یتیال شیآرا و دمیپوش یمناسب لباس

 برم خواستمینم مثال خخخخ رونیب اومدم ازاتاق

 

 شیپ که زودبرم انقدر خواستینم دلم اما شاپ یکاف دمیرس هفت ساعت

 یعجول دختره چه کنه فکر خودش

 

 دنج گوشه هی دمید شدم شاپ یکاف وارد بودکه قهیدق ستیب هفت ساعت

 دوخته چشم رونیب به و نشسته خلوت و

 

 بود زده هم یپیت چه گثافت طرفش رفتم اومدم من نشد متوجه یعنی وااا

 

 و اومدطرفم شد بلند ازجاش دید منو تا دید منو کرد کج سرشو باالخره

  عقب دیکش برام رو یصندل

 

 باادب بابا اهوک

 :گفت و زد ما مرگ مکش لبخند هی

 

 یاومد خوش سالم_

 



 ممنون سالم_

 

 دیکش رو یصندل من هیبرا غرور کوه نیا دمینفهم رو یزیچ هی من

 ها عجب عقب

 

  خخخخ کلش پس زده خدا

 من به بود زده زل نجوریهم

 

  نجایا امیب یگفت یداشت یکار_

 

 دادم تکون صورتش جلو دستمو نداد یجواب اما

 

 ام؟یب یگفت یداشت یکار نیرادو_

 

  شد متوجه انگار

 

 یگفت یزیچ جانم_

 

 : گفتم و زدم یمامان لبخند هی

 

 ؟؟یداشت یکار گمیم_



 

 یایب کردمیفکرنم راستش یاومد که ممنونم ازت_

 

 امیب تونستم آزادبود وقتم_

 

 :گفت و روبروم گذاشت کیکوچ جعبه هی و زد لبخند هی نگفت یزیچ

 

 نداره تورو قابل ممنون یبود شمیپ که شبید بابت_

 

 کارنبود نیا به الزم دادم انجام فمویوظ من_

 

 کهیکوچ هیهد هی نیا کن قبول کنمیم خواهش_

 

 ممنونم_

 

 !!!!بودسکوت سکوت بود سکوت گهید

 

 شد؟ ساکت هوی چرا شدیم خورد داشت اعصابم بابا یا

 

  بگه یزیچ هی خوادیم بود معلوم ازچشماش

 باشم ای برم یدوراه نیب موندم من



 

 شدم بلند و عقب دمیکش مویصندل برم بهتره

 

 کرد بلند سرشو هوی

 

 ممنون تیهد و قهوه بابت_

 

 بود یخوب مالقات.نداشت تورو قابل کنمیم خواهش_

 

  شدم یتاکس منتظر رونیب رفتم

 کنم یرو ادهیپ گرفتم میتصم بود هواخوب

 

  ...که زدمیم قدم نطوریهم کردم رد ابونویخ دوتا

 یک ماشین بوق زد. اصال حوصله اینو نداشتم

 :گفت و نییپا داد رو شهیش اومد دنبالم دادم ادامه راهم به

 

 بپرباال ییتنها یریم کجا خوشگله خانم_

 زد فیکث لبخند کی

 رفتم و کردم نثارش یفحش رلبیز

 

 گهیادیب نازنکن بابا یا_



 

 کثافت شو گم_

 

 امیم راه اخالقتم با من یول بداخالق چه_

 انه؟ی هست خوشگل افتیق مثله نمیبب بگو هیچ اسمت حاال

 

 و داشت نگه سرش پشت نیماش هی دمید که بدم جوابشو برگشتم

  نشد متوجه پسره یول نییاومدپا نشیازماش

 

  میباش درخدمت امشب خوشگله_

 

 دوباره یعنی بود نیرادو نکهیا ععه شدم قیدق سرش پشت پسره به

 نشناختمش من که کرده عوض نشویماش

 

 

 گهیادیب بابا نگذره بد بهت دمیم قول_

 

 گفت تیباعصبان نیرادو

 خوش،بگذرون باننت امشبو برو_

 گفت لکسیر یلیخ طرفش برگشت پسره

 

 ؟یمردم فضول تو باشن یک آقا_



 

  فضولم آره_

 

 گفت و من سمت کرد روشو

 

 گهید ایب عروسک_

 

 رونیب دشیکش و بازکرد نشویماش در نیرادو هوی

 

 ؟یدار باهاش یصنم چه تو آره عروسک_

 

 کنم زیانگ خاطره براش امشبو خوامیم بتوچه کن ول قموی_

 

 احمق مردک خوردیم بهم ازش حالم یعوض شعوریب

 

  زدش خوردیم تا دهنش تو نیرادو بامشت شد زدمواجه حرفو نیا تا

 اومدم ادهیپ کردم یغلط عجب بابا یا

 

 کردن جداشون ازهم مردم که شدیم دیشد داشت دعواشون

 

  طرفم برگشت نیرادو



 

 نیتوماش برو رها_

 

 ...یول_

 

 زد داد تیعصبان باهمون بود شده قرمز تیعصبان از چشماش

 

 نیتوماش برو گفتم_

 دمید نییپا دادم رو شهیش شدم نیماش سوار رفتم و نگفتم یزیچ دمیترس

 :وگفت دادزد پسره نیماش ادطرفیم داره نیرادو

 

 کنمیم تیشکا ازت_

 عیسر که پسره طرف برگشت و کرد مشت دستاشو نیرادو

 .ورفت شد نشیسوارماش

 

 رادوین****

 

 سوار ماشین شدم اصال رو رفتارم کنترل

 

نداشتم و سرمو گذاشتم رو فرمون که آروم بشم اما بادیدن ساعت  

 چشمام چهارتاشدساعت ده شب بود

 



 برگشتم طرف رها و با داد گفتم :

 

 _معلوم هست این وقت شب تنها تو خیابون چه غلطی میکنی؟

 

 تازه فهمیدم چه گندی زدم رها هیچی

 

 ش چکیدنگفت حلقه اشک تو چشماشو دیدم یه قطره اشک از چشم 

 

 سریع سرشو برگردوند همون یه قطره کافی بودتا دوباره آتیش بگیرم

 

 صداش زدم

 _رها

 جوابمو نداد سرم داشت میترکید

 _رها جان

 

 اینبارصدایه هق هق رها بود که تو ماشین

 

 پیچیده شد دستامو دورش حلقه کردم سرشو 

 

 گذاشت روسینم و دوباره هق هق  

 



 کنترلمو ازدست دادم_ببخشید سرت داد زدم 

 و محکمتر فشردمش به خودم

 

 

 رها****

 

اون حق نداشت سره من داد بزنه حق نداشت باحلقه شدن دستاش 

دورشونه هام یه حالی بهم دست داد اصال دلم نمیخواست سرمو 

 ازروسینش بردارم آرامش عجیبی داشتم

 

بعد ازچند دقیقه سرمو از روسینش برداشتم بهدخودش اومد سریع 

 دستاشو از هم باز کرد

 دوباره برگشتم طرف شیشه دیگه حتی روم نمیشد تو چشماش نگاه کنم

 یه چند دقیقه گذشت دیدم حرکت نمیکنه 

 زیرچشمی نگاش کردم دیدم زل زده به روبروش 

 

 بعدازنیم ساعت حرکت کرد تو راه هردومون سکوت کرده بودیم 

 

 رسید جلویه خونه اومدم پیاده شم شونمو

 

 فت برگشتم طرفش دستشو گذاشت زیر چونم و گفت:گر 

 



 _منو میبخشی رها؟

هیچی نگفتم یعنی نتونستم بگم سرمو انداختم پایین و زیرلب گفتم 

 خداحافظ

 سریع رفتم داخل

 

ساعت یازده بود خانم جون خواب بود باباهم تو اتاقش بود و مامانم 

 داشت ظرفارو میذاشت تو ماشین ظرفشویی

 

 _سالم مامان

 

 _علیک سالم چه عجب نمیومدی دیگه 

 

 _ببخشید دیرشد

 

 _اشکال نداره بیاغذاتو گرم کنم بخور

 

 _ممنون میل ندارم شب بخیر

 

 رفتم طرف اتاقم

 

 دانشگاهو حوصله اصال دارشدمیب خواب از یبیعج سردر با صبح

 شدمیم حذف رفتمینم اگه اما نداشتم



 

 لباسامو مربوطه هیکارها بعدازانجام و بلندشدم ازجام حوصله یب

 رفتم دمیپوش

 

 دنیخندیم داشتن که دمید رو نایال و آوا و سارا دور از

  کردم سالم و ششونیپ رفتم

 بروبچ سالم_

 یروصندل شدم ولو

 :گفت سارا

 خابالو خانم سالم_

 :گفت نایال

 وارفته خانم سالم_

 درد سرم ومدیم خوابم برگردوندم رومو و انداختم بهشون نگاه هی

 بودم کالفه کال کردیم

 :گفت و کرد نگام یبانگران آوا

 ؟یرهاخوب_

 دنهیترک درحال مخم اصال نه_

 : سارا

 زم؟یعز چرا_

 گمیم بهتون بعدا یعنی انداختم بهش ملتمسانه نگاه کی

 :گفت سارا که بخورم آب برم بلندشدم

 



 هینایال ینامزد جمعه رها یراست_

  ومدیدرم داشت شاخام

 گرفته نویا اومده یبدبخت کدوم ؟اصالی؟بــاکــیچـــــ_

 :گفت باحرص نایال

 عاشق یچ تو رهیبگ منو داشدیپ بدبخت هی کشمت،حداقلیم رها_

 دلخسته

 رمیبگ دهیناد آخرشو حرف کردم یسع

 باشه مبارک_

 کالس رفتم و بخورم اب رفتم بعدشم

 بابکه هم بدبخت دوماد حتما

 زر داره زیر هی استادم نیا بودم کالس تو که بود دوساهمعت حدود

  داشت گهید حالم زنهیم

 گفت که استاد باحرف خوردیم بهم

 رونیب رفتم و شدم بلند ازجام دینباش خسته

 

 سارا سمت رفتم  داشتن کالس نایال و آوا اما نداشت کالس سارا

 نشستم وکنارش

 ینباش خسته_

 ممنون_

  دیپرس و طرفم برگشت

 مرگته؟ امروزچه بپرسم شهیم رها_

 



 ام کالفه امروز دونمینم خودمم سارا باورکن_

 

 نیرادو تو دونمیم که من دِ _

 

 بده ادامه حرفشو نذاشتم

 یزیچ نیورادو منو نیب که گفته تو به یک اصال کن بس لطفا سارا_

 هست؟

 

 رادیه_

 

 رادی؟هیچ_

 

 نیرادو که بدون نویا یندار دوست نویرادو تواگه رها نیبب آره_

 عاشقته

 

 عاشق هه_

 

 کارس؟یچ وسط نیا سحر پس گفتم دلم تو

 

  میبخر ولباس میبزن یدور هی رونیب میبر اومدن نایال و آوا هیچ نظرت_

  مینشست نجایا تو بعدمنو هینایال عقد فردا پس

 نه؟ گهید بابکه همون داماد سارا یم،راسیبر باشه_



 

 و ،بابک نامزدن که رمیام و آوا میکرد ازدواج رادگهیه منو گهید آره_

 اوناهم اگه که مغرور احمق دوتا مونهیم فعال کردن ازدواج که ناهمیال

 پمونیاک کنن عالقه ابراز کوچولو کی و نییپا انیب طونیش خر از

 شهیجورم

 

 شعوریب جدت هف و یخودت مغرور احمق_

 

 

 :گفت دیخندیم که یررحال سارا

 

 نیعاشق خر مثه معلومه هردوتون افهیازق گهید گمیم راست خب_

 

 ها یریم تند یلیخ یدار گهید_

 

 یدار دوسش توهم یدید_

 

 پاساژ نیبزرگتر سمت میرفت بود بهترشده حالم کمی اومدن نایال و آوا

 شهر

 

 :گفتیم حرص با نایال

 



 رازخودمیغ نیدیخر لباس همتون نیریبم یاله_

 

 :آوا

 

 چطوره؟ ناهار بعد برا باشه پس مهمتره تو لباس زمیعز نداره اشکال_

 

 :گفت یکالفگ با سارا

 

 میریم بعد میبخور یزیچی میبر میشد خسته نایال گهید گهیم راس_

 

 منم نیکن کوفت یزیچ هی نیبر شما اصال خوامینم شعوریب هینامردا_

  لباس دنبال رمیم

 

 گفتم بهش

 

  امیم باهات من نایال_

 

 شهیم بدترم یایب یندار اعصاب معلومه ازصبح که یکی تو نه نه_

 

 :گفتم و زدم بهش یلبخند

 



  دارم خوبشم یلیخ ندارم اعصاب من گفته یک_

 میبر ایب گفتم و دمیکش دسشتو

 

 :گفت آوا

 

 ؟میخورینغذا  تو رها_

 

 .فعال ستمین گرسنه ممنون نه_

 

 ها مزون طرف میرفت و میکرد ڟیخداحاف آوا و باسارا

 لباس که مزون کی به خورد چشمم که میکردیم نگاه هارو لباس میداشت

  بود محشر هاش

 کهیش یلیخ هاش لباس مغازه اون میابریب نایال_

 

 میبر باشه_

 

 بود یبرخورد خوش خانم فروشندش مغازه داخل میرفت

 کردیم ذوق یکل ناهمیال داد نشون نایال به مدل یکل

 بود العاده فوق هاش لباس واقعا

 

 :گفت نایال که کردمیم نگاه نطوریهم داشتم



 

 چقدرنازه نیبب نویا رها یوا_

 

 گفتیم مانکنو تن لباس طرفش برگشتم

 بود کیش و بایز واقعا

 

 

 کن پرو برو نایال هیعال_

 

 کنه پرو تا رفت باذوق_

 

 زد صدام قهیدق چند بعد

 

 ؟یکن کمکم یایم رها_

 

 :گفتم کرد تنش لباسو نکهیازا بعد

 

 !دختر کهیش یلیخ یشد یعال نایال_

 

 دارمیبرم نویهم پس یجد_

 



 سارا به زدم زنگ لباس دنیبعدازخر

 

 شما؟ نییکجا الو_

 

 لباس شدیپاساژ،چ بغل رستوران نیهم میخوریم غذا میدار ما_

 ن؟یدیخر

 

 میایم میدار نیبد غذاسفارش ماهم هیبرا میدیخر آره_

 

 یبا باش_

 

 داخل میرفت بعد نیماش تو میگذاشت لباسشو و نیماش طرف میرفت نایال با

 رستوران

 

 :گفت خنده با آوا

 

 نیدیخر ن؟لباسیچطور ندهیآ هیها خانم عروس به به_

 

 میدیخر آره نپرون مزه_

 

 :گفت یباخستگ نایال

 



 برامون نیداد سفارش یغذاچ_

 

 گهید میخوریم میمادار که ینیهم_

 

 .هامون خونه سمت میناهاررفت بعدازخوردن

 

*** 

 سرم پوست و شگرویآرا بودمو من دوباره

 

 کنه درستم یچجور گفتم بهش خودم دفعه نیا شدیم کنده داشت گهید

 شدینم باورم دمید خودمو نهیآ تو که یوقت

 بودم شده خوشجل یلیخ

 دوست که سارا ینامزد برعکس چرا دونمینم بودم یراض ازلباسمم

 باشم ساده داشتم

 کنم یادیز رییتغ داشتم دوست ندفعهیا

 

 گفت و سمتم اومد آوا

 

 یشد یگریج چه رها یواااا_

 

 یشد یعال هم تو زینر مزه_



 

 :گفت و دیخند

 میدیم گهیهمد ربغلیز هم یا هندونه چه_

 

 بود شده العاده فوق هم سارا

 

 رفتن که آوا و سارا نشم یکس تامزاحم گرفتم بابارو نیماش گهید ندفعهیا

 رفتم و شدم اماده منم

 

 

 ****نیرادو

 

 شده کالفه واقعا بگم رها به ویچ همه خواستمیم داشتم دلشوره امروز

 بودم

 خونه رفتم خودم شگاهیآرا بردم بابکو نکهیبعدازا

 

 موهام کردن درست مشغول رونیب اومدم گرفتم یساعت مین دوش هی

  شدم

 رونیب زدم ازخونه و گرفتم ادکلن دوش کی شدنم آماده بعداز

 

 زد زنگ بابک که بودم نیماش تو

 



  درخدمتم من دییبفرما دوماد آقا جانم_

 

 عاشق هیآقا یشد گرفتار شماهم که ویروز اون مینیبیم بله بله_

 

 یشد داماد یکرد یادیز غلط خو یشد گرفتار که_

 

 نیبر زودتر شما هیآتل میریم میدار ما بگم خواستم پسر نپرون مزه_

 میایب تاماهم

 

 سین یا گهید امر آقا حضرت چشم به یا_

 زدن زنگ گهید نیا هیآتل نیریم نیدار دونستمیم منم خوشاسکول

 داشت؟

 

 خنده ریز زدم بعدش

 یبا خوشته هیروزا که بخند بخند خان نیرادو باشه_

 

 فعال_

 شدمیم نگران بود؟داشتم مونده کجا یعنی رها اال بودن اومده همه بایتقر

 زدم صدا رو سارا

 

 ؟یداداش یچطور ندهیآ داماد سالم به به_

 



 کجاست؟ رها یدونینم تو سارا ممنون خوبم_

 

 گفت زدم زنگ بهش االن زده صدا چراومنو بگو پس کلک یا_

 برسه که االناس گفتم بهش که بود کرده گم آدرسو اما توراهه

 

 ممنون باشه_

 

 شد باغ وارد نیماش کی دمید که بودم نشسته باغ گوشه هی رفت سارا

 

  باشن نایال هیمهمونا کردم فکر اولش شد ادهیپ و کرد پارک گوشه هی

 هیرها دمید که بچرخونم سرمو اومدم

 

 در نییپا کرد ریگ لباسش که شدیم ادهیپ داشت بود شده ها فرشته شکل

 رومو عیسر میشد چشم تو چشم باالآورد سرشو تا کمکش رفت سارا

 سرم یبیعج طرز به کردم سرگرم میباگوش خودمو و برگردوندم

  شدیم داشتومنفجر

 دستام نیب گرفتم سرمو و اونور کردم پرت ویگوش

 گرفت قرار شونم رو یکس دست کردم حس

  رادهیه دمید برگشتم

 

 داداش؟ یچطور_

 



 شمیم ونهید دارم کالفه رادیه ام کالفه_

 

 یگینم بهش یچیه چرا خب_

 

 کاریچ شدم له غرور با موقع اون باشه یمنف جوابش ترسمی،م ترسمیم_

 کنم؟ کاریچ میلعنت قلب با کنم

 

  داره دوست رو تو هم رها مطمئنم من_

 

 یفیبالتکل از حداقل گمیم بهش ویچ همه امشب اما هیچ حسش دونمینم_

 .امیدرم

 

 ****رها

 

 باشم داشته رو تو تونستمیم کاش یا پسر نیل شده ماه چه  جونم یا

 

 کردمیم فکر و چونم ریز بودم گذاشته دستمو

 

 افتاد دستم دستم ریز زد آوا هوی

 طرفش برگشتم

 ونهید_

 انامشی ادیم اخودشی نباش نگران_



 مسخره_

 

 عروسک هیشب بود بایز العاده فوق نایال لباس باغ تو اومدن بابک و نایال

 بود شده

 

 رفتیم شیپ یخوب به داشت مجلس

 بود؟ کجا گشتمیم نیرادو دنبال باچشم دنیرقصیم داشتن یدونفر همه

 

 نه ای هست اونجا نمیبب که باغ پشت رفتم شدم بلند

 

 گرفت دهنمو جلو و دیکش دستمو نفر کی کدفعهی

 درختا به چسبوند منو

 

 

 یزیچ یکیتار نیا تو ایخدا بود یت رونیب ومدیم حلقم از داشت قلبم

 نبود مشخص

 

 ینزن غیج نکهیا شرط به دارمیبرم دستمو_

 

 من هیخدا یوا دمیصورتشود دیچرخ که کمی دادم تکون سرمو منم

 . دمیرقص باهاش نیرادو ازلج سارا یعروس تو که یهمون بود محمد

 



 

 :گفت که افتادم نیرادو حرف ادی

 

  یدیرقصینم باهاش هیآدم چه محمد یدونستیم اگر مطمئنم

 

 دیلرزیم داشت شدت به بدنم و بودم دهیترس

 

 کنم؟ گرمت یخوایشده؟م سردت کوچولو هیچ_

 

 کنار گمشو شو خفه_

 

  صورتم دوطرف گذاشت دستاشو

 

 ...یلیخ رژت نظرم به_

 اونطرف شد دهیکش فرد کی توسط بودکه نشده کامل حرفش هنو

 هوی که ها بچه طرف رفتمیم داشتم منم رفت بعدشم  زدش خوریم تا

 تو کوبوند شالمو و مانتوم طرفش برگشتم دیکش دستمو نیرادو دمید

  صورتم

  هیعصبان یحساب بود معلوم

 بود نیرادو زد محمدو که یکس اون پس

 زوووود م،یبر تا بپوش عیسر:نیرادو

 



 بگم یزیچ نکردم جرئت که زد حرف تیعصبان با انقدر

  بپوشم لباسامو تا ستادیا منتظر نطوریهم

 نیهمچ اما نشستم کرد باز برام دور نشیماش طرف برد و گرفت دستمو

 شهیم کنده االن گفتم که بست محکم درو

 

 از میبود شده خارج رفت و  گاز رو گذاشت پاشو و شد سوار خودشم

  یصندل به بودم دهیچسب من که رفتیم تند نقدریا باغ

 

 

 یزیچ بود شده آروم انگار بود کرده کم سرعتشو میبود شده دور یلیخ

 شدینم دهید صورتش تو تیعصبان از

 

  تهران بام میبود اومده ولیا کردم نگاه رو روبه به

 من اما برگشت طرفم به و داشت نگه نویماش بود رپامونیز شهر کل

 نییپا بودم انداخته سرمو

 

 و طرفم اومد شد ادهیپ نیماش از بعدش  من به بود زده زل یا هیثان چند

 کرد باز درو

 

 

 شب وقت اون هوا دیلرز تنم بهو  گرفت دستمو شدم ادهیپ نیماش از

 بود سرد بایتقر

 



 :نیرادو

 سردته؟_

 

 .نه_

 تشکر ازش و زدم بهش یلبخند هام روشونه انداخت دراورد کتشو

 کردم

 

 کردن صحبت به کرد شروع نیرادو مینشست یصندل کیرو

 

 دانشگاه کافه تو که یروز همون از راستش ستمین ینیچ مقدمه اهل_

  دمید رو تو شده قفل نگاه یوقت اما اومد خوشم ازت ییجورا هی دمتید

 !پول هستس زیچ هی دنبال دخترا هیبق مثه تو کردم فکر

 

 تصادف باهم که یروز اون از  زدم پوزخند بهت نیهم خاطر به

 رادیه و سارا یعروس هیقض و شمال میرفت و خونتون میاومد تا میکرد

 هی موقع اون تا  مارستانیب و یریدرگ اون و رونیب میرفت که شب اون

  داشتم بهت یمبهم حس

 دمیفهم تا رفتم کلنجار باخودم  انقد نکهیا تا بذارم یچ اسمشو دونستمینم

 هس یچ

 یبرا باشه گذر زود دمیترسیم اما عاشقتم کردمیم فکر اول راستش

   نگم یزیچ یکس به نشدم مطمئن خودم از تا گفتم خودم به نیهم

 

 کنم یزندگ تونمینم تو بدون من کنمیم فکر که االن رها اما



 

 

 ***رها

 

