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و بچه  رستانمیدرسته که سال آخر دب. عشق و حال میتا بر یلیخونه به صدا در اومد باز چهارشنبه شد دو روز تعط زنگ يباز صدا...  نگیز

سرش  يکشه تا مقنعشو رو یربع طول م هیفقط . کنه یفس فس م شهیکه هم دامیو نیا. شر کالسم ییجورا هیخوب  یخرخون کالس، ول

. اوردن فشونویتشر خانومباأل خره . مرتب کنه

.وردمیاز دوستم شانس ن یکن یفس فس م شهیتوهم که هم -

.شد ریجمع کردم د لمویخب تا وسا. غر غر نکن نقدریا -دایو

... شیا. یمون یم ایبچه کالس اول نیا نیع -

.خونه میرفت یفک نزن نقدریشده؟ اگه ا یحاال مگه چ -دایو

.میش یم یونابیگل خ يمهمون آقا پسرا یحوصله کن گهیذره د هیشما  -

. از مزاحما یکی نمیعرض نکردم ا: گفتم  دایدر گوش و. راست جلو پامون ترمز کرد یمشک 206 هی...  ژیق

ه؟یک نیحاال نگاهش کن بب -دایو

هان هان هان؟ يفکر کرد یمن چ يتو درباره . ستمایمن محرف ن! يهو -

. مزاحمه یتو روح هر چ يا: بلند گفتم  يصدا با

ن؟ییخوا یدربست نم نیخانوم ماش: در کرد و گفت تیره پارازمرتبه پس هی

دنبالت ادیب یکی تیمیصم يدوستا يچه قدر کالس داره جلو. پسر عمومه نیرامت نکهیا. نگاهش کردم. چه قدر صداش آشناست نیا! ا .

. پسر عموت ؟یاونم ک

.نیرامت نیرفتم تو ماش رجهیکردم و ش یخداحافظ دایو از

کو؟ شینیریپس ش! نو مبارك نیبه به ماش -

.که خودم شخصا اومدم دنبالت نهیا شینیریش -نیرامت

چه طوره؟. جمعه چلو کباب مهمون تو. نه اون بحثش جداست -

. سر درس و مشقش نهیش یخوب م يبچه  هی نیع ستین شیدختر درس خون جمعه و شنبه حال هی -نیرامت

.سیدم خس ینم ینیریگو شخب ب ؟یچونیپ یم نقدریا یچ يبرا... شیا -

.هفته نیخودت گفتم وگرنه من حاضرم جمعه هم يمن برا: و گفت  دیخند نیرامت

؟يدیرو با پول خودت خر نهیماش -

. آره -نیرامت

. مستقل بودم يعاشق آدما یمن از بچگ زیدمت ج -

غذا ساالد درست  يمامان داشت برا. ردم رفتم خونهک یخداحافظ نیاز رامت. خونه میدیرس يچه طور دمیکه اصال نفهم میحرف زد نقدریا

.کرد یم
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!یسالم مامان -

؟يکرد رید نقدریسالم چرا ا کیعل -مامان

.ستیمدرسه جاش نزاره و بره ول کن ن يبار بابارحمت تو هیتا  یشناس یم دارویو نیتو که ا -

.اسممو صدا کرد غیم و با جدست يمامان با پشت دست زد رو. برداشتم اریخ هیآشپزخونه و  يتو رفتم

! تــــــرانـــــه -مامان

.ایچته مامان جان؟ اعصاب معصاب ندار -

.به غذا نوك نزن فیصد دفعه گفتم با دست کث -مامان

. باشم یخوب يدم بچه  یچشم قول م یول یصد دفعه که نگفت -

.برو دست و صورتتو بشور غذا حاضره. یستیتوکه آدم بشو ن -مامان

و آسمون بارون ضدحال  نیاز زم. دونم هی یکیسرم مثال  ریاآلن خ. کنم یم سیدونه ها لوسن رو سرو هی یکیگن  یکه م ییهن اوناد من

. باره یبرام م

 درحال حاضر. دندونپزشک بود یزمون هیبابام تاجر فرشه و مامانم . بابام مواجه نشم يرایاز ناهار نشستم سر درس و مشقم تا بعدا با گ بعد

تا اومد از سرو . بابام اومد خونه میو ن شیساعت ش. گهید میکال با کالس. کیدوبلکس و ش يخونه  هی ستیزعفران يخونمونم تو. خونه داره

.باال رفتمکولش 

.تو خونه دمیپوس م؟یبگرد رونایب میبر ییبابا -

!ایهست يمثال امسال کنکور ؟يشما درساتو خوند -بابا

!، حله میکن دایپ یمارت یپارت هیتازه اگه . نکور چهار ماه موندهتاک. اآلن که اسفنده -

.میبرو آماده شو بر. شم یزبون تو نم نیا فیمن که حر -بابا

!ییقربونت برم بابا: و گفتم  دمیبابامو بوس صورت

 وشرتمیس هیشال خوشرنگم با  هی. بود اسفند بود اما هنوزم هوا سرد نکهیبا ا. دمیسبز پوش وشرتیس هیبا  یمشک يمانتو هیاتاقم  يتو رفتم

شام مشت  هیرستوران و  میپارك و از اونورم رفت می، بعدشم رفت میزد ابونایخ يدور تو هیاول . گردش میست کردم و با مامان و بابا رفت

.بالش رفتم الال يشبم که تا سرمو گذاشتم رو. گردش میرفت یگرام يداد با خونواده  یعجب حال. بدن هب میزد

***

 امینگاه به موبا هیخواب آلودم  يبا چشما. خواب راحت داشته باشم هیذاره  یزنه نم یزنگ م لمیبه موبا یه یک هیصبح جمع ستین معلوم

. نهیاسمی نکهیا. انداختم

. الو سالم -

.به سالم خانوم خوش خواب - نیاسمی

؟يدیبرام د یچه خواب هیچه خبرا؟ صبح جمع -
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 میدربند ناهار بخور میاز اونورم بر يکوهنورد می، خواستم شخصا دعوتت کنم بر يریبگ ینیریاز داداشم ش یخواست یم دمیشن - نیاسمی

.اقتیل یخداحافظ ب. يندار اقتیل دمیکه د

م؟یبر یمن حاضرم ک. جون خودت قطع نکن. یاسیالو  -

. دنبالت میایم نیبا رامت گهیساعت د میآماده شو تا ن - نیاسمی

.پس خداحافظباشه  -

.خداحافظ - نیاسمی

قرمز  یشلوار ل هیبا  دیسف کیتون هی. اتاقم تا حاضر بشم يصبحونه خوردم رفتم تو نکهیبعد از ا. آشپزخونه يقطع کردم و رفتم تو تلفنو

. انیب نیاسمیو  تنیکردم و منتظر شدم تا رام شیهم آرا یکم. سرم يشال قرمزم انداختم رو هی. دمیپوش

 ؟یکجا به سالمت. يل و کاله کردشا -مامان

. کوه میبر میخوا یم. نمیاسمیو  نیمنتظر رامت -

به چه مناسبت؟  -مامان

. میبخور نویرامت نیماش ینیریش میبر میخوا یاما بعدش م. کوهش که مناسبت نداره -

. اومد نیرامت نیبوق ماش يصدا

.ا مامان اومدن خداحافظ -

؟ییایپس ناهار نم -مامان

.دمیبوس ورتشوص

. نمتیب یعصر م.! نه گلم -

.نیرامت نیماش يو رفتم تو دمیپوش یکفش مشک هی

.سالم -

!ستاین يخبر یتا ناهار از خوراک ؟يصبحونه خور یکاف يگم به اندازه  یترانه جون م. سالم - نیاسمی

. رمینگ یاز دست تو خوراک اهیخوام صد سال س یم...  شیا -

شه من از تو بزرگترم؟ یم تیحسود. بخواددلت  میلیخ - نیاسمی

. دفتر وکالت خونست ریحقوق درس خونده اآلنم مد يرشته  يو پنج سالشه تو ستیب نمیرامت. میفقط سه ماه اختالف سن دار نیاسمیو  من

.ينداره که اصلش سه ماه ازم بزرگتر يحسود -

. میبا هم بحث کرد نیاسمیمن و  میدیرس که یتا وقت. دیخند یم نیاسمیمن و  يفقط به کل کال نمیرامت

چه برسه حاال که اومدم . رهیگ یکنم نفسم م يرو ادهیپ ينجوریهم هیدو دق. ندارم يرو ادهیپ يکال من جنبه . ادینفسم باال نم گهید...  يوا

. يکوهنورد

.. ادیباال نم...  نفسم گهیمن د. میاستراحت کن...  قهیدو دق.. توروخدا -

. میرس یتحمل کن م گهیذره د هی -نیرامت
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.یاز خستگ رمیم یدارم م...  هیثان هیبگو  -

. ولو شدم نیرو زم همونجا

.تو يدختره برد یآبرو هر چ. پاشو تنبل خانوم! ا.نیاسمی

. راه رفتن ندارم ينا گهیباور کن د...  قهیفقط دو دق -

!ها قهیاما فقط دو دق. خوب لهیخ -نیرامت

. درد گرفته بود ادیپام به خاطر راه رفتن ز. میجا اومد بلند شدم تا بر ذره که حالم هی

 ؟یبکش يگاریازمون ب ای يبه ما ناهار بد یخواست یتو م تنیرام -

.نکنم ایولخرج نیاز ا چوقتیه گهینکن د يکار. ایزن یغر م یلیخ -نیرامت

. کنم یرو قبول نمتو يایول خرج نیا یفتیاگه به پامم ب ندفعهیا. نه قربون دستت -

 يرو ادهیبابام سرخ شد بس که پ. گردش امیب نیاسمیو  نیرامت نیکنم اگه با ا یپشت دستمو داغ م گهیمن د. رستوران میدیرس باآلخره

رت اولو قو يلقمه . قاشق و چنگال و برداشتم و حمله بردم به غذا. رفت که دو نفر جلوم نشستن ادمی یغذا رو که اوردن از گشنگ.کردم

!کنن یبا تعجب دارن منو نگاه م نیاسمیو  نیرامت دمیسرمو که باال اوردم د. شدم یداشتم خفه م. دهنم بود يتو دوم ينداده ، لقمه 

ن؟یکن یغضب منو نگاه م لیم نیچتونه؟ چرا ع -

. منم بخور يگشنه ا یلیگم اصال خجالت نکش اگه خ یم -تنیرام

.خورم ینم یخب اگه نارحت -

. که همش مال خودته استرس نداشته باش نهیمنظورم ا. ستمینه ناراحت ن -نیرامت

که  یتا زمان. میبود دهیهمو سفت چسب يدستا یاسیمن و . وحشتناك تند بود بشیش. نییپا میکوهو اومد ینییراه سرپا میرو که خورد غذا

.بس که من خوبم. ردمرفتم خونه اول به مامانم سالم ک. میو زنده شد میمرد نیاسمیمن و  میدیرس

.سالم -

؟يباألخره اومد! چه عجب. سالم -مامان

. رسم یم گهینه سد خندانم دو ساعت د -

!زینمک نر -مامان

. چشــم شما جون بخواه مامان گلم -

دم و موهامو جمع کر لمویوسا. اتاقم يدوش گرفتم و اومدم تو هی. حموم يرفتم تو رجهیمسکن خوردم و ش هیکرد  یبس پام درد م از

. دمیخشک کردم و خواب

***

. هیباحال یلیخ ریکال دب. زبانمون ریدب یمیخانوم فه شیرفتم پ. کردم یکالس خداحافظ يبروبچه ها از



کاربر انجمن نودهشتیا رز طالیی – فراتر از عشق                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧

.نیحالل کن نیدید یخوب يخانوم اگه بد -

!بره ها ادتیدرس و مشق  حیتفر يترانه نر -یمیفه خانوم

.ره ینم ادمیبره زبانو که  ادمی یرسمن هر د ه؟یچه حرف نیخانوم ا. هو -

. یداشته باش یخوب یلیتعط. برو به سالمت -یمیفه خانوم

.نیهمچن -

. زده بشیکه غ تامیب. منتظرم بود دایو. رونیب رفتم

؟يدیند ویتیگم ب یم دایو -

. که از من بدتره تایب. یزن یبه من غر م یه نیتو بب. نه -دایو

. میسیوا یکه منتظر جنابعال نهیا یتیوگرنه کار من و ب. هاومد شیامروز استثناء پ -

. شد دایخانوم پ تایب يو کله  سر

اون موقع تا حاال؟ نیبود يکدوم گور. خانوم تایبه ب -

.کردم یم یداشتم با بچه ها خداحافظ -تایب

پس؟ نیکرد یم یصبح تا حاال چه غلط -

. یزن یچه قدر غر م. میبر -تایب

. مزاحم روشن شد يچشمم به جمال آقا رونیب میاومدمدرسه که  از

کارش کنم؟ یچ. نجاستیا یشگیمزاحم هم نیباز ا. اه -

. چند بارم خواست برسوندم هیگفت که دوست دارم  یچرت و پرت م یپروند ، گاه یم کهیداد ، ت یمدام تل م. شده چمیوقته که پاپ چند

؟یبش یک فیحر ییخوا یپس م ینش نیا فیحر. ردومت يگم شما زبون دار یترانه جون م -دایو

؟يگم کاغذ ماغذ ندار یم یتیب -

؟یتیمگه نگفتم به من نگو ب -تایب

فدات بشم؟  يجان کاغذ دار تای، ب دیآه ببخش -

. بابامو روش نوشتم يکاغذ گرفتم و شماره  هی تایب از

 ؟يبهش شماره بد ییخوا یم. دمت گرم -تایب

.تل من برو حالشو ببر نمیا. مدت اسگلت کردم هی زمیعز دیبهش بگم ببخش خوام برم یم. آره -

؟یکن یمسخره م -تایب

 ست؟یمعلوم ن -

. سرش فرود اومدم تیبزنه با عصبان یبذارم حرف نکهیپسره و قبل از ا شیپ رفتم

 ؟يدار یچرا دست از سر من بر نم -

. قبلنم بهت گفتم که دوست دارم -پسره
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؟يخسته نشد اییو پرت گو چرت نیاز ا -

. قتهیحق ستیچرت و پرت ن نایا -پسره

؟يخسته نشد قتایحق نیاز ا. قتهیبر فرض که حق -

... ترانه نیبب -پسره

. قطع کردم حرفشو

؟یدختر صحبت کن هیبا  يندادن چجور ادیبهت  -

. خانوم راد من دوستون دارم نینیبب. یاُک -پسره

واقعا؟ -

 .آره واقعا -پسره

. دمیکوب نشیبه س تیبابامو با عصبان ي شماره

افتاد؟ يدوهزار. کن يزنگ بزن به بابام و من ازش خواستگار ییخوا یبابامه اگه واقعا منو م يشماره  نیا. خوشگله نیبب -

. بله فکر کنم کامال افتاد -پسره

. دهنشون قد تراکتور باز شده بود هیپسره و هم بق هم

باغ وحش  يو نه خر و گاوا میباغ وحش يخوشبختانه ما نه ستاره ها ایوحش؟ متأسفانه  اتیمستند ح ای نینیب یم یینمایس لمیف ه؟یچ -

.يهر. دییبفرما

.نگاه کردم. نداشتن هیاز بق یکه دست کم تامیو ب دامیو به

. پشه نره توش نیشما دوتام دهنم ببند -

. کهشو يطفلک هنوز تو. یخوب حالشو گرفت! ولیا -دایو

!دارما يعجب جذبه ا. بودم دهیند ينجوریخودمم تا حاال خودمو ا. قربون شما -

. تیخواستگار ادیب رهینکنه پسره رو واقعا جو بگ -تایب

... شیا. ادیازش خوشم م یلیخ. غلط کرده -

. کردم یخداحافظ تایو ب دایو از

. اول بزنهدهنتون ت یاله نیمنو فراموش کن التیتعط يشما دوتا اگه تو -

.قربون محبتت -دایو

جون خداحافظ  یتیب. نداشت یقابل -

. چشم غره رفت بهم تایب

- جون خداحافظ تایکه ب نهیمنظورم ا.. ا.

. خداحافظ -تایب

. خونه رفتم
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!یسالم مامان -

سالم چه خبرا؟ -مامان

. ــــــــــــــــــــا چهاردهممدرسه تـــــــــ میر ینم گهید. میچوندیکه مدرسه رو پ نهیخبر خوب ا -

. اسفنده ستمیتازه ب. اآلن که زوده یول -مامان

.کنن لیو معلمام که از خداشونه بچه ها زودتر تعط ریمد. مدرسه ها که لق و پقه -

. دمیتنبل تر از تو به عمرم ند -مامان

. من برم لباسمو عوض کنم. قربونت -

. از جلو چشمم دور شو فقط -مامان

.)ادیم ریکم گ یباحال نیمامان به ا. دلم بخواد میلیخ! (چکه ها یمحبت از مامانم داره م یعنی

***

. لنگ ظهر شد گهیترانه ، ترانه پاشو د -مامان

بخوابم؟ گهیکم د هی -

د؟یخر يبر نیاسمیبا  یخواست یمگه نم -مامان

. دمیپر نییتخت پا يفنر از رو نیع

. ودنب ادمیاصال ! يوا يا -

. گهیشه د یم نیهم جشینت ینیب یم لمینصفه شب ف يتا ساعت دو و سه  ینیش یم یوقت -مامان

با رگه  یشال مشک هی) هلو؟ ایباألخره پسر کش زدم !(پسر کش زدم هلـــو پیت هی. اتاق تا حاضر بشم يو صورتمو شستم و رفتم تو دست

 ییتودل برو ي افهیگفتن ق یهمه م. اتاقم برانداز کردم يقد نهییآ يخودمو تو .کردم شیکوچولوئم آرا هی. سرم يانداختم رو ییطال ي

دوتا گونه هام  يدو تا چال کوشولو رو دمیخند یهر وقتم م. دماغ و لبمم که کال خوشگل بود. داشتم ییخرما يبا موها یعسل يچشما. يدار

.افتاد یم

. رونیشد که بره ب یبابام داشت آماده م. سالن رفتم

عمو؟ يخونه  يبر یمنو م ییبابا. سالم -

 ؟یعمو چه خبره اول صبح يخونه . سالم کیعل -بابا

.میخورده خرت و پرت بخر هی نیهفت س يسفره  يبرا میخوا یم نیاسمیبا -

. امیتا من ب نیماش يباشه تو برو تو -بابا

. ممنون -

.بابامم اومد قهیبعد از چند دق نیماش يتو رفتم
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 ؟يریبگ نامهیگواه ییخوا یتو نم دخترم -بابا

. رمیتابستون بگ يدارم تو میتصم یول. خب اآلن که زوده -

!یتا از نظر رفت و آمد راحت باش يریبگ ادی یفرانکفروت رانندگ میبر نکهیآخه دوست دارم قبل از ا -بابا

ده؟یچه فا ینداشته باش نیو ماش یبلد باش یرانندگ یوقت. گرفتم ادیبرفرض که  -

. خرم یم نیمن برات ماش. ریبگ نامتویتو گواه -بابا

!جــــــان يا

؟ییبابا یگ یواقعا؟ جون من راست م -

. میدیشو رس ادهیحاالم پ. يکه خودت دوست دار ینیهر ماش ه؟یدورغم چ. آره -بابا

. خداحافظ ییدمت گرم بابا -

.خداحافظ -بابا

. زدم عمو رو يشدم و زنگ خونه  ادهیو پ نیماش از

. دوساعته که منتظرته نیاسمیتو؟  ییدختر کجا -نیرامت

. شد ریشدم و حاضر شدم د داریتا ب. شرمندم به خدا -

.يبار اومد ينطوری، ا ستایدست خودت ن. گهید یتنبل -نیرامت

. نییپا ادیبگو ب نیاسمیتموم شد به  اتیبامزه اگه مزه پرون يآقا -

. صبرکن صداش کنم -نیرامت

. امیه اصرار نکن تو نمن -

. کنم یاصرار نم ییایدونم تو نم یخب چون م -نیرامت

بگم؟ یچ هی -

.بگو -نیرامت

.ییپرو یلیخ -

ترانه خانوم؟ میداشت! د -نیرامت

.شکلک واسش دراوردم هی

. نییپا ادیبگو ب یاسیبرو به  -

. نییعبوس اومد پا يبا چهره  نیاسمی

؟یاول صبح یاحتچرا نار. جون یاسیسالم  -

صبح تا حاال؟ ییمعلومه کجا - نیاسمی

!بده ها ریداداشت مدام گ نیتو هم ع -

؟یطلب کارم هست ياومد رید - نیاسمی



کاربر انجمن نودهشتیا رز طالیی – فراتر از عشق                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

 م؟یبر. قربونت برم -

. میبر - نیاسمی

حرف  نقدریا. دمکر دیبس که خر دیته کش میمن که حساب بانک. میدیدم دستمون اومد و به نظرمون جال بود ، خر یبازار هر چ میرفت

. عمو يدم خونه  میدیرس يچجور دمیکه اصال نفهم میکرد بتیغ میزد

ن؟یکل تهرانو بار کرد! بــــــــا بـــــا -نیرامت

.کنن یم نیج نیآدمو س یرسن بعدشم ه یکه سر بزنگاه م ییاز آدما ادیبدم م نقدریا -

. ادیآدما بدشون م ي هیبقکه از  ییاز آدما ادیبدم م نقدریا. نطوریمنم هم -نیرامت

.یخسته نباش -

. یزنده باش -نیرامت

؟يبر ییخوا یحاال کجا م - نیاسمی

. قامیاز رف یکی شیخوام برم پ یم -نیرامت

. قربون دستت منم برسون خونه -

.دنبالت ادیزنگ بزن آژانس م. شمارست هیکارش  -نیرامت

به آژانس؟ يایهست چه ن یاختصاص يراننده  یوقت زمینه عز -

ت؟یاختصاص يحاال من شدم راننده  -نیرامت

ست؟ین. حرفا الزمه نیوقتا ا یبعض یول ينه شما گل سر سبد -

. تأسف تکون داد يبه نشونه  سرشو

. میبر نیبش -نیرامت

!ییآقا یلیدمت گرم به جون خودم خ -

منم فقط . ذاشت یمدام سر به سرم م نیماش يتو! وشمزه شدهچه قدر خ ایتازگ نمیرامت. شدم نیکردم و سوار ماش یخداحافظ نیاسمی از

. و تشکر کردم رفتم خونه یخداحافظ نیاز رامت نکهیبعد از ا. خونمون میدیرس. اوردم یبراش شکلک در م

. سالم بر مامان گلم -

.فکر کنم بابات ورشکست شد! خاك بر سرم. سالم -مامان

آخه چرا؟ -

.يکرد دیبس که خر -مامان

. گهیکردنش د دیو خر دهیخب مامان جونم ع -

. آهان از اون نظر -مامان

. اتاق تا حاضر بشم ينشون مامانم دادم و رفتم تو دارویخر
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کارامو  يهمه . شدم زیسحر خ نباریامروز واسه اول. بود دیساعت نه صبح ع. موند یدهنش باز م دید یم یهر ک. دمیچ يعجب سفره ا! به به

منم . کرد یخوند و مامانم دعا م یبابا قرآن م. زمیعز ينشستم در کنار مامان و بابا نیهفت س يرفتم و حاالم سر سفره کردم ، دوشمم گ

.خوندن لویسال تحو يباألخره دعا. شده بودم رهیکرد خ یتنگ که دهنشو مدام باز و بسته م يتو یبه ماه

مقلب القلوب واالبصار  ای

و النهار  لیمدبر ال ای

ول الحول و الحوال مح ای

احسن الحال  یحالنا ال حول

. به صدا در اومد لیسال تحو آهنگ

!سال ها نیصدا سال به ا. سال نوتون مبارك -

. دمیمامانو بوس صورت

. یداشته باش یمثل اسمت سال آروم خوب دوارمیسال نوت مبارك ام -

.دخترم یداشته باش یتو هم سال خوب -مامان

. کردم یروبوس بابابامم

. سال نو مبارك -

. يدیع نمیا. تو هم مبارك يسال نو -بابا

سه تاش از طرف . کال داشتم سیهفتا م! اوه اوه. انداختم ینگاه هی لمیبه موبا. اتاقم يازش تشکر کردم و رفتم تو. از بابام گرفتم ویدیع

. مواجه شدم غاشیج غیطبق معمول با ج که زنگ زدم یاسیبه . بود دایبود ، دوتاشم از و تایبود ، دوتاش ب یاسی

. يد یزنم جواب نم یزنگ م یهر چ ؟ییمعلومه کجا - نیاسمی

. گوشم برداشتم ياز رو تلفنو

. گوشم پاره شد يپرده  ؟يبلندگو قورت داد. واشی -

اون موقع تا حاال؟  يکجا بود. مبارك دتیسالم ع - نیاسمی

. يزنگ زد دمیسالن بودم نفهم يتو. تو هم مبارك دیع -

.به عمو و زن عموئم سالم برسون. برو گهیخب د - نیاسمی

. خداحافظ. تو هم سالم برسون. باشه -

. خداحافظ - نیاسمی

شه  ینم شیکار گهیرسمه د. بابابزرگ يخونه  میشد که بر یمامان داشت حاضر م. نییگفتم و رفتم پا کیتبر دامیبه و. قطع کردم تلفنو

. کرد

. شد رید میحاضر شو برپاشو  -مامان

مادر من؟  يدار يحاال چه عجله ا میر یم -
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. داره که شماها مدام سرتون توشه یچ لیموبا نیدونم ا یمن نم. گهید میپاشو بر -مامان

. شیو نه دو تا ش ستیتلفن ب. فیمدرسان شر -

.تو هوا گرفتم بویس. به طرفم کرد بیس هی تیاز عصبان مامان

 .به هدف نخورد -

به زور ببرمت؟ ای یآماده بش ير یم -مامان

. خودتو کنترل کن. رفتم بابا رفتم -

. نشم ینکرده ، زبونم الل موجب سنت شکن ییوقت خدا هیاتاق تا حاضر بشم که  يخوردم و رفتم تو بویس

 ***

چه . رفت یم نیزدم به ماش یوگرنه گند م میدیخدارو شکر رس. کنه یم دایو خم داره آدم حالت تهوع پ چیشمال پ يجاده  نیکه ا بس

 میو رفت میصندوق برداشت ياز تو ازویمورد ن لیوسا. شمال از واجباته يتهران ، تنفس هوا يتنفس کردن هوا يبعد از عمر! یخوب يهوا

هر . تا عمو دارم ، پنج تا عمهچهار. میاومد یگرام يو عمه ها ياآلنم با عموها. مسافرت میبر ي فهیطا میعادت دار ماکال . يعمه زر يالیو

 شمیکی. (تا مجردن شیفقط پنج ش. همه بچه نیا نیالبته از ب. میبش يچهل نفر یس هی میهم فکر کن يکدومم دو سه تا بچه دارن رو

 دیعا یکردن چ تبیدونم از غ یمن نم. شروع کردن بتویزنا غ نیباز ا. متأهل مهین ایمتأهلن  ای هیبق.) نینگفت نیگفتم که بعدا نگ. خودمم

. میپروند یمگس م يکاریاز ب میعصرم که داشت. خانوما شده نیا

. ییجا هی میحوصلمون سر رفت بر -

...  میگه به نظر من بر یخب طفلک ترانه جون راست م -يزر عمه

چون هر جا رو که بگن دیند شنهادیشما خانوما خواهشا پ: و گفتم  دمیحرف عمه پر وسط

.شهیختم م دیخر يبرا يپاسا ژ ایبه بازار  تهش

.خنده ریمردا زدن ز ي همه

.یستین دینه که خودت اهل خر - نیاسمی

.کنمینم دیخر يمن بجز مواقع ضرور -

بزرگترا مخالفت  ياولش که همه . يدوچرخه سوار ای ياسب سوار میبر ای میجوونا گفت ي هیمن وبق. میکجا بر نیخب شماها بگ -بابا

 ایوارش)پسر عموم ( الدیم نیماش يرفتن تو میبق نیرامت نیماش يتو میدینصفمون چپ.تا آخر قبول کردن میاصرار کرد نقدریاما ا.کردن

 هویده پونزده تا آدم .دیدیکرد لشگر ما رو م یملت کف م.يشهر باز میبعدشم رفت.بود زیانگ جانیه یلیخ.ياسب سوار میرفت).پسر عمم(

شهر  طونیهمم که ش...  ماشا ا. نیوثم ار،ماهانیما،مهید،نیلوفر،ترنم،سعیا،رها،آوا،ترمه،نیرش الد،این،میماسین،یمن،رامت.يتو شهر باز ختندیر

از عصر تا  - يعمه پر. سوا الشون شروع شد دنیهمه تا ما رو د. الیو میساعت ده شب خسته و کوفته رفت. رو سرمون میرو گذاشت يباز

 ن؟یکرد یم يحاال اسب سوار
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 يشهر باز میبعدشم رفت ياسب سوار میول رفتا.نه - اریمه

دست و صورتتونو  نیپس تا بر - يعمه زر. سفر کردنه يا فهیطا  يایاز خوب نمیبله ا -. کف کرد دیما رو د یهر ک یجاتون خال - ماهان

چراغا رو . اتاق جدا گونه بخوا بن هیاتاق و دخترا وپسرام تو  هیا تاق ، مردا هم تو  هیخواب هم قرار شد زنا تو  يبرا. شام حاظره نیبشور

کردن از درد ودل گرفته تا  یچرت زدن چون تا ساعت سه نصفه شب باهم صحبت م هیاز  غیاما در میسرمون بخواب ریتا خ میردخاموش ک

. میگوش کن نایبه دردودل ا نجایا دیما با نن،اونوقتیب یو خواب صد تا پادشاه م دنیخوش بحال پسرا تو اتاقشون راحت خواب. بتیغ

. دمیاز خواب پر دیچیگوشم پ يکه تو ییصدا با

. شد ازدهیساعت  گهید دیپاش -غیبا ج ترنم

. سر جاش نشسته بود میکیو  کردیغرغر م یکی،  دیمال یچشماشو م یکی،  زدیجاش غلت م يتو یکی. به دوروبرم انداختم ینگاه

.دیاه چته اول صحب؟ زهرم ترک - رها

گل کرده باز؟ تیباز لیرگ خ. گهید گهیخب راست م - آوا

. میومدیخوابگاه که ن میمسافرت اومد. شد ازدهیساعت  ه؟یچ يخل باز -ترنم

 میاونجا مجبور بود. سمت اتاق پسرا میرفت. رونیب میو از اتاق زد میتا ترگل ورگل کرد دیطول کش قمیده دق هی،  میدیپوش زیترو تم يلباسا

. میم کنموقع حرف زدن لحنمونو آرو

. دنیخرس خواب نیع ایطفلک. یآخ -

. شن یم داریگناه دارن ب میبر - نیاسمی

.!شد ازدهیگناه دارن؟ ساعت  ویچ یچ - آوا

. میزیبر خیپارچ آب  هیهمشون  يرو گمیمن که م -ترمه

!دنیخوشگل خواب یلیخ ؟یگیم یچ -نیثم

. میکن یم شیچشامونو درو ختنیاشکال نداره موقع آب ر -

آب . اتاق پسرا يتو میپارچ برداشت و رفت هی یهر ک.) خیاوردن آب  يبرا! سوء تفاهم نشه ها. (یبهداشت سیسرو يتو میدیچپ مونهم

که  شونیکی، کرنیچندتاشون غرغر م. میپشت در تا عکس العملشونو ببن میاومد! و بعدشم الفــــــرار میکرد یسر و صروتشون خال يرو

فکرشو (نگو ، گهیشونم که د پایبود ت یدنید یلیخ افشونیشده بودن ،ق دهیموش آب کش نی،همشون ع دیچرخیم شهاج وواج بود دور خود

شده از خجالت صورتشون گل انداخت ورفتن  یچ دنیبود که فهم نجای،تازه ا دنیبه خند میهمه شروع کرد). فقط شلوارك داشتن  نیبکن

.دعوا بود زهیبر ییچا یک نکهیموقع صبحونه سر ا). میدیفحش شن میلینباشه خ یجاتون خال.(تو اتاق تا لباس بپوشن

.زیبر ییترانه جون پاشو چا -  نیاسمی

.ختمیر ییعصر چا روزیبه من چه من د -

خوره؟ یم ییچا  ینشو ن به اون نشون که گفتم ک ختمیر ییعصر من چا روزید -  آوا

.ظرفا رو شستم روزیا؟ پس من د -

!رو شستم نشون به اون نشون که گفتم چه قدر ظرف ظرفا روزیمن د -  آوا
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.اتاق تا تلفنشو جواب بده يرفت تو  یعذر خواه هیبابام زنگ زد با  تلفن

.ساالد درست کردم روزیپس من د -

؟يرازیش ایمن ساالد درست کردم نشون به اون نشون که گفتم ساالد کاهو  روزینه د - ترنم

. دوغ درست کردم روزیپس من د -

نه؟ ای زمیبر ریتوش موس: دمیمن دوغ درست کردم نشون به اون نشون که پرس - ترمه

.دمیمن نوشابه خر دمیآهان فهم -

و چندتا زرد بخرم؟ اهیچنتا س:  دمینشون به اون نشون که پرس.دمیروتو برم نوشابه رو که من خر - دیسع

.یکن یکار م نقدریا یکه همه گفتن خسته نباشکردم نشون به اون نشون  يکار هیا منم :گفتم  تیعصبان با

.زمیر یم ییمن چا.نیرس یبه توالت شستنم م میولتون کن. نشون،نشون به اون نشون نینشون به ا گهیخوب بسه د لهیخ -نیرامت

.يدار ختنویر ییچا ي ،عرضهییایبر ن يهر کار يدونستم که تو از عرضه  یمن م:و گفت  نیرامت يبا دست محکم زد به شونه  ایارش

.تلفن زد یداده بودن که ک ریحاال همه گ.همون موقعم بابام اومد.به سمت آشپزخونه رفت نیرامت

.ترانه يخواستگار انیخوان ب یزنگ زد که م یکی -بابا

منو دوست  نقدریا با خودم فکر کردم اگه اون.میخواستگار ادیب خوادیمزاحم م يکه نکنه همون پسره  ختیدلم تو ر هویکرد  خیتنم  تمام

 یکنم م یقدر فکر م ؟هریکه اون منو دوست داره اما من چ رمیحاال گ شد؟یپس چرا مزاحمم م میخوا ستگا ر ادیب نجایداره که حاظره ا

 اقتیپسرا ل نجوریاصالً ا.ذاره دو ست دا شته باشم یعشق م اشویدختره و اسم هوس باز هیرو که هر دم دوروبره  يپسرتونم  ینم نمیب

