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 .شد کردم یبه صفحش که داشت خاموش روشن م ینگاه.خوردیداشت زنگ م لمیموبا

 .بود مامانم

 :دادم جواب

 .جانم مادرم؟ سالم-

 شه؟یآدم نگران م یگ یمادر؟نم يدیجواب م رید نقدریچرا ا.سالم:مامان

 )آره جون خودم.(جونم ایشرمنده دستم بند بود رو-

 .انیم نایخالت ا نجایا ایامشب ب. ززیخب زبون نر لهیخ:مامان

 گه؟یچشم امر د-

 .باش نجایفقط قبل از اونا ا گهینه د-

 چشم.اووفففف-

 خداحافظ ــایفرحان منو منتظر نزار-

 خدانگهدار-

 تحمل کنم؟ يحاال من اون دوتا عجوج مجوج و چطور اوف

داده که که  ررریییییییمامان خانومه ما گ نیا ادیم ادمیهم من  یاز وقت.و نسترن دخترخاله هام بودن لوفرین

 ؟؟؟؟؟یچ

که ازدواج کنم  رمیبگ میتصم يروز کیمنم که کال قصد ندارم ازدواج کنم اگرم . یازدواج کن نایاز ا یکیبا  دیبا

 .جمعشون کنم ایاز تو پارت دیدوتا که با نیکنم که آدم باشه نه مثل ا یازدواج م یکیبا 

 .یازدواج کن ینس ای لویبا ن ای دیداده با ریدونه فقط گ ینم زارویچ نیهم که ا مامانم

 یمنم که کل هفته خونه خودمم ول. هستن نایشنبه خونه مامان ا5هر .خوان یاون دوتام که از خدا م ماشاالا

 .اونجا کشونهیمنو م زنهیشنبه ها مامان زنگ م5

 :در سرمو باال گرفتم يصدا با

 دییبفرما-

 .مطبم یبود منش يدیحم خانم

 .نیندار ضیمر گهیساعت زودتر برم؟ د میامروز ن تونمیمن م.مهرزاد يآقا دیببخش-

 :گفتم ددیکه من کرده بودم رنگش پر یاز اخم چارهیب
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 خوام زودتر برم یخودم هم م شه؟یچرا نم-

 کنم یمن درو قفل م نیپس شما بر-

 یهم عال یلیخ-

 رونیخواد بره ب یم نایحتما دوباره با آقاشون ا.کنهیهم م یچه ذوق نگا

 برداشتمواز مطب خارج شدم فمویک

 .خوشگلم شدم يساختمون رفتمو سواره پرادو نگیپارک يتو

 نایبرسم خونه دمامان ا 7بود خوبه  5:30به ساعتم کردم  ینگاه. خودم رفتم تا حاضر بشم يسمت خونه  ول

 .شهیم یعال

 18از . به خودم انداختم ینگاه نهییا يجلو.اومدم رونیب دمویدوش گرفتم حولمو پوش هیاول .دمیکه رس خونه

 نیبهتر.بوووووود یشگیمزاحم هم. زنگ خورد میگوش.دختر کش بود یحساب کلمیرفته بودمو ه يبدنساز یسالگ

 .دیدوستم فر

 بنال-

 ؟يبار مثل آدم جواب بد هیشد تو :دیفر

 .زرتو بزن.که باهات مثل آدم حرف بزنم یستیتو آدم ن-

 هوا بده یو خوبباشه اصال ت.بابا ریبم:دیفر

 ینه تو خوب-

 .لحظه فکتو ببند کارت دارم هی: دیفر

 گم زرتو بزن یمن که م-

 نکبت:دیفر

 حاال بگو یمرس-

 کارت داشتم؟ یاصال چ: دیفر

 .خنده ریز میحرفش جفتمون زد نیا با

 اها اها خفه شو بزار بگم: دیفر

 .يمریبگو آلزا-

 ؟یبام هست يامشب پا: دیفر
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 ا؟یبا ک-

 .گهیو بهراد د مایبا ن. من يبا عمه ها: دیفر

 :زدمو گفتم يخنده ا تک

-ok 

 اونجا باش 11ساعت : دیفر

 يشد با يصدات تکرار گهیباشه گم شو د-

 يبا. شعوریب: دیفر

 .نایا دیفر شهیپ رمیبعدم م نامیمامان ا شهیپ 11تا  گهیخوبه د. کردم قطع

برعکس خونه . نایخونه مامان ا دمیبود که رس 7ساعت  قیدق. رونیبعدم از خونه زدم ب. عطر زدم دمویپوش لباس

