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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

 این رمان فروشی می باشد 

  

 به نام خدا 

 ازفاطمه بامداد یگر یاثرد

 بازکردم ولب زدم   شمچ  میاالرم گوش یباصدا

 چرا صبح شد   ایخدا

اومدم و چشم بسته ازاتاق خارج شدم وبه   نییازروتخت پا  شدیکه ازفرط خواب  بازنم  یی باچشما
توصورتم و مسواک   دمیمربوطه چندمشت اب سرد پاش   یشدم وبعدازانجام کارا  سیواردسرو یسخت

  فرم ی ون یفتم ودرب کمدروبازکردم خارج شدم وبرگشتم به اتاقم به سمت کمدم ر  سیزدم واز سرو
بلندوپرپشت   یموهام روبازکردم موهاو کش  ستادمیا نهیا یجلو دمیپوش  عیبرداشتم وسر ومدرسه ار

  یماه غیمدل ت دمیبرس کش یکمرم بود روبه سخت نییبود وتا پا  ییظرفشو می فرم که مثل س یمشک
روسرم کردم وباعطر   میقنعه مشکوبااتوموصاف کردم م ختمیموهام رو کج توصورتم ر یبافتم جلو
بند روشونه   هیچرمم رو برداشتم   یگرفتم دستبندم رو دورمچ دستم بستم و کوله مشک ششکالتم دو 

لبخندزنون به   دنشیباد دمیام انداختم وازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم که مامان رود 
 دم یطرفش رفتم وگونه اش روبوس 

http://www.romankade.com/
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 ی رمامان ی _صبح بخ

 یدیرخواب ی بازد زدلمی زرعی_صبحت بخ 

رمان روشروع کردم که نتونستم بزارمش کنارتاصبح مشغول  هیوندنم تموم شد درس خ  نکهی_بعداز ا
 رنشدهیزنگ خورد من برم تاد میبودم که گوش دهیخوندن شدم تازه خواب 

 _ازدست تو پول همراهت هست 

 خدافظ  رمیمن م گهیبابابهم دادخب د شبی_اره د

 باش _خدافظ مراقب خودت 

 _چشم

  میلج دار مشک یدرب خونه کتون یخونه رفتم جلو یرب خروج خارج شدم و به طرف د ازاشپزخونه
  هیفاصله مدرسه ام تاخونه  داشتمیگفتم وتندقدم برم یرلب ی وازخونه خارج شدم وبسم اهلل ز دمیروپوش 

 هبسه امون رنگ مدر  یبه درب بزرگ اب دمیرس یا قهیمن پنج دق عیتند و سر یکوچه بود با قدما
پرازبچه   شهیحضرت زهرا وارد مدرسه شدم مثل هم  یدولت  رستانیبزرگ مدرسه نگاه کردم دب  یتابلو
 رفتم کنارش    عیروتندکردم وسر القدمامیل دنیهمسن وسال خودم بود باد یها

 زادجونم ی _سالم پر

 ی اج یالخوبی_سالم ل

 یتاصبح رمان خوند شبیبازم د یتوخوب  یاج  ی_مرس

 ورمان خوندم انقدرقشنگ بود  دمیتخت درازکش درساروتموم کردن  _اهوم بعداز

   یشی_هووف ازدست تو اخرش کورم 

   یکنیوقت درس خوندن وم  یک  طنتیش نهمه یتوباا فهممی نم من

 رسمی م طنتامی درسمه بعدازتموم کردن درسام به ش تیاولو شهی_هم

 _عجب 
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 زنه ی _اهوم حاال توچرا دلت واسه من شورم

 م یکه امروز امتحان دار یدونیم میکالس دار تس یز ریدب یوم مراد_چون امروز باخان

 نگاهش کردم  لکسیر  یلیخ

 _خب  

 ا ی توروخدابهم برسون یپر  ادنگرفتمیخوندم بازم  ی_خب که من هرچ 

 میکه جابه جاکن سی برگه ات ننو یراحت فقط اسم تو باال  التی_باشه خ 

 ی _فدات بشم اله 

 _خدا نکنه

 با حرص لب زدم   میببند کردصفی ه مه ناظم اشاررومخ زنگ ک یصدا دنیباشن 

وصف   میکن یجنگولک باز  یه مونایم نیداره مثل ا یها هم چه لزوم یماسال اخر  دمی_اخرش نفهم 
 گهیسرکالسمون د میبر  دیدبذار میببند

 د یستیسر جاتون با دیوخانوم نبوت بر دی_خانوم توح 

 کرد درشت شده اش نگاهم  ینگاهش کردم که با چشما باحرص

 د یافتاده توح ی_اتفاق 

 لب زدم  باحرص

 _نه خانوم 

 د یازخنده ترک الینثارش کردم که ل یداد که فحش ابدار  سرتکون

 ی_خدانکشتت پر 

 بازم زرنزده   یباباغور  نیسرجامون تاا می_گمشو بر
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   شنوهیم ششی_ه

 _به جهنم 

 _عه

  میستادیاوسرجامون  دمیدستشوکش

 ما یکالس دار یاالن بامراد نیهم ی_پر 

 افته  ینم  ینگران نباش اتفاق ی_خب بابا چرا انقدراسترس دار 

 نکنه   ی_خداکنه اگه سلحشور بازپاچه خوار 

 ده ینم  ح یمن که شاگرد اول کالسشم رو به اون االغ ترج  چوقتیه ی_مراد

 اونم مثله تو درس خون کالسه  خبی_پر

 نگاهش کردم  ض یباغ

 ی افه چس یدختره  رسهیمنم نم یبه گرد پا  یول_

 وونه ی_خخخ د

 اره  یکرم دار  یخندی بهم بعدهرهر م یز ی ری _درد اعصاب ادم وم

 _ارهه

 ر یتقلب بگ یزنیم نهی_برو ازهمون سلحشورکه سنگشوبه س

 ی _غلططط کردم پر 

 _نوچ 

 توروخدا ی_پر

 نکن   فی خب خودتوکث لهی_خ



 استخاره عشق 

6 
 

 عاشقتم   یمرس ی_وا

 زرنزن بابا  یمنم که گوشام مخمل ی_اوخ

پله  نیواز چند میشد یورود یوارد راهرو  بیدن وهمه به ترتکالس روبهمون دااجازه رفتن به  باالخره
به کالسمون  میدیورس میبه طبقه سوم بانفس نفس توراهرو قدم برداشت مید یوباالخره رس  میباالرفت

  دمیزچیروروم  لمینشستم وسا وار یروبه د  یچهارم مکتین  یعنی یشگیهم یوارد کالس شدم وسرجا
الغروروفرمش اخمام رفت توهم اونم  کلی سلحشور بااون قدبلندو ه دنیت بادهم کنارم نشس الیل

پاچه خوار    نیازش متنفرم ازا میمن اخماش رفت توهم منو سلحشور به خون هم تشنه بود دنیباد
مون چشم ی م نیادم متنفرنبودم به اندازه ا هیانقدر از میتوزندگ  خورهیمتنفرم حالم ازش بهم م یعوض
 لب زدم که بلند بهم رفت یغره ا

 چاره یب ی مردم مشکل داره انحراف داره چشماش اوخ   ی_خداشفا بده چشما

بهش زدم   ینگام کرد پوزخند  تیگردشده از عصبان یکه باچشما نوگفتمیو مسخره وارا لکسی ر اونقدر
  ریالعاده سختگ رفوقیدب یبااومدن خانوم مراد دنی کردبه خند زشروعی زریر   الیوروازش گرفتم که ل

حرف   چیکه بدون ه میبودساکت شد یعوض  مونیاون م نیکه عاشق من وهمچن  ستمونیز شی ریوس
من   دنیباد  زمایم دبهی دستش باالخره رس یتو  یشروع کردبه پخش کردن برگه ها یاول

 لبخندزدوگفت 

  یاماده ا شهی_مثل هم

 زدم وگفتم  یلبخند

 _بله خانوم 

 چیسواالرو بلدبودم بدون ه یکردم همه  سرتکون دادوازم فاصله گرفت بهسواالنگاه لبخندزنون
  کردنگاهینگاه م  دشیکه با بغض به برگه سف الیشروع کردم به نوشتن بعدازنوشتن سواال به ل ینگران

شدم   نمطمئ یکردم وقت کردنگاهیها نگاه م یچپ زسمتی م یکردم اروم به معلم که مثل جغد به انتها
دم دستش تااومدم شروع کنم به نوشتن  ام رو داو برگه  دمیکش ردستشیبرگه ارواز  ستیحواسش ن

 بلندلب زد  یسلحشور با صدا

 کنن یتقلب م نادارنی_خانوم ا
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برگه هارودوباره مثله اول جابه   عی باسرعت به طرفمون اومد سر یسرم وبلندکردم که مراد تی باعصبان
 دم  حق به جانب نگاهش کر افهیستادباقیا زمونی م یبعدچندلحظه جلو یجاکردم که مراد

 کنم  دتقلبی چرابا ستمیب شهیکه هم یمن ؟من  کنهیداره تقلب م یمنه پرازجواب ک  یبرگه  نی_خانوم ا

 سرتکون داد  نانیبااطم یمراد

 دارم دخترم  نانی من به تو اطم دیا ادامه بداشتباه شده بچه ه دی_حق باتوئه توح

  نکهیازا یر که ناراحت وعصبنگاه کردم که ازمون فاصله گرفت به سلحشو یبه مراد یظاهر  یبادلخور 
 زدم که صورتش کبودشد  ینتونسته به هدف شومش برسه نگاه کردم و پوزخند

شتن ،اسمم روهم نوشتم وازجام  شروع به نوشتن کردم بعدازنو عی جا کردم وسر  الروجابهیخودمو ل برگه
  نیجزءآخر  الیراحت سرجام نشستم ل  الیدادم وباخ لینفربرگه ام روتحو  نیاول شهیبلندشدم مثل هم

 اخستهرب زنگ خورد و ب هیبعداز دیشروع کردبه درس دادن درس جد ینفرات برگه اش روداد ومراد
  نییاز پله ها بادووپا میوباسرعت از کالس خارج شد الروگرفتمیکالس خارج شد دست ل دازینباش 
بودن  ستادهیا پیتاک پیبه طرف بوفه که ک میهمسن خودم شد یپرازدانش اموزا اطی و واردح میرفت
 دستمو گرفت   الیکه ل میستاد یوته صف ا میرفت

 میسلحشورگفت تقلب کرد یشدم وقت   یچه حال یدون ینم یپر ی_وا

 بهش زدم  یپوزخندعصب 

 چیه نکارایباا دونهینم گهید ه یبق شیمنو خراب کنه پ  نکارایباا تونهیفکرکرده م نیا کنمیم_ادمش 
 بکنه  تونهینم یغلط

 بااسترس نگام کرد  الیبگم که ل یز یچ خواستم

 شده  یچ الیل هی_چ

 طرفمون  ادیداره م ی_واا

 ی _ک

 _ سلحشور 
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 تو  یدی_خب چراگرخ

  خوادی _االن بازم

 ی _بازچ 

 رو به کمرم زدم ولب زدم  دستم

   یهست قممی_به توچه توگوه خور منو رف

 ی گفت ی_چ

 ی _همون که شنفت 

 دوباره بگو  ی_جرئت دار 

 بهش زدم ولب زدم   یپوزخند

بهت مزه داده حرفم باش   یل یباشه خ گمیم ادیتوکه سهله باباتم ب ترسمیازتوم یکن ی کرمابا ف_نه ب
 یرش ی س گمیداره بازم االن مبارگفتن عب ن هیبا ی رنشدی س گمیدوباره م

   ی بکن یخوایم ی؟هاچه غلط  یقمیگوه خورمنو رف گفتم

   دیرومقنعه ام گذاشت و کش دستشو

 کشمت ی_م

 وچولکو ومدهیحرفا به تون  نی_ا

 ن ی زم زهی که حس کردم مغزسرم االنه بر داونقدرمحکمیگرفت تودستش و کش موهامو

زدو  یبلند  غیخون ج  دنیتوصورتش که خون فواره کرد باد دمیرومشت کردم و چنان کوب دستم
 دستش از رو موهام ازاد شد باترس لب زد 

 یکرد   ی_تو ...توچه غلط

 ی_غلط وکه توکرد
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سرووضع سلحشور ومقنعه پاره من   دنیشاورز اومد طرفمون بادوم کخان رمونیناظم گ عیسر یلیخ
 لب زد  ادیبافر  یعصب

 دفتر  دیبر  عیدو سر_هر

توراهرونگاه   نهیبه ا زدی توذوق م  یل یسالن حرکت کردم مقنعه پاره شدم خ یاروم به طرف ورود یلیخ
ع شد که ردصورتم جم موهام ازد یدستم رو فروکردن ال  یبود عصب  ختهیموهام که بهم ر دنیکردم باد

 لب زد تی کشاورز با عصبان

 تو دفتر  دی_بر

 نگاهش کردم وارد دفترمدرسه شدم  تی عصبان با

  تی اومد  باعصبان یبندنم یخون دماغشو پاک کرد ول   یطرف سلحشوررفت و بادستمال کاغذ به
 که ازچهره اش مشخص بود لب زد یونگران

 ا ی_برو صورتتوبشورب 

 ها اومدطرفم  رغضبیکه کشاورزمثل م  حرف ازاتاق خارج شد بدون

 د یتوقع نداشتم توح گهی_ازتود

 نگاهش کردم  یعاد

 بهش نداشتم خودش اول دعواروشروع کرد  ی_خانوم من کار 

خنده ام  دنیسلحشور که دستمال رو محکم گرفته بودرودماغشخنده ام گرفت کشاورز باد بااومدن
 ترلب زد   یعصب

 ست ینکاران یا یکه مدرسه جا دیفهمیون خودتون مزنگ زدم به خونواده هردوتات ی_وقت

 نگفت  یچ ینگفتم سلحشورم ه یچیه

 لب زد  هیرو تودستش گرفت وبعدازچندثان  یگوش کشاورز
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مدرسه  گهیساعت د میتان  دیممنون من هم خوبم تشکر لطف کن نیهست دخوبی_سالم خانوم توح
 ممنون خدانگهدار  یلیخ گمی دمیاریب  فید،تشریباش

 کنمی واقعا درکشون نم ترسوننی م یچ وازمن پوزخندزدم

  هیضرور یل یخ دیمدرسه باش  گهیساعت د میتان  دیلطف کن  دیسلحشور ممنون بزرگوار ی_سالم اقا
 ممنون خدانگهدار 

 با غضب نگاهمون کرد  ی کردن گوش بعدازقطع

 شماهاروروشن کنم  فیتکل انیهاتون ب دتاخونوادهینی_بش

زل زده بودم   نیگرفته بودم به زم  یدیفشردم سردردشد چرم نشستم وسرم رو تودستم یصندل یرو
 دنمیمامان سرم رو بلند کردم وازجام بلندشدم مامان باد یصدا دنیباشن  ادی ومنتظرشدم تامامان ب

 هول شد وبه طرفم اومد

 مامان  شدهی_چ

 م یکرد کیکوچ یدعوا هی_نگران نشومامان 

 چه به روزدخترمردم اورده  دینی بب د یکن دنگاهیخانوم توح  ک ی کوچ یگیم نی_به ا

 سلحشوراخم کردولب زد  ندیباد مامان

 زاد ی _کارتو بوده پر

 موهام  دن یاون اول شروع کردبه کش ی_اره مامان ول 

  میدبکن ی کاربای چ خوامی _خانوم کشاورز من معذرت م

 اد یتا پدر سلحشورهم ب  دی_صبرکن

 م ش کردنگاه  کیش  یلیو خ  یجوگندم یبا موها یکل یمرد قدبلندوه  بااومدن

 خانوم کشاورز  شدهی_سالم چ
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راه   یبزرگ یچه دعوا  نیسر بچه مردم اورده وهمچن ییدخترتون چه بال دیسلحشور مشاهده کن ی_اقا
 انداختن

 دخترش نگاه کرد  سلحشوربه

 شدهیچ می_مر

 کارکردهیچ مین یباب نی _بابا خودش مقصربود بب

 صورت پدرش وپوشوند به من نگاه کردوگفت  اخم

 ون شیهم تو هم ا دیقصر_هردوتون م

 من اشاره کرد  به

  یسرش اورد ییچه بال نیبب یوخوب ازپس خودت براومد یومدیمعلومه توهم کوتاه ن نجورکهی_ا
 میمر یکشی خجالت نم

 به خانوم کشاورز لب زد رو

 کارکرد یچ دی _خانوم کشاورز االن با

ارو با   ندفعهیا ستیواندع  یمدرسه جا دیبفهمون  نایخواهشا به ا  دیسلحشور،خانوم توح ی_اقا
 نه  گهیدفعه د یازشون بگذرم ول  تونمیتعهددادن م

 نگم وامضاکنم تعهدنامه ارو با اخم امضاکردم و باحرص لب زدم یز یبهم اشاره کردکه چ مامان

 _اجازه هست برم سرکالسم

 _برو 

باحرص خارج شدم وبه طرف کالسم رفتم بادرزدن وارد کالس شدم و سرجام نشستم  ازدفتر
 نگام کرد  یانالبانگریل

 ی شدپر ی_چ
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 نشده یز ی_نگران نباش چ 

 _هوووف  

مدرسه تموم شد مقنعه م پاره بود  گهیزنگ د هیسلحشور معلم درس دادو باالخره بعداز بااومدن
برم خونه به اجبار ازکشاورز خواستم به اژانس زنگ بزنه وبااژانس برگشتم  یچجور  دیبا دونستمیونم

 لب زد  یان به طرفم اومد وبانگرانه شدم مامکه واردخون نیخونه هم

 زاد ی پر ی_خوب 

 نشده  میزی_خوبم مامان نگران نباش چ

 سلحشور دهن به دهن نشو  نی _صدباربهت گفتم باا

 خت ینداشتم خودش کرم ر شی_مامان من کار

 ارمیبرو حمام لباساتو برات م  زادی_ازدست توپر

 _چشم

توسرم   یبرخورداب به سرم سوزش وحشتناک  با ستادمیاب داغ ا  ردوشی راست وارد حمام شدم وز هی
خودمو شستم وازحمام    یاحساس کردم اروم شروع به شستن سرم کردم که بازم دردگرفت بابدبخت

رفتم رو مبل    ییرای وشلوارجذب بود تنم کردم وبه طرف پذ  یزرشک کیتون هیخارج شدم لباسام که 
توموهام بادردچشمام   یباحس دست ابم بردزود خو یلی که خ دمیسوخته درازکش یا قهوهمخمل 

 کردم اروم باشم یمامان سع دنیروبازکردم باد

 کنهی دردم زادسرتی _پر

 _نه مامان خوبم 

صدباربهت گفتم    یدختره دعواکرد نی،چراباا یگی_از صورت توهم رفته ات مشخصه چقدر راست م
 رفتارکنن هیبابق  خوانیم هرجورکه توننیچون پولدارن م کننی فکرم ادیخونواده خوشم نم نیازا

درس نخونده بود من باهاش برگه اموعوض کردم که  الیبهش نداشتم امروز ل  ی_مامان من کار 
رو درست کردم    یهمه چ عیمنم ازاون زرنگ ترم سر میگفت که ماتقلب کرد یسلحشوربه خانوم مراد
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که سروکله اش   میدزی حرف م میداشت میبخور میبخر یچ هی میورفت میکردم امتحان وداد عشیوضا
موهام منم واسه  دنیکرد به جحروبحث کردن بامن بعداول خودش شروع کردبه کش وشروع داشدیپ

 دفاع ازخودم زدم توصورتش  

 بااخم نگام کرد  مامان

 یر ی م یشیهم که کرداصال محلش نذارامسال که تموم شدراحت م  یبه بعدهرکار  نیازا زادی _پر
 نکن  تیخودتو اذ ادیدانشگاه پس ز

 بهم کارنداشته باشه  یکارندارم تاوقت  یکه من به کس یدون ی_مامان م

 م ینهاربخور میخب پاشو بر لهیخ  دونمی_م

 _باشه 

  هیکه وسطش  یمتر  ستیاشپزخونه ب هی میبلندشدم وبه همراه مامان باهم وارد اشپزخونه شد  ازجام
  دهینهاروچ زیتم مامانم نشسو  دمیاروکنارکشه یازصندل  یک ی قرارداشت  دیچهارنفره سف یرنهارخور یم

  ذابشقابم روپراز غذاکردمو باولع شروع کردم به خوردن غ  عیپولو سر ا یلوب  سیبود بااوردن د

 گذاشتم   نکیوتوس  وانمروبرداشتمیبشقاب و ل دمیروپرازدوغ کردم وسرکش وانمیغذام ل بعدازخوردن

 دستت دردنکنه بااجازت من برم درس بخونم   ی_مامان

 برو  زمی _نوش جونت عز

فرش دوازده   هینگاه کردم که وسطش  میمتر ستیخارج شدم و وارد اتاقم شدم به اتاق ب ازاشپزخونه
  دیسف  شیزارای قشنگ پهن بود سمت راست تخت دونفره بنفشم کمدوم زویر یباگال یسورمه ا یمتر 

ردم  خوشمل بود روتخت نشستم کوله ام روبازک یلیکه باالش بنفش بود خ   دیرسفیحر یوپرده ها
 زنگ خوردبدون نگاه کردن به اسم جواب دادم  میدرس خوندن شدم که گوش غولومش

 _بله

 ی خوب ی_سالم پر 

 ی توخوب یمرس الی_سالم ل
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 سرت بهتره یبم اج _خو

 بازخوبم یول  کنهی دردم یل ی_خ

 دعواشدم   نیمن باعث ا رمی _بم

 آوردم یکم نالبته منم که  زهیبهونه بودکه زهرشو بر هی_وا توچرا اون خودش دنبال 

 یاومدن دار  رون ی حال ب ی_اهوم پر 

 حاال  میکجا بر ستین می_اوممم فکربد

 عشق وحال  ییدوتا میکجافقط بر ستی مهم ن میبچرخ می_بر

 می دار ی_فردا امتحان چ

 ک یزی وف یاض ی_ر

اماده  نمی بب   امیجلودرخونه اتون اماده باش ن  امیم گهیساعت د هی_خب هردوشون وکه بلدم باشه تا
 ا یستین

 نمت یب ی_چشم پس م

 _باشه فعال  

درس خوندن ازجام بلندشدم   قهی روقطع کردم وشروع کردم به درس خوندن بعد حدودچهل دق یگوش
و  ستادمیا نهیا یمربوطه برگشتم تو اتاقم جلو یشدم وبعدانجام کارا سیوازاتاق خارج شدم واردسرو

و رژ    دمیپشت چشمام کش  فیخط چشم ظر هیبستم   یو باالسرم دم اسب دمیموهامو برس کش
  میزانو گلبه  یدرکمدروبازکردم ومانتو کوتاه باال ستادمیکمدم ا یو به لبام زدم جلور  تمما یصورت 

وشالم رو    دمیروهم برداشتم لباسام روپوش دمیسف یل یکتون وشال چروک اکل دجذبیروباشلوارسف
  یمشک فی برداشتم ک سامسونگ نوتم روهم  یوسط سرم انداختم باعطرخوشبوم دوش گرفتم وگوش

نشسته بود tv یدارسطش روبرداشتم وازاتاق خارج شدم به طرف مامان که جلو شنهچرم و کفش پا
 رفتم

 _مامان 
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 _جانم 

  میبزن یچرخ  هی میری م الیبال رونیب  رمی _من دارم م

 _باشه فقط مراقب خودت باش 

 _چشم خدافظ

که سه تاکوچه بامافاصله داشت حرکت   الیبه طرف خونه ل ادهی وازخونه خارج شدم پ  دمیروپوش  کفشام
 بود دست براش تکون دادم که به طرفم اومد ستادی که منتظرا دنشیباد دم یزودرس یل یکردم وخ

 _سالم

 م ی_سالم بر

 _اهوم

 میحرکت کرد باهم

   می_خب حاالکجابر

  دونمی_نم

 یشگیکافه هم میبر ای خب ب لهی_خ

 _باشه 

 اس ی به کافه ،کافه  میدیرب رس هیبعداز میت کردرکح میرفتیم شهیکه هم  یبه طرف کافه ا باهم

سرجامون  میمون رفت یشگیزهمی به طرف م یمدرن وامروز  نیزایباد یکافه ا  میکافه شد وارد
 نگام کرد الیکه ل مینشست

   ستیاصال حالم خوب ن ی_پر 

 _چرا 

 منو به زور شوهربدن   خوانیم شهی_باورت م
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 ه یرگریزده نگاهش کردم که زدز بهت

 ال یل  یگیم ی_چ

به حرفم   چکدومشونیازدواج کنم اما ه خوامینم  خوامی،من نم  میخواستگار انی امشب قراره ب زادی _پر
 دن یگوش نم

 م یزنیخب اروم باش بعداحرف م لهی_خ

  بایسفارش دادم بارفتن گارسون دست ل  یشکالت   کی و ک  یشکالت یگارسون دوتا بستن بااومدن
 وتودستم فشردم ر

 ال ی_ل

 _جانم 

   شیدی_تاحاال د

 _نه

  یوقت ومد یازش خوشت اومد امااگه خوشت ن دیشا  نشیبرو بب  انیخب پس بذارامشب ب لهی_خ
قبول کردن ازدواج  یوبگو خونواده ات اجبارت کردن برا شی خوایبگو که نم دبهش یحرف بزن دیریم

 کشهیباشه پاپس م  یا دهیخودش اگه ادم فهم 

 ی پر  یگ ی_راست م

 ن حوصله ندارم توجمع کخب خود لهی_اره دروغم کجابود خ

 ی که کنارم یمرس  ی_پر 

 نباش من کنارتم خب  یچ ی_نگران ه

 کردم ی کارمی دچیمن با  یاگه تونبود دونمی_نم

 ال یخی _فعالکه هستم پس ب
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وبه طرف صندوق   میوبعد خوردن سفارشا ازجامون بلندشد میخوردن کرد سفارشاشروع به بااوردن
 م یرفتم حساب کردم وباهم ازکافه خارج شد

 االن حالت بهتره  الیل_

 بهترم  یل ی_اره خ

 نکن خب   ی_خداروشکر پس بروخونه وبه حرفام گوش کن لجباز 

 _باشه 

 ی عشق اج  نی_افر

 برام دعاکن   ی_پر 

 _چشم 

که  یشده بود دختر  الیرلیشروع کردم به قدم زدن ذهنم درگ میو ازهم جداشد می کرد یخداحافظ باهم
بابا مامان    دنیبرگشتم خونه باد ی عصب  کردنیم تشیاذ  یل یخخونواده اش   یبود ول  شیاال یساده وب

 لبخندزدم وسالم کردم 

 _سالم 

 نمی نجاببیاای_سالم وروجک ب

 ام ی_چشم اول برم لباسام روعوض کنم م

 _باشه برو  

 د یشدم وبعدازعوض کردن لباسام وبه طرف بابامامان رفتم وسطشون نشستم که مامان پرس ارداتاقمو

 _خوش گذشت 

 د نبو  بدک ی_ا

 شدهی_چراچ
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 نگام کردن  یروبهشون گفتم که مامان بااخم وناراحت یچ همه

ن بخوا نکهیبزارن خودش انتخاب کنه نه ا  دیبا  کننیدختر دخالت م  نیا میتصم  نی_چرا تو مهمتر
 اجبارش کنن  ینجور یا

 سوزهی م الی_بابا دلم واسه ل

 اد یازدست مابرنم یکار  یدخترم ول  دونمی_م

  کیوک  تیسکوئ یونه رفتم سه تا شربت البالودرست کردم وبه همراه به طرف اشپزخبلندشدم وب  ازجام
 هیازاشپزخونه خارج شدم بعداز تعارف کردن شربت وخوردن شربت به اتاقم برگشتم ومشغول خوندن 

رب به   هیام گرفت  هیساعت گر دنیشدم وباتموم شدن رمان خواستم بخوابم که باد دیرمان جد
خوابم برد تازه غرق   عیچشمام روبستم که سر حالی خواب دارم ب یت وقت برااعس هی یعنیبود   شیش
 ازجام بلندشدم وزدم توسرم  میاالرم گوش ی واب بودم که باصداخ

 بابا عه   رمی میدارم م  شهیخداااا حال ندارم چشمام بازنم ییوا ی_ا

شدم توراه  خونه خارج لباسام از دن یبرگشتم به اتاقم بعدازپوش   سیبلندشدم وبعدرفتن به سرو  ازجام
چه  یعنی  دیخواب از سرم پر الی ل دنیندبه مدرسه وارد مدرسه شدم با  دمیباالخرهررس  زدمیچرت م 

 شمی م وونهیخدا دارم د یسرش اومده وا  ییبال

 کنهیم هیداره گر دمی فهم زیسرش روگذاشته رو م  الکهیل دنیوارد کالس شدم باد نکهیهم

 نشستم  کنارش

 خب  میزن یباهم حرف م فعال ساکت شو  الی_ل

وسرتکون دادبااومدن  دیصورت کبودش چشمام گردشد اشک ازچشماش چک  دنیروباالاوردباد  سرش
گوشه   هیهم  الیموردعالقه اش شد من و ل  یمشغول باز   یوهرکس  میرفت  اطیخانوم ورزش به طرف ح

   مینشست نی زم یرو

 کن  فی_خب تعر

 هیخوب  یل ی،پسره خ ی_پر 
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  نیی سرش روانداخت پاخنده نگاش کردم که  با

 _ازش خوشم اومده اما 

 ی _اما چ

 اما بابازدتوگوشم  میر ی بگ  یتا بعدازکنکور جشن عروس میبه بابام گفتم فعال عقدکن  شبی_د

 _هوووف 

 هینگران نباش  شهیم  شیحال زادیوحرف ادم هیحاالکه پسر خوب گمیم یچ نی خوب گوش کن بب الیل
 د یریکه خودش بگه بعد کنکور جشن بگ میگی مهش وب میزنی باهم حرف م  ییقراربذار سه تا

 ازش کشمی من خجالت م ی_پر 

 ها بچسب بهش   شهیدام یدوره زمونه کم پ نیپسرخوب ا هیچ کشمی _گمشو بابا خجالت م

 وونهی_د

 تشنمه رمیاب بگ یبطر  هی می_واال پاشو بر

 _باشه 

  یکل یپسر قدبلندوه هیواردشدن دادم که با  هیبوفه تک  لهیبه م  دمیو اب خر می به طرف بوفه رفت  باهم
  یتو پهلوم عصب ینگاه کردنش شدم که باحس درد ال یخ یمعلومه چندساله باشگاه رفتن ب ناکهیازا

 ال یبرگشتم به طرف ل

 پهلومو  ی _چته گاو سوراخ کرد

   نی لحظه اونجاروبب هی ی_پر 

 نم یروبب  ی_چ

سلحشوره   نکهیه هنگ کردم احظل هیصحنه روبه روم  دنیکه اشاره کرد نگاه کردم که باد یطرف به
  الیبه ل یخب به من چه حتما دوس پسرشه چشم ازشون گرفتم وعاد  کنهیکارمی پسره چ نیتوبغل ا

 نگاه کردم 
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 _خب  

 نگاه کن رفته توبغل پسره  ی_پر 

 _به من چه

 جالبه  یلیخ  ی_ پر 

 گهینکن د یفوضول_کجاش جالبه بسه 

 طرف ما  انیدارن م ی_عه پر 

 بابا   یخینمون که ب کشب  خوانینم  انی_خب ب 

 داداشمه  الی_ل

 باهاشون دعواکردم  روزیکه د  نیی ناهمونای_داداش ا

  الیابم رو بازکردم وشروع به خوردن کردم ل یدرب بطر  لکس یر یل یبهشون نگاه هم نکردم خ یحت
 بود که سلحشورلب زد ستادهیا یحرف چیبدون ه نطوریهم

 یبگ یز ی چ یخوای_داداش نم

باحرص لب  میو باهم به راه افتاد دمیودستشو کش الرفتمیبگه که به طرف ل  یز ی خواست چ برادرش
 زدم

 یعوارو باراخرت باشه که جلو شروع کردد یخر ازخودت دفاع کن بگو اول ک  یستی_چغندرکه ن
   یشیسلحشور الل م

 ها  یکن یاروم باش االن سکته م ی_باشه پر 

 شش یا کنمی_ازدست تو اخرش سکته م

که سرش   کردمینگاه م الی به ل  یهم کنارم نشست عصب الیل  نیشستم روزمروباالزدم ون مانتوم
مقنعه ام رو ازسرم دراوردم وموهام  ادیبهم دست داده بود ازحرص ز  یحس خفگ نییروانداخت پا 
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  ی چ نمیبب زکنمیمعترض سلحشور باعث شد گوشام روت  یروبازکردم کالفه دست توموهام کردم که صدا 
 گهیم

 مو داغون کرده بعدمن برم ازش معذرت بخوام  ین ی_داداش اون زده ب

 مم ی_مر

 ترازخواهرشه   یکه روان نیا اخداایوتنم افتاد ت یفی لرزخف یمردونه وعصب یصدا دنیباشن 

 درانتظارته  یکه چ  یدون یوگرنه م وفتیگفتم راه ب نکهی_هم

 مهراب بخشمتینم  چوقتی_ه

   مممی_مر

 ن یباشه خونواده تن روان یحق داره روان چارهی ر بچه برسه به سلحشو دیکه زد من دلم ترک یداد از

  یلی بازوم روفشردکه ازجام بلندشدم خ الی کفش سلحشور ل یکی مردونه  یک یدوجفت کفش  ستادنیباا
باز که   ینشسته بودم روتکون دادم باهمون موها  نیازجام بلندشدم و خاک شلوارم که روزم لکسیر
  یشد ابروها یته دلم خال  اهشی درشت س  یچشما دنی دبود بهش نگاه کردم با ختهیدورم ر  دیق یب
  یقلم  ینی جذابش کرده بود پوست برنزه و ب  یه حسابک یشیوپر وته ر دهی صورت کش رومردونهپ

با شلوار همرنگ کتون    یجذب یمشک شرتیت  یلخت مشک  یمردونه موها یگوشت یوصاف مردونه لبا
 نگاه ازش گرفتم که لب زد  عیسر یل یتنش بود خ

 می_مر

 لب زد تی با عصبان حشورلس

 زادجونیپر خوامی_معذرت م 

 دهیاوردن اسمم از زبون اون بهم حالت تهوع م ینگاهش کردم حت باچندش 

 داده نگاش کردم  نیچ  بادماغ

   ی_اوک
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خاطرازشون فاصله گرفتم وبه طرف بوفه رفتم  نیبه هم ستمیکنارشون با نیشترازایب  خواستینم دلم
روم سرم  روروخودم حس کردم ا ینگاه  ینیکه سنگ مین بستنم به گاززدوشروع کرد  دمیخر  یبستن هیو

برادر سلحشور    رهیخ یچشما دنی باد کنهینگاهم م یکس کردمی که حس م ییروبرگردوندم به طرف جا
بهش رفتم  یچشم غره ا  کنهینگاه م  ینجور ینکبت چراا شششیکه زل زده بود بهم اخمام رفت توهم ا

 طرفم دییدو الیم که لخوردن ادامه داد ی وبه بستن

 زاددددی _پر

 _هانننننن 

 ونگاه کن میداداش مر نی_ا

 ی _واس چ

 _زل زده بهت 

 _غلط کرده مثل خواهرش خل وچله

_......... 

بدون مکث همونطور بدون سرکردن مقنعه وارد سالن مدرسه شدم اروم ازپله  حی زنگ تفر دنیشن  با
 دنیچشمام روبستم که باشن  قهی چنددق یم وبرااشتگذ  زی م یها باالرفتم و ارد کالس شدم سرم رو رو

 اخمو چشم بازکردم  الیل یاصد

 ی _پر 

 _هانننن 

 گهید یای_هروقت هماهنگ کردم م

 _اره حاال دست ازسرم بردار  

 _عه

   ادیخوابم م  دمینخواب شبیشتردیساعت ب  کی_کوفت عه خستم 
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 موهاتو ببافم   شهی_م

 _پوووف باش بباف 

 بافتن موهام تموم شد  قهیبعدچنددقکردبه بافتن موهام  شروع

 ینازه پر  ی لی_موهات خ

 برم صاف کنمشون  خوامی_اهوم م

 قشنگ تره ینجور ی_نهه ا

 خوره یهمش گره م  ینجور ی_ا

 تروخداصافش نکن  فهی نازتره ح یلیخ  ینجور ی_عب نداره ا

 خب باشه لهی_خ

 ن ی_افل

امتحان وخراب کرده  نیه ها امعلوم بود همه بچ میو مشغول امتحان شد میمعلم خفه شد  بااومدن
  کنهیبا صورت وارفته نگام م الیل  دمیدادم که د لیبعد برگه ام رو به معلم تحو قهیبودن اما من ده دق

 وازجام بلندشدم   ردستشیجوابارو نوشته بودم گذاشتم ز یکه همه  سمیبرگه چک نو

 _خانوم 

 د ی_جانم توح

   امین تموم شد ب هروقت امتحا رونی برم ب شهی_م

   یبر   یتون یم رونیامتحانش تموم شد بره ب یبچه ها هرک هیاره فکرخوب_

 _ممنون 

مدرسه  یاب مکتین  یمدرسه شدم ورو اطیرفتم وارد ح  نییازکالس خارج شدم و بادوو از پله هاپ 
 اخدایودلهره چشمام روبازکردم  ینشستم چشمام وبستم که صورتش جلوچشمام نقش بست با کالفگ 
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  یاره ازب  هیخواب  یسلحشور جلوچشمام محکم زدم روصورتم ازب قهیداداش عت  افهیمن چم شده چراق
 ه یبخوا

 *مهراب*

 که بابا بادستمال دوردهنش روپاک کردولب زد میشام نشسته بود   زیسرم

درست   ی داشتم وقت نشد از اون دختر عدرخواه یبزرگ کرده چون جراح یخرابکار  هیامروز  می_مر
 کنم  یحساب 

 شهیمامان مثل هم کردیم یحرص دستاشو مشت کرده بود باغذاش باز که ازشدت   نگاه کردم میمر به
 گفت  لکسیر  یلیخ

 ماهان شدهی_خب مگه چ

 نگاه کرد میبه مر  تی ازعصبان یوکم   تیباجد  بابا

 بشه تو مدرسه دعواراه انداخته   یخواستیم یچ_

 ی مردمبه فکردختر یبه فکرمن باش  نکهیا یشما به جا مین ی_خب بابا اونم زد توب 

  ییاگه بال ینبود ول  یحرف یجا یچون مقصربود  شدیم  تیزیچ هی_اره به فکردخترمردمم چون اگه تو
 اوردن هاننن  یسرت م ییچه بال یدونیاومد م  یسراون دخترم 

دختر   نی شردرست کرده ا دهیود بهترازخودشی کی می،بازم مر میبااخم زل زدم به مر زی روم دنیباکوب
 دختر   نیا ستیذره عقل توسرش ن  هیه هنوزادم نشد یسالشه ول۱۸

 _مهراب 

 _جانم بابا 

  زایچ ی ل یازخ نکارونکردیکنه اگه ا یبرو مدرسه مجبورش کن ازاون دختر معذرت خواه  نی_فردا باا
 استفاده کنه  تونهینم

 ازجاش بلندشد که بابا باتحکم گفت  تیبا عصبان  میمر 
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 هنوز حرفم تموم نشده نی_بش

 ش  به اجبارنشست سرجا  میمر

برادرت به خاطر من   ندفعهیدردسرتو جمع وجورکنم ا هیهرروز   تونمیخوب گوشاتو بازکن من نم می_مر
 یدیفهم یای ازپسش برب دیخودت تنها با یدرست کن  یاماازدفعه بعداگه مشکل کنهیبهت کمک م 

 گفت  یسرش رو تکون داد که بابا جد میمر

 باسرت بااون زبونت جواب بده نه  پرسمیازت سوال م ی_وقت

 _چشم بابا چشممممم 

 _خوبه 

 از جمعمون فاصله گرفت وبرگشت تواتاقش که مامان بااخم گفت  عیسر میمر

 کنه یمعذرت خواه یگی م یر ی طرف دخترتو بگ  نکهیا یجا_ماهان به 

 شهیدنده شده که نم هیبچه اونقد غدو  نیدختر غرورکاذب نده ا نی_خانوم لطفا بس کن انقدر به ا
اون  دهیاون دختر وکش  یکرده موها یداره امروز رفته کتک کار  هیبابق یا چه فرقباهاش حرف زد چر

سراون   ییقراربود چه بال میمر کردی نکارونمیاگه ا نیدفاع ازخودش مشت زده توصورت ا یدخترم برا
  یبزن تودهنش بعض یکن  تی همش ازش حما نکهیا یبه جا کمی یناروکردیاصال فکرا ارهیدختر ب 
اون  دکارنادرستشیی نه با تا یادبد یداد راه درست وبه بهش  هیبا  یلیس هیکه با نهیا کار نیوقتابهتر
   یکن  نابود

 _ماهان حق باتوئه اماخب بچه س 

 بود رفت المان هشت   میسالشه ستاره،مهراب همسن مر۱۸ می_مر

 اد یبذارمستقل بارب   کمیبدون حضورمادرس خوندوتالش کرد لطفا  ییتوکشوراروپا سال

 کی نی کل رتربروی اتوئه ،مهراب پسرم فردا دوساعت دحق ب خب  لهی_خ

 روبه نشونه باشه تکون دادم  سرم
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 کنه خوبه یخودش معذرت خواه کنمی م یکار  د یمدرسه نگران نباش رمی م می_چشم فردا بامر

 _ممنون پسرم 

 به بابانگاه کردم بالبخند

 _بابت شام هم ممنون فعال برم بخوابم 

 _بروپسرم 

د اتاقم شدم دراتاقم  باالرفتم و وار چیمارپ  یخارج شدم ازپله ها یسالن غذاخور بلندشدم واز  ازجام
وسط اتاق   می که تخت دونفره باروکش اب  یاتاق پنجاه متر  هیبه اتاقم انداختم   یروقفل کردم ونگاه کل 

هم  سی وهم سمت راست بود سر نهیوکمدوا  شیزارای وسط اتاق م یدست بافت اب  چهی قال هیبود و
 ر داشت سمت چپ قرا

 در چشم بازکردم  یزودچشمام گرم شد باصدا یلی وچشمام روبستم خ دمیدرازکش  روتخت

 مدرسه   یمنوببر  دی_داداش بلندشو با

 بلندشدم ولب زدم  ازجام

 ام یخب تو بروصبحانه بخورمنم م لهی_خ

گرفتم ازحمام خارج شدموباحوله خوب موهام روخشک   یا قهیدوش ده دق هیوارد حمام شدم و عیسر
همرنگش روتنم کردم موهام روباسشوارخشک کردم و به سمت   شرتیکتان وبات یردم شلوار مشک ک

مورد نظرم   ل یوسا چیدوش گرفتم وسوئ دادیچوب سوخته م یباال حالت دادم باعطر خاصم گه بو
 دنیرفتم باد یرفتم وبه طرف سالن غذاخور   نییروبرداشتم ازاتاق خارج شدم به سرعت ازپله ها پا

 کردم  یسالم بلند میبابا ومرمامان و

 ر ی _سالم صبح بخ

 ن یبش ای _سالم پسرم ب

 کردم   کی روبه لبم نزد ینشستم وفنجون چا کناربابا
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 برو داخل مدرسه ۸وبرسون دم درمدرسه ساعت  می_مهراب ،مر