.دوست داشتنو ندارن

ا ستکان کف آشپزخونه  هیسماور باز بود و ریش.میبسمت آشپزخونه هجوم برد یهمه با نگرا ن.به خودم اومدم يزیشکستن چ يصدا با

. شده بود رهینقطه خ هیبود وبه  سادهیچوب خشک همونجا وا نیع نمیشده بود ورامت ریافتاده بودوخورد و خا کش

!ییچا ختنیر یحت. يندار ویکار چیه يتو عرضه . رمیگ یمن حرفمو پس م -ایارش

!يپسره برد یخاك براون سرت آبرو هرچ - ماین

دستش سوخته نینیب یمگه نم ن؟یکن یم تشیاذ یچ يبرا ن؟یگیم یچ - با تشر الدیم

. آب گرفت ریز نویسماورو بست و دست رامت ریش الدیم

ن؟یرامت ن؟یرامت ؟یخوب نیرامت -الدیم

 ایکه ارش یخیآخر سر با آب . تر بود نیسنگ میزدیحرف م واریاگه با د. میزنیانگار نه انگار که با اون حرف م. باغ نبود ياصال تو نیرامت

. صورتش جواب داد يتو ختیر

شده؟  یهان؟ چ -تنیرام

!مرد ایزن بود  یلیل پرسهیتازه م. په آقا رو باش - ماهان

. اتاق يو رفت تو به دوروبرش انداخت ینگاه هی تنیرام

مرتبه چش شد؟  هی نیا -اریمه
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. خوب بود شیتا دوساعت پ -ایارش

.شیپ قهیدو دق ه؟یچ شیدو ساعت پ -اریمه

. مینکرد صبر کنه دستشو پانسمان کن - نیاسمی

.داد نیاسمیباند به  یو کم یپامد سوختگ هی) نیاسمیو  نیرامت يبابا( هانیک عمو

.مرتبه چش شد هیپانسمان کن ، هم ازش بپرس برو هم دستشو  - هانیک عمو

آب تا  يرفتم تو. دم ساحل میجوونا رفت هیاتاق با بق يکه رفت تو نیاسمی. به صبحونه نداشت یلیم چکسیه گهید. دوازده ظهر بود ساعت

 یآزارم م میخواستگار ادیب فردا شب قرار بود اون پسره رسما نکهیفکر ا. شدم یگذشت نگران تر م یم شتریب یاما هر چ. رمیآرامش بگ

فکر بودم که اصال متوجه  يتو نقدریا.رفتمیپذ یم دیبود که با یقتینبود حق ياما چاره ا. تونستم اونو به عنوان همسرم قبول کنم ینم. داد

.)شکمم ریزد ز یکی. ستمایمن حامله ن! يهو. (شکمم درد گرفت ریمرتبه ز هی. گذر زمان نشدم

. مردم از درد ؟لوین يمگه مرض دار -

. گهید يریگ ینم لیتحو یشیعروس م يدار -لوفرین

. حوصله ندارم گهیول کن د -

. باشم عروس خانوم اومدم بگم ناهار حاضره -لوفرین

 يمنم رفتم تو. کردنیهامم اسم انتخاب م رهینو يبرا يکردیولشون م. نشده عروسم کردن رفت یچیهنوز ه. شدمیم وونهیداشتم د. رفت

. الیو

***

چپ . کننیعروسم م یدست یدارن دست. ومدمی یمسافرت نم نیبه ا چوقتیشکست و ه یکاش قلم پام م يا. خوردیداشت بهم م گهید حالم

اون همه آدم فقط مامان وبابا  نیمگه زوره؟ از ب.خوام با اون پسره ازدواج کنم یخب من نم. باألخره يعروس شد گنیم رمی، راست م رمیم

 ینه شوخ گهید.معلوم نبود چش شده بود نمیرامت.میکن ینم یخودته وما دخا لت یگفتن زندگ یمامان وبابا که م. دنز ینم یحرف نیورامت

همه به . چوندیپ یم يبهونه ا هیبه  رونیب میبر میخواست یهر وقت م.سابق نبود نیاون رامت گهید.همش تو خودش بود.دیخند یونه م کردیم

 نیرامت. بپوشه قشنگه یعروس خانم ما هر چ: بپوشم زن عمو گفت  یبپرسم چ هیعصر که اومدم از بق مروزمثالً ا.ندذاشتیسربه سرم م ینوع

.شد یرتیمرتبه غ هی،  کردیم يباز لشیکه تا اون موقع داشت با موبا

!ازدواج کنهپسره  نیاصالً دلش نخواد با ا دیشا ن؟یذاریدهن ترانه م يحرف تو نقدریا یچ يبرا - با تشر نیرامت

اون بدبختو  هیبق یول. ياالن بود که درست حرف دل منو زد نیحرف خوب از دهنت در اومد هم هی ایجون اگه تو دن نیدهنت رامت قربون

 نیبود؟ گناهش ا یمگه گناهش چ. نیطفلک رامت. باز پچ پچ ها شروع شد.تلفن کردن از اونجا رفت ينگاه کردن که به بهونه  يجور هی

.جو رو عوض کردم نیهم يبرا. زننیحرف م نیپشت سر رامت نمیدفاع کرد؟ دوست نداشتم بب ردخت هیاز حق بود که 

!بپوشم؟ یمن چ نینگفت -
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. يخودت دوست دار یهر چ -مامان

.وشمخوشگل بپ يلباسا دیجلوشم با ادیازش خوشم م یلینه که خ.باشم يبپوشم و چه جور یبهم نگفتن چ نکهیخوشحال شدم از ا یلیخ

شال  هیو دمیپوش دیشلوار سف هیبا  یمشک کیتون هی.تو سالن بودن ومن از فرصت استفاده کردم رفتم تو ا تاق تا لباس عوض کنم همه

 هیاون  یکردن نداشتم حت شیآرا يحوصله . چشمام گود افتاده بود يپا یخواب ینشستم به خاطر ب نهییآ يروبهرو. انداختم رو سرم دمیسف

االن اصالً  یچرت و پر ت بگ ياگه اومد نیاسمی نیبب: گفتم  یحوصلگ یبا ب.در اتاق زده شد. از رو لج پاك کردم داشتمکه  ویشیذره آ را

.حوصله ندارم برو دست از سرم بردار

تو؟ امیب تونمیم نمیرامت - نیرامت

.تو ای،ب نهیاسمیفکر کردم  دیببخش

 وردمیخودم ن يخوردم اما به رودستش جا  يساك تو  دنیکه اومد تو با د نیرامت

دستت چه طوره؟ - با لبخند من

به دستش انداخت  ینگاه نیرامت

.سوخته یکم هیفقط  ستین یمهم زیچ. خوبه -تنیرام

؟یداشت يخب با من کار -

!یتهران اومدم خدا حافظ رمیدارم م - نیرامت

. خوردم جا

آخه؟ يزود نیتهران؟ چرا به ا -با تعجب من

.برم دیاز موکالم زنگ زد وگفت که وقت دادگاهش افتاده جلو ، با یکی - نیرامت

.خدا حافظ.یهر طور راحت -

.خدا حافظ - نیرامت

از .از استرسم کم بشه یکم دیبرداشتم تا آهنگ گوش کنم تا شا مویفور وهندزفر یام پ.رفت اون پشت من بود ینم نیکاش رامت يا

.مهمونا اومدن نییپا ایب: وگفت  شمیماما ن اومد پ.مغوال اومدن يخانواده  دمیفهم دنکریپاره م کهیت نییکه پا ییتعارفها

دلم بذارم؟ يرو کجا نایحاال ا -

.ستیوپسره هم بد ن انیم یخوب يبه نظر خانواده .حرفو نزن زشته نیا - مامان

.نشیدینشده د قهیشما که دو دق نیگیم یمامان جان چ -

. شیدید یلیانگار تو خ یگیم يجور هیحاال  -مامان

.دمشیهان؟ من که اصالً ند -

.بلند شد يعمه زر يصدا

پس؟ یجان کجا رفت آرام

. مییایاآلن م -مامان
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داشت منو با  شیتا چند وقت پ کنهیم مییچه مظلوم نما.حاال با خواهر و مامانو باباش ا ومده ادیخوشم م یلیاز خودش خ. نییپا میمامان رفت با

. نییا حاال سرشو انداخته پا دخورینگاهش م

! نیزراتونو بزن نیبر نیخب پاش - نیاسمی

.ذوقش يزد تو)مامانش (کنه که زن عمو  یخواست حرفشو ماستمال.تا زه متوجه حرفش شد.رفتم نیاسمیچشم غره به  هی تیعصبان از

... بود که نیمنظورم ا - نیاسمی

.یبهتره شما حرف نزن - عمو الهام زن

.گهید نیحرفاتونو بزن نیخترم با آرش جون برخب د -بابا

.اسمش آرش بود پس

م؟یکدوم اتاق بر -

. نیخوا ب یکه هر شب توش م یهمون اتاق نیخب بر - يپر عمه

تو کت  ختستیبهم ر یلیاتاق ما نه خ گفتنیدخترا م یهر چ.بود ینامو س يو لباسا یرنگ ينا مرتب و پر از تاپا.بود عیضا یلیدخترا خ اتاق

تخت انداخته  يرو  مویناموس يزایچ.در اتاقو که باز کردم از خجالت مردمو زنده شدم.ناچاراً بردمش همون اتاق.کس نرفت که نرفت چیه

آرشم که همو .رفتیتخت وگرنه آبروم کالً م ریرفتم انداختمشون ز يکه من جلو بودم وفور هیشکرش باق يجا.نکرده بودم عبو دم و جم

!دهیآدم ند... شیا.کردیو بر وبر منو نگاه مبود  سادهینجا وا 

... تو دییبفر ما ن؟یسادیحاال چرا اونجا وا -

!نیدار یچه اتاق باحال: زد گفت  دیکل اتاقو د نکهیبعد از ا.اومد تو آرش

.سیکه ن نمایاتاقه س نجایا ی،ول ممنون

.هیدنید ختسی،بس که بهم ر نمیبینم نشونیب میمن فرق -آرش

. نده صیبزنمش که منو از مامان بزرگش تشخ نیهمچ گهیم ونهطیش.پرو يا

.مینیبهتره بش. تموم شد یینمایس لمیف خب

ازش فاصله گرفتم یکم.پرو يپسره . به من دیآرشم اومد صاف چسب.تخت نشستم يرو من

.ر باباممو من دخت نیشما مزاحم.میبا هم ندا ر یما هنوز نسبت خاص.نیاگه ممکنه زود پسر خاله نش دیببخش

من .میکن یم دایباهم پ ینسبت هی ينگرانم نباش به زود.بخورمت خوامیو نم ستمیمن لولو ن. یترسینکنه از من م هیهان چ -با پوزخند آرش

.زن من یشیمرد خونه وتو م شمیم

.میمفصل باهم بکن يدعوا  هیالزم شد  گهید نه

دمیتو هم کش اخمامو

!از کجا معلوم جواب من مثبت باشه. یقدر به خودت مطمئنتو چ.میشو باهم بر ادهینرو پ تند

. يجواب مثبت بد یشیتو هم مجبور م هیاز طرف من که اوک یعنی.کنمیو دارم با تو صحبت م نجامیکه من اآلن ا ییاز اونجا -آرش

!ینش عیبگو که ضا يجور هیفقط . هیبگو جواب ترانه منف نییبرو پا. باشه ؟ییخوا یجواب مثبت م -
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؟یفهم ینم نویچرا ا. من دوست دارم یول -آرش

. تو دوستم داشته باشه نیع یدوست ندارم آدم. آره نفهمم -

نه؟یحرف آخرت هم -آرش

.، چه ازدواج یدوست يچه برا. بود نیحرف اولمم هم -

!.نگو چرا يشد عیفقط اگه ضا. یچ یعنی یتا بهت بگم جواب منف نییپا میپس پاشو بر. باشه -آرش

!کرد به زر زدن عیآرش شرو مینشست نکهیبه محض ا. نییپا میترف

جواب شمام  دوارمیراد که ام يخانوم و آقا تیمونه رضا یفقط م. جوابشون مثبته شونیو ا میدیمن و ترانه خانوم با هم به تفاهم رس -آرش

. خونواده و همسر ترانه خانوم باشم نیمن افتخاره که داماد ا يبرا. مثبت باشه

بهت جواب  یمن ک. باشه ریخ يدیبزنم و بگم خواب د ادیفر خواستمیم. خونهیکالسه و آقا داره انشا م نجایانگار ا. گرفتمیم شیآت شتمدا

 ياما تا خواستم دهن باز کنم ، تو. یزنیساده رو گول م يو دخترا یکنیم ییبگم که دور از چشم بابا وننت چه غلطا ییخوایمثبت دادم؟ م

دستشو  نیاسمیرفت؟  میهم شد يهم خورده  ینیریش یعنی. شهیباورم نم. دیچیپ دیبش ریهم پ يو مبارك باشه و به پا تدس يگوشم صدا

.سرم يگذاشت رو

!دختره چه از خداش بود گنیاآلن م. فکر کنم دیبا یگفتیحداقل م. خاك بر اون سرت - نیاسمی

 يایحجب و ح ياما همه اونو به پا. سرخ شده بود تیصورتم از عصبان. ودمشوکه شده ب. زبونم قفل شده بود. جوابش فقط لبخند زدم در

مفت  يزایمهربرون و چ يدرباره  نکهیدل من چه خبره؟ بعد از ا يکه تو نیدونیکجا بود آخه؟ مگه شما م ایحجب و ح. دخترونم گذاشتن

آرش قبل از رفتن اومد طرفم . مغوال پاشدن که برن ي وادهحرف زدن ، خون گهید

. خانوم ترانه راد منش. چی، ه کی -آرش

 یوونگیتهران و گرنه از د میگرد یخداروشکر فردا برم. نیبهم گفت ایدادن که باال چ ریمهمونا که رفتن همه گ. زیهمه چ یمفت خور ب. رفت

.اتاق تا با درد خودم بسوزم و بسازم يرفتم تو چوندمیپ یخستگ يبه بهونه . شدمیم مارستانیب یراه

بلندمو که تا کمرم بودو  يموها. نذاشتم صورتمو اصالح کنن ، اما بازم خوشگل شده بودم نکهیبا ا. برانداز کردم نهییآ يبار خودمو تو دچن

روشن بود که هم با موهام ست بود هم با  يقهوه ا يدکلته  هیلباسم . يکوهان شتر شد نیع گفتیبهم م یاسیکرده بود که  ونینیش نقدریا

از اتاق . سرم يول کردم رو مییشال طال هیو  دمیسوخته که سر لباسم پوش يکت قهوه ا هی. بود ییطال يرنگ الکمم قهوه ا. ممچش ي هیسا

مامان و بابام رفتن  میاز سفر شمال برگشت نکهیبعد از ا. منتظر آرش شدم. منم رفتم سر جام نشستم دنیهمه کل کش رونیکه اومدم ب

کردم  ازینذر و ن نقدریا. شانس ندارم که. کنهیکارخونه کار م يو هفت سالشه و تو ستیب. کردن فیشازده تعر زکه متأسفانه همه ا قیتحق

بد  پشیت. آرش اومد. کرد يقشنگ حالمو قهوه ا. که خدا قربونش برم رهیخونوادم قرار نگ دییپسره مورد تأ نیکن ا يکار هیکه خدا جون 

خودش که آس و پاس . بود دهیمن خر يالبته همه رو بابا. دیسف رهنیپ رشمیو کراوات زرد و ز نوشر يکت و شلوار ساتن قهوه ا هی. نبود

باورش . با بغض بله رو گفتم و عاقد خطبه رو خوند. نشست میشونیپ يعاقد عرق سرد رو دنیبا د. عاقد اومد. نو يشلوار ریاز ز غیدر. بود

. هرزه به اسم آرش کرد هیزن  یالک یخودش و حرف مردم من بدبختو الک يایباز سهو. شرعا هم زنش بودم گهید یعنی. برام مشکل بود

پشت بهم . میریبگ گفتیم یعکاسم چه ژستال لوس. عکس گرفتن يبرا هیآتل میرفتیمن و آرش م دیعقد من و آرش با يبعد از خطبه 
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من بخت برگشته  يبرا. خوبه میلیخ شهیعاشق پ يآدما يبرا تاژس مایالبته ا. نی، بل کن نی، ال کن نیبغل کن گروی، همد دی، بهم بچسب دیکن

 نیاسمی. موقع رفتن مهمونا شد. ما بود يمراسم خونه . میسرمون شام کوفت کن ریخونمون تا خ میمزخرف رفت يبعد از گرفتن عکسا. بده

. من شیاومد پ

.گذشت یلیدستت درد نکنه عروس خانوم خ - نیاسمی

بهش بد بگذره؟  دیترس ومد؟ین چرا تنیرام. کنمیخواهش م -

 هیبه عنوان .بودم یعصبان یلیاما از دستش خ. کردینم ادیز ایاز مشکالتم کم  يبار نیرامت ومدنین ایمشکالت داشتم که اومدن  نقدریا خودم

. انداخت نییاز خجالت سرشو پا نیاسمی. عقد کنونم ادیداشت ب فهیپسر عمو وظ

. کنهیسرم درد م. ستیگفت حالم خوب ن شهیترانه ناراحت م میبر ایبهش گفتم ب یرچه. شرمندم یلیبه خدا خ - نیاسمی

بهش بگو باألخره خودتم . استراحت؟ بهش بگو ازت توقع نداشتم ياتاق برا ایعمو مسکن نبود  يجون برو بهش بگو تو خونه  نیاسمی -

. گهید يریگیم یعروس

.خوامیذرت مازت مع نیمن از طرف رامت. حق با توئه - نیاسمی

.خدافظ. ينکرد يتو که کار ه؟یچه حرف نینه بابا ا -

.دیبوس صورتمو

. گمیم کیبازم تبر. زمیخدافظ عز - نیاسمی

. گل کرده شیباز زیمبل نشسته و دوباره ه يرو يجور نیآرش هم دمید. حال يرفتم تو. کردم یخداحافظ نیاسمی از

!مهمونا رفتنا -

. خب برن -آرش

؟يبر ییخوایتو نم -

. صاحبخونم گهیاآلن د. ستمیمن که مهمون ن -آرش

!خدا نیداره ا ییرو عجب

. االیبوس الال ،  شیصاحبخونه ج يآقا -

 گن؟یم یچ ننیبب نویتو ا انیاآلن مامان و بابام م. اومد اطیبسته شدن در ح يصدا

 م؟یکجا بخواب -آرش

 م؟یبخواب -

. یمن زیاآلن مثال تو همسر عز گهیآره د -آرش

. دادمیدستش م يکار هیخودمو کنترل کردم وگرنه . چشمکم زد هی

. تر کینزد اومد

.کجا بخوابم خوامیحدس بزن امشب م. یخب نگفت -آرش

. اتاق من يحتما تو: زدم و گفتم  يپوزخند
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. یفهمیکه م. ادیخوشم م -آرش

آرش . آرش همونجا خشکشون زد دنیان و بابام اومدن تو با دمرتبه مام هیخواستم جوابشونو بدم که ! ییعجب رو. دیسوت کش مخم

. به خودش گرفت یمظلوم ي افهیو ق نییسرشو انداخت پا

. منم نخواستم دلشو بشکنم. بمونم ششیبرم اما ترانه اصرار کرد امشب پ خواستمیمن م. شرمنده زحمتتون دادم -آرش

.به من انداخت رو کرد به آرش ینگاه هیمامان . تینه از خجالت ، از عصبان. سرخ شد صورتم

. تخت ترانه بزرگه. خودته يخونه  ه؟یچه حرف نیا -مامان

... به من من افتادم. نیکنار هم بخواب دیکه جفتتون با یعنی نیا

... زهیچ...  اتاق من...  آخه...  یول...  اتاق من؟ -

اتاق خودت يتو نیبر دیبمونه با آقا آرش يحاال که خودت اصرار کرد. اریبهونه ن گهید -مامان

که  زدمتیم يوگرنه جور نجانیکه مامان و بابام ا فیح. کـــوفت ، درد ، مــــــــــرض. دیخند یم زیر زیداشت ر. آرش هیافتاد  نگاهم

. اتاق من میو رفت کرد یاز مامان و بابام خداحافظ. آرش دستمو گرفت. پرو يپسره . مرده شورخونه رغبت نکنن بلندت کنن يمرده شورا

. تخت نشست يرو

. میخب لباستو عوض کن بخواب -آرش

. تو ياونم جلو. باشه حتما -

 یخرس دیلباس سف هی. بعدشم لباسمو دراوردم. دمیشلوارمو پوش ارمیلباسمو درب نکهیقبل از ا. باهاش کل کل کنم ادینداشتم ز دوست

 يرفتم رو. برهیست کنم وگرنه خوابم نم دیکار کنم؟ موقع خوابم حتما با یچ! گهید میعقده ا. ست بود میکه با شوار راحت مشک دمیپوش

. نگاهش کردم تیازش فاصله گرفتم با عصبان. کنه اومد خودشو بهم چسبوند نهویع ونما. دمیتخت دراز کش

.کن تیفاصل خودتم رعاحد. مثل آدم بخواب یبخواب نجایا ياومد يحاال که خودتو بهم چسبوند. گمیم یچ نیخوب گوش بب -

 ؟یحامله ش یترسیم ه؟یچ -پوزخند هیبعد از  آرش

. موهام يدستمو بردم ال یکالفگ با

.یادب یب یــــــــلیخ -

. قربونت -آرش

. خل شده نیامشب ا نکهیمثل ا نه

!رونایپرتت کنه ب ادیاآلن به بابام بگم ب نینکن که هم يکار -

.ندازهینم رونیدشو که ببابات داما ه؟یچه حرف نیا -آرش

. ندازهیمن بهش بگم م. چرا -

. صداشون کن یتونیخب اگه م -آرش

دست و پا زدم  یهرچ. کنه شیریس...  شیا! ها هییعجب پرو. بلند مامان و بابام صدا کنم که آرش لباشو گذاشت رو لبام يبا صدا رفتم

.شدم میآخر سر تسل. نداشت دهیفا
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. اتاق يتو زنیکه کل تهران بر کشمیم غیج هی یبش کیسانت بهم نزد هیسانت فقط  هیاما اگه . کنمیصداشون نم. باشه -

که  شدیداشت چشمام کم کم گرم م. که بخوابم دمیراحت چرخ الیمنم با خ. که بخوابه دیباشه تکون داد و چرخ يسرشو به نشونه  آرش

سوء  یسوء استفاده چ يدوباره آقا. زهره ترك شدم غمیخودم از جکه  دمیبنفش کش غیج هیکمرم احساس کردم و  يدست آرشو رو هی

من بشه امشب وگرنه من  الیخیب نیا کنمیصدتا صلوات نذر م ایخدا. خوردیداشت حالم بهم م. امشب خل شده ها نمیا. استفاده کرد ازم

. من و آرشم که در همون حالت خشکمون زد.و اتاقت ختنیمرتبه در اتاقم باز شد و مامان و بابام ر هی. صورتش يرو زنمیاآلن گند م نیهم

. وردمیاز خجالت سرمو باال نم. گندشو از روم برداشت و رفت اونور کلیه عیاومد سر شآرش به خود. خنده ریمرتبه جفتشون زدن ز هی

. يبریآبرومو م شهیکه هم ینش یبگم چ یآرش ، آرش اله

... نقدریترانه؟ تو که اآلن ا -مامان

) یکنیبگه حال م خواستیم کنمیگفت فکر من شویبق(

؟يدیکش غیچرا ج -مامان

. فرستمیاونم هروقت حال داشتم م. یکی شهیم. کنمی، نودونه تا از اون صلواته کم م يکرد میدوباره قهوه ا نکهیبه خاطر ا ایخدا

. کرد یدست شیجواب مامانمو بدم که آرش پ خواستم

. دیترس دیخواب بد د. نبود يزیچ -

.ریشب بخ -بابا

.ریشب بخ -آرش

. به آرش زل زدم تیبا عصبان. رونیخاموش کردن و رفتن ب چراغو

؟يکردیم یعمل جراح. يچه قدر عرق کرد -آرش

. گهیشد بسه د کونیآبروم کنف. نگو یچیه. فقط خفه شو. خفه شو -

.جا بخوابم هیآدم  نیبهتره تا با ا نیزم يبزنم رو خیاگه از سرما . دمیخواب نیزم يو پتومو برداشتم رو بالش

 ***

!زمستون تموم شدا گهیپاشو د. یخرس قطب. یخرس -آرش

. باز کردم چشمامو

. تا لنگ ظهر بخوابم خوادیدلم م. به توچه -

. گهیخب اآلن لنگ ظهره د -آرش

پس آفتاب کو؟  -

. ستیامروز شانست آفتاب ن -آرش

شه؟ آفتاب نبا نیفرورد يتو شهیمگه م -
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. چشمامو بستم دوباره

. اوشکول هیهوا ابر -آرش

به سروصورتم زدم موهامم شونه  یآب هی ییرفتم دستشو. حتما دچار توهم شدم الیخیتخت؟ ب يجان؟ از رو. اومدم نییتخت پا يرو از

.کپ کرد دنمیمامان با د. نییلباسمو عوض کردم رفتم پا نکهیبعد از ا. کردم

. يشد داریود بسالم چه قدر ز -مامان

سالم مگه ساعت چنده؟  -

. ربع هشت هی -مامان

. مرتبه آرش از پشت زد تو کمرم هی

. اون اخالق گندتم قابل تحمله ينجوریا. یشیصبح زود از خواب پا م یچه خوبه وقت نیبب. نیآفـــــــــــــر -آرش

.ایالل یگینم یکس. يامروزو دهنو ببند هی شهیم -

اسپرت زدم  پیت هی. زدم تا دهنشو ببندم پیت هیرفتم باال . رونیب میداد که بر شنهادیبعدشم آرش پ. میو خوردصبحونه ر میرفت

.نشون داد لکسیر یلیجا خورد اما خودشو خ دنمیبا د. منتظرم بود رونیآرش ب. زدم به چشمم میآفتاب نکیع هی! مــــامـــــان

 م؟یخب بر -آرش

با قاطر؟  ؟یبا چ -

. میریدوستمو قرض گرفتم با اون م نیماش ریدوما نه خ. که یشینم نیالغر تر از ا. ستیبرات بد ن يرو ادهیذره پ هیوال ا -آرش

. بود يام دود یدوستش ب نیماش

. بازم به دوستت -

. بپرسم نیاسمیاز  یحال هیگرفتم  میتصم نیهم يحوصلم سر رفته بود برا. پارك میبعد رفت. میشهر زد يدور تو هیاول . نیماش يتو میرفت

. بوق جواب داد نیبعد از دوم

الو؟ - نیاسمی

. جون یاسیسالم  -

 ؟یخوب. سالم ترانه - نیاسمی

چه خبرا؟ یسیم -

. یخبر سالمت - نیاسمی

 ن؟یچه طورن؟ عمو؟ زن عمو؟ رامت هیبق -

. خوب باشه دونمیم دیبع نیاما رامت. مامان و بابا خوبن - نیاسمی

شده؟ یچ چرا؟ مگه -

. که شده میگاری، س ادینم رونمیب. اتاقش رهیسرکار ، عصرم م رهیخودشه ، صبح م يکه اومده تهران مدام تو ياز همون روز - نیاسمی

. ختهیاصال از همون سفر شمال بهم ر -
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. دهیشده جواب نم یچ میگیبهش م میهرچ. آره - نیاسمی

. مزاحم نباشم گهید. بگم یچ دونمینم -

. خداحافظ. يممنون که زنگ زد. یمراحم زمینه عز - نیاسمی

. خداحافظ -

. دختره رو صدا زدم. شدن رهینشسته بودن ، بهم خ مکتین يدختره که روبه رو هیآرش و  دمیکه قطع کردم د تلفنو

. نیاریم فیلحظه تشر هیخانوم  -

.من شیاومد پ دختره

ن؟یدار يجانم؟ امر -دختره

 يمانتو هیبود ،  رونیسرش ول کرده بود که تمام موهاش ب يرو یشال صورت هی. کرده بود دیسف رزنایپ نیاشو عموه یقرت يدختره  عجب

. بود یشلوارشم که صورت. تا بازوش باال زده بود نشمیبود و آست دهیپوش دیسف

09... نیکن ادداشتیشماره رو  نیا -

. وردیخودش ن يخودشه اما به رو يشماره  دیفهم آرش

 ه؟یشماره مال ک نیا نیبگ شهیم -رهدخت

. گوسفند هی يشماره . زمیآره عز -

. زد تو بازوم که فکر کنم تا دو روز از درد خوابم نبره نیهمچ آرش

.یگوسفند خودت. حرف دهنتو بفهما! يهو -آرش

. يریگیسگو م هی يکه دم به ساعت پاچه  یتو هم سگ. اگه من گوسفندم -

. ستمیدوست دخترت که ن. زنتم من. آره حق با توئه -

. میپاشو بر یکنیم یوراج يدار گهید یلیخوب خ لهیخ -آرش

. بس که اعصابمو خورد کرد آخر سر حالشو گرفتم. کردیمن و آرش نگاه م يبت به دعوا نیع دخترم

. یکنیم يباز زیکه ه رزنیازت پ ادیخوشم م یلیخ ؟يدیآدم ند چته؟

.سوختیم تیکه داشت از عصبان دخترم

. سالمه شیو ش ستیمن اصلش ب. یخودت رزنیپ -دختره

دادم هر وقت دلت براش تنگ شد زنگ بزن تو  ویکه بهش زل زد ویپسر يشماره . و حاالم برو ياز رنگ موهات معلومه ننه انقز. نیآفر -

. براش عرعر کن اونم برات واق واق کنه

!ها هیزیخوب چ تمیترب -دختره

برو . ت پشت آدم و حوا بسههف يبرا يتو دار -

دوباره شروع کرد به زر  زمیآرش ه. مخم بود يرو يبدجور شیسرخاب یکفش ده سانت يپاشنه . و رفت دیکوب نیپاهاشو به زم تیعصبان از

.زدن
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.هیزیخوب چ تمیترب. حق با دختره بود -آرش

. نبود نجایاکه جات  یداشت تیتو اگه ترب. من حرف نزن يبرا تیاز ترب گهید یکیتو  -

. آرش دم خونه نگه داشت. خونه میرفت. میکه جفتمون خسته شد میباهم کل کل کرد نقدریا

. گهیشو د ادهیخب پ -آرش

؟ییایمگه تو نم -

. بمونم شتیپ امیکه ب ادیازت خوشم م یلیخ -آرش

پس . یکنیکه تو در مقابلشون عرعرم نم کننیپشت سرم غش م ییپسرا رمیراه م ابونیخ يتو یخوشگله من وقت نیبب. از خداتم باشه -

. یشیوقت ماست م هی ریخودتو نگ نقدیا

. کردیمامان داشت غذا درست م. خونه يمامان درو برام باز کرد رفتم تو یمنتظر جوابش بمونم زنگ خونه رو زدم و وقت نکهیا بدون

. سالم مامان گلم -

. سالم کیعل -مامان

 .ادیم ییغذا يچه بو. اوم -

.کنمیخرد م ازیمن تازه دارم پ ؟یگیچرا چرت و پرت م -مامان

. من گناه دارم خو ؟یکنیم عیمنو ضا نقدریآخه ا یچ يبرا یمامان -

. متوجه نبود آرش شد مامان

پس آرش کجاست؟  -مامان

. گهیرفت خونه د -

ومد؟یپس چرا ن -مامان

. کنهیذره سرم درد م هیگفت  -

آخه . کلت يتو دیکوبیاگه دست خودش بود که با پتک م گهینم يزیحاال نگاه نکن که چ. گهید یزنیکه حرف م آخ آخ آخ ، بس -مامان

. یزنیکه حرف مفت م یزنینم میحرف درست و حساب

از سرا راه برم داشتن؟ ایمامانمم  يواقعا من بچه  یعنی! ایخدا

. من برم لباسمو عوض کنم -

.نماتاقم تا لباسمو عوض ک يتو رفتم

 ن؟یاآلن باهم عقد کرد یعنی ؟یگیدروغ م -تایب

. میکه اونم به لطف خدا کرد مینکرده بود یازدواج کشک. آره -

پس حلقت کو؟ -تایب

. اسگل کنمیمدرسه دستم نم يحلقه رو که تو -

نمش؟یبب -تایب
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.مانتوم دراوردم بیاز ج حلقمو

؟يدیخر هیحلقه چ نیا یخر پول نقدریدختر توکه ا -تایب

.بودم دهیخر یمشک دیسف يساده  يحلقه  هی -

. پسره که آس و پاسه. من پولداره يبابا -

. آرش جون. زمیهمسر عز ه؟یپسره چ -تایب

. من دم دراورده يبرا تامیب نیا

!ـتــــایبـ -غیبا ج من

. شودیترانه خشن م! اوه اوه اوه -تایب

امسال با . خوب بود ستمیز شهیمن که هم. برهیآدم خوابش م گهیچرت و پرت م ستمونیز رمیدب نیبس که ا. شکر زنگ خونه خورد خدارو

. رفت میخراب کرد ستمونمیز يریدب نیوجود چن

ه؟یک تیحاال عروس -تایب

. مامان و بابام برن فرانکفورت نکهیاحتماال قبل از ا -

 گهیشد من د دایآرش پ ياما چون سروکله . فرانکفورت میبر هگیکرده بود قراربود سه چهار ماه د شرفتیپ رانیا يشغل بابام تو چون

.شوهر بمونم ، ظرف بشورم و غذا بپزم يخونه  يتو دیبا. برم فرانکفورت تونمینم

. یشیعروس م گهیپس سه چهار ماه د -تایب

!شکنمیدارم با دمم گردو م یآره اونم چه عروس -

. میکنیم شیکار هیخدا بزرگه . حاال ناراحت نباش -تایب

.یلیخ... کرد کیکوچ یلیبزرگه، منو خ یلیبهم ثابت کنه خ نکهیا يخدا برا -

.رهیگیخدا قهرش م ه؟یچه حرف نیا -تایب

 ییخوایبازم م.باهاش ازدواج کنم دینخواستم باهاش دوست بشم با نکهیا يبرا. رهیم نیدختر از ب هی يایهوس باز يداره برا میزندگ -

. نبک بزنمد رهیخوشحال باشم و دا

. نفهمه يزیاما اآلن خودتو کنترل کن تا آرام خانوم چ. يحق دار -تایب

. رو به غم خودم اضافه کنم گهید یکی دینبا. کنم که بفهمه يکار دینبا. میستیازدواج ن نیبه ا یکه من راض دونستیمامانم نم. گفتیم راست

. اشکاهامو پاك کردم و زنگ خونمونو زدم

. یسالم مامان -

؟یسالم خوب -مامان

. آره خوبم -

. گهینم نویصدات که ا یول -مامان

... سه نشه فقط ایخدا. کردم هیکنم از لرزش صدام متوجه شد گر فکر
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. ادینم گهید یرفت مرخص مانشیزا يبرا. یاومد خداحافظ یمیراستش خانوم فه -

 ارن؟یاز کجا ب خوانیمعلم خوب م هیآخر سال -مامان

خدا روشکر مامانم . اتاق يرفتم تو. مامانمو بخورم يخوشمزه  يمن رفتم دست و صورتمو بشورم تا دست پخته . کننیم شیارک هیحاال  -

.دست و صورتم و شستم ، رفتم تا غذا بخورم نکهیلباسمو عوض کردم و بعد از ا. دینفهم يزیچ

:   .    :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا  :   :  .. 

