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 یه نفس عمیق کشیدم به زور نگاهم رو از روی رویای دوسال ام برداشتم ..

 از جام بلند شدم و با صدای رسا گفتم :آیین معتمد  هستم .

 راغ نفر  بعدی تا رسید به بانوی قصه گوی زندگیم استاد سر تکون داد و رفت س

 به تپش قلبم در این دوسال ..

 با آرامش از جاش بلند شد و با صدای بلند گفت :شهرزاد حسینی هستم .

استاد محمودی، اشکان صولتی هستم راهش ادامه داد :میدونید که جایگزیناستاد یه ممنون گفت به 

 اطره هم برای من و هم برای شما باشه  بریم سراغ درس  امیدوارم روز های خوب و پر از خ

 حسابی عقب هستید ..

 کتاب هاتون رو باز کنید لطفا ! 

 کتابم رو باز کردم 

 استاد شروع به درس دادن کرد  دست زیر چونم گزاشتم و خیره شدم به تخته 

 بعد از دو  ساعت کالس خسته کننده اخالق  از جام بلند شدم 

 ر رفت بیرون ..شهرزاد از د

 با دو خودم رو رسوندم بهش  نگاهم کرد وایستادم تا حالم جا بیاد با مکث گفتم :من جزوه رو 

 امروز کامل ننوشتم امکانش هست جزوتون رو بهم قرض بدید ؟!

 با متانت همیشگی سر تکون داد و گفت: البته 

 جزوه رو از داخل کیف اش درآورد  و گرفت سمتم ...

 م سرم رو انداختم پایین و زمزمه وار گفتم :ممنون ..با مکث گرفت

 صدای خواهش میکنم ریزش رو شنیدم ...و بعد از اون صدای قدم های که ازم دور میشد و من 

 مثل همیشه مات اون هماهنگی زیبا  تو راه رفتنش شدم 

 با کمی مکث رفتم داخل حیاط نشستم روی صندلی ..

 قرار گرفته سرم رو برگردوندم  یاشار بود .با حس اینکه دست کسی روی شونم 

 سر تکون دادم که در جوابش سالم داد ، نشست کنارم و با خنده گفت :چه خبر از  اقا آیین ؟
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 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم :آروم صحبت کن مگه تو این بچه هارو نمیشناسی مثل موش های 

 فضول گوشه کنار 

 دانشگاه رو پر کردن ..

 به  اطراف کرد و گفت: راست میگی ها .. یاشار یه نگاه

 آروم  زدم روی پاش  و گفتم :پ ن پ   تو راست میگی ..

 بود بلند شدم و رو به یاشار گفتم: میرم شرکت دیر نرسم یه وقت .. 4یه نگاه به ساعت کردم 

 سر تکون داد  و گفت به سالمت .

 ار برگشتم ..در جواب حرفش تشکر کردم  اومدم برم که باز با صدای یاش

 با خنده سوییچ ماشین اش رو پرت کرد طرفم و گفت:  الزمش ندارم ببر ..

 هوا بارونیه  یه وقت دیدی ماشین گیر نیومد .

 دست گزاشتم روی پیشونیم و گفتم :چاکرتیم داداش 

 دوییدم سمت جایی که ماشین یاشار پارک بود ، سوارش شدم و به سمت شرکتی که توش کار 

 کت کردم . میکردم حر

 ماشین رو پارک کردم و رفتم باال منشی  بخش ظهر پشت میز بود ..

 با خستگی سالم دادم .

 یه سالم سر سری داد از جاش بلند شد و گفت: ریس گفتتن مدارک رو درست کنی  و واسشون 

 ببری ..

 سر تکون دادم  که  سریع خداحافظی کرد و رفت 

 رتب میکرمشونشروع به خوندن کردم و بر اساس شماره منشستم پشت میز مدارک رو برداشتم ، 

 با صدای آقای حسینی سرم رو بلند کردم 

بلند شدم با سر سالم داد و رو به پسر جوون که کنارش وایستاده بود گفت: ایشون آیین هستن منشی 

 به بعد .. 4.5

 به پسر که با قیافه پکر  به باباش نگاه میکرد نگاه کردم 
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ده سبحان  تو این چند ماهی که منی برگشت سمت من و گفت؟ آیین ایشون هم پسر بنکه آقای حسین

 نیستم ایشون ریس شرکت ..

 سر به زیر انداختم  و یه بله آروم گفتم ...

 پسره با غر غر گفت: آخه  پدر من  رو چه به مدیریت من نمیدونم دو ، دوتا چند تا میشه اونوقت 

 ین بزرگی ...شما میخواید بشم ریس جای به ا

 باباش با اخم کوبید روی شونش و گفت یاد میگیری 

 بعد از آشنایی وارد اتاق رئیس شدن ، 

 نشستم روی صندلی و دوباره با مدارک مشغول شدم 

 کردم .. بعد از اینکه تمام شد تو قفسه ها مرتبشون

 از بیکاری کتابی که تو کیفم بود رو درآورم و شروع به خوندن کردم 

 ن کتابی که خوندم با این که کتاب نوجوون بود اما بهش عالقه داشتم تنها کتابی هستش که بهتری

 بار خوندمش 40شاید بیش از 

 دوباره به جلد کتاب که بزرگ نوشته شده بود دنیای صوفی نگاه کردم 

 بازش کردم  شروع به خوندن  کتاب  کردم 

 سایل هام رو جمع کردم بود و 8تا شب هر کار مونده بود انجام دادم ساعت 

 کوله پشتیم رو برداشتم 

 و گفتم :ببخشید میشه من برم،   رفتم سمت اتاق آقای حسینی در زدم یه بفرمایید گفت :وارد شدم

 خوابگاه میبنده تا نیم ساعت دیگه 

 آقای حسینی سر تکون داد و گفت: میتونی بری 

 بارونی میومد هوای پاییزی بود و به قولیه ممنون گفتم رفتم بیرون حدس یاشار درست بود عجب 

 دخترا دونفره....

 سوار ماشین شدم 

 باز بارون و باز تحمل شلوغی خیابان ها 
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 یه پوففف کشیدم گوشیم رو که زنگ میخورد رو از روی صندلی برداشتم یاشار بود 

 یه بله گفتم که گفت :..کجایی؟ بابا یه ربع دیگه میبنده خوابگاه .

 ساعت کردم و گفتم :تو ترافیک .یه نگاه به 

 با مکث یه زود باش گفت و قطع کرد. 

 گوشی رو انداختم  روی صندلی بالخره خیابان باز شد یه زره تند تر از حد معمول رفتم ..

 ماشین رو دم خوابگاه نگه داشتم پیاده شدم و دوییدم سمت ورودی ...

 طبقه باال  خداروشکر هنوز در باز بود وارد سالن شدم و   رفتم

 در رو زدم بعد از چند دقیقه آرش درو باز کرد رفتم داخل زد روی شونم و گفت؛ به به آقای 

 مشغول 

 بابا تو خسته نمیشی 

 با خنده کولم رو روی صندلی انداختم و گفتم جنازه ام بابا خسته چیه ؟

 یاشار خندید و گفت :خوب حقته چرا به خودت انقدر فشار میاری ..

 و ندادم ولی در عوض گفتم :واسه امتحان خوندید ؟جوابش ر

 محمد طاها لبش رو آویزان کرد و گفت: خوندم ولی در همون حال به نامزد گرامی اس ام اس 

 میدادم ..

 رد زن دارو چه به  درس و دانشگاهیاشار با خنده بالش رو پرت کرد سمتش و گفت ؛حقته آخه یه م

 زلی عاشق هم بودیم نامزد کردیم وگرنه هم اون داره درس محمد با اخم گفته :خبه خبه من نا

 هم من .. نهمیخو

 آرش یه بله گفت و ادامه داد :من در عوض همه اینا خوندم داداش تو چی ؟

 نگاهش کردم و با مکث گفتم: ای   بگی نگز من  که سر کار بودم  زیاد نشد بخونم ..

که نمیخوام که  17یا  18رو پر کنم تو ورقه نمره  10االن میشینم یه زره میخونم حداقل فردا باالی 

 رو بگیرم از سرم زیادیه  11با وضع درس خوندن من 

 یاشار با زاری گفت: من کم تر از معدل  ب بیارم بابا نصفم میکنه ..
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 با اخم گفتم: عمو زیادی حساسه دانشگاه نمره قبولی بیاری حله دیگه قرار بر کشتن خودمون که 

 نیست ..

 اشار شونه انداخت باال و چیزی نگفت ..ی

 آرش در حالی که میرفت سمت آشپزخانه )منظورش همون یه تیکه ای که وسایل آشپز خانه رو 

 میزارن (

 گفت: شام خوردی آیین ؟

 کسل یه نچ گفتم.. 

 نگاهم کرد یعنی میخوری سر به معنی نه تکون دادم ..

 ولی کال فقط با حرف اهل دختر اینا نبود بر عکس به آرش نگاه کردم پسر خوبی بود شیطون بود 

 یاشار  که شیطنت داشت ..

 محمد طاها هم که نامزد داشت .

 و مثبت ترین بینمون همون آرشه منم که دل دادم 

 کتابم رو درآوردم نشستم روی تخت سر سری نگاه میکردم که حداقل بتونم از هر سوال یه چیزی 

 جواب بدم 

 وندن  آقای هاشمی  که از نیشابورنمیدونم چه مشکلی داشتم ،که موقع درس خ هیچی نمیره تو مخم

 اومد مشهدو

 کل داستان های اونا میومد تو مخم جز درسی که دارم میخونم 

 یه چیزی خورد تو سرم برگشتم دیدم یاشار با خنده میگه نخون بابا پوکید  اون مغزت هیچی نمیره 

 تو مخت 

 ترس به حدی خونده که لنگت نزاره ..فردا آرش کناری خودته ن

 به  آرش که داشت قهوه درست میکرد نگاه کردم که با چشمک گفت: شری جونت میرسونه دیگه 

 کتاب کنارم رو پرت کردم سمتش و گفتم اسمش رو درست بگو شری چیه ؟

 اسمش شهرزاد ..
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 محمد  با چشای گرد شده گفت: اوه اوه رسوم منفجر میشود 

 :  ببند محمد با حرص گفتم

 به یاشار نگاه کردم  دیدم نگاهم میکنه سر تکون دادم و گفتم: تو دیگه چه مرگته ؟

 با بی خیالی سر تکون داد و گفت :به آخر عاقبت این عشق بی سر ته فکر میکنم ،که هیچی نمیشه 

 آخرش از من به تو نصیحت پسر عمو جان ...

 دفعه چندمه ؟با اعصبانیت گفتم: به تو ربطی نداره این 

 یاشار با پوزخند گفت :اون دختر کجا تو کجا چی از خودت داری ؟

 تومان چی از خودت داری ؟! 400تحقیر نمیکنم واقعیت رو میگم تویی که حقوقت 

 با حقوق به این کمی میخوای دختری که الی پر قو بزرگ شده رو خوشبخت کنی ؟

 بشه .. داداش زدی به کاهدون اون دختر  نزار دهنم باز

 با حرص گفتم :باز بشه چی میخوای بگی ؟

 اونم صداش رو بلند و گفت: نزار بگم چند دفعه دیدمش سوار  ماشین یه پسر شد ..

 نزار بگم پسره هزار مرتبه سر تر از تو بود ..

 که تو جلوش جوجه ای اصال ..

 میدونم دختر بدی نیست ...

 مال تو نیست نمیشه و نخواهد شد  خیلی هم خوبه دل دادی ولی فراموش کن شهرزاد

 با بهت نشستم روی تخت و گفتم :دروغ بدی گفتی ..

 با تاسف سر تکون داد و گفت :نه به جان مادرم نه دروغ نگفتم ...

 آیین بکش بیرون به دردت نمیخوره  تویی که نه مادر داری نه  پدر نمیدنش به تو 

 به یه بچه یتیم .. دختری که تو بهترین شرایط بزرگ شده رو نمیدن

 چیه آرش این آقا باید بفهمه چهارصدای داد آرش که اسمش رو صدا میکرد بلند شد  ...با داد گفت: 

 روز بعد این خانوم ازدواج کرد نزنه غش ضعف بکنه 

 بلند شدم کوبیدم تخت سینش و گفتم ؛ تورو سننه ، هان به تو چه من تا آخرش میرم اون دخترم  
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  میشه مال خودم

 یاشار پوزخند زد ..

 حرفی نزد و با همون پوزخند نگاهم کرد ..کاپشنش رو برداشت اومد بره که محمد گفت: کجا 

 میری؟!

 محمد رو کنار زد و رفت بیرون نشستم روی تخت 

 که صدای آرش بلند شد ...

 آخر با این عشق سر یکیتون میره به باد 

 حرفی نزدم 

 -یاشار

 ش رو گرفتم گوشیم رو درآوردم و شمار

 بعد از بوق چهارم جواب داد 

 صدای ظریف اش لبخند روی لبم آورد 

 با همون لبخند گفتم  از خوابگاه زدم بیرون سبحان هست بیام پیشتون ؟

 ناز خندید و گفت :رو سر ما جا داری.. 

 گوشی رو گزاشتم داخل جیبم ..

 اومدم برم که نگهبان گفت: دیگه نمیتونی بیای ها ..

 ون دادم و سوار ماشینم شدم و به سمت خونشون حرکت کردم ...سر تک

 بعد از نیم ساعت رسیدم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم ...

 زنگو  زدم که صدای سبحان تو ایفون پیچید بیا تو آق یاشار ...

 دوییدم تو ..

 بی ؟!شهرزاد در رو باز کرد یه لبخند زدم موهای فرش رو تو دستش پیچوند و گفت :خو

 سر به معنی آره تکون دادم... 

 که صدای سبحان اومد، به به آقا یاشار خوبی ؟!
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 یه آره گفتم خودم رو پرت کردم روی کاناپه و به چشای خوشگل شهرزاد خیره شدم ...

 سبحان رفت باال 

 برگشتم سمت شهرزاد که گفت: این پسر عموت..

 با اخم گفتم آیین ؟! 

 همون امروز جزوه اخالق رو ازم گرفت  با حرص چشام رو روی هم سر تکون داد و گفت: آره 

 گزاشتم و گفتم :بهش رو نده 

 ساله هم کالسی  هستیم  چیزه بدی ازش ندیدم  2با ابروی باال رفته نگاهم کرد و گفت 

 کالفه گفتم : وقتی میگم رو نده یعنی نده چرا دیگه با من بحث میکنی ..

 گفت: باشه.. لباش رو غنچه کرد و با حرص

 سبحان اومد پایین که به  شهرزاد اشاره کردم چیزی نگه  که پی به رابطمون نبره ..

 باصدای سبحان برگشتم به سمتش 

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت :چی میخوری ؟

 چشام رو بستم و گفتم ؟قهوه در حالی که صداش دور تر میشد گفت: چرا زدی بیرون ؟

 فتم :طبق معمول دعوا با اون پسر عموی عتیقه ام ..با پوزخند صدا دار گ

 بعد ازچند دقیقه برگشت که چشام رو باز کردم نشست روی کاناپه بادی کنارم و گفت: اذیتش نکن 

 آه بچه یتیم میگرتت ها ..

 با چشم غره گفتم: ول کن توروخدا تو هم سبحان ..

 تکون دادم به معنی چیه که گفت: اون حرفی نزد که نگاهش کردن دیدم با اخم نگاهم میکنه سر 

 پسر آزارش به کسی نمیرسه ، نمیدونم تو و پدرت چرا انقدر با اون بدبخت بدید 

 گناهش تنها اینه که خانوادش مردن یا اینکه در سطح ماها نیست ...

 کالفه نشستم تو جام و گفتم :سبحان جان ول کن ..

 با چیزی که گفت برگشتم سمتش 

 کت ما کار میکنه میدونی تو شر
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 با صدای بلند گفتم :نهههه 

 ساله نمیدونی  2ایندفعه اون با پوزخند گفت: یعنی 

 سر به معنی نه تکون دادم  نفسش رو داد بیرون و حرفی نزد 

 به شهرزاد نگاه کردم که بی حوصله بلند شد و گفت: من میرم بخوابم ..

 سبحان سر تکون داد و شهرزاد رفت باال ..

 بعد از یه زره صحبت رفتیم تو اتاق سبحان و خوابیدیم ما هم 

 با صدای سبحان چشام رو باز کردم نشستم تو جام یه اوفف  گفتم  یه ساعت دیگه امتحان شروع 

 میشد 

 بلند شدن سریع لباسام رو پوشیدم در حالی که میرفتم پایین رو به سبحان گفتم ؛برم خوابگاه لباسام 

 رو عوض کنم 

 بردارم  برم دانشگاه سر تکون داد کتابام رو

 دقیقه خودم رو رسوندم به خوابگاه در باز بود رفتم باال در رو زدم  10دوییدم بیرون تو 

 در باز شد نگاه کردم ببینم کی باز کرده دیدم آیینه 

 سر به معنی سالم تکون دادم 

 حرفی نزد و از جلوی در رفت کنار 

 ردم  کتابام رو برداشتم برگشتم دیدم آیین داره درس میخونه رفتم داخل  آروم لباسام رو عوض ک

 در حالی که کاپشن رو درست میکردم تو تنم گفتم :بیا با من بریم 

 سرش رو آورد باال و گفت: وایستا حاظر بشم ..

 سر تکون دادم بلند شد یه شلوار لی با پیرهن سفید پوشید از روشم یدونه پیرهن لی 

 جذاب تره ...باید بگم که از من 

 کوله پشتیش رو برداشت و برگشت سمت من و گفت: بریم سر تکون دادم رفتیم پایین 

 سوار ماشین شدیم 

 ساکت بود و من به این ساکت بودنش عادت داشتم آیین عوض شد از وقتی خانوادش رفتن ...
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 کل دنیای آیین هم رفت وقتی که خانوادش رفتن و فهمید باباش کلی قرض داره ..

  17وقتی همه دار ندارشان رو فروخت تا قرض های باباش رو بده  آروم شد از اون آیین شیطون 

 ساله هیچی نموند 

 شد یه پسر ساکت آروم  منزوی کاری به کار هیچ کس نداشت ...

 تا وقتی پای شهرزاد به زندگی هر دومون باز شد ..

 آیین هیچ جوره قابل توجیح نبود  وقتی بعد از آیین فهمیدم دل دادم ، عاشق شدنم  بعد از

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم :درس خوندی ؟!

 دستش رو گزاشت زیر چونش و گفت :خوندم ..

 در حد همین یه کلمه من آیین رو دوست داشتم اما این عشق ....به روزی فکر میکنم که اگه آیین 

 بفهمه چی میشه 

 اره دیوونه میشه چه برسه به واقعیتش ..همین االن از فکر اینکه شهرزاد با کسی باشه د

 گوشیم زنگ خورد رو به آیین گفتم: میشه بدیش ؟

 :بی حرف گوشی رو از روی داشبورد برداشت و داد دستم بابا بود دکمه اتصال رو زدم و گفتم 

 سالم بابا 

 ؟سالم داد و گفت: خوبی 

 با لبخند گفتم: خوبم شکر خدا 

 ؟ن چی یه نفس عمیق کشید و گفت؛ آیی

 بی تفاوت گفتم :مثل همیشه 

 یه آهان سر سری گفت و ادامه داد زنگ زدم حالتون رو بپرسم فقط  برم دیگه 

 با مکث گفتم: خداحافظ 

 گوشی رو گزاشتم تو جیب کاپشن ام 

 ماشین رو تو پارکینگ نگه داشتم پیاده شدیم 

 ر میام آیین اومد بره سر کالس برگشتم سمتش و گفتم :من یه زره دیر ت
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 زیر لب یه باشه گفت و رفت ..

 -آیین 

 رفتم سر کالس هنوز استاد نیومده بود سرگرم خوندن شدم 

 یه نفر که خیلی آشنا بود که شده بود همه  وجودم سرم رو بلند کردم که با صدای 

 چشام از بی خواب قمی بود  یه دست کشیدم روی چشام ..

 سمت شهزاد نگاهم کرد جزو اش رو گرفتم سمت و گفتم :رو از داخل کیفم برداشتم  و رفتم  جزو

 ممنون ..

 خیلی کمکم کرد یه لبخند ملیح زد و گفت :خواهش کنم خوشحال شدم که به دردتون خورد ..

 زمزمه وار تشکر کردم  و برگشتم سر جام ...

 آرش و محمد هم اومدن و چند دقیقه بعد از اونا یاشار اومد ..

 س یه سالم داد ..و شروع کرد به پخش کردن ورقه هااستاد اومد داخل کال

 ورق رو گرفتم یه نگاه سر سری انداختم اکثرا بلد بودم ..

 شروع کردم به جواب دادن 

 رو میشدم  16همه رو که نوشتم یه نگاه به جواب هام انداختم 

 رو درآوردم بلند شدم و برگم رو گرفتم سمت استاد از کالس رفتم بیرون از جیبم بسته سیگارم 

 آتیش اش زدم و یه پک ازش گرفتم تکیه دادم به صندلی و دودش رو بیرون دادم ..

 یاد مامان افتادم اگه بود حتما میگفت: بخون بورسیه بشی ..

 بخون  ال بشی بل بشی...

 با خودم گفتم مامان االن به امید کی بخونم هومم عشقم تو یا بابا ؟

 ساله که جز تحقیر شدن چیز دیگه ای بلد نیست ... 22 کار درست حسابی ام چیم یه پسر

 یه پک دیگه از سیگارم زدم با صدای یاشار سر بلند کردم نگاهش کردم که گفت نکش این رو ..

 بود  10یه ول کن بابا گفتم به ساعت نگاه کردم کالس بعدی ساعت 

 سیگار رو خاموش کردم و انداختم تو سطل آشغال 
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 ه چیزی که نباید رو دیدم آروم آروم عقب رفتم و گفتم :دروغه برگشتم سمت یاشار ک

 امکان نداشت ..

 این امکان نداشت ....

 این....

 باورم نمیشد! اون که رو به روی دانشگاه پرید بغل یه پسر شهرزاد من باشه ..

 حالت تهوع گرفتم..  دوییدم سمت دست شویی ..

 بشه اما تمام نشدنی بود  یاشار شونم رو گرفت و عق زدم و از ته دل خواستم هر چی عشق تمام 

 منو برگردوند سمت  خودش  با مکث گفت ؛خوبی نه خوب نبودم تحملم تمام شده بود سرم گزاشتم 

 سال دوباره  صدای گریه بلندم ، بلند شد .. 5روی شونه یاشار و از ته دل گریه کردم بعد از  

 -یاشار 

 کرد بغض کردم دستم گزاشتم روی کمرش و گفتم: آروم باش باورم  نمیشد آیین داشت گریه می

 آروم باش ..

 تا تک زبونم اومدم که بگم داداش  اما نتونستم 

 چقدر بینمون  فاصله افتاد  بود 

 کی من انقدر بد شدم که صدای گریه آیین رو بشنوم و راستش رو نگم ..

 و گرفت که با ترس گفتم خوبی آروم سرش رو بلند کردم و گفتم :آروم باش توروخدا سرش ر

 یه آره زیر لبی گفت 

 در دست شویی باز شد برگشتم دیدم آرشه 

 با بهت گفت :چی شدی آیین ؟

 اشاره کردم یعنی حرفی نزنه 

 آروم سرش رو تکون داد و نگاهش رو با غم به آیین دوخت 

 سرش رو بلند کرد و گفت: پس راست بود آره راست میگفتی 

 وقت نمیتونم همیچن چیز های رو بدم به شهرزاد معلومه من هیچ 
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 اما چیکارکتم دوسش دارم  دارم  به خدا دوسش دارم

 آرش با ناراحتی نگاهم کرد و من ته چشماش خوندم اگه میتونستم بلند بهم میگفت نامرد تنها کسی 

 که خبر داشت 

 ز کالس بعدی و سرکارت رو به آیین نگاه کردم لبم رو گاز گرفتم و گفتم بیا بریم خوابگاه امرو

 نرو ..

 بهم نگاه کرد و من از چشای ترش بغضم گرفت دست سردش رو گرفتم ..

 چرا باید هر دومون عاشق یه نفر بشیم دست روی چشام کشیدم که آرش گفت: بیا ، بیا بریم منم 

 نمیرم کالس ..

 رفتیم سمت ماشین من که آرش گفت :من با ماشین خودم میام ..

 دادم سوار ماشین شدیم  به قیافه بغ کردش که به بیرون خیره شده بود نگاه کردم  سر تکون

 به شوخی گفتم: آقای رسوم شاید داداشش باشه ..

 نتونستم اینو نگم 

 برگشت و زل زد تو چشام و اروم گفت :یعنی میشه ؟

 ؟با زور یه لبخند زدم و گفتم:  اره چرا نشه ..

 صندلی و چشاش روبست دم خوابگاه نگه داشتم وگفتم: پیاده هیچی نگفت سرش رو گزاشت روی 

 شو 

 پیاده شدیم،  رفتیم باال 

 -آیین

 بود بلند شدم که آرش گفت :کجا ؟ 4ساعت  

 بی حال گفتم: سر کار ..

 یه لباس سر سری پوشیدم که یاشار گفت :بمون امروز رو نرو 

 ت سمتم دستش رو رد کردم ویه نمیخواد گفتم اومدم برم یاشار سویچ ماشینش رو گرف

 یه ممنون گفتم  
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 دوییدم پایین وایستادم تو ایستگاه تا اتوبوس بیاد 

 نشستم روی صندلی دستم رو زیر چونم گزاشتم و به بیرون خیره شدم 

 چی شد که رسیدم به اینجا منی که پدرم قول یه ماشین خوب واسه دانشگاهم رو داده بود 

 م چرا رسیدم به اینجا منی که تک پسر خانوادم بود

 چرا مغازه آتیش گرفت چرا باید خانواده من هر دو اونجا باشن 

 چی میشد بچه میشدم 

 همون زمانی که با بابا فوتبال بازی میکردم همون زمانی که  بابا به رابطه منو مامان حسود ی 

 میکرد 

 با بغض زمزمه کردم بابا یادته گفتی  عاشق بشم ، شدم ولی ببین ..

 نمیتونم در حدش  باشم ..

 راست میگه یاشار دختری که با سانتافه بیان دنبالش یه پسر بی پول رو میخواد چیکار 

 کجایید که بینید رفتم همون رشته ای که دوست داشتید ..

 دقیقه رسیدم .. 10اتوبوس اومد سوار شدم و نشستم روی صندلی بعد از 

 پول اتوبوس رو حساب کردم و پیاده شدم 

 دقیقه دیر کرده بودم دوییدم  داخل  شرکت در رو باز کردم  5

 منشی ساعت قبل رفته بود نشستم روی صندلی ..

 در اتاق ریس باز شد سبحان اومد بیرون بلند شدم و سالم دادم 

 سر تکون داد و گفت: اومدی دیر کردی ؟

 بیای که بفهمم چیکار کنمزیر لب شرمنده گفتم که گفت مهم نیست دست تنها بودم گفتم حداقل تو 

 وگرنه از من هیچی بر نمیاد

 آروم خندیدم و چیزی نگفتم 

 اومد جلو و گفت: چند سالته 

 ...22سرم رو آوردم باال و گفتم: 
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 سر تکون داد و گفت: آیین بودی دیگه

 سر تکون دادم که گفت :رشته چیه ؟

 با مکث گفتم :وکالت ؟

 ؟ابرو داد باال و گفت: پس آقا وکیلی 

 با لبخند آروم گفتم: هنوز که چیزی معلوم نیست 

 حرفی  نزد و گفت: میای کمکم ؟ 

 سر تکون دادم و پشتش داخل اتاق شدم

 های شرکت های ادریس  و آریا بود نقشه ها رو  که گزاشت روی میز یه نگاه انداختم بهشون نقشه

 نگاهم کرد که گفتم خوب چی بگم من چه کمکی ازم بر میاد ؟

 رو خاروند و گفت! بابا گفته اینارو بفرستم واسه شرکت ها قرارداد هاشم امضا کنم نمیدونم سرش 

 باید چیکار کنم ...

 خندیدم دستم رو کشیدم روی لبم و گفتم :قرارداد هارو تنظیم میکنی میدی حساب دار شرکت اون 

 ین میره قراداد هارو امضا و پر میکنند بعدش با پیک نقشه هارو میفرستی هم

 نگاهم کرد و با چشای گرد شده گفت: بلدی ها ...

 آروم خندیدم و گفتم: بابام شرکت مهندسی داشت یه چیزایی سرم میشه ..

 باور باال داد و گفت: داشت ؟

 سالم بود فوت کردن  17سر تکون دادم و گفتم: 

 سالگی از کار های شرکت سر در میاورد ی  17ایدفعه دیگه واقعا گیج گفت :تو 

 آروم گفتم: عالقه داشتم پیش بابا زیاد میرفتم ...

 کمکش کردم به ساعتم یه نگاه کردن و گفتم من برم خوابگاه  8یه آهان گفت و دیگه ادامه نداد تا 

 میبنده 

 سر تکون داد و گفت برو خداحافظ 

 خداحافظ گفتم دوییدم پایین بعد از چند دقیقه اتوبوس اومد خداروشکر به موقع رسیدم 
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 خوابگاه  رفتم باال در زدم طاها  باز کرد تا منو دید  گفت: خوش اومدی خسته نباشی ..

 در حالی که مرسی گفتم  وارد اتاق  شدم 

 نشستم روی تخت آرش و یاشار سالم دادن جوابشون رو دادم که آرش گفت: خوبی؟

 نفس عمیق کشیدم و گفتم :اره 

 یاشار با لبخند گفت: خداروشکر 

 سر نمیاوردم یه روز خوب یه روز بد از یاشار 

 نمیدونم دوستمه ، دشمنمه یا یه پسر عموی ساده 

 بلند شدم از یخچال کوچولو ی که شریکی خریده بودیم آب برداشتم ریختم داخل لیوان 

 رفتم نشستم روی تختم ...

 خیر این از داخل کیفم لپ تاپم رو دراوردم هر چی داشتم از زمانی هستش که بابا بود یادش ب

 لپ تاب واسه کارنامه دوم دبیرستانم بود

 از فکرش یه لبخند روی لبم اومد  روشنش کردم ...

 که با صدای آرش سرم رو برگردوندم در حالی که با گوشیش سر گرم بود گفت؟ آیین بیا فلش رو 

 چند تا فیلم باحال دوستم ریخته بریز واسه خودت 

 پ تاپم وایستادم تا باال بیاره بعد از چند ثانیه باال آورد فلش رو از دست اش گرفتم  زدم به ل

 به فیلم ها نگاه کردم یه چند تا عاشقانه بود با ترسناک 

 ریختم اش رو لپ تابم 

 فلش رو گرفتم سمتش و رو به طاها گفتم: پاور پوینت استاد صالحی  رو انجام دادی

 ن مرد درآوردم . .و یاشار دنبالش رو سر به معنی آره تکون داد و گفت: من درباره حقوق ز 

 گرفت و گفت: جالب بود من خوندم تو درباره چی در میاری  آیین ..

 با مکث گفتم: در باره حق حضانت بچه ..

 ره  از چایی اش  خوردذآرش یه 

 و گفت :باید جالب  باشه 
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 ساعت انجام دادم 2پوینت  هم تو  خندیدم و گفتم چی بگم واال  بقیه پارو

 ار هامو که انجام دادم  لپ تاب اینام رو جمع کردم  بچه ها خوابیده بودن...ک

 بود، اون پسر قیافش رو ندیدم چونرو تختم دراز کشیدم به سقف تخت باالیی خیره شدم  یعنی کی 

 فاصلمون دور بود ...

 خدایا من دوسش دارم کرمت رو شکر!  کاری کن بهش برسم ..

 برد با صدای یاشار که میگفت بیدار شو انقدر فکر کردم که خوابم 

 د شو نبل

 خداروشکر امروز دانشگاه نداشتیم ...

 میرفتم شرکت .. 12چشام رو مالوندم امروز باید ساعت 

  ؟با هم  صبحانه رو خوردیم دیدم طاها داره وسایل اش رو جمع میکنه رو بهش گفتم :کجا

 امزد بازی بکنم بیام با خنده گفت: میرم یزد فردا بر میگردم برم یه ن

 ره باشه ...ذ: فقط مراقب باش یه آرش با خنده گفت

 با خنده گفتم :ای دهنتو آرش ..

 قهقهش بلند شد و گفت :مگه دروغ میگم 

 یاشار  تو فکر بود 

 قند رو پرت کردم طرفش و گفتم :چته اخوی ...

 نگاهم کرد و گفت :هیچی امروز میری شرکت؟

  10میرم االن تازه  11تم: اره به ساعت نگاه کردم و گف

 سر تکون داد از پشت میز بلند شد 

 آرش اشاره کرد که چشه 

 به عالمت نمیدونم سرم رو تکون دادن ..

 محمد طاها خداحافظی کرد و رفت 

 یه پیرهن طوسی پوشیدم با شلوار سفید یه کاپشن سیاسی هم از روش پوشیدم ..
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 شاری که نگاهم میکردیه دست کشیدم تو موهام برگشتم سمت یا

 گوشیم و از روی تخت برداشتم  

 و گفتم :از صبح پکری چته ؟

 با ابروی باال رفته گفت: مطمعنی حالت خوبه !؟یعنی خیلی راحت  اون صحنه رو 

 پریدم وسط حرفش و گفتم :

 اگه داداشش باشه که هیچی اگه دوستش باشه هر دختری یه شیطنت های داره 

 م مال خودم بکنمش ...من اگه بخوام میتون

 نمیدونم چرا ولی یه ترس مبهم رو تو چشای  درشتش دیدم ...

 با صدای لرزون گفت: اگه نتونی 

 با یه لبخند آروم گفتم: میتونم یادت که نرفته خودت گفتی مهره مار دارم ...

 ستش بخندش به تلخی  پوست گردو هیه لبخند زد و اروم سرش رو تکون داد اما جرا حس کردم ل

 چشام رو باز بسته کردم و گفتم :میخوای بمونی اینجا ؟

 به آرش نگاه کرد و گفت :شاید بریم بیرون 

 سر تکون دادم خداحافظی کردم دوییدم پایین ..

 حوصله اتوبوس نداشتم یه تاکسی  گرفتم دم شرکت پیاده شدم رفتم باال ...

 ل کردم که روی میز گزاشته بودن رو تکمینشستم پشت میزم  کامپیوتر رو باز کردم  پرونده های 

 در اتاق ریاست باز شد و سبحان اومد بیرون بلند شدم و گفتم :سالم ..

 با ذوق گفت: ای جان آمدی بیا بیا بریم به من بگو چیکار کنم ..

 سال سن  شبیه بچه ها بود .. 24این پسر منو به خنده مینداخت با 

 یم که زنگ میخورد نگاه کردم شماره یاشار بود سر تکون دادم و گفتم: باشه به گوش

 یه ببخشید گفتم و جواب دادم 

 جانم یاشار 

 سریع گفت :میریم استخر میای ؟
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 با خنده گفتم: برادر سر کارم ..

 بی حوصله گفت :مرخصی بگیر ،،

 نمیشه گفتم 

 که گفت: اکی بای 

 در حالی که میزش رو مرتب میکرد گفت: خوبی !

 ه خوبم ..آروم گفتم :ار

 نشستم کنارش  دیدم خیره هستش به به یه نقشه ..

 انقدر زار زل زده بود که انگار باید سخت ترین کار جهان رو میکرد ..

 از قیافش خندم گرفت نقشه رو برگردوندم  سمت خودم و گفتم :خوب االن چی شده ؟

 که تغیر آتی  توش بدن دست گزاشت زیر چونش و گفت: اینارو از شرکت السا فرستادن  واسه این

 آخه من که بلد نیستم 

 اینو که گفت زدم زیر خنده زد رو دستم و گفت: درد نخند راه حل بده 

 به خودم مسلط شدم و تکیه تکیه گفتم :آخه  پسر اینو که تو نباید تغیر بدی مهندس های شرکت باید 

 یر بدن ...یتغ

 با دهن باز گفت :واقعا ؟

 دوباره خندیدم  به صندلی تکیه دادم و

 کنار شقیقش رو خاروند و گفت: خوب حاال به کی بدمش..

 نقشه رو برداشتم و گفتم :من میدم زیاد به فکرت فشار نیار ..

 اومدم برم که گفت: میتونیم دوستای خوبی واسه هم باشیم نه ؟

 برگشتم سمت و گفتم: امیدوارم ..

 قه مهندس های شرکت رو چک کردم که ببینم با لبخند نگاهم کرد رفتم بیرون از روی میزم ور

 مهندسی که  این نقشه رو کار کرده کیه ..

 اسمش رو که خوندم 
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 نا مهندس داخل یه اتاق  4رفتم سمت  قسمت مهندس ها در زدم که یکی گفت: بفرمایید رفتم داخل 

 بودن 

 ساله بود 45سالم دادن و گفتم: آقای اصحابی ، اصحابی که یه مرد 

 انم آیین جان ..گفت :ج

 رفتم جلو نقشه رو گزاشتم جلوش و گفتم: نقشه شرکت السا هست واسه تغیر کردن یه جاهایی  

 برش گردوندند  کار شماست دیگه 

 یه نگاه به نقشه انداخت و گفت :السا دو ؟

 سر تکون  داد و گفت: آره خودم کشیدم اکی تغیر میدم اما اینا که کار رییس ؟!

 بعضی کار ها رو من انجام میدم خندیدم و گفتم 

 یه موفق باشی گفت و لبخند زد .. 

 از اتاق اومدم بیرون در اتاق سبحان رو زدم که گفت : بفزمایید 

 باز کردم و گفتم: منم  کاری داشتی صدام کن 

 سر تکون داد

 در بستم  و برگشتم سمت میزم ....

 با دیدن شهرزاد به قدری شکه شدم سرگرم کار ها بودم که در باز شد سرم رو برگردوندم 

 که چند ثانیه با مکث نگاهش کردم اما سریع به خودم اومدم و گفتم :سالم ..

 نگاهم کردو

 گفت :سالم  پس آیینی که نمیزاره سبحان لنگ بمونه تویی ؟

 با اوردن اسم سبحان  یه درد بدی پیچید تو سرم ...

 سر به زیر انداختم و گفتم :من کاری نمیکنم 

 چیزی نگفت سبحان اومد بیرون با دیدن شهرزاد گل از گلش شکفته شد و گفت :

 به به  شری جون دیدی آیین رو ؟

 شهرزاد سر تکون داد و گفت :آره هم کالسیمه ..
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 سبحان یه لبخند زد و با شهرزاد رفتن داخل اتاق ..

 زدم فکر کردم خودم ی که به یاشارنشستم روی صندلی آروم دستش گزاشتم روی سرم  و به حرفا

 به اینکه 

 به دستش بیارم مطمعن بودم ...نه نبودم ..

 فقط واسه اینکه کم نیارم جلوش  گفتم ...به دستش میام 

 آروم یه دست به سرم کشیدن رفتم داخل آبدار خونه و رو به آقا محمد گفتم: مسکن دارید ؟!

 با تعجب گفت: میخوای چیکار پسر ؟!

 و گفتم :درد میکنه  سرم دست گزاشتم روی سرم 

 سر تکون داد از یخچال یه قرص درآورد و به یه لیوان آب گرفت سمتم یه ممنون گفتم 

 قرص رو گزاشتم تو دهنم آروم از روش آب خوردم و به این فکر کردم اون پسری که بغلش کرد 

 سبحان بود آره ماشین سبحان رو تو پارکینگ دیده بودم 

 همون سانتافه بود 

 گیج میرفت نشستم روی صندلی که آقا محمد با ترس گفت : پسرم خوبی میخوای بری خونه ؟ سرم

 یه لبخند لرزون زدم و گفتم: خوبم چیزیم نی ...

 یه آهان گفت و ادامه داد :من برم بیرون کاری داشتی صدام کن 

گزاشتم داخل کابینت با لبخند آروم سرم رو تکون دادم بعد از رفتن اون بلند شدم لیوان رو  شستم و 

... 

 یه دست به پیشونیم کشیدم و رفتم بیرون ..

 نشستم پشت میز  با صدای  اقای مهدوی مهندس شرکت  سرم رو آوردم باال 

 چند تا نقشه گزاشت جلوم و گفت: اینارو شماره گزاری کن بر اساس حروف 

 ببرش واسه آقای حسینی ..

 عد از اینکه رفت بر اساس حروف های شرکت ها دسته سر تکون دادم دادم و گفتم :جشم حتما  ب

 بندی کردم شون 
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 بلند شدم رفتم سمت اتاق سبحان با مکث در زدم 

 با بفرمایید اش وارد اتاق شدم و اول از همه چشم به شهرزادی

 خورد که نشسته بود رو پای  سبحان 

 چون فامیلی هاشون یکی یه نفس عمیق کشیدم یه چیزی به ذهنم خطور کرد شاید داداشش باشه 

 هست 

 یه تو ذهنم گفت :پسر عموش هم میشه باشه 

 رفتم جلو که شهرزاد بلند شد از روی پای سبحان و سالم داد   سرم تکون دادم به معنی سالم

 نقشه هارو گزاشتم روی میز 

 ار رو به سبحان گفتم: این هارو من شماره گزاری کردم شما بده حساب داری خودش میدونه چیک

 کنه ...

 در حالی که نگاهش به نقشه ها بود گفت: باشه 

 با صدای شهرزاد زیر چشمی نگاهش کردم که گفت: سبحان  من میرم با الی قرار دارم 

 سبحان بلند شد و گفت :خوش باشید از ما هم یادی بکنید 

 شهرزاد سر تکون داد و سمت من گفت :خداحافظ 

 تم: خدا به همراهتون آروم چشام رو باز بسته کردم و گف

 با یه لبخند رفت بیرون 

 سبحان نشست تو جاش به نقشه ها یه چشم گردند و گفت: خوبه مرسی 

 سر تکون دادم و گفتم خواهش میکنم 

 هر چی کار بود انجام دادم  و بعد از خبر دادن به سبحان رفتم سمت خوابگاه  8رفتم بیرون تا 

 م آرش درو باز کرد ..رسیدم خوابگاه رفتم باال در رو زد

 زد روی شونم و گفت :خسته نباشی پهلوون ..

 خسته یه ممنون گفتم.. 

 نشستم روی تخت یاشار با لبخند گفت :خوبی ؟!
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 زیر لب خوبم گفتم و باز فکرم به شهرزاد رفت ..

 یاشار بلند گفت: چایی میخوری ؟!

 با لبخند گفتم: ممنون میشم ..

 الری و به عکس شهرزاد خیره شدم عکسی که قایمکی گرفتم تا بشه گوشیم رو درآوردم رفتم تو گ

 یار شب روزم ...

 یه لحظه فکر کردم اگه مال من نشه چی میشه ؟

 چیکار میکنم؟

 مغزم کار نمیکرد عصبی به پوفف گفتم با حس دست یکی روی پام از فکر دراومدم دیدم ارش 

 با لبخند آروم اش گفت: چی شده تو فکری ؟

 گفتم: میترسم ؟! با مکث

 دستم رو گرفت و گفت؟ از جی داداش؟

 با بغض که نمیدونم از کجا اومده بود گفتم از ، از دست دادنش ...

 صدای آخ یاشار اومد برگشتیم سمتش و صدای داد آرش بلند شد

 چیکار کردی با خودت  بلند شدن رفتم سمت یاشار که آب جوش ریخته بود روی دستش ، دستش 

 و رو به آرش گفتم برو کرم سوختگی رو از کیفم بردار  رو گرفتم

 سریع رفت به یاشار نگاه کردم و

 گفتم: چته چی شدی ؟

 نگاهم کرد دلم لرزید از اشکت تو چشماش یاشار چش بود 

 آرش کرم رو آورد ازش گرفتم درش رو باز کردم یه زره زدم روی دستش 

 است کجاست آخه ؟!آرش یدونه کوبوند تو سر یاشار  و گفت :تو حو

 یاشار با  صدای ، گرفته گفت: خوبم 

 بلند شد از جاش اومد بره بیرون دستش رو گرفتم  پرتش کردم روی تخت و گفتم: کدوم گوری 

 میری چته !؟
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 نگاهم کرد و گفت :هیچی ... هیچیم نیست ..

 ارش دستم رو گرفت از پشت و گفت: بزار بره ..

 شت و دویید بیرون یاشار بلند شد کاپشنش رو بردا

 به آرش نگاه کردم که با لبخند  تلخ گفت مگه دفعه اولش این دیوونه بازی ها از یاشار بر میاد هر 

 هفته سیماش اتصالی میکنه 

 چیزی نمیگم به رو با رو خیره میشم ...

 -یاشار 

 از خوابگاه رفتم بیرون نشستم تو ماشین نتونستم طاقت بیارم زدم زیر گریه 

 یکی قراره بشه هر دومون عاشق شیم تا پای جون ...خدایا 

 ایین ترس داره  ، ترس اینکه از دستش بده کوبوندم روی فرمون  و داد زدم :چقدر پستم من ...

 چقدر اشغال هم من ....

 آیین داره میسوزه تو آتیش این عشق اون وقت من خیلی راحت عشق بازی میکنم ....

 شیدم زیر بینیم ماشین رو روشن کردم یه دست ک

 داشتم خمار میشدم ...

پوزخند زدم  منی که یتیم بودن آیین رو تو سرش میکوبم مگه پدر شهرزاد به یه پسر معتاد میدتش 

... 

 دست گزاشتم روی شقیقم گوشیم رو از روی 

 داشبورد برداشتم..  شماره که میخواستم رو گرفتم بعد از چند دقیقه 

 و گفت بله ؟ صدای سامان تو گوشی پیچید 

 که با بم گفتم: داری ؟

 با مکث گفت: چی شیشه ؟!

 دستم رو روی فرمون مشت کردم و گفتم :اره 

 صدای نفس عمیق اش رو شنیدم  و بعد از اون گفت: بیا ویال همه جمع هستن همونجا بسازمت ..
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 م باشه گفتم گوشی رو قطع  کردم دم بانک نگه داشتم پیاده شدم از عابر پول برداشت

 نشستم تو ماشین سرم گیج میرفت  رفتم سمت ویال ...

 ماشین رو نگه داشتم پیاده شدم و رفتم سمت در زنگ رو زدم 

 نفر بودن  6بعد از چند لحظه باز شد رفتم داخل 

 همه به معنی سالم سر تکون دادم 

 آروم سالم دادم ...

 رو به سامان گفتم: حالم بده سامان 

 اره برم پیش دوست دخترم  بده همراهم باشه ...فقط بده بسازم فردا قر

 سر تکون داد و گفت؛ بشین بیارم واسط  پولش  

 عصبی پریدم وسط حرفش و  گفتم :پولش مهم  نیست 

 با صدای یه پسر که روی کاناپه نشسته بود سرم رو برگردوندم با پوزخند گفت :بچه پولدار بی 

 درد 

 ؟چرا خودت رو به این روز انداختی 

 با پوزخند گفتم: خودت واسه چی اینجایی 

 در حالی که سیگارش رو دود میکرد گفت : سامان بهم بدهکار 

 رو راحت داشت به قیافش نمیخوره معتاد باشه حرفی نزدم بعد از چند  30به قیافش نگاه کردم 

 دقیقه سامان اومد ....

 م داخلش سامان پایپ  و شیشه رو آورد  پایپ رو برداشتم شیشه رو ریخت

 رو به مرضیه که داشت هروئین میکشید گفتم: رد کن بیاد فندک  رو انداخت سمتم  برش داشتم و 

 گرفتم زیر پایپ  و کشیدم 

 حالم داشت جا میومد  بعد این پایپ رو جمع کردم بینیم رو کشیدم باال دست گزاشتم زیر بینیم 

 به خودم اومدم  خودم رو پرت کردم روی کاناپه تا حالم جا بیاد کم کم

 به آسمان نگاه کردم  آروم گفت: خوبی ؟!
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 سر تکون دادم 

 گل میکشی؟!:با صدای  الناز برگشتم سمتش 

 آروم نه گفتم که سامان گفت :بزن بری هوا یه چند ساعتی چیزی نفهمی ؟!

 پول چیبا حرص گفتم :نه به این یکی هم دیگه نمیخوام معتاد بشم بابا داره شک میکنه میگه انقدر 

 کار  میکنی...

 سامان با پوزخند گفت: اوفف بدم میاد از بابا های گیر 

 خسته گفتم گیر نیست  صالحم رو میخواد 

 سامان لیوان مشروب رو گرفت سمتم و  گفت: برو دادا

 وللش خانواده 

 مشروب رو گرفتم ازش یه سر دادم باال

 م گفت :بکش باحالهبه  یک سال نیم پیش فکر کردم وقتی با ساسان آشنا شد

 کشیدم و االن نزدیک به دوساله که معتاد این آشغالم وقتی نمیکشم 

 مغزم از کار میوفته از خود بی خود میشم 

 نفهمیدم چی شد که تو این گیر دار با دونستن این که آیین عاشق شهرزاد منم عاشقش شدم دل بستم 

 به مهربونیش از طریق سبحان نزدیکش شدم 

 ه سامان گفت :کجا برگشتم سمتش و  گفتم :نمیدونمبلند شدم ک

 کیف پولم رو در آوردم و گفتم :چقدر شد ؟! 

 تومان  500نگاهم کرد و گفت با این یه بسته  مواد رو  داد دستم و گفت : میشه 

 تا تراول شدی دراوردم و گرفتم سمتش  5

 ازم گرفت و گفت :عاشق خوش قولیتم با پوزخند از کنارش رد شدم 

 سوار ماشین شدم 

 رفتم سمت  خونه سبحان اینا 

 رسیدم زنگ رو زدم صدای خواب آلود سبحان تو ایفون پیچید 
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 کالفه گفتم: منم یاشار باز کن 

 در رو زد رفتم داخل 

 به سبحان که تازه چراغ هارو روشن کرده بود سالم دادم که گفت: تو اینجا این موقع شب باز با 

 ن اینکه اجازه بده من حرف بزنم گفت: خدایی خیلی پسر آقایی تو چرا آیین دعوات شده و بدو

 باهاش نمیسازی هللا اعلم ..

 با حرص گفتم: نه حال خوابگاه نداشتم زدم بیرون ..

 یه آهان گفت و ادامه داد بیا تا بد خواب نشدم بخوابیم 

 رفتیم باال  در اتاق مهمون رو باز کرد و گفت :خوب بخوابی 

 تم و رفتم روی تخت ممنون گف

 -آیین 

 از خواب بیدار شدم  بلند شدم به تخت یاشار نگاه کردم هنوز نیومده بود ..

 لباسام رو برداشتم و رفتم داخل حمام ..

 یه دوش سریع گرفتم صدای آرش میومد  حول رو پیچیدم دورم، خودم رو خشک کردم و بعد 

 لباسام رو پوشیدم ..

 هم افتاد گفت :عافیت  آقا یاشار هنو نیومده ..رفتم بیرون نگاه آرش تا ب

 سر به معنی نه تکون دادم ، آرش چند بار خواست چی بگه آخرش مثل اینکه پشیمون شد ..

 داشت میرفت سمت تختش که دستش رو گرفتم و گفتم :چی میخوای  بگی ؟

 لبش رو گاز گرفت و گفت: حرکات یاشار عادی نیست 

 با اخم گفتم :یعنی چی ؟!

 لبش رو جویید و گفت :حس میکنم حالش خوب نیست یه چیزی داره اذیتش میکنه ..

 ره فکر  کردم و با مکث گفتم: مثال چی؟!ذیه 

 کالفه دستش رو از دستم درآورد و گفت: چی میدونم تو پسر عموش هستی  ببین چه مرگشه ..

 البته کار امروز و دیروز نیست ها حال یاشار خیلی وقته قاطیه...
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 و حالیت نیست انقدر پرتی تو این عشق که از حالش خبر نداری آیین ت

 لبم جوییم و گفتم :من چیکار میتونم بکنم ؟!

 آرش  یاشار  از من خیلی وقته دور شده از همون زمان که اومدیم  تبریز دور شده 

 من یاشار رو نمیشناسم  خیلی وقته ..

 اد  :بیا صبحانه بخوریم  تختم مرغ میخوری ؟!ازش چیزی نگفت اما بعد از چند ثانیه ادامه د

 رفتم جلوش و گفتم: بشین من درست میکنم یه باشه گفت ..

 نشست که گفتم :چقدر امروز خلوته نه یاشار نه طاها ..

 آرش در حالی که از چایی میخورد گفت :اوهوم 

 راستی میدونی دانشگاه اردو واسه شیراز گزاشته.. 

 هیتابه و گفتم: واقعا چه خوب منم میرم حال هوا مون عوض بشه ..تخم مرغ شیکوندم تو ما

 آرش سر تکون داد تختم مرغ رو گزاشتم روی سفره نشستم کنار سفره 

 یه زره واسه خودم کشیدم که  در زده شد بلند شدم باز کردم  یاشار بود ..

 اومد داخل  در بستم و گفتم: سالم واجبه پسر عمو

 سر تکون داد 

 با حرص گفت :باز چته ؟!که آرش 

 یاشار لباش رو داد جلو و گفت : هیچی ام نیست یه روز تعطیل جان من نپیچید بزارید بخوابم 

 آرش بالش کنارش رو پرت کرد سمت یاشار و گفت: بکپ ..

 یاشار خودش رو پرت کرد روی تخت نشستم پشت سفره بعد از خوردن صبحانه سفره رو جمع 

 کار که نمیری ؟ کردیم که آرش گفت: سر

 ظرف هارو گزاشتم تو ظرف شویی و گفتم: نه 

 برگشتم سر جام  به یاشار که خوابیده  بود نگاه کردم شبیه بچه ها میخوابید همیشه یه بالش هم 

 میگرفت تو دستش 

 نشستیم  روی زمین که آرش گفت: چیکار کنیم  جمعه هستش میپوسیم که تو خوابگاه بمونیم 
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  10بگیر بخواب تازه ساعت با خنده گفتم :

 یه باشه گفت و رفت تو جاش ولی من  خوابم نمیومد  به تقویم روی میز نگاه کردم و با صدای که 

 کمتر از جیغ نداشت گفتم :مگه فردا یلدا هست 

 و صدای داد یاشار بلند  آرش با صدای خواب آلود گفت :ببند دهنتو  من با یلداشون قهرم مهساس

 شد 

 شو خوابیدم ممم آیین خفه 

 مظلوم نگاهش کردم و گفتم :خوب بابا  غلط کردم 

 دیگه نخوابید پاشید بریم وسایل بگیریم واسه فردا ..

 و آرش هم بلند شد و  شبیه قصاب سر کوچه  یاشار غر غر کنان بالش رو گزاشت روی سرش

 نگاهم کرد جوری که من حس کردم 

 فقط یه اره واسه نصف کردنم کم داره 

 لبخند ملیح زدم و گفتم: خوب حوصله منم سر میره  یه

 آرش با خنده سر تکون داد  بلند شد بالشش رو برداشت و پرت کرد سمت یاشار که مستقیم خورد 

 تو سرش 

 صدای داد یاشار بلند شد 

 میکشمت آرش 

 بلند شد اومد بره سمت آرش که سرش گیج رفت خواست بیوفته دادم زدم  آرش ،یاشار 

 و سریع زیر بازوی یاشار رو گرفت نشوند روی تخت و گفت: خوبی  برگشت

 ؟چته تو 

 یاشار  بینیش رو باال کشید و گفت هیچی سرم گیج رفت من برم دست شویی ..

 آرش با نگرانی نگاه کرد و چیزی نگفت 

 بلند شد یه چیزی از جیب پالتوش برداشت جوری که ما نبینیم و رفت داخل دست شویی

 یقه گزشت که آرش گفت: آیین یه بویی بدی نمیاد ..یه چند دق
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 بو کشیدم و گفتم :بو کریستال )اسم دوم شیشه (

 آرش با اخم گفت: تو خوابگاه ؟!

 بی خیال شونه انداختم باال و گفتم :حتما یکی از پسرای خوابگاه هستش دیگه 

 تو خوابگاه هر غلطی میکنن کشیدن کریستال که چیزی نیست 

 دقیقه یاشار دراومد .. 2فت بعد از آرش چیزی نگ

 رفت سمت کیفش  چیز هایی که برداشته بود گزشت سر جاش برگشت سمت ما 

 و گفت :چیزی شده ؟!

 آرش بی خیال گفت: بو شیشه میومد حتما کار یکی از پسرای دانشگاه 

 به تاسف سر تکون دادم و گفتم :چرا زندگی شون  رو نابود میکنن

 کنن بجه بزرگ میکنن بعد با هزار تا امید میفرستند دانشگاه واسه خودشون پدر مادر ها جون می

 کسی بشن 

 اونوقت بعضی  ها  ای شکلی خودشون رو نابود میکنن 

 و رو به ما ادامه داد پاشید حاظر بشیم بریم  آرش یه واقعا گفت

 یرهن قرمز با شلوار سفیدشار که پبلند شدم یه پیرهن سفید پوشیدم با کاپشن  سیاه شلوارم سیاه به یا

 پوشیده بود نگاه کردم و با لبخند گفتم: به به  آقای خوشتیپ 

 بی روح خندید 

 رفت سمت یخچال آب رو برداشت و سر کشید که داد آرش بلند شد نکن بچه سر نکش

 یاشار بی حوصله گفت: ولم کن و باز ما موند یم که چیکار کردیم  مگه 

 با ماشین من بریم یه باشه گفتیم ..رفتیم پایین که آرش گفت: 

 رفتیم جایی که پارک شده بود و سوار دنای  آرش شدیم 

 بعد از چند دقیقه آرش جلوی یه آجیل فروشی نگه داشت ..

 با هم پیاده شدیم که یاشار گفت :طاها واسه یلدا  نمیاد ؟

 به خوشگل ناناس گفت: یلدا نه د بفهمید من باهاش قهرم مهسا خو آرش چپ چپ نگاهش کرد و
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 با دست کوبیدم پشت کلش و گفتم :تو ادم نمیشی ؟!

 یه هی گفت و ادامه داد واال نمیدونستم حوری های بهشتی هم آدم میشن 

 یاشار ادا رو در آورد و گفت: جون عمت حاال جوابمو رو بده ..

 ما ترجیح میدن آرش به توجه به یاشار سمت من گفت :نخیر ایشون بودن کنار نامزد گرام رو به 

 صبح  بلیط داره 4فردا شب با هواپیما میاد ساعت 

 یاشار سر تکون داد رفتیم داخل ..

 ره وسایل خریدم گزاشتیمشون داخل ماشین که یاشار گفت: بریم کیک هم بگیریمذیه 

 آرش با ذوق گفت  :من سفارش میدم شما  نیاید اومد بره دستش رو گرفتم و گفتم :هوی توله نری 

 چیز بگیری به کشتنمون بدی .. یه

 زیر چشمی نگاهم کرد و گفت: زیادی حرف میزنی ضعیفه 

 با چشای گرد شده گفتم: آرش 

 صداش رو بم کرد و گفت: هان خوشم باشه خوشم باشه  دیگه نشنوفم تو کار بارم دخالت کنی 

 قهقهم وسط خیابان رفت هوا و با مکث صدام رو زنونه کردم وگفتم :

 قامون تاج سرم  امر ، امرشماست ..شرمنده آ

 ارش با حالت دل ضعفه گفت: آخ من قوربون اون ش کشیدنت برم ضعیفه 

 یاشار زد تو سرش و گفت :دلقک برو

 بعد از چند دقیقه آرش اومد سوار ماشین شدیم 

 که آرش گفت :بریم یه چیزی بخوریم گرسنمه ..

 با یاشار باشه گفتیم 

 ت: بچه ها مامانم واسم رفته خاستگاری ..بعد از چند دقیقه آرش گف

 با لبخند گفت: کی هست این خانوم خوشبخت 

 لب جلو داد و با بی میلی و یه جورای غمگین  گفت: یکی از دختری محله خوشم نمیاد ازش به 

 مامان میگم گوش نمیده که دختره از اونایی که زیر آبی کار میکنه
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 ادر من مگه قبول میکنه میگه یکی رو زیر سر داری  اصال چند بار خودم دیدمش با پسر  حاال م

 واسه همین بود سر هانی 

 اذیت میکردی 

 بغض کرده بود 

 یاشار با ناراحتی گفت :خوبی 

 سر تکون داد و ادامه داد :

 میخوام اگه یشه یکیتون امتحانش بکنید بلکه من ضبط کنم این ننم دست از سرم برداره یکی نیست 

 سالمه  40ن بگه انگار م

 سالمه  22بابا فقط 

 نگاهش کردم که یاشار گفت: من که نمیتونم  دوست دختر دارم ..

 آرش زل زد تو چشام 

 به چشای مظلومش نگاه کردم  

 آرش مظلوم بود واقعا هیچی نمیدونست سر تکون دادم و گفتم: باشه شمارش رو بده ..

 گونم رو بوسید و گفت :عشقی داداش نفس 

 اشین رو پارک کرد رفتیم داخل خندیدم م

 تا پیتزا سفارش دادیم  نشستیم روی صندلی آرش رو بهم گفت: فرستادم واست شمارش رو .. 2

 یاشار با شیطنت گفت: شمارش رو از کجا داری

 آرش کالفه گفت : مامان داده میگه برو باهاش صحبت کن پوفف ...

 آیین ببینم چیکار میکنی ..

 و گفتم :اسمش؟!تکیه دادم به صندلی 

 در حالی که با گوشیش ور میرفت  گفت :نازنین زهرا ..

 بعد از چند دقیقه غذا هارو آوردن خوردیم و رفتیم خوابگاه نشستیم که گفتم :بیاید ببینم چیکار 

 میکنیم با این نازی خانوم 
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 دور هم نشستیم 

 دقیقه جواب داد بله  گوشیم و درآوردم شمارش رو گرفتم و گزاشتم رو ایفون  بعد از چند

 دست گزاشتم زیر چونم و گفتم :ای جان چه صدای ملوسی داری نازی جون ..

 یاشار از خنده پاچید آرش دست گزاشت جلو دهنش 

 دختره با مکث گفت: شما ؟

 کمی فکر کردم که چی بگم و بعد با مکث گفتم :امم یه آشنا اسمم سام آشنا بشیم ..

 خوبم ها راضیت میکنم 

 ببینیمهمو 

 انگار راه اومده بود با عشوه گفت: که این طور بچه کجایی  دست گزاشتم رو دهنم و گفتم :یزد 

 اون باال مال ها 

 صدای اوه مای گاد اش اومد 

 زیر لب یه کثافت پول پرست زمزمه کردم 

  ؟با مکث گفت: عزیز خوشحال میشم آشنا بشم کجا ببینیم همو

 ؟تو میتونی بیای تبریز گفتم من دانشگاهم تبریز هست 

 آرش با چشم های گرد شده نگاهم کرد 

 دختره با مکث گفت: که این طور ببین سام من بابام قراره فردا بیاد تبریز باهاش میام یه سر 

 میبینمت اگه مد نظر بودی اکی میشیم 

 بای 

 بط کردی ؟ضو قطع کردم رو به آرش گفتم :بیا گوشی ر

 گفتم :فردا که اومد برو ببینش چند تا تیکه بارش کن بزار بیا  سر تکون داد که با پوزخند

 آرش ولو شد و گفت :ایول داری آیین عشقی به موال ..

 با خنده گفتم: پاشو جمع کن خودت رو بابا...

 آرش بلند شد ، نشست جاش ولی یهو دوباره پخش زمین شد 
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 با تعجب گفتم آرش چه مرگته !!

 م پایین سرم خیلی درد میکرد ، بلند شدم از کشو یه بسته قرص یه هیچی گفت سرم رو انداخت

 برداشتم 

 از داخل کاور اش یدونه درآوردم  و با یه لیوان آب خوردم

 یاشار  نگاهم کرد و گفت: سرت درد میکنه؟؟

 آروم سرم رو تکون داد ، یه نفس عمیق کشیدم و رفتم نشستم کنار شون 

  ؟جانم چی شدی بی حال گفتم سرم درد میکنه:ت که گفسرم رو گزاشتم روی پای آرش 

 ؟دستش رو گزاشت روی شقیقم و گفت: چرا داداشم 

 که گفت :چته بریم دکتر سرتیاشار اومد کنارم دستم رو گرفت و بلندم کرد با تعجب نگاهش کردم 

 چرا انقدر درد میکنه 

 ین زود یا راحت  نمیشید.با خنده گفتم هیچی بابا نترسید سرطان اینا ندارم،  از دستم به ا

 یاشار و آرش هم زمان گفتن:کوفت این چه حرفیه 

 خندیدم از داشتن همچین دوستای  به خودم میبالیدم، یاشار خوب بود اما بعضی اوقات ....

 تا شب حرف زدیم و خندیدم .

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

 خون از هر دوی مامن و گفت: تو ب همگی نشستیم  روی زمین، آرش دیوان حافظ رو گرفت سمت

 یه لبخند آروم زدم ، کتاب رو ازش گرفتم و بازش  کردم  بهتر میخونی ،

 یه نگاه به شعر انداختم و با مکث شروع به خوندن کردم 

 (4حافظ)

 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

 شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش

 موعــــد دیــدار کــــجاستآتش طــور کـــجا 
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 هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد

 در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست

 آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند

 ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاستنکــــته

 و هـــزاران کــــار استهـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــ

 کـــار کـــجاست...مـــا کـــجاییـــم و مـــالمـــت گـــر بـــی

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

 حافظ  سرم رو بلند کردم که ارش با لبخند گفت: خیلی صدات خوبه آرامش میده 

 یاشار با خنده گفت: کم هندوانه بده زیر بغلش

 گفتیم : نهههه آرش در کیک رو برداشت که منو یاشار با هم 

 اما آرش با لبخند ملیح نگاهمون میکرد .

 روی کیک بزرگ ، نوشته شده بود ، مهسا مبارک 

 یاشار افتاد به جون آرش و گفت: من تورو میکشم آخه احمق این چیه ؟

 آرش با یه لحن حسرت بار گفت:من همیشه خواستم متفاوت باشم 

 یم حاال بیاید یه عکس الکچری واسه اینستا بگیر

 خندیدم ، عکس رو انداختیم . 

 یاشار تو گوشیش بود ، یه پسته طرفش پرت کردم و گفتم :حاجی به کی اس میدی ؟

 زیر لب یه هیچکی زمزمه کرد 

 کیک رو بردیم هر کدوم سهممون رو برداشتیم 

 ه ازش خوردم طعم توت فرنگی  میداد ذریه 

 شد  3ی ساعت انقدر حرف زده بودیم و خندیده بودیم  نفهمیدم ک

 دیگه هممون از خستگی در حال مرگ بودیم 

 رو تختم دراز کشیدم گوشیم رو برداشتم عکسامون رو گزاشتم تو اینستا  و زیرش نوشتم همیشه 
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 خواستیم متفاوت باشیم اینم از کیک مهسا ی ما تو خوابگاه 

 ز دست  این آرش بعد از چند دقیقه کلی پیام یلدا مبارک و استیکر خنده کامنت گزاشتن ا

 از خواب پاشدم  به جای طاها نگاه کردم اومده بود اما نفهمیده بودیم.

 یه پیرهن آبی با شلوار لی پوشیدن کاپشن و کولم رو برداشتم و رفتم پایین.

 منتظر اتوبوس موندم بعد از چند دقیقه  اومد سوار شدم وقتی  رسیدم اومده بود 

 بعد از دوسال یعنی میتونم 

 جلو نگاهم کرد  وبا مکث گفت: سالم   رفتم

 یه نفس عمیق کشیدم و جوابش رو دادم 

 در ادامه حرفم گفتم ؛میشه باهاتون صحبت کنم 

 به ساعتش نگاه کرد و گفت :تا چند دقیقه کالس شروع میشه 

 کافه سر دانشگاه باشه همون که یهبا اظطراب گفتم: بعد از کالس اگه امکانش هست ، قرارمون تو 

 کافی نت کنارش هست  باشه؟

 نگاهم کرد ، زل زدم تو چشام که گفت: باشه  رفتم داخل کالس  استاد  ادبیات اومد داخل ،

 با لبخند گفت :اوال یلداتون مبارک  و دوم اینکه دلم میخواد االن دوتا از بچه های کالس یه شعر با 

 خم بخونن و ترجیحا از سهراب باشه ا

 تم خوب حاال برای کاری نیازمند هس

 کی داوطلب میشه ؟

 اول از همه شهرزاد دستش رو بلند و گفت :استاد من غمی غمناک و رو به غروب رو کامل حفظ 

 هستم از سهراب 

 یعنی عالی بود ، منم بلند بودم غمی غمناک رو واسه نزدیک تر شدن فرصت خوبی بود ،

 ظ هستمدستم رو بروم باال و گفتم :استاد منم غمی غمناک رو حف

 استاد با لبخند و ذوق گفت: این عالیه منتظر چی هستید پس بیاید 

 استاد رو به رومون وایستاد برای فیلم برداری و رو به من گفت:اول تو شروع کن 
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 به شهرزاد نگاه کردم و شروع به خوندن کردم 

****** 

 شب سردی است، و من افسرده 

 راه دوری است و پایی خسته .

 چراغی مرده تیرگی هست و 

 نگاهم کرد و با آوای دلنواز شروع به خوندن کرد 

 می کنم، تنها، از جاده عبور:

 دور ماندند من آدم ها 

 سایه ای از سر دیوار گذشت ،

 به خودم اومدم و ادامه دادم 

 غنی افزود مرا بر غم ها .

 فکر تاریکی و این ویرانی 

 بی خبر آمد تا با دل من 

 نی قصه ها ساز کند پنها

 نیست رنگی که بگوید با من 

 اندکی صبر ، سحر نزدیک است .

 هر دم این بانگ بر آرم از دل :

 وای، این شب چقدر تاریک است!

***** 

 استاد به شهرزاد اشاره کرد یعنی ادامشو رو اون بخونه 

 چشاش رو بست و شروع به خوندن کرد و من مست  از همیشه غرق در صداش شدم 

 به دل انگیزم ؟؟؟خنده ای کو که 

 قطره ای کوفت که به دریا ریزم ؟؟؟
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 صخره ای کوفت که به آن آویزم ؟؟؟

 مثل این است که شب نمناک است.

 دیگران را هم غم هست به دل ،

 غم من، لیک غمی غمناک است .

 و استاد گفت:عالی بود واقعا لذت بردم و به داشتن  استاد استپ رو  زد همه بچه ها دست زدند

 ن دانشجو هایی هنرمندی به خودم و به شما افتخار میکنم ..همچی

 با لبخند گفنم:مرسی استاد و جمله من رو شهرزاد هم تکرار کرد 

 نشستیم جامون استاد شروع به درس دادن کرد بعد از تمام شدن کالس 

 کالس بعدی دوساعت دیگه بود 

 دقیقه رسیدم  10از  رفتم بیرون از دانشگاه و به سمت کافی شاپ حرکت کردم بعد

 نشستم پشت یه میز دونفره با گوشیم مشغول بودم ..

 که بعد از چند دقیقه با صدای باز شدن در سرم رو بلند کردم  دیدم شهرزاد ...

 اومد جلو بلند شدن سالم دادم  در جوابم یه لبخند زد و نشست 

 منم نشستم گارسون اومد رو به شهرزاد گفتم :چی میل دارید ؟

 منو یه نگاه کرد و گفت: یه نسکافه لطفا  به

 تا نسکافه  لطفا  2روبه گارسون گفتم :

 بعد از رفتن گارسون ، شهرزاد دستاش رو گزاشت روی میز و گفت خوب میشنوم گفتین کارم 

 دارید 

 یه دست به صورتم کشیدم استرس داشتم از جوابی که قرار بود بشنوم 

 ع کردم به مقدمه چینی ..روش

 ام راحت باشم باهات  یه پسر بودم از یه خانواده نسبتا باال پدرم یه شرکت مهندسی متوسط مخو

 داشت عاشق 

 مهندسی بودم اما پدرم میگفت وکالت ، وکیل بودن بهم بیشتر میاد 
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 خالصه کم کم بزرگ شدم عاشق خانوادم بودم تنها دوستم یاشار پسر عموم بود پسره آرومی بودم 

 درسه و جلوی دوستا و معلما البته فقط تو م

 در کل تو خونه از دستم در امان نبودن 

 سالم شد اوج خوشبختیم بود واسه کنکور میخوندم  17وقتی 

 یه روز مامان بابام با هم رفتن بیرون ... و دیگه بر نشستن 

  اون چهارشنبه نحض خانوادم و با خواهری که تازه تو راه بود رو ازم گرفت وقتی رفتن خرید

 مغازه آتیش گرفت هیچ کس نجات پیدا نکرد یه شبه مردم 

 شکستم

 یه شبه همچین رو از دست دادم خنده دار بود واسه خودم ، واسه همه  بعد از اون فهمیدم بابا 

 قرض داره سر شرکت هزار تا چیزه دیگه شرکت ورشکسته شد 

 از بچگی دوسم نداشت هیچ همه چیز رو واسه فروش گزاشتم همه چی چند روزه داغون شد عموم 

 وقت کمکم نمیکرد

 و خانواده مادرمن پسری نبودم که جلوی کسی دست دراز کنم  شدم یه پسر که به قول یاشار با  

 تومان حقوق میگزروندم کار کردم درس خوندم. 400

 یه نفس کشیدم و ادامه دادم :

 هر بچه ای همه با خانواده کنکور دادم جوابش اومد وکالت ، تبریز دانشگاه سراسری آرزوی 

 هاشون اومدن دانشگاه  اما من تنها بودم اومدم تبریز 

 یاشار هم اینجا قبول شد 

 یه ماه از سال تحصیلی گزشته بود یه دختر دیدم

 یه دختر که واسه من نا امید شد یه امید 

 ه اما پای جلو گزاشتن نداشتم میگفت در حد ام نیست دختری که الی پر قو بزرگ شد

 اما من دوسش داشتم عشق که حرف حالیش نمیشه 

 سر رو آوردم باال و بهش چشم دوختم 
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 اون دختر تویی عاشق شدم  بد هم شدم 

 تو شرکت سبحان دیدمت ، دیدم پریدی بغلش تو داشگاه  اما... به خودم امید دادم که میتونم به 

 دستت بیارم 

 رو دارم  نمیدونم چقدر ، چند درصد شانس به دست آوردنت

 اما به مبنای همون چند درصدی که وجود داره امیدوار هستم که روم فکر بشه 

 به قیافه بهت زدش نگاه کردم 

 با همون بهت گفت :قبل کن قافل گیرم کردی اما عشق ..