  باشه مغرور نیرادو همون نیا شدینم باورم بودم کرده کپ واقعا

 

  نیماش طرف رفت و شد بلند یصندل هیرو از

  برگشت قهیدق چند بعد

 

 :گفت و چشمام به زد زل و روپام گذاشت دستاشو نشست پام نییپا

 

 

 من یزندگ هی همه یسد تو عاشقتم، دارم، دوست رها_

 

 گفت باالخره بود شده جمع چشمام تو اشک

 

 بابا به من باشه مثبت اگه اما رها هیچ جوابت دونمینم من.... من_

  میبد انجام ویخواستگار مراسم و انیب که زنمیم زنگ

 شهیهم اما رونیب رمیم تیزندگ از باشه یمنف جوابت اگه...اما....اما

 مونمیم عاشقت

 

 :گفت یبغضدار هیصدا با



 

 ...جوابت نکنه....نکنه یگینم یزیچ چرا پس رها_

 

 فیضع از خوردیم بهم داشت حالم هیگر ریز زدم دیرس که جاش نیا به

  خودم بودن

 

 

 بگم بعد ندارم نویرادو بغض طاقت کردم؟منیم هیگر من دیبا چرا االن

 !!!ستمین عاشقش

 دادم دست از تکلممو قدرت انگار بگم بهش تونمینم من یول

 

 :گفت و نشست کنارم

 ؟یلعنت یگینم یزیچ چرا یکنیم ونمید یدار موال به رها_

 

 دایپ توچشمام از سوالشو جواب خواستیم انگار  چشمام تو بود زده زل

 کنه

 

 حس لباشو یداغ بستم چشمامو ناخداگاه لبام رو اومد ُسرخورد نگاهش

 گفتمیم بهش دیبا آره داشتم دوست نویرادو من  کردم

 

 :گفتم و دمیکش کنار خودمو بودم آورده کم نفس

 



 ادیم بند نفسم نخواد نفسمو نفست اگه خوادیم یلیخ نفستو نفسم نیرادو

 بزنه نفس نفس نفست واسه نفسم که کن یکی بانفسم نفستو پس

 :گفتم آروم بعد

 دارم دوستت_

 

 

 ****نیرادو

 

 و دادم دست از کنترلمو  شدم شوکه واقعا گفت رها که ییزایچ نیباا

 "کردم زمزمه گوشش ریز کردم بغلش محکم

 

 من هیرها دارم دوستت_

 

 :گفت و چشمام تو زد زل

 

 نطوریهم منم_

 

 دمیدیم چشماش تو از حرفاشو بودن خالص

 

 گرفتم و کردم باز درشو بودم برداشته نیماش تو از که یکیکوچ جعبه

  رها طرف

 



 :گفتم بهش

 

 رها ینکن دور خودت از عمرت آخر تا نویا دارم دوست_

 

 

 ***رها

 

 حرف وسطش که قلب کیکوچ گردنبند کی کردم نگاه جعبه داخل به

R گفتم و گرفتم دستش از بود نینگ از پر بودو شده نوشته: 

 

 .کنمینم دورش خودم از چوقتیه باش مطمئن ، ممنون_

 

 :گفت و کرد یا خنده تک نیرادو

 

 یشد ها فرشته مثله امشب یدونستیم رها_

  متاسفانه یول

 

  نییپا انداخت سرشو و نداد ادامه حرفشو

 

 ن؟یرادو یچ متاسفانه_

 



  شده پاک رژش کوچولو فرشته نیا متاسفانه_

 

  ــــــــــــــــنیرادو_

 

 :گفت و خنده ریز زد

 

 دلم جون_

 

 بود خوردسارا زنگ میگوش که بزنم یحرف اومدم

 

 عشق اون از نیرفت یگور کدوم شده گور به گور هیعاشقا یه"

 شما من باز حاال نداره یربط تو به گهیم نیریم کما پرسمیم شورتیب

  گهید نمیبیم دوتارو

 

 ؟ییکجا بزن فک کم سارا اه_

 

  نیاریب فیتشر نیدار دوست دوتاهم شما اگه میباغ بروبچ با_

 

  میایم باشه گفتم بود گرفته خندم

 

 جالب بود مین و دو شدساعت چهارتا چشام کردم نگاه میگوش ساعت به

  نزده زنگ مامان که بود نجایا



 

 کردیم نگاهم بالبخند داشت برگشتم نیرادو طرف به

 

 بود؟ یک_

 

 نیایب نیدار دوست شماهم اگه گفت باغن هنوز بود سارا_

 

  میبر پاشو پس باشه_

 نیماش طرف میرفت باهم و گرفت دستمو

 

 دیشد ومدیم خوابم شدینم باز چشمام گهید میدیرس ساعت مین بعد

 

 دخترا طرف رفتم و شدن ادهیپ نیماش از

 و عقب دمیکش ویصندل ک طرفشون رفتم بودن نشسته زیم کی دور

  نشستم

 

  سالم_

 

  دهینم جواب یکس دمید بود بسته گهید چشمام

 خنده ریز زدن تاشون هرسه کردم باز چشمامو

 



 :گفت آوا

 

 کن نگاش عشقم یاوخ_

 

 :نایال

 

  افرویق جونم یا_

 

 :سارا

 

  گذشته خوش یحساب که نمیبیم_

 

  نشدم حرفاشون متوجه

 شماها؟؟ نیگیم یچ_

 

 : گفت یا متفکرانه حالت با و سارا سمت روکرد آوا

 

  بود چهارساعته و ستیب هامون رژ ادمهی که ییاونجا تا گمیم سارا_

 

 ...رها یبرا کنم فکر یل و زمیعز آره_

 



  خنده ریز زدن دوباره تاشون سه بعد

 

 رفت آبروم نیرادو نکنن برسرت خاک میداد یگاف چه دمیفهم تازه

 

 :گفتم که کنم جمعش یجوری اومدم

 

  غهیج یلیخ دمید  کردم پاکش خودم زهیچ_

 

 :سارا

  کرده ورم انقدر که کرده ،پاکیچجور ستین معلوم_

 

 االن؟ یچ که کوفت_

 

 :گفت خنده با نایال

 

  لبات اال داره شیآرا صورتت همه شده باحال یلیخ افتیق_

 

 :گفت و سمتم گرفت رژ کی آوا

 

  شنیم بدر راه از ماهم هیها شوهر االن بزن ایب_

 



 شعوریب مرگ_

 

 لبام به زدم و گرفتم ازش رژو

 

 ****نیرادو

 

 ها بچه شیپ رفتم منم دخترا طرف رفت رها

 

 ن؟ینرفت هنوز چرا سالم_

 

 :بابک

 ؟یچطور عاشق هیآقا سالم به به_

 

 :رادیه

  نکن تیاذ بابک_

 

 :ریام

 گذشته خوش یحساب معلومه بنداز نگاه هی افشیق به بابا یا_

 

 مگه؟ کارهیچ افم؟یق ععه_

 



 :بابک

 اس عیضا یلیخ تو جون کن پاک لبتو گوشه همون جان نیرادو گمیم_

 ما طرف ایب بعد بنداز نهیآ تو نگاه کی احمق آخه

 

 بود شده یرژ دمیکش دست لبمو گوشه خنده ریز زدن بعدم

 

 ؟یچ که_

 

 :رادیه

 ن؟یرادو گفت یچ رها_

 

 :گفتم زرمو بهش پهن لبخندپتو هی

 بگه؟ یخواستیم یچ_

 

 :بابک

 ...که لبشم گوشه و بازه ششین نقدریا یوقت من برادر جان رادیه آخه_

 

 :گفت کردو یا خنده تک بعد

  میافتاد گهید یعروس کی و شده تموم که معلومه خب_

 

 :گفت و زد داد ریام ییهوی



 قشنگرو کف بزن ندهیآ گل دوماد عروس افتخار به

 

 زدن دست به کردن شروع همشون

 

 نییپا بود انداخته سرشو کردم نگاه رها به

 

 نیا اما داشت نیماش خودش رها رفتن و شدن ناشونیماش سوار همه

 طرفش رفتم بره تنها بذارم عمرا شب وقت

 

 زم؟یعز میبر_

 

 دارم نیماش من آخه اما میبر_

 

  دارم هواتو منم برو جلو تو نداره اشکال_

 

 ****رها

 

  نبره خوابم کردمیم دعا فقط شدم نیماش سوار

 افتادم راه و کردم ادیز ضبطو هیصدا نیهم هیبرا

 

 داشت نگه من سر پشت قایدق نیرادو میدیرس یوقت



 من نیماش تو نشست اومد و شد ادهیپ نشیازماش

 :گفت و زد بعم یلبخند

 

 ادیم خوابش یحساب خانم رها معلومه خب_

 عشقم؟ یشد خسته

 

 :گفتم و زدم لبخند کی بهش

 

  کنمیم غش دارم گهید_

 

  آروم شبت رمیم منم زمیعز بخواب برو_

 

 بود مین و سه ساعت خودش نیماش تو رفت شدو ادهیپ نیماش از عیسر

 .نباشه داریب یکس کردمیم دعا

 بارش فحش یکل شد بلند ازش یژیق یصدا کردم باز که رو درخونه

  کردم

 :گفت ییصدا هی دفعه هی باالکه رفتمیم ها پله از آروم داشتم

 

 گذشت؟ خوش یعروس گلم دختر سالم_

 

 موقع نیا آخه بود داریب جون خانم رفت آبروم سرم تو خاک یوا یییه

 شب؟



 

 ن؟یداریب شما سالم عه_

 

 نشسته نمازش چادر با جون خانم دمید کردم روشن برقو

 :گفت و انداخت بهم مشکوک نگاه کی

 

 ؟یبود کجا االن تا شما بخونم نماز خوامیم دارمیب من بله_

 

 گهید یعروس_

 

 ؟ گذشته خوش هم یلیخ نکهیا مثله_

 

  کردینم ول جونم خانم ومدیم خوابم من بابا یا

 

 خستم یلیخ بخوابم برم من نیبد اجازه اگه بود خوب یلیخ بله_

 

 ریبخ شب برو دخترم باشه_

 

 دینکش هیثان به روتخت شدم پرت درآوردم لباسامو اتاق تو رفتم شیآخ

 برد خوابم

 



 ****نیرادو

 

 یسبک حس خونه طرف رفتم منم کرد خاموش اتاقشو چرا یوقت

 بودم آروم کردمیم

 نیا و دمیخواب که بود صبح چهار ساعت بود شده راحت المیخ گهید

 یبدبخت اوج یعنی

 بلندشم گهید ساعت سه بود  قرا چون

 

 ****رها

 

 یلیخ کنم هیگر خواستیم دلم کردم باز چشامو زور به شش ساعت

 حمام رفتم داشتم کالس هشت ساعت بدبختم چقدر من آخه ومدیم خوابم

 بود شده چوب مثل که بشورم موهامو تا

 

  بخوابم حمام تو بود کینزد که ومدیم خوابم انقدر

 

  دانشگاه رفتم و شدم حاضر بسته هیچشما با خالصه

  بودن بدتر ازمن ناکهیا ازخنده شدم منفجر دمید دخترارو افهیق یوقت

 

 !سرحالن چه امروز متاهل هیخانما نمیبیم به به_

 :گفت خابالود سارا

 



 یچیه که بدبختا ما نیدیخواب دوساعت حداقل که زشنادوتاینر مزه_

 

 :گفتم و باال دادم ابروهامو

 

 چه؟ من به نیبخواب شماهم خواستیم_

 

 خنده ریز زد نایال دفعه هی

 

 : آوا

 نا؟یال یخندیم یچ به شده خل بچم یوا_

 :گفت باخنده نایال

  بدترن ما از کن نگاه اونارو اعهیق من جون_

 

 گفتیم نایال که یسمت به میبرگشت هممون

  بودن برده سرشونو شونییهرچهارتا نیرادو و بابک و رادیه و ریام

 معلوم همشون مرخین از یول خوننیم درس دارن مثال که کتاباشون تو

 خوابن که بود

 از هوی که نیزم تو بره کله با بود کینزد زدیم چرت داشت که بابک

 هرچهارتاشون که میدیخند بلند انقدر خنده ریز میزد ماهم دیپر خواب

  اومد امیپ میگوش قهیدق چند بعد رفت شد بلند نیرادو ما سمت برگشتن

 بود نیرادو

 نیکرد پارک نویماش که ییجا یایب شهیم زمیعز"



 

  امیم االن برم من ها بچه_

 :سارا

 داد؟ امیپ بهت نیرادو بگو راستشو کلک یا_

 امیم منم کالس نیبر شماها فضول بتوچه_

 

 :آوا

 کلتو یایب رید یشناسیم خوب استادو نیا که تو ینکن رید زها فقط_

  کنهیم

 

 نییبفرما حاال چشم_

 

 واستادم شیقدم چند نیرادو سمت افتادم راه

 

 ؟یخوب سالم_

 

 خوبم ممنون سالم کیعل_

 

 توهمه اخماش باز چشه نیا  اوه اوه

 

 ن؟یرادو شده یزیچ_



 

  دانشگاه طیمح تو اونم نخند بلند هیباصدا نگفتم بهت صددفعه من رها_

 

 بود شده بامزه یلیخ هاتون افهیق خوآخه_

 

 خواهش ازت من یدید یدار خنده زیهرچ بعد به نیا از زمنیعز آخه_

 گلم؟ باشه نخند بهش بلند نقدریا کنمیم

 

  شهیم شروع کالسم االن سین یا گهید امر نیآقارادو چشم_

 

  خانم نییبفرما سین یامر فعال رینخ_

 

 :گفتم و دادم تکون یدست

 فعال_

 اومد استاد قهیدق کی بعد کالس سمت دمیدو

 

 بود برده خوابم گهید چون دمیحرفاشونفهم نصفه

 گرفت نسکافه براهممون رفت سارا کالس شدن بعدازتموم

 

 شد تموم پسراهم کالس ساعت میبعدن

 اما کردم سالم نبودباهمشون نیرادو اما اومدن رادیوه ریام و بابک

 کجاست نیرادو بپرسم شدینم روم



 مین رفتن و کردن یخداحافظ ازهمه ندلشتن یکالس گهید اوا و ریام

  ومدین نیرادو اما گذشت ساعت

 

 بودم نشسته نیتوماش خونه برم خواستمیم گهید شد تموم هم یبعد کالس

 نهیرادو دمید برگشتم نیماش شهیش به زد یکی که

 نییپا دادم رو شهیش

 داخل؟ امیب شهیم_

 نییبفرما نه که چرا بله_

 

 :گفت و نشست

 ؟یخوب زمیعز سالم_

 

 ؟یکجابود ینبود یساعت سه یخوب تو ممنون_

 

 رها خوب خبر هی برم شدم مجبور اومد شیپ مشکل شرکت یبرا_

 

 ؟یخوب خبر چه_

 

 گفت مامان به اونم گفتم بهش زویچ همه و بابا به زدم زنگ_

  رانیا انیب رنیبگ طیبل فردا شد قرار کردن موافقت شونیدوتا

 .خدمتتون میبرس ریامرخ واسه شب فردا ما و

 



 

 ؟یچ من هیبابا مامان نیرادو اما_

 

 بابات به زد زنگ اونم کردم صحبت بابام با نکهیازا بعد نباش نگران

 کرده موافقت شماهم پدر گفت

 

 که بفهمم؟واقعا دیبا االن من نیرادو_

 

 افتاده یاتفاق چه حاالمگه زمیعز رها_

 

 یگفتیم من به اول دیبا تو آخه خو_

 

 خواستینم ازتورو گرفتن اجازه گهید مثبته جوابت که تو یچ یعنی_

 

 مثبته؟ من جواب گفته یک_

 

 نمتیبیم هعت ساعت شب فردا نبود یجالب یشوخ_

 

  دوخته و دهیبر خودش هیبرا نطوریهم نگفته من به یچیه اِ  اِ 

 بابا یا کنم کاریچ من حاال خو اَه اَه نمتیبیم هفت ساعت شب فردا

 گفته مامان به زویچ باباهمه تااالن حتما خونه رفتم



 

 سالم_

 

 مادر ینباش خسته یچطور گلم دختر سالم_

 جون خانم ممنون_

 

 دمیفهم زویچ همه مادرجون هینگاها از کامال بله

 زدن در کنم عوض لباسامو تا اتاقم تو رفتم

 

 بله؟_

 

 زمیعز دارم کارت نییاپایب رهاجون_

 

 امیم االن مامان چشم_

 

 بود اومده هم بابا نییپا رفتم

 

 بابا سالم_

 

 زمیعز دختر سالم_

 



  نشستم مادرجون کنار رومبل رفتم

 

 صحبت باهات یموضوع هی مورد در خواستمیم راستش رهاجان خب_

 کنم

 

 باباجون نییبفرما_

 

 :گفت و کرد یدست شیپ مامان

 

  کنه ازدواج یروز کی دیبا باالخره یهردختر زمیعز نیبب_

 

 :گفت بابا

 

 گذاشتن یخواستگار قرار شب فردا واسه من به زد زنگ افشار_

 جواب بازم اما کنه خوشبختت تونهیم و هیخوب پسر نیرادو من نظر از

  یدیم تو رو یینها

 یلیخ من که نیاریب ناهار دیپاش هم حاال نیباش اماده شب فردا واسه

 گرسنمه

 

 

                  ******* 

 



 نیبندیم دهناتونو اما بگم بهتون ویزیچ کی خوامیم نایال و آوا و سارا_

 باشه؟

 :اوا

 گهید بگو رها یوا_

 

  یخواستگار انیب نیرادو قراره امشب_

 

 :گفتن باهم تاشون هرسه

 واقــــــعـــــــا_

 

 :گفت یبادلخور سارا

 

 یگیم من به حاال رها یشعوریب یلیخ_

 

 شدم باخبر عصر روزید من خودم جون به_

 

 :نایال

 

 بودن خارج باباش مامان اونکه_

 

 اومدن صبح امروز آره_



 

 :آوا

 

 ندارم لباس من سارا عالم خاک یوا_

 

 :نایال

 

 ندارم منم_

 

 کرده دعوت شماهارو یکس مگه  نیگیم نیدار یهوچ_

 

 :سارا

 میاین ما درصد هی کن فکر تو هه_

 

 زندت یکن اجرا رو آوا یخواستگار هیقض یبخوا اگه سارا یوا_

 .ذارمینم

 :گفت باخنده سارا

 

  میستین شعوریب که انقدرها بابا نترس

 

 



 تا حمام رفتم بود لیتعط خواب امروز خونه رفتم که بود سه ساعت

 حاضرشم رفتم بعدشم کردم کمک مامان به شش ساعت تا چهار ساعت

 

 حیمل شیآرا کی کردم فر موهامو و دمیپوش رنگ یاسی دامن کت کی

 کردم هم

 

 یچ همه نکهیباا زدن زنگو هفت رأس میبود نشسته نییپا آماده همه

 دهنم تو ومدیم داشت قلبم اما بود شده مشخص

 

 بعدش تو اومد افشار هیآقا اول قبل دفعه مثله قایدق استقبالشون میرفت

 :گفت و دیبوس مویشونیپ دید منو یوقت جون زهره

 

 زمیعز یبش خوشبخت_

 

 اونم کردم سالم بهش آروم بود زده یپیت چه کثافت نیرادو اما و

 من به بود زده زل بالبخند نطوریهم

 

 :گفت جون زهره

 

 عروسم به یبد گلو یخواینم جان نیرادو_

 

 بود گرفته خندم من به داد گلو عیسر بود اومده خودش به تازه انگار



 ها ینیچ مقدمه هاو کارشرکت درمورد زدن حرف و ییرایپذ بعداز

 :گفت افشار هیآقا

 

  کنن صحبت گهید باهم برن جوون دوتا نیا نیبد اجازه اگه_

 

 :گفت مامان

 

 کن ییراهنما اتاقت به نویرادو آقا جان رها_

 

 چشم بله_

 

 اتاق سمت میافتاد راه باهم

 :گفت و تخت رو کرد پرت خودشو نیرادو کردم باز که درو

 

 بود نیسنگ اونجا جو چقدر شیآخ_

 

 شیآت سارا وقت کی که بودم دهید کمدو داخل و تختو ریز قبل از خودم

 نسوزونه

 

 :گفت کردو نگاهم نیرادو

 



 خانومم یشد خوشکل یلیخ امشب_

 

 نییپا انداختم سرمو و کردم داغ حرفش نیباا چرا دونمینم

 

 ممنون_

 

 تکون پاهاشم تخت به بود داده هیتگ دستاشو انگار نه که انگار نیرادو

 دادیم

 نبود بشر نیا وجود تو استرس اصال

 

 میبگ یچ نجایا میاومد ما رها گمیم_

 

 :گفت ییصدا هی هوی

 میبخند ماهم نیبگ پرت و چرت

 

 :گفتم و بستم چشمامو

 کشمتیم سارا_

 اتاق تو ختنیر شوهراشون با گوسفند گله نیع شد باز تراس در هوی

 

 بود مونده باز یآب اسب کی اندازه دهنش بدبخت نیرادو

 



 :سارا

 

 یلیخ جامون میکرد احساس ما گهید نیکرد خلوت خوب نمیبیم به به_

 میاومد نیهم واسه هیخال

 

 :بابک

 

 چطوره؟ ها نییپا میبر میپاش نیندار یحرف اگه گمیم_

 

 :نیرادو

 ن؟یکنیم یغلط چه نجایا شماها یگیم پرت و چرت چرا_

 

 :آوا

 

 میایب ما ینداشت توقع ینی نیرادو آفا اوا_

 

 میایم االن ماهم نیبر شما بگم یچ_

 

 :گفت و کرد جا جابه دستش تو فشویک سارا

 

 نییپا میریم باهم همه نیزرنگ ععه_



 

 :گفت و رادیه به کرد بودرو شده یعصبان واقعا انگار نیرادو

 

 نییپا کنمیم پرت پنجره از جفتتونو ای نییپا یبریم زنتو ای_

 

 :گفت و اورد باال میتسل یمعن به دستاشو رادیه

 

 میبر که هیما نفع به جان سارا_

 

 ها نیایب زود شماها یول میبر باشه_

 

 

 :گفتم یبالبخند و بهش کردم رو

 

 زمیعز شو گم سارا_

 

  رونیب رفتن خندون همشون

 

 :نیرادو

 نییپا میبر بپوش مانتو_

 



 ؟؟؟یچ_

 

 میبر بپوش نییپا یایب وضع نیباهم بگم یدار توقع_

 

 به دست همشون دمید کردم باز که اتاقو در کردم تنم باحرص مانتومو

 ما به زدن زل لبخند با نهیس

 

 :ریام

 

 میبر حاال حرفاتون شد تموم_

 

  نفر شش نیا حضور نکرداز تعجب کس چیه اما نییپا میرفت

 

 چخبره؟ نجایا بابا یا کردنیم نگامون بالبخند همه

 

 کنمیم باز من گفت باعجله ارای بود یک باز زدن زنگ هوی

 

 :گفت و جمع طرف برگشت و کرد باز درو

 

 اومد عاقدهم خب_

 



 میبود درآورده شاخ رسما نیرادو منو

 :گفت تعجب با نیرادو

 

 اومد؟؟؟ ی؟؟؟کی؟؟؟چیک_

 

 :گفت و دیخند جون زهره

 

 میگفت بودن گفته زویچ همه ها بچه میبود باخبر ها شما عالقه از ما_

 داره؟ یاشکال چه نیبش محرم شماهم جوره تیموقع که حاال

 

 :گفت گوشم در و شد خم نیرادو

 

 نه؟؟ مگه میبرس نفر شش نیا حساب به بعدا دیبا تو منو_

 