***

بعد از کنکور رفتم . میو بخر خورمیو حسرت م کنمینگاهش م شهیمورد عالقموکه چند وقته از پشت ش نیشدم تا برم با بابام ماش آماده

. گرفتم نامویگواه

 ؟يدیپسند رو ینیچه ماش یبگ ییخوایحاال نم -بابا

. ینیبیاونجا خودت م میبر. پرهیم جانشینه ه -

!فکر و ذهن دخترمو برده ينجوریکه ا هینیچه ماش نیا مینیبب میخوب بر لهیخ -بابا

 ایب گفتیم زدینه هنوز سر جاش بود و چشمک م. باشن دهیوقت نخر هیعشق منو  نمیبنگاه تا بب يرفتم تو یبا خوشحال میدیبنگاه که رس به

. ریو بگمن

چشمتو گرفته؟ نیخب کدوم ماش -بابا

. روبه روم اشاره کردم ییآلبالو يبه مزدا سه  یبا خوشحال. يبخر یل یبراشون قاقال يریبچه ها که م نیا نیع

.چه قدر نانازه نیبب. نهاشیا -

ه؟یهمون مزدا سه آلبالو -بابا

قشنگه؟. اوهوم -

؟ییخواینم يا گهید نیکه ماش یمطمئن یول. قشنگ که هست -بابا

. شدم نیماش نیعاشق ا یکالس رانندگ رفتمیمن از همون موقع که م. آره -

.ذره حرف زد و اومد سمت من هی هیبا بنگاه بابا

. دم خونه ارنیرو م نهیعصر ماش میبر -بابا

مال منه؟ نیماش نیاز عصر ا یعنی - یبا خوشحال من

.مال خود خودت. آره -بابا

نگاهم . دلم نبود يدل تو شدیمال من م نیماش نکهیاز ا. اتاقم يصحبت کردم و رفتم تو نیماش يبا مامانم درباره . خونه میرفت نکهیاز ا بعد

. کرده لهیپ نقدریبزنه که ا يچه زر خواستهیم ستیمعلوم ن. از طرف آرش بود شمییهفتا. کال داشتم سیهفت م! اوه اوه. افتاد میبه گوش

.تلفنو برداشتم یحال یبا ب. دوباره زنگ زد

الو؟ -
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. سالم -آرش

هان؟ چته؟ -

.اون ادبتم من يکشته مرده  -آرش

. که هست حرفتو بزن نهیهم -

 ؟يدیتلفنتو چرا جواب نم -آرش

. به تو چه؟ زود حرفتو بزن کار دارم -

. شهیمن کم م لیاز شارژ موبا. یچه قدر هول -آرش

. حرفتو بزن ستیاز شارژ خودتم کم بشه برام مهم ن -

.مامانم دعوتت کرده. خونه ما ییایب دیزنگ زدم بگم شام با -آرش

. دمیدعوتم کرد که من نفهم یدوما ک. اوال نیا ستیدر کار ن يدیبا -

. باهوش جون کنمیخب من دارم از طرف اون دعوتت م -آرش

.نهخونتون زنگ بزنه شخصا دعوتم ک امیمن ب خوادیدلش م یلیاگه مامانت خ -

 نیماش یتا عصر همه کارامو کردم که وقت نم؟یبب دیبا ویخونتون ک امیاگه نخوام ب. کنه. بده تلفنو قطع کردم یبذارم جواب نکهیا بدون

چند بار چشامو . دمیدر خونه د يجلو نمویمرتبه ماش هی. و نشستم پشت پنجره دمیلباس خوب پوش هی. نداشته باشم يکار ادیخوشملمم

. بابام دنیکوچه و شروع کردم به بوس يتو دمیپر یبا خوشحال. دمیدیم درست. دمیمال

.نمیمن آرزو دارم بذار نوه هامو بب. یحاال خفم نکن -بابا

. یعمر کن ستیصدوب شاالیا. ییبابا هیچه حرف نیا -

. بهم داد نویماش چییزد و سو يلبخند بابا

. مبارکت باشه دخترم -بابا

. مگرفت چوییسو یخوشحال با

. دستت درد نکنه ییقربونت برم بابا -

. فقط مراقب باش. کنمیخواهش م -بابا

. چشم -

دوباره از بابام تشکر کردم . که باهاش دور زدم ، برگشتم خونه قهیدق ستیربع ب هی.. بود یباحال نیعجب ماش. شدم نیسوار ماش یباخوشحال

تا  ششیآرش که ن دنیبا د. دمیپر نییتخت پا يفنر از رو نهویمرتبه ع هی. ردمبرداشتم و آهنگ گوش ک مویهندزفر. اتاقم يو رفتم تو

. چشمام چهارتا شد. ودبناگوش باز ب

. ایوقت در نزن هی -

. مرتبه مامانم از پشت سرش در اومد هی

. نیستینا محرم که ن. من نذاشتم. در بزنه خواستیاتفاقا آرش جان م -مامان
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. یاساس شدمیم عیمامانم ضا يو جلو رفتیوگرنه پاك آبروم م بهش نگفتم يبر يشد در خوب

. کنمیوقت دارم لباس عوض م هیخب مادر من  -

. من يمامان که رفت آرش اومد روبه رو. امیب یقپ یفقط خواستم الک. دمیفهم ینم زدنیاگه درم م البته

. بردمیم ضیمنم ف يکردیمنم مثل آرام خانوم شما عوض م. نبود يطور يکردیلباسم که عوض م -آرش

. ایو جغراف خیچکش بزنم که بره بچسبه به تار شیجور گهیم طونهیش. پرو يا

. يببر ضیخودت ف نیع یکیشما بهتره از  -

. کنهیبردن از زن فرق م ضیف -آرش

!چسبهیم یلیاونم خ ؟یچک خوردن از زن چ -

. پسرهاست نیاخالقات ع يهمه  ؟يتو چرا دختر شد -آرش

. داده شدم دختر دهیعق رییقرار بوده پسر بشم اما خدا تغ یتماال تا پنج ماهگاح -

. کل اتاقو برانداز کرد آرش

.قشنگه یلیاتاقت خ -آرش

. ندادم جوابشو

. نهیبیچشمام قشنگ م -آرش

. دختره قشنگه ي قهیاتاقم چون سل نیا. نهیبیشما فقط دخترارو قشنگ م ياتفاقا چشما. نه -

. خونه ما میپشاو آماده شو بر ؟يبهت رو دادم پرو شدباز  -آرش

. میتا لباس عوض کنم بر رونیبرو ب! نورایا ییاینم يخودیمن گفتم ب -

؟يدار يحاال چه عجله ا رمیم -آرش

. پرو. بغل من نشست اومد

.گهید میپس لباساتو عوض کن تا بر -آرش

.بشر نیباال از دست ا رهیآمپرم داره م گهید

تو؟ يجلو -

داره؟  يرادیآره مگه ا -آرش

.اومده شیمغزت اختالل پ يستمایس يتو. يمصرف کرد يزیچ هی شبیمن مطمئنم د -

. يبدم بخور يزیچ هیبه تو هم  خوامیامشب م. هیزیاتفاقا خوب چ -آرش

تو لباس عوض کنم؟ يکه جلو -

!ها هیما نیتو هم يزیچ هی -آرش

.رونیپاشو ب. ایوقت خجالت نکش هی -

. میلباستو عوض کن باهم بر -آرش
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. رونینفسمو با صدا دادم ب. خل و چل نجات بده نیمنو از دست ا ایخدا

گه؟ید يرینم -

. نه یتا لباس عوض نکن -آرش

تنگ و  یمشک یشلوار ل هی. تنم کردم یخردل يمانتو هی. دمیمانتوم پوش ریتاپ ز هی. دراوردم شرتمویهمونجا ت تیکه پرو ، از عصبان منم

لوله  یمشک یشلوار ل هیقرمز زرد ، با يسه ربعه  نیآست کیتون هی. سرم يکه با چشمام ست بود انداختم رو یشال عسل هی. پام کردم کمیش

. کردیتخت نشسته بود منو نگاه م ياز اول تا آخر آرش رو. که کردم شمیآرا. واسه اونجام برداشتم یتفنگ

؟ینیب یم یینمایس لمیف -

م؟یبر خب -آرش

... شیا

. میبر -

:گفت  نمیماش دنیآرش با د رونیب میکردم و رفت یمامانم خداحافظ از

. عشق و حال میریم نیماش نیبه با ا نیاز ا -آرش

!منه نیماش نیا. يشد نیماش نیچه قدرم زود صاحب ا -

. میشد نیماش سوار

. ماست نیماش نیاز اآلن به بعد ا -آرش

. سر خاله نشووجود نداره پ ییما -

. من اآلن شوهرتم ه؟یپسرخاله چ -آرش

و  دهیکش ینی، ب یمشک ي، قد بلند ، چشما یپوست سبزه ، الغر مردن. میکالس بذار افشیخورده با ق هینداره  افمیحداقل ق. يچه شوهر اونم

. هلو بود نیعوضش رامت. آرش زشت بود یهر چ. نیاما عوضش رامت بندن؟یدل م نیا یدخترا به چ دونمیمن نم. کوچولو ي، لبا کیبار

اصال به . کردنیغش م شیدخترا از خوشگل يهمه  رفتیراه م یوقت. داشت يورزشکار کلیو ه دیبود پوست سف وختهس يچشماش قهوه ا

 هیزعفران. بود نیآرژانت يخونشون تو. میدیباألخره رس. که مجرده یاون یارزون. زشته؟ من خودم شوهر دارم ایخوشگله  نیمن چه که رامت

نگاهم کردن  يبه محض ورود جور. زشت تر یکیاز  میکی. خرس يدو تا خواهر داشت اندازه . نخونشو يتو میکجا؟ رفت نیکجا و آرژانت

 دیبا دونستمیاما نم. خورده که نشستم ، خواستم برم لباسمو عوض کنم هی. و غش کنم و بمونم رو دست آرش فتهیکه گفتم اآلنه که قندم ب

بده که منم  ریبهش بگم دوباره گ دمیترس. دونستم کدومه یخودشم که نم تاقا. اتاق خواهراش که صد در صد قدغن بود. م کدوم اتاقبر

:به مامانش بده اومد و کفت  ریبازم خدا خ. لباس عوض کردن بشم الیخ یگرفتم کال ب میتصم نیهم يبرا. امیب خوامیم

؟یکنلباس عوض  ییخوا ینم زمیعز -نهیتهم

. شهیچرا اما آخه روم نم -

.خواد که یرو نم -نهیتهم

. در اشاره کرد هی به
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.برو لباستو عوض کن. اونجا اتاق آرشه -نهیتهم

 خودیب. پر بود از ژل مو وروغن مو. کپ کردم ششیآرا زیم دنیبا د. اتاق آرش يبرداشتم رفتم تو فمویک. خانوم تشکر کردم نهیتهم از

. کردم شیلباسمو عوض کردم و دوباره آرا. به موهاش زنهیآت و آشغاالرو م نیبس که ا. هیخیس خیس یغیوجه تج نیموهاش ع ستین

خدا منو از  ای. رونیزده بود ب یگردنش از عصبان يرگ ها. اومد تو یعصبان يدر باز شد و آرش با چهره  رتبهم هی. ختمیموهامو دورم ر

 نتیبا عصبا. گهید یچیکه هست ه میوحش. شهیترسناك م افشیق یلیخ شهیم یعصبان یوقت نیا نیآم یاله. نره غول نجات بده نیدست ا

. به طرفم هجوم اورد

لباس عوض کنم؟  خوامیم یبهم بگ يمردیم -آرش

. واریبه د دمیعقب عقب رفتم که چسب نقدریترس ا از

شده؟ یحاال مگه چ -

. لباس عوض کنم خوامیکه روش بهت بگه م يکارش کرد یچ گهیشده؟ مامانم بهم م یچ یپرسیشده؟ تازه م یچ -آرش

آخر سر دق و . بلد بود بار من بدبخت کرد يبر يدر یشده بود؟ هر چ یوحش ينجوریکه ا بردیچه قدر از مامان و باباش حساب م مگه

.کردم یسرش خال مویدل

. ادیبرم یبگ يهرزم هرکار هیاز . يهرزه ا هیچون تو  -

. چشمام حلقه زده بود يصورتم قرمز شده بود و اشک تو. نهییآ يرفتم جلو. رفت لکسیر یلیصورتم و خ يتو دیکوب یلیس هی تیباعصبان

. رونیبرم ب يصورت درب و داغونم چجور نیحاال با ا. اشکامو پاك کردم. جا بزنم يزود نیبه ا دیمن نبا. ببره یبه ضعف من پ دینه اون نبا

. کپ کردن دنمیمامان و باباش با د رونیرفتم ب. نباشه دایپ شیصورتم تا قرمز يتو ختمیر يور هیوهامو م. ستیبشو ن درستکه  شیبا آرا

. گرفتیدرد م شیلیس يجا نکهیا يبرا. تونستم دهنمو باز کنم ینم. شام يسر سفره  میرفت. دنیپک یخواهراشم از حسادت داشتن م

. صورتم زوم شد يآرش تو يمرتبه بابا هی. دمکریم يغذا باز باچند لقمه غذا خوردم و بعدش  یزورک

شده؟  یصورتت چ -احمد آقا

. آب دهنمو قورت دادم. کنه کسانمیمنتظر بود بگم آرش زده تا باخاك کوچه . کردیبا خشم به من نگاه م. به آرش انداختم ینگاه هی

. زیخورد خوردم به م چیپام پ. اتاق آرش لباسمو عوض کنم يرفتم تو...  زهیچ -

بعد از . بشم کسانیکه راستشو بگم و با خاك کوچه  نهیدروغ بگم وزنده بمونم بهتر از ا هیاما اگه . باور نکرد چکسیتابلود بود که ه قشنگ

.خانوم رفت ظرفارو بشوره اما آرش ظرفا رو ازش گرفت نهیشام تهم

.میشور یشما زحمت نکش و من و ترانه م -آرش

. کرد یتعارف خرک هیمامانشم از خدا خواسته . خشهب یم فهیخل سهیپرو از ک یل

!شهیآخه زحمتتون م -نهیتهم

. میمن و آرش بشور ؟یچه زحمت -

. آشپزخونه يرفتم تو. فهیخل سهیمنم از ک بذار

؟یکنیخشک م ای يشور یتو م -آرش
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.نداره که دنیسوال پرس نیا

. کنمیخشک م -

... وقت هی یخسته نش! ییییییآخ -آرش

.نکیس يتو ختمیظرفا رو ازش گرفتم ، همشونو ر. جوابش ارزش قائل شو يبرا ایسوال نپرس  ای. شم یخسته نم نه -

.بشور تا منم خشک کنم ؟یهست یپس منتظر چ -

!ییپرو یلیخ -آرش

. از خودتونه ییپرو. کنمیخواهش م -

 رهیخ دیسف يبس که به ظرفا دیدیم السیآلبالو گ چشمام. بابام سرخ شد بس که ظرف خشک کردم. میشست یظرف م ازدهیساعت  تا

. التم میکم هیدرسته که زبون دراز و . اتاق آرش تا نماز بخونم يلباس عوض کردن رفتم تو يبه بهونه  میظرفارو شست نکهیبعد از ا. شدم

. موقع رفتن آرش مثال اومد بدرقه. میخون ازکال بچه مؤمن و نم یول

برسونمت؟ ییخوایم -آرش

. تورو برسونه دیبا یکیاونوقت . نه -

.خداحافظ یهرجور راحت -آرش

 یسیکردم و که از خ الیفکر و خ نقدریا نیماش يتو. شدم نیسوار ماش. بشم بعد بره تو نینکرد صبر کنه حداقل سوار ماش. خونه يتو رفت

. کنمیم هیصورتمم باورم نشد که دارم گر

مثال قرار بود با آرش . سرم يانداختم رو میشال مشک هی دمیپوش یمشک نیشلوار ج هیبا  دیسف ينتوما هی. یو مشک دیرفتم تو کار سف امروز

نشستم تا  نیماش يرفتم تو. دورانه نیدوران باشه ، بدتر نیبرامون بهتر نکهیا ي، به جا مونهیسرمون دوران نامزد ریخ. رستوران میبر

دوستش اومد . رو با موتور اومده بود هیتا زعفران نیاز آرژانت. از دوستاش اومده بود یکی با. شد دایسروکلش پ قهیبعد از چند دق. ادیآرش ب

. نیدم ماش

 ن؟یشما ترانه خانوم هست -آرش دوست

شما؟. بله -

. دوست آرش. من اشکانم - دوستش

. خوشبختم -

سوال ازتون بپرسم؟  هی تونمیم دیببخش. نطوریمنم هم -اشکان

. دییفرمانباشه ب یاگه شخص -

.انداخت کردیبه آرش که داشت با مامانم صحبت م ینگاه اشکان

 ن؟یآرش ياز دوست دخترا یکیشما  -اشکان

. آرشم یبگه به تو چه که من ک ستین یکی آخه

چه طور مگه؟ -
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ن؟یآرش دوست باش نیع يکه با پسر ستیمثل شما ن ییبایخانوم ز فیآخه ح -اشکان

. دوستشه نیع زیه هوس باز و هی نمیا معلومه

. من نامزدشم -

.ینکن یچشم چرون یحقته تا تو باش.چشماش چهار تا شد. اوردم باال و نشونش دادم حلقمو

 ن؟یشما واقعا نامزدش - با تعجب اشکان

داره؟ يرادیبله ا -

.گمیم کیتبر ؟يرادیچه ا. اصال. نه -اشکان

شد  نیآرش سوار ماش. گفت و رفت کیآرشم تبر به

؟ینامزدم یچرا بهش گفت -آرش

گفتم؟یم دینبا -

.گهیبه دوست دخترام م رهیم. نه اون دهنش لقه -آرش

 زنهیدوست دختراش نپرن حرف م نکهیمن از ا يجلو. پرو

!يتو که عادت دار. گهید يآدما دنیپر نای؟ایحاال چرا ناراحت -

. ومدهیبه تو ن ایفوضول نیا -آرش

. شه ینباشه ، روزمون شب نم يصحبتامون دعوا و چک و چک کار يتا تو. میآدم با هم حرف بزن نیع میتون ینم چوقتیما دوتا ه کال

چه قدرم چندش ...  شیا. ومدیدختر جلف روشن شد که به طرف آرش م هیبودن که چشمم به  وردهیغذا رو هنوز برامون ن.رستوران میرفت

. لب واره به لبشم زده بود هی. پرستا بود نطویش نیصورتشم ع. بود یآنشرل نهویع قایموهاش دق. بود

.يکه نگران از دست دادش بود ییاز دخترا یکی نمیا -پوزخند هیبا  من

. نمیب ینم يدختر نجایکوش؟ من که ا -آرش

. دختره اشاره کردم به

. قرمز يبا موها یآنشرل. نهاشیا

 کنه؟یکار م یچ نجایا. تاستیرز نکهیا! اوه اوه -آرش

. دیاومد بغل آرش نشست و صورتشو بوس. چه قدر هم جلفه. تاستیرزاسمش  پس

کجا؟ نجایتوکجا ا. زمیسالم عز -تایرز

!نورا؟یا مییایخوره ب یبه کالس ما نم ه؟یچ. سالم خوشگلم -آرش

عاشقونه نثار  يزرا نکهیاز ا بعد. همیشب شتریکه هستم به شلغم ب دمیسف. شلغم بهتره. ادیاز لبو خوشم نم! نه نه. که اون وسط لبو بودم منم

.دختره تازه متوجه من شد. کردن گهیهمد

. آرش جون یکن ینم یمعرف شونویا -تایرز

.کردم یدست شیکنه که من زودتر پ یخواست معرف آرش
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.ساده یدوست هیفقط در حد . ستین ادیز نقدریما ا یالبته دوست. از دوستاشونم یکیمنم  -

.ه بود که من تنها دوست دخترشمآرش به من گفت یول -تایرز

 نویا يحرفا نقدریآخه ا یچ يبرا. دخترم هست ریالبته تقص. ماله یم رهیمردمو ش يسر دخترا يچجور نیبب. گاز گرفتم که نخندم لبمو

هان؟ ؟يریگ یم يجد

.شنیقانع نم مونیکیکه پسرا با  میخوب نقدریما دخترا ا. ستین يپسر چیمشکل ه یعنی. ستیمشکل آرش ن ه؟یچ یدون یم -

.آقا آرش رمیگ یحاال حالتو م. دیاونم برام خط و نشون کش. به آرش زدم شخندین هی

چند سالته؟. از خودت بگو زمیخب عز -

؟یشما چ. سالمه ستیب -تایرز دیا نه ببخش. یآنشرل

. ادیازش خوشم م یلیاز من بزرگتره؟ خ یعنی

؟يارقصد ازدواج ند تیراس. سالمه جدهیمنم ه -

. به آرش انداخت ینگاه هی تایرز

. میخواستگار ادیراستش قراره آرش جون ب -تایرز

. زدمیاآلن باهات بهم م نیاگه نگران آبروم نبودم هم. يشعوریآدم ب عجب

 دن؟یآرش جون به همه قول ازدواج م -

چه طور مگه؟ -با تعجب تایرز

!کرد ياز من خواستگار نییایشما ب نکهیآخه قبل از ا -

ن؟یشمام قبول کرد -تایرز

. دمیم یجواب منف نیاما اگه شما بخوا. فکر کنم دیخب گفتم با -

.از جاش بلند شد نتیبا عصبا تایرز

. يبد یالزم نکرده به خاطر من جواب منف رینه خ -تایرز

 یداشتم خونوادمو راض ؟تازهیکن يمن بازچه طور دلت اومد با احساسات . یباش یآدم نیهمچ هیکردم  یاصال فکر نم -کرد به آرش روشو

. آشغال و هرزه. کردمیم

.رستوران بودن يکه تو ییکل آدما يسوژه  میبلند گفت که شد نقدریا

اما . رونیغذا که کوفتم شد پاشدم از رستوران برم ب. خورد ویشکست عشق نیرو بگو اول تایرز! ها هیعجب منت کش. تایرفت دنبال رز آرش

. دمیباهاش دست دادم و صورتشو بوس. رستوران رفتم سمت آرش رونیبرم ب نکهیقبل از ا

. دمیکنم و جوابشو بهت م یفکر م تمیخواستگار يدرباره . شبیهم بابت غذا ، هم شام د. دستت درد نکنه آرش جون -

رفتم . من با دوستاش گپ نزنه يجلوتا اون باشه . داد یعجب حال. رونیآرش چشماش قد قورباغه زده بود ب. رونیرستوران اومدم ب از

از عقب به شدت  یکیمرتبه  هیکه  ادیمنتظر شدم تا آرش ب. ماشن خودمم ندارم اریاخت گهید. که دسن آرشه نمیماش دیکل. بشم نیسوار ماش

. دیدستمو کش
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. ستیکه ن تزایپ ریدسته ها پن ؟یچته وحش. يهو -

هان؟  ؟یگفت تایبود به رز یچ ایبر يدر نیا -تیبا عصبان آرش

. حرفاست نیتر از ا شیریس دمیکه من د ياون دختر. نگران اون نباش -

به تو فروخته؟ يتز زمیچه ه ه؟یچ تایمشکل تو با رز -آرش

؟يناز یدوست دخترات م یبه چ م؟یبفهمن که منو تو نامزد دیچرا دوستات نبا ه؟یمشکل تو با من چ -

. رزنا یکه باشن به تو م میاونا هرچ -آرش

.تر ختیر یاز ب یکی. چه قدرهم که تحفن -

.به دوست داشتم همشون ادامه بده. ماشاال ادامه بده. يهمشون دوست دار نقدریدونستم که ا ینم. دیببخش! آه -

؟یکنیمسخره م -آرش

ست؟یمعلوم ن -

. خوادیبازم دلت کتک م نکهیمثل ا -آرش

 یمنم وقت يآبرو. ساده رفت يسر دخترا دنیمال رهیتو باش يمن؟ نگران نباش آبرو يروآب ایخودت  ياز آبرو ؟یترس یم یاز چ. بزن -

!تو شدم يخورده  ینیریرفت که ش

من  ریکردم تقد یفکر نم چوقتیه. شدم نیازش گرفتم و سوار ماش نویماش چییسو تیبا عصبان. گوشم يبار دوم خوابوند تو يرو برا یلیس

. خونه دمیرس يچجور دمیکردم که نفهم هیگر قدرنیتو راه ا. رقم بخوره ينجوریا

***

. که منتظر من نشستن دمیمامان و بابارو د. نییخوردن صبحونه رفتم پا يکه برا صبح

شده؟ يزیسالم چ -

. میباهات حرف بزن دیبا نیبش ایب. سالم -بابا

. به حرف زدنخوردم بابام شروع کرد  موییچا نکهیصبحونه نشستم و بعد از ا زیسر م رفتم

!جلو میبنداز ویعرس دیبا زمیعز -بابا

. بست لیتنم قند تمام

داره؟ يرادیچه ا گهیماه د هیآخه چرا؟ مگه  -

. فرانکفورت میبر دیجور شده با زامونیو -

. خونوادمو بزنم دیق دیبا قهیعت يبه خاطر تو. خدا لعنتت کنه آرش يا

. ستین يحاال عجله ا -

.مینیبب تویعروس میبر نکهیقبل از ا میدوست دار -مامان
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 ران؟یا نیگرد یبرنم گهید یعنی -

. میریبگ یکه عروس شهیاما خب وقت نم. چرا -بابا

 نیمن ع. لباس عروس يپرو میهمون روز با مامان و آرش رفت. کنم یقراره با آرش عروس گهیشد که تا دو سه روز د یباورم نم اصالً

اومده رو دلم ودلم  ایشاده ، من غم دن شهیداره عروس م نکهیاز ا یهر ک.بردم یاونا لذت نم دنیواز پوش دمیپوش یعروسک فقط لباسا رو م

من و آرش فقط . مامانم بود کردیم یمن ابراز خوشحال یواز عروس دادیلباسا نظر م يکه درباره  یتنها کس.هیگر ریز بزنمهمونجا  خواستیم

 يو تو یچشم بر هم زدم و خودمو تو لباس عروس.یمراسم عروس يو ا نتخاب تاالر برا یروسبعدشم سفارش کارت ع.مینظاره گر بود

 يخواستم درباره  تایوب دایاز و.شگاهیبا هم اومدن آرا نیاسمیو تایو ب دایکه مامان وو کردیم شیآراداشت چشمامو  شگریآرا.دمید شگاهیارا

تموم شده بود واونم  زیآخه دوست نداشتم االن که همه چ).مخصوصاً مامان .(نگن يزیو مامان چ نیاسمیبه  یمن نسبت به عروس یتینارضا

 هیموهامم با . ورژلبم قرمز بود یصورت ي،رژ گونه  ریچشم زرد س هیتموم شد ،سا شمیاآر.خوشحال بود ناراحتش کنم یلیبابت خ نیاز ا

با کل .آرش اومد دنبالم.نسبت به خودم نداشتم یحس چین هاما م يخوشگل شد یلیخ گفتنیهمه بهم م.شده بود نییتز یصورت دیتاج سف

پس چرا من ! خوشحال باشن دیدختر وپسر با یشب عروس نکهیمگه نه ا. خودمو گل زده بودن نیماش.شدم نیسوار ماش هیبق يدنهایکش

 يتو.) ستیردم خوشحال نتونسته بود به من برسه خوشحال بود ومن حس ک نکهیاز ا دمیشا(خوشحال نبودم؟چرا آرش خوشحال نبود؟

 ي هیگر کردنیفکر م امیلیخ. نبره ییبو میاز ناراحت یتا کس کردمیاشکامو پاك م يدستم گرفته بودم وقطره قطره  يدستمال کاغذ هیتاالر 

پس به  دیش نرسلباسمو تا نصفه باز کرده بودم که دستم به ادام پیز.خونه میبعد از خوردن شام و بعد از بوق بوق کردن رفت. من از شوقه

؟یلباسمو باز کن پیز يایب شهیم: ناچار آرشو صدا زدم وگفتم 

.لباسمو باز کرد پیو ز اومد

!دستت درد نکنه ارمیخودم در م شویبق -

.اریمن در ب ينگفت جلو ندفعهیچه عجب ا.تکون دادو رفت سرشو

سفر  يکه تو کردمیفکر م نیداشتم به ا.دمیتخت دراز کش يرو ينجورینداشتم، پس هم شامویپاك کردن آرا يحوصله .باز کردم موهامو

که عقد کنونمونو  يوبا من سر لج افتاد بحد! ناراحت شد نقدریکردم که ا يکار ایبهش گفتم  يزیچش شد نکنه من چ هوی نیشمال رامت

دارم که  یخودم انقدر بدبخت!ردمواو ریوسط وقت گ نیمنم ا. آخه من ازش توقع داشتم تو مراسمم شرکت کنه ومدیکه ن ممیعرس چوندیپ

.خوابم برد یک دمینفهم. توش گمه زایچ نجوریا

 یهمه چ نمیروز صبح از خواب پاشم بب هینشد .چشمام حلقه زد يدوباره اشک تو شبیاوردن خاطرات د ادیکه از خواب پا شدم با به  صبح

پاسدارا نه  يخونمون تو.کنمیکه اصالً دوستش ندارمو تجربه م یبا کس دیجد یزندگ هی شهیشروع م میاز امروز تازه بدبخت. بوده الیخوابو خ

خنده  ریزدم ز نهییخودم در آ يچهره  دنیتا دستو صورتمو بشورم که با د ییرفتم تو دستشو.بهم داد شبید دشمیکل. دهیخر رامکه بابام ب

آرش  یراست.رفتیوگرنه آبروم م دیند افهیق نیبا اخوب شد آرش منو .شده بودم الیگودز نیپخش شده بود کالً ع ملمیچشم ور هیسا

سرمون  ریبوده؟خ دهیکاناپه خواب يرو شبیپس آقا د.سالن پتوش رو کاناپه افتاده بود يدست وصورتمو شستم و رفتم تو ه؟یکدوم گور

لقمه نون کوفت کنم که تلفن زنگ  هیرفتم آشپزخونه تا صبحونه رو آماده کنم خواستم .تو سالن میکیتو اتاق  یکی.میمثالًتازه عروسو داماد

.زد
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بله؟ -

تا حاال؟  يبود يمرام کدوم گور یسالم ب -  نیاسمی

.حرف زدنمون کپ همه.مییمن وتو قشنگ معلومه که دختر عمو -

؟يکجا بود گمی، م چونینپ -  نیاسمی

؟یداشت يالال بودم ،مگه کار -

؟يبود دهیتا اآلن کپ -  نیاسمی

. ..ساعت سه خو شبید -

دده؟ میبر ییایبگم م خواستمیم. سمیاشکال نداره عس -  نیاسمی

کجا مثالً؟ -

چطوره؟ .من و تو ترمه.رونایب -  نیاسمی

.دمیباشه جوابشو بهت اس م -

.نره ها تنبل خانوم ادتی -  نیاسمی

.باشه خداحافظ -

. خدا حافظ -  نیاسمی

:خط خرچنگ قور باغه نوشته بود  هیبا .بود زیم يش رونامه از طرف آر هی.اشپزخونه يرفتم تو.قطع کردم تلفنو

.امیناهارم نم يبرا رونیسالم من با چندتا از دوستام رفتم ب - آرش

.تلفنو بر داشتم به مامانم زنگ زدم. مامانو بابام افتادم ادی. چند لقمه خوردم هیرفتم . يبر نگرد گهید يبر یاله! درك به

الو؟ بله؟  - مامان

! مان خوشگلمسالم ما -

حالت چطوره؟.زمیسالم عز - مامان

.شم ینم نیبدتر از ا! افتضاح

بابا؟ ؟يشما چطور.ستمیبد ن -

؟ییایما نم شیگذره؟پیخوش م. باباتم خوبه.من خوبم - مامان

. امیحتماً م.امیالبته که م -

؟ییایشام م.با شه منتظرتما - مامان

.آره حتما -

.پس منتظرم خداحافظ -مامان

.خداحافظ -
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شلوار  هیبا  یبنفش بادمجون يمانتو هی. امیاس دادم که م یاسیرفتم تو اتاق به . مادرم آروم شدم يصدا دنیچه قدر با شن. قطع کردم تلفنو

ر کردم و کرم پود زونیآو مبویبه خودم زلم ز نکهیبعد از ا. خوشرنگم با مانتوم ست کردم يروسر هی. دمیپوش یتنگ تنگ مشک يپارچه ا

. رسالته يخونشون تو. یاسیماشن خوشملمو برداشتم ورفتم دنبال . ) اوه اوه چه قدر کار کردم. ( دمیچشم مال هیو سا دمیمال رژو  دمیمال

.دمیکش فیخف غیج هی یاز خوشحال. نیماش ياومد تو نیاسمی

. بغلم ایب دهیدلم برات تنگول زمیسالم عز -

. گم یبهت نه نم ییاما جون تو .دم یبه بغل نم یمن به هرکس - نیاسمی

. میباهم بزرگ شد یاز بچگ. خواهر بود برام نیع. دوستش داشتم یلیخ نویاسمی. میبغل کرد گرویهمد

. گهید يریگ ینم لیتحو يعروس شد - نیاسمی

!ایباقال هیقط میرفت گه؟ید میچه کن -

. ه شدهبه خرها اضاف يدرواقع خر. ایباقال هیقاط ینرفت. رمینه خ - نیاسمی

. غنچه کردم لبامو

. امی یاصال من با تو گردش نم. يبد یلیخ -

. میروشن کن بر. سمیحاال ناراحت نباش عس - نیاسمی

 هیدم  میبعدشم رفت) خورده  هیاز  شتریالبته ب( میکرد دیخورده خر هی. پاساژ میبعدش رفت میخورده گشت هیاول . دنبال ترمه میرفت