 آیین تو خوبی خیلیی خوب یه پسر که کم پیدا میشه تو این جامعه پاکی صداقتت 

 لومه سنگین  هستی ..و حتی ار طرز صحبت کردنت مع

 اما من  ...با مکث گفت: دیر اومدی خیلی دیر آوندی نزدیک به دوسال هست دل دادم به کسی که 

 ولش کن ..

 من نمیدونم چی بگم تو شاید از نظر خیلی از دخترا بهترین باشی  همه پول نیست تو یه تحصیالت 

 باره ات صحبت شده منظورم دخترا خوب قیافه تیپ همه چیز داری و حتی من خودم زمانی که در

 شنیدم که چقدر به بودن با تو عالقه دارن 

 اما من عاشق کس دیگه ای هستم ، شرمنده اگر دل میشکنم راحت نیست باور کن 

 اما عشق باید واقعی باشه نه ترحم 

 از ته قلب باشه ..

 دلت واسه یکی از نوع واقعی بلرزه ...

 ه استرس که مبدا کاری کنم از دلخور بشه میاد سراغت ..وقتی آهنگ صداش رو بشنوی دلهر

 من این حس هارو به تو ندارم من کس دیگه ای رو تو این قلب جا دادم 

 اونم مثل تو با مهربونیش خیلی  وقته که این قلب رو شیش دونگ به نام خود زده 

 ازت سر نیست .

 شاید ازت پایین تر باشه که باال تر نیست 
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 من متاسفم 

 شکی که ریخت رو گونم رو پاک کردم چرا گریه کردم لعنت به من ا

 یه لبخند لرزون زدم و گفتم: عشق رو خوب میشناسی ، خیلی درد داره بدونی عشقت دلش ماالمال 

 از عشق کس دیگه ای 

 میسوزه تو آتیش عشق کسی دیگه ای 

 که با پول بخری هوس  وقتی از عشق یاد میشه  یاد حرف بابام میوفتم میگفت عشق پفک نیست

 میکنی اما دست نیافتنی هست 

 مثل پسر گل فروشی که حسرت سوار شدن ماشین مدل باالی پسر دیگرو داره مثل دختری که 

 دوست داره مثل بقیه بچه ها درس بخونه اما نمیتونه 

 از جام بلند شدم 

 اهلل هیچ وقت دل اومدم برم لحظه آخر برگشتم سمتش و گفتم: اگه روزی عشقت نشد که انش

 کوچیک نشکنه اگه دیدی عشق نیست 

 بیا سراغم  مادام العمر دوست دارم ..

 دویدیم از کافی شاپ بیرون نمیدونم چقدر دوییدم به خودم اومدم نگاهم رو گردوندم نمیدونستم کجا 

 هستم خسته شدم  یه نگاه به دور برم انداختم یه کوچه تاریک بود 

 وشه دیوار سرم رو گزاشتم روی پام و زدم زیر گریه ترس برم داشت نشستن گ

 دلم مامانم رو میخواست دست بکشه روی سرم بگه میگزره ..

 دلم بابام رو میخواد که بگه پهلوون ها که گریه نمیکنن ...

 م گزاشت دلم میخواد کاش پیش اونابد جور تنهام دلم نصیحت های مامان بزرگ رو میخواد که تنها

 دم بودم چرا مون

 گوشیم زنگ خورد از جیبم درش آوردم یاشار بود 

 دم ، گیج میزدم دستم رو گرفتم بهگوشیم رو خاموش کردم و انداختم داخل کوله پشتیم از جام بلند ش

 دیوار نتونستم راه برم افتادم زمین 
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 پشت لبم خیس شد دست زدم دیدم خونه 

 تعجب کردم! 

 ش برداشتم  و گزاشتم روی بینیم داخلاز کیفم رو نگاه کردم  دستمال رو 

 چند دقیقه بند اومد یه نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم  ازبعد 

 نمیدونستم کجا و در واقع گم شده بودم میخواستم به یاشار زنگ بزنم اما یادم اومد قرارر بود 

 امروز با دوست دخترش بره بیرون آرش هم با طاها قرار بود برن جایی 

 بودم خودم واسه خودم ترحم میکردم خیلی تنها 

 -یاشار 

 به حرفای شهرزاد گوش میدادم و هر لحظه بیشتر میشسکستم 

 یزم آیین تنها برم پیشش روز دیگدست گزاشتم روی قلبم که  نا منظم بشه رو به شهرزاد گفتم :عز

 ؟ای بریم 

 یه باشه زمزمه کرد خداحافظی کردیم 

 د و ..در آخر خاموش کرد داشتم دیوونه میشدم کجاست یعنی شماره آیین رو گرفتم ریجکت میکر

 ت: بالخره به عشقش اعتراف کرد.. فگ

 لعنت به من حالم بد بود ماشین رو یه جای خلوت نگه داشتم ..

 پایپ رو درآوردم شیشه رو ریختم داخلش و زیرش فندک گرفتم آروم کشیدم ..

 یبرد و لحظه آخر فقط زمزمه کردم آیین ..فارغ از هر چیزی شدم آسوده شدم  داشت خوابم م

 -راوی 

 برف شروع به باریدن کرد از طرفی آیین زیر برف و از طرفی دیگر یاشار فارغ از دنیای که 

 واقعی ، دنیای پر از نامردی دنیایی که بچه هامون رو به اینجا کشوند یکی از عشق و دیگری 

 فساد جامعه 

 سرما بیهوشی به سراغش  میومد آیین خوش رو بغل کرد و اروم از 

 -آرین
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 رو به سپهر گفتم آروم برو بابا کوچه سره 

 با صدای  آتبین نگاهم رو دوختم به کوچه رو به سپهر گفتم: وایستا !

 ین گفت: بیهوش شده مثل اینکه.. تبماشین رو نگه داشت که آ

 بزاریمش داخل ماشین  یخ زدهکمکم رفتم جلو دستش رو گرفتم  یخ یخ بود رو به سپهر داد زدم بیا 

 بدو سپهر اومد کمکم 

 ین گفتم: جلو بشینه نشستم کنارش تبپسره رو گزاشتم تو ماشین به ا

 سرش رو گزاشتم روی پام سپهر برگشت سمتم و گفت :بریم بیمارستان 

 به معنی نه سر تکون دادم و ، گفتم: برو خونه

 ین بردیم داخل گزاشتم اش رو تبا کمک سپهر و آبه پسره نگاه کردم  سپهر ماشین رو نگه داشت ب

 تختم و به سپهر گفتم :برو  کیف من رو از اتاق بیار 

 ین گفت مگه خونریزی داره زیر لبی گفتم  نه تبا

 دستم رو گزاشتم روی پیشونیش تب نداشت خدا رو شکر 

 سپهر  سرم رو آورد ازش گرفتم  و اروم زدم بهش 

 ونش و گفت:فکر کنم از بچه های دانشگاه انسانی باشه سپهر دستش رو گزاشت زیر چ

 کولش رو برداشتم 

 سریع گفتم:گوشی توش بود ؟!

 سفید  بود از سپهر گرفتم   j5سر تکون داد گوشیش رو که یه  

 خاموش بود روشنش کردن که سیل اس ام اس و زنگ هاش به گوشی اومد 

 لعنتی رمز داشت 

 ی باال بود یه ای بابا گفتم فشار پسره رو گرفتم  فشارش خیل

 بلندشدم پتو رو کشیدم روش شوفاژ رو زیاد کردم و از اتاق رفتم بیرون رو به سپهر و آتبین که 

 واسه هم کری میخونن گفتم: یه زره اروم بابا

 پسره فشارش خیلی باالس فکر کنم بیماری داره 
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 سپهر ابرو داد باال و گفت :واسمون دردسر نشه.. 

 خیلی کوچیک تر میزنه رومبل و گفتم: بشه هم انقدر نامرد نشدم یه پسر که از خودمم  نشستم روی

 تو خیابان به او ترسناکی ول کنم 

 ین سر تکون داد  و گفت :حق با آرین ..تبآ

 به قیافه پسره نمیخوره  شر باشه 

 گوشیش رو که روشن کردیم یه اس اومد اولش اسمش نوشته شده بود آیین 

 چاییم خوردم و گفتم :اسمش چی بود ؟ ره ازذیه 

 آروم گفت : آیین 

 بلند شدم پشتم کردم بهشون و گفتم :میرم بهش سر بزنم

 رفتم داخل اتاق 

 هنوز بیهوش بود دستش رو گرفتم  خداروشکر تب نکرده بود 

 دست اش تو دستم تکون خورد آروم چشاش رو باز کرد 

 یه لبخند زدم و گفتم :خوبی

 نگاه کرد و جای جوابم گفت :کجا ام من ؟!گنگ به اطاق 

 رو دستش رو نوازش کردم و گفتم :با دوستام داشتیم  میومدیم بیهوش شده بودی

 اینجا خونه منه 

 یه آهان گفت دستش رو گزاشت روی سرش که گفتم :درد میکنه ؟!

 مظلوم گفت :خیلی ...

 آب بیار  بلند شدم در اتاق رو باز کردم  و داد زدم  سپهر به لیوان

 برگشتم سمت اش و گفتم: چند سالته ؟؟

 اسمم آیین   22یه لبخند زد و گفت :

 سالمه  26ابرو دادم باال و گفتم :خوب منم آرین هستم 

 رفتم جلو کمکش کردم تا بشینه که گفت:گوشیم همراهم نبود یعنی کولم رو برداشتین
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 سر تکون دادم و گفتم :گوشیت روی میز هستش

 نمیدونستم وگرنه به یکی خبر میدادم من رمزش رو 

 در حالی که گوشیش رو بر میداشت گفت: مهم نیست 

 رمزش رو زد به شماره ها نگاه کرد انگار مردد بود زنگ بزنه  یا نه 

 سرش رو آورد باال و گفت : میشه امشب  اینجا بمونم  واقعیتش دوستام خوابگاه هستن اگه زنگ 

 ردن خوابگاه بزنم بیان دیگه نمیتونن برگ

 یه اخم کردم و گفنم: پسر خوب من  مگه گفتم بری  بمون صبح اصال خود منم میرم بیمارستان 

 میبرمت 

 یه لبخند زد و گفت : ممنون 

 به سرم اش نگاه کردم و گفتم :اینم تمام شد میخوای بریم پایین  پیش دوستام 

 آروم سرش رو به معنی باشه تکون داد

 ه پنبه با چسب روش چسبوندمسرم رو درآوردم و ی

 رفتیم پایین با هم سپهر تا نگاهش خود به آیین  بلند شد و سالم داد 

 آیین یه لبخند آروم زد و گفت : سالم 

 ین که متوجه ما نشده بود با صداش بلند شد و گفت:سالم خوبی ؟تبآ

 آیین سر تکون داد و گفت :خوبم ممنون 

 نشستیم روی مبل 

 م: چی میخورید سفارش بدم رو به بچه ها گفت

 آتبین و سپهر گفتن جوجه 

 بامزه کردم و گفتم :بگو ببینم  به آیین نگاه کردم که گفت ممنون چیزی میل ندارم یه اخم

 سر تکون داد و گفت: هر چی خودتون میخورید..

  یه امان از دست تو گفتم زنگ زدم چهار تا جوجه سفارش دادم بعد از اون نشستم روی کاناپه

 و رو به آیین گفتم :رشتت چیه، چی شد از اون کوچه سر درآوردی 
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 نگاهم کرد و با مکث گفت: وکالت رشتمه  تو فکر بودم یهو به خودم اومدم دیدم تو اون کوچه 

 هستم  

 یه آهان گفتم  و حرفی نزدم 

 بهش نگاه کردم که گفت :میدونم خیلی زشتم ، نگاه کردن نداره ..

 و گفتم: این چه حرفیه همین طوری نگاهت کردم بابا لبم رو گاز گرفتم

 سپهر لبش را داد گوشه زبونش و گفت :این آرین کال این طوری زیادی زل میزنه 

 آیین نگاهش کرد  و خندید و منم با حرص گفتم:ببند سپهر 

 ین تبسپهر سر خم کرد و گفت:من  سپهرم و به آتبین اشاره کرد و گفت :ایشون هم ا

 داد که آتبین گفت: خوابگاه دانشگاه میمونی سر تکون 

 سرش رو به معنی  بله تکون داد 

 سرم رو بلند کردم و گفتم: پس اهل اینجا نیستی مثل ما 

 ابرو داد باال و گفت: اهل کجایید؟

 و بگزرونم، سپهر مکانیک میخونه وگردن خم کردم و گفتم : هر سه  اهل تهران من اومدم دورم ر

 ین  عکاسی تبآ

 سر تکون داد و گفت: هم سن هستید 

  26آرین بزرگ ما  24همسن خودت سپهر  22یه نچ گفتم که آتبین ادامه داد من 

 آیین زیر لب گفت: هم سن منی  جالبه 

 درو زدن که آتبین گفت: من میرم باز کنم  کارتم رو گرفتم سمتش  کارت رو گرفت و رفت سمت 

 شت در بعد از چند دقیقه با غذا ها برگ

 که آیین گفت:راضی به زحمت نبودیم

 با لبخندی که از خجالتش اومد روی لبم گفتم :چه تعارفی هستی تو بین ما تعارف جا نداره ها 

 بخور که از این به بعد ولت نمیکنم ، من با کسی آشنا بشم میشم  میچسبم بهش ولش نمیکنم 

 در غذا رو باز کرد و گفت :شما سروری 
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 گفت : تکی تو خوابگاه ؟ آتبین با دهن پر

 به معنی نه سر تکون داد و گفت :با دوست و پسر عموم یاشار 

 سر تکون دادم شروع به خوردن کردم 

 غذا مون  که تمام شد جمعش کردیم 

 وسایل هارو جمع کردیم که یاشار گفت :آه نوشیدنی اینا هستی 

 آیین راحت گفت :مشروب ؟!

 سالگی خورده بودم مزش یادم رفته  17ه بار با بابام تو سپهر سر تکون داد و آیین گفت :ی

 سپهر با چشم های  گرد شده گفت :بابا خیلی پاستوریزه هستی ها داداش

 ما انقدر خوردیم که  آمارش از دستمون در رفته 

 آیین سر تکون داد و گفت :جای من یاشار  اهلش هست فراوون ، دوست دارم بیشتر 

 باشم تت تو فضا سیر بکنم تو حال تو طبیعی خودم 

 آتبین با نیشخند گفت:از طرز فکرت خوشم  میاد 

 آیین دست گزاشت روی سرش که گفتم :باز سرت 

 سر تکون داد که رو به آتبین گفتم برو از اتاقم دستگاه فشار رو بیار 

 سر تکون داد و رفت داخل اتاقم 

 دستگاه اخه..بعد از چند دقیقه آورد که با غرغر گفتم: رفتی بسازی 

 با حرص رو به آیین گفتم :دستت  رو بیار جلو .

 دستش رو آورد جلو دستگاه رو بستم دور دستش فشارش رو گرفتم 

 با ترس صدام بلند شد تو جرا انقدر فشارت  باال هستش 

 با بهت گفتم :بیماری فشار داری ..

 سر به معنی  نه تکون دادم 

 یه مرگت هست من االن دستگاه ندارم تشخیص بدم یه زهرمار ،گفتم و ادامه دادم تو 

 هنوز در حدی نیستم که بفهمم چته
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 چرا این چیز هارو  دست کم  میگیری 

 دستگاه رو از روی دستش باز کردم 

 دستش رو گزاشت روی سرش و محکم فشار داد 

 نگران گفتم :یعنی چته تو آخه ؟!

  ین نگران گفت:خدایی نکرده سرطان نداشته باشهتبآ

 چپ چپ نگاهش کردم که ساکت شد 

 روی بینیم رو خاروندم  و گفتم صبح اول با ما میای بیمارستان چکاب کامل میشی تا ببینی چته 

 بدون اینکه به حرفم گوش بده یه آیی کشیده گفت 

 سپهر نگران گفت :پاشو بریم بیمارستان 

 فت کاری میکنن بزنن یه بالیی آتبین با حرص گفت این موقع شب که تو این ویالی بغلی هر کثا

 سرمون بیارن 

 با داد گفتم: مگه نمیبینی حالش بده پاشو برو ماشین رو روشن کن 

 آیین بی حال رو تو بغلم گرفتم 

 که آتبین با ترس گفت :خیر سرت پزشکی خوندی آرین این خونه کناری خونه اون سامان اشغال 

 کشن گیرمون بندازه میدونی امکان چه بال هایی یک یا اون معتاد های که  میرن خونه اون می

 سرمون بیارن 

 سپهر اومد داخل و گفت :روشن کردم 

 آتبین یه غلط کردی گفت 

 آروم گفتم آیین پاشو بریم بیمارستان بلند شد رفتیم  داخل حیاط 

  دیدم ماشین باز صدای دادم بلند شد کو ماشین سپهر  دستش رو گزاشت روی دهنش و گفت :بردم

 بیرون 

 زدم پس کلش 

 آیین منو ول کرد و گفت :میتونم راه برم آرین 
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 ولش کردم آروم آروم میومد  از حیاط رفتیم بیرون  اومد سوار بشه ،

 فقط  به فکر معتاد کردن جوون هاسکه نگاهش رو دوخت به در ویالی سامان یه پسر عوضی که 

 یه نه آروم از دهنش خارج شد 

 ه کردم  دیدم یه پسر همسن  آیین داره نگاهش میکنه به ویالی سامان نگا

 آیین برگشت سمت من یه لبخند لرزون زد و گفت :گفتی اینجا معتاد خونه هستش 

 رفت جلو اما تلو تلو میخورد 

 رسید به پسره 

 -آیین

 کوبیدم روی سینش و گفتم :اینجا چیکار میکنن آرین  ... آرین گفت :اینجا معتاد خون اس صاحب 

 ونه هه ساقی هستش خ

 ؟بلند داد زدم یاشار  اینجا چه غلطی میکردی 

 ؟بلند داد زدم هان 

 دستش رو گزاشت روی سرش و حرفی نزد 

 اومدم محکم تر بکوبم تو سینه یاشار که سرم گیج رفت 

 سریع دستم رو به دیوار گرفتم  آرین اومد جلو و گفت: آیین  حالت خوب نیست بیا بریم بعدا حرف 

 نیم ...میز

 دست آرین رو پس زدم و یقه یاشار رو گرفتم 

 چشام رو یه باز بسته کردم و گفتم :چه غلطی میکردی اینجا 

 زل زد تو چشام  و گفت: با دوستم کار داشتم کاری نمیکردم 

 ولش کردم 

 حالم خوب نبود اصال خوب نبودم رفتم عقب  و فقط یادم که سقوط کردم و بعد سیاهی 

 -یاشار 

 رین صدا میزدنش نشست کنارش وبهت به آیین نگاه کردم ، آب دهنم رو قورت دادم  پسری که آبا 
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 گفت :لعنتی چت شدو رو به دوستش داد زد 

 ماشین رو روشن کن سپهر 

 رفتم سمتش که یه نگاه بهم انداخت آیین رو بغل کرد و گزاشت داخل ماشین 

 مت ماشین و سوارش وقتی ماشین راه افتاد به خودم اومدم  دوییدم س

 تا زمانی که برسند بیمارستان مردم و زنده شدم این امکان نداشت خیلی بد بود 

 حتی فکر این که  آیین  چیزیش باشه تا دم مرگ من رو میبرد 

 دم بیمارستان پارک کردم دوییدم داخل دیدم آیین روی برانکارد میبرن 

  ؟رفتم سمت پسره و گفتم؛چشه

 یدونم با مکث گفت: من نم

 ولش کردم و منتظر این شدم که دکتر از اتاق بیاد بیرون 

 گوشیم رو برداشتم و به آرش اس دادم که بیاد بیمارستان 

 بلند شدم  قدم زدم پسره آرین رو مخم بود 

 دقیقه بعد با صدای آشنای آرش سرم رو بلند کردم  10سرم رو گرفتم 

 بلند شدم که آرش  با بهت گفت: چی شده ؟!

 حال گفتم: آیین حالش بد شده.. بی

 آب دهنش رو قورت داد و گفت :چرا ؟

 بی حوصله زمزمه کردم نمیدونم 

  ؟ین پسر هستیدااش نگاهمون کرد و گفت :شما کیه  بعد از چند دقیقه دکتر اومد بیرون رفتیم سمت

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم :پسر عموش هستم بقیه هم دوستاش 

 گفت :من االن چیزی تشخیص نمیدم امکان داره هر چیزی باشه  دکتر سر تکون داد و

 نمیدونم ولی در کل آزمایش داده انشاهلل  معلوم میشه 

 آرین اومد جلو و گفت :شما االن تشخیصتون چیه دکتر 

 و من تعجب  کردم از اینکه از کجا میشناستش  دکتر نگاهش کرد و گفت:آرین دوست تو ؟
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 تر گفت :چیزی نمیتونم بگم پسرم انشاهلل تا چند ساعت دیگه جواب ها آرین سر تکون داد که دک

 حاضر میشن 

 برید دعا کنید بیماری خونی نباشه که آرین خودت میدونی چی میشه

 اسم بیماری خونی تو سرم تکرار شد 

 میشد سرطان دیگه اونم خونی بود 

 یکی تو ذهنم گفت: خوب عفونت هم خونی میشه 

 ه سردرد گرفتم  پاشدم و رو به ارین گفتم: میخوام ببینمشانقدر فکر کردم ک

 با تعجب گفت: به دکترش بگو ..

 د و رفت سمتی که دکتر رفته بود.کالفه گفتم: معلومه میشناستت باهاش صحبت کن سرش تکون دا

 بعد از چند دقیقه برگشت رفتم سمتش که گفت: برو تو ولی بی هوش ..

 دعا کن چیزیش نباشه حیفه ..

 بغض کردم آره من واسه هم بازی بچه گیام بغض کردم 

 منی که دوسال بود که احساس روار زیاد برده بودم برای 

 پسر عموم بغض کردم واسه  دعوا هامون که همیشه از حقش میگزشت 

 قطره اشک رو، روی  گونم حس کردم نشستم روی صندلی کنار تخت 

 دست سردش رو تو دستم گرفتم

 و داداشی ، پاشو پسر عمو قول میدم دیگه بد نباشم باشه  باشه فقط چیزیت نباشه آروم گفتم :پاش

 آروم شدم به صورتش که رنگ گچ شده بود نگاه کردم یه لحظه فکر کردم اگه چیزیش بشه من چی

 کار میکنم میمیرم..

 به تمام معنا ..

 درسته بهش بی توجه  بودم اما منبع آرامش ام بود 

 میدونستم ، یکی هست که نگرانم بشه  هر جا میرفتم باز

 در اتاق باز شد که آرین  گفت :بیا بیرون بزار استراحت بکنه ...
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 ه تبابا سک ؟یکی به من بگه چی شده بلند شدم از اتاقش رفتم بیرون که آرش رو به ما گفت :میشه

 کردم 

 چرا صبح باید با دوستم صحیح سالم خداحافظی بکنم 

 تان ببینمش ...االن روی تخت بیمارس

 دست گزاشتم روی شونش و گفتم: دعا کن آرش زدم زیر گریه 

 آرش با بهت گفت: یاشار تو قرآن 

 داری میترسونیم آیین هیچیش نیست مط..منع..نم و بی حال نشست روی صندلی که آرین گفت :

 چتونه بابا زنده زنده که کردینش تو گور ...

 با حرص گفتم: زبونت رو گاز بگیر 

 نگاهم کرد و حرفی نزد  چپ

 صبح بود  4لحظات سختی بود خیلیی سخت ساعت 

 که  پسره که اسمش سپهر بود اومد سمتمون و گفت: بچه ها پاشید بریم  بوفه یه چیزی بخوریم 

 ضعف میکنید که این شکلی 

 بلند شید 

 دیگه االن  که جواب آزمایش نمیدن  هوا طلوع که کرد بعدش میدن 

 فتم که که با صدای آرین همه برگشتیم سمتش یه نه ممنون گ

 با حرص گفت: غلط کردید پاشو و رو به ارش گفت: پاشو ببینم 

 با حرص بردتمون بوفه نشستیم پشت یه میز نفری یه نسکافه و  کیک سفارش دادیم 

 گوشی آرش زنگ خورد با یه ببخشید ازمون جدا شد 

 رو به آرین گفتم :به نظرت جدی هستش 

 کرد چند ثانیه و بعد سرش انداخت  پایین و گفت : نمیدونمنگاهم 

 من فقط یه کار آموز ساده هستم 

 با پوزخند گفتم :پس دکتری ؟!
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 یه لبخند آروم زد و گفت :هنوز نه  در اون حدی نشدم که این اسم مقدس واسم به کار برده بشه 

 بعد از چند دقیقه آرش برگشت 

 به هفت بودش بلند شدیم  یه زره صحبت کردیم ساعت یک ربع

 و رفتیم سمت جایی که آیین بستری بود 

 بود دکترش اومد.  8ساعت 

 آرین رفت سمتش که گفت: بیاید اتاقم 

 منو آرین و آرش رفتیم داخل اتاق دکتر 

 نشستیم  به دکتر که با خونسردی نگاهمون میکرد نگاه کردیم 

 ن آزمایش لعنتی بوده ؟بالخره صبر آرین تمام شد و گفت: دکتر چی تو او

 دکتر یه لبخند زد و گفت: بیماری خونی نداره دوستتون 

 این از این این عالئم برای فشار پایین و میگرن اش بوده 

 با تعجب گفتم: میگرن ؟!

 سر تکون داد و گفت:بله میگرن 

 یه سردرد تپش داره که تقریبا نیمی از مغز رو به اختیار خودش در میاره 

 النی و شدید هست  که تقریبا آدم رو از پا میندازه انقدر  طو

 دوستتون  تازه به این بیماری دچار شدن 

 چیز زیاد جدید نیست 

 اما زمانی که بگیره تهوع ، سردرد شدید ، خون دماغ البته این اتفاق زمانی پیش میاد که فشار باال 

 باشه 

 رد تب و لرز هم آدم میکنه خیلی راحت آدم رو از پا میندازه و حتی گاهی اوقات  د

 این بیماری اگه مراقبت بشه چیزی نداره 

 اما در کل مراقب باشید من یه نوع قرص فشار مینویسم که حتما بخوره 

 ن روز رو با کتک هم شده تو خونه تا فشارش نرمال باشه و آهان اگه سردرد هاش اوت کرد او
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 گهش دارید و دیگه اینکه نزار ید عصبی بشه ن

 ن همی

 خیلی ، خیلی خوشحالم که این سری خبر حادی به خانواده بیمارم ندادم

 یه لبخند آروم زدم منم خوشحال بودم از اینکه  

 داداشم چیزیش نبود 

 سرم بلند کردم و گفتم: پس خطری تهدیدش نمیکنه ؟!

 ار باال ببین پسر جون نه خطری تهدید  نمیکنه اما  کوفتگی خستگی خیلی چیز های دیگه گاهی فش

 و... رو داره 

 اما باید مراقب باشید 

 درک که میکنید چی میگم 

 سر تکون دادم و گفتم :البته 

 یه خوبه گفت و ادامه داد یه زره دیگه بهوش میاد  آرین  برو برگه ترخیص  رو امضا کن 

 آرین  سر تکون داد از اتاق دکتر اومدیم بیرون 

 رفتیم داخل اتاق آیین 

 ساعت بیدار شد بعد از  نیم 

 آیین 

 چشام رو باز کردم  نگاهم به یاشار خورد و همه چیز مثل فیلم از جلو چشم گذشت دیدن یاشار تو

 اون خراب شده 

 بقیه بچه ها 

 با صدای آشنای  آرش سر برگردندوندم آروم زد روی پام و گفت :تو که مارو سکته دادی پسر 

 با صدای گرفته گفتم :چم بود ..

 آرین نگاهم رو از آرش گرفتم و به اون دوختم با صدای 

 با لبخند گفت :هیچی میگرن بود و اینکه یه کوچولو فشارت رفته بود باال 
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 فتگی خستگی درد عضالت  بدن و ...باید مراعات کنی دیگه میگرن هم سختی های داره تهوع کو

 سر تکون دادم و چیزی نگفتم 

 اتاق اونم جلو که با صدای تقریبا بلند گفتم:تا زمانی که بچه رفتن بیرون فقط یاشار موند داخل 

 معلوم نشه تو  اون اشغال دونی چه غلطی میکردی 

 اطراف خودم نبینمت آقا یاشار ..

 با آزردگی گفت :آیین غلط کردم داداشی با دوستم کار داشتم پسر عمو به خدا کاری نداشتم ...

 دروغ گفتی یاشار با حرص گفتم :اسم خدا رو نیار فقط بفهمم 

 تو روت تف نمیکنم اینو راست میگم منو میشناسی په سگ اخالقی هستم که 

 نزار اون روم بیاد باال  پسر عمو 

 لبش رو جویید و از اتاق رفت بیرون  لباس هام رو پوشیدم 

 بعد از یک ساعت انجام دادن کار های ترخیص از بیمارستان در اومدیم  یاد شهرزاد افتادم 

 عشقی که به کس دیگه یا داشت  یاد

 آروم با دستم سرم رو خاروندم و رو به آرش گفتم: برو خوابگاه 

 یه لبخند زدم و برگشتم سمت ارین و بچه ها 

 لبم رو با زبونم خیس کردم و گفتم :خیلی خوشحال شدم از آشنایتون با دوستای مثل شما و خواهان 

 ادامه این دوستی هستم 

 مت آرین و گفتم: خوشحال میشم با هم در ارتباط باشیم شمارم رو گرفتم س

 آرین جان 

 سر تکون داد و گفت :قطعا خیلی عالقه به ادامه این دوستی دارم 

 به یاشار که با ناراحتی نگاهم میکرد، نگاه انداختم 

 لبم رو گاز گرفتم و باز بهش بی توجه  شدم 

 اس برم آرش  با  چشمک گفت :شرمنده من جایی کار دارم ب

 سر تکون دادم و گفتم؛ برید به کارتون برسید 
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 بعد از چند دقیقه از همکاران شدیم و با یاشار  برگشتیم خوابگاه 

 من تو طول راه باهاش یه کلمه هم صحبت نکردم بیاید میفهمید ام اونجا چیکار میکرد 

 رسیدیم  خوابگاه رفتیم باال 

 بشم که گفت: نکن این طوری ..یاشار جلوم رو گرفت اومدم از کنارش رد 

 کنارش زدم وسایل هام رو برداشتم و رفتم حمام ...

 شاید بی رحمی بود ولی من برای اینکه سر از کار یاشار در بیارم بی رحم هم میشم ...

 تنم رو سپردم به آب یه نفس عمیق کشیدم 

 خداروشکر چیز مهمی نبود وگرنه سکته میکردم این یکی رو مطمعن بودم 

 من طاقت به مشغت دیگه رو نداشتم 

 من از درون پوچ بودمو از بیرون  قوی 

 من در ظاهر پسر قوی هستم که در مقابل همه مشکالت کمر خم نمیکنم 

 اما در باطن در واقعیت من یه پسرم یه پسر که هیچی نداره 

 که تنها صالحش تنها راه سالم موندنش قوی نشون دادن خودش 

 تو این جامعه  بره باشی و لباس گرگ به تن کنی و زخم نبینی  مگه ساده هستش که

 ساده نیست 

 سخته.. خیلی ام سخته ...

 قوی بودن سخته ...

 و نشون دادن اینکه قوی هستی  سخته تره 

 دست کشیدم تو موهام بعد از اینکه خوب خودم رو شستم دراومدم  از حمام به یاشار که سرش تو 

 گوشیش بود نگاه کردم 

 از تاسفی سری تکون دادم 

 لباسام رو پوشیدم ..

 نشستم روی تختم به ساعت نگاه کردم امروز که نرفتم دانشگاه نیوفتم این ترم رو خیلی 
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 یهو یاد شرکت افتادم یه ای وای گفتم 

 یاشار سرش بلند کرد و  گفت :چی شده ؟

 روزه نمیرم وای اخراج نشم خیلیی   2کالفه گفتم به شرکت نگفتم 

 برداشتم گوشیم  رو سریع شرکت رو گرفتم منشی ظهر بود بر داشت 

 که سریع ، رفتم وصل کنه اتاقه سبحان 

 صدای سبحان که تو گوشی پیچید 

 سریع گفتم الو  که با حرص گفت :تو کجایی  دیروز که نیومدی

 امروز که اصال خبر نمیدی میای یا ته 

 افتاد نشد بیام  با شرمندگی  گفتم :ببخشید دیروز یه اتفاقی

 شرمنده 

 سبحان با اعصبانیت گفت :نمیشه که یه روز بیای یه روز نیای 

 حرفی نزدم که فقط گفت :امروز زود بیاا 

 یه باشه آروم گفتم که گوشی رو قطع کرد 

 با اعصبانیت گوشی رو انداختم روی  تخت و داد زدم :لعنت به هر چی عشقه 

 لعنت به هر چی ضعفه 

 چی پسر بودنه لعنت به هر

 یاشار بلند شد و گفت: آروم باش تو رو قرآن حالت بد میشه ..

 بغض کردم با همون بغض داد زدم خسته شدم ...

 چرا نمیمیرم چرا تمام نمیشه؟! 

 چرا باشم وقتی عشقم دلش با کس دیگه ای ...

 چرا باشم وقتی خانوادم گوشه قبرستون چرا باشم وقتی همه جا میگن  یتیمه 

 کی بگم از ترحم بدم میاد ...به 

 منم آدمم دلم درد دل میخواد منم میخوام یکی پیشم باشه 
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 یکی که درکم کنه 

 یاشار لبش رو گاز گرفت گفت :من هستم 

 دستم رو گرفتم سمتش و  گفتم تو ، تویی که خودت نمیدونی داری چیکار میکنی 

 غلطی میکردی  بلندتر گفتم: تویی که  معلوم نیست تو خونه یه ساقی چه

 نشستم روی زمین 

 خسته بودم بریده بودم مگه من چقدر جا داشتم اصال دارم تاوان چیو میدم 

 تاوان دل شکسته کیو میدم 

 نکنه روز هایی که من تو  بهترین مدرسه ها در میخوندم یه بچه گریه میکرد از نرفتن به مدرسه 

 ش خواسته آهش گرفتتم نکنه  بچه ای عروسک تو دستم دیده دل

 نکنه دل مامان بابام رو شکستم ..

 نکنه به بزرگترم بی احترامی کردم ..نمیدونم اگرم کردم نمیدونم تو یه راهی جلو پام بزار 

 جبران کنم ..

 تالفی کنم ..

 ره آرامش ذتی زندگی کنم اما .. اما فقط یه نمیخوام مثل گزشته پولدار باشم نمیخوام بدون سخ

 داشته باشم 

 زیادی نیست من از زندگی چیز زیادی نمیخوامچیز 

 فقط و فقط آرامش 

 واسه یکی اون آرامش پول ..

 واسه یکی کنار عشقش بودن ...

 واسه یکی  خوشحالی خانوادش ...

 واسه یکی درس خوندن اش ...

 اما  من نمیدونم آرامشم چیه   چی میخوام   از زندگی اصال ...هدفم از زندگی  چیه ؟!

 ن ..درس خوند
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 داشتن دوباره خانواده ای که امکانش نیست ...

 یا داشتن شهرزاد ، داشتن شهرزاد به چه قیمتی ، نکنه به قیمت شکستن دلش باشه ...

 نکنه اشک بشینه تو چشم های خوش رنگش ...

 نکنه آرامش بخش بشه یار شبا هاش ....

 شقش ...نکنه خنده های از ته دلش بشه یه نیشخند از خاطرات تلخ با ع

 از رد شدن از شکست خوردن از خوب بودن و  نه شنیدن ....

 من اینارو نمیخوام حتی اگه به قیمت نابود شدن خودم باشه ..

 بی آرامشی خودم باشه ....

 من سختی تحمل میکنم ...

 اما نمیزارم سختی به دل کوچکش  راه بده ...

 ی سختی رو بلد نیست ...من تحملم زیاده اما اون که سختی نکشیده اون که معن

 واسه اون سختی تعریف نشده هستش ...

 راضی ام به رضای خودت حاظر م واسه خاطر اون  همه سختی هارو تحمل کنم اما 

 نزار هیچ وقت دلش بازیچه دست عشقش بشه ...

 که درد این سخت تر از همه چیز هستش...

 با صدای یاشار به خودم اومدم 

 ا قیافه پر از بهت یاشار رو به رو شدم سرم رو بلند کردم که ب

 با لکنت گفت :تو .، تو گریه میکنی ؟!

 یه چی  گفتم و دست گزاشتم روی گونم کی خیس  شد 

 بازم آشکار اشکام  جلوی یاشار  ریختن تنها کسی که اشکام رو دیده تنها کسی که شاید باطن من 

 رو میشناسه

 یاشار تنها کس من بود تو این دنیا ...

 و شاید به قول خودش همون آرامشی که من میخوام 
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 یه لبخند لرزون زدم و گفتم: چیزی نیست آدم گاهی دلش میگیره 

 به چشام نگاه کرد و رو به گردوند 

 تو چشاش اشک دیدم و باز از ضعف خودم ناله کردم 

 تنها چیزی که  گفتم اونم جوری که فکرم نکنم شنیده باشه این بود که

 م میاد از ترحم بد

 برگشت با صدای که از از بغض دو رگه شده بود گفت :کی میخوای بفهمی ؟!

 حس دارم  بهت مثل داداشمی ترحم نیست 

 نگرانم کی  میخوای بفهمی داری خودت نابود میکنی

 داری میکشی خودت رو 

 نگاه کردی به خودت 

 کیلو بودی  85سالت بود  17تو 

  70االن شدی 

 ه در دیوار خونه از دستش امنیت نداشت تو همون پسری هستی ک

 برگشتم سر تکون داد و گفت: بیا به خودت دست از این عشق بر دار  عشقی که حقیقی نیست 

 رویا هستش 

 مثل رویا های نوجوانی ...

 مثل دوست داشتن کسی که هیچ وقت به دستش نمیاری ...

 کسی که...

 فشار داد و گفت :نکن تو حیفی چشاش رو یه بار باز بسته کرد لباش رو روی هم 

 آیین تو خیلی واسه نابود شدن حیفی ...

 پسر برتر فامیل حیف واسه نابود شدن ...

 به خانوادت فکر کن به مادرت که دوست داشت روزی آقای وکیل صدات کنه 

 نداشت  18به پسری  فکر کن که معدل پایین 
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 نداشتی  15االن چی تو دانشگاه  نمره باالی 

 یین به خاطر عشقی که از پا انداختتچرا آ

 واسه عشقی که پست میزنه 

 عشق مثل  یه مرداب که  هر چقدر دست پا بزنی بیشتر فررو میری 

 خودت  رو بکش باال کمک بگیر 

 نگاهش کردم و حرفی نزدم  بلند شدم یه دست به پشتم کشیدم  بدون حرف لباسام رو برداشتم 

 پوشیدم رفتم سمت در ..

 ز کردم خواستم برم برگشتم سمت یاشار که خیرم بود درو با

 لبم رو خیس کردم و گفتم :نمیدونم جواب هر چیزی که گفتی یه نمیدونمه

 نمیدونم راست میگی یا دروغ نمیدونم عشق غلط یا درست 

 شاید تو راست میگی من نابود شدم و خودم خبر ندارم اگرم نابود شده باشم 

 دیدیگه خوب نمیشه این نابو

 رفتم بیرون  و درو بستم ،

 دوییدم پایین 

 بود پیاده میخواستم برم  1شروع کردم به راه رفتن ساعت 

 به سنگ جلوی پام ضربه زدم رفتم به گزشته )) آیین بیا پایین بچه میوفتی یه جایی میشکنه ها 

 میارم  با جیغ جوابش رو دادم:نترس مامان جونم گفتم نزاری  برم شرکت یه بالیی سر خودم

 به مامان که دست به سینه و طلبکار نگاهم میکرد نگاه کردم آخرش با حرص گفت :

 بیا زنگ بزنم به اون پدرت که از تو هم پدر سوخته تره برو پیشش 

 سالش نشده هنوز تو بزرگ بشی چی میشی و غر غر کنان رفت داخل  15

ل دیدم مامان با بابا صحبت میکنه و طبا خیال راحت از درخت اومدم پایین و بشکن زنان رفتم داخ

 بق معمول غیبت منو میکنه ((

 با یاد آور آیش یه لبخند اومد روی لبم 
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 بینیم رو کشیدم یه لبخند آروم اومد روی لبم 

 چقدر خوب بود ،  چقدر بد شد قدرشان رو ندانستم 

 سال بود  17سهم من از پدر مادر فقط 

 ودت  صالح میخوای میدونم این یه تنبیه راضی هستم به رضای خ

 ولی هنوز نفهمیدم مگه یتیم بودنم صالحی داره با صدای آخ یکی به خودم اومدم به دختر رو به 

 روم که افتاده بود زمین نگاه کردم لبم رو گاز گرفتم و شرمنده گفتم :ببخشید خانوم هواسم نبود  

 خانوم 

 وش کشید و گفت :مهم نیست اما مراقب خودتون یه لبخند زد از روی زمین بلند شد یه دست به مانت

 باشید این سری سر خودتون به باد نره 

 سرم رو تکون دادم و گفتم :حتما به توصیه راهنماییتون گوش میدم ...

 سر تکون داد و گفت: تشکر ببخشید من برم ...

 ..با لبخندی که اومده بود گوشه لبم گفتم :بله البته بفرمایید خانوم راهنما ..

 یه لبخند زد و ازم دور شد 

 ساعت  2بعد از رفتن دختره به سمت شرکت کردم و بعد از 

 رسیدم شرکت  و رفتم باال 

 نشستم پشت میز  مدارک  های دیروز و امروز رو مرتب کردم ...

 در شرکت باز شد سرم رو برگردوندم  شهرزاد بود ...

 خودم دور کنم  یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم کم کم فکرش رو از

 پیش خودم گفتم :آیین مال کس دیگه ای هستش 

 با یه لبخند لرزون گفتم؛ سالم 

 نگاهم کرد و با مکث جوابم رو داد و با یه لبخند کوتاه گفت :داداشم اتاقش ؟!

 چشام رو  بستم پس داداشش بود 

 سر تکون دادم و گفتم: بله و ادامه دادم بزارید بهش بگم 
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 تم دم اتاق سبحان درو  زدم بفرمایید گفت در باز کردم سر تکون داد رف

 نگاه سبحان که بهم افتاد گفت: اومدی 

 سر تکون دادم و گفتم: خیلی وقته اومدم خواهرتون اومدن 

 بیان داخل 

 سر تکون داد رفتم بیرون و رو به شهرزاد گفتم: بفرمایید 

 روی سرم سر تکون داد و رفت داخل نشستم پشت میز یه دست کشیدم 

 یه اسم تو ذهنم میپیچید شهرزاد ، شهرزاد و بازم شهرزاد 

 تنها اسمی که تو سرم 

 آروم با مشت کوبیدم روی سرم و زمزمه کردم فراموش کن ناموس کس دیگه ای فراموشش کن 

 باید فراموش کنی که دختری به اسم شهرزاد وجود داره 

 باید قبول کنی  که سندش مال کسی دیگه ای 

 ایا عشق ای چیز ها حالیش میشد  اما

 اگه میشد که عاشق نمیشدم ...

 نفسم رو محکم دادم بیرون  تا شب دیگه شهرزاد رو ندیدم 

 بود از جام بلند شدم رفتم سمت اتاق سبحان درو زدم بفرمایید گفت وارد شدم  8ساعت 

 م رواز روی شهرزاد به شهرزاد که روی صندلی مقابل سبحان نشسته بود نگاه کردم با زور نگاه

 برداشتم و به سبحان گفتم: میشه من برم 

 بده یک و دو اینکه لطفا مرخصی هاسر تکون داد و گفت :آره اما لطفا از فردا نخواستی بیای خبر 

 زیاد نشه 

 سر تکون دادم و گفتم؛ من دیروز حالم بد بود بیمارستان بودم  وگرنه من تا االن نشده نیام 

 شرمنده 

 بحان زنگ نگرانی به خودش گرفت و گفت:چی شده  بود ؟؛صدای س

 سر تکون دادم و گفتم: مهم نبود  زیاد 
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 سر تکون داد و گفت: میتونی بری 

 رفتم بیرون 

 بعد از خداحافظی با همه رفتم پایین  تو ایستگاه اتوبوس وایستادم 

 با پام به سنگ ضربه میزدم که نگاهم جذبه دختر صبحی شد 

 ا کرم اذیت کردنم اوت کرده بود نمیدونم چر

 یه سوت زدم برگشت  سر خم کردم و گفتم: چطوری دختر راهنما 

 برگشت نگاهم کرد و با لبخند گفت :تو و 

 ؟فقط نگاهش کردم  که با خنده گفت :حاال باز که جایی سرت رو به باد ندادی 

 با چشمک گفتم:نه دیگه به توصیه های علمیت دقت کردم 

 رو آورد جلو و گفت: شهرزاد هستم شهرزاد نیازی  خندید دستش

 چرا باید این اسم همه جا باشه 

 لبم رو خیس کردم و گفتم :آیین هستم 

 از قیافش شیطنت میریخت اتوبوس اومد  برگشتم سمتش خداحافظی کنم برم که گفت :بیا من 

 برسونمت آیین درست گفتم 

 با تعجب به صمیمیت اش نگاه کردم 

 ونم و گفت :داداچ با ما به از این باش زدم روی ش

 با ابروی باال رفته گفتم :التی؟ 

 یه لبخند گوشه لبش رفت و گفت :آره دادا یه ما پسرم بزن بریم 

 ازش خوشم اومده بود 

 به ماشین اش  که یه پراید سفید بود نگاه کردم  که گفت : افتخار بدید سوار گاری ما بشید خندیدم 

 سوار شدم 

 به بیرون خیره شدم نشست 

 برگشتم سمتش و سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود رو پرسیدم 
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 چند سالته ؟!

 با اجازتون  و یو ؟!20لبش رو داد جلپو و گفت :

 با نیشخند گفتم :بابا  خارجی ..

  22چپ چپ نگاهم کرد که مثل خودش گفتم؛ با اجازتون 

 باشم  نگاهم کرد و با مکث گفت : دوست دارم ، دوستت

 سرم رو کج کردم و گفتم :باعث افتخاره 

 با ذوق گفت :آخ جون  پس بریم یه بستنی بزنیم به ساعت نگاه کردم و گفتم :من خوابگاهی هستم  

 اونجا باشم  8:5باید 

 با لبای اویزون گفت ؛ آه خدا لعنتشان کنه با این  ساعت گزاشتن واسه خوابگاه 

 انشگاه  مهمون من باشه خندیدم و گفتم : فردا بعد از د

 با ذوق گفت :آخ جوننن 

 خندیدم  یاد خودم مینداخت من رو این دختر،  خیلیی شبیه به من بود 

 دم خوابگاه نگه داشت پیاده شدم برگشتم سمتش لبم خیس کردم و گفتم :امروز سر خیلی چیز ها 

 حالم بد بود ممنون 

 قت فراموش نمیکنم خوشحالم از داشتن دوستی با تو امروز رو هیچ و

 نگاهم کرد خندید که چال چونش معلوم شد  خیلی ملوس بود و بچه تر از سنش میزد 

 آروم فقط زمزمه کرد خداحافظ 

 سر تکون دادم برگشتم  و رفتم سمت خوابگاه 

 در باز بود خداروشکر رفتم باال 

 نتونستم بیام االن خوبی  درو زدم محمد طاها درو باز کرد تا رفتم تو گفت :دیشب چی شده بود من

 خندیدم و گفتم :خوبم طاها جان 

 لباسام رو عوض کردم چشم چرخوندم یاشار نبود رو به یاشار گفتم :کجاست؟!

 آرش با حرص گفت :چی میدونم بازکجا رفته 
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 مگه به ما میگه 

 لبم رو جویید و گفتم: سر از کاراش در میارم 

 تم تو جام خوابم برد با صدای آرش بیدار شدم شام رو خوردیم انقدر خسته بودم تا رف

 بلند شدم چشام رو مالیدم 

 به آرش نگاه کردم که تو گوشیش بود زدم تو سرش که سرش بلند کرد و با خنگی گفت: هان 

 با خنده گفتم تو ادم نمیشی اول صبحم با این بازی میکنی 

 یهو با اخم گفتم :راستی اون دختره چی شد 

 گفت :چه میدونم به گوشی تو قرار بود اس بده به گوشیم نگاه کردم دیدم اس داده زد زیر خنده و 

 نشونش دادم سر تکون داد و گفت پس امروز الله پارک )یه جای گشتنی تو تبریز ( بزن واسش 

 اکی ..

 بلند شدم و یه آستین بلند سفید پوشیدم با یه پلیور سیاه و شلوار سیاه 

 ه پشتی اومدم برم که آرش گفت: ا وایستا منم کالس دارم کتابام رو گزاشتم تو کول

 سریع حاضر شد 

 با ماشین آرش رفتیم دانشگاه 

 داشتیم وراد کالس میشدیم که گوشیم زنگ خورد شهرزاد بود یه لبخند زدم و جواب دادم 

 با همون لبخند گفتم: جانم شهرزاد 

 نگاه پر از بهت آرش رو دیدم 

 خواستم اذیتش بکنم 

 رزاد گفت:آیین دانشگاهت کی تمام میشه شه

  1به آرش اشاره کردم بره با مکث گفتم: 

 یه اکی گفت و ادامه داد پس یک بیا دم داشگاه آدرس هم پیام بده بهم 

 باشه ؟!

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: باشه ..
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 دبیات مون تم کنارش خیره استاد اگوشی رو قطع کردم و رفتم سر کالس کنار آرش خالی بود نشس

 شدم 

 که گفت :بچه ها  کی شب همه شب نیما یوشیج رو بلده 

 چند نفر دست هامون رو بلند کردیم و منم جزو اون چند نفر بودم 

 استاد به من اشاره کرد بلند شدم و رفتم سمتش 

 به دخترا نگاه کرد و باز به شهرزاد گفت

 که بیاد 

 ای خدا نمیشه که انقدر هم رو نبینیم

 نگاهمون کرد و گفت :با هم بخونید این شعر رو  استاد

 سر تکون دادیم 

 استاده وقتی شروع رو گفت :با هم شروع گفتن شعر کردیم 

 شب همه شب شکسته خواب به چشمم 

 گوش بر زنگ کاروانستم 

 با صدا های نیمه زنده به دور 

 بغضم گرفته بود شعر رو قطع کردم ور وبه استاد گفتم: میشه من برم 

 خیره نگاهم کرد دوییدم از کالس بیرون 

 رفتم تو دستشویی  آب باز کردم دستم بردم زیر آب  صورتم رو شستم حالم بد بود 

 خدایا صبر چجوریه یادم بده 

 من میخوام یاد بگیرم 

 میخوام فراموش کنم یه الزایمر قوی 

 یه چیزی که هیچی یادم نیاد 

 طرات گزشته مرگ خانوادم ، عشق ، دوست، برادر و خا

 یه چیزی که زندگیم باهاش اخت پیدا کنه 
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 من نمیخوام این زندگی رو 

 من نمیخوام این اجبار  رو زندگی من یه اجبار 

 اگه گناه نبود اگه یاشار نبود 

 االن منم کنار خانوادم خوابیده بودم رفتم بیرون 

 ادم و گفتم: شرمنده استاد وایستادم دم کالس در رو زدم  استاد یه بفرمایید گفت :سر تکون د

 میدونست دوسش دارم و میخواست نزدیکمون بکنه 

 وارد کالس شدم اما دیگه تا آخر دانشگاه و کالس  هام هیچی نفهمیدم 

 کالس اخری که تمام شد بلند شدم از کالس اومدم بیرون  نگاهم تو نگاه شهرزاد گره خورد یه 

 لبخند زدم و حرفی نزدم 

 لبخند جوابم رو داد  که اون هم با یه

 شاید سهم من از این عشق فقط یه لبخند باشه 

 رفتم بیرون که نگاهم به شهرزاد افتاد که به ماشینش تکیه داده بود 

 رفتم جلو با یه لبخند آروم سالم دادم 

 با ذوق لبخند زد و گفت: با کوله پشتی چقدر شبیه بچه مدرسه ای ها میشی 

 تو میشم  خندیدم و گفتم :یعنی شبیه

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:من بچه مدرسه ای نیستم محض اطالع واسه دانشگاه ریاضی  محض 

 میخونم 

 سر تکون دادم و گفتم:نه بابا پ بچه زرنگی خوبه خوبه 

 یه نگاه سر سری به دانشگاه انداخت و گفت :جای خوبی درس میخونی 

 ام نمیدونم شاید میخواست عکس العمل خوش به حال خانوادت افتخاری واسشون و زل زد تو چش

 ام رو ببینه با لبخند لرزون گفتم :خانوادم فوت کردند 

 اما اگه بودن وارد شدن من به دانشگاه وکالت یکی از آرزو هاشون بود 

 سر تکون داد و گفت: خدا رحمتشون کنه بشین بریم که بد جور گرسنه هستم 
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 نشستم تو ماشین 

 گفت: کجا بریم ؟! شهرزاد برگشت سمت من و

 رفت و گفت :یه فست فود هست عالیهسر به معنی نمیدونم تکون دادم حالت فکر کردن به خودش گ

 بریم اونجا  تو تبریز 

 سر به معنی باشه تکون دادم و حرفی نزدم 

 برگشتم سمت شهرزاد و حرفی که تو دلم بود رو بهش گفتم :

 میشه شهرزاد  صدات نکنم ؟

 چی صدام میخوای بکنی ؟! با تعجب گفت: پس

 با مکث گفتم: هر چیزی جز شهرزاد ...

 یه لبخند زد و گفت:اسم اصلی من ایران هستش ولی خانوادم شهرزاد صدام میکنن

 لبم رو جلو دادم و گفتم :اشکال نداره ایران صدات بکنم ؟

 یه لبخند معصومانه زد و گفت :نه چه اشکالی ...

 تم یه داداش داشته باشم میدونی آیین همیشه دوستت داش

 ولی من  تک فرزندم 

 اما  داشتن داداشش و حمایت هاش یه چیز دیگه هستش از نظر من 

 یه لبخند زدم و گفتم :من  هم هیچ کدوم رو نداشتم و حس نکردم اما دوست دارم از امروز یه 

 خواهر کوچولو داشته باشم 

 اشم دوست دارم داداش بزرگه ایران با ذوق گفت: منم دوست دارم داداش داشته ب

 لبخند اومد روی لبم بعد از چند  ماه یا حتی چند سال یه لبخند واقعی روی لبم نقش بست 

 یه دختر از جنس لطافت، مهربانی، شیطنت لبخند واقعی رو به من نشون داد 

 و شاید حتی قراره زندگی واقعی هم به من یاد بده 

 گاهم رو به بیرون دوختم یه فست فود که نزدیک پارک شاه گلیبا صدای ایران که نگه داشته بود ن

 )یا ائل گولی( تبریز بود 
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 ماشین رو پارک کرد پیاده شدیم وارد فست فود شدیم پشت یه میز دونفره نشستیم که من گفتم:قرار 

 بود مهمون من باشیم چی میخوری 

 سرش رو اورد باال و گفت: این سری مهمون من سری بعد تو

 باید سرکار باشم  5. 4دادم باال و گفتم: نوچ فقط ایران من  ابرو

 سر تکون داد به معنی باشه 

 د ار خوردن غذا رفتم بعد از حسابمن یه پپرونی سفارش دادم و ایران یه پیتزا بیف سفارش داد بع

 بود سوار ماشین شدیم  4کردن برگشتم پیش ایران ساعت 

 نگاهش کردم و گفتم:چی شده پرنسس 

 ساعت نشد  1ا اخم گفت: این که نشد همش سر جمع ب

 به غر غر هاش خندیدم لپش رو کشیدم و گفتم:نرم اخراجم میکنن به خدا 

 سر تکون داد موی ریخته شده جلوی چشمش رو زد پشت گوشش و گفت :ولی پنجشنبه و جمعه 

 باید تالفی بکنی 

 لبخند زدم و سر تکون دادم 

 م ایران دم شرکت نگه داشت ازتو راه کلی گفتیم و خندیدی

 ماشین پیاده شدم 

 از پنجره خم شدم و رو به ایران گفتم:مراقب خودت باش ها من تازه پیدات کردم 

 خواهری 

 خندید و گفت:چشم داداشی 

 حرفی نزدم اما با مکث گفتم :االن کجا میری به ساعتش نگاه کرد 

 و گفت :میرم خونه شب جایی دعوت هستیم 

 ی باشه تکون دادم و گفتم :برو دیرت نشه خداحافظ سر به معن

 سر تکون داد به معنی خداحافظ 

 سر تکون دادم یعنی برو راه که افتاد به دور شدنش نگاه کردم 
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 رفتم باال نشستم پشت میز به چند تا از مهندس ها و آبدار چی سالم دادم 

 آوردم و شروع به خوندن کردم فعال که کاری نبود کتاب اشعار سهراب سپهری رو از کیفم در

 اون روز شرکت خیلی خلوت بود 

 سبحان برای یه قرارداد رفت بود شرکت نما سرور  و چند تا از مهندس ها هم مرخصی بودن 

 کال روز خیلی کم کاری بود 

 نزدیک میشد  8ساعت کم کم به 

 حوصله  اتوبوس رو وسایل هام رو جمع کردم  سبحان که نبود واسه اجازه گرفتن رفتم پایین 

 نداشتم 

 وایستادم تا تاکسی بیاد 

 یه ماشین وایستاد تاکسی بود سوار شدم درست کنار خوابگاه نگه داشت پیاده شدم 

 رفتم باال همه بچه ها بودن که آرش با چشم های گرد شده گفت :دختره کی بود باهاش رفتی؟

  یه به تو ربطی نداره گفتم که گفت :چقدر هم بانمک بود

 چپ نگاه کردن و با اخم گفتم: ببند دربارش خوش ندارم صحبت کنی 

 ایندفعه یاشار با بهت گفت: کسی نو زندگیت هست

 با اعصبانیت گفتم :بابا ایران مثل خواهرمه  

 دست بردارید دیگع نه من تا آخر عمر عاشق شهرزاد میمونم تو گوش هاتون این رو فرو کنید 

 ن نمیتونن ا مثل آدم سر جاشون بشینندآه اعصاب آدم رو بهم نریز

 با حرص پلیورم رو انداختم روی تخت که آرش گفت :بابت موضوع نازنین زهرا ممنون 

 سر تکون دادم و گفتم: دوست به در این موقع ها میخوره .

 لبخند زد و حرفی نزد نشستم روی تخت 

 بعد از خوردن یه شام سر سری خیلی هسته بودم 

 بعد از چند ثانیه خوابم برد رفتم تو جام و 
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با زنگ خوردن گوشیم چشام رو باز کردم دست دراز کردم ببینم کی اول یه نگاه به ساعت گوشیم 

 صبح بود  5کردم 

 بدون نگاه به شماره جواب دادم بله 

 صدای موسیقی بلند از اون ور گوشی میومد یه زره هوشیار شدم و گفتم: بفرمایید 

 یشتر از این بمونه تضمین پیچید که گفت: بیا دوست رو ببر از اینجا ب صدای یه پسر تو گوشم

 کنم زنده بمونه ی نم

 تم: کی کدوم دوستم فبا داد گ

 ارش و طاها هم بلند شدند و با نگرانی بهم نگاه میکردن 

 برگشتم سمت تخت یاشار دیدم نیست 

 با حرص گفتم :میگم با کدوم دوستمی 

 که صداش بیاد داد زداونم از اون ور واسه این

 بیا یاشار ببر حالش خوب نی

 آدرس رو واست اس میکنم و قطع کرد 

 به آرش خیره شدم 

 چشاش رو آروم باز بسته کرد و گفت :ای خدا یاشار خدا بگم چی کارت نکنه 

 صدای داد طاها بلند شد 

 این مگه با ما نخوابید کی رفت کدوم گوری  رفت آخه 

 بازش کردم آدرس رو که دیدم یاد آرین افتادم درست بود االن مزاحمش  صدای پیام گوشیم اومد

 بشم

 ولی یاشار مهم تر بود 

 شماره آرین رو گرفتم بعد از چند ثانیه صدای گرفتش تو گوشی پیچید 

 شرمنده گفتم: سالم آرین منم آیین 

 انگار که هوشیار شده باشه گفت: سالم خوبی آیین جان چیزی شده 
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 فتم: یه زحمتی واست دارم با استرس گ

 سریع گفت :جان بگو نگرانم کردی که پسر 

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم: میشه بری یاشار رو از خونه سامان بکشی بیرون حالش بده االن به من 

 زنگ زدن برم بیارمش

 میترسم چیزیش بشه 

 م چه خبرهآرین با مکث گفت:باز رفته اونجا اکی ..اکی من و سپهر االن میریم ببینی

 سر تکون دادم و گفتم :نمیدونم چطور تشکر کنم منم خودم میرسونم 

 آرین در حالی نفس نفس میزد گفت :بابا مگه دوست نیستیم پس به چه دردی میخورم 

 سریع خودت رو برسون منم االن برم ببینم چه خبره 

 د نگاه کردم یه مرسی گفتم :گوشی رو قطع کردم به آرش که داشت یاشار  رو فحش میدا

 سریع یه چیز سرسری تنم کردم و گفتم :میدی سوییچ ماشینت رو 

 نگاهم کرد و گفت :ما هم میآیم انتظار نداری که ول کنیم به آمون خدا و زود تر از من رفت  پایین 

 با طاها دوییدم پشتش 

 سوار ماشین شدیم که با هول رو به من گفت :

 ن آدرس رو بگو یا بیا بشین پشت فرمو

 سر تکون دادم و گفتم :بیا بشین این ور من بشینیم 

 سر تکون داد پیاده شد سریع رفتم سمت صندلی راننده نشستم 

 آدرس رو یه نگاه انداختم و رفتم سمت آدرسی که داده بود 

 ماشین رو نگه داشتم پیاده شدم آرین تو راه اس زد که یاشار برده ویال 

 که باز کرد رفتم داخل  دوییدم سمت ویال آرین  درو زدم

 تا یاشار از کنارش در بیاد  10من  یه پدری از این یاشار در بیارم 

 رو به آرین که درو باز کرد گفتم :کجاست ؟

 لبش گاز گرفت وگفت::یه لحظه آروم باش 
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 االن ببنیش هم یه بالی سر خودت میاد هم یه بالیی سر یاشار میاری 

 ه نگو گفتم کدوم گوریبا حرص گفتم :آرین واسه من روض

 سپهر از اون ور گفت: تو اتاق آرین 

 و رو به آرین ادامه داد ولش کن یکی باید بهش بفهمونه کشیدن شیشه چه عواقبی داره

 با دهن باز نگاهش کردم 

 که آرش  از  پشت  من با بهت گفت :چی داری میگی یاشار شیشه میکشه 

 کی بهت گفت زر بزنی ؟ آرین رو به سپهر داد زد: خفه بشی میمیری

 سپهر لبش رو گزا گرفت و گفت:فکر کردم میدونید 

 دنیا انگار دور سرم میچرخید شیشه 

 وای خدایا رو به آرین با صدای گرفته گفتم :راسته ؟

 با چشای پر نگاهم کرد وگفت :وقتی رفتیم تو داشت میکشید اگه زود نمیرسیدیم  انقدر کشیده بود 

 کنهکم مونده اور دوز ب

 متاسفم نمیخواستم همچین خبر بدی بدم 

 یه یاشار میکشمت گفتم آرین رو هول دادم و دوییدم سمت اتاقش 

 درو باز کردم به یاشار  که بغ کرده نگاهم میکرد نگاه کردم رفتم جلو دستم بردم باال و خوابوندم 

 زیر گوشش 

 دست رو گزاشت روی  گونش و فقط نگاهم نگاهم کرد 

 م: خیلی کثافت شدی یاشار فکرم نمیکردم با داد گفت

 خندیدم و گفتم :وای خدا به کی بگیم  وکیل جامعه شیشه میکشه 

 هد داشت نگو آقا شده یه  فساد جامخوبه پدر بدبختت فرستادت تبریز درس بخونی چون بهت اعتما

 ؟تو خجالت نمیکشی نه یه معتاد شیشه میکشه خجالت چیه 

 تونستی با خودت زندگیت وای خدا آخه. . تو چطور 

 خانوادت 
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 ودبولین بار بکشی چشای اشکیش یادت ندلت واسه مادرت نسوخت  وقتی خواستی واسه ا

 ؟چی کم داشتی 

 پول، خانواده ، دوست ، مهر محبت که جدیدا تو جامعه مد شده هر کی ندارت اش 

 زا  میره سراغ مواد توهم

 تو کدوم نداشتی یا شایدم تو جزو اونایی

 ستی که خوشی زده زیر دلشون و شیشه میکشن واسه رفتن به فضا ه

 واسه خودم متاسفم که یه انگل پسر عموم 

 از این به بعد یادت میره که کسی به اسم آیین میشناسی 

 انقدر بکش 

 انقدر بکن تو مغزت 

 الن که آخرش یه گوشه تنها بمیری واسم در حد یه برادر شاید هم نزدیک  تر مهم بودی ولی ا

 ارزشت از یه پسر عمو ام واسم کمتر شده 

 دیگه ادامه ندادم و نگاهش کردم سرش رو انداخت پایین که با پوزخند گفتم :میدونی حرفی واسه 

 گفتن نداری 

 من فقط میتونم تاسف بخورم 

 اومدم از اتاق برم بیرون 

 ما فکر اینکه به خانوادت درو باز کردم خواستم خارج شم برگشتم دستم رو گرفتم سمتش و گفتم :ا

 خبر ندم رو از سرت بیرون کن 

 شاید عمو  من هیچ وقت بودنش رو حس نکردم اما من حس دارم عاطفه دارم 

 واسه من انقدر سخت بود ببین واسه خانوادت چیه 

 برگشتم برم که صدای گرفتش اومد :تو قرآن آیین بابام نه ، طردم میکنه 

 کنه میشناسیشبه قرآن دیگه نگاهم ام نمی

 تورو قرآن داداشی 
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 بدبخت میشم 

 بلند داد زدم خفه شو تو همین االن اش  از بدبخت هم بدبخت تری 

 با نیشخند گفتم :این زندگیه  نه نیست 

 زندگی که پایه اساس اش با یه پودر مسخره  که کل ذهن رو در بر میگیره ب

 میشه گزاشت  همه جیزا  یه پودر که اسمش شیشه ، کریستال یا توهم

 باشه 

 اون زندگی کردن زبونم رو گاز گرفتم و گفتم :مرگ از اون زندگی بهتره 

 خیلی هم بهتره 

 من حآظرم بمیرم اما هیچ وقت  اون اشغال هارو امتحان نکنم 

 یه گوشه اشک از چشش ریخت 

 که گفتم:سخته نه .. آره خیلی سخته 

 مساوی با مرگت سخته بدونی که بدون اون مواد سخته بدونی اگه یه روز دستت پول نباشه اون 

 هیچی 

 انقدر معتاد که نصفه شب واسه کشیدنش اسیر این اشغال خونه و اسیر دست اون عوضی ها بشی

 نشستم روی کاناپه اسپرت که گوشه اتاق بود گفتم:

 چی شد به کجا رسیدی ؟

 چه سودی بهت داشت ؟

 حبت میکنم اما موضوع خانوادت متاسفم فردا با پدرت ص

 بفهمن چیکار میخوان باهات بکنن

 بلند شدم و دوییدم پایین 

 به آرش و طاها که روی کاناپه نشسته بودن نگاه کردم 

 آرین اومد سمتم و گفت :بیا بشین 

 رفتم سمت کاناپه یه نفس عمیق کشیدم دستم رو گزاشتم روی صورتم 
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 که با صدای آرش بهش چشم دوختم 

 دست به همچین کاری زده یاشار مثل شاهزاده ها زندگی میکرد _چی کم داشت ، چرا 

 اگه باباش بفهمه 

 بی حوصله س ر تکون دادم و ، فتم فردا میفهمه 

 سپهر با چشای گرد شده ،گفت:میخوای بگی به پدرش 

 ابرو دادم باال و گفتم :نگم بزارم بیشتر از این تو لجن فرو بره 

 سرش میاد  اما نمیتونم به عموم به باردر پدرم خیانت بکنم دیگه واسم مهم نیست که چه بالیی 

 آرین  سر تکون داد و گفت :آیین راست میگه ما نمیتونیم ترکش بدیم 

 جز باباش فوقش  میخواد چیکار کنه 

 فوقش یه دست کتک میزنه چهار تا فحش میده 

 یا حاال خیلی باشه طردش میکنه اما به خودش میاد ترک میکنه 

 کار آیین درسته به باباش بگو نزار دیر بشه  به نظرم

 آرش خسته گفت :بابای اون فقط کتک نمیزنه یه سره میکشتش 

 نمیشناسیش آرین 

 آرین با پوزخند گفت :مرگ بهتر از این زندگی 

 طاها  پاش رو تکون داد و گفت :نمیدونم آرش شاید واقعا بچه ها راست میگن 

 دستش رو گزاشت روی صورتش  من .. من واقعا نمیدونم چی بگم 

 سپهر  یه نچ گفت و رفت داخل آشپز خانه و اما من 

 داشتم میسوخت هر چقدر بگم مهم نیست 

 مگه میشد یاشار جزوی از وجود من بود از داداش برام نزدیک تر بود 

 میدونم با گفتن به پدرش شاید خیلی چیز ها لو بشه 

 کمکش بکنن  ولی باید بگم تنها اونا هستن که میتونم

 شاید باباش 
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 چشام رو بستم نمیخواستم بهش فکر کنم مغزم داشت میومد تو دهنم 

 چشام رو باز کردم و رو به آرین گفتم میشه یه لیوان آب واسم بیاری 

 سر تکون داد بعد از یه دقیقه با یه لیوان آب برگشت آب رو از گرفتم 

 رو همکار روش خوردم  قرص رو از کاورش درآوردم گزاشتم تو دهنم و آب

 لیوان  رو گزاشتم روی میز 

 تکیه دادم به کاناپه و دستم رو گزاشتم روی شقیقم 

 چیکار کنم آخه خدا  یه دست تو موهام کشیدم با صدای یاشار سر بلند کردم 

 اشکاش میریختن 

 اومد جلو دستم رو گرفت و بلندم کرد اومدم دستم بکشم از دستش 

 یدتم سمت اتاق که محکم تر گرفت کش

 در اتاق رو باز کردم وایستادم  اونم وایستاد جلوم 

 پیش خودم تاسف خوردم حیف نبود پسری به خوبی یاشار معتاد باشه 

 با صدای گرفته یاشار از فکر دراومدم  و نگاهم رو بهش دوختم 

 دستش ور کرد تو جیبش و گفت :خواهش میکنم به بابا نگو 

 ود تر از چیزی که هستی بشی با پوزخند گفتم :که ناب

 سر تکون داد و حرفی نزد 

 دستم به عالمت تهدید گرفتم سمتش و گفتم:تالش نکن میگم 

 دستام رو بهم زدم و گفتم :تمام شد و رفت 

 سر تکون داد چشام رو باز بسته کرد و گفت؛ گفتن تو دقیقا مواجه با نابود شدن زندگیم 

 وان اش رو پس بدم ولی بزار این مسافرتی که داشگاه میخواد مهم نیست حقمه کاری کردم باید تا

 بره تمام بشه ب

 بزار حداقل چند روزه دیگه رو با عشقم راحت باشم 

 بزار چند روز دیگه طعم عاشقی رو بچشم 
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 بزار  اندازه چند روز با عشقم خوش باشم 

 بفهمم  خیلی سخته 

 ه شب همه چی رو از دست بدم خصوصا واسه منی که به قول تو همه چی دارم تو ی

 با گفتن به بابا مطمعنم اولین چیز یکه از دست میدم خانواده ام هستش 

 بعد عشقم و بعد دار ندار زندگیم 

 زل زدم بهش و حرفی نزدم 

 دوست ندارم این شکلی عاجز ببنمش یاشار همیشه و همه جا قوی بود 

  جلوی من ، جلوی دوستاش جلوی همه یه پسر محکم بود

 ولی االن خیلی ناتوان شده 

 جوری که منی که عادت به ترحم نداشتم دلم واسش سوخت 

 یه سر به معنی نه تکون دادم و رفتم پایین 

 -یاشار 

 افتادم روی تخت 

 فکر فهمیدن بابا نابودم میکرد نه نمیتونستم من طاقت خوار شدنشان نداشتم من طاقت این رو 

 نداشتم 

 اسه پسرش باشه که بابام دنبال کمپ و

 من میمردم اما  نمیزاشتم بابام خوار بشه 

 گوشیم رو برداشتم نشستم کنار تخت با آستین اشکان رو پاک  کردم کی گفته پسر گریه نمیکنه 

 وقتی به آخر خط برسی گریه که چیزی نیست زجه  هم میزنی 

 با دستای لرزون شماره شهرزاد رو گرفتم سرم رو گزاشتم روی پام 

 نتظر شدم تا جواب بده و م

 صدای خواب آلودش که تو گوشی پیچید فهمیدم چقدر بد موقع زنگ زدم سریع گوشی رو قطع 

 کردم و پرتش کردم روی فرش 
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 خورد به کمد پشتش باز شد و هر تیکش یه طرف افتاد 

 بدم میومد حالم از خودم بهم میخورد آیین راست میگفت 

 هر چی گفت راست گفت 

 تو چشمش یه کثافتم یه معتاد یعنی االن 

 بلند شدم گوشیم رو برانم باتری رو انداختم جاش روشنش کردم 

 رون که با صدای طاها برگشتم سمتشدوییدم پایین بدون توجه به بچه ها در رو باز کردم دوییدم بی

 دستم رو گرفت و اروم گفت :بیا با هم درستش کنیم کجا میری 

 ستش درآوردم و عقب عقب رفتم پوزخند زدم دستم رو از تو د

 به پرده کنار زده شده نگاه کردم آیین رو دیدم 

 زل زده بود بهم  آشکار جلوی دیدم رو تار کرده بود اما بازم نگاه دلخور اش رو تشخیص میدادم 

 از خودم بدم میومد برگشتم و شروع به دوییدن کردم و حتی با صدای طاها هم بر نگشتم

 پام گیر کرد به جدول افتام زمین نمیدونم کجا بودم 

 دستم زخم شده بود و خون میومد 

 رعد برق زد ..