 قطعا نکن شک_

  میبود شده محرم بهم نیرادو حاالمنو شدینم باورم

 کی شد هم یعروس خیکردتار دستم کیش یلیخ انگشتر هی جون زهره

 زوده یلیخ ماه کی که زدم بال بال نیرادو درگوش یهرچ گهید ماه

 م؟یریبگ گهید هفته چطوره گفتیم لکسیر یلیخ اون اما

 

 بود کرده ذوق خودش واسه یکل هم سارا

 



 گفتم یالیخیب در به زدم منم نداشت تیاهم یکس برا من نظر که یانگار

 باداباد هرچه

 

  کردن رفتن عزم ها بچه میخورد شام که بود مین و ده ساعت

 

 یا گهید کار اگه نیبش خوشبخت که انشاهللا یسالمت به خب:رادیه

  میکن زحمت رفع ما ستین

 

 گفت؛ جون زهره

 

 نیدیکش زحمت لبیشماهاخ نکنه درد گلتون دست_

 

 بابک؛

 

 بود هیوظ هیحرف چه نیا کنمیم خواهش_

 

 :نیرادو

 

 فه؟یوظ شده مردم کار تو کردن یفضول تاحاال یک از!عجب_

 

 :سارا

 



 کردم متیتقد ویگل نیا به دوست گهید باشه خداتم از نیرادو آقا واه_

 

 :گفت دویخند بابا

 

  نیدیکش زحمت یلیخ دردنکنه همتون دست_

 

 باهمه کردن ذوق خودشون واسه یحساب بابا حرف نیا با ها بچه

 رفتن و کردن یخداحافظ

 

 :گفت و طرفم برگشت جون زهره

 

 دخترم کنمیم یخوشبخت هیآرزو برات_

 

 بودن کرده رفتن عزم هم اونا کردم یتشکر

 

 پدرو کیش یلیخ نداشت یخداحافظ قصد خان نیرادو نکهیا مثله اما

 گوشم در خنده ریز زد که کردمیم نگاش تعجب با کرد بدرقه مادرشو

 :گفت

 

 باهم که دارم نویا حق اما خوابمینم شتیپ امشب کوچولو خانم نترس_

 میبزن یدور هی میبر

 شب؟؟؟ وقت نیا_



 

 که دمیم خبر مامانت به منم شو حاضر برو عشقم داره یاشکال چه_

 میریم میدار

 

 نییپا اومدم قهیدق چند از بعد شدم حاضر رفتم و دادم تکون یسر

 من به بود زده زل لبخند با نیرادو

 رونیب میرفت و کردم حلقه بازوش دور دستمو

 

 :گفت و کرد نگاهم که مینشست نیماش تو

 

 !رها ارمیم بدستت یزود نیا به شدینم باورم_

 

 فشردم دستشو و دمیخند_

 

 عشقم یبخند برام شهیهم دارم دوست_

 

 خودشم و کرد یپل ویآهنگ افتاد راه و زدم بهش یا کننده دلگرم لبخند

 خوندن به کرد شروع

 گذشته کی از ساعت میخورد یبستن میرفت مویزد حرف ندهیآ از یکل

 :گفت و طرفم برگشت خونه در میدیرس بود

 

 کوچولو خانم یبخواب خودم بغل تو امشب داشتم دوست_



 

 بودنش پرو همه نیا از کردم تعجب نییپا انداختم سرمو

 

 خانومم بشم دنتیکش خجالت هیفدا:گفت و کرد یبلند خنده

 

 دارم کالس فردا زمیعز یندار یکار_

 

 : گفت و زد یلبخند

 

 خواهش هی فقط ندارم یکار نه_

 

 جونم؟_

 

 ؟یدیم مظلوم پسر نیا به بوس هی_

 

  نیرادو ییپرو یلیخ_

 

 دیبوس یطوالن مویشونیپ جلو اورد سرشو و دیخند

 

 گفت؛ انداخت بهم ینگاه

 



 آروم شبت خانومم تو برو_

 

 عشقم ریبخ شبت_

 

 زدنم مسواک از بعد اتاقم تو رفتم بودن خواب همه خونه داخل رفتم

 اومد امکیپ برام رختخوابم تو دمیپر

 !!نـــــــه اما کردم باز امویپ و زدم یلبخند باشه نیرادو نکهیا فکر از

 

  بود یشگیهم مزاحم همون

 

 ؛

 "یبا میرسیم بهم شد تموم یچ همه زود یچ خانم رها گمیم کیتبر_

 

 نیا در شد ادمی ایخدا دنیلرز به کرد شروع دستام شد داغ تنم تمام

 بود خاموش اما زدم زنگ بهش بزنم حرف نیبارادو مورد

 بستم چشمامو و وارید سمت کردم پرت مویگوش تیباعصبان

 

 تعجب دیخر میبر تا دنبالم ادیم داره نیرادو که زد صدام مامان صبح

 بود؟ نزده زنگ خودم به چرا کردم

 

 .افتادم شبید ادی هویبود افتاده اتاق کف که میوشگ دنید با



 اتاق کف از مویگوش جنازه سیسرو رفتم و شدم بلند ازجام یعصب

 شیآرا به کردم شروع نکنم فکر شبید به کردم یسع و کردم جمع

 کردن

 تو از شدنم مطمئن از بعد نشوندم صورتم رو یشیآرا یدلباز و بادست

 کیش و نیبهتر لباسام کمد سمت رفتم و فرستادم براخودم یبوس نهیآ

  شدم خارج اتاق از ادکلن زدن از بعد دمیپوش شلوارمو و مانتو نیتر

 

 کردیم صحبت مامان با داشت که اومد یم نییپا از نیرادو هیصدا

 

 جواب بالبخند نیرادو سمتم برگشتن کردم سالم بلند و طرفشون رفتم

 داد سالممو

 

 ن؟؟یرادو میبر_

 

 ؟؟یخورد صبحونه شما مگه کجا_

 

 میبر بهتره فتهیب عقب کارا ترسمیم خوامینم صبحونه_

 

 میرینم ینخور صبحونه تا_

 

 آشپزخونه سمت رفتم و نیروزم دمیکوب پامو حرص از

 



  رونیب زدم آشپزخونه از و کردم درست براخودم یا لقمه عیسر

 

 م؟یبر_

 

 عشقم میبر_

 

 :گفت و بست خودشو طرف در میشد نیماش سوار و رونیب میرفت

 

 م؟یکن شروع کجا از خانم رها خب_

 

 ؟یخورد صبحونه تو یراست_

 

 :گفت و کرد مظلوم افشویق

 

 نه_

 

 کنم درست لقمه برات ینگفت چرا پس_

 

 نجاستیهم من صبحونه آخه_

 

 کردم تعجب



 خوبه؟؟ حالت نیرادو یگیم یچ_

 

 هیتو خوشمزه هیلبا از بوسه کی من صبحونه خوبم آره_

 

  رونیب زد توپ مثه چشام

 

 نیرادو ییپرو یلیخ_

 

 رمینگ یانرژ و نخورم صبحونه من تا بدون نویا یول زمیعز دونمیم_

 یخوددان حاال رمینم ییجا

 

 ینکن تیاذ انقدر میبر شهیم_

 

 کردیم نگاه رونویب راحت الیخ با و نداد محل 

 

 اونوقت میداشت وقت ماه کی فقط مراسممون هیبرا ما بود گرفته حرصم

 ...الیخ خوش هیآقا نیا

 

 :گفتم و رونیب دادم نفسمو کالفه

 

 ــــــــــــــــــنیرادو_

 



 :گفتم و نشوندم رولباش یکوتاه بوسه عیسر سمتم برگشت

 

 آقامون میبر شهیم حاال_

 

 گفت کردو یبلند خنده گفتم باحرص آقامون کلمه

 

 ؟یدونستیم ویزیچ هی یول داد حال صبحونت_

 

 ؟یچـــــ باز_

 

 یشیم بانمک یخوریم حرص یوقت نکهیا_

 

 کردن حرک آقا باالخره نگفتم یزیچ

 

 م؟؟یکن شروع کجا از عشقم_

 

 حلقه؟ برا میبر اول خب اوووم_

 

 نیبد دستور شما یهرچ بانو چــشم_

 

  میدیرس ساعت مین از بعد نگفتم یزیچ و زدم یلبخند



 

 میافتاد راه و کرد دستام قفل دستاشو و میشد ادهیپ نیماش از

 

 میکردیم نگاه و میگذروندیم یکی یکی هارو مغازه

 

 یا حلقه که میرفتیم میداشت میبردار ست حلقه که میبود گرفته میتصم

 :گفت و کنارم اومد هم نیرادو ستادمیا کرد جلب نظرمو

 

 کردن؟ انتخاب یزیچ کوچولو جوجه باالخره_

 

 :گفتم و دادم تکون باذوق سرمو

 

 نیرادو نیبب اونو_

 

 نینگ تا سه و بود ساده کامال که کردم اشاره یا حلقه به دستم با 

 بود شده کار روش فیظر

 

 :گفت و انداخت ینگاه نیرادو

 

  میکن امتحان میبر خوبه بنظرم_

 

 آورد هارو حلقه کردو یپرس احوال گرم فروشنده داخل میرفت



 

 کرد دستش هم نیرادو بود بایز واقعا کردم دستم

 یبرا یسر بالبخند میکرد نگاه نهیآ تو و هم کنار میگرفت دستامونو

 دادم تکون نیرادو

 

 ن؟یرادو چطوره_

 

 عشقم هیعال باشه بد من جوجه قهیسل شهیم مگه_

 

 .رونیب میزد مغازه از ها حلقه پول کردن حساب از بعد

 که بود دوازده کینزد ساعت بود یعال هوا بود وریشهر اواسط

 :گفت نیرادو

 

 د؟یخر میبر دوباره بعدش میبخور ناهار میبر چطوره_

 

 میبر ایب دوازده ساعت هنوز شکمو که واقعا_

 

 نیرادو که میکردیم نگاه میداشت ها مغازه سمت بردمش کشون کشون

 :گفت

 

 نظرت؟ به قشنگه طال سیسرو نیا رها_

 



 عشقم قشنگه یلیخ آره_

 

 مشیبخر میبر پس_

 

 یشد ونهید نیرادو یگیم یچ_

 

 بدم؟ هیهد یزیچ هی کوچولو خانم نیا به دیبا من رینخ_

 

  گفتم و زدم یلبخند

 

 خوامینم یچیه تو از من ینذار تنهام چوقتیه بده توقول_

 

 دارم دوست باشه؟؟من دور تو از هیدوثان آدم شهیم مگه برم قربونت_

 بخرم برات سویسرو نیا

 

 میاومد خورد سرمو که فروشنده ادیز هیزدنا حرف از بعد داخل میرفت

 رونیب

 

 

 :گفت و خاروند سرشو نیرادو

 



 کوتاه چرت هی من خونه میریم هم اونور ناهار؟؟؟از میبر رها گمیم_

 ها؟ دچطورهیخر میایم دوباره بعدش میزنیم

 

 

 نه یدوم با اما موافقم یاول با_

 

 خوبه گفت و دیخند یوری من خونه یایب یترسیتوم رها واقعا_

 یمن هیقانون و یشرع زن االن تو و میمحرم ما یناسالمت

 

 

 زودتر ها کار دارم دوست فقط من نکن قضاوت اشتباه نیرادو نه نه_

 نیهم بره شیپ

 

 شهینم رید یزیچ ما دنیخواب دوساعت با نترس_

 

 تـــــو خونه میریم بعدش ناهار میبر باشه_

 

 جلو نیماش سمت کرد حرکت و گرفت محکم دستمو و زد یلبخند

 تا شدم بلند غذا سفارش از بعد داخل میرفت داشت نگه یکیش رستوران

 بشورم دستانو برم

 

 و دستشه شیگوش نیرادو دمید رونیب ومدمیم داشتم شد تموم که کارم

  کنهیم صحبت خط فردپشت با یعصب داره



 

 بود یک بپرسم اوندم تا کرد قطع تلفنشو عیسر دید منو تا طرفش رفتم

  آوردن غذارو

 

 خونه سمت میکرد حرکت و میشد بلند خسته ناهار خوردن از بعد

 نیرادو

 

 

 یتموم بشر نیا یانرژ که انگار کردیم یشوخ نیرادو یکل راه تو

 نداشت

 

 :گفت و کرد باز رو خونه در و میدیرس

 

 زمیعز یاومد خوش خودت خونه به_

 

 یزیتم از جا همه باشه مجرد پسر کی خونه نجایا که خوردینم اصال

 زدیم برق

 

 گفت؛ دید تعجبمو پر نگاه نیرادو یوقت

 

 نجارویا ادیم نفر کی کباری،یا هفته ها زمینقدرتمیا من ینکن فکر_

 کنهیم زیتم



 

 رو دمیپر و آوردم در لباسامو اتاقش سمت کردم حرکت و گفتم یآهان_

 تختش

 

 نیرادو دمیفهم و شد نییپا باال تخت که شدیم خواب گرم داشت چشمام

 اومده

 

 :گفت لب ریوز کرد نوازش موهامو

 

 کوچولو جوجه یبود خسته که فیح یول یبخواب بزارم خواستمینم_

 

 .دیخواب و کرد بغلم و کاشت موهام رو یا بوسه

 :گفتم و انداختم بهش ینگاه شدم داریب خواب از نیرادو هیها بانوازش

 

 

 چنده؟ ساعت_

 

 :گفت و زد یمهربون لبخند

 

 تهران وقت به جدهیه ساعت_

 

 ؟ینکرد دارمیب چرا نمک یب_



 

 کنم دارشیب ومدین دلم که بود خسته عشقم انقدر_

 

 دیچسب خوابم زمیعز یمرس_

 

 نچسبه خوابت یباش من توبغل شهیم مگه_

 

 نگاه نفسو به اعتماد گهید خب_

 

 :گفت و کرد یا خنده تک

 

 میدار کار عالمه هی که پاشو تنبل پاشو_

 

 رونیب میزد خونه از مختصر یا عصرونه خوردن از بعد و شدم بلند

 لباس بود مونده فقط میبود دهیخر یچ همه بایتقر دیخر میرفت دوباره

  نیرادو شلوار کت و من عروس

 نمیبب خودمو خونه برم من نذاشت یحت بود گرفته خونه نیرادو

 کاملو هیجهز ستیل و بود زده زنگ مامان کنه زمیسوپرا خواستیم

 بود داده سفارش

 مینیبب تاالر میرفتیم دیبا فقط

  بودم شده خسته یلیخ

 :دمینال بایتقر



 

 یکس بخدا گهید میبر ایب خدا تورو شکنهیم داره پاهام نیرادو  یییییوا_

 یریبگ امشب رو همه نکرده مجبورت

 

 

 شرکت من یول نکرده مجبورم یکس گهید شده تموم ایب گهید کمی گلم_

 دهایخر داشتم دوست براهمون رمیدرگ یلیخ روزا نیا دارم کار یلیخ

 بشه تموم زودتر

 

 خودش خونه سمت رهیم داره دمید کرد حرکت نیماش به میدیرس

 :گفتم باتعجب و طرفش برگشتم

 

 خودت؟ خونه یریم یدار نیرادو_

 

 میکرد که کارهامونم شده تموم که دانشگاه یکاریب که تو گهید آره_

 خواست دلت که تاهرموقع بخواب ریبگ فردا

 

 

 دادمیم خبر مامان به دیبا من اما_

 

 جوجه گرفتم اجازتو زدم زنگ خودم نترس_

 



 کرد تندتر سرعتشم و کرد ادیز ته تا آهنگشو

 

 رو گذاشتم دارویخر کیپالست خسته خونه میدیرس نیم پنج از بعد

 سیسرو سمت کردم حرکت و کایسرام

 

 باالتنش و پاشه شلوارک کی فقط نیرادو دمید رونیب اومدم نکهیا بعداز

 لخته

 حرکت و کردم باز موهامو اتاق تو رفتم و دادم جلوه یعیطب خودم

  تختش سمت کردم

 

 خودمو کردم یسع اتاق تو اومد نیرادو که بخوابم اومدم و بستم چشامو

 نشدم موفق نکهیا مثله یول خواب به بزنم

 

 :گفت زدیم موج توش خنده که ییباصدا نیرادو چون

 

 دارن هات پلک چون یستین یخوب گریباز اصال زمیعز رهاجان_

 رنیم یبندر

 

 

 :گفتم و کردم باز چشمامو خنده ریز زد بلند بعدشم

 

 دمیخوابیم داشتم یخندیم یچ به مرض_



 

 

 یبخواب بزارم درصد هی کن فک عمت جون آره_

 

 ریبخ شب گن فکر یدار دوست هرجور_

 

 پشت از نیرادو داد جواب برعکس نکهیا مثله اما بخوابم کردم پشتمو

 ....و کرد بغلم

 

 

 بود چسبونده نامه کی اما نبود نیرادو شدم بلند ازجام یحال یب با صبح

 نهیروآ

 

 زیم رو صبحونه برم شدم مجبور اومد شیپ کار برام من خانومم"

 "عشقم فعال یبخور حتما حاضره

 

 

 صبحونه کی زیم طرف رفتم و آشغال سطل انداختم و کندم نامشو

 .خوردن به کردم شروع باولع زیروم بود شده دهیچ کامل

 سارا خوردن زنگ به کرد شروع میگوش که خوردمیم صبحونه داشتم

 "زدم اتصالو دکمه بود

 



 جانم_

 

 عشقم یشد آدم یکرد ازدواج که یموقع از نمیبیم به به_

 

 اصن دمیصداتوشن یزد زنگ توکه خوردمیم صبحونه داشتم بابا خفه_

 شد کور اشتهام

 

 

 دنبالت امیم دارم باش حاضر رها یخر یلیخ_

 

 ؟یسالمت به کجا_

 

 لباس هم میکن نگاه عروسارو لباس هم میبزن پاساژا تو یدور هی میبر_

 هارو یمجلس

 

 

 شمیم حاضر بعد بخورم صبحونه بزار باشه_

 

 ؟یخوریم صبحونه یدار االن تو که سین خونه مامانت رها_

 

  رخندهیز زدم یپق

 



 ؟یخندیم یچ به کوفت_

 

 

 نمیرادو خونه ستمین خودمون خونه زمیعز_

 

 ؟یبود اونجا شبید که ؟نگویچـــــــــ_

 

 

 یخال جات دیچسب هم یلیخ و دمیخواب و بودم نجایا شبید اتفاقا_

 

 ن؟یبود هول انقدر یعنی یعروس واسه یذاشتیم توسرت خاک_

 

 

 شعوریب شو خفه سارا_

 

 تلفن پشت دیخندیم داشت

 

 اس آدرسو و حاضرشو شهیم خشک رتیش نخور حرص خوب لبیخ_

 فعال برام کن

 

 یبا_



 

 

 امیپ نیرادو به و گرفتم دوش هی عیسر خوردم صبحونه نکهیا از بعد

  دنبالم اومد نایال و آوا همراه به سارا رمیم دارم که دادم

 

 دنیخند گذاشتن سرم به سر یکل راه تو

 

 

 

 ها لباس از یکی به خورد چشمم که کردمیم نگاه عروسارو لباس داشتم

 بود کیش واقعا

 :گفت و پهلوم به زد سارا

 

 خب تو برو یکنیم نگاه نیتریو پشت از گداها بچه مثله چرا خب_

 

 ؟یشد شعوریب انقدر یک از تو سارا واقعا_

 

 شدم دوست تو با که یوقت از_

 

 اما کردم پرو لباسو شدم مغازه وارد و دادم تکون تاسف یرو از یسر

 ،بودیجوری ومدینم بهم

 



 میبخور ناهار میرفت و رونیب میاومد

 :اومد امیپ برام که خوردمیم ناهار داشتم

 

 "کنم؟ شرکت تیعروس تو منم یدار دوست جون رها گمیم"

 

 باال آورد سرشو سارا کرد یبد هیصدا و ظرف تو افتاد دستم از قاشق

  زدم بهش یزورک یلبخند  انداخت بهم ینگاه و

 کنم باخبر نمیرادو نداشتم دوست بود شده مزاحم که بود یک نیا دونمینم

 .وفتهیب یبد اتفاق دمیترسیم

 که کرد سوال ازم یهرچ سارا بخورم غذا نتونستم گهید شد کور اشتهام

 خونمون برم خوامیم که گفتم و آوردم بهونه سردردو من چته

  شدم خونه وارد کالفه خونه رسوند منو سارا غذا خوردن از بعد

 

 در جلو اومد مامان

 بهت شتریب نیرادو با نکهیا مثله یاومد عجب چه یخوب زمیعز سالم_

 ها گذرهیم خوش

 

 جون خانم کو بابا گستید زیچ هی خودمون خونه بابا نه سالم_

 

  خونهیم نماز اونجا رهیم کرده دایپ مسجد کی_

 

 آها_



 

 مویگوش بزنم زنگ هی نیرادو به صبح از شده ادمی اتاقم تو رفتم

 برداشت بوق چهارتا از بعد زدم زنگ بهش و برداشتم

 دیچیپ یگوش تو خستش هیصدا

 

 رها جانم_

 

 ؟یخوب نیرادو سالم_

 

 یخوب تو گلم آره_

 

 یا خسته یلیخ نکهیا مثله بپرسم حالتو زدم زنگ عشقم خوبم منم_

 

 خونتون؟ یرفت دیکش طول کمی امروز شرکت هیکارا_

 

  خونه اومدم زمیعز آره_

 

 باشه؟ رونیب میبر دنبالت امیم شب_

 

 منتظرتم شب باشه_

 



  فعال باش خودت مراقب_

 

 خدافظ_

 

 بود تر هیشب یکالفگ به خوردینم یخستگ به بود یجور هی صداش

 نداشت ویکس حوصله که انگار

 

 

 باحوصله و نهیآ جلو رفتم و اومدم و حمام رفتم که بود هفت ساعت

 دنبالم اومد هشت ساعت نیرادو شدم حاضر و کردم شیآرا

 

 نکردم پسند یچیه اما میبود عروس لباس دنبال و پاساژها تو میرفت

 

 میبر بردار ویکی بابا یریگیم سخت یلیخ رها_

 

 مهیزندگ شب نیتر مهم شب واون شبه کی ماله لباس نیا دیببخش ععه_

 

 هم یعروس بعد دمیم قول من بابا کن ول دیببخش دونستمینم من آها_

 رمیبگ برات لباسا نیازا امیب

 

 مهمه االن کاریچ خوامیم موقع اون_

 



 بود مامان خورد زنگ میگوش که کردمیم بحث نیرادو با داشتم

 

 مامان جانم_

 

 ؟ییکجا رها سالم_

 

 شدم نگران بود ناراحت صداش

 

 مامان شده یزیچ بازار اومدم نیرادو با_

 

 ستین خوب ادیز عموت حال مارستانیب یبرسون خودتو بهتره رها_

 

 کارشده؟یچ ؟عمویچــــ_

 

 یباش هم تو بهتره نجانیا همه کرده سکته گنیم_

 

 .امیم االن مامان باشه_

 نیرادو طرف برگشتم و کردم قطع ویگوش

 رها؟ بود یک_

 

 مارستانیب رفتن بده عمو حاله گفت بود مامان_



 

   ؟ یجد_

 

 ستین خوب ادیز حالش نکهیا مثله میبر ماهم بهتره گفت آره_

 

 میبر ایب پس باشه خب یلیخ_

 

 بودن اونجا همه میدیرس یوقت مارستانیب سمت میکرد حرکت

 

 عاطفه و کردیم نگاه نیورادو منو به باحرص داشت که دمید عرفانو

 دیکشیم یپ در یپ هیها غیج

 