. دادم دهیعق رییمرتبه تغ هیشد  یدونم چ یرستوران اما نم هی يمنم خواستم برم تو. شدن ادهین دو تا پاو. و بزرگ کیرستوران ش

. امیمن نم نیخب شما بر -

.گهید میبر ایچرا؟ ب - نیاسمی

.خونه گشنست ادینه ممنون آرش م -

. گشنه باشه به من چه خب

.قشنگ زد تو حالم نیاسمیرم آخر سر  ینم دنید یذره اصرار کردن و وقت هی

. ریاصال برو بم. ییای یبه جهنم که نم. اه اه - نیاسمی

 جی، هو يقارچ ، فلفل دلمه ا. اول رفتم فروشگاه. کردم یو ترمه خداحافظ نیاسمیبه خاطر اصطالحات خوبش تشکر کردم بعد از  نیاسمی از

. دمیپوش یساپورت مشک هیرنگ با  یتاپ خاک هی. هو رفتم خون دمیسه تا رمان خر. یو بعدش رفتم کتاب فروش دمیو نخود خر

،  ی، ساعت مچ ي، مانتو ، شال وروسر پسیکل ونیخودم کلکس يخونمون برا يتو. باال بستم مییطال دیسف پسیخوشمل با کل یلیموهاموخ

 یسرخ کردم و ه ازارویاول پ. نهآشپزخو يرفتم تو. ) دلتون بخواد میلیخ. (درست کرده بودم یشیو لوازم آرا فیدستبند و طال و بدل ، ک

 ویماکرو يصدا! ــــنـــگید. گهید يزایچ بیقارچو جدا سرخ کردم و بعدشم به ترت. اشک آوره ازینبود که پ ادمی دیببخش! ا. کردم هیگر

 نیا. هیعال میلیخ ه؟یل تحمل چقاب! ادب یبــــ يا. قابل تحمله. ستیدست پختم بد ن! نـــه...  خوردم يو یت ياوردم و پا ارویالزان. در اومد

 ویو یت. نهیالمصب بش يو یت يپا نکهیاز ا شتریسقفو نگاه کنه ارزشش ب نهیآدم بش اگه یلیخدا وک. نداره یچیخاك بر سرم که ه ویت

پزخونه ، آش نییطبقه پا. دوستش داشتم یلیبابام بود خ ي قهیخونم چون سل. اتاق يو رفتم تو نکیس يتو ختمیظرفمو ر. خاموش کردم



کاربر انجمن نودهشتیا رز طالیی – فراتر از عشق                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩

پرده . کنهیصدا م ژیق ژیکه ق ناینه ا! چرم خوب گرونا ها نیالبته از ا. بود یخونم چر مشک يمبال. بود سیو حموم و سرو ویکتابخونه ، پاس

. کنهیکپ م نهیب یم قمویسل یکال هر ک. خودم بود ي قهیخونه سل ياساسا. ییسوخته بود و فرشامم پوست گردو يقهوه ا يا بهیهامم کت

 يبچه کجا بود آخه؟ داشتم تو.! بچه هامون يمثال برا میمن و آرش ، دو تا اتاق خال ياتاق خواب برا هیباال هم . ) اعتماد به سقف کاذب(

.که خوابم برد شدمیافکار خودم غرق م

***

باز خوبه . دمیسه ساعت خواب. بود شیش. نگاهم به ساعت افتاد. بار به صدا دراومد نیسوم يبرا میزیساعت روم...  رنگیرید... رنگیرید

حوصله نداشتم . بود ومدهیآرش هنوز ن. نییسر رفتم پا هی. خوابم یخرس شدم بس که م نیع ایکال تازگ. دمیخواب یکاف يبه اندازه  شبمید

صبح  پیمثل ت زامیچ هیو بقبا تنم کردم  يسبز فسفر يسبز فسفز يمانتو هی. میمامان شیرفتم باال آماده بشم برم پ نیهم يبمونم برا نییپا

دلم  ي، دل تو دمید یمامانمو م نکهیاز ا. زنگو زدم. رفتم خونمون. پررنگ دستم کردم تا قسمت لخت دستمو بپوشونه یساق آب هی. بود

. برداشتم عتریمامانم قدم هامو سر دنیبا د. تو خونه دمیپر یبا خوشحال. در خونه باز شد. نبود

. زمیسالم عز -

. سالم دخترم -مامان

. فرانکفورت رنیم گهیشد که سه روز د یاصال باورم نم. بغلش يتو دمیپر

. دلم برات تنگ شده بود -

شبه؟ هی -مامان

. خب دوست دارم -

. دیگونمو بوس مامان

. زمیدل منم برات تنگ شده بود عز -مامان

باباکجاست؟ -

. تو ایحاال تو ب. ییرفته جا -مامان

. رفتم کمک مامان. لباسمو عوض کردم. خونه يتو رفتم

.ادیم ییغذا يچه بو! به به. اومممم

:مامانم از بلند شد  يصدا. چه خوش رنگم شده بود. در قابلمو رو برداشتم. کل خونه رو برداشته بود يقورمه سبز يبو

اد؟یم یآرش ک -مامان

. ادین چوقتیکنه ه خدا

. گردمیمن برم باال برم. ادیشام م يبرا

. بعد از سه تا بوق جواب داد. آرشو گرفتم يباال و شماره  رفتم
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بله؟ -آرش

؟ییمعلومه کجا -

.بدم حیرفت و آمدم به تو توض يفکر نکنم الزم باشه برا -آرش

.ما يخونه  ایب یکه هست يفقط هر گور. ییکه کجا ستیبه من مربوط ن -

. کجاست گهیما د يما؟ خونه  يخونه  -آرش

. من يمامان و بابا يخونه . تو نه يخونه  -

. امیشام م يواسه . یاوک -آرش

. خداحافظ -

فکر کردم . اف اف بلند شد يکه صدا کردمیداشتم کاهو خرد م. تا ساالد درست کنم نییرفتم پا! افتادما يعجب مرد ریگ. قطع کردم تلفنو

.بامهبا دمیکنم که د یسرش خال مویرفتم سمت در که دق و دل دمیآرشه دو

. ییسالم بابا -

 ؟ياومد یسالم بابا ک -بابا

.شهیم یساعت مین -

خودم و البته با کمک با  ي قهیسفره رو با سل. خوب نشستم ساالدمو درست کردم يبچه  هی نیخونه و ع يازش گرفتم و رفتم تو دارویخر

. حرفمو بهش زدم تیرفت جلوش و با عصبان. شد دایشازده پ ي سروکله قهیباألخره بعد از چند دق. ادیتا ب میو منتظر آرش شد دمیمامانم چ

صبح تا حاال؟ يبود يکدوم گور -

. جوابشو پشت تلفن بهت گفتم -آرش

. دیهوا قاپ يگوشش که دستمو تو يبخوابونم تو یلیس هیبردم باال و خواستم  تیبا عصبان دستمو

. اریپس کفر منو در ن. يبرخودتو با صورت قرمز شدت ب يآبرو ییخوا یتو که نم -آرش

. بازوشو نگه داشتم تیبره که با عصبان خواست

زنش  يمردش هاره که فرت و فرت رو گنیم. خورهیکتک م یزنش خره که ه گنینم چوقتیچون ه. نه من ییتو رهیکه آبروش م یاون -

. کنهیدست بلند م

شامو . هیبق شیاشکامو گرفتم و رفتم پ زشیر يجلو عیسر. ده بودچشمام اشک جمع ش يتو. آب به صورتم زدم هیو  ییدستشو يتو رفتم

کالمم  هی نیماش يتو. خونه میو اومد میکرد ی، از مامان و بابام خداحافظ میخورد ییو چا وهیو م میظرفارو شست نکهیو بعد از ا میخورد

. کردم یسرش خال مویخونه دق و دل میدیرس یوقت. میحرف نزد

؟يکشوند اهیمنو به خاك س یزندگ یچ يبرا ؟يکرد يبا احساسات من باز یچ يبرا. یپست یلیخ -

. شدمیتر و متنفر تر م یلحظه به لحظه ازش عصبان. پوزخند زد هیجوابم فقط  در

. کنه اهیدخترو س هی یهوسش وادار کرده زندگ نکهینداره جز ا يا گهیمثل جواب د يآدم هوس باز. يبخند يحقم دار. بخند. آره -

. اومد به طرفم تیعصبان با
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!خودت درازتر نکنا میپاتو از گل -آرش

 ؟یکنیم یهان؟ چه غلط ؟یکنیم یمثال چه غلط. به تو چه خوادیدلم م. خوادیدلم م -

که صبح  وییاز رمانا یکی. میریگ یحاال بد حالتو م! شعور یب. دیرفت باال خواب لکسیر یلیگوشم و خ يخوابوند تو یلیس هی يکمال نا باور در

. روشن کردم. آرش برگشت سمت من و آباژورو خاموش کرد. آباژورو روشن کردم و مشغول خوندن شدم. رو برداشتم و رفتم باال دمیخر

:آخر سر آرش گفت  میکارو کرد نیپنج بار هم شنگق. خاموش کرد

. بخوابم خوامیم -آرش

. خب بخواب -

. آباژور اشاره کرد به

. بخوابم رهذاینم نینور ا -آرش

. گهیانگار پروژکتره خب بخواب د یگیم يجور هی! اووووو -

. کتاب بخون گهیجا د هیخونست برو  نیا يهمه اتاق تو نیا -آرش

. جا کتاب بخونم نیهم دینه من با -

؟ییپرو نقدریآخه تو چرا ا -آرش

. پرو باشه دمیمثل تو با یزن آدم -

!ردمک سیبهم انداخت که شلوارمو خ ینگاه

گه؟ید يرینم - تیبا عصبان آرش

.نه -

برم؟ دیمن با یعنی -آرش

. اوهوم -

نجا؟یزودتر اومد ا یک -آرش

. تهیدر اولو خونهیکه کتاب م یکه اون نهیمهم ا. کنهیم یچه فرق -

که دستمو  رونیتم کرد که بپر نیدستمو گرفت و همچ. برداشت گهید يپتو هیپتو ، لباس خواب ، بالشت و . از جاش بلند شد تیعصبان با

.رونیپرت کرد ب لممیوسا. کش اومد تزایپ ریپن نهویع

!ریشب بخ. کتاب خونه هیهم در شأن . سالن که هم بزرگتر و پرنور تره يبرو تو ته؟یدر اولو خونهیکه کتاب م یاون یگیمگه نم -آرش

. شعور درو قفل کرده یب. شهیدر چرا باز نم! ا. که برم تو دمیدرو کش ي رهیدستگ. عقب دمیبست که از ترس چند متر پر نیهمچ درو

.آشغال کثــــــافت -

. ذره که رمان خوندم خوابم گرفت هی. دمیکاناپه دراز کش يرفتم رو. دمیتو در که خودم از درد ترک دمیکوب نیپام همچ با
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.شهیم شینکن دلم ر هیگر نقدریا گهیخب د لهیخ -مامان

بابامو بغل کردم وتا .قراره از مامانو بابام دور بشم گهید ي هیکه تا چند ثان شهیاصالًباورم نم.دیلرزیصداشم م.اشک بود سیم خمامان يچشما

.کردم هیتونستم هق هق گر

.شتیپ مییایو ب میزود به زود بهت زنگ بزن میدینکن قول م هیگر نقدریا - بابا

:.گفتم  کردمیم هیکه گر یدر حال.اشک بود سیبه بابام انداختم اونم چشماش خ ینگاه هی

.نیتو رو خدا مرا قب خودتون باش -

.دلش تکون بخوره يمبادا آب تو! ایآرش جان مراقب دخترم باش:و گفت  دیآرش رو بوس یشونیپ بابا

.راحت التونیخ - آرش

. خورد بسکه چک خوردم دلم تکون نخورد ، به جاش تراکتور تودلم تکون يآب تو!یمراقبم هست يچجور دمید! په

.مامانم منو از افکارم باز داشت يصدا

.میبر دیما با زمیعز گهیخب د - مامان

 ختمیواشک ر.و با نگاهم دور شدنشونو تماشا کردم میکرد یخدا حافظ گهیهمد از

بابامو  يکردم و شماره  تیکه خر یزمان.زمانو به عقب برگردونم شدیکاش م يا. مونم یاز مامانو بابام دور م شتریب دمیسال ، شا شیش

 ایاون سر دن رفتمیبودم و م مایهواپ ي، باهاشون تو  زمیو اشک بر نمیرفتن مامانو بابارو بب نکهیا ياونوقت اآلن به جا.دادم به آرش لندهور

از من  زانمویکه عز شدمیمکه ازش وحشت داشتم و مطمئن  ییهمون صدا. به خودم اومدم ییبا صدا. بردمیلذت م میواز زندگ کردمیم فیک

.کنهیدور م

. را به مقصد فرانکفورت ترك کرد رانیهم اکنون ا 665 يپرواز شماره ... نگی، د نگی، د نگید

. خونه میدیرس يچجور دمیکردم که اصال نفهم هیگر نقدریا. ستیگفتنشم راحت ن! ســـــال ــشیش. چشمام جمع شد ياشک تو دوباره

. کردم یکه آرشو عاص ختمیراشک  نقدریخونم ا يتو

.بکش زیاز پر ویریدستگاه آبغوره گ قهیدق هی. حالم بهم خورد گهیبسه د! اه -آرش

. پاشهیزخم من م ينمک رو یحاال ه. ستیمن امروز حالم خوب ن دونهیم نمیا

. نمتیخوام بب یبرو نم. دوست دخترات شیبرو پ ؟ياصال تو چرا خونه ا -

. کنمیتوروهم باهاشون آشنا م يبه زود. رمیم -با پوزخند آرش

.دایزنگ زدم به و. که خودمم خسته شدم ختمیخلوت خودم اشک ر يتو نقدریا. بده میذره دلدار هینکرد . رفت

بله؟ -دایو

؟یخوب. دایسالم و -

مرده؟ ایزندم  ینیبب يزنگ نزد هیچرا . مرض. درد. کوفت يا -دایو
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.یحاالم که زنگ زدم به رگبارم بست -

سرم حلوا حلوات کنم؟ يبذارمت رو يتوقع دار -دایو

. ستیتنهام آرش خونه ن شم؟یپ ییایب یتونیم گمیم. نه قربون دستت -

. آدرسو بهش دادم! طفلک چه از خداش بود یآخ

. ادیهم بگو ب یتیبه ب -

. خداحافظ. باشه -دایو

 میدوباره گر نمیبش کاریب ينجوریاگه هم. نداره دهیفا. سرم ناراحتم ریکه خ دیدوست آخه؟ از تن صدام نفهم گنیم نمیبه ا. گذاشتم تلفنو

در .آشپزخونه يرفتم تو. دورم ختمیموهامو ر. تنم کردم دمیسف وشرتیس هی. دمیتاپ و دامن بنفش پوش هی. لباسمو عوض کردم. رهیگ یم

. ستیآرش که اصال فکر ن. بخرم زیخونه چ يمن برا نکهیمگه ا! هیبس که خال. کمد شیو بکنم میاز برق بکش خچالوی دیبا. ردمباز ک خچالوی

هرروز باهم  میهفته که باهام ازدواج کرد هی نیا يتو. درست کنم هیدر اوردم تا الو زریفر يکالباس از تو هی. میدار یباز خوبه نخود فرنگ

 .بودن تایو ب دایو. فونیرفتم دم آ. اف اف بلند شد يصدا. میدعوا مرافعه داشت

.ســــالم -

. گهیدرو باز کن د. سالم -دایو

. تایو ب دایو استقبال و اطیح يتو رفتم

!یبزرگ يسالم چه خونه  -دایو

. دمیصورت جفتشونو بوس رفتم

بزرگه؟  یگیم دهیبزرگه؟ هنوز ند ویچ یچ. سالم -

.معلومه که چه قدر بزرگه اطشیخب از ح -تایب

. بود ياستخر ، سونا و جکوز نییپا يطبقه . نییپا رفتیم خوردیچند تا پله م.کوچولو وسطش داشت يباغچه  هیسنگ فرش بود  اطمونیح

. آشپزخونه کمک من ياول کل خونه رو برانداز کردن بعدش امدن تو

. نیاریلباساتونو در ب. نیبچه ها راحت باش -

. از خدا خواسته لباساشونو در اوردن اونام

؟يارهنوزم با آرش مشکل د -دایو

.بره یشب بهم چک نزنه و باهام دعوا نکنه خوابش نم هیتا . رابطمون بدتر شده بهتر نشده. آره -

زنه؟یواقعا کتکت م یعنی -تایب

.زدم يبار شیپنج ش هیآره تا اآلن  -

. نکن فیتو خون خودتو کث. هیبس که وحش -تایب

آرام خانوم چه طوره؟ -دایو

. هیگر ریدوباره زدم ز دمیتا اسم مامانمو شن! اشکم بند اومده بوداتازه . داغ دلم تازه شد دوباره
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مرتبه؟ هیشد  یچ! ا -دایو

. مامان و بابام امروز رفتن فرانکفورت -هیبا گر من

. گرده یناراحت نباش زود برم زمیعز! یآخــــــــ -دایو

. بمونن شتریب دمیشا. انیم گهیسال د شیش -

. در کرد تیپاراز تایمرتبه ب هی. مذره براشون درد دل کرد هی

بگم؟ يزیچ هی -تایب

. آره بگو -

. شده اهیصورتت س يکرد هیبس که گر -تایب

؟یچ يشده؟ برا اهیس -

. لتیمیبه خاطر ر -تایب

. خنده ریزدم ز نهییآ يخودم تو ي افهیق دنیبا د. ییدستشو يرفتم تو. شدم یختیر یپس عجب ب! ییوا

. چهار تلفن خونه زنگ خورد يساعت طرفا. میدیو خند میدیور قص میزد یکل. میتا عصر باهم بود. رونیدم بشستم و اوم صورتمو

بله؟  -

.سالم دخترم -بابا

 ؟يزنگ زد رید نقدریچرا ا! ییسالم بابا - یبا حالت ذوق مرگ من

. شد رید میکرد دایتا خونه رو پ دیببخش -بابا

قشنگه؟ ه؟یاونجا چه شکل -

... یگوش. خونه میاومد میمستق. مینرفت ییهنوز که جا -بابا

. داد به مامانم ویگوش

الو؟ -مامان

؟یخوب یسالم مامان -

. بچه ها شیصحبت کردم و شاد و شنگول رفتم پ یمامانم کل با

. میآهنگ برامون بخون حال کن هی يشاد نقدریحاال که ا -دایو

. نیریبگ یوقت قبل دیبا. نه اآلن سرم شلوغه -

.کالس و نذار نقدریا گهیبخون د -تایب

. اوردنم وودیگرفتم که انگار از هال یژست هیذره فکر کردم و  هی

 نایاوف یمن بودم و آبج شبید -

 نایسرو قد يواست ا رمیکه بم گفتم

 نایحس يمشد يکه ز من شرم کن ا گفتا
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نایرپتپت يآ -تایو ب دایو

 نایاوف یمن بودم و آبج شبید -

نایتو از اون قند لب یبده ماچ فتمگ

 نایمنه ن نیکه خجالت بکش از ا گفتا

نایرپتپت يآ -تایو ب دایو

 هی. رفتن شدن يآماده  میکه باهم بود گهیدو ساعت د یکیبعد از . کردنیم میمونگال همراه نیع تامیو ب دایخوندم ، و یاسگال م نیع من

. شد دایآرش پ يمرتبه سرو کله 

.آقا آرش سالم -دایو

. سالم -تایب

.اتاق يجوابشونو با سر داد و رفت تو آرش

. انگار از آدم و عالم طلب داره ه؟ینجوریچرا ا نیا -دایو

. ستیدست خودش ن. ذاتشه -

؟یکشیم یچ نیاز دست ا. خدا صبرت بده ترانه جون -تایب

. سالن ياومد تو آرش

ن؟یبریم فیتشر -آرش

تو چه؟ به

.جازتونبله با ا -تایب

. برسونمتون نیصبر کن نیاگه عجله ندار -آرش

. پرو

. میش یمزاحم نم گهینه د -دایو

!نایتعارف نکن -آرش

.دنبالمون ادیبرادر من م. میکن یتعارف نم. ممنون یلینه خ -دایو

و  دایو يبدرقه  اطیح يرفتم تو. زهیبر یمنم طرح دوست يبا دوستا خواستیآضغال م. دوستام حرفشو قبول نکردن نکهیشدم از ا خوشحال

اما . بگه یخشک و خال يدستت درد نکنه  هیتا بلکه  سادمیوا. کردیکوفت م هینشسته بود و الو يو یت يآرش پا. سالن ياومدم تو تایب

. سد راهش شدم. خواست بره باال ییو با کمال پرو نکیس يتو ختیر اشوبرخالف فکر من ظرف

؟یستیتشکر بلد ن -

اونوقت؟ یر بابت چتشک -آرش

. من پختم. نبود غمبریپ يمعجزه  يکه خورد يا هیشازده پسر اون الو -

. جون ندرالیس فتهیوظ -آرش
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. پس بگو کلفت گرفتم نه زن -

 نکهیابه حساب  میذاریاونم م. یمن يخونده  غهیدو ص يتو پولدار نکهیا یکی. نیدوتا فرق دار. هان چرا. نمیب ینم نتونیب میمن فرق -آرش

. یمن راحت باش يخونه  يعقدت کردم تا تو

تو؟ يمن شده خونه  يتا حاال خونه  یتو؟ از ک يخونه  -

. ستمینکنم آرش ن نکارویاگه ا. ارمیخونه رو هم از چنگت در م نیمطمئن باش ا -آرش

. نیحال کن نییایبا دوست دختراتون ب. خونه مال شما نیا دییبفرما گمیمنم م -

.که من تا چه حد با دوست دخترام رابطه دارم ستیبه تو مربوط ن. دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن يفعه بهت گفتم تو کارصد د -آرش

 گاریو خوردن س دنیشبونه ، پاتوق مجردا و کش يها یکه مخصوص پارت هییشما جا يخونه . منه يخونه  نیکنم ا يادآوریفقط خواستم  -

 …و 

.مگوش يخوابوند تو یلیس هی

.یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن يکار يتو گهیبمونه د ادتیزدم تا  نیا -آرش

.خوابم برد یک دمیکه نفهم ختمیبه حال بخت و اقبال خودم اشک ر نقدریا. خودش هرزست نیدستشم ع. وونهینامرد د. اتاق يتو رفت

دوهفته از  قایاآلن دق. نرفتم رونیو بابام رفتم فرانکفورت از خونه ب که مامان یاز وقت. بودم یخونه زندان يبس که تو دیدلم پک! ــــــایخدا

با  یتنف یآب يمانتو هی. اتاق تا آماده بشه يرفتم تو. نیاسمی شیپ هانیعمو ک يخونه . کجا برم دمیفهم! آهان. گذرهیرفتن و مامان و بابام م

بگم که بعدا . مایمل میالبته خودم طرفدار ت. (و استقالل سیفاز پرسپول يکال رفتم تو. سرم کردم یشال مشک هی. دمیقرمز پوش نیشلوار ج هی

. رمیبگ یکوچه تا تاکس يرفتم تو. ماشن خوشملم پس کوش؟ آرش پرو! ا. اطیح يکردم و رفتم تو شیکوچولوهم آرا هی! ) ینگفت نینگ

. جلوم دیچیپ دیپژو پارس سف هی یاصل ابونیخ يرفتم تو یوقت. برم ادهیگرفتم پ میآخر سر تصم. ادینم ریگ ین موقع روز که تاکشیآخه ا

خوشگل خانوم برسونمت؟ -پسره

کار کنم؟ یخلوت چ ابونیخ نیا يمزاحم کنه تو نیبا ا حاال

.برو گمشو خرمگس -

. زده بود ایخرمگس یآفتاب نکیع نیدونه از ا هی. خرمگسا بود نهویع ییخدا

 م؟یز وز کنباهم و میبر ییایم. شمیخرمگستم م -پسره

. کنه اومد دنبالم نیبه راهم ادامه دادم اما ع. شعوریب

ن؟ید یخوشگل خانوم افتخار نم -پسره

. برسم میبعد شنهادیبه پ رمیدارم م. دم ینه افتخار نم -

گلم؟  یبزن شنهادتیبه خاطر من از اون پ شهیم یحاال چ -پسره

. برگشت سمتم. رفتم عقب نشستم یکالفگ با

را عقب؟چ -پسره

. شمیم ادهیپ یناراحت -
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م؟یخب کجا بر. گلم یهرجور خودت راحت ؟ینه چه ناراحت -پسره

. میدیرس يا قهیبود که پنج دق ادیسرعتش ز نقدریا. شنیم دایپ ییعجب آدما. عمومو دادم اونم گازشو گرفت يخونه  آدرس

. میشو بر ادهیپ زمیخب عز -پسره

. امیصبر کن برم دکش کنم ب. کنهیکار م نجایمستخدم ا هیراستش اآلن  -

.منتظرم! گلما يغالم نذار -پسره

. حتما -

. عمورو زدم يزنگ خونه  رفتم

.تو ایب. زمیســــــالم عـــــــز - نیاسمی

ن؟ییپا ادیب یگیلحظه به عمو م هیجون  یاسی. سالم گلم -

. کنمیآره صبر کن اآلن صداش م - نیاسمی

. کردم یباهاش دست دادم و سالم و احوال پرس. نییپا از چند لحظه اومد بعد

ترانه جان؟ یداشت يبا من کار -عمو

. پولم همش پول خورده فیک يتو. ارمیرفت پول درشتامو ب ادمی. نجایراستش با آژانس اومدم ا. بله -

چه قدره؟  -عمو

. هوا پروندم يمبلغ تو هی ينجوریهم

. واقعا شرمندم! دایببخش -

. میبد میبر ه؟یچه حرف نیا -عمو

. نقشم گرفت آخ جون! سمت پسره که دنده عقب گرفت و الفرار میرفت یم میداشت

. که رفت نیا -عمو

.دمیآژانس پولشو م زنمیاشکال نداره رفتم خونه زنگ م. اومده شیبراش پ يکار هی حتما

.میدیملچ مولوچ بوس گرویهمدبغلش و  يرفتم تو. استقبال اطیح ياومده تو نیاسمی. خونه يتو میرفت

چه قدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدونیم شم؟یپ يومدیمرام چرا چند وقت ن یب - نیاسمی

. دمیبوس صورتشو

. زمیعز دیببخش -

. اورد وهیو م ینیریزن عمو ش. خونه يتو رفتم

!نیعمو زحمت نکش زن

و  يکرد رمونیغافلگ. زحمتا نیتا باشه ا -عمو زن

. کنم رتونیاما خواستم غافلگ. خواستم زنگ بزنم یراستش م -
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خواهر  يجا نمیاسمیو  نیمامان و بابات ، رامت يجا هانیمن و ک. ما شیپ ایبه بعد هروقت دلت گرفت ب نیاز ا. يکرد يخوب کار -عمو زن

. و برادرت

کجاست؟ نیرامت یراست. نیممنون شما لطف دار -

 ش؟یدیمگه ند. کنم درست نمویبرم ماش خوامیگفت م -عمو زن

. نشیماش يرفته تو دیشا. نبود اطیح يتو نه

. گهید چوندهیو عقد کنونم پ یمثل عروس حتما

؟یهست یراض تیاز زندگ. از خودت بگو. زمیخب عز -عمو زن

. اشیو خوب يبا بد. گهید میگذرون یم -

. اتاقش يزن عمو اومد تو میکه باهم حرف زد یساعت میاز ن بعد

.دلم برات تنگ شده بود. ياومد يکرد يخبوب کار - نیاسمی

؟یاسی. نطوریمنم هم -

جونم؟ - نیاسمی

؟یگیسوال بپرسم راستشو م هی -

. اگه جوابشو بدونم حتما. آره - نیاسمی

!ختهیچش شده؟ بعد از سفر شمال بهم ر نیرامت یدونیتو م -

بارم  هی یحت. ستین میزیچ گهیشده م یچ میگ یبهش م یاما هر چ میشداخالقش  یناگهان رییماهم متوجه تغ. نه به جون خودم - نیاسمی

.طرفش میبر میکن یجرآت نم گهیباهامون رفتار کرد که د يجور هیروانپزشک اما  شیپ مشیببر میخواست یم

کشه؟یم گاریهنوزم س -

. کنم یم دایپ گاریس یپاکت خال هی بشیج يتوگرده  یباورت نشه اما هرروز که از وکالت خونه برم دیشا. کشه یم شتریب. آره - نیاسمی

. به حال عصرا و شبا يتازه اون مال صبح تا ظهرشه وا. کشه یم گاریپاکت س هی يروز یعنی

ه؟یمشکلش چ نهیباهاش صحبت کنه بب یکی دیبا. رهیم نیخودشم از ب ينجوریا. شه یکه نم ينجوریخب ا -

بزنه؟ که بره باهاش حرف يسراغ دار ویتوکس - نیاسمی

. ذره فکر کردم هی

.من -

.یبهت بگه ناراحت بش يزیچ هی ترسمیم - نیاسمی

. حرفام نینگران نباش من با جنبه تر از ا -

. ندارم یمن حرف یکنیحاال که خودت اصرار م - نیاسمی

که  دایحوض جد نیالبته ا(حوض  يپشت به من و روبه رو نیرامت. اطیح يرفتم تو. کردم یتا عمو و زن عمرو راض دیربع طول کش هی

. چه قدر دلم براش تنگ شده بود. بود دایپ یشب به خوب یاهیتو س گارشیس يدود خاکستر. دیکش یم گاریبود و س سادهیوا. ) هیکیسرام
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 يصداش و از همه مهمتر برا يزدناش ، برا پیت يعطر زدناش ، برا يکردناش ، برا غهیسه ت ي، برا اشیخشو يلبخنداش ، برا يبرا

اول خواستم برم . کردیآهنگ گوش م هیداشت ! ) نیاگه از اون فکرا کن نیونیمد. داداش دوست دارم يبه جا نویالبته من رامت. (افشیق

.که گذاشته گوش کنم ویآهنگ سمیوادارم کرد وا ياما حس کنجکاو. جلو

 يکاش بود يا مییاز تنها پر

 رهیاز دست م میداره زندگ که

 دونمیکه مگذاشتم  یآهنگ هی

 رهیگ یم تیگر یگوشش کن اگه

گرفته شبید ي هیاز گر صدام

 یچه حال ی، چه احساس یبارون چه

گرفتم  یاشکام باز مهمون با

 یتو خال يهست فقط جا یچ همه

 گردمیدنبال عکسامون م دارم

 میگرفت ایکه لب در همونا

 مینبود گهیما سهم همد اگه

م؟یدل هم جا گرفت يتو چرا

عکس نیتو ا يمعصومانه افتاد چه

رو لباته  یبیلبخند نج چه

گرفته میمن گر يخندیم تو

صداته  يخونه تشنه  نیقدر ا چه

دارم  هیگر یرفته وقت ادتی تو

یمن شونه باش ياشکا يبرا

 یخونه باش دیرفته با ادتی تو

 یباش وونهیمن د شیپ دیبا

در  یب واریخونه بگو د نگو

گرفته  یسرتاپاشو خاموش که

نبودم؟ رتیتقد يمن تو مگه

گرفته یفراموش ایدن دیشا

کردم؟ هیگر نیرامت يمنم برا یعنی سه؟یچرا خ. دمیدست به صورتم کش هیخورده؟  یشکست عشق نیرامت یعنی. براش سوخت دلم

!یچه آهنگ قشنگ -
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 شیته ر کردن؟یده تا دختر پشت سرش غش م رونیب رفتیم یکه وقت هینیهمون رامت نیا! خــــــــــدا يوا. برگشت سمت من نیرامت

.چشماش گود افتاده بود وقرمزشده بود يگذاشته بود ، پا

 نیکه من ا دینفهم چکسیاما ه. قشنگه گنیم امیلیو خ شنیتوجه ازش رد م یب ایلیخ. کننیگوشش م الیخ یآهنگو همه ب نیا -نیرامت

 .آهنگ حرف دل منه نیا. نذاشتم یقشنگ يآهنگو برا

به خاطرش  نیکه رامت يخوش به حال اون دختر. بود سیچشماش از اشک خ. کشیرفتم نزد. کرده هیلرزش صداش متوجه شدم گر از

. باخته شویزندگ ينجوریا

اط؟یح يتو يپس چرا اومد ؟يبود يومدین نیاسمی دنید يتو مگه برا -نیرامت

. بدهکار شدم يزیچ هی کنمیم احساس

. اندازه دوست دارم هیمن هردوتونو به  ی، تو هم پسر عمومدختر عمومه  نیاسمی -

گه؟ید يحتما به حساب خواهر بردار -نیرامت

؟یخواستیم نیاز ا ریمگه تو غ. خب آره -

.کردمیبود تعجب م نیاز ا رینه اگه غ -نیرامت

.ومدمین تینه که عروس. یباش نیباهم سرسنگ يحق دار -

. تا ته خطو بره که فکر کنم رفت نیتگفتم که رام يجور ویعروس ي کلمه

.اومد مجبور شدم برم اصفهان شیبرام پ يکار هی. شرمنده -نیرامت

. دادمیم حیتو بودم کارمو به دختر عموم ترج ينداره که منم اگه جا ینه شرمندگ -

. موهاش يدستشو برد ال یکالفگ با

اما برام . قائلم یو من برات ارزش خاص یترانه تو دختر عموم. دمینم حیترج چکسیمن تورو به ه. ندادم حیمن تورو به کارم ترج -نیرامت

.باهاش بودم نرم یکه از بچگ یکس یتو عروس یوگرنه مرض دارم عروس امیاومد نتونستم ب شیکار پ هی

.کتک بخورم نیمتآرش از را يبه جا دیبحث ادامه بدم امشب با نیبه ا گهیذره د هیاگه . هیچه قدر عصبان نیا! اوه اوه اوه

ناراحت باشه منم نه  دیکه با یکنم اون يادآوریفقط خواستم . يومدیمن ن یکنم که چرا عروس نتیج نیس نجایا ومدمی، من ن نیرامت نیبب -

. تو

. خوامیمعذرت م. آره حق باتوئه -نیرامت

.بحثو شروع کردم نیا يخودیکه ب خوامیمعذرت م ه؟منیچه حرف نینه بابا ا -

جنبم  یچه ب...  شیا.(دمشیبوسیم دمیپریاگه دست خودم بود همون موقع م. یمعصوم يچه چشما. لحظه نگاهمون به هم گره خورد هی در

... ) من

. ستنین اسیاصال با هم قبل ق. مرده ، آرشم مرده نیرامت. نیینگاهشو از من گرفت و سرشو انداخت پا عیسر

ن؟یرامت -

.نمدارش نگاه کردمخوشگل  يبه چشما. سمتم برگشت
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سوال بپرسم؟  هی -