 آسمان هم گریه اش گرفته بود 

 اونم داشت واسه بدبختیم گریه میکرد 

 حقم بود منی که به آیین خیانت کردم حقم بود 

 دستم رو مشت کردم سرم رو بلند کردم سمت آسمان 

  بلند داد زدم خدا

 اشق شدم  اونم  عاشق کی عشق داداشم هستی  چرا ع

 سرم رو انداختم پایین حالت تهوع داشتم دستم رو گزاشتم روی زمین و عق زدم 

 داستم باال میاوردم 

 دوست داشتم همه چیو باال بیارم نامردی هام خیانت ام 
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 صدای زنگ گوشیم بلند شد 

 برش داشتم شهرزاد بود 

 با مکث دکمه اتصال رو زدم 

 گوشی پیچید جانم عزیزم  صداش تو

 دستم رو گرفتم به جدول چشام رو بستم 

 با صدای گرفته گفتم ؛ خوبی خانومم 

 آسمان رعد برق بعدی رو زد 

 بارون شروع شد خیس شده بودم اما صداش گرمم میکرد 

 با صدای نگران گفت:یاشار کجایی عشقم 

 با بغض گفتم :میشه عشقت نباشم 

 گفت چی میگی یا صدای که توش بهت بود

 نداشته باشی. .؟ ممکث گفتم :یعنی روزی هست که دوس پاهام رو تو شکمم جمع کردم و با

 یه روز که بهم بگی برو ..؟

 یه روز که جای عشق من نفرت من تو دلت باشه ؟

 با صدای لرزون گفت :یاشار کجایی آقایی خوبی نگرانم 

 میشه ؟سرم رو گزاشتم روی پام و گفتم :چرا امشب تمام ن

 یهو صدای شهرزاد ترس به خودش گرفت و گفت:تو ، تو این هوای سرد بیرونی تو ای هوای 

 بارونی؟ زدم زیر گریه 

 و باز اشک هام با بارون مخلوط شد 

 بلند داد زدم 

 یعنی تو ولم نمیکنی ..؟

 یعنی تو بهم نمیگی انگل ..؟

 تو ازم بدت نمیاد ..؟
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 چید صدای نه آروم شهرزاد تو گوشی پی

 تازه فهمیدم من داشتم چیکار میکردم ، کشیم از دستم افتاد بلند شدم سردرگم بودم هیچی حالیم نبود 

 حتی این که 

 االن امکان داره شهرزاد از نگرانی سکته کنه 

 فقط واسم یه چیز مهم بود 

 چرا من؟

 این جمله دوکلمه ای  جمله ای بود که 

 هر کسی زمان باختن استفاده میکرد تش

 منم یکی مثل بقیه اما نه من بد ترم 

 چند نفر تو دنیا مثل من و آیین هستن 

 یکی مثل آیین که سرنوشت بدبختش کرده و یکی مثل من که خودم 

 خودم رو نابود کردم 

 -آیین 

 با داد  آرش یه متر پریدم هوا 

 با اخم نگاهش کردم که گفت :خوب اگه بالیی سرش بیاد چی ؟

 گ جون تر از این حرف ها هستش اما از داخل خودم رو میخورد ام با پوزخند گفتم س

 آتبین لبش رو گاز گرفت و ادامه حرف من رو گرفت و گفت:آیین بالیی سر خودش نیاره

 لب جلو دادم و گفتم: به درک 

 طاها بغ کرده گفت: خیلی نامردی 

 سر تکون دادم و گفتم :واسه کی دل بسوزنم

 که ارزش داشته باشهمن واسه کسی نگران میشم 

 آرش با پوزخند گفت :برادری ات هم دیدیم 

 بالیی سرش بیاد خودت رو میبخشی 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 84 

 

 خندیدم و گفتم :به من چه بیاد مهم نیست داداش 

 پرونده یاشار امشب برای من بسته شد 

 سپهر با بهت گفت :مگه میتونی انسان  جایزالخطاست 

 ز یاشار میدونی آیین  هان آرش بلند شد جلوم وایستاد و گفت :تو چی ا

 تو اصال میشناختیش سر تکون داد و گفت نه نمیشناسی و نمیشناختی 

 تویی که حرف از بی مشکلی یاشار میزنی از مشکالتش  خبر نداری 

 از خود خوری هایی که هر شب میکرد 

  ؟تو چی میدونی

 ؟را مواد رو کرد همدمشچمیدونی 

 ؟نمیدونی آیین 

 د که خودش رو نمبخشید  و حتی شاید نصف نمیدونی چی شده بو

 نابود شدن یاشار مقصر اش تو باشی

 نگم بهتره ولش کن 

 ولی یه چیز رو بدون اگه یاشار تو معتاد شدنش نقش داشته 

 قش تو و یکی دیگه خیلی بیشتر از اینا بود ن

 تو نابودی یاشار 

 خودش رو به لجن بکشه  با اعصبانیت گفتم :چی میگی من گفتم بره شیشه بکشه من گفتم

 آرش اعصبانی گفت: تو نگفتی ولی از هیچی هم خبر نداری 

 حق نداری یاشار قضاوت کنی دردی که یاشار میکشید خیلی زیاد  بود 

 سرم درد میکرد دستم رو گزاشتم روی سرم 

 که آرین کالفه گفت: واسه چی داری بحث میکنید ؟

 و چه نخواید االن بیاید بریم بینیم کجاست بالیی سرش نیاد  اتفاقی هستش که افتاده  حاال چه بخواید

 حالش بد بود آقا آیین 
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 بهت گفتم باهاش  بد برخود نکن بزار فردا بزار هر دو آروم بشید گوش نمیدی که

 سر تکون داد و گفتم :خوبه واال من شدم مقصر معتاد کردن شو  از خونه فرار کردنش 

 طاها نگاه کرد و حرفی نزد 

 لند  شدم رفتم سمت در که آرش داد زد کجا تو هم قهر میکنی ب

 دستم به حالت برو بابا تکون دادم و رفتم بیرون 

 در ماشین رو باز کردم 

 از روی صندلی که نشسته بودم جعبه قرصم رو برداشتم 

 سرم گیج رفت نشستم روی صندلی در باز شد آرین اومد بیرون 

 دم که آرین گفت :حرص نخور االن اگه  میگرنت عود کنه یه یه لبخند بهش زدم قرصم رو خور

 روز گاهی دوروز از پا میندازه آدم رو 

 سرم برگدوندم  به حوض وسط حیاط نگاه کردم و گفتم :آقای دکتر نترس 

 و با مکث ادامه دادم:نگرانم 

 ؟با اخم گفت :نگران کی 

 نگاهش کردم و زیر لب گفتم: یاشار

 و کالفه گفت: پاشو برو کاپشن رو بردار بریم دنبالش نفسش رو داد بیرون 

 نگاهش کردم که بلند داد زد آتبین  آتبین 

 آتبین درو باز کرد و با چشم های گرد شده گفت: چته صدات انداختی رو سرت 

 آرین بی حوصله گفت : برو سویچ با کاپشن آیین رو بیار 

 ؟ن رو داد و رو به آرین گفت: کجا میریدسر تکون داد رفت داخل و بعد یه دقیقه اوند کاپش

 آرین دزدگیر ماشینش رو زد و گفت : هیچی داداش  میریم دنبال یاشار و در همون حال از 

 ماشینش کاپشن رو برداشت و پوشید 

 برگشت سمت من و گفت:بدو سوار شو 

 سر تکون دادم  و مثل یه ربات سوار ماشین شدم 
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 آرین نشست 

 دم گزاشت و گفت :پیداش میکنم جرا انقدر نگرانی گل پسر دستش رو روی دست سر

 با بغض گفتم :سخته آرین خیلی واسم سخته تو چند روز فهمیدم عشقم عاشق یکی دیگه هستش 

 خودم مریض شدم 

 یاشار معتاد بود 

 تنها اتفاق خوب این چند روز آشنایی با شما بود همین و بس

 -آرین 

 شار واسه آیین داشتم آتیش میگرفت ام واسه یا

 دست گزاشتم روی سرم و به آیین که به بیرون خیره شده بود نگاه کردم 

 هوا غرش میکرد 

 انگار دلش پر بود انگار میخواست خیلی از حرفاش رو به مردم بگه

 به عاشقا بگه جدا نشد زیر یه چتر بمونید 

 به خانواده ها میگه پایدار باشید 

 نامرد به مرد ها میگه مرد باشید نه 

 به زنا میگه نجیب باشید نه فاحشه 

 دلش پر بود 

 رو به آیین نفس عمیق کشیدم و گفتم :یه زنگ بهش بزن ...

 گوشیش رو برداشت 

 شمارش رو گرفت  و بعد از چند ثانیه گفت :جواب نمیده

 برو خوابگاه شاید اونجا باشه 

 با تعجب گفتم :نصف شب که راش نمیدن 

 خوابگاه بود نه خود خوابگاه  ت: منظورم دمفکالفه گ

 سر تکون دادم رفتم سمت خوابگاه  راست میگفت زیر درخت نشسته بود 
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 آیین پیاده شد و با اعصبانیت  دست  یاشار رو گرفت 

 -آیین 

 با حرص دستش رو گرفتم و با پوزخند ، گفتم :چرا انقدر کله شق  هستی یاشار چرا اذیت میکنی 

 ا پاشو ببینم داری میلرزی احمق از سرم

 با زور بلندش کردم در ماشین رو باز کردم نشوندمش 

 بینیش رو باال میکشید و من نمیدونستم از سرما هستش یا مواد 

 تو خودش گوشه ماشین جمع شد و گفت :آیین ببخشید 

 با تعجب نگاهش کردم که خواست حرف بزنه 

 آرین گفت : یاشار بعدا خوب 

 انداخت پایین خیلی مظلوم شده بود  یاشار نگاهش کرد  و سرش رو

 سرش رو اورد باال و گفت:گوشیت رو میدی 

 گوشیم رو دادم دستش نمیدونم به کی اس فرستاد  بعد سریع شمارش رو پاک کرد 

 کاپشن ام رو درآوردم  و گرفتم سمت یاشار و گفتم: بپوش 

 لبش رو گاز گرفت و گفت؛ سردت نیست 

 م کاپشن  رو ازم گرفت سرم رو به معنی نه تکون داد

 خیره شدم به بیرون 

 یه دست کشیدم به گردنم خسته شده بودم از پستی بلندی های زندگی 

 از درد هاش که شاید بیش تر زندگی من رو پر کرد

 از چرخ فلکی که قصد حرکت نداره 

 سال دوسال  1چند سال شده 

 چند سال میشه که من دیگه آیین قبل نیستم 

 دای خندش همه جارو بر میداشت  چشام رو بستم تا فکرش از سرم خارج بشه اون پسری که ص

 تا بفهمم زندگی همیشه یه رنگ نیست 
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 تا بفهمم زندگی من فقط  پستی داره 

 سرم درد میکرد آنقدری که حالت تهوع بهم دست داد 

 یه عق زدم زود سمت آرین گفتم :نگه دار 

 وب و نشستم کنارش و عق زدم سریع نگه داشت پیاده شدم دوییدم سمت ج

 کلی باال آوردم اومدم بلند بشم که سرم گیج رفت 

 آرین دستم رو  گرفت گرفتو گرفت و گفت واسه عمم میگم حرص نخور اعصبانی نشو 

 چرا به فکر همه هستی جز خودت 

 یگه آروم گفتم: چیزی نشده که شلوغش میکنی  به هوا که دشت روشن میشد نگاه کردم و گفتم ما د

 نمیایم  خونه تو 

 ره دیگه خوابگاه باز میکنه منم کالس دارم ذیه 

 آرین با تعجب گفت: میری  دانشگاه ؟!

 خسته گفتم :نرم 

 شونه انداخت باال و حرفی نزد 

 دم خوابگاه نگه داشت 

 رو روبه یاشار گفتم :پیاده شو 

 پیاده شد از آرین خداحافظی کردیم رفتیم باال 

 کردم از خستگی جنازه بودم  نشستم روی تختم  در اتاق رو باز

 سرم رو گرفتم 

 حس کردم کسی کنارم نشست سرم رو آوردن باال دیدم  یاشار 

 دستش رو گزاشت روی سرش و ، گفت: آیین به بابا نگو 

 به دیوار رو به روم خیره شدم  و زمزمه کردم نمیگم 

 -یاشار 

 یین خوب بود بیش از چیزی که فکرش رو بکنم با بهت نگاهش کردم فکر نمیکردم قبول کن آ
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 نگاه کردم و گفتم: نرو دانشگاه 

 خوابید روی تخت و تو خودش جمع شد 

 صدای آرومش رو شنیدم که گفت : نمیرم سر کارم میخوام برم استعفا بدم 

 با تعجب گفتم :چرا ؟!

 هیچی نگفت که فکر کردم خوابش برده اما 

 از فکر درآورد بعد از چند ثانیه صداش منو 

 _به دردم نمیخوره جایی که هر روز عشقم رو میبینم نمیتونم کار کنم دیگه خستم نمیکشم 

 بغضم گرفت لعنت به من اگه نبودم حو زندگی شهرزاد 

 خیلی راحت عاشق آیین میشد 

 آیین انقدر خوب بود که با یه بار دیدنش عاشق میشی چه برسه 

 به اینکه دوسش نداشته باشی 

 لم داشت بد میشد حا

 دست کردم تو جیبم مواد داشتم رفتم دست شویی و کشیدم

 نمیخواستم بکشم ولی اگه نکشم میمرم عادت کردم بهش معتادش شدم 

 من داشتم چیکار میکردم حتی  خودم هم نمیدونستم کی این روز های نحس تمام میشه 

 کی  میشه  یعنی ...

 از یه روز بد ،میترسیدم از اینکه 

 ین بفهمه با عشقش هستم آی

 از اینکه بفهمه نا رفیق ام 

 سال پیش  5باید چیکار میکردم تا بشیم آیین و یاشار 

 چیکار کنم تا بشیم مثل زمانی که عمو و زن عمو زنده بودن 

 چرا زندگی این طوری چرا روز خوش نداریم 

 چرا در عوض یه روز خوشی کلی بدی کلی نارحت آزمون پس میگیره 
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 ن های خدا کی به پایان میرسه آزمو

 کی به آرمان هامون میرسیم 

 کی میتونیم مثل بقیه زندگی کنیم 

 آیین راست میگفت شاید من از سر بی دردی واسه خودم درد درست کردم 

 اما سخت منم واسه اینکه از یادم بره میکشیدم 

 گفتن بکش دیگه حتی یادت نمیاد که مشکلی داری 

 بیرون از دست شویی اومدم 

 به آیین که خوابیده بود نگاه کردم باید یه گوشی هم بخرم رفتم روی تختم و به ثانیه ترسید بیهوش 

 شدم 

 با صدای آیین که دشت با تلفن صحبت میکرد چشام رو باز کردم 

 نگاهش کردم  نشسته بود روی تخت و داشت با نفر صحبت میکرد و در تعجب خنده هاش بودم 

 که همون دختره ایران باشه  و احتمال میدادم

 بالش رو گزاشتم روی سرم  و دوباره چشام رو بستم

 یه فکری به سرم زد آیین یعنی میخواد چیکار کنه بفرستم  کمپ نه من میترسیدم 

 دیده بودم چه زجری میکشن 

 اعصابم انقدر بهم ریخته بود که دیگه خوابم نبرد 

 رده بود سالم دادم با ضرب تو جام نشستم و به آیین که قطع ک

 نگاهم کرد و من از نگاهش خوندم که میگه خیلی پروو با انقدر گند کاری هنوز زبونت سر جاش 

 گفتم 

 با مکث سر تکون داد داشت حاظر میشد که

 ؟گفتم :کجا میری 

 یه دست به یقه اش کشید و گفت :استعفا رو بنویسم از اون ورم جایی کار دارم فقط خواهشا این 

 سری 
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 حوصله جمع کردنت از اشغال خونه هارو ندارم خواستی بری یکی درست حسابی بنداز کنار 

 چیزی شد 

 حداقل تنها نباشی بمیری  رفت بیرون و من به این فکر کردم که از این به بعد باید با طعنه های 

 آیین کنار بیام 

 حقم بود هر چی بگه حقم بود 

 -شهرزاد 

 سبحان که میومد از پشت در اتاقش وایستادم وارد  شرکت شدم که با صدای 

 واسه چی میخوای بری آیین 

 و صدای آیین بود که میومد :یه مشکلی هست نمیتونم دیگه باشم 

 ولی اگه کاری خواستی کمک خواستی در خدمتم 

 و باز هم صدای  پکر سبحان :هر جور راحتی 

 درو باز کردن و رفتم تو 

 هوه ایش گره خورد سرش رو اورد نگاهم تو نگاه ق

 قلبم تکون خورد سریع سرش رو انداخت پایین و زیر لب یه شرمنده گفت 

 خندم گرفت این پسر بیش از حد ساده و مظلوم بود 

 رو به سبحان گفتم :چی شده 

 سبحان لباش رو باد داد و گفت :میخواد بره آیین 

 با ناراحتی گفتم: چرا ؟!

 گاه عادت کرده بودم دروغ چرا به بودن و دیدنش تو دانش

 هی خودن رو لعنت میدم چون حتی فکر به پسر دیگه ای خیانت به یاشارم هستش 

 یاشار مثل آیین نیست 

 بین این و پسر عموش خیلی تفاوت بود 

 آیین سرش رو خاروند و گفت:یه مشکلی برام پیش اومده دیگه نمیتونم کار بکنم 
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 ترجیح میدم فعال سراغ کاری نرم 

 فتم و فقط نگاه کردم که برگشت سمت سبحان و گفت: میشه به حساب داری بگی  حسابم هیچی نگ

 رو بکنه برم

 سبحان سر تکون داد و  شماره حساب داری رو گرفت بعد این که قطع کرد گفت :برو تا بده یه 

 ممنون گفت و رفت بیرون 

 بعد از رفتنش نشستم روی صندلی و گفتم: واسه چی رفت به نظرت 

 ندارم که بپرسم ازش گوشیش  ان شونه داد باال و گفت؛ نمیدونم  واال از یاشار هم خبرسبح

  شه!خامو

 تا گفت یاشار یادش افتادم چشم به شماره آی روی میز افتاد و گفتم: شماره کی 

 سبحان سرش رو اورد باال و 

 گفت :مال آیین هستش 

 شار باهاش اس داد شماره واسم آشنا بود همون شماره آی بود که دیشب یا

 البته  چیز عجیبی نبود بالخره پسر عموش بود 

 از کلنجار رفتن با خودم خسته شدم و گفتم :آها اکی 

 یاشار هم حتما گرفته جایی خوابیده  گوشیش رو خاموش کرده مزاحمش نشن 

 لب باال داد و گفت :حتما 

 حظه برگشت و گفت:حواست بهلاتاق بره بیرون که تو یه  ازبلند شد از روی صندلیش اوند 

 ات با یاشار باشه  رابطه

 حواسم بهتون هست فکر نکنید اسکول هستم پ به یاشار و خواهرم اعتماد دارم و گرنه هر کی 

 نفهمه شما دوتا دوستید 

 باید خیلی اسکول باشه 

 وقتی میاد خونه ما همچین چفت تو چفت هم میشید آدم حس میکنه زن شوهر یا

 کنار هم نشستن  خواهر برادر
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 مراقب باش بر عکس آیین که ساده هستش

 پسر عموش از اون گرگآیی روزگاره 

 یاشار رو میشناسم که میگم اندازه موهای سرش دوست دختر داشته که عادی 

 هستش منم داشتم 

 ولی شاید شیطنت های دیگه ای هم امکان داره داشته باشه 

 پس مراقب باش 

 و از اتاق رفت بیرون 

 اما من موندم دنیای از فکر و 

 -آیین 

 بعد از انصراف از شرکت زدم بیرون 

 تا پیام از ایران داشتم  2گوشیم رو درآوردم 

 دکمه اتصال رو زدم و تماس برقرار شد 

 بعد از بوق سوم جواب داد 

 یه جانم گفت 

 که صداش لبخند روی لبم آورد 

 با همون لبخند گفتم :کجایی وطن خانوم ؟

 هقه اش از پشت گوشی بلند شد و گفت :مرسی خوبم رسوم جونصدای ق

 چیکار میکنی یه نفس عمیق کشیدم و گفتم :از کار انصراف دادم

 صدایی هین اش اومد و گفت :مگه چی شده واسه چی آخه ؟

 با پام به سنگ ریزه جلوم ضربه زدم  و گفتم:یه مشکل هایی پیش اومد حالم خوب نیست ایران 

 التم  آنقدری هستش که دیگه سر خم کردم جلوشون خسته شدم مشک

 میشه ببینمت میشه واست درد دل بکنم 

 میشه حداقل یکی تو زندگیم باشه که موقع تنهایی موقع درد هام 
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 موقع شادی و غم ام همراهم باشه 

 از اینجا لبخندی که روی لبش اومده بود رو حس کردم 

 کافیه زنگ بزنی بعد از یه زره مکث گفت :هر وقت خواستی 

 هر جا باشی حتی قله اورست خودم رو میرسونم 

 کجایی  بیام پیشت 

 خندیدم یه لبخند آسوده از اونایی که شاید بعد از مرگ  خانوادم روی لبم نیومده بود 

 با مکث گفتم :بگو کجایی من بیام 

 بود  آدرس رو داد گوشی رو قطع کردم یه تاکسی گرفتم و رفتم سمت آدرسی که داده

 -ایران 

 انگشتم رو لبه ای  فنجان قهوه آن چرخوندم 

 دستم رو گرفتم روی بخار اش 

 گرم بودنش حالم رو خوب میکرد

 با صدای در سرم رو برگدوندم 

 و مثل همیشه دیدمش با همون قد قامت با همون فیس مردونه 

 اومد جلو بلند شدم که با یه لبخند گفت :بشین 

 دم و گفتم :خوب نشستم  که سر تکون دا

 نگاهم کرد و سرش رو پایین انداخت 

 با لبخند گفتم :حرف بزن آقای دکتر 

 باز سرش رو باال کرد و با چشم های سیاهش زل زد تو چشام 

 سرش رو برگردند سمت تابلو طبیعتی که رو به رو نصب شده بود و گفت:چی بگم 

 ه انقدر خنگ نبودی بدو یه پوزخند زدم و گفتم ای بابا آقای دکتر دیگه شما ک

 االن آیین میاد 

 نگاهم کرد و گفت: بزار بعد ایران  االن وقتش نیست بزار خودش بهت بگه 
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 نه من نزار پیش وجدانم  شرمنده بشم 

 با اعصاب داغون گفتم حرف بزن د المصب 

 سرش رو  گرفت تو دستاش و گفت :یاشار معتاد 

 گرد شده نگاهش کردم امکان نداره   دستم رو گزاشتم روی دهنم و با چشم های

 یاشار همون پسر که .. خدای من خیلی سخته آنقدری که پسر عموی آیین کسی که عاشقش معتاد 

 با ناراحتی گفتم حاله آیین بده 

 سر تکون داد و گفت؛ دیشب که بد بود امروز رو نمیدونم 

 سر تکون  دادم و گفتم: پاشو برو 

 نتت االن میاد دوست ندارم ببی

 سر تکون داد بلتد شد اومد بره که گفتم: مراقب خودت باش آرین 

 برگشت و با بغض نگاهم کرد 

 ولی من فقط سرم رو انداختم پایین و به رفتنش نگاه نکردم 

 آرین خوب بود  ولی. .

 یه پنج دقیقه گزشت که سر کله آیین پیدا شد 

 ولی جلوی  شدم ایران همیشگی من جلوی همه شیطون بودم شاد بودم

 آرین خودم نبودم و نباید که میبودم 

 دستاش رو گرفتم و گفتم: چطوری داداشی 

 یه لبخند تلخ زد و گفت: چاره ای ندارم جز اینکه تظاهر به خوب بودن بکنم 

 بغض کرده گفتم :چرا تظاهر باید خوب باشی 

 تو االن سنی داری که باید خوب باشی 

 مگه چند سالته که بد باشی 

 ین خوب باش حداقل این یه زره وقتی که با من میگزرونی دوست دارم آی

 خوب باشی 
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 ؟باشه 

 چشم هاش رو باز بسته کرد و گفت :

 باشه 

 من خوشحال شدم حداقل به خاطر اینکه چند ساعت آیین رو خوب کنم 

 چند ساعت لبخند رو روی لب هاش ببینم 

 چند ساعت بدونم شاده واسه من بسه 

 ودش نه بس نیست ولی واسه خ

 یه لبخند زدم و گفتم :خوب چی میخوری 

 سر زیر انداخت و گفت :قهوه 

 خجالتی بودنش رو دوست داشتم 

 آیین عالی بود یه تکیه گاه معرکه 

  ؟دست گزاشتم زیر چونم و در حال  اینکه شیطون نگاهش میکردم گفتم : کجا  بریم بعد اینجا

 بگی  سرش رو آرود باال و گفت :هر جا تو

 یه لبخند زدم و سرم رو انداختم پایین 

 بعد از خوردن قهوه هامون 

 رفتیم سمت پارک ائل گلی  به چهره گرفته اش 

 نگاه کن و گفتم :چی شده چرا پکری ؟

 چند دقیقه گزشت فکر کردم قصد گفتن نداره 

 اما اشتباه حدس زدم شروع به گفتن کرد 

 یه روز به دنیا اومدم 

 انواده شدم  تک پسر خ

 بزرگ شدم بزرگ شدم 

 سالم یه پسر شیطون که از دیوار راست باال میرفت  17تا زمانی که شد 
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 خندید اما بغض رو تو نگاهش میدیدم 

 یه نفس عمیق کشید و ادامه داد 

 بابام یه شرکت کوچیک داشت وضعمون بد نبود در حد اینکه 

 خوب  یه خونه تو منطقه تقریبا باال شهر تهران یه زندگی

 پر از آرامش  که تقریبا آرزوی فامیل بودیم 

 یه روز مامان بابام رفتن بیرون  من واسه کنکور میخوندم 

 دیگه بر نگشتند  اون مغازه ای که واسه خرید رفته بودن سوخت 

 خانواده منم باهاش سوختن 

 وختحتی قبری هم نموند که برم پیشش پیدا نشدن هیچی هر کس تو اون فروشگاه بود س

 خاکستر شد 

 با مکث ادامه داد :ایران تنها شدم 

 ساله مگه چی از شرکت سر در میارم همون سال ها بود  17دیگه آیین قبل نشدم یه پسر 

 وکیل بابام مجبور شد با خانوادش برن کانادا البته یه هفته قبل از مرگ خانوادم 

 هیچ کار نتونستم بکنم 

 ری که من رفتم تو پایین ترین قسمت تهران کل مال اموال  بابام همش رفت  جو

 تا وقتی دانشگاه قبول شدم 

 ره بهتر شدم با یاشار اومدیم ذیه 

 تبریز  خوشحال بودم کم کم  داشتم میفهمید دوباره زندگی یعنی چی 

 اما ..، اما باز یه اتفاق 

 دل بستم به یه دختر فرقی با بقیه نداشت 

 ولی دل دادم 

 ولداری  زشتی فقیری نمیشناسه عاشقی که خوشگلی پ

 دل بستم ایران 
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 جرات اعتراف نداشتم که 

 تومان حقوق  مگه چی داشتم  که پا بزارم جلو  400یه پسر بودم با 

 واسه به دست آوردنش 

 نشد تا اینکه چند روز پیش 

 اعتراف کردم بعد دوسال 

 اما دیر بود .. دیر شده بود 

 بود  دل کوچیک اش مال کس دیگه ای شده

 نمیدونم  چرا ولی نشد عشقم  رفت جلوم گفت قلبش تعلق به کس دیگه ای 

 بینش رو کشید باال 

 خندید و گفت  حالم د شد کارم کشید به بیمارستان 

 تا اینکه باز دیروز شاید بدترین اتفاق حتی از عاشقی شهرزاد هم بد تر بود 

 شیشه میکشه عموم یاشار کسی که بعد از خانوادم شد همه  کسمر پس

 با حرص دست کشید روی گونش و اشک هاش رو پاک  کرد

 با بغض زمزمه کردم آیین گریه نکن

 خندید و گفت :چشم خوشگل خانوم 

 ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم پیاده شدیم رفتیم سمت وسایل  بازی ها 

 -آیین 

 نگاه ایران  رو روی یو دیدم 

 خندیدم و گفتم سوار میشی 

 رش رو تکون داد وق سذبا 

  با جیغشون  گوشم رو گرفتم او شونبهبره  بلیت گیره نگاهم رو دوختم  دویید 

 تا االن سوار نشدم یعنی چه جوری 

 لبم رو بردم تو دهنم 
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 دستگاه نگه داشت 

 دختره پیاده شد معلوم بود حالش بده با صدای 

 ایران برگشتم 

 یا بریم  تو صف بلیت هارو تکون داد دستم رو کشید و گفت : ب

 وایستادم تو صف 

 بعد از یک ربع نوبتمون رسید 

 رفتیم باال روی صندلی ها نشستیم با ترس گفتم :تا االن سوار شدی 

 نگاهم کرد  و یه دفعه با نگرانی گفت: حالت بد نشه 

 با خنده گفتم :انقدر هم سوسول نیستم ، ایران جان 

 مت  باال شروع به حرکت کرد دستگاه شورع به حرکت کرد اول آرون به س

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو دوختم به ایران و از نگاهم خندش گرفت 

 رفت باال ایران دستم رو محکم گرفت که دستگاه یهو ول شد 

 ع به داد زدم کردم روبلند ش

 چیز خوبی واسه خالی کردن آدم بود 

 بلند داد زدم خدا

 دم چشام رو بستم به پایین نگاه کر

 آدم از اینجا پرت بشه پایین چی میشه 

 به ایران نگاه کردم  میخندید با خنده نگاهش کردم استرس مسترس 

 تعطیل بود تو زندگی ایران 

 به قیافه خونسردش نگاه کردم و گفتم :تو دیوانه هستی دختر 

 نگاهم کرد شونه انداخت باال و گفت از خدات باشه هانی 

 فتم سر تکون دادم و چیزی نگ

 دستگاه نگه داشت پیاده شدیم 
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 بعدی  6که ایران گفت :بریم  سینما 

 سر تکون دادم دویید  بلیت گرفت 

 خداروشکر خلوت بود رفتیم داخل 

 فیلمش ترسناک بود  کوسه  دراومد  صدای جیغ ایران بلند شد 

 بعد از اینکه در اومدیم  به ایران  نگاه کردم 

 با نگرانی گفتم :خوبی 

 ردم داره گریه میکنه اما ناگهان زد زیر خنده با تعجب نگاه کردم که گفتفکر ک

 وایی واقعا فکر کردی من از یه سینما فکستنی میترسم 

 با حرص گفتم نه خانوم شما ار هیچی ن میترسی  پوففف 

 سر تکون داد و با خنده رفت سمت بستنی فروشی 

 نشستیم پشت میز 

 ایران رو به من گفت چی میخوری 

 ایدفعه با بهت گفتم :نکنه تو میخوای حساب کنی 

 سر تکون داد و گفت :صد در صد  مهمون منی 

 ادا رو درآوردم و گفتم :برو بابا 

 زدم روی دستش و با حرص گفتم :تو جمله بندیت رو فعال درست کن وایستا بینم به شما هنوز یاد 

 ؟کنی ندادن وقتی با یه پسر میری بیرون نباس دست تو جیبت ب

 ابرو داد باال و گفت :اوهو نچایی حاجی 

 با پوزخند گفتم :نترس کاپشن تنم هست نمیچام 

 خندید  بستنی هامون رو آوردن واسه من طعم نسکافه بود واسه اون توت فرنگی 

 با حسرت زل زد به بستنی من که با خنده گفتم : دختر 

 تو عجوزه ای 

  یه قاشق اضافی تو سینی بود برش داشتم



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 101 

 

 گرفتم سمت ایران و گفتم : بیا بخور وطن جون 

 با ذوق گرفت از دستم بستنی رو گرفتم سمت اش 

 زد داخل بستنی و قاشق رو  پر کرد ،گزاشت تو دهنش 

 چشاش رو بست و گفت :اومم میدونی چی بخوری ها 

 بیا عوض 

 انگشت به دهن گفتم :من توت فرنگی بخورم من از شیرین زیادی بدم میاد 

 کر نگاه به بستنیش  کرد بلند شدم رفتم سمت کافه یه بستنی نسکافه سفارش دادم وایستادم پ

 دقیقه دادن پوله همشون رو حساب کردم رفتم بیرون  2بعد از 

 بستنی رو گزاشتم رو به روش 

 با چشای از حدقه زده بیرون و شرمنده گفت :این چه کاری پسر 

 ن عشوه میاداخم کردم و گفتم :بخور بینم واسه م

 -ایران 

 زل زدم بهش چقدر مهربون  بود  این پسر 

 مگه دلش طاقت بدی رو داشت

 ره از بستنی رو خوردم سرمذیه 

 رو بلند کردم 

 مونده بودم بگم یا نه 

 دست گزاشتم زیر چونم و زل زدم بهش 

 سنگینی نگاهم رو حس کرد 

 و با لبخند خیرم شد  سرش رو بلند کرد

 رو هم زدم و با من من گفتم :آیین با قاشق بستنی 

 و گفت:جانم  سرش رو اورد باال

 زبونم رو روی لبم کشیدم و 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 102 

 

 گفتم:میخوای با یاشار چیکار کنی ؟

 نفسش رو داد بیرون تکیه داد به صندلیش

 و نگاهش رو به وسایل بازی دوخت اما 

 با مکث گفت : من چیکار میتونم بکنم پدرش هستم یا مادرش 

 م :اما حیف نیست نابود شدنش تو مگه مثل برادرت نیست یاشار غمگین گفت

 نمیخوای از این فساد نجاتش بدی 

 دست گزاشت روی پیشونیش

 که تو این سرمان عرق کرده بود و گفت : 

 من چیکار میتونم بکنم ایران  شیشه یه موادی هستش 

 که تقریبا غیر قابل ترک هستش 

 هسختی دار زجر داره درد کشیدن دار

 خسته شدم بابا من

 یه وجب بچه چقدر جا دارم مگه  

 بچه های همسن من االن از باباهاشون پول  تو جیبی میگرن نگرانیشان اینه  که 

 کادو واسه دوست دخترشون چی بخرن اونوقت من چی .... تو بگو چیکار کنم؟ 

 به نظر چطوری زندگی کنم ؟

 تو بگو چطور ترکش بدم ؟

 م اما وقتی فکر میکنم خواستم به باباش بگ

 وقتی رفتار عموم یادم میاد 

 میدونم عاقبتی جز طرد شدن یاشار از خانوادش جز آوارگی و 

 بیچارگی بیشترش چیز دیگه ای  نداره 

 آروم گفتم :حق داری خیلی هم حق داری 

 تو یه مردی که تو سن کم  مرد شدی 
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 نر نیستی مردی جلوی سختی ها نمیشکنی

 سمت آیین تو مثل ا

 یه رسم هستی یه سنت که همیشه پا برجاست 

 تو پاکی معصومی  خانوادت جز خوبی چیزی یادت ندادن

 مردی جلوی سختی ها نمیشکنی آیین تو مثل اسمت  نیستینر 

 یه رسم هستی یه سنت که همیشه پا برجاست 

 تو پاکی معصومی  خانوادت جز خوبی چیزی یادت ندادن 

 بره هستی تو لباس گرگ 

 واش از تو بد تر  برو فکر کن و ببین ی

 چه مشکلی وجود داره که  یاشار رفت سمت مواد گرایشش به اون سمت بیشتر شد هومم 

 سر تکون داد و حرفی نزد بستنی هامون که آب شده بود رو انداختیم سطل آشغال 

 رفتیم سمت وسایل بازی 

 که آیین گفت: بریم ماشین بازی

 فتم:صدای قهقهم بلند شد و گ

 تو واقعا بچه هستی  بچه هم نیستی به قول خودت عجوبه هستی 

 آخه االن بچه نمیره ماشین سواری 

 طلبکار گفت :پس این هایی که وایستادم تو صف بوق هستن سرکار خانوم وطن خانوم 

 ادای خودم رو داشت در میاورد 

 با خنده گفتم:زبون درآوردی 

 بصیرت میخواست که بعضی ها واسه دیدنش  قر  داد به گردنش و فگت :داشتم چشم

 متاسفانه نداشتن ایران جان 

 راستی ایران تو بی اف اینا ندار ی

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:نخیر همون که تو هستی واسه جدا آباد من بسته 
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 انقدر که از تو حرص میخورم  پیر شدم 

 ببین موهام سفید شده 

 با حرص گفت :کو ببینم خالی بند 

 یه تار سفید داشته باشی من اسمم رو عوض میکنم  تو

 حاج خانوم 

 دست به کمر و طلبکار گفتم:حاج خانوم کسی هستش که مکه میره 

 نه من که تا شمال هم با زور رفتم آق آیین 

 لبش رو میجوید من که میدونستم االن حس خفه کردن من رو داره 

 گاه کردم که گفت :جواب بده دیگه با صدای زنگ گوشیم از خیال دراومدم به آیین ن

 لبم رو جویید ام  و گوشی رو از جیبم درآوردم با دیدن اسمش 

 یه نفس از روی اعصبانیت کشیدم جواب داد 

 و با حرص گفتم :بله 

 با صداش خیره شدم به آسمون 

 کجایی ایران 

 ع کردم به آیین نگاه کردم کمی دور شدم و گفتم :به شما ربطی نداره و گوشی رو قط

 من این بودم گاهی آروم گاهی طوفانی مثل یه دریای پر تالطم 

 مثل یه بچه که سر داشتن یه عروسک گریه میکنه  و سر گرفتن همون عروسک قهقهش 

 کل آسمون رو پر میکنه 

 با اعصاب خرد برگشتم  پیش آیین 

 رم خونه آیین جان با لبخند گفت :برم بلیت بگیرم سر به منی نه تکون دادم و گفتم:باید ب

 بیا برسونمت

 هم نشده بیا یه چند تا و سالی بریم بعد  6آیین یه نگاه به ساعتش کرد و گفت هنوز که ساعت 

 اعصبانی  گفتم :آیین بیا بریم دیگه 
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 چرا انقدر لوس میکنی خودت رو  بعدا باز میآیم 

 سرش رو انداخت پایین و گفت :باشه 

 رفتیم سمت ماشین سوارش شدیم 

 به آیین ناراحت خیره شدم من چیکار کردم آه خدا لعنت کنه 

 دستم رو گزاشتم روی دستش که از جا پرید با نارحتی گفتم:شرمنده 

 با لبخند گفت :مگه کار یکی 

 با بغض نگاهش کردم چقدر مهربون بود 

 حرفی نزدم دم خوابگاهش پیاده شد  سرش رو از پنجره کرد تو و گفت:خوش گزشت خوشحال

 میشم بازم 

 باهات روز هام رو بگزرونم و من تو دلم قند آب شد از این حرفش 

 سر تکون دادم و گفتم:حتما 

  163برگشت و رفت سمت خوابگاه از پشت بهش نگاه کردم قد بلندی داشت حداقل در بارا من 

 رو داشت یا حتی بیشتر  یاشار   180سانتی فکر کنم کنم 

 نگاه کردم  یه نگاه به دور برم کردم نشستم  روی صندلی به ساعتم 

 نیم ساعت پیش قرار داشتیم دیر کرده بود 

 گوشیم رو درآوردم شمارش رو گرفتم بعد از چند ثانیه صداش تو گوشی پیچید که هول گفت :

 دارم میام تو ترافیک هستم یاشار

 آورم گفتم باشه و قطع کردم 

 ه دختر رو به روش داد و دختر با ذوق جیغ کشید نگاه کردم به رو به روم به پسری که یه خرس ب

 خندم گرفت با چه چیز کمی شاد میشد 

 انقدر درگیر صحنه رو به روم بودم که نفهمیدم زمان چه جوری گزشت و شهرزاد چجوری اومد 

 زجب به رو به روم که دیگه اثری ابا صداش بگردم سمتش که با اخم گفت ؛ به کجا زل زدی با تع

 ر نبود و جایی اون هارو یه اکیپ دختر گرفته بودن پسر و دخت
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 سریع با ترس گفتم :هیچی به خدا 

 ابرو باال داد و گفت :من خرم زل زدی به یه مشت دختر که چی بشه 

 را اومدن اینجا بابا یه دختر پسردست کشیدم وی پیشونیم عرق کردم و گفتم من نفهمیدم کی این دخت

 اشتم فکر میکردم بودن به اونا نگاه میکردم د

 نفهمیدم کی اینا اومدن 

 ستم یه زره اروم بشم بد تر شد کهنگاهم کرد و س ر تکون داد من باش حالم خراب بود مثال میخوا

 آروم نشد 

 دست شهرزاد رو گرفتم و گفتم :کجا بریم 

 با بی تفاوتی  سر تکن داد و گفت: نمیدونم

 هاش بود که بهم میفهموند واسه شهرزاد همین بی تفا تی هاش اذیتم میکرد همین کار 

 شاید جز یه پسر معمولی چیز دیگه ای نیستم 

 پنجم رو دادم پایین دستم رو گزاشتم گوشه پنجره  و انگشتم رو گزاشتم روی لبم 

 با صدای شهرزاد  برگشتم سمتش 

 ؟سرد گفت :چی شده 

 با پوزخند گفتم :احتماال سوالی نیستش که من باید بپرسم 

 لی نگاهم کرد که گفتم :این رو من باید بپرسم که چته رفتارت رو نگاه  سرد یعنی از اول این سوا

 بودی ها 

 که دلم رو خوش کنم بگم آره بابا یه چیزی ازم دیده که بد رفتار میکنه دل سرد شده 

 سال میشه  میشه ولی تو همون هستی که بودی  2د لعنتی رابطه ما داره وارد

 ت سرد ، بی تفاو

 تو روی پسر عموت که انقدر معصومانه گفت دوسم داره نمیومد ام بگم نه عاشق کس دیگه ای 

  !هستم

 وم نیست چه غلطی داره لام عاشق یه بی لیاقت هستم که مع میدونی باید چی میگفت باید میگفت
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 حرفای چرت تحویلم بده  ماشین رو نصف شب گوشیم یاد زنگ بخوره و یه 5میکنه  که ساعت 

 زدم کنار و این سری من صدام رو بلند کردم و گفتم ؛ تو چی میدونی که به خاطر داشتنت چه 

 سختی هایی کشیدم هان 

 نمیدونی تو هم هیچی از زندگیم نمیدونی  تو هم نمیدونی 

 نفهمی واسه این عشق دارم زره زره میسوزم آب میشم 

 ی میگفت عاشقتم به یه مرسی اکتفال وقتتو چی چیکار کردی تو این عشق از اول سرد بودی از او

 کردی 

 کی بهم گفتی عاشق می  کی از ته دل گفتی  دوستم داری 

 هان کی گفتی لعنتی 

 نگاهم رو دوختم به چشم هایی شهرزاد 

 چشام رو بستم سرن رو گزاشتم روی فرمون 

 غلطه با مکث صدای شهرزاد  اومد؛ نمیدونم یاشار ، نمیدونم شادی واقعا رابطمون  

 سال یه بار بریم بیرون دعوا نکنیم  2من تو نشد تو این 

 نیم دونم اسمش عشق هست یا نه و ادامه نداد 

 ؟ناله وار گفتم :یعنی چی شهرزاد 

 دختر من عاشقتم شهرزاد من دیوونم دیوونه ترم نکن باشه 

 ببین به اون قرآنی که کل اعتقاداتم بهش هست 

 یر میشکنم که هیچ از روی صفحه هستی پاکش میکنم دست کسی که بخواد دستت رو بگ

 اینارو بکن تو سرت تو جز من حق کسی دیگه ای نیستی 

 شهرزاد با پوزخند گفت :کی این مزخرفات رو کرده تو سرت کم کم ازت میترسم یاشار 

 سر تکون دادم و گفتم :بترس چون چیزی واسه از دست دادن  ندارم 

 م آره اون موقع باید از من بترسی پس اگه تو رو هم از دست بد

 االن هم میرسونم خونه 
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 راه افتادم اعصابم خورد بود شهرزاد  رو رسوندم خونه  دیوونه شده بودن شهرزاد راست میگفت 

 ره کشیدم تا حالم خوب بشه ذزدم کنار  یه 

 رفتم سمت  خوابگاه میدونستم االن حرصم رو سر 

 آیین خالی میکنم 

 فرمون و  داد زدم باید فراموش کنه باید فراموش کنه  با مشت زدم روی

 این عشق رو باید بهش بفهمونم که شهرزاد واسه منه باید بفهمه تا ا ز سرش دست برداره 

 ماشین رو نگه داشتم دم خوابگاه دوییدم باال 

 درو باز کردم همه بچه ها بودن 

 سالم دادم که همشون جوابم رو دادن 

 و لپ تابش  بود  گفتم سالم دادم به ایینی که سرش ت

 د باال و گفت: منم  جواب دادم منتها نشنیدی پسر عمو ورو آر سر ش

 سر تکون دادم  نشستم کنار بچه ها پ که طاها گفت :میخوام انتقالی بگیرم شهر خودم 

 آیین لپ تابش رو بست و گفت؛ چرا 

 زدت تمام شده طاها گوشیش رو انداخت زمین و گفت ؛ بابام میگه درس نام

 دیگه بسه دوسال نامزدی 

 آرش بی تفاوت گفت :خوب کاری میکنی 

 طاها لبخند زد و حرفی نزد 

 آیین با مکث گفت ؛ منم استعفا دادم جایی که شهرزاد هست من نمیتونم دووم بیام 

 دست هام رو مشت کردم تا روی صورت خوشگلش فرو نیاد 

 داشت با طاها با مهربون حرف میزد 

 ا من مطمعن بودم آیین تظاهر به مهربونی میکرد آیین مهربون نبود ام

 مثل بقیه تظاهر میکرد مطمعن بودم 

 با صدای آرش سرم رو بلند کردم 
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 _بچه ها دانشگاه اردو گزاشته اگه میخواید فردا ثبت نام کنید 

 آیین  سر تکون داد و گفت: کجا کی همراه ام میشه اورد 

 هزار تومان هستش قیمتش  600ت :آرش سر تکون داد و گف

 شیراز میبرن  فردا یکشنبه هست دوشنبه میریم  شنبه بر میگردیم 

 همراه هم یدونه میشه آورد 

 طاها با خنده گفت :من  به نامزدم میگم 

 ایین هم یه نفس کشید و گفت:منم به یه  یاری میگم 

 با پوزخند گفتم:دختر باز شدی ها آقای پاستوریزه 

 داد و با تحقیر گفت :به تو چه  از تو سر ترم دادا سر تکون

 آرش آروم زمزمه کرد آیین 

 آیین نگاهم کرد و حرفی نزد  دست گزاشتم روی سرم 

 نمیخواستم چیزی بگم به آیین اگه از رابطمون چیزی بدونه 

 آیین  سرش رو  گزاشت روی تخت و گفت ؛ من میرم شمارو نمیدونم 

 م بچه ها با هم گفتن میری

 آرش سمت من گفت :تو چی 

 سر تکون دادم و گفتم :میام  با دوست دخترم هم میام 

 آیین با پوزخند زیر لب جوری که بشنوم گفت :دختر باز معتاد 

 بلند داد زدم خفه شو آیین 

 با پوزخند گفت:دروغ میگم مگه دوست عزیز 

 با حرص گفتم :بسه آیین 

 نگاهم کرد و  سری از تاسف تکون داد 

 آرش  اروم سمت آیین گفت :داداش لطفا ولش کن 

 آیین سر تکون داد و گفت : ولش میکنم هر غلطی دوست داری بکن پسر عمو خانوادم نمیفهمن 
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 انقدر بکش تا بمیری 

 مهم نیست واسم و سعی میکنم دور بمونم از یه معتاد  اینو بابام بهم گفت 

 ون شخص پدرت باشه گفت از معتاد جماعت همیشه دور باش حتی اگه ا

 پس منم  کناره گیری میکنم پسر عمو 

 آخه چقدر دوست داشتم پاشم یدونه بزنم تو دهنش پسره احمق 

 به ارش نگه کردم که با التماس نگاه میکردتم

 دست کشیدم روی پیشونیم که عرق کرده بود و حرفی نزدم 

 خدایا صبر بهم بده 

 زاد بود پیام برام اومد  گوشیم رو باز کردم شهر

 فقط یه ببخشید زده بود ته مهربونی شهرزاد واسه من همین بود 

 ولی واسه بقیه..

 -آیین 

 دل خودم هم ریش شد وقتی اون جوری باهاش حرف زدم 

 ولی گیج بودم خیلی گیج بودم 

 حس آدمی رو داشتم که بین دوتا راه گیر کرده بود و نمیدونست کدوم درست و کدوم غلط 

 ست سرم رو آوردم باال دیدم طاها ست یکی کنارم نش

 دستم که تو دهنم بود رو از دهنم درآورد و گفت:نخور انقدر اینو نابود کردی انگشتت ها رو 

 انقدر بهش طعنه نزن 

 تم؛ به انگشتم فبا تعجب گ

 به سر به یاشار اشاره کرد 

 با نفرت گفتم :حق شه 

 مکش کنی مهربون گفت ؛ اشتباه کرد ، بچگی کرد تو باید ک

 دستم رو از دستش کشیدم بیرون و گفتم ؛ من به کسی  کمک میکنم که کمک بخواد
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 نه کسی که از معتاد بودنش خوشحالم هست 

 طاها با تعجب گفت:از کجا میدونی خوشحال 

 با پوزخند گفتم ؛ کسی که نارحت باشه یه زره پکر میشه ایشون که واال من اثری از ن راحتی 

 بینم  میدرش ن

 طاها خندید  و چیزی نگفت 

 ره حرف زدیم بعد از خوردن شام هر کی یه گوشه با گوشیش مشغول بود ذیه 

 به یاشار که رفته بود نگاه کردم 

 چقدر دلم واسش تنگ شده بود نزدیک بودیم بهم ولی انگار که سالهاست دوریم دوروزه کارمون 

 شده طعنه کنایه 

 دوروزه دیگه میفهمم شیشه میکشه 

 قط با شیشه هستش که ذهنش کار میکنه ف

 با صدای چیزی سرم رو برگدوندم دیدم یاشار گوشیش رو پرت کرد روی زمین 

 گوشیم رو خاموش کردم گزاشتم کنارم و آروم گفتم ؛ خوبی

 نگاهم کرد بعد از یه زره مکث با پوزخند گفت :نگو واست  مهم که خندم میگیره 

 چرا نمیفهمه مهم 

 شیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم ایران حرفی نزدم گو

 بی حوصله برش داشتم و الو گفتم 

 صداش تو گوشی پیچید 

 ؟خوبی 

 _به لطف شما 

 ؟یاران نفسش رو داد بیرون و و گفت :چه خبرا 

  ؟مون اردو میای باهامنگفتم:خبر خاصی نیست  میخوان ببربه بچه ها نگاه کردم و 

 از چند لحظه گفت :کجا  ساکت شد انگار داشت فکر میکرد بعد
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 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:شیراز 

 یه اهان گفت و ادامه داد منو اسکول کردی آیین نمیزارم که دورت بگردم یه پسر و یه دختر 

 ی کنیم من با یکی از دختر هه حرفلبم رو گاز گرفتم و گفتم:راست میگی ها خوب میتونیم یه کار

 ی هان چطوره بزنم تو به عنوان دوست اون بیا

 ارش از اون ور داد زد من صحبت  میکنم با المیرا 

 المیرا یکی از بچه های دانشگاه بود  س ر تکون دادم که ایران با خنده گفت :من با خانوادم  

 صحبت کنم بهت خبر میدم 

 یه باشه گفتم بعد از یه زره صحبت قطع کردیم 

 که آرش با لبخند گفت :اینم از این 

 جامون صبح از خواب بلند شدم باید ثبت نام هم میرفتم  کارتم رو برداشتم رفتیم تو 

 حاضر شدم رفتم سمت دانشگاه تو نوبت واسه ثبت نام وایستاده بودم که یهو یه چیزی یادم اومد 

 تومان بدم  600مگه من چقدر دارم که واسه یه سفر 

 یلیون پولدارم م  2لبم رو گاز گرفتم اگه میرفتم خیلی بی عقل بودم کال 

 به صف نگاه کردم  برگشتم سرم و انداختم پایین و رفتم سمت  کالس این جور کار هخ به من 

 نمیخورد

 گوشیم رو درآوردم و به ایران پیام دادم که نمیرم 

 پکر نشستم سر کالس آرش و یاشار ام بعد از چند دقیقه سر کلشون پیدا شد 

 ت :کیا میرن اردو استاد اومد سر کالس و اول از همه گف

 بچه ها دست هاشون رو بلند کرد آرش با تعجب به من نگاه کرد 

 پیشونیم رو خاروندم و گفتم:نمیرم من و در برابر نگاه خیره 

 یاشار روم کردم طرف استاد 

 بغ کرده سرم رو گزاشتم روی میز  خداروشکر استاد دیگه گیر نداد 

 شار و آرش زدم بیرون کالس که تمام شد از کالس بی توجه به یا
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 سرم درد میکرد  قرصم رو از کولم درآوردم و بدون آب خوردم 

 با صدای آرش سرم رو بلند کردم 

 نشست کنارم و آروم گفت ؛ چی شدی آیین تو که قرار بود بیای 

 یه لبخند بی جون زدم و گفتم ؛ نه نمیام یه مشکلی پیش اومد  نمیشه بیام

 -یاشار 

 :چرا نمیاد رفتم آرش و گفتم 

 سر به معنی نمیدونم تکون داد 

 تومان هم بده واسه مسافرت  600اما من میدونستم مگه چقدر داست که 

 به جایی که نشسته بود خیره شدم اما نبود از ارش دور شدم رفتم پشت دانشگاه 

 جایی که میدونستم آیین شاید بره اونجا دلش میگرفت میرفت اونجا منم پنهون فهمیدم 

 آروم نگاه کردم آیین بود خدای منون قدم هام دو برداشتم با صدای هق هق مردونه ای وایستادم آر

 گریه واسه آیین کمتر از حجم من بود کنار زمین افتادم 

 سال گزشته بود اما هنوز دیوانه وار یاد خانوادش بود  5با اینکه 

 هر شب با بوسیدن عکس خانوادش به خواب میرفت 

 مدم آروم از گوشه دیوار نگاهش کردم نشسته بود روی زمین و سرش رو گرفته بود از فکر در او

 نگرانش شدم ولی جلو نرفتم 

 از جاش بلند شد داشت میومد این ور با دو خودم رو دور کردم از اونجا 

 رسیدم سمت بوفه نفس نفس زنان یه آب گرفتم 

 وای خوب شد ندیدتم 

 تم رو میز کنارم گوشیم رو  ر آوردم شهزاد بود رده بود برم صدای پیام گوشیم اومد آب رو گزاش

 دنبالش دم ورودی 

 پول آب رو حساب کردم رفتم دم در 

 شهرزاد رو شناختم کنار ماشینم وایستاده بود 
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 ماشین رو باز کردم نشست تو ماشین 

 منم نشستم 

 حرفی نمیزدیم و من فقط راه میرفتم 

 رو به شهرزاد گفتم :کجا بریم 

 بی میل گفت :فرقی نداره 

 رفتم سمت کوهسار  دم یکی از رستوران ها نگه داشتم و گفتم پیاده شو 

 پیاده شد رفتیم داخل دستش رو گرفتم 

 نشستیم روی یکی تخت ها 

 دستش رو گرفتم و کفتن:چرا سردی آخه قوربون شکل ماهت برم من 

 چی شده خانومم کاری کردم ناراحتی 

 و گفت :نه مگه قرار کاری کرده باشی  شهرزاد یه لبخند زد

 پکر گفتم :خوب تو اخم میکنی من دلم میگیره 

 تو همیشه باید بخندی دل کوچولوت همیشه باید پاک باشه 

 مبادا بزاری سیاه بشه 

 اگه شد خودم دوباره با پاک کن سفیدش میکنم 

 تو بخند فقط وقتی میخندی دنیا رو دوست دارم 

 و رنگی میشه فقط دنیام با خنده های ت

 دستش رو آوردم باال و یه بوسه روش زدم 

 با صدای شخص آشنا سرم رو برگردوندم 

 وای خدا.....

 سرم رو بلند کردم نگاهم رو دوختم به چشم هاش 

 آروم زیر لب گفت: شهرزاد 

 سرم رو انداختم پایین 
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 بی اعتمادی رو تو چشم هاش دیدم ...

 خیانت رو تو چشم هاش دیدم ...

 نارفیق بودن رو تو چشم  هاش دیدم ...

 تهی شدم از هر حسی ..

 شهرزاد آورم اسمش رو زیر لب زمزمه کرد 

 لبش رو گاز گرفت و خیره شد به ما 

 من چی داشتم بگم با صدای که سعی داشت نلرزه گفت: یاشار 

 این بود جواب دوستیم... یا شهرزاد  خدای من ...

 دستش رو گزاشت روی چشم هاش 

 چی داشتم بگم  چی داشتم جز شرمنده بودن 

 جز اینکه سرم رو انداختم پایین  و حرفی نزدم 

 اشک  از چشم های شهرزاد جاری  شد و من 

 صدای آرومش پیچید دستش رو بوس میکنی 

 سبحان با اخم  گفت:فکر میکردم یه چیز هایی بینتون باشه ولی نه تا این حد 

 ازه میده خجالت بکش تو چطوری وجدانت اج

 لعنتی تو دوست صمیمی من بودی از جام بلند شدم آروم گفتم :سبحان 

 بلند داد زد درد سبحان 

 فکر کردی بی کس خواهرم نمیگم عالمه باش ولی میگم کاش انقدر مرد بودی 

 که قبل از اینکه این رابطه رو با خواهر دوستت شروع کنی 

 بهش میگفتی 

 میدونی واقعا فهمیدم تو ...

 رش رو انداخت پایین و ادامه نداد س

 بعد از چند ثانیه رو به شهرزاد گفت :پاشو 
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 شهرزاد بلند شد اومدن برم 

 که داد زدم :نمیتونی ازم بگیریش من عاشق خواهرتم

 برگشت و صدای سیلی اش کل سالن رو پر کرد 

 دستش رو تهدید وار گرفت سمتم و گفت ؛ انقدر پرو هستی 

 ن میگی عاشق ناموسم هستی که جای شرمنده بود

 من مخالف عشق نیستم زد روی سینم یه زره رفتم عقب که داد زد 

 یه عشق واقعی باید پاک باشه 

 عشق تو ، عشق نیست هوس 

 فکر نکن میزارم مثل اون دختر آیی که راحت دستمالی کردی  خواهم منم دستمالی کنی 

 لیاقت شهرزاد بیشتر از تو 

 دم که چطور زات بدت رو نشناختم تاسف میخورم واسه خو

 یقش رو گرفتم و گفتم:درست حرف بزن عاشقی گناه نیست 

 سالگی با هزار تا دختر  17پوزخند زد و گفت:نیست تا زمانی که هوس قاطیش نباشه نه تویی که 

 رنگ وارنگ بودی 

 سال با خواهرم آشنا شدی  2درست 

 سال دوستی  7ولی با من که 

 نشناختم نشناختم  طرفم رو

 چشام رو بستم راست میگفت ، همش راست بود 

 تا چشام رو باز کردم نبود رفته بودن 

 نشستم روی تخت چرا من انقدر بدبختم چرا این روز ها  همش دارم میخورم از زمین زمان 

 بلند شدم پول رستوران رو گزاشتم روی تخت و از رستوران زدم بیرون 

 کردم نشستم و سرم رو روی فرمون قرار دادم رفتم سمت ماشینم درش رو باز  

 نیم دونم چقدر گزشت فقط با حس خیسی رو گونم به خودم اومدم 
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 لعنتی نریز اشک نریز ...

 یاد حرف آیین افتادم عاشقم نباشه باز سعی میکنم عاشقم بشه ..

 آیین تنها اسمی که االن نقشش مهم تر از همه بود برام کسی 

 بونی میتونه دل شهرزاد کوچولو رو به دست بیار که خیلی راحت با مهر

 من میدونم شهرزاد عاشقم نیست ولی دوسم داره 

 اما این دوست داشتن خیلی راحت با یه عشق گرم از بین میره 

 من چی میخوام ..

 نه خواسته قلبی من داشتن شهرزاد ..

 شهرزاد مثل بقیه نبود برام ..

 مثل دختر هایی که باهاشون بودم ..

 مثل کسایی که حتی پاشون تا تختم هم باز شده بود ..

 نمیگم کاری نکرده بود  اما پاک بود اجازه پیشروی نمیداد،..

 با شهرزاد غم های دنیا فراموشم میشد ...

 با شهرزاد هر چی خوشی بود تو دلم جا باز میکرد ...

 با شهرزاد میفهمید ام جنس مخالف یعنی چی ....

 .شهرزاد  خیلی خوبه.

 اگه بتونم نگهش دارم..

 خیلی پاک ..

 اگه لیاقتش رو داشته باشم ....

 با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم بینیم رو باال کشیدم 

 گوشیم رو برداشتم بابا بود جواب دادم و با صدای گرفته یه الو گفتم 

 _سالم خوبی یاشار؟ 

 نفس رو دادم بیرون و گفتم :خوبم بابا 
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 مید که گفت:چی شده ؟انگار حالم رو فه

 صدات گرفتس 

 میخواستم داد بزنم بابا پسرت خودش رو معتاد کرده 

 بیا بزنش ای کاش میزد تا آدم بشم

 آروم زمزمه کردم :هیچی 

 شما خوبید مامان خوبه 

 بابا که انگار داست فکر میکرد گفت:خوبیم، خوبیم تو خوب باشی ما هم خوبیم 

 کردم  پولی که خواستی رو واست واریز

 اردو کجا میرید 

 دستم رو دور فرمون گره کردم و گفنم :میریم شیراز مرسی بابت پول 

 بابا یه آهان گفت و ادامه دا:آیین هم میاد 

 یه نه زمزمه کردم که گفت :چرا ؟

 ؟هم بده اردو  600خسته و کالفه گفتم:باباجان حقوق آیین چقدر هست که تازه 

 ؟ت:باشه کاری نداری بابا ساکت شد  اما با مکث گف

 آروم گفتم که بعید میدونم شنیده باشه یا نه 

 بود  4و گوشی رو قطع  کردن به ساعت نگاه کردم 

 سر  تکون دادم واسه تاسف اینم از روز قشنگ ما 

 نمیشه یه روز بی دردسر باشه 

 ماشین رو حرکت دادم  تبریز رو دوست داشتم خیابان یاد استامبول مینداخت منو 

 ل گلی رو دوست داشتم مخصوصا درخت های سبزش رو ائ

 رفتم سمت ائل گولی 

 دم پارک ماشینم رو نگه داشتم پیاده شدم دستام رو کردم تو جیبم و شروع به راه رفتن کردم 

 اده ای نگاه کردم که تو آالچیق  در حال خوردن عصرانه بودن وبه خان
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 تبریز شهری که از زادگاهم بیشتر دوسش داشتم 

 خیابان اش ...

 درخت هاش...

 کوچه به کوچه اش ...

 زبان شیرینشون.....

 مهربونیشون....

 بازار بزرگش که راه رفتن  داخلش آدم رو یاد قدیم میندازه 

 یاد زمان شاه ...

 چی شد انقدر غریب شدم 

 به پسر های هم سن خودم که داشتم فوتبال بازی میکردن نگاه کردم 

 یکیشون سمت من به ترکی گفت :توپشان افتاد سمت من 

 گارداش اون آت بویانا )داداش اونو پرت کن این ور (

 توپ رو برداشتم  یه لبخند اومد روی لبم انداختم سمت شون و رو به پسر گفتم ؛ منده اوینویوم)منم 

 بازی کنم(

 سر تکون داد و گفت :گل )بیا(

 دم دوییدم تو تیمشان  واسه ثانیه ، دقیقه ای فراموش کر

 همه سختی هارو ...

 هم درد هارو ...

 و حتی معتاد بودنم رو 

 تو اون جمع شیرین خودم رو تهی از هر چیزی میدونستم و فقط به شادی 

 و خوشحالی اون زمان فکر میکردم ..

 

 -آرین 
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 از بیمارستان زدم بیرون 

 آسمان تبریز باز دلش گرفته بود 

 ق میزد بازم معلوم نبود به حال کدوم بدبختی ه

 من ..

 آیین. .

 یاشار.. ایران ...

 یا بقیه چند نفر دیگه که االن دور اطرافم هستن مشکل دارن 

 ن فقط نقابی روی غم هاشون وخنده هاش

 واسه نرفتن ابرو شون ...

 واسه قوی نشون دادن ....

 چند نفرشون گریان شبا تو تخت شون ..

 ر عکس دختر اگه گریه کنه چرا میگن گریه ای شب واسه دختر نه من میگم ب

 میگن ظریف مظلوم  باید بریز بیرون تا اذیت نشه 

 پسر اگه کسی اشکش رو ببینه میگن مرد نیست 

 میگن اشک تمساح میگن الکی 

 نصیحت  میکنن مگه مرد گریه میکنه 

 سوار ماشینم شدم 

 نگاه کردم دستم رو  گزاشتم روی پیشونیم و به بارونی که به شیشه ها بر خورد میکرد 

 گریه شب مال مرد واسه تنهایش  واسه وقتی که دیگه کسی 

 بهش نگه مرد گریه نمیکنه 

 که اگه صبح  پاشد چشاش قرمز بود فکر کنن از بی خوابی نه گریه 

 چرا همیشه دخترا خوبن چرا کسی نمیگه شاید اون پسری 

 ه که داره یه خانواده را میگردنو اشک های دختر زنش رو پاک میکن
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 دست محبت روی سرشون میکشه 

 خودشم  درد داره 

 اونم دوست داره یکی دست روی سرش بکشه

 نوازشش کنه اما نه نمیتونه گریه کنه چون بهش میگن 

 هیسسسس مرد گریه نمیکنه 

 من تو همچین خانوادگی بودم 

 ه سالم بود از دوچرخه افتادم زمین گریه کردم بابام گفت هیس مرد که گریه نمیکن 7

 سالم بود تصادف کردم  اشک ریختم  15

 مامان گفت :هیس مرد که گریه نمیکنه 

 سالم شد عاشق شدم  18

 ولی دیگه جرعت اشک ریختن نداشتم میترسیدم بازم به خاطر گریه کردن تحقیر بشم 

 بهم بگن مرد نیستی اگه گریه میکنی 

 نتونستم بفهمونم مرد بودن به پناه  بودن 

 مادر، عشق  پناه بچه ، پدر

 نه به گریه کردن 

 گریه باعث خالی شدن میشه 

 اما من دیگه نتونستم اشک بریزم 

 سالگی کسی اشک منو ندید  17از 

 حتی تو خلوتم هم ترسیدم اشک بریزم از اینکه 

 حتی خدا بیاد پایین و بگه مرد که گریه  نمیکنه 

 همیشه آرزوم بود کاش مثل خواهرم بودم 

 وقتی اشک ریخت بابام گفت خالی کن خودت  تو آرزوی شنیدن این جمله بودم مثل اریانای که 

 سالمه تا االن که وارد بزرگسالی شدم  26تا االن که 
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 تا االن که دیگه  دریای اشکم خشک شده 

 دیگه نمیتونم گریه کنم 

 وحشت دارم از اشک ریختن از خالی کردن خودم 

 با صدای زنگ گوشیم از فکر خارج شدم 

 ز صندلی شاگرد ، گوشیم رو برداشتم ا

 آتبین حوصله این رو نداشتم  خسته دکمه اتصال رو زدم و گفتم :بله

 صدای شاد آتبین تو گوشی پیچید 

  ؟چطوری آرین

 بی حوصله گفتم زنگ نزدی که حالم رو بپرسی

 فهمید بی حوصله ام که سریع گفت :داداش من سپهر میریم تهران 

  ن میترسی که تو ویال

 ره ذگفتم ؛ آتبین خیلی دلقکی خوش بگ با خنده

 با قهقه گفت تشکر داداش  رفتم سمت  خونه 

 بعد یک ربع رسیدم 

 با ریموت در حیات رو باز کردم رفتم داخل 

 ماشین رو پارک کردم و دوییدم داخل 

 کاپشنم رو پرت  کردم روی کاناپه 

 رفتم داخل  آشپز خانه 

 یه لیوان برداشتم 

 چاکلت باز کردم ریختم داخل لیوان یه هات 

 آب رو گزاشتم جوش بیاد 

 گوشیم رو برداشتم یه آهنگ  پلی کردم و منتظر جوش اوندن آب بودم 

 بعد از اینکه جوش اومد 
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 ریختم تو لیوان بهم زدم گوشیم رو برداشتم و رفتم  نشستم رو کاناپه ای که رو به روی 

 پرسپولیس بازی داشت تلوزیون بود  تلوزیون رو روشن کردم 

 بود  7بازی شروع میشد تازه ساعت  8به ساعتم نگاه کردم  

 ؟ره ساعت ذآه چرا نمیگ

 از قهوه ام یه زره خوردم  خدایا به کی زنگ بزنم بیاد حوصله سر میره این طوری 

 خوابیدن روی کاناپه گوشیم رو از روی میز برداشتم شماره آیین رو گرفتم 

 جواب داد بعد چهارمین  بوق 

  ؟و گفت :سالم آرین خوبی

 با خنده گفتم چرا نفس نفس میزنی داشتی میدویدی 

 خندید و گفت :هان آهان آره  حمام بودم دیگه زنگ خورد سریع اومدم بیرون جانم 

 با خنده گفتم :پاشو بیا اینجا 

 مکث کرد و بعد از لحظه ای گفت واسه چی 

 ین سپهر رفتن تهران پاشو بیا اینجا فوتبال هم داره  اگه بچه ها نفسم رو دادم بیرون و گفتم:بابا آتب

 هستن اونا هم بیار 

 زیر لب غر زد نخیر آرش طاها رفتن مهمونی شبم نمیان 

 یاشار هم نیم دونم کدوم  گوری 

 با خنده گفتم :بدو تا نیم ساعت اینجا باش و گوشیو قطع کردم 

 شناس بلند شدم نیم ساعت گزشت آیفون خونه خورد چه وقت 

 درو باز کردم  اومد تو 

 با لبخند گفتم: به آقا آیین 

 خندید و گفت :سالم تو وای نمیستی جواب بگیری بعد قطع کنید  دستش  رو کشیدم انداختمش روی

 کاناپه و گفتم :خیر من با اجبار حرفم رو به کرسی میشونم  

 خندید و حرفی نزد 
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 بلند شدم که گفت :کجا میری  تلوزیون رو باز کردم زدم کانال ه

 یه االن میام گفتم رفتم داخل آشپز خونه در کمد رو باز کردم یه بسته تخمه  پفک ، چیپس

 برداشتم 

 همه رو ریختم تو کاسه و از بیرون داد زدم چی میخوری نوشیدنی 

 بلند گفت:هر چی دوست داری 

 بیا کمک دو تا لیوان قهوه درست کردم  بلند دادم هوی آیین پاشو 

 بلند شد اومد آشپز خونه با خنده به وسایل ها اشاره کرد و گفت:مگه چند نفریم

 با اخم گفتم :بیا بگیر بااو 

 اومد ازم گرفت رفتیم بیرون نشستیم روی زمین 

 ابرو باال دادم و فگتم :ما روش سنت پیامبر رو پیش میریم رو زمین میشنیم

 فت : بچه ها فردا میرن اردو شیراز خندید و حرفی نزد بعد ازچند دقیقه گ

 کالس ها بر گزار نمیشه چون اکثرا میرن 

 چیکار کینم  خوابگاه بمونم که میپوکم 

 لبم رو جمع کردم یه زره فکر کردم ، یه فکری به سرم زد 

 بلند یه آهان گفتم و ادامه دادم:بریم  شمال من تو دختر عمم 

 با چشم های گرد شده گفت :با دختر

 مکث گفت :مگه تو بیمارستان نمیری و با

 تا کالس دارم  2سر انداختم باال و گفتم :تا شنبه بیمارستان دیگه ندارم فقط چهارشنبه  و پنجشنبه  

 اونم میپیچم

 به همین راحتی و شیکی و درباره  دختر  خالم هستش بابا اونو نبرم  بدبخت میشم 

 آخه خالم  اینا اینجا زندگی میکنند 

 نربرمش اونوقت سری بعد که منو میبینی کچل میبینی فقط من 

 دونه دونه موهام  رو میکنه 
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 آیین با چشم های گرد شده گفت ؛ مگه با جومونگ طرفیم

 سر تکون دادن و گفتم :یه چیزی بد تر داداش 

 دقیقه از فوتبال هم گزشته بود  شروع کردیم به نگاه کردن گوشیم رو  10یهو صدای دادم بلند شد 

 برداشتم  و رو به آیین گفتم به دختر خالم پیام دادم بیاد اینجا 

 سر تکون داد و حرفی نزد 

 بعد از میان دادن گوشیم رو گزاشتم کنارم و حواسم رو دوختم به تلوزیون 

 دقیقه از بازی مونده بود انقدر خورده بودیم که آیین داد زد  39یه سالنی گزشته بود و 

 فکر کنم امروز یه چند کیلو اضافه وزن پیدا کنم ترکیدم آرین تو روحت 

 سرم رو گزاشتم روی کاناپه نفسم رو دادم بیرون و گفتم:وای دلم 

 آیین قهقهش بلند شد و گفت؛ حاال هی بگو بخور 

 هی بگو بخور 

 بیا ببین االن نمیتونیم خودمون رو تکون بدیم یاد اون داستان  هانسل گرتل افتادم 

  سقط بشی وایی آرین انشاهلل

 این تلوزیون بند من گه چیزی نفهمیدم  فقط خوردم 

 تلوزیون رو بستم که همزمان با بستن تلوزیون صدای 

 زنگ بلند شد 

 رو به آیین گفتم :پاشو باز کن 

 چپ نگاهم کرد و با ناله گفت :خجالت بکش  پاشو من مهمونم 

 از کردم غر غر کنان پاشدم در حالی که دلم رو گرفته بودم درو ب

 و ای دفعه زلزله ای به نام ایران  رو سرمون نازل شد 

 سالم دادم سر تکون داد و سر گفت :آیین کوشش 

 چشام رو بستم تا به خودم مسلط باشم سر تکون دادم و گفتم:بازم آیین 

 بازم آیین پس کی من ایران  پس کی من 
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 نگاهم کرد هیچی نگفت و رفت داخل 

 دست گزاشتم روی سرم 

 درو بستم  رفتم داخل که آیین با ذوق گفت ؛ ایران نگو ایران  دختر خالته 

 حالت تعجب به خودم گرفتم و گفتم؛ همو میشناسید 

 آیین گفت :دوست های معمولی هستیم 

 یه لبخند بی روح زدم و گفتم:آهان ایران میای شمال 

 با خنده گفت:فکر کن نیام 

 گفتم ؛ چی میخوری  هیچی نگفتم بلند شدم و رو به ایران

 با لبخند نگاهم کرد گفت بشین من درست میکنم شما ام میخورید 

 نشستم و گفتم :ما در حال باال آوردن هستیم 

 یعد از اینکه  حرفم تمام شد ایران سر تکون داد رفت آشپز خانه چند ثانیه بعد صدای جیغ ایران 

 بلند شد 

 و ادامه داد:سه تا پسر که تو یه خونه باشن بیشتر هم  آرین اینجا آشپز خانه هستش یا اشغال خونه

 انتظار نمیره 

 آیین با خنده داد زد :غر غرو ما فقط صدا داریم بیا بیرون تصویر هم واضح باشه 

 بلند شدم و ور به آیین گفتم :یه لحظه برم باال بیام 

 سر تکون داد و حرفی نزد 

 تو حمام به صورتم آب زدم  دوییدم داخل اتاقم نفسم رو داد بیرون رفتم

 خدایا به من صبر بده نمیگم چرا با آیین خوبه 

 ؟اما پس من چی 

 منی که چند سال دارم میسوزم چشام رو بستم 

 ؟سرم رو به دیوار تکیه دادم صدای ایران رو شنیدم که گفت :آرین  کو 

 سرم رو بلند کردم رفتم بیرون 
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 رون صورتم رو با حوله خشک کردم  و رفتم بی

 ایران با لبخند گفت ؛ صبح کی بریم 

 اون  ازداریم اونم برم بعد  8یه کالس  آیین لب جلو داد و گفت: من برم وسایل هام رو بردارم

 بچه ها میرن اونا رفتن منم میام اینجا بریم 

 ؟باشه 

 سر تکون دادم به معنی باشه 

 که آیین زد روی دستم و گفت:چته آرین 

 عنی هیچی سر تکون دادم به م

 با حرص نگاهم کرد که ایران گفت :ولش کن این آرین  کال در روز یه چند ساعتی قدرت تکلمش 

 رو از دست میده با حرص نگاهش کردم که یه لبخند ملیح 

 نثارم کرد 

 رزنی  ابرو باال داد و گفت :نخیدست زیر چونم گزاشتم و گفتم :دختر عنه به نظرت زیاد حرف نمی

 ن  لبش رو گاز گرفت و گفت:از دشمن خونی بد تر هستید ها شماها پسر عمو  آیی

 ایران برگشت سمت آیین وگفت:نکه

 تو و یاشار خیلی خوبید 

 اینی چشم غره رفت و گفت ؛ من هنوز که هنوز جون میدم واسه یاشار ایران جان 

 شما واال 

 ایران با پوزخند گفت ؛ منم آرین رو دوست دارم 

 مین طور جایی داداشم تک پسر عموم  و ه

 منتها از بچگی با هم این شکلی بودیم

 آیین سر تکون داد و گفت:باشه بابا تسلیم بچه که زدن نداره 

 ایران سر تکون داد و گفت پس بپا نخوری بچه جان 

 سر تکون داد و گفت بله بله حتما چشم 
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 خندیدیم و گفتم؛ قرار باشه با یاران صحبت کنیم 

 میخوره  تا صبح مخمون رو

 راستی  من گشنمه شما گشنتون نیست 

 آیین با چشای گرد گفت ؛ ناموسا میل داری 

 ملیح لبخند زدم و گفتم:خیلییی 

 آیین لبش رو گاز گرفت دهنش رو باز کرد خواست حرف 

 بزنه اما ساکت شد 

 ایران دلش رو گرفت و فگت:وایی فکر  کنم آیین میخواست به فحشت ببنده 

 کردم و شیک گفتم ؛ غلط کرده  پشت چشم نازک

 آیین لبش رو گزا گرفت و گفت:آقای دکتر این جور حرف زدن از شما بعید 

 مثال دکتر مملکتی 

 خجالت بکش

 چهار روز دیگه بچه های تو چی میخوان بشن  آخه 

 نه جان من خودت بگو 

 لبم  رو بردم تو دهنم فکر کردم چی بگم اما چیزی به ذهنم نرسید 

 ؟وم گفتم :خیلی بیشورید منو  اذیتم میکنید آخر مظل

 ؟ایران با خنده گفت: مگه دکترا هم مظلوم  میشن 

 آیین سرش رو اورد باال و گفت:ایران با ترسیم شکل بگو یعنی چی اینی که گفتی 

 ایران رو به آیین به مسخره گفت:تو ببند رسوم  جان 

 آیین سر تکون داد و گفت؛ رسوم عمته وطن جان 

 دم وسط بحث شون وگفتم:بس کنید  دیگه مثل بچه های دوساله افتادید به جون هم پری

 تا آخر شب بچه ها کل کل کردن و من فقط نگاهشون کردم این آیین هم آب ندیده وگرنه شنا گره 

 خوبیه
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 موقع خواب اتاق آتبین رو دادم به آیین و ایران هم رفت تو اتاق سپهر 

 زدم داخل جام چشام رو باز کردم نمیدونم ساعت چند بود غلت 

 از پایین صدا نمیومد  نشستم تو جام 

 با دیدن ساعت چشام گرد شد 

 بلند شدم یه نگاه به خودم تو اینه انداختم موهام طبق معمول شلخته لباسام خوب بود رفتم پایین دیدم 

 ایران تو آشپز خونه هستش 

 تکیه دادم به کابینت و گفتم؛ آیین کو 

 متم و گفت اوال ظهر بخیر دوما برو سر صورتت رو بشور  سوما رفته دانشگاه مثل تو برگشت س

 االف نیست که 

 لبم رو گاز و، رفتم و حرف یم زدم دویدیم باال سر صورتم رو شستم لباسام رو عوض کردم رفتم 

 پایین 

 نشستم روی کاناپه به تلوزیون  خاموش خیره شدم 

 ندم با صدای ایران  سرم رو برگدو

 _چیزی نمیخوره آرین 

 دستم رو تکیه گاه سرم کردم و اروم گفتم؛ میل ندارم 

 ندیدمش ولی صداش رو شنیدم که گفت:هر جور راحتی 

 چرا انقدر نسبت بهم بی تفاوت بود 

 واقعه شایسته این بی محلی ها بودم ؟

 ایران نشست روی کاناپه کنارم 

 زد روی دستم و گف:به چی خیره شدی ؟

 کث گفتم:هیچی با م

  ؟فکر کردم قصد نداره چیزی بگه اما بعد از چند ثانیه گفت:چته آرین

 بازم سرم رو به معنی هیچی تکون دادم 
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 کاش آیین سریع بیاد 

 بدترین عذاب واسه من تنها بودن با ایران 

 اد داری تو به اون قرآنی که اعتقدوباره حرفش رو تکرار کرد که ناله ورا گفتم:هیچی شهرزاد هیچ

 بس کن 

 ساکت شد و دیگه حرفی نزد 

 اعصابم بهم ریخته بود 

 زود عصبی میشدم 

 ناراحت میشدم 

 سال موند  2اه کی این درس لعنتی تمام میشه برگردم تهران 

 اینم تمام بشه 

 راحت میشم 

 با صدای زنگ به خودم اومدم که ایران گفت :من باز میکنم

 از این اسم بدم میومد 

 ..اسمی که .