 خب  لهی_خ

 هیدرست چ  نی_امروز اول

 _ورزش 

 میبر یانتوخورد_خب اگه صبح 

 داداش  می_بر

  میعمارت رفت یبه طرف درب خروج  میخارج شد یاز سالن غذاخور  میراه مربلندشدم وبه هم   ازجام
 میمشک یبه طرف ائود میبزرگ عمارت شد اطی وارد ح م یکفشامون ازخونه خارج شد دنیوبعدازپوش 

روروشن کردم   نی باسرعت ماش میشد ن یروبازکردم سوار ماش   نیقفل ماش  چ یحرکت کردم و باسوئ
  نکهیاش کردم هم ادهیودم در مدرسه پ دمیادرس مدرسه اش روپرس  میاز مر  میخارج شد توازعمار 
 دادم وصداش زدم  نیی روپا نیماش شهی شد ش ادهیپ  نیازماش

 می_مر

 طرفم برگشت

 مهراب  هی_چ

 یروانجام بد یقرارشد انجام بد شب یکه د یهمونکار  و  یار یدرن یباز   دوارمیام نجامیا۸_من ساعت 

 خب باباا اه لهی_خ

 دنیکه باد کردم ی م یخلوت رانندگ یابونای هدف تو خ یب  نطور یفتادم همردم وراه ارو روشن ک   نیماش
روپارک کردم و وارد مدرسه  نی به مدرسه ماش دنیبه طرف مدرسه حرکت کردم بارس عیساعت سر
  یچ  یعنیرفت توهم  نکارشیطرفم و خودش وپرت کردتوبغلم اخمام ازا دییدو میشدم که مر
 توبغلم خواستم ازخودم جداش کنم که باالتماس گفت  پرهینهمه دختر میجلوچشم ا

 نکن خب  عمی_داداش توروخدا ضا
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 یدعواکرد یخب باک لهی_خ

 جداشد ولب زد  ازبغلم

 ی اون عوض شی پ میخانوم کشاورزبعد بر شیپ  میراول ب ای_ب

 مم ی_مر

 د یخب ببخش لهی_خ

 کن   یعذرخواه ششیپ  می_بر

 کنم یازش عذرخواهوداغون کرده بعدمن  مین ی_داداش اون زده ب

 دادزدم  باحرص

 مممم ی_مر

 م یابری_باشه ب 

 یمقنعه اش روازسرش دراورده بود وموها شونیکیکه  یبه طرف دوتا دختر  میحرکت کرد باهم
سرش روزانوهاش بود توجه امو جلب کرد مسخش   دیرسی کمرش م نییتا پا شی که بلند شی فرمشک

 دنیلحظه چشم توچشم شدم باهاش باد هیبهش هردوشون ازجاشون بلندشدن  دنیشدم که بارس
 یکوچولو ولبا ینیقشنگ ب حالت و پر  یب  یفر بلند وابروها یموژه ها اونبا شی درشت عسل یچشما
  یپر وب کلی بود ه۱۶۰بود مثل برف قدش حدود دیدسف یبدون رژقرمز بود وپوستش سف یغنچه ا

نگاه کردم وبا حرص   میه مروزل بزنم بهش که ب  رمینقصش همه همه باعث شد نتونم ازش چشم بگ
 لب زدم 

 مممم ی_مر

 باحرص لب زد   میمر

 خوام یمعذرت م زادجونی _ پر
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برام   یلینگاه کرد طرز نگاهش خ  میداره تخس به من و ومر یچه اسم قشنگ   زادهیاسمش پر پس
 نگاه کردوگفت  میجالب بود  باغرور به مر 

 ی _اوک

 خداا صداش چقدر نازه   یوا

   زنمیم هیحرفاچ نیچم شده ا من

 دختر قدبلند والغربود بااسترس لب زد  هیگرفتنش ازمون دوستش که  بافاصله

 دلخوره   کمیزادیروخدا پرتو  دی_ببخش

 اره ی که ازدلش درب داکنهیپ یراه هی دیمقصره خودشم با مینداره مر یب ی_ع

 نگاش کردم ولب زدم  تی نگام کرد که باجد یعصب  میمر

  یچ یدون یخودت م نکهیاایکه من گفتم  یکن ی رو م ی نکار یهم نکهیاای_البته حق انتخاب باخودته 
 شهیم

بودوموهاش   یکه مشغول خوردن بستن  دنشیفاصله گرفتم وخواستم ازمدرسه خارج شم که باد ازش
وزل زدم بهش که متوجه شد وبرگشت طرفم  رمیبود بازنتونستم ازش چشم بگ ختهیازاد دورش ر

شده اش روببوسم بامشت  یش وبغلش کنم ولب شکالت بااخم نگام کرد که دلم خواست برم طرف
ازمدرسه خارج شدم دستم رو توموهام  ادیخودمو کنترل کنم باسرعت ز م کرد یکردن دستم سع

شدم وباسرعت   نیروبازکردم و سوارماش  نی فوت کردم باحرص درماش یونفسم روباکالفگ دمیکش
 کردم  یشروع به رانندگ یوحشتناک

م به  شد کی نیشدم ووارد کل  ادهیپ  نیازماش  یحوصلگ یروپارک کردم و باب نیماش کین یبه کل دنیبارس 
 بلندشد  دنیباد  یطرف اتاق مخصوص خودم رفتم که منش

 سلحشور  ی_سالم اقا

 _سالم 

 مار یعمل ب  یبرا دیشیسلحشور االن اماده م ی_اقا
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 ام یاالن م  دی_اماده اش کن

کردنش   هوش ی ب مارو یمل رفتم و بااوردن باتاقم شدم ولباسام روعوض کردم وبه طرف اتاق ع وارد
عمل   نی خب من ازا یقرارداشت ول یحساس  یجا یل ی خ یمشغول عمل کردنش شدم تومور مغز 

ارو بعهده همکارم گذاشتم وازاتاق عمل   هینبود بادراوردن تومور وبخ ادمشکلی داشتم و برام ز ادیهاز
من چم شده  دمیست توموهام کشبعدازعوض کردن لباسام وارداتاقم شدم وکالفه د خارج شدم

موهاش  شهی همش تواتاق عمل چشماش جلوچشمامه صورت مثل ماهش همش ازجلوچشمام ردم 
وسردرگم ازاتاق خارج   تی باعصبان ادیداره سرم م  ییچه بال اخدایخدامن چم شده  یاخ موهاش وا

 شدم وبه طرف خونه حرکت کردم  نیوارماشو س ردنی زدم ب  کینی شدم وازکل

 * زادی*پر

 لب زدم الباحرصیل دنیباد   دمیروشونه ام ازجام پر یدست باقرارگرفتن

   دونمیم  یکش ی_اخرش تومنوم 

 سرکالس   میبر  یپاشو اج دترسوندمتی_ببخش

ما شروع   دن یمعلم باد میوبعدوارد کالس شد میواردسالن مدرسه شد الیبلندشدم وبه همراه ل  ازجام
ساعت درس دادن زنگ خونه خورد رفتم  هیدبع دادمیکردبه درس دادن بادقت به درس گوش م 

زنگ خوردکوله ام   نکهیاصال حوصله مدرسه ارونداشتم هم میشترنداشتیخداروشکرامروزدوتاکالس ب
 رون ی روجمع کردم واز کالس زدم ب

 *مهراب*

به طرف مدرسه اش  یادیباسرعت ز  نمشیبب  متونیم  نکهیکه بافکرا کردمیم  یطرف خونه رانندگ  به
درب باز   دنیدرب مدرسه باد ی جلو دمیرس یا قهیاونقدر سرعتم باالبود که پنج دق مردادیرمس ییتغ

 نمش ی که بب   کردمی بادقت نگاه م نیدادم به ماش  هیشدم وتک ادهیپ نی مدرسه وهجوم دخترا ازماش

 * زادی*پر

  نییوبا سرعت از پله ها پا  میطرفم دست همو گرفت  دییدو الهمیازکالس خارج شم که ل خواستم
وازمدرسه خارج   میگذشت  اطیبه سرعت از ح میسالن مدرسه با فشار خارج شد  یاز درب ورود میاومد
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به خودم   ع یبود سر ستادهیزده بود وا هیتک نشیبه ماش  ستادمیلحظه سرجام ا  هی دنشیکه باد میشد
  ییالبالو۲۰۶ هیکه  میگذشتیم ابونیازخ  میوبه طرف خونه امون حرکت کرد دمیالروکشیودست ل  اومدم

 ستاد یجلوپامون ا

 *مهراب*

زود دست دوستش  یل یستادوخی لحظه سرجاش ا هیتمام من شد چشم وزل زدم بهش که  دنشیباد
 شد  بیازجلوچشمم غ دویروکش

 گفت  می وروشن کردم که مر نی ماش نیبه اجبار نشستم توماش میمر بااومدن

 دنبالم  یدستت دردنکنه اومد ی_داداش

 به خو  ارمتیوم  برمتی_ازفردا خودم م 

 ه ی_عال

 مشت شد  تیدستام از عصبان  دمیکه د یز یچ دنیروشن کردم وراه افتادم که باد  نیماش

 * زادی*پر

 ناچرایاخمام رفت توهم ا دنشونیشدن باد ادهیپ  نیکه دوتاپسرازماش میبر گهیطرف د هیاز  میخواست
 نگاهشون کردم ولب زدم میشگیهم  یبانترس شششیدختران ا هیشب

 م یبر  دیدی_اجازه م

  یگردنش بود لبخندزشت یبود وگردنبند کلفت یخ یس خیسبز تنش بودوموهاش س شرتیکه ت شونیکی
 زدوگفت 

 مثل شما  ییدهلوهایبر می_نوچ کجابذار

 نگاهش کردم  یعصب

 گمیم دینه گمش ومدهیبااحترام حرف زدن بهتون ن می_گفتم گمشو بذاربر

 تو  ی_جوون حاالچراانقدر عصب
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افتاده بودنگاه  نیکه روزم یبهت زده به پسر  نیشد روزم  هوپرتیکه  رهیخواست دستموبگ اومدطرفم
م پشت سرم که دادش خواستم برگرد یپشت سرم که اونم پرت شد کناراول  دیی دو یک یکردم که اون 

 لحظه نفسمو قطع کرد  هی

 ن ی توماش دی_بر

 دادزدچشمام گردشد که  زدیم یکبود ادبهیز یصورت قرمزش که ازقرمز  دنیطرفش باد برگشتم

 د یسوارش گمی_م

 ن یدستمو گرفت و کشوند به طرف ماش  الیل

   یافاده ا نیداداش ا نیا میش  یک نی سوارماش میبر یکن ی م یچه غلط یدار  یفهم ی م الی_ل

  هیجد  یلیخ  هیشو قض الیخ یتوروخدافعال ب ی_پر 

 _اخه 

 _جون من 

شه واقعا ازش  ون باخودم نی کنارم نشست ب الهمیشدم که ل  نیاجبارسرتکون دادم وسوارماش  به
   رونیقرمز بود رگ گردنش زده بودب  تی بود چشماش ازعصبان  یعصب یل یخ  دمیترس

 *مهراب*

شدن   ادهیدوتاشون پ  دمیونگه داشتم که د  نیماش یعصب  ستادیکه جلوپاشون وا۲۰۶ هی دنیباد
 دمیی دو  رهیکه خواست دستشو بگ شونیکی دنیبرن کنارکه باد  دیشا ستادمیوجلوشون گرفتن ا

  قشیرف نی توصورتش که پرت شد روزم   دمیصورتش کردم وکوب یطرفشون مشتم رومحکم حواله 
 افتاد   یکیتومعده اش که اونم کنار اون  دمیچنان کوب که باپا  همنو بزن ادیخواست ب 

 وحرص زدم  تی از عصبان یکه داد دهیحس کردم ترس  دنمیطرفم باد برگشت

 ن ی دتوماشی_بر

 زدتوصورتم ونرفت  زل
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 روزدم  یعددادب که

 د یسوارش گمی_م

 وگرفتم میشماره شهاب نامزد مر  تی کرد باعصبان نیدستشو گرفت وبه زورسوارماش قشیرف

 _جانم داداش 

 یی _سالم شهاب کجا

 باشم اداره   دی_کجابا

 م یدم مدرسه مر ای_شهاب باچندتامامور ب 

 شدهی_چرا چ

 _چندنفردم مدرسه مزاحم شدن

 دادزد  تی بااعصبان

 ب ن شدن اره مهرا_مزاحم ناموس م

  گهید  قهیتاپنج دق ای شدن زود ب میمر یها ینشدن مزاحم همکالس می_نه نگران نباش مزاحم  مر
 نجاباش یا

 ام یهمونجا نگهشون دار تاب  امیاالن م نی_هم

 _منتظرتم 

  نیخواستن ماش نی که ازجاشون بلندشدن ونشستن توماش ستادمیروقطع کردم وباالسرشون ا یگوش
 دم یوبازکردم وغر ن یشروروشن کنن درما 

   ارمی ن مسرتو ییچه بال نی صاحاب وروشن کن بب  یب نیا ی_جرئت دار 

 شو   الیخ ی_داداش ب

   یزرزد ی_چ
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 شو الیخ یب می_اقاماغلط کرد

  یبرا  دیکشی خجالت نم  رمیخوبه منم جلومادرخواهرتوروبگ  دی_غلط که چه عرض کنم شکر خورد
 د یکنی جادمیناموس مردم مزاحمت ا

 ال یخی _باباب

سربازهمراهش بااخم سرتکون    هیو  سیپل  نیشهاب باماش  نیبگم که بااومدن ماش  یز یچ خواستم
 شد روبه من لب زد ادهیپ نی ازماش  تیپام ترمز کرد شهاب باعصبان  یجلو  نیدادم براش که ماش

 نابودن ی_داداش ا

 کردم  یقروچه ا دندون

 _اره خودشونن 

 سربازاشاره کردولب زد به

 ادببره ی ب لی زنگ بزن جرثق  نمیماش نیا نی سوارشون کن توماش  _بهشون دستبند بزن

 به غلط کردن افتاده بودن  هردوتاشون

 د یاروببخش ندفعهیا می_توروخدا غلط کرد

 دوببخشم یجادکن یببخشم که توروزروشن واسه ناموس مردم مزاحمت ا ویببخشم چ ؟ی_چ

 کردوروبه من لب زد  نشونیبازورسوارماش

 نشدن می_داداش واقعا مزاحم مر

 من بود   نیتوماش می_اره مر

 راحت شد   المی خب خ لهی_خ

 ا ی _راحت ولشون نکن

 کاروخط بکشن   نیدورا شهیکه واسه هم ارمیازشون درب یپدر  هی_
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 یتوهم بروممنون که به موقع اومد رمیم گهیخب من د لهی_خ

 حرکت کردم که   نی طرف ماش به

 * زادی*پر

 لب زد  میمر هویکه  س یزنگ زدبه پلوب کردبهش خ ولیچشمام گردشد ا سیپل دنیباد

 شهاب اومده   ی_وا

 شش یچندش نگاهش کردم خب حاالانگار نامزدش تحفه اس ا با

با   الیل نییپا   دمیپر  نیاومد که من ازماش نی به طرف ماش میاون دوتاچلمنگ داداش مر باسوارکردن
 استرس لب زد 

 ی کن ی م یمعلوم هست چه غلط ی_پر 

   مری واسه خودم تنها م امنی ب یای نابیباا یخوایمرفتن تو یفهم ی _رفتن م

 ازشون دورشدم  لکسیر یل یفاصله گرفتم وخ نیازماش

 *مهراب*

 نهیچراانقدر لجبازه مگه نگفتم بش نیشد ازشدت خشم دستم مشت شد ا ادهیپ  نیازماش  یوقت
 نگام کرد  میشدم که مر  نیرفتم وسوارماش نیبه طرف ماش  یعصب   نیتوماش

 ادی ب یگفت _داداش به شهاب 

 _اره 

 نگفت  یز ی_چ

 _نه

 د ی_ازمن نپرس

  اروندارمیمسخره باز نیاالن اصال حوصله ا انهی  یکنیتمومش م  می_مر
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 _وا

 دارم  دونستمیخودمم م  نی به در ماش دینگاهش کردم که چسب چنان

 یبودم اخه واسه چ یعصب   یلیکنترلش کنم ازدستش خ  تونستمینم  یول  کنمیم  یخال  میوسرمر حرصم
 بخورمش   خواستمیمد مگه لج کر

 کردم به خودم مسلط باشم ولب زدم  یکه ازترس سرش وانداخته بود سع قشیفر دنیباد

 _خب ازکدوم طرف برم 

   زادرفتیبرم اخه پر ادهیمن پ دیدیواجازه م دیشی _اگه شما ناراحت نم 

 عالفه روبره یکه پراز پسرا  یر یتنهااون مس دیسرتکون دادم بهتره که بره نبا کالفه

 ست ین  یمشکل دیی_بفرما

 برگشت به سمت عقب  میمر

واسه ما   یتورودوست دارم تعارف نکن اگه دوست دار   یول ادیجون درسته من ازاون خوشم نم  الی_ل
 مت یبذاربرسون  ستین  یمشکل

 _نه ممنون من برم بهتره 

 شد  ادهیپ  نیازماش

 _دستتون دردنکنه ممنون خدافظ

 _خدافظ 

چون   میبودعصب دهیهم فهم میم مرطرف خونه حرکت کرد کردم وبهروروشن   نی ماش یعصب بارفتنش
 به دنیکلمه هم تارس هی

 حرف نزد واروم سرجاش نشست  خونه

 * زادی*پر
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بلند اسممو صدازد به راه رفتنم ادامه دادم که بلندتر   یباصدا  یکیکه  داشتمی تندتندقدم برم   یعصب
 دم یاسممو شن

 زاددددددددددددددددددددد ی _پر

 نگاهش کردم  تیکه بادوو خودشورسوندبهم باعصبان  ادمتسیا سرجام

 ی ومدیهانن چرا باهمونا ن هی_چ

 ی دون یمن چقدر دوست دارم نم یدونیتوکه م ی_اج

 دادم  اخموسرتکون

 دم یبود خب ترس  یچقدرعصب یدی_ند

  یدیترس  یمن که کنارت بودم ازچ یدیترس ی_ازچ

 د ی_ببخش

  یپناه ببر  گهی د یکی _باراخرت باشه هاا من کنارت باشم به 

 _باشه چشم 

 م یبر  وفتیخب راه ب لهی_خ

 که کنجکاولب زدم  میراه افتاد باهم

 ه یاسم خواستگارت چ ی_راست

 _کامران 

 _اهووو کامران خخ 

 _کوفت  

 هست    ی_حاال واقعا پسرخوب 
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 اروم ومودبه ی لیخ  هیاادبه ومنطقب  یلیخونده االنم مشغول به کاره خ  یسالشه مهندس ۲۵_اره 

   ستیتحفه که ن ششیا هیعال یلیخوبه خ  یلی خ یه یبابا حالمو بهم زدب خ لهی_خ

 نبود  نی _عهه من که منظورم ا

 وونهینگاهش کردم باورش شد د باخنده

 کردم بابا  ی_شوخ 

 ات یشوخ نیتوهم باا ششی_ا

 شد بهم زنگ بزن  یهرچ رمیم گهیخب من د لهی_خ

 _باشه 

 _فعال

 یبا ی_با

برداشتم و درخونه اروبازکردم واردخونه شدم کفشامو   بمیارو ازتوج  دخونهیدست تکون دادمو کل براش
 دراوردم واردخونه شدم 

 _سالمممممممممم من اومدم

 طرف اتاقم رفتم وبعدازعوض کردن لباسم وشستن به

بود ازپشت دستمو دورش   یمامان که درحال اشپز  دنیوصورتم به طرف اشپزخونه رفتم باد دست
 رفمشت ط برگ  دهیحلقه کردم که ترس

 یکرد ی نجور یتو ا زادبازمی _پر

 مامان خوشگلم  ی_خوب 

 اره ی_اگه توئه بالبذار 

 میدار  ی_خب خب نهارچ
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 مهی_ق

 درس دارم   یبخورم برم کل عیسر د یگرسنه امه با یلی_اخ جون بکش برام که خ

   یخونی_بسه چقدر درس م

 خواستگارم ندارم که بخوام شوهرکنم هی کارکنمی_عه مامان پس چ 

 بااخم نگام کرد  انمام

   ییکوچولو  یلیحرفاهنوز خ نی_توواسه ا

گرفته   زادانقدری پر یعروس  شاالی ا گفتیم  یهم مامان هم بابا هروقت هرکس نطوربودیهم شهیهم
بهشون وابسته ام البته   یلیون جداکنن حقم دارن منم خمنو ازخودش ادیچرا چون دلشون نم شدنیم

که پدرم رستوران دار و مادرم خونه داره وجونشون برام   دی ده توحنه به اندازه اونا من تک بچه خونوا
 دم یگونه مامان روبوس رهیدرم

 راحت   التونیخ شتونم یخب غلط کردم اصال تااخرعمر پ  لهی_خ

 برات غذابکشم گرسنه اته نی_بش

وکنارم   د یبرداشت وغذاکش ینشستم که بشقاب پرازغذاروگذاشت جلوم خودشم بشقاب یروصندل
کنارمامان   ییرای ورفتم توپذ ختمیر یبعدخوردن غذا ظرفارو شستم ودوتاچا میهم غذاخوردنشست وبا

  زگذاشتمی م یرو رو یچا ین یرومبل نشسته بودنشستم وسtv یکه جلو

 زم ی ردنکنه عز_دستت د

   دمیقسمت وند هی شدیچ ای اک نیا یراست  کنمی _خواهش م

وپخش  لمیکه ف یزدهمون شبکه ا مین یهمون کانال بازپخشش وبب زنم یاالن م دمی_منم ند
روبه لبم   یشدم وفنجون چا لمیف دنیمشغول د جانی باه  شدیکه داشت شروع م الی سر دنیکردبادیم

 چشمام پراشک شد وفنجون ازدستم رهاشد  یچا یازشدت داغ دمیهمه اروسرکش هویکردم و کینزد

 لب زد یزد وبانگران یکوتاه  غیج  یبانگران مامان
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 زاد یپر یشدیچ ی_وا

 زادچشماتوبازکن ی برات پر رمی بم

 وبادردلب زدم  چشماموبازکردم

 گرفتم  شی گرفتمممم مامان ات  ش ی سوختمممم ات ییییی_سوختمممممم واااا

 ام یم ستااالنیرات واب  رمی _بم

 گرفت طرفم  یبرگشت بانگران  ی لیوان  یکاسه بستن هیبا   قهیطرف اشپزخونه و بعدازپنج دق دبهییدو

 دختر  ستیبرات اخه چرا حواست ن رمی ه بخوردهنت خنک شه بم_بخور بخور تا تاول نزد 

  یعنیتوگلوم  دیکه پر یروگرفتم و تندتند پشت سرهم شروع کردم به خوردن بستن یکاسه بستن  عیسر
بود با استرس   دهیمامان رنگش پر چارهی اومد ب ینفسم باالنم  کردمینورعالنورشد پشت سرهم سرفه م

 سرفه ام تموم شد  قهیکه بعداز ده دق دیمال یپشتمو م

 اسفند برات دودکنم هیبذاربرم  ادیتو انقدربالسرت م  زادیخدا چراپر ی_وا

داشتم   یوا  دمیوارداتاقم شدم وروتخت درازکش  حالیبطرف اشپزخونه رفت وبرام اسفنددودکرد   به
نده  خودمم از حرفام خ  شعوریرب یرامی موردشور عامروببره همش تقص سوزهیزبونم هنوزم شدماایخفه م

  ردمکه فرداامتحان داشتم روبازک ییبه اون داشت رد دادماازجام بلندشدم کتابا یط ام گرفت چه رب
جواب  عی روشن شدسر میکه گوش خوندمی سره درس م هیبود که  یومشغول خوندن شدم سه ساعت

 دادم

 زادی _پر

 ال یشده ل ی_چ

 _زنگ زدم به کامران 

 _خب 

  یشگیکافه هم میبر ۵_قرارشدفرداساعت 
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 درس بخون کمی  نیتوهم بروبش امیه فردا ماش_ب

 ی نخوندم پر  یچی درس ه یگفت ی_واا

 لب زدم  باخنده

 رسونما ی _فردا من بهت نم

 زادتوروخدا ی _پر

 ام بلندشد  خنده

 ال یل یندار  ینبوت کار  الیراحت بخواب من فردا هستم گام به گام ل ری خب التماس نکن برو بگ لهی_خ

 نه گلم خدافظ ی_فدات بشم اله 

 کامران شو نه من  ی_فدا

 _عه نگو 

 ؟ی کشی _چرا ؟خجالت م

 _فاطمه 

   یدیمنو دوردچشم  دهیبهش دختره ورپر یزدی زنگ نم یدی کشی _اگه توخجالت م

 م یباهم حرف بزن دیبا  گفتمیبهش م  ینکن خب پس چجور  تی_اذ

 ی نوشت ی_نامه م

 ا یگ یراست م ی_وا

 و زتا ی گیراست م  یگیم کنمی م یدارم شوخ  الی_خاک توسرت ل

 شنی کامران بچه هاش مثل مادرشون خنگ م چارهی ب ربخوابی برو بگ یترازتوبازم خودت  اسکول

 زادی _پر
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روقطع کردم وباخنده مشغول خوندن درسم شدم بعد دوساعت درس خوندن تموم شد    یگوش عیسر
 به بدنم دادم وروتخت ولوشدم که چندضربه به اتاقم زده شد  یکش وقوس

 _بله

 م یمنو بابامنتظرت دمیکش اشامیبمامان   زادجانی _پر

 بخوابم   خوامیم ادیخوابم م رمیمن س  دین بخورنوش جونتو  ی_مامان

 ر ی_باشه دخترم شبت بخ 

 خوابرد عیسر  یل یبودم که بالشتمو بغل کردم وچشمامو بستم خ اونقدرخسته

 *مهراب*

 مو یودلشدم دق   ادهیپ ن یواردخونه شد منم ازماش یحرف چیبدون ه م یبه خونه مر دنیبارس 
راست وارد اتاقم شدم خودمو پرت    هیواردخونه شدم و یعصب  دمیکردم ومحکم کوب  یخال نیسردرماش 

بودم ازجام بلندشدم وارد    یبدجور عصب  نمشی بب قهیواسه چنددق ینتونستم حت نکهیکردم روتختم ازا
  یباموها  لباسام دنیساعته اب سرد ارومم کرد ازحمام خارج شدم وبعدپوش می دوش ن هیحمام شدم 

 وخوابم برد  دمی ازکشروتخت در  سیخ

   دیچی توسرم پ ید یشدن درب اتاق چشمام رواروم بازکردم که دردشد دهیکوب یباصدا

 _اخ 

 بادردلب زدم   دمیخواب  سیخ  یبودکه با موها نیسرم به خاطرا درد

 د یی_بفرما

 شام   ای_داداش ب

 _اومدم

 شدم سرجام نشستم یوارد سالن غذاخور م و رفت نیی بلندشدم وازاتاق خارج شدم ازپله هاپا  ازجام

 مهراب   شدهی_چ
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 کنه ی _سرم دردم

 ی _مسکن خورد

 خورم ی_نه بعدازغذام

 خودم برداشتم ومشغول خوردن شدم که روبه باباگفتم یکتلت برا یکم

 خونه  ارمشیوموقع برگشتنم خودم م برمی رومن م م یبابا ازفردا مر ی_راست

 افتاده ی_چرااتفاق خاص 

 هیبهتره خودش هم راض  ینطور ی_نه ا

 باشه منم موافقم هیعال  نکهی_ا

 بلندشدم ولب زدم  ازجام

 خوشمزه بود   یلی_دستت دردنکنه مامان خ

 ی نخورد یچ ی_توکه ه

 کنه ی ندارم سرم دردم لی_م

  داکردمیسردردپ یبرا یمسکن قو هیطرف اشپزخونه رفتم و وارد اشپزخونه شدم ازجعبه دارو  به
  ییغرق شدم توفکرا دمیپزخونه خارج شدم و برگشتم به اتاقم روتخت درازکششاب خوردم ازا  وانیوبال 

 بود ب یخودمم عج  یکه برا

 * زادی*پر

شدم وبعدازانجام دادن    سیسرحال ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم واردسرو میاالرم گوش یباصدا
  دنیاشتم ومشغول برس کشسرحالم اتومو روبه برق زدم وبرس وبرد یل یکارام به اتاقم برگشتم امروز خ

  سامسرم بستم ولبا یمحکم باال یوصاف صاف کردم دم اسب  دمیموهام شدم وبعد همه ارو اتوکش
اشتم وازاتاق خارج شدم به  و مقنعه ام رو وسط سرم گذاشتم ومرتب کردم کوله ام روبرد دمیروپوش 

 وبعد مامان   دمیمامان بابا لبخندزنون اول باباروبوس  دنیطرف اشپزخونه رفتم که باد
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 ر ی _سالم صبح بخ

 دختربابا  ری _صبح توهم بخ

 گلم  ری_صبحت بخ 

 خدافظ رمیم گهی_من د

 _مراقب باش خدافظ 

 خارج شدم و باارامش شروع کردم به قدم زدن ازخونه

 *مهراب*

 مدرسه یمنو ببر  یخواستیشدا مگه نم رمی _داداش پاشو د

 دارشدم یازخواب ب  میمر یباصدا

 خواب لب زدم دورگه شده از  یباصدا

 امیاالن م اطی_برو تو ح 

 _باشه 

مربوطه از   یاراگرفتم و بعداز مسواک زدن وک عیدوش سر هیشدم و  سیبلندشدم ووارد سرو  ازجام
موهام   دمیبرداشتموپوش یقرمز با شلوارکتون مشک شرتیت هیحمام خارج شدم به طرف کمد رفتم و

  یل یبرداشتم وازاتاق خارج شدم خ المو یووسا چیروباسشوارخشک کردم و باعطرم دوش گرفتم سوئ
بود به طرفش رفتم   ستادهیکه منتظرا میمر دنیرفتم وازخونه خارج شدم باد  نییپله هاپا از عیسر
وبه طرف   رونیوباسرعت ازخونه زدم ب  میشد  نیسوارماش عی قرمز بازشدسر یوزدم ودر مازرات  چیسوئ

 حرکت کردم  میمدرسه مر

 * زادی*پر

سلحشور اخمام رفت توهم   دنیقرمز دقت کردم که باد یمازرات  هی دنیکه باد  مدرسه بودم کینزد
 طرفم  دییدو  الیلوارد مدرسه شدم که  یا گهیوبدون نگاه د
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 ی خوب ی_سالم پر 

 _خوبم 

 _عه اونجارونگاه کن  

داداشش دست  یشد وبرا ادهیپ  نیسلحشور که ازماش دنیکه اشاره کرده بود باد ییبه جا برگشتم
 ال یا حرص برگشتم طرف لتکون داد ب

 ی _خب که چ

 جذابه ها  یلیداداششم خ نی_ا

   یپر ی هرزم دونهی_کامران م

 گفتم یکل یپر  هی_هرز چ

 س  وونهیمثل خواهرش د  ششیچرت وپرتا نگو کجاخوبه ا نیازا گهی_پس د

 _وا

 سرجامون اه میبر ا ی_وا ومرگ ب

 *مهراب*

چهره خندونش پرازاخم شد   عی کرداما سرلحظه بهمون نگاه  هی دمشید می به مدرسه مر دنیبارس 
رگشت وبهمون نگاه گفت که باز ب یبهش چ  دونمینم  قشیوروازمون گرفت ووارد مدرسه شد که رف

 که ازرفتارش معلوم بود دست دوستش و گرفت و وارد مدرسه شد  یکرد وبعدباحرص

 ؟؟   ادیبدش م میانقدر ازمر یعنی

 حرکت کردم  کی نیبه طرف کل م و کرد یازش خداحافظ  عی سر میشدن مر ادهی باپ

 * زادی*پر
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  زکهیخوشحال سرم وگذاشتم روم  میازبچه ها گفت امروز معلم ندار یکیکه  می نشسته بود سرجامون
 کشاورز ازجام بلندشدم  یباصدا

 د ی_توح

 _بله خانوم 

 کارت دارم  ای_ب

 که لب زد  میاجباردنبالش رفتم وارددفترمدرسه شد به

 یای فکرکنم توازپسش برب دی_توح

 ی _ازپس چ

 یخانوم مراد ستتونی_معلم ز

 _بله 

ازمن خواست ازت بخوام که سوال امتحان  مارستانیتوب هیاره وچون االن بستربهت اعتماد د یل ی_خ
 یبفهمه به من بد یکس  نکهیو بدون ا یکن یترم وتو طراح

 فرصت دارم  یچشم  فقط تاک نطورخواستنیا ی_اگه خانوم مراد

  شهیچون از دوشنبه امتحاناتون شروع م گهی_تا شنبه هفته د

 _چشم 

 کنم ی اخراجت م زا یچ  نیبه خاطر رفاقت وا یسواالرو داد یساگه بفهمم به ک   دی_توح

 نگاش کردم  یباتخس 

وبه من داده پس نگران  تیمسئول نیبه من اعتماد کامل داشته که ا ی_خانوم حتما خانوم مراد
 کنم ی نم  انتیمنم به اعتمادشون خ دینباش 

 دوارم یم_ا
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 برم  تونمی_م

 _برو 

 وگفت   اوردیطاقت ن  شهیمثل هم الیدفترخارج شدم و به کالس برگشتم ل از

 گفت  ی_چ

 باشم  یسوال خانوم مراد دطراحی_گفت با

 گهید یدیپس سواالروبه من م ولی_ا

 _نه

 ی _عه پر 

 شرمنده اش بشم  خوامی سواالرونه نم  یول  دمیبهت تقلب سرجلسه امتحان م  شهی_مثل هم

   یاج شه _با

 یکن ی_ممنون که درکم م

وزدن وبعدم معلم اومد درس دادورفت   حی زنگ تفر مینشست  کارتوکالسیساعت ب کی نکهیبعدازا
ضربان قلبم رفت باال   دنشیکه باد میاز مدرسه خارج شد الیباالخره زنگ خونه خورد وباعجله منو ل

 لب زد الیچشم ازش گرفتم وراه افتادم که ل عیسر

 دنبالش مگه راننده اشه ادی م یداره ها ه یه اچه حوصل داداششم نی_ا

 ال یل  ی_توفضول

 ی _وا پر 

 ی ازشون بزن یحرف خوادیدلم نم یدرگوش من ورورنکن یخونواده ه نیدرباره ا  شهی_کوفت ،نم

   دیخب ببخش لهی_خ

 تو حرفشو بزن  یه ادیخونواده بدم م نیمن ازا گمیم یزنینارومی_بازفردا حرف ا
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 د ی_ببخش

   دمی_بخش

 به خونه امون لب زدم  دنیبارس 

 دم درخونه اتون   امی _ساعت پنج م

 فعال خدافظ ی_باشه اج 

 ی اعلی_

 جداشدم و واردخونه شدم   ازش

 زود خوابم برد     یلیخ  دمیکردم و وارد اتاقم شدم لباسام روعوض کردم وروتخت درازکش یبلند سالم

 *مهراب*

به طرف    ادیلباسام وعوض کردم وباسرعت ز عیبه ساعت که نگاه کردم سر  ضیدوتامر بعدازعمل
که  دنشیشدم باد ادهیپ  نیوپارک کردم و ازماش نیماش میبه مدرسه مر دنیرفتم بارس  میمدرسه مر

توجه ازم دورشد چشمام وباحرص   ینفرات ازمدرسه خارج شد لبخندرولبم نشست که ب  نیجزءاول
 ولب زدم  دمروهم فشر

که به  ییزا ی چ یبلکه ازهمه  مینه تنهامر ادیبدش م  میازمرانقدر کرده  یچه غلط ستیمعلوم ن می_مر
  یعصب  میبودم وبااومدن مر یعصب دیاز طرز نگاهش فهم  شهیراحت م  یلیخ نو یا شهیمربوط م میمر

شدم که اونم سوارشد وسالم کرد فقط سرتکون دادمو به طرف خونه حرکت کردم    نیتر سوارماش
 ک ینیکل اش کردم وبرگشتم ادهیخونه پ  یلوج

 * زادی*پر

 _بله مامان 

 ی _دخترم پاشو ساعت چهاره هنوزنهارنخورد
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 یا قهیدق ستیدوش ب هیتوحمام   دمییودو  نییپا دمیازتخت پر عیساعت چهاره سر نکهیا باگفتن
 کمیلباس تنم کردم وموهام روباسشوارخشک کردم  موهام رو بافتم  عیبرگشتم به اتاقم سر گرفتم و

به موژه هام زدم و رژ  ملیر کمی دمیپشت چشمام کش یف ی م زدم خط چشم ظرکرم ضدافتاب به صورت 
  دمیپوش  یوشلوارکتون مشک یمشک  شرتیجلوبازم روبا ت  ری مانتوحر دمیروبه لبام کش  عیما رمزماتق

مامان  رونیچرمم ازاتاق زدم ب  یوکفش سط مشک فیوک یکردم وباگوش  رروسرمیوشال قرمز حر
 دی باتعجب پرس دنمیباد

 ی ر یم _کجا 

 رون ی ب رمیالمی _با ل

 هنوز ی_توکه نهارنخورد

   یمامان یندار  یفعال کار  میخوری م یز یچ هی رونی _ب

 _مراقب خودت باش بروبه سالمت 

که دم درخونه منتظرم   الیل دنی حرکت کردم باد الیبه طرف خونه لتند  یخارج شدم وباقدما ازخونه
 طرفم دییبود براش دست تکون دادم که دو

 _سالم

 یبه صورتش نگاه کردم پوست گندم دیباشال وشلوارسف  یمانتوجلوباز کالباس  هینگاه کردم   بهش
اما پر   ی وصورت استخون  یقلم ینی خوش فرم ب یقلوه ا یلبا یا لهیدرشت ت یچشما دیوروبه سف
 توچشم بود لبخندزدم و گفتم شیرژلب کالباس  شترازهمهیکه ب میمال شیبااون ارا

 نها یخوشگل کرد  ی_واسه ک

 نکن  تی اذ ی_پر 

وارد کافه   م یسربه سرگذاشتنش شدم وباهم به طرف کافه رفت الیخ یصورت سرخ شده اش ب دنیباد
 هول واسترس لب زد با  الیپسر دست برام تکون داد ل هی میکه شد

 _خودشه  
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   ستی بابا لولو خورخوره که ن یلز ی_خب چته چرا م

 ست ی_دست خودم ن

 م یبر ایابرومون نبر اروم باش ب  شششی_ه

به احتراممون  میستادیروبه روش ا  یوقت میکه نشسته بود رفت یز ی گرفتم وباهم به طرف م دستشو
  یشیم یکه عمل کرده بود چشما ی نیقدبلند وصورت مردونه ب  یکلی پسر ه هیبهش نگاه کردم  ستادیا

بهش   کم ومرتب بود یل یکه خ یشی ور یقلوه ا یلبا یپوست گندم رهی ت ییخرما  یرنگ و درشت موها
 رنگ تنش بود  یر یش راهنی با پ یشلوار جذب کتون مشک هیاومد  یم

 _سالم 

 لب زدم  یعاد

   دیی_سالم بفرما 

 اومم نشستکه  می کنارهم نشست الیل منو

 سفارش بدم  دیدار  لی م یسفارش ندادم چ یز ی _خب من چ

 _من قهوه 

 ی خانوم شماچ الی_ل

 _منم اب پرتقال 

 خانوم    الی_منم مثل ل

چه بامزه بادادن سفارشا به گارسون ازمون فاصله گرفت که زل زدم   یم اوخون کردنگاهش باخنده
 توصورت کامران وگفتم

 اقاکامران  دی_ببخش

 گفت نگاه کردو  بهم
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 ی _جانم ابج

 به طرز جواب دادنش زدم وادامه دادم یلبخند

 عقدتون االن باشه دیاگه شماهم موافق باش گهیم الی_ل

 هیجشن عقدتون ک یراست

 جان  الیترم ل متحان_بعدا

 دیداد شاتونی_ازما

 _بله

 ی _خب به سالمت

 د ی_سالمت باش

 باشه   الی بعدازکنکورل یعروس  الی بعدامتحان ل  یعنی_جشن عقدتون االن باشه 

 ه یندارم فکرخوب  ی_باشه من مشکل

 خواست شماست  نیکه ا دیشما ازطرف خودتون بگ  شهیم الرویحرف ل کنهی قبول نم  الیپدرل ی_ول

 نگاه کردوگفت  یباحالت خاص الیل به

 اره   یدیکش یانقدر ازم خجالت م  نی_واسه هم

 کنمیمن صحبت م  باشه

 ممنون  یل ی_خ

 سفارشا مشغول خوردن قهوه ام شدم وبعدازخوردن قهوه ازجام بلندشدم  بااوردن

خواست    الیل رمیم گهیمن د دیبامن ندار  یموضوع هم خب اگه کار  نیحل شد ا نیازا نمی_خب ا
 ردمه که نگاهش ک بلندش



 استخاره عشق 

52 
 

وحساب   زمونی _توبااقا کامران برگرد خب خدافظ ازشون دورشدم و به طرف صندوق رفتم و پول م
به   یخوشحال بودم کامران پسرخوب یل یزکافه خارج شدم اروم شروع کردم به قدم زدن خکردم وا
 نشه  ی عوض نشه وعوض دوارم یام ادی نظرم

 یبود سوال وهیم دنیمشغول چشدم و روبه مامان که راست وارد اشپزخونه  هیبه خونه  دنیبارس 
 دم یپرس

 م ی_مامان مهمون دار

  ادیداره م وانیک یی،اره دا ی_اومد

  ادیاون وروجکم داره م ی_اخ

 اد ی_اره عسلم داره م

 رم ی مامان انقدر دوست دارم گازش بگ ی_وا

 ی _گناه داره پر 

 خب  ستی _مامان دست خودم ن

 _ازدست تو 

 د یگرسنمه شد یرم کن غذاگ برام شهی_مامان م

شب شام   هی یخور ینم یک یخور ی غذام یک ستیمعلوم ن چیچه وضع غذاخوردنه ه نی_ازدست تو ا
 که یا ی ازپادرم ینجور ینه شام ا یخور یروز نه نهارم  هی یخواب یم یخور ینم

 خب    ادیواقعا بهم فشارم ادهی_مامان درسام ز

 اشکال نداره  یبش ۱۹/۵بار هی_حاالاگه 

 یا نه یباشم توهرزم ۲۰ دیبا شهیمن هم_خدانکنه 

 برات غذاگرم کنم  نیخب بش لهی_ازدست توخ
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رب طرف پراز غذا عدس پلو جلو قرارگرفت تندتند همه ارو خوردم  هینشستم که بعد یروصندل
وتشکرکردم وازاشپزخونه خارج شدم وارد اتاقم شدم وبعدازعوض کردن لباسام مشغول درس خوندن  

که عسل  دنشیباد رونیب  دمییدو وانیک ییدا یخوندن شدم که باصدا شدم اونقدر غرق درس 
 رفتم سمتش خودمو پرت کردم تواغوشش   اسمنی کوچولوزنش 

 یخوش اومد یی_سالم دا

 ؟ ی ممنون ،خوب زدلمی _سالم عز

 وحالم خوب نباشه    نمیتوروبب شهی_مگه م

 طون یش ی_ا

 جون   یاسی ی_خوب 

 ی توخوب زمیعز ی_مرس

 _خوبم 

کارمو تکرار   گهیاردچندب رنشدمی س دمیوتپلش وبوس  د یگرفتم ومحکم لپ سف  اسمنیواز بغل  عسل
 کردم که مامان لب زد 

 لپشو  یکند ی_پر 

 بشم  زونتیاو ی_دوس دارم بکنم لپشو اخ من قربون لپا

ومنم مشغول  میعروسک بود باخنده همه کنارهم نشست هیشب  دیسف  یتپلو د یبودسف  زونیاو لپاش
 گفت  ییچلوندن عسل شدم که دا