.بپرس -نیرامت

؟یدوستش داشت -

 و؟یک -نیرامت

. یخودتو باخت ينجوریکه به خاطرش ا یهمون -

 دمشیدیهرروز م. کردم یعوض نم ایتار موشو بادن هی. من بود یزندگ يبود که همه  يدختر هی. دوستش نداشتم ، عاشقش بودم -نیرامت

 هیاما . شیمنتظر شدم تا به سن ازدواج برسه بعد برم خواستگار.زود بود یکم هیازدواج  ياما سن اون واسه .شدمیوروز به روز عاشق تر م

من . کرد انتیاون به من خ.کرد و عشق من هم زود به اون جواب مثبت داد و با هم ازدواج کردن يزودتر از من ازش خواستگار گهینفر د

خواست خوشبختش کنم اما خب  یدلم م.کنم یزندگ دیعشقم با الیو خا طرش رو برام گذاشت و من با خ ادیاستم ، اما اون خو یخودشو م

روز  هیاگه .فراموشش کنم کنمیم یو سع شمیو اگه بدونم اآلن خوشبخته منم خوشحال م گهید هیطور نیکرد ، سرنوشت منم ا شهیچه م

.پرسمیسوءال ازش م هیفقط  نمشیبب

" ؟یخوشبخت "

 ؟یتو عاشقش دونستیاون م -

. کرد یو نمناکش به من نگاه سیخ يچشما با

نه؟یبب دنمویتا زجر کش موندیعاشقشم منتظر م دونستیاگه م -نیرامت

برداشتم فمویخونه ک يتو دمیجت پر نیکردم و ع یمعذرت خوا ه نیاز رامت. نگاهم به ساعتم افتاد.انداختم نییپا سرمو

.خداحافظ. برم دیمن با -

بهت گفت؟  يزیچ نیرامت زم؟یکجا عز -عمو  زن

. شهینگران م ستمین نهیبب یخونه م ادیآرش م. شده رمید.نه به خدا -

.چک ولگد ریز رهیگیم منو

.يموندیکه بده ال اقل شام م ينجوریا -عمو  زن

.دمیم فرصت مناسب زحمتتون هیاهللا تو  شایا. تعارف که ندارم. قربون محبتتون -

. زمیعز یهر طو ر را حت -عمو  زن

.رونیاتاقش اومد ب ياز تو نیاسمیآماده شدم که برم .آرش خونه نرفته باشه کردمیخدا خدا م.شده بود کیوقت بو د و هوا کامالً تار رید

؟يریم يدار -  نیاسمی

.خداحا فظ زمیآره عز -

چش شده؟ نیرامت يدیفهم -  نیاسمی

.بدم حیرو برات توض زیفردا بهم زنگ بزن تا همه چ. دارم اما اآلن عجله. آره -

!ایفقط فردا زنگ نزنم خواب باش. زمیبا شه عز -  نیاسمی
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باشه خدا حافظ  -

.مانع رفتنم شد نیرامت يتا برم که صدا اطیرفتم ح.دمیبوس صورتشو

کجا؟  - نیرامت

. گهیخب خونه د -

 ؟يآورد نیماش - نیرامت

.هآر: دروغ گفتم  به

.دمیند ییمزدا سه آلبا لو چیبودم ه رونیمن که ب یول - نیرامت

 نیرامت.در مقابل جوا بش فقط سکوت کردم. گهیبهش گفته د یاسیسوءاله؟ حتماً  نمیآخه ا دونه؟یمنو از کجا م نیرنگ و مدل ماش نیا

.و برسو نمت ارمیب نویما ش چیصبر کن برم سوئ: گفت  دیسکوتمو د یوقت

.رمیخودم م شهیت مآخه زحمت -

.گردمیوقت شب؟ صبر کن اآلن برم نیا يبر يخوا یم یبا چ ؟یکنیم یمیتعارف شاه عبد العظ - نیرامت

افتادم  يروز ادی. برد و منم که پررو رفتم جلو نشستم رونیط ب ایاز تو ح نویاومد وماش نیرامت. ادیب نیتا رامت سادمیکه از خدا خواسته وا منم

 نیتو ماش.گذرهیزود م گهیعمره د. بود روزید نیانگار هم! بود یباحال يچه روزا. ریبخ ادشی! یـــــیآخ.دم مدرسه دنبالماومد  نیکه رامت

سمتش . شده بودم که صدام کرد ادهیپ. شدن ازش تشکر کردم ادهیدر خونه قبل از پ میدیرس یوقت. میکدوممون الم تا کام حرف نزد چیه

بله: برگشتم و گفتم 

؟یتو خوش بخت - نیرامت

.راستشوبگم شهیم یدروغ بگم نه دلم راض تونمیبگم؟ نه م یچ حاال

؟یپرسیسوالو م نیا یچ يبرا -با تعجب من

.بدونم خوامیم. ينجوریهم -نیرامت

.!دمیکش یزجر نم نقدریا میزندگ يبودن ، تو رانیاگه مامانو بابام ا دیشا -

 ؟یچ یعنی: با تعجب نگاهم کرد و گفت  نیرامت

.نیهم یعنی -

با خودم گفتم اآلنه . منتظر من بود یکه عصبان دمیوارد خونه شدم آرشو د نکهیهم.خونه يپر از سؤال رها کردم و رفتم تو ییایبا دن نویرامت

. که سکتهرو بزنم

تا حاال؟ يبود يکدوم گور - تیبا عصبان آرش

.بدم حیتو توض يوام براکه من بخ يدیم حیمن توض يرفت وآمدات برا يمگه تو برا  -

.ییایو م يریم یو با ک يریبدونم کجا م دیمن شوهرتم با.کنهیفرق م نیا - آرش

.خب منم زنتم -

؟يکردیم یوقت شب چه غلط نیوتا ا يبود يکدوم گور گمیبهت م - آرش
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. یکنیکه با دوست دخترات م کردمیمرو  ییهمون غلطا. دوست پسرم يخونه : گفتم  تیبا عصبان. خوره یداره کم کم بهم برم.گهید نه

باشم؟ یتو خونه زندو ن دی، اما من با یکنیدلت بخواد م یچطور تو هر غلط

.شدم نیدم و پخش زم یکش غیج هیلگد محکم به پام زد که از درد  هی تیعصبان با

.نه ای یبکن یغلط اضاف يبازم جرات دار يچال ق شد یوقت نمیخوام بب یم - آرش

.لگد به پام و شکمم زد و رفت باال گهید يتا دو

 هیبعد بلند شدم . ختمیخودم اشک ر یبدبخت يوبرا دمیتا ساعت سه نصفه شب فقط درد کش. زنهیبه من لگد م نقدریپات بشکنه که ا یاله

. دمیمسکن خوردم و خوا ب

***

.تلفنو برداشتم یصلگحو یبا ب. خورهیباره که تلفن خونه زنگ م نیهفتم قایاآلن دق! ها هیشیریس عجب

بله؟ -

. مواجه شدم یاسی يغایج غیبا ج باز

 يشدیکاش سقط م يا. یوقت سقط شده باش هیگفتم نکنه . صبح تا حاال صد بار زنگ زدم. یبش یبگم چ یترانه اله...  بله و کوفت - نیاسمی

. شدنیملت از دستت راحت م هی

.مگوش يخواب بودم دستمو گذاشتم رو خیکه هنوز گ من

.شده یچ نمیدرست بگو بب. به خدا کر شدم یاسی -

. یزنیمدرسه حرف م يناظما نیا نیع ادیاه بدم م - نیاسمی

؟یبگ نویهم يزنگ زد -

؟يدیخرس خواب نیع یحاال گرفت. سرم بهت گفتم خواب نباش ریبهت گفت؟ خ یچ نیرامت شبید. نه خره - نیاسمی

؟يدش ریتو چرا جوگ. گفتم يزیچ هیحاال من  -

؟یدروغ گفت یعنی - نیاسمی

؟يدیتو تا حاال از من دروغ شن. هو -

. کم نه - نیاسمی

. شد خودت برو از داداش جونت بپرس چشه ينجوریحاال که ا -

.به توچه یگیچه مرگته م دمیصد بار ازش پرس. گه ی، خوشگلم ، ملوسم ، نفسم ، نفهم خب نم زمیترانه جون ، عز - نیاسمی

 رییشده؟ چرا چند وقته تغ یدلم چ زیعز یبعد بهش بگ ینازش کن. یصورتشو ببوس يبر دیبا. پرسن که یسؤال نم ينجوریا. گهید يخر -

. دارم دشویمن طاقت شن. به من بگو ؟يکرد

؟يدیبوس نویدرضمنا مگه تو رامت. که طرف روبه موته هیدارم مال وقت دشویمن طاقت شن - نیاسمی
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. یلداد جات خا یفیک هی. آره -

. دیبنفش کش غیج هیکه چه عرض کنم ، نکرش  ییطال يبا اون هنجره  نیاسمیمرتبه  هی

. خــــاك براون سرت. ییجنبه ها یب يالحق که خدا -

. کردم فیاول موضوع تا آخرشو براش تعر از

!گهیتوئه د ریهمش تقص. داداشم چارهیب یآخ - نیاسمی

- داره آخه؟ یبه من چه ربط! د

. ومدیاتاق من م يتا تو شیهق هق گر يصدا. گهید يداغ دلشو تازه کرد شبیخب د - نیاسمی

کنه؟یم هیچرا گر یازش بپرس یتو نرفت -

. چوندیپ شهیاما مثل هم. چرا - نیاسمی

.يخب عرضه ندار -

. خداحافظ. يپرو شد دمیبهت خند. گهیخب برو د - نیاسمی

. خداحافظ -

 يمنو به چه روز نیبب. خدا لعنتت کنه آرش. نوش جون کرده بودم بدنم کوفته شده بود شبیکه د ییبه خاطر لگدا. قطع کردم تلفنو

تا شب . با مامانم صحبت کردم رفتم تا غذا درست کنم نکهیبعد از ا. مال منه دناشیو درد کش ی، بدبخت گرانهیعشق و حالش مال د. یانداخت

 ونویزیتلو. اومد اطیح ياز تو کردیدختر صحبت م هیآرش که ظاهرا داشت با  يکه صدا دمید یم یجانیه لمیف هیداشتم . فتادین یاتفاق خاص

. دخترم پشت سرش اومد هیوارد خونه شد  نکهیاما هم. حوصله نداشتم دوباره باهاش کل کل کنم. آشپزخونه يخاموش کردم و رفتم تو

 يموها. یشیلوازم آرا هی دهیبماله به صورتش ، صورشوتو مال شویآرا لوازم نکهیا يبه جا. نبود دایچهرش اصال پ. کرده بود شیبس که آرا

.صورتش يبود تو ختهیر يور هی شمینارانج

. چه بزرگه و قشنگه نجاست؟یخونت ا -دختره

. قابل تورو نداره هاله جون -آرش

.به آشپزخونه دیتا باآلخره رس. کل خونه رو برانداز کرد ییبا کمال پرو. اسمش هالست پس

شما؟  دیببخش - الهه

- من... زهیچ... ا ...

. ستیکار که عار ن ؟یکشیکن چرا خجالت م یخودتو معرف -آرش

کدوم کار؟  کار؟

.مستخدم خونه. ترانه -آرش

من شدم مستخدم؟ گهیحاال د. چهار تا شد چشمام

. آهان - هاله

. انداخت دور گردن آرش دستشو
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. نمیکاو شدم ببکنج. يباال روهم نشونم بد شهیم - هاله

. دیاز فرصت استفاده کرد لبشو بوس آرشم

. نشونت بدم عشقم میبر. برم تیقربون کنجکاو -آرش

. نییآرش اومد پا قهیبعد از چند دق.) البته به جز خودم. (کنهیم تیاحساس مالک يزیچ هینفر نسبت به  هی یوقت ادیاه بدم م. هاله رفتن باال با

مونده؟ يزیظهر چ ياز غذا -آرش

. نفر مونده نه دو نفر هی يفقط برا -

. بکن شیکار هیخب  -آرش

- 424 ...

اونوقت؟ نیکجاست ا يشماره  -آرش

. ارهیجفتتون غذا ب يزنگ بزن برا. رستوران -

؟يباز بهت رو دادم پرو شد -آرش

.دوست توئه زنگ بزن از رستوران براش غذا سفارش بده. به من چه -

. زنگ خونه به صدا در اومد قهیبعد از چند دق. سفارش غذا داد رفت باال نکهیاد و زنگ زد به رستوران و بعد از اسرشو تکون د آرش

ه؟یک -

. غذاتونو اوردم -اروی

.امیاآلن م دیصبر کن -

. رونیپولمو برداشتم و رفتم ب فیک. سرم يشال انداختم رو هیو  دمیمانتو پوش هی

. سالم -

.پرس جوجه با نوشابه و دوغ وساالد هیپرس چلو کباب ،  هی. غذاتون نمیسالم ا -اروی

خودمم که  يآبرو يبرا دیاما با ادیدرسته که ازشون خوشم نم. دمیچ ینیس يخوشمل تو یلیغذاشونو خ. پولو دادم و رفتم باال! پرتوقع چه

کردن که تا من وارد اتاق شدم ، هاله  یم ید داشتن چه غلطمعلوم نبو. در بزنم وارد اتاق شدم نکهیبدون ا. کنم نییتز یشده غذا رو حساب

.دنیو جفشون پر دیکش نفشب غیج هی

؟یدر بزن یشیم ییوارد جا یندادن وقت ادیبهت  - تیبا عصبان هاله

.خودمه يخونه ! پرو

. خودم در بزنم يخونه  يندادن تو ادیبه من  -

.مگن دربار یم یچ نمیبب رونیگذاشتم و اومدم ب غذارو

بره؟ یکن یردش نم یچ يبرا. پروئه یلیدختره خ نیا - هاله

.یخودت پرو

. کس و کاره یآخه ب سوزهیاما خب دلم براش م. زمیعز خوادیدلم م یلیخ -آرش
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. شیانگار من رفتم خواستگار گهیم يجور هی. زیه يپسره  یکس و کار خودت یب. دیسوت کش مخم

.بره یدکش کن دیبا ومدیبه هر حال من اصال ازش خوشم ن - هاله

. رهیانگار من جونم واسش م -

. شما جون بخواه -آرش

!دکم کنه؟ غلط کرده ادیب خوادیاآلن مثال م. نییحرفاشو گوش ندادم و رفتم پا ي هیبق

!میپاشو بر -آرش

کجا؟ -

. بخرم دیخرت و پرته با يسر هی -آرش

؟يکار دار یخب برو بخر به من چ ؟يبخر دیبا -

. الزمت دارم. ییایب دیبا -آرش

. من آچار فرانستم مگه

. نکردم خودت برو حاضر شو یپس تا حرفمو عمل. کنمیبه زور آمادت م یآماده بش ياگه نر -آرش

آرش  نییرفتم پا.شال خوشرنگم با شلوارم ست کردم هی دمیپوش دیتنگ سف يشلوار پارچه ا هیبا  يقرمز دونه انار يمانتو هیباال  رفتم

. منتظرم بود نییپا

. يچه عجب باآلخره اومد -آرش

لباس  يمغازه  هیبعدشم دم  دیخودش خر يکت و شلوار برا هی. نگه داشت یفروش کیبوت هیاول دم . نیماش يتو میرفت. ندادم جوابشو

. نگه داشت یمجلس

. گردمیصبر کن اآلن برم -آرش

. باشه -

.لباسه رو گرفت سمت من. برگشت دستش يلباس تو هیبا  قهیبعد از چند دق رفت

 ؟يدیپسن یرنگشو م -آرش

. چرك بود یرنگشم صورت ینیچ نیدامنش چ. خورهیم يور هیبند  هیبود که  نایاز ا لباسه

. ادیرنگش که سهله از مدلشم خوشم نم -

.دمیرنگش سوال پرس يمن درباره  ؟يکار به مدلش دار یتو چ -آرش

.ادمتأسف تکون د يبه نشونه  سرمو

. خوبه -

.خب پس کارت عابر بانکتو بده -آرش

؟ییخوایم یچ يکارتو برا -
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. پولشو بدم دیکه با ستین یخب صلوات -آرش

. بهش دادم کارتمو

.ریبگ ایب. یصلواتشو بفرست يبود بلد نبود میاگه صلوات -

 يخواستم برم تو میدیرس یوقت. خونه میو رفت میشهر زد يدور تو هیبرگشت  یبرگشت وقت قهیبعد از چند دق. گرفت و رفت کارتو

. آشپزخونه که آرش سد راهم شد

.برو کنار -

. نه ای ادیبهت م ینیبب یپوشیمگه لباسه رو نم -آرش

.پوشمشیبعدا م. ولش کن -

. هیتنت چه جور يتو نمیبب خوامینه اآلن بپوش م -آرش

ه؟یزور. خوام بپوشم یاآلن نم -

. هیآره زور -آرش

.تخت يلباسه رو پرت کرد رو. گرفت و با خودش برد باال ودستم

. صدام کن شیدیهر وقت پوش -آرش

 نیا. ومدیالمصب په قدر بهم م. خودم کپ کردم دنیخودم از د. نهییآ يو رفتم جلو دمیلباسه رو پوش. هیکاراش زور يهمه ! اه. رونیب رفت

خودشو . اتاق يکه در اتاق باز شد و آرش اومد تو رفتمیور م نهیآ يم به خودم توداشت. رنگو انتخاب کرد نیکه ا دونستیم يزیچ هیآرشم 

. خوشش اومده بود یمعلوم بود که حساب نشیپر از تحس ياما از چشما. دادینشون م يعاد یلیخ

اد؟یچه طوره؟ بهم م -

.خوبه. آره -آرش

. هیخوبه؟ عال! ذوق یب

***

 يرشته . حقوق قبول شده بودم يرشته  يتو يدر کمال ناباور. دمیدیدرست م. نمیبیم که درست متا مطمئن بش. دمیچند بار مال چشامو

زنگ زدم به مامانم ! آخ جـــون. شمیم لیوک هیخودم  گهیاما تا چند وقت د. که حقوق خونده خوردمیم نویحسرت رامت شهیهم. مورد عالقم

. بگمخبرو بهش  نیتا ا

الو؟ -مامان

.یسالم مامان -

؟یخوب زمیسالم عز -مامان

. خبر خوب دارم برات هی. گلم یمرس -
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شم؟ینکنه دارم مادر بزرگ م! کلک يا ؟يچه خبر -مامان

. شد یذوقم متالش يهمه ! اه اه اه

. حقوق قبول شدم يرشته  يتو. نه مامان اون هنوز قسمت نشده -

. گمیم کیبهت تبر نیآفر.زمیعز نیآفر -یبا خوشحال مامان

بابا کجاست؟. منونم -

. زنگت بزنه گمیحاال هروقت اومد م. رفت سرکار -مامان

. باشه خداحافظ -

.گمیم کیبزام بهت تبر. زمیخداحافظ عز -مامان

. قبول شده ياون چه رشته ا نمیزنگ زدم بب نیاسمی به

بله؟ - نیاسمی

. هخر زنگ بزن يبه تو شهیاز من حاضر م ریغ يآخه کدوم خر. الو و کوفت -

؟یچطول متول زمیسالم خر عز! ا - نیاسمی

؟يقبول شد یسالم چه خبرا؟ چ -

.یروانشناس - نیاسمی

. مبارك باشه یا؟ به سالمت -

؟يقبول شد یخب خر فوضول من توچ - نیاسمی

. حقوق -

. مبارك تو هم باشه - نیاسمی

 دایو. قبول شدن یچ تایو ب دایو نمیوادارم کرد زنگ زدم بب یحس فوضول. کردم یصحبت کردم و بعدش خداحافظ نیاسمیبا  گهیذره د هی

. مورد عالقمو قبول شدم يدلم نبود که رشته  يدل تو. قبول شده بود اتیادب تامیمثل من حقوق ، ب

:   .    :ه و منتشر شده استساخت)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا  :   :  .. 

***

ساعته؟  هی یکنیکار م یچ گهید نییپا ایب -آرش

. تو یچه قدر هول گهید امیم -

دونستم  یاما برام مهم نبود چون اصال نم. نبودم یاز لباس راض نکهیبا ا. دمیبود پوش دهیکه آرش خر ویهمون لباس. گهیبار د هی نهییآ يتو

کل . میشد نیسوار ماش. منتظرم بود نییآرش پا. چشم زدم هیرژ لب و سا یکم هینکردم فقط  شیآرا ادمیکجا هست؟ ز یعروس نیا

. و انتخاب کردم و نشستم زیم هیرفتم ! هییعجب پارت! به به. به تاالر میدیستا ر میتهرانو رفت

. گردمیجا کار دارم زود برم هیمن  نیبش نجایهم -آرش
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.باشه -

 یچ يبگه منو برا ستین یکیآخه . وسط نیبودم ا یمنم که طالب. دنیرقصیاشته بود و دخترا و پسر ام وسط مآهنگ گذ یج يد. رفت

 نکهیبه صورتم زدم و بعد از ا یآب هی. به صورتم بزنم یآب هیتا  ییرفتم سمت دستشو. شدمیبس که هوا گرم بود داشتم خفه م نجا؟یا ياودر

آرش دستشو دور . کردم یاصال باور نم دمید یکه م ویزیچ. رفتم چشمم خورد به اتاق پرو نکهیهماما . رونیرفتم ب مکرد دیتجد شمویآرا

از پشت سر  یکیمرتبه  هی. هرزه يپسره . خوردیحالم داشت بهم م. اطیح يرفتم تو عیسر. دشیبوس یدختر حلقه کرده بود و م هیکمر 

.صدام کرد

ترانه خانوم؟ -اروی

. کردنیبودن منو نکاه م سادهیبودن وا زیکه جفتشونم ه گهیپسر د هیبا . آرش بوداشکان دوست . سمتش برگشتم

آقا اشکان؟ نیسالم خوب -

. اومد جلوتر یکم

ن؟یکن یکار م یچ نجایشما ا -اشکان

نجام؟یمن ا نیناراحت ه؟یچ -

پس؟ نیاطیح يکه چرا تو نیمنظورم ا. نبود نینه منظورم ا -اشکان

. رمبخو ییهوا هیاومدم  -

. گرفتم سمت پسره دستمو

ن؟یکن ینم یمعرف شونویا -

.آرش يپسرخاله  ایآر. رفت ادمی دیآخ ببخش -اشکان

. خوشبختم -

. تونیعروس امیشد نتونستم ب فیح. شتریمن ب -ایآر

. شدیم تیمثل شما اذ یما مختلط نبود اونوقت آدم یآخه عروس. البته به نظر من به نفعتون بود -

. وردیخودش ن يگرفت اما به رو منظورمو

شما چند سالتونه؟ یراست -اشکان

.سالمه جدهیمن ه -

. کپ کردن جفتشون

؟یهست یدانشگاه شیاآلن پ یعنی -ایآر

. بودم یدانشگاه شیپ -

؟يقبول شد ياونوقت چه رشته ا -ایآر

. حقوق -

. یبه سالمت -ایآر
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که  دمیکه آرشو د کردمیداشتم باهاشون صحبت م. خوردنیبا نگاهشون منو م يکردیم اگه ولشون. دادمیمنم جواب م دنیپرسیدوتا م نیا

. شهیحاال ادعاشم م ادیازش خوشم م یلیخ. محلش نذاشتم. ومدیبه طرف ما م تیبا عصبان

 ؟يبود نجایاون موقع تا حاال ا -آرش

. ستیبه تو مربوط ن -

.جواب بده زنمیباهات حرف م یوقت -آرش

. دستم شکست يبس که دستش محکم بود فکر کنم استخونا. برد نیبه طرف ماش تیمنو با عصبان دمیجواب نم دید یوقت. منداد جوابشو

.از بس دستم گرفته بود اشکم دراومد. و خودش پشت رل نشست یصندل يمنو پرت کرد رو

.حالم بهم خورد ریآبغوره نگ نقدریا گهیخوب د لهیخ -آرش

 نیچرا؟ چرا ب. سوزهیخودم م يدلم برا. خورهیتو حالم بهم م یرتیغ یاز ب: گفتم  تیبا عصبان. خوردیبهم م اشیرتیغ یو ب ياز سرد حالم

باال؟  رفتیفشارشون م ددنتیاز دور م یکه وقت ییسراغ اونا یبه من؟ چرا نرفت يکرد لهیپ رستانیدب ياون همه دختر تو

 ریبه خاطر خودت باهات ازدواج کردم؟ نه خ يفکر کرد خوام؟یخاطرتو م يردمن عاشقتم؟ فکر ک يفکر کرد: زد و گفت  يپوزخند آرش

به خاطر ! رلحت التیخ. کنم يخودم باز یکنم و با زندگ یکه به خاطرت شناسناممو خط خط یستین يتحفه ا نیهمچ. ستیخبرا ن نیاز ا

باهات دوست بشم  خواستمیمن م. ت باهات ازدواج کردمبه حساب ادیکه هرماه م یونیلیم ونیلیخاطر اون م بهخودت باهات ازدواج نکردم 

که . نکشوندم دست از سرت برندارم اهیبه خاك س تویزندگ یمنم عهد بستم تا زمان یو غرورمو شکست يکرد عیدوستام ضا ياما تو منو جلو

. موفقم شدم

 ينجوریمن ا ریچرا تقد ؟ينابود کرد ينجوریا مویگبه درگاهت کردم که زند یمگه من چه گناه. نیاز ا شتریحقارت ب. شنومیم یچ! ایخدا

. کنم یخوام زنده بمونم و زندگ ینم گهیآرش بسوزم و بسازم د يرقم خورد؟ اگه قراره تا آخر عمر به پا

 یم يرنعش رد شو و پوالمو بردار و هر گو يمردم از رو یوقت ؟ییخوا یمگه پول بابامو نم: گفتم  ذیلرز یم هیکه صدام از گر یحال در

. برو يبر ییخوا

نمونده بود که  يا گهید زیچ. کنم و برم جهنم یخودکش دمیم حیاگه قراره زجر بکشم و برم بهشت ، ترج. دمیکش نویماش ي رهیدستگ

از دستش خارج شد  نیکنترل ماش. من پرت شدم تو بغل آرش. مرتبه آرش از عقب گرفتم هینکبتم راحت کنم که  یخودمو از شر زندگ

نگاهم به صورت آرش . قشنگ پشتش با جلوش جا به جا شد یعنی. دیدرجه چرخ 360به جدول و  خوردبود ، ماشن  ادیسرعتش زچون 

 یک. کردیتاالپ تولوپ صدا م یقلبش از نگران. دینفس راحت کش هیبغلشم چشماشو بست و  يتو یوقت. عرق بود سیصورتش خ. افتاد

کرد و  یحالش جا اومد از مردم عذرخواه یوقت. ننیمن و آرشو بب يردم جمع شدن تا شاهکاراکم کم م! اه! مردما یکاش گذاشته بود م

. کرد یدوباره رانندگ

؟ينجاتم داد یچ يبرا -

. تو فکر کن دلم برات سوخت -آرش

. ندارم ازیتو ن نیع یآدم يمن به دلسوز -

. کنمیکنم زجر کشت م یولت نم نمیشدنتو بب تا خودم ذره ذره آب ؟يریبم یراحت نیبه هم ذارمیم يفکر کرد -آرش
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. بشم ادهیپ خوامیبزن کنار م -

وقت شب؟ نیا يبر ییخوایکجا م -آرش

. دست از سرم بردار. رمیبرم بم خوامیم. به توچه -

.شدم ادهیگوشه نگه داشت منم پ هی نویماش

. ریبه درك برو بم -آرش

خلوت  يجا هیرفتم . بود فمیک يکه مانتو شالوار تو هیشکرش باق يباز جا. ر پرسه بزنمشه يبود اگه با اون لباسا تو عیضا یلیخ. رفت

از . ابونایخ يتو زدیمگس پر نم. ادیامشب از شانس من بارون م ادایبارون نم چوقتیتهران ه يحاال تو. عوض کردم یزحمت هیلباسمو با 

 الیدر راه فکر و خ نقدریا. قراره بشه یدونستم چ یبودم که نم يا ندهیفکر آ زدمیقدم م ابونایخ يهرف تو یب رمیلرز یترس و سرما م

 دیفقط خداکنه کل. کردمیم یکه قبال با مامان و بابام زندگ يسرم سبز شد همون خونه ا يدوتا شاخ رو دمیبه در خونمون رس یکردم که وقت

خونه  نیا يچه قدر دلم برا! یــــــــــیآخ. به خونه سر بزن یاهداده بود و گفته بود هرازگ دیکل هیبهم  مانمشکرت ما ایخدا. داشته باشم

. عکسشونو برداشتم و تا تونستم باهاشون درددل کردم. تنگ شده

 يکاش تو يا. يکاش پولدار نبود يا! بابا. ممیزندگ طیشرا نیبدتر ياآلن تو. دارم ازیبه وجودتون ن یلیاآلن خ. نیبود شمیکاش پ يا -

. تو ينه واسه پوال خواستیمنو به خاطر خودم م کردیکه باهام ازدواج م یعوضش کس. میکردیم یشهر زندگ ي نقطه نیتر ننیپا

. خوابم برد یک دمیبا عکسشون درد دل کردم که نفهم نقدریا

. گهید داستیحتما و. بلند شد فونیآ ياوه اوه صدا...  نگید نگید

. دایسالم و -

!سر کالسا رهیتاد ماآلن اس ؟يسالم آماده شد -دایو

. آمادم گهید ي قهیتو تا پنج دق ایب -

 یداشتم ول یاز آرش توقع منت کش نکهیمامان و بابام بودم ، با ا يکه خونه  يبعد از دو سه روز. منم رفتم که آماده بشم. اومد تو دایو

 یلیخ نکهیبا ا. به زور داد و رفت ددر دودورجواب سالممو . شدمیگرفت ، داشتم ذوق مرگ م لمیبس که آرش تحو. رفتم خونه. ومدین

و  گذرهیاآلنم که سه هفته از مهر م. با درس خوندن سر خودمو گرم کنم کنمیم یسع یول ستمیسابق ن ياون ترانه  گهیافسرده شدم و د

دم در  میو رفت میگرفت یتاکس هی. مید بدو که رفت. نییرفتم پا. رونیمقنعمو سرم کردم و فکالمم دادم ب. شهیم نیکم کم سنگ نیدرسا سنگ

 هیثان هیاگه . سر کالس میهمزمان با استاد رفت. سر کالس رهیکه اآلن استاد م زدیغر م یه دامیو و میدیدو السواز در دانشگاه تا ک. دانشگاه

کالس  کیتا ساعت . ) رهیگ یلیون خاستادم ایرفتمیم ریالبته ما بار اولمون بود که د. (کارمون تموم بود میبود دهیرس رترید هیثان هی، فقط 

. میداشت

. گشنمه یلیمن که خ ست؟یتو گشنت ن -دایو

. خورهیم کرویچرا روده بزرگه داره روده کوچ -

م؟یبخور يزیچ هیبوفه  میبر -دایو

. میآره بر -
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. امیمن نم. نینه اصرار نکن: از پشت سر دراومد گفت  یکیمرتبه  هی

 کنه؟یکار م یچ نجایا نیاسمی. سمت صدا برگشتم

؟یکنیکار م یچ نجایتو ا. سالم -

. گهید خونمیخب درس م - نیاسمی

.دختر عموم و البته خواهرم نیاسمی. میمیدوست صم دایو کنمیم یمعرف -

.خوشبختم -دایو

. نطوریمنم هم - نیاسمی

. میکل کل کرد یپول بده کل یک نکهیاونجا سر ا. دم بوفه میرفت

. يمروز نوبت توئه پول بدترانه ا - نیاسمی

. قرونم ندارم هیدرضمن من ! بده بده بده گهیهمش به من م ؟یچونیپ یچرا تو همش م -

.پولت پره پول بود فیک دمیمن خودم د ؟یگیچرا دروغ م -دایو

اما چون با جفتمون . ستیچون با من دوست ن دهیپول نم دایو. ستمیدوست ن دایچون با و دمیمن پول نم. بدم حیبذار برات توض - نیاسمی

خانوم؟ دایمگه و ؟يپول هردوتامونو بد دیبا یدوست

!بــــلــــه -یبا خوشحال دایو

.کردیما نگاه م يایبوفم نشسته بود به خل باز مسؤل

!مـــــــبار که. خب عروس خانوم بله رو گفت -

. یچونیپ یم يدار گهینه د - نیاسمی

. سرم يدوتا دستم زدم تو با

.جفتتون نیمهمون من. نم و ضررجه -

.بعدشم حمله به بوفه! هوراااااا غیدست ج جفتشون

. هست یهردوتاتون خوراک يبرا. واشیبابا چه خبره؟  -

. بوفه رو بار کردن پولشم افتاد گردن من بدبخت کل

.من راحت بشه الیخ نیریبگ يرو رونیب یاله. کوفتتون بشه یاله -

!ایخوریمباز خوبه خودتم  - نیاسمی

.من حالل حالله يبرا -

حداقل قبال با هم . رابطمون سرد تر از قبل شده. آرش خونه نبود. گرفتم ورفتم خونه یتاکس هی. میو از هم جدا شد میرو خورد ایخوراک

من  يوگرنه برا گمیماز اون لحاظ . میا گهیعاشق همد یلینه که خ. یوقت یاما اآلن فقط سالم اونم گاه. میکردیم يدعوا و چک و چک کار

. لباسمو عوض کردم و نشستم سر درس و مشقم. ستیکه مهم ن
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***

!سفارش نکنما گهید -دایو

. ستمینفهم که ن. یباشه ، باشه ، باشه صدبار گفت -

. شنیلش م فتنیتا ب نیکتابام که سنگ نیا. رهیکتاباش م يجونش برا يخانوم علو نیا یدونیآخه تو که نم -دایو

. مواظبشونم یچهار چشم. شه ، چشمبا -

چه  ریواگ ریهاگ نیا يحاال تو. مرتبه تلفنم شروع کرد به زنگ زدن هی. کتابا رو گرفتم دستمو و د بدو که رفتم. کردم یخداحافظ دایو از

 يرفتم تو میمستق...  گــــروپکه  گشتمیم لمیکولم دنبال موبا يتو گممیدست د هیدستم کتابارو نگه داشتم و با  هیبا . وقت تلفن زدنه؟ اه

 نینه ا! کالهایخوش ه نیالبته از ا. (بود یکلیبود بس که ه يزیچ ی، مرحوم روح اهللا داداش يرضازاده ا نینفر که فکر کنم حس هی ي نهیس

! يوا يا: گفتم  تیو عصبان تیبا ناراح. ) شکم گنده يکج و کوله ها

به زبون . (شکست يبد يمن بهش خوردم تلفن به شدت از دستش افتاد با صدا ی، وقت کردیبنده خدام چون داشت تلفن صحبت م اون