 دیگه بهش فکر نکردن با صدای آیین سرم رو بلند کردم 

 بهش نگاه کردم که گفت؛ ظهر بخیر 

 لبخند زدم و گفتم:مرسی  بچه ها رفتن 

 ساکش رو گزاشت زمین و گفت؛ بله شرشان کم شدم شاید بریم دیگه 

 االنم کلی  دیر ومون شده تهران نیست ها تبریز 

 هیران بریم یا بریم قزوین از اونجا بریم  لبم رو جمع کردم و گفتم:از جاده 

 ایران با ذوق گفت:هیران خوبه 

 آیین هم سر تکون داد و گفت؛خوبه 

 پکر گفتم :من بلد نیستم ها هیران 
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 آیین با لبخند گفت: من بلندم  اول باید بریم اردبیل  از اردبیل جاده هیران از اونجام آسترا 

  و اگه خواستیم میریم بقیه شهر هاش

 سر تکون  دادم و حرفی نزدم وسایل هارو گزاشتم پشت ماشینم که رو به آیین گفتم : تو رانندگی 

 میکنی 

 ات سوار شدم زدم ماشینت رو نابودسالگی چند بار اتوم 16پشت سرش ور خاروند و گفت:من تو 

 کردم دیگه خود دانی 

 سویچ رو انداختم  که روی هوا گرفتتش 

 ن  هم  نشست نشستیم تو ماشین ایرا

 و از همون اول رو  شروع به کل کل کردن کرد 

 با حرص برگشتم دستم رو گزاشتم جلوی دهن ایران و گفتم:محض رضای خدا دو دقیقه ساکت 

 باش 

 بابا یه ساعت راه افتادیم مخمون رو خوردیم 

 یکی نیست بگه آخه وسط مسافرت دخترانه تورو کجا ی دلم برداشتم اوردم 

 رداشتم که صدای جیغش بلندشد:دستم رو ب

 دوست داشتم اومدم به تو چه نبر اصال همین جا پیدا کن خودن میرم 

 جواب بابام هم خودت بده 

 یه ای خدا  گفتم که آیین گفت:ایران لطفا بابا  شما جقدر بدید با هم 

 آرین ولش کن باز هر جقدر دوست دار حرف بزنه 

 حرف بزن تا فکت خسته بشه یه به درک گفتم و ادامه دادم:افتد 

 که بعید میدونم واال 

 باز خواست جیغ بزنه که 

 سرم رو گرفتم 

 از قیافه جمع شده آیین فهمیدم که دیوونه جیغش رو  زده 
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 سالته شهرزاد  بچه که نیستی  20با حرص سرم رو بلند کردم و گفتم:بسه دیگه 

 شهرزاد ساکت شد و دیگه حرفی نزد

 هممون ساکت بودیم  یه ساعت گزشته بود 

 هوا مه بودش 

 برگشتم به ایران نگاه کردم که دیدم هندفیریش تو گوشش هست و چشاش رو بسته 

 با صدای آیین برگشتم سمتش 

 _چرا اذیتش میکنی بزار هر کاری دوست داره بکنه 

 با حرص گفتم ؛ من چی گفتم مگه

 پیاده بشید یه چیزی بخوریم من  3 آه خوبه واال مقصر هم شدیم آیین نگه داشت  و گفت:ساعت 

 دارم از گرسنگی میمیرم 

 پیاده شدیم که من رو به آیین گفتم برو تو من ایران رو صدا میکنم 

 سر تکون داد و رفت سمت یکی از تخت ها 

 در طرف ایران رو باز کردم 

 هند فیری رو از گوشش درآوردم انگار خواب بود 

 و گفتم :ایران  خانومی آروم دستم رو روی بازوش گزاشتم 

 کوچولو پاشو 

 چشاش رو باز  کرد 

 با لبخند گفتم :از من ناراحت شدی ببخشید عزیزم پاشو بریم یه چیزی بخوریم 

 چشاش رو مالید سر تکون داد و گفت:باشه 

 پیاده شدش در های ماشین رو بستم 

 دزدگیرش رو زدم رفتیم سمت تختی که آیین نشسته بود 

 نشستیم 

 ن گفتم :قلیان میکشید که م



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 133 

 

 آیین لب جلو داد و گفت :بدم نمیاد بکشم 

 ایران هم با لبخند گفت :منم دو سیب میکشم 

 سر تکون دادم به معنی باشه رو به آیین گفتم:تو چی 

 مکث کرد انگار داشت فکر میکرد  بعد از چند ثانیه گفت ؛ خودت چی میخوای 

 سریع گفتم :من انگور میکشم 

 ت؛ مگه قراره نفری یدونه بگیریم یدونه بگیر با هم میکشیم با اخم گف

 سر تکون دادم و رفتم سمت کافه 

 تا قلیان با یه زره تنقالت و چای گرفتم  2

 رفتم بیرون نشستم روی تخت 

 که ایران گفت ؛ پس چی شد 

 با خنده گفتم:عجول خانوم وایستا خودش میاره 

 ن حرفی نزد رو به آیین گفتم:بچه ها رفت

 تکیه داد به پشتی و گفت:آره شرشان کم شد 

 ایران با خنده گفت:ا چرا این طوری میگی 

 آیین چشاش رو باز بسته کرد و گفت از دست اون یاشار یه چند روز تو آرامش باشم کافی 

 مکث کردم نمیدونستم بگم یا نه 

 ی بالخره تصمیم رو گرفتم رو به آیین گفتم:نمیخوای واسه یاشار کاری کن

 آیین سر  تکون داد و گفت چیکار کنم ببرمش کمپ من مرد این کارا نیستم داداش 

 با بهت گفتم: میخوای بزاری آب بشه  هر روز که بگزره بیشتر معتاد میشه 

 آیین ناله وار گفت:میشه این چند روز حرفی از یاشار نزنی میشه این چند روز فقط بخندیم 

 توروخدا آرین من خسته شدم 

 ا یاشار بچه نیست ..باب

 نمیزارید به پدرش بگم ..
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 من نمیتونم من نمیتونم  نمیتونم برم کمپ من نمیتونم درد کشیدنش رو ببینم بابا بفهمید 

 چرا درک نمیکنید یاشار 

 مثل داداشم میمونه نمیتونم  بینم درد میکشه و ساکت بشم 

 وگرنه همون روز اول بر میدارم از کمپ میارمش بیرون 

 بگو چیکار کنم  دیوانه شدم  تو

 عاصی شدم بابا 

 از درس دانشگاهم هم افتادم 

 اون از کارم این از یاشار 

 آرین آسون نیست شاید واسه تویی که تو پر قو بزرگ شدی آسون باشه 

 حرفی نزدم 

 راست میگفت مگه من میتونستم همچین چیزی رو خدایی نکرده سر آتبین و سپهر تحمل کنم 

 بکنه که آیین 

 ایران چپ چپ نگاهم کرد و رو به آیین گفت : آیینی ولش کن عزیزم 

 خیره شدم به  جاده و حرفی نزدم 

 وسایل های که سفارش داده بودم رو آوردن 

 ایران قلیان خودش رو برداشت 

 منم  چاق کردم دادم دست آیین 

 در یاد بگیر این شکلی ایین داشت ساده میکشید که از دستش قاپید و گفتم: این شکلی نه برا

 قلیان رو کشیدم و دودش رو حلقه حلقه دادم بیرون 

 ایران  عالمت  الیک رو نشون داد و گفت :دمت لوله بخاری

 آیین با پوزخند گفت: نه افرین افرین من فکر کردم شما دشمن هستید با هم واال 

 افرین یه بارم یه دیدم ایران خانوم طرف آرین فلک زده رو گرفت 

 ایران با اخم گفت:من آرین رو خیلی دوست دارم 
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 مثل داداشم میمونه این یه چیز هستش که خیلی خیلی خیلی واضحه 

 مثل برادر نداشتم دوسش دارم همین طور آرین ما جون مون هم واسه هم میدیم 

 این طوری مون رو نگاه نکن 

 من سرم رو انداختم پایین و 

 عشقم میدم تو دلم گفتم اره منتها من واسه 

 ای خدا ..

 کاش این چند روز یادم بره عاشقم فارغ بشم از هر چیزی بهش فکر نکنم 

 صدای جر بحث این دوتا 

 رو مخم بود سرم رو بلند کردم و گفتم:بس کنید دیگه 

 ایران یه نه گفت و رو به آیین باز ادامه داد 

 ای خدا من از دست این دوتا چیکار کنم بهشون خیره شدم 

 ا از شیطون ترین آدم های عمرم دوت

 آیین هم بدتر از ایران 

 این بچه کال بمب انرژی فقط جاش نبود که نشون نمیداد 

 مثال من االن باید این هارو به عنوان بزرگ تر آروم کنم 

 یه پوفف کشیدم و با صدایی آیین به خودم اومدم 

 هستن با خنده ای بی جون گفتم:بسه دیگه تام جری  بهتر از شما 

 آیین متفکر گفت :من خیلی دوست دارم این فلسفه تام جری رو بدونم 

 ایران چیپسش رو زد تو ماست و گفت:چه فلسفه ای 

 آیین در حالی که یه پک از قلیان زد گفت : ببین 

 اینا با هم لجن گربه میخواد موش هرو بخوره 

 اما موش فرار میکنه 

 سه نمیخوردشوقت هایی هم که گربه دستش به موش میر
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 یادم یه قسمتش هست موش میره مسافرت گربه از تنهایی افسردگی میگیره 

 با دست زدن تو کمرش و گفتم:افرین پسرم بحث قشنگ انداختی 

  ؟راچمیدونی 

 چون هم دیگه رو دوست دارن 

 تو دوتا عاشق رو حساب کن با هم کل بندازن بحث کنن 

 من بازم بدون هم نمیتونن دعوا کنن هم رو بزنن آخرش بازم عاشق ه

 ادامه راه رو برن 

 تام جری  هم مثل دوتا عاشق ولی از نوع دوستش هستن 

 اگه تام نباشه جری هم کسی رو نداره باهاش شوخی کن 

 بحث کنه که حوصله اش سر نره 

 و همین طور اگه جری نباشه عکس این قضیه برای تام اتفاق میوفته 

 بهم زل زده بودن نگاه کردم و گفتم:چیزی شده  به آیین و ایران که دهن باز

 آیین سر تکون داد و با لبخند ملیح گفت:خیلی قشنگ توضیح دادی 

 معلمی هم بهت میاد آقای دکتر 

 با خنده گفتم:راست میگم 

 مگه عشق فقط بین پسر دختر بین مادر فرزند بین 

 خواهر برادر من خودم واقعا عاشق خواهرم هستم 

 ی سرمون تازه بیشتر کل کل کردیم دعوا کردیم بحث کردیم اندازه موها

 ولی بازم اولین اولویت ام همیشه خواهرم هستش 

 کامتتت  لطفا بزارید خیلی کمه کامنت ها 

 اصال من به کامتت ها نگاه میکنم دلم میگیره از بس که کمه 

 

 باشم ولی نشد آیین با لبخند گفت :چقدر خوب منم خیلی دوست داشتم یه خواهر داشته 
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 سرم رو انداختم پایین و حرفی نزدم 

 بعد از نیم ساعت رو به بچه ها گفتم :پاشید بریم 

 بلند شدیم 

 رفتیم سمت ماشین دزدگیر رو زدم نشستیم توش 

 که من به یاران گفتم بیا جلو بی زحمت من بخوابم پشت 

 سر تکون داد 

 ود خوابم برد رفتم عقب نشستم چشام رو بستم خیلی خسته بودم ز

 -آیین 

 رو به ایران گفتم :خوبی تو جیرجیرک 

 با خنده گفت:تو هر جه دل تنگت میخواهد بگو 

 ولی آرین تنبیه میشه بابت هر حرف 

 شونه انداختم باال و گفتم:بیچاره آرین 

 اذیتش نکن 

 ی دی گزاشتعد چند دقیقه یه سایران حرفی نزد بهش نگاه کردم دیدم تو داشبورد  دنبال سی دی ب

 بط که گفتم ضتو  

 مرسی از جوابت 

 نگاهم کرد و شونه باال انداخت 

 صدای اهنگ آخر شب مسعود صادقلو فضای ماشین رو پر کرد 

 پنجره رو دادم پایین 

 چه راحت گرفتی این زندگیمو

 میموندی پیشم اینطور نمی مرد

 اینطور نمیکرد از اون نگات دل

 ل دل دیگه دل نیست شد دیگه باط
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 یاد شهرزاد افتادم  دستم رو دور فرمون فشار دادم 

 مال تو نیست بهش فکر نکنم کس کس دیگه ای 

 ستاره هستش ولی واسه تو نه 

 نور این ستاره فقط واسه عشقش روشن 

 بغض کرده بودم دست کشیدم روی گونم که خداروشکر اثری از اشک نبود 

 شد دیگه دور از تو و نگاهت

 و نگاهتقلبم و میگم تو 

 طرز نگاهت آخر عوض شد

 آخر تنم از این جاده پرت شد

 دستم رفت سمت سرم که ایران سریع گفت:خوبی 

 دستم رو روی فرمون قرارا دادم و با صدای گرفته گفتم :میشه قرصم رو از تو کولم بدی 

 سریع کولم رو از پشت برداشت 

 یه قرص از کاورش درآورد  و با آب داد دستم 

 اشتم داخل دهانم و آب رو از روش خوردم قرص رو گز

 بطری رو گرفتم سمت ایران و گفتم:مرسی 

 بط رو بلند تر کرد ضو صدای حرفی نزد 

 آخرشم تا آخر شب من موندمو خاطرات

 آخر شم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم

 گفتی ازت خسته شدم

 گفتی نباش دیگه دارم

 الم خوش نیست دیگه نیستی پیشمح

 شب تو بالکن تنها مثل دیشب
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 تنهام مثل ِ دیشب

 هرچی تو خواستی همون شد

 همه چی دیگه تموم شد

 رفتی و اون همه عشق رو خاک کردی

 قبول نداری اشتباه کردی

 تو چه جوری دلت میگذاره

 تو آغوشی بری که حسی نداره

 اگر این نیست پس هرزگی چیه

 رشو میدهدستات بوی عط

 آخرشم تا آخر شب من موندمو خاطرات

 آخر شم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم

 گفتی ازت خسته شدم

 گفتی نباش دیگه دارم

 چه راحت مسیرت از من جدا شد

 دیگه بُریدم نه دیگه پا شو

 از روی قلبم این خونه با تو

 صبح  تاریکه تا صبح تاریکه تا

 آخر شب آخر شب من موندمو خاطرات

 آخر شب تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم

 گفتی ازت خسته شدم

 گفتی نباش دیگه دارم
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 آخرشم تا آخر شب من موندمو خاطرات

 آخر شم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم

 تی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارمگف

 آخرشم تا آخر شب من موندمو خاطرات

 آخر شم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

 آخرشم تو دیدی که وابسته شدم

 گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارم

 یه آهنگ دیگه اومد که من سریع ظبط رو خاموش کردم 

 و خاموش میکنی ایران با خنده گفت :چرا ظبط ر

 خیلی نرم گفتم؛ روشنش نمیکنی 

 سر تکون داد و با حالت ترس گفت؛ بابا نمیگی سکته میکنم باشه چشم 

 دیگه روشن نمیکنم 

 و با عشوه گفت:حاج آقا 

 زدم روی دستش  که داشت میومد سمت بازوم تا نیشکون بگیره و گفتم:دستت این روزا زیادی 

 ه ز میره ها جلوش رو بگیر*ر*ه

 وگرنه یهو دید موقع برگشت از متل کبود برگشتی 

 لباش رو غنچه کرد و ادام رو درآورد 

 یهو یادم افتاد آرین هم تو ماشین سریع دستش رو ول کردم و گفتم :

 خاک تو سرمون کاش آرین ندیده باشه 

 لب باال داد یه نگاه به آرین انداخت و گفت:مهم نیست 

 آرین فقط پسر عموم هستش 

 نگاه کردم و حرفی نزدم  به
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 دستم رو از پنجره کردم بیرون 

 قطره های بارون به نرمی روی شیشه های ماشین مینشست 

 ایران با ذوق ولی آروم گفت:خیلی قشنگ  کاش دوربینم همراهم بود 

 حرفی نزدم خیره شدم یه هوای مه گرفته 

 که با بارون فضای قشنگ عجیبی رو به وجود آورده بود 

 به آستارا نزدیک تر میشدیم  هر چه

 بارون بیشتر میشد 

 بود یه دست روی چشام کشیدم  6ساعت 

 ایران هم خوابش برده بود 

 راهنما رو زدم و کنار جاده نگه داشتم 

 سرم رو گزاشتم روی فرمون 

 چند دقیقه گزشت که با صدای آرین سر بلند کردم 

 _ساعت چنده 

  6خمیازه کشیدم و گفتم:

 ید و ادامه داد:خاک تو سرم تو نخوابیدی بیا بیا بشین من میروم تو یه زره بخواب یه هین کش

 با کمال میل قبول کردم 

 چون اگه بیشتر از این میرفتم هممون ته دره بودیم

 رفتم عقب 

 دراز کشیدم تو خودم جمع شدم تو جا بشم 

 -یاشار 

 پیام دادم بیاد از کوپه قطار رفتم بیرون گوشیم رو درآوردم و به شهرزاد 

 بیاد رستوران قطار 

 وارد رستوران شدم 
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 پشت یه میز دو نفری نشستم با گوشیم مشغول شدم 

 با صدای صندلی سرم رو بلند کردم 

 یه لبخند به شهرزاد زدم و گفتم :سالم

 سر تکون داد گارسون رو صدا زد و رو به من گفت :چی میخوری 

 تا هایدا گفتیم با نوشابه  2

 چند دقیقه آوردن  بعد از

  ؟رو به شهرزاد  گفتم :خوبی

 آره خوبم  :گوشیش رو تو دستش چرخوند و گفت

 کشاورزی سبحان نمیفهمید 

 ...وقتی تو اون وضعیت 

 کدوم وضعیت ؟ :با صدای تقریبا بلند گفتم

 شهرزاد با اخم گفت:یاشار تقریبا تو بغلت بودم دستم تو دستت بود داشتی بوس میکردی 

 ضعیت تو خواهرت رو تو اون وضعیت میدید چیکار میکردی کدوم و

 سرم رو انداختم پایین 

 حرف حق جواب نداشت 

 ش نمیزاشتم دمنم اگه خواهرم رو تو بغل یه پسر میدیدم مطمعنن زن

 اومدم دستای شهرزاد رو بگیرم 

 که دست هاش رو برد عقب با بهت نگاهش کردم که ناله وار گفت؛ یاشار 

 اداشم قسمم داد به پدری قسمم داد د

 میدونی چقدر پدری رو دوست دارم گفت :دیگه نزارم بهم دست بزنی 

 ؟با بی حالی گفتم:قبول کردی 

 ؟یه قطره اشک از چشم هاش چکید و گفت:چیکار کنم 

 تو بگو 
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 ؟آروم با مشت زدم روی میز و گفتم:لعنتی پس من چی 

 ؟احساس من چی وجود من چی 

  ؟ود دارم واستاصال هستم واست وج

 ؟که اقتدار راحت ازم گزششتی 

  ؟شتنی یاشارذشهرزاد با اخم گفت:چه گ

 گفت فقط بهم دست نزنی 

 تو اگه من رو دوست داری بدون دست زدم بهم منو بخواه

 نفسم رو دادم بیرون و سعی کردن تا آرامش ام رو حفظ کنم 

  ؟شهرزاد تبدیل میشه چرا نمیفهمیبا مکث گفتم؛ این تحریم چند روز دیگه به قطع رابطمون 

 یاشار بچه نیستیم موقعیت هامون روبایید بسنجیم برای با هم بودن  :ای گرفته گفتبا صد

 تکیه دادم به صندلی و گفتم:چرا االن داری تحریمم میکنی منعم میکنی 

 میدونستی دو سال شب روزم تویی 

 معتاد شدم 

 کشیدم  تو چی میفهمی من به خاطر بودت با تو چی

 چیکار کردم 

 تو چه لجنی فرو رفتم 

 شهرزاد با پوزخند گفت:چیکار کردی 

 که من نفهمیدم هومم 

 پس الکی چرت نگو 

 پوزخند زدم و گفتم:چرت آره چرت 

 لعنتی آیین تور زود تر از من دوست داشت میدونی چه خیانتی به کسی که جونم 

 واسم عزیز تره کردم 

 بودم به خانوادم دروغ گفتم  میدونی  چقدر وقتی با تو
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 میدونی مع و ادامه حرفم رو نزدم 

 سرم رو آروم کوبیدم روی میز 

 بسه خسته شدم 

 بسه..

 بسه...

 بسه....

 بلند گفتم:بسه..

 همه برگشتن سمتمون 

 شهرزاد با خجالت سرش رو پایین انداخت 

  ؟هام باشیباکه با بغض گفتم:دوست نداری 

 داره؟بودن با من واست خجالت 

 ؟مگه یارم نبودی 

 ما حتی اسم بچه هامون هم مشخص کرده بودیم 

 یادت  هانیه و شروین 

 نزن زیر قولت.

 نزن شهرزاد من سکته میکنم 

 به اون چیزی که اعتقادات بهش سکته میکنم  بدون تو 

 چیکار کردم که لیاقت این بی تفاوت بود نتم 

 کی بهم با عشق گفتی عاشق می 

 چشای یخیت دیدم  کی عشق ور تو

 دارم به حرفت که میگفتی به هیچ پسری دل نمیبندی پی میبرم 

 به اینکه  از اول تا آخر این دوستی جایی 

 تو زندگی..
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 قلبت...

 عشقت...

 اولویت هات...

 نداشتم .

 از اول که با هم بودی همیشه خانوادت دوستات 

 گفتم بیا بریم بیرون گفتی پیش دوستم 

 ت گفتی با داداشم قراره برم گفتم بریم کنسر

 گفتم تعطیالت با هم باشیم 

 ن نمیمونهروگفتی دختر زاید بی

 قدر دیگه میخوای ادامه بد یو بگو آخرش پایان این چ

 عشق یا بهتر بگم واسه تو یه بازی 

 کی کجاست 

 کجا هم دیگرو پیدا میکنیم 

 کجا میشیم لیلی مجنون 

 ابته مجنون آخرش یلی رو ول کرد 

 ه اش رو خوند سرش رو به معنی نه تکون داد قص

 سر تکون دادم و با بغض گفتم؛ من خوندم 

 آخرش مجنون از عشق لیلی به خدا میرسه 

 ته عشق لیلی میشه یه اسم 

 که تا االن هم خوانده میشه 

 اول دبیرستان 

 معلممون یه چیز گفت :گفت عشق زمینی 

 مثل یه آتیش که فوران  کرده 
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 میشه سریع خاموش 

 تبدیل به هوس میشه 

 ولی عشق بعد ازدواج 

 مثل آتیش هستش که آروم شعله ور نیست 

 دیر خاموش میشه 

 نمیدونم شاید قضیه عشق تو همون عشق زمینی 

 همون شعله ورس 

 همون که داره فروکش میکنه 

 همون که بهم میفهمونه 

 مال من نیستی 

 شهرزاد با بهت نگاهم میکرد 

 ع عشق خیس بود آره گونم از ول

 دستش ور اومد بزار روی گونم که کشیدم عقب 

 آب دهنم رو قورت دادم و با پوزخند گفتم 

 به داداشت قول دادی نزن زیر قولت 

 رستوران  ازبلند شدم رفتم تو بیرون 

 دوییدم سمت کابین سریع درش رو باز کردم رفتم داخل 

 شروع به نفس نفس زدن که که آرش گفت :چته ؟

 رو معنی هیچی تکون دادم سرم

 نشستم روی تخت آرش یه لیوان آب گرفت سمتم 

 ازش گرفتم 

 اروم لیوان رو بردم سمت دهنم یه قلپ ازش خوردم 

 چرا حس میکردم تلخ بود 
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 مثل طعم شیرین عاشقی که آخرش از تلخی لیمو شیرین هم بد تره 

 لیوان رو دادم دست آرش و اروم روی تخت خزیدم 

 ستم که گرمی پتو رو روی تنم حس کردم چشام رو ب

 چشام رو باز نکردم 

 کاش دیگه باز نکنم چشام 

 که نبینم این دنیای دار مکافات  رو

 -آرش 

 به یاشار نگاه کردم 

 با اعصاب خرد نشستن رو تخت خودم 

 چرا همه جی واسه آیین و یاشار ربهم ریخت 

 معتادی عشقشون 

 ای بسوزونیشون بسشون نیست خدا  دیگه چقدر میخو

 کابین زدم بیرون  ازنفسم رو دادم بیرون بلند شدم و 

 از پنجره قطار به بیرون  خیره شدم 

 با حس دست یکی روی شونم برگشتم دیدم  محمد طاها 

 یه لبخند زدم و گفتم:خوبی 

 سر تکون داد و حرفی نزد 

 چند دقیقه گفت :چی شده پکری  ازبه بیرون خیره شد بعد 

 دادم به معنی هیچی سر تکون 

 که اون ادامه داد:نمیخوای به یاشار کمک کنیم حس نمیکنی کل جوونیش داره بر اثر این اشغال 

 ؟میره 

 ؟با پوزخند گفتم :چیکار میتونیم بکنیم 

 آیین باید بکنه نه ما 
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 محمد حرفی نزد 

 راستم گفتم آیینی که کاری از دستش بر نمیومد من میتونستم چیکار کنم 

 -ار یاش

 نمیدونم ساعت چند بود چشام رو باز کردم 

 به کنارم نگاه کردم دیدم آرش با گوشیش سرگرمه تا چشای بازم رو دید گفت:خوب خوابیدی 

 بلند شدم یه دست روی صورتم کشیدم و گفتم؛ آره مرسی ساعت چنده 

 8یه نگاه به ساعتش کرد و گفت :

 یه آهان گفتم و ادامه دادم کی میرسیم 

 از این که جواب بده در کابین باز شد  با دیدن قبل 

 شهرزاد تعجب کردم رو به آرش با لبخند سالم داد 

 آرش هم جوابش رو داد 

 برگشت سمت من و گفت پاشو بیا ببینم ناز نازی کارت دارم واال من دخترم مثل تو قهر نمیکنم 

 و قبل از اینکه بفهمم دستم رو کشید و برد بیرون 

 گرد شده گفتم:خوبی تو چرا این جور  میکنی با چشم های 

 چپ چپ نگاهم کرد یه نگاه به دور بر انداخت و شوتم کرد تو کابین خودش 

 فکر کردم دوستاش هستن که دیدم نه خالی 

 با چشای ریز شده گفت: واسه من ناز میکنی  اخم میکنی قهر میکنی 

 دستاش رو انداخت دور گردنم با بهت بهش نگاه کردم 

 رش رو گزاشت روی شونم و گف: من بدون تو نمیتونم این رو یادت باشه س

 قهرت واسم عذابه گور بابای داداشم 

 فقط تو ببخشید غلط کردم سرتغ بازی در آوردم 

 راحت نباش قهر نکن اخم نکن اتو ن

 دست کشید رو خطی که بر اثر اخم کردن روی پیشونیم افتا ه بود و گفت: من دوست ندارم 
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 خط بیوفته رو صورتت بخند یه 

 تو باید بخندی 

 خندیدن تو بهشت منه یاشار 

 جاودان من عمر کننده من 

 تو دنیای منی 

 تو بت منی کفر ولی میگم من ستایش میکنم تو رو 

 من با تو زندگی میکنم 

 گفتی نگفتم بهت عاشقتم 

 روی گونم رو بوسید 

 چشام رو بستم و فقط صداش رو شنیدم 

 نه نه من عاشقتم قلبم واسه خودت  دوست دارم

 عشق تو اگه اشتباه باشه حاضرم  اشتباه کنم  به خاطر تو 

 به خاطر لبخند هات 

 به خاطر اون چشای زاللت 

 من غلط بکنم جز آقامون به کسی فکر کنم 

 یهو در کابین باز شد 

 شهرزاد یه جیغ بنفش کشید و منم با خجالت سرم رو پایین انداختم 

 طرف خندم گرفته بود از یه طرف خجالت میکشیدم از یه 

 آخ االن دقیقا باید دوست شهرزاد درو باز کنه 

 من با یه ببخشید سریع دوییدم بیرون از کابین 

 صدای جیغ شهرزاد  و دوستش با هم مخلوط شد و خنده من رو تشدید کرد 

 

 -شهرزاد 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 150 

 

 م با جیغ گفتم معصومه نابود میکنم نگفته بودم کارش دار

 واسه چی پرید ی تو اتاق 

 خنده شیطون تو اتاق پیچید و گفت:چه صحنه عشقوالنه ای بود 

 آخی

 اخی 

 خیلی خوف بود

 پسره چه خجالتی کشید اوخی

 بالش رو پرت کردم سمت وداد زدم:خفه شو خیلی بیشوری میزاشتی از دلش در بیارم 

 معصومه حالت اوق زدن گرفت که گفتم:درد باهام قهر کرد 

 خوب پسرم ناراحت شده بود 

 یکی هم با من اون شکلی حرف بزنه خوب ناراحت میشم  وای خدا من رو سقط کنه انشاهلل که 

 آرزوی یه دوست دارم 

 به دل عشقم گزاشتم 

 و باز صدای جیغم بلند شد 

 یکی شوت شد داخل کابین  که دیدم ریحان هستش 

 تو کاسه بود  ریحان نکنه دستت با این عجوزه :با حرص گفتم 

 با لبخند ملیح سر تکون داد و گفت:آره عسیسم

 ناله وار گفتم:ای زهر مار عیسیم ای درد حالئل عزیزم 

 د خوب بابا پسرم خجالت کشید با بغض سرم رو انداختم پایین 

 ریحان یه ای جان گفتو من رو کشید داخل بغلش

 بغض کردم و با بغض گفتم: ریحان دلش رو شکستم 

 با بهت دست گزاشت روی کمرم و گفت:دیوونه مگه معصومه 

 عشق به همین اسونی  که ازت ناراحت بشه 
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 با حرص کنارشون زدم و دوییدم 

 بیرون به یاشار که میخندید خیره شدم زدم توس رش و گفتم؛ ای زهر مار انقدر من رو دق ندید 

 با خنده گفت:شما که تا االن نگران ناراحتی من بودید پرنسس

 م رو گرفتم سمت سقف آسمون و گفتم:خدایا شفا بده باشه دست

 قهقه یاشار بلند شد با صدای آرش خودم رو جمع کردم با خنده گفت :چه خبرتونه

 االن پا میشن مان از قطار شوت تون میکنن بیرون 

 -یاشار 

 شهرزاد یه ایشش گفت و از کنارم رفت رد رفت داخل کابین

 بین آرش و دوتا پسر که با ما توی یه جا بودن داخل کابین بودن  سالم سر تکون دادم  رفتم داخل کا

 دادم و نشستم روی صندلی 

 چند دقیقه  ازگوشیم رو برداشتم شماره آیین رو گرفتم بعد 

 صداش تو گوشی پیچید 

 لبخند نشست روی لبم و گفتم:سالم 

 مکث کرد انگار فکر نمیکرد من باشم 

 ی؟اما بالخره گفت :سالم چطور

 لبم رو جویید و گفتم:خوبم مرسییی 

 ؟تو چطوری 

 _خوبم مرسی کجایید رسیدید ؟

 با زور میرسیم  شما خوش میگزره  12+نه بابا هنوز ساعت 

 _ای خوبه 

 صدای یه دختر اومد که داد زد بدو بیا آیین میریم ساحل 

 فکر کنم ایران بود 

 به همین خاطر پرسیدم ایران بود
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 ه داد:یاشار من برم بهت میزنگمیه آره گفت و ادام

 یه باشه گفتم و قطع کردم 

 گوشی رو قطع کردم انداختم کنارم 

 نفسم رو دادم بیرون به بچه ها خیره شدم 

 که آرش گفت:اه چرا نمیرسیم

 با چشم غره گفتم :فهمیدی دلیلش رو  به منم بگو 

 -آیین

 ها  دهداد زدم و گفتم :سر

 وس آرین با خنده گفت برو گمشو ل

 بیا تو آب بابا 

 با کمی فکر گفتم:پس ایران نیاد 

 ایران با اخم گفت:مثل شما از جونم سیر نشدم که 

 پاشید برید منم یه زره آرامش داشته باشم 

 تیشرتم رو درآوردم و آرین هم پشت بند من درآورد تیشرتش رو رفتیم تو 

 در گوش آرین نقشم رو گفتم 

  رفتیم تو و هر دو نفس گرفتیم

 -ایران 

 یه چند دقیقه گزشت صدای پسرا نیومد سرم رو بلند کردم وقتی تو آب ندیدمشون 

 با جیغ از جا پریدم 

 بلند داد زدم آرین ، آیین 

 ترس برم داشت بلند تر داد زدم 

  ؟آیین تورو قرآن  آیین کجایید

 به لباسام نگاه کردم و دوییدم تو آب 
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 با ترس  اومدم بیرون ولی باز ترس 

 اینکه چیزیشون بشه دوباره صدای جیغم بلند شد 

 دوییدم تو آب فشار آب زیاد بود 

 با زور رفتم داخل آب و...

 با بغض بلند تر اسمشون رو فریاد زدم 

 رفتم جلو با ترس به ساحل نگاه کردم 

 و تر رفتم جلو با 

 و یهو کشیده شدم تو آب 

 جیغم خفه شد و رفتم داخل آب چشام رو بستم 

 و یکی آوردتم باال با بهت به آرین و آیین که میخندیدن خیره شدم یه

 با بغض زدم تو سینه آرین و آیین گفتم:خیلی اشغالید 

 بدم میاد ازتون 

 با گریه دوییدم سمت دریا صدای 

 ؟داد هر دوشون بلند شد برگشتم سمت شون  و داد زدم: چطور تونستید همچین کاری کنید

 ین عوضی دست به یکی کردی هر دو مثل همین آیین تو هم با اون آر

 دوییدم سمت خیابون 

 اومدم تاکسی بگیرم که یکی دستم رو برگدوند

 دیدم آیین 

 با داد گفتم:ولم کن 

 سوار تاکسی شدم و رفتم سمت ویالیی که اجاره کرده  بودیم 

 از آیین توقع نداشتم اون آرین بی فکر بود

 ار میکردم اگه بالیی سر یکیشون میومد  چیک

 هر دو جزوی از زندگیم بودن 
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 متری یه خواب  50از تاکسی پیاده شدم  در ویال رو باز کردم رفتم داخل یه ویالی کوچولو ی 

 بزرگ تر میخواستیم 

 چیکار آخه ؟

 با حرص نشستم روی کاناپه و شورع کردم به خوردن ناخون هام 

 احمق ها 

 سال  از آیین بزرگ تره  4باه اونکه اون آرین حداقل باید میگفت این کار اشت

 صدای اف اف اومد بلند شدم رفتم سمتش 

 درو باز کردم باز برگشتم روی کاناپه 

 در باز شد آیین و آرین اومدن داخل 

 آیین با حرص سمت من گفت :چقدر سرتغی تو با کی بودیم میگفتیم وایستا هان ؟

 دستم رو به کمرم زدم و گفتم :خفه بابا 

 ون از مسخره هم مسخره تر بود شوخی ت

 کم مونده بود سکته کنم 

 آرین نگران اومد سمتم و گفت:باهش حق با تو با این لباس ها خیس تو این هوا 

 رفتی نگرانت شدیم 

 بدو لباسام رو عوض کن یه دوش بگیر  صحبت میکنیم 

 باشه -

 بهشون نگاه کردم اونام لباساشو خیس بود 

 و رفتم سمت حمام  بعد از گرفتن یه دوش حسابی یه سویشرت شلوار ولی بهشون توجه نکردم 

 پوشیدم  موهام رو شونه زدم و با کیلیپس باالی سرم جمع کردم از اتاق رفتم بیرون 

 عوت کرده باشه ولی با حفظ  به آیین نگاه کردم که سرش رو گرفته بود نگران از اینکه میگرنش

 صدای سرد گفتم :خوبی ؟
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 !از تو آبی گرم نمیشه  رم هموزخند گفت :دعوا میکنی بعد نگرانم میشی واال من بمیآرین  با پ

 دلخور نگاهش کردم که سرش رو انداخت پایین 

 آیین نگاهمون کرد و گفت: من گشنمه 

 آرین خودش رو پرت کرد روی مبل و گفت:هوس املت کردم بد جور 

 خندم گرفت 

 ا اینکه هیچ وقت طعم فقر رو نچشیده آرین  خیلی خاکی بود اصال پسری نبود ب

 اما به نظرم بهترین در نوع خودش 

 آرین هیچ وقت هیچ کس رو پایین تر از خودش نمیبینی 

 به هیچ کس از باال نگاه نمیکنه 

 دروغ چرا منم با آرین هم نظر بودم به آیین نگاه که گفت :چرا که نه 

 درست کنیم  اگه خانوم قهر بزارن کنار پاشیم یه املت حسابی

 آرین سر تکون داد و گفت: فقط تروخدا فکر  در دیوار خونه مردم رو هم بکنید ها 

 آتیش نزنیم 

 با خنده گفتم: آشپز که سه تا شد غذا به فنا میره 

 آرین و آیین سر تکون داد و با خنده بلند شدن 

 رفتیم سمت آشپز خونه آرین 

  با پوزخند گفت :دوستان گرامی هیچی نداریم

 من برم وسایل بخرم 

 سر تکون دادم رفت اتاق حاظر بشه که داد زدم کاپشن بپوش بارون میاد 

 سر تکون داد و بعد از چند دقیقه با صدای در فهمیدیم رفته 

 به آیین که ساکت سرگرم گوشیش بود خیره شدم 

 هیکلش رو برسی کردم 

 هیکل ساده ای داشت 
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 ن تو پر بود ولی باشگاهی نه  مثل آری

 قدش بلند بود 

 یه هیکل خیلی خوب پسرونه 

 انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد سرش رو اورد باال بهن نگاه کرد و یه لبخند زد 

 نشستم کنارش و گفتم:کارتون خیلی بد بود 

 گوشیش رو گزاشت کن را دستم رو گرفت و گفت:میدونم عزیزم ببخشید 

 حرفی نزدم و نگاهش کردم 

 که زنگ زده شد رفتم درو باز کردم  یه نیم ساعت گزشت

 آرین بود اومد داخل  سالم داد 

 جوابش رو دادم 

 وسایل های که خریده بود رو گزاشت تو یخچال  یه املت با هم درست کردیم بعد از خوردنش 

 که آیین گفت:آقا یه کاری کنیم  دور هم جمع شدیم 

 ریع گفت :اسم فامیل بازی کنیم آرین  به خاطر عالقه شدیدی که به اسم فامیل داشت س

 قبول کردیم 

 یه تا ورقه با خودکار از کوله پشتی آروم 

 نشستیم دور هم 

 به آیین نگاه کردم و گفتمم:از تو شروع کنیم 

 با فکر گفت:ع

 شروع به نوشتن کردم 

 اولین نفر آرین تمام کرد سریع گفت: استپ  خودکار ها روی زمین 

  گزاشتم روی زمین 

 گفت :اسم عطا  آرین 

 آیین پشت بندش گفت :عطا 
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 منم گفتم :عطا 

 تا زمانی که تمام بشه امتیاز های آیین از هممون بیشتر بود 

 برگه رو کوبوندم تو سرش برنده باید به بازنده ها یه چیزی میگفت 

 ؟آیین خیزم شد و گفت:اومم چی بگم 

 بزنش آهان ایران من آرین رو میگیرم تو هر جقدر دوست داری 

 با دهن باز نگاهش کردم که چشمک زد و گفت: دق دلی های که اذیت کردن رو سرش خالی کن 

 سر به معنی باشه تکون دادم 

 با آیین رفتیم سمت آرین 

 که با ترس گفت:ا چرا من آیین خوب ایرانم باخت 

 آیین سر به معنی نه تکون داد و گفت:دیگه 

 آیین  از پشت گرفتتش 

 زدنش الکی آخ اوخ میکرد شورع کردم به 

 آیین ولش کرد با هم افتادیم روش و شورع به قلقلک دادنش کردیم 

 ه بود دبه غلط کردن افتا نآرمی

 با خنده رو به آیین گفتم ولش کن پ وقتی ول کرد با یه حرکت 

 پریدم سمت آیین و قلکش دادم 

 آرین هم اومد سمت من و من رو قلقلک داد 

 ز خدا میخواستیم این خنده ها همیشگی باشه تا صبح خندیدیم و ا

 با صدای پسر ها چشام رو باز کردم 

 ره به سقف خیره شدم ذیه 

 صداشون از بیرون میومد 

 بلند شدم از تو کیفم اینه رو برداشتم موهام رو شونه زدم 

 رفتم دست شویی سر صورتم رو شستم 
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 سویشرت رو از روی تاپم پوشیدم 

 رفتم بیرون 

 آرین داشتن با هم حرف میزدم  ایین و

 صبحتون بخیر  :د جلوی چشم رو دادم کنار و گفتم یه تار موم که افتاده بو

  -آرین

 با لبخند گفت :مرسیی عزیزم 

 صبح تو هم بخیر 

 یه مرسی گفتم و ادامه دادم صبحانه خوردید 

 بریم تلکابین  آیموی خوردیم تو هم یه چیزی بخور میخآیین سر تکون داد و گفت:ما یه چیز

 سر به معنی باشه تکون دادم 

 یه چندتا لقمه پنیر کوچولو گرفتم بعد از خوردن رو به پسرا گفتم :آماده بشم 

 آرین سر تکون داد رفتم داخل  اتاق 

 یه پالتوی کالباسی با شلوار و روسری کالباسی از ساک درآوردم 

 بعد از پوشیدن لباسام 

 خز های دورش سفید بود پوشیدم  یه جفت بوت کوتاه  صورتی که

 ره رژگونه ذه رژ لب صورتی کم رنگ زدم با یه اینم رو برداشتم ی

 به خودم نگاه  کردم به به عالی شده بودم 

 ره از عطر هم به خودم زدم رفتم بیرون ذیه 

 که آرین گفت :بریم

 با شلوار سیاه و از روش  سر تکون دادم به آرین نگاه کردم یه  تیشرت آستین کوتاه آبی پوشیده بود

 یدونه کاپشن چرم پوشیده بود 

 آیین هم یه پیرهن چهارخانه سیاه سفید پوشیده بود با شلوار سیاه و کاپشن سیاه 

 رفتیم  پایین سوار ماشین شدیم 
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 رو به آیین گفتم میریم تلکابین 

 آیین در حالی که با ضبط ور میرفت گفت :آره 

 ضبط پخش شد  آهنگ پرونده حمید عسکری از

 ساکت از پنجره به بیرون خیره شدم 

 شمال خیلی شهر قشنگ بود 

 اگه از من میپرسیدن بهترین شهرهای ایران میگفتم شمال ،شیراز و تبریز 

 با صدای آرین سر برگدوندم 

 _میگم بچه ها بعد از تلکابین بریم جنگل  یه رستوران هست ماهی های خیلی خوشمزه ای داره 

 ا بریم اونج

 آیین با خنده گفت :دیوونه 

 فکر شکمتی 9از االن که ساعت تازه 

 ؟آرین خندید و گفت:پس چی 

 ه سر تکون دادم و گفتم:من موندم این چطور میره باشگاه دبا خن

 آخه باشگاه برنامه غذایی دارن دیگه 

 آرین صدای اهنگ رو کم کرد و گفت؛ من میخورم میرم باشگاه  آب میکنم 

 یچی هم نیستم پس نگران ه

 حرفی نزدم 

 بعد از نیم ساعت رسیدیم تلکابین 

 ماشین رو پارک  کردیم 

 ی یا جدید میش اررین نگاهمون کرد و گفت:قدیمی سوآ

 آیین به تلکابین ها زل زد و گفت :قدیمی ها بلند ترن اگه از 

 ارتفاع ترس ندارید بریم قدیمی 

 هممون اکی اش رو دادیم 
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 ن رو دادیم به آرین  که واسه من رو آرین حساب کرد لیطموهر کدوم پول ب

 بعد از خرید بلیط ها اومد پشیمون رفتیم 

 تو صف تلکابین

 دقیقه سوار شدیم  10بعد از 

 پنجره به پایین نگاه کرد  زا ینای

 ره ترسیدم آخه خیلی وقت بود سوار نشده بودم ذیه 

 ته چی میشه ؟ اصال تا االن کسی افتاده؟سر همون رو به آرین  وآیین گفت:آدم از اینجا بیوف

 آرین نگاهم کرد و با مکث گفت:جوابت رو میسپرم به آیین 

 آیین با مکث گفت:آره پارسال دستگاه خراب شد یه چند  نفر افتادن مردن مگه یادت نیست 

 از ترس جیغ کشیدم 

 آیین لبش رو گاز گرفت و ادامه داد:و اما جواب سوال اولت 

 وفته آدم شانس بیاره تکیه  استخوان هاش پیدا بشه از اینجا بی

 با ترس نگاهشون کردم 

 ؟که آرین زد زیر خنده و ادامه  داد:ایران واقعا باور کردی 

 دختر خوب تا االن نه کسی از اینجا افتاده و نه چیز شده

 هم نیست بیوفته  قرار

 یهو آیین گفت:پیاده بشید 

  ؟ی رسیدیمدیم که من با بهت گفتم :کشپیاده 

 آرین با خنده گفتم و انقدر ترسیدی که نفهمیدم کی رسیدیم 

 یه خنده سر دادم که آیین گفت:بریم یه چایی بخوریم بعد بریم 

 چند تا عکس بندازیم و بگردیم 

 هممون قبول کردیم و رفتیم سمت کافه 

 نفری یه چایی گرفتیم و شروع به راه رفتن کردیم 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 161 

 

 ا عکس گرفتیم رسیدیم سر کوه یه چند ت

 و....

 -یاشار 

 وارد حافظیه  شدیم 

 به گروه دخترا زیر چشمی نگاه میکردم و از صدای بلند خنده شهرزاد عصبی میشدم 

 این دوتا استاد ها هم که  مثل کنه چسبیده بودن  به ما 

 رفتیم سمت مقبره حافظ 

 دوتا انگشتم رو گزاشتم روی سنگ و فاتحه فرستادم 

 بلند شدم  زود تر از همه

 رفتم بیورن چشم چرخوندم  دیدم شهرزاد پیش معصومه و ریحان وایستاده 

 رفتم طرف شون و رو بهشون گفتم:با اجازه  شهرزاد بیا کارت دارم 

 سر تکون داد  دستش رو گرفتم از اون محل که استاد ها بودن دورش کردم 

 رو بوسیدم کشیدم سمت بستنی فروشی دستش رو گرفتم  و اروم زیر گلوش 

 پسر خوب  یه نگاه به دور برت  سریع با اخم گفت زشته یاشار اخم کردم که با مهربونی گفت :

 بنداز ببین چه بد نگاهمون میکنن 

 یه نگاه به اطراف انداختم راست میگفت 

 لبم رو از زخارف گار گرفتم که اونم خندید 

 دستم رو گرفت و برد پشت مغازه ها که خلوت بود 

 رو انداخت دور گردنم دستش 

 منم کمرش رو گرفتم  روی گردنش رو بوسیدم 

 بهم خیره شد زل زدم تو چشم هاش و ..

 زل زدم تو چشم هاش 

 دست هاش رو انداخت دور گردنم 
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 سرم برگدوندم  داشتم تحریک میشدم نه نه نه 

 صورتم رو برگدوندم و چسبوند ام  به گونه  شهرزاد 

 د عالقه ام آروم زیر گوشش آهنگ مور

 تا چشمام به تو افتاد، افتاد

 جوری شده دلم، نمیشه بگم

 با آشناییمون خیلی وقت بود

 سر صحبت وا کردن با تو خیلی سخت بود

 من عاشقت شدم، با یک نگاه

 مثل رویا و خواب، دلم کرد انتخاب

 تو رو دیدم و فکرم از کار افتاد

 این اتفاق تو زندگیم، یک بار افتاد

 شار دادم کمرش رو ف

 و زمزمه وار گفت:دوست دارم  سرش رو کرد الی شونم 

 منم دوسش داشتم دیوونه وار 

 چند دقیقه تو همون حالت موندیم

 شهرزاد ازم جدا شد با لبخند خیرش

 شدم که گفت :بریم دیگه االناس بفهمن نیستیم 

 چشام رو به معنی باشه باز و بسته کردم 

 یکه بچه ها بودن نزدیک که شدیم دستش رو ول کردم که اون دستش رو گرفتم رفتیم سمت جای 

 رفت سمت دوستاش و منم رفتم سراغ آرش 

 رسیدم سمت شون 

 آرش چشم غره بهم رفت و با پوزخند گفت:خوب با عشق آیین حال میکنی ها 

 ره بلند کردم و گفتم:آرش این رو بفهم شهرزاد مال منه ذصدام رو یه 
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 بفهمم کسی رفته سراغش 

 از بین میبرمش  حتی اگه اون کس آیین باشه 

 کسی مثل برادرم 

 خیلی وقتا برادرم برادرش رو نابود میکنه 

 بفهمم سمت عشقم پیداش شده نابودش میکنم 

 تو ذهنت فرو کن 

  ؟آرش با ترس گفت:تو واقعا تعادل نداری یاشار خودت رو نشون بده

 عشق تو زیادی توهم برت داشته 

 یادت که نیست 

 سال نیم که آیین به فرض عشق تو فکر میکنه  2نزدیک به 

 تو لعنتی میدونستی و رفتی با شهرزاد دوست شدی 

 نارفیق  خیانت کار 

 تو یه احمق اونوقت االن آیین رو تهدید میکنی 

 تو مریض به خدا 

 با درمان بشی 

 خودت به یه روانشناس نشون بده 

 یشتر از روز قبل بدنت رو در بر میگیره بکن فکری به حال اون زهرماری که هر روز ب

 قبل از فکر کردن به عشقی که مطمعن باش آخر نداره 

 یاشار عشق آخر نداره این بار تو تو ذهن موکت فرو کن این به من ثابت شده 

 عشق پایان خوش نداره 

 آخه احمق دیگه عاشق تر از لیلی و مجنون 

 ید آخرش که بازم مجنون از لیلی به خدا رس

 تو چی از عشق میدونی 
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 عشقی که مطمعن باش تا آخر ثابت نمیمونه

 یاشار مثل معنی اسمت باش جاوادان 

 بس کن دار ی خودت رو گم میکنی نابود میکنی 

 فدا میکنی واسه یه عشق

 ببین اخه فدا نشدی یه نگاه به خودت بنداز 

 تو یاشار سه سال پیشی 

 چند کیلو الغر شدی 

 گود رفته چقدر زیر چشات 

 تا کی قراره بکشی 

 تا کی قراره هوشیار نباشی 

 تو دنیای خیالی زندگی کنی 

 کاش بفهمی زندگی داستان نیست 

 رمان نیست  زندگی داستان های عاشقانه  نیست

 که بدونی آخرش خوشه 

 میرسین بهم  لعنتی بفهم عشق  نا تمام پایان نداره 

 آخر عشق نابودی معشوق 

 متون فرقی نداره کدو

 ولی عشق واقعیت نداره 

 همین و بس فقط این رو میگم 

 که از خیر این عشق بگزر  شهرزاد زلیخا نیست که از عشقت پیر بشه و تو یوسف نیستی که توان 

 جوون کردن داشته باشی 

 از اون روزی بترس که وقتی چشم باز کردی 

 سالت شد و هنوز غرق یه عشق ناکامی**** 50ببینی 
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 فتم برو بابا با حرص گ

 آروم هولش دادم نشستم رو نیمکت 

 با صدای پوزخند آرش سر بلند کردم که 

 فقط گفت :متاسفم 

 کاش یکی کمکت کنه و رفتش به راهی که رفت خیره شدم 

 چرا همه میگن عشق غلطه 

 اگه غلط بودن چرا پس عاشق شدم 

  ؟چرا میگین پایان نداره

 ؟چطوری میخواد پایین نداشته باشه 

 ؟خدا جونم نمیدونم چیکار کنم 

 چرا دنیا این جوری ؟

 چرا یه لحظه آرامش وجود نداره ؟

 برابر اون آرامش عذاب پس میدی  10ره آرامش بگیری ذچرا وقتی یه 

 میخوام بچه بشم و آرزو کنم 

 بچه که بودم آرزو کردم زود بزرگ بشم 

 االن که بزرگم آرزو میکنم بچه بشن 

 ارزونه این بار بدونم دارم چیکار میکنم  میشه یه بار آخرین

 بدونم چجوری عاشق بشم 

 بدونم چجوری باشم 

 از روی صندلی بلند شدم شروع به راه رفتن کردم 

 م قطره اشکی که از چشمم چکید رو پاک کردم وار

 سرم رو گرفتم سمت آسمون 

 یه قطره آب افتاد تو چشم 
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 لبخند اومد روی لبم 

 ه باریدن کرد بارون نم نم شروع ب

 گوشیم پیام اومد باز کردم شهرزاد بود 

 نوشته بود داریم میریم بیا 

 با لبخند برگشتم سمت بچه ها 

 رفتیم هتل من و آرش و طاها تو یه اتاق بودیم 

 از تو ساکن حوله برداشتم 

 از جیب مخفیش قایمکی شیشه و پایپ رو هم برداشتم 

 حالم از خودم بهم میخورد 

 باشه اگه این ن

 حتی نفس کشیدنم سخت میشه 

 با حرص حوله رو تو دستم مشت کردم 

 رفتم حمام شیشه رو ریختم تو پایپ 

 با فندک زیرش رو آتیش زدم 

 ارو کشیدم 

 بینیم رو باال کشیدم 

 چند بار 

 پایپ رو گزاشتم الی یه حوله کوچیک و گزاشتم کنار 

 تیشرتم رو درآوردم 

 بیرون  رفتم زیر دوش نفسم رو دادم

 آروم نشستم روی زمین 

 سرم دو گزاشتم روی زانوم 

 فکر کردم و کردم 
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 به این روزا به گزشته 

 به شهرزاد به عشق به آیین 

 به خانوادم 

 به موادی که کل وجودم رو در بر گرفته بود 

 راحت اشک ریختم خودم رو خالی کردم 

 اشکام با آب مخلوط شد 

 نمیکنم که سکته نکنم  باید خالی میشدم وگرنه تضمینی

 یه دست به صورتم کشیدم 

 بلند شدم از جام 

 بعد از شستن خودم حول رو پوشیدم رفتم بیرون بچه ها خواب بودن 

 لباس هام رو از ساک درآوردم و پوشیدم 

 حوله کوچیک رو انداختم روی موهام نشستم روی تخت پ گوشیم رو برداشتم آیین زنگ  زده بود 

 ر این پس سدیوان

 تو مسافرتم فکر منه 

 حوله رو کشیدم روی موهام 

 گوشی اتاق رو برداشتم صفر زدم تا به رستوران وصل بشه حوصله نداشتم برم پایین 

 یه چیزی سفارش دادم 

 گوشی رو گزاشتم 

 شماره آیین رو گرفتم 

 بعد از چند دقیقه صدای بشاشش تو گوشی پیچید 

 _سالم خوبی یاشار

 تو خوبی +سالم مرسی خوبم 

 با مکث گفت :عالیی 
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 داداش من بهت زنگ میزنم دارم ناهار میخورم االن اینا سهمم رو میخورن 

 با خنده گفتم :برو شکمو 

 یعنی این شکم ما همه جا دردسر 

 صدای قهقه اش بلند شد 

 گوشی رو قطع کردم 

 ماشاهلل چه خواب سنگینی دارت این دوتا 

 کردم غذا رو از پیش خدمت گرفتم  صدای در اومد بلند شدم درو باز

 یه مرسی گفتم 

 رفتم نشستم روی تخت 

 چقدر گرسنه بود بعد از اینکه حسابی خوردم 

 خودم رو انداختم روی تخت و خوابم برد 

 -آیین 

 صدای قهقه ایران بلند شد 

 یهو سرم رفت تو آب اومدم باال 

 دیدم بله کار جناب دکتر 

 رفتیمش که ایران  گفت :خواست در بره که با ایران گ

 جناب هر عملی یه عکس العملی داره 

 وایستا کارت داریم 

 باهم سرش رو کردیم تو آب 

 که یهو ایران  با ترس داد زد ولش کن آیین 

 سریع دستم رو روی گردن آرین برداشتم 

 آرین سرش رو اورد باال و شروع به سرفه کرد 

  ؟چرا نفس نگرفتی :با ترس گفتم
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 ؟فتو رفت سمت ساحل رو به ایران گفتم :چی شد هیچی نگ

 رسه از بچگی یه بار دوستش این کار کرد تآرین سرش رو یهو بکنن تو آب می:با بغض گفت 

 نتونست نفس بگیره حالش بد شد کارش به بیمارستان کشید 

 از اون روز به بعد یهو که سرش رو میکنن زیر آب شوک زده میشه نمیتونه نفس بگیره 

 رفتم سمت ساحل رو به آرین که نشسته بود زمین گفتم :ببخشید  سریع

 نمیدونستم به خدا 

 سرش رو اورد باال و گفت:چیزی نشده که تو که نمیدونستی 

 ؟واسه چی معزرت خواهی میکنی 

 حرفی نزدم 

 دور بر گشتم دیدم ایران نیست صداش زدم 

 ه دیدم نبود که آرین گفت:نگران نباش  حتما رفته کار کن

 بعد از چند دقیقه دیدیم با یه توپ والیبال و سه تا یخ در بهشت آلبالویی برگشت سمتمون 

 ن رو ازش گرفتیم و تشکر کردیم وهر کدوم لیوان های خودم

 ردو مون رو گرفت بلند مون  کرد و گفت:هه زمین لیوان هارو آزمون گرفت دست رو گزاشت رتو

 آرامش بخورید  پاشید لباسامون رو عوض کنید بیاد با

 نگاهش کردم لباساشو رو عوض کرده بودم 

 با رای رفتیم پشت ماشین لباسی خیس مون رو عوض کردیم 

 برگشتیم 

 لیوان هامون رو برداشتیم 

 شروع به خوردن کردیم 

 بعد از خوردن ایران گفت: پاشید والیبال 

 بعد از والیبال  رفتیم شام رو بیرون خوردیم ورفتم ویال 

 بود  12روی کاناپه هدفون رو گزاشتم توی گوشم هر کی یه جوری مشغول بود ساعت  نشستم
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 آرین تو گوشیش بود من آهنگ گوش میدادم و ایران هم کتاب میخوند 

 نمیدونم چرا یه حس خاصی یه ایران داشتم خیلی خاص بود 

 مثل عشق یا دوست دان نبود یه حس  گرایش 

 یه حس که ..

 فکرش در بیام  ازادم تا سریع سرم رو تکون د

 حوصله سر رفت نشستم کنار آرین 

 دیدم داره فیلم میبینه هند فیری رو درآوردم از گوشم 

 گوشیش رو گرفتم که صداش دراومد به فیلم نگاه کردم  استاپ دنس بود 

 رو بهش با حرص گفتم:زهرمار خوب یو اس پی نداری بزنیم تلوزیون هممون ببینیم 

 و گفت اوا راست میگی ها ببخشید سرش رو خاروند 

 بدو از تو ساکن بیار

 سر تکون دادم بلند شدم و با حرص گفتم:کن گشاد مایه نشاط 

 آرین جان خیر سرت دکرت مملکتی 

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:ببند بابا 

 رفتم سراغ کیفش در جیب کوچیک رو باز کردم 

 نگاه کردم  یو اس پی رو بر داشتم 

 عکس افتاد بیرون  که یه

 برش داشتم بهش خیره شدم...

 اینکه.. یعنی چی ..

 یه بار دیگه نگاه کردم  خدای من ..

 این عکس اینجا چیکار میکنه 

 به ساک نگاه کردم اینکه ساک آرین نبود واسه ایران بود 

 دست گزاشتم روی سرم 
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 خیره شدم  به عکس تو دستم سرم گیج رفت 

 نشستم 

 توجهی نکردم و فقط یه چیزی توسرم تکون میخورد  صدای آرین اوند

 این چیه 

 یعنی چی ..

 دارم دیوونه میشم 

 یه ای خدا گفتم 

 صدای آرین نزدیک تر شد با خنده خواست حرف بزنه که تا چشمش 

 بهم افتاد نگرانی جای لبخند رو گرفت و  گفت: چت شد  تو 

 نشست کنارم 

 ت:دستم رو گرفت و با ترس و نگرانی گف

 ؟آیین چی شدی چرا انقدر یخی 

 دونم یه زمزمه کرد میدیدی به ساک ایران نگاه کرد و نچی 

 عکس رو از روی زمین  برداشتم و گرفتم سمتش 

 با بهت یه نگاه به عکس و یه نگاه به من کرد 

 به من من افتاده بود که با صدای که از ته جاه در میومد گفتم :این چیه آرین؟

 ند ایران رو صدا زد آرین ناچار بل

 بعد از چند ثانیه ایران  اومد تو اتاق 

 تا من رو دید گفت: چیه بلند شدم عکس رو پرت کردم سمت صورتش

 و داد زدم:این چیه ؟!

 هان 

 تو کیف تو باشه  درو و از کجا  آوردی  واسه چی بایتو این 

 با بهت نگاهش رو به عکس دوخت بعد از چند ثانیه گفت :آروم باش 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 172 

 

 آیین حالت بد میشه عزیزم 

 بلند تر داد زدم :خفه شو 

 اه زر بزن دیگه عکس من و خانوادم دست تو چیکار میکنه 

 ارین از پشت گرفتتم و گفت:داری سکته میکنی آروم باش 

 بلند تر داد زدم که فکر کنم  حنجر ام نابود شد 

 د بگو لعنتی این عکسی که من خودم ندارم تو برای چی داریش 

  ؟عکس من و خانوادم دست تو چیکار میکنه

 لعنتی این عکس دست تو چیکار میکنه ؟

 اشکاش صورتش رو خیس کرد که با بغض گفتم:ایران 

 و کی هستی ت

 ؟تویی که از من بهتر خودم رو میشناسی  کی هستی 

 دارم نبود میشم تو این دنیا بسه 

 ی بابا خسته شدم تو دیگه کی هستی که وارد زندگیم  شد

 سرم رو گرفتم نشستم رو زمین 

 با صدای ایران سرم رو بلند کردم 

 !داداش ، داداشمی خیالت راحت شد 

 !فهمیدی  دادشمی 

 انگار برق بهم وصل شد 

 ؟دهنم باز موند آروم زمزمه کردم :چی

 سرم  داشت گیج میرفت 

 ایران  تت گرفتتش و بلند داد زد :لعنت بهاومدم بیوفتم آرین از پش

 ه بودم فعال زوده گفته بودم این عکس هارو نباید بزاری تو کیفت گفت

 ؟آیین خوبی  :با ترس گفت 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 173 

 

 سریع آرین رو از خودم جدا کردم رفتم داخل دست شویی 

 ی خورده بودم باال آوردم چهر 

 صورتم رو شستم 

 دست گزاشتم روی پیشونیم شوخی جالبی بود نه 

  سال تنهام 5خواهر چه واژه غریبی من 

 پس این خواهر کجا بود 

 شیر آب رو باز کردم سرم رو کردم زیر آب 

 دیوونه شده بودم خسته شده بودم 

 کنده بودم..

 از این دنیا متنفر بودم . 

 کاش تمام میشد . 

 کاش آخر داستان میشد .

 خواهر ...

 خواهر...

 خواهر..