 مسافرت  میبر دیایزادب ی پر ی_بعدازامتحانا

 با لبخندلب زد   بابا

 می حاالکجابر هی_فکرخوب 

 زودترازهمه گفتم شهیهم مثل
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  ای_شمال دلم لک زده واسه در

 بالبخندبهم نگاه کرد  بابا

 شمال می بر یموافق وانی_اگه ک

 _باشه موافقم  

  زویلم بود وارد اشپزخونه شدم ومکه توبغباعسل  نمیزوبچیبهم اشاره کرد برم کمکش که م مامان
 ه یسرخ شده  ین یزم بی که شروع کردبه ناخونک زدن به س زگذلشتمیم یعسل رو رو دمیچ

  انی واروم اروم بهش دادم بخوره که مامان همه اروصدازد ب ختمی ر ین یزم بیمقداربراش توظرفش س
 شام بخورن  

   ونیومرغ بر یپرازغذابود زرشک پلو بامرغ ،کباب ،قورمه سبز  زیم

وهم خودم غذاخوردم هم به عسل غذا دادم بعدخوردن    دمیخودم و عسل کش  یبرا ونیازمرغ بر کمی
روبه بابا تعارف کردم که  یرفتم اول ازهمه چا  هیبه طرف بق یچا ین یشستم وباس ییغذا ظرفاروبه تنها

  اماننشستم کنارم یاگرفتم بعدبرداشتن چ یاسیو ییروبه طرف دا یچا ییسمت دا رمیاشاره کردبگ
کردنتونست ساکتش کنه ازجام   یهرکار  اسمنی اسمن،یکردن توبغل  هیبه گرکه عسل شروع کرد

بلندشدم وعسل وبغل کردم وشروع کردم به تکون دادنش اونقدر تکونش دادم که سرش وگذاشت  
 روشونه امو خوابش برد

 زد   غیام کردازبس ج زادکالفهیدستت دردنکنه پر ی_وا

 ییشب بود که دا۱۲زاتاق خارج شدم ساعت  زدم وعسل وروتختم گذاشتم وا اسمنی ه ب یلبخند
   دمیوخواب دمیبه مامان وبابا گفتم وبه اتاقم رفتم روتخت درازکش  یر ی رفتن شب بخ  یاسیباعسل و

 ******** 

 سواالرو بدم به دیفردا با خوردمیدرست غذاهم نم یطرح کردن سواالبودم وحت  ریبود که درگ یچندروز 
  عیسر میگوش یشدم باصدا هوشیادبیز یاالرونوشتم ازخستگاالخره بعدچندروز سوخانوم کشاورز ب 

براش تکون دادم که  یدست الیل دنیکه باد داشتمیاروم اروم قدم برم رونی اماده شدم و ازخونه زدم ب
 سمتم دییدو
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 _سالم

 ال یل ی_سالم خوب 

 ی _خوبم توخوب 

 _خوبم 

 _باالخره تموم شد طرح سواالت 

 تموم شد  شبی_اره د

 ا ی_به کل از پا افتاد

 نشون دادم  تی حساس یادی_اره ز

 م یخب بر لهی_خ

قرمز رنگ داداشش  یسلحشور که از بوگات  دنیکه باد میمدرسه بود یروبه رو  میقدم برداشت تندتند
  الیگرفتم خواستم برم سمتش که ل شی زد که ات یمن پوزخند دنیشد اخمام رفت توهم که باد ادهیپ
 مو گرفت لوج

 دعواست که تورومقصرجلوه بده   هیاون دنبال  یپر _ولش کن  

 _برم بزنم دندوناشو تو شکمش 

 شو توروخدا  الیخ ی_ب

 زورمنو برد تومدرسه ازش جداشدم ووارد دفترشدم  به

 _سالم خانوم  

 _سالم اماده شد سواالت 

   زی ارو گذاشتم روم برگه

 سواالت   نیا دیی_بفرما
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 _ممنون  

 _بااجازه تون 

 بچه ها هم اومدن   هیهاباالرفتم وارد کالس شدم که بق  ازپله

 نشست  الکنارمیل

 ی ای لباس عقدمو انتخاب کنم باهام م میبر میخوایم  زادامروزی _پر

 کردم  بالبخندنگاهش

 د یری_اره حتما ساعت چندم 

 دنبالت  میا ی خودمون م۶_ساعت  

 شهی_نه بابا زحمت م 

 گه یفقط اماده باش د هیچه حرف نی_ا

 ه  _باش

 که بهم نگاه کردوگفت  میمعلم ازجامون بلندشد بااومدن

 د ی_توح

 _بله خانوم 

  خوامی بود م یعال  یل یبه سواالت نگاه کردم خ یرو تو طرح کرد یخانوم مراد یکه سواال  دمی_شن
   یتااخر هفته وقت دار  یامسال واسه ترم اول تو سواالروطرح کن 

 _چشم

بهش پوزخندزدم وسرجام نشستم که معلم  میمر یصورت عصب  دنیسرجام که باد نمیبش خواستم
 الهمیگفت واز کالس خارج شدمنول دیخسته نباش  می ساعت ون  کیشروع کردبه درس دادن بعداز

 ستادیجلومون ا میمر هویکه  مینشست نی روزم میشد اطیو واردح میپشت سرش از کالس خارج شد
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 اره پاچه خواربدبخت  یکرد ی س بلوچا یرح کن گذاشت تو سواالروط یکه خانوم مراد یکارکردی_چ

 لب زدم   الینگاهش کردم وروبه ل یعاد

 الی ل ادی م یسوختگ ی_بو

 ام حلقه کردو گفت  قهیدستشو دور میکه مر رخندهیز  میمنظورمو گرفت وباهم زد عی سر یل یخ الیل

 ی کنیزرزرم  ی_چ

 بلندشدم ولب زدم  ازجام

 روندارم بروگمشو   یکی _حوصله دعواباتو

رو حس   یگرم  عیما نیپرت شدم روزم هویبهش زدم که  ی اصله گرفت پوزخندد وازم فنگام کر باحرص
 دم یوند یچ یشدوه اه ینتونستم ازجام بلندشم چشمام س یحت رشدی کردم که ازسرم سراز

 *ماهان*

 ب دادم شده بودکه تلفنم روشن شد شماره ناشناس بود جوا مارتمومی ب هیقلب  یجراح  تازه

 د یی_بله بفرما 

 دمدرسهیزود خودتون برسون  یلیخشور  سلح ی_اقا

 رفت توهم  اخمام

 دعواراه انداخته می_بازم مر

 کرده  مارستانیارو روانه ب گهیدخترد هیسلحشوردخترتون زده   ی_کارازدعواگذشته اقا

 توتنم  خشک شد  خون

 شده خانوم کشاورز   ی_چ

  گمیکه م یادرس  نیبه ا دییایب  عیسلحشور سر ی_اقا
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 خب   لهی_خ

  عیسر یلیخارج شدم خ  مارستانیروبرداشتم و ازب  چمی کتو سوئ عیکردم وسر ادداشتی رو ادرس
 کردم ی م  یرانندگ ییشدم وباسرعت باال  نیسوارماش

 *  ونیزادکتای *مادرپر

روبرداشتم    یگوش عیبودم که تلفن خونه زنگ خوردسر  یزاد،شامی موردعالقه پر یپختن غذا مشغول
  یگوش عیافتاده سر یود استرس افتادبه جونم نکنه اتفاق ه شماره نگاه کردم ازمدرسه فاطمه بوب

 روجواب دادم 

 _بله

 د ی_سالم خانوم توح

 شده  یز ی_سالم خانوم کشاورز چ

 د یلطفا اروم باش  دی_خانوم توح 

 نشستم یروصندل   بااسترس

 شده خانوم کشاورز  ی_چ

 زاددعواکرده یدوباره سلحشورباپر تشی_واقع

 خانوم کشاورز  زادمقصربودهی _پر

 مارستان یب مشیاالنم برد دهید بیزاداس یمقصربوده ،تودعوا پر میمر ندفعهیاه _ن

 سردخترم اومده   ییزهرا چه بال ای_

 گمیکه م یمارستان یب دی خودتون وبرسون دیخانوم توح دی_اروم باش 

بااژانس رفتم   رونیازخونه زدم ب  دمیکردم و لباسام رو پوش  تادداش یادرس و یبه چه حال  دمینفهم
 مارستان ی ب دمیرب رس هیبعد تانمارسیب
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  ادهیپ ن یسردردونه ام اومده ازماش ییچه بال نکهیخراب ونگران ازا ی ارو حساب کردم وباحال هیکرا
 رفتم وبا بغض لب زدم   یپرستار  ستگاه یبه طرف ا مارستانیتوب  دمییشدم ودو

 _خانوم دخترم کجاست 

 _اسمشون

 طرفش  دمییخانوم کشاورز دو دنیاسمشو بگم که باد خواستم

 کو زادمنی _خانوم کشاورز دخترم کو پر

زدن االنم توبخشه بهش   هیسرش شکسته بود که بخ  زادخوبهیحال پر دیباش  دارومی_خانوم توح 
 ده یمسکن زدن خواب

 زادمنی کسته سرپرسردخترم ش نیروزم  افتادم

 حالتون خوبه   دی_خانوم توح 

 ازجام بلندشدم و لب زدم  یسخت به

 _کدوم اتاقه 

 کنمیم تونیینما اهدریای_ب

 زادکهیپر دنیروبازکردوارد اتاق شدم باد  یراه رفتن درب اتاق یهمقدم شدم که بعدازکم باهاش 
برات دخترم به   رمی بم  شدریشده بود اشکام روگونه ام سراز یچ یبود وسرش باندپ  دهیروتخت خواب

   دمیطرفش رفتم کنارش نشستم و دستش که سرم وصل بود روتودستم گرفتم بوس

 ان*اه*م

خانوم کشاورزبه طرفش   دنیشدم باد مارستانیشدم وباعجله واردب  ادهیپ مارستانی به ب دم یرس باالخره
 رفتم

 _خانوم کشاورز حالش چطوره 

 یخورده االن چجور  هیسلحشور ،سرش هشت تا بخ ی_اقا
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عا  اقو کنهی نکارهارومیا یاخه دخترتون واسه چ رهیماهم گ یاالن پا ویهمه چ د یدرست کن  نییخوایم
 چرا 

 کجاست  میاالن مر خوامی_من واقعامعذرت م

 نشسته ی _روصندل

ارامشش خونم   دنینشسته باد ینگران چیاروم وبدون ه یلیخ دمیبه طرفش رفتم که د تی بااعصبان
 اشو گرفتم وبلندش کردم  قهیبه جوش اومد باحرص 

 یدستتوبردارخفه ام کرد یکنیکارم ی _باباچ

حرفمو   ینگرفت یجد دمینجاتت نم  گهیتوخطرد یوفتیکه ب یکن  یکار  گهیبارد هی_بهت گفته بودم اگه 
 حرفم حرفه   دمیبهت نشون م

 دختره کله شق   ناحقشهیشترازیب  دیترس دمی چشماش فهم ازحالت

 شد  ی_بابااتفاق

 بود سلحشور   یاتفاق یکه توکرد  یکار  ی_کجا

 خانوم کشاورزنگاه کردم که ادامه داد  به

اون   یحت ی اشو گرفت قهیتو اول  د یطرف توح یکه تو رفت دمیبودم د ی^من خودم ازدورشاهد همه چ
ه باشدت سرش خورد به اسفالت  ک یازپشت هولش داد هویو  یتوازش فاصله گرفت ردستتی نزدز
 اط یح

 اومد  ینفسم ازخشم باالنم دمیکه شن ییزایچ دنیباشن 

 دختراومده  نی _خانوم کشاورز مادر ا

   هیصبهم ناراحت وع ی_تازه اومده حساب 

 صحبت کنم  دباهاشونیبا  نجایانایب دیبگ شهی_حق داره اگه م

 گمی_باشه االن بهشون م
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 اد یومنتطرشدم ب  یروصندل نشستم

 *ونی*کتا

 بودم که خانوم کشاورزاومدتواتاق  زادنشستهیکنارپر

 باهاتون صحبت کنن   خوانیپدر سلحشور اومدن م دی_خانوم توح 

  نیروشن کردم وشماره فرز مویازاتاق خارج شدم گوش ازجام بلندشدم وهمراهش یوعصب  ناراحت
 وگرفتم

 _الو جانم خانوم 

 مارستان یابیب  نی_فرز

 شده یچاخدای_

   مارستانیزدنش االن ب زاددعواکردهی _پر

 ام ی_االن م

 ازجاش بلندشد  دنمونیکه باد میروقطع کردم به طرف پدر سلحشور رفت  یروبهش گفتم وگوش ادرس

 *ماهان*

 بلندشدمازجام  بااومدنش

 من واقعا شرمنده ام  دی_سالم خانوم توح

   دیداشت یشماچه حال  کردی نکارومیمن ا زادیسلحشوراگه پر ی_اقا

من قبول   دیریشما براش درنظربگ یه یخاطر هرتنب نیغلط اضافه کرده به هم  می_حق باشماست مر
 کنم یم

 بابهت نگام کردکه ادامه دادم میمر

 د یدرنظردار یه ی چه تنب دیی_شمابفرما
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 د یصحبت کن شونیهمسرم توراهه باا ادیب  دهمسرمی_با

 بازم من شرمندم   دیلی_هرجورما

 بهت زده گفت  میدمریبافاصله گرفتن مادر توح 

 ی بودگفت  ی_بابا چ

زندان   یبر   دیخوب گوشاتوبازکن اگه بگن با  یگرفت دهیکه قبالبهت اخطارداده بودم وتو نشن ی_همون
   یبد دانجامیگفتن با یهرچ یدیفهم یبر  دیبا  یر سه بمدر دازاونیاگه بگن با یبر  دیبا

 _بابا 

 بشنوم خوامی نم یچ ی_ه

 نشستم و شماره مهراب وگرفتم بعداز چندبوق برداشت  یروصندل

 _جانم بابا 

   یی _مهراب کجا

 شده  یتازه عمل تموم شده چ کمی نی_کل

 گمیکه م یادرس نیبه ا  ای_ب

 ام یب  مارستانی ب دیبا ی_بابا واسه چ

 کرده یخرابکار زم با  می_مر

   کارکردهی_چ

 تنهام  نجادستیاایب  مارستانیدختر واوردن ب_همون دختره ارو زده االنم اون 

 _اومدم  

 *مهراب*
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روشن   میشدازاتاق عمل خارج شدمو بعدازعوض کردلباسام وارداتاقم شدم که گوش  مارتمومی عمل ب تازه
 روجواب دادم  یاسم بابا گوش دنیشدباد

 _جانم بابا 

 یی کجا _مهراب

 دمکه ازطرز حرف زدن بابا بهم دست دادجواب دا ییا بادلهره

 تازه عمل تموم شده چطور  کمی نی_کل

 گمیکه م یینجایاای_ب

 ادرس باسترس لب زدم  باگفتن

 مارستانی ب امیدبی_چرابا

 کرده ی دوباره خرابکار  می_مر

 هست به اون دختر ربط داره  یبهم گفت هرچ یحس هی

 بابا  شدهی_چ

 دست تنهام  مارستانیاب یب  مارستانیداالن زده دخترارواوردن بختردعواکر_باهمون د

 سراون دختراورده  ییچه بال اخدای ولوشدم   یصندل رو

 لب زدم  باحرص

 _اومدم  

  عیممکن سرش اومده باشه سر  ییچه بال نکهیبود بافکربه ا  دهیروقطع کردم دلشوره امونم وبر گوش
خارج شدم وسوار   کی نیق خارج شدم بادو ازکلتم وازاتاودستم گرفرو ت چیتک کتمو برداشتم وسوئ

به  دمیرس قهیحرکت کردم بعدده دق مارستانیرنگم شدم وباسرعت به طرف ب  یلندکروز مشک
 دنیطرفش باد دمییبابا دو دنیشدم باد مارستانیپارک کردم و وارد ب  عیروسر نیماش  مارستانیب
 زدم  دستم رومشت کردم وروبه بابالب تی ازاعصبان میمر
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 _االن حالش چطوره 

 خورد  هیگذشت خداروشکر فقط سرش شکست وهشت بخ  ری _به خ

 لب زدم  میکه سابقه نداشت روبه مر یت یشدن جمله اش با عصبان باتموم

 رهی ممکن بود بم یدون یم یهاننن سردخترمردم وشکست یکرد ی_چه غلط

 اخم نگام کرد  با

   رهی_خب بم 

 شدهنتو دمیحرفشو ادامه بده که کوب خواست

 دوباره تکرارش کن  یزد ی_چه زر 

 دستمو گرفت ولب زد بابا

 خب مهراب اروم باش   لهی_خ

 دهنش گذاشته بود باخشم نگاه کردم وکناربابا نشستم  یکه بابهت دستش رو رو میمر به

 زاده یپدرپر دمیرفت فهم می پوش که با عجله واضطراب به طرف ناظم مر کی ش یمرد بااومدن

 *ونی*کتا

 من اومد طرفم  دنیباد کنهی داره با خانوم کشاورزصحبت م دمیطرفش که د بدم یدو نیرزف بااومدن

 سرش اوردن  ییبال زادکو؟چهی _پر

 _حالش خوبه فقط سرش شکسته

 ییییی _چ

   نشیبب  میابری ب یخوایاگه م دهی!!االن خوبه خواب  نی _اروم باش فرز

   می_بر
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  نیفرز دی ودستشو بوس  زادرفتی به طرف پر  نیهنوزخوابه فرز میدیکه د میوارد اتاق فاطمه شد باهم
 اونقدر  پرستهیزادرومیپر

 منه  یزادهوو یپر گنیوابسته اس که همه م  بهش

 بهم نگاه کرد تی بااعصبان

 روتخت انداخته  نطوریا زادمنویکه پر ی_االن کجاست اون دختر 

 حرف بزنه   ادباهاتخویپدرش م   ینشسته راست رونی _ب

 گهیم یچ مین یبب  میابری خب ب لهی_خ

 یکه هم خودش هم پسر  میستادیجلوشون ا میوبه طرف پدر سلحشورحرکت کرد میخارج شد ازاتاق
 ستادنیکه کنارش نشسته بود ا

 *ماهان*

 م یبلندشد دازجامونی پدرمادر توح بااومدن

 من خدمت خانومتون هم عرض کردم واقعا متاسفم وشرمنده  دیتوح  ی_سالم اقا

وشرمنده بودن شما چه  یمعذرت خواه مارستانیوتخت بمحترم دخترمن سرش شکسته ر  ی_اقا
 هانن  کنهیازمن دوام یدرد

چه  میبفهمه مر دیمنم موافقم با دیری دخترم درنظربگ  یبرا یه ی_خدمت خانومتون هم گفتم هر تنب
 کرده  یخبط

 ی انداخت نطورروتختیدخترمنو ا دیبهت رس  یانوم چخ می_مر

سرش روانداخت   مینگاهش کرد که مر یهراب جور بگه که م  یز یدرکمال ارامش خواست چ میمر
 ولب زد  نییپا

 لحظه نتونستم خشمم روکنترل کنم هی  خوامی_من معذرت م 

 شد یچ دم یونفهم 
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 خالف تصورم لب زد یزادبرای پدرپر

چون دفعه   وفتهیاتفاق ن  یز یچ نی چن گهیانشاال که د رگذشتیکه خداروشکر به خ  ندفعهیخب ا لهی_خ
 خانوم   میمر یمنظورم ومتوجه شد گذرمیمسئله نم نیانقدراسون ازا گهید

 من لب زد  روبه

 د یی_شماهم بفرما

 دورشد   ازکنارمون

 *مهراب*

 نگاه کردم  میوخشم به مر زادباحرصیپدرپر بارفتن

  ی ادم وبه خطرانداخت هی که به خاطر خودت جون  یقدر لوس ومغرور _واقعا برات متاسفم ان 

 ازش دورشدم  بگه که اجازه ندادم و یز ی چ خواست

که   فیح ی سرش اومده ول  ییچه بال نمیبب نمشیبرم بب  خواست یدلم م دمیتوموهام کش یدست کالفه
دفعه  نیبگم ا تونمیبودم که م ی عصب  میاونقدر ازدست مر نمشیبرم بب یاخه به چه بهونه ا شهینم
 بخشمش یوتامتوجه کارزشتش نشه نم  امیرقمه کوتاه نم  چیه

 شدم و به طرف خونه حرکت کردم نمی خارج شدم وسوارماش  نستاماری ازب  تی وعصبان باحرص

 * زادی*پر

سرم اومد  ییاومد امروز چه بال ادمیسرم تو دستم  دنیتوسرم اروم چشم بازکردم باد یادی بادردز
ازدردسرم رولبم   یکرد پوزخند یدرحقم نامرد یعنیصفت و مرموز ازپشت منوزد   طانی ه شدختر

 طرفم  دییکردم لبخندبزنم مامان دو یبا سعنشست که بااومدن مامان وبا 

 سرت اومداخه  ییدخترم چه بال ی_خوب 

 من بهش دست نزدم اون ازپشت هولم داد یحت ندفعهی_مامان ا

 زم یعز دونمی_م
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   دیروبوس می شون یوپ ستادیکنارم ا ی پرازخوراک  سهیباک  بابا

 بابا  ی_خوب 

 نگران نباش  یی_خوبم بابا

روبازکردوتوظرف    السیکمپوت گ  هیشد  خچالیهاتو  یخوراک  دنیچ ازم فاصله گرفت ومشعول مامان
 واورد طرفم   ختیر

 خور دخترم _بخورنفس مامان ب

 ندارم لی _مامان واقعا م

 _به خاطرمن بخوردخترم 

جمله ارو گفت نگاه کردم و بالبخند ظرف پرکمپوت روگرفتم ومشغول خوردن شدم   نیبابا که ا به
 دوردهنمو پاک کردم  یذبعدخوردن کمپوت بادستمال کاغ

 نجابمونم یدایبا ی_تاک

 _تافرداظهر 

 ر ی _چراانقدر د

 ابت بشه بعد مرخصت کنن ازنظردکترث طتیشرا دی_با

 اد ی خوشم نم  مارستانی_بابا من ازب 

 م یمجبور تی به خاطرسالمت میمجبور یدخترم ول  دونمی_م

 د یکرد تی ازش شکا شدیچ ی_راست

  ینوک انگشتش بهت بخوره هرکار  یحت گهیه دسم اگه دفعبه اسمت ق یاروازش گذشتم ول ندفعهی_ا
 تا ادبش کنم  دمیالزم باشه انجام م

 دادم  بالبخندسرتکون
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 ومدهی ن الیمامان ل  ی،راستیی_ممنون بابا

 ان یب رنذاشتهی _نه فکرکنم مد

 قراربودامروز باهاش برم لباس عروسش وانتخاب کنم اخه عقدش بعدامتحان ترم   دونمی_اره م

 کارنظربده دخترکم هیتوبق تهیعب نداره مهم سالمت  یبه سالمت_مبارکه 

 _باشه 

  دنی سرم روبوس هردوشون

 ارم یتواستراحت کن شام وخودم برات م میریفعال م گهی_ماد

 ی _باشه مامان

باحس سوزش دستم   دمیداروها دوباره خوابم گرفتم وخواب نیا راتیاتاق خارج شدن منم ازتاث واز
 زدم  یلبخندکمرنگ کردیپرستارکه بالبخندنگام م ندیچشم بازکردم که باد

 گهید کمی  نکهیسرمتو عوض کنم هم ا نکهیمجبوربودم هم به خاطرا یکردم ول  دارتیکه ب دی_ببخش
 بهتره   یدارباشیب  ارنی شام م

 _ممنون 

 گلم یانشاال خوب خوب ش  کنمی _خواهش م

  زگذاشتیم یشام رو رو ینیدو سشام وارد اتاق ش یحاو   ینیازاتاق خارج شدکه مامان باس  بالبخند
 داددستمباال اوردکاسه سوپ رو کمی تخت رو

 ی اماده شه تا غذابخور  کمی معده ت  ی_اول ازهمه باسوپ شروع کن دخترم نهارم نخورد

 دادم ومشعول خوردن شدم سوپ جو اونقدر خوش طعم بود که کلشو خوردم  سرتکون

 زاد ی_خوشت اومد پر

 بودمامان   ی_عال
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 برنج وکباب بخور  نیازا کمیحاال   _نوش جونت خب

اب  وانیل دمیاب زده بودن خوردم بعدازچندقاشق خوردن کنارکشکه کب ی از برنج وجوجه ا کمی
 دم یروبرداشتم وسرکش

 رشدم ی س یدستت دردنکنه مامان شی_اخ

 دخترم  ینخورد یز یتوکه چ ی_ول

 ی بازم بهم اب بد  شهیتشنمه م یل یخ یمامان ،مامان  رشدمی_س

 حتما   زمی _اره عز

اب روازمامان گرفتم  یعطشم کم نشد بطر  ی ول دمینفس سرکش هیرو وانیروپراب کردکه بازم ل وانمیل
 روخوردم   شترابیو تانصف ب 

 برطرف شد  میحاال تشنگ   شی_اخ

 برات  رمی _بم

 من خوب خوبم نگران من نباش   ی _خدانکنه مامان

 توهم استراحت کن رمیم گهیمن د زمی_باشه عز

 همراهته میمان گوش_چشم فقط ما

 اره یبره ب گمی_االن به بابات م

 نکن  تشیخواداذی_نه نم

  ارهی روهم ب  تیگوش گمیم  یشیم  صیواسه فردا که ترخ  ارهی بره برات لباس ب دیبا هیچ تی_اذد

 _دستت دردنکنه 

 _بخواب وروجک 

 خارج شد که لبخندزدم   ازاتاق
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 ارد اتاق شد که دراتاق بازشد وبابا و  کاربودمی بود که ب  یساعت کی

 _سالم دخترکم 

   یی_سالم بابا

 ی بابا بهتر  ی_خوب 

 _خداروشکر خوبم 

 ت یگوش نمیا ای_خداروشکر ب 

 روازدستش گرفتم وباعشق لب زدم  میگوش

 _دستت دردنکنه باباجونم

   کنمی _خواهش م

 کنم یم تتونیانقدر اذ دکهی_ببخش

  گهیبه تو د شهیخالصه م  ایدن  یخندی م نکهی هم نمیبی ومصورت مثل ماهت نکهی هم هیچه حرف نی_ا
 یمنو مادرت  یتوتمام زندگ  نوبدونیها ا ینونگیا

 _عاشقتونم 

 صدامون کن  یخواست یز یچ مینشست رونیبخواب منومادرتم ب  شتر،حاالمی_ماب

 _چشم

 نفس بابا  ری_شبت به خ 

 ییربابای_شب توهم بخ 

کردم وواردتلگرام  وشن رور  یازخودم بود گوش یعکس تک  هی میروبرداشتم قاب گوش  میگوش بارفتنش
 کردم  پی بود تا نیکه انال ال یل دنیشدم باد

 مالقاتم یومدیشعورچرانی_ب
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 کرد  پی تا عیسر

 چقدرنگرانت شدم  ی دونیبرات نم   رمی بم  یحالت خوبه اله یخودت  یپر  ی_وا

 _ازاومدنت مشخصه 

 منو  تیوضع یدون یم زادتوکهی _پر

 کردم  پیتا

 اس عروست اسه لبپرو و یرفت  یعب نداره راست کنمی م ی_شوخ 

 م یباهم بر یمنتظرم تومرخص ش امیب تونم ی_نه گفتم امروز نم

 برق زد  یازخوشحال چشمام

 خوبه میریبعدمدرسه م شمیجونم باشه فردا مرخص م یلیل ولی_ا

 ه ی_عال

 چخبر  گهی_خب د

 یبالروسرت اوردخبرندار  نیکه ا یعوض میاز اون مر یراست ی_سالمت

 گذرهینم گهیدفعه د گذرهیدفعه اروم نیاگفته  چوندهی_بابام گوششو پ 

 داره کیبه بابات ،بابات ال ولی_ا

 ی ندار  یکار   ی_اره چجورم خب اج

 نمت یب یمراقب خودت باش فردام یل ی_نه خ

 ی با یبا  ی_باشه گل

کردم که   م یروتنظ  نیدورب یدستم که سرم وصل بود گرفتم وجور  یرو رو  نیخارج شدم دورب ازتلگرام
روکه باز بود رفتم عکسارو   نسامیا جیدتاعکس گرفتم و پس مشخص بودچنصورتمم توعک   مرخین

 پست کردم وکامنت نوشتم 
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متصل  یهنزفر خارج شدم  نستایاالنم عکساروپست کردم حدودچهارهزارتا فالوور داشتم ازا تی _وضع
 کردم وچشمام روبستم  یروپل   یترک کالمیرو داخل گوشم گذاشتم واهنگ ب میبه گوش

 *مهراب*

 به خونه خواستم برم تواتاقم که مامان جلوم روگرفت  دنیخونه بارس دمیرس  یچجور  نمودینم

 چطوره ممیحالش چطوربود مر  شدمهرابی_چ

 به مامان نگاه کردم  تی بااعصبان

نگران  ی خورده سردختره بعدتو نگران دخترت هیدختروشکسته هشت تابخ  هی سرزده   می_مادرمن مر
  دیبا شدی م یمردچیعب نداره حاال اگه م گهیشم بگزه مکه کک حرفاس نیاترازایح  ینباش دخترت ب

وبزنه بکشه خونواده ش  یکیشهرهرته  کنهی فکرم یشدی توهم قصاص م ی چیتوصورتش ه زدمیدادم
اگه دختره   یدون یمامان م یکشت یبچه ماروپاره تن ماروزد یخوب کرد نیتشکرکنن که افر ازش انیب
 رکردنیش  یداشت توروخدابه جا یچقدر زندان  کردنیم  تی کاش  میتوکما اگه خونواده ش ازمر رفتیم

 ی بکنه وپاش رو روپاش بندازه وبگه خب که چ تونهینم یدخارت بهش بفهمون که هرکار 

 تودهنش تواروم باش   کوبمیحرص نخورباشه چشم اومدخونه م_باشه مهراب انقدر 

  وانیل هیه رفت وباعجله بانشستم که به طرف اشپزخون ی سلطنت یروگرفت رومبل مخمل قهوه ا دستم
 شم یبرگشت پ دمشکیشربت ب 

  ادیبه شهاب ب زنمی ولوس کردم اصال فردا زنگ م میمر یادی حق باتو وپدرته ز یاروم ش  کمی_بخور
 جمع کنه میمر نیبهش بگم ا

 خنک  یلیخ  نی ازشربت روخوردم مزه اش فوق العاده بود وهمچن کمی

منو   یغلط اضافه نکنه وگرنه اون رو گهید بفهمون کهفقط بهش  یکارکنیچ یخوا یم دونمی_مامان نم
   نهیبیم

 خب  لهی_خ
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که  ییبود بالباسا  ونری شب ب کیغلط اضافه کرده تا  دونمیکه کرده مشروب خورده نم ی_تاحاالهرغلط
  یبارهابهش گفتم من ب نکهیکردم نزنم گردنشونشکنم باا یهااومده سع یدتومهمونیپوش ی بهتربودنم

اگه بخواد تومدرسه  یعل یبه وال  یخب ول لهیگوش نکردخ رونیب  یر یوضع م نیباا ستمین رتیغ
مامان که  یدونیم کنمیدعواکنه وبزنه مردمو لت وپارکنه منم دستاشو قلم م گهید یاهرجای
   کنمی نکارومیا

 نکهیبهم نداشتن ا  یربط چیدوتا موضوع االن ه  نیا دونستمیفقط سرتکون داد خودمم م مامان
گردنشو  شکنمیم گذرمینم گهینباردیموضوع ا نیازا یکرده ول میواقعا بدجورعصب ه کهکرد یهزارتاکار 

  مشربتم روخوردم وازجام بلندشد یانگشتش به اشتباه به اون دختربخوره باق  یحت گهیکباردیگه ا 
 میوباسرعت ازپله هاباالرفتم وارد اتاقم شدم وباهمون لباساخودم روپرت کردم رو روتخت گوش

کردم رفتم   داشیشروع کردم به سرچ کردن اسمش که باالخره پ نستایم ورفتم تواروروشن کرد
پستاش رونگاه کردم    تیبود با عصبان  جشی ازعکساش توپ یکه بازبود کل جشیپ دنیباد جشیتوپ

 دنیداشت باد جشی عکس توپ کردمی که فکرشو نم یهرچ یمجلس یتاپ لباس بند یباهرلباس 
  گهید یو سرم دستش بود چشمام روباحرص بستم پستا رتشصو  مرخیپستش که ازن نیتر دتیجد

  ختهیقرمز باشلوارجذب تنش بود وموهاش دورش ر یازعکساش تاپ گردن یکی تو کردمی ش رونگاه م
ازکامنت ها دستم   یکی دنیبود باد شترکردهیروب شیی با ی ز کهروصورتش بود   یکامل شیبود وارا

 مشت شد  

   اخه تو ی_قربونت برم کوچولو چقدرناز 

 ص لب زدم ازدرد اخمام رفت توهم باحر  دمیکوب  وارکنارمیرومحکم رو د مشتم

 کامنت بذاره  رشیادزی ب یتاهرکس  یذار یعکس م   نطوریا یکنی _توغلط م

 چنگ زدم توموهام اصالبه من چه   یعصب

 چیرفتم بدون ه نیی ازجام بلندشدم کتم روبرداشتم ازاتاق خارج شدم ازپله هابه سرعت پا یعصب
  دمیچرخ ی ابونامیهدف تو خ   یشدم و ب  میمشک سی جنس   نیسوارماش رونیونه زدم ب زخا یحرف 
 کارکنم یچ  دیبا دونمینم  زدی م شمیمزاحمش شن ات رکتشیاون همه پسر برن دا نکهیفکرا

 * زادی*پر
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ولباسام    امیب  نییکردنم مرخصم کردمامان بهم کردازتخت پا نهیدکتر معالجه ام اومد وبعدمعا صبح
ساعت ده صبح االن ساعت هشت   شدیامتحان ترممون شروع م نینم امروزاول ض ک عو فرممی ونیرو

 روبه بابالب زدم   یبود بانگران

 ربرسم ید ترسمی_بابا اول منو برسون مدرسه م

 _باشه دخترم نگران نباش 

بابا رفتم ودرعقب روبازکردم ونشستم مامان  یاموه مشک یبه طرف ب میخارج شد  مارستانیازب باهم
سرم   کمیدادم وچشمام روبستم هنوز  هیحرکت کردسرم رو به پنجره تک شدن وبابا  نیرماشوبابا سوا

   کردیدردم

 خونه  ای ربی هروقت امتحانت تموم شد اژانس بگ زاددخترمی _پر

 برگردم   ادهیپ تونمیخودم م ستیبه گرفتن اژانس ن یاز ی_مامان من حالم خوبه ن

اون دختره خواست   یدید اگه بازمودت باش مراقب خ  یل یپس خ یهرجورخودت راحت  زمی_باشه عز
 کلمه هم حرف نزن هی یبرو به خانوم کشاورز بگو باهاش حت ربشهیباهات درگ یبهونه ا هیبه 

 _چشم

 چشمات بشم   ی_فدا

 _خدانکنه 

 شدم سرم رو بردم داخل پنجره جلوطرف مامان  ادهیپ  نیازماش  عیمدرسه سر یجلو دنیبارس 

 یکنه بابت همه چدردن دستت یی بابا رمیم گهی_من د

 مامان نگاه کردم  به

 رم یم گهی عاشقتم ازت ممنونم فعال د یدون یم  ی_مامان

 _برودخترم مواظب خودت باش  
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ازپشت بغلم کردبرگشتم   هویکه  گشتمیم  الیدست تکون دادم و واردمدرسه شدم دنبال ل براشون
 لبخندزدم  الیل دنیطرفش باد

 وونه ید ی لی_سالم ل

 سرت اورده  ییبال زادچهی _پر

 خورد هیفقط سرم هشت تا بخ ستین یز ی_چ

 خدا بزنه توکمرش   شاالی_ا

 نگاهش کردم  بااخم

  دمشیبراش دارم من بخش یبد  یازش دارم نه ارزو یا نهینکن من نه ک نی _هزارباربهت گفتم نفر
 سرکالس  میبر  ایب کردمی نکارومیاون بودهم  یجا  دمنمیشا الی خیب

 ینخوند یز یچ یبود نمارستای ب شبید زادتوکهی _پر

 شمیم  ستیخوبه نخونده هم ب میاضی_نگران من نباش من ر 

 _خوش به حالت 

با   الینگاهش هم نکردم که ل   یسرجامون نشستم بااومدن سلحشور حت میوارد کالس شد   باخنده
 عجله توگوشم گفت 

 سلحشور ونگاه کن  زادصورتی _پر

 ال یل الیخ ی_ب

 نگاه کن، صورتش کبوده  گمی_فاطمه م

 موضوع نه به من ربط داره نه به تو  نیباخونواده ش بحثش شده ا  دیبه من چه شاب _خ

 _وا
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  یکنیازدواج م یدار  رسرتیخ  یدخالت نکن گرانید یتومسائل شخص یر یادبگی  یخوایم ی_کوفت ،ک 
 طرز فکرتودرست کن  کمی خواهشا  الی،ل

 خب  لهی_خ

 _حاال توساده ازش بگذر 

راحت    الیگاه کردم همه اشون وبلدبود وباخگه به سواال نوپخش کردن بر  یاضی ر ری دب بااومدن
همه جواب هاروچک   گهیبارد هیساعت نوشتن باالخره تموم شد   میمشغول جواب دادن شدم بعداز ن

تونست ازبرگه ام نوشت  که  یی هم تاجا الیدادم ل لی کردم وازجام بلندشدم وبرگه ارو به معلم تحو
  الیل قهیمدرسه مشغول قدم زدن شدم که بعداز چنددق اطیتوح  راحت بود ازکالس خارج شدم و  المیخ

 هم اومد 

 کنه ی خونه من سرم دردم میبر گهی_خب د

 نره ها   ادتیفقط  می_باشه بر

 دنبالم نیایم۶خب بعدازظهرساعت   لهی_خ

 ن ی_افر

   رهی م جیسرم گ ستی حالم خوب ن   میابری_ب

 رهی به خانوم کشاورزبگم برات اژانس بگ یخوایم یپر ی_وا

 خوبم  م یابری ب رهی م جیسرم گ کم ی_نه بابا خوبم فقط 

 ی _مطمئن 

 میابری _اره نترس ب

 میواز مدرسه خارج شد اوردمیخودم ن یگرفته بودم امابه رو یدیشد جهیسرگ

 *مهراب*
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 دمیت رفتم تواتاقم و روتخت درازکشراس هیچهارصبح بود که برگشتم خونه همه خواب بودن  ساعت
رب به  هی دارشدم یب  میاالرم گوش یصبح باصدا  دمیداغون خواب یاعصاب م بابود ی هنوزم ازدستش عصب

دوش اب گرم خواب وازسرم پروند ازحمام خارج   هیهفت بود ازجام بلندشدم و به طرف حمام رفتم 
موهام روباسشوار  دمیکتونم پوش یوشلوارمشک  یرو باتک کت مشک  دمیجذب سف   شرتیشدم ت

چرم اصلم ازاتاق خارج شدم به سرعت   یاعت صفحه گرد مشکخشک کردم بعداز عطرزدن وبستن س
 رفتم  یاومدم وبه طرف سالن غذاخور  نییازپله ها پا

  تیباخشم وعصبان   کردیکه باترس نگاهم م میمر دنیمامان بابا خواستم سالم کنم که باد دنیباد که
 بودم که حدنداشت  یاونقدرعصب نگاهش کردم

 نشستم میشگیهم  یصندل یرو

 ابهرم ی_خوب 

 کردم  دنگاهیسوال روپرس  نیبه بابا که ا بااخم

 بابا  امی_به نظرتون خوب به نظرم

 براش درنظرگرفتم  هیهم تنب لیدل نیبه هم میعصب میازدست مر  یلی_حق باتوئه منم خ 

که   یرفتنات هرچ یمهمون  یکردی که قبال م ی،هرکار  رونی ب  یبادوستات بر  یبه بعد حق ندار  نیازا
 ل یبودتعط 

 لب زد  ییوپرر با میمر

 انهیبرم  تونمیبگه که م دبهمی رفته من نامزد دارم شهاب با ادتونی _باباانگار

 ازجام بلندشدم به طرفش رفتم  یعصب

 _ازجات بلندشو 

که ازخشم قرمزشده بود نگاهش  ییازجاش بلندشد باچشما دهیوبادادگفتم که ترس  یعصب اونقدر
 کردم 

 کرارکنحرفتوت ،دوبارهیکرد یچه غلط  نمی_بگو بب 
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 باال  دیکه زدم شونه هاش پر ینگفت که باداد  یچیه

 هاننن  یزرزد یچ گمیم ی_مگه کر 

  زنهی که پدرت بهت حرف م دهیسر  ییبانامزدت حاال کارت به جا یخور یهانن ،توگوه م ینامزد دار  که
  به بعد اگه ساعت نه شب نیبگه خوب گوشاتوبازکن ازا  دبهمینامزدم با  ستیحرفت برام مهم ن یگیم

  یامزدت ن ابااون ی یدرس بخون  یارفت ی یبادوستات   ستیبرام مهم ن  کنمی م داتیوپ   گردمیم  یخونه نباش
ها   یتو مهمون نمیبب  گهیبارد هیفقط   گهیبارد هیاگه  یعل  یبه وال شکنمیکردم گردنتوم داتیپ یوقت

  زنمتیمتوگوشت اونقدر  زنمیهمه م یجلو  یکه بارهابهت گفتم نپوش بپوش ی دیپوش ییازاون لباسا
   یار ی تاخون باالب

 دادزدم ینگاهم کرد عصب  بابغض

 ییی د ی_فهم

 باشه تکون داد که دادزدم یسرشو به معن فقط

 دم ی_نشن

 _چشم

 ببرمت _حاالم برو اماده شو 

 حرف بادوو از سالن خارج شد بابا بهم نگاه کرد   بدون

  نی خب مهراب بش لهی_خ

 نشستم که مامان اب پرتقال روداددستم سرجام

 ی اروم ش  کمیر خو _ب

 ی دیپرواز نده د یتوبهش بال برا کنمی_مامان خواهشا خواهش م

 ست ی به باباگفت که حرفت برام مهم ن حی چقدروق

 پرروش کردم  یادی _حق باتوئه ز
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 ازجام بلندشدم بااومدنش

 _فعال خدافظ 

ه قرمزم شدم ک یخودم سوارفرار  ادیازخونه خارج شدم منتظرنشدم که دنبالم ب  عی حرص سر با
  روروشن کردم وبه طرف مدرسه اش حرکت  نیماش ینگاه چیشدبدون ه نیسوارماش  قهیبعدچنددق
بخشمش به خاطر   ینشه نم مونی که پش یبه خودم قول دادم تاوقت میزدیحرف نم چکدومی کردم ه

 شدم  یعصبان  شترازش یب  یلیکردهم خ باباکه به   یحرمت یب

 _داداش

 بهش نگاه کردم باخشم

به من  شهیتوندارم چطور روت م یبه گستاخ  یداداش من خواهر  یزنیصدام م  یوقت شهی_حالم بدم 
 نداره  یبهت ربط  یداداش چطورروت شد به بابا بگ  یبگ

 _من نگفتم بهش ربط نداره

 نیی نگاهش کردم که سرش وانداخت پا یجور 

  یدراز  نه که زبون یر یبهتره خفه خون بگ یفهم یحرفتونم   یمعن یبود وقت  نیهم یکه زد  یحرف ی_معن
 ی کن