. داد یبهم آرامش م. دوست داشتم یلیخ نجارویا. بزرگ یبود و حساب ییالیو نایمن که تو برج بود خونه مامان ا

ساختمونم که دوبلکس . شدم یم آرومآروم . شستم یبودم لب استخر م یعصب یکه حساب یمخصوصا مواقع

 طبقه بود 2 بایتقر. بود

 .شد کمیرفتم که آقا رحمت نزد یسمت ساختمون م به

 يبود خانومشم کارا اطیخودش که عهده داره ح. کردن یم یبا ما زندگ ادمهی یرحمت و خانومش از وقت آقا

. بد نبود. وقتم دسته پخته خودشو نخوردم چیه. دمیوقت مامانمو مشغول کاره خونه ند چیه. داد یخونرو انجام م

 .تا به منو بابا دیرس یاستخرو دورش م شگاهویبه آرا شتریب یول

 ن؟یسالم آقا خوب هست:رحمت آقا

 ؟یشما خوب یحاج یمرس-

 .خانوم منتظره نییبفرما. شکر: رحمت آقا

من که زود اومدم پس . اومده بودن نایخاله ا. درو باز کرد) خانومه اقا رحمت(خانم  يزر. ساختمون رفتم سمت

 .دنیزود رس یلیخ گهید نایا

وسط . باز شد ششونیاون دوتام ن. و به دنبالش همه از جاشون پا شدن. دادم يرفتمو سالم بلند ییرایپذ داخل

 .شوهر خالمو پدرم نشستم و مشغول صحبت با اونا شدم
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. بد نبود شونمیوضع مال.بود تیکرد و اکثرا هم مامور یشرکت نفت کار م يهمون آقا شهرام تو ایخالم  شوهر

خودشو باز نشست کرده بود ومن به جاش تو  گهیالبته االن د مارستانیدر منم که پزشک بود و سهامدار بپ

 .دنبه گردش بو شهیهم. مادرمم که مثل خاله خانه دار بود. بودم مارستانیب

 :گفت لوفریصحبت بودم که ن مشغول

 ؟یبگ کیبهم تبر يخوا یفرحان نم-

 :فتمفراوان برگشتم سمتشو گ یخوشحال با

 ..پس دوماد ك تونه؟یعروس یک ؟؟؟یک ؟؟بايازدواج کرد-

 :گفت يدیحرفمو قطع کرد و با اخم شد مادرم

 فرحان مهلت بده بچم حرف بزنه-

 کرد یبا دهن باز منو نگاه م لوفرین

 :نازك کرد و گفت یبه جاش پشت چشم نسترن

 .دانشگاه قبول شده. هنوز ازدواج نکرده رینخ-

 :شد گفتم یبادم خال انگار

 داره؟ يدانشگاه قبول شدن کار یسالگ 26شده تو سن  یگفتم چ یخواست کیتبر نیخب حاال همچ-

 :گفت هیکرد روبه بق یم گایمامانم همونجور که با غضب منو ن. نگفت يزیبهم انداخت و چ ينگاه تند لوفرین

 کنه یم یفرحان شوخ-

 گفتم يمادره من؟ کامال جد هیچ یشوخ-

 .انداختن و مشغول حرف زدن شدن ینینگاهه خمشگ هیو نسترن  لوفریو ن و خاله مامان

شام زهره مار  يکه البته من به جا میشامو که خورد. خانوم گفت شام حاضره يبود که باالخره زر 9 ساعت

 .روبروم نشست قایدق لوفریخوردم چون ن

 .بود که تونستم از دسته مامان در برمو برم خونم تا لباس عوض کنم 10 ساعت

 :اس ام اس داد لوفرین دمیکه رس خونه

 )رمیگیباالخره حالتو م(

 نایبام با ا میریم دونستمیچون م. عوض کردم دیشرت جذب سف یت هیو  یشلوار راحت هیندادمو لباسمو با  یجواب

 .راحت تر بودم
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 :دیم به فرکه شدم زنگ زد حاضر

 سالم داداش-

 ؟ییکجا دیسالم فر-

 میراه افتاد میریم میما دار-

 اومدم یاوک -

 نمتیب یم_

باهاش بزرگ  یاز بچپگ.شناختمش یم.ناراحت بود يزیچ هیاز . نبود شهیهم دیفر.قطع کردم ویتعجب گوش با