 داسشویفقط آد کردمینگاهش نم تیاز عصبان. پسرم نشست تا جمعشون کنه. جمع کنم ویخانوم علو ينشستم تا کتابا. ) دیخودم ترک

.کردم بس که فحشش دادم تیاون بنده خدارو هم ترور شخص. دمیدیم

حاال به خانوم . من راحت بشه الیبپکه خ تیکنار؟ خدا کنه گوش یچرا نرفت يدیتوکه د. دمیند جیبود؟ حاال من گ سادنیجا وا انجیآخه ا -

! اه ؟یتلفن صحبت کن یتونست ینم گهید يبگم؟ جا یچ يعلو

.شد یفحش دادم و غرغر کردم که آخر پسره عاص نقدریا

. به من يتو خورد نکهیمثل ا ؟يدیحاال چرا به من فحش م -پسره

. خاك بر اون سرم يا. سرمو اوردم باال! ییآشنا يصدا چه

؟یکنیکار م یچ نجایتو ا. سالم... س... س -

 يمرتبه تو خورد هیکه  کردمیداشتم با شخص پشت تلفن صحبت م. برم که تلفنم زنگ خورد خواستمیم. رسوندم دانشگاه نویاسمی -نیرامت

.به من

.بهش دادم شویگوش. ناتا بود یگلکس نیالمصب از ا. واقعا داغون شده بود. برداشتم نیزم ياز رو شویگوش

.بهش انداخت ینگاه هی

. دیپک میخدا دعاتو مستجاب کرد واقعا گوش -تنیرام

. گفتم يزیچ هیمن  ه؟یچه حرف نیا -

؟يریکجا م -نیرامت

. خونه رمیم -

. رسونمتیم نیبش -نیرامت

. رمیدم مخو شمینه مزاحمت نم -
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 ؟ياومد بهیمرد غر هیشوهرت دعوات کنه که چرا با  یترسیم ه؟یچ -تنیرام

. شهیآخه زحمت م. هان؟ نه -

. میبر نیبش. زحمتا بود نیاز ا شهیکاش هم يا -نیرامت

. میکالمم جرف نزد هی نیماش يتو. دیچیفضا پ يتو میکالم مال یآهنگ ب هیروشن کرد  نویتا ماش. نیماش يتو میرفت

. اومد بغلم نشست نمیرامت. نشستم مکتایاز ن یکی يرفتم رو دمیمنم که از خدا خواسته پر. پارك نگه داشت هی دم

. يدار یکلیعجب ه یول مایخودمون -

. دمیپنج سال براش زحمت کش! من درست صحبت کنا کلیه يدرباره  -نیرامت

.کنهیسرم هنوز درد م. محکمه یلیکه خ نهینه منظورم ا -

. یفینح يادیتو ز. تهیمن ف کلیاتفاقا ه -نیرامت

. غنچه کردم لبامو

.باشه فم؟یمن نح -

. کنمیبکنم و م دیکه نبا ياون کار شمیم کیمن تحر ينجوریا. لباتو غنچه نکن کنمیخواهش م: در گوشم گفت  نیرامت

.تو بازوش دمیگرفتم با کولم کوب منظورشو

!یمنـــحــرفــ یــــــلــیخ -

. خنده ریز زد

 ؟يخوریم يزیچ -نیرامت

. گردمیصبر کن اآلن برم: موافقم گفت  دید یوقت. که گشنه فقط لبخند زدم منم

!اینکن ریفقط د. باشه -

. داستیخاك تو سرم و. همون موقع تلفنم زنگ خورد. باشه تکون داد و رفت يبه نشونه  سرشو

؟یگیم یالو؟ چ -

نه؟  ایخونه  یرفت -دایو

چه طور مگه؟. نه هنوز -

!ایخراب نکن ویخانوم علو يزنگ زدم بگم کتابا -دایو

. نابود شدن رفت ینیکه بب ییکجا

.کباریو سالمن اآلن شد صد و  حینه صح -

. کار کنم؟ نگرانم یخب چ -دایو

.خداحافظ. نگران نباش -

. خداحافظ -دایو
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برام . اومد نیرامت قهیکار کنم؟ بعد از چند دق یچ يدرب و داغون خانوم علو يتاباسرم؟ با ک يتو زمیبر یحاال چه خاک. قطع کردم تلفنو

. با دوغ گرفته بود چیساندو

. ایب -

.ازش گرفتم چویساندو یحالت ذوق مرگ با

 ؟یپس خودت چ. دستت درد نکنه -

. من ناهار خوردم -نیرامت

. یآخه زشته که من بخورم تو نگاه کن -

. دممیپک یفعال به فکر گوش. به تو ندارم راحت بخور يمن کار -نیرامت

. خوامیمعذرت م گهید اریبه روم ن نقدریا؟ خب ا -

!ها شهیسرد م گهیپس بخورش د -نیرامت

.باشه ممنون -

 شتریب نیترام ي، به معشوقه  کنمیم یبا آرش زندگ شتریب یاما هر چ. نه! حسود باشما نکهینه ا.شوهرم بود نیآرش رامت يجا شدیم یچ

که  پیکمه؟ خوشگل که هست ، خوش ت شیچ نیمگه رامت. کردیرو م ایازدواج کرده بود ، اآلن عشق و حال دن نیاگه با رامت. شهیم میحسود

ازهمه . داره ادیخوب که داره ، خونم که به احتمال ز نیهست ، خوش اخالق که هست ، دست و دل باز که هست ، کار خوب که داره ، ماش

. کممیش يغذامو خوردم و دستمو گذاشتم رو ؟یاما من چ. شوهرمه نیبگه ا کنهیر آدم افتخار ممهم ت

.دیچسب یلیدستت درد نکنه خ -

. کنمیخواهش م -نیرامت

؟يدیم تویگوش -

؟ییخوایم یچ يبرا -نیرامت

.کارش دارم -

! کاورشم که کال نگــــــــو. درست شده بود ششیش ترك گندم وسط هیداغون شده بود  شید یال س! اوه اوه اوه. بهم داد شویگوش

. شد ينجوریا تیمن بود که گوش ریتقص دیببخش -

ازم گرفت  شویگوش

. بهش فکر نکن -نیرامت

... آخه -

.دیحرفم پر وسط

. میپاشو بر. گفتم بهش فکر نکن بگو خب. گهیآخه نداره د -نیرامت

. صدا زد نویکه از اول تا آخر حواسش به ما بود رامت رزنهیپ هیکه  میبلند بش مکتین ياز رو میخواست

. پسرم - رزنهیپ
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ن؟یدار يجانم مادر؟ کار -با لبخند نیرامت

. کننینه ماشااهللا خوشگله چشمتون م. صدقه بده هیزنت  يپسرم حتما برا: به جفتمون انداخت و گفت  ینگاه هی رزنهیپ

شد؟یم یبود چشوهر من  تنیاگه رام. شوهر یـــــــیآخــ

چشم جفتمون از اونجا دور  هیزد و با  رزنهیبه پ يلبخند اجبار هی نیرامت. جفتمون پر از حسرت بود يچشما. بهم گره خورد نگاهمون

. صندوق صدقات نگه داشت هیدم  نیکه رامت میومدیم رونیاز پارك ب میداشت. میشد

 ؟یکنیکار م یچ يدار -

.دمیدارم برات صدقه م -نیرامت

. ستمیمن که زنت ن یول -

. سمت من برگشت

؟یستیاونم ن ؟یخوشگل چ -نیرامت

. بگن گرانید دیبا گهیاونو د -

.یخوشگل يادیکم ز هی گنیم گرانید -نیرامت

. شهیم میحسود يبدجور نیرامت ياما به معشوقه  ستمیحسود ن گمیبازم م. از خجالت گل انداخت صورتم

***

هاله  يصدا. کرده غهیص گهیزن د هیبود؟ بعد از دوسال که به پاش سوختم و ساختم رفته  نیجواب من ا ایخدا دم؟یندرست ش! خــــدا يوا

. رفتیگوشم رژه م يمدام تو

. با تو دونمیوگرنه من م رونیب یآرش بکش یبه نفعته که پاتو از زندگ. میشد گهیهمد ي غهیاآلن ما دو ماهه که ص - هاله

 ننیشناختن اگه اآلن منو بب یکه منو م یکسان ؟یچ یعنی یخوشبخت دمیدوسال واقعا نفهم نیا يتو. و آرش گذشته من یاز زندگ دوسال

چند بار . رابطه نداشتم چکسیدوساله که با ه. شمیروز به روز افسرده تر م. سال شکسته شدم ستیب يدوسال اندازه  نیا يتو. شناسنم ینم

دعام مستجاب  نمیب یم شمیم داریاما هر رزو صبح از خواب ب. نمیکه طلوع فردا رو نب خوابمیم دیما نیهرشب به ا. شکروانپز شیرفتم پ

 نقدریوقتا ا یبعض خورهیمشروب م.شهیرنگاوارنگ دوست م يهرروز و هرشب با دخترا. کنه یمنو اصال آدم حساب نم گهیآرش د. نشده

بس که . کنهیو کراك مصرف م شهیکه معتاده و ش دمیمشترك فهم یسال زندگ هیبعد از . کنهیمکار  یچ ستین شیکه اصال حال شهیمست م

که هدف  کنمیفکر م نیوقتا به ا یبعض. مورد عالقمو زدم و درسمو ول کردم يرشته  دیهمون ترم اول ق دادیم ریو گ دادیآرش بهم شک م

آدم هرزه مثل آرش؟  هیدست  ي چهیکه بشم باز يدیمنو آفر ه؟یچ نواقعا هدف تو از خلقت م! خدا يآها ه؟یمن چ نشیخدا از آفر

 یبود که با آرش دوست نشدم؟ من نم نیبود آخه؟ گناهم ا یبود؟ گناه من چ نیواقعا حق من ا ه؟یچ یمن از زندگ ریواقعا تقد! ایخدا

کنه ،  يباهام باز نکهیا يفرض کرد و به جا هالش هیعروسک فرض کنه ،  هیمنو  نکهیا يعروسک بشم ، اما آرش به جا هیخواستم مثل بق

. شهیسرم داره از شدت درد منفجر م. هاله فکر کردم سرم درد گرفت ياز بس به حرفا. قلبم فرو کرد و قلبمو پاره پاره کرد يدندوناشو تو
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که بره راهشو گرفت . مست کرده بود شهیشب که اومد باز مثل هم. تا شب منتظرش شدم. باهاش روشن کنم فمویتکل دیامشب با نیهم

. اتاق که سد راهش شدم يتو

. باهات حرف بزنم دیبا -

. امشب خستم بذار فردا -آرش

. صحبت من مربوط به امشبه -

.گفتم بذار فردا -آرش

. فردا يخستم بذار برا یگیخونه م ییاینصفه شبم م. يدنبال کثافت کار يریصبح زود م ؟يمگه تو فردا خونه ا -تیبا عصبان من

. یصندل ياومد نشست رو. تم که خودمم کپ کردمگف يجور هی

چته؟. خب بگو -آرش

. خوامیمن طالق م -

. کرد یمست ياز رو يخنده ا آرش

.باشه ریخ يدیطالق؟ خواب د ؟یچ -آرش

. خوامیمن طالق م. کنمیم ینه شوخ. نه خوابم -

اونوقت؟  يدیرس جهینت نیبه ا ییتنها -آرش

. ردمک فیهاله رو براش تعر ي هیقض

نه؟  ای يدیطالقم م ؟یکنیکار م یحاال چ -

؟ییخوایطالق م -آرش

. آره -

. دمیطالقت م يخونه رو به اسمم کرد نیهروقت ا -آرش

؟ینیتو خواب بب. رو فکر همه جارو کرده پر

 ؟یکن فیک يایخونه رو به اسمت کنم که با هاله جون ب -

. نهیشرط طالق هم. ومدهیبه تو ن ایفوضول نیا -آرش

حاالم  نمویماش. که حق منه یی، فرصت درس خوندنو ، پوالمو پوال موی، خوشگل موی، شاد مویجوون. یازم گرفت مویهمه چ. آرش نیبب -

 ؟يریخونمم ازم بگ ییخوایم

. کنمیطالق نامه رو امضا م يمنم پا. خونه رو به اسمم کن. نهیگفتم که شرط طالق هم -آرش

. بکن یبکن ییخوایم یهر غلط. کنم یخونه رو به اسمت نم -

هان؟ یکن یکه خونه رو به اسمم نم -آرش

. کنم یبه اسمت نم. آره -
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داشت  یدستش عجب ضرب ندفعهیا. صورتم يخوابوند تو میلیس هی. رمق به جونم نموند گهیزدم که د نقدریا. بار چک ولگد ریگرفتم ز اومد

. دومم زد یلیس تیالمصب و با عصبان

اما اگه خونه رو به اسمم . کنمیطالق نامه رو امضا م يپا امی، م یچیکه ه ياگه خونه رو به اسمم کرد. دمیفردا شب بهت فرصت م تا -آرش

؟يدیفهم. يریکه بم زنمتیم نقدری، ا زنمتیم نقدریا. ينکرد

.آره تکون دادم يسرمو به نشونه  دمیچیپ یکه از درد به خودم م یحال در

. فردا شب خوب فکراتو بکن پس تا. نیآفر -آرش

 هیگر نقدریا. که توان بلند شدن نداشتم کردیبدنم درد م نقدریاما ا ادیلبم داره خون م دمیدهنم فهم يتو ياز شور. رفت باال لکسیر یلیخ

کردم که همونجا از حال رفتم 

***

چشمام  يپا. سرم سبز شد يخودم دوتا شاخ رو دنیبا د. به صورتم بزنم یآب هیرفتم . دمیدراز کش نیزم يبس که رو دیترک کمرم

لبم  يگوشه . رنگ درست شده بود يکبود يهاله  هیآرش قرمز و وسطشم  يسه تا انگشتا ي، جا یطالب یبادمنجون در اومده بود به بزرگ

. صورتم يو دستمو گذاشتم روسالن نشستم  يتو. طاقت ندارم گهیمن درست کرده؟ د يبرا تهیوضع نمیآخه ا. دشده بو اهیو باد کرده و س

آخه برام . چند بار تلفنو برداشتم و گذاشتم سرجاش. کمکم کنه تونهیاون م. نیرامت. آره خودشه. بکنم تیوضع نیا يبرا يفکر هی دیبا

. دبوق جواب دا نیبعد از دوم یمنش. و شماره وکالت خونشو گرفتم دمیکش قیعم فسن هی. ششیسخت بود که بعد از دو سال برم پ

.دییبفرما... دفتر وکالت  -یمنش

.دیلرز یو صدا م دستم

.خواستمیراد م يوقت مالقات با آقا هی. دیخسته نباش. سالم -

شما؟ -یمنش

. من دختر عموشونم -

. منظورم اسمتونه -یمنش

!داده ها ریگ نمیا حاال

. ترانه راد هستم -

. نیلحظه صبر کن هیبله  -یمنش

.نییایب نیتون یامروز ساعت چهار وقتشون آزاده م: ت از چند لحظه گف بعد

. بله ممنون -

برام مهم . دمیپوش یآب یشلوار ل هیبا  یمانتو و شال مشک هی. اتاق تا حاضر بشم يرفتم تو. انجام ندادم یتا عصر کار خاص. قطع کردم تلفنو

که  نیهم. نبود کیلباس ش دنیبه پوش يازین گهید. کردیجه مجلب تو یکاف يصورت درب و داغونم به اندازه . باشه ينبود لباسم چجور
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 ومدیقلبم م داشتمیکه برم یبا هر قدم. گرفتم ور فتم وکالت خونه یتاکس هی. نگاه ها اومد سمت من يهمه  رونیگذاشتم ب نهپامو از خو

. کپ کرد دنمیبا د شیمنش شیرفتم پ. سرجاش گشتیدهنم دوباره برم يتو

.نیساعت چهار وقت بهم داد يبرا. تمسالم من راد هس -

.نیلحظه اجازه بد هی -یمنش

.نیزد به رامت زنگ

.چشم. راد دختر عموتون اومدن يآقا -یمنش

.کرد به من رو

. دییبفرما -یمنش

.ممنون -

شکسته ترم . ده بودش یجو گندم شیمشک يموها شه؟یدو سال پ نیهمون رامت نیا! خـــــدا يوا. در زدم و رفتم تو. سمت اتاقش رفتم

شده که فکر کنم اآلن هم  زهیو م زهیالغر و ر نقدریا. پوست استخون مونده ازش کهیت هیفقط  شیدو سال پ يورزشکار کلیاز اون ه. شده

. کم نشده تشیو حذاب ییبایاز ز يزیاما چ. و هفت ستیو هفت سالش باشه تا ب یس خورهیبهش م. باهم میوزن شد

.سالم -

. منم نشستم. نمیجواب سالممو داد تعارفم کرد بش نکهیو بعد از ا وردیخودش ن يصورتم جا خورد اما به رو دنیدبا  نیرامت

کجا؟  نجایتو کجا؟ ا! يفقرا کرد ریاز فق يادی هیجه عجب  -نیرامت

؟یاومدم ازت بخوام کمکم کن -

ل؟یوک هیبه عنوان  ایبه عنوان پسر عمو  -نیرامت

. لیوک هیبه عنوان  -

.خب من در خدمتم -نیرامت

،  یچیسوزناك گفتم که خودم به هق هق افتادم ه نقدریا. کردم فیکه تا امروز برام افتاد و براش تعر یبا آرش تا اتفاقات موییاول آشنا از

. زیم يرو ختمیدر اوردم و ر فمیک يقرصامو از تو. در اوردم نمیاشک رامت

 طونینفر دانش آموز ش شصدیش نیکه از ب یمن. خورمیقرص آرام بخش م. ورم تا اعصابم آروم بشهبخ یکیاز هرکدوم  دیهرشب با. نیبب -

. امویشاد یازم گرفت حت زمویهمه چ شعوریب يپسره . سه چهارتا روانپزشک رفتم شیپ میبردن افسردگ نیاز ب يشناخته شدم ، برا نیتر

به  گمینم. رمیتوروخدا کمکم کن طالقمو بگ. توروخدا نیرامت. دمیگه طالقت نمب ویهمه چ ریاگه خونه رو هم به اسمش کنم بزنه ز ترسمیم

.توروخدا کمکم کن. فقط کمکم کن. انجام بدم ییبخوا يهر کار دمیقول م یقرونم ندارم ول هی، چون اآلن  زمیریپات پول م

آب قند  وانیل هیگفت برام  شیبه منش عیبده سر نیمتبه را ریبازم خدا خ. نفس گرفتم و فشارم افتاد یکردم که آخر سر تنگ هیگر نقدریا

.آب قندرو داد بهم. در زد و اومد تو یمنش. کردمیوگرنه همون موقع غش م ارهیب

.دییبفرما -یمنش

.ممنون -
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.کردم یعذرخواه نیحالم جا اومد از رامت یذره نشستم وقت هی

. توروهم نگران کردم دیببخش -

نشدم؟  ينجوریمن تاحاال ا یکنیفکر م. فتهیم گهیخب اتفاقه د ه؟یفچه حر نینه بابا ا -نیرامت

کار کنم؟ یچ دیطالق با يبرا -

مراحل  يسر هیبعدش . واقعا آرش روت دست بلند کرده نکهیکنه ا دییتا تأ یپزشک قانون میریکه م نهیا میکنیکه م يکار نیاول -نیرامت

خودت چون آرش هنوز  يخونه  يامشب نر کنمیم شنهادیاما من بهت پ. دست آرش رسهیم هیاخطار هیبعد از اون  يانجام بد دیبا گهید

. سر حرفشه

. از اونجا ندارم ریغ وییکجا برم پس؟ جا یگیخب م -

. میکنیم يفکر هیخونه ما تا فردا  ایامشبو ب -نیرامت

.و عمو و زن عمورو هم ناراحت کنم نیاسمی ترسمیم ستیآخه حالم خوب ن -

. میپاشو بر. شهیخودت حالت بدتر م يخونه  ياگه بر -نیرامت

ترم  دیاآلن با! خوش به حالش. تنگ شده یلیخ نیاسمی يدلم برا. میشد نیسوار ماش. نتونستم مخالفت کنم گهیمحکم گفت که د نقدریا

. دم خونه میدیرس. مینزد یحرف چیه نینه من ، نه رامت نیماش يتو. ؟همون ترم اول درسمو ول کردم... یهفتم باشه اما من چ ای شمیش

که من کردم عمو وزن عموئم به خودشون  یبا سالم. همونجا خشکشون زد دنیعمو و زن عمو تا منو د. تو میرفت ودروباز کرد  نیرامت

. کردن یاومدن و باهام دست دادن و روبوس

!يماهم افتاد ادیچه عجب باآلخره . زمیسالم عز -عمو زن

. امیبرام افتاد که نتونستم ب یاتفاقات هیاما . ت داشتم بهتون سر بزنمدوس یلیبه خدا خ -

. نیبش ایب يسادیحاال چرا اونجا وا. عمو جون يخوش اومد -عمو

.ممنون -

ردم مشکالتم با زن عمو درد دل ک يذره که درباره  هی. چونهیپ یم نجایا امیکال عادتشه هر وقت من م. اطیح يرفت تو نمینشستم رامت رفتم

.ها پشت سرهم ازهیکردن خم فی، شروع کردم به رد

؟يدینخواب شبید -عمو زن

.نه -

. ادیاز دانشگاه م گهید میساعت و ن هی نیاسمی. از اتاقا استراحت کن یکیبرو باال تو  -عمو زن

آخه زشته که؟ -

.کنمیبرو بخواب موقع شام صدات م. رهیحوصلتم سر نم ينجوریا ه؟یزشت چ -عمو زن

 دمیبود د دایباز بود و نصف اتاق پ مهیکه ن نویکه در اتاق رامت یاما وقت نیاسمیاتاق  يخواستم برم تو. زن عمو تشکر کردم و رفتم باال زا

 نیعادتامو گذاشتم کنار به جز ا يدوسال همه  نیا يتو گه؟یکار کنم د یچ. وادارم کرد برم تو یکه چه عرض کنم ، فوضول يحس کنجکاو

ست کرده  یاتاقشو مشک لیکل وسا. تره زیدخترا تم يپسره اما اتاقش از همه  نکهیبا ا. خوشم اومد! نــــه. دهیحال م یلیخ خهآ یفوضول
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 یآهنگشو پل نیاول. آهنگاش ستیل ياول لب تابشو برداشتم و رفتم تو. دفتر بود هیو  يلپ تا هیتختش  يرو. قستیبا سل میلیخ. بود

!استیآهنگ گوش کردن چجور يتو قشیسل نمیکردم تا بب

ازتو تنها نشونم از تو ونمید دل

 يکه خودتم ندار يادگاریعکس  هی

تنهام یلیکه خ یشب هام وقت قیرف شده

آرزوم  یشیروبه روم بازم م رمشیگیم

قرارمیکه ب یتورو ندارم وقت یوقت

کنارم ییایب دیبندم شا یباز م چشامو

از تو تنها نشونم از تو  ونمید دل

 يکه خودتم ندار يادگاریعکس  هی

تنهام  یلیکه خ یشب هام وقت قیرف شده

آرزوم  یشیروبه روم بازم م مشیگریم

داره؟  دهیاما چه فا بارهیبارون م داره

کنارم ینیتوروندارم که بش یوقت

 خندمیهام م هیبه گر بندمیباز م چشامو

 دنمید يایب دیشا زنمیم توروصدا

شب هام  قیرفشده  يادگاریعکس  هی

تنهام  یلیکه خ یرو به روم وقت رمشیگ یم

 خندمیهام م هیبه گر بندمیباز م چشامو

بندمیهام باز به تو دل م یخستگ قیرف

حس آهنگ بودم  يتو. کنه یسوال داره آخه؟ خب معلومه که فراموشش نم نمیهنوز عشقشو فراموش نکرده؟ ا نیرامت یعنی! یـــــــیآخ

 نیداشتم هم. بود ییجدا ي، نصفشم درباره  یعشق و عاشق ينصفش درباره . دفتروبازش کردم. کنار لپتابش خورد که چشمم به دفتر

که با  هیعکس منه و مال همون روز نکهیا نم؟یب یدرست م یعنی. از صفحاتش خشک شد یکی يچشمام رو هو ک زدمیدفترو ورق م يجور

دفترو بستم و . قد نداد ییفکر کردم ، مغزم به جا یهر چ کنه؟یکار م یچ نیاب رامتکت يعکس من ال. دربند میرفت نیو رامت نیاسمی

 يدستم گره  يدفتر تو دنیاتاق جا خورد و با د يمن تو دنیبا د. اتاق ين اومد تویمرتبه در باز شد و رامت هیخواستم بذارم سرجاش که 

گفتم . دفترشو ازم گرفت. بود هم استرس داشت یهم عصبان. کردم يرو ادهیز یفوضول يفکر کنم باز تو! اوه اوه اوه. اخماش رفت توهم

.گوشم اما نزد خداروشکر يتو زنهیم یلیس هیاآلنه که 

؟یکنیکار م یتو اتاق من چ -نیرامت

. رفت ادمیکه اون لحظه هول شدم حرف زدنم  منم
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- راستش... زهیچ... ا ...

. گهیخب مثل آدم حرف بزن د! کوفـــــت يا

. منم اومدم استراحت کنم. زن عمو بهم گفت برو باال استراحت کن -

؟يکردیاآلن مثال استراحت م. آهان -نیرامت

. نمیکنجکاو شدم اتاقتو بب. خوامیمعذرت م -

اتاق  يم تورفت. ینکن یفوضول گهید یحقته تا تو باش ؟يشد عیضا نیرامت يحاال خوب شد جلو. گندت بزنن ترانه يا. رونیاتاقش اومدم ب از

بالش  يخسته بودم که تا سرمو گذاشتم رو نقدریا. دمیتختش دراز کش يشال و مانتومو در اوردم و رو. خوشرنگ بود یلیاتاقش خ. نیاسمی

.رفتم الال

***

. هاج واج بودم قهیتا دو دق. دمیاز خواب پر دیکش نیاسمیکه  یبنفش غیج با

؟ کردنه ریچه طرز ابراز غافلگ نیآخه ا -

!یذوق یب یلیخ - نیاسمی

.یاز ذوق زیعوضش تو لبر -

که  یاز درسش و اتفاقات. میدیبوس یحساب گرویدیهم. هم الغرتر شده ، هم خوشگل تر. عوض شده یلیخ دمشیکه ند یدوسال نیا يتو

 نیاگه رامت گفتیم نیاسمی. دکرده بو دایاف به اسم مسعود پ یب هیدوسال  نیا يتو. کرد فیدو سال براش افتاد و برام تعر نیا يتو

 میزدیبا هم حرف م میداشت. اما من به احترام داداشم دوست ندارم زودتر از اون شوهر کنم. میخواستگار ومدیازدواج کرده بود مسعود م

. زن عمو مارو از حرف زدن باز داشت يکه صدا

. شام حاضره نییپا نییایب. نیحرف نزن نقدریا -عمو زن

نگاهمو ازش گرفتم  عیسر. هیهنوز عصبان نکهیا! اوه اوه. میچشم تو چشم شد نیبا رامت هیثان هی يبرا. نییسرم کردم و رفتم پاو شالمو  مانتو

نگاه  ینیسنگ. رفت ینم نییغذا اصال از گلوم پا. صاف اومد روبه رومن نشست! امشب با من لج کرده ها نمیا. شام يو رفتم سر سفره 

دوباره تمام . آرش بود. به تلفنم انداختم ینگاه هیکه تلفنم زنگ خورد  کردمیم يداشتم با غذام باز. کردمیم خودم احساس يرو نویرامت

. تا جوابشو بدم رونیرفتم ب یعذر خواه هیبا . کرد خیتنم 

الو؟ -

؟یرفت يکدوم گور -آرش

. ستیبه تو مربوط ن -

؟يدوباره زبون در اورد -آرش

.طالق يتقاضا يبرا لیوک هی شیامروز رفتم پ. شمیدارم از دستت راحت م چون. آره زبون در اوردم -
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. یگرفت متویطالق؟ پس تصم -آرش

خودم و خونوادمو  يآبرو دی، ق یدهنم حرف گذاشت يکه تو يهمون روز دیبا ه؟یچ یدونیم. ازدواج ما از همون اولشم اشتباه بود. آره -

. کنم يخودم باز یدوسال با زندگ یر اون روز لعنتبه خاط نکهینه ا. زدمیو حرف دلمو م زدمیم

. دم یطالقت نم یتا خونه رو به اسمم نکن -آرش

. خداحافظ. کنم یخونه رو به اسمت نم -

. در کرد تیاز پشت سرم پاراز یکیمرتبه  هی. هنوز از رو نرفته. قطع کردم تلفنو

آرش بود؟ -نیرامت

.کردیمنو نگاه م بود سادهیوا نهیدست به س. سمتش برگشتم

.حرفامو گوش کنه یدوست ندارم کس یعنی رونیب امیاز جمع م یوقت -

.توو آرش باشم يکارا انیدارم در جر فهیوظ لیوک هیبه عنوان  -نیرامت

. یسیفال گوش وا يحق ندار لیاما به عنوان وک -

بخوابم؟ از عصر  تونستمیاما مگه م. میبخواب میخواست میرف زدذره که ح هی. اتاق يتو میرفت نیاسمیو با  میشامو خورد. هیبق شیپ برگشتم

. کنم داریب نویاسمیآخر سر مجبور شدم . شدیشکمم داشت منفجر م. پام بود یتا حاال شلوار ل

 ه؟یچ - نیاسمی

؟يبهم بد يشلوار دار هی -

. خورهیکدوم شلوارام بهت م نمیپاشو بب ؟یچرا زودتر نگفت - نیاسمی

. ذارمیبالش م يامشب بعد از دوسال راحت سر رو. اندازم شد شیکی دمیکه پوشتا شلوار  چند

***

. رونیب میاز دادگاه اومد. از آرش طالق گرفتم یباآلخره بعد از دو هفته دوندگ. شد تموم

. يباآلخره راحت شد -نیرامت

. شهیاصال باورم نم. راحت شدم. آره -

 ؟يبد ینیریبه ما ش ییخوایحاال نم -نیرامت

. تونم بکنم یکه م هیکار نیدادن کمتر ینیریکه ش يدر حقم لطف کرد نقدریا. که قابل شما رو نداره ینیریچرا ش -

. بود فمیوظ ه؟یچه حرف نیا -نیرامت

.بازم ممنون -

خودت؟ يخونه  يریم. کنمیخواهش م -نیرامت

. مامان و بابام يخونه  رمینه م -
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دو  نیا يتو. ناهار درست کنم يواسه  یچ نمیباز کردم تا بب خچالویدر . ازش تشکر کردم و رفتم خونه. ندمرسو نیرامت شهیمثل هم بازم

مرتبه زنگ خونه به  هیکه  شدیتازه داشت چشمام گرم م. خودم داشتم ينسبت به خونه  يشتریآرامش ب نجایآخه ا. بودم نجایهفته همش ا

. فکر کنم رفتگر محل بود. فونیآ يا غرغر رفتم پاب. میاگه گذاشتن بخواب االح. صدا در اومد

ه؟یک -

. اومدم انهیماه افتیدر يبرا -رفتگر

. هنوز که آخر برج نشده -

. میریزودتر حقوق بگ دیماه با نیا -رفتگر

. نیلحظه صبر کن هی -

. دم دررفتگر کنار گذاشته بودم و برداشتم و رفتم  يکه برا ییمانتو و شال سرم کردم ، پوال هی

... ما نمیا نییبفرما -

.چه قدر دلم براشون تنگ شده بود. بغل مامانم يتو دمیو پر دمیبنفش کش غیج هیاول هاج واج نگاهشون کردم بعدش . خوردم حرفمو

.ســــــالم مـــامـــان -

؟يسالم قربونت برم چه طور -مامان

. اآلن خوب خوبم -

.بغل بابا يتو رفتم

.سالم -

. زمیسالم عز -بابا

. خورده که نشستن بابا سر صحبت باز کرد هیتو  اومدن

؟یاز آرش طالق گرفت -بابا

.سرم سبز شد يشاخ رو دوتا

ن؟یدیشما از کجا فهم -

. بهمون گفت نیرامت -مامان

 رم؟یطالق بگ خوامیکه م یمن گفت يبه مامان و بابا یبگه به چه حق ستین یکیآخه . دهن لق يا

. آره -

؟یچرا طالق گرفت -اباب

بهتون نگفت؟ نارویا نیمگه رامت -

. از زبون خودت بشنوم خوامیم یول. چرا -بابا

 وردیخودش نم ياما به رو. بابام ناراحت بود. خب حق داشت مثال دخترش مطلقه شده بود. ناراحت بود یلیمامانم خ. کردم فیتعر براشون

. شتذایو سربه سرم م کردیم یو مدام باهام شوخ
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بود؟ یاونجا چه شکل. نیکن فیخب تعر -

. بود یخال یلیاما جات خ. خوب بود یلیخ -مامان

ن؟یگردیبر م یحاال ک -

؟یبرمون گردون ییخوایم میحاال که اومد -بابا

فرانکفورت؟ نیگردیبرم یکه ک نهیمنظورم ا. نه -

. میحاال حاالها هست یبازم همون شد ول -بابا

.فرانکفورت میبر ایب ییکه تنهاحاال  گمیم -مامان

. دهیحال م میلیفرانکفرت خ رمیندارم و م ویکس نجایمن که ا! ها گهیبدم نم نیهمچ مامانمم

. ندارم یمن حرف -

.جورکنم زاتویو کنمیم یسع میریکه م گهیچند ماه د تا

.!واقعا ممنون! ییممنون بابا -

نه؟  ای يبه ما بد يدار يزیچ هیخونه  يحاال تو. کنمیخواهش م -بابا

. ارمیاآلن م نیصبر کن. آره معلومه که دارم -

. لقمه رو خورد نیبابا اول. دمیرو براشون کش غذا

. دست پختت قابل تحمله. نه خوبه -بابا

. غنچه کردم لبامو

.دستت درد نکنه بابا -

.هیعال. کردم ینه شوخ -بابا

رونا؟یب میامشب بر يدوست دار -بابا

. نیما که خسته اآخه ش -

. میسرحال اومد میدیتو رو که د. نگران نباش -بابا

.میپس بر -

خواستم . کردم شیآرا میکم هی. سرم يانداختم رو رمیشال زرد س هی. دمیپوش یمشک یشلوار ل هیبا  يسرمه ا يمانتو هی. اتاقم يتو رفتم

. قسم خورده بودم اگه از تو جدا شم شوازیگرفتم بابا آهنگ پ نویرامت يتلفن برداشتم و شماره  عیسر. فکر مانع شد هیسالن که  يبرم تو

لحظه تو فکرت نباشم  هی یحت گهید

 شهینم شهینم شهینم دمید یول

فکرت نباشم  تو

نه امروز و نه فردا روزید نه

... ینم
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.دیچیگوشم پ يتو نیرامت يجذاب و مردونه  يصدا

بله؟ -نیرامت

.سالم -

؟یخوبسالم  -نیرامت

؟يکرد ینیکه خبرچ یخوشحال یلیاآلن خ. ممنون -

 ؟یچ -نیرامت

نجا؟یا يکشوند ایمامان و بابامو از اونور دن نکهیاز ا يکرد ینیریخودش نکهیاز ا يدار یچه حس -

؟یواضح تر صحبت کن شهیفهمم م یباور کن منظورتو نم -نیرامت

جدا شدم؟من از آرش  یبه مامان و بابام گفت یتو به چه حق -

. جا خورد دمیاز تن صداش فهم یول دمیند افشویق

من گفتم؟ -نیرامت

نه پس من گفتم؟ -

... من فقط. ترانه باور کن من نگفتم -نیرامت

 ؟یفقط چ -

.دونستیدادم به خدا عمو خودش م حیتوض لشویفقط دل -نیرامت

حتما کالغه بهش خبر داده آره؟. آهان -

. نگفتم به جون خودم من -نیرامت

. باشه واقعا که یآدم نیکردم همچ یاصال فکر نم -

. سالن يقطع کردم و رفتم تو تلفنو

. من آمادم -

زود آخه؟  نقدریچرا ا. اوه اوه -بابا

امشب خستم؟ یو بگ یجا بزن ییخواینکنه م -

؟يدیاز کجا فهم -بابا

- ا ا ییبابا يبد یلیخ! ا.