 خوام ی_حق باتوئه داداش من اشتباه کردم معذرت م

 هم رفته بود به روبه رو زل زدمبدجور تو  اخمام

که بهت   یببخشتت که بااون همه محبت  یبخوا دازاونینه من با   یبه بابا بکن دی روبا ی_معذرت خواه
 یدر رماپد  یجا چوقتینداره ،شهاب هرچقدرم که خوب باشه ه یبهش ربط یکرده بهش گفت 

طرتو خودشون وبه اب  وعمرخودشون گذشتن به خا  یکه به خاطربزرگ کردن تو ازجوون  رهیگیرونم 
  چکسیکه ه یمن همسن توبودم که رفتم المان تک وتنها رفتم کشور  ستیتون  ری قصزدن ت  شیوات

بود   یسخت بود برام همه چ   یل یباهام نبود نه مامان بودنه بابا خودم بودم وخودم سخت بود خ
بدجور   نمی کبارشماروببی هرسال  نکهی کردای م تمیاذ یل یخ ییتنها نیامکانات اما تنها بودم ا نی نه ماشخو
وموفق  دمیها جنگ  ییشرمنده خونواده ام نشم باتمام اون تنها نکهیکرداما من به خاطرایم تمیاذ
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  ییانهت  یکنارت بودن تنهانبود شهیهم یتوازشون جدانبود  چوقتی ه یتو کنارشون رانیبرگشتم ا
چقدر   یدونیخودتم م می،مر یزنی باپدرت حرف م   نطوریتمام ا یشرم   یبا ب نیبه خاطرهم یدیرونچش

   تمازت ناراح

   دی_ببخش

 میمر  یکنی م یاما واقعا باورم نسبت بهت شکست ،خودت امشب ازبابا عذرخواه بخشمتی_م
   یباش مونیپش  دینداره واقعا با  دهیفا یالک یعذرخواه

  ی_چشم داداش

 اش کردم  ادهیمدرسه پ ینگفتم وجلو یز یچ

 بره که صداش کردم  خواست

 مممممم ی_مر

 طرفم برگشت

 _بله داداش

  یدی فهم  خورهیانگشتت هم به اون دخترنم  یحت گهیعنوان د چی_به ه

   نییوانداخت پا سرش

 _چشم

 _خدافظ 

 رفتم   کینی روروشن کردم و به طرف کل  نیماش

رفتم االن  میبه طرف مدرسه مر عیساعت سر دنیرباد ا میوعمل چندتاب  کی نیبه کل  دنیرس بعداز
  دهیورنگ پر یچ ی بااون سر باندپ دنشیمنتظرش نشستم که باد نیامتحانش تموم شده حتما توماش

افتاد باعجله از   ابونیوسط خ  هویکه  داشتنیقلبم فشرده شد دوستش دستشو گرفته بود اروم قدم برم
 زد  غی ج طرفش که دوستش دمییشدم ودو  ادهیپ  نیشما
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 هو ی یدشیتوروخدا پاشو چ زادیپر ی_وا

 لب زدم  باتحکم

 بلندشه  دیکمک کن نشیترسونیکه بدترم ینطور یا دی_اروم باش 

سرم   ییدختر چه بال نیچشماش وحال بدش تمام تنم دردگرفت ا دنیبهم نگاه کرد باد حالیوب اروم
 به کمک دوستش ازجاش بلندشد یاورده به سخت

 رسونمتون ی من م نیتوماش   دیخب بر لهی_خ

 حالش هم مغرور ولجباز گفت  بااون

 _ممنون االن خوبم  

 م یبر ایب  الی_ل

 نگاهش کردم  یعصب

 سوارشو یعنیبروسوارشو  گمیم کنهی م یبازلجباز  یر ی االن دوباره ازحال م ستی_حالت خوب ن

  ییبالداره بانگاهش چه  دونستیخودش نم  روروشدینگاهم کرد که قلبم ز  ینگاهم کرد جور   بابهت
 انقدر صداش بلنده  برهی خدا االن ابرومو م یوا دمیشنی که صداشو م زدیقلبم اونقدر تندم ارهیسرم م

 د ییبه طرفم دو میکردکه مر نیوسوارماش دیدستش وکش  دوستش

 _سالم داداش

 ی دیهم انجام نده فهم یحرکت چیه ن ی توماش نی_سالم بش

 مگه شدهی_چ

 _سوال نپرس سوارشو 

  تیاون دوتا اخم کرد که باجد  دنیباد میشدم مر  نیسوارماش  عیمنم سر  دادوسوارشد سرتکون
 که لب زدم نیینگاهش کردم سرشو انداخت پا
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 _خب کجابرم 

 زل زدتوچشمام  نهیازا سرتق

  شمیم ادهی_ممنون االن حالم بهتره من پ

 لب زدم  باتحکم

 ازکدوم طرف برم  دی_گفتم با

 ب زد ل قشیکردکه رف اخمونگاهم

   ییتوکوچه روبه رو دیبر دی_لطف کن 

  یکه گفت حرکت دادم وارد کوچه شدم که دوستش روبه رو ییروبه سمت جا ن ی دادم وماش سرتکون
 ساختمون چهارواحده اپارتمان لب زد  هی

 دستتون دردنکنه   نجاستی_هم

 با خجالت لب زد  قش یشد رف  ادهی پ نیازماش یحرف چیه بدون

 _بازم ممنون 

 لجباز  یودرولبم نشست کوچولشد ازحرکاتش لبخن دهیکش دستش

 خارج شدم وبه طرف خونه حرکت کردم ازکوچه

 ی_داداش چراسوارشون کرد

 کردم  ی نگاه میبهش ن  بااخم

 ازحال بره  ابونی سرشبشکنه و وسط خ یتوباعث شد نکهی_به خاطر ا

 لب زد  بابهت

 اونکه حالش خوب بود ی_ول
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  نیماش  هیو رفتیاگه من نبودم وازحال م  می،مر دادیخوب بودن وم  یاون گواه یرنگ ورو  ی_کجا
   ی،چون تومسبب حال االن اون یراحت بخواب یتونستیم  یخودتو ببخش  یتونستیم زدبهشیم

   مونمی_خب داداش من واقعا پش

 ست یاصال ازرفتارت مشخص ن ی_ول

 کارکنمی _خب من چ

 ی مون یکارت پش نیخاطراکن که باورم بشه به  یفقط کار  دونمی_نم

 منم ادامه ندادم فت نگ یز یچ گهید

 * زادی*پر

دست   رفتیم  جیسرم گ  میتفاوت از بغلش گذشت یداداشش ب  نیماش دنیکه باد رونی ب میزد ازمدرسه
با حس   نیرفت وافتادم روزم یاه یچشمام س هویکه  داشتمیروگرفتم واروم اروم قدم برم الیل

  روماروم باشه ا گفتیالمیکه به ل میبرادر مر دنیکنارم اروم چشمام روبازکردم که باد یقرارگرفتن مرد
 ازجام بلندشدم 

 رسونمتون ی من م نیتوماش   دیخب بر لهی_خ

 حالم اصالخوب نبود مغرورلب زدم   نکهیباا

 م یابریالبی_ممنون االن خوبم ل

 نگاهم کرد  یعصب

 سوارشو یعنیبروسوارشو  گمیم کنهی م یبازلجباز  یر ی اره ازحال ماالن دوب ستی_حالت خوب ن

شدن  دهی شم مگه زوره باکش نتیسوارماش  خوامیوا خب نم کنهیم ینجور یچرااکردم  نگاهش  بابهت
 میشدم که مر  نشیبگم که باحالت التماس نگاهم کردبه اجبارسوارماش  یز یچ الخواستمیدستم توسط ل
 به همراه داداشش سوارشدن  قهیهم بعدازچنددق

 _خب کجابرم 
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 زل زدم توچشماش  نهیازا سرتق

 شمیم ادهیبهتره من پ_ممنون االن حالم 

 لب زد  باتحکم

 ازکدوم طرف برم  دی_گفتم با

 لب زد  الیکردم که ل  اخمونگاهش

   ییتوکوچه روبه رو دیبر دی_لطف کن 

 روبکشم چرا حرف زداخه الیل ی موها خواستیم دلم

 ساختمون ما لب زد  یجلو الیروروشن کرد وارد کوچه شد که ل  نیدادو ماش سرتکون

 دنکنه  دستتون در نجاستی_هم

  شعوریکه حالشوببره ب ارم یالب یسرل ییبال هیبود  یشدم عصب  ادهی پ نیازماش یحرف چیه بدون
 کنارپنجره لب زد 

 _بازم ممنون 

 وبه طرف ساختمون بردمش   دمی الروکش یدست ل یعصب

 وونه ید یکن ی کارمی_چ

 یحرف زد   ی_توغلط کرد

زده بودبهت چه    نیماش هیبود   ومدهیحالت بدشد اگه ن ابونیفاطمه وسط خ   کردمی کارمی _وا خب چ
 ختم یری توسرم م یخاک

 _خاک رس  

 ی گرفت یروبه شوخ ی_توهم که همه چ

 داداش اون دخترنفهم بشم زوره  نیسوارماش خواستی_دلم نم
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 که مینشد نشی_حالت خوب نبود واسه عشق وحال که سوارماش

 _به هرحال دوست نداشتم

 الی خ یبار وب هی نی_حاال ا

 ی دیانقدر که حرصم م واریسرمو بکوبم به د خوادیدلم م الی_ل

 د ی_ببخش

 باال  میبر  ای_ب

 دنبالت  امی م شیتوهم برواستراحت کن ساعت ش  رمیمن م گهی_نه د

 _باشه منتظرتم خدافظ 

 _خدافظ 

 دطرفم ییخونه شدم که مامان دو وارد

 دورت بگردم یخوب  یدلم هزارراه رفت تااومد ی_وا

 خدانکنه   ی_خوبم مامان

 کنم ی بخواب موقع نهارصدات م کمیوعوض کن  _برو لباسات

 _باشه 

چشمام روبستم که صورت اخموش   دمیاتاقم رفتم وبعداز عوض کردن لباسام رو تخت درازکشطرف  به
 هی عصب یادی ز کمیادمه فقط  نیبرعکس خواهرش ا کنمی جلوچشمام نقش بست حس م

 خخ    ووننید ی کالخونوادگ

 واقعا خوشگل وجذابه یول

 رفته بود تازه سرم شکسته  ادمیازدردگفتم  ی که اخ توسرم  دمیکوب

   دیکنه کال باعث عذاب من خدالعنتتون
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 نکرده  یکه به من بد چارهی خل شدما اون ب وامنم

باشه از اون   یدرکل هرچ یهه واقعا جالبه ول تهیبرادر اون عفر  یاونم ک چارهیب  یییگردشد چ  چشمام
  دمین خورده  کالفه چشمام روفشردم وخواب بهتره من فکرکنم هم سرم شکسته هم مغزم تکو

 *مهراب*

همش    یوتاشب خودمو سرگرم کارکردم ول  کینیشدومنم برگشتم کل ادهیپ م یبه خونه مر دنیبارس 
 سرم اومده ییچه بال ایچشماش جلوچشمام بود خدا

 * زادی*پر

پزخونه شدم  وازاتاق خارج شدم بعدازشستن دست وصورتم وارد اش دارشدمیمامان ازخواب ب یباصدا
 د یبه طرفم اومد وگونه ام روبوس  عی سر دنیکه مامان باد

 مامان   ی_خوب 

   ی_خوبم مامان

 ومدی م زخوشمزهیچ هی یبو

 میدار ی_مامان نهارچ 

 کنمیدرست کردم وکباب هم االن برات درست م  یدوستدار  رکهی_واسه توسوپ قارچ وش

 م ینوبخوری مهایکباب ب  الیخی من عاشق سوپم ب یدونیمامان توکه م ی_وا

 ی ش  تی تقو دی_نه با

 _مامان من حالم خوبه خواهشش

 خب  لهی_خ

کاسه دوباره   نیبااشتهامشغول خوردن شدم بعدخوردن اول ختیسوپ برام ر یکاسه بزرگ سوپخور  هی
  یبازم دوست داشتم بخورم به سخت یدرحال منفجرشدن بودم ول  گهیسوپ خوردم د گهیکاسه د هی

 ان لب زدم ازجام بلندشدم وروبه مام
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 خوشمزه بودمامان دستت دردنکنه یل ی_خ

 یرشد ی _نوش جونت س

 خوردم ی جاندارم وگرنه بازم م گهی_اره د

  مامان

 _جانم 

 واسه انتخاب لباس عروسش   رمی المیبال۶_ساعت 

 راقب باش  _باشه فقط م 

 ش یواسه عروس   رمیلباس بگ خوامیم خوامیپول م کمی ی_چشم راست

 ر یبگ یدوستدار  یرچکارت منو ببر ه زمی_باشه عز

 ی مرس ی_واا

 درس بخون طونی _بروش

 _چشم

پس  میبود لیبود ودوروزتعط  گهی خارج شدم حس درس خوندن نبودامتحان بعد دوروزد ازاشپزخونه
موردعالقه م شدم ساعت   الیسر دنینشستم و مشغول د tv یروکاناپه جلو  کنمی امروزواستراحت م

رنگ باشلوارجذب   یر ی مانتو ش ه یاتاقم رفتم وارداتاقم شدم بود که ازجام بلندشدم به طرف  میپنج ون
ازاتاق   میپول وگوش فیبا ک یشیارا چیسرم انداختم وبدون ه یرورو یشال قهوه ا  دمیهمرنگش پوش

 خارج شدم 

کارت عابربانکش   فشیازجاش بلندشدو ازتوک  دنمینشسته بود رفتم که بادtvیطرف مامان که جلو  به
 روبرداشت وگرفت سمتم

 ی دونیرمزشم که م_

 یبا یبا   رمیم گهیدستت دردنکنه من د ی_اره مامان 
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  الوکامرانیل  دنیستادبادیجلوپام ا یرنگ  یپورشه مشک  نی خارج شدم که همون لحظه ماش ازخونه
 شدم   نیسوارماش

 _سالم 

 یپر   ی_سالم خوب 

 ی _ممنون توخوب

 _خداروشکرخوبم  

 ن ی_اقاکامران شماخوب 

 شدهی _ممنون ،خدابدنده چ

 االن بهترم  ستین  یزمهمی_چ

 _خب خداروشکر 

 حرکت کرد   نیماش

 ست یجزمن باهاتون ن ی_کس

 _نه خونواده ها انتخاب وبه عهده خودمون گذاشتن

 _اهان

 عروس بود  یکه مخصوص مزون ها یبه پاساژ  مید یرس  قهیدق ستیبعدب

شدن باهم  هادیپ نی ازماش الیروپارک کردوبه همراه ل  نیشدم کامران ماش  ادهیپ  نیازماش اروم
 ستاد یهوای الیل میکردیبه دقت مزون هارونگاه م میواردپاساژشد

 نگاه کن  نوی ای_پر

   وی_چ

 لب زدم  یرنگ کارشده ا  یلباس گلبه دنیباد
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 _قشنگه

 بپوشش   می_بر

لباس درب اتاق پرو   دنیبعدازپوش  دیلباس روبراش،اورد وپوش میوبه فروشنده گفت میمزون شد وارد
 روبازکرد 

 _چطوره 

کارشده   فی رظ  یسرب بود قشنگ بود لباسش کلش باسنگا ناشیلباس گردواست قهینگاه کردم   شبه
 بود

 اد یبهت م  یل ی_خ

 ر ینوبگیخوشت اومده هم  اداگهیبهت م  یل ی_اره خ

 رم یگ ینومی_اره هم

 م یروعوض کردوبه طرف فروشنده رفت لباس 

 چقدره  دشیخر  متی_خب ق

 تومن ۷_

 کار ی چ خوامیعروس م بهتره لباس   می _کامران اجاره اش کن

 مش ی بخر ی ددوستدار ی_گفتم شا

 شهیاجاره اش م نهیچقدرهز خوامیم ۲۲خانوم واسه شب   دشیخر هی_نه خرج الک

 تومن ۳_

  یوکفشش برا فیک  دیبعدخر میوکفش رفت فیپول اجاره لباس رودادو به طرف مغاازه ک کامران
 دنی خر دیسف  راهنی و پ یوکراوت صورت  یکت شلوارطوس هیکامران هم 

 فکرکنم تموم شد  داتونی_خب خر
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 _اره 

 رم یباس بگمنم ل می بر ستین ی _اگه زحمت

   دییبفرما هیچه حرف نی_نه ا

  یبه دقت به لباسا میروپارک کردواردپاساژشد نی ماش یپاساژ لباس مجلس  یوجلو میشد  نیسوارماش
که   کردمیهانگاه م وارفته به مغازه  خواستمینبودکه من م یاون  چکدومی ه کردمی نگاه م نیتریپشت و

 گرد قهیبود واسترداشت و  ری که ازجنس حر الیرنگ بلند  همرنگ لباس عروس ل  یگلبهلباس  دنیباد
 قشنگ بود   یل یو سه تاگلبرگ بزرگ روشکمش کارشده بود خ  یمچ  ناشیبود واست

 قشنگه نیا الی_ل

 ی ل یاره خ ی_وا

 بپوشمش  می_بر

 م ی_بر

داشت   یخوب افهید ق ون بود به احتراممون ازجاش بلندشرجوپس هیکه فروشنده که  میمغازه شد وارد
   دیپری چشماش هرزم  ادیاماز

 کنمکمکتون  تونمی_خب خانوما م 

 شدن کامران یرت ی خنده ام گرفت ازغ ستاد یکنارمون ا کامران

 رواورد  زمیلباس اشاره کردم که سرتکون دادوسا به

 د یی_بفرما

 کردم و دراتاق پرووروبازکردم  روباز  موهام  دمیاتاق پروو شدم و لباس روپوش وارد

 ال ی_ل

 برگشت طرفم  عیسر
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 ی فاط  ادی چقدر بهت م ی_واا

 _واقعا 

   ینازشد یل ی_اره خ

 رم ی گینومی _پس هم

   ی_باشه اج 

اومد لباس روعوض کردم وبه همراه لباس از   یاتاق پروو شدم وبه خودم نگاه کردم واقعا بهم م وارد
 ولب زدم  ه رفتمفروشنداتاق پروو خارج شدم به طرف 

 شه ی_چقدرم

 روازم گرفت و تو ساک گذاشت  لباس 

 حساب شده   دیی_بفرما

 لب زدم  باتعجب

 حساب کرده  ی_ک

 اخمو ساک لباس روگرفتم واز مغازه خارج شدم  کردنی که با لبخند نگام م الیکامران ول  دنیباد

 یبودکرد  یچه کار  نیا الی_ل

 گناه که نکردم دمیدم لباسشو خرساقدوشم خو عروسا واسه هیمگه منم مثل بق کارکردمی_وا چ

 کردم  بالبخندنگاش

 _ممنونم واقعا ممنونم

 مبارکتون باشه  کنمی _خواهش م

  هیو میرفت  یوکفش فروش  فیوگفت نگاه کردم به طرف مغازه ک  نیبا وقارومتانت ا یل یکامران که خ به
بودو   فی ط کنارک وس هم فیک یداشت و رو ونیپاپ هی  که بغل کفش یوکفش  لمه صورت  فیست ک
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  دیخر یهم گرفتم وباکل یرصورتیوکامران حساب کردن شال حر   الیهمرنگ لباسم گرفتم که بازم اونو ل
 میکافه دنج پارک کرد وارد کافه شد هی یرفت جلو یکه کامران به طرف کافه ا میشد  نیسوارماش

و   الیسفارش دادم که ل یشکالت   یبااومدن گارسون بستن مینشست یوروصندل  میرو انتخاب کرد یز یم
 کامران هردو کافه گالسه سفارش دادن 

بامزه بودرفتارشون بااوردن سفارشاشروع کردم به   یل ی هماهنگ بودنشون خنده ام گرفت خ نیازا
 خوردن سفارشم رونصف کرده بودم که کامران گفت 

 شهی امتحاناتموم م یک دخدایبه ام زادخانومی _پر

 کشنبه ی_هفته بعد

 ی _به سالمت

 د یسالمت باش_

 ی فاط  ی_راست

 هی_چ

 میسیکارتا روبنو  ای_دوشنبه ب

 _باشه چشم 

 _دستت دردنکنه 

 کنم ی _خواهش م

 کرد ادهیخونه پ  یکامران منوجلو میشد نی سفارشا سوارماش عدخوردنب

 د یبعدبر دیبخور ی شربت ییچا هیباال  نیای_بچه هاب 

 بابا باکامران کارداره  یپر  میبر دیبا گهی_نه د

 ممنون  یچبابت همه    _باشه بازم
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  زبودنی روم لیوسا دنیمامان باباکه مشغول چ دنی کردم وواردخونه شدم باد یخداحافظ ازشون
 پربه طرفشون رفتم یبادستا

 _سالم من اومدم 

 ی_سالم دخترم خوش اومد

 یدکردی _خر

 برام گرفت  الینارولیا ی_اره ول

 _چرابابا 

 عروس داماده  یساقدوش پا یدای_اخه قراره من ساقدوشش باشم خر

 _عه چه بامزه 

 یی _اره بابا

 کادو  یبرای ریبراش بگ  یچ یخوای _خب توم

 برم دنبال کادوالبته بامامان   دی_فردا با

 م یریگیم میریفرداباهم م زدلمی_باشه عز

 امشب چخبره  ی_راست

 ست ین  ادتی_

 _نه 

 _امشب سالگرد ازدواج منومادرته 

 گمیم کی تبر ی_اخ

 و امان روبعدم دم یگونه باباروبوس اول
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  نیخوبه چون شماهامال هم شد یل یشب خ هی_مبارک باشه چقدر خوب امشب 

   ایبرولباساتوعوض کن ب  زمی _اره عز

 ام ی_باشه االن م

  یا قهیقا قهی یا روزهیف  یاب زی شوم هیتخت گذاشتم   یجلو دارویخر یبه طرف اتاقم ساکا دمییدو
و ازاتاق   دمیپشت چشمام کش یف یط چشم ظرروبه لبم زدم و خ   میتنم کردم رژ سرخ اب  یباشلوارمشک
 لب زد  یم به طرفشون رفتم وکنارشون نشستم که مامان بامهربون خارج شد

 ی ار ی م خچالیواز کی ک یر ی م زادجانی _پر

 _اره حتما 

  دیسف کی ک هیردبازکردم   خچالیبلندشدم وبه طرف اشپزخونه رفتم وارداشپزخونه شدم و درب    ازجام
وچندتا   زگذاشتمیم یرو رو  کیشدم ک ییرایروبرداشتم وواردپذ  کیقرمز ک ولو کوچ یژله ا یقلب با قلبا

 رو روشن کردم   کی ک یواوردم کنارشون نشستم وبافندک شمع رو ختمیشربت ر وانیل

 د یوبعدفوت کن  نیوارزوکن د ی_خب چشماتونوببند

وشمع   چشماشون بستن وتودلشون ارزوکردن که ازشون عکس گرفتم چشمشون روبازکردن هردوشون
 وشروع کردم به خوردن  دمی وبر کی کردن کروفوت 

  رشیهم گرفتم وپست کردم ز  یبامامان بابا چندتا عکس گرفتم وچندتا عکس تک کیک  بعدخوردن
 کامنت گذاشتم 

 یر ی شب سالگرد ازدواج مامان بابات وباهم جشن بگ یعنی ی_خوشبخت

کنارشون   یوبازم کل  میتزاخوردیپ  شام دمیروچ زشامیروخاموش کردمو به مامان کمک کردم م یگوش
  دمیروخت درازکش یبرگشتم به اتاقم و باخستگ  ریوخنده باشب بخ  یشوخ یکردم وبعد ازکل یخوشحال

 خوابم برد  عی سر یلیوچشمام روبستم که خ 

 *مهراب*
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  یچراول  دونمینم  دمیبرگشتم خونه وبه اتاقم پناه بردم لباسام روعوض کردم  روتخت درازکش  یباخستگ
که باپدرمادرش عکس   دشی پست جد دنیشدم باد  جشی روروشن کردم وارد پ  میگوش واه یب

لبخندزدم به   یر یسالگردازدواج مامان بابات روباهم جشن بگ  یعن ی یگذاشته بودونوشته بودخوشبخت
که براش گذاشته بودن نگاه کردم باخوندن    ییبه کامنتا نطور یبودنگاه کردم هم   یه تک ک یبعد  یعکسا

 اخمام رفت توهم  وامیازپ یکی

 سالگردازدواج خودت جوجو  شاالی_ا

 سهیننو یکس یبرا گهیچرت وپرتا ود نیتاا کنمی کنم دستاشو قلم م داشیمردک وپ نیا اگه

نشد  ی کردم اروم باشم ول یبراش کامنت بذاره سع   ادیب  ییسروپا یبازه که هر ب  جشی چرا پ اصال
 بذارم  دینه نبا شمیم رش ی دارم درگ کردمیکه فکرشو م یشترازاونیروتخت نشستم ب  یعصب

 وچشمام روبستم  دم یروتخت درازکش زیروپرت کردم روم میگوش

 * زادی*پر

 تموم شد   میامتحانم داد نیامروز اخر شیاخ

 نگاه کردم  الیل به

 نوشتن کارتا  یخونه تون برا مای فردا م الی_ل

 ا یب  ی_باشه اج 

جداشدم و وارد خونه شدم   الیبه خونه ازل دنیبارس می_باهم اروم قدم زنون به طرف خونه حرکت کرد
 دم یفشارامتحان به اتاقم پناه بردم وخواب  نهمهیوخسته ازا

  دارشدمیمامان ب یباصدا

اگه استراحتت تموم شد االن  می هنوزنگرفت  مایری الکادوبگیل  یبرا میبر شی چندوقت پ زادقراربودی _پر
 م یبر

 م ی_باشه مامان بر
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  یرز صورت  هیعوص کردم وفقط  یطوس  شرتیوت  دیجلوبازوشلوارشال سف یطوس  یمانتو هیروبا لباسام
 میمامان که اماده بود باهم ازخونه خارج شد دنیبه لبم زدم و ازاتاق خارج شدم باد

  یلیخ دی سف  فیدستبندطر هیکه  یمغازه طالفروش دنیکه باد میکردینگاه مزنون به مغازه ها  قدم
 ردمبوددست مامان رو فش  نشیتریخوشگل توو

 م یریبگ نویقشنگه هم یل یخ نی_مامان ا

 براش  میری نوبگیهم م یقشنگه بر یل ی_ اره خ

  هی زیدستبند رو گذاشت روم   خوامیوبه فروشنده گفتم که کدوم دستبندوم  میشد  یطالفروش وارد
 خونه  میو برگشت میقشنگ طرح شده بود دستبندروگرفت یل یوخ زیر  یکه گال فیدستبندطر

ست کردم وبعدخوردن غذارفتم تواتاقم مشغول خوندن رمان بودم که خوابم ون دربراش ایمن الزان  شام
 بردم 

 خواب بلندشدم وجواب دادماز  میاالرم گوش یباصدا

 _بله

 ها۴،ساعت  یخواب ی_پر 

 یی _چ

 منتظرتم  گهید ای ب۴_ساعت  

 اونجام  گهیساعت د هی_باشه من تا

  رمیحر ی زرشک کیگرفتم توت یا قهی دق ستی دوش ب هی نیی پا دمیازتخت پر عیروقطع کردم وسر  گوش
وبازگذاشتم   دم یوخشک کردم وهمه ارو اتوکش دمیموهام رو برس کش دمیپوش  یروباشلوارجذب مشک 
پشت   یفی کردم وخط چشم ظر یرو توموژه هام خال  ملی روبه صورتم زدم ر میکرم ضدافتاب رنگ

روبه لبام زدم مانتو   عیمات ما یروبه گونه هام زدم ورژ زرشک  یدم رژ گونه کمرنگ اجر یچشمام کش
روتودستم گرفتم ازاتاق زدم   میانداختم گوش روازاد روموهام میوشال مشک  دمی روپوش  میجلوباز زرشک

 رونیب
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   الیخونه ل رمی _مامان من م

 مراقب خودت باش  زدلمی_باشه عز

 _چشم

وچه گرفتم و ال و  یوپفک وبستن پسی چ کمیحرکت کردم سرراه   الیخارج شدم وبه طرف خونه ل ازخونه
  ستیب اطی باح ینه صدمتر خو هیدربازشد وارد خونه شدم   عیشون رو فشرد که سر ییالیزنگ خونه و

 اومداستقبالم  الیگذشتم وباسالم بلند واردخونه شدم که مادر ل اطیوپرازگل به سرعت ازح  یمتر 

 ی_سالم دخترم خوش اومد

 دم یگونه اش روبوس  بود خوشگل وساده  یمهربون وسنت یلیزن خ هی الیل مادر

 خاله بازمزاحمت شدما  دی_ببخش

 دختر  هیچه حرف نی_ا

 روبه طرفش گرفتم  یخوراک سهیک

 ناقابله  دیی_بفرما

 نکاراتویا ی_بازشروع کرد

 نگرفتم که  یز ی _خاله چ

 _ازدست تو 

 الی ل  شی_بااجازتون برم پ

 زم ی _بروعز

 نوشتن بود به سمتش رفتمشغول که م الیل دنیشدم باد شونییرایفاصله گرفتم ووارد پذ ازخاله

 _سالم عروس خانوم هول

 ی_سالم خوش اومد
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 ام یب ی،چراصبرنکرد ی_مرس

 ی_گفتم شروع کنم تاتوبرس

 سم یکارتتو من بنو نیاول خواستمی_م

 د ی_ببخش

 _گمشو بابا 

خوشگل بود  یصورت  یباگال  دیکارت سف هیوشالم رودراوردم و شروع کردم به نوشتن کارتا  مانتو
 ن کارتشو

 نشست  الکنارمونیکه مادر ل نوشتمیمن تندتند م مینوشتن کارتابود مشغول

 زادجانی توپر هیشاالعروس ی_ا

 خجالت بکشم لبخندزدم  نکهیا بدون

 خاله   ی_مرس

صورتش روپشت   یجلو یازموها یا کهیت  الیکردل یگردنگام کردکه خاله تک خنده ا یباچشما الیل
 گوشش زدوگفت 

 است ی ح یمامان چقدر ب  ینی بی_م

 دادم نیدماغم چ به

عروس شم  دیباالخره منم با یداره خب که چ ای به ح یچه ربط  زنهی م احرفیداره از ح یک نیبب  ی_وا
 خاله  نهیرایغ گهید

 دونستن یعادتام روم کنمیم  یشوخ  دونستن یوخاله م الیل

 روجلومون گذاشت  یبستن  یکه خاله  کاسه ها رخندهیز میزد همه

 من هنوزنخورده لرزدارم  خورهیم یتوسرما بستن ی_اخه دخترک
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 گهیلرزکردنشه د نیمزه اش به هم چسبهی چقدرم یدون یخاله نم  ی_وا

 د یسرمانخور دیمراقب باش  کمی_دخترا 

 کنه ی نم یباهاش روبوس یکس گهید الیواسه ل شهیبهترم  میخوری_فوقش سرمام 

 باترس لب زد  الیل

 ی _خدانکنه پر 

 ترسو  خورمی خب اصال تونخورخودم م لهی_خ

 وونهید ن یعاشق ا زنمیبهاره م ی پایت  شهیمن هم یشدم درسته زمستونه ول ی خوردن بستن مشغول
مراقب باشم سرمانخورم بعدخوردن  خوانیعادت کردن وفقط ازم م گهی مامان باباهم د امیباز

دهنم  ادیز  یبزنم سرم بود دهنم کامال سرشده بود وازسرما خیاالن که  کردمیحس م  یدوتاکاسه بستن
 قهیازجاش بلندشدو ازمون دورشد بعدپنج دق عیبود که خاله سر  یام په شکل افهیق دونمینم سوختیم

 برگشت  رداغی ش وانیبادوتا ل

 روبه طرفم گرفت   یماگ مشک وانیل

 زم ی _بخورعز

  یلذت بخش  یگرما یول  رسوختی ش  یگلوم ازداغ دمیرروسرکشیروازش گرفتم وش  وانیل  عیسر یلیخ
   زدمایم خیم واقعا داشت دیچی توتنم پ

 هنوز  ینزد خی  ی_حالت خوبه پر 

 بهش نگاه کردم  یبامزه ا افهیباق

 حالم خوبه   ری _نخ

 رونی تاته اوردم ب  زبونمو

 ن یبب   ناهاشی_ا

 سرتکون داد باخنده
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 ی_تواخرشم ادم نشد

 زم ی عز شنی_خب معلومه که ادم نشدم ،فرشته ها ادم نم 

 هیچقدرم ازخودراض ششی_ا

   ی_پس چ

کردم   وارنگاهید یچقدرگذشت که باالخره تموم شدم به ساعت  رو دونمینم میارتاشدنوشتن ک مشغول
 روروشن کردم و شماره مامان روگرفتم  میده شب بود گوش

 _جانم دخترم 

 خونه امیاالن تموم شد االن باآژانس م نی_سالم مامان من کارم هم

 میامنتظرت ی_باشه ب 

 رم کردم  بلندشدم ومانتوم روتنم کردم شالم روس  ازجام

 رمی م گهید المنی_خب ل

 _بمون شام بخوربعدبرو

 مامانم منتظرمه گهی_نه د

 تو جبران کنم یشاالعروسیدستت دردنکنه ا ی_باشه اج 

 جان خدافظ  ینکردم که گل ی_قربونت کار 

 فاصله گرفتم وبلندلب زدم  ازش

 _خاله خدافظ 

 دازاشپزخونه دراوم عیسر

 دم یچی وم زشامیداشتم م زادجانی _کجاپر



 استخاره عشق 

101 
 

 خونه مامان منتظرمه دبرمیدستتون دردنکنه با گهی_نه د

 که  شهینم ینجور ی_اخه ا

 خونتون خوبه  ام ی روز واسه شام م هی_

 ها  ییایدب ی_حتما با

 برم  گهیبااجازتون من د امی_چشم حتمام

 زنگ بزنم اژانس سای_باشه وا

 اومد  نیماش قهیخونه به اژانس زنگ زد بعدده دق یدادم که باگوش سرتکون

 ممنون خدافظ  ی_خب بازم بابت همه چ

 _خدافظ دخترم 

 شدم   داژانسیپرا نی خارج شدم وسوارماش ازخونه

شدم درب خونه اروبازکردم   ادهیپ  نیاروحساب کردم و ازماش  هیکرا دمیرس قهیوگفتم بعدپنج دق ادرس
 رودراوردم و لب زدم واردخونه شدم کفشام  

 _سالم من اومدم 

 طرفم اومد لبخندزدم مامان که بالبخندبه دنیباد

 شام بخور  ای ب دمیزوچیتازه م  ایب ی_خوش اومد

 دم یلباسا به همراه مامان وارد اشپزخونه شدم که بابارومشغول خوردن د باهمون

 یی _سالم بابا

 _سالم گلم

 ی خور یکه بدون من غذام نمی بی_م
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 یمشغول شدم که تواومد گهیوقته منتظرتم د یل ی_خ

 نوش جونتون  کنمی م ی_شوخ 

ومشغول خوردن شدم بعدخوردن غذابه  ختمیخودم ر یرو برا  یازساالد ماکارون  کمی رش نشستم وناک 
ازمامان تشکرکردم و ازاشپزخونه خارج شدم به طرف اتاقم رفتم وارد اتاقم  عی سر ادیز  یخاطرخستگ

 دم یچشمام روبستم وخواب دمی شدم وبعدعوض کردن لباسم روتخت درازکش

مخصوص نشستم که مشغول کارکردن   یروصندل دمیاسم رو پوشندشدم ولب ازجام بل شگریارا یباصدا
که من ازش خواستم ابروهامو کلفت   یون مدل روصورتم شد اول کل صورتم رو شمع گذاشت بعد هم

صورتم تموم شد وشروع   شیساعت ارا  کیصورتم شد بعداز شیودخترونه برداشت ومشعول ارا
نم داشت   ی رفته بودم حمام وکم شگاهیقبل ازاومدن به اراموهام اول موهام روکه  نکردبه درست کرد

 دنیموهام کرد سرم ازکش ونیوع به شنروکامل با سشوارخشک کرد وبعد همه موهام رو اتوکرد وشر
 شد  شگرتمومی دردگرفته بوداما به اجبار ساکت بودم که بعد از دو ساعت کارارا ادیز

 بگو یبود یناراض  ییازجات پاشو خودتونگاه کن اگه جا زمی_خب عز

  ظیغل مهیکامل ون  شی به خودم نگاه کردم ارا ستادمیا یقد نهیا یدادم وازجام بلندشدم جلو سرتکون
اومد کرم پودرهمرنگ پوستم روصورتم کارشده بود خط چشم کلفت مدل گربه   یکه فوق العاده بهم م

 نهبود ورژ گور شده  بلندت   ملیکه بار ییشده بود موژه ها دهیپشت چشمام کش  یوقشنگ کیکوچ یا
قشنگ   یلیبود وخ   یمدل خط ونی اومد موهام شن  یبهم م یل یخ  عیپررنگ مات  ما یو رژ گلبه یصورت 

 خواستمیبودکه م یهمون ی به پشت موهام زده شده بود همه چ  دیتاج مراور هیدراومده بود و
 کردم  شگرنگاهیبه ارا  تیبارضا

 ه یعال  ی_ممنون همه چ

 _مبارکت باشه 

 نمی برم باال دوستم وبب نموتی_ممنون م

 برو  زمی _اره عز
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شغول گذاشتن تاجش رو سرش بود رفتم بود وفقط م  باامادهیتقر گهیکه د الی ها باالرفتم وبه ل ازپله
  یقشنگ یل یخ  ونیکرده بود وشن ی چشمام برق زد چقدر نازشده بود موهاش رو رنگ فندوق دنشیباد

رزلب پررنگش توچشم بود اروم چشمش   زهمهشترای صورتش ب شیروموهاش انجام داده بود ارا
 لب زد  دنمیزکردبادروبا

 یچقدرنازشد  یپر  ی_وا

 تا بعدعقد  ارهیطاقت ب یکامران چجور   چارهیب  یدی_خودتوند

 گه یادب نشو د یب  ی_عه فاط

 ی نازشد یل ی_خ

 _واقعا 

 _اهوم

 نگاه کرد  نهیبلندشدوبه خودش توا ازجاش

 نازشدم   یل یخ  یگ یراست م ی_وا

 رخندهیز میوزد میبهم نگاه کرد رگشیمنوارا

 دن یخندی_چرا م

 ل جونم  خلو چ کنهینم  فیمثل تو ازخودش تعر یعروس  چی_اخه ه

 ینداز ی دست م شعورمنوی_ب

 کردم  سگاتیکوچولو ا هی_نه جون تو دستت ننداختم که ،فقط 

  ازت یحال هیدوست عروس  شمیعروس ومن م یشیتوم  شهیروز جاهامون عوض م هی_باالخره که 
 رم یبگ

 کن سگامیباشه ا داشهی_تودعاکن فعال خرش پ 
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  شگریارارایبه صدادراومد دست شگاهیساعت اف اف ارا  کیکه بعداز دیخندیم  امونیبه شوخ ارابشگر
 لب زد 

 _عروس خانوم اقاداماداومدن 

 بااسترس نگام کرد  الیل

   ادیز  یلیچرا منم استرس داشتم اونم خ دروغ

 گرفتم به خودمخونسرد  افه یق شهیمثله هم یول

  کمی نتتی کامران بب وابریاومده که ب لی گفت اقاداماد اومده نگفت ازرائ یر یازحال م یچرا دار  هی_چ
 دلش اب شه

 استرس دارم  ی_پر 

 کردم   شگرنگاهیبه ارا  باخنده

دل وقلوه دادن ولحظات ناب دونفرشون فقط   رونیب  رهیها االن جلوما استرس داره بعد م  گهی_چرت م 
 نزدم لهت نکردم  ابروتایب ششی ونه امخصوص خودش

خوندم    یالکرس تی کرده بود براشون ا خیکردم  ازشدت استرس خودم دستام  رونشیزور ازدرب  به
 لب زدم  شگریاروم شه وارامش داشته باشه روبه ارا الی ودعاکردم ل

 اژانس دیزنگ بزن  دیکن ی _لطف م

 زنم ی_چشم االن زنگ م

 شد   من چقدر یکارا  نهیهز یدراستی_ببخش

 حساب کرده  الجونی_ل

 اقعا خله خخ دختر و نی رولبم نشست ا  لبخند
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 شگاهیکردم وازارا یشگرخداحافظی ازارا نیرب بااومدن ماش  هیدادم که زنگ زد به اژانس بعد سرتکون
ازبابت  مامان وباباراحت بود چون گفته  المیشدم وادرس تاالر رودادم خ نی خارج شدم سوارماش

 ان یبودن م

اونقدر قشنگ بود که حدنداشت   یوچراغون دیسف یتاالر کامال بانما  هیبه  می دیرس عت سا مین بعد
اه  یشدنم وچندقدم راه رفتن بااون کفش پاشنه ده سانت ادهی شدم باپ ادهیاروحساب کردم وپ هیکرا

 ازنهادم بلندشد 

م وارد تاالر  سنگ فرش شده تاالرگذشت اطی کفشا هووف به اجبار اروم اروم ازح نیباا شمیفلج م امشب
بودن لبخندرولبم نشست به طرفشون رفتم کنارشون   الی مامان بابا که کنار پدرمادر ل دنیم که بادشد
 ستادمیا

 _سالم 

 بالبخندنگام کردن   الیمادروپدرل

  یخوش اومد  زمی _سالم عز

 _ممنون 

 مهربون لب زد  مامان

 دخترم  ی_خوب 

 _خوبم مامان  

که  یبودن مامان کت سرافون سورمه ا دهیوشپ یوشون سورمه امامان وبابانگاه کردم هرد یلباسا به
همه   یتونیدار وسطش بود تنش بود موهاش روکه تا شونه اش بود به رنگ ز نی بزرگ نگ نهیگل س هی

راهن  ی با پ یروصورتش بود باباهم کت شلوارسورمه ا یک یش  یل یوخ میمال شیارو صاف کرده بود وارا
جذاب    یلیجذاب ترش کرده بود کال بابام خ یل یخ ششی ته ر بودم شیجوگندم یعاشق موها دیسف

 وتودل بروئه 

 نداشته باشه یکم وکسر   نی_خب دخترم توبروتواتاق عقد نگاهوکن بب 
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 _باشه خاله 

 رم یباباجونم من فعال م  ی_مامان

 بالبخندلب زدن هردوشون

 زم ی _بروعز

  یلید فوق العاده خوشمل خ ق عقاتا  هیفاصله گرفتم ووارد اتاق عقد که سمت راست بود شدم  ازشون
 د یسف یرز صورت   یشدن سفرهدعقدمخصوصا گال دهی خوشم اومد از طرز چ

گوشه  هی لباس شدم لباسام روعوض کردم ولباسام رومرتب  ضیخارج شدم و وارد اتاق تعو ازاتاق
  یصندلازاتاق خارج شدم بازم برگشتم به اتاق عقد رو می همراه گوشگذاشتم جعبه کادوروبرداشتم وبه 

 الیل یاز دخترخاله ها یکیمختلف گرفتم بااومدن  یتوژستا یمخصوص عروس نشستم وچندتا سلف 
که اونم مهربون قبول کرد بعدازگرفتن عکساازش تشکرکردم و   رهی خواستم ازم چندتا عکس بگ ازش

 خوب شده بودن  یلیهمه عکسارو نگاه کردم خ

وکامران که باهم وارد اتاق عقدشدن اروم   الیل دنیباد رونی ب  دمییوسوت دو غیج  یصدا دنیباشن 
برام عروس  که مثل خواهربود   یبود کس یبالبخند شروع کردم به دست زدن براشون واقعا چه لحظه ا