 .میکرد یهم کار م شیپ مویدانشگاه بود هیتو  یحت.شده بودم

 .بودن دهیساعت بعد بام بودم بچه ها زودتر رس مین. شدم نیو سوار ماش رونیاز خونه زدم ب عیسر

 ؟یدک ياومده چطور یک نیبه به بب: بهراد

 ن؟یخووبم شماها خوب-

 آره داداش: دیفر

 میچاکره دکترمونم هست: ماین

 دیفر گفتنیه من دکتر مو بهراد ب مایکه ن یآخه مواقع. میبا تعجب نگاهش کرد ییتا3. نگفت یچیه دیفر

 يرو يها زهیافتاده با سنگ ر ياالن داشت با سر یدکتر ول میکه چرا به اون نگفت دیرسیحساب هممونو م

 .کرد یم يباز نیزم

 زد سره شونشو گفت داداش چته؟ دونهی ماین

 :بعد گفت کمیسرشو بلند کرد و  دیفر

 ادته؟یفرحان خانوم رادکو -

 :فکر کردم و گفتم کمی

 ت؟یمهتا رادك؟ منش-

 :تکون داد و گفت سرشو

 .پسره اومد دنبالش هیامروز  یول. خواستم ازش درخواست ازدواج کنم یم. ادیمن ازش خوشم م.آره همون-

 .کرد یمعموال اخم نم دیچون فر هیداد واقعا عصب ینشون م نیکرده بود و ا اخم

 ؟يدیازشون د یخاص زهیچ: بهراد
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 نه:دیفر

 کنه؟ یم حلقه دستش:ماین

 نه: دیفر

 پسره حرف عاشقونه زذ؟ نیبه ا:بهراد

 نه:دیفر

 حرفه عاشقونه زد؟ نیپسره به ا:ماین

 اوووممم نه:دیفر

 ؟يدیتو پسررو د:بهراد

 اوومم نه:دیفر

 :شدمو گفتم یدفعه عصب هی

 ه؟یاه پس دردت چ-

 :رو به من گفت ماین

 سایلحظه وا هیداداش -

 :گفت دیرو به فر بعد

 اومده دنباله دختره؟ آره؟ یکیکه امروز  نیاخمات فقط ماله ا اتویبد اخالق نهمهیاگه اشتباه نکنم ا-

 پسر بود هی:دیفر

 درسته؟؟؟. یحاال هرچ:ماین

 خب آره:دیفر

 یخجالت بکش مغز فندق کلتیاز ه کهیخب آره و زهر مار مرت:اد بهر

 تو؟ یگیم یچ:دیفر

 گه؟یم یچ نینکبت ا:ماین

 :با داد گفت بعد

 .يداد یم شنهادتویاحمق تو پ لشیفام ایداداشش بوده  دیشا شعوریخب ب-

 :تاسف براش تکون دادمو گفتم ياز رو يسر
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شعورتو از  دیاون وقت االن با. سالته 30. یمملکت نیخبر مرگت پزشک ا. کردا یقبال مغزت بهتر کار م دیفر-

 ؟يدست بد

 نه دینه شما بگک یعشق آدمو کور و خنگ م گمیم یوقت

 در اورد؟ ایخل باز نیاز ا یچه؟ بهرادم عاشق شد نامزدم کردن ک هیبه بق رهیجوگ نیبابا ا: ماین

 .من خنگ نشدم شینه خدا: بهراد

 .....که دمیفر. دختررو دوست داشت هی مامینامزد کرده بود، ن شیکه با تارا هم دانشگاه شدیم یچند ماه بهراد

 چنده؟ لویدوره زمونه عشق ک نیتو ا. باورش نداشتم یعنیبودم  يمن بودم که از عشق فرار فقط

 .من از عشقه فیتعر نیا.زهیغم انگ یلیافسانس که خ هیعشق به نظرم  اصلال

 سمت باال میراه افتاد خالصه

 ؟یگ یبهش م یک دیفر:ماین

 فردا:دیفر

 عیچه سر.جونم جرات-

 :فتکردو گ یطونیش يخنده  بهراد

 عروس خانوم فرار کنن ترسهیم: بهراد

 :و گفت دیمحکم به بازوش کوب دیفر

 ریزبونتو گاز بگ.شاالیا یالل ش: دیفر

 خنده رهیز میحرکتش همه زذ نیا از

 کاله موندا یفرحان فقط تو سرت ب:ماین

 دختر کش تر بود نیخوبه از هممونم ا:بهراد

 .کنم داداش یببند بهراد من کال با جنسه مخالف حال نم-

 :گفت طتنتیبا ش ماین

 یفیلط نیبه ا یماه نیبه ا. یخوب نیجنس مخالف به ا-

 حذف کنا یگیم يکه دار یینایزن منو از ا ياو:بهراد

 به زن کچل تو کار داره؟ یک: ماین

 .بودن یمیصم یدانشکده بودن باهم حساب هیبا تارا آشنا بود و چون تو  ماین
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 :گفت چوندویگوششو پ بهراد