  بابا طرف رفتم

 

 بابا_

 

 جانم_

 

 ...عمو_

 رو کشوند منو و اومدطرفم مامان دیلرز بابا هیها شونه گفتم نوکهیهم

 ها یصندل

 



 رفت عمو مامان_

 

 و داشته یبد سکته ومدهین بر دستشون از یکار گفتن دکترا متاسفانه_

 ارهیب دووم نتونسته قلبش

 

 زن که یغیج با بود خوب حالش شیپ وقت تاچند عمو شدینم باورم

 از کسشو تنها داشت حقم بود کرده غش طرفش دیدو عرفان زد عمو

 بود داده دست

 

  نشست کنارم اومد نیرادو کردن دایپ خودشونو راه هام اشک

 

 سین خوب ادیز موندن نجایا میبر بهتره جان رها_

 

 :گفت نیرادو به رو مامان

 

 باشه تو شیپ امشب رها بهتره پسرم آره_

 

 حکمفرما یبد سکوت نشستم نیماش تو رونیب میرفت و کرد بلندم نیرادو

 سرم کردمیم هیگر هرموقع بودم نیهم شهیهم دیترکیم داشت سرم بود

 رفتیم انفجار به رو

 

 اتاقش تو رفتم و داد بهم مسکن هی نیرادو خونه داخل میرقت و میدیرس

 دبر خوابم و



 

 

 اونم خورد تکون که تخت دهیخواب کنارم نیرادو دمید شدم داریب صبح

 شد داریب

 خانومم ریبخ صبح_

 

 ریبخ صبح_

 نیرادو

 

 نیرادو جان_

 

 کنن خاک عمورو خوانیم یک_

 

 رنیم گهید ساعت کی تا گفت زد زنگ مامانت_

 

 میبر کم کم ماهم شو حاضر پاشو پس_

 

 نفس باشه_

 

 هامو یمشک لباس و خونه رفتم شبید شدم حاضر رفتم و شدم بلند

 برداشتم

 میرفت و میکرد حرکت و رونیب اومد هم نیرادو



 عمو زن و عاطفه شدمیم خفه داشتم نداشتم دوست تویموقع نیا اصال

 خاک رو عمو نکهیا بعداز کرد غش بار چند عاطفه و زدنیم غیج مدام

 خونشون سمت کردن حرکت همه کردن

 

 

 

               ********* 

 

 شد تموم عموت چهلم االن میکن صبر دیبا یک تا گمیم رها_

 

 شده فوت عمو که یموقع از منکه یدار عجله چرا نیرادو ععه_

 توام شهیپ همش

 

 میریبگ یعروس زودتر دارم دوست من یول آره خب_

 

 بعد بشه ماه سه نیبزار حداقل گفت بابا زمیعز میریگیم_

 

 بگه خانومم یهرچ باشه_

 

 ؟یندار یکار شرکت رمیم من رها_

 

 ؟یایم یک تا برو عشقم نه_



 

  گردمیبرم عصر تا_

 

 :گفت و کاشت روموهام یا بوسه و طرفم اومد

 

 باش خودت مراقب_

 

 عشقم باشه_

 

 رونیب میبر باش حاضر شب فعال_

 

 خداحافظ باشه_

 

 

 کرده داغ میگوش که میزد حرف انقدر زدم حرف سارا با روزو نصف

 بود

 رستوران میرفت و دنبالم اومد نیرادو شب

 

 داره؟ دوست یچ من خانوم خب_

 

 یماه اوممم_



 

 عشقم باشه_

 

 آوردن غذارو بعدش و کردم صحبت نیبارادو یکم غذا سفارش از بعد

 نگاه با باال آوردم سرمو یوقت که خوردم انقدر بودم گرسنه یلیخ

 .شدم روبرو نیرادو متعجب

 هیچ_

 

 ؟؟؟یخوب رها_

 

  یچ واسه آره_

 

 یغذاخورد یلیخ آخه_

 

 بود گشنم یلیخ آخه_

 

 جونت نوش آها_

 

 ؟یدار کاریچ تو بخورم ادیز دارم دوست اصال_

 

 عشقم بخور یدار دوس یهرچ رهیگیم جبهه هم زود یچ بابا یچیه_

 



 از یبد تهوع باحالت که بود شب نصف خونه میرفت غذا خوردن از بعد

 عق انقدر آوردم باال بودم خورده یهرچ حمام تو رفتم شدم داریب خواب

 سوختیم گلوم که زدم

 نزاشتم که کنه باز  درو  خواست حمام طرف اومد مهیسراس نیرادو

 

 نیرادو این_

 

  بده حالت تو زمیعز چرا_

 

  رونیب امیم االن بهترم نه_

 

  کردیم نگاهم داشت ینگران با رونیب رفتم و شستم صورتمو

 نمونده روت به رنگ دکتر میبر حاضرشو نفسم_

 

 نیرادو خوبم نه_

 

 ...دکتر میبر اگه یبش مسموم شده باعث خورده که ییغذا حتما_

  گفتم و بده ادامه حرفشو نذاشتم

 

 میبخواب میبر ایب ستین الزم زمیعز نه_

 

 یلجباز یلیخ رها تو دست از_



 

 که انقدر بودم گرسنه یلیخ شدم داریب ازخواب یدیشد ضعف با صبح

 دستم ،بهیهرچ خچالی سمت رفتم راست هی شدم بلند رختخواب تو از

 :گفتم و زیم پشت نشستم شدم ریس نکهیا از بعد خوردم اومد

 

 شیییییآخ_

 

 رهاااااا_

 

  کنهیم نگاهم باتعجب داره نیرادو دمید در سمت برگشتم

 گفتم و زدم بهش لبخند هی

 

 رها جون_

 

 شده؟؟؟ ادیز اشتهات انقدر چرا تو_

 

 ... غذا همش من که ینگران انقدر چرا تو نیرادو واااا_

 

 یهرچ سیسرو سمت دمیدو و گرفتم دهنمو جلو بدم ادامه نتونستم

 خوردیم بهم تیوضع نیا از داشت گهید حالم آوردم باال بودم خورده

 کنهیم نگام تعجب با داره نیرادو دمید برگشتم زدم آب صورتمو

 



 من؟ به  یزد زل همش هم تو هیچ_

 

 دکتر میبر_

 

 رمیم دنبالم ادیب سارا زنمیم زنگ من شهیم رتید شرکت برو تو نه_

 دکتر

 

 یزنیم خودتو حرف تو ،بگمیهرچ منکه باشه_

 نییییرادووووووو_

 خداحافظ رمیم دارم من خب هیچ_

 

 سالمت به_

 و آژانس به زدم زنگ الیخیب بود خاموش اما زدم زنگ سارا به

 یمنش طرف رفتم شدم که درمانگاه وارد دکتر برم خودم گرفتم میتصم

 گرفتم وقت و

  بشه نوبتم تا بودم نشسته

 

 :گفت بعد کرد نگاهم کمی بود نشسته کنارم خودم همسن دختر کی

 

 دکتر؟ یاومد که یکاریچ_

 

 ارمیم باال خورمیم یهرچ و شده ادیز اشتهام وقته چند_



 :گفت و زد یمهربون لبخند

 

 یسونوگراف یرفتیم یداخل دکتر هیجا به دیبا تو_

 

 سونو؟ یچ واسه_

 

 یسونوگراف گفت چرا داخل رفت و شده نوبت که بده جوابمو اومد

 ...مگه

 نـــــــــــــــــــه یواااااااااا

  اونشب

 من

 نیرادو

 شیپ در یپ هیها اصرار

 

 یلیخ زنان دکتر طرف رفتم رونیب زدم از،درمانگاه و کلم تو زدم یکی

 باشه فتادهین اتفاق کنمیم تصور که یاون خداکنه داشتم استرس

 

 به زویچ همه داخل رفتم و شد نوبتم باالخره یمعطل قهیدق چهل از بعد

 :گفت و زد شکمم به یدست دادم حیتوض دکتر

 

 بدم انجام یسونوگراف هی برات دیبا زمیعز ستمین مطمئن_

 



 از بعد و شکمم رو گذاشت ودستگاهشو اومد شدم آماده و تخت رو رفتم

 :گفت قهیدق چند

 

 گمیم کیتبر_

 اومدم سیسرو از حال یب و کردم پاک مویشونیپ عرق دستم پشت با

 شدم ولو مبل رو رونیب

 نگه خودمو انقدر گذاشت سرم سربه یکل و خونه اومد عصر نیرادو

  ارمین باال گهید که داشتم

 

 رها_

 

 جانم_

 

 مجلس واسه یکن الغر بهتره ها یشد تپل کمی گمیم_

 

 خنده ریز زد بلند بعدشم

 

 پرو یخندیم یچ به مرض_

 

  یخودم تپل تو یشد نمک با نیهمچ یدونیم آخه_

 



 معدم اتیمحتو کردم احساس کردم بو تنشو کردتا بغلم و طرفم اومد

 حلقم تو ادیم داره

 

 باال بودم مونده رفتمیم دیبا که ییجا ورفتم رونیب اومدم بغلش از عیسر

  بشم حساس نیرادو تن هیبو به دیبا چرا من آخه بخندم ای ارمیب

 

 ذاشتیم قهوه داشت نیرادو رونیب اومدم

 یبش بهتر دیشا بخور قهوه ایب خانمم_

 کردم بو قهوممو و نشستم زیم پشت

 

 شروع و آوردم بودم دهیخر ظهر که ییها تیسکوئیب فمیک تو از رفتم

 گرفت درد فکم که خوردم انقدر خوردن به کردم

 

 ها ندارم دوست چاق زن من یشیم چاق نخور انقدر رها  یهووو_

 باشم گفته

 

 یدار کاریچ تو بخورم دارم دووووست_

 

 بخور حاال یفهمیم یشد گنده که بعد_

 

 ها کنمیم موهاتو امیم  نیییییرادو_

 



 :گفت و دیخند

 

 میبر شو حاضر یدیکش خوردن از دست اگه_

 

 کردم یظیغل شیآرا و دمیپوش هامو لباس رفتم و شدم بلند

 

 بهم زده زل نیرادو دمید رونیب اومدم اتاق از

 

  هیچ_

 

  میبر تا کن پاک رژتو اون_

 

 کنمینم پاک نه_

 

 نه؟ یکنینم_

 

 انداختم باال ییابرو براش

 

 دستشو وارید به خوردم تا رفتم عقب عقب انقدر عقب رفتم طرفم اومد

 چشمام تو زد زل و وارید به داد هیتک

  لبام رو گذاشت لباشو جلو اومد هوی



  بود لباش رو یبخش تیرضا لبخند دیکش کنار قهیچنددق بعد

 

 میبر شد خوب حاال_

 

  نیرادو یبد یلیخ_

 

 بود شده رژ پُرِ  فکم کل نهیآ هیرو به رو رفتم

 .رونیب میزد خونه از و ،زدمیتر میمال رژ رفتم و کردم پاکشون

 :گفت نیرادو که میبود نشسته نیماش تو

 

  یریبگ اشتهاتو جلو کمی اونا خونه میریم عشقم گمیم_

 

 ننننیییراددوووو_

 

 دارم آبرو نایا جلو من گمیم راست بابا خو_

 

 شمیم ادهیپ جا نیهم امینم من_

 

 لوس_

 

  تره مهم آبروت تو خوب نه_



 

 یول  شده ادیز اشتهات انقدر یلیدل چه به و چرا دونمینم من زمیعز_

 گلم؟ باشه یکن تیرعا کمی امشب بهتره

 

 :گفتم و چرخوندم چشامو

 

 باشه_

 

 ومدیم داشت غذا هیبو هم در پشت از میدیرس که یوقت

 

 ادیم یخوب هیبوها چه به به گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 

 :گفت اعتراضگر نیرادو

 

 رهـــــــــــــا_

 

 مــــرگ_

 

 استقبالمون اومد رادیوه شد باز درخونه که بده جوابمو اومد

 

 ارنیب شام بودم منتظر فقط داخل میرفت یپرس احوال سالم بعداز



 حرفا نیا بود دیبع من از خخخخخ

 

 دهنم ذاشتمیم ینیریش هی عیسر کردیم چپ چشم نیرادو تا

 

 نبود خودم دست واقعا

 

 نشست کنارم اومد سارا

 

 ؟یشد چاق انقدر یچ واسه تو رها_

 هیخبر نکنه کلک

 

  افتادم سرفه به گلوم تو دیپر مینیریش

 

 اومد جا حالم کمی خوردم که اونو اوردن اب وانیل هی برام عیسر

 

 کردیم نگاهم مشکوک افهیق کی با سارا

 

 ؟سارا هیچ_

 

 شده ها حامله هیشب افتیق برو شیآزما هی بنظرم رها_

 



 نگرفتم مویعروس هنوز من بعدشم سین یخبر بودم دکتر صبح بابا نه_

 ها یشد وانهید تو

 

 شهیم باحال چقدر یوااا  یش حامله تو کن فکر یول_

 

 باحاله شیچ درد_

 

 گهید شمیم خاله من نکهیا_

 

 مینیبچ شامو زیم پاشو حرفارو نیا کن ول_

 

 گشنته؟ االن که دهینم یچیه تو به خونش تو نیرادو یعنی یاله یآخ_

 

 ها ده ساعت شعوریب_

 

  ده یگیم یدار خودت یخوب رها وااا_

 

 گشنمه یلیخ تو جون سارا پاشو_

 

 و نکرد ییاعتنا سارا یول زوده هنوز گفت رادیه که زد صدا رادویه

 .دیچ شامو زیم

 :گفتم و دمیکش شکمم به یدست



 

 قبل وگرنه ها کنمیم کارارو نیا دارم من شماها دست از وروجکا_

 خودش برا بود یبارب پا هی مامانتون نیباش شما نکهیا

 میزد صدا رو مردا شد فیرد که شام گرفت خندم خودم حرف از خودم

 پلو یباقال جوووون آخ زد برق چشام دمید زویم یوقت

 

 غذا سید رو گاو مثل منم بود نشسته روبروم نیرادو شام زیم سر  

 ابرو چشم یه.کنهیم نگام یچشم ریز داره بود حواسم اما بودم افتاده

 بخور آروم که ومدیم

 خوردم که بشقاب کی

 بشقاب تو چنگالشو قاشق و کرد ینوچ که پرکردم رو یبعد بشقاب

 : گفت حرص با...  گذاشت

 در از یتونینم لیگور هی نیع یشیم فردا بخور کم بدبخت یترکیم -

 ! تو یایب

 بگه بددهنش دوست نیا به یزیچ هی که کردم نگاه رادیه به بغض با

 :گفت یشوخ با و دیخند اونم

 بشه ختیریب و ،زشت بشه لیگور فوقش نیرادو نگو بهش یزیچ -

 .خودته مال آخرش بشه هم سوخته اهی،س

 یجلو ای بود فیتعر دونمینم خنده ریز زدن تاشون سه هر هرهرهر

 .کردیم مسخرم داشت یوحش شازده نیا

 :گفت و کرد یا گهید نوچ نیرادو رفت ریکفگ سمت به دوباره دستم

 ! یداد قورت زویم همه یبرق جارو مثل گهید پاشو رها  -

 رو  و طرفش رفتم برداشتم برنجو سید  و شدم بلند تیعصبان با

 : گفتم هیگر و بغض با و کردم یخال کلشیه



 که چته تو اصال...  خورمیم تورو حق دارم مگه چه تو به شعوریب -

 خوادیم دلم من ؟ رنینم تو معده تو که غذاها نیا یزنیم ولز جلز همش

 توچه؟ به شم چاق

 کنه؟ نگات خوادیم باشم من که هیخر کدوم اونوقت -

 :گفتم و زدم غیج هیگر با

 خوادیم دلم من مگه...  یکن نگام گفت یک اصال...  مونیم نکن نگاه -

 به غذا سید سید کننیم مجبورم شکموت یها بچه بخورم غذا انقدر

 .بدم خوردشون

 : گفت و اومد بطرفم و شد بلند واج و هاج

 ؟ گرفته جا بچه تا چند تو اون ؟مگه هام بچه ؟ یا حامله تو رها -

 : گفتم حرص با

 .وزشونیپف یبابا مثل شکمو شعوریب دوتا -

 

 یمتعجب هیباصدا کرد جادیا  یبد هیصدا و افتاد چنگالش قاشق سارا

 :گفت

 

 .نــــــــــــــــه

  بله_

 أه ارمیم باال ای شمیم گشنه یه خورمیم یه شدم خسته بابا

 

 بود گرفته میگر

 خنده ریز زد بلند نیرادو گفتم که نارویا



 

 هاااا یخندیم یچ به_

 

  ینگفت بهم زودنر چرا بگردم دورت من یاله_

 

 دمیفهم تازه خودمم_

 

 . بود باز دهنش انداختم سارا به نگاه هی

 ببند زنتو دهن رادیه_

 

 

 :گفت و بست دهنشو سارا

 

 یکن کاریچ یخوایم حاال رها مرگ_

 

 میریبگ مجلسو دیبا عتریسر هرچه_

 

 :گفت زیآم طنز یباحالت و خاروند سرشو رادیه

 

 داداش یدار یعمل سرعت چه ولیا ها گرم دمت نیرادو گمیم_

 



 گفت جانب به حق نیرادو

 دادا گهید مینیا ما_

 

 بگم یچ بابا و مامان به من حاال نیرادو ییپرو یلیخ_

 

 

 هم یلیخ شنیم بزرگ بابا بزرگ مامان دارن میگیم جان خانم بابا یا_

  بخواد دلشون

 

 نیرادووووو_

 

 

 :گفت ذوق با سارا

 

 هستن هم دوتا جونم یا میبخر یسمونیس میبر یک حاال رها_

 

 یسمونیس بعد میباش باغ و هیجهز و خونه فکر به دیبا اول_

 

 االن موضوع نیا مورد در یکردیم مقاومت کمی اگه زمیعز خو_

 نبود ینطوریا

 



 موضوع نیا از چکسیه خوامینم فقط شده که هیکار کنم کاریچ یگیم_

 بشه خبردار

 

 

 خوابم رونیب میاومد خونش از یالک هیحرفا زدن و شام خوردن از بعد

 بود گرفته

 

 برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم نشستم که نیتوماش

 

  بود کرده بغلم نیرادو شد باز مهین چشام یقلب ضربان هیصدا دنیباشن

 خواب به بزنم خودمو گرفتم میتصم

 :گفت و دیبوس آروم مویشونیپ روتخت گذاشت منو آروم

 

 هام بچه مامان ریبخ شب_

 

 اومد کش خنده از دهنم حرفش نیباا

 

 :گفت و زد مینیب رو یآروم ضربه

 

 یداریب توکه طونیش_

 



 شکمم رو بود گذاشته دستشو دیکش دراز کنارم اومد و درآورد لباساشو

 کردیم نگاهم لبخند با

 

 یکشیم یسخت انقدر که برم قربونت_

 

 به لبامو و جلو اومد لبام رو خورد سر نگاهش زدم روش به یلبخند

 ...کردم شیهمراه و بستم چشمامو گرفت یباز

 بابا و مامان به یعروس هیکارها دنبال میرفت و میدارشدیب زودتر صبح

 باشن آماده که میداد خبر

 

 باغ کی  میدید هم رو ها باغ و میرفت روز یط بود آماده خونه

  گهید روز چهار واسه  میکرد هماهنگ میرفت و بود مدنظرمون

 

 لباس کردن دایپ مشکل نیبزرگتر افتادفقط اتفاق عیسر یلی،خیچ همه

 اوردمیرنمیگ خواستمویم که یاون و بودم شده چاق من چون بود عروس

 

 

 شمیم خفه نیا تو شب تا من تنگه یلیخ نیا نیرادو اه_

 

 ارمیب گهید یکی یخوایم خب_

 

 داره امکان که ییتاجا بگو ارفقطیب بود بلند پشتش تور که یاون آره_

 کنه بزرگش



 

 کنه بزرگش یچجور ها یزنیم حرفا رها_

 

 

 گهید روز چهار ادینم رمیگ لباس خورده اعصابم نیرادو دونمینم من_

 ماهمه پنج االن من و مهیعروس

 

 

 ارمیم برات خوشگلشو هی االن نخور غصه عشقم بگردم دورت_

 

 

 آورد لباسو و کرد باز درو نیرادو که بودم واستاده منتظر پرو اتاق تو

 

 

 نمیبب تنت تو بپوش ادیم خوشت مطمئنم لباس نمیا_

 

 بودم طیشرا نیا تو که یبرامن اونم بود خوب واقعا دمشیپوش

 

 کردم نگاه نیرادو به و زدم یچرخ

 داشت یخاص برق چشماش

 بودم شبش رنگ به هیچشما عاشق



 

 شدم خوب نیرادو_

 

 بزرگه شکمت که شهینم معلوم اصال یشد یعال_

 

 کن هیکرا نویهم پس باشه_

 

 بانو چشم_

 

 

 میگرفت لباس نیرادو برا میرفت و شد تموم نمیا باالخره هوف

 

 کرد دایپ خواستویم که یاون شلوار کت دودست دنیپوش از بعد

 

 عروس لباس دنبال اونور،شهر برم شهر ور نیا از باسد من نامرد_

 ادیم رتیگ لباس دهینکش هیثان به بعدتو

 

 :گفت و کرد مرتب کتشو قهی

 

 خانم گهید مینیا ما_

 



 ****بعد روز چهار

 

 

 

 عروسمو لباس برم تا کرد کمکم موهام کردن درست از بعد شگریآرا

  دراوردم شاخ کردم باز کاورو یوقت بپوشم

 

 کارتیچ بگم خدا نبود دادم سفارش من که یلباس اون نکهیا نه یییوااا

 نیرادو کنه

 

  گرفتیم میگر داشت دمیپوش بود یسخت هر با لباسو

 

 :گفت خانمه که

 

 بندمیم دارم زور به تنگه چقدر عروست بباس زمیعز_

 

 شدیم ریسراز اشکام زدمیم حرف یا کلمه اگه چون نگفتم ،بهشیزیچ

 

 میداد انجام گفت بردار لمیف که یا مسخره هیکارا دنبالم اومد نیرادو

 

 هیآتل سمت میکرد حرکت و نیماش داخل میرفت

 



 نیریم لولو گنیم  بانو رها یشد خوشگل چه چطوره من عروسک_

 ها راسته نیایم هلو

 

  شو خفه فقط نیرادو_

 

 گلم ممنون_

 

 دارم و  تنگه یلیخ و شده عوض من عروس لباس یدونینم توکه_

 تو نیا ترکمیم

 

 شده؟ عوض عروست لباس واقعا_

 

  بله_

 

 کنمیم شل برات بنداشو هیآتل میدیرس خانومم نداره اشکال_

 

  کردم نگاه خودمو بود هیآتل داخل که یا نهیآ تو

 برگشتم کردم نشینفر نویرادو هیگر وبا زدم غیج     دراومد میگر

 گفتم؛ و طرفش

 شکمم نیباا یچجور کارکنم؟یچ ها بچه نیباا من کنه خدالعنتت_

 مجلس تو امیب برآمدم

 



 :گفت و زد یاقهقهه

 

 باشه داشته حضور میعروس جشن یتو بچمم داشتم دوس شهیهم_

 :گفت و کرد حلقه تنم دور رو بعددستش

 

 دمیم قول من فهمه ینم کس چیه. عشقم نداره یناراحت_

 

 

 فهمه؟ینم یکس هم دمییزا که گهید چهارماه_

 

 

 یصندل طرف رفتم و کردم باز شونم دور از دستشو حلقه

 :گفت و طرفم اومد گرفتم ازش رومو دلخور

 