  الیوکامران وفام الینشستن که بااومدن پدرومادر ل گاهشونیشده بود واالن جشن عقدشه توجا
 مامان بابام عاقد گفت  نطوریمه

 میشروع کن  دیس اگه اماده باش_بااجازه پدر عرو

 حاج اقا   دیی_بفرما

دوطرف   الی ل یدخترخاله ها ستادمیعروس داماد رفتم وپشت سرعروس داماد وسط ا گاهیطرف جا به
 پارچه اروگرفتن قند روگرفتم وبسم اهلل گفتم که عاقدشروع کرد

فرمودن ازدواج سنت من است وهرکس سنت من را اجراکند ازامت   امبریپ می_بسم اهلل الرحمن الرح 
 من است  

 .....یفمن رقب سنت یوسنت النکاح



 استخاره عشق 

107 
 

مشخص شده  هیشمارابامهر دیده یبه بنده وکالت م اینبوت ا  الیمکرمه ل  زهیخانوم دوش عروس
 ارم ی درب یبه عقد اقا دامادکامران مهدو یعددسکه تمام بهاره ازاد۸۱۴

 بلندلب زدم   دیلرزیکم م یلیخ  کهیی وصدا  بااسترس

 نهی_عروس رفته گل بچ 

مشخص   ه یشماراابامهر دیدهیبنده وکالت م ابهینبوت ا ال یمکرمه ل زهیدوش  کنمی باردوم عرض م ی_برا
 ارم ی درب یبه عقد دائم اقا دامادکامران مهدو  یام بهاره ازادعددسکه تم ۸۱۴شده 

 ارهی_عروس رفته گالب ب 

 یشمارا به عقد دائم اقا دامادکامران مهدو لمیوک  ایا کنمیباراخر عرض م  یبرانبوت   الی_عروس خانوم ل 
 اورم یدرب یعددسکه تمام بهاره ازاد۸۱۴مشخص شده  هیبا مهر

 خوادیم  یرلفظی _عروس ز

 دیکن  تیون روتقو_زبانش

 داد  الیطال به ل سیجعبه سرو هی الیل  مادرشوهر

 لم ی_عروس خانوم وک

 جمع بله   یبزرگترا هی_بااجازه پدرومادرم وبق 

 باراول بله اروگفت که همه شروع کردن به دست زدن  یکامران برا دیاز کامران هم پرس  عاقد

حلقه ارو تودست کامران   دیلرزیکه م  یبادست الیجعبه حلقه ارو بردم سمتشون ل  لمبرداریدستور ف به
دم هردوبه هم عسل انداخت ظرف عسل روبه طرفشون بر الیانداخت کامران هم حلقه ارو تودست ل 

ارکستر    میدادن وبعد وقت عکس گرفتن شد بعد عکس گرفتن باعروس داماد ازاتاق عقد خارج شد
  یلیخ دنیرقص شدم وشروع کردم به رقص ستینفر واردپ نی شد اول یادنواختن اهنگ ش شغولم

دتا  باچن دن یبعدازرقص دنیبه رقص میشلوغ شد وهمه شروع کرد ستیکه کم کم پ دمیرقص یمسلط م
 رفتم  لمبرداریفاصله گرفتم به طرف ف ستیاهنگ ازپ

 دی زحمتشو بکش شهیم رم ی بگ  یچندتاعکس تک  خوامیمن م دی_ببخش
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به همکاراش    یمعمول افهیباق  پی وپنج ساله خوشت  ستی پسر حدودب هینگاه کرد وسرتکون داد بهم
 اشاره کردکه هواسشون به کارباشه وروبه من لب زد 

 ن یریعکس بگ نیخوای _خب کجا م

  ستادمیطرح اجربود ا یوار یگوشه از تاالر که کاغذد هی به

که چندتاازم عکس   ستادمیژست گرفتم که ازم عکس گرفت از تاالرخارج شدم وتومحوطه باغ تاالر ا و
 گرفت 

 ممنون   یل ی_خ

 کنم ی _خواهش م

که  هانشستم یازصندل  یکی  یکه مامان بابانشسته بودن رفتم ورو یز یداخل به طرف م میبرگشت
 ازش خوردم   کمیخدمه برام شربت اورد شربت پرتقال برداشتم و

 کفشا کالفه ام کرده مامان نی_هووف پام دردگرفت ا 

 دردت گرفته  یل ی_خ

 _اهوم

 نگاهم کرد  باباباخنده

 کن   یوروجک کم دلبر  نیبش  کمی_خب 

 ی دینرقص قتیرف یها خودشما عروس  قمهیرف  یعروس  یی_نوچ بابا

  تونمیکل جلس دست من بود پس نم قمیرف یمن شب عروس  نمیب ی م کنمی _حاال که فکرم
 تورومحدودکنم 

رقص شد   ستیاروم واردپ  الیشد ل  یسرتکون دادم که اهنگ رقص مخصوص عروس داماد پل باخنده
بالبخند بهشون زل زدم که   زدیکامران هم براش دست م  دنیشروع کردبه رقص دیوبااهنگ ام
ادامه  دنشیبه رقص  الیشد ل یبود پل   ایکه ازپو یشد واهنگ دوم اهنگ تموم ن یاول قهیبعدازچنددق
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  ینیشده بودم که سنگ رهی خ  ستیبه پ نطوریهم  الیبا ل دنی هم مردونه شروع کردبه رقص مرانداد که کا
که  یاب دوچشمیپسر سف هی دنی روخدم حس کردم اروم به طرف نگاه سرم چرخوندم که باد ینگاه

 اخمام رفت توهم وازش چشم گرفتم  داشت یخوب پی قشنگ و ت افهیق

 دلم بذارم پسره پررو  یکجا گهینودیا

شدم   ستی نفرخودم وارد پ نیشدن اول ست یواردپ  الیکم کم فام یرقص دونفره اشون اهنگ بعد بعد
هم به   یگرفتم سمتش که ازم گرفت دوتا تراول صد یدوتا تراول صد  الیبال دنیوشروع کردم به رقص 

اهنگ رقص پسردختر باهم بود  ن یاخر لیبافام دنیخارج شدم بعدرقص ت سی ازپکامران دادم و 
دادم  حی دوست نداشتم مختلط برقصم ترج نکهیبشم اما خودم به خاطر ا ستی اشاره کردواردپ  البهمیل

 نفر به طرف عروس دامادرفتم وجعبه  نیوتماشا کنم باالخره وقت کادودادن شد اول نمیبش

 طرفش گرفتم  کادوروبه

 د یربشیهم پ یباشه انشاال به پا_مبارکت 

 کامران لب زدم  روبه

 خواهرموداشته باش  یهوا یل ی_خ

 _چشم

 الیکه مامان وباباهم اومدن و کادوشون ودادن بعداز کادودادن از ل  دمیروبوس   الیگونه ل بالبخند
پست  کسام رو با مامان وبابا برگشتم خونه توراه همه ع  دن یاز رقص ادیز یکردم و باخستگ یخداحافظ 
 نوشتم  رشیکردم وز

  یشیغرق لذت م شی ازشاد یکنی عوضش نم یچ یاونقدرقشنگ که باه هی_خواهرداشتن حس قشنگ
 رو هم توپست گذاشتم و عکسارو پست کردم  الیجونم عکس دونفره خودمو ل  یعقدت مبارک خواهر 

 شدم  هوشیراست رفتم تواتاقم وروتختم ب  هی کفشام رودراوردم و  عی به خونه سر دنیبارس 
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خواب الود ازجام بلندشدم به اجبار وارد حمام شدم ودوش ده   دارشدمیب میاالرم گوش یباصدا صبح
از   عیلباس مدرسه ام وبرداشتن کوله ام سر دنیبه اتاقم برگشتم و بعدازپوش ع یگرفتم وسر یا قهیدق

 نراکام  نی ماش دنیبرام بوق زد باد ین یخونه خارج شدم اروم مشغول راه رفتن بودم که ماش
 شدم   نیسوارماش

 ر ی _سالم صبح بخ

 ر ی صبح توام بخ  ی_سالم پر 

 زادخانوم یرپری _صبح شمام بخ

 ن یاقاکامران همچن ی_مرس

 درب مدرسه   یجلو می دیرس قهیبعدازچنددق

 _ممنون اقاکامران 

 کنم ی _خواهش م

همو کج  وبرادرش تومدرسه را میمر دنیکه باد میشدم و وارد مدرسه شد ادهیپ  الیبه همراه ل  نیازماش
 کردم که خانوم کشاورز صدام کرد 

 د ی_توح

 _بله خانوم 

 ی ثبت نام کن  یتونیتوهم م یقم به مناسبت روزدختر اگه دوستدار  میتعدادمحدود رو ببر هی_قراره 

 نگاه کردم  الیل به

 ام یمن م ادیبشه ب الهمی_خانوم اگه ل

 اد یب  تونهینداره م یرادی_ا

 د یسیبنو الروهمیزحمت اسم منو ل ی_پس ب 
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 خب  لهی_خ

 _سلحشور 

 _بله خانوم کشاورز 

 برم که خانوم کشاورز اشاره کردکه بمونم خواستم

 سفر رو  نیا  یایب یخوای م ی_توچ

 کاشان روبرم  یاردو دمیم حی _ترج

 ی _باشه هرطورکه راحت 

  یکاشان ک خوادبرهیکه لب زدم خداروشکر که م میازشون فاصله گرفت الیخانوم کشاورز منول بااجازه
 یی نحس اون وداره وا افهیق دنید حوصله

 شمادوتاروندارم  یر ی _اره واقعا حوصله درگ

 زه یریندارم خوداون کرم م یمن که باهاش کار  الی_ل

   یول  دونمی_م

 ازابروهامو دادم باال یکی

 همون   شیهان اصال گمشو بروپ  یچ  ی_ول

 نداشتم یبخدامنظوربد ی_پر 

  یقمیتوکه رف  یزن یحرفو م  نی ا زهی ریکرم م یک  یدونی بامن حرف نزن،خوبه خودت م گمی_بهت م
 هیبه حال بق  یوا یگیم  ینجور ی ا یخبردار  یوازهمه چ

 *مهراب*

 شهیکه باالخره اومد مثله هم گشتمیم  یجفت چشم عسل هیواردمدرسه اش شدم دنبال  میاجبار مر به
  یوجداخمو 
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روهم صداکردن سرجام   میصحبت مر  کمیتوسط کشاورز به سمت کشاورز رفت که بعداز باصداکردنش
 یوگرفت وباهم حرکت کردن که صدا قش یزود دست رف ی ل یهم به طرفشون رفت خ میکه مر ستادمیا

 لبخندرو رولبم اورد  شیوحرص   یعصب

 حوصله اونوداره  یکاشان ک خوادبرهی_خداروشکر که م

 شماروندارم  ی_اره خداروشکر واقعا حوصله کل کال

   قشیبرگشت طرف رف باخشم

 ستم یمن مقصرن  یدونیم _خودت خوب

انقدر از   یعنیشد  یضوع ساده انقدر عصبمو هیبود که واقعا هنگ کردم چراابه خاطر  یاونقدرعصب
   ادیبدش م  میمر

الحق که مثل  دیچ یپ  مینیشکالت توب   نیری ش یبو دمینفس کش قیعطرش وعم یازکنارم بو باردشدن
ش وازپشت بغلش کنم برگرده طرفم برم دنبال  خواستی بود دلم م  یوخواستن  نیری شکالت ش نیهم

 ببوسم    خوشگلشو  یبخواد بهم حرف بزنه که لبا یوعصب 

 به خودم مسلط شدم  میمر بااومدن

 ی بر  یتونی_داداش م

 رفتم خدافظ  گهیخب من د لهی_خ

بره قم   خوادی م دمیمشخص شد وفهم  نطورکهیشدوم حرکت کردم ا  نیخارج شدم وسوارماش ازمدرسه
 دبفهمم یبا یک  یول

خودمو قانع کنم که  تونستمیخب بره به من چه نم  ه یکارا چ نیخودم وکارام کالفه بودم ا زدستا
 مهم باشه  دبرامیچرابا

 * زادی*پر

هم  ال یهمه بچه هاسرجاشون نشستن ل قهیفاصله گرفتم ووارد کالس شدم بعدچنددق الی باقهرازل
 حرف زد  یاونجور  یچ یعن ینشست کنارم اصال نگاهش نکردم ازش دلخوربودم 
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 زادی _پر

 ه دستم روگرفت گرفتم ک  دهیرو نشن   صدازدنش

 د یزادتورخداببخشی _غلط کردم پر

 کردم   دلخورنگاهش

 ال ی_ازت انتظارنداشتم ل 

 د ی_ببخش

 کارت  مونهیم  ادمی ی_باشه ول 

  میدادیبزنه وساکت به درس گوش م  ینتونست حرف  گهیمعلم د بااومدن

 اومد الهمیکه ل  رونی روجمع کردم واز کالس زدم ب ملیوسا  میپنج ساعت درس خوندن مرخص شد بعد

 ام ی ب ستامنمیزادوای _پر

 تنهابرم امروزو  خوامیم الی_ل

 شهیهنوزازش دلخورم حق داشتم هم دونستیالمیفاصله گرفتم وتنهاازمدرسه خارج شدم خودل ازش
 دیداد شا مواقعا که خوب مزدرفاقتمو به زنهی درباره من حرف م ینطور یوهرلحظه کنارش بودم بعدا

 شهی سخت م یل یبرنجم خ یازکس  یمن دلم ازش شکست وقت یبودول ی ت یاهم یحرف ب  یلیخ
قبل باهاش   دمثلیدوسش داشته باشم شا تونمی مثل قبل نم  گهید دنیرنج  ونفراموش کردن ا
 مثل قبل دوسشون ندارم   گهید  چوقتی رفتارکنم اما ه

کردم خونواده   یبه خونه سع دنی منه بارس بده یازخصلت ها یک ی نیا یول دونمیوحشتناکه م  یلیخ
 شادوشنگول واردخونه شدم وبلندسالم کردم  شهینکنم مثل هم زمونگرانیعز

 _سالمممم

 مامان از اشپزخونه اومد یصدا

 ی _سالم وروجک خسته نباش 
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   یمامان ی_مرس

 م یانهاربخوری _برولباس عوض کن ب

 _چشم

جذب عوض کردم موهام روبازکررم    یوشلوارمشک ینفتاب  یگردن ۰تاپ  هیاتاقم شدم ولباسام روبا وارد
خارج شدم   سی شدم بعدشستن دست وصورتم ازسرو سی ازاتاق خارج شدم و وارد سرو ختمیودورم ر

 و وارداشپزخونه شدم 

 ی _سالم مجددمامان 

 غذاحاضره نیبش یخوش اومد زدلمی _سالم عز

 مهیاسفنج اخمام رفت توهم ازقخورشت  دنینشستم که مامان باطرف غذاکنارم نشست باد یروصندل
 اومد  ینم ادخوشمیز

 و اخم کرده  ومدهیغذاخوشش ن هیکه فاطمه شکموبازم از نمی بی_م

 ادخب ی_ازخورشت اسفناج بدم م

 که من پختم  یخورشت اسفناج   ی_حت

 خوردن داره یشمابپز  ی_نچ  خورشت اسفناج 

  ادیخوشم نم ییمن ازهرغذامشغول خوردن شدم اصوال  یودولپ ختمیخودم ر یغذا براظرف پر هی
 دونمینه خخخ م بهیعج  خورمی شترمیب

 غذالب زدم  بعدخوردن

 بود  یعال  ی_دستت دردنکنه مامان 

 خوشت اومد یدی_د

 قم دوروزه   میمامان قراره ازطرف مدرسه بر ی_اهوم،راست
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 _چه خوب ،فقط سلحشورم باشماست 

 کاشان   خوادبرهیرن قم اون متعدادب هیتعدادبرن کاشان  هیگران نباش مامان قراره _نه ن

 ن یبر نیخوایم  یک  زمیخوب شد خداروشکر باشه عز یل ی_خ

 گهی_فکرکنم دوروزد

 یبر  یتون یم ستی ن  یمشکل کنمیمن امضام ارینامه رو ب  تیتو برگه رضا زمی_باشه عز

 مامان عاشقتم ی_وا

 استراحت کن برو   کمی وروجک برو  زی_کم زبون بر

 _ظرفاروبشورم 

 یخسته ا دونمی م ابخوادبروبخوی_نم

   یمامان  رمی خسته ام پس من فعال م  یلی_اره واقعا خ 

 _بروگلم

به  دادیموردعالقه ام روم لمیساعت منصرف شدم بخوابم االن ف دنیخارج شدم اما باد ازاشپزخونه
بودم   لمیف دنیرو روشن کردم مشغول د tvروبرداشتم و tvکنترل  دمیطرف کاناپه رفتم وروش درازکش

مامان برام   دمیگرم فهم  زیچ هیچشمام گرم شد وخوابم برد باحس پهن شدن   لمیف یکه وسطا
 دم یو بازم خواب دارنشدمیاومد که ب یاونقدرخوابم م یول پتواورده

 ........ 

  یمشک یکی قرمز رنگم دودست مانتو  یتو چمدون کوچولو دنیکردم به جمع کردن لباسام وچ شروع
اتومو  ردندونیمسواک وخم  شیمثل لوازم ارا یشخص  لیرووساوشلوا کیوشلوار وتون یزرشک   یکی

بود   یمانتو تازانوم که مدل شنل هیمانتوشلوارمدرسه ام روبپوشم  ازنبودیچمدونم روبستم ن پیسشوارز
 ستادمیا  نهیا یجلو دمیپوش یوتاپ مشک   یداشت روباشال وشلوار مشک یو دکمه مخف  ی ابوسرخ 

  ملیر  دمیپشت چشمام کش  یفیظر یچشم مدل گربه اکرم ضدافتاب به صورتم زدم خط  کمی
رنگم روبه لبم زدم  یگوشت می به گونه ام زدم ورژ مال  یکردم گونه کمرنگ اجر  یروتوموژه هام خال 
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حمام بودم    شیپ قهیدادچنددقینم دارم رو که نشون م یو موها فتمباعطرم دوش گر
رنگم رو  ی کم بستم شال سرخ ابسرم مح  یهمه ارو باکش باال دمیروباسشوارخشک کردم واتوکش

نازشده  معصوم و  پیت  نینگاه کردم چقدر باا نهیسرکردم وچادرم روسرم کردم به خودم توا یمدل لبنان 
درب   یبابا مامان که جلو دنیروبرداشتم واز اتاق خارج شدم باد مو چمدون  یبودم بالبخند گوش

 بودن بالبخندبه سمتشون رفتم  ستادهیخونه ا  یخروج

 کردم   دارتونیب دسرصبحیببخش دینجااومدی ممنون که به خاطرم تاا _واقعا

 د یروبوس  م یشونیپ  یبامهربون  بابا

 بخر  یهم که خواست  یمراقب خودت باش خب هرچ یل ین ،خدردونه م هیچه حرف نی_ا

 به طرفم گرفت    یعابربانک کارت

 تولدته  خی _رمزشم تار

 یی _ممنون بابا

 روهم به خانوم معصومه برسونمراقب خودت باش سالم ما  گمی_بازم م

 _چشم حتما  

 بغلم کرد  مامان

 زادیپر  ای مراقب باش یل ی_خ

 مراقبم   دی_چشم نگران نباش 

 ردکردولب زد  رقرانیمامان منو از  دمیروبغل کردم وبوس هردوشون

 وسالم بهم برگردون حی بچه امو صح  سپارمیبچه امو به خودت م ای_خدا

 خدافظ رمیم گهی_من د

 بهمون زنگ بزن باشه   یدینره رس ادتی_
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 _چشم حتما 

  نیدرب خونه توماش یه جلووکامران ک الیل دنیدست تکون دادم وازخونه خارج شدم که باد براشون
 شدم  نی منتظرمن لبخندزدم وسوارماش

 _سالم

 اد ی چقدر چادربهت م یوا ی_سالم پر 

   ی_مرس

 به شما   سپارمیالروبعدازخدامیل زادخانومی _پر

 دش یبه من بسپار ستین یاز یاکامران ناق هی_همون خدا کاف

 جلوبهم نگاه کرد  نهیازا

 افتاده  یاتفاق الیشما ول  نی_ب

 _نه چطورمگه 

 ی کنی رفتارنم الیافتاده چون مثل قبل بال ی اتفاق  کنمیفکرم  ی_ول

 کردم  النگاهیل به

ابامم باشه  اگه ب یاون ادم حت گهیحرف اگه منو برنجونه د هیکه  نهیکه دارم ،ا ی عادت بد هی_کال من 
 برام  شهیمثل قبل نم گهید

 زادی _پر

بود اهل دروغ گفتن نبودم وراستش وگفتم  دهیخوب حرفمو فهم  الینگاه کردم  ،ل یخنث الیل به
 به مدرسه لب زدم  دنیبارس 

 رفتم گهیمن د دیکن دحاللیدید یبد  یممنون اقاکامران خوب یل ی_خ
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طرفم وصدام   دییدو ابونی توخ ال یکه ل دمیکش  شدم و دسته چمدونم روگرفتم باخودم ادهیپ  نیازماش
 کرد 

 ستا یلحظه وا هیزادی _پر

از مدرسه  میسواراتوبوس بش  میبهش وارد مدرسه شدم که خانوم کشاورزاشاره کرد بر تی اهم یب
کنار پنجره  یدوم روصندل فیقم بود شدم رد یکه مخصوص بچه ها یاتوبوس یخارج شدم و ازپله ها 

 ست نش الکنارمینشستم که ل

 ید یازم رنج  زادواقعای _پر

 نگاه کردم   بهش

 عا ناراحتم کردحرفت واق الیل دم یازت رنج یل ی_اره خ

 نداشتم ی بخدامن منظور   ی_ول

 دربارش حرف نزن گهید ستی_مهم ن

 ی _ول

 واما هم نداره  ی_ول

ساعت که    کی کردم وچشمام روبستم بعد از یروپل   یترک  کالمی متصل کردم واهنگ ب میروگوش میهنزفر
ساعت توراه  کیگفت و راه افتاد بعداز  ینشستن راننده بسم اهلل بلند نیهمه بچه ها داخل ماش

 تمروهم خودم برداش  یکیگرفتم و الیروبه طرف ل  یکیبرداشتم  فمی واب پرتقال ازک کی بودن دوتا ک
اب خوردم اگه قرص   کمیقرص حالت تهوع روبا  وهیوابم کیومشغول خوردن شدم بعدخوردن ک 

چشمام    قهیوردن قرص بعدچنددقمجبوربودم قرص بخورم باخ نیواسه هم شدیحالم بدم ردمخو ینم
 گرم شدوخوابم برد 

 دارشدم یروشونه ام ازخواب ب  یدست کس  باتکون

 م یبعدم نهاربخور سی سرو میپاشو بر ی_پر 
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به خودم دادم و اهنگ رو متوقف کردم ازجام بلندشدم وچادرم رومرتب کردم واروم    یوقوس کش
مربوطه وشستن دستم  یبعداز انجام کارا رفتم و  سیرفتم به سمت سرو  نییپا  الیبه همراه ل  نیاشازم

 هیم ویشد کی کوچ یوارد رستوران توراه میهم اومد باهم به طرف رستوران رفت  الیشدم که ل  الیمنتظرل
انوم  نشستن خانوم کشاورزهم کنارخ گهید یزایهم م گهید یبچه ها میونشست میکرد زروانتخابیم

اشاره   الی گارسون سفارشارو اورد به ل قهیدق ستیبعدازب مینشست همه جوجه سفارش داد یمراد
 مشغولوبعد زگرفتمی شده روم دهیچ یوغذا  الیازخودمو ل یسلف هیکردم هردو ظرفاروکنارهم گذاشتم و 

 هم هیمنتظرشدم بق دمیدوغ ازخوردن دست کش دنینصف غذام روخوردم وبانوش  میخوردن غذاشد
و  میبعد ازحساب کردن غذا از رستوران خارج شد دیطول کش ی ساعت میون تموم شه ک نغذاخوردنش
همه داخل  نکهیداخل اتوبوس راننده بالفاصله وارداتوبوس شد وبعدازچک شدن ا میدوباره برگشت

 هستن اتوبوس حرکت کرد  نیاشم

 زل زده بودم سرم روپنجره گذاشتم وچشمام روبستم   رونیب به

  یینمایس  لمیف هیکه  میمشغول خوردن شد الیدراوردم وبال  فمی ساعت ظرف الوچه ارو از تو ک میبعدن
  پسیچ  جانیبامزه بود باه یلی که خ لیاوا میبود دنشینرفته پخش شد مشغول د یوراه ها یمل

اخمام رفت توهم  یشروع کردبه زدن مل  امکیس هویکه  میخوردیم پسیتندتند چ الیوبازکردم ومن ول
تواون وضع   چارهی اون دخترب دنیباد  کردمی بودم ازخودم دفاع م یمل یمن اگه جا یتوسر مل خاک
 لب زدم  یعصب

 کشتش یتوسرش م  زدیم  زمحکمیچ هیبا دی_با

 باترس لب زد   الیل

 کشت ی ومی_ک

 پسره ارو  کشتیتوسرپسره م  زدیم دیدختره با نی_ا

 _وا

 رودختره   کنهی دست بلندم کنهی_واال غلط م

 باهاش قهرکنه تونهیبکشه که م دینبا گهید ی_ول
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 بزنه بکشتش فقط  دیبا شهیمساله حل نم  نی_باقهرکردن ا

 حالت خوبه  ی_پر 

 _اره معلومه خوبم 

 کشهیادم شوهرش وم کیزدوخوردکوچ هیواسه   یزنی م هیچه حرف نی_اخه ا

 غلط اضافه فقط مردنه  نیدست روم بلندکرده بله تاوان ا_شوهر غلط کرده 

 ت برسه  چارهی ه دادشوهرب،خداب اخدای_

خب بشم  شمیمنم اعدام م شهیم ی اخرش چ کشمش یم زنمیندارم م یشوخ  چکسی_بله ،بله،من باه 
 اونوکشتم نکهیازا شهیدلم خنک م یول

 یی _وا

 چته تو اه   ییکوفت وا یی_دردوا

 ی چ چی_ه

 شه یم یاخرش چ نمی_پس حرف نزن بب 

مشت   هی یه تواون خونه هوووف عصب دختره بازگذاشت برگرد نیداره ا یرتیغ یپدرب  عجب
 نوی ا کردی لهش م زدیم دیمقصره ها با  یلیهم خ  یخواهرشوهر مل نیتودهنم ا الروچپوندمیپف
بازم شروع کردبه زدنش    ابونیب هی کرده بردش تو انتیبهش خ یفکر کرد مل  امکیس یوا ششششیا

 یکه مل کشمتی ت ماروم گف  امکیس  نیاخ جوووون افر امکیزد تو سرس  نباقفل فرمو یکه مل
 چندبارباهمون قفل فرمون بازم زدش که باالخره مردخب به جهنم 

  میکرد چشمام روبستم که باالخره بعد ن یکه مل ینگاه نکردم وشادوشنگول ازکار  لمیبه ادامه ف گهید
  کیهتل بزرگ وش هیگرفتم  لیچمدونم روتحو  میشد ادهی ازاتوبوس پ بی همه به ترت میدیساعت رس
 که خانوم کشاورزروبه همه مون لب زد میشد وارد هتل

   دیری اتاق م هیهردونفر ارتیز میری بعدم میکنی دوساعت استراحت م هی_خب بچه ها اول 



 استخاره عشق 

121 
 

 کارت به طرفمون گرفت  هیکه  میباهم دست بلندکرد الیمنول

 ۳۱۳سه  اتاق دواحدی_بااسانسوربر

 _چشم

وفشردم بعدچندلحظه  وطبقه موردنظر ر میوارداسانسورشد میگوش نکرد هیبق به
مخصوصش گذاشتم که درباز شد    یکارت رو جا ۳۱۳اتاق  دنیباد میاسانسوربازشدازاسانسورخارج شد

 هی زدیبرق م  یز ی ازتم یهمه چ دینفره سف  کیبا دوتا تخت  یاتاق پنجاه متر  هی میوارداتاق شد
ارتخت گذاشتم داشت تخت سمت راست روانتخاب کردم و چمدونم روکن چولوکو نهیو ا  شیزارایم

روبرداشتم وبه   میوشلوارمشک یصورت  کی تخت پهن کردم تون یلباسام روعوض کردم و ملحافه رورو
ساعته گرفتم  مین  یدوش حساب هیو ستادمیدوش اب سردا ری طرف حمام رفتم واردحمام شدم وز

 یهامو دمی وبعدازخشک کردن خودم باحوله ام لباسام روپوش  موخوب خودموشستم ازحمام خارج شد
 ی ازخستگ الیل دمیوروتخت درازکش   دمیچی رو دور حوله پ سمیخ

  دمی شده بود منم چشمام روبستم وخواب هوشیب

غرق خواب ازجام بلندشدم وبه طرف درب رفتم اروم   یالی ل  دنیدر اروم چشمام روبازکردم باد یباصدا
 خانوم کشاورز خواب الود لب زدم   دنیدرروبازکردم باد

 _بله خانوم 

 حرم  میبر میخوایم دی_اماده ش

 _چشم ،پس فعال بااجازتون 

 رفتم  الیاتاق روبستم وبه طرف ل درب

 الااااااا ی........لالی_ل

 _هوممم

 حرم ،پاشو خرس خوش خواب   میبر میخوای _هوممم ودرد پاشو م

 روتخت نشست  اروم
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 االن  ی_وا

 سفرا پاشو تانرفتن  یومدیبااقات ن   الخانومی،ل  ی_پس ک

 خب   لهی_خ

و با   ستادمیا نهیا یخارج شدم جلو سی رفتم وبعدازشستن دست وصورتم ازسرو سی ف سروطر به
  ینکردم مانتو زرشک شیهمه اروبافتم به احترام حضرت معصومه ارا دمیبرسم موهام رو برس کش

  یروسرکردم وبه اندازه کاف می مقنعه مشک دمیجذبم پوش  یگردم رو باشلوارمشک قهی یمچ نیاست
  یییمویوشال ل   یباسلوارمشک ییمویمانتول هیبرگشتم   الیسرم کردم وبه طرف ل رو رمعطرزدم چاد 

ازاتاق   الی پولم روبرداشتم وبه همراه ل  فیوک ی نکرده بوداماچادرنداشت گوش  شیسرش بود اونم ارا
 میهمه بچه هاکه منتظرمابودن ازهتل خارج شد دنیباد  میهتل رفت  یبااسانسور به الب میخارج شد

به حرم که مثله  میدیرس  عیراه بود سر قهیازهتل تاحرم پنج دق میحرم حرکت کرد سمت  هب ادهیپ
  الیکه به ل میبود میستادیکردن وبعداجازه ورود روبهمون دادن توصحن حرم ا یاول بازرس شهیهم

  رهیعکس بگ   یخواستم ازمن تک الیبعداز ل  میگرفت  ییدوتا یچندتاسلف ستهیاشاره کردم کنارم باا
م نشست چشمام  تودل یب یسرمو خم کردم وسالم کردم ارامش عج  میعکس واردحرم شد رفتنبعدازگ

  حیضر رم ی روبگ حی موفق شدم ضر تی حرکت کردم وباالخره بااونهمه جمع حی دوبستم وبه طرف ضر
منودوست داشته  شهیپدرومادرم سالمت باشن وهم شهیازحضرت معصومه خواستم هم دمیروبوس 

نگاه به مغازه ها میاز حرم خارج شدم وبابچه ها به طرف بازار رفت  نباشنازم دلخور چوقتیباشن وه
و کمربند چرم   فیباباهم ست ک یبرا دمیقشنگ خر یلی خ  یروسر  هیمامان  یاول ازهمه برا کردمیم
 هیواردمغازه شدم  یفروش  وراالتیمغازه ز دنیبودم که باد دانکردهیپ یچ یواسه خودم هنوزه  دمیخر
 میدهابرگشتیبعداز تموم شدن خر دمیکه قلب بود انتخاب کردم وخر فیظر  یل یساعت نقره خ مین

قرابود  میباگوشت گوسفندبودخورد دهیوشام که کباب کوب یسالن غذاخور  میراست رفت هیهتل 
  یسفرعال هینوشتم  رشیکه گرفته بودم روپست کردم وز ییتهران تموم عکسا میفرداصبح برگرد
شماره اشو گرفتم که   عیم سراومد به مامان زنگ بزن ادم یتازه  به اتاق میبرگشت یکناردوستان وقت

 بوق جواب داد نی بااول

 _جانم  

   ی_سالم مامان خوب
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 یزد  رزنگیچراانقدرد ی_خوبم توخوب 

 دیببخش یرفت مامان ادمی_

 دیگردیبرم ینداره ک  یب ی_ع

 _فرداصبح 

 مراقب خودت بلش  زمی_باشه عز

 خدافظ بوسمی الم برسون هردوتون ومبه باباهم س یراست  نطوری _چشم شمام هم

 زدلم ی_خدافظ عز

هامو توگوشم انداختم ومشغول گوش کردن اهنگ   یهنزفر  دمیروقطع کردم و روتخت درازکش یگوش
اذان  دنیشروع کردم به خوندن تاخودصبح رمان خوندم باشن  دهمیرمان جد ه یشدم و  یزمان وسفی

وگرفتن سجاده ام روپهن کردم و مشغول خوندن دشدم بعدازوضروکنارگذاشتم وازجام بلن یصبح گوش 
من کنارخونواده ام  یخوشبخت  ال یل یبعدازخوندن نماز دعاکردم واسه همه خوشبخت شدمنمازم  

 دم یوخواب دمیهمه ازجام بلندشدم چادروسجاده ارو سرجاش گذاشتم وروتخت درازکش  یوخوشبخت

 رفتن بهبعداز دارشدمیالبیل یخوابم برده بود که باصدازدنا تازه

  الیرژ قرمزبه لبم زدم و به همراه ل هینداشتم فقط  شی اماده شدم حوصله ارا عیسر یل یخ  سیسرو
 لب زد دنمونیخانوم کشاورزباد میهتل شد یو اردالب  میوارد اسانسورشد میازاتاق خارج شد

 میگردیوبرم میشیبعد سواراتوبوس م میکن یم ارت یحرم ز میری_اول م

 دنیبه حرم ود دنیبار می همراه خانوم کشاورز به طرف حرم راه افتادوبه  میسرتکون داد همه
 شد   یروگونه ام جار   اراشکامیاخت یحضرت معصومه ب  ییگنبدطال

 شهی که نم فیح  یول نجابمونمیخوادهمی_دلم م

  الیبود مثل ل  سیهاچشمشون خ شتربچهیب میوبعد ازحرم خارج شد دمیروبوس  حیچندبارضر بابغض
 کیحرکت کرد بعداز  نیکه ماش میشد  نیبا غم سوارماش میخودمون بود یاهرکدوم توحال وهو

  بیوبه ترت  م یشد ادهیهمه پ ستادی قم ا یمخصوص سوغات یفروشگاه خوراک  هی یجلو یساعت رانندگ
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و  به طرف فروشنده رفتم چهارتابسته سوهان خوب وبزرگ برداشتم گز اصل  میواردفروسگاه شد
برش   عیمردونه سر ح یتسب هی دنیه اشون روحساب کردم که بادکه دوست داشتم هم  ییها یخوراک 
  حی قشنگ بود اونقدرکه خودم عاشقش شدم تسب یل یخ  یمشک  زیر یبادونه ها  حیتسب هیداشتم 

 دم یواسه دل خودم خر ینطور یوهم نیانداختم ا فمیروتوک  حی تسل دمیروهم خر

     دمیوتاخود تهران خواب  نیتوماش  میبرگشت

 دارشدم یازخواب ب الیل یباصدازدنا

 شو   ادهیپ میدیرسی _پر

هم  الیگرفتم ل لیدادم و ازجام بلندشدم اروم ااتوبوس خارج شدم وچمدونم روتحو سرتکون
 می وباهم به طرف خونه حرکت کرد  ستادیکنارم ا لشیبعدازگرفتن وسا

 خوب بود   یلیخ  یبود ول یکوتاه یل ی_سفرخ

 _اره واقعا 

 کردم و واردخونه شدم  یظخداحاف الیبه خونمون ازل دنیبارس 

 _سالم من اومدم 

 و بغلم کرد  رون ی دبییصدام ازاشپزخونه دو دنیباشن مامان

 خداچقدردلم برات تنگ شده بود ی،وا ی_خوش اومد

 ی شترمامان ی_من ب

 حرف دارم باهات   ی کنارم که کل  نیبش  ای_برو لباساتوعوض کن ب

 ی _باشه مامان

 ازاتاق خارج شدم رفتم کنارمامان وروکاناپه نشستم اتاقم شدم وبعدازعوض کردن لباسام وارد

 _خوش گذشت 
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 ازاونجادل بکنم  تونستمیسخته بود نم یلیموقع اومدن خ یبود ول   ی_عال

 چه خبر  گهیدخترم،خب د  فهممی_م

 شما  ی_سالمت

 ی ستی_فدات بشم من گرسنه ن

 خوابم یبعدم  رمی گیدوش م هی رم ی ه فقط خسته م م_ن

 نم کی_باشه موقع نهارصدات م

 بخوابم  خوامیفقط م ستمی_نه گرسنه ن

 _باشه 

ساعته اب سرد گرفتم ازحمام خارج    میدوش ن هیبلندشدم به طرف حمام رفتم واردحمام شدم و  ازجام
  هوشی وب دمیروتخت درازکش  ووارد اتاقم شدم خسته دمیشدم ولباسام روکه اماده کرده بودم پوش 

 د یروبوس میشونیازکردم که باباپتوموهام اروم چشمام روب یشدم باحس نوازش دست

 عشق بابا  یدی_خوب خواب 

 _اهوم ،دلم برات تنگ شده بود بابا 

  یبهم زنگ نزد نی_واسه هم

 چقدر دوست دارم یدونی رفت بابا توکه م ادمی_

 مامان  شی پ میپاشو بر گهیخب د لهیدونم،خیدخترکم م دونمی_م

 _باشه  

 سرم بستم  یوباال  دمیدرو برس کش شده بو  باخشکی بلندشدم وموهام روکه تقر  ازجام

 هیکه مامان با  میکاناپه نشست  یرو  میرفت ییرایتودست بابا ازاتاق خارج شدم وبه طرف پذ دست
 کنارمون نشست   یخونگ یشکالت  کیقهوه وک یبافنجونا ینیس
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 زدلمی عز یدی_خوب خواب 

 ی _اره مامان 

 ی _خداروشکر،بخور که نهارم نخورد

مزه تلخ   خوردمی تلخ تلخ قهوه ام روم شهیکردم مثله هم  کیرو به لبم نزردادم وفنجون قهوه ا سرتکون
  کمیقهوه وک بیترت نیروتودهنم گذاشتم وبه هم کیبرش ازک هی دادیم  یخوب ی ل یقهوه بهم ارامش خ
 هام روندادم به مامان ازجام بلندشدم که مامان لب زد  یاومد سوغات ادمیروخوردم که تازه 

 ارم ی برات ببگو  یخوای م یز ی_کجا چ 

 گردمیلحظه االن برم هی_

 ییها هیوهد  یخوراک   یها ینگفت به طرف اتاقم رفتم وارد اتاقم شدم و سوغات یز ی دادوچ سرتکون
پراز اتاق خارج شدم به طرفشون رفتم و کنارشون  یوبادستاکه براشون گرفته بودم رو برداشتم 

 دم یزچیم یکه گرفته بودم رو رو ینشستم سوهان وگز هرچ

 دم یکه ازاونجا خر ییها یسوغات  نامی_ا

 _دستت دردنکنه دخترم

 هنوزمونده  یاصل یها ی_سوغات

 کادوش روبه طرفش گرفتم  جعبه

 شماست  یبرا نی_ا

 کردوجعبه اروازم گرفت  بالبخندنگام

 ی الزم نبودزحمت بکش ی_دستت دردنکنه دخترم ول

 شماست    یراازمن ب یادگار ی هیکوچولو و هیهد هی نیباباجونم ا  ی_چه زحمت

 _قربونت برم قشنگم 
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 چشمک زدم و کادومامان روهم به طرفش گرفتم بالبخندبهش

 شماست  یبرا نمیجونم ا  دمامانیی_بفرما

 نه فدات شه مامان _دست گل دخترم دردنک

 اد یخوشتون ب  دوارمی_خدانکنه ام

 ادی_معلومه که خوشمون م

برجسته   یروکه گال   یصورت یرشده طوسساتن کا یروسر   عیسر یل یروبازکردن مامان خ هردوکادوشون
 داشت سرش کرد  یقشنگ  یلیخ

 قشنگه دستت دردنکنه  یل یخ ی_وا

 _خداروشکرکه خوشتون اومد

 به کادوش نگاه کرد  باباهم

 طونیش  یدونیباباتوم قهی_خوب سل

   دونمیباباموم قهی_معلومه که سب

 قشنگه ممنون دخترم  یل ی_خ

 ناقابله مبارکتون باشه  یل ی_خ

 وهان روبازکردمس درجعبه

 د یی_بفرما

  نیریاز سوهان روتودهنم گذاشتم مزه ش کهیت هیازسوهان روبرداشتن منم  کهی ت هی هردوبالبخند
خوشمزه بود  یوا شدیهم به وضوح حس م یکره محل یبو  دیچیوخوش طعم سوهان تودهنم پ

 که لب زدم   نطوریمبرداشتم مامان وباباهم ه گهید یکیتودهنم اب شد واقعا حرف نداشت بازم  عیسر

 که خودم دم کنم   خوادی خوش طعم م یچا هیسوهان  نی_ا
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دم  یرب چا  هی ادبعدی رو پراب کردم و گذاشتم جوش ب یندشدم وارد اشپزخونه شدم کتر بل  ازجام
وازاشپزخونه خارج شدم کنارشون   ختم یخوش رنگ رور یچا  وانیباسه تا ل  قهیکردم باالخره بعدپنج دق

م یچا وانی رو روبه روشون گرفتم که هردوبالبخندبرداشتن وسطشون نشستم ول یچا ی نیوس ستادمیا
مختلف خوردم که   یزای کردمشروع کردم به خوردن اونقدر سوهان وگز وچ کیرو برداشتم وبه لبم نزد 

 بابا بهم نگاه کرد   رشدمیس

 رون ی ب میشام بر  دامشبی_خب موافق

 یی _بابا

 _جان بابا 

 رستوران خودت  می_بر

 یچ گهیچشمم د ی_به رو

 یی _عاشقتم بابا

 م یبرو اماده شو که بر  شتری_من ب

 _باشه 

  ختمیتواتاقم اتومو روبه برق زدم وکل موهام رو لخت لخت کردم وبازدورم ر دمیی بلندشدم و دو  ازجام
پشت   یفیظر یکرم ضدافتاب به صورتم زدم خط چشم مدل گربه ا کمیکردم   شیشروع کردم به ارا

 رژروبه گونه هام زدم  یبه موژهام زدم رژگونه کمرنگ اجر   یبه اندازه کافرو  ملیر دمیچشمم کش
  یبلندم روکه دکمه داشت روباشلوارجذب مشک یدمشکیروبه لبام زدم مانتو سف عمیمات ما یگوشت
رو ازادروموهام    دمیدحریخوشگل بود شال سف یل یمانتوم از دوطرف زانوم چاک داشت وخ دمیپوش

که پنج سانت پاشنه داشت رو برداشتم  میوکفش چرم مدل عروسک فیفتم کانداختم باعطرم دوش گر
 روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم   میشگو

تنش کرده بود مامان هم مانتو   یخوش دوخت وخوب  یل یرنگ خ یر ی بابا که کت شلوار ش دنیباد
جاشون از دنمیکنارش نشسته بودباد یمیرنگ ومالهم شی با شال همرنگ وارا یرنگ  یر ی بلندش