 کلمه ای که تو ذهنم تکرار میشد 

 به خودم اومد با صدای بم گفتم :بله  ایران  خدا من  با صدای آرین

 صدای نگرانش اومد 

 _آیین خوبی بیا بیرون نگرانیم 

 آروم یه باشه زمزمه کردم که باز صداش دراومد 

 یه اه بلند گفتم درو باز کردم رفتم بیرون و با حرص گفتم :اهه چته دارم میام نترس 

 به این زودی نمیمیرم

 کنه  اومد جلو  خواست دستم رو بگیره که کشیدم عقب دستم رو صدای ایران اومد که گفت :خدا ن
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 با گریه داد زد :من چیکار کنم 

 چرا این جوری میکنی تقصیر من اینه که خواهرتم 

 یقه ام رو گرفت با حرص دستاش رو از یقه ام  جدت کردم و داد زدم:ولم کن 

 من خواهر ندارم من همه ای خانوادم مردن 

  بفهم ایران خانوم

 دوییدم تو اتاق هر چی داشتم  از روی تخت برداشتم انداختم  داخل ساک ام 

 اومدم از در برم بیرون که آرین جلوم رو گرفت با دست کنارش زدم 

 ولی زورم بهش نرسید 

 هر چی بود خیلی از من هیکلی تر بود 

 با بغضی که گلوم رو گرفته بود گفتم:بکش کنار آرین حالم خوب نیست 

 ی میگم ناراحت  میشی یه چیز

 بکش کنار 

 ؟با حرص گفت :کدوم گوری میری 

 شب  1ساعت 

 با داد گفتم :هر خراب شده ای بکش کنار 

 هولش دادم  که خورد زمین 

 دوییدم سریع بیرون و حتی با صدای داد آرین و ایران هم بر نگشتم

 میگرنم اوت کرده بود نیمدونم چقدر دوییدم 

 نگاه کردم تو خیابون بودم نشان روی جدول سرم رو انداختم پایین  رمبه دور ب

 با صدای خش خش چیزی سرم رو بلند کردم 

 نگاهم رو دوختم به رفتگری  که داشت زمین رو پارو میزد 

 انگار که سنگینی نگاهم رو حس کرده باشه 

 برگشت سمتم 
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 یه لبخند زد و گفت:خوبی پسر جون 

 مرسی خوبم  انقدر  نشستم روی جدول که نفهمیدم کی  آسمون طلوع کرد سر تکون دادم و  گفتم:

 بلند شدم رفتم سمت ترمینال 

 یه بلیت واسه تبریز گرفتم 

 حرکت میکرد سوار اتوبوس شدم 8ساعت 

 سرم رو به شیشه تکیه دادم 

 گوشیم رو از جیبم  درآوردم 

 داشتم چند باری هم  جروشنش  کردم  چند  تا مسی

 زنگ زده بودن ایرانآرین و 

 توجهی نکردم هند فیری  ام رو درآوردم گزاشتم تو گوشم و آهنگ سالم احسان خواجه امیری 

 رو پلی کردم 

 ن نقشه رو یصورتم نقش بست )) آیین  ول کن ا فکرم رفت پیش گزشته و یه طرح لبخند روی

  ((میزنی داغون میکنی کلی خسارت رو دستم میوفته ها

 ام از شما بهتم بکشم مگه بابام شما نیستی ردم و گفتم :نخیرزبونم رو درآو

 بابا با اخم گفت:شما میری وکالت  آقای وکیل 

 دوباره اخم تخمم گل کرد و گفتم:من دوست دارم تو کار بابام باشم 

  هار زد روی بینیم و گفت :نخیر شما میری چیزی که عالقتکدبابا با خو

 کنم خنده گفتم:ولی اینجا ام کار می

 خان  ق، با خنده گفت :چشم سرتبابا 

 مداد طراحی رو روی کار ول کردم و رو به بابا گفتم:چرا اسم من رو گزاشتید آیین 

 بابا رفت تو فکر دستم رو جلوی صورتش تکون دادم که گفت: 

 من مادرت با یه رسم با هم ازدواج کردیم 

 هیچ عالقه ای بهم نداشتیم 
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 بود جدا بشیم  قرار

 ه اینکه مامان بهم گیر نده ازدواج بکن  مامانت هم واسه اینکه حوصله ادامه تحصیل نداشت سوامن 

 البته  میدونی که غریبه نبودیم پسر عمو دختر عمو بودیم و از نظر خانواده ها هم عقد دختر عمو 

 پسر عمو رو تو آسمون ها بستن 

 خالصه ازدواج کردیم 

 و تو شدی حاصل این دلبستگی  گزشت یک سال کم کم دل بستیم بهم

 و دلیل پیدایی این رسم تو بودی   زندگی ما با یه رسم شکل گرفت

 چی از این بهتر که اسم پسرم باشه 

 با خنده نگاهش کردم 

 من عاشق خانوادم بودم خیلیی خوب بودن 

 مهربونترین مادر دنیا ...

 مهربون ترین پدر دنیا...

 من بدون اونا هیچ بودم ...

******* 

 از فکر دراومدم 

 اسمم رو دوست داشتم چون همیشه هر وقت میدونستم حداقل یادگار یه رسم 

 یه رسم با  ارزش 

 یه رسوم که آخرش شد دل دادگی 

 یه رسم که ارتش تبدیل به عشق شد 

 من خوشحالم از اینکه 

 با عشق به دنیا اومدم 

 با مادرم بودم پدرم با عشق نگاهش کرده بار  هرکه 

 من زاده ای یه عشقم و به این افتخار میکنم 
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 ولی هیچ وقت یادم نمیاد خواهری داشته باشم ........

 -ایران 

 با حرص لبم رو جویید ام 

 بریم تهران  9با صدای آرین برگشتم سمتش با حرص  گفت :پاشو ساعت 

 نگران آیینم 

 ناراحت بلند شدم یه لباس سر سری پوشیدم 

 شتم پشت ماشین وسایل هامون رو گزا

 آرین ویال رو تحویل داد 

 سوار ماشین شدیم 

 اون عکس هارو گزاری تو  ینمیتونست: ت مشتش رو کوبید روی فرمون و گفتآرین با اعصبانی

  !کیفت بهت گفتم میفهمه

 ؟تو چرا حرف گوش نمیدی 

 لبم رو گاز گرفتم و حرفی نزدم 

 نفسش رو با صدا داد بیرون 

 ت که با ترس گفتم با سرعت بیشتری رف

 آرین آروم برو 

 دعا کن چیزیش نشده باشه گوشیم رو بردار : سرعتش رو کم کرد و گفت 

 شمارش رو بگیر 

 گوشیش رو از روی داشبورد برداشتم 

 شماره آیین رو گرفتم 

 چند تا بوق خورد و باز قطع شد

 رو به آرین با بغض گفتم قطع کرد 

 !خیره سر  بلند داد زد لعنت بهت آیین پسره
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 ره که آروم شد ذیه 

 ضبط رو با زرد و صدای شادمهر فضای ماشین رو پر کرد 

 اولش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود

 هرچی از دلش بهم گفت حرفای دل خودم بود

 وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم

 اولش باور نمیکرد من تو عشق زیاده خواهم

 یشگی شهعاشقم بمون همیشه باورم هم

 فرق بود و نبودت فرق مرگ و زندگیشه

 گاهی میترسم که شاید کل شهر با من رقیبه

 تو که میدونی چی میگم غیر از این باشه عجیبه

 بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی

 پای عشق باشه عزیزم خودتم زیاده خواهی

 عاشقم بمون همیشه باورم همیشگی شه

 شزندگی رق بود و نبودت فرق مرگ وف

 عاشقم بمون همیشه باورم همیشگی شه

 رق بود و نبودت فرق مرگ و زندگیشف

 گوشی آرین زنگ خورد نگاه کردم دیدم آیین 

 سریع ضبط رو خاموش کردم 

 ؟دکمه اتصال رو زدم و تند گفتم :بله 

 صدایی  نبود که با شک نگاه کردم ببینم قطع شده که دیدم  نشده 

 ی آیین تو گوشی پیچید دوباره الو گفتم که صدا

 ؟بله -

 سال پیدات کردم باز این طوری بشه  20زدم زیر گریه و گفتم؛ خوبی دیوونه بعد از 
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 ؟دلت میاد 

 صدایی نیومد که با صدای گرفته گفتم 

 هیچی نگو فقط گوش کن

 سال پیدات کردم  20داداشمی بعد از 

 م بزار پشت هم باشیم بزار منم طعم خانواده داشتن رو بچش

 تو هم باز خانواده داشته باشی 

 دیگه یتیم نباشی 

 بزار مثل کوه پشت هم باشیم 

 سال خانواده داشتی اما من اونم نداشتم  17آیین  تو 

 بزار االن درک کنم خانواده یعنی چی 

 بزار طعم برادر داشتن رو بچشم 

 وقتی دوستام با دوق از داداش هاشو ن میگن 

 منم بفهمم داداش چیه 

 حرفی چه مزه ای داره که انقدر شیرین  5ن کلمه ای

 صدای از آیین نیومد که من ادامه دادم 

 نمیخوام از دستت بدم 

 آرین ماشین رو یه گوشه پارک کرد و سرش رو گزاشت روی فرمون 

 با مشت زدم رو پام و داد زدم 

 لعنتی مگه تو حسی بهم نداری 

 تو داداشم نیستی تو هم خونم نیستی 

 آیین اومد ساکت شدم صدای 

 فردا بیا آزمایشگاه .... معدوم میشه به زودی که خواهر برادر هستیم یا نه و گوشی رو قطع کرد 

 به هق هق افتادم آرین 
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 دستاشو رو باز کرد که رفتن تو بغلش 

 با هق هق گفتم :آرین 

 جانم آرین دورت بگرده الهی :با صدای لرزون گفت 

 دخترکم گریه  نکن 

 این  این نارو اینا عمر منن نریز 

 این طوری قرار باشه بریزی منم زود  میرم ها 

 با حرص زدم روی بازوش  بینی رو کشیدم باال و  گفتم ؛ خفه شو لطفا 

 حتی فکر اینکه بالیی سر آرین بیاد دیوانم میکنه 

 ارین همه چیز من بود 

 حتی به جرات اعتراف میکردم از آیین بیشتر دوسش داشتم 

 ساله فهمیدم آیین رو دارم  2ازه ت

 با آرین زندگی کردم  سالاین همه ولی  

 طعم محبت رو بعد از پدرم  با آرین فهمیدم 

 من با آرین طعم محبت رو فهمیدم .

 آرین از وقتی شناختمش کم کم جای همه چیز رو واسم گرفت 

 برادر، پدر و حتی عشق 

 آرین یه تار مو از سرش کم بشه من سکته میکنم من اگه باهاش  سردم  این از ته دلم نیست 

 آرین دست کشید روی سرم و گفت :خانوم کوچولو 

 سال بفهمه خواهر داره  22خوشگلم  آیین االن اعصابش خورده بالخره خیلی سخته بعد از 

 خوب سخته یکی به منم همچین حرفی بزنه شو که میشم 

 باورش سخته ..

 ..و قابل کردنش از اون سخت تر 

 شهرزاد تو دختر با درکی هستی  آنقدری که  وقتی این موضوع رو فهمیدی من گفتم امکان نداره 
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 باهاش کنار بیای 

 اما تو اومدی تو باور کردی 

 تو بهم فهموندی که قوی بودن به زور بازو نیست 

 تو از خودت یه مرد ساختی تو این دوسال 

 خنده هات نقابی بود روی سختی هات 

 سال داره سختی میکشه  5ه آیین اگ

 سال داری  میسوزی یا اینکه  2تو 

 آدم داداشش نشناستش سخته خیلی 

 سال  20سخته حتی برای من واسه اینکه بفهمم  بعد از 

 بعد از عالقه ای که زره زره تو جونم  ریشه کرد 

 برای کسی که فکر میکردم فامیلم هستش 

 نداره ولی بعد بفهمم روله هیچ رابطه ای وجود 

 ناتنی هستیم 

 که فکرش رو میکرد 

 شتندذاز جونشون هم برای تک دخترشون میگخانواده ای که ا

 خانواده ای که هر کی از دور میدیدتشوتون

 میگفتن خوشبخت ترین خانواده عالم هستن 

 کی باورش میهش که این دختر بچه این خانواده نباشه 

 نقدر عشق می ورزد مگه کسی به بچه ای که از خون خودش نیست ا

 واسم سخت بود باورش من آنقدری شک زده بودم که شاید خیلی از توب بیشتر تا یه ماه درو درس 

 خوندن رو کشیده بودم 

 خندش میگیره  ههر کی بشنو

 این چیز ها سرش نمیشه  قلآره ع
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 عدد دو واسه ای تو خیلی مهم 

 دوسال فهمیدی برادر داری..

 سال فهمیدی عاشقتم... 2

 دو سال فهمیدی دختر وقعی خانوادت نیستی ...

 سال وارد دانشگاه شدی... 2

 شهرزاد شادی اسم واقعیت نباشه حتی اون  ایران  ولی واسه من 

 همو شهرزاد قصه گو همون که با صداش 

 پادشاه رو خواب کرد 

 همون که تونست از خودش دفاع کنه 

 تو دختر شب های منی 

 ته باشی هر چقدرم که قبولم نداش

 نمیدونم جام تو قلبت چقدره ؟

 اصال جایی دارم؟ ...

 ساکت  شد و من به حرف هاش فکر کردم 

 به اینکه چقدر از حرف هاش راسته ...

 به اینکه اقعا دوسم دراه یا نه 

 به ...

 به ... به...

 به خیلیی چیز ها که االن همین االن تو جاده  ذهنم رو مشغول کرده بود 

 کی بودم ؟ به راستی من

 اسمم چی بود ؟

 سنم واقعا همین بود ؟

 زندگیم چیه ؟
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 منی که خانوادم میگن از مزورانه برم داشتن وقتی چند ماهم بوده 

 ؟اگه خانواده داشتم پس چرا پرورشگاه 

 پرورشگاهی که هر چقدر گشتم پیداش نکردم 

 صاحبش فوت کرده بود ، بسته بودن پرورشگاه رو 

 دونه اگه آیینم  چیزی ن

 ؟اگه امیدم نا امید بشه چی 

 ؟خواهرش  نباشم چی  ااگه واقع

 یعنی دوباره روز از نو  روزی از نو 

 باز باید بگردم دنبال  خانواده ای که نمیدونم حتی وجود داره یا نه 

 االن باید دعا کنم آیین داداش واقعی ام نباشه یا نه 

 االن باید دوست داشته باشم 

 ه چون اگه کیکی دیگه باشه شادی ببینم پدر مادرم رو آیین داداشم نباش

 ولی اگه آیین داداشم باشه ....

 از بلد آیین دراومدم 

 یه لبخند زد آروم زد روی بینیم و گفت :وایسا برم یه چیز های بخرم بیام 

 سر تکون دادم و حرفی نزدم 

 آرین پیاده شد 

 ت از کنارم رد میشد نگاه کردم سرم رو تکیه دادم به پنجره به ماشین های که سرع

 یکی شاد ، یکی غمگین ، یکی تلخ ، یکی شیرین 

 یکی بدجنس یکی  مهربون  یکی از جنس شیشه یکی از جنش غرور 

 به راستی آدم های این دنیا کی بودن که حتی خودم ن هم خودمون رو نمیشناسم 

 یکی فاحشه و یکی پاک 

  واقعا  که راست میگن دنیا دار مکافات
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 یادم یه زمانی 

 معلممون میگفت هر چیزی  تو دنیا یه  تضادی داره 

 مهربون ، بداخالق 

 سیاه ، سفید 

 مرد، نامرد .... آره ار چیزی تضادی داشت و تضاد زندگی مرگ بود 

 من خواستار کدوم بودم 

 اره من خواستار زندگی بودم 

 من آدم شکست خوردن  نبودم 

 من اهل شکست نبودم 

 قیبم رو ناز نم دنبال خودم شکست نمیخورمو تا ر

 با صدای در ماشین به خودم اومدم برگشتم به آرین نگاه کردم 

 قبل از اینکه بشینه گفت: پیاده شو کارت دارم 

 پیاده  شدم  دستم رو گرفت برد سمت خاکی در آب رو باز کرد که گفتم :چیکار میکنی 

 گفت :بشور صورتت رو با همون لبخندش که خیلیی خوشگل ترش میکرد

 قرمز شده سر حال میای 

 ای خدا من در جواب انقدر مهربونی چی دارم بگم 

 به آروم لبخندی روی صورتم نشست دستم رو گرفتم جلوی بطری آب 

 روون شد روی دستم 

 دستم رو پر آب کردم 

 زدم روی صورتم سردیش حالم رو جا آورد 

 بعد از شستن صورتم

 

 یم سوار ماشین شد  65
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 راه افتادیم 

 هیچ کدوم حرفی نمیزدیم و صدای ضبط 

 سکوت فضا رو  میشکست

 -یاشار 

 بود  2سویشرتم رو پوشیدم به ساعت نگاه کردم 

 گوشیم رو از روی میز برداشتم 

 در باز کردم برم بیرون صدای آرش اومد 

 کجا میری 

 نفسم رو  آدم بیرون و گفتم ؛ من پیش کی میپیچم میرم 

 لت تاسف تکون داد و حرفی نزد سر به ع

 بچه ها قرارا بود برن سعدیه

 و من به شهرزاد گفتم: بپیچ بریم باغ ارم 

 رفتم پایین تو الیو نشستم روی یکی از کاناپه  هابا صدای شهرزاد بلند شدم 

 نگاهش کردم یه مانتوی طوسی با شلوار و شال سفید 

 سالم بر خوشگل خوشگال دستش رو گرفتم آروم یه بوسه روش زدم و گفتم:

 خندید که از خندش من ذوق مرگ شدم 

 رفتیم بیرون 

 یه تاکسی گرفتم 

 شدیم رو به راننده گفتم باغ ارم  وارس

 دم باغ ارم پیاده شدیم پولش رو حساب کردیم رفتیم داخل

 دم استخر وایستادیم  شهرزاد روی نرده ها نشست که با خنده گفتم بیا پایین بچه میوفتی 

 بونش رو درآورد و گفت :بچه عمته یاشار جان ز

 بچه بود دیگه 
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 از بچه هم بد تر بود 

 دستم رو گرفت وگفت :بیا بشین عکس بندازیم 

 نشستم روی نرده 

 دستم رو گزاشتم پشت شهرزاد که نیوفته گوشیم 

 رو باز کردم رفتم تو دوربین 

 یه عکس انداختیم 

 از روی نرده پریدم پایین 

 د  رو گرفتم اومد پایین دست شهرزا

 دستش رو گرفتم  سرش رو چسبوند به شونم دستم رو دور کمرش حلقه کردم و  گفتم:میدونی که 

 خیلیی دوست دارم 

 آروم سرش رو تکون داد و گفت :منم اندازه همه ستاره ها دوست دوست دارم 

 نشه  آروم پشتش رو نوازش کردم و گفتم ؛ کاش ستاره عشق مون هیچ وقت خاموش

 اگه خاموش بشه میمیرم 

 دق میکنم 

 باور کن و هیچ وقت تنهام نزار 

 تو تنها  عشق منی 

 خانومم 

 سرم رو انداختم پایین که  

 شهرزاد  شروع به  خوندن شعر محبوبش 

 به روی شط وحشت برگی لرزانم 

 ریشه ات را بیاویز 

 من از صداها گذشتم 

 روشنی را رها کردم 
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 تم افتاد رویائ کلید از دس

 کنار راه زمان دار کشیدم 

 ستاره ها در سردی رگ هایم لرزیدند 

 خاک تپید 

 شروع کردم ادامشو باهم خوندن 

 هوا موجی زد 

 علف ها ریزش رویا را در چشمانم  شنیدند :

 میان دو دست تمنایم روییدی 

 در من تراویدی

 آهنگ تاریک اندامت را شنیدم 

 )) نه صدایم 

 نه روشنی 

 ن تنهایی تو هستم طنی

 طنین تاریکی تو .((

 سکوتم را شنیدی :

 )) بسان نسیمی از روی خودم بر خواهم خاست،

 درها را خواهم گشود ، 

 در شب جاویدان خواهم وزید .((

 چشمانت را گشودی :

 شب در من فرود آمد 

 آروم لبخند روی لبم اومد 

 دم شهرزاد  به جلو خیره بود که روی گونش رو یه بوسه ز

 که خندید  و گفت:نکن  یه طرف حوض من وایستادم یه طرفش شهرزاد 
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 دستش رو گرفتم آروم شروع به حرکت کردیم 

 که  اومدم حرف بزنم گوشیم زنگ خورد  آیین بود 

 رو به شهرزاد دستم رو به عالمت هیس گرفتم و گوشیم رو جواب دادم 

 ؟گفتم :سالم خوبی 

 ؟خوبی با صدای بی حال گفت :خوبم تو 

 با ترس گفتم :آیین چی شدی داداشی حالت خوب نیست 

 ار داشت گریه میکرد بغض صداش رو به خوبی درک میکردم گان

 ؟با همون بغض گفت:شیرازی 

 آورم یه آره زمزمه کردم و ادامه داد 

 ؟مگه شمال نیستی 

 به زور شنیدم که گفت نه 

 از نگرانی  داشتم سکته میکردم 

 ون و گفتم:چی شدی نفسم رو دادم بیر

 شروع کرد به حرف زد 

 سال یکی پیدا بشه بگه خواهرت  22یاشار چطور میشه بعد از 

 چرا من انقدر بدبختم چرا یه روز نمیتونم خوش باشم 

 یکی دیگه هستش اون از عشقم که دلش بسته به دل 

  هاین از ایران  که میگه خواهرم

 ؟مگه میشه 

 از بغضش بغضم گرفت 

 گاز گرفتم نشستم روی نیمکتی که کنارم بودلبم  رو 

 نفسم رو دادم بیرون 

 تا پسر عمو رو برده بود و دوباره به آیین گوش دادم  وبه شهرزاد  نگاه کردم دختری که دل د
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 ؟آروم زمزمه کردم :حالت خوب نیست 

 واسه چی برگشتی با اون حال 

 صدای هق هقش بلند شد 

 یاشار کاش اینجا بودی 

 میرم  از تنهایی دارم می

 دلم  مامانم رو میخواد 

 دلم یه خواب ابدی میخواد 

 چرا من انقدر بدبختم 

 سال یعنی بابام  23مگه میشه خواهر بعد از 

 به مامانم خیانت  کرده نه ...نه...نه 

 من قبول نمیکنم 

 مامان بابا عاشق هم بودن 

 نه مامان نه بابا همیچین کاری نمیکردن 

 ز اینکه  چیزیش بشه گفتم :کجایی به خاطر ترس ا

 یا نه میرسم  8ت:اتوبوس دارم بر میگردم تهران فمکث کرد و گ

 یه باشه گفتم و ادامه داد ماهم پس فرداش ب بر میگردیم داداشی 

 میبینمت 

 آروم یه میبندی گفت و گوشی رو قطع کردم 

 کرد خیره شدم گوشیم رو گزاشتم تو جیبم و به شهرزاد که دست به سینه نگاهم می

 نفسش رو داد بیرون و گفت:آیین بود 

 آروم سر تکون دادم که با ناراحتی گفت :من نمیدونم چه حرکت کردم  چی شد 

 ی آیین باید جذب من شده باشه چواسه 

 بهم عالقه مند شده باشه  باورم نمیشه 
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 با خنده گفتم :من چجوری بهن عالقه مند شدم آیین هم اون جوری 

 گاز گرفت و گفت :اوفف خدا دستش رو 

 بلند شدم از جام دست شهرزاد رو تو دستم گرفتم و یه بوسه روی موهاش زدم 

 و ادامه دادم :تو  انقدر خوبی که عاشق شدن هم کمه برات  دستم رو دور کمرش حلقه کردن 

 سرم رو گزاشتم روی موهاش و چشام رو بستم 

 تیاد دارم چیکار میکرد تپش قلبش واسم زندگی بود  اگه میفهمید اع

 میمیرم مطمعنم 

 شهرداد سرش رو بلند کرد و اروم گفت :زشته بیا بریم 

 بود که برگشتیم هتل  9ساعت گشتیم سالت  یمیه ن

 هر دومون انقدر شیطنت کرده بودیم 

 رو به موت بودیم 

 حتما چشام رو مالش دادم و رو به شهرزاد گفتم بدو برو باال  االن بچه ها هم اومدن 

 سر تکون داد  و رفت سمت اتاقش با دوستاش منم رفتم سمت اتاق مون 

 درش رو با کلید باز کردم 

 رفتم داخل آرش داشت تلوزیون میدید 

 بهش سالم دادم 

 سر تکون داد 

 سویشرتم رو درآوردم انداختم روی تخت و گفتم :بازی کجا و کجاست 

 رید و بارسلونا در حالی که پفک میزاشت دهنش گفت :رئال ماد

 یه آهان گفتم و لباسام رو عوض کردم 

  ؟نشستم کنار آرش و گفتم :طاها کجاست

 دستش رو کرد تو ظرف تخمه و گفت :با نامزدش بابا 

 همتون سرتون یه جایی گرمه 
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 من سینگل..

 من بدبخت..

 من فلک زده ...

 آخرشم سینگلم به گور میشم 

 از نگاه کردم خندیدم و با چیزی که آرش گفت دهن ب

 ؟ی میخری واسه شهرزاد ن چول

 ؟با بهت گفتم:ولنتاین کیه مگه 

 پفک رو پرت کرد سمتم ، سری به تاسف تکون داد و گفت :میدونی متاسفم 

 مثال عاشقی اون وقت روز عاشقی رو نمیدونی ای خاک خاک یعتی واقعا خاک 

  ؟لبم رو گاز گرفتم و گفتم:کیه حاال

 روز دیگه  یکشنبه  3روی لبش و گفت : یه لبخند مضحک اومد

 سرم رو به معنی آهان تکون دادم  رفتم تو فکر 

 یعنی چی بخرم ..

 اوفف ..آخه حساب  هم ته کشیده بود ..باید زنگ میزدم بابا پول بفرسته 

 دوباره برگشتم سمت آرش 

 ؟و پکر گفتم :چی بخرم

 ل بکن ببر براش انقدر رمانتیک ملیح خندید و گفت :یه شاخه گل از همین پارک کنار هت

 اصال عاشقت میشه

 بالش رو پرت کردم سمتش و  گفتم :ای بمیری 

 که هیچ وقت نیمشه باهات جدی صحبت کرد 

 وقتی هم جدید میشی با حرف هات  خاندان  آدم رو یاری جلوی چشماش 

 یعنی خدا به داد اون دختری برسه که  بخواد تورو تحمل کنه 

 د و گفت:از خداش هم باشه زبونش رو درآور



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 192 

 

 اون که من نصیب اش بشم 

 عزیزم داشتن من که به این اسونی نیست لیاقت میخواد که تو کمتر کسی پیدا میشه 

 با نیشخند گفتم :اعتماد به لوستر بابا بگیر لوستر نریز 

 برادر تو انقدر اعتماد به نفس رو از کجا میاری 

 کن چند تاش رو بخوریم  هندونه ها سنگین نباشن زیر بغلت رد

 زد زیر خنده و گفت:ای دهنت رو 

 ؟یاشار تو ادم نمیشی 

 پشت چشم نازک کردم و گفتم:عزیزم فرشته ها آدم نمیشن 

 سر تکون داد و بعد از چند لحظه گفت :آره منتها فرشته از نوع شیطان 

 سر تکون دادم و گفتم:به نکته ظریف اشاره کرد 

 ایل از نوع خاصش دیگه  شیطان هم فرشته خدا بود

 منم خاص ام 

 زد تو سرم و ادامه داد :بخوره تو سرت اون خاصیت

 چهره اش آنقدر بامزه بود که افتادم زمین و قش قش شروع به خندیدن کردم 

 آرش یه زهرمار گفت  اومد سمتم و تا میخوردم قلقلکم داد

 به غلط کردن افتاده بودم 

 و قیافش رو جمع کردم آرش  بلند شد  بینیش رو گرفت  

 دست روی دلم گزاشتم و گفتم:چی شده 

 یه اه اه ، فت و ادامه داد :یه بوی بدی نمیاد 

 بو کردم نه چیزی نبود 

 سر به معنی نه تکون دادم که یه زره عشقی رفت و گفت:ولی من فکر کنم تو خودت رو خراب 

 کردی 

 سالته ها  22جون زشته   هعم
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 ردن جاش دست شویی ته تو شلوارت تو عموم وای وای وای هنوز بلد نیستی چیش ک

 یه لحظه وایستادم 

 بعد از چند لحظه تازه فهمیدم چی گفت

 بلند داد زدم آرش کشتمت من تورو

 دوییدم دنبالش  زدمش به دیوار 

 لبش رو گاز گرفت  و دنبال راه نجات میگشت

 م فرار کرد دستم رو به عالمت نچ نچ تکون دادم که سریع از زیر دست

 درو  اتاق رو باز خواست بره بیرون که برگشت و گفت:مادر زاده نشده گل من 

 کسی آرش رو اذیت کنه 

 نساختیم منو نچ نچ بدو برو دستش وی تا باز خودت رو خراب نکردی

 دوییدم سمتش که سریع جیم شد 

 ای خدا از دست این پسر 

 وش و از حرکات آرش به خنده افتادم نفس نفس زنان خودم رو به تخت رسوندم نشستم ر

 هنوز بچه بود 

 گوشیم رو برداشتم از روی تخت 

 یه پیام از  شهرزاد داشتم 

 بازش کردم از تنی که نوشته بود لبخند روی لبم اومد 

 دریایی عاشقانه را با تو حس کردم 

 ود تو ما بیتش را زآب صد ساله مست کرد جو

 زمستان گرمم کرد  گرمای وجودت بیشتر از شومینه در

 عشق با تو زیبا ترین حس در دنیا هست 

 تا دنیا باشد با تو هستم 

 دوست دارم یا بهتر بگوییم عاشقانه تورو پرستش میکنم 
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  -شهرزاد

 افتادم روی تخت و هزاران بار متن رو خوندم و برای خودم تکرار کردم 

 اما یه حس ...

 شهرزاد  یه فکر .. میگفت که ادامه زندگی من بدون

 فالم رو گرفت گفت سیاهه 

 گفت عزیز یه مسافر در پیش داره 

 گفت پی اش رو  نگیر واسه تو نیست 

 گفتم: فال گیر  واسه خاطر دو هزار پول هر چرت میگه 

 دست شهرزاد رو گرفتم و از پارک دور شدم 

 ولی حسم میگفت 

 شهرزاد پیش من فقط نقش یه مهمون رو داره 

 ر زود گزر یا شاید یه مساف

 سرم رو تکون دادم و گفتم:نه امکان نداره 

 گریه  های آیین یادم افتاد..

 وقتی خندید گفت شهرزاد ..

 وقتی هم داشت گفت شهرزاد .،

 عشق شد گفت شهرزاد ... ازوقتی حرف 

 وقتی گفتیم حجب حیا گفتن شهرزاد ... واقعا شهرداد مال کدوممون بود من ...یا... آیین 

 با شهرزاد  جاوادان بشه عشق مون یا بود  رارق

 با آیین به یه رسم تبدیل بشه 

 قرار بود من برن ه این بازی بشم یا آیین 

 

 -آیین 
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 روز تو گوشم زنگ میخورد رهکه  یمسا

 تا دشمن هم برات خطرناک تره همین باردر معصوم و مهربون  10اسمی که بهم میگفت  از 

 پاز من معتاد راحت تر میتونست ترک کنه   آره صد در صد آیین اگه جلو میومد

 اما من چی ..

 چجوری ترک کنم ...

 داشگاه پس چی میشه ...

 خانوادم...

 شهرزاد 

 دارم دیوونه میشم ...

 چرا باید  سرنوشت ما این جوری بشه 

 چرا باید هر دو عاشق یه نفر باشیم 

 تو قضیه به دست آوردن  به کسی که از همون اول به دل هر دومون نشست کرد ولی منتها

 من کمی از آیین زرنگ تر بودم 

 اما راست میگن به دست آوردن آسون اما... نگه داشتن خیلی سخته 

 موضوع منه .. من به دست آوردم اما .. توانایی نگه دار یا این عشق پاک رو ندارم 

 گوشیم رو گزاشتم کنار دستم رو گزاشتم روی صورتم

 ********* 

 د یه لحظه کارتون دارم نیانوم صبر ک) شهرزاد خ

 _آقا لطفا مزاحم من نشید

 نفسم رو دادم بیرون و با حرص گفتم :بابا خانوم چه مزاحمت کارتون دارم دیگه 

 طلبکار نگاهم کرد و با مکث گفت :اکی حرفت رو بزن 

 به محوطه دانشگاه نگاه کردم و با حرص گفتم :اینجا که نمیشه 

 شاپ بریم اونجا بهتون بگم  این نزدیکی یه کافی
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 کالفه کیفش رو روی شونش جابه جا کرد و راه افتاد منم پشتش راه میرفتم 

 در کافی شاپ رو باز کردم واسش نشستیم پشت یه میز 

 از استرس دست پام یخ زد بود 

 میترسیدم پسم بزنه 

 شهرزاد با اعصبانیت گفت قطعا نیومدیم اینجا هم دیگرو نگاه کنیم 

 و رو برن حرفت

 گارسون رو  صدا زدم و روبه شهرزاد  گفتم :اول یه چیزی سفارش بدید بعد صحبت میکنم 

 هردو یه قهوه سفارش دادیم 

 از جا دستمالی یه دستمال برداشتم و عرق صورتم رو پاک کردم 

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم :میدونید  که من تازه یه ترم اول هستم تو دانشگاه 

 و نگاهم کرد و من ادامه دادم حرفی نزد 

 پسر  شیطون نمیگم نبودم چرا شیطنت داشتم 

 وارد دانشگاه که شدم با یه فضای جدید آشنا شدم 

 همین طور با تو آشنا شدم 

  ؟پرید وسط حرفم و گفت:شما

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه حرفش رو گرفت :خودمونی نشو  بهت اجازه ندادم تو صدام کنی 

 من دیوونه نشم صلوات   ای خدا

 نگاه کردم و با مکث گفتم :اکی تا با شما آشنا  شدم 

 پسر نیستم  که از روی احساس تصمیم بگیرم و عقلم رو بدم دست احساسم 

 اما کم کم وابسته شدم و بهتون عالقه پیدا کردم 

 نفسم رو محکم دادم بیرون و بهش شهرزاد نگاه کردم

 کرد  و آروم زد زیر خندهبا ابروی باال رفته نگاهم 

 کالفه گفتم:حرف خنده داری زدم 
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 دستش رو گزاشت جلوی دهنش که همون موقع قهوه هامون رو آوردن 

 چند ثانیه گفت :که این طور  ازرو آرود باال نگاهم کرد و بعد  سرش

 ؟خوب االن از من چی میخوای 

 انگشتام رو داخل هم قفل کردم و گفتم:که با هم باشیم 

 دفعه اون ساکت شد و نگاهم کرد این

 اما بعد از چند ثانیه گفت :واقعا فکر کردی من باهات دوست میشم 

 لب جلو دادم و گفتم:چرا نشیم چی کم دارم از  سبحان 

 با ابروی باال رفته نگاهم کرد و گفت تو دادش من رو از کجا میشناسی 

 سال با هم دوستیم ولی منتها من تا االن خندیدم و گفتم:شهرزاد خانوم من و داداشت االن چندین 

 خانواده داداشت رو زیارت نکرده بودم 

 ولی تو داشگاه  فهمیدم که خواهر ه سبحان هستی 

 با پوزخند گفت و تو خجالت نمیکشی به خواهر دوستت پیشنهاد دوستی میدی 

 یکشمایندفعه من با اعصبانیت گفتم چه خجالتی عالقه مند شدم و از حسم خجالت نم

 قرار هم نیست سبحان چیزی از این موضوع بفهمه و بعد از این موضوع فکرم رفت پیش آیین 

 اونم شهرزاد رو دوست داشت ولی باید زود اقدام  میکرد من زرنگ تر بودم (

 از فکر دراومدم 

 رو نشون میداد نگاه کردم  10به ساعت که عقربه 

 آرش هم که نیومد حتما باز جایی سرش گرمه 

 -آرش 

 یه پک از سیگارم زدم و سرم رو به آسمان گرفتم ) آرش نگاه کن اینو ببین قشنگه  با خنده برگشتم 

 سمتش دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم :عالیه قوربون هانی کوچولو ی خودم بشم 

 ؟هانی با ذوق خندید و گفت:بخریمش 

 شتم خودم از اندازه کوچیکش ذوق کردم دستش رو گرفتم و رفتیم داخل مغازه لباس بچه رو بردا
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 هانی با ذوق لباس رو برداشت  پولش رو حساب کردم رفتیم بیرون 

 نشستیم توی پارک 

 دستش رو گرفتم لباس رو گرفت جلوی بینیم و گفت وایی یعنی میشه آرش یه روزی اینو تن 

 نی نی مون بکنیم 

 من   مرت رو بزاری رو شیکفکر کن لقد بزنه توس

 روی گونش رو بوسیدم  ارومذوق خندیدم و با 

 دستش رو گرفتم و فگتم:خوشحالی یعنی انگشت خدا رو گونه عشقم باشه (

 دست کشیدم روی  گونم 

 ؟چی شد 

 لعنتی اون همه قول قرار 

 قرار بود  بچمون تو بغل هر دومون آروم بگیره 

 قرار بود هر دومون تا پایانش بمونیم 

 وی نیمکت  که پشتم قرار داشت سست شد  نشستم ر پاهام

 آروم یه آخ گفتم تازه دردش رو حس کردم 

 دستم رو مشت کرده بودم و سیگار  دستم رو سوزنده بود 

 بلند شدم رفتم سمت دست شویی 

 شیر آب رو باز کردم دستم رو زیرش گرفتم میسوخت  یه دستمال گزاشتم روش 

 فتم و زدن روی دستم بد سوخته بود اومدم بیروت از داروخانه  یه پماد سوختگی گر

 آه لعنت به هر چی خاطر هستش 

 مگه چند سالم بود 

 سالم بود  19مگه بیشتر  از 

 مونده بود  رفتم باال در اتاق رو  11رفتم سمت هتلی که بودیم  به ساعتم نگاه کردم یه چند دقیقه به 

 زدم 
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 بعد از  چند ثانیه  یاشار باز کرد 

 کون دادم رفتم داخل  خودم رو رم کردم روی تخت سالم داد که سر ت

 نفسم رو دادم بیرون 

 دست رو گزاشتم روی پیشونیم و رو به یاشار گفتم:مسکن داری 

 یه آره گفت رفت سمت ساکش یه بسته قرص درآورد  و داد بهم اب معدنی رو بلند شدم از یخچال 

 برداشتم 

 ر برگشتم سمتشریختم تو لیوان با قرص خوردم  با صدای یاشا

 ؟خوبی آرش -

 سر رو به معنی آره تکون دادم گوشیم رو برداشتم هیچ نبود 

  !!!!رهذآیین اصال خوش نمیگ پرتش کردم روی تخت و رو به یاشار گفتم:بی

 کاش نمیومد با اسم آیین یاشار  رفت تو فکر 

  اوف

 هر کی یه فکر داره

 آیین یه خانواده عشق فقر 

 که معلوم نیست انقضا چقدر باشه یاشار معتادی عشقی 

 ی بشه باز بیوفته به قرص خوردن چدارم دوره میکنم  خاطرات رو که  و من ولش کن اصال

 باز کارم بکشه به بیمارستان 

 ز چرتی اه عجب رو

  ؟فکر دراومدم که دیدم یاشار با جدیت گفت :دستت چی شده ازبا حس اینکه کسی دستم رو گرفت 

 رون از دستش و زمزمه کردم:چیز مهمی نیست دستم رو کشیدن بی

 ؟با حرص  گفت:یعنی چی چیکار کردی جایی سیگار 

 چپ نگاهش کردم واسه اینکه بس کنه و اونم حرفی نزد 

 -آیین
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 رفتم سمت آدرس آزمایشگاهی که داده بودم منتطر ایران بودم 

 بعد از چند دقیقه اومد نگاهش کردم با مکث سالم دادم 

 ن داد و با لبخند گفت :سالم رو تکو شسر

 نشستیم روی صندلی 

 تکیه دادم به صندلی  دستم رو گزاشتم روی سرم 

 صدای آرومش  به گوشم رسید 

  ؟خوبی-

 یه آره زمزمه کردم 

 آسمون رو خوندن رفتم داخل  آستین پیراهنم  رو دادم باال 

 پرستار یه لبخند زد و گفت:دستت رو مشت کن تا رگت

  رو پیدا کنم

 یه لبخند روی لبم و دستم رو مشت کردم 

 رگم رو  پیدا نمیکرد اون یکی دستم رو گرفت رو اونم پیدا نکرد  سرش رو تکون داد و یه نچ 

 زمزمه کرد و گفت:پسر جون بد رگی ها 

 نگاهش کردم که گفت :وایسا دکتر رو صدا کنم این جوری که سوراخ سوراخ میشی کی آزمایش 

 دادی 

 سال پیش  4م و گفتم:آروم خندید

 سر تکون داد و رفت بیرون 

 منتظر دکتر شون شدم تا بیاد پوففف 

 ساده اومد داخل و گفت: بده ببینم دست رو سرنگ رو  50یا  40بعد از چند دقیقه یه مرد تقریبا 

 برداشت 

 بعد از یه یا دودقیقه  رگم رو پیدا کرد و آزمایش رو ازم گرفت 

 یه تیکه پنبه بهم داد و گفت:بزار روی دستت خون نیاد  بعد از اینکه تمام شد 
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 مراقب باش بلند شدی سرت  گیج نره 

 یه چند دقیقه بعد بلند شو 

 سر تکون دادم  رو به پرستاره گفتم میشه یه تیکه چسب بهم بدی 

 یه البته گف و یه تیکه چسب  داد زدم روی دستم با پنبه 

 پیرهن رو دادم پایین 

 بلند شدم 

 اروشکر ر سرگیجه اینا نداشتم خد

 رفتم  بیرون دیدم  ایران منتظرم رفتیم پایین که فگت بیا برسونمت 

 سر تکون دادم سورا ماشین شدم که گفت چرا انقدر طول کشید واسه تو 

 نفسم رو دادم یورو و گفتم:رگم پیدا نمیشد 

 بستنی فروشی  یه آهان گفت هنوز راهی نرفته بودیم که نگه داشت برگشتم دیدم دم

  ؟چرا نگه داشتی :رو بهش گفتم

 چپ نگاهم و گفت : میخوام بستنی بخورم 

 خندیدم  چرا دروغ اگه خواهرم باشه خیلی خوب  میشه 

 ن گفتم بشین و ایراما جز هم کسی رو نداریم رو به آره ایران راست میگفت اگه خواهر برادر باشیم 

 از ماشین پیاده شدم 

 پیرهن رو دادم باال پنبه رو  نروشی قبل از اینکه چیزی سفارش بدم  استیرفتم سمت بستنی ف

 انداختم سطل آشغال کنارم 

 آستین رو دادم پایین  دوتا بستنی اسکوپی میوه ای گرفتم  کیف پول رو درآوردم پولش رو حساب 

 کردم 

 کار بگردم  لابپوف باید دن

 هارو برداشتم رفتم  سمت ماشین درو باز کردم  پیشونیم رو خاروندم  پولش رو حساب کردم بستنی 

 و نشستم بستنی ایران رو گرفتم سمتش که با لبخند تشکر کرد 
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 سر تکون دادم و گفتم:خواهش میکنم

 ره از بستنی خوردم ذیه 

 رفتم تو فکر آخه چه کرای پیدا میکردم یه فکری به سرم زد 

 م برم فوقش مثال منشی یه جا بشم کار آموزیم  خیلی از وکیل ها کار آموز  قبول میکردن  میتونست

 رو ام همون جا بگزرونم 

 ؟با صدای  ایران  برگشتم سمتش  و بدون اینکه هواسم باشه  گفتم :جانم 

 لبخند روی لبش خوشحالم کرد 

 با خنده گفت:آب شد اون بستنی یه نگاه به بستنی ام انداختم راست میگفت 

 ماشین بود و رو به ایران گفتم :دم یه سوپر نگه دار یه روزنامه انداختم سطل اشغالی که کنار 

 بگیرم 

 با اخم گفت :میخوای چیکار  از حالتش  به خنده افتادم یه دست روی پیشونیم  کشیدم و گفتم :واال 

 زیادی بهم خوش گزشته دیگه  هر چی پول اینا  داشتم داره  ته میکشه 

 ره جلو تر جلوی یه دکان روزنامه فروشی نگه داشت ذروم یه باشه گفت و راه افتاد یه آ

 دم یه  بسته روزنامه خریدم و دوباره  برگشتن و نشستم تو ماشین شپیاده 

 سرم رو کردم تو روزنامه که با سنگینی نگاه ایران سرم رو بلند کردم 

 شده بود  تازه 12سرم رو به معنی جیه تکون دادم که گفت: حوصله سر رفته به ساعت نگاه کردم 

  ؟نگاهش کردم و گفتم:جایی میخوای بریم

  ؟با ذوق گفت : یعنی واقعا با هام میای

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که گفت:بریم فرحزاد 

 آروم یه باشه زمزمه کردم  روزنامه هارو گزاشتم پشت 

 ضبط رو روشن  کردم که آهنگ  دلم ریخت )امین ، امینم (

 پخش شد 

  ؟د که برگشتم و به ایران گفتم:از کجا میدونی من برادرتمنمیدونم چی ش
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 دنده رو عوض کرد و گفت: من زمانی که آزمایش جوابش رو بدونم بهت میگم نه االن شاید اصال 

 تو برادرم نباشی 

 شاید یه تشابه اسمی یه تشابه قیافه و .. بوده 

 بزار بعد از آزمایش کی میدن جوابش رو 

 ماه دیگه  3الی  2 :رفته بودم گفتمپکر از جوابی که گ

 نفسش رو داد بیرون و حرفی نزد 

 لبم رو شروع به خوردن کردم که گفت :نخور چه عادت چرتی پدر اون لب هات رو درآوردی تو 

 ؟کالفه نگاه کردم و گفتم؛ آرین کجاست 

 سر تکون داد و گفت:نمیدونم 

 ناراحت گفتم:انقدر بهش بی تفاوت نباش 

 ت:من بی تفاوت نیستم ولی چیکار باید بکنم با اخم گف

 دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم از دست تو ها میدونی دوست داره پس این بازی هارو باز کنار 

 آروم با مشت کوبوند روی فرمون و گفت:ببین آیین تا زمانی که نفهمی کی هستم چی هستم  کجا ی 

 من نمیخوام ارین وابسته بشه چهار روز دیگه    زندگی تو هستم هیچ کس حتی آرین  مهم نیست

 بدبخت بشه

 با پوزخند گفتم:شرمنده نکنه االن نیست 

 دیوونه اون میمیره برات من  دیدم به خاطر یه قهر تا مرز سکته رفت 

 تو چرا دوست داری عذابش بدی خوشت میاد 

 سالشه  26بچه که نیست آرین 

 کن دیگه که بگی هوا هوس از سر ش میره اذیت ن

 باشم  پسر عموی واقعیت هم که نیست  اگه برادرت

 تو انقدر بی تفاوت هستی که واقعا فکر میکنم هیچ حسی به آرین  نداری

 نگاهم کرد  سرم رو انداختم پایین که  صداش به گوشم رسید 
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 من وقتی هنوز از حس لعنتیم مطمعن نیستم  نمیگم به آرین که دوسش دارم 

 این رو به عنوان برادر قبول دارم یا عشق دونم که رمیمن ن

 من نمیدونم آیین آرین تا چشم وا کردم برادر بود  پدر بود 

 محبت داد  هیچی نخواست در قبالش 

 دونم نمیخوام جهان روز دیگه اگه رفتیم سر یه خونه من جای شوهرم برادرم رو ببینم میمن ن

 با بهت نگاهش کردم خدای من آرین واقعا میشکست

 عصبی گفتم:پس تو هنوز هیچی نمیدونی  وای وای وای

 هیچی نگفت یه زره گزشت که نگه داشت پیاده شدیم 

 پیاده شدیم  رفتیم سمت یکی از رستوران ها 

 نشستیم روی تخت

 خواست قلیون  سفارش بده که نزاشتم یه زره آلوچه  و چایی اینا سفارش دادم 

 من قلیون دوست بعد از رفتن گارسون غرغر کنان گفت :ا 

 با  ابروی باال رفته گفتم:شما غلط میکنی عزیزم من باشم نمیزارم خواهم دستش به قلیون بخوره 

 امروز تا روزی که معلوم بشه خواهم هستی یا نه  ازو 

 ی بگم گوش میدی افتاد چهر 

 ه طرز پوشش قیافه بیچاره به خود گرفت و گفت:خدایا به امید تو من به نابودی نرم صلوات حتما ب

 هم میخوای  گیر بدی 

 به لباس هاش نگاه کردم  خندم رو قورت دادم  و گفتم:باید چادر بپوشی 

 با چشم های گرد شده گفت :نصف میکنم من تورو آیین 

 با نیشخند گفتم:زاده نشده ایران جان 

 با حرص اومد جلو  تا بخوام جلوش رو بگیرم موهام  رو کشید 

 کشید که یه نیشکون از دستش گرفتم با جیغ  ول کردو شروع به نفرین کرد بلند داد زدم محکم 

 ای الهی به زمین گرم بخوری 
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 الهی بمیری من راحت بشم از دستت 

 منم ولو شده بودم روی تخت از خنده

 بلند شدم نشستم  و باز نگاهم رو دوختم به ایرانی که بکوپ غر میزد 

 فتم:آروم باش یه لحظه ساکت نگاهم کرد بلند شدم که با دیدن یه آشنا  رو به ایران گ

 از روی تخت که سبحان اومد سمتم 

 سالم خوبی  :م جلو که دست داد  با لبخند گفتمدستم رو برد

  ؟با ابروی باال رفته گفت:به به آقا آیین  شما کجا اینجا کجا

 خندیدم و گفتم:هیچی بابا اومدیم بیرون یه هوایی بخوریم 

 اه کرد که ایران اومد جلو و بهش سالم داد به ایران نگ

 ؟چی میگفت  یدکنی به ایران نگاه کردم االن باسبحان با لبخند سالم داد و گفت؛ آقا آیین  معرفی نمی

 هنوز که معلوم نیست خواهرم یا نه 

 اومدم جواب بدم که ایران زود تر از من گفت :من دوست آیین هستم 

 بچه مثبت هم منحرف زد  :نگاه کردم که سر تکون داد و گفت ردبه سبحان که مشکوک نگاهم میک

 زدم روی شونش و گفتم:فکر بد نکن

 منظورش از دوست چیز دیگه ای 

 سر تکون داد و گفت آره آیین جان منم آشنا میبینم دوست دختر هام رو حتی گاهی به عنوان خواهر 

 هم معرفی میکنم این شگرد هارو من گزروندم

 رفش و گفتم؛ وای تو  رو خدا فکر بد نکن پریدم وسط ح

 نه بابا دوست دختر چیه 

 ایران دخت عمه ای آرین دوستم و از این طریق  با ام آشنا شدیم 

 هر  برادرم مثل خوا

 سر به معنی آره به حالت مسخره تکون داد ای خدا

 تو قلبم حس کردم شهرزاد  هم مثل این باشه خدا به داد شوهرش برسه و از این حرف انگار دردی 
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 از حس اینکه شهرزاد رو کنار کسی ببینم

 سرم رو بلند کردم ورو به سبحان گفتم : اکی من برم دیگه 

 سر تکون داد و گفت؛ خوش بگزره 

 برگشتیم سمت تخت 

 وسایل های که خواسته بودم رو آوردن  گوشیم رو درآوردم  از یاشار یه تماس داشتم 

 ایمن بهش پیام دادم حوصله صحبت نداشتم  واسه 

 کاری داری  سرم رو بلند کردم و به ایران که با آب تاب میخورد نگاه کردم 

 به اطراف نگاه کردم اکثرا پسر دختر جوون بودن

 به پسره که زوم کرده بود رو  ایران یه نگاه چپ  کردم 

 که پسره به خود اومد 

 باعث میشه که پسرا بهش نگاه کنن  به ایران نگاه کردم  تیپش مشکلی نداشت که بخوام بگم

 یه بارونی کرم با شلوار قهوه ای و شال قهوه ای 

 و آرایش مالیم که خوب دخترا اکثرا آرایش میکنن 

 ولی  عالقه به اینکه بدون آرایش ببینمش داشتم 

 با صدای ایران از فکر دراومدم 

 _چی شده به چی فکر میکنی 

 رفته نگاه کردم تبریز همیشه ابری بود با لبخند گفتم: هیچی  به  هوای گ

 همیشه بارونی بود 

 با صدای ایران نگاه کردم 

 هوا بارونی فکر کنم بازم از دست یکی از آدم ها دلش گرفته 

 با خنده گفتم:ولی به نظر من آسمان خودش کلی غم داره 

 همین که سقف یه سری آدم چرت خودش درد 

 ره یه درده همین که نعمت یه سری دزد و خالفکا
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 همین که  نورش رو به نامرد ها میتابه غمه

 به ایران که لبخند میزد نگاه کردم 

 با مکث گفت:چقدر قشنگ حرف میزنی 

 حرفی نزدم و از حرفش فقط یه لبخند کوچیک  روی لبم اومد 

 -آرین 

 رو به دکتر گفتم:ببخشید آقای دکتر  یکی از مریض ها میگه خودتون بیاید 

  هف مردم چرا نمیفهمن  کار آموز هم همون دکترخم گفت:هودکتر با ا

 حرفی نزدم 

 ساناز سلیمی رو  چک کن   216دکتر با مکث سر تکون داد و گفت:به هر حال برو سراغ اتاق 

 به معنی باشه تکون دادم  مسر

 از اتاق دکتر رفتم بیرون و به سمت اتاق حرکت کردم گوشیم رو درآوردم 

 کسی زنگ نزده بود پوفف وارد اتاق شدم که سه تا بچه  بودن به سمت یه دختر که یه نگاه انداختم 

  ؟ک کردم و رو بهش گفتم :خوبی خانوم کوچولوچهای بلند مشکی داشت رفتم سرم رو مو

 شیرین یه بله گفت 

 بقیه بچه ها خواب بودن سر اون سعی کردم آروم باهاش حرف بزنم 

 من نبود ولی امان از دست بی فکری بعضی پرستار ها   که کاراینیکی از قرص هاش بود با وقت 

 االن کی شیفت  216رفتم بیرون رو به یکی از پرستار ها گفتم:اتاق 

 دختره  با مکث گفت:االن الناز نرفته 

 نفسم رو دادم بیرون  و گفتم: این سری رو من میدم فقط به این خانوم بگو  بیمارستان بچه بازی 

 رو تکون داد و گفت:حتما شسرنیست به کارش 

 قرص های بچه  هرو برداشتم رفتم داخل اتاق با یه لیوان آب دادم بخوره  

 یعنی تو این بیمارستان های دولتی دکتر فرقی با پرستار ... نداره 

 سر تکون دادم 
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 بید پوش رو کشیدم رفتم بیرون حرکت کردم سمت اتاق استراحت ابچه که خو

 دارم یه ساعت دیگه کالس 

 در اتاق رو باز کردم نشستم روی صندلی یه قهوه درست کردم  سر گرم گوشیم شدم 

 ره از قهوه  ام رو خوردم ذیه 

 گوشیم زنگ خورد 

 ایران بود تعجب کردم آخه  ایران تا من زنگ نزنم  زنگ نمیزنه 

 دکمه اتصال رو زدم  صدای  ایران تو گوشیم پیچید 

 ؟خوبی یه جانم گفتم  که گفت:سالم 

 در ادامه حرفش گفتم :مرسی ممنون جانم کاری داری 

  ؟نفسش رو داد بیرون و گفت :بیمارستانی

 از روی صندلی بلند شدم و گفتم:آره 

 در اتاق باز شد  سریع به یاران گفتم یه لحظه  رو به دکتر گفتم:جانم دکتر 

 شرمنده گفت:داشتی صحبت میکردی  تردک

 ه داد:کالس هاتون زود شروع میشه بدو بیا  سالن سر به معنی باشه تکون یه مهم نیست گفتم که ادام

 دادم و سریع به ایران گفتم:عزیزم من کالسم داره شروع میشه برگشتم بهت زنگ میزنم خودتم 

 میدونی این استاد بیمارستان چقدر سگ اخالق دیر بریم شوت مون  میکنه بیرون 

 ار معنی نداشتم زنگ زدم حالت رو بپرسم و تعجب من هر صدای خندش بلند شد و گفت:اکی برو ک

 دقیقه بیشتر میشد 

 گوشی رو قطع کردم آب دهنم رو قورت دادم و خیره شدم به گوشی 

 عن باشم اشتباه نگرفته بود آخه ایران سالی یه بار به من با زور زنگ طماالن دقیقا این با من بود م

 میزنه 

 گفتم  چشم خورد به ساعت و یه ای وای

 سریع از جام پریدم  گویم رو گزاشتم تو جیبم  رو پوشم رو درآوردم گزاشتم روی تخت 
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 دوییدم سمت سالن اجتماعات 

 درو زدم 

 استاد سرش رو اورد باال تا منو دید با اخم گفت : االن وقت اومدن نیست آقا آرین بفرمایید بیرون 

 ناله وار گفتم:استاد ببخشید 

 ند کرد و گفت:برو و بیرون بچه وقت مارو  نگیر زیر لب فحشش دادم که دکتر استاد صداش رو بل

 محمدی به دادم رسید 

 استاد آرین داشت یکی از مریض هارو ویزیت میکرد بزارید بیاد 

 یه لبخند به عنوان تشکر زدم 

 استاد نگاهم کرد و با مکث گفت:دیگه تکرار نشه 

 از صندلی ها نفسم رو دادم بیرون و نشستم روی یکی 

 به حرف های استاد گوش میدادم ولی فکرم جایی دیگه بود 

 تت  وای بندازبا حس تیزی تو پهلوم  یه آخ آروم گفتم و برگشتم سمت محمد که با حرص گفت:میخ

 بیرون 

 کجایی تو دوبار صدات کرد  یه ای وای گفتم و به استاد که با اخم نگاهم میکرد ، نگاه کرد 

 نکنه ایران که کل هواسم رو پرت کردیای خدا لعنتت 

 لبم رو گاز  گرفتم 

 ساعت تموم شد بلند شدم  2بالخره بعد از 

 رو گزشته بود  رفتم داخل اتاق  استراحت  محمد داشت قهوه میخورد  تا من 5به ساعتم نگاه کردم 

 و دید گفت :

 حواست کجا بود سر کالس؟

 ؟رو پوشیدم که گفت:تا چند این جایی   کالفه سر تکون دادم به معنی هیچی رو پوشم

  8نفسم رو دادم بیرون و گفتم:

 سر تکون داد به معنی آهان و چیزی نگفت 
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 یهو گفت:آرین تو سربازی رفتی ؟

 من معاف شدم تک پسرم  :جب نگاهش کردم و گفتمبا تع

 بی حوصله گفت:خوش به حالت بابا گیر داده برم سربازی 

 م:مگه تک پسر نیستی گوشیم رو چک کردم و  گفت

 تا پسر یم  3با پوزخند گفت:

 یه الهی گفتم وبا خنده اضافه کردم:دیگه برادر شما باید بری ولی خوب میتونی بخری سربازی رو 

 ولی در کل برو بابا مگه چند سال 

 سالم  نگاهش کردم  30سال  میشه  2با چشای گرد شده گفت:

 موندم  از خستگی چشام باز  8از اتاق اومدن بیرون تا  من برم سر تکون داد و حرفی نزد :گفتم 

 نمیشد 

 به آتبین و سپهر خوش گزشته بود  تا آخر هفته نمیومدن اومدم برم که دکتر گفت:آرین  فردا 

 باید باشی  7بیا تا  11ساعت 

 سر تکون دادم و گفتم؛ باشه 

 خداحافظی کردم رفتم بیرون سوار ماشینم  شدم 

 میشد چشام داشت بسته

 سرم رو تکیه دادم به فرمون  با صدای قطرات بارون سرم رو بلند کردم بازم داشت میبارید آسمان 

 تبریز 

 آروم نبود همیشه طوفانی بود 

 امروز دوبار باریده بود و با االن میشه سه بار 

 ماشین رو روشن کردم  ضبط رو روشن کردم که صدای اهنگ اکسیژن بابک جهانبخش تو فضای 

 اشین پیچید م

 گوشیم زنگ خورد بابا بود 

 دکمه اتصال رو زدم و با صدای گرفته گفتم :سالم 
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 ؟بابا:سالم خوبی آرین 

 ارین:مرسی خوبم 

 ؟بابا:کجایی 

 آرین :بیمارستان بودم دارم میرم خونه 

 بابا صدای خندش پیچید تو گوشی و گفت:از صدات خستگی میباره بچه جون آخه اینم رشته هستش 

 و انتخاب کردی فقط خستگی میمونه ت

 ؟با خنده گفتم:بابا جان وقتی عالقه نداشتم به میرفتم رشته ای  دیگه ای چیکار میکردم 

 حرفی نزد که من ادامه دادم:کاری داشتی زنگ زدید 

 صدای اره ش تو گوشی پیچید و ادامه داد:واسه اریانا خاستگار اومده باید باشی بیا ببین پسره خوب 

 تعجب گفتم:بچس بابا با 

 صدای پر تعجب باآب تو گوشی پیچید :کی پسره مگه تو میشناسیش

 سالشه تازه 21نفسم رو دادم بیرون و گفتم؛ ای بابا پدر من  آریانا مگه چند سالشه   

 بابا حرفی نزد که من ادامه دادم:پدر من آریانا بچس بابا اون خواهر من هنوز تو فضای رمان  

 شما میخواید شوهرش بدید  دندگی میکنه بععاشقانه ها ز

 ؟مگه اریانا درس نمیخونه 

  !اونم تو این سن هرونذواسه چی عمرش رو تو خونه شوهر بگالکی 

 صدای بابا اومد:پسر جون واسه دختر خاستگار میاد قرار نیست که همون جلسه اول  بدیم بره 

 دختر مون رو 

 صحبت میکنیم نظر خودش رو میپرسیم 

 به خودش گفتیم راضی پسره هم کالسی  دانشگاهش ما 

 پرس جو کردم خیلی هم آقا مگه قرار درس نخونه 

 ؟مگه دختر عموت ازدواج کرد درس نخوند 

 بابا شما که دیگه تصمیم هاتون رو گرفتید دیگه با من چیکار :گفتم نفسم رو کالفه دادن بیرون و
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 دارید 

 یهو میزاشتی  عروسی دعوت میکردی 

 ی اعصبانی بابا اومد:آرین نمیخوام باز باهات دعوا کنم  هر وقت من تو صحبت کردیم صدا

 آخرش دعوا مون  شد  زنگ زدم گفتم بیای و میای  فردا شب خاستگاری  هر جوری شده خودت 

 رو میرسونه

 با بهت گفتم:من فردا کالس دارم بابا چجوری بیام مگه وسط هفته خاستگاری  میشه

 ست رو ابا:نرو کالب

 عصبی گفتم:مگه دانشجو  هستم که  نرم بابا من دارم دوره میگزرونم نمیتونم بیام بفهمید 

 صدای داد بابا بلند شد:سرت اونجا به اون دختره ایران  گرمه آره درس رو بهونه میکنی حرف 

 ازدواج که میاد میپیچونی 

 آرین  به خدا بفهمم پا کج گزاشتی پدرت رو در میارم 

 ی  همیشگی من بابا سر انتخاب رشتم بود سر خرید ماشینم  بود سر بحث ها

 ره بهتون اون دختر هم آره خودت میدونی ذ... کالفه گفتم:ببین بابا خوش بگشهر دانشگاه ام بود 

 همه  زندگی منه 

 پرو میگم بهتون چون بحث  یک سال دو سال نیست من از بچگی عادتی این دختر شدم 

 یتونم بیام  به اریانا سالم برسون  بگو خوشبخت بشن و گوشی رو با اعصبانیت  فردا هم نیستم نم

 پرت کردم روی مبل 

 دستم رو گزاشتم روی پیشونیم و با یه دست فرمون رو گرفتم 

 وقتی چشم باز کردم با بابا بحث داشتیم  ازای خدا 

 اون اعتقاد داشت به یه چیز هایی من یه چیز های دیگه اون میگفت 

 باید با ایران  باشم من میگفت دوسش دارم اون میگفت دانشگاه  فقط مهندسی من میگفت ام ن

 پزشکی 

 اون میگفت  هر چی اومدی تهران  من میگفت دوست ندارم  تهران باشم 
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 منو بابا هیچ وقت هم دیگرو درک نکردیم نه من پسر خوبی واسش بودم و نه اون پدری که بتونه

 قهرمان من باشه

 ن رو پارک کردم و رفتم داخل کمتر و درآوردم انداختم روی مبل ماشی

 بی حال خودم رو پرت کردم روی مبل 

 گوشیم رو برداشتم و شماره یاران رو گرفتم 

 هر چقدر منتظر موندم برداره 

 بر نداشت  نا امید قطع کردم  دستم رو گزاشتم روی پیشونیم و به سقف خیره شدم  چی میخواستم 

 دا میدونست از سقف خ

 پوفف 

 ون جا چشام گرم شد مو هحوصله نداشتم  حتی پاشم شام بخورم 

 ایران  نشستم روی تختم گوشیم رو برداشتم  آرین زنگ زده بود 

 شنیده بودم واسه خواهرش قراره  خاستگار بیاد 

 بود حتما خسته هستش  12شمارش رو گرفتم  که جواب نداد ساعت  

 ایین گونش رو بوسیدم و گفتم؛ جانم  ظرف میوه رو داد دستم و گفت:ببر مامان صدام کرد  رفتم پ

 خندیدم و گفتم:ای به چشم رفتم بیرون ظرف 

 گزاشتم روی میز و به بابا که داشت روزنامه میخوند نگاه کردم  نمیدونستم بگم یا نه آخر دل رو 

 زدم به دریا و گفتم:آیین دنبال کار میگرده 

 میز و گفت:خوب مجله رو گزاشت روی 

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم: میشه اگه تر ی تو دست بالتون

 بود بگید میخواد بره کار آموزی  پیش یه وکیل ولی کار آموزی با حقوق 

 بابا سر تکون داد و گفت:شهرزاد  جان ببین  این پسر هنوز معلوم نیست که برادر تو هست یا نه 

 آرین  رفتید مسافرت اونم بود گفتم :اشکال نداره ولی دوست  پس زیاد خوشم نمیاد باهاش باشی با

 دارم کمتر با اون پسر ببینمت
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 با ناراحتی گفتم ؛ خوب بابا من انقدر تحقیق  کردم  مطمعنم آیین داداشم 

 بابا نفسش رو داد بیرون و گفت؛ ببین دخترم درست اون برادر تو و ما خانواده ای واقعیت نیستیم 

 نمیدونی اون پسر برادرت اومد و نبود ولی تو هنوز 

 اومد و دل بستی به اون پسر 

 اومد و اون دل بست بهت میخوای چیکار کنی 

 میدونی اگه به آیین دل ببندی چه بالیی سر آرین میاد 

 چی  :بهت گفتمبا 

 گرفت و گفت:آرین خیلی وقته سر عالقه اش به تو با من صحبت کرده  ازبابا لبش رو گ

 پسر خیلی خوبیه ولی چی بگم من مراقب باش   میشناسمش

 بلند شدم گونه بابا رو بوسیدم و گفتم:شما هر چقدر خانواده  واقعی من نباشید

 همه کس من بودید تو زندگی و هستید 

 آیین حتی اگه برادر من باشه هیچ وقت جای تو و مامان رو برام نمیگیره 

 ارم من هیچ حسی به اون بر فرض خانواده اصلی ند

 چون نمیدونم چی شد رفتم پرورشگاه تا دلیل پیدا نکنم  او نارو خانواده خودم نیمدونم 

 ولی بحث آیین جداس 

 آیین پسری که  خیلی سختی کشیده 

 خیلی صدمه خورده تو تنهایی هاش 

 کسی پیشش نبود 

 انقدر تنهایت که گفتن نداره ولی رو پای خودش

 داشم بابا یه حسی بهم میگه که آیین دا

 کاش داداشم باشه 

 دوست دارم که حداقل اگه شده یه زره از تنهایی درش بیارم

 بابا سر تکون داد و چیزی نگفت شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم 
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 به آرین فکر کردم به اینکه حسم بهش چیه میتونم  باهاش باشم 

 وقتی آد چشای مهربونش میوفتم  دلم قیلی ویلی  میره 

 زشش میوفتم  دوست دارم پیشم باشه وقتی یاد نوا

 آرین خیلی خوبه خیلی خوب قدری که نمیشه گفت 

 اریانا باید به داشتن همیچین برادری بنازه 

 برادر  یعنی میشه یه روز منم آیین رو داداش صدا کنم 

 من دوست دارم تو بغل آیین باشم ولی به عنوان خواهر 

 دوست دارم همدم باشم به عنوان خانواده 

 دوست دارم تو سخت ها  کنارش باشم 

 من آیین رو به عنوان برادر میخوام نه چیز دیگه ای 

 صبح وقتی به آرین زنگ زدم به خودم لعنت فرستادم انقدر ازش دور بودم 

 که اون طور شک زده شده بود  گوشیم رو برداشتم  و آهنگ  همیشگی شادمهر رو پلی کردم 

 د صدای اهنگ تو فضای اتاق پیچی

 آروم باهاش زمزمه کردم و به آرین  فکر کردم 

 اولش باور نکردم 

 اونم انگار عاشقم بود 

 هرچی از دلش بهم گفت 

 حرف های دل خودم بود 

 وقتی دست ها رو گرفتم 

 خودش رو دید تو نگاهم 

 اولش بارو نمیکرد 

 من تو عشق زیادی خواهم 

 عاشقم بمون همیشه 
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 باورم همیشگی شه 

 بودت فرق بود ن

 فرق مرگ زندگی شه فرق بود نبودت 

 فرق مرگ و ووو  زندگی  شه .......

 یک هفته بعد .......

 -یاشار 

 با ترس لبم رو گاز گرفتم  که شهرزاد گفت :بدو دیگه 

 بابا االن کالس ها شروع میشه 

 وای که چقدر دلم میخواست بشینم یه گوشه گریه کنم 

 ین حرف رو به شهرزاد نزنم چقدر میخواستم االن بمیرم ولی ا

 به قیافه کالفه شهرزاد نگاه کردم و گفتم :میدونی چیه 

 عشق وسعتش دریایی تهش معلوم نیست 

 به قولی بده 

 سوالی نگاهم کرد که گفتم 

 هر چی شد تو پام بمون باشه 

 بی حوصله گفت چشم برو سر اصل مطلب 

 اولین قطره که از چشمم چکید 

 نگاهم کرد شهرزاد یکه خورد و 

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:شهرزاد 

 وقتی کم بیاری دست به خیلی کار ها میزنی 

 به خیلی چیز ها 

 چیز هایی که یه عمر اسمش روت میمونه 

 من اشتباه کردم 
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 تا ته رفتم تو لجن 

 نگاه شهرزاد رنگ نگرانی به خودش گرفت و من ادامه دادم 

 ت کنم واسم سنگین بود به برادرم خیان

 عاشق عشقش بشم 

 یهچولی شدم چاره 

 من میگم دردم اینه 

 ولی شاید یکی مثل آیین بگه پوشی زد زیر دلم دست به این کار زدم 

 من گفتم آروم میکنه 

 ولی خراب شدم 

 ولی معتاد شدم 

 دستم رو گزاشتم جلوی صورتم و گریه کردم 

 خجالت میکشیدم به شهرزاد نگاه کنم 

 فتم تو همون حالت گ

 شهرزاد من سر عشق خیلی تاوان دادم 

 معتاد کریستال شدم 

 همون موقع که کشیدم فهمیدم چیکار کردم 

 ولی راهی نداشتم 

 عادت کرده بودم ن میکشیدم میمیرم 

 آیین دعوام کرد زد بحث کرد قهر کرد 

 هنوز که هنوز باهام بد 

 از دستش دادم ولی تو نرو بمون کمکم کن 

 صورتم برداشتم  دستم رو از روی

 شهرزاد با پوزخند گفت :معتاد 
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 شوخی میکنی یاشار 

 اونم شیشه 

 هه خنده دار 

 سرم رو تکون دادم و گفتم:خنده دار ولی معتادم 

 آروم کوبید روی پاش و گفت:دروغ 

 چرا نفهمیدم 

 نفهمیدم چی شد و فقط سوزشی رو روی صورتم حس کردم 

 د و سرم رو انداختم پاییندست گزاشتم جایی که شهرزاد زده بو

 حق داشت بزنه 

 حق داشت ترکم کنه 

 حق داشت فحشم بده 

 پاشد بره که گبتم:میخوام ترک کنم میخوام برم کمپ تو کمکم 

 کن نزار تنها بمونم شهرزاد دووم نمیارم 

 تو نرو ترکم نکن 

 برگشت سمتم دستش روادید وار گرفت سمتم و 

 د پاک باشه گفت:یه روزی بهت گفتم عشقم بای

 من عاشق  بودم ولی از امروز 

 کار میکنم رو فراموش کردن 

 پسری که ن تونه جلوی خودش رو بگیره به فکر خودش عشقش خانوادش  نباشه 

 صد سال سیاه طرفم نمیرم 

 یه روزی میگفت بدون تو میمیرم 

 ولی االن میگم سعی میکنم بدون تو نفس بکشم 

 نشه  اما نفسم با نفس های تو قاطی
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 تویی که کمبود داری 

 میخوای چطوری من رو خوشبخت کنی 

 اونم چی شیشه میدونی هر کی ترک کرده باز برگشته سمتش 

 کاش خیلی وقت پیش به حرف سبحان گوش داده بودم 

 میگفت یاشار پسری نیست که دختری رو خوشبخت کنه 

 من احمق سر توی بی ارزش جلوی داداشم دراومدم 

 میگه با گریه زد روی سینش و گفت :من احمق به خاطر تو دل پسر عموت رو  نفهمیدم راست

 شکستم 

 دل پسری که به پاکی تو دانشگاه معروف هستش 

 اما من لعنتی اومدم سراغ پسری که مشهور بودنش تو دانشگاه پیچیده بود 

 نزدیک شد

 نزدیک شد دستش رو گزاشت روی سینم و گفت :

 ه ، تیکه ای داشگاه گربه ای چشم رنگی دانشگا

 الگوی جذابی تو دانشگاه نمیخوام از چشم تو همین دقیقه افتادی 

 گاهی یه عشق چند ساله تو یه ثانیه خراب میشه 

 من ازت ساخته بودم که تصویری 

 نبودی چیزی که فکر میکردم نبودی 

 دست یه گرم پودر  هشناسم آدمی نبود که عقلش رو بسپریاشاری که من می

 کندم  من ازت

 مراقب باش خانوادت ازت نکنن 

 میگن معتادی مریضی واسه کسی که ناخواسته رفته مشت کوبید تو سینم و گفت نه کسی که 

 خودش خودش رو نابود کرد 

 خداحافظ داستان عشقم ون همین جا تموم شد 
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 از االن به بعد تصمیم میگیرم عاشق نشم 

 دوسش خواهم داشت نفر بعدی که بیاد نو زندگیم با تمام وجود 

 عشق نفرت انگیزه نمیمونه 

 عذابت میده آخرشم هیچ 

 گلوله ای که مستقیم میخوره به قلبت میکشتت

 ولی دوست داشتن 

 به همه جات میخوره جز قلبت همه جات رو در بر میگیره جوری که دیگه دل نکنی 

 ولی بد کردی یاشار 

 منم بد میکنم ازت 

 خداحافظ 

 م و گفتم :شهرزاد غلط کردم ..ه خوردم برگشت بره زانو زد

 ی قسمت بدم نری چبه 

 سر تکون داد به معنی نه و عقب عقب رفت نا زمانی که از جلوی چشام محو شد 

 من موندم و دنیای بدون شهرزاد ....