 تو ندارم دوست من تهیعروس شب نباش ناراحت زدلمیعز خانومم_

 یباش ناراحت

 

 یالیخیب به بزنم خودمو گرفتم میتصم

 گفتم و انداختم باال یا شونه

 

 زمیعز باشه_



 

 نیرادو بود گرسنه بودمو شده خسته یحساب میبود هیآتل تو ساعت پنج

 گرفتیم خوابش داشت گهید که

 

 نمیرادو_

 

 جونم_

 

 

 یخندینم بگم یزیچ هی_

 

 بگو عشقم نه_

 

 گرسنمه من_

 

 رونیب رفت و شد بلند نیرادو کردمیم فکر که یزیچ اون برخالف

 بده نشون یالعمل عکس نکهیا بدون

 

 بود یکیپالست دستش تو و اومد قهیدق چند از بعد

 

 سمتم گرفت و دراورد چیساندو هی و بازکرد کویپالست در

 



 شم فدات بخور عروسکم ایب_

 

  رفتمیم ازحال داشتم گهید واقعا زمیعز ییییمرررسسس_

 

 

 باغ سمت میکرد حرکت و میشد بلند چمیساندو ازخوردن بعد

 

 داشتم یبیعج استرس

 

 ؟یچ ام حامله من بفهمه یکس اگه نیرادو یواا_

 

 نباش یچیه نگران فهمهینم یکس نه_

 

 

 باشم گفته برقصم ادیز تونمینم من درضمن_

 

 کن استراحت و نیبش فقط شما چشم_

 

 

 اعالم بودن اومده مهمونا اکثر و بود غروب میدیرس ساعت میازن بعد

  میاومد ما که کردن



   شد پخش یشاد اهنگ و شد شروع یباز شیآت مراسم

 

 و کرد بغلم محکم و طرفم اومد مامان کارها نجوریا انجام از بعد

 :گفت رگوشمیز

 

 باش کوچولوت مواظب امشب زدلمیعز یبش خوشبخت دوارمیام_

 

 

 ...من که بود دهیفهم کجا از مامان یفنی رفتم وا زد بهم یچشمک بعدشم

 

 

 کرد بغلم و طرفم اومد بدو بدو سارا

 

  چته بابا آروم یهوو_

 

 احساساتته ابراز عوض شعوریب_

 

 شدها له بچم سارا_

 

 بره قربونش خاله_

 



 گفت و کرد حلقه بازوم دور دستشو نیرادو

 

 زمیعز میبر_

 

 گفتم و زدم روش به یلبخند

 

 

 دوماد آقا میبر_

 

 فشرد محکم بازومو و زد یلبخندجذاب

 

 

 گفتن کیتبر اومدن همه

 

 

 :گفت و طرفم اومد یپوزخند با عاطفه

 

 بود بهتر یشد چاق یلیخ ها افتاده بهت ازدواج گمیم کیتبر هه_

 ختیر یب انقدر االن که یکردیم الغر خودتو تیعروس برا حداقل

 . کنه بلندت نیروزم از بتونه بدبخت اون نکنم فک ینباش

 

 گذشت ازکنارم و زد یا قهقهه بعدشم



 

 

 :گفت گوشم در نیرادو دیپریم پلکام که بودم شده یعصب انقدر

 

 سین خوب واست جوش و حرص و یناراحت برم قربونت_

 

 

 باشه حیوق تونهیم چقدر آدم هی آخه نیرادو سین خودم دست_

 

 

 :گفت نیرادو به رو و طرفمون اومد که دمید دخترخالمو ازدور

 

 گمیم کیتبر مهندس هیآقا سالم_

 

 ممنونم_

 

 

 نیشناسیم گرویهمد شما یوا

 

 :گفت گوشم در و طرفم اومد

 



 گفتم که هیشرکت سیرئ همون نیا_

 کرده استخدام یگالب هیتو که باشه خنگ دیبا اروی قدر چه یگفت ادتهی

 خانم تپل اومد ادتی

 

 

 .اومد ادمی آره کوفت،_

 برقصن و نیایب دوماد عروس ته گفت و کرد اعالم یجید

 بودم گرفته وجودمو تمام استرس

 

 :گفت و فشرد آروم دستمو شد استرسم متوجه نیرادو که انگار

 

 

 هست بهت حواسم خانومم باش آروم_

 

 عشقم یهست که یمرس_

 

 میافتاد راه و زد بهم یا کننده دلگرم لبخند

 

 و شد خاموش برقا میرفت که رقص گاهیجا سمت رفتمیم راه آروم آروم

 گرفت بخار رو فضا

 

 :گفت و زد یلبخند نیرادو



 

 نتمونیبینم یکس گهید رها بهتر نیا از یچ_

 

 شد پخش یآروم کیموز و زدم یلبخند

 

 کرد حلقه کمرم دور دستاشو اونم نویرادو سرشونه گذاشتم دستمو

 

 نگاهمون باحرص داشت عاطفه به خورد چشمم که دمیرقصیم داشتم

 کردیم

 

 :گفت و زد صدام نیرادو

 

 کن حلقه گردنم دور محکم دستاتو رها_

 

 چرا؟ بپرسم اومدم تا دادمو انجام و گفت که یکار

 

 پر فضارو که بود یغیج و دست هیصدا چرخوند و گرفت منو محکم

 بود کرده

 

 کردم نگاه رو عاطفه نیزم گذاشت منو آروم بودم شده شکه واقعا

 کرد اونور روشو و کرد نگاهم باحرص

 



  مینشست میرفت و شد تموم رقصمون

 

 شدم شکه واقعا نی،رادویکرد بغلم که یمرس_

 

 گلم نکردم یکار_

 

 طرفم اومدن آوا و نایال

 

 :گفت نایال

 

 خانوم تپل یچطور_

 

  خوبم_

 

 :گفت آوا

 

 متفاوته موهات و شتیآرا ها یشد خوشگل یلیخ_

 

 خاصم کال من گلم_

 

 :گفت و دیخند نایال



 

 شکمت بااون مخصوصا آره_

 

 مده االن نیا خوبه میلیخ_

 

 خنده ریز زدن دوتاشون

 

 میدیرقص کمی و میرفت زدن حرف از بعد

 

 بودن شده جمع کجای بادوستاش نیرادو

 

 کردم حس خودم رو وینگاه ینیسنگ

 

 چشمام تو بود زده زل دمید عرفانو و چرخوندم سرمو

 دمید چشماش تو خشمو و نفرت لحظه هی دمیترس ازش

 

 دارن ها بچه کردم حس شکمم به زده زل نایال دمید برگردوندم رومو

 خوردنیم تکون که بود اولشون دفعه شد یجوری حالم خورنیم تکون

 شکممو و نییپا و انداختم سرمو شدیم تر گنده نایال هیچشما لحظه هر

 خوردنیم تکون داشتن واقعا دمید

 



 تو دیپر شینیریش که کردیم نگاه شکممو داشت کردم نگاه نایال به

 پشتش زد آوا و گلوش

 

 :گفتم و روشکمم گذاشتم دستمو عیسر

 

 بود خوردن تکون وقت چه االن وروجکا آخه_

 

 نشست و کنارم اومد نیرادو

 

 خانم خبرا چه_

 

 دید نایال و خوردن تکون ها بچه میشد بدبخت یچیه_

 

 طرفم برگشت باتعجب نیرادو

  بره قربونشون بابا یواااا رها واقعا خوردن تکون یچــــ_

 

 پرو کنهیم بابا بابا ومدنین هنوز خوبه خوبه_

 

 خودم خانم حسود رمیم توهم قربون_

 

 نیرادو_



 

 دلم جان_

 

 ام گرسنه من_

 

 شام وقت که کرد اعالم یجید حرفم نیباا همزمان

 

 :گفت و انداخت باال ییابرو نیرادو

 

 من دارم یشانس خوش خانم چه_

 

 میبخور شام میبر پاشو یهست یچ معطل پس_

 

 نفس میبر_

 

 نیرادو طرف برگشتم و بهم دمیکوب محکم دستامو دمید که شامو زیم

 

 میببر شویبق اومد اضافه اگه نیرادو غذا همه یچ جووون آخ ییییوااا_

 خونه

 

 :گفت و سرداد یبلند قهقهه



 

 برات رمیبگ خودم تا بگو یخواست یهرچ تو من برم تو قربون_

 خانومم

 

 نیا کله سرو باز که زیم سمت بشم کر حمله اومدم و نگفتم یزیچ گهید

 شدم رهیخ نیرادو به و دمیکوب نیزم به پامو کالفه شد دایپ لمبرداریف

 

 

 و نداره یکار گفت اونم که گفت یچ لمبرداریف گوش در دونمیونم رفت

 رهیبگ مختصر لمیف هی خوادیم فقط

 

 دلم که یزیهرچ از ها غذا سمت کردم حمله لمبرداریف رفتن از بعد

 برم راه تونستمینم شد تموم یوقت که خوردم تنقدر خوردم خواست

 کردم اضافه لویک ده کردمیم احساس

 

 :گفتم و نیرادو طرف برگشتم

 

 نکهیا هم کنهیم درد پاهام هم بشم بلند تونمینم من پهیخوشت آقا_

 

 شکموم هیپسرا اون هیفدا ها یداد قورت کال زویم رها یخورد یلیخ_

 من بشم

 

 پسرن؟ گفته یک حاال_



 

 دونمیم من گهید پسرن_

 

 و دست هیصدا دوباره نیماش هیجا برد منو و کرد بغلم و طرفم اومد

 شد بلند غایج

 

 یلیذل زن چقدر کننیفکرم همه االن سوزهیم برات دلم نیرادو_

 

 .میندار شتریب که خانوم رها هی گهید میکارکنیچ_

 میرفت و فرمون پشت نشست

 ذاشتنیم سرهم سربه یکل رادیه و نیرادو توراه

 کند نویماش هیها گل کل بابک

 بود بوق دور رو کال رهمیام

 میبر ریمس کدوم قراره دونستمینم

 بودم دهیند خودمم خونه یحت من واقعا داره خنده

 

 رفتن و زدن یبوق تک ها بچه میدیرس باالخره یطوالن مسافت از بعد

 

 :گفت و طرفم برگشت نیرادو

 

  عشقم و موندم من حاال خب_



 

 نمیبب خونمو خوادیم دلم گهید تو میبر نیرادو_

 

 بانو چشم_

 

  نیماش در کردن قفل از بعد و کرد باز برام درو و طرفم اومد

 

 :گفت و کرد باز درخونرو

 

 ببند چشماتو رها_

 

  گهید نشو لوس نیرادو ععه_

 

 من جون ببند_

 

 باوشه_

 

 بستم چشمامو

 

 فتمین که ریبگ دستمو فقط_

 



 میشد خونه وارد و گذشتم یطوالن اطیح هی از خونه سمت میکرد حرکت

 گفت کردو روشن رو چراغا

 

 عشقم کن باز چشماتو حاال_

 

 بود یلوکس خونه شدم شوکه واقعا موند باز دهنمم کردم باز که چشمامو

 بود شده دهیچ یا ماهرانه طرز به هیجهز و

 

 و کردم بوس لپشو کردم حلقه گردنش دور دستامو و طرفش برگشتم

 گفتم

 

 

 پسر یا العاده فوق تو نیرادو_

  شده قشنگ یلیخ

 

 :گفت و دیکش یراحت نفس

 

 از که داشتم استرس همش اومده خوشت که شکر خدارو خب شیآخ_

 ادین خوشت دمانیچ

 

  هیحرف چه نیا ونهید نه_

 



 گهید الال میبر پس خب_

 

  باال طبقه میبر دیبا_

 

 گهید آره_

 

 ینم من نه ییوا_

 

 باال رفت ها پله از و کرد بغلم نیرادو که بود نشده کامل حرفم هنوز

 

 که بود قشنگ انقدر بود یعال اتاق به بودم رهیکردخ باز که دراتاقو

 دیپریم سرت از هوش

 رز گل یبو اتاقو کل بود رز هیها گل بود توچشم که یزیچ نیاول

 بود برداشته

 دمیکش یقیعم نفس

 

 بود پرازگل تخت هیرو

 پرپر رز هیگال آب هیرو و بود پرازآب وان کردم نگاه حمامو داخل

 بود شده

 

 کنهیم نگام بالبخند داره دمید نیرادو طرف برگشتم

 



 یچ همه بابت همسرم یمرس_

 

 :گفت و دیبوس مویشونیپ و طرفم اومد

 

 زمیعز فمهیوظ هیحرف چه نیا_

 

 :گفتم و زدم بهش یلبخند

 

 بازکنم؟ موهامو یکنیم کمکم_

 

 نه چراکه بله_

 

 که حمام برم اومرم شد کنده موهامم نصف که موهام بازکردن بعداز

 :گفت خسته نیرادو

 

 حمام برو فردا بخواب نجایا ایب فعال_

 

 دمیکش دراز کنارش رفتم کرد اشاره بازوش به

 

 میشد آشنا باهم یچجور ادتهی رها ریبخ ادشی هه_

 



 بود ییروزا چه میکرد تصادف باهم که بعد دانشگاه تو که اول آره_

 

 :گفت کردو نگاهم کمی طرفم برگشت نیرادو

 

 رمیگیم نویا من گفتم باخودم دمتید دانشگاه کافه تو که یروز_

 

 :گفتم و دمیخند

 

  یداشت یا اراده چه_

 

 یچ پس گهید بله_

 

 

 :گفت و کرد نگاه توچشمام و روم اومد کننده ریغافلگ حرک هیبا

 

 ..یدیم اجازه_

 

 باشه خطرناک ها بچه برا ترسمیم نیرادو_

 

 .شهینم شونیطور اونا زمیعز نه_

 حمام رفتم و شدم داریب ازخواب نیازرادو زودتر صبح



 گرفت خوابم دمیکش دراز که  وان تو

 اومدم و گرفتم دوش و شدم داریب درد ازگردن دمیخواب یساعت مین حدود

  رونیب

 بازش بود اومده امیپ واسم برداشتم مویگوش بود خواب همچنان نیرادو

  بود ناشناسه همون کردم

 

 "وفتهیم یدیجد هیها اتفاق یزود به ها بچه بابت گمیم کیتبر"

 

 بودم کالفه کارکنمیچ دونستمینم دنیلرز به گرد شروع تنم تمام

 

 

 

 تو از یشلوارک و تاپ کردم یمختصر شیآرا و شیآرا زیم پشت رفتم

 خچالیسر نییپا رفتم نداشتم ویکار چیه حوصله دمیپوش و برداشتم کمد

 میداشت غذا یروز دو  اندازه به شکر خدارو خب

 

 

 

 نویرادو ورفتم برق به زدم سازو یچا مربا و کره با برداشتم تست نون

 کنم داریب

 

 حمام رفته دمیفهم ادیم آب هیصدا داره دمید



 

 

 

 باال رفتم  ومدین نیرادو گذشت یهرچ اما موندم منتظرش و نییپا رفتم

 غهیج دمید که یزیباچ حمام داخل رفتم خودم نکرد باز درو زدم در و

 شدیچ دمینفهم گهید و نیزم رو نشستم و دمیکش یبلند

 

 

 

 به کردم شروع صحنه اون یاداوریبا روتختم دمید شدم داریب یوقت

 .کردن هیگر

 و کرد نگاهم نگران کردیم نوازش موهامو بود نشسته باالسرم نیرادو

 :گفت

 

 ینگفت من به رو هیقض نیا از زسیچ چرا برم قربونت_

 

 بود ینجوریا توحمام چرا نیرادو_

 داره؟ حمام چندتا نجایا مگه اصال

 

 دوتا_

 

 توخونه؟ بود اومده یک یبود نگفته بهم چرا_



 گفتمیم بهش هیگر با حرفارو نیا هی همه

 

 واست برم من کنم یریگیپ دیبا فرصت نیاول در یول رها دونمینم من_

 داره ضرر ها بچه واسه نکن وارد استرس خودت به انقدر ارمیب سوپ

 

 یادآوریبا دمیترسیم خونه نیا از دمیترسیم بست درو و رفت نیرادو

 افتاد لرزه به تنم صحنه اون

 

 من به لعنت بود افتاده حمام وسط یا نامه و بود خون پراز حمام وان

 نگفتم نیرادو به زودتر که

 

 کنارم نیرادو دمید دارشدمیب یوقت دمیخواب یکم سوپم بعدازخوردن

 شد داریب هم نیرادو و شد نییپا باال تخت که شدم جا جابه خوابه

 

 کردم دارتیب دیببخش_

 

 ؟یبهتر نداره اشکال زمیعز نه_

 

 خوبم آره_

 

 ؟ رونیب میبر_

 



 ؟یچ واسه_

 

 بشه عوض هوات حالو کمی_

 

  کردم قبول شنهادشویپ ومدینم بدم خودمم

 

 رونیب میزد منفور خونه ازاون باهم

 

 نیرادو_

 

 جانم؟_

 

 ؟یریکجام_

 

 عشقم تهران بام_

 

 ؟یآورد تارتمیگ_

 

 گلم آره_

 



 گرفتم دستمو میشدیم کینزد زییپا به میداشت بایتقر و بود یابر هوا

 گفتم؛ و آسمون سمت

 

 

 بباره کاش_

 

 نفسم بارهیم_

 

 

 مینشست یمکتیرون

 گفت؛ نیرادو

 

 یکن فراموش امروزو هیها اتفاق کل دارم دوست رها_

 

 نیرادو تونمینم_

 

 هامون بچه واسه من واسه خودت واسه یباش محکم دیبا تو یبتون دیبا_

  یبجنگ ها یسخت باهمه دیبا

 

 ؟یگینم من به تو شده یزیچ نیرادو_

 

 



 وفتهیب یاتفاق ذارمینم من عشقم نه_

 

 "*شخص سوم

 

 نیرادو و قتل به بودن کرده دشیتحد نامه اون تو که دونستینم رها

 اش خونه داخل یخاص شخص از یاثر چیه چون بود شده سردرگم

 نداشت وجود

 

 کن آرومم  بزن برام نیرادو_

 

 خانومم بخونم برات یچ_

 

 بشم آروم دارم دوست خوندن بدون بزن برام فقط_

 

 به کرد شروع آسمون زدکهیم داشت زدن تاریگ به کرد شروع نیرادو

 دنیبار

 داشتم یخوب یلیخ حال آسمون روبه گرفتم دستامو و زدم یلبخند

 

 :گفتم و طرفش برگشتم زد تاریگ نیرادو نکهیا بعداز

 

 یا العاده فوق تو نیرادو یهست که یمرس_

 



  شهیم سرد داره هوا که میبر گلم پاشو هام بچه مامان یمرس_

 

 .میبر_

 و شستم دستامو خورد زنگ میگوش که کردمیم درست غذا داشتم

 یگوش سمت دمیدو و کردم خشک باحوله

 

 "زدم اتصالو دکمه بود نایال

 

 نایال جانم_

 

 :گفت و دیکش یبلند غیج

  یچطور جــون یمامان سالم_

 

 نرسه سارا به دستم من مگه_

 

 خاله داره که داره خبر هم سارا یعنی یدار کاریچ اون به تو ععه_

 شهیم

 

 یدینشن سارا از تو مگه وااا_

 

 میشد بهیغر ما حاال خانوم رها دردنکنه دستت نه،_

 



 ام؟ حامله من گفته تو به یک بزن حرف ادم مثه نایال_

 

 کرده باخبر شرکتو کل که یعنی گفته بهش نیرادو گفت ، گفت بابک_

 

 نیرادو کشمتیم_

 

 رها؟ یگفت یزیچ_

 

 نبودم باتو نه ها_

 

 چرا کنن توسرتون خاک نکهیا و عشقم بگم کیتبر بهت خواستم_

 نیبود دستپاچه انقدر

 

 خنده ریز زد بلند بعدم

 

 خواسته خدا شده که هیکار مرض_

 

 دوقلو اونم نخواسته اصال خدا بنده خواسته خدا گلم آره_

 

 اریب یدار عرضه اگه توهم خب نایال ییوااا_

 



 یباش هماهنگ گفتم رونیب میبر شب قراره رها عشقم وقتش به_

 

 اره؟ گهید داره خبر نیرادو باشه_

 

  یندار یکار فعال میکرد هماهنگ هم ریام و رادیه با اره_

 

 یبا زمیعز نه_

 

 یبابا_

 

 امامویپ دمیترسیم نروزایا اومد امیپ واسم که غذا سمت رفتمیم داشتم

 کردیم ییخودنما آوا اسم که دمید رو روصفحه بخونم

 کردم باز امشویپ و برداشتم ویگوش

 

 "؟یدار یچ ناهار خونتون امیم دارم رونمیب من یمامان سالم"

 

 غذا نداشتم حوصله من ریبگ هم چیساندو دوتا یاومد زمیعز سالم_

 کنم درست

 

 بود نوشته واسم اومد امیپ قهیدق بعدچند و زدم ارسالو دکمه

 

 نمتیبیم شب شدم مونیپش خانم یمامان نه_



 

 فعال دختر گل باشه_

 

 ییبا بوس_

 

 و کمرم به گرفتم دستمو دادم انجام کارامو نکهیا بعداز ادینم دونستمیم

 تواتاق رفتم

 

 به بود کرده رییتغ ام افهیق چقدر کردم نگاه خودمو و نشستم نهیآ جلو

 شکمم لحظه همون بود شده زیر چشمام و بودم شده تپل نیرادو قول

 خورد تکون

 من هیها یفسقل برم قربونتون

 انقدر گهید بود بهتر حالم و شدمیم یباردار ششم ماه وارد داشتم کم کم

  نداشتم تهوع حالت

 شده بزرگ شکمم آخه کردم عوض  یراحت و گشاد لباس کیلباساموبا

  بودم تیاذ و بود

 .بودم نیرادو منتظر و نییپا اومدم

 بلند و کرد باز درخونرو اومده نیرادو دمیفهم و دیچرخ قفل تو دیکل

 :گفت

 

 خونه خانم سالم_

 

 گفتم و طرفش رفتم



 عشقم ینباش خسته خونه هیآقا سالم_

  نفسم فدات_

 

 به اشارمو انگشت یگرسنگ از رمیمیم دارم گهید که اریب ناهارو رها

 :گفتم و گرفتم طرفش

 مشترک حس_

 قدش بزن

 

 ها خورمیم تورو وگرنه برو شکمو برو_

 

  اومد نیرادو و دمیچ زویم آشپزخونه سمت رفتم و دمیخند

 

 کرده؟ چه گلم خانم به به_

 

  پخته یسبز قورمه بار نیاول واسه گلت خانم_

 

 کنم امتحان بزار_

 

 داد قورت زور به که انگار شد یجور هی اش افهیق که خورد قاشق کی

 گفتم و کردم رها چنگالمو قاشق

 

 شده؟؟ بد انقدر یعنی_



 

 بخورم من یبد همشو و ینخور تو کنمیم شنهادیپ رها افتضاحه_

 

 ها بچه و خودم همشو دمینم بهت یچیه شد ینجوریا که حاال لوس_

 میخوریم

 :گفت و گرفت خودش به یمظلوم افهیق

 

 کارکنه تونهینم گهید بعد شهیم فیضع یند غذا ها بچه هیبابا به اگه_

 ها

 

 یاریب پول ها بچه منو برا یبتون که بخور ایب ایب_

 

 دل تو خوب ومدنیهنوز،ن که انگار یزنیم حرف یجوری رها_

 ها کردن جا خودشونو مامانشون

 

 .منن هیعشقا نایا یچ پس_

 

 :گفت کردو پرت قاشقشو

 