 میبابابه طرف رستوران حرکت کردبعدن میباباشد نیسوارماش میبلندشدن وباهم از خونه خارج شد
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 میشد ادهیپ  نیروپارک کرد ازماش  ن ی شد وماش یاختصاص  نگی به رستوران بابا واردپارک میدیساعت رس
دطبقه فوق العاده جذاب که چن یرستوران بزرگ بانما هی میسنگ فرش کرده اش شد اطیو وارد ح 
که  دیاونباالرود  شدیم نییپا  نیبود ومشخص بود ازا یا شهیش  شیودرون   یرونیب  یکل  یبودونما

ازتک پله   کردنی نگاه م نییاوقات به پا یگاه زانشونیکه غرق لدت وصحبت باد عز   یپرازادم یزایم
  یسکم  ونیوپاپ دیسف  راهنیباپ  یوشلوارمشک یمشک قهیکه دوتا خدمه مرد که جل باالرفتم یورود

 تنشون بود بااحترام لب زدن

 د ییبفرما  نیخوش اومد یل ی_خ

هم وجودنداشت به خواسته من  یزخال یم هی شهیمثله هم میهمراه مامان بابا وارد رستوران شد به
به طرفش رفتم    عیکنار پنجره سر یزهایازم  یکی به جز زهاپربود ی بازم همه م می طبقه اخر رستوران رفت 

  زبزرگیم هیهم روبه روش بود و یمبل چرم دونفره مشک هینشستم  مبل دونفره چرم قرمز یورو
  یک یبود بااومدن  زیم با سه تا گل رز قرمز وسط  ستالیگلدون گر هیوسطش بود  یا شهیش
  دنیپوشی جور لباس م هیبود کل کارکنا دهیلباس پدش  یقبل  یها که مثل همون دوتا شخدمتیازپ

 نگاهش کردم 

 ارم یبراتون ب نیدار  لیم  یچ نیخوش اومد یل یخ  یلیخ  سی _رئ

 مامان اشاره کرد   بابابه

 _اول همسرم 

 بامخلفات رو داد یبالبخند سفارش مرغ سوخار  مامان

 د یدار لیم  یشما چ سی _خب رئ

 _دخترم 

 لب زدم  بالبخند

 بادلستر وساالدفصل کی_است

 _منم چنجه مخصوص بامخلفات 
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 _چشم

روکنارم گذاشتم که   یاهاشون گرفتم گوشب  یسلف هیروروشن کردم و   میخدمت گوش  شیپ  بارفتن
 یظروف رو یصدا دنیپخش شد چشمام روبستم وغرق شدم تواهنگ که باشن یکالم یاهنگ ب

عکس ازش   هیکردم قبل ازشروع کردن غذا زنگاهیم یخوشمزه رو  یروبازکردم وبه غذاها  زچشمامیم
 کامنت گذاشتم  رشی وز کردمگرفتم وعکساروپست 

 د یرستوران توح زمیارپدرمادرعزشب فوق العاده کن  هی_

اروم ازغذاخوردن دست   ینگاه ین یکه باحس سنگ میمشغول خوردن شدروکنارگذاشتم و  یگوش
  یاب یپوست باچشما  دیسف یکل یپسر ه  هیکردم  کردنگاهیکه نگاهم م یبه کس  یرچشمی وز دمیکش

ومشغول خوردن  خودم ر کنهینگاهم م ینجور یپرپشت ازطرز نگاهش کالفه شدم چراا یمشک یوموها
خدمت منتظرنگاهش    شیخوردن نداشتم که بااومدن پ یبرا ییاشتها گهید ماا دادمیغذانشون م

 که لب زد  میکرد

   سی _رئ

 ولب زد  دیازغذاخوردن دست کش بابا

 شده  ی_چ

 اومده دیبراش دعوت نامه فرستاد ایتالیکه ازا ی_همون سراشپز 

 گفت  یبا خوشحال   بابا

 _االن کجاست 

   دینگاه کن زیاون م_به 

 همون پسره شوکه شدم که بابا ازجاش بلندشدوروبه مالب زد  دنیکه اشاره کردنگاه کردم باد  ییجا به

 نجا یا ارمشینداره که ب ی_اشکال

 بالبخندسرتکون داد  مامان
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 ارش ی_معلومه که نه ب

همون  به طرف  شخدمت یمامان تکون دادم که بابابه همراه همون پ دحرفییاجبارمنم سرموبه تا  به
گفت که اونم ازجاش بلندشد وبا بابادست داد باهم به طرف مااومدن که به  ی چ  دونمیپسر رفت نم

 ستادنی که کنارمون ا میاحترام اوناازجامون بلندشد

 رستوران ما  دیجان سراشپز جد  ایبرد  کنمی م ی_معرف

 لب زد شیشگیمه  ییبا خوش رو مامان

 م یباهم داشته باش  یخوب  یهمکار  دوارمیمجان ا  ای باهات خوشبختم برد ییازاشنا یل ی_خ

 نگاه کردم که بالبخند سرتکون داد  ایچهره برد به

 کنم دروبراوردهیکه ازم انتظاردار یز یبتونم اون چ دوارمیام نی_همچن 

 دونمی استرس داشتم نم  دنشیدواقعا از نکهیخونسردنگاهش کردم باا یل یمن نگاه کرد که خ  به
 اد یز یل یاونم خ دمیترسیازش م یچراول

 لب زدم  یظاهر  یباخونسرد

 باهاتون خوشبختم  یی_ازاشنا

انزجاربهم   ومدحسینگاهم کردکه باعث شد دستام مشت شه ازنگاهش اصال خوشم ن یجورخاص  هی
 لب زد  یدست دادامااون با لبخند مردونه ا

 بانو  نی_همچن 

بابا دستش روپشت    پررو مردشور توبانوگفتنت روببره شش یدادم ا نیروازطرز حرف زدنش چ دماغم
که بابا سفارش   میکمر اون چندش گذشت ورومبل کنارخودش نشوند منومامان هم کنار هم نشست

 روداد  بی دوس ونیدوتا قل

 قایانگلم دق نیچرخدار گذاشت وازم فاصله گرفت ا ین یس  ینصفه شام رو تو  یدمت ظرفاخ شیپ
کردم   یبهش نداشتم سع  یحس خوب چیاول ه نیازهم یچرا ول دونمیمن نشسته بود نم یروبه رو

 بابالب زد خوردکهیاش مثله خوره مغزموم رهیخونسردباشم وارامش خودم وحفظ کنم امنگاه خ
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 یشیمشغول م  یجان ازک ای_خب برد

 د ی_هروقت شما بگ

 دم یسفارش رومن م نیاالن چطوره البته اول نی_ازهم

 نگاه کردم  می به من انداخت که اخمو به گوش ینگاه مین

 دیدار لیم  یا خب چ_حتم

 لب زد  مامان

 پاستا  هیشما معروفه  یاما چون پاستاها می_تازه شام خورد

 جات ی سبز

 من نگاه کردولب زد  به

 د یدار لیم ی_شماچ 

  کردمیکه کنترلش م یتیکه االن الزم دارم گم کردن  گورخودته اما باعصبان  یز یبگم تنهاچ  خواستمیم
 لب زدم 

 گو یم ی_پاستا

 _وشما 

 مرغ  ی_منم پاستا

 دادوازمون جداشد به طرف اشپزخونه مخصوص رستوران رفت که بابالب زد بالبخندسرتکون

 افوقیافتتاح کنم برد یزود نیهم به هم گهیرستوران د هیدیبا رهیشمون ده برابرباالم _مطمئنم فرو
 العاده است

 لب زد ییذوق نگاهش کردم که بابا باخوش رو یب

 ی ار یم مانیارش اتوهم به ک ی_بذاردست پختش روبچش
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گذاشت    زی م یرو  ریچشم گ ناتیطرفمون اومد سه تا بشقاب باتزئ ابهیاجبارسرتکون دادم که برد به
 هیچنگالم رو فروکردم توپاستاد  لی م یب  میوخودش هم کنارمون نشست بهمون اشاره کردکه شروع کن

 هخوش طعم که من ک  مقدارپاستا تودهنم گذاشتم مزه اش حرف نداشت واقعا خوش طعم بود اونقدر
 دم یاستاروبخورم اما با حس زل زدنش ازخوردن دست کشکل پ خواستمی تازه شام خوردم م

 _چطوربود 

 زدم ولب زدم کیلبخندکوچ  هیتنها  یبگم فوق العاده بود ول خواستمیم

 _خوب بود ممنون

که به   گرگ هی یبود مثل چشما یجورخاص  هیسرتکون داد وتوچشمام زل زد چشماش  بالبخندبرام
  خواستیدلم م دمیشد وترس ی ازطرز نگاه کردنش ته دلم خال کردیبهم نگاه م کنهی طعمه اش نگاه م

نه پدرمادرم   الباشهیجنس محبتاش مثل کامران به ل یک ی  کردمیم هیاالن کنارم بود که بهش تک  یکی
به  شهیرونم   زایچ یکه کمبودعاطفه ندارم اما بعض کننیپدرمادرم اونقدربهم محبت م  درسته

 ح ی قب حهی قب  ستیواقعا درست ن  زایچ  یگفتن بعض یحت باشپدرمادرگفت هرچقدر که باپدرمادرت را

باشه که بپرسه   میروگوش   امیپ هیاالن  خواستیروبازکردم دلم م  میگوش لیدل  یازش گرفتم وب  چشم
کردم که  غرق  یمجاز  یایخودمو تودن ومدیوم  رفتیکه تو ذهنم م  ییکالفه از فکرا یکنیکارم ی چ ییکجا

 گفت که بابا   میشد  نیو سوارماش میخونه به سرعت از رستوران خارج شد  میباالخره بابا گفت بر

   هیخوب وباادب  یلیاز دوستامه مثل چشمم بهش اعتماد دارم پسرخ  یکی اپسری_برد

 اون گرگ خوبه واقعا  یکجا

حرف   یخونه ب میدیرس  ساعت میحرکت کردبعدن   نیدادم که ماش هینگفتم وسرم رو به پنجره تک یز یچ
چشمام   دمیبه اتاقم رفتم لباسم روعوض کردم وروتخت درازکش  ریشب بخ  هیوارد خونه شدم وبا

 دم یروبستم وخواب

 *مهراب*

درب  یجلو  دیرزخر  دیدسته گل بزرگ قرمز وسف هیدنبالش شهاب براش  میباشهاب رفت میمر بااومدن
  یجزء نفرات اول میکه باالخره اومد مر میدوس شروپارک کردم ومنتظراومدن اتوب  نیمدرسه ماش
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  متوبغل شهاب اخما  دیسمتش که با ذوق پر میورفت میخارج شد  نیاومد ازماش  نییبودکه ازاتوبوس پا 
 کرد   شدیهم نم شیکار یول  ومدیمن اصال خوشم ن یکارش جلو نیرفت توهم ازا

 ن یتوماش می_بر

  تی باعصبان نی نشستن توماش  عیکردن وسر یرو ادهیز  دنیکه هردوشون فهم  نوگفتمیا یاونقدرجد
حرف واردخونه   یخونه ب  میدیکه باالخره رس زدیحرف نم   چکسیپشت فرمون نشستم وحرکت کردم ه 

رفت تواتاقش لباس عوض کنه منم باهمون لباسا رو مبل نشستم که مامان اومد کنارم   میمر میشد
 نشست 

 ن مهراب جا ی_خسته نباش

 _ممنون مامان 

 مه_چرااخمات توه 

 ست ین  یزمهمی_چ

 شدهی_چ

 هنوز  یبگو درسته خونواده ها حرف زدن ونامزدن ول می_به مر

 میمحرم شن هرغلط  رهی جشن عقد براشون بگ هیماچ وبغال هنوزم گناه به بابابگو  نیپس ا عقدنکردن
 شمی نم  یبکنن انقدر عصب

  نمیبب کنمیمطرح م مسئله اروباپدرت  نیحق باتوئه امشب ا خوامی مهراب من ازت معذرت م ی_واا
 گهیم یاون چ

 د یبخوابم لطفا واسه شام صدام نکن رمیخب منم م لهی_خ

 برو   زمیعز _باشه 

  یبطر  دمی برداشتم و سرکش خچالیابم رواز یدادمو ازجام بلندشدم قبل از رفتن به اتاقم بطر  سرتکون
ارد اتاق شدم لباسم  و عیبه اتاقم سر  دنیبارسازاشپزخونه خارج شدم وبه طرف اتاقم رفتمبه دست 

 دنی شدم باد  جشی روبرداشتم وواردپ میگوش دمی تنه لخت روتخت درازکش میروعوض کردم بان 
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که باچادرگرفته بود دست روقلبم گذاشتم چقدرمعصوم ونازبود کالفه چشمام روبستم  ییعکسا
 بابا ازجام بلندشدم  یوبازکردم که باصدا

 می درت باهات صحبت کنمنوما میخوایم  ایب یدار ی_مهراب پسرم اگه ب 

وردن  رفتم که مامان وبابارومشغول خ  ییرای رومرتب کردم وازاتاق خارج شدم به طرف سالن پذ لباسم
 رنگ نشستم یمبل تک نفره مخمل قهوه ا یرو دمیقهوه د

 ی_سالم ،جانم باباکارم داشت

 شدهیبگو چ قیبهم گفت دق ییزایچ هیمادرت   هیچ هی_اره قض

 ام انداختم  گهید یپا یپام رو بااخم

 ادی ن شی پ یماشرمندگ  یبرا وفتهیب نشونی ب  ی_بهتره زودترعقدکنن که حداقل اگه اتفاق

   دمیروم  بشیباشه ترت  هی_فکرخوب 

  یبه غذانداشتم باغذام باز  یلیم هم به جمعمون اضافه شد  میسرتکون دادم که موقع شام مر فقط
 بابا باعث شد زل بزنم بهش  یکه صدا کردمیم

 گرفتم  میتصم هین م می_مر

 _درچه مورد  

 _درمورد ازدواجت با شهاب 

 _خب  

 ن یکه بهم محرم ش  رمی جشن عقدبگ  هیماه برات  نی زود تااخرهم  یلیخ  خوامی_م

 _اخه بابا فعال زوده 

 م یزل زدم به مر بااخم

 یخوای مگه شهاب رونم الیل  یچ یعنی_
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 بابا  خوامش ی_معلومه که م

 ه ی_پس مشکلش چ

 خوام ینونمیمن فعال ا شمیشهاب وباهم بودنمون م  ریهمش درگ گهید می_اگه عقدکن 

 ی چ یعنی_

  نکهیا یعنی_

 حرفشو کامل کنه که بااخم لب زدم  خواست

ودوستاباشن فقط    لیهمه فام ستین  ازمیخونده بشه ن نتونی ب تی محرم غهیص  هی دی_پس حداقل با
 ن یعقدکن نیوبزرگترا تا بعد هروقت خواست یمی صم یدوستا

 افقم  _باشه مو

تاقم شدم وخودمو پرت  هم سرتکون دادکه ازجام بلندشدم وتشکر کردم وبه طرف اتاقم رفتم وارد ا بابا
 کردم رو تخت 

 * زادی*پر

ادم چندش اخمام   هیکه با قرارگرفتن  البودمیوتست زدن کنارل   ستیمشغول خوندن کتاب ز تومدرسه
 رفت توهم که بالبخند لب زد

 جون  زادی پر ی_خوب 

 هش کردم نگا باحرص

 _ممنون 

 گرفت  الی به طرفمون منول  یبنفش رنگ  یعروس کارت

 ن یایب حتما  شمی_خوشحال م

 دادکه به من زل زدوگفت  السرتکونیرو به اجبارازش گرفتم ل کارت
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 یومدیاز حسادت ن  کنمی فکرم یایاگه ن زادجونی پر ای_حتماب

 ومخش لب زد جلومو گرفت بااون لبخندر الی مشت شد خواستم برم طرفش که ل دستام

 نره ها   ادتی،مخصوصا تو نمتونیبی _پنجشنبه م

گفت من   یبه من چ   یعوض نیا یچ یعن ی دمیبا حرص دست توموهام کردم وموهام روکش  بارفتنش
 مینشست ن یدستمو گرفتوروزم الی االغ حسادت کنم ازحرص درحال انفجاربودم که ل نیا یبه چ قایدق

 گه یگفت د یچ هی بابابازم  الی خیب  ی_پر 

 انداخت  نییکردم که سرش روپا  النگاهیبه ل چنان

 اون حسادت کنم هاننن  یبه چ قامنی دق یچ یعنی_

 ها   یکن یخب االن سکته م لهی_خ

 ی ای م یتوچ  امیتحفه هم که شده حتمام نی ا یکم کردن رو ی_برا

  میری _اره منوتو باکامران م

 دم ولب زدم ز یاسمش که اول نوشته شده بود پوزخند دنیروبازکردم باد کارت

 بااون ازدواج کنه  خوادیم ی_کدوم خر 

 ره ی گیبله برونش وداره جشن م یعنی ینوشته جشن نامزد ی_پر 

 ستم یاون ن یشه من که حسودزندگ شاالخوشبختیا ی_به سالمت

 کردیم نش یتوبودنفر یجا یهرک یبدشونخواست چوقتیه یول  ی_برعکس ظاهرت که ازش متنفر 

 بدبخت شه  خوادینمدلم  یول  ادیمن ازش بدم م  شهیدرست نم   یز ی کردن چ نی _بانفر

 که لب زدم  میو از مدرسه خارج شد میزنگ کوله هامون رو برداشت دنیباشن 

 ال ی_ل
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 _جونم 

 پارک ،منوتو  میبر اامشبی_ب

 _باشه ساعت چند 

 خوبه ۷_اومم ساعت 

 _خوبه 

 منتظرتم  عتی_پس ساعت هفت تو پارک طب

 _باشه  

 دنیخونه سوت وکور به طرف اشپزخونه رفتم که باد دنی ه شدم بادوواردخون می کرد یخداحافظ  ازهم
 برگه اروبرداشتم   خچالی یبرگه رو هی

 خط مامانم بود  دست

 خونه مادرجونت    ایغذاتوگرم کن بخور بعدب  خچالیخونه از یجان اومد  ی_سالم پر 

نه  ازاشپزخو عیربرم س  دیخب به احترام مامان با ینداشتم ول یحوصله دورهم دم یکش یکالفه ا پووف
 تواتاقم لباسام روعوض کردم و برگشتم به اشپزخونه غدا روگرم   دمییخارج شدم ودو 

بابرنج شدم بعدازخوردن غذاظرفهاروجمع   یمشغول خوردن شام  ینشستم روصندل  دمیزروچی وم کردم
مع  اش ج  قهیکه بادوتابند  یقیقا قهی یسرخ اب  زی به طرف اتاق حرکت کردم وشم عیکردم وشستم سر

وحوله برداشتم ووارد   یبود باشلوار کتون جذب مشک یهاش مچ  نیخورده بود و است ونیوپاپ  شدیم
خوب خودمو شستم ازحمام   نکهیساعت اب سردگرفتم بعدازا  میودوش ن ستادمیا ردوشی شد ز  امحم

 دنیخارج شدم لباسام روتنم کردم وبرگشتم تواتاقم سشوارروبه برق زدم وشروع کردم به برس کش
موهام کامال خشک شد اتوموروبه برق زدم وهمه  قهیدق ستیخشک کردن موهام باسشوار بعداز ب و

سرکردم وشروع کردم به  یصورت   یجلوبازم روباشال مشک  یصورت  یموهام رو صاف کردم مانتو مشک
  دمیپشت چشمام کش  یفیکردن کرم ضدافتاب رنگ پوستم رو به صورتم زدم خط چشم ظر شیارا
  عیپررنگ مات ما  یکمرنگ به گونه هام زدم و دراخر رژ صورت یوژه هام زدم گونه صورتبه م  ملیر کمی

روبرداشتم ازاتاقم خارج شدم کفش پاشنه پنج   میوگوش فیدم باعطرم دوش گرفتم کیروبه لبام کش 
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به طرف خونه مادرجونم که سه تا کوچه  ادهیازخونه خارج شدم وپ دمی رو پوش میمشک  یسانت
هانگاه کردم روبه   ین یری ش نیتری شدم به و  یفروش ینیر ی حرکت کردم سرراه واردش  بامافاصله داشت
 فروشنده لب زدم 

   یرولت ونون خامه ا  لوی_دوک

و   یشده بود با رولت صورت   نیتزئ یبود روش توت عرنگ ییرولت که کاکائو یها  ین یریش  سید یرو
  ینیری جعبه ش  دیروچ  ینیری اد و شاشاره کردم که سرتکون د ینون خامه ا نطوری وهم یافه ارولت نسک

 گذاشت وبست   زیم یرو رو

 د یی_بفرما

 شه ی_چقدرم

 تومن80_قابل شمارونداره  

  یفروش ین ی ریاز ش  ین یری دادم وکارت عابربانکم رو بهش دادم وبعداز پرداخت پول باجعبه ش سرتکون
  کیکوچ  ییالیبه خونه و دمیرس  قهیدق ستیخارج شدم و به طرف خونه مادرجون رفتم بعداز ب

 دم ینازش روشن یمادرجون زنگ خونه ارو فشردم که صدا

 هی_ک

 _منم مادرجون 

 زدلم ی توعز  ای_ب

  اطیازح  عیسر یحوض کوچولو اب هیبا یکوچولو ده متر  اطیح هیباز شد وارد خونه شدم  درخونه
غلش  باورودم منو توب  دمیگذشتم کفشام رودراوردم ووارد خونه مادرجون شدم که مادرجون رومنتظرد

 گرفت 

 مادر یخوش اومد  زمی _سالم عز

 _سالم مادرجون ممنون

 گرد   نکیوع  یمادربزرگ تپل وخشگل باچادر گل گل هیواز بغلش دراومدم  دمیگردو تپلش روبوس گونه
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 کاردارم باهات  ی که کل ایتو برولباستو عوض کن ب   ای_ب

 _چشم

 رودادم دستش ین یری ش جعبه

 _ناقابله

 برم  دمیدختر فهم  ی_فدا

 خدانکنه مادرجون _

چوب  زونی شدم مانتو وشالم رو دراوردم و او  امرزیوارد اتاق کوچولو مادرجون واقاجون خداب بالبخند
حرکت کردم ورومبل    کیکوچ ییرا یوازاتاق خارج شدم به طرف پذ ختمی کردم موهام رو دورم ر  یلباس
 کرم رنگ نشستم که مامان هم کنارم نشست  یراحت

 ی _سالم مامان 

 زم یعز  یسته نباش _سالم خ

 _ممنون 

 یتوعاشق اش رشته ا  دونهیچون م یای_مادرجون اش رشته درست کرده گفت توهم حتما ب 

 _قربون مامان جون برم من

   مانزمای _خدانکنه عز

 دعوتن  ایک گهی_خب د

 هات  یی_خاله هات ودا

 رفت توهم  اخمام

 من حوصله اون  یاوردیکاسه اش برام م  هی _مامان کاش خودت 

   ششیوندارم ا سولماز
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 مامانشو ندارم  یگرفتنا افهی منم حوصله ق  ای نگ یز یخب چ لهی_خ

 _پووف باشه 

 وانیکه بهم شربت داد ل میوساکت شد میلبخندزد دمشک یشربت ب  ینیمامان بزرگ باس بااومدن
 دم ینفس سرکش  هیشربت روبرداشتم و

 کنارمون نشست  که

 ی _اروم دختر خفه شد

 دنشهیکشسر  نیبه هم فشی_نه مادرجون ک 

 _ازدست تو  

کردم به حرف زدن وخندوندن مامان ومامان جون که اف اف به صدادراومد مادرجون ازجاش   شروع
کردم   یسع میافه ا ییسولماز دختردا دنیزود همه اومدن باد یل یبلندشد وبه طرف اف اف رفت وخ

  مکرد یالم واحوال پرسس یها دست دادم به گرم ییاخم نکنم ازجام به همراه مامان بلندشدم بازن دا
بغلش و بوسش    دمیدوست داشتم پر یل یاروخ کهیباخاله کوچ دیهارس  ییباالخره نوبت به زن دا که

ناز  هی شهی کردم سولماز مثل هم  ی سردسالم احوالپرس  یل یکردم بعدازاون بامادرسولمازدست دادم وخ 
 مهدستام مشت شد کال ه نشست ازحرص  ییبامامانم دست هم ندادوکنارزندا  یسالم کردحت هیکردو
 هست که بره رومخ من اه یک یاج

 بهش نگاه کنم   یباعث شد عصب یی زندا یکردم که صدا  یروروشن کردم وخودمومشغول گوش میگوش

   هی،خبر زادجونی _پر

 لب زدم  بااخم

 جون یی زندا ی_مثال چه خبر 

 یفوضولم با اخما ییامازندا دیزخندیزریخندش گرفت ور کهی جون روگفتم که خاله کوچ ییزندا یجور 
 توهم رفته لب زد

 ه ییدخبرایشا ادگفتمیدرنم  ی_اخه اصال سرت ازگوش 
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 اون پام انداختم لب زدم  یپام رو رو لکسیر

نگاه کردن بهش خودموسرگرم   ی به جا کنمی م یسع ادی کنارم باشه که ازش خوشم ن  یکس  ی_کال وقت
 کنم  گهیکارد هی

اروم   یل یداروم سرتکون دادن به مامان نگاه کردم که خ خنوفقط بالب هیمنظورم باک دونستنیم همه
 وبالبخند نشسته بود

 اف اف بلندشد  یزدم که بازصدا ییبهم چشم غره رفت که لبخندکوچولو تی باعصبان ییزندا

 روبه من لب زد  مادرجون

   یدروبازکن  یر ی جان مادر م ی_پر 

 لب زدم  یبلندشدم وبا مهربون  ازجام

 چشمم یده ،به روکه ن هی_شماجون بخواه ک

 گوشم گذاشتم یرو رو یطرف اف اف رفتم وگوش به

 هی_ک 

 درو  ی کنیبازم زادی _سالم  پر

 سرجام که وارد شد نمیخونه ارو بازکردم خواستم برم بش یدکمه اف اف روزدم ودرب ورود عیسر

  یقلم  ینیمردونه وب  یوهاابر  یدرشت قهوه ا یوچشما یپسر با پوست گندم  هینگاه کردم   بهش
  عیاومد قدبلند وچهارشونه سر یکه بهش م  یشیلخت وته ر ییخرما یموها یقلوه ا یومردونه لبا

 چشم ازش گرفتم وبه اجبار لب زدم 

 ی_سالم خوش اومد

 ی _ممنون ،خوب

 ستم یبدن ی_ا
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 شده  یز ی_چ

 تو   ای_نه ب

 سالم بلند واردجمعمون شد   هیسرعت ازش فاصله گرفتم وسرجام نشستم که با  به

 _سالم

 خاله ی_سالم خوش اومد

 بهش خوش امد گفتن که کنار مادروخواهرش نشست  همه

 مادرجون روبه همه لب زد  که

 دی نیبش  اطیتوح  ن یای_ب

 رانداز یز دنیرفتم که باد اطی ازجام بلندشدم وبه طرف ح عیسر

نشستم وکاسه بزرگ    عیبزرگ آش سر یو کاسه ها یصورت  زی ر یباطرح گال د یشده وسفره سف پهن
  نی هم باالخره اومدن مامان کنارم نشست سولماز وارم  هیروپراز اش کردم که مامان وبق میراش خو 

رواشم رو    یحساب نکهیکرده وکشک بعدازا ازسرخیاشم با نعناع و پ نیهم کنارهم شروع کردم به تزئ 
من پشت سرهم  یعکس ازکاسه اشم گرفتم ومشغول خوردن اش شدم داغ بود ول  هیکردم  نیتزئ 

لب   شیشگیگه سولماز با حالت مسخره وارهم ذاشتمیوتودهنم م  کردمی وپرازاش خوشمزه مقاشقم ر
 زد 

 _اروم همه اش مال توئه 

 رواروم اوردم باالزل زدم توصورتش  سرم

   یسخت دار  میاخه رژ یاش بخور  یتون  ینداره توبه فکر خودت باش ،اومم فکرکنم نم  ی_به تو ربط 

 بهش اشاره کردم بادستم

ازم  میری هرجام یغذابخور ابرومون برد یسرهم فکرنکنم به پنجاه هم برس  ییلویچندک_اخه مگه 
 مگه  ستیخوب ن  تییوضع دا جونی پر  پرسنیم
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  شدهیچرامگه چ گمیم منم

 دن یغذابهش نم میفکرکناخه دخترش  گنیم

چشم  نی لحظه باارم هیخواستم به خوردن ادامه بدم که  لکسی که ر کردی بهم نگاه م  تی باعصبان
جمع وجورش کردم باتموم   عیسر  یلحظه منم لبخندبزنم ول  هیچشم شدم لبخند رولبش باعث شد تو

زد  ردستمیکه ز  زمیخودم بر یداغبرا ازیشدن ظرف اشم دوباره ظرفمو پرازاش کردم خواستم از پ
  دمییرفت تندازجام بلندشدم ودو ش یداغ بود نفسم از داغ یلیکه خ  ییرودستم ازاونجا ختیر  ازداغیپ
باحرص برگشتم  قهیاب سردگرفتم بعدازچنددق ری روبازکردم ودستم روز  رکنارحوضی ه طرف حوض شب

 گفت  یحق به جانب افهیسرجام بهم نگاه کرد باق

 که  ختمی_ازقصدنر

 زدم  یعصب   لبخند

 زم یعز دونمی_م

همه از خوردن   بای که داشتم اروم سرجام نشستم ومشغول خوردن اش شدم تقر یبه نقشه ا بافکر
  یبرداشته بودن که من همچنان مشغول بودم بعدازخوردن کاسه چهارم اش از جام به سخت دست

 چیسر سولماز پام پ یالبلندشدم وکاسه بزرگ کشک رو برداشتم وخواستم ببرم داخل خونه که با
  یبا ناراحت دنیزد که هفت تا کوچه اونورترم صداش روشن غی روسرش چنان ج  ختیر  شکخوردکل ک

 لب زد   تیبااخم واعصبان   ییه نگاه کردم که زندابه هم یتظاهر 

 ی دست پاچلفت یکن ی کارمی_چ

 لب زدم  مظلوم

 شد  ییهوی_دست خودم نبود که  

 بگه که مادرجون لب زد  یز ی چ خواست

بعدشم از  نکارونکردهیازقصدا یکه پر  شهیدرست م  رهی گیدوش م رهینشده که سولمازاالن م یز ی_چ
 ست یبدترن   کهیدست پر یسوختگ
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بود تا   دهی باصورت سرخ شده به من نگاه کرد به مامان نگاه کردم که لبش رو به دندون کش ییزندا
نگاه کردم که  هیمشخص بود که خنده اش گرفته به بق اش افهیاما ازق رهیخنده اش روبگ یجلو
  میبراش چشمک زدم به گوش طنتی خندون نگاهم کردباش   یشدم که باچشما نی توچشم ارم هوچشمی

لباسام   دنیبعدازپوش   دمییبه طرف خونه دو  عیرب به هفت بود سر هیساعت  کردمنگاه 
 اطی کفشام رو پام کردم ورفتم توح  شمیدارایوتمد

 ی پر  یر ی_کجا م 

 پارک   رمیم الی _با ل

 _باشه مراقب خودت باش 

 فعال خدافظ  دیشامتون روبخور نیخوردم منتظرم نباش  رونیشام ب دی_چشم فقط شا

دست   ینیماش یبرا ابونیبعدش هم مامان جون رو ازخونه خارج شدم وسرخو  دمیمامان روبوس گونه
اروحساب   هیکرا دمیررسی تاخ قهیشدم ادرس روبه راننده گفتم که باده دق نی تکون دادم وسوارماش

چرا   نویکنارکامران اخمام رفت توهم ا الیل دنیشدم وارد پارک شدم که باد ادهی پ نیازماش  عیکردم سر
توهم رفته به طرفشون رفتم   یدلخوربااخما نیپارک نه که باا میایب  ییاربود دوتااورده باخودش قر

 بلندشدن  مکتیزرونا دنمیباد

 یرکرد یچراد ی_سالم پر 

 ی _سالم فکرنکنم تنهامونده باش

 انداخت کامران بالبخندنگام کرد  نییناراحت شدم که شرمنده سرش رو پا دیانگارفهم 

 _مزاحمتون شدم  

 م اجبارلبخندزد  به

 ینه باباچه مزاحمت  دیارداریاخت  هیچه حرف نی_ا

 دی انگارناراحت شد ی_ول

 ن یای شماهم ب  کردمی پارک فکرنم میای ب  یی_ناراحت نه،شوکه شدم اخه قرابود دوتا
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 دوست داشتم توجمعتون باشم   امیخواستم باهاتون ب  الی_من از ل

 هیامشب چ یخوب باشه ،خب برنامه تون برا میل ی_خ

   امیب  رمی بگ ونیبرم قل   دیداشته باش_خب اگه دوست 

  دونمی رونم   الیل می_من که پا

   ریکامران برو بگ  یول کشمی _من نم

 ارم ی ب رمیدبگیبگ نیخوایم یچ گهی_باشه خب د

   ییباچا اریب  بی_فقط دوس

 خوام ی_منم معجون م

 امیچشم االن م ی_به رو

که   راندازیرو ز  میونشست مین رو دراوردکرد کفشامو رنماروپهنیحص  راندازی ز الیفاصله گرفت که ل ازمون
 بااخم لب زدم 

 پارک نه  میای ب یی_قراربود دوتا

دوست دارم بدونم توباچه   گهیم ی دار  یات یدوست داره بدونه توچجور اخالق یل یکامران خ  ی_بخدا پر 
 ی قیرف  یکس

 خوبه میل یخ  ستین یدختربد یبهش بگ دی_با

 _اونکه صددرصد 

بزرگ   سهیوک  الیومعجون ل ی و قور   یچا ینیوس ونیلبخند قل شوکه برگشتم سمتش با باصداش
رومن    یکیدوتاشلنگ جداداشت   ون ینشست قل الیوخودش هم کنار ل  راندازگذاشتیز یرو رو یخوراک 

که صورتمم معلوم  یجور  رهیبگ  لمیف میاشاره کردم با گوش الیبه ل دنیبرداشتم وشروع کردم به کش
 دن یکامران هم شروع کردبه کش اوردمیدرم می ن یاز ب ودودحلقه حلقه  دمیکشی م ونیلباشه ق

 دنیکش ونی هردو دست ازقل دنی کش ونیقل قهیدق ستی ازم گرفت باالخره بعدب الیچندتاعکس هم ل
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 میبازکردم ومشغول خوردن شد ینمک  پسیچ هیبعدش هم  میباتوت خورد یوچا میبرداشت
 کامران گفت  هک میسه نفره گرفت یچندتاسلف 

 زادی _پر

 کردم  نگاهش

 _بله

 اونور  میبر م یگرفت میتصم  الی_منول

 نگاهشون کردم   بابهت

 _کدوم ور 

   کای_امر

 ی_واسه چ

 وکار   ی_واسه زندگ

 کرد هم کارکرد  یزندگ شهیم نجاهمی_خب ا

 شتر  یاونجاامکاناتش ب ی_اره ول

 نجاکنکوربدهیقرابود ا الی_ل

  الیتااون موقع ل کشهیسال طول م ک ینم رفتنمون رودرست ک  یتامن کارا نجاکنکوربدهی_االنم قراره هم
 نه یبی اش رو م جهینکورداده ونتک

 ی بر  یتوخودتم دوست دار  الی_ل

 _اهوم

 سرتکون دادم  بابغض

 الی ل یازقبل هماهنگ شده اس چرازودتر به من نگفت  ی_پس همه چ
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 _اخه

   رمیمن م گهیبه من چه خب د الیخ ی_ب

 دیخانوم ناراحت شد ی_پر 

  نیکوچکتر رسهیدستم بهتون نم دیا گهیکشورد هیتو دچونیفکرم نکن دیباش _نه فقط لطفا مراقبش 
 رانی ا ارمشیاونجا وم امیم نمیازش بب  یغم

 _چشم

 من رفتم خدافظ گهی_خب د

 زادی _پر

 لب زدم  یبادلخور 

   نمتیب ی_فردام

 یدوهای شدم بغضم ترک  نیفاصله گرفتم و بادووازپارک خارج شدم دربست گرفتم وسوارماش ازشون
درب خونه    یجلو دنیبارس  رهیواقعا م  یعنیبرن اونور  خوانیکه م نجاچشهیکردم چرا مگه ا هیگر یها

  هیاشدم اروم درب خونه اروبازکردم وب ادهیپ نی ازماش هیاشکام روپاک کردم وبعدازجساب کردن کرا
شد   ری رازاشکام روگونه ام س دمیوارد اتاقم شدم لباسام روعوض کردم وروتخت درازکش عی سالم بلندسر

کردم   یرو استور  دنمیکش ونیقل لمی روروشن کردم وف میقراره ازم جداشه بابغض گوش الیل شدیباورم نم 
  هیوگر داربودمیکردم تاخودصبح ب  هیروخاموش کردم بازم گر  یو عکسام رو هم پست کردم وگوش 

  یمااحس سراما ب دنهیکش ونیاول فکرکردم به خاطر قل  سوزهیگلوم به شدت م   کردمی حس م کردمیم
برم مدرسه  د یبهم خبردادکه با میسرماخوردم االرم گوش دمیگرگرفتن تنم فهم  قهی وبعدازچنددق یدیشد
  یز یشد خواست چ اقمساعت مامان واردات میاونقدر حالم بدبودکه نتونستم ازجام بلندشم بعدازن یول

 گذاشت ولب زد  میشون یدست رو پ یبانگران  دطرفمییصورتم دو دنیبگه که باد

 تو ؟؟؟خاک برسرم  یچراانقدر داغ یی_وا

 یسرماخورد
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 به خانوم کشاورز  یزنیبرم مدرسه زنگ م  تونمی_خدانکنه مامان خوبم فقط امروزنم

 مادرت   رهی مدرسه بم  یبر   ذارمیاره حتما من نم ی_دورت بگردم اله

 _عه مامان 

 هم فکرنکن  یچی_جان مامان ،توبخواب به ه

تب ولرز وسرماخوردن   نیا دونستمیشد خوب م یارج شداشکام جار سرتکون دادم که ازاتاق خ حالیب
 دمی شن شبیبود که د یبه خاطر غم حرف ییهوی

 خواب برد   عی سر ادیز  یحالیازب

 دمیداغ کنارم د ری ش وانیل هیچشمام روبازکردم که مامان رونگران با حالیتوموهام ب یدست باحس

 اره بخوابدوب روبخوری ش  نی_پاشو مادر پاشو صورتت روبشورا

طرفم   دییافتادم که مامان دو یرفت وداشتم م  جیازجام بلندشدم وچندقدم راه رفتم که سرم گ حالیب
که   ری وش زشدمی خ میوگرفت بهم کمک کرددست وصورتم روبشورم وبرگردم به اتاقم روتختم ن  ربغلمیوز

 دمیش بلندمبشد رو کم کم سرکششده بود بخاراز  یباعسل قاط

 یهوسرماخوردیاخه چرابرات   رمی_بخوربم 

 نبود ادکلفتی توپارک سردم شد اخه لباسم ز شبیفکرکنم د دونمی_نم

  ید یلباس گرم بپوش گوش نم  گمی_چقدربهت م 

 _مامان 

 _جانم 

 ی_به مدرسه خبرداد

 زدلمی _اره عز

 _ممنون 
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 هی_توفقط خوب شو برام کاف

 بخوابم خوادیدلم م نهی _سرم سنگ

 ب توبخواب خ رمیمن م  ی_بخواب بهترش 

 _چشم

  یساعت رو دنیاز خواب بلندشدم باد یچشمام بسته شد که با حس گرسنگ  اریاخت یمامان ب بارفتن
چشمام گردشد ساعت دوبود ومن خواب بودم اروم ازجام بلندشدم وازاتاق خارج شدم به طرف   وارید

 شمیاومدپ  عیسر دنیاشپزخوته رفتم که مامان باد

 ی خوایم یز ی _جانم چ

 _گرسنه ام مامان 

 ارم یبرات غذاب نی بش  زدلمیعز نی_قربون شکمت برم من بش

 کاسه بزرگ سوپ جو برام اورد  هی نشستم که  یروصندل

 _بخور دخترم 

 دادم ومشغول خوردن شدم بعدازخوردن غذامامان نگاهم کردوگفت  سرتکون

 دکتر  میبر دی _پاشو دخترم پاشو با

 شمی خوب م  ستی_الزم ن

 دکتر  میپاشو بر گمیم شمیخوب م  یچ یعنی_

 خب  لهی_خ

مطب دکتر بعدازسه نفرنوبت من شدبه همراه مامان وارد   میهمراه مامان رفت  دهیاجبار لباس پوش به
 وسالم کردم  میاتاق دکترشد

 _سالم دکتر 
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 مخصوص نشستم که لب زد یمهربون بود روصندل یلیمردتپلو مسن بود که خ هیدکتر

 دخترم  شدهی_چ

 زودترخوب شه کارکنمیچ  دیخدا با_دکتر دخترم بدجورسرماخورده تورو 

 ،دخترم دهنتوبازکن  هیسرماخوردگ هیکه  ستی ن  یزخاصی چ دیخب خانوم نگران نباش  لهی_خ

رو  الزم شروع کردبه نوشتن دا یها  یزبونم گذاشت بابررس یرو رو  یروبازکردم که چوب بستن دهنم
 نسخه دارو روبه مامان دادوگفت 

  دیهفته حتما بد هیوعسل تا رداغیبراش اب پرتغال تازه وش  و سروقت مصرف کنه دیکن هیته   ناروی_ا
 گرفته فیکه اب بدنش کم نشه چون انفوالنزا خف  دیبهش بد  نایجات مثل سوپ واش و ا عیما

 انهیبره مدرسه  تونهی_دکتر دخترم دانش اموزه م

 سم ینویروم  شیه روز مدرسه نره من گواه_بهتره تا س

 روبه مامان دادوگفت  یگواه

 د ینگران نباش شهیخوب خوب م گهیتاهفته د   دیکه گفتم روانجام بد ییزایچ نی_ا

 سهیک هی مطب داروهارو گرفت  کیمامان از داروخانه نزد میازدکترازمطب خارج شد باتشکرکردن
که مامان  دم یخونه من برگشتم تواتاقودرازکش میپراز قرص وشربت بعدهم بااژانس برگشت ی کیپالست
 لب زد 

 گردم یدارم توبخواب تامن برم دیخر  یسر  هی رم ی_من م

 _باشه مامان مراقب خودت باش 

 چشم بستم  عیسر حالی رفت ب  میشونیپ دنیدادوبعدازبوس  سرتکون

و ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم با سرعت   ارشدمدیباحس دردبدن ازخواب ب  دنیخواب  یکل بعداز
که   یا وهیوکمپوت ازهرم  کیوک  ری ش  د  یخر یها سهیاشپزخونه پراز ک  دمیوارد اشپزخونه شدم که د

   یبگ
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 وشلغم  نیری موشیو ل  پرتقال

 _مامان 

 سرعت به طرفم برگشت  به

 _جان مامان 

   کنهی _تمام تنم دردم

 ارم یبرات داروهاتوب   یروصندل  نیبرات بش رمی _بم

داروهام کنارم نشست بانگاه کردن به جعبه   سهیاب و ک وانیل هینشستم که مامان با  یروصندل
روشن    رروی گ وهیاب خوردم مامان ازجاش بلندشد و ابم  وانیروها چندتا ازقرص هارو برداشتم و بالدا