 باورم نمیشد 

 تمام شد به این اسونی 

 مگه میشه بلند شدم 

 برم دنبالش شروع به دوییدن کردم 

 ظه وایستادم اما یه لح

 راست میگفت دیگه منه معتاد لیاقتش رو نداشتم 

 عقب عقب راه اومده رو برگشتم 

 نمیدونم پام به چی گرفت پرت شدم زمین 

 با صدای یکی سرم رو بلند کردم 
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 ایین با بهت  بهم خیره شده بود 

 نشست کنارم و گفت :چی شدی گفتی به عشقت ما که الیق نمیدونی بگی عشقت کیه 

 قط نگاهش کردم که با نگرانی اضافه کرد ف

 قبول کرد کنارت باشه 

 با هق هق گفتم: ولم کرد 

 صورتش تو هم شد و گفت :امکان نداره 

 مگه عشق اتقدر اسونه 

 که راحت ول کن 

 سرم رو به معنی اره تکون دادم 

 زل زدم به چشم های قهوه ایش و

 گفتم:راضی نبودی نه 

  ؟راضیبا بهت گفت :چی میگی چه 

 مشتم رو کوبوندم  روی سنگ فرش های پارک و گفتم: حالل نکردی 

 که چشم داشتم به و ادامه حرفم رو خوردم 

 ایین با بهت گفت:به ؟

 نتونستم تووچشم هاش زل بزنم و بگم عاشق عشقت بودم

 تا به خودم اومدم تو بغل ایین بودم 

 اشم میریم کمپ ترک میکنیقول میدم تا اخر پشتت ب دستش رو گزاشت پشتم و گفت:

 میشی یاشار همیشگی اون دختر هم ارزوش بودن با تو میشه 

 ؟چرا انقدر مهربون بود 

 چرا انقدر پیش خودم و وجدانم داری شرمندم میکنی 

 چرا نمیفهمی پسر مهربون پسر پاک 

 ایین بلند شد دستش رو رگفت سمتم 
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 بلند شدم 

 یق بهترین های  یاشارمشتش رو کوبوند به مشتم و گفت :تو ال

 مثل معنی اسمت 

 جاودان ، عمر کننده ،افرین 

 تو باید بشی افتخار خانوادت خواهرت  تو میشی همون یاشار قبل 

 پسر چشم گربه ای دانشگاه 

 جلوی دیدم بر اثر اشک تار شده بود 

 اما با اون حال برق اشک رو مثل 

 پروژکتور توی چشای 

 شکالتیش دیدم 

 شت روی کمرم  و گفت:بسه دیگه دستش رو گزا

 افرین پسر خوب 

 اشک هام رو با دست هاش پاک کرد و گفت:من داداش مقاومم رو میخوام 

 چشام رو بستم دست کشیدم روی گونم 

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:تو از کجا فهمیدی 

 ایی کالس آقای باب به شوخی دست گزاشت روی چونش و گفت:واال عرضم به خدمتتان بگم که

 داشت زود شروع میشد از بچه ها پرسیدم کجایی گفتن اومدی پارک رو به رو دانشگاه 

 که پرید  هستش  خواستم این عشق ایکبیریت رو ببینم 

 خوب حاال بازم سوالی دارید در خدمتم 

 خندیدم که جدی گفت : امروز بریم کمپ 

 ساکت نگاهش کردن و با بغض گفتم؛ میشه فردا بریم 

 فت:ببین یاشار هر چقدر زود بریم زودم در میای کالفه گ

 زندگیت  حدل میره  
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 با حرص گفتم:بابا چی 

 با خنده گفتم دیگه بستگی به تقلید صدای من و آرش داره و زرنگی عمو جان 

 با دهن باز نگاهش کردم 

 این از کجا انقدر  باهوش بود 

 زدم روی شونش و گفتم:باهوش کی بودی 

 شما عمو جون 

 قهش بلند شد و گفت:شما شیطون کی بودی ،گل من قه

 با حرص گفتم :زهرمار گل من 

 واسه یه لحظه فراموش کردم 

 رفتن شهرزاد 

 نبودن عشقم 

 کسی که تو این دو سال دلیل آرامشم بود 

 وارد دانشگاه شدیم

 پیش آیین نشستم 

 ولی همه نگاهم به شهرزاد بود که جلو نشسته بود 

 متوجه نشه واسه اینکه آیین 

 سرم رو انداختم پایین 

 یه لحظه شهرزاد برگشت نگاهم کرد 

 زیر لب گفتم برگرد پیشم 

 لبش رو گاز گرفت و برگشت سمت استاد 

 برگشتم سمت آیین که مشکوک نگاهم میکرد 

 خاک تو سرم خودم ، خودم رو دارم لو میدم 

 یاد یه شعر افتادم چشام رو بستم و اروم زمزمه کردمش
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 نا تپه شب رسید به ک

 با طنین روشن پایش آیینه فضا شکست 

 دستم را در تاریکی اندوهی باال بردم 

 و کهکشان تهی تنهایی را نشان دادم،

 شهاب نگاهش مرده بود .

 غبار کاروان هارا نشان دادم 

 و تابش بیراهه ها 

 و بیکران ریگستان سکوت را 

 و او 

 پیکره اش خاموشی بود .

 بر ما وزید .الالیی اندوهی 

 تراوش سیاه نگاهش با زمزمه سبز علف ها آمیخت 

 و ناگاه 

 از آتش لب هایش جرقه لبخندی پرید .

 در ته چشمانش تپه شب فرو ریخت 

 و من،

 در شکوه تماشا، فراموشی صدا بودم 

 سهراب سپهری ، آن برتر .........

  -شهرزاد

 اد ته نباشید اسبرگدوندم بعد از خست بغضم رو قورت دادم و سرم رو

 از جام بلند شدم رفتم بیرون با معصومه نشستیم روی صندلی 

 و معصومه هی میگفت  باورم نمیشه 

  ؟معتاد باشه میشه اون مگه
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 با اعصابت داغون گفتم:ببند دیگه معصومه به درک منم میدونم چیکار کنم و نگاهم رو دوختم به 

 آیین 

 ؟ای چیکار کنی مگه چیکار کرده معصومه رد نگاهم رو گرفت و گفت:میخو

 هیچی من بهش گفته بودم از دروغ ، دورویی بدم میاد  :با لب لوچه اویزون گفتم

 سال یادش افتاده به من بگه معتاد  2گفته بودم هر چی هست بهم بگو تازه بعد از 

 هه آیین دوسم داره معصومه 

 چرا نرم سراغش خیلی پاک آیین واقعا با حجب حیا هست

 ره ذت  بزار دو روز از کات کردنت  بگم سرازیر شد که معصوم مه با جیغ گفت:خاک تو سراشک

 بعد به فکر تور کردن آیین بدبخت باش 

 ببین بسه خودت میدونی آیین سختی کشیده 

 خانواده نداره 

 درآمد نداره 

 یاشار رو یادته هر جا میرفت بهترین وسایل رو واست میخرید 

 بهترین جاها 

 ا آیین هیچ کدوم اینارو نداری ولی ب

 آیین همراه با پاک بودنش یه پسره ساده هستش 

 حرف ی نزدم و خیره شدم به یاشار دوسش داشتم 

 عاشقش بودم ولی نمیتونستم با یه معتاد بسازم  داستان من و یاشار تمام شد 

 ت ازش دروغ بشنوم جدا میشم وقبهش گفته بودم هر 

 دستم رو با سرم گرفتم 

 گاه خیره یه نفر روی خودم حس کردم ن

 سرم رو بلند کردم دیدم آیین بهم خیره شده  واقعا دوسم داشت ؟ 

 آیین کاش پسر عموت هم مثل تو بود  چقدر سخت بود رقابت بین دوتا پسر عمو 
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 بلند شدم  از معصومه خداحافظی کردم و رفتم بیرون  اومدم برم که با صدای یه نفر سرم رو بلند 

 م برگشتم آرش  نظیری بود کرد

 با لحن سرد گفتم :بفرمایید 

 بحث کردی چرا با من دعوا داری  شهرزاد خانوم با یاشار با لبخند گفت:باشه بابا 

 کالفه گفتم :بفرمایید آقای نظیری 

 نفسش رو داد بیرون و گفت :میشه صحبت کنیم 

 ر دوست دارن با من صحبت ای یاشغر غر کنان گفتم :نمیدونم چی شده این روز ها همه دوست ها

 کنن 

 بفرمایید 

 رفتیم پارک رو به رو دانشگاه  نشستم روی نیمکت که آرش وایستاد 

 ؟عصبانی گفتم:میشه لطفا حرفتو رو بزنید 

 ازش خوشم نمیومد پسر شلوغی بود 

 تو دانشگاه البته چیز بدی ازش ندیده بودم ولی در کل ازش خوشم نمیومد 

  ؟سمتم و گفت:میشه  یاشار رو تنها نزاری با مکث برگشت 

 ؟با پوزخند گفتم:اونوقت واسه چی باید برگردم 

 برگشت سمتم دست هاش رو گزاشت تو جیبش و گفت:نزار زندگیت الکی نابود بشه اشتباه من رو 

 نکن 

 با تعجب نگاهش کردم 

 که گفت:نزار رابطتون بهم بریزه من خواهش میکنم ازت 

 اری دوست داری بکن ولی ول نکن تنبیه کن  هر ک

 یاشار بدون تو نابود میشه 

 ره ذآیین که از جونش واسه یاشار میگ اشتباه کرد خیانت کرد به یکی مثل

 ره ذگه تو بری یاشار  از جونش هم میگولی االن ا
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 شهرزاد کسی که به شیشه اعتیاد داره 

 شه موقعی که ترک میکنه اگه  اوضاع اون جوری که میخواد نبا

 افسردگی میاره و حتی خودکشی 

 جلوم زانو زد بغض تو صداش تن من رو هم لرزوند 

 نزار یه عمر با عذاب وجدان زندگی کنی 

 من که میدونم نفس هم دیگه اید بزار این عشق پایدار بمونه 

 باز ر حداقل یاشار بین ما سه تا به عشق اعتقاد داشته بشه بزار فکر کنه راسته 

 چیه من میگم عشق سر تاسر عذاب ولی میدونی 

 ساکت شد و سرش رو انداخت پایین اما بعد از چند ثانیه گفت :اگرم میخوای بری با آیین عذابش نده 

 نگاهش کردم که با پوزخند گفت:  از نگاهت به آیین معلومه چه نقشه ای داری تو سرت 

 ی دیدم به خاطر خود خواهیم به ببخشید اجی فقط خواستم بگم منم عشقم رو از دست دادم منم سخت

 خاطر اشتباهی که کردم  هانیم رو از دست دادم 

 آرش بلند شد بره 

 بلند شدم و گفتم:نمیتونم آرش من باید فراموشش  کنم بابای من آدم ی نیستش به یاشار بدتم

 خندید و گفت:با هر کی خواستی باشی امیدوارم خوشبخت باشی 

 اگر میخوای با آیین باشی 

 اه خیلی واست آسونه ر

 ولی یاشار نابود میشه 

 سر تکون دادم آرش رفت و من فکر کردم 

 به اینکه سبحان بفهمه چیکار میکنه 

 من میتونستم از یاشار دل بکنم 

 من آدم وابسته شدن بودم ولی زود فراموش میکردم 

 بلند شدم  رفتم سمت ماشینم 
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 دیدم  یه ماشین جلوی آیین نگه داشت و یه دختر دزد گیرش رو زدم و سوار شدم  اومدم برم که 

 ازش پیاده شد رفت سمت آیین که آیین بغلش کرد 

 یعنی دوست دختر داره  گیج نگاه کردم  که سوار ماشین دختره شدن و رفتن 

 ای خدا چیکار کنم ولی اینو میدونم دیگه داستان من و یاشار تمام شد 

 بود یاشار سبحان راست میگفت آدم زندگی ن

 مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه 

 یاشار  اسمی که یه زمانی شده بود تمام زندگیم و از امروز 

 فقط واسم یه هم کالسی مثل همه 

 آرزو یه چیز دیگه فهمیدم اینکه آرش بد نبود

 اونم درد داشت

 آره هر کسی یه دردی داره 

 تم روی فرمون و گریه کردم زا شگفقط آرش ماسک خنده میزنه جای غم سرم رو ، 

 خسته شده بودم از گریه های شبانه از خیسی بالشم 

 از این عشق ناکام 

 از اینکه حتی سبحان هم درکم نمیکنه

 ) من هیچ دروغی بهت نمیگم (()

 با مشت کوبیدم روی فرمون لعنتی پس این دروغ از کجا اوند 

  راه افتادم  دم یا پارک خلوت نگه داشتم پیاده شدم

 رفتم نشستم روی نیمکت )) میگم ها شهرزاد  خیلی دوست دارم خوش صدای من((

 بلند داد زدم:لعنتی لعنتی  چرا هر دومون رو نابود کردی 

 من عشقت بودم اما تو درک  نکردی 

 کسی که عاشق خودش رو پیش عشقش خالی میکنه نه با پایپش 

 کسی که عاشق  دنیا رو به خاطر عشقش فتح میکنه 
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 ه اینکه خودش رو نابود کنه ن

 بدم میاد ازت لعنتی دروغ گو 

 عشق غلط 

 دیگه عاشق نمیشم 

 دیگه نمیخوام غرق بشم 

 بلند دادم زدم آها با توام اونی که اون باال نشست نظاره گر همه جی هستی 

 اصال هستی 

 ما عاشق ها داریم تاوان چیو میدیم 

 من ، آرش ، آیین  هان جواب بده 

 اول عاشق هارو دوست نداشتی  از همون

 لیلی مجنون 

 چی شدن چرا مجنون به جایی لیلی از عشق لیلی به تو رسید 

 تو آخر همه داستان های قدیمی بده 

 چرا زندگی مثل رمان ها نمیشه 

 همیشه پایانش خوشه 

 وقتی یه رمان با مایان بد میخوایم میگیم اه دپ شدیم ولی عشق اینه 

 گه بیای پایین واسه بخشش پایان نداره حتی ا

 شیطون بیاد واسه به گردن گرفتن تقصیرش 

 خراب شده تصویرش 

 دیگه بر نمیگردم  دیگه نمیخوام با یاشار باشم 

 دیگه نمیخوام سر اون سر داداشم  داد بزنم 

 با سبحانی که همیشه همراهم بوده دعوا کنم 

 بلند داد زدم 
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 ن و یاشار را حت شدی تمام شد اینجا پایان عشق م

 انقدر داد زدم که صدام گرفت 

 دستم رو گشتم روی صورتم دلم واسش تنگ شده بود تو همین چند دقیقه 

 صداش تو سرم اکو شد دقیقا وقتی خواستم این رابطه رو شروع کنم بهش گفتم 

 گفتم من با یه اشتباه میرم 

 گفتم من از  یه مار دوبار گزیده نمیشم 

 تی یه دروغ کوچیک بهم گفتی میرم گفتم بفهمم یه دروغ ح

 گفتم اگه این عشق به اشتباه کشیده بشه میرم 

 رو قرآن قسم خوردم 

 من دختری بودم که قبل از یاشار با هیچکس نبودم 

 اولین پسری که اومد تو زندگیم 

 گفتم حتی اگه واست بمیرم هم ولت میکنم 

 قسم خورد قول داد 

 گه گفت اشتباه نمیکنه گفت دروغ نمی

 پس چرا فکر نکرد بعد از این که بفهمم میرم 

 من نمیتونم بمونم تا کمکش کنم مطمعن هستم که آیین تنها نمیزاره 

 اما تمام شد  با صدای زنگ گوشیم به خودم  اومدم  از جیب مانتوم درش آوردم سبحان بود 

 ؟سالم خوبی  :یه بله گفتم که گفت

 ی بغض کردم و گفتم:نه خوب نیستم داداش

  ؟با صدای نگران گفت:چرا

 همه چیو واسش تعریف کردم مکث کرد و بعد گفت:باشه عزیزم بیام دنبالت یا میای بیا خونه 

 صحبت کنیم 

 یه باشه  گفتم گوشیو قطع کردم رفتم سمت ماشینم و سوار شدم و روندم سمت خونه 
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 از ماشین پیاده شدم

 رفتم باال کاش مامان اینا تبریز  بودن

 اتاقم شدم لباس هام رو عوض کردم وارد 

 رفتم بیرون بعد از چند دقیقه سبحان اومدش 

 بهش سالم دادم اومد جلو و بغلم کرد 

 تو بغلش جل گرفتم که آروم زیر گوشم زمزمه  کرد 

 خواهری گفته بودم لیاقت تورو نداره 

 تو انقدر خوبی که هر کسی نمیتونه با تو باشه 

 داشتن تو لیاقت میخواست 

 ولم کرد  دست هاش رو برد تو جیبش و گفت:حدس زده بودم یاشار یه چیزی مصرف میکنه از 

 عالئمش 

 زیادی آب میخورد 

 چشاش قرمز بود و جدیدا خیلی گود 

 ولی گفتم حتما من اشتباه میکنم  ولی متاسفانه واقعیت داشتم کر نمیکردم انقدر احمق باشه که بره 

 سراغ شیشه 

 میدی  ولی تو بهش نشون

 دخترا هم میتونن بشکنن و رد بشن 

 این بار تو نشون بده که دخترا مظلوم نیستن 

 تو نشون بده که دخترا از پسرا ام سفت ترن 

 ببین شهرزاد پسرا اشتباهی از دختر ببینن ولش میکنن سرد میشن 

 ای سری نوبت خودت تو ول کن تا هم جنس هات یاد بگیرند تا بدونن 

 ر تکرار نمیشه یه اشتباه دوبا

 بار پسره را بخشید  3یکی دوستام خواهرش 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 232 

 

 آخرش خودش نابود شد کسی که یه بار اشتباه میکنه سری دوم هم مطمعن باش میکنه 

 نمیگم مواد اعتیاد از یه راه دیگه 

 ره ذته به خاطر تو از خانوادش هم میگیه جور دیگه یادت یادم گفتی یاشار بهت گف

 به خاطر یه دختر بگزره مطمعن باش چهار روز دیگه وقتی کسی که از خانوادش  

 یکی بهتر سر تر خوشگل تر از تو میدا کنه میره سمت اون 

 خواهی یه حرفی بهت میزنم 

 من خودم عاشق نشدم و نمیزارم بشم عشق نابود میکنه میگم نمیزارم ولی یه روزی شادی سراغ 

 من هم اومد ولی دوری میکنم 

 میدونی چرا 

 عشق یهو شعله ور میشه  چون

 میدونی چیه آتیشی که یهو شعله ور میشه 

 سریع هم خاموش میشه 

 ولی آتیش که شعله ور نیست دوومش بیشتر 

 دوست داشتن دووم بیشتری داره تو  این زندگی 

 عشق مثل ققنوس  خودش رو نابود میکنه واسه اینکه  یه بچه ازش زاده بشه 

 نابود میکنه  عاشق هم خودش رو واسه معشوق

 اون عشقی که تو قلب و روح تو هستش هیچ وقت از بین نمیره 

 ولی بزار یه گوشه از قلبم و بقیه اش رو به دوست داشتن تعلق بده به کسی که انقدر دوسش داشته 

 باشی 

 که بشناسیش 

 باور کن دوست داشتن  دووم بیشتر 

 با بغض گفتم:یعنی فراموش میشه 

 ش نه با لبخند گفت:فرامو
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 آدم تجربه هار فراموش نمیکنه شهرزاد  اینو یادت باشه 

 تجربه ها باید موند ار باشن تا وقتی خواستی اون اشتباه رو انجام بدی 

 یادت بیاد که یه جا از یکی ضربه خوردی 

 کم رنگش کن ولی فراموش نه 

 میدونی چرا اسمت شهرزاد 

 شهرزاد رو میدونی سرم رو به معنی نه تکون دادم که گفت: داستان 

 یه دختر زیبا  که وقتی توی قصر پادشاه گرفتار میشه هوش و ذکاوت 

 با صدای زیبا اون پادشاه رو خواب کرد و خودش رو نجات داد 

 اسمت رو شهرزاد گزاشتم تا قوی باشی 

 تا جلوی مشکالت نگم مثل مرد چون خود زنا مثل خودشون بادی دفاع کنن 

 قوی ترن زنا خیلی جاها از ما 

 ما مرد ها آنقدر سستی که با یه عشوه زن از پا در میآیم 

 ولی زن ها نه 

 خود من میدونی به چند دختر گیر دادم پا ندادن ولی همون دختر با یه زبون با یه عشوه مارو از 

 راه به در میکنن 

 مرد که زود سست نشه خیلی کمه 

 ولی زن ها نه 

 خیلی هاشون قوی هستن

 گوش دادم همش راست بود  به حرف هاش

 یه لبخند اومد روی لبم و گفتم:مرسی داداشی

 پلک زد و حرفی نزد  مارو

 رفتم تو اتاقم  لپ تابم رو برداشتم  آهنگ دیدی رفت رو پلی کردم 

 نشستم روی تختم و اروم باهاش زمزمه  کردم 
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 دیدی رفت اون که برای تو با همه  فرق میکرد 

 میدید تب میکرد اون که یه روز تو رو ن

 اون که برای دیدنت صبر میکرد 

 دیدی رفت 

 دوباره بغض گلوم رو پر کرد چیکار میتونستم بکنم 

 بر نمیگردم  نمیتونم برگردم

 بر نمیگردم 

 انقد فکر کردم که خوابم برد 

 -آیین 

 !پاشو یاشار  :و آروم گفتمیه پیرهن سفید پوشیدم  برگشتم سمت یاشار که پوست لبش رو میجوید 

 نگاهم کرد و اروم بلند شد  رفتیم پایین  سوار ماشین یاشار اومدیم بشیم که من مفتم:بیا با تاکسی 

 بریم 

 کالفه گفت:بیا بریم آیین 

 آروم سر تکون دادم سوار ماشین شدیم  رفت سمت کمپ 

 به بیرون خیره شدم از االن تا یه ماه یاشار هم نیست 

 دست کشیدم روی چشام 

 پوف

 کمپ نگه داشتیم و پیاده شدیم  دم

 دستم رو گزاشتم پشت یاشار و وارد کمپ شدیم 

 رو به نگهبان گفتم:ببخشید من با مدیر اینجا صحبت کردم کجا باید برم 

 مرد یه نگاه به من و یاشار با تعجب کرد و گفت:شما دوتا معتادید

 با خنده گفتم :بماند میشه حاال بگی کجا بریم 

 گفت:وارد ساختمان که شدید  تابلو ها کمکتان میکنن باید برید اتاق دکتر تاجیک  سر تکون داد و
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 سر تکون دادم و یه ممنون گفتم 

 با یاشار رفتیم داخل  اتاق دکتر رو پیدا کردم 

 در زدم و با صدای بفرمایید دکتر داخل شدیم 

 ساله پست نیز نشسته بود که بلند شد  40یه دکتر حدودا 

 سالم داد و گفت:بفرمایید بنشینید سالم دادم  

 نشستیم روی  صندلی که دکتر گفت خوب بفرمایید چه کاری از دست من بر میاد 

 لبم رو تر کردم و گفتم:واسه ترک اومدیم من صحبت کرده بودم 

 سر تکون داد و گفت:اسم بیمارتون  چیه ؟

 به یاشار اشاره کردم 

 تا حرف بزنه یاشار مشخصاتش رو گفت 

 دکتر گفت:بله بله فهمیدم خوب میخوای ترک  کنی که 

 یاشار ابرو داد باال و گفت:با اجازتوں  بله 

 دکتر خندید  و از پشت میزش بلند شد  و اومد نشست روی کاناپه 

 رو به یاشار گفت :چند سالته ؟

 تقریبا دوساله که شیشه مصرف میکنمشنیدم قابل ترک نیست ولی   22یاشار با مکث گفت:

 تحانش ضرر نداره ام

 دکتر سر تکون داد و گفت:خوبه پس حداقل با اطالعات وارد این کمپ شدی ببین 

 سالگی  28تا  17آقا پسر این یه  دیو که افتاده متاسفانه به جون جوون های ما که معموال از سن 

 بیشترین مصرف کننده رو داره 

 دکتر بش رو ترک کرد و ادامه داد 

 و بدترینش  شیشه یا به اسم علمی کریستال  هستش  گل ، کراک ، هروئین

 که  مغز رو کامال تحت فرمان خودش قرار میده ببین 

 شما وقتی یه مواد مخدر استفاده میکنید به مرور 
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 مایه مغزی شما از بین میره و جاش  رو مواد پر میکنه 

 همه ای فرمان ها از ماشاهلل جوون تحصیل کرده هستی میدونی که بدن ما تحت شعاع مغز هستش 

 مغز صادر میهش تو بخوای دست تکون بدی 

 مغز فرمان میده 

 اما وقتی که مواد جای اون ماده مغزی میگیره 

 مغز نمیتونه عملکرد قبلی رو داشته باشه و این عملکرد به مرور زمان پرنگ تر میشه 

 دیگه مثل زمان اول نمیتونی فعالیت داشته باشی 

 مصرف نمیکنه  هیچ ورزشکاری مواد

 چون نمیتونه دیگه دن رو مثل قبل تکون بده و،.. این حاال توضیحات فرعی بود اطالعات کمی 

 درباره  مواد 

 ببین پسر جون شیشه ترک میشه 

 اما ...

 با یاشار گفتیم :اما..

 % کسایی که وسه ترک شیشه میان 100دکتر ادامه داد:اما از 

 % بقیه هم تکر میکنن 90اون % شون  بتونم ترک کنن 10شاد فقط 

 اما بر میگردم 

 چون انقدر مواد رو مغز تاثیر گزاشته که با ام گرایش به طرف مواد میدا میکنن 

 سال به باال هستش  15متاسفانه گل شایع ترین مواد مخدر بین نوجوان های 

 متاسفانه 

 هستش ما اینجا کمک به ترک میکنیم اما بیشترین نقش رو توی ترک دست خودت

 ما فقط وسیله  هستم شمایی که باید 

 اراده و ایمان داشته باشید 

 پریدم وسط حرفش و گفتم:ببخشید میشه یه زره اطالعات بیشتری از کریستال بدید 
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 سر تکون داد و شروع به گفتن کرد 

 تواند باعث کاهش اشتها برای روزها، افزایش تعداد تنفس، افزایش فعالیت مصرف این ماده می

 فیزیکی، افزایش دمای بدن و تحریک پذیری و بی خوابی گیجی، لرزش و تشنج، اضطراب و 

 گردد. بدبینی و خشونت را سبب شود. که تشنج و افزایش زیاد دمای بدن باعث مرگ افراد می

 گردد.همچنین با صدمه روی عروق باعث سکته مغزی و سکته قلبی می

 روانی شبیه اسکیزوفرنی است شامل توهمات بینایی و  یکی از عوارض روانی آن ایجاد بیماری

 شنوایی و بدبینی و پرخاشگری است. احساس کرم زدگی توهمی هست که میان مصرف کنندگان 

 باشد. توهم کرم زدگی و وجود آمفتامینها رواج دارد و علت آن اثر محرک شیشه روی مغز می

 ا شدید است که ممکن است باعث شود شخص خورند تا آنجی که تمام بدن و صورت را مییکرمها

 در حالت توهم ناشی از شیشه به خودش آسیب شدیدی وارد کند که گاهی هم به بستری شدن فرد 

است انجامد. همراه بودن مصرف شیشه با عفونتهای پوستی و پوسیدگی شدید دندانها باعث شدهمی

 یکی  (Meth Mouthمعتادان آمفتامین )شایعه کرم زدگی بدن گسترش پیدا نماید. دهان کرم زده 

 از شدیدترین عفونتهای دهانی و پوسیدگی دندان است. علت این عفونت اثر )تنگ کننده عروق( 

 ماده متآمفتامین و اثرات جانبی آن مثل خشکی دهان، تنبلی و بی خیالی، مصرف زیاد مشروبات و 

 این عفونت دهانی و دندانی هستند. نوشابه برای جبران کم آبی و حل کردن شیشه عوامل اصلی

 مصرف آمفتامین یا شیشه با خلوص پائین که مخلوط با مواد دیگری از جمله شکر یا جوش شیرین 

 است عوارض شدیدتری نسبت به آمفتامین خالص دارد. پارگی رگها، گرفتگی عضالنی و عفونت 

 اثر مصرف بیش از حد یا اُِور  باشد. ضمناً موارد مرگ درپوستی و یا داخلی از این عوارض می

 دوز در این نوع مواد بیشتر از مواد خالص است چرا که ممکن است بدون اطالع فرد، ماده 

 مخدری که از فروشنده ناشناسی تهیه شده دارای درصد یا دوز باالتری نسبت به ماده معمول داشته 

 باشد.

  با لبخند گفتم :مرسی از اطالعاتتان  و اما مراحل ترک

 که دکتر ادامه حرف من رو گرفت و گفت :اونم مراحل جدایی که داره 
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 مثل:

 افسردگى  -افرادى که به یک باره مصرف کریستال را قطع مى کنند دچار عالئم زیر مى شوند: 

 عصبى، خونسردى و بى عالقگى، خواب طوالنى ، به هم ریختگى روحى، کم آوردن انرژى، 

 دستیابى به لذت ها، اضطراب  سراسیمگى، توانایى محدود در

 افرادى که کریستال مصرف مى کنند، مى گویند که نوع افسردگى بعد از مصرف این مخدر مانند 

 دیگر داروها نیست. نوعى ناتوانى و درماندگى و اختالل در الگوى خواب بر آنها حادث مى شود تا 

 مى کند جایى که توانایى انجام وظایف و کارهاى روزمره فرد را مختل

 پس بهتره حتما تو این مورد و ترک به کمپ ها مراجعه کنید 

 بعضی ها متاسفانه  خودشون واسه خودشون دکتر میشین و شروع به ترک میکنن 

 ولی روش های ترک هم سه تا روش هستش 

 ترک شیشه به روش ماتریکس

 DSTترک شیشه به روش دی اس تی 

 ترک شیشه با متادن درمانی

 که دکتر ادامه داد  حاال ما واسه هر بیماری با آزمایشات  مختلف میفهمیم که چه ساکت بودیم 

 درمانی براش مناسبه 

 ؟یاشار لبش رو گاز گرفت و گفت:چند روز طول میکشه 

 روزه ترک کردن بستگی به  30روزه یا  20روزه اما خیلی ها  45دکتر با مکث گفت:تهش 

 مقاومت خودت داره 

 د یاشار سر تکون دا

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

 بدترین روز عمرم بود 

 ای خدا 

 دلم واسش تنگ شده بالشم رو گار گرفتم تا بغضم نشکنه 
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 چرا این طوری شد 

 چرا نفهمیدم تا زود تر جلوش رو بگیرم 

 تند تند نفس کشیدم  اشکم در نیاد  با صدای آرش بر گشتم سمتش 

 یه لبخند تلخ زد و گفت:بر میگرده دیگه 

 دونی چند نفر بودن که بر یترکید زدم زیر گریه و با هق هق ریز گفتم :اگه چیزیش بشه مبغضم 

 نگشتن 

 تحمل نکردن زیر درمانش جون دادن 

 اگه بالیی سرش بیاد خودمو نمیبخشم

 آرش نشست روی زمین و گفت؛ هیچی  نمیشه 

 ت..تنها راهش برگشتن  عشقش 

 ش کیه .....م تو جام و گفتم؛ میدونی عشقستبا ضرب نش

 نگاهم کرد و سرش رو انداخت پایین 

 تم:با تو ام آرشفچی میدونست و نمیگفت  با حرص گ

 با زاری گفت :نمیتونم بگم

 ؟؟با تعجب گفتم:یعنی چی برای چی نمیتونی بگی 

 سرش  رو زد به دیوار و گفت:نمیشه بگم 

 -آرش 

 اگه میگفت چی میشد 

 پیش کش یاشار میکردتش یعنی دور شهرزاد رو خط میکشید یعنی 

 یعنی انقدر بخشنده بود 

 آیین اصرار به گفتن میکرد 

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم؛بگم چی کار میکنی 

 سر تکون داد و گفت:خوب معلومه برش میگردونم یاشار االن به یه هدف نیاز داره 
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 یه کسی که بهش تکیه کنه 

 به امید اون قوی باشه 

 نفس بکشه ...

 ه ...داغون نباش

 سرم رو گزاشتم روی دیوار 

 و شروع به گفتن کردم:گفتم نکن ، گفتم بده گفتم خیانت 

 گفت عشق خیانت حالیش نمیشه 

 گفت حتما خود آیین درکم میکنه 

 گفتم سهم تو نیست 

 گفت من مال خودم میکنمش

 عشق ، عشق ، عشق یه کلمه سه حرفی  که کل زندگی ما توش خالصه میشه 

 برادر ، دوست ، دختر ، پسر ... عشق خواهر ،

 ما جوون ها معنی عشق رو نمیدونیم 

 حس میکنیم یه اسباب بازی واسه وقت تنهایی هامون 

 ولی توش غرق میشیم

 آیین عشق پایان خوش نداره 

 هیچ وقت نداشته 

 آیین خالصه وار بگم داداش ، داداشت عاشق عشقت 

 فقط زمزمه چی آرومش رو شنیدم 

 م و ادامه دادم سر تکون داد

 آره شهرزاد تورو به خاطر یاشار پس زد 

 یاشار به خاطر شهرزاد  با تو بد شد 

 من میدونستم و در حق تو ظلم کردم 
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 طاها میدونست ولی بهت نگفت 

 نفهمیدم بچگی کردیم 

 دیدیم یاشار داره غرق میشه 

 درک نکردیم 

 گفتیم درست میشه 

 نشد 

 ل امتحانی که فکر میکردم  خراب میکنم ولی خوب ندادم میدونی فکر کردم هنوز بچم مث

 فکر میکردم زندگی مثل یه امتحان 

 ببخشید بد کردم بد کرد  بد کردیم در حقت 

 به آیین که آروم سرش رو تکون میداد نگاه کردم 

 سرش رو اورد باال 

 اشکاش صورتش رو خیس کرده بودن 

 ار شد پس عشق پنهون آشک :با صدای گرفته و بم گفت

 گرفت  ازلبش رو گ

 یه لبخند پر از غم زد و گفت:اون روز چقدر به مردی که شهرزاد رو داشت حسودی کردم 

 پس اون مرد داداش خودم بود

 آروم دستش رو گزاشت روی سرش که سریع بلند شدم و رفتم سمتش 

 دستش رو گرفتم و گفتم :چی شدی 

 آیینی آیین ..ه خوردم  داداشی خوبی 

 رش رو تکون داد  میگیرن اوت کرده بود آروم س

 یه آخ بلند گفت و سرش رو گزاشت روی بالش 

 با بغض گفتم:آیینم داداشی تورو قرآن غلط کردم گفتم 

 چرا انقدر احمق هستم چرا انقدر بدم  سریع از کوله پشتیش قرص هاش رو برداشنم  یه لیوان آب 
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 برداشتم 

 ض گفتم :پاشو بخور آیین رفتم سمت آیین  دستم میلرزید با بغ

 آروم ازم گرفت قرص رو خورد 

 شروع کردم به خودم فحش دادن 

 که آیین آروم گفت:آرش مگه تو چیکار کردی  تقصیر تو نیست که 

 حرفی نزدم و سرم رو روی پام گزاشتم 

 خدایا حداقل یکی از ما سه تا به عشقش برسه بزار اون یه نفر یاشار باشه 

 راضی  گوشیم زنگ خورد نگاهم رو بی حوصله دوختم به گوشی میدونم آیین هم 

 بابا بود 

 بغضم رو قورت دادم و دکمه اتصال رو زدم 

 صدای بابا تو گوشی پیچید 

 سالم آرش خوبی بابا

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم؛ خوبم مرسی بابا جان 

 شما خوبی مامان خوبه 

 بابا:آره خوبیم پسرم 

 ؟با _جانم کاریم داشتی با

 بابا:نه بابا زنگ زدم حال پسرم رو بپرسم بده 

 آروم یه نه زمزمه کردم 

 بعد از یه زره صحبت گوشی رو قطع کردم 

 -آرین 

 با دست روی فرمون ضرب گرفتم 

 آروم آروم اومد بارون 

 شدیم عاشق زدیم بیرون 
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 به قطرات روی شیشه ماشین نگاه میکردم 

 ه ایران اینا سرم رو برگدوندم و زل زدم به خون

 نفسم رو دادم بیرون 

 در خونه باز شد ایران اومد بیرون 

 در ماشین رو باز کرد و نشست 

 سالم دادم که در جواب سالمم ، سالم داد و گفت :خوبی 

 با خنده گفتم:به لطف شما بله فرمون رو چرخوندم و  کوچه رو دور زدم 

 دی دوساعته زل زدم به در خونتان  خانومم گوشه ابروم رو خاروندم و گفتم :دختر چیکار میکر

 یه خنده آروم کرد و گفت:غر نزن بابا و بعد با ناراحتی اضافه کرد 

 آرین بابا میگه تا وقتی مطمعن نشدم آیین داداشم باهاش حرف نزنم 

  ؟با مکث گفتم؛ اونوقت ددی گرام کی این حرف رو زد

 لبش رو گاز گرفت و گفت:یه هفته پیش 

 ؟باشه ،کدم و گفتم:من یه هفته بعد جوابت رو میدم  چپ نگاهش

 با حرص سویشرت تو دستش رو زد تو سرم 

 بار با آیین  صحبت کردم  2و گفت:تو ادم نمیشی من تو این دو هفته سر جم 

 االن تو این طوری حرف میزنی 

 یه بوق زدم تا ماشین جلوی بره کنار و گفتم:تو مسئولیتی در قبال حرف های 

 مادرت نداری پدر 

 تو فرزند اصلی نیستی 

 با دلخوری گفت:انقدر بب شعور نیستم که نمک بخورم نمک دون بشکنم 

 پدر مادر اصلیم نیستن ولی از پدر مادر اصلیم بیشتر دوستشون دارم 

 مجبور تا جواب آزمایش سر کنم 

 شنیدم یاشار رو برده کمپ 
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 سر تکون دادم و گفتم:خبر درست میرسه 

 انیت گفت؛ چته آرین با اعصب

 با خنده گفتم:هیچی به خدا حاال کجا بریم 

 شب آمدی  دنبالم  10.30دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:فرقی نداره بابا ساعت 

 انتظار داری جایی جز رستوران بریم 

 حرف حق جواب نداشت 

 نگاهش کردم که گفت:خوب بابا 

 نخور منو حاال برو 

 ت  رستوران سر تکون دادم و رفتم سم

 بعد از نیم ساعت رسیدیم ماشین رو نگه داشتم و رو به ایران گفتم؛ پیاده شو  رفتیم داخل که ایران 

 بدون اینکه نظر من رو بپرس رفت قسمت 

 فرنگی رستوران 

 نشستیم پشت یه میز 

 دستم رو بلند کردم و صدا زدم :گارسون 

 تاش رو داخل هم گره کرد و گفت:من پاستا گارسون اومد رو به  ایران گفتم :چی میخوری  دس

 میخوام 

 گارسون اضافه کرد و نوشیدنی 

 ایران با فکر گفت کوکتل لطفا

 ؟گارسون رو به من گفت :و شما 

 تا هم ساالد مخصوص بیارید  2با لبخند گفتم:منم همین هارو میخوام لطفا 

 یه حتما گفت و رفت 

 ؟فکر میکنی چجوری نه آیین رو ناراحت کنی رو به ایران تو فکر گفتم: داری به این 

 ؟نه خانوادت رو درست میگم 
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 ؟با حرص گفت:تو ذهن خونی بلدی 

 آروم خندیدم و گفتم:ای بگی نگی 

 هیچی نگفت و فقط با چشای 

 که ازشون آتیش میزد بیرون نگاهم میکرد 

 با ترس ساختگی گفتم:ببخشید جناب 

 شرمنده  بابا راه بیا با دل ما 

 ان خندید و چیزی نگفت ایر

 غذا هارو آوردن  بعد از تمام کردن غذا ها 

 از کتم جعبه مخمل قرمز رو درآوردم 

 آروم درش رو باز کردم 

 گرفتم سمت ایران و گفتم؛ خیلی دوست دارم 

 اندازه دریا 

 بی نهایت که هنوز به شمارش نرسیده 

 اندازه لبخند شیرین یه بچه 

 ادر واسه راه رفتن بچه شون اندازه خوشحالی یه پدر م

 اندازه ای که هیچ وقت تنهات 

 نزارم ...

 اندازه ای که تو شادی 

 کنارت باشم ...

 تو غم کنارت 

 باشم...

 اندازه  ماه ..

 خورشید ...
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 میدونی مثل ما میدرخشی..

 اندازه پهناوری اسمت ...

 دوست دارم 

 تا اوج  غرورم  نا اوج 

 زندگیم 

 تا همیشه ...

 ن  باش انقدر دوست دارم که هیچ وقت ترکت  نکنم مطمع

 ایران با بهت بهن زل زده بود 

 که ادامه دادم 

 ؟میدونی چرا رفتم پزشکی 

 میگفت ام  یمیخورد قم ولی نصفش  یادت وقتی سرماکی عالی

 بزرگ بشم خودم درستت میکنم 

 حاال اگه واقعیت پیدا کنه پزشک شدم 

 ولی اگه تو پیشم باشی 

 همه ای زخم های دنیا رو درمان میکنیم  با هم

 تو فقط با من باش 

 شهزاده قصه گویی من باش 

 یادته وقتی تب کردم به مامانم گفتی 

 بزارید قصه شهرزاد  رو واسش بخونم  خوابش ببره 

 االنم نیاز دارم به همون قصه 

 تا زنده بمونم 

 ونده بشه اما دوست دارم اون قصه با کمی تغیر به نام عشق برام خ

 باهام میمونی 
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 ایران با بهت گفت :من....

 ایران با بهت گفت:من .. نمیدونم ..چی ..بگم واقعا  آخه خیلی یه دفعه ای شد 

 آرین من بهت ... من بهت گفته بودم بزار  بعد از مشخص شدن آزمایش ها 

 ؟آنقدر عجله فکر کنم مناسب نباشه  کالفه گفتم :چرا نه چرا مناسب نیست 

 اصال اومد و زد  داداشت نبود 

 میخوای با آیین  ازدواج کنی 

 مسکوت نگاهم کرد  دستم رو کوبوندم روی میز و گفتم 

 دیوونه اون عاشق شهرزاد  اون جونش هم برای شهرزاد میده 

 بعد انتظار داری تورو به عنوان عشقش قبول کنه 

 براش بودی تو فقط به عنوان یه خواهر که هنوز هم چیزی معلوم نیست

 سال دارم جون میکنم واسه داشتنت  18لعنتی من 

 سال باز در شدم  18تو این 

 پدر شدم 

 عشقت شدم 

 ؟درک نمیکنی  چرا 

 ایران با گریه گفت:حرف من هم اینه 

 نمیدونم تو کی من هستی 

 داداشم ...

 پدرم..

 یا عشق..

 ه حس خواهر برادری بوده بدبخت د آخه لعنتی من اگه باهات باشم چهار روز بعد بفهمم حسم ی

 میشیم 

 هر دو بدبخت میشم من میشم مطلقه 
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 تو شکست خورده  درک کن

 با بغض گفتم :چی بگم چی میزاری واسه گفتن 

 من  اولویت دانشگاهم رو تبریز زدم واسه خاطر اینکه بیام اینجا 

 کاش وابسته نمیشید یم 

 تا بتونم راحت تر تصمیم بگیریم 

 کم  دادم  بیرون نفسم رو مح

 خیره شدم به جعبه قرمز حلقه روی میز 

 با دستم روی میز شکل های نا معلوم کشیدم 

 با صدای ایران سرم رو بلند کردم جعبه حلقه رو برداشت 

 دستم رو باز کرد و گزاشت کف دستم 

 آروم دستم رو نوازش کرد و گفت :بزار وایسا 

 بدونم چند ، چند هستم با خودم  بزار قول میدم بعد از جواب من نگفتم عاشق آیین من مفتم بزار فقط 

 آزمایش بهت جواب قطعی بدم 

 بی حوصله گفتم :قول نده که جواب بدی 

 بگو چند درصد جوابت مثبت 

 %  اگه قرارا بر انتخاب کسی واسه ازدواج باشه 99با لبخند گفت:فکر کن 

 اون تویی 

 مطمعن باش اینو 

 ه احتمالی هست % هم تو هر چیزی ی 1

 خندیدم 

 که اونم خندید 

 آروم دستش رو نوازش کردم و یه بوسه 

 و زمزمه کردم  آروم روی دست همانند گل برگش زدم
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 عشق اگه خوب باشه ، بد باشه ، تلخ باشه ، شیرین باشه 

 همه جوره چاکر شم 

 امیدوارم مال من بشی 

 اگرم نشدی آرزوم خوشبختی عشقم

 ه حرفی نزد یه لبخند زد و دیگ

 گارسون  رو صدا کردم و گفتم:صورت حساب لطفا

 سر تکون داد و بعد از چند دقیقه برگشت و صورت حسام رو راد 

 کیف پولم رو باز کردم و پول مورد نظر رو روی میز گزاشتم 

 بلند شدم از جام 

 رفتیم بیرون 

 در طی راه حرفی بینمان  زده نشد 

  دم خونه ایران اینا نگه داشتم

 پیاده شد و برگشت سمتم و گفت : شب خوبی 

 مرسی ، خداحافظ 

 آروم یه همین طور  زمزمه کردم 

 بعد از رفتن ایران به سمت خونه حرکت کردم 

 درصدی که ایران میگفت  99رفتم تو فکر با چه ذوقی اومدم دنبالش ا حاال شاید از اون 

 درصد امید داشته باشم  30من فقط 

 ت :ایرانی دختری نیست که با من باشه فشاد بابا راست گ

 بابا گفت :اون دختر تورو به عنوان  داداشت میدونه 

 آروم با مشت زدم روی فرمون چرا انقدر خونسردم 

 االن نباید داغون باشم 

 درصد دارم  99شاید هم امید به اون 
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 دم و رفتم سمت یعنی میشه یه روزی اسمش بره توی شناسنامم  ماشین رو تو پارکینگ  پارک کر

 خونه درو باز کردم و داخل شدم 

 بی حوصله کتم رو درآوردم و خودم رو روی کاناپه پرت کردم 

 و به دقیقه نکشید چشام بسته شد

***** 

 از شرکت زدم بیرون 

 یم رو گوشروی  یکی از صندلی ها نشستم ،  بود  رفتم سمت ایستگاه  اتوبوس و 6.5ساعت 

 نظر رو گرفتم   درآوردم  و شماره مورد

 چرا داشتم همیچین کاری میکردم  تبادل با عشقم 

 نفسم رو به سختی دادم بیرون و دکمه اتصال رو زدم 

 بعد از چند  بوق ص ای گوش نوازش داخل گوشی پیچید 

 چند بار الو گفت که بالخره آروم سالم دادم 

 جوری که فکر کنم نشنیده بود 

 ام یار بود که شنیداما مثل اینکه ای سری خدا با ه

 سالم داد و گفت:بفرمایید شما 

 از روی صندلی بلند شدم و گفتم:آیین هستم 

 شناختی ؟

 مکث کرد 

 بفرمایید  کاری دارید دستم روی پیشونیم قرار دادم و در ؟بله آقا آیین مگه میشه نشناسم  :و گفت 

 همون حال گفتم ؛ میخوام ببینمت 

 !البته اگه امکانش هست 

 نزد که فکر کردم قطع کرد  حرفی

 به همین خاطر گفتم: شهرزاد خانوم هستید 
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 ؟یه آره گفت و ادامه داد :چیکار ام داری 

 درباره یاشار با هاتون کار دارم  :و گفتماشکی که از گوشه چشم چکید رو پوک کردم 

 ؟یاشار  :با بهت گفت 

 اگه قرار حرف های که آرش گفت رو تکرار کنی 

 م  قطع کنم من وقت ندار

 ه نه وایستا ...نبه همین دلیلی سریع گفتم ؛ 

 صدای بیرون دادن نفسش اومد و گفت: بفرمایید 

 کالفه گفتم:باید ببینمت 

 صدای پوزخندش انقدر بلند بود که منم شنیدم 

 ؟ببین آیین نمیدونم جدیدا  چرا همه دوست دارن منو ببینن چیکار ام  داری :اما گفت

 فتم:بزار ببینمت  بهت بگم چه زری میخوام بزنمبا صدای بلند گ

 صدای آرومش به گوشم رسید 

 اکی کافی شاپ دم دانشگاه 

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم:اکی تا ربع ساعت دیگه اونجا 

 صدای باشه آرومش رو شنیدم 

 گوشی رو قطع  کردم 

 دستم رو بلند کردم  جلوی تاکسی

 وایستاد نشستم و گفتم:دربست لطفا 

 سر تکون داد 

 به شهرزاد فکر کردم چی میخواستم بگم بهش 

 به عشقم ...

 به کسی که با اون معنی عشق رو فهمیدم ...

 دستم رو گزاشتم روی  سرم 
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 با صدای مرده که گفت :رسیدیم آقا 

 پیاده شدم بی هوا شروع به راه رفتن کردم که با صدای مرده برگشتم 

 هویی آقا کرایه پس چی 

 زیر لب گفتم:شرمنده هواسم نبود  برگشتن و

 کیف پولم رو درآوردم و کرایه رو حساب کردم و باز ادامه داد 

 شرمنده 

 سر تکون داد راه افتادم سمت کافی شاپ 

 درو باز کردم  همه میز ها پر بود

 جز اون میزی که  وقتی به شهرزاد  ابراز عالقه کردم 

 نشستم روی صندلی نشسته بودیم  روش  با دلی ماالمال از غم 

 دستم رو روی میز قرارا دادم و یه بطری آب سفارش دادم یه 

 بعد از دقیقه گارسون  آورد آب رو 

 بطری از ش گرفتم و یه زره ازش  خوردم

 دقیقه  شهرزاد اومد  6با  5بالخره بعد از 

 بلند شدم  سالم داد  که در جوابش سالم دادم 

 اری نشست پشت میز که گفتم:چیزی میل د

 دست هاش رو تو هم گره زد و گفت:آیین ببین لطفا حرفت رو بزن

 نمودم چیزی بخورم پس لطفا سریع برو سر اصل مطلب 

 سر تکون دادم 

  ؟میشه برگردی پیش یاشار :و گفتم تکیه دادم به صندلی

 ؟با مکث گفت :چرا 

 یف رو دوست دارید حیف به خدا ح همدیگرا تعجب گفتم:چی چرا شهرزاد شما ب

 شهرزاد پرید وسط حرفم و گفت:منظورم این بود که چرا از عشقت به خاطر پسر عموت میگیری 
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 یادت که نرفته 

 به من ابراز عالقه کرده بودی 

  مرذرم به خاطر یاشار میگذاره میگ:دستم رو گزاشتم روی سرم که به شدت درد میکرد و گفتم 

 همه کسمسال که خانواده نداشتم شد  5میدونی چرا چون 

 روندم ذسال رو باهاش گ 5کسی که من اون  شد همه

 حاال وقتش من تالفی کنم 

 جای خوبی های یاشار 

 به خاطر داداشم میگزرم 

 من هنوز هم میگم خیلی دوست دارم دیوونه وار عاشقت هستم 

 ولی عشق دو طرفه خیلیی شیرین تر از عشق یک طرفه هستش 

  بگردم پیشش یاشار بهت نیاز داره

 درست بد کرد با خودش با تو 

 ولی دوست داره  منکر این نمیتونی بشی شهرزاد 

 پرید وسط حرفم و گفت:تو میگیری 

 ولی آیین من آدم گزشت نیستم 

 آیین من بهش گفته بودم که اگه اشتباه رفت بی راهه رفت 

 منم میرم 

 گفتم روزی که فکر یه کار اشتباه اومد تو سرش دور من رو خط بکشه 

 من دختری نیستم که به خاطر عشق دوباره بگردم 

 من از یه جا یه بار ضربه میخورم 

 و سری بعد اون ضربه رو تبدیل به تجربه میکنم 

 دیگه نمیزارم برای بار دوم بشه ضربه بشه شالق و روی بدنم فرود بیاد 

 من دیگه اون آدمی نیستم که یاشار  بهش تکیه کنه 
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 یعنی  دیگه نیستم 

 مانی زندگیم هم بهش میدادم یه ز

 جونم هم میدادم 

 ولی االن یاشار فقط شد یه خاطره 

 یه کسی که دیگه تو حال من وجود نداره 

 االن به عنوان فعل ماضی ازش یاد میبرم همین

 با نارحتی گفتم: 

 یعنی عشقتون لیاقت نداره یه برا دیگه بهش فرصت بدید 

 حیف به خدا حیف 

 زون گفت:خود تو بهترین پناه میشی واسه یاشار شهرزاد با لبخند لر

 کسی که از مهم ترین آدم زندگیش به خاطر پسر عموش 

 ره مهربون ترین قلب دنیا رو داره ذبگ

 آیین پاک بمون مثل تو االن کم پیدا میشه 

 فرصت عشق ما تمام شد 

 تاریخ انقضاء  عشق ما تا اینجا بود 

 من راضی هستم همین 

 راضی هستم که عاشق بودم 

 ولی این سری دوست دارم دوست داشتن رو بچشم 

 دوست دارم بدونم طعم دوست داشتن چجوریه که میگن 

 دوومش  بیشتر از عشق 

 تو هم سعی کن بار دیگه دوست داشتن یاد بگیری تا عاشق بودن 

 فقط نگاهش کردم که گفت ؛ ازم ناراحت نباش 

 من با یاشار دیگه نمیتونم 
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 ر دقیقه امکان داره بهم دروغ بگه عذابم میده فکر اینکه ه

 من آدم دوباره ه برگشتن نیستم آیین 

 سر تکون دادم و گفتم:پس امید وارم خوشبخت بشی 

 بهم نگاه کرد و گفت :تو هنوز به من عالقه داری 

 را تعجب بهش نگاه کردم 

 اگه بخوام دوست داشتن رو با تو بچشم بهم فرصت میدی  :که گفت 

 رد شده نگاهش کردم و حرفش رو پیش خودن تجزیه میکردم ....گشم های با چ

  ؟نگاهش کردم و زمزمه کردم ؛ چی میگی تو

 دستم رو تو دستش گرفت و گفت؛ با من باش 

 االن عشقم رفته پس ؟مگه نگفتی هر وقت بخوام با من میمونی  ؟مگه خودت بهم درخواست ندادی

 بمون 

 با تو تجربه کنم  االن میخوام دوست داشتن رو

 :لب های خشک شدم رو تکون دادم دستام رو از تو حصار دست هاش بیرون کشیدم و گفتم 

 ولی من به داداشم خیانت نمیکنم 

 ن داداشت نیست اون واست فداکاری نکرد تو چرا میکنی وبا پوزخند گفت؛ ا

 ی یاشار انتقام بگیر ازخر نیستم میخوای با من  :سر تکون دادم و گفتم

 وگرنه چشات داد میزنه جون رو واسه یاشار میدی 

 سرش رو تکون داد و گفت :نه اشتباه میکنی من دیگه به یاشار فکر نمیکنم 

 روی حرفم فکر کن 

 از جاش بلند شد و دوباره ادامه داد:این سری قول میدم 

 تو دوست داشتن اشتباه نکنم و مطمعن هستم با تو موفق میشم

 معنی نهسر تکون دادم به 

 و گفتم :من نمیتونم شهزاده دوست دارم ولی یاشار نابود میشه 
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 خم شد روی میز و گفت؛ من دوست دارم دوست داشتن رو با تو یاد بگیرم 

 بشو یه رسم توی زندگیم  یه رسوم که بهش پایبند بشم 

 من با تو اون چیزی که میخوام میشم آیین 

 زل زدم به چشای افسونگرش 

 کاش برگرده 

 اونی که عاشقم کرده

 ؟یکی تو دلم گفت :برگشته با پای خودش  پس چرا داری پسش میزنی 

 بلند شدم و با شهرزاد از کافی شاپ بیرون اومدیم 

 سرم رو بلند کردم بارون میبارید 

 خدایا چیکار کنم میخوای دیوونه بشم آره 

 از یه طرف عشقم از یه طرف داداشم 

 فظ سر تکون داد رو به شهرزاد گفتم ؛ خداحا

 شروع کردم به راه رفتن 

 قطعا االن هر کی بفهمه میگه خیلی بی عقلی اگه بری باهاش 

 ولی مگه عشق ، عاشق این چیز ها سرش میشه 

 نمیشه به والی علی که نمیشه 

 من داره سه سال میشه که این عشق رو تو وجودم ریشه دادم 

 راستی امروز چندم بود 

 کی به دنیا اومدم آره بهمن  تولدم هه  20

 سال پیش توی همچین زمان به دنیا اومدم  23نه نه شد  22

 اون شبم بابا میگفت بارون میومد

 تا به خودم اومدم خیس خالی شده بودم 

 یه تاکسی گرفتم رسیدم دم در دانشگاه رفتم باال 
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 و گوشیش با کلید باز کردم در اتاق رو وارد ش دم محمد طاها روی تخت بود آرش هم ت

 یه سالم آروم دادم 

 یه آرش گفت چی شد 

 بی حال گفتم؛ چی چی شد 

 کالفه گفت:شهرزاد 

 بی حوصله گفتم؛ چی شد قبل نکرد و با مکث گفتم:به من پیشنهاد دوستی داد 

 گوشی آرش از دستش افتاد زمین 

 ؟طاها نیم خیز شد و بلند گفت :چی

 و آرش هم با پوزخند  گفت:نه 

 ؟وونه شده باشه گفت :لعنتی این که انقدر دم از عشق میزد چی شد انگار که دی

 با بغض خودم رو پرت کردم روی تخت و گفتم؛خسته شدم کم آوردم 

 وسوسه شدن ازش 

 آروم زمزمه کرد چی 

 با مشت زدم روی تشک و گفتم:وسوسه شدم برم پیشش

 وسوسه شدم که قبول کنم 

 هنوز فکر پیشش هنوز میگم کاش بشه 

 میشد اگه با یاشار نبود  چی

 آرش انگار تازه هوسش بهم جمع شد که گفت:پاشو برو دوش بگیر مریض میشی 

 یه ولش کن گفتم و تیشرتم رو از تنم از درآوردم  لباس هام رو درآوردم و یه چیز دیگه پوشیدم رو 

 تخت دراز کشیدم که طاها گفت گرسنه نیستید 

 با آرش هم زمان گفتیم : نه

  ؟مد کنارم و گفت :میخوای چیکار کنیآرش او

 برگشتم سمتش و گفتم :آرش انقدر واسه به دست آوردنش سختی کشیدم 
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 که حاال وقتی خودش بهم میگه با هم باشیم 

  ؟پس یاشار چی :آرش پرید وسط حرفم و گفت

  ؟صدام رو بدم باال و گفتم:پس من چی

 ؟چرا همیشه یاشار 

 زاد  نگفت یه آیین بدبختی هم هست که جون میده واسه اون مگه یاشار  وقتی رفت سراغ شهر

 دختر اصال ..

 اصال یاشار از کجا میخواهد بفهمه 

 نمیخواد دختره دیگه نمیخواد با کسی بمونه که امکان برگشتش بازم به مواد هست 

 بفهم اینو خواهرم اگه بود میزدم تو دهنش و میگفتم بشینه سر جاش 

 ه  میده شهرزاد با یاشار بار دیگه باشه به نظر تو سبحان اجاز

 نمیده پس چرا من نرم جلو 

 وقتی میخواد دوست د شانکر با من تجربه کنه 

 آرش بد تر  از من صداش  رو انداخت رو سرش و گفت:احمق اون میخواد با تو از یاشار انتقام 

 بگیره 

 اذیتش کنه تو وسیله ای اون دختر جون میده واسه یاشار 

 عور دیدم عشق بازیشانمن بیش

 دیدم چجوری میرفت تو بغل یاشار 

 اونوقت االنم تو قبول میکنی 

 احمق حتی اگه می تو باشه تا آخر عمرم اگه باشه 

 جسمش فقط واسه تو میشه روحش فکرش پیش یاشار 

 میشه خیانت  بفهم اینو 

 نمیتونی زندگی کنی 

 دست دادنش رو نمیخورم نفسم رو دادم بیرون و گفتم؛ حداقل دیگه غصه از 
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 شرمنده خودم و قلبم نمیشم

 طاها اومد جلو و گفت؛ به من مربوط نیست ولی یه عنوان یا دوست 

 داداش لطمه میخوری ضربه میخوری 

 یاشار نابود میشه تو نشو 

 سرم رو به معنی نه تکون دادم شاید عشق کورم کرده بود 

 یه سنگ کافیست برای شکست یه شیشه !

 کافیست برای شکستن یه قلب ! یه جمله

 یه ثانیه کافیست برای عاشق شدن !

 یه دوست مثل تو کافیست برای تمام زندگی 

 یه خودم اومدم و گفتم:دوسش  دارم 

 حتی اگه واسه یه روز باشه دوست دارم مال من باشه 

 اگه به نامردی میخوام نامرد باشم 

 شهرزاد از اولش هم واسه من بود 

 رو کردم واسه رفتن شهزاده پیش یاشار  من تالش خودم

  !سال سختی زندگی کنم بفهمید 5نشد ولی حاال وقت منه که بعد از 

 آرش با لبخند تلخ گفت:امیدوارم به کام باشه 

 هیچی نگفتم طاها با تاسف سر تکون داد 

 رفتم از ساکم یه قرص برداشتم و با آب خوردم خدایا کمکم کن 

 کرده ولی تو کمکم کن خوب باشه باهام  من عاشق شدم شاید کورم

 خوش باشه 

 گوشیم رو برداشتم 

 شروع کردم به تایپ کردن 

 تنها بنایی که اگر بلرزد محکم تر می شود دل است 
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 و زیرش زدم دوست دارم اگه خواستی تصمیم امروز رو عملی کنی 

 همون کافی شاپ همیشگی  7فردا ساعت 

 دمچشام رو بستم و روی دکمه سند ز

 گوشیم رو گزاشتم روی سینم 

 که صداش بعد از چند دقیقه بلند شد 

 نمیدونم آخرش این قصه  چی بشه ولی دوست دارم با تو بودن رو تجربه کنم 

 میبینمت ....

 لبخند اومد روی لبم به سقف اتاق نگاه کردم 

 نخوابیدم  2تا ساعت 

 چشام رو بستم با  صدای زنگ گوشیم بیدار شدم 

 بود  7مالیدم به ساعت نگاه کردم  چشام رو

 بلند شدم سریع لباسام رو پوشیدم رفتم سمت شرکت 

 با اتوبوس رفتم سمت شرکتی که جدید توش کار میکردم 

 رفتم باال 

 نشستم پشت میز با کار ها سرگرم بودم ولی اصال حواسم جمع نبود 

 همه فکر و ذکرم پیش شهرزاد بود

 یش یاشار هم میرفتم یعنی واقعیت پیدا کرد باید پ

 بودم  بلند شدم کیفم رو برداشنم خداحافظی کردم و رفتم پایین  3بود امروز تا  3ساعت 

 یه تاکسی گرفتم و رفتم سمت کمپی که یاشار توش بستری بود 

 ماشین نگه داشت کرایه اش رو حساب کردم رفتم داخل 

 بیرون خیره شده بود  در اتاقش رو باز کردم نشسته بود روی تخت و از پنجره به

 آروم سالم دادم برگشت سمتم  و گفت :سالم 

 سر تکون دادم و گفتم :خوبی 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 261 

 

 بی میل گفت :بد نیستم 

 دیشب تولدت بود 

 یه آره ای آروم زمزمه  کردم 

 دست یاشار  رو گرفتم تو دستم  و گفتم:بابات زنگ زد 

 با ترس گفت :خوب 

 هم شدیم نفهمید خداروشکر یعنی تشخیص نداد که تو نیستی لبم رو دادم جلو و گفتم:هیچی دیگه تو

 خندید و گفت ؛ خوبه

 تا یه ساعت پیشش بودم 

 بود از کمپ زوم بیرون  5ساعت 

 یه کالس داشتم تو دانشگاه برم اونجا بعدشم برم کافی شام از ذوق نمیدونستم چیکار کنم 

 تا به خودم اومدم ساعت چجوری گزشت و   2انقدر هول بودم که نفهمیدم این 

 روی صندلی تو کافی شاپ نشسته بودم 

 بعد از چند دقیقه شهرزاد اومد بلند شدم و بهش زل زدم با لبخند سالم داد و نشست پشت میز 

 ؟نمیشینی :خیره اش شده بودم که با خنده گفت

 -آیین 

 سرم رو آروم تکون دادم و نشستم 

 ترس داشتم ساله اس 17نفسم باال نمیومد عین پسر های 

 آیین چته شبیه پسر های نوجوان شدی  :تلبم رو شروع به جویدن کردم که شهرزاد گف

 سرم رو انداختم پایین و بدون غرور گفتم :عاشقتم 

 پرید وسط حرفم و گفت:نباش

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:نباشه آیین دوسم داشته باش 

 من عشق نمیخوام دروغ 

 تم؛ راسته ولی کم میشه واقعیت دستش رو گرفتم و گف
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 من دارم خیانت میکنم االن فرقی بین من و یاشار نیست 

 ولی نمیتونم جلوی خودم وایستم جلوی قلبم شرمنده یاشار شدم 

 ولی شرمنده عشق و قلبم نمیشم 

 سر تکون داد  و گفت : تو بهتر از یاشاری معلوم 

 آروم لبخند زدم و حرفی نزدم 

 شهرزاد ادامه داد  من حرفی نزدم که

 چرا نارحتی خودت مگه این عشق رو نمیخواستی 

 سر تکون دادم و گفتم:شهرزاد  دارم به یاشار خیانت میکنم من یاشار داداشم دارم بهش خیانت 

 میکنم 

 ؟شهرزاد با نارحتی گفت:آیین میخوای چیکار کنی 

 دم حتی به قیمت از دست دادن سر تکون دادم و گفتم :فقط یه چیزی میدونم نمیخوام از دستت ب

 یاشار باشه 

 ولی تو قول بده تا آخر باشی 

 شهرزاد چشاش رو آروم باز و بسته کرد و گفت:قول میدم 

 ولی تو قول بده اشتباه تری وگرنه میشی وسام مثل یاشار 

 سرم رو به معن باشه تکون دادم

 -شهرزاد 

 داشتم چیکار میکردم 

 های معصوم آیین نگاه کردم خودم هم نمیدونستم  به چشم 

 من زندگیم رو با مرد رو به روم میسازم 

 میشه زندگیم میشم زندگیش 

 یاشار تمام شد 

 من زندگیم رو از این به بعد با رسم میسازم 
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 یه رسمی که میگه تو زندگیم فقط باید یاشار باشه 

 من اسم این عشق رو میزارم 

 د#آیینی_در_زندگی_شهرزا

 لند بشه قدم بزنیم رفتیم بیرون به آیین گفتم ب

 آروم دست آیین رو گرفتم 

  ؟چرا یاشار تو فکرم بود لعنتی  چرا فراموش نمیشه

 دوست داشتن تو اگه گناه باشه اشتباه باشه  آیین آروم در گوشم گفت :

 حتی اگه براش تا پای چوب دار برم 

 سر باالی دارم باشه 

 بازم میگم که تمام وجودمی

 زیدم لیاقت انقدر احساسات رو داشتم بع خودم لر

 لیاقتت  خیانت آیین به یاشار رو داشتم 

 لیاقت خوب بودن  این پسر رو داشتم  من یه دیوونم اگه باشی زنده میمونه

 دستم رو آورم فشار داد 

 میدونستم تو فکرش چی میگزره 

 ولی من دور یاشار رو خط قرمز کشیدم 

 سبحان دعوام کرد 

 رد معصومه قهر ک

 ریحانه نصیحت کرد ولی گوش ندادم 

 دستم رو گزاشتم روی قلبم 

 مهم این بود که میگفت برو سمت آیین 

 آیین هستش که میتونه باهات باشه 

 رک و راست باشه دروغ نگه 
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 با اونه که میتونم دوست داشتن رو حس کنم 

 سرم رو سمت باال گرفتم 

 اگه اون باال نشستی نگاهمون میکنی 

 ن از یاشار فقط خاطره بمون و حالم با آیین ساخته بشه کمکم ک

 -آرش

 دستم رو گزاشتم روی صورتم

 )) آرش به نظرت بابام منو به تو میده 

 با خنده گفتم:از خداش هم باشه پسر به این خوبی 

 یه ایشش گفت و ادامه داد:خیلی هم دلت بخواد آقایی 

 قهقهم بلند شد و بغلش کردم 

 اگرم ای تنش گرم شدم  تو سرمای زمستان

 دستم رو روی لبش کشیدم و گفتم:انقدر شیرین نباش میخورمت ها 

 لپش گل انداخت و گفت:زشته آرش 

 تم ؛ زشت یه چیز دیگس عسل جان فبا نیش باز گ

 ت:اوال هانی نه عسل بعدشم فبا حرص برگشت سمتم و گ

 تو چرا انقدر منحرفی بی ادب بهن ادب یاد ندادن 

 تکون دادم و گفتم:چرا عزیزم یادم دادن  با ذوق سر

 منتها یاد دادن جایی دیگه ای ادب داشته باشم 

 با حرص بلند شد یه گلوله برف از روی زمین برداشت 

 وتا به خودم بیاد صورتم یخ زد با داد گفتم:هایی میکشمت 

 بلند شدم که پام سر خورد  و پرت شدم توی برف 

 صدای خنده هانی بلند شد 

 م درد گرفته بود خواستم بشینم که یه آخ گفتم کمر
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 با نگرانی اوند سمتم و گفت خوبی 

 با بدجنسی دستم رو پر برف کردم و کوبیدم به صورتش 

 صدای جیغ جیغش سکوت خلوت  فضای پارک رو شکست 

 از پشت بغلش کردم همون طور نشسته و گفتم ؛ آخه عسل من 

 ردنش  و یه گاز کوچولو گرفتمبدون تو چیکار کنم سرم رو کردم تو گ

 سرش رو انداخت پایین و من دوق مرگ شدم از اینکه اعتراض  نکرد 

 بلند شدم اونم بلندش کردم 

 دستم رو دورش حلقه کردم 

 که اونم دستش رو دور من حلقه کرد 

 پیشونیش رو بوسیدم 

 بشه خانوم خونم زل زدم به لب های خوش رنگش  هیچ وقت مرز هارو رد نمیکنم تا زمانی که 

 با خنده ملیح بینیش رو زد به بینیم با دستم روی لپ های قرمزش رو نوازش کردم 

 انقدر دوسش داشتم که به خاطرش دنیا رو نابود میکردم 

 هانی من تنها زن زندگیم  بود ((

 با صدای طاها به خودم اومدم 

  ؟_.آرش چرا گریه میکنی

 دست کشیدم روی گونم  خیس بود 

 دستم رو گرفت و گفت:بسه آرش فراموشش کن  طاها

 صدای هق هقم بلند شد و گفتم: دارم میمیرم طاها دلم واسش تنگ شده

 ؟طاها من چیکار کردم 

 من به زندگیم شک کردم طاها وقتی میبینم کنار یکی دیگس آتیش میگیرم 

 طاها وقتی میبینم بچه کس دیگه ای رو بغل کرده 

 نفسم میره 
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 یگه دارم ابروش رو میبرم طاها بابام م

 ولی دوسش دارم 

 از وقتی فهمیدم اومده تبریز 

 راست میگن دنیا کوچیکه 

 اعصابم بهم ریخت دکترم میگه باید دوباره قرص خوردن هام رو شروع کنم 

 طاها سرش رو برگدوند سمت دیوار و من قطره اشکی که از چشمش چکید رو دیدم 

 سال 3خوام ترحم چند سال گزشت و داد زدم :لعنتی ترحم نکن نمی

 طاها بغلم  کرد و گفت:بسه آرش اون داره زندگیش رو میکنه 

 بچه داره شوهر داره فکر کردن به ناموس کس دیگه نگاهم حکم زدم روی پام و گفتم؛ ناموس من 

 بود 

 طاها با اخم گفت:مادر بچه کس دیگه ای 

 با داد گفتم:قرار بود بشه مادر بچه من 

 د بشه خانوم خونه من قرار بو

 قرار بود بشه همراه همیشگیم 

 من بد کردم وگرنه اون همراه همیشگی بود 

 ت:برو پیش دکترت حالت بده آرش فش رو به عالمت تاسف تکون داد و گطاها سر

 این طوری پیش بره حرفی نزدم راست میگفت 

 از وقتی دیدمش کنار شوهرش 

 خندش رو دیدم نابود شدم 

 بهم ریخت  اعصابم باز

 نفسم رو دادم بیرون

 در اتاق زده شد  

 که طاها گفت:برو دست شویی صورتت رو بشور آیین نزار بفهمه اون به حد کافی درد داره 
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 دیگه به درد هاش اضافه نشه 

 بلند شدم رفتم دست شویی به صورتم  آب زدم 

 د سرم گیج میرفت دیوار رو گرفتم  تا حالم خوب بشه صدایی آیین میوم

 خوشحال بود معلوم بود به عشقش رسیده 

 سرم رو تکون دادم و از دست شویی دراومدم 

 رو به آیین سالم دادم 

 که با لبخند جوابم رو داد 

 گوشیم زنگ خورد مامان بود 

 با حرص دکمه اتصال رو زدم و با یه ببخشید از خوابگاه زدم بیرون 

 که صدای عصبانی مامان تو گوشی پچید

 از دست تو  چیکار کنم  _پسر من

 ؟شوهر داره آرش بفهم  میری دم خونشون که چی بشه 

 ی از دهنش دراومده گفته بهمون چدختره  به مادرش گفته م زنگ زده هر 

 تو کی آدم میشی فرستادیم درس بخونی اونجا هم دست بر نمیداری 

 یادت چه حرف های بر فرض دنبال همین عشقت زدی 

 کردی که دیر شده بود  وقتی فهمیدی اشتباه

 شما از بچگی به اسم هم خونده شده بودید ولی نشد 

 بفهم آرش  باره دیگه زنگ بزنن به بابات حرفی بزنن به خدا من کاری نمیکنم 

 به سختی گفتم:مامان دخترش خیلی خوشگل بود 

 قرار بود زن من بشه 

 ت کردی صدای هق هق مامان بلند شد و گفت:الهی دورت بگردم آرش  خود

 حاال داری نابود میکین خودت رو بسه دیگه 

 سال واسه کس دیگه ای  2ناموس کس دیگه ای پسرم 
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 آرشم حالت بد میشه ها 

 دوباره باید قرص بخوری بیا از خیر این دختر بگزره 

 خودم بهترین هاش رو واست میگیرم 

 دیگه نرو دم خونشون  دیگع نرو ببینش 

 افرین پسرم 

 مامان دلم واسش تنگ شده با مکث گفتم:

 چیکار کنم  نمیتونم  وقتی دیدمش دوباره همه کارهام خاطره هامون یادم اومد 

 ت:آرش برو پیش دکترت حالت بد شده فشدم که مامان بعد از چند ثانیه گساکت 

 خیلی وقت بود این طوری بهش فکر نمیکردی برو پسرم افرین

 کردم  لبم رو گاز گرفتم و اروم یه باشه زمزمه

 بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم  سرم رو تکیه  دادم به دیوار و به رو به رو خیره شدم 

 ماشین ها با سرعت تو رفت آمد بودن 

 یعنی االن خوشحال 

 داره حتما با شوهر بچش شام میخوره 

 نشستم روی زمین سرد 

 ای خدا 

 و بلند کردم دارم دیوونه میشم  سرم رو گرفتم  با صدای طاها سرم ر

 عصبی گفت دیوونه نشستی رو زمین سرد که جی بشه 

 آرش فردا میری پیش دکترت وگرنه خودم میکشمت

 داری چیکار میکنی با خودت 

 مامانت چی گفت 

 با بغض گفتم:که نرم از دور ببینمش دیدتم به خانوادش گفته 

 اونام زنگ زدن به مامانم 
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 خدا  پس کجا رفت اونی که لبخند  ور آرش بخند تو :سردم رو تو دست گرمش گرفت و گفت دست

 از روی لبش پاک نمیشد 

 بلند شدم 

 سرم گیج رفت که  طاها بازوم رو گرفت 

  ؟رفتیم باال که آیین با شک گفت:خوبی تو چرا انقدر رنگت پریده

 ره حالش بده ذت:چیزی نیست یه فبا صدای لرزون گطاها 

 اال حالت خوبهآیین سر تکون داد و ادامه داد:ح

 سرم رو تکون دادم و با صدای گرفته گفتم:خوبم 

 لبخند زد و حرفی نزد 

 نشستم روی تخت 

  ؟که طاها گفت:آیین چه خبر

 آیین هم با مکث گفت:چی خبر باشه  با شهرزاد 

 طاها پرید وسط حرفش و گفت:دوست شدی 

 سرش رو انداخت پایین و به معنی آره تکون داد 

 با هم  بمونن  کاش حداقل اینا

 حالت تهوع گرفتم بلند شدم دوییدم سمت دستشویی 

 و هر چی خورده یا نخورده باال آوردم

 ت؛ خوبی آرش فطاها درو زد و گ

 حرفی نزدم که صدای دادش بلند شد 

 دستشویی دراومدم و کالفه رو به طاها گفتم:خوبم  ازصورتم رو شستم و 

 به خدا خوبم 

 حرفی نزد  طاها نگران نگاهم کرد و

 دست کشیدم روی صورتم و گفتم:یاشار خوب بود 
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 سرش رو تکون داد وگفت؛ آره خوب بود 

 هنوز دوروزه  چیزی معلوم نمیشه که

 لبخند زدم و حرفی نزدم 

 ماه بعد.. 1

 -ایران 

 با استرس  دستم رو کردم تو دهنم که آرین با خنده گفت :نکن کوچولو پدر اون انگشتت  رو 

 درآوردی 

 ؟کالفه گفتم :چرا  زنگ نمیزنه 

 آرین دستم رو گرفتم تو دستش و گفت:میزنه عجول خانوم 

 راستی میدونی فردا یاشار هم مرخص میشه

 پشت چشم نازک کردم و گفتم:سعی نکن حواسم رو پرت کنی 

 زل زد  بهم که با حرص گفتم:آرین نگاه 

 که آدمه حرفم با صدای گوشی قطع شد 

 وشیم که صدای خنده آرین بلند شد هجوم بردم سمت  گ

 آیین بود 

 نگران گفتم :الو سالم خوبی 

 ؟چی شد ایین جواب چیه 

 صدای ناراحتش چنگ به دلم انداخت 

 _ایران 

 با حرص گفتم:چیه خوب بگو دیگه 

 بازم اسم رو صدا زد که گفتم :ای مرض ایران 

 چی شد جواب آیین 

 آروم یه متاسفم زمزمه کرد 
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 ؟گفتم:یعنی چی که با جیغ 

 نه نه نه 

 تو یه ثانیه همه ای آرزو هام رو سرم آوار شد 

 آرین با نگرانی گفت چی شده 

 صدای دادم بلند شد 

 آرین چرا متاسف چرا متاسف

 با صدای خنده آیین دست از جیغ داد برداشتم و گفتم:

 چرا میخندی نکنه خوشحالی خواهرت نیستم 

 تاسفانه متاسفانه آیین صداش رو کلفت کرد و گفت:م

 با ید تا آخر عمرم ... خواهری مثل تورو تحمل کنم 

 ؟دوباره صدای جیغم بلند شد و داد گفتم:مثبت بود 

 با خنده گفت:بله بنده خواهر دار شدم 

 با ذوق پریدم بغل آرین و گفتم:داداشم آرین آیین داداشم 

 آرین روی موهام رو بوسید و گفت؛ خداروشکر 

 دم اومده باشه یهو انگار یا

 با جیغ جیغ گفتم:ایکبیری زشت ، خپل ، بیشعور 

 واسه چی میگی متاسفم 

 آیین با حالت زاری گفت :متاسفم واسه خودم که باید یه عمر تحملت کنم 

 تویی جیغ جیغ رو کی میخواد نگه داره اخه

 یه ایشش گفتم و ادامه دادم:فعال که یکی کنارم نشسته که 

 میکشه تا بخوام نازم رو 

 حاجی جان 

 با خنده گفت :تور روحت بچه صدای خنده دخترونه اومد 
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 که گفتم:شهرزاد پیشته؟

 :یه آره گفت و خواست ادامه حرفش رو بزنه صدای شهرزاد تو گوشی پیچید 

 تبریک میگم ایران جوننن 

 یه داداشی مثل این عتیقه نصیبت شده 

 یغ جیغش سر آیین صدای آخ شهزاده بلند شد و بعد از اون صدای ج

 که فهمیدم آیین نیشکون گرفتتش 

 با خنده گفتم:هویی آیین عروس مارو اذیت نکن ببینم 

 آیین که انگار قند تو دلش آب شده گفت :ای به چشم عروس شما رو چشم ما جا داره 

 با اون ایکبیری کنارت حاضر باشید 

 شب آدرس یه رستوران رو میدم بیاید اون جا

 ت شدنم رو بدم و تا خواستم جیغ جیغ کنم قطع کرد شیرینی  بدبخ

 گوشیو انداختم روی تخت و دوباره خودم رو تو آغوش آرین پنهان کردم 

 روی گونم رو نوازش کرد و زیر گوشم گفت :حاال میتونم جواب دلخواهم رو بگیرم 

 با شیطنت روی بینیش زدم و گفتم:بعدا آقاهه 

 ت:، از دست تو با بدبختی سرش رو تکون داد و گف

 من موهام سفید شد 

 در حالی که از کمدم مانتو هام رو در میاوردم  گفتم :من که نمیبینم 

 حاال اونارو ول کن کدون قشنگ واسه امشب 

 از روی صندلی بلند شد 

 دونه دونه مانتو هام رو دید یه مانتوی آبی نفتی درآورد و گفت :با ست سفید قشنگ میشه 

 سینش و گفتم:نصف قشنگی لباسم به ست بودنش با تو دست گزاشتم روی 

 یه لحظه حس کردم که قلبش حرکت نمیکنه 

 دستم رو روی دستش قرار دادم و گفتم :
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 دوست داری جواب دلخواهت چی باشه 

 مانتو رو گزاشت روی تخت و دستش رو دور کمرم حلقه کرد 

 شی موهام رو زد کنار و گفت:دوس دارم تا آخر عمر همه چیم ب

 هم نفسم ..