 منم بابا آورده عمل به هارو بچه نیا ییتنها انگار دردنکنه شما دست_

 ها داشتم یمهم نقش

 



 بخور غذاتو ییپرو یلیخ نیرادوووو_

 

 :گفتم بهش که میخوردیم غذا میداشت

 

 وقته چند من ام حامله من که یکرد پر جارو همه چرا لق دهن هیآقا_

 ؟یداد ینیریش شرکتو کل بعدتو نفهمن که نرفتم نایال و آوا سمت

 

 

 همه به دیبا انیب ایبدن گهید چهارماه قراره اونا باالخره زمیعز بابا یا_

 گهید گفتمیم

 

 تییهوی هیکارا نیباا نیرادو تو ازدست_

 

 دارم دوست منم زمیعز چاکرتم_

 

 میبر که کردمیم شیآرا داشتم منم بود خواب نیرادو و بود عصر

  رونیب

  زدم صداش و طرفش رفتم و پاشدم ازجام یسخت به

 

 جان نیرادو... نیرادو_

 

 بود شیادی،زیخستگ نشونگر نیا و بود سرخ چشماش طرفم برگشت



 

 ها هفته ساعت رونیب میبر نبود قرار مگه زمیعز گهید پاشو_

 :گفت و شد بلند تخت رو از

 

 ینکرد دارمیب زودتر چرا_

 

 یبود خسته یلیخ ومدین دلم_

 

 :گفت و انداخت بهم یینگاه

 

 گلم؟ آره سخته واست رفتن راه بشم قربونت_

 

 تو بچه هیصدا سرو قراره گهید چندماه از که کن فکر نیا به فداسرت_

 یجوری اش افهیق نیرادو اما کردم نگاهش و زدم یلبخند چهیبپ خونه

 .باشه فیبالتکل ای باشه نگران که انگار بود

 کردم صداش و دادم تکون صورتش جلو دستمو

 نیرادوووو_

 

 :گفت و آوردباال سرشو ییهوی

 

 ؟یگفت یزیچ_

 



 ؟یفکر تو چته گمیم_

 

 کی واست ،رهایراست شده ادیز شرکت هیکارها زمیعز یچیه_

 دور بنداز مکارتتویس اون دگرفتمیجد مکارتیس

 

 عشقم باشه_

 

 قهیدق ده بعداز رونیب رفتم ازاتاق آماده و حاضر و دمیپوش مانتو

 زد رو دکمه نیرادو یهرچ اما اسانسور سمت میرفت و اومد نیرادو

  ومدین آسانسور

 

 زمیعز خرابه آسانسور ها یدار یشانس عجب رها یوا_

 

 دمینال و افتاد شونم ازرو فمیک

 

 ن؟ییپا امی،بیچجور من حاال نیرادو نه یییوا_

 

 کنم فکر بزار اوووم_

 

 :گفت چندلحظه بعد و گرفت خودش به متفکرارو افهیق

 



 نفر سه االن تو و یشد نیسنگ یلیخ چون کنم بغلت تونمینم منکه نیبب_

 یایم حساب به

 

  برو ییتنها خودت امینم اصال من یبد یلیخ_

 

 

 دونه هی دونه هی و ها روپله نیبش رها رمینم منم ادین که خانمم ععه_

 نییپا ایب

 

 ...تونمینم گهید بعد شهیم فیکث مانتوم نیرادو نه_

 بلندم نیاز،زم یناگهان حرکت کیبا و جلو اومد که زدمیم نق داشتم

 کرد

 دمیچسب سفت قشوی و دمیکش یفیخف غیج

 

 ها یشیم درد کمر شب نیزم بذارتم یا ونهید یلیخ نیرادو_

 

  عشقم فداسرت_

 

 گفت که نییپا رفتیم داشت

 

 یدونستیم رها_

 



 و؟یچ_

 

 درست تو واسه من بغل انگار دهیآفر من واسه فقط خداتورو نکهیا_

  میشیم هم مکمل کنمیم بغلت یوقت شده

 

 یبلند نفسم و نیزم گذاشت منو که میدیرس بایتقر نگفتم یزیچ و دمیخند

 دیکش

 

 ها یشد نیسنگ رها هــــــوف_

 

 زمیعز خودته گله دسته_

 

  زد زنگ سارا که میبود راه تو شد نیماش سوار رفت و داد تکون یسر

 

 جانم؟_

 

 گهید نیایب رها نییکجا_

 

 مییاونجا گهید قهیدق دو میایم میدار_

 

 داشت نگه یدنج رستورانه هیجلو نویماش نیرادو

 



 رستوران سمت حرکت و گرفت دستمو اومد نیرادو شدم ادهیپ نیازماش

 

 نبودن ها بچه اما داخل میرفت

 

 ؟یاومد درست نیرادو_

 

 عشقم آره_

 

  یدر سمت کرد تمونیهدا و جلو اومد یگارسون

 یچوب هیها تخت که میشد روبرو سبز هیفضا کیبا میکرد باز که درو

 داشت وجود یادیز

 

 نجایا قشنگه چه نیرادو یوا_

 

 .فشرد دستمو زد یلبخند

 تخت جلو میدیرس بود دورتر و بود بزرگتر ازهمه که یتخت سمت میرفت

 کیک بودن رفته ها ونهید شدینم باورم زدن دست همه ها بچه که

 بود کیکنارک هیهد یکل و بودن گرفته  یعروسک

 

 :گفت زدیم دست که ینجوریرادهمیه

 

 ندهیآ هیبابا و مامان گمیم کیتبر_



 گفتن کیتبر همشون ها بچه.

 

 :گفتم و نیرادو سمت برگشتم

 

 بکنن یکار نیهمچ ها بچه قراره که یدونستیتوم_

 

 داد تکون آره یمعن به سرشو

 

 :گفت و شد بلند آوا

 

 پدرمادر نیا از خوشگل عکس چندتا هی نیبد اجازه خب خب_

 رمیبگ خوشبخت

 

 گرفت یتک عکس چندتا هیآوا جلومون گذاشتن کویک و مینشست کنارهم

 میگرفت عکس باهم همه بعدشم

 

 :گفت سارا

 

 ؟یکن باز قشنگتو هیها کادو یخواینم جون رها_

 

 کنمیم باز االن زمیعز چرا_

 



 یصورت هم یکی یآب یکی بودن دهیخر ست هیها لباس همشون

 

  گفتم و طرفشون برگشتم

 

 نیدونستیم هارو بچه تیجنس کجا از شما ها ونهید_

 

 نیرادو سمت گرفتن هاشونو اشاره انگشت همه

 

 گفت یا مسخره باحالت و نییپا انداخت سرشو

 

 لقم دهن یلیخ دونمیم نینکن شرمندم توروخدا

 خنده ریز زدن همه

 :گفت نایال

 

 کهیک نوبت حاال خب_

 

 زدن دست به کردن شروع همه

 نیرادو به داد چاقو بابک

  میکرد قاچ کویک باهم ییدوتا و گرفت دستمو نیرادو

 کارشون نیا بابت بودم شده خوشحال یلیخ گرفتیم عکس تندتند آوا

 کردم تشکر همشون از



 

 گفت؛ سارا

 

 .رها دهن یبزار کیک یخواینم نیرادو_

 ذارمیم االن چرا چرا_

 

 گفت؛ و صورتم جلو گرفت و برداشت کویک کل

 

 یبزن گنده گاز هی گفتم همون واسه ادهیز اشتهات دونمیم زمیعز_

 

 

 :گفتم و زدم دلبرانه لبخند هی منم دنیخند همشون

 

 یگشنگ از رمیمیم دارم که بخورم بده عشقم دستت قربون اخ_

 

 تو کوبوندم محکم گرفتم دستش از که کویک داد بهم کویک نیرادو

 .صورتش

 :گفتن و زدن غیج همه دخترا

 

 .رها ولیا_

 هیچشما فقط که یکیک صورت کی با کردم نگاه نویرادو افهیق و دمیخند

 من به بود زده زل شدیم دهید شیمشک



 

 نیرادو بودا خوشمزه جووونم_

 

 باشه خانوم رها هینطوریا ععه_

 

 دستوصورتشو رفت و شد بلند نیرادو که دنیخندیم داشتن ها بچه

 بشوره

 تلگرام تو اونم اومد امیپ واسم که زدمیم گپ ها بابچه داشتم

 زدمیم کویک داشتم که بود خودم عکس یوا کردم بازش  بود عکس هی

 نیرادو صورت تو

 

 فرد اما گذروندم نظر از باغو دورتادور و کردم خاموش ویگوش

 باشه اطراف اون که دیرسینم نظر به یمشکوک

 

 بود شده منقلب حالم دنیلرز به کرد شروع اراده یب دستام

 

 :گفت و طرفم برگشت سارا

 ؟؟یخوب رها._

 :گفتم و زدم یا مسخره لبخند

 

 خوبم سارا آره_

 



 ها لرزهیم داره دستات رها اما_

 

 خوبم نایال نه_

 کردنیم بش و خوش داشتن همه و شد عوض بحث کال اومد نیرادو

 نبود خوب حالم اصال من یول

 گفت؛ ریام گه شاموآوردن

 

 یندار یا برنامه گهید که شام واسه رها_

 

 گفتم و زدم یجون یلبخندب

 

 نیباش راحت نه_

 

 :گفت  و کرد نگاهم نگران نیرادو

 

 زدلم؟یعز یخوب_

 

 بخور غذاتو تو نفسم آره_

 

 کردمیم یباز غذام با و کردم پاک مویشونیپ عرق دستم باپشت

 گفت؛ بابک



 

  برات میکن عوض یخوایم ادینم خوشش غذا نیا از رها نکهیا مثه_

 

  خوبه هم یلیخ غذا نه نه_

 

 معده اتیمحتو تمام کردم احساس که گذاشتم دهنم تو یکباب تکه زور به

 حلقم تو ادیم داره ام

 یهرچ رونیب زدم و دهنم جلو گرفتم دستمو و پاشدم ازجام عیسر

  آوردم باال بودم نخورده و بودم خورده

 

 داشتم یدیشد درد زدنیم لگد مدام ها بچه بود نمونده واسم یجون گهید

 دیلرزیم پاهام و

 

 شدم روبرو ها بچه نگران نگاه با که رونیب اومدم سیسرو از

 :زدم لب

 ...نگران خوبم من_

 

 ...نیزم وفتمیم دارم کردم حس دمینفهم یزیچ گهید

 که یالکل هیبو از نویا مارستانمیب تو دمیفهم و کردم باز زور به چشمامو

 خوابش تختم کنار نیرادو دمید که برگردوندم سرمو دمیفهم بود دهیچیپ

 برده

 



 ها بچه سر ییبال نکهیا مثه خداروشکر خب شکمم رو گذاشتم دستمو

 بود ومدهین

 

 سرشو که کردمیم نوازش داشتم و نیرادو هیموها رو گذاشتم دستمو

 شدم روبرو اش خسته نگاه و کرد بلند آروم

 

 یاومد بهوش باالخره_

 

 نجاهم؟یا یک از من یا خسته یلیخ بشم فدات_

 

 شبیازد_

 

 ..ها بچه نیرادو_

 

 یکرد جون نصف منو فقط نباش نگران خوبن_

 

 عشقم دیببخش_

 

 بخاطر گفتیم نه؟دکترت بود داده امیپ بهت باز یعوض اون رها_

 دیشا رها ینگفت من به زودتر چرا یشد ینطوریا ادیز هیعصب فشار

 زمایچ همه واز دهیم امیپ تو به که هیک نیا کنم کمکت تونستمیم منم

 باخبره



 

 :گفتم و دیچک  چشمم ازگوشه یاشک قطره

 

 شمیم ونهید دارم نیرادو دونمینم_

 

 ده؟یم امیپ بهت داره یک از_

 

 ازدواجمونه قبل ماله اما ادینم ادمی قیدق_

 

 آره؟ بفهمم دیبا االن من_

 

 باعث که ومدیم شیپ یموضوع هی شهیهم کردمینم وقت کن باور_

 بگم بهت بشه ادمی شدیم

 

 و شد باز اتاق در قهیچنددق از بعد رونیب رفت اتاق از دادو تکون یسر

 شدن اتاق وارد نگران هیها چهره با سارا و مامان

 

 ذاشتینم گهید نیرادو روز اون از خونه بودم اومده که شدیم یدوروز

 کردمیم استفاده خونه تلفن از فقط و بود گرفته ازم ممیگوش باشم تنها

 

 یعصبان همش بود شده یجوری نیرادو هیرفتارها که بود یروز چند

  نداره منو حوصله گهید که کردمیم احساس بود خسته کال بود



 باشم نداشته کارش به کار ادیز که گرفتم میتصم

 

 

 :گفتم و استقبالش رفتم شد واردخونه خسته

 خودم عشق سالم_

 

 سالم_

 

 نیرادو کنم گرم واست غذا_

 

 خوردم یزیچ هی شرکت تو نه_

 

 .گذاشتم قهوه خودم واسه رفتم و انداختم باال یا شونه

 :گفت و اومد نیرادو که خوردمیم قهومو داشتم

 

 کن آماده لباسامو رمیبگ دوش رمیم من_

 

 باشه_

 

 بودم دهیند ینطوریا نویرادو حاال تا کردیم خستم داشت واقعا

 



 دادیم قلقلکم یحس هی اومد امیپ واسش که کردمیم آماده لباساشو داشتم

 زنگ که بردارمش اومدم شیگوش سمت رفتم بخونم امشویپ برم که

 کردیم ییخودنما صفحه رو سحر اسم و خورد

 

 بود شده ادمی دختر نیا از کال!سحر تخت رو نشستم و شد شل دستوپام

 بودم؟ نکرده صحبت نیرادو با مورد نیدرا ازدواج قبل احمق منه چرا

 بود نوشته بود سحر کردم باز امویپ و اماشیپ تو رفتم

 "منتظرتم یشگیهم کافه همون تو هفت ساعت من زمیعز نیرادو"

 داشتم بود زده خی پام دستو نبود خودم دست حالم بود شده تند هام نفس

 روتخت جاش سر گذاشتم ویگوش و رونیب اومدم اماشیپ از دمیلرزیم

 دوتا نیا نیب نمیبب تا کافه همون برم هفت ساعت دیبا من دمیکش دراز

 هیچ

 گرفت نقش ،رولبامیپوزخند شده عوض نیرادو رفتار چندروزه گمیم

 نیا سراغ رفته باشه داشته رابطه بامن تونهینم نکهیا بخاطر حتما

 یعوض دختره

 

 یمعن نیا به دمیکش دراز روتخت و ندادم محل اصال زدیم صدام داشت

 زده خودمو لکسیر یلیخ تواتاق اومد ومدیم قدماش هیصدا خوابم که

 آروم و شد خم روم رفت باال قلبم ضربان طرفم اومد خواب به بودم

 کردمینم درک ضشوینق ضدو هیرفتارها نیا واقعا دیبوس مویشونیپ

  رونیب رفت و برداشت شویگوش

 کم یچ نیرادو برا من واقعا دیچک چشمم از قطره نیاول و بست دراتاقو

 کردیم ینطوریا حاال که بودم گذاشته

 ...یلیخ نامرده یلیخ



 چه هه رونیب اومد ازاتاق آماده حاضر که بود مین و شش ساعت

 :گفتم و طرفش رفتم بره خوادیم هم سروقت

 

 ؟یریم کجا_

 

 بدم انجام دیبا دارم افتاده عقب هیکارها کمی شرکت رمیم_

 

 :گفتم و زدم یپوزخند

 برو باشه آها_

 رها؟ شده یزیچ._

 ستین یزیچ نه_

 

 خداحافظ فعال باشه_

 

 سالمت به_

 

 مرده به و نییپا رفتم یتاکس زدم زنگ و شدم اماده و باال رفتم عیسر

  داشت نگه کافه جلو ساعت مین از بعد کنه بیتعق نویرادو که گفتم

 بگه دروغ من به تونهیم راحت یچ شدم تموم براش زود یچ هه

 نشدم وارد اما در جلو رفتم منم داخل رفت

 رفت نیرادو بود نشسته یزیم پشت خودم همسن بایتقر دختر هی

  کردن سالم هم به و شد بلند دختره طرفش



 دختره بود دراومده حرصم گنیم یچ بهم دارن دمیفهمینم اما نشستن

 بود لوند یلیخ

 به یکیپالست نیرادو دیشد بودم شده یعصبان دیخندیم مدام نیرادو

 داد دختره

 شدم دور اونجا از و کنم تحمل نتونستم گهید

 کردمویم هق هق رفتمیم راه ابونایخ تو ادهیپ ختیریم اریاخت یب اشکام

  رفتمیم راه

 .کنه یباز نقش واسم داشت ادی خوب یلیخ متنفر نیرادو متنفرم ازت

 قطره که کردمیم هیگر و رفتمیم راه داشتم

 

 برق رعدو آسمون صورتم رو افتاد بارون 

 

 کرد دنیبار به شروع یدیشد بارون و زد 

 

 خونه رفتم و گرفتم یتاکس

 

 

 و شدم خونه وارد حوصله یب بود هشت ساعت

 

 زدنیم لگد ها بچه درآوردم مانتومو 

 به خودم به کردم فکر و مبل رو نشستم

 



 انه؟ی میبد ادامه ویزندگ نیا میتونیم نکهیا نیرادو 

 

 انه؟ی هیدرست کار ها بچه نیا بودن نکهیا

 

  نیرادو ، نیرادو آخ

 

  یچ همه به یزد گند مونیزندگ به یزد گند

 

 

  آوردن شام زدم زنگ کنم درست شام نداشتم حوصله اصال

 بخوابم رفتم و خوردم شاممو بودم گرسنه

 

 کردمیم ییتنها احساس شهیهم از شتریب 

 

 زد صدام اومد نیرادو و شد باز خونه در که بود ازدهی ساعت

 

 رها_

 

 داشتم اتاق تو اومد رب هی از بعد خواب به زدم خودمو و ندادم یجواب

 نگاهش یرچشمیز

 



  روتخت اومد و درآورد لباساشو کردمیم 

 ریز از دستشو کرد یسع و کرد بوس گونمو

 

  بغلش تو رهیبگ منو و کنه رد گردنم 

 

 موهامو کرد رد دستشو و کرد بلند آروم سرمو

 

 ها بچه شکمم رو گذاشت دستشو لباسم ریز رفت دستش و کرد بوس 

  خوردنیم تکون

 

 

 کم کم روشکمم دیکشیم دیکش وار نوازش دستشو و کرد یا خنده تک

 م*ن*ی*س رو گذاشت و باالتر اومد دستش

 

  شدمیم ونهید داشتم من و دادیم یباز دستشو  شد حبص نمیس تو نفسم

 

 نگاهم داشت طرفش برگشتم برداشت عیسر دستشو که خوردم یتکون

  بستم چشمامو و ندادم بهش یمحل کردیم

 .دیخواب اونم و دیبوس مویشونیپ آروم

 از نیرادو کردم آماده رو صبحونه و شدم داریب شهیهم از زودتر صبح

 :گفت و زد یلبخند و نییپا اومد ها پله

 



 ریبخ صبحت یچطور خانما خانم سالم_

 

 ریبخ صبح سالم_

 

  رفت شد بلند بعدشم یحرف چیه بدون خورد صبحونشو اومدنشست

 ختیریم بهم داشت اعصابمو واقعا زیم رو کردم پرت چاقورو

 

 رونیب از یخواینم یزیچ رمیم دارم من رها_

 

 خداحافظ نه_

 

 عرفان خورد زنگ میگوش که خوندمیم کتاب داشتم راحت یلیخ رفت

 بود

 

 بله؟"

 

 ؟یخوب رها سالم"

 

 ممنون سالم"

 

 دارم یکارواجب نمتیبب امروز تونمیم رها"



 

 

 ؟یکار چه"

 

 گمیم بهت ایب"

 

 بفرس واسم آدرسو باشه"

 

 فعال باش"

 

 یبا"

 

 بودکه داده امیپ نیرادو بود گذاشته قرار پنج ساعت واسه فرستاد آدرسو

 کردم شروع بعد و گرفتم دوش رفتم و خوردم ناهارمو منم ادینم ناهار

 کردن شیآرا به

 

 رفتن راه تو گهید بودم کرده ورم یلیخ خوردیم بهم افمیق از داشت حالم

 بودم تیاذ هم

 دمیپوش و کردم انتخاب یگشاد لباس یحساب درست شیآرا هی از بعد

  شاپ یکاف سمت کردم حرکت و افتادم راه که بود مین چهارو ساعت

 و بزنه زنگ من به مدت همه نیا بعداز دیبا عرفان چرا بود جالب

 داره؟ کاریچ منو نکهیا



 

 طرفش رفتم بود نشسته نقطه نیتر گوشه شاپ یکاف داخل رفتم دمیرس

 

 عرفان سالم_

 

 یاومد خوش سالم_

 

 

  گفتم قهیدق چند از بعد بود یخنث یخنث نبود یچیه نگاهش تو

 

 یداشت کارمیچ بگو کارتو عرفان خب_

 

 نظرشو خوامیم و شیشناسیم تو اومده خوشم دختر کی از من رها_

  یبپرس من درمورد

 

 هست یک خوشبخت خانم عروس نیا حاال مبارکه خب_

 

 دمیخر واسش قشنگه انگشتره نیا رها حاال، گمیم بهت_

 

 بود قشنگ کردم باز درشو دستم داد که بود کیکوچ جعبه هی

 



 هیبایز یلیخ_

 

 واقعا_

 

 

  گفتم و زدم ،بهشیلبخند

 

 .ادیم خوشش مطمئنم قشنگه یلیخ آره_

 

 هست؟ یک حاال خب_

 

 رابطه نیرادو با دمیشن چندنفر از بود تونیعروس تو که یسحرهمون_

 چرا کرده ازدواج که نیرادو  بود سوال هیجا واسم داره یمیصم یلیخ

  باشه یمیانقدرصم گهیدخترد هی با دیبا

 ه؟یچ نیرادو با رابطش دختره نیا یدونیم تو

 

 :گفتم و زدم یلبخندمصنوع

 

  کنهیم کار شرکتشون تو آره_

 

 هی رابطه هی کردم فکر شد راحت المیخ پس واقعا_

 



  نکن فکر ینطوریا اصال نه نه_

 

 ؟یکنیم صحبت باهاش یک خب_

 

 زنمیم زنگ بهش رمیبگ نیرادو از شمارشو_

 

  باشه_

 

 برم دیای من یندار یا گهید کار_

 

 یاومد که ممنون نه_

 

 زنگ نیرادو که بودم خونه هیکاینزد رونیب زدم کافه از ،زدمویلبخند

 نه ای بگم واسش امروز مالقات از دونستمینم زد

 

 عشقم؟ یی؟کجایخوب رها سالم_

 

 

 رونیب اومدم داشتم دیخر ممنون سالم_

 

 



 رونیب یاین خونه از نگفتم من مگه_

 

 

 با ینیماش نیرادو یپ رفت حواسم که  شدمیم رد ابونیخ از داشتم

 نه برگردم شدیم نه بودم ابونیخ وسط طرفم ومدیم داشت ادیز سرعت

 ام بدو تونستمیم که

 

 رها الو_

 

 پامو اومدم عیسر داشت نکیع و بود فرمون پشت که دمید ویدختر فقط

 یزیچ گهید  و ،کردیبد هیصدا نیماش سمتم گرفت که جدول رو بزارم

 دمینفهم

 

 

 

 ****نیرادو

 

 

 یییکجا الوووو  رهاااااااا_

 