 وهیم اببزرگ  وانیل  هیکردو یرو باهم قاط  مویشد اب پرتغال ول   مویکرد مشغول اب گرفتن پرتغال ول
 بشقاب گذاشت وجلوم گذاشت  هیصبحانه پرتقال تو ک یبا ک

 _بخورمادر 

 ولب زد  دیروخوردم که مامان سرم روبوس  کیوک وهیاروم اب مدادم واروم  سرتکون

 برات شلغم بپزم  خوامی_م

 _نه مامان واقعا تحمل شلغم خوردن وندارم 

 ن یبب  لمیبده نه مزه بدبده،توهم پاشو برو ف  یبد یکه نه بو کنمی شلغم درست م ی_نگران نباش جور 

موردعالقه  لم یف دنی،روشن کردم مشغول دروtvدادم واروم ازاشپزخونه خارج شدم روکاناپه و سرتکون
شده بود  ی شلغم که داخلش خال  دنینگاه کردم باد جلوم گرفته شدبه محتوا ظرف  یام شدم که ظرف

 وپرشده بود ازعسل نگاه کردم 

 دهییمف یدرمان سرماخوردگ یبرا یل ی_بخورخ

 _چشم
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زه بود مزه عسل باعث  قاشق روپراز شغلم کردم وداخل دهنم گذاشتم برعکس تصورم خوشم  لیم یب
  نکیروداخل س  یدم وظرف خالوکل شلغم داخل ظرف روبخورم ازجام بلندش ادی شد ازطعمش خوشم ب 

 گذاشتم 

 _چطوربود 

 واقعا خوب بود  یداشت نه طعم بد  یبد ینه بو کردمی که فکرم یز ی_اومم برعکس چ 

 اد ی بهت گفتم خوشت م یدی_د

 ی _اهوم دستت دردنکنه مامان

 د یزنگ زد حالتوپرس الیل ی،راست _فدات بشم دخترکم

 گفت یم  ی_خب چ

،گفت ازت بپرسم   ومدهین نیداره واسه هم کیکوچ یسرماخوردگ  هیگفتم  ومدهی_گفت چرامدرسه ن
 انهی یا یم میمر یجشن نامزد

 لب زدم  بااخم

 رم ی _حتمام

 جشن عقد   یبر  گهیدوروز د یخوای بعدتوم  ستین ادخوبیدخترم حالت ز ی_پر 

 فکرکنه بهش حسادت کردم  خوامیباشم نم  دی که شده با ممیمر یردن روکم ک ی_مامان برا

 نگام کرد  بااخم مامان

 قا یدق یاون حسادت کن ی_به چ

 کنه یکه داره نامزدم کنمی بهش حسادت م کنهی_فکرم 

 تخته اش کمه ها  هیدختره واقعا  نی_ا

 چکس یبه ه  کنمی محسادت ن  گهید چکسیتابهش ثابت کنم که نه به اون نه ه دبرمیای ی_اهوم ول
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 یی بدم خشکشو ی پوشیکدوم لباستو م زمی_باشه عز

 بهتره   دکدومینظربد دیکمکم کن نیایلحظه م هی دونمی_اومم نم

 م یبر زمی _اره عز

هام   یدرب کمد لباسم روبازکردم دونه دونه لباس مجلس  میمامان روگرفتم وباهم وارد اتاقم شد دست
داشت   نی بود ونه است  یبود مدل عروسک  یکوتاه سرخ اب راهنی پ هیاز لباسام   یک ی دم یرو روتخت چ

بار واسه تولد  هیلباس رو فقط  نیلش کارشده بود به مامان لباس رونشون دادم انه بند وک
 مامان بالبخندگفت  دم یپوش  خودمیسالگ۱۷

 داشد یقشنگترش پ  یکی  دیشا میهارونگاه کن یبعد ی ،ول ادیبهت م  یلیلباس خ  نی_ا

  پوریو باالتنه اش باگ  پوربودی گ ناشیدنباله دار که است یمشک  یاس بلندماکسلب  هیدادم  سرتکون
 نازبود  یل یبود وخ یقیاش قا  قهیقشنگ کارشده بود  ینتیز یوسنگا

   دهیتورو خانوم وباوقار نشون م یل یخ نی_ا

 مشخص بود  نمیبود که خط س یکه خط مدلش طور  یکت دامن قرمزوتاپ مشک  گهیلباس د هی

 کنه یو جذاب م طونیوروش لباس ت نی_ا

 نشونش دادم که لب زد یک ی یک یارو هم  گهید یلباسا

   یتو بپوش  یبلندماکس رهنی _بهتره همون پ

 پوشمی_منم همون وانتخاب کرده بودم همونو م 

 سوال مامان هی

 _جان مامان 

 دم یسبرام مهمه که به خاطرش انقدر به خودم ر  یلی،دوست ندارم فکرکنه خ شگاهی_به نظرت برم ارا

خودت بوده نه   یبرا یهرچقدربه خودت برس یکه بپوش یه توهرچ باش ادتیدخترم  هیچه حرف نی_ا
 اون   یبرا



 استخاره عشق 

155 
 

 ر یوقت بگ شگاهی_پس مامان لطف کن برام ازارا

   زمی_باشه عز

 ی مامان ی_مرس

 ی اونجا قربد کمی یبتون  یاستراحت کن بهتر ش  کمی وجورکن   ناروجمعیخب ا لهی_خ

 _چشم

 دم یوروتخت درازکش دمیخارج شدمنم لباسام رومرتب تو کمدچ  از اتاق باخنده

 ساعت بعد باالخره گفت  کیصورتم بود  کاپیمشغول م شگرینشسته بودم وارا شگاهیارا یروصندل

 سراغ موهات  م یبر ستین  یمشکل ییاگه جا نی بلندشو خودتوبب زمی _تموم شد عز

  کمیصورتم  شی به خودم نگاه کردم ارا دمستایا یقد نهیا یدادم واروم ازجام بلندشدم جلو سرتکون
  یبلندماکس راهنی پ  رمیچشم ازخودم بگ  تونستمیاومد اونقدر که خودمم نم یبهم م  یلیبود اماخ  ظیغل

پشت   ییبایروبه اندازه روصورتم کارکرده بود خط چشم ز میاومدکرم گر ی بهم م  بیعج یمشک
 دیدیکه هرکس م یبود به حد کرده یبلندم خال  یرو توموژه ها ملیبود ر دهیچشمام کش

مات   یشی ورژ قرمز ات میمال یخودم بود گونه قهوه ا یگذاشتم اما موژه ها یمصنوع  کردموژهیفکرم 
   کردیروبه لبام زده بود لبام جلب توجه م عیما

 شگریبه طرف ارا برگشتم

 _ممنون خوبه 

 که موهاتو درست کنم   یروصندل  نیبش  زمی_خب عز

موهام بعد کل موهام   دنیاشاره کرد نشستم که شروع کردبه سشوارکش که یدادم وروصندل  سرتکون
باالخره کارموهام هم تموم شد ازجام بلندشدم وبه   می ساعت ون کیکرد بعد  ونیو شن   دیرو اتوکش

بودکه   یهمون یوبه صورت گل درست کرده بود همه چ یخط  ونیموهام نگاه کردم موهام روشن
  یعکس تک  هی هیو باآژانس رفتم اتل دمیخت کردم ومانتوم روپوش روپردا شگاهیارا نهیهز خواستمیم

 ال یگرفتم وبعدهم زنگ زدم به ل
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 ی _الوجانم پر 

 ال یل یی_کجا

 ی _من تازه راه افتادم برم جشن توچ

 لب زدم  ناراحت

 خدافظ  ستی_مهم ن

باهم  مثل قبل  گهید العقدکردهی ل یقطع کردم وادرس روبه راننده اژانس دادم ازوقت عیروسر یگوش
اصال به من  گهیجشن امااون خودش رفته پوزخندرولبم نشست د میباهم بر  الیقراربودمنو ل ستین

 بامن باشه  دینداره چرا با اجیاحت

عمارت بزرگ   هیم نگاه کردم شدم به عمارت روبه رو ادهیپ  نی به مقصد ناراحت واخمو ازماش دنیبارس 
درب  یکه جلو یک یحرکت کردم که  یف ورودبود اروم اروم به طر  کیش  یلیخ  یمشک  یبزرگ بانما
 بودگفت 

 کارت دعوتتون لطفا  نی_خوش اومد

 دراوردم  فمیو کارت روازک پوزخندزدم

 د یی_بفرما

رنگارنگ مختلف  یوگال دمجنونی ب  یبزرگ سنگ فرش شده با درختا اطیح هیعمارت شدم  اطی ح وارد
  یلیعمارت خ  هیوباالخره واردعمارت شدم  داشتمیمدل باال بود باغرور اروم قدم برم ینایکه پرازماش 
  یچرم قشنگ که کل یبزرگ الماس روشن مبال یوقشنگ لوسترا  کیکامال ش  نیزایباد کیبزرگ وش 
رفتارکنم منم  یکردم عاد یسع الی ل دنیمشروب بود باد  السیشو گدخترپسرجوون که تودستا مهمون

 وفق بدم  طیشرا ن یخودمو باا دبتونمیبا

 ی خوب ی_سالم پر 

 ی وبم توخوب _خ
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تنش بود موهاش رو   یباجوراب شلوار   یتازانوعروسک یا  روزهیف  یکوتاه اب راهنیپ  هینگاه کردم   بهش
باشلوارکتون   یداشت به کامران نگاه کردم که تک کت مشک یمیمال شیبود وارا ختهیبازدورش ر

 بود  التنشیهمرنگ لباس ل راهنی پ یمشک

 _سالم اقاکامران 

 شما  نی_سالم خوب 

 شتونیپ  امیمن فعال برم لباسم روعوض کنم م دیببخش _ممنون

 ازخدمه اشاره کردم که به طرفم اومد  یکی به

 روعوض کنم  دلباسمی_کجابا

 کنم یم تونییراهنما   دیی_بفرما

   میاتاق که تو طبقه اول بود رفت هیدادم و همراهش شدم باهم به طرف  سرتکون

   دیی_بفرما

تواتاق  یادیشده ز دهیچ ی داخل اتاق نبود اما لباسا چکسی دادم ووارد اتاق شدم ه سرتکون
نگاه  نهیکردم به خودم توا زونیاو  یمهمان ها بود مانتو وشالم رومرتب روجالباس  یوجودداشت که برا

  طو کادو روبرداشتم وازاتاق خارج شدم اروم ومسل یکردم و باعطر موردعالقه ام دوش گرفتم گوش 
خوردم اخمو سرم    یکیمحکم به  هویکه  رفتمیراه م یسوزن نوک  یپاشنه ده سانت یبااون کفشا

خوش   یلحظه نزد کت شلوار طوس  هیدرشت قلبم   یجفت چشم مشک هی  دنیروبلندکردم که باد
  یل یخ تشیوجذاب   ییبای کرده بود وز غی ت  شیتنش بود صورتش روش یدرنگیسف  راهنی باپ یدوخت

 به خودم اومدم ولب زدم   عیبودسر  شترشدهیب

 _متاسفم  

 بود چقدرجذاب وخوشگله   مینیعطرش توب دیکوب یام م نهیوار به قفسه س وونهیردشدم قلبم د  زکنارشا



 استخاره عشق 

158 
 

که خدمه  ستادمیوکامران ا ال یکنار ل امیب  رونی کردم ازفکرکردن بهش ب یتم سعکردن دس بامشت
ب  نگاه کردم و ل الیبه ل  ادیازمشروب خوشم نم میبرنداشت چکدومیه ستادیمشروب جلومون ا ین یباس
 زدم

 م یریچندتاعکس باهم بگ دی_خب اگه موافق

ازخودم   یچندتاعکس تک تی ودرنها  الیسه نفره بعدمنو ل یسرتکون دادن که چندتاسلف هردوشون
 شد    یاز سحر پل یگرفتم وکه اهنگ شاد الیول

 که عاشق سحر شروع کردم به قردادن  منم

 هرکجاباشم کنارت واسم مثله بهشته   عشقم

 ابرانوشته  نیب  اروتواسموناوندمی پ انگارخدا

 یداره احساس شاد  یهرلحظه باتو زندگ عشقم

 حس و  نیازتوکه ا ممنونم

 ی به من داد هیهد اخاطرهیدن هیبا

 وهماهنگ بااهنگ دستامو تکون دادم دمیدچرخ یاهنگ که رس  ینجایا به

 بندم یتواغوشت چشمامو م هیحال چه

 خندم یروشونه هات خوشحالم م  ذارمیسرم

 واغوشت ت هیحال چه

 شمیمحونگات م 

 شم یبمون پ  یگیم یر یگیدستاموم 

دست وسوت باعث شد با تعجب بهشون نگاه کنم کل مهمونا برام   یکه صدا کردمی رقص اجرام خوب
 زدن یدست م
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 سحرادامه داد  که

 بازم یقلبموم سازمیباتوفرداروم

 نه یارامش هم دینگاه عاشقانه ات شا  به

 اس عشق واحساس وعالقه نهیشیبه دل م که

 بالم ی وخوشحالم به خودم م باتوخوشبخت

 شمیپ  یکه توهست یوقت

 محضه   یتوبرام هرلحظه ارزو داشتن

 شم یعاشق ترم دارم

 به مهمونااشاره کردم همه باهم بخونن   دیکه رس نجاشیا به

 بلند لب زدن یباهم باصدا همه

 بندم یتواغوشت چشمامو م هیحال چه

 خندم یرو شونه هات خوشحالم م  ذارمیسرم

 شمیتواغوشت محو نگات م هیحال چه

 شم یبمون پ  یگیم یر یگیدستاموم 

که  میخارج شدم به مر ستیکردم وازپ ییکوچولو میشدن اهنگ همه برام دست زدن که تعظ باتموم
  یازدعوتم ول  مونهیاش معلوم بود که پش افهیراحت ازق  یل یبااخم کنارنامزدش نشسته بود نگاه کردم خ 

 بگه یز ی چ تونستینم

رو روخودم حس کردم    ینگاه ین ینشستم که سنگ یتک یخاطرلبخندرولبم نشست روصندل  نیهم به
  هیروفرم وچهارشونه صورت مردونه وزاو  کلی پسر جوون همسن وسال کامران باقدبلند وه هی دنیباد

 یچ گهید نی بور اخمام رفت توهم ا یوموها دیبه رنگ سبز پوست سف  یوچشما وستیپ  یدار ابروها
 وسط  نیا گهیم
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 شربت پرتقال برداشتم ومشغول خوردن شدم وانیل ک یازش گرفتم و چشم

 *مهراب*

  الی خیب  خواستیشده بودکه دلم م  یقرارترشد اونقدر جذاب وخواستن یقرارم ب یقلب ب دنشیباد
 رم یبشم وبغلش بگ یز یهرچ

افکربه  تاب ترش شدم که ب یرنگ لبش ب دنیشه باد  یکی به خودم فشارش بدم که بامن  وااونقدر
 حالش مثل من شه اخمام رفت توهم   دنشیامشب باد یا گهیکس د نکهیا

ازاتاق خارج شد حواسش به من نبود ومحکم خوردبهم دلم   دمیلباس رفتم که د ضی طرف اتاق تعو به
 نگاهم کردوبا اخم لب زد  عیفرصت استفاده کنم وبغلش کنم که سر نیازا خواستیم

 _متاسفم  

  یکنم مشت شد با اخم وارد سالن جشن شدم که باپل  یکار  تونستمینم نکهیاردشد دستام از  وازکنارم
  شیدلبر نهمهیا دنیقلبم ازد د یرقص یرقص شدوهماهنگ بااهنگ م  ستیشدن اهنگ سحر وارد پ

ت مشغول خوردن شربت شد  نشس یصندل   یخارج شدو رو  ستیکه باتموم شدن اهنگ  ازپ زدیتندم
که اون نشسته بود حس کردم کنارارش   یی ب رو سمت جاشها یم یارش دوست صم گاهن ینیکه سنگ

 د یکه پرس ستادمیا

 _مهراب 

 _جانم 

 ی شناسیدختره ارو م نی_توا

 _کدوم دختره ارو 

 د یکه االن رقص نی_هم

 لب زدم  تیرفت توهم بااخم وجد  اخمام

 _چطورمگه 
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 انهیهست  یکس امالیهست  شی زندگتو  یبدونم کس خوامی_م

 شده لب زدم    دیکل  یبادندونا دمییمو روهم سا وحرص دندونا تی عصبان  ازشدت

 ندارم   ی_اطالع

 انه ی دهیپام  نمیبب  ششیبرم پ  خوامی_م

 خشم رگ گردنم بادکرده بود   ازشدت

 طرفش  ی_بهتره نر 

 _چرا 

 ی کن یکه توفکرم  ستی ن ی_چون اون دختر 

 یدون یازش م یز ی_چراچ

 ی نیب یسمتش وگرنه بدم یبر  دیکه نبا نوبدونی_فقط هم

 میدیمدت هم اگه به تفاهم رس هیباهاش اشناشم بعد  خوامیندارم که م ی ن قصدبد_اخه چرا م
 ش یباخونواده ام برم خواستگار

االنه   کردمی دستمو مشت کردم که حس م یبشه جور  گهید یکیقراره ازدواج کنه وسهم  نکهیا بافکربه
 انگشتام خوردشه 

 ی نی بیوگرنه بدم   نکارونکنی_ا

اروم نگاهش   یروپرازودکاکردم وخواستم برم باال که باحس نگاه مالسیفاصله گرفتم باحرص گ ازش
که   یاونجور  زگذاشتمیرو روم  السمیگ کردی که بهم نگاه م  یجفت چشم عسل هی  دنیباد  رکردمیروغافلگ
  گاهوکالفه بهش ن  یعصب ادیبدش م خورهی کهمشروب م یاز کس  کردمعلومهینگاه م السیگ نیاون به ا

جرئت نکنه بخواد   چکسیه گهی توبغلم وهمش کنارش باشم که د رمشیبگ خواستیکردم دلم م
 روچنان تودستم فشاردادم که تودستم شکست   السیگ ادیبهش نخ بده ومخش روبزنه ازحرص ز
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که خون ازش   میدست خون دنیباد  کنهیبه دستم نگاه م دهیترس یباچشما دمی نگاه کردم که د  بهش
باهاش حرف بزنم  یبگم به چه حق یز ی ما نتونستم چا ستین یز ی بگم نترس چ  خواستمیم کردیچکه م

 دستمال دوردوختم رو دور دستم بستم 

ماهه شد که همون دفعه اول   شی ش  غهیعاقد همه ساکت شدن که عاقد مشغول خوندن ص بااومدن
شدن زل زدم  ی کوبی وپا دنیوبعدهم مشغول رقص دنیخند میرو دادوهمه به هول بودن مربله ا میمر

  یاما به رو دهیفهم دونستمی که م کردمی نگاهش م ی اونقدر جد کردمینفر نگاه م هیبهش فقط به 
 قلبم اروم شه  کمی باعث شد  نیوا دینرقص گهید یبعدازاون رقص تک ارهیخودش نم 

 * زادی*پر

که کنارهمون پسرموبور   میبرادر مر دنیروخودم به سمت نگاه سرم روچرخوندم که باد  ینگاه باحس
چشمام   میبرادرمر تی عصبان دنیمتعجب نگاهش کردم که باد کردنیه من نگاه مبود وهردوب ستادهیا

هم که نگاهش   یا گهی گردشد دستاش مشت شده بود ورگ گردنش بادکرده بود هرکس د
ازاون پسرموبوره فاصله گرفت وبه طرف   نیخداداند بعدازچندم یسرچاما  هیعصب   دیفهمیکردمیم
روپرازودکاکردوخواست   السشی ستادگ یزای حرکت کرد وکنارم یالکل  یها یدنی که پربود ازنوش  یز یم

نگاهم   ینی دوست نداشتم مشروب بخوره انگارمتوجه سنگ یچرا ول دونمیبخوره که زل زدم بهش  نم
بابت   نی ته دلم ازا زگذاشتیم  یاوردورو نییرونخورده پا السشیوگ وچشمامشد که اونم زل زدت

تودستش شکست   السیداونقدر محکم که گروتودستش فشر  السیگ یخوشحال بودم که عصب 
که بهم نگاه کرد  کردمیخون گردشد نگران به دستش نگاه م  دنیودستش پرخون شد چشمام باد

برداشت ودستش روبست بااومدن عاقد  یوخت کتش بااون دست سالمش دستمال دورد ب یوازج
  نیول همون اولخانوم ه میماهه اروخوند ومر شیعقد ش غهینگران چشم ازش گرفتم که عاقد ص

رقص   ستیشد وهمه واردپ یپل یشاد کیرفتارش زدم که موز نیبه ا یبارجواب بله اروداد پوزخند
شام به   یکه برا  یموقع یحت  ردمنگاهش روحس ک  ینیدم تااخر جشن سنگ شدن امامن ازجام بلندنش

کباب   کمی فقط  زیم یرو یوازاون همه غذا میشد یوارد سالن غذاخور   میرفت  یسمت سالن غذاخور 
نفر کنارم   هیتوظرفم وازسالن خارج شدم وسرجام نشستم اروم شروع کردم به خوردن که  دمیکش

 نشست 

 بانو  دی_ببخش

 گاهش کردم همون پسر موبوره بود اخمالو لب زدم ن باانزجار
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 د یی_بفرما

 دادم  نیرو ازحرص چ مینی زدکه ب یلبخند

 باهاتون اشنابشم  شمی_خوشحال م

 م ولب زدم رو درشت کرد چشمام

 کنم   یخودمو به شمامعرف ادیمن اصال خوشم نم ی_ول

 لب زدم  تی بگه که باحرص وعصبان یز ی چ خواست

 غذام روبخورم خوامیدمی تنهام بذار دی_لطف کن 

که تازه شروع کردم   یینگام کردوبعدازجاش بلندشدواروم اروم ازم فاصله گرفت باحرص غذا چندلحظه
باشه کادو سلحشور که   یجشن کاف  نیحضورم توا کنمی لندشدم فکرموازجام ب  زیروم  دمیبودم رو کوب

رفتم به  گاهشونیودم برداشتم به طرف جاقرمز گذاشته ب کیجعبه کوچ هیبود رو تو هیکارت هد هی
شده بود وهمه   ییکه طال ییباموها فیکث  یبلند صورت  یماکس راهنیپ هیسلحشورخوب نگاه کردم 

اومد باعث شدخنده ام   یکه اصال بهش نم  یظیغل شی بود واراتابازوش  شیبودوبلند  ختهیدورش ر
  گنیم دیرس ی به نظرم یکردم خودموکنترل کنم برعکس خودش نامزدش فردمحترم  یسع یول  رهیبگ

نگاه  میشدم به مر  کشونینزد ی داره بالبخنداجبار  تیواقع  نیازدواج کنه حقا که ا دبامکملشیادم با
 کردم 

 د یخوشبخت بش گمیم کی_تبر

 دراوردوگفت  یمرموزباز  شهیهم مثل

 نو یا یگ ی_ازته دلت م

 جواب دادم یم بالبخند خالصانه اازاون زرنگ تربود من

 اره ازته دلم گفتم  ستین اهیدلم س ای _من مثل بعض

 گفتم یجد یل ینامزدش نگاه کردم وخ به



 استخاره عشق 

164 
 

  گمیم  کی_بازم تبر

کنم بگم قابل   یخودمو راض متونست یداد که کادوروبه طرف سلحشورگرفتم اصال نم  بالبخندسرتکون
 پس بالبخندگفتم ستیدارن

 من به شما  هیهد نمی_ا

 جعبه ارو ازم گرفت  یژست مسخره ا هیدباالبایپر ابروهاش

 _ممنون 

 کنم ی _خواهش م

 چون اخماش رفت توهم وبه اجبارسرتکون داد گهیبهش م  یز یداره چ یلحظه حس کردم کس هی

 خوام یرت مبابت تموم اون کدورت هاازت معذ ی_راست

 دنیبگه باد نویکه مجبورش کردا یطرف کس  که اخمام رفت توهم برگشتم به نوگفت یا یاجبار  اونقدر
 م یداداش اخمالو برگشتم سمت مر

 نه به اجبار  بخشمتی م یکرد ی_هروقت ازته دلت معذرت خواه

 به طرف داداشش وبه داداشش اشاره کردم  برگشتم

 گمیم کیبازم تبر  برم خوامیم گهی د گران،منی_به اجبارد

 جشنه ی_کجا تازه اوال

 برم بهتره   نجاموندمیا یادی _تااالنم به نظرم ز

 هویروبرگردوندم وخواستم از کنار داداشش ردشم که  ازش

 ازکجا اومد اروم لب زدم  دونمیکه نم یطنت ی باش

 شعوره یب  یادیز کمی  تی نکن ابج  تیاذ ادی _خودتو ز
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لباسام از   دنیشلباس شدم وبعدازپو  ضی رفتم وارد اتاق تعونگاه به عکس العملش ازش فاصله گ بدون
 بوق جواب داد  نی رو روشن کردم شماره بابا روگرفتم که بااول می اتاق خارج شدم گوش

 _جانم دخترم 

  ی _سالم باباخسته نباش

 بابا جان ،جانم   ی_سالمت باش

 دنبالم یایب  یکنی _جونت سالمت بابا ،لطف م

 ادرس وبگو زدلمی _اره عز

 بودن لب زد   ستادهیکامران کنارم اکه با  الیروقطع کردم که ل  یادرس گوش فتنباگ

 گه ید یومد یخب بامام  یبودکرد  یچه کار  نیا ی_پر 

 نگاه کردم ولب زدم  بهش

 ترم  ادراحتیبشم بابام ب ی_عادت ندارم مزاحم کس

 نگفتن  یز ی منظورمو چ دنیفهم  انگارهردوشون

 خدافظ  رم ی_من م

 _خدافظ 

  خواستیم  بیدلم عج  داشتمیبزرگش اروم قدم برم اطیرفتم وازعمارت خارج شدم توح فاصله گ  ازشون
اونقدر خوشحال   میازحضورش مثل مر شدیلحظه هام پرم دمیخندیکنارش م  الیکنارم بودمثل ل  یکی

که عاشقم باشه ومنم  یکه منو ازته قلبش ازتمام وجودش بخواد کس یکنارشم کس نکهیبودم ازا
  رمی فاصله بگ دازشونیبا رگذاشتهیکرکنم ازدواج همسن وساالم بدجور روم تاثم هووف فباش شعاشق 
 روجواب دادم  یشماره بابا گوش دنید می نشم با روشن شدن گوش  تی اذ نیشترازایتاب

 _جانم  

 دخترم منتظرتم  رونی ب  ای_ب
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 _باشه اومدم 

 وسوارشدم روبازکردم نیماش  یی بابا رفتم درب جلو نیخارج شدم به طرف ماش  اطیاز ح  عیسر

 یی _سالم بابا

 _سالم خوشگل بابا خوش گذشت 

 _اره بدنبود

 ی _خب خداروشکر شام خورد

 بخورم  یز ی اونجاچ ادی_اومم نتونستم ز

 م یخوریرغذامیدل س هیخونه   میریمامانت دلمه درست کرده م ی_خوب کرد

 م ی_اهوم بر

 روروشن کردوبه طرف خونه حرکت کرد   نی باباماش

 سلحشور  ینامزد جشن یای ب کردمی _فکرنم

 _مجبورشدم 

 _چرا 

 بهش حسادت کردم  یعنی_چون گفته بوداگه نرم 

 خودت  ه،مثلیی_عجب چه دختربال

 اونم  هی_باباااااا،من شب

 زدلم یکردم عز یشوخ  ی_خدانکنه تودختر خوب من

 میبا بابا واردخونه شد  نیشدم وبعدازپارک کردن ماش دهای پ عیسر میدیسرتکون دادم که رس باخنده

 میمم مااومد_سال
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 اومدکنارمون  مامان

 دلم یزای _خوش اومدن عز

 زدم   بالبخندلب

 میبعدشام بخور  رمیدوش بگ  هیدی_خب من اول با

 برو  زمی_باشه عز

  ردوشیموهام روبازکردم بعدز یوارد اتاقم شدم وبعدبرداشتن لباسام وارد حمام شدم به سخت  عیسر
بافت   هیم ازحمام خارج شدم ولباسام روکه خودموبرق انداخت  یحساب نکهیبعدا ستادمیاب سردا

 دورم وارداشپزخونه شدم  سی خ  یبودتن کردم وباموها یباشلوارجذب مشک دیسف  یمشک

 _من اومدم 

 اشه دخترم  ب  تی _عاف

 یی بابا  ی_مرس

که لبخندزدکنارش نشستم که مامان هم کنارمون نشست ومشغول خوردن  دمیاش روبوس گونه
  میغذاشد

 زدم روبه مامان گفتم ومامان باخنده لب زد  میکه بهمر ییحرفا انیغذا جر بعدازخوردن

 طونک یش  ی_خوب کرد

که بابرادرش   یوبه رفتار  دمیاتاقم شدم روتخت درازکش رواردیوباشب بخ  دمی هردوشون روبوس یرو
   ادیاز حضوربرادرش خوشم م نمشیچرا برعکس سلحشورکه دوست ندارم بب  دونمیداشتم فکرکردم نم

 توسرم  خاک   یعنی

 خدابه دادم برس  یبشم واا  تیواقع نی منکرا تونستمینم  یول

 خوابم برد  عی سر ادی ز یکردم بخوابم که بخاطرخستگ یسع
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 *مهراب*

دستام مشت شد خواستم برم طرفشون که  خوردیارش که کنارش نشست خون خونمو م دنید با
 شهیم  یچ نمیگرفتم بمونم وبب میتصم

  افهیجوابش رو داد اما بازم ارش ازرونرفت حرف زد که جوابش رو ق گفت که بااخم  یبهش چ  دونمینم
 توهم رفته داد و آرش از

وازجاش بلندشد   زی روم  دیرفم اومد بادورشدن آرش ازش ظرف غذاش روکوببلندشد وبه ط   جاش
 غذاشوبخوره  شعورنذاشتیاخمام رفت توهم آرش ب

 زد  ستادولبیکنارم ا ارش

 ته ولجبازهسرسخ یلی دختر خ نیا یگ ی_راست م

 شلوارم گذاشتم   بی ابروم رو دادم باال ودستام رو توج یتا هی

 _چطورمگه 

 باهات اشناشم  شمیخوشحال م گمی_رفتم کنارش نشستم م

تمام گفت اگه   یبگم وبا سرتق یز ی نذاشت چ یاشناشم حت ادباهاتونیامامن خوشم نم گهیم بهم
 غذام روبخورم  خوامی دمیتنهام بذار شهیم

  کردمیوبغلش م رفتمیاالن م شدیکه بهش زده بود لبخندرولبم نشست اخ که اگه م یحرف دنیباشن 
 شد  لی تبد تی آرش به خشم وعصبان یباحرف بعد  میالخوشح 

برم    خوامیم ادیخوشم م  کردمی که فکرم یز یچ شترازاونیدخترب نیبابا حرف بزنم ازا دبای_با
 ش یخواستگار

 نگاهش کردم ولب زدم  یعصب  یبااخما

خودت   ن یشترازایب  دهیوم شیخواستگار  یبهت اجازه رفتن برا کنهیاالن بهت نگاهم نمکه  ی_دختر 
 نکن  کیکوچ
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 گردن ارش رو بشکنم پسره پررو  خواستیم دلم

  میوکامران رفت منم ازآرش فاصله گرفتم وبه طرف مر میازجاش بلندشدوبه طرف مر نکهیا دنید با
رو دورکمرش حلقه کنم وکنارش باشم تا ارش  دستم  خواستیدلم م ستادمیوشهاب رفتم پشت سرش ا

باهاش   ینسبت چیکه ه فیقلبش باشن اما ح دنیبه فکر دزد وامثال ارش به خودشون اجازه ندن
اشاره کردم که ازش   میوداد به مر میزد لبخندرولبم نشست خوب جواب مر می که مر یباحرف منداشت

 کنه که بااخم لب زد  یمعذرت خواه

   خوام یون کدورت هاازت معذرت مبابت تموم ا  ی_راست

نگاهم  ینطور یا دونستیجمله اروگفت که اخمالوبرگشت وبهم نگاه کرد نم نیا میمر یاجبار  اونقدر
 روازم گرفت  کنه ی ررومی دلم وز کنهیم

 نگاه کردوگفت  میمر به

 نه به اجبار  بخشمتی م یکرد ی_هروقت ازته دلت معذرت خواه

 بهتره برم  گهید خب

 ه کرد اروم زمزم دمیبارازش د نیاول یکه برا  یطنتی دشه که باشازکنارم ر خواست

 شعوره یب  یادیز کمی  تی نکن ابج تی اذ ادی__خودتو ز

  رونی لباس رفت واماده ازاتاق ب ض یازم دورشد وبه طرف اتاق تعو عیخنده ام گرفت که سر ازحرفش
صحبت   نی چندم که بعداز ستادنی پسرکنارش ا هیمشغول حرف زدن شد دوستش با شی اومد وباگوش

 رفت  رونیکردن ازشون فاصله گرفت وب 

ومشغول فکرکردن با   ستادهیجاا هی دمیروبرگردوندم واز عمارت خارج شدم که د  میبااخم از مر منم
منم کناردرب عمارت   رهیداره م یبدونم باک  نکهیا یازعمارت خارج شد برا عیسر  شیزنگ خوردن گوش

  یجور معصومه که بد یدخترکوچولو هیدختر  نیومد واقعا اپدرش لبخندرولبم ا دنیکه باد ستادمیا
 شدمیدست به کارم دیبا کنهینکاروم یکه ارش زد ومطمئن بودم حتما ا ییتوقلبم جابازکرده باحرفها

  کردمی کردم که هرگزفکرنم ییکارا دیقلبم لرز دمشیکه د  یجزمن بشه ازهمون روز   یمال کس ذارمینم
هست که نتونم ازش   یاونقدرحسم بهش جد دمیش زدفهم که ار  ییانجامش بدم امشب باحرفا
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 هیبه اتاقم رفتم بعداز یفکر  یر ی درگ یطاقت اوردم که جشن تموم شه باکل  یچجور  دونمینم  رمبگذ
واخماش فکرکردم با    طنتیربه ازحمام خارج شدم وتاخودصبح  کاراش صورت نازش وش هیدوش 
خونه   کی زخونه خارج شدم به طرف مسجدنزداذان ازجام بلندشدم ولباسام روعوض کردم وا یصدا

از مردم که پشت سر امام نشسته بودن ومنتظرتموم شدن   یتعدادکم  دنیرفتم وارد مسجد شدم باد
 به طرف حاج اقا رفتم یاذان بودن وضوگرفتم ومنم نمازخوندم باارامش وصف نشدن

 ی_سالم قبول باشه حاج 

 به طرفم لبخندزد رگشتب

 یی دایکم پ میکرد ارتی قبول باشه چه عجب اقامهراب ماشماروزشماهم  ی_قبول حق برا

 سرم شلوغه یلی خ  رکارمیدرگ دی_ببخش

 یخداجابمون   یکردن برا ی از بندگ شهینکرده کارت که باعث نم  ی_خدا

 زدم   یخجول  لبخند

   کنمی م یتونم بندگ یکه م یی _خداروشکر که تاجا

 _الحمداهلل 

 ی مزاحم شدم برام استخارهکن ی_حاج

 انشاهلل ر  ی _خ

   رهی _بله خ

 دکرد یترد دیرنبای_پس بسم اهلل تو کارخ 

 ولب زد   دیروبوس  شیبی ج قران

 کن   تی _ن

   ادیازدواج به صالح منو اونه استخاره خوب ب نیکردم که اگه ا  تی روبستم ون چشمام
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 نکنه جواب دیلرزیدستام م ادیگفت و قران رو بازکرد ازاسترس ز  یروکه بازکردم حاج اقاذکر  چشمام
 قرارترشد  یلبخند حاج اقا قلبم ب دنی که باد ادیاستخاره بدب 

  ینکار یا نکهی ا یعن ی یچ یعن ی یدونیخوب اومده م  یلیکه بود حتما انجام بده خ ی_مبارکه پسرم هرچ
 هیا نهیدرچه زم نمیبگو بب ی،حاال اگه دوست دار  کنهیم نی روتضم  تی خوشبخت ی انجام بد یخوایکه م

 سجده شکربه جااوردم وبعدکنارحاج اقا نشستم یزشدت خوشحال که حاج اقا زد ا  یباحرف

باهاش ازدواج کنم  خوامیکه م  یاومدم که مطمئن شم کس یبرم خواستگار  خوام ی_اگه خدابخواد م
 خوشبخت کنم  تونمیوم

  امیبه من بگو منم همراهتون م یخواستگار   یبر  یخوایهروقت م  یپسرم اگه دوست دار  ی_به سالمت
 گمیروبهشون م میکه امشب گرفت یاوجواب استخاره 

 حضور شما خودش برکته شمی_حتما حاج اقا مزاحمتون م

  کنمی م تی رهمراهیخ  نکاری حتما توانجام ا امسجدیب  یباشه پسرم هروقت خواست ی_لطف دار 

که اش  یازمسجد خارج شدم به طرف مغازه ا ادیز یلی خ  یباهاش دست دادم وباخوشحال یگرم به
رفتم   یفروش ینیری ازاونجا به طرف ش دمیخر میحل  لویاش ودوک لویرفتم دوک کردیپخت م  لمیوح

وشهاب  میبابامامان ومر دنیرفتم خونه که باد یوباخوشحال   دمیخر ینون خامه ا ین یری ش لوی وچندک
 شترشد یب دملبخن

 _سالم

 پسرم ری _سالم صبح بخ

 ز ی روهم وسط م  ینی ریوجعبه ش زگذاشتمیم یرو رو  میاش وحل  ظرف

 برشده _چه خ

 باهاتون صحبت کنم بابا  دی_با

 _باشه حتما 
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 می _اگه االن صبحانه اتون تموم شده صحبت کن

 ی گیم یچ نمیبب  میابری خب ب لهی_خ

 دادم وبه همراه بابا وارد اتاق کارش شدم  سرتکون

 رنگ کنارش نشستم  یچرم مشک  یصندل یرو

 د یپشتم باش شهیل هممسئله مث نیتوا خوادیصحبت کنم دلم م یمورد  هیدر خوامی_بابا م

 _بگو

 ولب زدم  نییچرا سرم روانداختم پا دونمینبودم اما نم یخجالت ادم

 یخواستگار   دیبرام بر خوامی_م

 اروم گرفتم  کمی لبخندش  دنیسرم رواوردم باال که باد اروم

 عروس خانوم  نیهست ا ی_حتما حاالک 

 نش یشناسی_م

 هی_ک

 د یزادتوحی _پر

 ؟؟؟ ی_ک

 بااخم لب زد بابا نگاه کردم که  به

 بهت  دهیوم زشی کرد پدرش تک دخترعز میکه مر ییها یبااون گندکار   یکنی_فکرم 

که بخواد وانجام بدم فقط اجازه بده باهاش ازدواج   یرکار _بابا من اونقدر دوسش دارم که حاضرم ه
 کنم

 ی کنیم یراض  ی_اصال توفکرکن پدرمادرش قبول کردن خوددختره ارو چجور 
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مورد حاج اقا گفت جواب استخاره  نیحاج اقا استخاره گرفتم درهم  شی مسجد پ _بابا من امروز رفتم
  ادیبهش بگم اونم م  یبارم خواستگار  خوامیخوب اومده گفت هروقت م ی لیام خ

 ادهیدختر ز نی_واقعا انقدر عالقه ت نسبت به ا

 بابا    ادیاز ز شتری_ب

 بهم زد یا لبخندمردونه

ندارم   یبشه باشه پسرم من مشکل  یخوایکه م یرست بشه وهموند ی_توکل به خدا انشاال که همه چ
 م یگیاهرت مبه مادروخو  میریاالنم م

 _باشه 

 ختمیخودم ر  یاش برا کمینشستم و یکنارشونروصندل  میوبرگشت میاز اتاق خارج شد گهید باهم
 مشغول خوردن بودم که بابا گفت 

 مهراب   یدامادبعد دی_کم کم اماده ش

 باذوق لب زد  شهاب

 هست حاال  یمبارکه ک _

 د یزادتوحی _پر

 زد اخم وبهش نگاه کردم   میکه مر یغیباج 

 ؟؟؟؟؟؟؟یییییییییییییییییی_ک

 د یزادتوحی _پر

 _امکان نداره بابا 

 نگاهش کردم وگفتم باحرص

 تو شهاب هم بهم بخوره  ینامزد دیبا  ینکاربشیمانع ا یبخوا م،اگهی_خوب گوشاتو بازکن مر
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 مینه شد که مرکردم که نگران نباشه شهاب ساکت مشغول خوردن صبحابه شهاب اشاره   زیر  یلیخ
 لب زد تی باحرص وعصبان

ام  وونهیفکرشم د یمن حت یواردخونواده مابشه وا تی شخص یادب ب یاون ب ی_ادم قحطه اونم ک 
 کنه یم

 مهراب اعتراض کرد هانن  یتو باشهاب دوست شد یدهنتو ببند،مگه وقت می_مر

 _مامان توچرا 

اش   فتهیش  شبید یازمهمونا یکه کل  ادهیاونقدر ز شیی بای کامله ز یزادازهرلحاظ ی؟ پر یا چ_من چر
 هست    میباادبه ازخونواده خوب نهیشدن با وقار وسنگ

 خوشگله مونمی_م

 زشدم ی خ  میبهش نگاه کردم ون  یعصب یچشما با

 ی گفت ی_چ

 شهاب رو تودستش فشرد  یجمله اروگفتم که بازو نیا ت یباعصبان  چنان

 رم ی من م نجایادای ازاالن بگمااگه اون ب_

   یکنی _توغلط م

 _داداش

که بابا ومامان   یدون یم امیمنم خوب برات سوسه م یا یسوسه ب یبخوا یعل ی _زهرمارداداش،به وال
  یبهم بزنم  ،اگه به حرف باشه که تو مقصرتر  توینکن منم نامزد  یکار  زننی روحرف من حرف نم

   هزشدیعز ومدهیهنوزن گهی_خوبه د

 زبود ی _عز

 ششی_ا
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 _کوفت 

 ی دودار یشماره خونه توح می،مر دی_بس کن 

 بهش عالقه دارم حاال شماره اشم داشته باشم  یل ی_خ

 ی زنیگنده ترازدهنت حرف م یدار  گهی_د

 _خب شماره اشوندارم زوره مگه

 ازدوستات هم ندارن چکدومی_ه

 دونمی_نم

 _برو ازشون بپرس 

 ره ی_نچ دست ودلم نم 

 شمک زدم شهاب اروم چ به

  رونی _شهاب پاشو برو ب

 ی کاردار ی_به شهاب چ

 رون یبره ب  د یشهاب با ای  یکنیدامی شماره اشو پ  یر یم ای_

 باعث عذاب منه  شهی_خدالعنتش کنه که هم

 اومدسمت بابا  شیباگوش  قهیطرف اتاقش بعدازچنددق دبهییاسمش ودادزدم که دو چنان

 تحفه ارو  نیکن شماره خونه ا ادداشتی_بابا

 بلندشد  وکردوازجاش ی س شیاهش کردم که بهم چشم غره رفت بابا شماره ارو توگوشنگ تی بانباعص 

 زنگ بزنم   خوامیبحث کردن تموم م گهی_خب د

 کر یکه شماره اروگرفت وزد رو اسپ  کردمیبااسترس به بابا نگاه م  میسرتکون داد یهمگ



 استخاره عشق 

176 
 

 * زادی*پر

 یصبح مامان عدس میخندیوم  میگیوم میمونیجمعه ها منو بابا ومامان کنارهم کل روز م شهیهم
 ر،ابی ش ،یو گردو چا یا رخامهی کرد خامه وکره ومرباالبالو پن  رودرستیمنوبابا ن یدرست کردبرا