 خورشید واسه طلوع زندگیم ..

 آب واسه ادامه حیاطم..

 همراز. .

 غم خوار ...

 بهترین پناهگاه ..

 شونه ای که هر وقت خواستم بتونم واسش از غم هام بگم 

 میشه همه چیزم...همه کسم

  -آرین

 محکم تر دستم رو دور کمرش حلقه کردم به بوسه آروم زیر گلوش زدم 

 ش ادامه دادم ..و زیر گوش

 وقتی که تو را دیدم بذر عشق در دلم کاشته شد ....

 با محبت آن را آبیاری کردم ...

 و با لطافت آن را نورانی کردم ...

 و اینک عشقت در ...قلبم سر به فلک ...کشیده 

 و جوانه های خاطره را ..

 به میوه های آرزو سپرده ...

 ینم ...من با دستان انتظار میوه هایت را میچ

 و لبریز از امید فریاد میکشم ..

 تک در خت عشق ...
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 امید و آرزوی من ...

 به زندگیم طلوعی دوباره بده ...

 به قلبم ضربان برای تنفس بده ...

 و به عشقم ثمره ای برای با ارزش بودن ...

 دوستت دارم ...

 با تمام احساسم بهش گفتم 

 ریختم با تمام وجودم عاشقانه هایم رو به پاش 

 و اگر حتی برای یه ثانیه 

 درنگی در عشقم بکنه 

 نا امید میشم از حسی که شاید نسبت به من داشته باشه 

 شهرزاد اومد حرف بزنه در اتاق باز شد 

 سریع ولش کردم و خیره باباش شدم 

 لبم گاز گرفتم و دعا کردم نفهمیده باشه 

 ایش ایران باباش  خیره نگاهمون کرد و گفت :چی شد جواب آزم

 ایران لب گزید و گفت:مثبت بود داداشم 

 بابا لبخند اوند روی لبش و گفت:خوبه خوبه مبارک باشه 

 آروم یه مرسی گفتم 

 بود  2به ساعت نگاه کردم تازه 

 به آرین نگاه کردم که خودش رو انداخت روی تخت و گفت :شهرزاد 

 منو دق دادی تو 

  یه لبخند ملیح زدم و روم برگدوندم

 صدای نفسش رو شنیدم 

 آره آقا دق میدم بعد جواب میدم
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 نشستم پشت میز 

 ره آرایش کردم ذیه 

 بلند شوم دس به کمر رو به آرین گفتم :برو بیرون لباس عوض کنم به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 واال تازه ساعت دو ها 

 با ایشش گفتم :حوصله سر رفته منو میبری بیرون حاال هم برو بیرون 

 فت بیرون ر

 یه شلوار سفید پوشیدم 

 با یه شومیز سفید با خط های آبی یه مانتو کتی آبی از روش پوشیدم و یه روسری خط دار آبی و 

 با پاشنه های آبی م سفید سرم کرد

 یه ساعت سفید انداختم دور دستم و رفتم بیرون آرین یه سوت کشید و گفت:جان چی شدی تو

 -آیین 

 با جیغ گفت 

 دم باش ایین آ

 لبم رو غنچه کردم و گفتم:خوب ببخشید بچه زدن نداره که 

 روز مونده به عید خیر سرت آوندی کمکم من این جارو  10دست به کمر گفت :از بچه بد تری 

 تمیز تحویل ننم ندم تورو بیچاره میکنم ها 

 نوکرت که نیستم  مبا ناله گفتم:بابا من دوست پسرت

 میر میکنی وگرنه جرت میدم ت با چشای ریز شده گفت:آیین

 با ناله گفتم :چشم

 نگاه چه مظلوم فقط ازم بیگاری بکش قهقهش رفت هوا و گفت:حقت زورم به اون پسر عموت 

 آدم میکنم  ونمی رسید  تور

 بله بازم یاشار  :با حرص گفتم

 روم رو برگدوندم میز رو جا به جا کردم 
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 اومدم بگردم که خوردم به شهرزاد 

 های مظلوم گفت :قصد بدی نداشتم به خدا چرا ناراحت میشی  با چشم

 موهای خوش رنگش رو زدم پشت گوشش و گفتم:تو واسه من همه چیزی آدم که از دست همه 

 چیزش ناراحت نمیشه 

 خندید و گفت :بیا این جارو دستمال بکشیم 

 نشستم زمین رو رو دستمال  کشیدیم 

 که گوشی شهرزاد زنگ خورد 

 د اومد بلند بشه که گفتم :وایستا من میارم بلند شدم ناله کر

 رفتم سمت گوشیش برش داشتم آوردم دادم دستش که با لبخند مرسی گفت و ادامه داد :سبحان 

 در حالی که میرفتم سمت اشپر خونشون 

 گفتم:بگو بیاد امروز با ما

 سر تکون دادم 

 -شهرزاد

 اد که گفت باشه شروع به صحبت با سبحان کردم آخرشم گفتم بی

 گوشی رو قطع کردم و به آیین که  داشت  زمین رو دستمال میکشید خیره شدم 

 ر داشت و تنبیه کرده بود چون ازش قایم کردم باید با آیین کل خونه به بمامان از دوستیم با آیین خ

 تمیز کنیم  این بزرگی رو

 آیین یه آخ گفت و بلند شد 

 تو بودنم تاوانی داره ها  به من خیره شد و ادامه داد:با

 یه خنده بلند کردم و گفتم:سبحان گفت داره میاد کمکمون 

 آیین سر تکون داد و گفت :فردا یاشار مرخص میشه 

 ؟زل زدم تو چشم های شکالتیش و گفتم:چیکار کنم

 غمگین گفن:یعنی دیگه دوسش نداری 
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 ی کمرنگ تو این یه ماه آیین جایی نمیدونم داشتم دروغ چرا آره داشتم ولی کمرنگ شده بود خیلی

 این دوسال تو دلم جا باز کرده وبد 

 با مهربونیش با هرز نرفتن چشم هاش با آقا بودنش 

 یاشار هم هرز نمیرفت ولی آیین داشتنش یه چیز دیگه هستش 

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:دروغ نمیگم بهت دارم دوسش دارم ولی خیلی کمرنگ شده جوری که 

 ه ماه دیگه از بین نمیگم میره چون عشق بود ولی میشه یه نقطه خیلی ریز گوشه قلبم نقطه ای تا ی

 که دیگه جزو حال به حساب نمیاد میره 

 تو ماضی میشه خاطره 

 من االن تورو دارم پسری که با بودن کنارش به خودم افتخار میکنم

 خودم رو تو آغوشش پنهان کردم 

 :دوست دارم بهترین رویام دست کشید روی موهام و گفت

 به ساعت بعد سبحان اومد تا عصر خونه رو تمیز کردیم

 بود نگاه کردم و گفتم:بریم حاظر بشیم  7به ساعت که 

 آیین سد تکون داد 

 رفتم باال یه ست سیاه و سفید زدم 

 اومدم بیرون آیین هم یه آستین کوتاه سفید با شلوار و سویشرت سیاه پوشیده بود 

 که طبق معمول سیاه سبحان 

 من موندم این داداشم چی تو ابن رنگ سیاه میبینه بت ماشین سبحان رفتیم 

 دم رستوران نگه داشتیم 

 رفتیم داخل آرین و ایران هم اومده بودن ایران دویید سمت آیین 

 تا آیین به خودش بیادپمرید بغلش و گفت:ای جانم 

 داداش داشتن بهترین حس دنیا هستش 

 ه آیین رو چلوند..و دوبار
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 آرین اوند کنار ایران و گفت:زشته دختر 

 ایران پشت چشم نازک کرد و گفت:

 هوی آقای دکتر حواست باشه ها یه جواب پیش من داری 

 که به پا نه نباشه آرین کالفه گفت:دق ام دادی منو 

 اریانا با من این کار هارو نکرده بود که تو کردی 

 که آیین گفت : ایی خندید نشستیم پشت میز

 آرین ناموسا از چیه این خوشت اومده 

 آیین دستش رو انداخت دور کمر ایران و گفت:ایران واسه من خود زندگی 

 آیین با ابروی باالی رفته نگاهشون کرد 

 و من به این فکر کردم که ایران چقدر باید بی لیاقت باشه 

 اگه عشق تو چشم های آرین نبینه 

 چیزی نگفت و به میز خیره شد   ایران با حرف آرین

 رفتم تو فکر فردا یاشار مرخص میشد 

 آیین دستش رو دور گردنم حلقه کرد 

 یه چیزی مثل غده تو گلوم ، گیر کرد..

 یاد یاشار افتادم ..

 شوخی هاش..

 عشق ورزیدنش ..

 اما آیین فرق داشت 

 به نیم رخ مردونش خیره شدم 

 مهربون بود ..

 اشت هر جوره هوام رو د

 آیین مرد بود ...
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 مرد من ..

 اما یکی بهم نهیب شد پس یاشار چی 

 کم واست گزاشت ...

 با حس دست یکی روی دستم سرم رو باال آوردم ایران بود 

 آروم لب زد چی شده 

 سرم رو به معنی نه تکون دادم 

 که ایران رو به آرین گفن:پاشو بشین پیش آیین 

 آیین با اخم گفت:واسه چی 

 ن با اخم گفت:چیز خاصی نیست میخوایم صحبت کنیم ایرا

 سر تکون داد و حرفی نزد 

 جام رو با آرین عوض کردم که ایران گفت:چی شده عزیزم 

 ایران با بهت گفت :از چی 

 آروم هق زدم 

 از برگشتن یاشار از اینکه آیین رو اذیت کنه 

 از اینکه نزاره زندگی کنم 

 میتونستم با کسی که بهم دروغ گفته بسازم ایران یاشار بد نبود ولی من ن

 ایران لب زد حق میدم بهت

 ناراحت نباش آیین نمیزاره زندگیتون آسیب ببینه ..

 آیین گفت:ساعت تازه هشت نیم از االن بریم خونه چیکار 

 بریم بیرون 

 آرین دستش رو گزاشت روی میز و گفت : بریم شهره بازی 

 سبحان با خنده گفت:مگه بچه ایم

 آرین با اخم گفت؛ ببخشد حاجی ترن رو بچه سوار میشه مگه 
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 ساله سوار نمیشه  26سبحان گفت؛ هر چی هم سوار بشه پسر 

 سالش سوار میشه  60آیین کالفه گفت:زر نزن سبحان یارو 

 سبحان با خنده گفت:من تسلیم 

 بریم هر جا میرید 

 با ذوق گفتم:بریم باغالر باقی 

 بلند شد همه موافقت کردن آیین

 که سبحان گفت:بزار من حساب کنم  

 آیین با خنده گفت:بشین بینم جایی که مرد هست زن دست تو جیبش نمیکنه 

 سبحان با حرص گفت:بنده زنم 

 آیین با خنده نگاهش کرد و گفت:کمم نداری 

 سبحان با حرص نگاهش کرد و گفت:برو برو از جلوی چشام دور شو نبینمت اصال 

 گزاشت روی چشم هاش و گفت:به روی چشم  آیین دستش رو

 و رفت سمت پیشخوان بعل از حساب کردن 

 همه با هم دراومدیم ایران نزاشت با آیین برم آرین رو شوت کرد تو ماشین پسرا 

 با هم سوار ماشین شدیم

 ایران گفت:با پیشتاز چطوری 

 نگاهش کردم که گفت :علی پیشتاز چطوری 

 ایی تو جقدر خنگی آهنگ گنگ نگاهش کردم که گفت:و

 ناموسا این آیین عاشق چیه تو خنگ شده

 با ابروی باال و تمسخر گفتم :همون جوری که آرین عاشق تو شده آیین هم عاشق من شده 

 ادام  رو درآورد درآورد و گفت:ایشش برو بابا 

 بعدشم من هنوز معلوم نیست به اریی جواب مثبت بدم یا نه 

 ست داره از چشم هاش معلومه اذیتش نکن با تاسف گفتم:خیلی دو
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 بی اعتنا گفت:مگه تو یاشار اذیت نکردی 

 با تعجب گفتم:تو طرف کی یاشار یا آیین 

 لباش رو فشرد و گفت:من طرف حقم و به نظرم اون حق یاشار 

 تو عشق یاشار بودی 

 سر این موضوع آیین خیانت کرد و نباید این کارو میکرد خودشم میدونه من خیلیی دعوا کردم 

 باهاش 

 با ناراحتی گفتم:خیانت اصلی رو یاشار کرد 

 ایران صداش رو برد باال و گفت:هر چقدرم خیانت کنه 

 آیین حق نداشت با عشق پسر عموش رو هم بریزه 

 با بغض گفتم:این نامردی این یاشار بود وقتی با من بود زجر کشیدن آیین رو دید 

 ش من تا منو برگدونهتو اصال میدونی آیین اومد پی

 پیش یاشار نه نمیدونی درک نکردی 

 وقتی گفت :بگرد پیش یار من به خاطر پسر عموم ازت گذشتم 

 ندیدی لرزش دستاش رو این تویی که با بی رحمی آیین رو قضاوت میکنی 

 ش من تو یه ماه میدونی چقدر آیین رو دوست دارم که اگه یه ماه دیگه بگزره مطمعنن یاشار فرامو

 میشه

 ایران با بغض گفت:اما یاشار نابود میشه 

 حرفی نزدم 

  ��و به آهنگ  گوش دادم 

 حاال که رفتی و دیگه دل کندی و جدا شدی

 حاال که دیگه واسه من رفیق نیمه راه شدی

 نگاه ابریمو ببین بارون داره چشمای من یه 

 بغضی که باز واسه تو نشسته تو صدای من
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 ین عشق بی واسطه آتیش این رابطه رو ا

 رو چجوری خاموش بکنم؟بگو تو این روزای 

 شوم تویی که نیستی روبه روم چطور فراموش 

 بکنم؟ بگو حاال بدون تو با خاطرات مشترک 

 چه جوری من سر بکنم؟ بگو که من رفتنتو 

 با این دل پر از ترک چجوری باور بکنم؟ از 

 من و دلتنگی من راهی به اون چشمات 

 ونم این عشق واسه تو اون که نیست مید

 دلت میخواست نیست

 آروم زیر لب زمزمه کردم این عشق بی واسطه 

 با صدای ایران به خودم اومدم که گفت :پیاده شو 

 پیاده شدم 

 با هم شروع به راه رفتن کردیم 

 هیچ کس نیست اومدید  یه ندا بدید بقیه رو بزارم

 ید آیین رو به بچه ها گفت :سفینه سوار میش

 همه اکی دادن 

 بچه ها همه پول بلیط هاشون رو دادن آیین رنگش پریده بود 

 ؟دستش رو گرفتم و گفتن:خوبی تو  وشتش راه افتادم پرفت بلیط بخره که 

 بی حال نگاهم کرد لباش سفید شده بود 

 دستش رو تکون دادم و گفتم:چته تو آیین 

 حرفی نزد و زمزمه کرد خوبم 

 پیش بچه ها  و با مکث گفت:برو

 -آیین 
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 دستم رو گزاشتم روی سرم 

 هاگشتم پیش بچه  ربلیط هارو خریدم ب

 رفتیم تو صف 

 ؟آرین که کنارم وایستاده بود گفت:خوبی 

 سرم رو به معنی آره تکون دادم 

 دستم رو محکم روی سرم فشار دادم 

 سوار سفینه شدیم یه طرفم ایران و یه طرفم هم شهرزاد نشست 

 روع به حرکت کرد دستگاه ش

 دخترا شروع به جیغ جیغ کردن 

 حالم داشت بد میشد سرم رو انداختم پایین 

 بعد از چند دقیقه دستگاه نگه داشت  کمربند رو دادم باال 

 اومدم بلند شدم سرم گیج رفت و افتادم روی صندلی 

 ؟ایران با جیغ گفت ؛ آیین 

 یه خوبم گفتم 

 حان زود تر رفته بودن بلند شدم رفتم پایین آرین و سب

 آرین اومد جلو و گفت چی شده

 بدون اینکه جوابش رو بدم دوییدم کنار جوب و شروع به عق زدن کردم 

 هر چی خورده بودم باال آوردم 

 نشستم کنار جوب و سرم رو گزاشتم روی پام 

 یا حس دست یکی چشام رو باز کردم 

 آرین بود 

 دستاش چقدر سرد بود 

 را انقدر داغی آیین حالت بد شد چفت :تو آرین با بهت گ
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 نای حرف زدن نداشتم 

 که سبحان گفت:تو که خوب بودی چی شدی 

 حرفی نزدم حالم خیلی بد بود 

 آرین که فهمید رو به سبحان گفت :برو سریع ماشین رو روشن کن 

 بلندم کرد 

 همه وزنم روی آرین بود 

 سوار ماشین که شدم چشام رو بستم 

 -آرین 

 م رو گاز گرفتم و رو به سبحان گفتم:خوب یکم تند برو نمیبینی حالش بده لب

 سبحان یه باشه گفت که زمزمه کردم 

 میگرنش اوت کرده 

 برگشتم سمتش و گفتم:آیین 

 جواب نداد با ترس اسمش رو داد زدم

 که بازم حرفی نزد 

 با ترس گفتم:تورو خدا سبحان بدوو بیهوش شده 

 یضی خاصی داره سبحان نگران گفت :مر

 با نگرانی و ترس گفتم:میگرن

 ه خطر ناکهگسبحان با تعجب گفت :م

 و مواقعی بیهوش تتناک  آدم رو از پا میندازه حتی لی درد هاش وحشوبا بغض گفتم:نه 

 سبحان سرش به تاسف تکون داد 

 ماشین رو دم بیمارستان نگه داشت بلند شدم آیین رو بردم داخل 

 انکارد دکتر گزاشت رو بر 

 نشستم روی صندلی و زل زدم به در اتاق 
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 نگرانش بودم جایی داداشم بود 

 با صدای سبحان سرم رو بلند کردم 

 یه لیوان آب گرفت سمتم و گفت:بخور رنگ به رو نداری 

 ره از آب خوردم ذیه 

 ت:خوب میشه بابا فکه سبحان گ

 مآیینضرب گرفتم روی زمین و گفتم: نگران  مبا پا

 نشست کنارم و گفت:واسه چی ؟سبحان 

 به جای جواب سوالش پرسیدم دخترا کوشند ؟

 یه نفس عمیق کشید سبحان و گفت:زنگ زدم گفتم میان برن خونه با زور راضی شدن 

 صر تکون دادم و گفتم:خوب کاری کردی که 

 ؟سبحان گفت:جواب منو ندیدی 

 تم:هان فگبا حواس پرتی 

 آیین باید نگران باشه ؟ت: چرا فنفسش رو داد بیرون و گ

 یه آهان گفتم و ادامه دادم: فردا یاشار مرخص میشه 

 میترسه از اینکه  شهرزاد رو ازش بگیره 

 از اینکه شهرزاد تنها بزاره 

 از اینکه یاشار از دست بده

 سبحان لبش رو گاز گرفت و گفت:از طرف شهرزاد مطمعن باشه 

 اون آدمی نیست که برگرد طرف یاشار 

 تم:سخته به خدا سخته فرص گبا ح

 آدم با عشق داداشش باشه 

 سبحان حرفی نزد و سرش رو انداخت پایین 

 دست کشیدم الی موهام که ژولیده پولیده شده بود 
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 در اتاق باز شد بلند شدم رو به دکتر گفتم:چی شده دکتر 

 بوده دکتر با لبخند گفت:نیمدونم مثل اینکه خیلیی نگران چیزی بوده و تحت فشار 

 یا سه روز از پا  2میگرنش اوت کرده و حالش رو بد کرده  و متاسفانه این چیزی که من دیم تا 

 میندازتش 

 سردرد هاش متاسفانه آمون آدم رو میبره 

 سر تکون دادم و گفتم:بده میدونم 

 دکتر سر تکون داد و گفت:باید بیشتر مراعات کنه 

 قرص هاش هم به موقع مصرف کنه 

 خوب میشه انشاهلل 

 سر تکون دادم و گفتم:ممنون 

 کی مرخص میشه 

 دکتر یه نگاه به ساعت کرد و گفت؛ امروز رو بمونه فردا صبح 

 سر تکون دادم 

 گوشی سبحان زنگ خورد 

 دکتر رفت سبحان بر داشت گوشیش رو و از مکالمه اش فهمیدم  شهرزاد 

 شار کی مرخص میشه ت:با زور راضی کردم نیان فردا یافبعد از قطع کردنش گ

  4لبم رو گاز گرفتم و گفتم:فکر کنم 

 رو به سبحان گفتم :برو خونه 

 سبحان جواب داد:نه بمونم 

 یا لبخند گفتم:سبحان جان برو 

 دلش میخواست بره سر همون سر تکون داد و گفت:پس خداحافظ 

 سر تکون دادم و گفتم:خدا به همراهت 

 در اتاق ایین رو باز کردن بعد از اینکه سبحان رفت بلند شدم 
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 اتاق خصوصی نبود سه نفر تو یه اتاق 

 رفتم کنارش خواب بود 

 نشستم روی کاناپه ای که کنار تخت بود نشستم 

 سرم رو گزاشتم روی کاناپه و انقدر خسته بودم سریع خوابم برد 

 -ایین 

 اروم چشام رو باز کردم سر چرخوندم دیدم ارین روی کاناپه خوابش برده 

 نفسم رو دادم بیرون که دکتر اومد داخل 

 ارین هم از خواب بیدار شد 

 یه سری تذکرات الزم رو دکتر داد و گفت :مرخصی 

 بلند شدم با ارین رفتیم بیرون سرم هنوز هم خیلی درد میکرد 

 نشستیم تو ماشین 

 بود رو به ارین گفتم: برو خوابگاه لطفا  12به ساعت نگاه کردم 

 ؟:مگه نمیری کمپ با تعجب گفت 

 میتونیم بریم دنبالش  4سر تکون دادم و گفتم:چرا ولی لباس هام رو عوض کنم گفتن تا 

 سر تکون داد 

 ن بلند قرمز با شلوار سفید پوشیدم یشرت استیرسیدیم خوابگاه یه ت

 رفتیم پایین سوار ماشین شدیم 

 سعی کردم به هیچی فکر نکنم به این که یاشار بفهمه چی میشه 

 تا به خودم اومدم جلوی در کمپ بودیم

 رفتیم داخل با دکترش صحبت کردم 

 ر پسر قوی بود ترک کرد ولی نزارید برگرد دوباره خیلی ها برگشتن که گفت:خداروشک

 با مکث گفتم :چشم 

 راهمون رو کج کردیم سمت اتاقی که یاشار بود 
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 درو باز کردم

 تا مارو دید بلند شد از روی تخت 

  ؟د گفتم:خوبیبا لبخن

 خسته تشکر کرد و گفت:فقط بریم از اینجا

 ر کرده بودینگاهش کردم خیلی تغی

 کلی الغر شده بود 

 موهاش که بلند بود از ته زده بود میگفت اذیتم میکنن ریش دراورده و از همه مهم تر چشم های 

 سبزش برق همیشگی رو نداشت 

 بغلش کردم و گفتم :بالخره راحت شدی 

 د شیرین زد و گفت:ایشاهلل یه لبخن

 رفتیم بیرون 

 رو به ارین گفتم :بره خوابگاه که گفت :میریم خونه من  فعال 

 خودمم حوصله خوابگاه نداشتم سر اون حرفی نزدم

 با صدای یاشار برگشتم سمتش 

 دستش رو گزاشت روی پاش و گفت:خوبی 

 سر تکون دادم و گفتم :ای بد نیستم 

 خندید 

 تنگ شده بود  چقدر دلم واسش

 با حرفی که زد شکه نگاهش کردم

 _از عشقت چه خبر 

 با تعجب گفتم:عشقم 

 با لبخند تلخ گفت:شهرزاد هنوز با هم اکی نشدید 

 حرفی نزدم و خیره رو به روم شدم 
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 ؟که یاشار باز گفت :چته ایین  چی شده 

 مه کردمزاروم هیچی زم

 ارین نگاهم کرد 

 میدونست چمه 

 داشت هممون پیاده شدیم دم خونش نگه 

 ارین رفت توو اومدم برم داخل 

 یاشار دستم رو گرفت و تا بفهمم چی شده بغلم کرد 

 و زیر گوشم گفت :داداش مبارکت باشه 

 فقط هواش رو داشته باش

 بهت زده از تو بغلش اومدم بیرون و گفتم:چی میگی 

  ؟با لبخند تلخ گفت:چرا ناراحتی

 کردم من لیاقت نداشتم خیانت 

 به تو دروغ گفتم به شهرزاد 

 میدونم که یک ماه دوستید 

 ادامش بده مبادا سر چیزهای چرت دل همو بشکونید

 حتی اگه به یادم

 جوری رفتار کن که فراموشش بشم 

 یه یا خدا گفتم و ادامه دادم از کجا میدونی 

 به اسمون گرفته خیره شد و گفت 

 چند روزی بود که کمپ بودم 

 مد سبحان او

 اروم و با کلی مقدمه چینی گفت دوستید 

 گفت فکر خواهرش رو از سرم بیرون کنم 
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 گفت کنار تو خوبه 

 گفت اینارو نگفتم که فکر انتقام به سرت بزنه

 گفتم تا بدونی 

 خواهرم به کس دیگه دل بسته 

 خوشحال شدم چون اونی که شهرزاد دل بسته بود تو بودی 

 بعد که گفتاولش که گفت حرصی شدم ولی 

 فته بودی تا شهرزاد رو راضی کنی تا برگرده ر

 فهمیدم چقدر احمقم که ازت شاکی بودم

 ایین یه چیزی ازت میخوام اینکه 

 دوستید با شهرزاد از من دلسردت نکنه 

 دستم رو گزاشتم رو دهنم 

 یاشار همه چی رو میدونست 

 اروم زمزمه کردم دیوونه 

 فتم سریع بغلش کردم و زیر گوشش گ

 همیشه دادشمی ..

 پسر عمومی...

 و مثل قبل همه کسم..البته این دفعه دو نفر دیگه هم اضافه شدن 

 سوالی نگاهم کرد که گفتم :خواهرم ایران 

 شهرزاد و تو

 که تو اولویتی 

 اولش شک زده و بعد با قهقه گفت 

 جانم دختر عمو 

 ن که ما ندیدیمشناموسا عمو و زن عمو ایران رو از کجاشون دراورده بود
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 با شیطنت گفتم:از اونجاش 

 اومد بزنه پی گردنم دوییدم تو حیاط درو بستم که یاشار گفت :باز  یه بی ادب منجرف نسارم کرد و

 کن 

 تخس گفتم:نچ میزنی

 که قهقه ارین  که پشتم رو تاب نشسته بود بلند شد

 یاشار نفس نفس زنان گفت :باز کن نمیزنمت 

 ا به خودم بیام درو باز کردم و ت

 با دستش کوبید تو سرم

 و بعد یهو گفت :ارش چه خبر؟

 با اسم ارش صورتم رفت تو هم 

 ؟:ا خوب چرا اخم میکنی آرش کجاست یاشار دستم رو گرفت و گفت

 رفته پیش خانوادش :آرین جای من گفت

  ؟یاشار با تعجب گفت :چرا

 ناراحت گفتم:انصراف داد کال برگشت پیش خانوادش

 ار با بهت نگاهم کرد یاش

 اما تو یه ثانیه گفت:هانی بهم گفته بود برگشته 

 سرم رو تکون دادم منم وقتی خواست بره فهمیدم قضیه چیه 

 حالش خوب بود  :یاشار پکر گفت 

 آرین رو به ما گفت :بیاید بریم تو رفتیم داخل 

  که رو به یاشار گفتم:تعریفی نداشت دوباره مصرف قرص رو شروع کرده

 سخت واسش 

 یه آره گفت و ادامه داد:خیلی دوسش داشت 

 ولی خودش خراب کرد مثل من 
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 خودمون داغون کردیم زندگیمون رو 

 من با اعتیاد آرش با شک و دودلی 

 حرفی نزدم سرم رو انداختم پایین که آرین گفت:برو یه دوش بگیر یاشار اگه میخوای 

 فتم سمت اتاق آرین  نشستم رو تختشیاشار با لبخند تشکر کرد رفت سمت حمام ر

 و یاد شهرزاد افتادم دستم رو گزاشتم روی سرم 

 باز هم حالم داشت بد میشد 

 در اتاق رو باز کردم و اروم رو به آرین گفتم:من یه زره بخوابم سرم درد میکنه 

 آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد

 -آرین 

 م در زدم که گفت جانم واسه یاشار لباس و حوله گزاشتم تو سبد حما

 با لبخند گفتم:یاشار جان لباس و حوله واست گزاشتم پشت در 

 صدای باشه آرومش رو شنیدم رفتم بیرون 

 نشستم روی کاناپه پاهام رو گزشت روی میز 

 تلوزیون ر روشن کردم 

 فیلم مورد عالقه ایران رو پخش میکرد کارا سودا رو پخش میکرد 

 بی حوصله عوض کردم 

 ران منو دق داد ای

 این کار هاش چه معنی داره ..

 مگه تو عشق هم صبر میکنن ...

 اگه دوستم داره پس چرا جواب نمیده ...

 پاشدم از آشپز خانه یه مشکل برداشتم با آب خوردم 

 رفتم روی مبل دراز کشیدم

 ص شد؟ (صدای گوشیم بلند شد دیدم ایران پیامک فرستاده بود ) حال آیین خوبه ؟ یاشار مرخ
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 همین یعنی تو حرف هاش من هیچ جایی نداشتم تصمیم گرفتم 

 دیگه حرفی نزنم تا ببینم اصال تو ذهنش من جایی دارم 

 فقط بی حوصله تایپ کردم 

 خوبه ، آره مرخص شد

 بعد از چند دقیقه یه اکی تایپ کرد 

 گوشم رو با حرص پرت کردم روی مبل 

 ام رو بستم ساعد ام رو گزاشتم روی پیشونیم و چش

 -آرش 

 با صدای در چشام رو باز کردم ارشیا وارد اتاق شد 

 توجهی نکردم و باز چشام رو بستم 

 تخت باال پایین رفت که فهمیدم نشسته روی تخت 

 آروم صدام زد  چشام رو باز کردم  خیره چشای سبزش شدم 

 آروم لب زد خوبی 

 با لبخند گفتم :مرسی 

 گفت ؛ نمیای پایین  دستش رو گزاشت زیر چونش و

 گوشیم رو از روی پا تختی برداشتم 

 پایین چه خبره  :و گفتم

 نفسش رو داد بیرون و اعصباتیت ادامه داد تا کی میخوای زندگی رو به خودت زهر کنی 

 از دانشگاه که انصراف دادی 

 خودت رو تو این اتاق حبس کردی که چی بشه 

 و احمق باور کن شوهر داره بچه داره یار

 دستم رو گزاشتم زیر سرم و به غر غر هاش گوش دادم ساکت که شد گفتم :اوال من خودم رو حبس 

 نکردم 
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 دوما حوصله درس خوندن  ندارم 

 سوما وقتی خانواده ها از بچگی یکی رو میندازن تو سرت بعدش غلط میکنن نامزد من رو بدن به 

 کس دیگه 

 آرش کار های خودت رو فراموش کردی ارشیا با اخم گفت :خیلی بد ادبی بعدشم 

 بهش شک کردی یه ماه زندگیش رو زهرمار کردی

 داری دق میکنی احمق  تو چند سالته قرص اعصاب میخوری داداشم

 از جام پا شدم از کمدم یه پیرهن و شلوار مشکی برداشتم رکابیم رو دراوردم و پیرهنم رو پوشیدم و 

 رو بپوشم  رو به ارشیا گفتم:برو بیرون شلوارم

 با حرص گفت:دارم روضه میگم 

 توجهی نکردم شلوارم رو عوض کردم 

 که بالشم رو پرت کرد طرفم و گفت:خیلی بی حیایی 

 یه نیشخند  زدم موهام رو دادم باال ، وشی و سویچ ماشینم رو برداشتم اومدم برم بیرون 

 از در اتاق که با حرص گفت:احمق دارن میان اینجا 

 ردن دو ساعت دیگه میرسن دیشب حرکت ک

 من که میدونم تا ببینی کنار شوهرش نشسته میمیری 

 یه چیز و بدن اون باباش عمو ما هست نمیشه قطع رابطه کرد دارن میان تا آخر عید هم اینجا 

  مهست

 برگشتم سمتش و با بغض زمزمه کردم 

 باشه دوییدم پایین 

 سوار ماشینم شدم 

 روی  سرم روشن کردم دستم رو گزاشتم 

 رفتم سمت خونه اشکان اینا 

 ماشین رو پارک کردم دوییدم باال 
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 درو زدم بعد از چند ثانیه درو باز کرد تا مند دید گفت: به آقا آرش بیا تو 

 رفتم داخل 

 نشستم روی کاناپه امیر علی و امیر حسین هم بودن 

 نشستم روی کاناپه و گفتم:چطوری 

 خوبیم خیلی وقته ازت خبری نیست امیر علی سر تکون داد و گفت:

 سر تکون دادم که اشکان با خنده گفت:از هانی چه خبر 

 با پوزخند گفتم :یه دختر داره 

 اشکان با بهت برگشت سمتم و زمزمه کرد چی 

 ت:امکان نداره  حرفی نزدم فعلی مات صورتم شد و با پوزخند گ امیر

 ت:سر همون دعوا فاشکان با غصه گ

 آروم  سر تکون دادم

 سالی هست ازت خبری نیست  3امیر حسین آروم گفت:پس سر اون 

 سر تکون دادم

 امیر علی گفت :هر چی داری بیار 

 اشکان رفت سمت میز بارش یه ودکا و جین آورد گزاشت روی میز

 رو به اشکان گفتم :سیگار داری با آبرو به امیر حسین اشاره کرد آخه اشکان نمیکشید

 سیگارش رو گرفت سمتم یدونه برداشتم و تشکر کردم امیر حسین  بسته 

 لبخند زد 

 روشنش کردم اشکان نشست روی کاناپه و گفت :آرش وگفت :ودکا یا جین 

 به ودکا اشاره کردم واسم ریخت 

 گیالس ام رو برداشتم 

 یه پک از سیگارم زدم و یه زره از مشروب ام خوردم 

 اا نکن آرش بدش به من تکیه دادم به کاناپه و رفتم تو فکر )) 
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 جدی گفتم :واسه خودم دستت رو بکش

 قهقهش رفت هوا و گفت :الحق بچه ای منم میدم ارمین واسم بخره 

 با ابروی باال رفته گفتم ارمین غلط کرده با من که واسه تو چیزی بخره 

 با عشوه سرش رو تکون داد که موهای خوشگلش هم همراه با حرکت سرش به حرکت دراومد 

 سرم رو کردم تو موهاش و گفتم :آخ که چقدر اینا بوی زندگی میدن 

 سرم دو بلند کردم چونش رو گرفتم و گفتم ؛ میدونی کل زندگیمی 

 آروم و با ناز سرش رو تکون داد 

 یه بوس روی گونش زدم و گفتم :انقدر دلبری نکن 

 میخورمت ها تو که میدونی دیوونتم 

 ن لحظه کنارت نبودم خندید و گفت :نمیدونستم  ای

 و من غرق خوشی از جمله های که نفس بهم واسه ادامه حیاط میده

 با صدای اشکان به خودم اومدم 

 یه زره گزشت یه چند پیک مشروب خوردم 

 شد امیر حسین منو برسونه  قرار

 دم خونه ازش خداحافظی کردم 

 دره آپارتمان رو باز کردم 

 زنگ خونه رو باز کردم نفسم  رو دادم بیرون رفتم باال 

 ارشیا درو باز کرد 

 زمزمه وار سالم کرد 

 سالم کردم رفتم 

 اومده بودن عمو با خانوادش و دختر دوماد و نوش 

 پاهام بی حس شد از دیدنش 

 رفتم جلو با لبخند لرزون سالم دادم رو به رو هانی که قرار گرفتم با غم لبخند زدم و گفتم :خوش 
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 اومدی دختر عمو 

 ورم و با لبخند گفت :مرسی آرش جان آ

 رو به رو شوهرش وایستادم و سالم دادم 

 ؟مشروب خوردی  :تفابا نگاهش کردم که با اعصبانیت گرفتم تو اتاقم درو اتاقم باز شد دیدم ب

 گرفتم و سرم رو انداختم پایین و زمزمه وار گفتم :ببخشید  ازلبم رو گ

 شروب خوردنت مهم نیست پسری م ت:آرش چرا نمیفهمیفبابا با حرص گ

 ولی نه این طوری که داری آب میشی 

 نگاه رنگ به رو نداری لرزش دست هات رو ببین 

 سالت نشده  23غم تو چشم هات فریاد میزنه تویی که هنوز 

 حرفی نزدم که بابا بغلم کرد و گفت:غلط کردم به اسم هم خوندم تون  خدا از گناه ما بگزره 

 سال رنگ چشاش تغییر کرده  2پسره شاد من نیست  بدبختت کردم این

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:نه تقصیر شما نیست

 تقصیر بی لیاقتی خودم بود وگرنه االن کنارم بود نه کنار شوهر و بچه اش برید پیششون زشته منم 

 لباسم رو عوض کنم بیام 

 رو برداشتم  بابا سر تکون داد و رفت بیرون نفسم رو دادم  حوله و لباسام

 دقیقه ای گرفتم  حولم رو پوشیدم  5و رفتم داخل حمام سریع یه  دوش 

 رفتم بیرون از حمام یه تیشرت سرمه ای با شلوار لی ابی پوشیدم 

 موهام رو شونه زدم 

 در اتاق رو باز کردم قلبم انقدر تند میزد حس میکردم االن وایسته 

 کشیدم دستم رو گزاشتم روی قلبم و یه نفس عمیق

 رفتم بیرون عمو اینا بلند شدن که گفتم:بشینید  لطفا 

 ببخشید 

 عمو با لبخند گفت:خواهش میکنم پسرم بیا بشین نشستم روی کاناپه کنار ارشیا که عمو گفت :چرا 
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 گاه انصراف دادی نشاز دا

 خونم با لبخند گفتم:حوصلم نمیکشید راهش دور بود  یه سال دیگه انتقالی میگیرم تو یزد می

 هانی استکان چاییش رو برداشت و گفت:تبربز که خیلی جایی خوبی من خیلی دوست دارم و 

 راضی هم که اونجا زندگی میکنم 

 سرم رو انداختم پایین و با مکث گفتم:تو خوب خانواده اقا محمد اونجا هستن 

 یشه انشاهلل واسه سال من تنها بودم  دیگه نشد یه زره استراحت میکنم  امسال که دیگه داره تمام م

 جدید

 محمد زیر لب گفت :انشاهلل 

 سرم رو انداختم پایین 

 صدای صحبت بابا اینا میومد 

 با صدای یه دختر بچه که میرفت سمت محنا سرم رو بلند کردم 

 _مم اوصلم )مامان حوصلم (

 خشک شده نگاهم رو دوختم رو دختری که با موهای خرگوشی تو بغل محمد قرار گرفت 

 دست گرم ارشیا رو دست سرد من قرار گرفت 

 که هانی رو به دختر بچه گفت :محنا مامان بشین حاال میرم اسباب  یه دست کشیدم روی چشام 

 بازی هاتو میارم 

 از جام بلند شدم سعی کردم جلوی لرزش دستام رو بگیرم 

 اب بازی بدم نشستم  جلوی دختر بچه و با لبخند لرزوون گفتم :بیا بریم من بهت اسب

 ارشیا با خنده گفت :این اقا ارش از صد تا بچه هم بچه تر 

 محنا رو بغل کردم و رو به هانی و محمد گفتم :میبرم اتاقم بهش وسایل بدم 

 هانی اروم به باشه گفت بردمش اتاقم گزاشتمش رمین 

 سریع از روی میزم قرص هام رو برداشتم 

 دم به قطره اشکی که افتاد روی میز نگاه کردم یدونه از داخل کاورش دراوردم و خور
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 برگشتم سمت محنا رفتم سمت قفسه اسباب بازی هام یه ماشین و عروسک برداشتم گزاشتم روی 

 تختم و رو به محنا گفتم :بیا بازی کن عروسک با ذوق جیغ کشید و نشست روی تخت و شروع به 

 بازی کردن کرد 

 اهنگ جدید شادمهر رو پلی کردم لپ تابم رو برداشتم بازش کردم و 

 به محنا خیره شدم یه زمانی قرار بود بابای بچه ای هانی من باشم اما االن دارم با بچهش بازی 

 میکنم

 سرم رو گرفتم و اروم هق هق کردم

 خدایا غلط کردم  من نمیتونم تحمل کنم محنا عروسک و ماشین رو برداشت و گفت :بلم 

 بلند شدم دستش رو گرفتماروم چشام رو هم گزاشتم 

 رفتیم بیرون 

 محنا نشست روی زمین و شروع به بازی کرد 

 عمو یهو گفت :بریم یه جایی همش رو یزد نباشیم که

 بابا سر تکون داد و گفت :اره موافقم عید رو بریم جایی دیگه 

 سرم رو به کاناپه تکیه دادم و به حرف هاشون گوش دادم 

 م های هانی نگاه خیرم رو دوختم به چش

 اونم نگاهم کرد 

 یه لبخند یا بهتر بگم پوزخند اومد روی لبم 

 خوشگل تر شده بود شوهر بهش ساخته 

 خانوم تر شده بود 

 دستم رو گزاشتم روی لبم 

 رنگ چشم هاش تغیر کرد 

 خیلی دلم میخواست ازش بپرسم تو که خوشبختی پس غم لونه کرده تو چشم هات چیه 

 شوهرت معلوم ادم حسابی تو که از سر روی 
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 ؟سرم رو چرخوندم سمت محمد و گفتم :چند سالته 

  28با لبخند گفت :

 سال تفاوت سنی دارید درسته  8سر تکون دادم و گفتم :

 سر تکون داد به معنی بله 

 رو بهشون گفتم :دختر نازی دارید خدا نگهش داره 

 زدواج نکرده بچه دار شدید محنا اروم تشکر کرد که با خنده گفتم :بزنم به تخته ا

 ماه بعد از ازدواج رسمی  3یا  2محمد با خنده گفت:

  12سر تکون دادم  به ساعت نگاه کردم 

 بود 

 دست کشیدم روی چشام میسوخت

 ؟مامان صدام کرد بلند شدم رفتم سمت اشپز خانه و گفتم :جانم

 مامان با حرص زد پشت گردنم و گفت :انقدر به زن مردم زل نزن 

 ارش انقدر منو حرص نده 

 بغلش کردم روی لپش رو گاز گرفتم و گفتم:الهی قوربون تو بشم من مادرم 

 دورت بگردم دوسش دارم چیکار کنم مگه دست خودم 

 مامان با اعصبانیت سینی شربت ها رو داد دستم و گفت :برو  برو از جلوی  چشام دور شو هنوز 

 ارش سر دانشگاهت حرصی هستم نزنم لهت گنم 

 برو فقط 

 با خنده سینی رو گرفتم رفتم بیرون پخشش کردم

 سینی رو بردم اشپز خانه شستمش و گزاشتمش داخل کابینت 

 حوصله نداشتم برم بیرون شروه کزدم ظرف های شام رو که خورده بودن بشورم اروم یه اهنگ 

 زیر لب زمزمه میکردم که مامان اومد داخل اشپز خانه 

 :چیکاز میکنی بیا بشین بعدا میشورم اب رو بست و گفت
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 اب رو باز کردم و گفتم :حوصلم سر رفته حداقل سرگرم بشم 

 مامان دستم رو گرفت و گفت:بیا بریم بیرون 

 کالفه گفتم :مامان از صبح سه تا قرص خوردم االن باز بیام اینارو کنار هم ببینم عصبی میشم ولش 

 و رفتش بیرون  غمگین نگاهم کرد و گفت :هر جور راحتی

 نمیدونم چقدر گزشته بود که تو اشپز خونه بودم که هانی اوند داخل اشپز خانه

 چشام رو اروم باز و بسته کردم 

 برگشتم سمتش و گفتم:جان چیزی الزم داری 

 سرش رو به معنی نه تکون داد و نشست روی صندلی میز غذا خوری 

 اروم باش ارش اروم با 

 قلب لعنتی تند میزنه  ای خدا چرا انقدر این

 اب رو بستم و برگشتم سمت هانی

 هانی یه نگاه بهم کرد و گفت :الغر تر شدی 

 یه نگاه به خودم کردم و گفتم :فکر نکنم همونی هستم که بودم 

 ولی تو خوشگل تر شدی قبال خیلی ساده تر بودی 

 لبش رو گاز گرفت و گفت:بالخره ازدواج به تاثیری میزاره 

 ه معنی اره تکون دادم که گفت : ارش همونی بودی که بودی سرم رو ب

 بچه ، شیطون، سرتغ و مثل همون موقع لجباز و خودخواه با پوزخند گفتم :خودخواه من بودم بدون 

 در نظر گرفتن کسی که از بچگی عاشقش بودم  رفتم سراغ یکی دیگه 

 هه خودخواه اون که صفت شخص شخیص خودته

 ودم د المصب همه شیطنتام کنار تو بود رفتم جلو دستش رو گرفتم و گفتم:برو نه من اگه شیطون ب

 بپرس از عرشیا مامانم بابم بپرس کی یه خنده یا شیطنت حسابی رو روی لبم دیدن 

 لجباز بودم چون هر وقت لج میکردی خوشگل تر میشدی 

 اذیتت میکردم تا نازت رو بکشم 
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 ولی تو نامردی کردی 

 کشید بیرون و گفت :من بودم که شک کردم من بودم که به خاطر یه خاستگار و دستش رو محکم 

 رفتنمون بیرون  غشقرق به پا کردی بهم شک کردی 

 منم لج کردم 

 ولی خوشبختم محمد رو ...هر جوری که باشه دوسش دارم 

 دخترم رو دوست دارم 

 کنه پس دیگه نبینمت تو زندگیم  برو دنبال زندگیت تبریز دیدم دم خونمون نمیخوام شوهرم بهم شک

 ارش حذف کن خودت رو از زندگیم

 زل زدم تو چشم هاش و گفتم:نامرد لیاقتم این نبود که به این راحتی از ذهنت حذف بشم

 لیاقتم این نبود که جای تو یه مشت قرص بشه همدم شبام ،روزام 

 لیاقتم این نبود که دستام تو این سن بلرزن  مگه چند سالمه 

 یاقتم این نبود که دکتر بگه از افسردگی حتی امکان خودکشی هم دارم ل

 نبود به والی علی که نبود 

 تو چشم های هانی غم نشست و زمزمه  کرد امکام نداره 

 با تلخی زمزمه کردم داره هانی خانوم داره 

 میرم از زندگیت بیرون 

 ولی اینو یادت باشه هیچ وقت فراموشت نمیکنم 

 مد نفسم رک تو گلو حبس کردم و خیره چشم های ترسیده هانی شدم با صدای مح

 ازش دور شدم و گفتم ببخشید اقا محمد  دست هانی خورد به اب جوش خواستم ببینم چیزیش شده یا

 ؟نه 

 ت :اهان اکی هانی جان  بیا کارت دارم  ارش جان بابات کارت داره فمحمد سر تکون داد و گ

 شد که کاری به کار  هانی نداره  از لبخندش حداقل دلم گرم

 رفتم  بیرون رو به بابا گفتم :کاریم داشتید بابا 
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 بابا سر تکون داد و گفت : با ورد بلدی کار کنی 

 سرم رو به معنی اره تکون دادم که حامی داداش هانی گفت :میشه به منم یاد بدی 

 سر تکون دادم و گفتم :وایستا لپتابم رو بیارم 

 تاقم لپ تابم و رفتم تو ا

 با سی دی ورد رو برداشتم 

 و رفتم بیرون 

 ساله گفتم :بیا بشین بگم بهت  16نشستم روی کاناپه دو نفره و رو به حامی 

 نشست کنارم و شروع کردم بهش یاد دادن 

 ولی سرم داشت از درد میتکرید 

 خوردم رو به حامی گفتم یه لحظه رفتم اتاقم از کشو یه مشکن برداشتم و بدون اب

 رفتم بیرون که  عرشیا گفت :خوبی  رنگت پریده 

 زیر لب گفتم مهم نیست

 حرفی نزد عرشیا با حامی سرگرم بودیم 

 دیگه کم کم وقت خواب بود که مامان رو به من گفت :ارش برو پیش عرشیا 

 هانی و محمد جان اتاق تو بمونن 

 هوفف اخه این چه کاری مامان میکنه 

 :اکه بشه من میرم اتاق ارش برن اتاق من عرشیا با حرص گفت 

 مامان که انگار تازه فهمیده بود گفت :باشه 

 با یه ببخید با عرشیا وارد اتاقم شدیم 

 عرشیا تیشرتش رو دراورد

 به هیکلش کع حسابی ساخته بود نگاه کردم و به شوخی گفتم :واسه کدمشون این جوری ساختی 

 یش افتاده گفت :خاک تو سرت نکه خودت باربی بهم خیره شد بعد انگار تازه دوزار

 واال از منم بدتری 
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 لبخند زدم و چیزی نگفتم 

 خودم رو روی تخت پرت کردم که عرشیا گفت :

 حرف هاتون رو شنیدم اشپز خانه 

 میدونی اکه یه درصد حرف هاتون محمد یا مامان بابای هانی میشنیدم چی میشد 

 حرفی نزدم 

 ب نداد چون حرف راست که جوا

 چشام رو بستم که با تکون خوردن تخت باز کردم 

 و دیدم که عرشیا خوابیده روی تخت

 یهش خیره شدم که گفت:اون جوری نگام نکن 

 ؟با مکث گفتم :چرا 

 وقتی شروع به حرف زدن کرد از صدای لرزونش فهمیدم که بغض داره 

 ه _نتونستم اگه بدونی چند بار رفتم پیش هانی تا ازدواج نکن

 چند بار گفتم نکنه 

 راضی نشد داداشی ببخشید که نتونستم زندگیت رو برگدونم 

 من نمیخواستم این طوری ببینمت 

 خدا لعنتشون کنه  باهات بد کردن 

 بد جورم بد کردم داداشم شرمندتم

 با لبخند گفتم :نه تقصیر خودم بود شک کردم تهمت زدم 

 شاید حقش بود بره 

 ن کنار کسی که خوشبختش میکنه باشه شاید حقش بود که اال

 حرفی نزد و حرفی نزدم 

 چشام رو بستم ولی خوابم نمیبرد نمیدونم ساعت چند بود گوشیم رو از روی پاتختی برداشتم ساعت 

 شب بود بلند شدم  4 
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 دستم رو گزاشتم روی سرم به عرشیا نگاه کردم خواب خواب بود 

 از تخت رفتم پایین 

 م تنم کردم تیشرتم رو برداشت

 در اتاقم رو باز کردم رفتم سمت اشپزخانه

 یه لیوان اب برداشتم نشستم پشت میز 

 با انگشتم روی لیوان شکل های نامفهوم کشیدم 

 ره از اب خوردم  به فضای تاریک خانه خیره شدم ذ یه 

 دلم واسه بچه ها تنگ شده بود 

 جور شد خوشحال بودم واسشون یاشار ترک کرد ایین با شهرزاد 

 زندگیشون داره درست میشه 

 از جام بلند شدم  لیوان رو گزاشتم ظرف شویی و رفتم بیرون  تا وضو بگیرم وقت نماز بود اومدم 

 برم داخل اتاق خوردم به یکی سرم رو باال اوردم دیدم  هانی 

 هی خدا نشد جایی برم نبینمش 

 صدای اذان بلند شد 

 و اروم زمزمه کردم ببخشید من برم وضو بگیرم  چشام رو بستم و دوباره باز کردم

 اومدم برم دست شویی  که دست سردم گرفتار دست گرمش شد

 مثل برق گرفته ها سریع برگشتم  که گفت :هنوز میخونی ؟

  ؟با تعجب گفتم :چی

 با پوزخند گفت :نماز 

 ؟با ناراحتی گفتم :چرا نخونم مگه کافرم که خجالت بکشم برم سر سجاده 

 نه که  شاید خدا رو سر موضوع جدایی مقصر بدونی یم ارمکث گفت:  نه نه منظوبا 

 دستم رو از دستش کشیدم بیرون و گفتم :دختر عمو هر کاری پیش میاد ،هر اتفاقی که میوفته 

 نیم  نه خدامون خودمو مقصر  اصلیش
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 خدا به هر کسی صبری داده

 منم تا زمان که تحمل داشته باشم صبر میکنم  

 بایه ببخشید رفتم داخل دست شویی وضوم رو گرفتم  و

 رفتم تو اتاقم آروم جوری که عرشیا بلند نشه سجادام رو از کتابخانه ام برداشتم 

 سجاد رو پهن کردم و شروع به خوندن کردم 

 داشتم  نرژیم میشدم حداقل واسه چند ساعت امیخوندم آرو وقتهر

 من معتاد درد دل کردن با خدام بودم 

 عتاد اینکه من از درد هام بگم و اون گوش کنه م

 بهترین دوستم خدا شد کسی که بعضی ها وجودش رو باور ندارن 

 اما من از ته دل دوسش دارم

 -هانی 

 هانی خیره شد به چهره مظلوم آرش از اولش همین بود

 با اون چشم های رنگی که هیچ وقت نفهمیدم چه رنگی هستش  

 کردم... هر دو اشتباه کردیم ... آرش خوب بود من اشتباه

 و این اشتباه راه برگشت نداره 

 چون من االن با تعهدی که به شوهر و دخترم دارم نمیتونم صاحب این پسر باشم 

 با صدای هللا اکبر بلندی که گفت

 دلم به لرزش افتاد ... 

 به خودم لرزیدم وقتی یاد  حرف های صبحش افتادم ..

 ن اتفاق زندگیم و کابوس شب هام میشه نبود آرش وحشتناک تری

 اینکه منم که مقصر ام  زتی لرزش دست هاش رو دیدم سوختم اوق

 مقصر اینکه دانشگاه نمیره..

 وقتی به خودم اومدم دیدم آرش نمازش  تمام شده 
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 خدایا کاری کن بتونم وابسته محمد بشم و از ارش دست بکشم 

 دارم خیانت میکنم 

 و تو فکر آرش ..وقتی تو بغل محمدم 

 به محمد خیانت میکنم ..

 گفتم ازدواج کنم فراموش میکنم عاشق شوهرم میشم 

 اما حاال که حتی بچه هم دارم 

 ارش قلبم به تپش میوفته بازم با دیدن 

 -آرین 

 روز بعد... 6

  ؟دستم  رو دور فنجون گرم کشیدم که با  حرف خاله سرم رو بلند کردم و با لبخند گفتم:جانم

 خاله با ذوق گفت :واسه ایران خاستگار اومده خیلی خوبه آرین هم چی تمام 

 مهندس دستش تو جیب خودش حسابی عالیه 

 ؟با بهت نگاهش کردم که گفت :میشه با آیین صحبت کنی 

 باید تو این خاستگاری باشه 

 خوب برادرش و زمزمه وار گفت:کاش نبود 

 خودم بود ولی االن بیشتر به آیین تعلق داره  با صدای لرزون گفتم:قبال ایران فقط مال

 کالفه گفتم ؛ این چه حرفیه نمیاد ایران 

 خاله شرمنده گفت :االن زنگ زدم گفت  شام با آیین و یاشار هستن 

 سرم رو تکون دادم بلند شدم و گفتم:من برم دیگه 

 خاله با عجله گفت:شام بمون 

 گم عقد اریانا نزدیک خوشبختانه عید افتاده  میتونیم آروم گفتم نه مرسی آهان خاله مامان گفت ب

 بریم 

 گفت بگم حتما بیاید خودم زنگ میزنه خاله سر تکون داد و گفت :باشه آرین جان به سالمتی انشاهلل 
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 خوشبخت بشن فقط پسرم یادت نره 

 بگی به آیین ها 

 دستم رو مشت کردم و باز کردم و گفتم:حتما خداحافظ 

 روز به عید مونده بود  3وار ماشین شدم  رفتم بیرون  س

 و من هنوز جوابی از طرف ایران دریافت نکردم واقعا خسته شدم 

 بازی که امروز میخواد منو و فردا نمیخواددیگه تحمل ندارم شدم مثل اسباب

 گوشیم رو برداشتم و شماره ایران را گرفتم 

 بعد از چند تا بوق جواب داد 

 ران خسته گفتم ؛ کجایی ای

 با خنده سر مستانه  گفت :با آیین هستم اومدیم رستوران 

 کالفه گفتم :میخوام ببینمت 

 با مکث گفت ؛ از اینجا داریم در میآیم 

 میخوایم بریم شاه گلی 

 میای بیا اونجا 

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:تا نیم ساعت دیگه اونجا  همون سر نیم ساعت  رسیدم پارک 

 کردم و رفتم نشستم داخل یکی از کافی شاپ هاش  ماشینم رو پارک 

 و به ایران اس دادم بیاد اونجا 

 بعد از چند دقیقه پیداش  شد 

 بلند شدم که آیین گفت :بشین 

 نشستیم تکیه دادم به صندلی 

 چطور به عشقم بگم واسش خاستگار قراره بیاد 

 ایران با لبخند گفت :خوب 

 تم :یکی آجر به کلش خورده از فضا پرت شده میخواد بگیرتت دست هام رو تو هم قفل کردم و گف
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 چشام رو باز بسته کردم و رو به آیین گفتم:مامانش درخواست کرده تو هم باشی تو مراسم 

 به من گفت بگم بهتون 

 ایران با بهت نگاهم کرد و گفت:تو داری میگی قراره واسه من خاستگار بیاد 

 سرم رو معنی آره تکون دادم 

 گفت : منو اسکول کردی تا دو روز پیش خودت ادعای دوست داشتن داشتی  که

 االن میگی یکی دیگه داره واسم خاستگار میاد

 این دفعه من با حرص گفتم :

 نه اسکول  نکردم تو رو  این تویی که منو خر فرض کردی 

 چند ماهه ابراز عالقه کردم 

 چند بار دم دادی جواب ندادی گفتی 

 ایستا تا آزمایش و

 خوب االن کلی از روزی که جواب آزمایش دادن می، زره کو چرا نمیبینم جوابی از طرف تو 

 شاید واقعا دوسم نداری 

 شاید واقعا نمیخوای بهم باشی 

 چرا زورت کنم 

 چرا شانس خوشبخت 

 شدن رو ازت بگیرم هان 

 تویی که جلوی امه داری میگی معلوم نیست برادرتم یا عشقتم 

 که سر به زیر بود نگاه کردم  به آیین

 نفسم رو فوت کن و گفتم :اگه دوسم نداشتی 

 اگه میخ ای زندگی کنی امیدوارم با این آقا که مادرت خیلی ذوق داره سرش 

 خوشبخت باش 

 مهندس خوشگل دستش تو جیب خودش 
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 هه  بلند شدم  از کافی شام سرم رو برگدوندم 

 که با صدای آیین برگشتم 

 ت:چته تو آخه این چه کاری بود فرفت و گدستم رو گ

 وایستا من قول میدم تا چند روز جوابت رو بده 

 باشه 

 با زاری گفتم:بگو فقط جوابم رو بده تا از این سردرگمی در بیام

 سرش رو به معنی باشه تکون داد و حرفی نزد 

 دستش رو ول کردم و خداحافظی کردم و نفهمیدم که یاشار کجا بود 

 -آیین 

 اومدم برگردم کافی شتم گوشیم زنگ خورد شهرزاد بود 

 ؟جانم گفتم که گفت:کجایی

 در خالی که وارد کافی شاپ میشدم گفتم :با ایران بیرونم 

 یه آهان بلند باال گفت و ادامه داد :عزیزم من دارم میرم خونه عموم گوشیم سایلنته 

 جلوی شاید نشه جوابات نگران نباش 

 شه خانوم خوش بگزره با لبخند گفتم :با

 به مامان و سبحان هم سالم برسون 

 یه باشه و حتما گفت 

 بعد ار خداحافظی گوشی رو قطع  کردم 

 نشستم پشت میز و شاکی گفتم :چرا جوابش رو نمیدی 

 خوشت میاد حرصش میدی 

 موهاش رو با دست گزاشت پشت گوشش و گفت :خوشم میاد آره 

 گفت یه چشم غره رفتم که با تمسخر 

 وای وای ترسیدم با من ابن کارو نکن 
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 را انقدر زبون نفهمی چآروم زدم روی میز و گفتم "

 با زبون درازی گفت دوست دارم 

 با  حرص گفتم :میری جواب این پسرو امشب میدی اگه  میخوایش که بسم هللا اگه نمیخوای بگو 

 بهش چرا بازیش میدی 

 بابا گناه داره 

 ت پایین و حرفی نزد ایران  سرش رو انداخ

 رو بهش گفتم :پاشو  بریم 

 با اخم بلند شد  رفتیم سمت ماشین ایران نشستیم که با حرص گفتم:ایران با دیوار نیستم ها 

 با تو ام 

 آروم  گفت:باشه  فردا بهش میگم 

 با تمسخر گفتم: ببینیم ، تعریف کنیم 

 منو بزار خوابگاه 

 ؟ت میدن حرا 11ایندفعه اون کالفه گفت :ساعت 

 سر تکون دادم و گفتم:دم عید کاری ندارن 

 ایران حرفی نزد 

 ماشین رو دم خوابگاه نگه داشت بی حرف پیاده شدم و رفتم داخل خوابگاه 

 جایی خالی آرش و طاها تو چشم 

 طاها هم به خاطر زنش انتقالی گرفت شهرشان 

 آرش هم که بدون دلیل انصراف داد 

 م و نشستم روی تخت رو به یاشار سالم داد

 با لبخند گفت :چطوری داداش؟

 سرم رو به معنی خوبم تکون دادم که گفت : کجا بودی گفتم دیگه نمیای 

 آروم یه نه گفتم و نشستم روی تخت
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 گفت : مامان واسم آستین باال زده 

 با خنده گفتم:واقعا ؟!

 سرش رو معنی آره تکون داد که ادامه دادم 

 تصورت میکنم حاال این عروس خوشبخت کی هست  دارم تو لباس دوماد

 ابرو باال داد و گفت :تو خوشبختیش که بعید میدونم خوشبخت باشه اما در هر صورت 

 دختر ، دختر عمه مامانم 

 لبم رو غنچه کردم و گفتم:اووو بابا ننت رفته از فامیل واست گلچین کرده

 حاال چیکار میکنی ؟

 به احتمال زیاد  اکی بشیم .نشست روی تخت و گفت : واال  

 با لبخند گفتم : واقعا ، پس مبارک باشه داداشم

 سر تکون داد به معنی باشه و گفت :میگن دختر خوبیه دیدمش اسمش  هلن

 سالش ولی تا دیپلم خونده  20

 تهرانی نیست بچه یکی از شهرستانای اصفهان هستش 

 حامدیه خواهر داره به اسم هیال  با یه داداش به اسم 

 کوچیک تره هستش و یه خانواده تقریبا مذهبی و مشکل من دقیقا این آخریه هستش 

 دختره چادری  نمیدونم جور در بیایم یا نه 

 طرفم یه از 

 دستش رو گرفتم و ادامه حرفش رو گرفتم "از یه طرفم چی؟

 با مکث گفت:من هنوز شهرزاد رو دوست دارم .

 با دست زد روی  داشتم بگم جز اینکه شرمنده باشم ، چی  سرم رو انداختم پایین و حرفی نزدم

 شونم و گفت:نگفتم که بری تو فکر ، گفتم که ترسم از این هستش که وقتی اون دختر تو بغلم باشه 

 فکر نامزد تو ذهنم رو پر کنه و این آر چند طرف خیانت به خودم ، زنم و از همه مهم تر تو

 ؟اینا رو درک میکنی 
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 سالته بچه نیستی  23میگه ولی مامان 

 زن جمع میکنه مرد رو و این ازدواج یه ازدواج کامال سنتی

 با مکث گفتم 

 ؟میخوای حاال قبول کنی میخوای اصال ازدواج کنی 

  ؟تفرزش کامال مشهود بود گلصدای که با 

 میخوام دیگه تنها نباشم 

 با بغض گفتم لعنت به من کاش وقتی شهرزاد 

 ی بیشترم و گفت هیس دستش رو گزاشت رو

 ولش کن دیگه گزشت 

 میدونی جیه زندگی ما منو یاد یه شعر میندازه که خیلی دوسش دارم 

 در تاریکی بی آغاز و پایان

 دری در روشنی انتظارم رویید.

 خودم را در پس در تنها نهادم

 و به درون رفتم:

 اتاقی بی روزن تهی نگاهم را پر کرد.

 سایه ای در من فرود آمد

 و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد.

 پس من کجا بودم؟

 شاید زندگی ام در جای گمشده ای نوسان داشت

 و من انعکاسی بودم

 که بیخودانه همه خلوت ها را بهم می زد

 در پایان همه رویاها در سایه بهتی فرو می رفت.

 من در پس در تنها مانده بودم.
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 دیده ام.همیشه خودم را در پس یک در تنها 

 گویی وجودم در پای این در جا مانده بود،

 در گنگی آن ریشه داشت.

 آیا زندگی ام صدایی بی پاسخ نبود؟

 اتاق بی روزن انعکاسی سرگردان بود

 و من در تاریکی خوابم برده بود.

 در ته خوابم خودم را پیدا کردم

 و این هشیاری خلوت خوابم را آلود.

 ن بود؟آیا این هشیاری خطای تازه م

 در تاریکی بی آغاز و پایان

 فکری در پس در تنها مانده بودم.

 پس من کجا بودم؟

 حس کردم جایی به بیداری می رسم.

 همه وجودم را در روشنی این بیداری تماشا کردم:

 آیا من سایه گمشده خطایی نبودم؟

 در اتاق بی روزن

 انعکاسی نوسان داشت.

 پس من کجا بودم؟

 و پایان در تاریکی بی آغاز

 بهتی در پس در تنها مانده بودم.