 رها ناله و بود کیالست غیج هیصدا دهنم تو ومدیم داشت قلبم



 یا مرده هی که بود در،گوشم یگوش هنوز کنم کاریچ دونستمینم یلعنت

 کرد صحبت

 

 

 الووو_

 

 

 .کنهیکارمیچ شما دست خانمم یگوش بله_

 

  شده وارد بهشون یدیشد ضربه و کردن تصادف خانمتون متاسفانه آقا_

 

 

 خوامیم تو از رو رها من ایخدا شد شل پام دستو

 

 روندم بود برده رو رها اورژانس اونجا دمیرس تا آدرسوگرفتم  عیسر

  مارستانیب طرف

 

 

 

 در پشت  عمل اتاق بردنش گفتن بهم که گفتم اسمشو عیسر داخل رفتم

 نبود یخبر چیه هنوز و بودم نشسته عمل اتاق

 



 بود ریام خورد زنگ میگوش

 

 ریام جانم_

 

  نیرادو هوی یرفت کجا_

 

 

 مارستانیب اومدم کرده تصادف رها رها ریام_

 

  یمارستانیب کدوم ینداد خبر زودتر ؟چرایچـــ_

 

 

 سرع رونیب اومد پرستار هی کردم قطع ویگوش گفتم مارستانویب اسم

 طرفش رفتم

 

 چطوره؟ حالش نیبگ شهیم عملن اتاق داخل من همسر دیببخش خانم_

 

 

  دیکن دعا ففط آقا ستین مشخص یچیه هنوز_

 

  نیزم افتادم شد سست پاهام یسردرگم عالمه هی موندم من و رفت اون



 

 .خوامشونیم خودت از فقط من هیرها هام بچه ایخدا

 آوا و نایال و سارا بودن اومده همشون شد شلوغ مارستانیب زود یلیخ

 بودن مخم رو کردنیم هیگر مدام که

 

 یساعت سه بودم متحرک مرده هی نهیع که منم کردیم دعا رها مامان

  بودن عمل اتاق تو که شدیم

 

 رونیب اومد دکتر و شد باز یلعنت اتاق اون در باالخره ساعت میازن بعد

  طرفش کردم پرواز بایتقر

 

  دکتر هیآقا شدیچ_

 

 ؟یشماهمسرش_

 

 بله_

 

 میکن صحبت تا من اتاق تو نیایب لطفا_

 

 اتاق داخل رفتم دنبالش

 

 چطوره حالشون نیبگ شهیم دکتر هیآقا خب_



 

 نگه اونارو اگه یعنی میدار نگه رو ها بچه مینتونست ما متاسفانه_

 اما متاسفم که ها بچه واسه وفتادیم خطر به خانمتون جون میداشتیم

 ینظرروح از اما ادیب بهوش یک سین معلوم خوبه حالش خانمتون

 شد مساعد که شیجسم حال بشه وارد بهشون یدیشد ضربه ممکنه

 دشیببر روانشناس کی شیپ حتما

 

 

 انیب ایبدن بود قرار گهید ماه کی اونا هام بچه دکتر هیآقا یعتی_

 

 متاسفم_

 

  نداشتم هم زدن حرف ینا گهید شکستم شدم داغون

  رونیب دمیکش یلعنت اتاق اون از خودمو  هرجور،بود

 

 گفتمیم دیبا یچ واقعا بدم جواب بهشون تا بودن منتظر همه هه

  کنم نگاهشون بتونم بار هی نکهیا بدون یحت رفتن هام جگرگوشه گفتمیم

 گفتمیم دیبا یچ  ادیب بهوش یک ستین معلوم زنم بگم

 

 کلمه هر با بدم حیتوض بهش کردم یسع بود قرار یب یلیخ رها مامان

 کردیم هیگر و زدیم غیج گفتنیم که یا

 .نداشت اونا از یکم دست حالم خودمم



 هیها لباس نمیروبب رها برم تا خواستم ازشون شدیم منفجر داشت سرم

 دیکوبیم ام نهیس به محکم قلبم داخل رفتم و کردن تنم یمخصوص

 

 

 

 نیا شدینم باورم من هیخدا دیچک اشکم قطره دمشید که یوقت جلو رفتم

  باشه رها

 کرده یچیپ باند دورسرشم بود وصل بهش لوله و سرنگ و سرم یکل

 بودن

 

 

 ختیریم اشکام بود سرد دستاش دستم تو گرفتم دستشو نشستم کنارش

 ختیریم مهابا یب اشکام ینطوریا حاال بودم نکرده هیگر تاحاال که یمن

 

 

  یباش نجایا االن دیبا تو چرا خانومم بگردم دورت_

 

  ،نبودیخبر بزرگ شکم اون از گهید بود دهیخواب کردم نگاه شکمش به

 

 

 خورد رها شدم خورد من_



 آرامش من ایب بهوش زودتر هرچه پس یکن آرومم یتونیم که ییتو فقط

 رها خوامیم تورو

 

 تویوضع اون تو رها دنید طاقت  شکستم و دستش رو گذاشتم سرمو

 رونیب اومدم نداشتم

 

 

 و طرفم اومد دید سرخمو هیچشما که رادیه کردنیم نگام منتظر همه

 :گفت و کرد بغل منو

 

 تو اگه یاریب کم دینبا یمرد تو اما سخته دونمیم داداش نخور غصه_

 .شهیم درست نباش نگران خوبه هم رها یباش خوب

 گرم آب دوش کی به واقعا بودم مارستانیب تو که بود یچهارروز

  داشتم اجیاحت

  بود کور و سوت جا همه کردم باز که درو خونه رفتم

 

  باال رفتم بود جهنم من واسه رها بدون خونه نیا

 رفتم شدم رتریپ سال یس کردم احساس کردم باز رو ها بچه دراتاق

 هاشون یباز اسباب لباساشون کمدشون طرف

 رفتم چهیبپ خونه نیا تو صداشون گهید ماه از بود قرار اونا

  کاغذ هی کنار،تختشون

  برداشتمش بود روتخت

 شدیم نییپا باال محکم نمیس بار،قفسه هر نوشتش باخوندن



 

  نامه متن

 جا به نکهیا مثله اما میکرد زنتو جون قصد میبود گفته نیرادو آقا خب"

  یار،باقید به رفتن هات بچه زنت

 ...رها که میخواستیم ما میمتاسف واقعا

 

 

 بود دستم دم یهرچ و کردم پاره رو نامه و زدم ادیفر نخوندم ادامشو

  نشستم اتاق وسط شکوندم

 

 

 از هم ینشون نام چیه خواستنیم یچ من از بودن یک نایا ایخدا

 ذارنینم خودشون

 

 رها دینبا موهام به زدم چنگ شدمیم ونهید داشتم کلمه یواقع هیمعنا به

 باشه تنها مارستانیب تو

 

 

 مارستانیب طرف رفتم و گرفتم دوش عیسر

 داخل رفتم و دمیپوش مخصوص هیلباسا

 

  زدیم یزرد به صورتش رنگ بود شده الغر یلیخ کردم نگاش



 

 اون وقته چند یدونیم یدارشیب یخواینم من زدلیعز من هیرها_

 دمیند خوشگلتو هیچشما

 یگینم ینکرد هم یحرکت یحت و یینجایا که اس دوهفته کینزد تواالن

 غیج واسه غرزدنات واسه اتیطونیش واسه شهیم تنگ برات دلم من

 کردنات غیج

 

 

 خورد تکون انگشتش کردم احساس که کردمیم صحبت باهاش داشتم

 حرکت دستشو قهیچنددق از بعد اما نمیبیم خواب دارم کردم فکر اولش

 داد

 زدم صدا پرستارو و رونیب رفتم عیسر

  میشد خارج ازاتاق باهم کرد چکش و اومد دکترش قهیبعدازچنددق

 

 شد؟یچ دکتر هیآقا خب_

 

 

 اومده شیاریهوش سطح خانمت داده جواب دعاهات به خدا نکهیا مثله_

 ادیب بهوش گهید قهیچنددق تا ممکنه و باال

 

 

  اوردمیدرم بال یخوشحال از داشتم شدینم باورم



 اومدن اوناهم مامانش به زدم زنگ عیسر

 

 که بگم بهش یچجور که کردمیم فکر باخودم داشتم گذشت یدوساعت

 دمیکش موهام تو یدست کالفه وجودنداره یا بچه گهید

 

 طرفش رفتم عیسر زد صدام و اومد پرستاره

 

 خانم؟ بله_

 

 نهیبب خوادشمارویم_

 

 داخل؟ برم االن ، حتما_

 

 یبر یتونیم بله_

 

 

 شدم مواجه شیاشک هیچشما با که تو رفتم زدیم محکم قلبم

 

 کردم بغلش و جلو رفتم

 

 یکرد باز نازتو هیچشما باالخره من برم قربونت_



 

 گفت هیباگر

 

 خوامیم هامو بچه من هام، بچه نیرادو_

 

 

 باشم مسلط خودم به تا دمیکش یقیعم نفس بگم یچ دونستمینم واقعا

 

  شده که هیکار رها متاسفم_

 

 سرش رو دیکش رو ملحفه و گرفت شدت شیگر

 

 باشم تنها خوامیم نیرادو رونیب برو_

 

 

 گفت؛ و طرفم اومد باذوق مامانش رونیب اومدم و نگفتم یزیچ

 

 نمش؟یبب برم_

 

 باشم تنها خوامیم گهیم_

 



 که کرد ،بزرگیسخت به رو ها بچه نیا ماه هشت براش رمیبم ییاله_

 بشه نیا اش جهینت

 ****رها

 

  شکمم رو گذاشتم دستمو داشتم یخراب حال نبود خودم دست حالم

 نبود کار در یا بچه گهید گرفت شدت میگر

  زدینم قلباشون گهید

 کنم تجربه مادرشدنو حس نتونستم من

  نتوستم

 کم زدن بهم بخش آرام هی عیسر داخل اومدن پرستارا که دمیکش یغیج

 دمینفهم یزیچ گهید شد نیسنگ چشمام و شدم آروم کم

 

 

 

 بود کیتار هوا کردیم درد یلیخ دلم ریز کردم باز چشمامو درد با

 بود برده خوابش اتاق گوشه مبل رو نیرادو

 

 میزندگ برا خودم برا ختمیر اشک صدا یب و خودم دور دمیچیپ پتورو

 کنم حسشون باشن بغلم تو گهید ماه کی بود قرار که ییها بچه واسه

 کنم یمادر واسشون

 من؟؟ چرا ایخدا

 



 ازش دختره اون درمورد هنوز نشده مشخص واسم نیرادو هیقض هنوز

 دمینپرس یزیچ

 سحر؟

  نداشتم ازش یچ،شناختیه

 

 دارشدیب خواب از نیرادو که کردمیم فکر داشتم

 

  بود شده الغر یلیخ صورتش طرفم اومد

 

 رها؟ یبهتر_

 

 عشقم خوبم_

 

 یشد بهتر که خوشحالم_

 

 ها بچه نیرادو_

 

 گفت کردم صحبت بادکترت من رها میشیم دار بچه دوباره س،یه_

 ستین یمشکل

 

 

 بگم یچ دونمینم_



 

 

 داشته بچه ندهیآ ماه نه تا که میکن یکار دوباره امشب هیچ نظرت_

 میباش

 

 نیرادو یا ونهید_

 

 :گفت و توصورتم کرد پرت نفسشو و طرفم اومد

 

 دمینچش لباتو طعم چندوقته یدونیم_

 

 

 نجایا نیرادو_

 

 صبرکن_

 

 طرفم اومد و کرد قفل اتاقو درو رفت

 بود شده داریب زودتر نیرادو شدم داریب خواب از کرخت یبدن با صبح

 بده انجام صویترخ هیکارا تا بود رفته و

 

 بود شده خوب حالم

 



 داخل اومد مامان و شد باز دراتاق

 

 

  زدلمیعز بگردم دورت_

 

 

 مامانجون خدانکنه_

 

 هستم مراقبت منم بهتره یلیخ ینطوریا ما خونه میبر ایب رها_

 

 ینجوریا خودم خونه رمیم نباش نگران شما خوبه حالم من مامان نه_

 تره راحت هم نیرادو

 

 مادر لتهیم هرجور_

 

 

  حاضربشم تا کرد کمکم و داخل اومد نیرادو

 

 

 

 



 

 مارستانیب طیمح از بودم شده خسته گرفتم آرامش کردم باز رو درخونه

 صحبت تلفن با داشت نیرادو رونیب اومدم و گرفتم دوش هی رفتم

 بود یعصبان یلیخ کردیم

 

 

 یکنیم دیتهد منو یکنیم غلط تو رینخ_

 

 به خورد چشمم که نییپا رفتمیم داشتم نکنم گوش ادامشو دادم حیترج

 ها بچه اتاق

 

 کی فقط نبود یسمونیس از یخبر اما کردم باز درو و طرفش رفتم

 مطالعه زیم و بود اتاق گوشه نفره کی تخت

 

 کردم بازش داشتم آوا از امیپ هی نییپا رفتم و بستم دراتاقو حسرت با

 بود نوشته

 

 

 واسه خونت میایم ها بچه با امشب بگم خواستم یخوب جون رها سالم"

 "یبا بوس بکش زحمت یحساب پس میایم شام واسه ها نه عصرونه

 

 زنگ دیخر فرستادم اونو و زدم صدا نویرادو  کنم کاریچ حاال یییوا

 جورکرد و جمع خونرو اومد و کارگر به زدم



 

 نییپرو انقدر که کنه لعنتتون خدا

 خودشو و اومد نیرادو بود شده انجام کارها که بود هفت ساعت بایتقر

 مبل رو کرد پرت

 

 

 رها شدم خسته شیآخ_

 

 یلیخ منم_

 

 :گفت و انداخت بهم ینگاه

 

 

 خسته تو بعد میداد انجام خدا بنده اون منو کارارو همه ینباش خسته_

 یا

 

 

 :گفت و دیخند و هواگرفتش رو طرفش کردم پرت مبلو بالش

 

 گمیم دروغ مگه_

 

 آقا دادم انجام ویهماهنگ هیکارها من_



 

 

 خانم خداقوت بله آها_

 

  بشم حاضر باال رمیم من_

 

 امیم منم_

 

 نگام  داره نیرادو دمید که اوردمیدرم لباسامو داشتم اتاق تو میرفت باهم

 کنهیم

 

 یدیند خوشگل حاال تا زمیعز هیچ_

 

 

 دمیند گنده شکم تاحاال نه_

 

 

 خوردینم تکون اما زدمیم کتکش سمتش کردم حمله و دمیکش یغیج

 

 

 :گفتم و دمیکوب نیزم به پامو باحرص



 

 نیرادو یلیگور یلیخ اَه_

 

  لیگور یگیم من به_

 

 زدن زنگ که سمتم کنه حمله اومد

 

 اومدن نیرادو یوا_

 

  نییپا ایب حاضرشو عیسر_

 

 نییپا رفتم و دمیپوش لباسمو منم رفت خودش

 

  خونه تو اومدن همشون

 

 :گفت و دیکش یقیعم نفس بابک که میبود نشسته

 

 هیچ شام نیرادو گمیم_

 

 :گفت اعتراضگر نایال

 



 بابک ععه_

 

 گفت حرفشون ادامه ریام

 

 ادینم غذا بو اصال بابک گهیم راست  خب_

 

 رستوران دادن حتما_

 

 :گفت و کرد یبلند خنده نیرادو

 

 هیحاضر شام امشب_

 

 :گفت آوا

 

 یچ یعنی_

 

 میدار ریپن و نون یعنی_

 :گفتن باهم همشون

 

 ؟یچــــــــــ_

 



 :گفت لکسیر یلیخ و گشید هیپا رو انداخت پاشو نیرادو

 

 گهید نهیهم کنه دعوت خودشو خودش که یکس_

 

 :گفت رفته توهم یا افهیباق سارا

 

 نیرادو یسیخس یلیخ_

 

 فرستاد برام یبوس روهوا اومدم ابرو و چشم نیرادو واسه و دمیخند

 :گفت جانیباه آوا برگردوندم رومو عیسر

 

 ستین درکار مچه بچه رها_

 

 آوا یا ونهید_

 

  نینشد مامان چکدومی؟هیچ شماهاخودتون_

 

 

 :گفتم و انداختم بهش ینگاه بود مشخص وضوح به سارا یدستپاچگ

 

 میداشت ساراخانوم_



 

 

 :گفت و کرد سرشوخم نایال

 

 ه؟؟یخبر سارا_

 

 داد تکون سرشو و کرد یزیر خنده سارا

 :گفت بلند و دیکوب بهم دستاشو و زد یغیج آوا

 

 

 شمیم خاله دارم جون آخ_

 

 :گفت نیرادو ما طرف برگشتن پسراهمه

 

 واقعا رها_

 

 :گفتم و کردم تعجب

 

 ؟.ن؟یرادو واقعا یچ_

 

 یا حامله_



 

 لبخند خنده از بودن مرده دخترا بود یحرف چه احمق فشردم روهم لبامو

 :گفتم و زدم یمصنوع

 

 شهیم مامان داره ساراجان زمیعز نه_

 

 

 گمیم کیتبر واقعا_

 

 :گفت رادیه

 

 

 محبتاتون از یمرس مچکرم مچکرم_

 

 

 :گفت و کرد یا خنده تک بابک

 

 داره تویقابل نیا خودش فقط انگار کنهیم هم یافتخار چه هه_

 

 :گر،گفت اعتراض نایال

 



 بــــــابـــــک_

 

 هید گمیم راس هیخوچ_

 

 

 زدم صدا نویرادو و آشپزخونه سمت رفتم دنیخنر بلند همه

 

 ؟یایم لحظه هی جان نیرادو_

 

 :گفت و داخل اومد

 

 جانم_

 

 ارن؟یب شام یزد زنگ_

 

 رها؟ بدم سفارش یچ  زنمیم زنگ االن نه_

 

 بده سفارش یچ هی دونمیم چه_

 

 شامو دوساعت از بعد بودن وهیم خوردن مشغول ها بچه رونیب رفتم

  گذاشت نییپا قیآالچ تو و گرفت غذارو و رونیب رفت نیرادو آوردن



 

 :گفت ریام

 

 نیاریب روهمیپن و نون لقمه هی همون نیخواینم بابا_

 

 

 قیآالچ تو نییپا میبر میپاش یگشنگ از یرینم بابا چرا_

 

 طرز به همرو و بود داده سفارش غذا مدل چند نیرادو نییپا میرفت همه

  بود دهیچ یا ماهرانه

 

 

 :گفت و دیکش شکمش به یدست بابک

 

 ها ریپن نون مدل نیا وز باشه تا به به_

 

 سفره سمت کرد حمله بایتقر

 رهیم گفت نیرادو که باال رفتمیم داشتم  رفتن شما بعدازخوردن ها بچه

 به یدست دمیکش دراز روتخت و کردم عوض لباسامو ادیم زود حمام

 تنگ هام بچه برا دلم اولش نیع بود شده صاف گهید حاال دمیکش شکمم

  دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره بود شده



 دهید امیپ متن کردم روشن رویگوش صفحه اومد امیپ نیرادو یگوش

 شدیم

 

 "کنمیم تموم کارو خودم ینکن گفتموتموم گه یکار اگه نیرادو"

 

 شدم پهلو به و اونطرف کردم پرت ویگوش کالفه بود ناشناس شمارش

 

 ***بعد دوماه

 

 حاال بودم خوشحال یلیخ دمیکش یقیعم نفس رونیب اومدم شگاهیآزما از

 بدم؟ نیرادو به خبرو نی،ایچجور

 

 دادم امیپ نیرادو به و دراوردم فمیتوک از مویگوش

 "میدار مهمون امشب خونه ایزودب شب زمیعز سالم"

 

 و گرفتم کیکوچ کیک هی و یقناد سمت رفتم و فمیک تو انداختم ویگوش

 پاساژ سمت رفتم

  گرفتم پسرونه ینوزاد جوراب جفت هی آخر در و دمیخر لباس یکل

 

 شکستیم داشت دستام بستم پام با درو و شدم خونه وارد

 و کردم جور جمع گروید هیدایخر بعد خچالی تو گذاشتم کویک رفتم اول

 کویکوچ نامه هی و پسرونه جوراب و شیآزما برگه اتاق تو باال رفتم



 تو امیم من تا امیم دارم من ییبابا سالم نوشتم نامه تو جعبه تو گذاشتم

 دارم دوست یباش مامانم مواظب

 

 اومدم یطوالن دوش هی بعد حمام رفتم و تخت رو گذاشتم رو جعبه

  شدم شیآرا مشغول و کردم سشوار موهامو رونیب

 

 استقبالش رفتم اومد نیرادو که بود نه ساعت بایتقر

 

 زدلمیعز سالم_

 

 ینباش خسته عشقم سالم_

 

  گلم یمرس_

 

 :گفت نییپا آورد صداشو

 

 ؟ هست یک مهمونمون رها_

 

 :گفتم و ،زدمیلبخند

 

  یفهمیم تو ایب_

 



 گذاشتم رو جعبه یصندل رو و گذاشتم بشقاب تا سه و دمیچ شامو زیم

 

 داشت برش و کرد نگاه جعبه به تعجب با اومد و زدم صدا نویرادو

 

 شد درشت چشماش و خوندش درآورد شویآزما برگه اول بازکرد درشو

  برداشت جورابو بعدش بود کرده کپ خوند رو بعدنامه

 

 :.گفت و سمتم برگشت

 ه؟یشوخ رها_

 

 زمیعز رینخ_

 

 برم خوشگلمون بچه تو هیفدا به من یواقعا؟ا_

 

 حاال؟ خوشگله یدونیم کجا از_

 

 نوراالنور شهیم بره که من به_

 شششیا_

 

  کرد بغلم و طرفم اومد و دیخند

 



 بود یعال کارت شدم زیسوپرا واقعا رها خوشحالم یلیخ_

 

 نگفتم یزیچ و دمیخند ینمک

 میگوش که کردمیم خشک موهامو داشتم گرفتم دوش نکهیا از بعد صبح

 کردم برقرار اتصالو بود ناشناس خورد زنگ

 

 بله؟_

 

 رها؟_

 

 یگوش تو دیچیپ یدختر هیصدا

 

 شما؟ بله_

 

 نمتیبب دیبا سحرم_

 

 !!!!سحر

 

 الوووو_

 

 نمت؟یبب دیبا چرا_



 

 کنم روشنت خوامیم یدونینم تو که هست ییزهایچ_

 

 امیب کجا بگو_

 

 مالقات نیا از دینبا نیرادو فقط خوب دختر هی یشد حاال نیآفر_

  کنمیم اس برات آدرسو بشه باخبر

 

 آدرسو دمیکش موهام تو یدست کالفه بود کرده قطع ویگوش!!ممتد بوق

  فرستاد برام

 دختره نیا شیپ برم تا شدم آماده من و گذشت زود یلیخ ساعتا

 زدم خونه از افمیق از تیرضا از بعد بزنم پمویت نیبهتر کردم یسع

  رونیب

 تنها قرمز مانتو و شال هیبا دختر هی شدم کافه وارد دمیرس ساعت رأس

 طرفش رفتم بود نشسته

 :گفتم و فشردم دستم تو فمویک بند

 سحر؟_

 

 ییحرفا نیا از تر عاقل دمید اما یاینم کردم فک خانوم رها به به_

 

 :گفتم و رونیب کردم پرت کالفه نفسمو

 



 شنومیم_

 

 نیرادو با رابطش از کرد خورد کرد نابود منو گفتو گفت و زد حرف

 بود نشونیب که یقیعم رابطه از داشتن باهم که ییها عکس از

 سحر با ازشین رفع هیبرا نیرادو بودم باردار قلو دو من که یوقت یحت

 بوده

 ختیریم اریاخت یب اشکام

 