بعدازخوردن  میمشغول خوردن شد یوهمگ  دیزچیروم  یپرشده ازعدس  یکاسه ها مرو،یپرتقال، ن 
کباب نهار   یردکردن مرغ وگوشت برا صبحانه اروشستم وکناربابا نشستم وبه بابا توخو  یصبحانه ظرفا

تلفن خونه  یگوش  یکه باصدا میگذاشت  خچالیکمک کرد بعداز مزه دارکردن گوشت ومرغ ظرف رو تو 
 روبرداشت  یبود گوش لمیبابا که مشغول ف

باهمسرم صحبت کنم بهتون  دیاجازه بد دیمراحم  دیارداری ممنون ،اخت یل یخ  د؟سالمیی_به بفرما
 ر یزشماهم بخ رو نی،همچن  دمیخبرم

 کردن تلفن مامان که مشغول درست کردن ساالدبود روصداکرد باقطع

 ونی_کتا

 _جانم  

 ا ی لحظه ب هی_

  نیواسه ساالدشدم بعدازتزئ ارگوجهی مشغول خوردکردن کاهو وخ الیخ یاز اشپزخونه خارج شد ب مامان
 گذاشتم خچالی یرو تو ساالد ظرف ساالد  

شدم که   ییرای شربت وارد پذ ین یشربت البالو گرفتم وباسشده  یبود انقدر حرفشون طوالن  بیعج
 مامان وبابا که گرفته بود صورتشون نگران به طرفشون رفتم  دنیباد

  کناربابانشستم

 شده  یز ی چ یی_بابا

 حرفم بابا محکم بغلم کردومنو تواغوشش فشرد   نیباا

 اجازه بدم  دیبا _چطور ،چطور

 لب زدم  نگران
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 ی اجازه بد دیرو با  یبابا چ شدهی_اخه چ

 وبغض لب زدم  یمنو به خودش فشرد وصورتم رو غرق بوسه کرد بانگران محکم

 ها  یکن ی نگرانم م ی_بابا دار 

 منو ازخودش جداکردوفقط بهم زل زد  اروم

 بلندشدورفت توبالکن نگران دست مامان روگرفتم  بعدازجاش

 شده توبگو ی_مامان چ

  روسرکه یه که انقدر هردوشون ناراحت شدن دلم مثل سشد  یچ دنیچونه ام شروع کردبه لرز هیرگریزدز
 که منوبغل کرد دیجوش یم

 بدون توبمونم  تونمیتونم،نم یمن نم ی_وا

 دبابا یسکته ام داد گهیددی خب بگ  رمی بم جدابشم مگه قراره دازتیشده ،چرامن با ی_مامان چ

 گفتم یکه بادلخور  دیدستم وبوس اروم

 ن نننننن_مامان 

 به یغر هیتوروبسپارم دست  یمرمامان ،قربون مامان گفتنت برم من اخه من چجور _جان مامان ،ع

 گردشد  چشمام

 ازجام بلندشدوبابغض دادزدم  دهی،سردرگم وترس بهیغر یچ

 ییی _بابا

 وو از بالکن خارج شدواومدسمتمباد  بابا

 _جان بابا 

 توبغلش   دمیپر
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 به یغر هیدست   نی پارمن وبس  دیبا یافتاده،واسه چ  ی؟چه اتفاق گهیم ی_مامان چ

 بازدورم رو نوازش کردولب زد  یموها

 که یبچه سکته اش داد نیهم ا دهیهم خودت رنگت پر  نی اروم باش بب ونی_کتا

 زد  یکه لبخندزورک  میکنارمامان نشست  رومبل

 ادیسلحشور بدت م میکه ازخونواده مر ی_تومطمئن 

 به بابانگاه کردم  بااخم

 ادیم ادبدم یز  یلیاره خ می ازمر یا ول باب  دمیند ی_من ازخونواده ش بد 

 گفت  غیباج مامان

 ن یفرز ینجور یا شهیم  ت یخدااا خب اذ ی_وا

 ون یکتا ششی_ه

 بهمون زنگ زد  یک  یدونیزادمی _پر

 گفتم یعصب

 رسم یحال بدشماست حسابش وم نیباعث ا   ی_اگه بدونم ک

  میبهت وابسته ا یادی،ماز ستیکه زنگ زدمقصرن  ی_دخترکم اون کس

 بهتون وابسته ام _خب منم

 م یزیبهم بر ینجور یباعث شد منومادرت ا  نیهم زدلمیبده عز  یلیخ  یوابستگ نی_ا

 _چرااخه 

 بود   می_پدرمر

 وتعجب لب زدم  بااخم
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 بهش داده؟؟ یزنگ زده ؟؟؟،شماره خونه ماروک  ی_واسه چ

 رواروم نوازش کردوگفت   کمرم

 ره ی_زنگ زده بود اجازه بگ 

  رونیزدبیام م  نهیه ازبغض بابامنم بغضم گرفت قلبم داشت ازسحس کردم بغض کرد  دیلرز صداش
 گفته که بابامامانم انقدرحالشون بدشده  یچ

 پسرش  یکنه توروبرا یخواستگار  رهیجازه بگ _زنگ زده بود ا

 ام زدم نهیانگشت اشاره ام رو به وسط س شوکه

 نن_من

 اره تکون داد  یروبه معن   سرش

بود که ازش   یخواستگاربرادرکس  نکهیناراحت نشدم باا ادمیان من زبرعکس بابامام  یچرا ول دونمینم
بهش توجه   ادی ز کردمیم یسع  شهیاومد هم یاومد برعکس خوشمم م یمتنفرم اما ازبرادرش بدمنم
   دیرسی جنتلمن واقا به نظرم یل یخوشم اومد خ دارازشید نینکنم اما ته دلم توهمون اول

توبغلش گرفت  که منو دیکه انگاربابا لبخندمو د نییروانداختم پا سرم نهیبابا لبخندم رونب نکهیا یبرا
 د یوسرم روبوس 

 اره  اد یازلبخندت معلومه توهم بدت نم  نجورکهی_ا

 لب زدم  باخجالت

 _باباا

وگرنه که بگم   انیبگم ب یهست یمسئله خجالت وبذارکنار اگه واقعا راض نی _جان بابا،عمربابا توا
 ان ینجابیاا ستیوالزم ن هیجوابمون مننف

 بگم  ی_اوممم خب من چ

 گهیم یاون چ نی _به قلبت رجوع کن بب 
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دوسش   دیکوبیام م نهیروبستم وچهره اش توذهنم نقش بست قلبم باقدرت به قفسه س چشمام
 بودم نومطمئنیداشتم ا

 لب زدم  یفی ضع یل ی خ یوصدا باخجالت

 دیبااومدنشون ندار یشما مشکل یی_بابا

 فت نگاه کردم لبخند زد وگ  بهش

  قیخوب درموردشون تحق دیبا ستی مثبت ن یجواب قطع  ی_معلومه که نه اما فاطمه اومدنش به معن
 م یریبگ میبعد تصم هیپسر چه جور ادم نیا دبفهممیکنم با

 روبه نشونه مثبت تکون دادم که بالبخند نگام کرد  سرم

نه اتفاقا فاطمه   خوب باشه چراکه یاگه همه چ ستی ن  یکه اتفاق بد نیبسه ا ونیخب کتا لهی_خ
 نهیر ی ش یل ینوه خ  گنیکه همه م یدونیپدربزرگ مادربزرگ م میشیمنوتوم نجایا ادی بابچه اش م

حق  شدبهشونیم دهیراحت د یل یخ یهردوشون ناراحت   افهیازق  یاروم شد ول کم یبابا  یباحرفا مامان
   ادیز یل یبهم وابستن خ   یلیسخته اونا خ یل یخ دمیم

  دیکشیواه م  کردی نگاه م کباربهمی  قهیمامان هر چنددق کردن ی م یذاشون باز ار هردوشون با غنه موقع
که  یمن درکنار غم یحق داشتن ول  سوختیبراشون م یلیدلم خ  کزدی نگام م  نشیغمگ یبا باچشما
 منوخوشبخت کنه تونهیکه م  هیهمون نیا کردمی هم داشتم حس م یارامش خاص  هیداشتم 

 رنگارنگم غرق شدم  یاهای وتورو  دمیتواتاقم روتخت درازکش نهارازشون جداشدم وبرگشتم بعدخوردن

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

خونه زنگ خوردباباازجاش بلندشد   یکه دوباره موقع شام گوش  گذشتیم میاززنگ زدن پدرمر  دوروز
 اخم کردوجواب داد کمی شماره  دنیوباد

هستن خداروشکر   م دارن به شماخونواده خوببله سال د یمراحم هیچه حرف نیسلحشور ا  ی_سالم اقا
  نیهمراحم ی چه حرف نیا میشب منتظرتون۷چهارشنبه شب ساعت  ستین یباشه مشکل دیارداری،اخت

 ی اعل ی نمتونیب یباشه چهارشنبه شب م 
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 مامان دستم روگرفت  یکردن گوش  باقطع

   انیب یدوست دار  یزادمطمئنی _پر

 ست یمعلوم ن ی ز یهنوزکه چ ی_اهوم مامان ،توچراانقدرنگران 

 نگام کرد الود  بغض

جواب مثبت تو فاطمه من چقدرزود بزرگ شد خدا   یعنیاومدن اونا   خونمیم وی_من ازچشمات همه چ
 ادی اونقدربزرگ شده که براش خواستگارب شهیباورم نم 

 دمی شتم تواتاقم روتخت درازکشوبعدازخوردن شام برگ  دمیبهش زدم وگونه اش روبوس یلبخند
بعداز  رونیخوابالو اماده شدم واز خونه زدم ب یباچشما فکرکردم صبح یوتاصبح به شب خواستگار 

اومد بهم گفته بود  ینم المدرسهیبودکه ل  یواردمدرسه شدم چندروز  یشگیرهمی کردن مس یط
بگم بااجازه کشاورز واردکالس   تونستمینم یز یچ یمن تنهاشده بودم تومدرسه ول رازی ش  تنباکامران رف

به  ی شدبااخم بهم نگاه کردوچشم غره رفت پوزخند واردکالس میوسرجام نشستم که مر میشد
  میزشت ورواعصابه مر یعذاب اوره چون قراره رفتارا یل یخ  میورودبه خونواده مر دونمیرفتارش زدم م 

وبه   نمیسرجام بش یدکه باعث شد خنثبو  یکه به برادرش داشتم اونقدر قو  یاماحس نمیشترببیروب 
 درس خوندن برگشتم خونه باشم بعدازچندساعت  تیاهم  یب میرفتارمر

 از   دیزود رس یل یخ  یبه سرعت گذشتن وروزخواستگار   روزها

خانوم زنگ زد که تو نظافت خونه بهش کمک کنه منم که  هیمامان نذاشت بابا بره سرکار  صبح
  یوقت خونه خودت وتنهانظافت کن هینکه  یراست نیتوفقط بشتونه   گفتیکمکش کنم م خواستمیم

جنگ   دونی قراره برم م کردانگاریرفتارم  یجور  هیکمکت  اد یخانومه ب   نیگ بزنم همبه من زنگ بزن زن
 یچقدرنگرانمه همه حرفاش ازدلسوز  دونستمیگفتم چون م ینم  یز یخنده م گرفته بوداما چ  کاراشاز 

 ه یونگران

 کم خوردم که مامان گفت  یل یخ نهار

 ی _استرس دار 

 بابااشاره کرد  به
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 ن ی اره فرزنشده استرس د یچ ی هنوزه نی_بب 

 نگاه کردولبخندزد بابابهم

 ت ی که من اومدم خواستگار یاونروز  ینگران باشه تونگران نبود  هیع ی_خب خانوم طب

 نگران نبودم که  کردمیرم ی_ازذوق اومدنت تواسموناس

 دیکردم که باباگونه اشوبوسبه مامان نگاه   باخنده

ربه کنه  عاشق شه همسرشه مادرشه  روتج  یکه توتجربه کرد ی_خانومم دخترمونم حق داره اون حس
پس فقط   ن یخونواده خوب و سربه راه  دمیکه من کردم فهم یقاتیپس انقدر نگران نباش بااون تحق

 خوادیم یخداچ  نمیامشب که بب یحرفا مونهیم

 ا یخوب حواست وجمع کن  نی_فرز

 ی دار  زاداسترسی شترازپری_چشم شمانگران نباش توب 

هرلحظه منوتوکنارش   میکرد هی وباهم گر دمیرش بودم باهم خندسال تموم کنا۱۸_خب معلومه من 
 ببرتش   ادیب  یکیسخته  یل یبرام خ میبود

 اتفاقا  شهیپسر پس بهترم م هی هم  میزادروداریکنه هم پر زادازدواجی پر ی_انقدر ناراحت نباش وقت

 باشه یگی_خداکنه همونطورکه توم

 نطوره ی_حتماهم 

گرفتم  یساعته حساب میدوش ن  هیداشتم وارد حمام شدم جداشدم ولباسم روبر بالبخندازشون
و همونطور   دمیبازروتخت درازکش  یبعدازحمام به اتاقم رفتم وموهام روباسشوارخشک کردم باموها

 نوشتم   رشی وز عکس گرفتم و پست کردم

 مونده* یوفقط چندساعت تا اون لحظه باق  شهیم  یچ رتیتقد نکهیازا ینگران  کمی ی*وقت

وش کردم وازجام بلندشدم به طرف کمدم رفتم درب کمد روبازکردم کت دامن قرمز رنگ  روخام یگوش
روهم برداشتم به   رمی داشت برداشتم وروتخت گذاشتم شال قرمز رنگ حر یکوتاهم رو که تاپ مشک
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کردن   شیم نشستم شروع کردم به ارا نهیوا  شیزارایم ی روبه رو یبود روصندل 5:30ساعت نگاه کردم  
دنباله کوتاه  یومدل گربه ا  فیپودرهمرنگ پوستم روبه صورتم زدم خط چشم ظرکرم  تبادق

به گونه هام   یروبه اندازه به موژه هام زدم گونه قرمز کمرنگ  ملیر  دمیپشت چشمام کش  ییکوچولو
 دم یکش

  عیورژ لب مات ما دمیکت دامنم روپوش  ختنی دورم ر می فرفر یرو صاف نکردم همونطورموها موهام
 گرفتم ی نشستم چندتاسلف یصندل  یگ لباسم رو به لبام زدم باعطرم دوش گرفتم وروز همرنقرم

 *مهراب*

برگشتم خونه که   کینی کارام بودم ساعت چهارازکل ریازصبح درگ شیخواستگار می اجازه دادن بر باالخره
 گهیوم زنهیم غی ج میمر دمید

 ادی خوشش بازاون تحفه  دیدخترچرا با نهمهیا نیاخه ادم قحط بود ب ای_خدا

   یاگه واقعا توهم به اندازه من عاشق  یر یمهراب وبگ  یجلو یبهتره نخوا می_مر

  هیبره قض  شی پ  نجایتاا ذاشتمی_معلومه که عاشقتم شهاب اگه عاشقت نبودم نم

 میسوزینکن ،چون اول ازهمه خودمون م یبه بعدم کار  نی_ازا

 واریبکوبم به د دسرموخوایخب ،دلم م لهی_هووووف خ 

اورده   یینگاه کردم ورفتم تواتاقم به کاور کت شلوارم که تازه ازخشکشو  خوردیکه م یبه حرص   دهباخن
روروشن کردم   میوگوش  دمیبودم روتخت درازکش گهیتاب چندساعت د یبودن نگاه کردم لبخندزدم ب

  دترش قی که نوشته بود لبخندم عم  یز یکه روتخت گرفته بود و چ یعکس دنیکه باد جشی رفتم توپ
 * دهیترس کمیمن  یوچولو*ک

  یدوش حساب  هیازجام بلندشدم وبه طرف حمام رفتم وارد حمام شدم و  قهیدق 5:20ساعت دنیباد
خودمو بهش   دیامشب با ستادمیا نهیا یازحمام خارج شدم وجلو دهیساعته گرفتم لباس پوش مین

 یلوار سورمه ادن موهام بعدازخشک کردن موهام کت شثابت کنم باسشوارشروع کردم به خشک کر
کردم ساعت صفحه   یعطرمخصوصم رو روخودم خال   دمیپوش دمیسف راهنیخوش دوختم روباپ 



 استخاره عشق 

184 
 

روبرداشتم واز اتاق خارج شدم خواستم ازخونه خارج   ن ی ماش چیاصلم رودورمچم بستم سوئ یمشک
 ستادیجلوم ا   زدیکه برق م  ییشم که مامان با چشما 

 پسرم  یت برم که انقدر جذاب_قربون 

 ه مامان _خدانکن

 دورت بگردم یر ی_کجام 

 اد یبرم به حاج اقا خبربدم که باهامون ب دی_با

  ی_حاج اقا واسه چ

 اد یاونم باهامون ب یبرم خواستگار  خوامیقرارشدهروقت م  ششیرفتم پ  ی_وقت

 می دبریبا گهیساعت د هیکه   ای_اهان باشه زودب

 _باشه چشم فعال برم 

 _برو مراقب خودت باش 

شدم وازخونه زدم  نی رفتم وسوارماش  میمشک یونه خارج شدم به طرف مازراتدادم واز خ سرتکون
روپارک کردم وارد   نیمسجد ماش  یبه مسجد روبه رو دنیبه طرف مسجد حرکت کردم بارس رونیب
 مسجدشدم کفشام رو دراوردم ووارد مسجدشدم  اطیح

 قهیستم که بعدازپنج دقج اقاکه مشغول خوندن قران بودبالبخندبه طرفش رفتم کنارش نشحا دنیباد
 وکنارگذاشت  دیقران روبوس 

 ی _سالم حاج

 چخبرا  ی_سالم پسرم خوش اومد

 یخواستگار  می اومدم دنبالتون باهم بر یخوب حاج  ی_خبرا

 ندارم  یمن مشکل میپسرم باشه بر  منتیوم ی_به سالمت
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  میرفت  نمیبه طرف ماش میکفشامون از مسجدخارج شد دنیوبعدازپوش میبلندشد ازجامون
  یگلفروش یجلو قهیرفتم بعدازده دق  یروروشن کردم وبه طرف گلفروش نیماش می شد نیهردوسوارماش 

 به حاج اقانگاه کردم وگفتم  ستادمیا

 ام یبااجازتون من برم گل بخرم ب  ی_حاج

 _بروپسرم 

  یووارد گلفروش دمیرفتم واروم درب رو کش   یشدم به طرف گلفروش ادهیپ نی دادم وازماش  سرتکون
 قرمز به فروشنده نگاه کردم ولب زدم  یرزها دنینگاه کردم باد  یشده توگلفروش دهیچ یگال شدم به

 ی رزصورت   شیسبد گل از رز قرمز وکنار هی_

به   نیوحساب کردم وبرگشتم توماشقشنگ برام درست کردپول گل ر یل یسبد گل خ هیدادو سرتکون
شدم و    یفروش ی نیری واردش ستادم یا یفروش ین یریش   یحرکت کردم وجلو  یفروش ینیری طرف ش

 زنگ خورد میتوراه خونه بودم که گوش  نیو برگشتم توماش دمیخر یرولت ونون خامه ا لویدوک

 _جانم  

 مهراب یی_کجا

 خونه  امی_دارم م

 همونجا  میایب میبگو ماهم االن ازخونه خارج شد ییقاکجای_دق

 گرفت قرار  نمیکنارماش  نشیماش قهیروبه بابادادم که بعدازپنج دق ادرس

 اومد  نیشدوبه طرف ماش ادهیپ نی حاج اقاازماش دنیباد

 ن یینجایا داالنیلطف کرد یل یخ  ی_سالم حاج

 رنشده یتاد میحرکت کن  بهتره گهیکنارتون باشم خب د یبه شاد شهی انشاالهم دیارداری_اخت

   یدیخر  ینیری _مهراب گل وش

 _اره
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  رهیکه د می_خب پس بر

  میروپارک کرد نی ماش میدیباالخره رس میاشون حرکت کرد وبه طرف خونه می شد نیسوارماش عیسر
  یاخم دیکشی که باحرص نفس م  میرودادم دست مر ینی ریگل وش  میشد ادهیپ ن یازماش  ینیری وباگلوش

 بهش کردم ولب زدم 

 ا ینکن  یز ی_ابرور

 تحفه ناراحت شه  کنمینم  یراحت کار  التی ،نگران نباش اقامهراب خ یچ یعنی_

 نگاش کردم  بااخم

 ی گفت ی_چ

   یچ ی_ه

 یدیفهم یدارحرف بزن  شین ی_باراخرت باشه بخوا

 _هوووف 

 می ساکت شد گهیاف اف توسط بابا د بافشردن

 * زادی*پر

دوباره سرجام نشستم که  یاف اف اومدبااسترس ازجام بلندشدم ول ینشسته بودم که صدا تواتاقم
 دم ینگران مامان وشن یصدا

  نی فرز شهیم  یچ یعنی_

 ید یخودت بدتربهش استرس م  یاروم کن زادرویپر دیتوبا ونیکتا اروم باش ششششی_ه

 ترسمیم کارکنمی _خب چ

 باباصدام کرد زنگ واحدمون هردوشون ساکت شدن که  دنیباشن 

 زادی _پر
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 خارج شدم  ازاتاق

 _جانم 

 ست ینجاکنارمابایا ای_ب

 که مامان درب رواروم بازکرد  ستادمیطرفشون رفتم کنارشون ا به

 الم کردم اروم س باورودشون

بدون مالحظه نگاهش کردم که باالخره خودش کوتاه   کرد یکه بااخم وحرص بهم نگاه م  میمر دنیباد
  دنشیرفتن بابامامان هم به طرف مهمان هارفتن باد ییرای اومد وهمراه نامزدومادرپدرش به طرف پذ

 دن یقلبم تندتندشروع کردبه تپ

بندازم   نیی کرد که باعث شد سرم روباشرم پا بهم نگاه  یحالت خاص  هینگاه کردم که با توچشماش
 واروم بگم

   دیی_بفرما

 نشستم که اونم روبه روم نشست وزل زدبهم    یزودتر راه افتادم ورومبل تک خودم

 پدرش روبه بابا گفت  که

 کنم یپسرم مهراب خواستگار  یکه دخترگلتون روبرا میامشب مزاحمتون شد دیتوح ی_خب اقا

شمک زد که چ رکردوبهمیبه مهراب نگاه کردم که نگاهموغافلگ یچشم ریز یاسم جذاب وقشنگ  چه
 رولبم نشست وبه بابانگاه کردم ییلبخندکوچولو

 به مهراب نگاه کرد وگفت   یجد یل یخ  بابا

 ی _خب اقامهراب چرا دخترمنو انتخاب کرد

 مودبانه شروع کردبه صحبت کردن یلیمهراب نگاه کردم که خ به

بهش   دمیکه دخترتون رود یمن ازهمون روز  یشماازاحساسم بگم ول یجلو  هیادب  یکه ب دونمی_م
 عالقمندشدم 



 استخاره عشق 

188 
 

 وصلت  نیباا کنمیقبول م دکهیخواهرشماودخترم چرافکرکرد نیکه افتاده ب  ی_بااتفاقات 

  یکه خواهرم کرده من مجازات بشم خواهرم هراشتباه  یکه به خاطرکار  ستیعادالنه ن  نی_به نظرم ا
 دلطفا ینکن  کیکه کرده شر ییوکاراخودشه من وت یکه کرده پا

نکنم خواهرشماست اگه قرارباشه دخترم به   کیکاراشوباشماشر دیگیکه م یکس نیاقامهراب ا_خب 
 شهیجوابگوم یاونوقت ک  یزشتش ادامه بده چ یکارا  نیعنوان همسرکنارت باشه بازم خواهرت به ا

 گفت  تی جدکردم که مهراب بااخم و کردنگاهیکه باحرص منونگاه م میمر به

 کنه تی همسرم واذ یکس ذارمیرونداره چون من نم  یکار  نیجرئت همچ  دی_شمامطمئن باش

 هیشغلت چ  مینابگذری_ازا

 _جراح مغزواعصاب هستم

  یاما دوست ندارم سخت رهیچطوره ،دخترمن تو نازونعمت بزرگ شده چشم ودل س تی_وضع مال 
 بکشه 

که بخواد روبراش فراهم کنم ازثروت پدرمم  یبکشه اونقدر دارم که بتونم هرچ یسخت ست ی_قرارن 
 وتاصبح تواتاق عمل چاقوبه دست بودم دمیزحمت کش  الشیهرر یکه خودم برا هیپول  ستین

تاحاال نشده  میدختررودار هی ن یداره ،منوهمسرم هم   یحساس هیروح  یلی_ازهمه مهمتر دخترمن خ
 اخرعمر نرنجه که مثل ما تا یکن  نی تضم  یتونیم که ازمون برنجه میکن یکار 

 منه  دنهیرنج  دنشینرنجه چون رنج چوقتیتا ه کنمی مومی_تمام سع 

 که همراهشون بود بالبخندگفت   ییاقا حاج

 باهم صحبت کنن  قهیچنددق یدوتاجوون برا  نیا دیدی اجازه م یشگیرسم هم  دبهیتوح ی_خب اقا

 من نگاه کردوبالبخند گفت  بابابه

 قت کن به اتا یی_دخترم اقامهراب وراهنما
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به اتاق اول خودم  دنیازجام بلندشدم که مهرابم ازجاش بلندشدوپشت سرم راه افتادبارس  یاروم به
نشست وزل   شمیزارایم  یتخت نشستم که روصندل یوارداتاق شدم وبعد هم مهراب وارداتاق شد رو 

 به دلم نشسته بود که گفت   بیلبخندمردونه اش عج کردیگاه مبهم ن یجورخاص  هیزدبهم 

   یدار  یطی چه شرا ی،بگ  یشروع کن  یخواینوم خانوما نم _خب خا

 دگفتمیلرزیکه م یینگاه کردم ودستام روتوهم قفل کردم اروم لب بازکردم وباصدا   بهش

 شما خطابتون کنم یچون برام سخته ه می_بهتره راحت باهم صحبت کن

 گ ترشدکه منم بالبخند ادامه دادمبزر  لبخندش

کنارشون باشم   دیپس هرروز با  نطوریبهم وابسته ان منم هم یل یخ  من پدرمادرم نکهی_اول ازهمه ا
   رمیم یوگرنه م

 زد  اخمولب

   یجمله هااستفاده کن  نیازا ستیازنیخب ن لهی _دورازجونت ،خ

 جمعش کنم ادامه دادم  تونستمیکه نم یبرام نگران شد دلم ضعف رفت وبالبخند ینجور یکه ا نیازا

با خواهرت بحث وجنگ کنم اعصاب ندارم هرروز خودمو عذاب  خوادهرروز یمن دلم نم نکهی_بعدش ا
 بدم  

 نگام کرد  یبامهربون 

بکنه بامن  حرکت اضافه  هیکنه من کنارتم  تتیهات برم نگران نباش جرئت نداره اذ ی_قربون نگران
 طرفه

 رابطه تون به خاطرمن خراب شه  خوامی_نم

  مشیپاشواندازه گل دمیادمیفقط بهش  هشیمهربون نگران نباش رابطمون خراب نم ی_خانوم کوچولو
 درازکنه

 ضمن عقدم حق طالق وحضانت فرزنده  طی_ازشرا
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 اش توهم رفت اخمو نگام کرد  افهی حرفم ق نیاای

  یکه بخوا  کنمی نم یکار   یعنی یحق هااستفاده کن نیازا  یتون ینم چوقتیمطمئن باش ه ی_باشه ول 
 یی که مادرش تو یینه تو نه اون کوچولو یلحظه هم دوربمون هیازم 

 ازطرز حرف زدنش رولبم نشست  یلبخند

 ارو  هیقض نیعنوان ببخشم ا  چیبه ه تونمیدست روم بلندنکن چون نم چوقتی_ه

 عشقم بلندشه  ی که رو ی_بشکنه دست

 ستاد یلحظه قلبم وا هی

 راحت بهم گفت عاشقمه چه

 براقش   یزل زدم توچشما بی عج یباحال

وجز من کس   یمونیعاشقم م ینجور یهم شهیل بده همقو یشیعوض نم  چوقت ی_قول بده که ه
 یدیراه نم  تی روتوزندگ یا گهید

   زنهیم نمیادم دوتاقلب داشته باشه عشق توبرام همون قلبه که توس هی شهی_مگه م

 _خب حاالتوبگو 

 نازو عشوه هات مال من باشه   اتی_همه دلبر

 باشه تکون دادم  یروبه معن سرم

 انفالو کن   کنه ی دنبالت م جتیکه تو پ یهرپسر وقفل کن و  نستاگرامتیا جی_پ

 سرتکون دادم تشی حساس  نیبه ا  باخنده

 ی باهام حرف نزن یبحثمون بشه حق ندار اگه  ی_حت

 کردم  بانازنگاش

 ی زن یسرم دادم یعنی_
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 کرد  رانگامیوگ  خاص

 اره ینیب یم بیاس ی_اگه حس کنم دار 

   یدوست ندارم سرم دادبزن ترسمیق مبداخال یازادما ،منیبهم بگ میبامهربون یتون ینومی_خب ا

 که عشقم به حرفم گوش کنه ی_به شرط 

 که  یباعث شه دلم وبشکن دینبا  طنتی ش کمی وقتا  یگوش کنم،خب بعض یتوبگ یکه هرچ شهی_نم

  م یای_حاال باالخره کنارم

  شمیازت جدام گردمیبهت برنم چوقت ی هم ازت بخورم ه یلیس هی ی_اگه حت

 قول مردونه دمیراحت بهت قول م التیکنه خ  تتیه بزنتت نه بزنه نه اذخودم حق ندار یحت  ی_کس

  میرنش _تاچندسال بچه دا

 ازش  دمیکش یخب خجالت م   نییانداختم پا سرمو

 _چرا  

 _اخه خودم سنم کمه 

اگه دوسال  یحت  یکوچولوبهمون اضافه شه بازم مخالف هیوقتش که  میدی_بعدازازدواج هروقت د
 باشه گهید

که مردونه لبخندزدوازجاش بلندشدوکنارم نشست   دید  یتوصورتم چ دونمیاه کردم نمباشرم نگ   بهش
 که اجازه نداد دستمو تودست بزرگ ومردونه اش گرفت  رمیخواستم ازش فاصله بگ 

 یدیدلمودزد  یازک  یدونی_م

 نگاهش کردم که اروم پشت دستم رو نوازش کردوگفت  فقط
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  نکهیازجاش بلندشدوخاک لباسش روتکوند بدون ا یسباتخ یدخترموفرفر  هی دمیکه د ی_ازهمون روز 
شد عاشق اون طرز نگاهت و تخس   شی بهم توجه کنه ازکنارم گذشت ومشغول خوردن بستن یحت
 بامزه ت   یطنتای شدم عاشق ش اتیباز

 ی ش یبامن خوشبخت م  ی_ازکجامطمئن

 حرفم زل زدتوچشمام  نیباا

که   یهمون حاج  شیامشب رفتم پ یراب  رهیپدرم باپدرت صحبت کنه واجازه بگ نکهی_قبل ازا
جواب استخاره  انهیخوشبختت کنم  تونمیم  نمیهمراهمون اومده ازش خواستم برام استخاره کنه که بب

 خوب بود پس نگران نباش وبهم اعتمادکن   یلیخ

 م یوقته تواتاق ی لیخ گهید می_باشه بر

 م یبر زدلمی_باشه عز

 که حاج اقابالبخندگفت  میشد  ییرایواردپذ میوازاتاق خارج شد می ازجامون بلندشد باهم

 میکن  نی ریدخترم دهنمون روش  ی_خب به سالمت

  کننیمامان بابانگاه کردم که برعکس اونهمه دلهره چندساعت قبل االن چقدر اروم بالبخندنگام م به
 باخجالت لب زدم 

 پدرم بگه همونه ی_هرچ

 به روم زدوگفت  یلبخند پررنگ   بابا

 ندارم    یلحشور من مشکل س یمبارک باشه ،اقا_

لبش بود   یحرفش همه شروع کردن به دست زدن بالبخند به مهراب نگاه کردم که لبخندرو نیباا
 باعشق نگاهم کردکه حاج اقا گفت 

تا بتونن بدون   میخونیم نشونیب  کماهی  غهموقتیص هی_خب بااجازه پدرمادر عروس خانوم واقاداماد 
 قبل ازدواجشون برسن  یوکارا شیازما یکارابه  یگناه چیه
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 د یی_بله بفرما 

ارو خوند تودلم ازخداخواستم که  غهیمبل دونفره نشستم که حاج اقا ص  یمهراب کنارهم رو منو
 که کنارمه   ی خوشبخت بشم باکس

   لمی_عروس خانوم وک

 مثبت چشماشون روبازوبسته کردن  یمامان وبابا نگاه کردم که هردوشون به معن  به

 بزرگترابله  هی وبق   _بااجازه پدرمادرم

 _مبارکه انشااهلل 

وجعبه    دیمن مهراب بله اروگفت ومادرمهراب ازجاش بلندشد وبه طرفم اومد گونه ام روبوس  بعداز
 رو بازکرد  یمخمل قرمزرنگ 

گشترروازداخل جعبه کوچولو هم کارشده بودان ی نایکه بانگ  انی برل دیسف نیانگشتر تک نگ هی
روداخل انگشتم انداخت که همه شروع    نیفت و انگشترتک نگدراوردودست راستم رو تودستش گر

  رهیکردن به دست زدن دستم که تودست گرمش قرارگرفت بالبخند بهش نگاه کردم توچشماش که خ 
کرددستم  کاردرست وانجام دادم بالبخند نگام  کردکهیتونگاهش بودکه دلموقرص م  یز یچ هیشدم 

که   ییگرما  دیبوس  قیکردوعم کیل زددستم رو به لبش نزد روکه انگشترتوش بود رو باالاوردتوچشمام ز 
دست چشمام   یدستم به تنم منتقل شد باعث شدچندلحظه چشمام روببندم باصدا دنیازبوس

 مختلف عکس گرفت   یبهم که مامان برامون توژستا میزد دزلروبازکنم هردوبالبخن

 به بابا لب زدرو  پدرمهراب

 باشه زادجانیبعدکنکورپر یتاعروس میریبراشون بگ اخرماه جشن عقد دی_خب اگه اجازه بد

 داد بابابالبخندسرتکون

 دم یروم   بشی ترت  ستین  ی_باشه مشکل

 م یبر گه یدمادی_اگه اجازه بد

 خوردن  یبرا  شهیدامیلقمه غذاپ ه ی دیبمون دیارداری_اخت
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 می شیمزاحم نم گهی_نه د

براش سنگ تموم بذارم شماهم   خوام یدخترمه م یزندگ یشبها نیازبهتر یکیامشب  هیچه حرف نی_ا
  گذرهیخوش م شتربهمونی ب  دیجشن باش نیتوا

 موندن   یکردن پدرمهراب برا باقبول

 مهراب نگاه کردم واروم لب زدم  به

 _مهراب 

 نگام کرد  یبامهربون 

 _جان مهراب 

_ 

 دم یجالت چشم ازش دزدرفت باخ ادمیبگم  خواستمیکه م یحرف 

 خانوم خانوما  شدی_چ

 لب زدم  اروم

 رفت  ادمی_

 گفتم یخنده اش با لجباز  دنیباد

 _عه مهراب  

 _جان مهراب 

 _نخند 

  رم یم یمن م یکن یصدام م ینجور یا یگ ی_تونم

 نگاه کردم  اخموبهش
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 یبود االن زد یچه حرف  نی_خدانکنه،ا

 وگفتم تی _خب واقع

 روموازش گرفتم که دستش ودورشونه ام حلقه کرد  باقهر

   گهی_قهرنکن د

 خوام ی_نم

   مدعمری_ببخش

 شرط  هی_به 

 طونک ی ش  ی_چه شرط

 ی رنزن یازمرگ وم  ی حرف گهید ی_قول بد

 _چشم،قول 

نگاه کردم واروم لب   کردیبهم نگاه م ی که عصب میبه مر ی رچشمی بازشد وبالبخندبهش زل زدم ز  اخمام
 زدم

 _مهراب  

 _جان 

 ونگاه کن  می_مر

 دم ینگاه کرد که خند میبه مر اروم

 رخره منوبجوئه تابلومعلومه دوست داره خ  یل ی_خ

 _جرئت نداره 

 _چال



 استخاره عشق 

196 
 

 _چون من کنارتم

 _خواهر جونت زدسرموشکوند 

   خوامی _من به جاش ازت معذرت م

 ال یخ ی_ب

  ز یم یرو یغذاها دمیروچ  زشام ی غذا ازجام بلندشدم و وارداشپزخونه شدم باکمک مامان م بااومدن
  نکهیداکردکه من زودتر ازاشام ص یپلوبامرغ ،فسنجون  بود بابا همه ارو برا  ،زرشکیچنجه ،سلطان

لبخندرولبش نشست که   دنمیازاشپزخونه خارج شدم و به طرف مهراب رفتم باد انی اوناب
کنارهم   میذاشتم که اروم دستمو تودستش فشرد وبالبخند وارد اشپزخونه شدگ ودستشدستموت
 بشقابم روازجلوم برداشت وگفت  مینشست

 گلم یخور یم ی_چ

 چنجه  کمی_

وهمه مشغول خوردن   دیخودش هم چنجه کش یچنجه برام گذاشت توظرفم برا مکی_سرتکون دادو 
 چندروز داشتم  نیکه ا ی زاسترسا کردیدلم دردم کمی  دمیزودازخوردن دست کش  یلیخ میشد

 باپوزخندلب زد  میمر

 جون  یپر  یر یگیم میرژ ی_ازاالن دار 

 ولب زدم انداختنش لبخندزدم   کهیتوهم گره کردم ازاالن شروع کردبه ت  دستامو

بعدشم  میراض کلمی نباشه خداروشکر ازه  یراض کلشی که ازه رهیگیم میرژ  ی؟کس  رمی بگ می_چرارژ
 ست یگرفتن ن میبه رژ یاز یروفرمه پس ن کلمیه

  میدرشت کرده مر میمر  یبرا تی چشماشو باعصبان دمیانداختم که د ینگاه  میمهراب ن به
  الی خی،بهم نگاه کردکه اشاره کردم ب رفتمزگیرم یخودشومشغول غذاخوردن کردکه دست مهراب واز ز

 که اروم گفت کنارمهراب نشستم  ییرای توپذ میبرگشت یباشه بعدخوردن غذا همگ

 توجه نکن   میمر ی_به حرفها
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 لبخندزدم  بهش

  دمیکه جوابشو م ستمیقبول کردم اما خب منم الل ن طمیشرا نیقبول کردم کنارت باشم تمام ا ی_وقت
 نگران من نباش  

 زبون دراز من  یم کوچولو_خانو 

 یشب بود که ازجاشون بلندشدن  برا ازدهیساعت  میبهش نگاه کردم ومشغول حرف زدن شد  باخنده
 رفتن  

 ولب زد  دی مادرمهراب گونه اموبوس یدرب خروج یجلو

 خوام یگفت که ناراحتت کرد من ازت معذرت م یز یچ می_اگه مر

 مادرش نگاه کردم  به

 د یشمانگران نباش میایمن باالخره باهم کنارم  شم یناراحت م نویا گهیدد ینگ هیچه حرف نی_ا

 باپدرمهراب دست دادم جداشد  بالبخندازم

 بهت وابسته اس   یلیپسرماخ  نیا ادیز ی ل ی_خب عروس خانوم مراقب خودت باش خ

 کردم  کردنگاهینگاهم م رهیمهراب که خ  به

 _چشم حتما 

انگشتش رو اروم   میمنومهراب تنهاشد رونی رفتن ب بدرقه خونواده مهراب یبابامامان برا یوقت  دراخر
 د یرو گونه ام کش

 ا یمراقب خودت باش یل ی_خ

 _توهم مراقب خودت باش 

 _شماره اتوبگو بهت زنگ بزنم 

 گفت  تی شماره اموبهش گفتم که باجد  باخنده
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 دنبالت  امی_ازفردا م

 ی چ ی_برا

 _مدرسه رفتنت 

 _باشه منتظرتم 

 خارج شد وازخونه   د یروبوس میشونیپ اروم

 شتن توخونه اول بابابغلم کردومنومحکم به خودش فشاردادمامان بابابرگ  بارفتنش

 یکه نامزدکرد یانقدربزرگ شد شهی_باورم نم 

   دیمامان بغلم کردومحکم منوبوس بعدازبابا

   دمیمنوچلوندن برگشتم تواتاقم لباسام روعوض کردم و روتخت درازکش یحساب  نکهیبعدازا

 روبازکردم  امیپ  عیشماره ناشناس سر دنیروشن شد باد میبندم که گوشچشمام روب خواستم

 ی _خانومم درچه حال

 کردم  پیتا بالبخند

  یداد امیکه پ دمیخوابیداشتم م یازخستگ یچ ی_سالم ،ه

 ربعدبخوابی دوش بگ هی_پاشو 

 نه اصال حال ندارم  ی_واا

   ری_پاشو دوش بگ 

 _مهراب  

 _جانم 

 دارم واقعا حال ن الی خیامشب وب هی_
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 خب   لهی_ازدست تو خ

 ر ی _شبت بخ

 من یرموفرفر ی_شب توهم بخ 

 دم یروکنارگذاشتم وخواب  یفرستادم و گوش کرقلبی براش است بالبخند

 مامان ازخواب بلندشدم  یباصدا

 زاددخترم ی _پر

 _بله

 _پاشومهراب اومده دنبالت 

 تواتاقم  ادی_بهش بگوب 

 وم چشمام روبازکردم دراتاق بازشد دستش که توموهام رفت ار نیبعدازچندم

 خانوم خوشگلم رشودای_ب

 مهراب روتودستم گرفتم دست

 _مهراب 

 _جانم 

 امروزنرم مدرسه شهی_م

 نگام کرد باخنده

 _اونوقت چرا 

 خوادبخوابم ی_دلم م

 امروزا  نیفقط هم یخب ول لهیمن ،خ  ی_قربونت برم خوابالو
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 _باشه قول 

 د یام رواروم بوس گونه

 گه ید  دبرمی_پس من االن با

 بمون   ینچ کجابر _

 چرابمونم  یبخواب یخوا یکه توکه م شهی_نم

 شهی _امروز کنارمن باش م

 _توجون بخواه چرانشه 

دورکمرم   ی روبستم که حس کردم ازاتاق خارج شد اخمالو بالشتمو بغل کردم که دست بالبخندچشمام
 حلقه شد وتواغوشش فرورفتم 

 ه ،منم حسودک شمیم وونهیمن د یکه تو بالشتوبغل کرد ینجور ی_ا

 اش که منوبه خودش فشرد  نهیسمتش کامل توبغلش رفتم اروم سرمو وگذاشتم روس به  برگشتم

 رفت ی باتومدرسه نم شهیمثل هم میمگه مر  یانقدر،راست ادی چرا خوابم م دونمی_نم

 ره یباشهاب م گهی_ازامروز د

 هیازدست من عصب  ی_اهان ،پس حساب 

 ی _چراعصب 

 مدرسه  شی نبر گهی_که باعث شدم تود

 توبودوبس  دنیبردمش فقط به خاطرد چندوقتم نی_اگه ا

 _واقعا 

 _اره جوجه 
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 کوچولوام  یلیخ  کنمی حس م   یکنی صدام م  ینجور ی،ا هی_جوجه چ

 گهید یی_خب کوچولو

 _اگه کوچولوام پس چرا زن توام 

 یداری کنید صفحه میتوانید از لینک زیر خر   510نسخه کامل این رمان رو با  

https://zarinp.al/340583 
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