. میپاشو برکردم  یشوخ: زد و گفت  يلبخند

. بود ، بازش کردم نیاز طرف رامت. اس ام اس اومد هیبشم برام  نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

از آرش جدا  خوادیترانه م دیعمو بهم زنگ زد و ازم پرس شیچند روز پ. به عمو نگفتم یچیاما به خدا من ه یباور نکن دیترانه شا -نیرامت

گفتم که دست به زن داشته . گفتم لشویفقط دل نیهم يبرا. یمنم فکر کردم تو بهشون گفت. دادگفته جواب ن یبه عمو گفتم ک یبشه؟ هرچ

.کنم که ینیخبر چ يخودیوگرنه مرض ندارم ب. نیهم داده یو نفقه نم
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اول ! رونایب میتبابابا و مامان رف! دایکه اون سرش نا پ وردمیاز روزگارش در م يوگرنه دمار نمشیب ینم گهیکه د فیح. حتما کار آرشه پس

 رانیا دیمامان و بابام تا ع نکهیاز ا. خونه میورفت میخورد یبستن هیشاپ  یکاف میبعدشم رفت. دمیمنفجر شدم بس که خند. نمایس میرفت

. دلم نبود يفرانکفورت دل تو رفتمیمنم باهاشون م دیع التیاز تعط بعدبودن و 

***

؟یپشت تلفن بگ شهینم حاال

. ییایخودت ب دیبا. سکرته رمینه خ - نیاسمی

!ایداد ریتو هم گ -

ن؟یاسمیجون  - نیاسمی

؟یشگیهمون پارك هم امیب. يقسم خورد گهید -

. عـــــاشقـــــتم. زمیآره عز - نیاسمی

. خداحافظ. پرو نشو گهیخب د -

. کردیسرخ م ازیمامان داشت پ نییاومدم پا یوقت. باال آماده شدم رفتم

رم؟یبرات بگ رونیاز ب ییخواینم يزیچ -

. سالم برسون نیاسمیبه . نه -مامان

. باشه خداحافظ -

. خداحافظ -

. نشستم مکتایاز ن یکی يرفتم رو. ومدهی، خودش هنوز ن ایزود ب ایزود ب گفتیهول بود م نقدریا نکهیا! یزک. گرفتم و رفتم پارك یتاکس هی

. زده میپیچه ت! اوالال. شد دایسروکلش پ قهیبعد از چند دق

؟يمعطل شد یلیخ. زمیسالم عز - نیاسمی

. شهیم يا قهیپنج دق هی -

. شد ریتا آماده شدم د دیببخش - نیاسمی

؟یکار داشت یچ یبگ ییخوایحاال نم. کنمیخواهش م -

. گمیچرا م - نیاسمی

.گهیخب بگو د -

!اینگ یبه کس - نیاسمی

.بگو. باشـــه -

. با مسعود قرار دارم - نیاسمی
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. بازوش يتو دمیو با مشت کوب دمیکش غیج هی

!ایکاره ا نیتو هم ا. خره ولیا -

. نگو یمثال گفتم به کس! سیه - نیاسمی

.شناسه یتورو نم یکه کس نجایا -

. دیبرق گرفته ها از جا پر نیع نیاسمیمرتبه  هیکه  میزدیبا هم حرف م میداشت

. اومد - نیاسمی

.دمیپشت لباسشو کش از

.يدختره برد یهرچ يآبرو. دهیسرجات دوست پسر ند نیشب ریبگ -

از دور چشماش . بود نیاسمی ینیکپ ب شمینیب. ومدیکلفت بود اما بهش م یکم هیپوستش گندمگون بود ، لباش ! بد نبودا نیهمچ مسعودم

. زدیم اهیس

 ؟ياورد یچ ياونوقت منو برا -

. به مسعود نشون بدم مویآبج خواستمیخب م - نیاسمی

. غنچه کرد لباشو

کردم؟ يبد کار - نیاسمی

.يکرد یکار خوب میلیخ زمینه عز -

. کرد یمنو بهش معرف نیاسمیحرف زد  نیاسمیخورده که با  هی. سالم کرد و نشست مسعود

.ترانه دختر عموم که مثل خواهرمه - نیاسمی

.خوشبختم -مسعود

. نیهمچن -

. کنهیم فتونویتعر یلیخ نیاسمی -مسعود

. جون لطف داره نیاسمی -

. منم که اون وسط لبو بودم. کردن به حرف زدن شروع

اه؟یمن برم دنبال نخود س نیخوایم -

 ه؟یچه حرف نیا. نیدار اریاخت -مسعود

.مامان بود. زنگ خورد لمیموقع موبا همون

بله؟ -

؟ینیاسمیهنوز با . سالم -مامان

چه طور مگه؟. سالم آره -

؟يپول دار يبخر زیخورده چ هیام بر خوامیم -مامان
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؟ییخوایم یچ. آره -

.خوامینم يادیز زیچ -مامان

. کرد فیپشت سر هم رد زیتا چ ده

.خداحافظ. ییخوا ینم يادیز زیباز خوبه چ. قربونت برم -

. خداحافظ. ممنون -مامان

. مسعود شیکردم و رفتم پ یخداحافظ نیاسمیاز . قطع کردم تلفنو

.نیاسمی يخواستگار نیبر نینداشته باش يکار نیاسمیشما به داداش  گمیآقا مسعود م -

. کنم یتا داداشم ازدواج نکنه من ازدواج نم گهیاما م. يخواستگار امیب خوامیم گمیم نیاسمیساله که به  هی کیواال من نزد -مسعود

. شیخواستگار نیبر از خداشم هست شما يشوهر یاوضاع ب نیا يوگرنه تو کنهیخودشو لوس م نیاسمی -

رفتم  یتا کس هیو با  دمیبراش خر خواستیکه مامانم م ویلیوسا. شدم میج عیدراوردم و سر یاسی يشکلک برا هیکه مسعود نفهمه  يجور

. خونه

. سالم مامان -

. سالم -مامان

.اپن يگذاشتم رو دارویخر

.یخواستیکه م ییزایچ نمیا -

. دستت درد نکنه -مامان

. من برم لباسمو عوض کنم گهیخب د. کنمیمخواهش  -

. اتاق تا لباسمو عوض کنم يتو رفتم

***

از  ياثر چیه گهیدکتر گفت که د. سابق شدم يدوباره همون ترانه . گذرهیمن و آرش م ییچهار ماه و دو هفته از جدا قایدق. ماه اسفنده اآلن

 رفتمیامروزم که تا ساعت ده صبح خواب بودم داشتم م. اممیدوربر ونیبارمو مددو ینمونده که من به دست اوردن خوشحال یباق میافسردگ

گه؟یم یچ نمیپله ها نشستم تا بب يبا اشاره سالمش کردم و رفتم رو. کنهیمامانم داره با تلفن صحبت م دمیکه د نییپا

ست؟یامشب زود ن -مامان

... -اروی

.شبم تحمل کن هی نیا يصبر کرد رنقدیبگو تو که ا نیخب الهام جون به رامت -مامان

... - عمو الهام زن

.میکن یانتخابش نم يتو یدخالت چیه انیجواب ترانه با خودشه ها من و ک یول -مامان
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... - عمو الهام زن

.میمنتظر. نیاریب فیپس تشر -مامان

... - عمو الهام زن

. خداحافظ -مامان

بود؟  یک: م گفت دمیمال یکه چشمامو م یدر حال. گذاشت تلفنو

. زن عمو الهامت -مامان

وقت صبح؟ نیکار داشت ا یچ -

!يخواستگار مییایگفت اگه اشکال نداره امشب ب -مامان

من؟ يخواستگار -

. گهیتو د يخب خواستگار. بابات ينه خواستگار -مامان

. یمل میدر حد ت ختیبهم ر اعصابم

. هیاآلن زنگ بزن بهشون بگو جواب ترانه منف نیهم -

چرا آخه؟ -مامان

 ادیحتما فکر کرده اگه ن. من مطلقه شدم دلش برام سوخته دهید نیمامان؟ رامت هیچ یدونیم. ندارم ازین یکس يمن به دلسوز نکهیا يبرا -

. رمیمیم يشوهر یمن از ب رهیمنو بگ

دلش برات سوخته؟ نیکه رامت یدونیتو از کجا م -مامان

ره؟یمنو بگ خوادیشهره چرا م نیا يهمه دختر خوب تو نیوگرنه ا. تابلوئه مادر من -

 يکار یکس يبرا يترحم و دل سوز يکه از رو ستین يوگرنه اون پسر تیخواستگار ادیدوست داره که داره م نیمن مطمئنم رامت -مامان

. انجام بده

ماه عاشقم شده؟چهار  نیا يتو هویشده  یدوست داشت حاال چ نیاسمیمنو مثل  شیتا چند وقت پ نیرامت -

. خودت جوابتو بهش بگو ياگرم نشد یچیکه ه ياگه قانع شد. امشب که اومد بذار حرفاشو بزنه. دونم ترانه یمن نم -مامان

ن؟یش یبدم شما ناراحت نم یاگه جواب منف -

.اتو بکنخوب فکر يجوابو بهش بد نکهیاما قبل از ا. خوامیمن که نم یکن یباهاش زندگ ییخوایتو م. نه -مامان

 ذاشتیم. چه قدرم هوله. دادیآزارم م میخواستگار ادیب خوادیم یچ يواقعا برا نیرامت نکهیفکر ا. اتاقم يباز و بسته کردم و رفتم تو چشامو

ست کردن  ریبرم فقط دوروز درگ یمهم يجا خوامیم ایدارم  یمراسم مهم یچون من کال وقت. (لباس خوب انتخاب کنم هیفردا شب که من 

 هی. کردم دایپ یتنگ مشک یشلوار لوله تفنگ هیبا  دیتنگ سف کیتون هیباآلخره . گشتمیکمد لباسام دنبال لباس م يتو قهیچهل دق. ) باساممل

کدومش  نمیها رو بو کردم تا بب يبعدشم انواع و اقسام اسپر. لباسم نیخب از ا. گذاشتم که سرم کنم کمیتون يرو دمیتور سف بایشال تقر

. بهش بگم ایکردم که چ نیتختم نشستم با خودم تمر يرو. کارم تموم شد خرهباآل. ترهخوش بو 
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***

.خنده ریزد ز افمیق دنیمامان با د. نییکردم و رفتم پا شمیو آرا دمیپوش لباسمو

. کنهیت سرشم نگاه نمپش رهیکه م نتتیسر وضع ب نیاگه با ا نیرامت. پاشو خودتو جمع و جور کن. نگاه کن ختشویتوروخدا ر -مامان

.کار کنم؟ استرس دارم یخب چ -

مگه بار اولته؟ -مامان

. میخواستگار ادیم نیاما بار اولمه که رامت. ادیکه برام خواستگار م ستینه بار اولم ن -

. آشپزخونه يدستمو گرفت برد تو مامان

. رهیباش دستات نلرزها آبرومون م مراقب ختنیر ییبعدش موقع چا. ادیبخور حالت جا ب يزیچ هیاول  -مامان

دستام بلرزه؟ یچ يبرا! وا -

. جلو اریدستتو ب -مامان

.دیلرز یدستم بس که م رفتیم يخودش بندر يقشنگ برا. جلو بردم

. لرزه یاصال نم. نه خوبه -مامان

. خونه به صدا در اومد زنگ

!مامان اومدن يوا -

، کل تهران با  ياریحرکاتو درب نیا نیاسمی يخودتو جمع و جور کن جلو. شیخواستگار ادیداره محاال انگار پسر پادشاه ! اووووو -مامان

. ترکن یمثل بمب م دنتید

. امیتو برو بهشون خوش آمد بگو تا من ب. باشه -

. موند یآبرو برام نم کنمیکه من م يگندکار نیوگرنه امشب با ا. نداشت دیشکر سالن به آشپزخونه د خدارو

بار دومم بود که  نکهیبا ا. مثل وان حموم شد ییچا ینیکه س دیلرزیدستم م نقدریاما ا. زمیبر ییکه نشستن پا شدم تا چا قهیاز دو سه دق بعد

کوبوندم  وییچا ینیس تیبا عصبان. زدیم يبلند کردم تا ببرم اما بازم دستم بندر وییچا ینیس. استرس داشتم یلیاما خ ومدیبرام خواستگار م

. زیم يرو

. شکافمیم يانگار دارم اتم هسته ا. ببرما ییچا هی خوامیسرم م ریخ -

نگاهم بهم  مین هی یطفلک حت. دمیرس نیبه رامت. جلوشون گرفتم وییچا ینیسالم کردم و س هی. برداشتم وینیو س دمیکش قینفس عم هی

 نیرامت يو خودم روبه رو یعسل يگذاشتم رو وینیس. پاشرو زمیریم وییچا ینیس شمیاگه نگاهم کنه هول م دونستیم. دمش گرم. نکرد

با . یمشک ي قهیبا  دیسف رهنیپ هی رشمیز. بود دهیپپوش یمشک یبراق با شلوار ل یکت مشک. براندازش کنم يدنشستم تا در کمال خونسر

 یلیاآلنم خــ. شیخواستگار ومدنیمدخترا  يکال همه  گهید دیپوش یلباسو م نیا شیخوشگل شده بود اما اگه دوسال پ یلیاون لباس خ

. سرم خورد به خودم اومدم يکه تو يبا ضربه ا. رفته باال شتریلباس ب نیشده سنش با ا ترشکسته  نکهی، اما خب به خاطر ا ومدایبهش م

. چته تو؟ سرم درد گرفت -



کاربر انجمن نودهشتیا رز طالیی – فراتر از عشق                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٢

.گهید یبلو زل بزنتا نقدریا دمیاما نبا يدیدرسته پسر خوشگل تاحاال ند. خاك بر اون سرت يا - نیاسمی

تابلو بودم؟ نقدریا یعنی -

.طفلک داداشم از خجالت قرمز کرده. آره - نیاسمی

رفت خودمو جمع و  ادمیشده بودم که  شیمحو خوشگل نقدریا. صورتش سرخ سرخ بود! چارهیب. انداختم نینگاه به رامت هی

.یخودمو بردم اساس يپس آبرو .کنمیدارم نگاهش م دهیلحظه سرشو اورده باال د هیحتما . کنم جور

. رمیبابام نذاشت حالشو بگ يجوابشو بدم که صدا اومدم

. جون برو حرفاتو بزن نیخب ترانه با رامت -بابا

.برگشتم سمتش. صدام زد نیاسمیکه  مینصف راهو رفت. دنبالم اومد یبلند شد و با عذر خواه نیپشت سرم رامت. شدم بلند

.بله -

. برو سر اصل مطلب. زر مفت نزن ادیز کنهیرش درد مس نیرامت - نیاسمی

 يجلو کردیم یانداخته بود به زور سع نییسرشو پا. نینگاهم افتاد به رامت. ستیمنو نبره ول کن ن يامشب تا آبرو نیاسمی نیا! خــــدا يوا

. رهیخندشو بگ

! ادایشوهرم جرآت نکنه طرفت ب یکه حت شمیم یروسع هی، منم  ياریدرب يخواهر شوهر باز ییاگه از اآلن بخوا نیاسمی نیبب -

. تو خوشش اومده هیداداش خر من از چ نیدونم ا یمن نم! چه بداخالق شیا - نیاسمی

بعد از  نیرامت. رفتم سمت اتاقم عیپس سر. نیرامت ای شمیمن آب م ای میاونجا بمون گهیذره د هیاگه  دمید. سرخ شد نیحرف رامت نیا با

. قشنگه یلیاتاقت خ: زد و گفت  دیکل اتاقو د. اتاق يواومد ت نکهیا

 يها ین یو ن حانایمثل سلنا و ر یخارج يخوانندها يپر بود از پوسترا وارمید يرو. بود دیاتاقم سف لیکل وسا. پاتوقم اتاقم بوده یبچگ از

گرون  نیعروسکام از ا يالبته همه . (عروسکامکمد داشتم مخصوص  هی. که خوراکم بود عتمیو طب کهیسه ت يقابا. یتپل يخوشگل کوچولو

عکسامم داده بودم برام  نیاز قشنگ تر یکی. یشیو لوازم آرا يبود که روش پر بود از اسپر زیم هیتختم  يباال.) ایبافتن نی، نه ا ودب ایجعبه ا

. زمیم يقاب کنن و گذاشته بودمش رو

. نهیبیچشمات قشنگ م: به روش زدم و گفتم  يلبخند

 هیکه با  یزمان ینشده حت کیدختر نزد هیبه  چوقتیه. بودناشم یرتیغ نیعاشق هم. تخت نشست يفاصله از من اومد رو یکم اب

.دخترتنهاست

. نهیبیکه قشنگن رو قشنگ م ییزایمن فقط چ يچشما -نیرامت

.با هم ستنین سمیاصال قابل مقا ییخدا. آرش افتادم ادیلحظه  هی

نخوام به بابام  گهیکار دارم که د هی. ینیب یکه م نمیهم. که شعار بدم نجایا ومدمیمنم ن. یدونیمن م يدرباره  ویچ ترانه تو همه -نیرامت

 دمیقول م. میبکش يدرد مستأجر میینخوا گهیخونم از خودم دارم که د هی. میدارم که از نظر رفت و آمد راحت باش نمیماش هی. وابسته باشم

.دمیقول م. کنم بختتخوش

. هیبگم که جواب من منف دیتو و عمو و زن عمو قائلم با يکه برا یبا احترام -
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چرا؟ -نیرامت

نکنم؟  ییتا احساس تنها يریپرو بالمو بگ ریو ز ییایب میزن طالق هیچون  يحتماً فکر کرد. کنه يبرام دلسوز یمن دوست ندارم کس -

باور کن منم . میخواستگار ییایمرتبه دلت خواست ب هیشد که  یچ دونمیاما نم .یدوست داشت نیاسمیمنو مثل  شیتو تا چند وقت پ نیرامت

. بنا بشه بهتره اصال ساخته نشه يدلسوز يکه بخواد از رو یزندگ یدوست دارم ول یلیتو رو خ

 ت؟یاومدم خواستگار يدلسوز يمن از رو یکنیتو فکر م یعنی -نیرامت

داره؟  يا گهید لیدل -

شده؟  دیسف نقدریچرا موهام ا یدونیالغر شدم؟ م نقدریچرا من ا یدونیتو م: موهاشو با بغض گفت  يدستشو برد ال یبا کالفگ نیرامت

چند سال  نیا يتو تو یعنی. يکردیصحبت نم ينجوریبا من ا یدونستیچون اگه م. یدون یو شکسته شدم؟ نه نم ریپ نقدریچرا ا یدونیم

 ییبذار برم شوهرش بشم احساس تنها! یطفلک یدلم براش بسوزه و بگم آخ نمیب یدختر مطلقه م هیکه تا  میمن پسر ؟یهنوز منو نشناخت

 یدختر عموم.خوندم یدرس نم نقدریشدن ا لیوک يبرا گهیکنم که د يکار یکس ياحساسم برا ياگه قرار باشه از رو. لمینکنه؟ من وک

و  يزود جوابم کرد نکهیممنونم از ا یلیحاالم خ. قضاوت نکن يخودیارم بد یتو چه حساب يومن ر یدون ینم یاما وقت. باش یلمیباش ، فام

. يجواب رد معطلم نکرد يبرا يخودیب

. برگشت سمتم. کنه بلند شد بره که بازوشو گرفتم میاشکشو قا کردیم یکه سع یدرحال

. دمیپس بذار دوروز فکر کنم بعد جوابمو بهت م -

سوخت؟ شد؟ دلت برام یچ -با پوزخند نیرامت

فرق  یکم هیقض رهیخ تتیقصد ون دمیاما حاال که فهم. یباهام ازدواج کن ییخوایترحم م ياز رو کردمیفکر م ینه باور کن دوست دارم ول -

.کنهیم

. ياریقانع کننده ب لیپس قول بده برا جوابت دل -نیرامت

. باز و بسته کردم چشامو

. دمیم قول

. میپس پاشو بر -نیرامت

. میبر -

باز کنم؟ -

. تو ینه چه قدر عجول - نیرامت

- نمیزود تر خونمونو بب خوادیخب دلم م! ا.

. عجله نکن ینیبیم - نیرامت

مغز خر  دی، با ی، ماه یگل نیپسر به ا.خواستمشا یالبته خودمم م. جواب مثبت دادم نیبا مامانو بابام مشورت کردم ، به رامت نکهیاز ا بعد

.)داشته باشه نیمثل رامت يکه شوهر هیهر دختر يآرزو نیا. (بهش بدم یب منفخورده باشم که جوا
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که دارم ذوق مرگ  يوا. نمیزودتر بب نویرامت ي قهیدوست دارم سل. مینیرو بب دهیبا عشق وعالقه خر نیتا خونمونو که رامت میریم میدار االنم

.با هم باشه مونیقراره عقد و عروس. میهنوز نامحرم هست نیمن ورامت. شمیم

. چند تا پلست ، مواظب باش نجایا - نیرامت

.باز شدن در اومد يباال که صدا میها رو رفت پله

.تو و چشماتو باز کن ایآروم ب - نیرامت

 قهیخودش حرف نداشت واز همه مهمتر کپ سل نیدرست ع نیرامت ي قهیسل. چشمام چهارتا شد! يعجب خونه ا! وااااو.باز کردم چشمامو

همونطور که من  لویتمام وسا. بود کیش تینها یب یخودم و دوبلکس هم نبود ول ياز خونه  کتریآپارتمان بود و کوچ نکهیبا ا.ودم بودخ ي

! بود دهیدوست داشتم خر

. نیخونه خودمو پرت کردم تو بغل رامت دنیشده بودم با د ریکه اون لحظه جو گ منم

؟يدار یقشنگ يچه خونه  زمیعز يوا -

عقب وخودم وجمع و جور  دمیواز خجالت پر رونیاز بغلش اومدم ب. نا محرمه نیرفت که رامت ادمیشدم  ریجو گ. خاك بر اون سرم يا

.) مشترك یزندگ یسوت نیاز اول نمیا. (کردم

.کنمیکار م یچ ستین میحال شمیم ریغافلگ یمن وقت دیببخش -

 کیبار يبازم خوبه خونه بود ، اگه قصر بود که کار به جاها. کامالً مشخصه: بود گفت  ومدهیوانگار بدشم ن دیخند یکه م نمیرامت

نه؟ .دیکشیم

. ستمین ریاونقدرم جو گ گهینه د -

. میشد نیو سوار ماش رونیب میخونه اومد از

 م؟یکجا بر يخب حاال دوست دار - نیرامت

.دیخر میبر -

.خنده ریزد ز نیحرفو زدم رامت نیا تا

زدم؟  يمگه من حرف خنده دار ؟يخندیم یبه چ ؟يشد ونهید -

، خودت  استیدن نیترانه خانوم تقاص به ا يدید. يافتادم که شمال زنا رو مسخره کرد يروز  ادی دیخر میبر یگفت ه؟یچ یدونیم - نیرامت

. ادیچون سرت م یمسخره نکن ویکس گهیباشه د ادتی. عال قه مند دیو به خر يزن شده ا

. کردم یتو ذات زنهاست اصالً ازدواج نم دیکه خر دونستمیآره ، اگه م -

. میدیدو خند هر

 لیالبته وسا. میکرد دیخر یو کل میچهار ساعت تو بازار گشت.میرو بخر میالزم داشت مونیعروس يکه برا یلیپاساژ تا وسا يتو  میرفت

! مایدیخر يضرور
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 ينجوریبار ا نیچرا االن برا اول! ستماین يجور نیمن اصال ً ا. سنیمیوا  يخود یب یشدم طال فرو رنیم یکه ه ییزنا نیاز ا ادیبدم م نقدریا

خشکم زده اومد کنارم و  يا هیچند ثان دیکه د نیرامت.سبز و قرمز روش نینگ هیبا  يانگشترنقره ا.انگشتر ثابت مونده هیچشمم رو .شدم

 ؟يسادیچرا وا ه؟یچ:  فتبهم گ

خوشگله نه؟ :  انگشتر اشاره کردم وگفتم به

برات بخرم؟ ییخوا ی، م یلیآره خ - نیرامت

. بدونم خوامیمن فقط نظرتو م! نه -

. چند لحظه صبر کن تا نظرمو بهت بگم - نیرامت

.خواست بره تو مغازه که جلو شو گرفتم یم

.ایانگشتر و بخر يوقت نر هیکجا؟  -

. نه - نیرامت

. و انگشترو گرفت طرفم برگشت قهیبعد از چند دق. تو مغازه رفت

 ش؟یدیآخر خر.لجباز يا -

.بخرم ادیزنم خوشش م یهر چ خوادیدلم م - نیرامت

. من که هنوز زنت نشدم یول -

. جلو اریحاال دستتو ب. عجله نکن.یشیم - نیرامت

 ؟یبرا چ -

.جلو اریدستتو ب گمیم. رو حرف من حرف نزن - نیرامت

. تر و تو انگشتم کردانگش نیاوردم جلو و رامت دستمو

.مبارکت باشه. ادیبهت م یلیخ - نیرامت

.یمرس -

 م؟یبخور يزیرستوران چ میبر یحاال موافق. کنمیخواهش م - نیرامت

 ؟یتو چ. گشنمه یلیآره اتفاقاً خ -

. می، بر نطوریمنم هم - نیرامت

 .منو رسوند خونه نیبعدشم رامت میخوشمزه خورد يغذا هی. رستوران میرفت

. ببخش يشد تیاذ یلیامروز خ. دستت درد نکنه -

رو  لیوسا ي هیبق میدنبالت تا با مامان و زن عمو بر امیآماده باش فردا م. تایاذ نیتا باشه از ا! هیچه حرف نیا کنمینه خواهش م -  نیرامت

. میبخر

. خدا حافظ. باشه -

. خدا حافظ - نیرامت
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شست و بابا  یکه داشت ظرف م دمیوارد خونه شدم مامانو د یوقت. آله دهیمرد ا هیاون واقعاً . خوشحالمبودم  نیهمش با رامت نکهیاز ا امروز

. دید یم ونیزیم تلو

. سالم -

 ؟يسالم کل بازارو بار کرد - بابا

. میخر یم میرینه بابا ، تازه نصفش مونده که فردا م -

ا توئه؟ نداره که همش ب یکار و زندگ نیرامت نیمگه ا - بابا

.اون منم یکار و زندگ يهمه  -

. از دست تو دختر - بابا

 رون؟یب نیبر ییتنها نیداره شما دوتا که هنوز بهم نامحرم یچه معن! چشمم روشن: و گفت  رونیآشپز خونه اومد ب يمرتبه مامانم از تو  هی

.دمیقبوله؟ و صورتشو بوس.میریحرص نخور فردا باهم م نقدریقربونت برم ا -

.يزیچ هیشد  نیحاال ا - مامان

برم لباسمو عوض کنم؟  يدیراحت شد اجازه م التیحاال که خ -

. ما هم دست شماست ياجازه . خودتو لوس نکن - مامان

.ممنون -

. تو اتاق تا لباسمو عوض کنم رفتم

:   .    :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا  :   :  .. 

***

ساعت چنده؟  -

.میپنج ون - مامان

 ومد؟ین نیپس چرا رامت -

. ادیزوده ، کم کم م - مامان

ناراحت بودم ،  میسکه از عرو یقبل يبر عکس دفعه . خوشگل تر شدم یلیدفعه فکر کنم خ نیا.بر انداز کردم نهییخودمو تو آ گهیبار د هی

 دنیاومد وبا کل کش نیگنجم رامت یخوشحالم و تو پوست خودم نم شمیم نیمال رامت شهیهم يو برا پوشمیلباس عروس م نکهیامروز از ا

.میشد نیسوار ماش هیبق

 ؟يکرد رید نقدریپس چرا ا -

.استرس دارم نیبرا هم شمیه که داماد مبارم نیآ خه اول.شد ریگل زدن و منم آماده شدم د نویتا ماش دیببخش - نیرامت

. ایخوشگل شد یلیخ امشب

.يشده ا پیخوشگل وخوش ت شهیتو هم مثل هم -
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. زدیبرق م يدیصورتشم که از سف. بود دهیپوش دیسف رهنیپ رشمیو ز یو شلوار ساتن مشک کت

.امشب بدزدنت ترسمیمن م -نیرامت

. آخه دزدنیکه نم ی، عروس یتو مجلس عروس -

. کردم يموهامو چند روز زودتر نسکافه ا. بارون بود لیصورتمم اکل ي هیو بق ریچشم زردس هیکه سا شممیآرا. بدون بند بود يدکلته  باسمل

عروس خانوم بنده  دیبعد از دوبار که پرس. عاقد اومد قهیبعد از چند دق. میعروس و داماد نشست گاهیجا میرفت میدم تاالر و مستق میدیرس

.دیبار سوم سوالشو پرس ي، برا ارهیو گالب ب نهیو زنام گفتن عروس رفته گل بچ لم؟یوک

؟ ... شمارا لمیعروس خانوم بنده وک - عاقد

. مجلس بله يپدر و مادرم و بزرگترا يبا اجازه  -

. میعقدو خوند و ما به هم محرم شد يبله رو گرفتن عاقد خطبه  نمیاز رامت یوقت

وسط و رهبر ارکست  میرفت. شد نیمن و رامت ينوبت رقص دونفره  میکه نشست قهیبعد از چند دق. میوش آمد گفتسالن به مهمونا خ میرفت

. برامون آهنگ گذاشت

 رمیم یتو م یلحظه هم ب هی گهیساعت د نیا از

 زمیر یبه پات م مویزندگ گهیساعت د نیا از

 رمیم یتو م یلحظه هم ب هی گهیساعت د نیا از

فقط کنار تو بمونم  خوامیم ساعت نیا از

 دمیام يخاتون خونه  ییساعت فقط تو نیا از

 دمیپاك تو ند يمهربون تر از چشما که

از نجابت  درخشهیقشنگت م يچشما

دلم به عشقت داره عادت  يانگار بدجور

که راسته  يدید رتمیگفتم اس بهت

 خواستهیفرداشو کنار تو م شهیهم دلم

دالمون  وندیحلقه باشه نشون پ نیا

بازم برامون نیکن یخوشبخت يدعا همه

تونم  یبدون چشمات نم گهیساعت د نیا از

فقط کنار تو بمونم  خوامیساعت م نیا از

عروسم  هیناز يلحظه عجب لحظه  نیا

که دساتو ببوسم  خوامیم يمن شد مال

عشق تو باشم  قیکه ال خوامیخدا م از

شم به خدا منم نبا یروز نباش هی اگه
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نگات تو چشمامه  یدستات تو دستامه وقت یوقت

خوام  ینم يزیمن از خدا چ گهید

 یهمدم نفس هام یتو باهام یوقت از

 خوامینم يزیمن از خدا چ گهید

رمیم یتو م یلحظه هم ب هی گهیساعت د نیا از

 زمیریبه پات م مویزندگ گهیساعت د نیا از

 تونم یبدون چشمات نم گهیساعت د نیا از

فقط کنار بمونم  خوامیم گهیساعت د نیا از

دم  میورفت میخورده بوق بوق کرد هیشدن  نیمهونا سوار ماش يهمه  نکهیبعد از ا. میکه زده شد جفتمون خسته شد گهیتا آهنگ د دو

.) بوده ور دل مامان و بابام بمونم که انگار قرار گمیم يجور هی. (مامان و بابام برم شیاز پ دیدوباره با! یآخـــــ. مامان و بابام يخونه 

. میکاناپه ولو شد يجفتمون رو یاز خستگ. خونمون میرفت میبزن و بکوب کرد نکهیخونه خودمون و بعد از ا میبعدش رفت

!بودا یعجب شب -

. خوش گذشت یلیخ. آره -نیرامت

. یاز خستگ رمیم یم دارم

. خب پاشو برو بخواب -نیرامت

. رمیباشه م -

سوال بپرسم؟ هی -نیرامت

.بپرس -

؟یبا آرش ماه عسلم رفت -نیرامت

.چه برسه به ماه عسل مینیخونمون بش اطیح يتو قهیبا هم دو دق میما نرفت. ماه عسل؟ نه بابا -

ماه عسل؟ میبر يدوست دار -نیرامت

.)محرمه گهیحاال د. (نیبغل رامت يرفتم تو یخوشحال با

م؟یکجا بر. آره -

.یا تو بگهرج -نیرامت

.میریهر جا من بگم م يجد -

م؟یدار یمگه شوخ. آره -نیرامت

چه طوره؟. مشهد میبر: ذره فکر کردم و گفتم  هی

. میریپس فردام م کنمیم هیته تیفردا بل. خوبه یلیخ -نیرامت

. دمیبوس صورتشو
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. نیرامت یخوب یلیتو خ -

. يتو که خوب تر: بوسمو داد و گفت  جواب

.يکار دار یکل هیکه فردا  میبخواب میحاالم پاشو بر: و گفت  گرفت دستمو

. میبر -

 ي رهینصفه شب فقط گ يتا ساعت سه . میپاك کن شمویتخت تا آرا يرو می، نشست میلباسامونو عوض کرد نکهیاتاق بعد از ا يتو میرفت

. کردمیموهامو باز م

.بمون بردبالش خوا يرو میکه تا سرمونو گذاشت میخسته بود نقدریا

!ها شهیم رمونیپاشو د. ترانه ، ترانه -نیرامت

شده؟ یچ: گفتم  یحال یباز کردم و با ب چشامو

. بهت گفتم زود بخواب شبیباز خوبه د. گهید میپاشو بر -نیرامت

. بود یجانیه یلیخ لمشیآخه ف -

صورتمو شستم  نکهیاز ا عدی. دمیبود پوش یهمشونم مشک و شال که ی، شلوار تنگ ل یمشک پوریگ يمانتو هی. پشت کمد تا حاضر بشم رفتم

قار و قور  يصدا میدو ساعت که راه رفت یکی. میوراه افتاد دمیصندل پوش هی. صندوق يتو میچمدونا رو گذاشت. کردم شیآرا یکم هی هیو 

. شکمم راه افتاد

م؟یجا صبحونه بخور هی میبر -

نه؟ يبخور زیر هی دیکال با -نیرامت

. غنچه کردم لبامو

- دهیاز دست م يزود به زود انرژ. کوچولوم نگاه کن کلیه نیخب به ا! ا .