 :گفت و زد یپوزخند سحر

 

 قبل منه ماله نیرادو چون رونیب یبکش نیرادو یاز،زندگ پاتو بهتره_

 یزد گند یاومد تو بود من ماله یبش جسمش و روح صاحب تو نکهیا

 یچ همه به

 

 لباس یهرچ خونه سمت رفتم رونیب زدم کافه از و اوردمین طاقت گهید

 من دنبال وقت چیه که نوشتم نامه هی واسش چمدون تو ختمیر داشتم

  نگرده

 خورد چشمم که رونیب ومدمیم از،اتاق داشتم بود یجد یلیخ ممیتصم

 زدم خونه از و فمیک تو گذاشتم و داشتم برش مونیعروس عکس به

 .رونیب

 هیها اشک خاطر به بود شده تار دمید روندم و کردم روشن نویماش

  مزاحمم

  دمیرس زود یلیخ بود داده هیهد بهم بابا که یآپارتمان سمت رفتم



  نیرادو بدون دیجد یزندگ هه داخل رفتم و برداشتم چمدونو

 نداشت ارزش برام گهید که ینیرادو

  داد نشون بهم هاشونو رابطه هیها عکس یحت یعوض اون

  نیرادو خورهیم بهم ازت حالم باشه پست انقدر نیرادو شدینم باورم

 که کردم هیگر چقدر دونمینم زدم زار خودم حال به و دمیکش یغیج

 بود برده خوابم مبل کنار همونجا

 

 تماس صدتا از شتریب کردم چک مویگوش شدم بلند خواب از یباکرخت

 بود نیرادو نصفش داشتم رفته ازدست

 

 شد بلند نهادم از آه خچالی سمت رفتم و اونطرف کردم پرت ویگوش

 خاطر به دیبا حداقل دادم سفارش غذا زدم زنگ نبود خونه تو یچیه

 دمیرسیم خودم به شده که  بچمم

 

 بشنوم صداشو خواستمینم یحت گهید دادمیم رد زدیم زنگ مدام نیرادو

 

  زد زنگ بهم سارا

 

 سارا هیچ_

 

 ینگران از میمرد ما ونهید ییکجا تو هست معلوم رها_

 



 دارم اجیاحت ییتنها به_

 

 شهیم ونهید داره نیرادو ییکجا بگو حداقل_

 

 نوشت و شیع به برو حاال یباش ازاد تو تا رفت رها بگو بهش هه_

 برس

 

 هیگر به کردم شروع و نیزم رو کردم پرت قاشقو کردم قطع ویگوش

 کردن

 .سوختیم چشام که بودم کرده هیگر انقدر

  گرفتم دوش و رفتم حمام سمت و شدم بلند ازجام زار یباحال

 به دادم هیتک و نشستم و سرخوردم بود شده بلند دوش ریز هقم هق

  حمام سرد هیها یکاش

 

 ***نیرادو

 

  مرگ یعنی رها بدون خونه نیا شدم وارد و کردم باز خونرو در کالفه

 

 یبو هنوز دمیکش یقیعم نفس شدم وارد و گرفتم شیپ اتاقو راه میمستق

  بود اتاق تو عطرش

 



 ایخدا نهیآ جلو رفتم بودم کالفه بودم دلتنگ بودم یعصبان ییکجا یلعنت

 خوش روز به چرا بدم پس تقاص دیبا االن که کردم یگناه چه من

 ندارم

 

 و کردم مشت دستامو دیترکیم داشت مغزم رفت گذاشت ییهوی رها چرا

  نهیآ تو کوبوندم محکم

 

 اما ومدیم خون داشت دستم تخت رو افتادم من مثله درست شد خورد

  نکردم ییاعتنا

  دمیکش یقیعم نفس و برداشتم رهارو بالش

 

 اما زدم زنگ بهش دوباره  داشتم اجیاحت وجودش به االن چقدر

 .کردم کاریچ من مگه یلعنت برنداشت

 زنگ به کرد شروع قهیچنددق از بعد اونطرف کردم پرت ویگوش

  رهاست فکر،کردم برداشتم عیسر  خوردن

  بود یلعنت سحر اما

 

 سحر یداریبرنم سرم از دست چرا_

 

 :گفت و کرد یا مستانه خنده

 

  عشقم یچطور_

 



 سحر شو خفه_

 

 :گفت و شد یجد صداش

 

 من شیپ اومد رها گمیم یچ نیبب کن گوش یعوض شو خفه خودت_

  نبود تو نفع به اصال که دادم نشون بهش ییزایچ

 

 یلعنت یکرد کاریچ تو_

 

 خوامینم نیرادو یمن مال تو کردمیم دیزودتر،با یلیخ که یکار_

 باشم کیشر گهید یباکس

 سحر یعوض یلیخ_

 

 ؟یدلتنگش یلیخ االن یآخ_

 

 

 .یداد نشون بهش یچ بگو فقط_

 

 

 :گفت و دیخند

 

 هامون رابطه هیعکسا کن فک تو_



 

 کرد قطع ویگوش

 

  زدم ادیفر   داشتم رابطه باتو من مگه رابطه کدوم یلعنت

 .کردمیم داشیپ ،زودتریهرچ دیبا دمیفهم کار،رها لیدل حاال یعوض

 کرد نگاه بهم ینگران با سارا بودم کالفه واقعا ریام خونه رفتم

 

 نیرادو یکارکنیچ یخوایم حاال_

 

 نگرانشم من داد جواب دیشا بزن بهش گهید زنگ هی سارا دونمینم_

 بچمم نگران

 

 باشه_

 

  دادم امیپ بهش خودم نداد جواب اما بوق سه دوبوق بوق هی

 

 حیتوض برات تا بردار تویگوش شده اشتباه یچ همه بگردم دورت رها"

 "نگرانتم یلیخ بدم

 

 

 ***رها

 



 تکون مدام بچم نروزایا کردن هیگر به کردم شروع و کردم یپل آهنگو

 کردن هیگر بود شده میزندگ بودم شده الغر یلیخ خوردیم

 بود کرده داغونم نیرادو

 

 اومد امیپ قهیدق چند از بعد ندادم جوابشو بود سارا خورد زنگ میگوش

 خوندم امشویپ بود نیرادو

 هیچشما با خودم من شده اشتباه یچ گهید مونده هم یحرف مگه یلعنت

 نیرادو بهت لعنت دمید خودم

 

 

 زدم زنگ بهش کردمیم صحبت سحر با دیبا یاز،زندگ بودم شده خسته

 

 یچطور خانوم رها سالم به به_

 

 نمتیبب دیبا_

 

 کجا_

 

  فرسمیم برات آدرسو_

 

 یبا_

 



 چشماشو اومد ساعت مین بعد بودم سحر منتظر و شدم رستوران وارد

 :گفت و ترکوند آدامسشو و چرخوند

 

 شنومیم_

 

 کنم باور دیبا چطور یزد اونروز که ییحرفا اون_

 

 رکردییتغ افشیق کردم احساس

 

 نکن باور یخوایم کن باور یخوایم_

 

 ندارن گرانوید هیخوش طاقت که تو مثله یا هرزه هیدخترا هستن هه_

 

 یکاشت توله نیرادو به یچسبوند خودتو که ییتو هرزه خفه_

 

 کردمیم باور تورو احمقانه هیحرفا دینبا من یا یعوض یلیخ_

 

 رونیب زدم رستوران از

 

 

 ***سحر



 

 زبون من واسه گهید تا کنم آدمش نکبتو دختره نیا بود وقتش گهید

 نکنه یدراز

 عرفان به زدم زنگ

 

 سحر هیچ_

 

 رونیب اومد االن یکن تموم کارو وقتشه_

 

 ***رها

 

 مرد دوتا روترمز زد نیماش هی دمید که رفتمیم راه خودم واسه داشتم

 :گفت و پهلوم رو گذاشت چاقوشو که کنم فرار اومدم  طرفم اومدن

 

 یارباقید نیریم تولت خودتو ای یشیسوارم ای_

 

 نفر کی شدم سوار و دادم انجام گفت که یکار بود زده خی پام دستو

 کردمینم درک واقعا شدم شوکه طرفم برگشت یوقت بود نشسته جلو

 چخبره؟

 

 عمو دختر یچطور_

 



 ازجونم یخوایم یچ_

 وخودت_

 

 یباش یپست آدم انقدر کردمینم فکر واقعا عرفان شو خفه_

 

 افتاد گزگز به صورتم پوست که زد صورتم به یمحکم یلیس

 

  زدمیم غیج و کردمیم هیگر مدام ختیریار،میاخت یب اشکام

 :گفت کالفه میکنار مرد

 

  یزنیم یزر چه اه_

 

 :.گفت  عرفان

 

 کن خفش خب_

 

 نشد بزنم پسش کردم تقال یهرچ گرفت صورتم جلو یدستمال دمیترس

 شدم هوشیب هیثان چند بعد

 

 کیتو بود سرد یلیهواخ و بود ماه بهمن کردم باز چشمامو سرما از

  داشت کیکوچ یلیخ پنجره هی فقط نداشت یچیه که بودم یانبار



 .کنم صحبت تونستمینم سرما از دمیلرزیم خودم به بود خی نیزم

 و بلندشدم خوردینم تکون اصال زده خی شکمم تو بچم کردمیم احساس

 سگ پارس هیصدا خواستم کمک و در به دمیکوب محکم در سمت رفتم

  رفتم عقب و دمیترس بود در پشت اومد

  بمونه زنده بچم که کردمیم دعا فقط زمیبر نداشتم هم یاشک گهید

 

 ****نیرادو

 

 دلشوره نداشتم یخوب حال اصال بود صبح سه دوختم ساعت به نگاهمو

  جونم تو بود افتاده یبیعج

  داد جواب  زدم زنگ رها به و برداشتم مویگوش

 

 رها الو_

 

 غیج داشت من هیرها بود رها هیصدا نکهیا ععه  ومدیم غیج هیصدا

 شد قطع صداش هوی خواستیم کمک و زدیم

 

 الو_

 

 د.اوم سحر هی خنده هیصدا

 مونده؟ زنده بچت االن تا نظرت به باباجون یچطور_

 



 یعوض یخوایم جونم از یچ_

 

 که عرفانو انتقام یزد پس منو که خودمو انتقام رمیبگ انتقام خوامیم_

 ویکس ازخودتون ریغ که نیمغرور یعوض دوتا شما زد پسش رها

  نینیبینم

 

 انتقام خودم از یلعنت باش نداشته یکار رها به  کنمیم خواهش_

 نیب از هم بچمون نیا اگه یدونیم است حامله اون رها چرا یگرفتیم

 بشه باردار تونهینم گهید لون بره

 

  ادیب بوجود هم توله هی اون تو نیب زارمیم من یکرد فک درک به_

 بود؟ یک رها به زد نیماش که دفعه اون یفکرکرد هه

 

 

 جهنم برات ارویدن ادیب سرش ییبال اگه موال به سحر یعوض یلیخ_

 کنمیم

 

 ..ماست شیپ رهاجونت چون کنم دیتهد رو دتویبا من فعال_

 دست رو دست تونستمینم گهید بود شده حس یب بدنم  کرد قطع ویگوش

 کردم فیتعر رو ماجرا همه و سیپل شیپ رفتم بزارم

 کننیم داشیپ عتریسر هرچه که دادن یقلب قوت بهم

 



 بود باردار اونم بود رها نگران همش کردیم یقرار یب یلیخ سارا

 شدیم وارد بهش یعصب فشار یلیخ دینبا

 

 شدن ریپ صدسال مادرش و پدر کردمیم احساس

 

 بود یلعنت منه ریتقص همش کردیم ونمید داشت وجدان عذاب

 

 ****رها

 

 بچم خاطر به نیکن کمکم توروخدا_

 

 بود دستش ینیس داخل اومد عرفان و شد باز یدرانبار

 

 :گفتم و جلوش رفتم

 بچم خاطر به کن کمکم خدا رو تو عرفان_

 

 :گفت و پام جلو کرد پرت رو غذا ینیس

 

  بخور غذاتو شو خفه_

 

 نخورده غذا که بود یروز سه کنم فکر رونیب رفت و زد یپوزخند

 شدم نابود ینیس طرف رفتم بودم



 

 کاسه هی دلم سرد هیهوا اون تو آب وانیل هی و بود خشک نون تکه عی

 خواستیم سوپ

 کردیم درد شدت به هام دنده شده خشک هام استخون کردمیم احساس

 

 دمیفهم االن که نمیرادو حال به بچم حال به خودم حال به زدم زار

 نداشته یریتقص

 

 شدم هوش یب که کردم هیگر انقدر

 ***نیرادو

 

 رفتم و زدن زنگ بهم یاگاه اداره از

 آوردمیدرم بال داشتم دادن بهم که یخبر دنیشن از

 

 به و زدن ردشونو گفتن بودم خبر یب رها از من که بود ماه هی کینزد

 .کننیم داشیپ یزود

 دادم بهش خبرو و سارا به زدم زنگ

 شد خوشحال یلیخ

  شمال بودنش برده ها یعوض خونه سمت رفتم راست هی

 یسرسر هیغذا هی خوردن از بعد داخل رفتم و کردم باز رو درخونه

 بچمون اتاق تو رفتم

 



  نبود رها آخه دمیخد یزیچ یکل براش و رفتم ییتنها خودم

 بودم خبریب ازش من و بود ماهه هشت االن من عشق

 

 سمت رفتم راست هی خواب اتاق تو رفتم

 

 رهارو هیها راهنیپ از یکی لباسا کمد 

 

 . کردم بو قیعم و دمیکش رونیب 

 بود شده تنگ تنش عطر هیبرا دلم

 

 شدمیم ونهید داشتم کنم حسش رمشیبگ آغوشم تو نکهیا واسه

 

  بود سحر خورد زنگ میگوش

 : دادم جواب عیسر

 

 سحر هیچ_

 

 یکن صحبت باعشقت یخواینم_

 

  اومد غشیج هیصدا هوی اومد یم رها هیگر هیصدا

  کردم قطع ویگوش و بستم محکم چشمامو



 کنمیم خفت خودم هیدستا با سحر کشمتیم خودم

 یهرچ اما. بخوابم بتونم تا خوردم مسکن دوتا بود انفجار به رو سرم

  تارمیگ سراغ رفتم و شدم بلند از،روتخت کالفه نشد کردم تالش

  دیباریم برف رونیب زدم خونه از و برداشتمش

 

  کنم گرمش تا بغلم تو رمیبگ رها داشتم دوست االن چقدر که آخ

 روندم باسرعت و کردم عوض رو دنده

 

 یخواستگار از،رها من که ییجا نیاول دمیرس خواستمیم که ییجا به

  کردم

 !تهران بام

 دل مثل درست بود سرد هوا زدن به کردم شروع و برداشتم تارمویگ

  بود زده خی گهید که من

 

 .خوندن به کردم شروع دیکیچ چشمم گوشه از یسمج اشک قطره

 از خورد زنگ میگوش بلندشم اومدم دمیکش یقیعم نفس بودم شده آروم

 شدم شوکه دادن بهم که ییخبرها با دادم جواب عیسر. بود یآگاه اداره

 

  کردن داشیپ شمال سمت روندم و  نیماش سمت دمیدو چطور دونمینم

 داشدیپ من هیرها باالخره

 

 ***رها



 

  دمیکش یغیج کنم تحمل تونستمینم گهید بود دهیبر امونمو درد

 تو اومد سحر و شد باز در

 

 یانداخت راه داد غیج نکبت چته_

 

   بود اومده در میگر

 

  دارم درد من یعوض_

 

 ه؟؟؟ی زنده تولت هنو مگه_

 خورهیم بهم ازت حالم یعوض شو خفه_

 

 یتفاهم چه_

 

 بود شده جمع درد از صورتم برگردوندم ازش رومو

 

 صورتم تو زد پاش با طرفم اومد سحر

 

  دیخند بلند و گفتم یآخ

 



 یبکش نایا از شتریب دیبا تو حقته_

 

 مرده بچم کردمیم احساس وقتا یبعض بود کبود بدنم و تن کل

 

 . من هیبرا بود یدیام نور نیا و خوردیم تکون یگاه اما

 گذاشت پاشو و نیزم رو کرد پرتم شد گنده چشمام خوردم که یلیس با

 شکمم رو

 

  کثافت بهت لعنت یییییییییآ_

 

 :گفت و دیخند

 

 گرفته؟ دردت چته_

 

 بچم پاتو بردار_

 

 .دمینفهم یزیچ گهید و رفت یاهیس چشمام فشرد تر محکم پاشو

 زدم یغیج دمید پام نیب که یباخون کردم باز چشمامو

 

 بچم اااااایخدا_

 



 حتما ومدیم صداشون قهیدق چند از بعد زدمیم غیج و کردمیم هیگر

 کنن تموم کارمو گهید که اومدن

 

 :گفت و سمتم گرفت تفنگشو تو اومد سحر و شد باز در

 

 خانم رها شهیهم هیبرا خداحافظ_

 

 از کردم باز چشمامو تعجب با اومد کیشل هیصدا هوی بستم چشمامو

 شدم شوکه روبروم صحنه دنید

 بود خون غرق و نیزم رو بود افتاده سحر

 

  ومدیم سیپل نیماش ریآژ هیصدا

  دمید نویرادو قهیدق چند از بعد

  دمیخندیم و کردمیم هیگر دمید نمویرادو باالخره من

 

  ،منفوریانبار اون تو اومد سمتم دیدو

 

 ****نیرادو

 

 سحر کشتن از بعد الیو تو برم همراهشون منم تا گرفتم اجازه ازشون

  یانبار اون سمت دمیدو

  دمید تیوضع اون تو ،رهایوقت شد سست پاهام



 

 سمتش دمیدو عیسر دمید پاش نیب که یباخون

 

 زدلمیعز بگردم دورت یاله_

 

 نیرادو_

 

 زدیم صدا اسممو مدام و کردیم هیگر

 

 شد تموم یچ همه میزندگ باش آروم_

 باش آروم

 

 آمبوالنس سمت بردنش و تخت رو گذاشتن و اومدن

 

 کردیم کاریچ نجایا رها هیپسرعمو خوردم جا روبروم یشخص دنیباد

 توو_

 

 یعشق بیرق ینداشت منو دنید انتظار هه_

 یزد گند یچ همه به و یاومد تو بود من مال رها یعوض

 

 



 ***رها

 

 زدم یبلند غیج کیشل هیصدا دنیشن با بود یانبار تو هنوز نیرادو

 اونجا بود رفته عرفان ایخدا

 

 شدم هوش یب و دمینفهم یزیچ گهید

 

 ***بعد ماه سه

 

  شدم تیاذ چشمم تو خورد که نور کردم باز پلکامو هیال آروم

  شدم شوکه سرم باال سارا دنیوباد کردم باز کامل چشمامو

 

 زمیعز یاومد بهوش باالخره_

 

 شدنیچ بچم نیرادو  سارا_

 

 :گفت و زد روم به یلبخند

 

 راحت التیخ سالمه بچت_

 

 نیرادو  سارا_



 

  دیچک چشمش گوشه از یاشک قطره

 

  گفتم و دستم تو شالشورفتم

 

 ه؟یکجا نیرادو بزن حرف سارا_

 سرشم به و خورد ریت نیرادو هیقض اون از بعد گمیم بهت باشه_

 یآورد ایبدن بچتو تو مارستانیب اوردن تونوییدوتا شده وارد یبد ضربه

 رفت خورد سرش به که یا ضربه خاطر به هم نیرادو کما تو یرفت و

 کما تو

 بهوش تو ییکما تو که ماهه سه نیعمرکرد نصف همرو دوتا شما رها

 نیرادو اما یاومد

 

 

  بدم نشون یالعمل عکس چه دونستمینم زد که ییحرفا با

 بچم خاطر به باشم خوشحال دونستمینم

 

  خودم حال خاطر به باشم ناراحت

 

 نمیرادو خاطر به

 



 بابام و مامان دنید با شدم مرخص مارستانیب از هفته کی از بعد من

  بودن شده ریپ یلیخ اونا  بودم متاسفم خودم برا

 بود رفته من به چشماش رنگ اما بود باباش شکل دمید پسرمو

 

 ***بعد چهارسال

 

 ایارش ؟ییکجا ایارش_

 

 :گفت بچگونش بازبون و رونیب اومد مبل ریز از

 

 نجامیهم من یمامان بله_

 

 دادم جواب خورد زنگ میگوش

 

 نیرادو جانم_

 

  گلم یچطور خانما خانم سالم_

 

 عشقم خوبم_

 

 چطوره گلم پسر_



 

 سوزونهیم شیآت داره خوبه گلم پسر_

 :گفت و کرد یبلند خنده

 

 خوشگلمون پسر اون تو هیفدا به من_

 انیجر در گفتم رونیب میبر قراره شب گفت و زد زنگ ریام زمیعز

 . یباش

 

 ؟یایم یک تا تو زمیعز باشه_

 

 گهید ساعت سه تا نفسم امیم_

 

 یندار یکار باشه_

 

  حمام رفتم ایارش با نیبارادو یخداحافظ از بعد

 رستوران سمت میرفت و شد حاضر و اومد نیرادو

 

  اومد لبم رو یا لبخندگنده ها بچه دنیباد

 بودن شده فرزند دو صاحب ریام و سارا

 

 داشت خوشگل هیکوچولو دختر هی آوا و بود باردار نایال



 

 شام ها بچه با گفت و گپ از بعد کنن یباز برن میفرستاد هارو بچه

  آوردن

  خورهیم بهم داده حالم کردم احساس که خوردم قاشق چند

  آوردم باال بودم خورده یهرچ و سیسرو سمت دمیدو عیسر

 

  در به بود داده هیتک دستشو و اومد نیرادو

 

 یکنیم نگام ینطوریا چرا نیرادو هیچ_

 

  من یفسقل جوجه_

 

 لیگور یخودت جوجه_

 

 :گفت و دیخند بلند

 

 ؟یشد ینطوریا تو چرا هی خوشمزه یلیخ غذا گمیم رها_

 

 :گفتم و نیزم رو کوبوندم باحرص پامو

 

 نننیییرادووووو_



 :گفت و دیخند

 

  رهااااااا_

 

 یشیم بابا یدار دوباره کنم فکر شاهکارت اون واسه   نمک یب_

 

 :گفت و شد گنده چشمام

 

 نـــــــه_

 

  گهید شهیم نیهم یکن جور جمع خودتو یتونینم یوقت بله_

 

 ؟ یمطمئن رها_

 

 مطمئنم بله_

 

 محوطه تو میرفت رونیب میاومد سیسرو از

 

  نبود رونیب چکسیه

  شمیم بابا دارم من واقعا رها_

 



 ستین ما پسر ایارش انگار یگیم یجوری یوا_

 

 چرا دونمینم داره فرق یکی نی،ایول هست چرا_

 

 :گفتم و ،زدمیلبخند

 

 شدم تو هیچ عاشق من یدونستیم نیرادو_

 

 شنیم من عاشق همه معلومه_

 

 ینفس به اعتماد چه اوفففف_

 

 یشد من هیچ عاشق برم قربونت_

 

 قشنگن هم کنار دایسف اهیس همه نیرادو یدونیم شدم چشمات عاشق_

  انویپ هیها هیکالو مثله پاندا مثله

 

 :گفتم و شبش رنگ به هیچشما تو زدم زل

  چشمات مثله_

 

 :گفت و کاشت لبام رو یقیعم بوسه



 

 من زیچ همه دارم دوست یلیخ_

 

 ★انیپا★