 

 چقدر این شعر مثل زندگی ما بود  یاشار راست میگفت 

 نفسم رو دادم بیرون و با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم 
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 ؟شهرزاد بود بی حوصله دکمه اتصال رو زدم که گفت :سالم عزیزم کجایی 

 ؟خوابگاه تو کجایی  :نفسم رو دادم بیرون و گفتم 

 با مکث گفت :هی رو تختم خوابیدم و با جنابعالی  صحبت میکنم 

 ره حرف زدیم و بعدش قطع کردیمذیه 

 تا چشم به هم زدن عید رسید 

 نشستیم پشت سفره 

 دروغ چرا خجالت میکشیدم به ارین نگاه کردم 

 قرار بود امروز جوابش رو بگیره 

 دستم رو تو هم گره کردم 

 صدای احسان علیخانی 

 ضای خونه در بر گرفته بود کل ف

 همه شروع به شمردن  کردن ،

۱۰..۹..۸..۷..۶..۵..۴..۳..۲..۱ 

 بوممم

 همه با خوشحالی همو بغل کردن 

 بلند شدم ایران رو بغل کردم رو گونش رو یه بوسه زدم و گفتم:خوشحالم که خواهرمی اما باید بهم 

 منو از کجا پیدا کردی  یگب

 بسته کردم رفتم سمت ارین که زود ار از من بغلم کرد و گفت :عیدت  اروم چشم هاش رو باز و

 مبارک 

 هزار تومانی داد  ۵۰بابای ایران به هر کدوممون یه تراول 

 با خجالت گفتم :نمیخواد

 اما گفت اگه نگیرم ناراحت میشه 

 سرم رو انداختم پایین و حرفی نزدم 
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 اره شهرزاد رو گرفتم با یه بیخشید همه نشستیم روی کانامه گوشیم رو دراوردم و شم

 وارد اتاق ایران شدم  

 با انرژی گفتم :به سالم به خانوم خودم 

 صدای خندش بلند شد و گفت:سالم بر اقای خودم 

 نشستم روی تخت و گفتم :عید بر زیباترین بانو بهترین بانو 

 مهربون ترین بانو تبریک باد 

 میدونی ارزوی سال تحویلم چی بود 

 ذوق گفت :چی؟با 

 با مکث گفتم :اینکه تا اخر عمر داشته باشمت 

 بهترین هدیه زندگیم 

 صدای خندش تو گوشی پیچید و گفت :

 اما من ارزو کردم 

 تا عمر دارم لبخند روی لبات باشه و تا عمر داشته باشم 

 از دوست داشتنت تو دلم کم نشه و عشق جاشو به دوست داشتن بده تو قلب تو 

 داشتن خیلی پایدارتره  چون دوست

 لبخند روی لبم اومد من  این دخترو با جون دل دوسش داشتم و هیچ وقت از این دوست داشتن کم 

 نمیشه 

 یاشار  همه رو بغل کردم و نشستم روی مبل 

 بابا و مامان با هم حرف  میزدن 

 زهرا نشست کنارم 

 دست انداختم دور کمرش و گفتم :اجی من چطوره ؟ 

 د گفت:خوبم داداش با لبخن

 چرا انقدر الغر شدی
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 زدم روی بینیش و گفتم :من خوب خوبم مطمعن باش بال

 خندید و حرفی نزد 

 با صدای مامان سرم رو بگردوندم 

 یاشار جان مامان من قرار گزاشتم خونه خانوم سحابی 

 دلت که با این وصلت هست انشاهلل 

 سرم رو انداختم پایین و اروم گفتم :اره 

 با یه خداروشکر گفت و ادامه داد :با

 فردا شب قرار گزاشتیم انشاهلل تو این روز های عزیز 

 شما ام سر سامون پیدا میکنید 

 تو هم انتقالی میگیری تهران 

 حرفی نزدم و با انگشتری که تو دستم بود 

 سرگرم شدم

 نفسم رو دادم بیرون از جام بلند شدم که بابا گفت:جایی میری 

 گفتم:خستم میرم یه زره بخوابم با لبخند 

 مامان با لبخند مهربونش گفت :برو پسرم 

 رفتم داخل اتاقم ، دراز کشیدم روی تخت 

 خدایا حاال که میخوام با یکی دیگه پیوند بدم کمکم کن فراموش کنم 

 انقدر زود روز فردا شد 

 که نفهمیدم چطور گزشت 

 اسه خوشبختیم میکشیدم یا بدبختی وایستادم جلوی اینه نمیدونستم  داشتم نقشه و

 کروات سفید رو محکم کردم و کتم رو از روش پوشیدم 

 موهام رو با برس و سشوار دادم باال و یه زره ژل زدم بهش 

 عطر رو برداشتم و زدم به خودم رفتم  بیرون که زهرا گفت :ای جان داداشم چه خوشگل شده 
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 زدم روی گردنش و گفتم:شیطنت نکن بچه 

  10لباسی که تو تنش بود  نگاه کردم یه مانتوی صورتی با شال و شلوار سفید با پاشنه های به 

 سانتی صورتی 

 م شیطونک ارو بغل کردم و گفتم؛ خیلی دوست دسالم ر 15 هرخوا

 با ذوق گفت :یاشار واسه تولدت چی بخرم 

 فروردین خودم یادم نبود به خدا  7با اخم گفتم:وای 

 گفت :خودم میدونم  خندید و با عشوه

 این عشوه ها فقط واسه داداش و پدرت ها  :گوشش رو گرفتم و گفتم

 نه واسه کس دیگه ای باشه اجی کوچولو 

 با حرص دستم رو گرفت با اخم و آخ ولش کردم 

 روی دستم رو مالش دادم و گفتم:گراز بی ریخت 

 دارم نه کوچه بازاری های خیابون با تمسخر گفت :آق داداش من فقط واسه جنابعالی و پدرم عشوه 

 و با یه ایشش از کنارم رد شد

 صدای بابا بلند شد :اهه بسه دیگه بیاید ببینم 

 رفتیم سوار ماشین شدیم 

 بابا دم یه گل فروشی نگه داشت یه گل خوشگل گرفتم و از شیرینی فروشی کنارش هم یه 

 جعبه شیرینی نشستم  داخل ماشینم 

 هوا بارونی بود 

 ب بارونی  با دستم روی شیشه شکل قلب کشیدم عج

 اشتباه بود داشتم چیکار میکردم 

 منی که هنوز فکر پیش شهرزاد بود 

 ولی باید فراموش میکردم شاید نابودی در حق یه دختر دیگه بود 

 ولی من باید با  این دختر  شهرزاد رو فراموش کنم 
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 ز جلوی چشام محو و نابود شد شهرزادی که یهو اومد تو زندگیم و مثل باد هم ا

 راست میگن عشق واقعیت نداره ته عشق نابودی 

 آخرین بار یادم شهرزاد میگفت از این به بعد 

 با دوست داشتن جلو میره نه عشق 

 االن میبینم حق داره عشق مسخره  شده خیلی 

 مسخره شده 

 با صدای بابا که گفت رسیدیم پیاده شدم 

 سحابی و خانوم سحابی سالم دادم نشستیم روی  مبل رفتیم داخل رو به آقای 

 اول یه زره صحبت های متفرقه انجام شد 

 با دستمال عرق روی پیشونیم رو پاک کردم 

 بالخره بابا شروع کرد 

 واقعیتش آقای سحابی بهتره بریم سر اصل مطلب 

 میدونید واسه چی اومدیم اینجا 

 نومتون  رو ازتون خاستگاری میکنم ما به  لطفا آیین و سنت پیامبر  دختر خا

 باباش سر تکون داد و گفت :بله بله  یاشار جان شغلت چیه ؟

 با استرس گفتم؛ شغل که هنوز دانشجو هستم دانشجو رشته وکالت 

 ولی اگه این وصلت  سر بگیره پیش پدرم کار میکنم

 متری دارم  100بلوار فردوس یه خونه  5خونه هم منطقه 

 کادوی کنکورم  بود  206ماشین هم یه 

 باباش  با لبخند گفت:احسنت احسنت 

 هلن دخترم چایی بیار  بعد از چند دقیقه یه دختر با یه قیافه بچه گونه جلو مون  ظاهر شد 

  160قد تقریبا 

 هیکل تو پر که نمیشد گفت چاق و صورت معصومی که طرفش گرایش داشتم 
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 زیادی به دختر مردم خیره شدم با دستی که تو پهلوم  فرود اومد فهمیدم 

 سینی چایی رو جلوم گرفت سرم رو بلند کردم 

 یه استکان چایی برداشتم و به همراهش  تشکر کردم 

 آروم یه خواهش میکنم زمزمه کرد 

 و نشست روی صندلی که مادرش گفت :دخترم آقا یاشار رو به اتاقت راهنمایی کن 

 با خجالت بلند شد 

 د شدم با یه ببخشید ازشون دور شدیم و وارد اتاق هلن شدیم و منم پشت بندش بلن

 نشستم روی صندلی میز تحریر و اونم نشست روی صندلی میز آرایش 

 انگشت هام رو تو هم گره کردم و گفت :ببخشید هلن خانوم من 

 من میخواستم اگه قرار  باشه وصلتی سر بگیره بادی پیش هم صادق باشیم 

 تکون داد و گفت :حتماسرش رو به معنی آره 

 با مکث گفتم:من پسر  ارومی نبودم شیطون  بودم در حد داشتن چند تا دوست دختر که اخریش

 یه عشق واقعی بود 

 اما نشد به خاطر مشکالتی که به وجود اومد 

 ترسیدم از اعتیادم بهش چیزی بگم ولی خودم گفتم بادی صادق بشم 

 کالتی ؟! سرم رو تکون دادم و گفتم :بله  من تبریز تحصیل هلن با مکث پرسید :میشه بدونم چه مش

 میکردم و متاسفانه به اعتیاد گرفتار شدم با هین  هلن سرم رو بلند کردم 

 اما ادامه دادم:شیشه میکشیدم 

 اما  ترک کردم 

 دیگه هم قرار نیست برم سمتش 

 ا هم رو بشناسیم من خودم دوست دارم که یه چند وقتی با هم باشیم منظورم نامزدی ت

 البته اگه خودتون صالح بدونید 

 با مکث گفت :آقا یاشار من باید فکر کنم روی این موضوع 
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 بالخره  خیلی پیش پا افتاده نیست این موضوع 

 قضیه یک عمر زندگی 

 من تا االن با هیچ پسری دوست نبودم 

 در واقع شما وضعیت خانواده  من رو میدانید 

 ون دادم سر به معنی آره تک

 رفتیم پایین

 فکر کنم  یدهلن رو به پدرش گفت :بابا من با

 حتما گفت  یهباباش 

 بعد از یه سری حرف ها خداحافظی کردیم 

 که بابا تو ماشین گفت چی گفتی که گفت :باید فکر کنه 

 با ترس گفتم :هیچی بابا 

 سرم پبابا با شک گفت :مطمعنی؟! 

 رو به معنی آره تکون دادم 

 یفهمید بدبخت میشدم اگه م

 کاش هلن قبول میکرد 

 کاش تمام میشد این سختی ها 

 بابا دم در نگه داشت دوییدم داخل در اتاق رو بستم نشستم روی تخت 

 لعنتی لعنتی 

 لعنت به من

 لعنت به این زندگی که هیچ وقت مهربون نبود 

 هیچ وقت 

 هم ریختم با حرص کتاب های تو قفسه رو ریختم بهم میز تحریر رو ب

 بلند داد زدم لعنتی 
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 لعنت به من 

 لعنت به این زندگی 

 که همیشه شک و تردید 

 لعنت به عشقی که رفت 

 لعنت به کسی که برادر بود ولی شد رقیب 

 لعنت به همتون 

 لعنت به کسی که مواد رو انداخت به جونم

 از پشت در بابا داد زد یاشار یاشار خوبی 

 داد زدم نه خوب نیستم 

 ولم کنید دست از سرم بردارید 

 هیچ کدوم رو نمیخوام اصال راستش رو میگم  پسرت معتاد  بود میفهمی 

 درو باز کردم 

 بابا با بهت نگاهم میکرد 

 گفتم بهش شیشه میکشیدم قبال که گفت :وقت میخوام فهمیدی  :با داد گفتم 

 با سوزشی که روی گونم حس کردم فهمیدم چیکار کردم 

 ؟بهت گفت :چی زر میزنی تو شیشه  میکشیدی بابا با 

 سرم رو به معنی آره تکون دادم 

 که بابا با اعصبانیت گفت :گوه خوردی 

 فرستادم اون اشغال خونه درس بخونی یا بشی انگل جامعه 

 با ترس گفتم :ترک کردم بابا 

 یه سیلی دیگه زد و فگت:غلط کردی 

 اصال غلط کردی که معتاد شدی 

 ندگی الکی یه روز معتاد باشی یه روز سالمفکر کردی ز
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 پسره احمق

 سالت هنوز آدم نشدی  23

 ترسیده بودم 

 همیشه از بابا میترسیدم 

 رفتم عقب که نمیدونم  پام رو روی چی گزاشتم  ولی گرمی خون رو  حس کردم 

 مامان با جیغ گفت :بسه مرد بیا برو آروم باهاش حرف بزن این کار ها چیه 

 بابا  :ترس گفت زهرا با 

 بابا با داد گفت :برید بیرون 

 ؟له ت :چند سافدر اتاق رو بست و گ

 زمزمه کردم چی ؟

 با داد گفت :چند ساله میکشی ؟

 سال 2زمزمه کردم ؛ 

 با داد گفت :غلط میکنی 

 هلم داد روی تخت و گفت:آیین هم میدونست ؟

 هم میدونست و به من نگفت سرم رو به معنی آره تکون دادم که گفت :اون پسره احمق 

 خدای من 

 چشام داشت سیاهی میرفت 

 بابا برگشت سمتم که با بغض گفتم:غلط کردم بابا بچگی کردم 

 یقم رو گرفت و گفت:احمق احمقی یاشار احمقی دیگه درس خوندن اونجا وجود نداره 

 سریع گفتم باشه 

 دستم رو از پشت گزاشتم روی تخت 

 حالم بد بود 

 ن زیاد رفته بود از پام خو
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 ؟ ییهو بابا آروم گفت :چی شدی یاشار و یهو با داد گفت :پات  رو کجا برید

 نفسم رو محکم دادم بیرون  که بابا سریع مامان رو صدا کرد 

 مامان اومد تو اتاق و گفت :خاک تو سرم چی شد یاشار پسرم 

 آروم زمزمه کردم خوبم مامان خوبم 

 ام و گفنم؛ خوبم بابا  خوبم به خدا رفتم تو حمام جعبه کمک های اولیه بلند شدم آروم رفتم سمت حم

 رو از کمد برداشتم 

 شیر آب رو باز کردم 

 گرفتم روی پام 

 سوختش که یه آخ گفتم بتادین ریختم روش  و گاز استریل رو روش بستم 

 شلوارم که خونی شده بود رو درآوردم 

 رو گزاشتم روی زانوم  از حمام در اومدم نشستم روی تختم  سرم

 -آرین 

 وارد کافی شاپ شدم نشستم روی یکی از صندلی ها بعد از دو دقیقه اومد 

 با لبخند سالم دادم 

 که با لبخند گفت:سالم خوبی ؟

 سرم رو به معنی آره تکون دادم و با ابروی باال رفته نگاهش کردم

 که گفت:خوب حاال میخوام جوابت رو بدم 

 ی تو از حست مطمعن

 تم:صد در صد فنفسم رو دادم بیرون و گ

 آروم با دستش زد روی میز و گفت :خیلی خوب 

 من حسم میگه که تو رو واسه زندگیم انتخاب کنم

 با لبخند گفتم:جان من 

 ابرو داد باال و گفت:جون تو 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 325 

 

 ولی برو این جواب دادنم مدیون آیین وگرنه میخواستم دق بدم تورو بعد 

 د لطفت تو تم؛ مورفبا حرص گ

 قهقهش بلند شد 

 بهش نگاه کردم  نه مثل اینکه واقعا آیین عوضش کرده بود 

 تیپش خیلی با حجب و حیا تر شده بود 

 با مکث گفتم؛ آیین عوض کردت 

 سر تکون داد ، و گفت :  دوست نداره بد بگردم 

 آیین راضی بکن بیاد پیش ما بابام میگه دوست داره آیین پشیمون باشه 

 تم:باهاش حرف میزنم فو باز بسته کردم و گر چشام

 حاال بینم عید قرار نیست جایی برید 

 با یه نمیدونم جوابم رو داد

 بود  11از کافی شاپ زدیم بیرون به ساعت نگاه کردم 

 رو به ایران گفتم:ماشین داری ؟

 سر به معنی نه تکون داد

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:ماشاهلل منم نیاوردن 

 بریم با آژانس بگیریم  بیا

 سرش رو تکون داد رفتیم آژانس رو به رو خیابون 

 یه ماشین گرفتیم که ایران گفت :بیا خونه ما 

 سر تکون دادم به معنی باشه و یهو گفتم :ای وای عروسی اریانا  باید بریم تهران 

 عروسی افتادیم تا  2ایران با دوق گفت :ای جان اتفاقا یاشار هم رفته خواستگاری فکر کنم 

 با بهت گفتم:ناموسا ؟

 با حرص زد روی دستم و گفت:تو چرا آدم نمیشی چند بار گفتم این کلمات به درد یه آقای دکتر با 

 شخصیت نمیخوره 
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 خندیدم و حرفی نزدم ماشین رو نگه داشت بعد از حساب کردن پول پیاده شدیم 

 ایران زنگ رو زد

 که گفتم:به خاله گفتی ؟ 

 گفت :چیو؟! سوار آسانسور شدیم که گفتم :قضیه با من بودن با اخم

 مطمعن سر تکون داد و گفت :آره 

 این سری من با خنده گفتم:به درد شخصیت یه خانوم خوشگل نمیخوره  با سر جواب بدهد پشت 

 گردنم و ادامه داد: نه همون تورو فقط باید  چزوند 

 حاال که خرت از روی پل گزشته 

 تار میکنی با دوق بغلش کردم واین طوری رف

 گفتم:الهی من دور خانومم  صد دور بچرخم  

 ت:الحق که بچه ایفخندید و گ

 درو باز کرد خاله سالم دادم و وارد شدم 

 ت:آیین اومد مامان ؟فایران بلند رو به خاله گ

 خاله با غر غر گفت :نه زنگ زد گفت: که نمیاد 

 م:با ادب باش فتحرص گ آه بلند گفت :غلط کرده باایران با 

 زبونش رو درآورد و گفت:برو بابا با ادب بودی کجا رو فتح کردی که من فتح کنم 

 حاال این گوشیم کو ؟

 گوشیش رو از کیفش درآورد  موهاش رو با حرص زد پشت گوشش و شماره آیین رو گرفت بعد 

 از چند دقیقه صدای جیغش کل فضای خونه رو پر کرد 

 ؟کجایی آیین 

 میدونم آیین چی  گفت که ایران با جیغ گفت : پاشو بیا ن

 آیین این صدمین بار وسایلت رو جمع کن بیا پیش ما 

 دوباره بعد از چند ثانیه صدای جیغش بلند شد 
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 تو غلط کردی باشه باشه بهت میگم پاشو بیا ااا 

 ع کرد برگشت ت:منتظرم و گوشی رو قطفراحت شده باشه نفس راحت کشید و گانگار که خیالش 

 سمت مامانش و گفت :میاد 

 مامان اومد راضی  کنید بمونه 

 م این بفهمه من از کجا پیداش کردم خیالش راحت بشهینبمن ب

 خاله سر تکون داد و گفت:از دست شماها 

 ادم و خسته میکنید 

 و رفت داخل آشپز خونه 

 ایران رفت تو اتاقش بعد از عوض کردن لباس هاش اومد 

 شست رو به روم روی کاناپه ن نوبیر

 ؟یهو ایران گفت :راستی آتبین و سپهر چی شدن 

 با خنده گفتم :صبح بخیر 

 با هر دو دعوام شد حسابی خونشون رو عوض کردن 

 اون دوتا بدبخت  گناهشون  چی بود ؟ تو سرت  کزد تو سرم و گفت:خا

 تم:من هیچ مشکلی نداشتم تقصیر اونا بود فبا اعصبانیت گ

 ن مسخره کنان  گفت:برو بابا تو خوب همه بد ایرا

 کالفه  گفتم : وایی ایران  بد رو مخی ها 

 با صدای زنگ  وقت جواب دادن نداشت 

 بلند شد رفت سمت آیفون  و بازش کرد 

 درو باز کرد و مناظر موند تا آیین بیاد باال 

 سرم رو تکیه دادم به کاناپه و چشام رو بستم 

 سرم رو بلند کردم و در جوابش سالم دادم با صدای سالم آیین 

 با خاله سالم و احوال پرسی کرد بعد نشست روی مبل 
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 ایران رفت تو بغل آیین 

 که آیین رو پیشونیش رو بوسید 

 آیین در حالی که دست روی  موهای ایران میکشید گفت :جوابت رو گرفتی آرین 

 با خنده گفتم:بعد از یه عمری بالخره آره

 مکث گفت :برو دعا کن همین جواب رو داد آیین  با

 سر تکون دادم و چیزی نگفتم 

 بعد از اومدن شوهر خاله 

 نشسته بودیم دور هم که بابای ایران رو به آیین گفت :

 آیین جان لطفا وسایلت رو جمع کن بیا اینجا 

 ت:حاال زود از االن فگنه مونده بود سر اون با خجالت گآیین الی من

 گفت:پسرم دیگه حرف بزرگترت رو رد نکن این جوری ایران هم راحت تره  خاله با اخم

 میخواد پیش باشه 

 هی تو خیابون ها بده تو هم خوابگاه بده 

 آیین سرش رو انداخت پایین و حرفی نزد 

 ایران با یه آخ جون پرید بغل  آیین 

 که آیین  با خجالت گفت :خیلی بچه  هستی به موال 

 ون شدم حرفی نزدم و خیرش

 دست گزاشتم روی پیشونیم 

 تم:من برم ببخشید فاز جام بلند شدم  رو به خاله  گ

 سرم درد میکنه 

 خاله با اخم گفت :بیا برو تو اتاق ایران  برو ببینم 

 شام نخورده  اه شبم همین جا میمونی 

 ناچار گفتم :اما خاله 
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 م برو اتاق ایران بخواب دستش رو کالفه تکون داد و گفت:بیا نکن آرین حوصله ندار

 زیر لب گفتم :یعنی جذبت منو کشته

 در حالی که میرفتم اتاق ایران  بلند گفتم:خاله جان  گفتم که بشنوی 

 و ، واسه اینکه از ضرب دست خاله در امان بمونم 

 دوییدم اتاق ایران ساعتم رو درآوردم گزاشتم روی پادری 

  روی تخت خوابیدم  ساعد رو گزاشتم  روی

 پیشونیم  و چشام رو بستم  با صدای آروم و ملوس ایران چشام رو باز کردم به ساعت نگاه کردم  

 شب بود  1ساعت 

 بلند شدم که ایران گفت :منو آیین منتظر موندیم بیدار بشی شام بخوریم 

 با لبخند تشکر کردم رفتم بیرون  چراغ ها نصفش خاموش بود 

 د و خیره بیرون بود نگاه کردمبه آیین که تو تاریکی نشسته بو

 تم؛ چطوری رفیق فزدم روی شونش و گ

 بی حال  گفت :خوبم خوابم میاد

 هوی ایران شام میاری بیار برم بکپم 

 ایران سر  تکون داد و وارد آشپز خونه شد 

 یه خمیازه کشیدم و روی کاناپه ولو شدم 

 بعد از خوردن غذا 

 بد جور خستم آیین بلند شد و گفت :من برم بخوابم 

 ایران با لبخند گفت:برو داداشی 

 خسته ای 

 اقی شده خاله واسش حاضر کرده بودآیین با لبخند ازمون دور شد وارد ات

 ؟به ایران خیره شدم که گفت :چرا سرت درد میکرد 

 م به تاخیر افتاد نالبته ببخشید پرسید
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 بی حال خندیدم 

 رو به زبون آوردم چرا حس میکردم واسش ارزشی نداشتم و حرفم 

 ادت که همچین فکری میکنی  6ایران با اخم گفت :دل و قلب کل لوزالمعده ات غلط کرده با 

 دیوونه به قرآن خواستم بپرسم دیدم رفتی بخوابی 

 آرین واسه اینکه مطمعن بشی حسم بهن واقعی اصال پاشو با خانوادت بیا همه چیو قطعی کنیم 

 م واسه اینکه از حسم مطمعن بشم دیوونه من واسه چی طولش داد

 االن شوم 

 آالم میگم که چشات شده بت من 

 االن میگم که بدون نفس هات نفسم میبره 

 طلوع زندگیم با تو و این طلوع بدون تو امکان پذیر نیست  دوست دارم باور کن 

 حتی از آیین بیشتر 

 انقدر که شاید درک نکنی 

 نشست و دستم رو گرفت و شروع به نوازش کرد حتی بیشتر از خودت اومد جلوی پام 

 چند ثانیه گزشت که گفت:آرین 

 تو هر روز پیشم بودی هر  ثانیه مراقب بودی 

 بادیگارد بودی 

 هر کولم  بودی 

 به همه تو دبستان میگفتم  آرین و شوهر من میشه 

 بزرگ تر که شدم تو گوشم کردن آرین یه داداش و بس 

 این حس مال یکی یا دو روز نیست  من از بچگی دوست داشتم

 وجود تو وجودم 

 بفهم نفهم

 سرم رو تکون دادم و گفتم:مرسی از ابراز عالقه زیادیت 
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 اصال  تحت تاثیر قرار گرفتم 

 خندید و گونم رو آروم بوسید 

 و سرش رو اورد باال دوباره زل زد تو نگاهم 

 که من گفتم: پرنسس من همیشگی من باش 

 باشه ؟

 به معنی باشه تکون داد  سرش رو

 با زور فرستادم بخواب 

 منم رفتم تو جام  انقدر وول خوردم تا  بالخرع خوابم برد.

 -آرش 

 خیره چشای هانی بودم این روز ها بهم زیادی زل میزد لعنتی 

 پاشدم و با یه ببخشید رفتم  داخل انباری جایی که همیشه بازی میکردیم 

 وقتی میومد یم شمال 

 شقانه هامون هم اینجا بود ای عاج

 به دیوار تکیه دادم و خیره تابلوی رو به روم شدم 

 یه بوم که کال آبی شده بود 

 اینو با هم کشیدیم 

 اسمش رو گزاشتیم  آبی دریا 

 هیچی نداشت 

 میگفتیم دووم عشقمون مثل دریا بی نهایت 

 ون بود این تابلوهم نشون  عشقم

 چشام رو بستم 

 زشت که در  با صدای بدی باز شد نمیدونم چقدر گ

 مد جلو و درو بست وا سرم رو آوردم باال  هانی بود
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 دست کشید روی وسایل ها که خاک گرفته بود و زمزمه وار گفت :یادش بخیر

 نمیدونم دستش به چی خورد 

 یه ورقه شبیه لوح درش آرود 

 یم گفتیم هر وقت ازدواج این کارت عروسی رو چاپ کرد ت :یادته فغض بهم نشون داد و گبا ب

 کردیم میدیم از این درست کنن 

 نشست روی زمین  و شروع به خوندن کرد

 به نام خدا  آرش و هانی شما رو به مراسم عروسیشون دعوت میکنن تا تو این شادی شما هم 

 شریک باشید 

 خوشحال میشیم شما عزیز های دل محول ما رو شاد  فرمایید 

 هانے و آرش 

 شروع به ریختن کرد و شروع به خوندن شعر کرد اشک هاش 

 برای عشق تمنا کن ولی خوار نشو .

 برای عشق قبول کن ولی غرورت رو از دست نده .

 برای عشق گریه کن ولی به کسی نگو .

 برای عشق مثل شمع بسوز ولی نزار پروانه ببینه.

 برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشکن .

 ده ولی جون کسی رو نگیر .برای عشق جون خودت رو ب

 برای عشق وصال کن اما فرار نکن. 

 برای عشق زندگی کن ولی عاشقانه زندگی کن 

 برای عشق خودت باش ولی خوب باش . 

 ما با عشق به اینجا رسیدیم  واسه همتون یه عشق شیرین آرزومندیم. 

 هانی و آرش

 زدم زیر گریه  و گفتم :بس کن 
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 :چیکار کردیم با زندگیمون خدا لعنت کنه سر لج بازی همو نابود کردیم هانی  صداش رو بلند کردم

 ار که برسه گفت :ارش من محمد دوست ندارم آرش گو ان

 دارم دق میکنم هیچ حسی به شوهرم ندارم 

 بغلش دستش رو میگیرم  وآرش وقتی میرم ت

 تو میای تو ذهنم 

 نشستم رو به روش انگار که هیچ تعادلی روی رفتارم نداشتم رفتم جلو و

 خیره لب هاش شدم 

 ال خودم نبودم حتو 

 مثل کسی بودم که تا خر خره مست کرده 

 دست کشیدم روی گونش و گفتم:گریه نکن دنیای آرش 

 گریه تو منو نابود میکنه 

 این اشکال رو نباید بریزید هام شروع به لرزیدن کرد 

 نفس هام سنگین شده بود 

 ی و گفتم :دخترت خیلی خوشگله خندیدم یه خنده خنده عصب

 خیلی مرده  هرتشو

 یاد من بیوفتی  یدبا چرا

 محمد که از منم بهتر خوشگل تر پولدار تره 

 تم:چند بار بوسیدم تورو چند بار بوسیدی منو فدست هام رو گزاشتم روی لبم  و گ

 یه نفس عمیق کشیدم انگار که نفس نمیتونستم بکشم 

 به محمد ولی دوست دارم با ترس گفتم :خسارت میشه 

 بابام طرد  میکنه منو ولی دوست دارم 

 بفهمن تا حد مرگ میرم ولی دوست دارم

 نزدیک ترش شدم  و ادامه دادم 
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 مامان عاقم میکنه ولی دوست دارم 

 رو روی لب هاش قرار دادم  اشوو نرم لب هعرشیا سرم رو رو میبره ولی دوست دارم 

 جب کردم نرم میبوسیدم از همراهیش تع

 هیچی اون لحظه تو فکرم نبود 

 سال  3فقط یه چیزی بود بعد از 

 طعم لب هاش رو چشیدم 

 گناه نمیکردم چون زمانی محرم  من بود 

 دنیای من بود 

 عسل من بود 

 اسمش فقط به من تعلق داشت 

 زیبایش فقط منو پست میکرد 

 میخواستم  شکایت کنم از دنیای که شد دنیام 

 م  از پسری که تصاحبش کرد انتقام بگیر

 بچه بی گناهی که گناهکار شد 

 پدری که بد جلوم شکست 

 برادری که هم خونم بود 

 دستم رو روی صورتش قرار دادم 

 نمیخواستم بس کنم 

 شادی میخواستم همه این زمان این لحظه رو با چشم ببینن 

 ببینن که هانی حتی با شوهر بازم صاحبش منم 

 واسه خودم میکنمش حتی شده واسه ثانیه ای خیانت میکنم اما

 ؟با صدای اینجا چه خبره 

 سرم رو آوردم باال به محمد که با بهت به هانی خیره شده بود نگاه کردم 
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 ؟محمد لب زد :چرا 

 هانی من چی برات کم گزاشتم که تو انباری با عشق قدیمیت 

 چون به اجبار شد زن تو  دوست داریم ند شدم و سرتغ گفتم:چون هنوز همواز  جام بل

 سر لج بازی با من 

 آره شرمنده ولی قربانی شدی تو عشق ما 

 بی پروا شده بودم و خودم خبر  نداشتم 

 با مشتی که تو صورتم فرود اومد انگار که از خواب بیدار شده باشم 

 افتادم زمین و محمد با مشت میکوبید تو صورتم هیچی حس نمیکردم 

 کرد هانی جیغ و داد می

 عرشیا و بابا اومدن تا جداش کنن 

 کشیدنش اون ور خون تو دهنم رو بیرون پرت کردم 

 تم :فلبم که خون ازش جاری شده بود و گبه گوشه انباری تکیه دادم با آستین لباسم کشیدم کنار 

 دوسش دارم 

 محمد فکر نکن چون بچه داری ازم جلو تری 

 و رسوندم به محمد زدم تخت سینش  و گفتم:نمیزارم عشقم از جام بلند شدم تلو تلو خوران خودم ر

 قر بزنی 

 بلند داد زد بسه آرش  وعم

 چه غلطی کرد 

 محمد با اعصبانیت داد زد اومدم میبینم راحت دارن همو بوس میکنن 

 ؟ی چعرشیا با بهت گفت :

 تم:شما بزرگ تر ها حق حرف زدن ندارید فاین سری با داد گ

 بدبخت مون  کردید 

 از اول خوندی به اسم هم ما دوتا رو 
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 عمو میدونستی  دیوونه وار دخترت  رو میخوام 

 اما وقتی هانی لج کرد باهاش مخالفت نکردی

 و واسش خاستگار پیدا کردی

 بلند تر داد زدم بدبختم کردید 

 همه خنده هام شده دروغ 

 عمو با اعصبانیت اومد سمتم 

 فرود آورد  دستش رو برد باال و محکم روی صورتم

 با مکث اما با داد گفت :بی غیرت بی شرف 

 فکر نمیکردم انقدر اشغال باشی 

 ت :آرش  تو چیکار کردی فحرفی نزدم که بابا گ

 و گفت:من دعوا نمیکنم من میگم شادی جای تو  به عرشیا نگاه کردم حرفی نزد و فقط خیرم شد

 کردم آره بی شرف بودم زن شوهر دار رو بودم از این بد تر میکردم و رفت بیرون  خودمم شرم 

 بوسیدم 

 سرم گیج رفت 

 شاید اینو به محمد باید میگفتم :حتی االنم تو حال خودم نبودم 

 چشام رو باز و بسته کردم و گفتم:ببخشید محمد تو حال خودم نبودم همشون میدونن من قرص 

 مصرف میکنم 

 زندگیت رو بهم نزن 

 ر زدم من به اجبار دست به این کا

 که زدید حقم نبود میدونی چرا عمو خودت هی میگفتی دومادم دوماد ام  یاو رو به عمو گفتم :سیل 

 مو من شبم رو با رویای دختر تو صبح میکردم ع

 این که بزرگ میشم تا به دستش بیارم و بعد هم بدون اینکه حرفی بزنم 

 دوییدم بیرون 
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 کردم انگار که نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم از در حیاط زدم بیرون و  سما دریا حرکت 

 رفتم سمت ساحل )) دوست دارم آرشی ((

 )) ببین چقدر خوشگله آرش ((

 چشم به دریا افتاد طوفانی بود 

 هوا تاریک شده بود

 به سمت جلو حرکت میکردم یه لحظه فهمیدم گردنبندم  تو گردنم نیتس توجهی نکردم و ادامه دادم 

 اب سرد بود 

 گرفته بودم آب تا شونم رسیده بود لرز 

 جلو تر رفتم 

 قصدم خودکشی نبود فقط میخواستم آروم بشم 

 اما نفهمیدم چی شد که تو یه ثانیه زیر پام خالی شد 

 رفتم زیر آب سعی کردم نفس بکشم اما اکسیژنی نبود 

 ترسیده بودم از مرگ میترسیدم 

 ن چشام بسته شد و دیگه هیچ اما این حس بیشتر از چند ثانیه دووم نداشت چو

  -راوی

 محمد با حرص رو با هانی گفت :گمشو بیا بیرون همه رفتن بیرون 

 که عرشیا نگران گفت :بابا آرش کو ؟

 همه تویه  یه لحظه ترسیدن حتی محمد 

 یاد نگاه  و حرف آخر آرش افتاد 

 بد معصوم شده بود 

 یهو حامی گفت :من دیدم میرفت سمت ساحل 

 ه یا ابلفضل گفت و رفت سمت ساحل و بقیه ام پست بندش عرشیا ی

 عرشیا بلند اسمش رو صدا زد اما نبود 
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 یهو حامی داد زد این گردنبند آرش نیست 

 عرشیا رفت  سمت گردن 

 آره گردنبند آرش بود  رو به باباش گفت :بابا آرش و تو یه چشم به هم زدن دویید سمت دریا 

 ؟اییبلند داد زد آرش داداشی کج

 نشد که نشد هر چقدر گشتن خبری از داداش کوچولو ی شیطون نبود 

 دیگه آرشی نبود که با عرشیا کل کل کنه

 نیرو های دریای اومدن

 مرده پیاده شد از قایق و گفت:شرمنده االن دیگه نیمشه صبح 

 عرشیا رفت جلو یقه رو گرفت و داد زد :لعنتی داداش من میره تا صبح 

 ت:آقای محترم نزد کی یک ساعت گزشته اگر تو دریا باشن همین فگرفت و گ مرد لبش رو گاز

 االن هم زنده نمیمونه 

 عرشیا یه نه گفت و نشست روی زمین متنفر بود از دریا متنفر بود 

 بلند داد زد آرش لعنتی تورو قرآن برگرد خدایا داداشم نرفته باشه تو دریا 

 محمد با بهت خیره دریا بی انتها بود 

 هنوز باورش نمیشد 

 زمزمه وار گفت :نه 

 هانی شروع به جیغ زدن کرد آرش برگرد غلط کردم  انقدر زود صبح شد گه کسی نفهمید کی 

 صبح شد 

 نیرو های دریایی باز در حال گشت داخل دریا بودن 

 عرشیا زانو هاش رو بغل کرده بود و خیره دریا بود 

 همه بود بهش  یعنی رفت داداشش کسی که  نزدیک تر از

 هانی از حال رفت و بابای آرش مردونه اشک میریخت پسر کوچیکش خیلی زود تر از موعد بار 

 بندیلش رو بست 
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 نیرو های دریایی به ساحل برگشتن 

 عرشیا بلند شد و گفت :چی شد 

 مردی که نزدیک چهل سالش میشد گفت :جنازه رو پیدا کردیم 

 ی گریه ها بلند شد  اما عرشیا رفت سمت کاوری که داداشش عرشیا افتاد زمین و بار دیگه صدا

 توش قرار گرفته بود

 زیپ کاور رو باز کرد نفسش رفت :داداشش چه معصومانه خوابیده بود 

 چقدر راحت چشاش رو بسته بود 

 چقدر آسون دل کنده بود  عرشیا آروم خم شد و روی پیشونیم آرش رو بوسید 

 هر چیزی که به هانی مربوط بشه متنفر  تمام شد از االن به بعد از

 کسی که داداشش رو ازش گرفته بود 

 یهو عموش داد زد زن داداش 

 عرشیا برگشت سمت مامانش که بیهوش شده بود 

 نمیتونست دل بکنه 

 از چی باید دل میکند از این مظلومیتی که داره میره زیر خاک 

 ده  داره میمیره از چی بادی بسوز از اینکه داداش هنوز دوماد نش

 زیپ کاور رو بست تمام شد 

 ت :عرشیا فبا صدای یکی که بلند گ

 سرم رو بلند کردم آیین بود 

 اینجا چیکار میکرد اومد جلو  و با اخم گفت :چی شده نگاهش کردم 

 ؟که داد زد آرش کو 

 به کاور نگاه کردم یاشار اومد سمت آیین 

 آیین کاور و  باز کرد 

 یه نه زمزمه کرد  با چیزی که دید
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 یاشار با داد گفت :امکان نداره نه امکان نداره عرشیا 

 چشام رو باز کردم این چه خوابی بود 

 به آرش که کنارم خوابیده بود نگاه کردم بلند نفس کشیدم 

 وای خدا از جام بلند شدم پنجره رو باز کردم 

 که صدای آرش بلند شد :ببند بابا یخ کردم 

 ش رفتم و نشستم روی تخت بی توجه به حرف

 دستم رو گزاشتم روی کمر برهنه اش و گفتم:آرش پاشو 

 با چشای نیمه باز گفت :جانم 

 تم:ا پاشو دیگه آرش داداشی بدو  سر تکون داد آروم و بی حال نشست سر فمحکم تر تکون دادم و گ

 جاش به ساعت نگاه کرد و با غرغر گفت :ساعت تازه 

  صبح هوم چیکار داری 5

 با ترس گفتم:خواب بد دیدم 

 خواب آلود خندید و گفت:چی نکنه خواب دیدی مردم 

 سر با معنی آره تکون دادم یه دفعه رنگش پرید و گفت:یا علی 

 خواب های تو راست میشه 

 بیا من وصیت نامه بنویسم 

 با اعصبانیت زدم روی رون پاش 

 گه با آخ دست گزاشت روی و مظلوم گفت:خوب راست میگم دی

 یادت خواب دیدی بابابزرگ مرده صبحش فهمیدیم سکته کرده 

 انگار خودش هم ترسیده بود 

 با حرص گفتم:آرش میزنم نصف میکنمت ها فقط روی مخ من یوروتمه برو اون یه اتفاق بود 

 کالفه گفت :حتما خواب نطر مامان هم اتفاق بود صبحش  تصمیمی گرفت نذری بده یا

 خواب دیده بودی اتفاق افتادیادت تصادف بابا رو 
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 گرفتم و فقط نگاهش کردم  ازلبم رو گ

 سر تکون دادم و گفتم:یه تار مو از سرت کم بشه خودم رو میکشم 

 محکم بغلم کرد و گفت:خیلی بشری کاش نمیگفتی ولی عرشیا مردم ها همه وسایل هام واسه تو 

 ستم بمیرم صدات میکنم  و خوابید خوب گریه هم نکن افرین پسر خوبه اال هم بگیر بخواب خوا

 دوباره 

 ای خدا ببین با کیا اومدیم سیزده بدر

 خوابیدم روی تخت و چشام رو بستم 

 با سر صدای که از بیرون میومد چشام رو باز کردم 

 به جای آرش نگاه کردم نبود 

 از جام بلند شدم  سر و صورتم رو شستم و رفتم بیرون 

 کجاست که گفت :حمام  سریع از مامان پرسیدم آرش

 نشستم  روی کاناپه و  به حرف های این اون گوش دادم 

 چشم خورد  به هانی 

 خدایا آخر عاقبت این عشق مرگ آرش نباشه 

 التماست میکنم کاش خواب هام هیچ وقت واقعیت نداشت یادم یه بار خواب دیدم امتحان رو مردود 

 میشم و مردود هم شدم 

 زده بود از ترس کل  بدنم یخ 

 با کالفگی ، ترس و حرص صبح رو به شب رسوندم 

 داشتیم  میوه میخوریم دقیقا همون اتفاق آرش با یه ببخشید از ویال خارج شد 

 بلند شدم و منم با یه ببخشید ازشون دور شدم رفتم سمت انبار اما وایستادم پشت در 

 چند دقیقه بعد از ارش هانی رفت داخل

 های خوابم چی میدیم همه اتفاق 

 و در آخر اومدن محمد همه اون اتفاق ها زدن آرش 
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 رفتن ما داخل انبار 

 و در آخر بیرون رفتن آرش از انبار اما این دفعه منم پشتش دوییدم تا تنش رو زد به دریا از پشت 

 پیرهن سبزش رو گرفتم 

 برگدوندم سمت خودم و دستم رو بردم باال و محکم روی صورتش فرود آوردم

 ؟قه رو گرفتم و با داد گفتم:چرا میخوای خوابم رو به واقعیت تبدیل بکنی ی

 از جون سیر شدی چونش رو گرفتم و به سمت در یا برگدوندم و گفتم:ببین ، ببین چقدر اعصبانی 

 منتظر تا طمعش بشی 

 منتظر تا  تا بری توش تا از بین ببرتت میفهمی اینارو 

 ه از کنار لبش راه افتاده بود از کبودی  زیر چشمش که کار اون برگشتم سمتم دلم گرفت از خونی ک

 محمد نامرد بود

 چشای خوش رنگش پر شده بود زانو زد جلوم و سرش رو انداخت پایین 

 سرم رو بلند  کردم رو به آسمون  مرسی که  نوبت آرش رو عقب انداختی زود بود واسه اومدن 

 پیشت 

 رو به روش منم زانو زدم 

 ش سردش رو گرفتم و گفتم:تو هنوز وقت داری واسه زندگی دست ها

 آرش داداشم  میخوای چیکار کنی 

 خودکشی  میدونی اگه چیزیت میشد  منم میمیردم هانی هم  میمرد 

 با مظلومیتی که فقط مخصوص خودش بود گفت :چی می شد مگه 

 ی بر میگشت بابا اینا از دست یه پسر بیشعور راحت میشدن هانی به یه زندگی عاد

 تو دیگه نگرانی واسه داداش کوچیکت نداشتی 

 بابا دیگه احساس سر افکندگی نمیکرد

 با اعصبانیت گفتم:کدوم احمقی گفته تو باعث سرافکندگی بابا بود ی روانی 

 بابا تورو بیتشر از من دوست داشته  فقط میدونی چرا بهت گیر میدن چون میترسن 
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 به وجود بیاد از اینکه یه زخم روی بدنت  

 از اینکه آرشی نباشه که کل خونه باهاش آرامش داشته باشن 

 چون دردونه خونه بودی هستی 

 من راضیم از اینکه تو رو بیتشر دوست داشته باشن چون لیاقتش  رو داری 

 آرش دیوونه باز هات  خودت ، وجودت اگه واسه یک ثانیه تو خونه نباشه 

 چند سال رو صبر کردم واسه اینکه میدونستم  اون خونه باید نابود بشه این

 بر میگردی مثل من که رفتم خوندم برگشتم 

 ولی اگه بدونم روزی قرار باشه که زود تر از من بری و بر نگردی 

 اون روز زود تر از تو باربندیلم رو میبندم  و میرم

 خندید و گفت :واقعا 

 با خنده گفتم :واقعا آقا 

 م ویال حاال هم پا میشی میری

 هر کی هم چیزی  گفت با هم جوابش رو میدیم 

 اصال دوست داشتی بوسیدی اول زن تو بوده 

 خندید و  گفت:باشه 

 رفتیم داخل ویال 

 بابا یه چشم غره رفت که چشم غرش بیشتر جایی اینکه آرش رو ناراحت کنه خندونتش 

 محمد که دید آرش میخنده خواست بیاد طرفش 

 آرش و گفتم:هوی هوی بکش کنار بابا بی کس نیست ها زورت به برادر من که وایستادم جلوی 

 میرسه 

 برو زنت رو جمع کن 

 آقا مگه دروغ میگه همون دوست دارن آقا محمد اون دختری که پیشت زنته دوست نداره 

 باور کن نداره بهترین راه جدا شدنتون 



 ــــــیمهسا عادل به نام عشق یپادزهر

  
 

WWW.GHALAM-SIAH.IR 344 

 

 قل وقت ی جدا باشید از هر کدوم مطمعن باش خوشبخت ترین واسه دخترتون ام بهتره چون حدا

 محبت میبره ولی وقت ی با هم باشید جز دعوا هیچی نمیبره

 دفعه آخرت هم باشه 

 مشتت رو صورت داداش من میشینه این سری کسی نمیتونه نگهم داره  و دست آرش رو کشیدم و 

 وارد خونه شدیم 

 عمو با اخم آرش نگاه کرد آرش با لبخند ملیح جوابش رو داد 

 بابا خندش گرفت وارد اتاق آرش شدیم و پشت بند ما هم بابا اومد داخل اتاق 

 ت:آخه آرش این چه کاری بود مت نصیحت نمیکنم ولی پسرم گناه بود اون زن دختر فو با حرص گ

 و شوهر داشت 

 تو االن فکر میکنی اون دختر باز میتونه با محمد زندگی کنه آرش هم با مکث جواب داد :منم 

 دم همین بود قص

 اینکه دیگه با هم زندگی نکنن 

 بابا سرش رو تکون داد و گفت: باشه ولی عموت سایه ات رو حتی با تیر میزنه این سری من به 

 جای آرش 

 گفتم :به درک 

 بابا از شما هم مثل بوق وایستاده بودی پسرت رو بزنن دلم پره 

 تا بودم بابا کالفه گفتم اون لحظه هنوز تو بهت کار این دو

 اصال نفهمیدم چی شد 

 عجب مسافرتی شد و رفت بیرون 

 برگشتم آرش که نشست روی تخت 

 رفتم جلوش نشستم  یه دستمال برداشتم و روی لبش که داشت خون میومد رو پاک کردم 

 با خنده گفتم:زد صورتت رو نابود کرد ها 

 یه آخ آروم گفت و خندید 
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 کاری با من میکرد شاید زندش نمیزاشتم  اما با مکث گفت:حق داشت یکی همچین

 آره راست میگفت این محمد بود تازه صبر زیادی به خرج داشت میداد 

 حرفی نزدم 

 آرش  بلند شد و رفت سمت اینش صدای بلند دعوای هانی و محمد کل خونه رو برداشته بود 

 آرش خون روی صورتش رو پاک کرد 

 دستمال رو انداخت داخل سطل آشغال 

 کت بود که گفتم:چرا ساکتی سا

 با خستگی گفت :چی بگم دارم دیوونه میشم قرار چی بشه ؟

 نفسم رو دادم بیرون و گفتم:هیچی قرار چی بشه  جدا میشن دیگه انتظار نداری که با اون بوسه ای 

 که تو داشتی میدی روی لبای اون دختر 

 پسره هانی رو نگه داره تازه چند دورم دور سرش بگرده

 ق میگیرن بعد تو هر کاری خواستی بکن اگه به زن مطلقه راضی واسه زندگی برو بگیرش طال

 با اخم گارد گرفت و گفت:هوی مطلقه  هم بشه واس خاطر من شده 

 نه پسر غریبه عرشیا نه مثل اینکه تو هم واقعا نمیفهمی دوسش دارم بابا من روانی اون دخترم 

 بعد تو میگی مطلقه 

 و گفتم:باشه بابا گارد نگیر سر تکون دادم 

 اصال واسه خودت فقط بچه ای یه نفر دیگه رو نگه میداری 

 با حرص گفت :با تمام وجودم 

 لبم رو خیس کردم و گفتم:پس حرفی نمیمونه خوشبخت بشید

 پکر نگاهم کرد که گفتم :آرش دیگه چه مرگته ؟

 حرفی نزد با یه اه از اتاق رفتم بیرون 

 غون بود همه ساکت بودن چقدر وضع خونه دا

 هایت آروم آروم اشک میریخت 
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 از دست آرش شاکی بودم  تقریبا همه یا این کارا زیر سر اون داداش بنده بود

 پاشدم رفتم آشپز خونه مامان با حرص نمیدونم داشت چیکار میکرد 

 تکیه دادم به کابینت و گفتم:از ارش اعصابت خورد 

 ی قوربون  صدقش هم برم البته تو هم دست کم نداری ها اون طور با پوزخند گفت :نه انتظار دار

 که طرفش رو گرفتی 

 واال انکار همه تقصیر سر اون محمد بیچاره بود 

 با زاری گفتم:مامان داداشم رو جلوی بقیه ضایعه میکردم 

 بابا بفهمید  مامان آرش قرص میخوره بزنه به سرش بالیی سر خودش بیاره  چیکار میکنی 

 گه میخوای پسرت بمیره بیا برو دعوا  کن گناه اون چی بود مامان ا

 فقط این که عاشق بود 

 یادتون که نرفته این عشق هم با رسوم مزخرف شما درست شده 

 مامان صداش رو برد باال و گفت:عرشیا نکنه انتظار داری برم ناز نوازش کنمش ابروم رو برد 

 پسره احمق با این کارش 

 ؟ید کوتاه بیاییم چون مریض با

 تو هم جوون کردی چرا یدونه از دردسر های آرش رو نداری سر این پسر پیر شدیم ما 

 با بغض گفتم:مامان نگو این جوری  کدوم اشتباه چیکار کرده مگه 

 مامان با حرص فقط لبش رو جویید که با حرص گفتم:برو یه دفعه دعا کن خدا ازت بگیرتش تا 

 کرده زدم بیرون نشستم  روی کاناپهراحت بشی دیگه و بغ 

 -آرش

 تو خودم جنینی وار روی تخت جمع شدم 

 صدای مامان رو شنیدم یعنی اینقدر اذیتشون کردم 

 بلند شدم رفتم بیرون عمو و زن عمو  و بابا روی مبل نشسته بودن با عرشیا ولی خبری از هانی و 

 محمد نبود 
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 سرم رو انداختم پایین و نشستم روی مبل 

 با صدای تهدید وار عمو سرم رو بلند کردم 

 ببین آرش اینو تو گوشت فرو کن حتی اگه دخترم از محمد هم جدا بشه به تو نمیدمش 

 من به کسی که ناموس سرش نده دختر  نمیدم 

 سرم رو انداختم پایین ولی دوباره صداش بلند شد درسته دختر مطلقه میشه و اجازه ازدواجش دست 

 خودش 

 ختر من بدون اجازه من آب نمیخوره اما د

 بغضم رو خوردم  و هیچی نگفتم  جدیدا خیلی میریزم تو خودم دقیقا همون کاری که دکتر گفته بود 

 نباید بکنم 

 با دستم به مبل چنگ زدم که صدای بابا بلند شد :داداش شما کوتاه بیا آرش بچگی کرد

 صدای پوزخند عمو بلند شد 

 سالش بچه نیست  23ی پسرت گزشته  دیگه نه داداش از وقت بچگ

 عرشیا با حرص گفت:عمو میشه بس کنید حاال کاری که شده 

 عمو صداش رو بلند کرد و گفت:عرشیا از تو انتظار نداشتم 

 میدونی اگه یه درصد تو فامیل پخش بشه 

 قدر سرتغ آرش باید خودش رو بکشه  باز میگن پسره کرده به زور نه دختره فکر نمیکردم آرش ان

 باشه 

 هیچی نگفتم  عرشیا محکم روی دستم رو فشار داد یعنی جواب همو برو بدم اما دستم رو از دستش 

 کشیدم بیرون 

 حوصله دعوا نداشتم

 صدای عرشیا بلند شد :ای بابا عمو شده دیگه 

 چرا باید خودشون رو بکشن هم رو دوست دارن بابا فکر نکنم چیزی دور از فهم باشه 

 چپ به عرشیا نگاه کرد  بابا
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 عرشیا هم بی میل ساکت شد 

 ت:داداش االن میخوای چیکار کنی محمد و هانی که تصمیم به جدایی گرفتن فبابا آروم گ

 عمو با مکث گفت : چیکار میتونم بکنم با گندی که اینا بار آوردن ابروم جلوی خانواده محمد رفت 

 واقعا از ارش انتظار نداشتم 

 شیطون شنیده بودم 

 بلند شدم و پریدم وسط حرف عمو  من چیکار کردم گه شدم شیطون منی که تا االن شماره کسی جز 

 دختر شما تو گوشیم نبود چه غلطی کردم که شیطون باشم که این جوری دارید منو از چشم پدرم 

 میندازید اصال خوب کاری کردم 

 ه محکم کوبید در گوشم دستم رو گزاشتم دوسش دارم عمو بلند شد نفهمیدم چی شد ولی تو یه لحظ

 روی  از بینیم خون راه افتاد 

 دستم رو برداشتم از روی صورتم و محکم گفتم ؛ مطمعن باش اگه جدا بشن دخترت مال من میشه 

 اصال هر جی تو بگی من شیطون من بد 

 من بی همه چیز 

 اما خودت رو آماده کن همین بی همه چیز میشه دامادت 

 ند گفت:ارش بس کن بابا بل

 تم؛ چرا چرا در برابر حرفی که واقعیت نداره ساکت بمونم فبرگشتم سمت بابا و گ

 ساکت موندم که زندگیم شد این دیگه 

 ت:ول کن بیا بریم  اومدم برم اتاق صدای گریه مامان رو فعرشیا دستم رو گرفت و در گوشم گ

 شنیدم 

 تم:چرا گریه میکنی حتما مایه ابرو فن عمو بود گبرگشتم سمت مامان که تو آشپز خونه کنار ز

 ریزی هستم دیگه یادم نبود خودتون این حرف رو زدید 

 رفتم تو اتاقم  سویشرتم رو برداشتم 

 سویچ  ماشین عرشیا رو هم از روی  میز برداشتم دوییدم برم بیرون که مامان جلوم رو گرفت و با 
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 ؟گریه گفت:کجا میری آرش 

 یرم بمیرم همین رو مگه نمیخواید بکش کنار مامان با حرص گفتم:م

 عرشیا با داد گفت:ارش بس کن مامان رو آروم زدم کنار  و رفتم پایین 

 عرشیا دستم رو گرفت که محکم درآوردم دستم رو از تو دستش 

 زل زدم تو صورتش و گفتم:نترس نمیرم بمیرم خوابت تعبیر بشه میرم آروم بشم شاید هم رفتم 

 تهران

 ت:آرش میزنم نصف میکنمت ها اه فعرشیا با حرص گ

 بی توجه به حرفش دوییدم پایین و به حرفش توجهی نکردم 

 سوار ماشین شدم  و راه افتادم تو خیابون  نمیدونم چقدر گزشته بود  تو خیابون های  شمال بیکار 

 ولی میچرخیدم 

 دست کشیدم الی موهام 

 برش داشتم الو که گفتم صدای هانی تو گوشی پیچید  که گوشیم زنگ خورد ار روی داشبورد

 ؟آرش کجایی 

 با مکث گفتم: تو خیابون 

 صدای پر حرصش پخش شد :نمیخوای گورت رو گم کنی بیای خونه پوزخند گفتم: هانی جان بابا 

 میاد پدرت رو در میاره ها قطع کن گوشی رو صدای پر بغضش تو گوشی پیچید 

 و به دل نگیر باشه عرشیا از نگرانی کم مونده سکته کنه بیا آرش حرف های بابا ر

 بیا خوب 

 نفسم رو دادم بیرون یه بوق واسه ماشین جلویم زدم و گفتم:باشه هانی قطع کن میام 

 آروم خداحافظ زمزمه کرد گوشی رو قطع کردم انداختم روی صندلی کنارم 

 داشته بودن فکر کنم میخواستن مسابقه بدن افتادم توی یه خیابون خلوت چند تا ماشین مدل باال نگه 

 ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم 

 رو به یکی از پسر ها گفتم :ماشین بازی ؟
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 اومد طرفم و گفت:آره میای بیا 

 سر تکون دادم رفتم سمتشون 

 لبم رو خیس کردم و گفتم:برنده چی میگیره ؟

 میلیون  بدیم به بازنده نفری 4پول بزارن یکی از دخترا با عشوه گفت :بازنده ها باید روی هم 

 اینا میوفته هستی چشم قشنگ  500 

 با ابروی باال رفته گفتم:آره  هستم

 یکی از پسرا گفت :خوب بچه ها سوار ماشین بشید 

 تا سر  چهار راه بعدشم دور میزنیم همین جا نگه میداریم 

 هر کی زود رسید برنده هستش 

 گه سبقت همه چی اکی راحت باشید اینجا تو این برنامه آهان  زدن به ماشین هم دی

 هر کی اومده با جونش اومده و به من نگاه کرد و گفت:بچه ها اکثرا قانون رو میدونن معلوم بچه 

 تهران هستی 

 بریم بینین چیکار میکنیم 

 تنها نگرانیم این بود که ماشین ، ماشین عرشیا بود

 داور بازی شروع کردیم  3، 2، 1سوار ماشین شدم  گاز دادم با 

 پام رو گزاشتم روی گاز 

 میرسید  170کم کم سرعتم داشت به 

 تو فکر بودم که با ضربه ای که به ماشینم خورد به خودم اومدم به سمت چپ نگاه کردم همون 

 دختره که عشوه میومد کوبید به ماشین 

 رک فرمون رو چرخوندم و محکم یه اه لعنتی گفتم من که یه ور ماشین رو بردم بیش هم به د

 کوبیدم به ماشین دختره 

 گاز دادم و رفتم جلو تر من و همون پسره که قانون رو گزاشته بود از همه جلو تر بودیم سر چهار 

 راه 
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 سرعت ماشین رو کم کردم ولی بازم باال بود ماشین یه چرخ خورد 

 م جلو ولی سریع فرمون رو گرفتم و خداروشکر جایی نخورد افتاد

 پسره با سرعت میومد اومد سمتم خواست بزنه بهن واسه اینکه نخوره  فرمون رو چرخوندم  

 ماشین به جدول بر خورد کرد  با هزار تا دردسر برنده شدم از ماشین پیاده شدم 

 همه پیاده شدن 

 شت  شماره کارت بده جایزه رو بزنیم به حسابت ذیه دختر اومد سمتم و گفت:خوش گ

 م و گفتم:نیازی نیست فقط واسه سرگرمی بازی کردم شبتون خوشخندید

 پسره با ابروی باال رفته گفت :اکی هر جور راحتی یه طرف ماشینت رفت 

 با ابروی باال رفته گفتم:ماشین من تهران این واسه داداشم خودش میدونه چیکار کنه 

 خندیدن که همون دختره گفت :زدی نابود کردی مهم نیست گفتم 

 ره صحبت سوار ماشین شدم  و به سمت خونه روندم ذعد از یه ب

 -یاشار 

 با بهت به مامان  نگاه کردم آروم گفتم:نههه 

 ت:آره خوشبخت بشی داداشی فزهرا پرید بغلم و گ

 با ذوق گفتم :ای جانم  واقعا مامان 

 فکرشم نمیکردم 

 مامان با خنده گفت:انشاهلل خوشبخت بشی 

 خنده روی لبم نشست 

 هلن جواب مثبت داده بود اینه 

 وق شماره آیین رو گرفتم بعد از چند تا بوق گفت :بله ذبا 

 تم:آیین  قبل کرد قبول کرد فد گبا دا

 با خنده گفت:ای جانم مبارکت باشه داداشم 

 حیف نیستی وگرنه میگرفتم تو بغلم میچلوندمت 
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 با خنده گفتم:مرسیی 

 ر شد فردا واسه بقیه صحبت ها بریم خونشون ره صحبت قطع کردیم قراذبعد از یه 

  -آیین

 به ایران نگاه کردم  و گفتم:خوب  میشنوم 

 سالم که شد بابا واسم همه چیز رو گفت اینکه  18با لبخند دست هاش رو توی هم گره کرد و گفت : 

 بچه خودشون  نیستم 

 میکنم و ازشون میپرسم که واسه  کنار اومدم با قضیه  اما بهشون گفتم :که خانواده اصلیم رو پیدا

 چی ولم کردن دلیلش چی بود 

 ره دوندگی فهمیدم که یه زن به اسم ذیه  زاآدرس پرورشگاه رو گرفتم همونجا بودن  رفتم بعد 

 ملوک رجایی منو تحویل پرورشگاه داده 

 آدرسش رو داشت پرورشگاه فکر کنم خیلی خوش شانس بودم من

 ساله  60داد:  رفتم خونش یا خونه نمور قدیمی یه پیرزن ره مکث کرد و ادامه ذ یه 

 میخوام بقیه رو از زبون خودش بشنوی 

 رفت سمت یه محل قدیمی و یه خونه نگه داشت پیاده شدیم 

 چند دقیقه  درو  ازشهرزاد هم پیشم بود دستش رو گرفتم  یه سنگ کوچولو برداشت و درو زد بعد 

 باز کرد 

 وش رویی گفت :بفرمایید زن رو به ایران  با خ

 رفتیم داخل 

 نشستیم زن رفت چایی بیاره که ایران  گفت : خانوم رجایی ما چیزی نمیخوایم

 لطفا بیایید برای برادرم همه چیز رو توضیح بدید با بهت گفت :برادرت 

 ایران  سرش رو به معنی آره تکون داد  زن سینی چایی رو گزاشت جلو مون  و گفت : محمد  

 ری شوهرم بود باق

 ره  دزد بچه بود ذخدا از سر تقصیراتش بگ
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 میگفت تو فروش بچه پول خوبی هست از اول کارش این بود 

 اون رو منم همراهش بودم رفته بودیم فرودگاه امام خمینی 

 تا وارد شدیم یه بچه رو نشونم داد شاید یه ماهه تو بغل مادرش بود 

 ه بود ساله هم کنارشون نشست 2یه پسر بچه 

 زن بلند شد بچه رو گزاشت روی صندلی و یه لحظه دور شد از بچه هاش 

 محمد گفت :کاری به پسره ندارم ولی اونی که الی پتو پیچیده رو برو بیار 

 با ترس و لرز نزدیک بچه شدم 

 یه دختر بچه مظلوم الی پتو بود 

 به دور بر نگاه کردم خبری از پدر و مادرش نبود 

  ؟ت:با خواهرم  چیکار داریفگ رم پسر بچه با ترسدابر بچه رو اومدم

 آروم بهش گفتم:میرم واسش کادو بخرم  زل زد تو چشم های من و گفت:خودت بودی 

 حرفی نزدم که ادامه داد : سریع ساک  کنارش هم برداشتم و زدم بیرون

 نشسته بود  یه نفس عمیق کشید و  گفت : بچه زیاد دزدیده بود ولی این دختر بد به دلم 

 عمرش کفاف نداد بچه رو بفروشد 

 قدر گشتم خانوادش رو پیدا نکردم خرج خودم رو با زور میدادم چه برسه به یه بچه چمنم هر 

 بچه رو برداشتم شناسنامه اش تو  کیف بود 

 ن م رفتم دم یه پرورشگاه  بچه را دادم بهشون  گفتم بهشون هر وقت اگه این بچه رو کسی گرفت به

 بر بدن خ

 چند ماه گزشت زنگ زدن فهمیدم یه خانواده خیلی خوب قیم بچه شدن 

 خیلی خوشحال شدم اون بچه ایران بود من شرمنده هستم دخترم 

 حرفی نزدم 

 ت:بعد از اون موضوع من نتونستم پیدا کنمت فخداحافظی نشستیم تو ماشین که ایران گ ازبعد 

 ر خورد کردیم وقتی اسم و فامیلیت رو فهمیدم بقیه چیز ها تا روزی که تو ایستگاه اتوبوس با هم ب
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 رو فهمیدم داداشمی اون عکس هارم که تو شمال دیدی  آرین واسم درآورده  بود 

 گوشی یاشار یه روز افتاده بود دستش از اون درآورده بود اون داشت عکس هارو وسرش رو 

 انداخت  پایین 

 ولو تو دلش غم بشینه با لبخند گفتم:دیگه نبینم خواهر کوچ

 بچگی دوست  ازکوه پشتت  یه مرد کنارت هست که تمام شد از این به بعد یه داداش داری که مثل 

 داشت  خندیدم و خندید شهرزاد با ذوق گفت :ایول اینه

 سال بعد ... از  دفترم اومدم بیرون شماره شهرزاد رو گرفتم  4

 بعد از چند تا بوق گفت :جانم آیین 

 حاظر باش  6گفتم : ساعت سریع 

 یه باشه گفت گوشی رو قطع کردم  رفتم سمت خونه ماشین رو نگه داشتم پیاده شدم دوییدم باال 

  4نشستم  روی مبل همه رفتن سر خونه زندگیشون آرین با ایران  امشب شب عروسیشونه بعد از 

 سال نامزدی 

 وشبخت نمیشد یاشار با هلن خیلی خوشبخت مطمعنم با  شهرزاد انقدر خ

 سبحان هنوز که هنوز مجرد 

 یاد آرش افتادم سرتغ خان آخرش هم هانی رو مال خودش کرد  خندم گرفت روی که فهمیدم من 

  هخوشحال تر از خودش بودم و منم با شهرزاد نامزد کردم شرط باباش رو یادم

 حاال همه رو  یه خونه یه ماشین یه کار درست حسابی هر وقت داشتی زنت رو میبری خونت 

 داشتم  کم مونده بود خیلی کم 

 خندیدم از جام بلند شدم رفتم سمت آشپز خونه  یه چایی ریختم واسه خودم 

 برگشتم چایی رو گزاشتم روی میز رفتم داخل اتاقم یه کت شلوار سیاه خط دار برداشتم 

 پوشیدم 

 با ژل درستش کردم  بود  موهام رو دادم باال  و 5رفتم بیرون چایی رو خوردم ساعت 

 سویچ ماشینم  رو برداشتم  و رفتم پایین سوار ماشین  شدم و رفتم سمت خونه شهرزاد اینا 
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 یه بوق زدم ساعتم رو تو دستم درست کردم 

  ؟تم:چطوری نفسمفه اومد پایین گونش رو بوسیدم و گچند دقیق ازبعد 

 با خنده گفت:خوبم عزیزم اوه اوه دل میخوای ببری ها 

 دم گرفت خن

 رفتم سمت تاالر 

 بعداز پارک ماشین  پیاده شدیم و رفتیم سمت سالن

 یاشار و هلن همون  دم تاالر کنار یه میز نشسته بودن 

 دختر یاشار دویید بغلش یه ای جان گفتم واز بغل یاشار کشیدمش بیرون 

 ؟با خنده گفتم: کتایون خانوم چطوره

 با ذوق گفت :خوبم مرسی 

 ره آرین که داد  زد اومدن اومدن برگشتیم سمت در تاالر آرین از ماشین پیاده شد با صدای خواه

 دست  ایران رو گرفت و از ماشین پیاده شد 

 هم دیگرو بغل کردیم خیلی خوشحال بودن چقدر خوشحال بودیم

 بالخره بعد از سختی های بسیار بهم رسیدیم  شهرزاد به در اشاره کرد و گفت:آیین ، آرش 

 تم:چطوری تو رفیق شفیق ؟فهرزاد رفتیم جلوی در رو به آرش گبا ش

 با خنده گفت:خوب 

 رو به هانی گفتم :خوب هستید شما ؟

 سر انداخت پایین و گفت:ممنون آقا آیین  

 وسط های عروسی بود 

 به پیشنهاد آرین آهنگ الو استوری رو گزاشت دی جی 

 با عشق نگاهش کردم چقدر دوسش  داشتم هممون رفتیم وسط زل زدم تو چشم های شهرزاد  و 

 بهترین من بود خانوم من بود

We were both young when I first saw you 
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 وقتی اولین بار دیدمت هر دومون خیلی جوان بودیم

I close my eyes 

 چشمانم را بستم

And the flashback starts 

 چشامو می بندم و به یاد اون روزا می افتم

I'm standing there 

 همونجا می ایستم

On a balcony in summer air 

 من اونجا رو بالکن وایستادم در باد تابستونی 

See the lights 

 نورها رو می بینم

See the party the ball gowns 

See you make your way through the crowd 

 میبینمت که داری به طرف جمعیت میری

And say hello 

 می کنی و بهشون سالم

Little did i know 

 کمی فهمیدم که

That you were Romeo you were throwing pebbles 
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 که تو رومئو بودی کسی که بی گناهه و پاکه

And my daddy said stay away from Juliet 

 و پدرم می گفت که از ژولیت دوری کن

And i was crying on the staircase 

 ودم و اشک میریختمو من رو پله ها نشسته ب

Begging you please don’t go, and i said 

 و التماستو می کردم که نرو، و گفتم

Romeo take me somewhere we can be alone 

 رومئو منو جایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting all there's left to do is run 

 میاد اینه که فرار کنیم منتظرت می مونم و تنها کاری که ازمون بر

You’ll be the prince and I’ll be the princess 

 تو پرنس می شی و من پرنسس تو

Its a love story baby just say yes 

 این یه قصه عاشقانست عزیزم فقط بگو بله

So i sneak out to the garden to see you 

 پنهانی میام تو باغ تا ببینمت

We keep quiet 'cause we’re dead if they knew 

 صدامون در نمیاد چون اگه بفهمن می کشنمون
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So close your eyes 

 پس چشاتو

Lets escape this town for a little while 

 و واسه چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم

Cause you were romeo i was a scarlet letter 

 (-ن قسمتش رو نتونستم معنی کنمچون تو می شی رومئو)دقیقا ای

And my daddy said stay away from Juliet 

 و پدرم گفت که از ژولیت دور باش

But you were everything to me 

 ولی تو همه چیز منی

I was begging you please don’t go and i said 

 و التماستو میکنم که نرو و میگم

Romeo take me somewhere we can be alone 

 رومئو منو جایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting all there's left to do is run 

 منتظرت می مونم و تنها کاری که ازمون بر میاد اینه که فرار کنیم

You’ll be the prince and I’ll be the princess 

 تو پرنس میشی و من پرنسس تو

Its a love story baby just say yes 
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 این یه قصه عاشقانست عزیزم فقط بگو بله

Romeo save me, they're trying to tell me how to feel 

 رومئو نجاتم بده، اونا میخوان بهم بگن که باید چه احساسی داشته باشم

This love is difficult, but its real 

 این خیلی عشق سختیه ولی واقعیه

Don’t be afraid we’ll make it out of this mess 

 نگران نباش ما از پس این بر میایم

Its a love story baby just say yes 

 این یه قصه عاشقانست عزیزم فقط بگو بله

Oh, Oh 

I got tired of waiting 

 از منتظر موندن دیگه خسته شدم

Wondering if you were ever coming around 

 و در تعجبم که میای پیشم

My faith in you was fading 

When i met you on the outskirts of town, and I said 

 اعتمادم نسبت به تو داشت سست میشد اما وقتی تورو

 خارج از شهر دیدم و گفتم

Romeo save me I’ve been feeling so alone 
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 رومئو منو نجات بده، خیلی احساس تنهایی می کنم

I keep waiting for you but you never come 

 منتظرت موندم ولی هیچوقت نیومدی

Is this in my head, i don’t know what to think 

 یعنی از روی احساس تصمیم گرفتم، نمیدونم باید چی فکر کنم

He knelt to the ground and pulled out a ring and said 

 د و گفتچون اون رو زمین زانو زد و یه حلقه از جیبش در آور

Marry me Juliet you’ll never have to be alone 

 با من ازدواج کن ژولیت و دیگه هیچ وقت تنها نخواهی بود

I love you and that's all I really know 

 من عاشقتم و این چیزیه که از ته قلب بهش ایمان دارم

I talked to your dad go pick out a white dress 

 زدم، برو یه لباس سفید بیاربا پدرت حرف 

 در گوشش گفتم :خیلی عاشقتم 

 دستش رو گزاشت روی بینیم و گفت:هیشش عشق نه خطرناکه

 دوسم داشته باش به جای عشق 
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