. ایهم خوشگل ياون جور. یذره تپل ش هیاگه  شهینم يزیچ - نیرامت

...  ادیگنده بدم م کلینه ، از ه -

 ؟یحامله بش يخوایم يپس چجور - نیرامت

 شیخودتم پ کننیهمه مسخرت م یشیچاق م يخود یب یاما وقت! خوجگل موجگل ین ین هیبرا  کنهیآدم شکم گنده م.کنهیفرق م یحاملگ -

. یکشیهمه خجالت م

.پارك خوشگل نگه داشت هی کینزد

. میشو بر ادهیپ - نیرامت

کجا؟  -

مگه گشنت نبود؟  - نیرامت

.میآهان ، بر -
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. بچه ثابت موند هی يچشمام رو دمیجویکه داشتم لقمه رو م ينجوریهم. صبحونه يپا میو نشست میاز تو صندوق برداشت ازویمورد ن لیوسا

. چه تو دل برو بود يوااا! هلو نیتپلم که بود ع.بلوند و چشماشم زاغ بود ي، موها دیپوست سف.بود یخوشگل يبچه 

.رد نگاهمو دنبال کرد نیرامت

چشمت گرفتتش آره؟ ؟یکنیبه بچهه نگاه م يدار - نیرامت

. چه قدر نازه آره نگاه کن -

. نمیبب نجایا ایدختر خوشگله ب يآ - نیرامت

 ؟یبکن يخوا یم کاریچ...  سیه -

 ش؟ینیبب کیاز نزد يخوا یمگه نم - نیرامت

. زشته که یآ ره ول -

. میپرس یتازه اسمشم م. میکنیم يبا هاش باز یکم هیهم  مشینیبیم کیاز نزد ادیهم م. زشته یچ - نیرامت

. خودشو به مامانش چسبوند دیکشیت مکه خجال بچه

. صحبت بچه رو با خودش اورد یمامانه و بعد از کم شیبلند شد رفت پ نیرامت

. بکشم که اشکش درآد نقدریا! بکشما رمیلپشو بگ خواستیدلم م. من چه قدر ناز بود يخدا يوااا

. دمشیرو پام نشوندم و نازش کردمو بوس اونو

. بود بهم دهیو چسب کم کم باهام دوست شد بچه

 ؟يبچه دوست دار یلیخ - نیرامت

. و بدون اون صفا نداره هیبچه نمک زندگ. آره -

. میتو فکرش باش دیپس با - نیرامت

.  دمیشکلک در اوردم و خند نیرامت يبرا

ناز بشه؟  نقدریمام ا يبچه  شهیم یعنی - نیرامت

. خوشگل بشه دمیامثل من داره ب یمامان خوشگل یوقت شه؟یچرا نم -

. گهیمنم که چغندرم د - نیرامت

. کنهیم دایبچه تو بطن مادر پرورش پ یول. شرطه یلیبابام خ یخوشگل. نه خب -

. ها رهیگیکه ژن پدر رو هم م دیببخش - نیرامت

. یتو بگ یهر چ میباشه تسل -

. بچشو بغل کنم یکمازش تشکر کردم که اجازه داد . شدم ورفتم بچههرو به مامانش بد م بلند

و چند وقتشه؟  هیاسم بچتون چ. هیخانوم فوضول دیببخش -

. ماهشه شیو ش نایآرت - خانومه

. ممنون. زنده باشه -
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. ادیباهام ب خواستیتازه با هام دوست شده بود و م نایآ رت یول میکرد یخداحافظ ازشون

 .انگار از بچهه خوشش اومده بود نمیرامت. نیتو ماش میرفت

چطوره؟ .نایآرت میترانه اگه بچمون دختر بود اسمشو بذار گمیم - نیرامت

 ؟یاونوقت اگه پسر شد چ -

خوبه نه؟  نیآرت شهیم میداریالف آخرشو برم: فکر کرد وگفت  یکم نیرامت

. هیعال -

.گفتم نویحوصلم سررفت رو کردم به رامت میکم از راهو که رفت هی

. میاهنگ بذار گوش کن هی -

. برات ذارمیآهنگ خاص م هیباشه االن  - نیرامت

اون وقت؟  هیچ شیخاص -

!حرف دل خودمه ییجورا هیآخه . یفهمیم یاگه گوش کن - نیرامت

- نمیخب بذار بب! ا .

داره  یزندگ هیشب يزیچ

 ذارهیتو دست توم دستامو

ییایکابوس رو نیعشق ا باز

 دارهیاز سر من بر نم دست

 رهیسمون گچشمات آ مهتاب

 رهیغم از دلم م ییایم یوقت

حاال نیپاشو هم محتاجتم

 رهیاومدن د يبرا فردا

سخته یوونگید نیکن ا درکم

از از خودم تخته  المیتو خ با

اما باور کن یندون دیشا

که با تو باشه خوشبخته یک هر

سخته یوونگید نیکن ا درکم

از از خودم تخته  المیتو خ با

باور کن اما یندون دیشا

که با تو باشه خوشبخته یک هر

شک کن  يا ونهیمن به هر د جز
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لبت حک کن يمنو رو اسم

منو به خاطرت بسپار  اسم

من دك کن يایو از دن دیترد

... عاشق کن نگاش از تو امویدن

و دلشوره هاش ازمن یدلتنگ

کن احساسم ترك خورده درکم

عاشقم شو دلمو نشکن خب

سخته  یونگید نیکن ا درکم

از خودم تخته المیتو خ با

اما باور کن  یندون دیشا

که باتو باشه خوشبخته  یک هر

سخته یونگید نیکن ا درکم

از خودم تخته المیتو خ با

اما باور کن  یندون دیشا

که باتو باشه خوشبخته یک هر

!یآهنگ عجب

! میدلت سرشار از احساسه ها ، ما خبر نداشت -

 ؟ینیبیآره م - نیرامت

: گفتم  دمویکش يا ازهیپرخواب شد خم چشمام

.خوابم گرفت -

. بخواب ریخب بگ - نیرامت

. رهیبخوابم توهم خوابت بگ ترسمیم -

. ادیمن خوابم نم. نگران نباش - نیرامت

. ادیخوابم م یلیاالن خ نیهم يبودم وتو راهم خسته شدم برا دهیخواب رید شبید چون

***

 دهیظهر ساعت دو رس. دمیپوش یآب یجوب ل ینیدامن م هیقرمز با  شرتیت هی. دمیموهامو سشوار کش رونیز حموم اومدم با نکهیاز ا بعد

تخت خوابش برده  يرو کنه؟یکار م یچ نیرامت نمیسالن بب يو رفتم تو ختمیموهامو دورم ر. حرم میاذان مغرب بر يو قرار بود برا میبود
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موهاش . نگاهش کنه خوادیم ينجوریآدم هم. موقع خوابم تودل بروئه یقربونش برم که حت. کردم ینندگراهو من را نصفباز خوبه . بود

حتما از سرما . دلم براش سوخت. بچه ها خودشو گوله کرده بود نیع. دیرسیمظلوم تر به نظر م ينطوریبود و ا ختهیصورتش ر يتو

قدم رفتم  هیو  دمیترس. مرتبه چشماشو باز کرد هیتم پتو روش بکشم که و خواس دمیبوس شویشونیپ. گهیخودشو گوله کرده د ينجوریا

. عقب که دستمو گرفت

کجا؟ -نیرامت

از خجالت مردم و زنده . بغلش يمنم تعادلمو از دست دادم و صاف پرت شدم تو. دیمنو محکم به طرف خودش کش دمیجواب نم دید یوقت

 لمیکال ف. میشد رهیبهم خ يجور نیهم هیتا چند ثان. چشم بود يتو یحساب دشیسف کلیلباس تنش نبود و ه نیآخه اون لحظه رامت. شدم

. شهیم یناموس هیو قض يا هیترک لمیبه ف شهیم لیتبد يهند لمیف میبمون ينطوریهم گهیذره د هیالبته اگه . نخودمو يبرا میساخت يهند

. کار به اونجاها نکشه سر صحبتو باهاش باز کردم نکهیا يبرا

! گنایاآلن اذانو م. گهید میپاشو بر -

. میخب از روم بلند شو تا بر -نیرامت

. یبلند شم آخه با دستت محکم کمرمو گرفت تونمینم -

. کمرم برداشت ياز رو دستشو

. حاال پاشو -نیرامت

سرم مرتب  يداشتم چادرمو رو. مسرم کرد میمشک يمقنعه  هی. دمیپوش یشلوار مشک هیقرمز و  يمانتو هی. اتاق يشدم و رفتم تو بلند

. سرم ياومد باال نیمرتبه رامت هیکه  کردمیم

. بپوشه قشنگه یزن من هر چ! ول کن اون چادرو -نیرامت

. سمتش برگشتم

. شهیسرم مرتب نم يچادره رو کنمیاحساس م ه؟یچ یدونیآخه م -

. شد رید میبر ایب. خوبه یلینه خ -نیرامت

. بعد از نماز تا تونستم با خدا درد دل کردم. حرم میو رفت میگرفت یتاکس هی. میدیدو نوابویگرفت تا سر خ دستمو

! تحمل کنم نیاز ا شتریتونم ب ینم گهید. شده لیتکم تمیظرف گهیمن د! ایخدا -

 يخوب برا ریش کنم و تقدکمکم کن تا بتونم گذشته هامو فرامو. پشت و پناه من باش شهیمنو تنها نذار وهم. یمن بانیتوتنها پشت! ایخدا

!برا شوهرم باشم یکن تا بتونم زن خوب ياریمنو . مقدر کن نیمن و رامت

.صحن منتظرم بود رونیب نیرامت.رونیاز حرم رفتم ب. که سبک شدم ختمیبا خدا درددل کردم و اشک ر نقدریا

؟يچقدر طولش داد - نیرامت

. دیبود به دلم چسب یخوب ارتیز. میبر میتونیم گهیحاال د.رشدیکردم ودعا ونماز خوندم د ارتیتا ز دیببخش -

 ؟یبا تاکس ای میبر ادهیحاال پ. قبول باشه - نیرامت

.نمیدوست دارم مغازه ها رو بب میبر ادهیپ -
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 یلیخ ده،یالن عا نکهیبا ا. داشت یخاص ییبایامام رضا در شب ز ییگنبد طال. میدیمغازه ها رو د يهمه . میرفت ادهیحرم تا خونه رو پ از

بسکه راه رفته بودم . درد گرفته بود یلیپاهام خ. دور بود یراه کم. نگو گهیشدنشم که د یمنتظر تاکس. بازم مشهد با صفائه یشلوغه، ول

.خنده ریزد ز افمیق دنیبا د نیرامت. بود تادهقندم اف

 ؟يشد یشکل نیچته؟ چرا ا - نیرامت

شدم؟  یمگه چه شکل -

!زردك نیع ي، شد دهیپر رنگت - نیرامت

- جا خود داره گهیافتاد، منکه د یرفت از پا م یراه م نقدریگندشم اگه ا کلیخرس بااون ه. مسخره نکن! ا .

. نشوند مکتین هی يدستمو گرفت و رو نیرامت

. گردمیلحظه صبر کن االن بر م هی - نیرامت

. تو دستش بر گشتنوشابه  شهیش هیو تیسکویب هیوبعد از چند لحظه با  رفت

. رهیگیهتل نگهبانه تورو با جسد اشتباه م یوضعت برس نیاگه با ا. بخور حالت خوب شه ریبگ - نیرامت

.رو ازش گرفتم ایخوراک تیغنچه کردم و با عصبان لبامو

. یجسد خودت! ادب یب -

! یتو گل من ه؟یجسد چ: و آروم تو گوشم گفت  دیدستمو بوس نیرامت

مردم داد بزنم  يهمه  يخواست جلو یدلم م.دمیبالیبه خودم م يشوهر نیمن برا داشتن همچ. داشت یولبخند قشنگمهربون  نگاه

. اما روم نشد "تو  یعشق من!نیرامت"

 ؟يآماده شد - نیرامت

. امیاالن م -

گه؟یزود باش د - نیرامت

.ببنده میبر رید ستیمغازه که ن! اومدم خوب! یچه قدر هول -

.نیرامت شیپ رفتم

. سمت ساحل ادیشبا م ایدر! خوامایعذر م یلیخ - نیرامت

.تهران میفردام قراره بر گرد. میکرد هیدو روز کرا يتو رامسر برا الیو هی. شمال می، اومد میمشهد بود کهیاز سه روز بعد

.میراحتر ينطوریا میگفت! میبده ، اما خودمون قبول نکرد الشونویو دیکل خواستیم يزر عمه

آخرو با  يکه سه پله  نییپا رفتمیکه اومده بود همه جا آب جمع شده بود داشتم از پله ها م یبه خاطر بارون.زهیچه قدر ل نجایا يپله ها! اَه

... سر افتادم

: دیپرس یبا نگران! شدمیم امرزیمنو از پشت گرفت و گرنه خدا ب عیسر نیکه رامت هیشکرش باق يبازجا

 ؟یخوب - نیرامت

.کنهیدرد م یلیپام خ یره ولآ -
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.نمیشلوارتو بزن باال بب - نیرامت

. رفت یچون تنگ بود باال نم شلواره

. ره یباال نم! شلوارم تنگه -

.اریپس درش ب - نیرامت

 دم؟یجان؟ درست شن -

. آره – نیرامت

... آخه -

! دمایجِرش م ياریاگه درش ن. آخه و اما واگه نداره گهید - نیرامت

 نموپارهیبودشلوارنازن نی، اما بهتر ازا دمیکش یخجالت م نکهیبا ا. آخه؟ پنجاه هزار تومن پولشو دادم ستین یخوب نیشلوار به ا فیح!خشن

خورده بود، بادکرده بود و  پلهیساق پام چون به لبه .از من نداشت یدست کم نمیرامت.پام چشمام چهارتاشد دنیبا د. شلوارمو در اوردم. کنه

. داد یزخم شده بود و خون م مجاش هی

کجاست؟  نباند و بتادی – نیرامت

.باشه نتیفکر کنم تو کاب -

.گردمیاالن برم نیبش نجایهم - نیرامت

کردن  یچیبرگشتو جلوم زانو زد وشروع کرد به باند پ نیرامت. کردیدرد م يساق پام بد جور. ختمیریصدا اشک م یاز درد ب.الیتوو برگشت

محبت و عشقشو نثار  يهمه  نیرامت نکهیاتفاقاً ازا! نه! ادایبدم ب نکهینه ا.شدیبدنم مورمور م يموها خوردیکه دستش به پام م يهر بار.پام

از فرصت استفاده کردو چند ماچ  نمیرامت.کردمیجمع وجور م دموخودمویکشیچون پام جلوش باز بود خجالت م.رفتی،دلم قنج م کردیمن م

.ابداربه دستو پام زد

.مواظب خودت باش شتریبه بعد ب نیاز ا - نیامتر

.چشم -

. شلواره رو بپوش که گشادتره نیا ایحاال ب. نیآفـــر - نیرامت

. دستت درد نکنه -

.گشاد برام اورده بود دیشلوار سف هی. ازش گرفتم وشلوارو

.تو میپاشو بر - نیرامت

ساحل؟  میریچرا تو؟ مگه نم -

! يراه بر یتون یتو که نم - نیرامت

.يراه بر یتونیتو که م -

.منظورمو گرفت يفور زیکه ت نمیرامت.بغلم کن یعنی نیا

بغلت کنم؟  یعنی! آهان - نیرامت
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. اوهوم -

! یخسته نباش - نیرامت

.یباش ندهیپا -

.ایپاشو خودت ب.یشیتنبل م ياونجور - نیرامت

.غنچه کردم لبامو

 ام؟یراه ب يد کرده چجوربا يپا نیآخه من با ا. يبد یلیخ -

.کمکت کنم تونمیمن فقط م - نیرامت

.اومد جلوم نیرامت رفتمیراه م واشیبسکه .وراه افتادم واریدستمو گرفتم به د. یکنیگفتم االن بغلم م! ذوق یب

.من يالك پشت کوچولو - نیرامت

؟یکنی، مسخرمم م يبغلم که نکرد -

.يریراه م واشی یلیآخه خ - نیرامت

.میرفتیم عتریسر يکردیراه برم اگه بغلم م تونمیب من که گفتم نمخ -

.تکون داد سرشو

.یبشون یحرفتو به کرس یشیآخرش موفق م نکهیازا ادیخوشم م - نیرامت

 يصدا.که عشق منه ینیحاالشد همون رامت! ولیا.بلندم کرد نیزم يدستشم گذاشت پشت گردنم واز رو هیزانوم ، ریدستشو گذاشت ز هی

 هیبرد که  یداشت کم کم خوابم م.شد نیتاالپ تولوپ قلبش گوش کردم چشمام سنگ يبسکه به صدا.لبش چقدر آرامش بخش بودق

.نیزم يمرتبه انداختم رو

چته؟ ! ياووو -

کرد؟یمثالً پات درد م - نیرامت

؟يدیمگه زخممو ند گمیدروغ م يفکر کرد. گهید کنهیخب درد م ه؟یمثالً چ -

.کرده بودم ي؛ بگو هوس خر سوار کردیپام درد م نگو - نیرامت

.يکرد یکه بغلم نم گفتمیم ينجوریاگه ا! بال نسبت خر -

بعد . میباهم کل کل کرد يا قهیچند دق هی.کردم ادیداغشو ز ازیخورده پ هیکنم  تیاذ نویرامت نکهیا ياما برا! کردایبگما پام واقعاً درد م البته

هم خودشو ، هم اغوششو ، هم محبت کردناشو ، هم .چقدر دوستش داشتم. دستشم دور شکمم حلقه کرد منو رو پاهاش نشوند نیرامت

.صدام کرد نیکه رامت کردمینگاه م دیخورش زیو غروب دل انگ ای، داشتم به در دناشویعشق ورز

.ترانه - نیرامت

.سمتش برگشتم

جانم؟  -

 ؟يدار دنشویشن يحوصله . هیمقدار طوالن هیبزنم که  یحرف هی خوامیم - نیرامت
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.من سراپا گوشم ؟یبگ ییخوایم یچ. حرفات حوصله دارم دنیبرا شن شهیمن هم. البته -

با تو ازدواج کردم؟  یچ يمن برا یکنیتو فکر م - نیرامت

.کالً شانس ندارم.موتونستم گذشتمو فراموش کن! تازه حالم خوب شده. آرش تکرار بشه هینکنه دوباره قض. داغ دلم تازه شد دوباره

.دلت برام سوخت رهیمنو بگ ادینم یکس گهید يدیحتماً د -با پوزخند  من

ازدست بدم  گرانید يبرا يوعشقمو واسه ترحم و دلسوز یبه قول خودت مرض ندارم که زندگ - نیرامت

.رمیمیکه م یمونینگو پش ؟يباهام ازدواج کرد یپس برا چ -

بغلم  يمنه االن تو هیزندگ يکه عشقو همه  یمنه؟ اون هیزندگ يکه همه  هیدختر هیدرددل کردم وگفتم که  برات یزمون هی ادتهی - نیرامت

. نشسته

به خاطرش  نیکه رامت يدختر! من يخدا يبودم؟ وا نیمن عشق رامت یعنی! شهیباورم نم.نمیاآلن من تو بغل رامت رونیاز حدقه زد ب چشمام

؟ ازدست داده منم شوییبایوز یجوون

. اما خودمو کنترل کردم.رو دستش موندمیوم کردمیهمون موقع غش م يکردیم ولم

.بذارم حرف دلشو بزنه بعداً غش کنم حداقل

. یعاشقت بودم؟ از همون بچگ یاز ک یدونیم. یکه فکرشو بکن يزیاز اون چ شتریب...  دوست دارم یلیخ... دوست دارم ترانه -  نیرامت

ضربان قلبم  دمتیدی، هروقت م یساله شدم وتو فقط هشت سال داشت زدهیس یوقت.برام يبود يهمباز هیرست که د یدرست از همون موقع

خل  کردمیفکر م.دوروبرت امین ادیز کردمیم یسع یول دونستمینم لشویدل. وتا چند روز حالم بد بود گرفتمیم ینفس تنگ.رفتیباال م

وفقط با  شدیحالتام بدتر م شدمیبزرگتر م یهرچ.شدمیوس که روز به روز بدتر ماما افس. شمیبزرگ بشم خوب م گفتمیخودم م شیپ.شدم

.برام سخت بود تیرلحظه دو هیتحمل  یعنی،  گرفتمیتو آروم م دنید

 امیب خواستیدلم م.آره درسته من عاشق تو شده بودم. هیدردم چ دمیومن هم دانشگاه قبول شدم تازه فهم يپونزده ساله شد یوقت

.يبود رستانیچون تازه اول دب.تو ياما زود بود هم برا من هم برا تیخواستگار

وهمه  یبگم ، تو منو مثل داداشت دوست داشت دمینداشتم که بگم عاشقتم به عمومم ترس نویاما بازم جرات ا.صبر کردم تیسالگ جدهیه تا

وجواب  تیخواستگار امیکه ب)  یوشوهر خودت بدونمن( يحسو نسبت به من ندار نیتو ا کردمیفکر م. کردیثابت م نویا اتیحرفاوشوخ ي

.تیخواستگار ادیوب رهیبگ یشیازمن پ یکس نمیبب تونستمیبه عنوان زنم دوست داشتم ونم تورواما من .رمیمثبت بگ

 ادیب يا گهیکس د نمینداشتم که بب نویفقط تحمل ا.نداشتم يچرا من زودتر برگشتم تهران؟ منکه تهران کار یدونیم ادته؟یشمال رو  سفر

همون موقع عموخبر داد آرش  زم؟یبر يرفتم چا ادتهی.کردنیبرام سخت بود که تو رو عروس خانوم صدا م هیتحمل حرف بق.تیخواستگار

دستمو پانسمان  نیاسمی یوقت.دستم سوخته یک دمیشوکه شدم که نفهم نقدریسقف آشپزخونه رو سرم خراب شد ا.تیرخواستگا ادیقراره ب

.که دستم سوخته دمیکرد تازه د

وناله کرده بودم که فشارم  هیگر نقدریا.بودم مارستانیمن اون شب ب یول.رفتم اصفهان کردنیکجا بودم؟ همه فکر م یدونیم تیعروس شب

از  دشیاشک م سیخودم بفهمم بالشم خ نکهیشبا بدون ا.دمید مارستانیچشمامو باز کردم خودمو تو ب یوقت.افتاد ه بود واز حال رفته بودم

.ختمیر یواست اشک م یاز دلتنگ. دمیکش یم گاریس یدلتنگ
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وقت چشمام حرف دلمو  هیباهات روبه رو بشم چون  دمیترسیچرا باهات سرد برخورد کردم؟م یدونیم ادته؟یخونمون  يکه اومد یشب اون

.دمن بو یتو خوشبخت یپس خوشبخت يآرزوم بود چون تو عشق من بود تیخوشبخت شهیهم. دادنیلو م

.کتابش بود نشونم داد يکه ال ویعکس

 نیباا.عکس سر کردم نیمنه من دوسال با ا شیعکس پ نیازاون موقع تا حاال ا.يکوهنورد میکه رفت هیمال همون روز ؟ینیبیعکسو م نیا

 يال شهیهم.ونمرو گ ذاشتمشیتو م يوبه عنوان بوسا دمیعکسو بوس نیدوسال ا.ختمیحرف زدم وباهاش اشک ر نیباا.کردم یعکس زندگ

دست بلند  نیاسمیبار به خاطر اون کتاب رو هی یحت. کس حق نداشت به اون کتاب دست بزنه چیه.يدیبود که د یهمون کتاب

که  دمیتو اتاقم ترس یاون روز که تو رفت.بود نیاسمیمن عاشق توام  دیکه فهم یکس نیچون اول شمیشرمنده م افتمیم ادشیهروقت .کردم

صدبار به خودم لعنت .يدیازبرخوردت با خودم مطمئن شدم که عکسو د یکه با آرش صحبت کن یموقع شام رفت یوقت.یباش دهیعکسرو د

بخاطرش  مویکه من زندگ یهست یتو همون یآره خانوم.دمیخجالت کش یلیتو خ ياز رو.کتاب برنداشته بودم يفرستادم که چرا اونو از ال

تو بودم ، هستم ،خواهم بود من عاشق  یوعمر من یزندگ يتو همه .باختم

.دلم زیعز یدر قلب من شهیتوهم

! زود دعام مستجاب شه نقدریا کردمیفکر نم چوقتیه.اآلنه که غش کنم! بهم بده ها يزی،چ يآب قند هیشدیم دایپ یکیکاش  يا! يوااا

.قربونت برم خدا جون

. نگفته یچیعاشق منه ، ه نیرامت دونستهینامرد م! نرسه نیاسمیدستم به  مگه

اونم مثل  يچشما.کرده بود يشرویتا ساحل پ ایشده بود وآب در کیهوا تار.میکه متوجه گذرزمان نشد میمشغول حرف زدن بود نقدریا

.من نمناك بود يچشما

.کرد کیصورتشو به صورتم نزد نیرامت

 زم؟یعز - نیرامت

جونم؟ -

.لبام ثابت موند يرو نگاهش

کنم؟ یرو که چند ساله به دلم مونده رو عمل یرتحس يدیبهم اجازه م - نیرامت

که  دینکش يا هیثان! زمیراحت باش عز! که ارمیبه زبون ب دیحتماً نبا. گهیجور اجازه دادنه د هیخودش  نمیا. زدم و چشمامو بستم يلبخند

سرشار از عشق با  یمن زندگ ریتقد ه؟یچ یمن از زندگ ریتقد دمیحاال فهم. لبام احساس کردم يرو نویرامت نیداغ و آتش يلبا يگرما

! شکرت ایخدا. صد برابر شد نیامشب عشق من به رامت. نهیرامت

***

.من زودتل بلش داشتم - نیآرت

.دمیلس یوگلنه من جودتل م يتو منو هل داد.لمیخ.نه - نایآرت
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.اتاق يصداشون کردم اومدن تو.دوتا وروجک افتادن به جون هم نیباز ا! يوااا

 ن؟یمگه نگفتم باهم خوب باش.که شما دوتا با هم دعواتون شد باز -

.دهیشوکوالت منو بلداشته بم نم نیآلت - نایآرت

.من براتون نصف کنم نیدعوا نداره بد نکهیدوماً ا. یدرست بگ ویکن اسم داداش یسع. نینه وآرت نیاوالً آلت -

.نایو نصفشم دادم به آرت نینصفشو دادم به آرت. نصفش کردم. شکالتو بهم داد نیآرت

صداتونو نشنوم ، باشه؟ ! نایکن يخوب با هم باز يمثل دو تا بچه  -

. چشم – نیآرت

.چشم  - نایآرت

. دوباره اومد نیآرت قهیبعد از چند دق. رفتن هردوشون

 ؟یمامان - نیآرت

جونم؟  -

 ؟یشوکوالت ندال گهید - نیآرت

.بود شیآخر نیا. نه قربونت برم -

.خوامیمن باجم شوکوالت م - نیتآر

.خرمیم یبازار براتون بستن میریم یی، با بابا نیباش یخوب ياگه تا عصر بچه ها -

.بگم یپس من بلم به آبج! آخ جون -  یبا خوشحال نیآرت

.رفت یبا خوشحال نیآرت

 نیآرت يسه ساله به اسما يودوتابچه  گذرهیم حامله شدم وحاالم پنج سال از ازدواجمون نیمشترك با رامت یزندگ میسال ون هیاز  بعد

با مسعود ازدواج  نیاسمی. پخته تر و مردونه تر شده افشیق. ودو سال شده یوارد س نمیسالمه ورامت شیوش ستیمن اآلن ب. میدار نایوآرت

تا چند وقت . ازدوج کرد شینشگاههمدا يازپسرا یکیبا  تایب. دارن کایتپل مپل خوشگل سال و دو ماهه به اسم رون ي بچه هیکرد اآلنم 

 میزندگ يتو یمشکل چیه گهیاآلن د. رانیمامان و بابامم برگشتن ا. نامزد کرد الشونیاز فام یکیبا  دامیو. شهیپسر تپل مپل م هیمامان  گهید

چون به همسرش . خواباومد تو اتاق  میمستق.اومد تو نیدر خونه باز شد ورامت. نمیزم يفرد رو نیتر خوشبخت کنمیاحساس م. ندارم

).اعتماد به نفس کاذب . (بچه هاش شیپ رهیزنش بعد م شیپ ادیعالقه داره اول م یلیخ

.سالم نفسم -نیرامت

. یخسته نباش. زمیسالم عز -

.یباش ندهیپا -نیرامت

. دمیکارامو کردم رفتم کنارش دراز کش نکهیمنم بعد از ا. دیتخت دراز کش يرو

بچه ها کجان؟ -نیرامت

. اتاق خودشون يتو -
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امروزم باهم دعوا کردن؟ -نیرامت

. شکالت ؟یسر چ یدونیم. آره -

. هنوز بچن. شنیخورده که بزرگتر بشن خوب م هی -نیرامت

. دمیزدم و صورتشو بوس يلبخند

کار چه طور بود؟ -

. خسته کننده یلیخ -نیرامت

.صورتم کیاورد نزد صورتشو

تموم شد؟ باز شارژت ؟یکنیکار م یچ -

. آره -نیرامت

. برق زیبزنش تو پر -

. شهیتو کامل م دنیشارژ من فقط با بوس -نیرامت

نه . شارژم تموم شده گهیم ادیم ی، وقت رونیب رهیکه از خونه م قهیپنج دق. کال عادتشه. لبام يتر و لباشو گذاشت رو کیاورد نزد صورتشو

مرتبه در اتاق به شدت باز شد  هیطرف کمرم که  رفتیاونم داشت دستش م کردمیم شیراهداشتم با لذت هم... میکه تازه عروس و دوماد

همونجا  لکسیر یلیخ نمیرامت. تخت يلبه  دمیمن پر. دمیو جفتمون پر دمیکش غیج هی! خاك تو سر جفتمون! اوه اوه. اومد تو نایو آرت

. کردم یخال نایسر آرت مویدق و دل. نشست

. بزن در بزن ییوارد جا ییخوایم یعه گفتم وقتصد دف -تیبا عصبان من

. خنده ریزد ز نایآرت ي افهیق دنیبا د نیرامت. شد رهیو خ نیکوچولوشو غنچه کرد و به من رامت يلبا نایآرت

. کنه یماست مال اشویخراب کار يکه چه جور نهیمامان به فکر ا. تو ایب یخواست يدفعه هرجور نیا زمینه عز -نیرامت

. تو بازوش دمیبا مشت محکم کوب. پر رو شد نیا باز

!ایشیپر رو م يدار -

. نایبرگشتم سمت آرت. برام چشمک زد نیرامت

خوشگلم؟  یداشت يکار. دلم حواسم نبود زیعز دیببخش -

. رو بوس کنم ياومده بودم صورت بابا -با بغض نایآرت

. قربون دختر گلم بشم من يا -نیرامت

. باز کرد دستاشو

. نمیبغل بابا بب ایبدو ب -نیامتر

. شد میحسود دیفهم نینگاهشون کردم که رامت يجور هی. دیو صورتشو بوس نیبغل رامت يرفت تو نایآرت

. کنهیناز م یه میریلب بگ هی) به من اشاره کرد( شونیاز ا مییخوایحاال م. کنهیچه راحت بوس م ریبگ ادیاز هووت  -نیرامت

. حالشو گرفت یاساس میدختر خوشگل گوگول جوابشو بدم که خواستم
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.شد دالیبوسش کرد تا ب نقدیاومد ا نیاملوج که مامان الال بود آلت! ییبابا -نایآرت

.شکللک درواردم هیزل زد به من منم براش  نیرامت

. بوسم کنن خوادیپسرا دلشون م يمن چه قدر خوبم که همه  نیبب -

!انه بزنمکتک جان هی نویمن برم آرت -نیرامت

چرا؟ -

 ده؟یعشق منو بوس یبه چه حق -نیرامت

. نهیمامان آرت یکه عشق جنابعال دیببخش -

. من رفتم. بخشم ینم -نیرامت

. دمیاز پشت کش رهنشویپ. بلند شد که بره يجد يجد ونهید

؟يگفتم تو چرا باور کرد يزیچ هیتو هم من  نیبش -

. شهیمن دلم آروم نم -نیرامت

!شو بابا لایخ یب -

. شهیدلم آروم م يجور هیفقط  -نیرامت

؟يچجور -

. نیآرت يبوسا هیتالف -نیرامت

اونوقت؟ يچجور! آهان -

! ينجــوریا: زد و گفت  يلبخند نیرامت

 نکهیبا ا. با دستاش محکم منو گرفته بود. من دنیآغوش خودش محکم نگه داشت و شروع کرد به بوس يتخت بلند کرد و تو ياز رو منو

من بدبخت زورم قد  یزور داشت قد خرس ، ول نیرامت. نداشت دهیتالش کردم فا یهر چ. شدمیاما داشتم خفه م کردمیحال م یلیخ

. کنهیم يآقامون به پسر خودشم حسود. ستیدست خودش که ن گهیذاتشه د. کردن افتادم که ولم کرد طبه غل نقدریآخر ا. گنجشک بود

!خودش يپسر کوچولو یوسه ، حتزنشو بب چکسیدوست نداره ه

 انیپا

  92اسفند : انتشار
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