 کرد یم تیبود حال نجایاگه االن ا-

 ایکشیدور زن منم خط م ماین:دیفر

 :میباهم گفت همه

 زنت؟-

 نامزد داره يزدیزار م ینه منه؟ تا االن که داشت -

 متوجه اشتباهم شدم زیخب به کمکه شما دوستانه عز:دیفر

 تا داد3لبخند پت و پهن نشون ما  هیبعد  و

 یزود از هم خداحافط میچون خسته بود میدیکه رس نییپا. میدنبالش کرد نییپاتا  مینه برداشت مینه گذاشت ماهم

 نکهیبعد از ا. زدمو رفتم باال نگیو تو پارک نیماش.دمینبود و زود رس کیتراف.سمت خونه هامون میرفت مویکرد

 .دمیخواب موزد يرو تختم با فکره امشب لب خند دمیلباسمو عوض کردم خواب

صبحانه . مارستانیرفتم ب یم دیسر با هی یول. بود لیشدم چون امروز جمعه بود مطب تعط داریب 9ساعت  صبح

. مارستانیدوش گرفتم و حاضر شدم که برم ب هی.از باشگاه برگشتم 11ساعت . خوردمو اول رفتم باشگاه يا

 .ومدیمبهم  شتریهم ب ودتر ب یهم رسم. سرکار از کت شلوار استفاده کنم يکردم برا یم یسع شهیهم

 .یو کروات مشک دیمردونه سف راهنیپ هیبا  دمیپوش یکت شلوار مشک هی پس

پرستارارو  نیهزار بار ا. يانگار وارد سالن مد شد ایشیکه وارد م مارستانیاز در ب. رفتم مارستانیسمت ب عیسر

ندونه  یکنن هر ک یو کار م انیعشوه م نیهمچ. که گوش بده هیک یول. بابا نیکن شیدعوا کردم که کمتر آرا

 .هیزیچ ییبردار لمیکنه ف یفکر م

 .میبود یهم دانشگاه. مهسا پزشک بود. ستادمیکردمو ا یاووف. دمیمهسا رو شن يرفتم که صدا یاتاقم م سمت

مهسا واسه خودش  ياما انگار! فقط دوست یول. بودم یمیبود من به عنوان دوست باهاش صم میخانوم دختر

 .ده بودتصور کر يا گهید زهیچ

 دیخوره دختر با یکنن حالم بهم م یکه خودشونو سبک م ییدخترا نیاز ا. داد یدوست شنهادیبهم پ روزید چون

 ؟یچ یعنیغرور  کمیناز داشته باشه  کمی

 فرحان؟:مهسا

 .سالم بگو کار دارم-
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 ....روزمید شنهادیراجع به پ:مهسا

 :گفتم اقیبا اشت نیکنه واسه هم یخواد معذرت خواه یکردم م فکر

 خب؟-

 :آب دهنشو قورت داد و گفت مهسا

 ه؟یخب نظرت چ:مهسا

 .معروفم تنهاش گذاشتم ياز اخما دونهیبهش بدم با  یجواب نکهیگشاد شد و بدون ا یاندازه نعلبک چشام

 .انجام دادم عیسر یلیبود که اونم خ ضایفقط سر زدن به چند تا از مر.نداشتم يادیز کاره

 .بود که من بودم یمطبشم تو همون ساختمان پزشکان. ومدیجمعه ها نم یمنته مارستانیب نیتو هم دمیفر

 .زدم دیزنگ به فر هیکه تموم شود  کارم

 سالم-

 :خواب آلود گفت يصدا با

 هووم؟ بنال: دیفر

 .هنوز؟ پاشو لنگ ظهره ینکبت خواب-

 .پاشو ظهره نیگفت یکردم اسمم ظهرس بسکه تو و مامانم م یبابا من تا بچه بودم فکر م: دیفر

 :شودم گفتم یم نیزدمو همون جور که سوار ماش يخنده ا تک

 بخواب ریبگ. چپ و چوله نباشه افتیمهتا خانومت ق شیپ يبر يخوا یبه من چه گفتم م -

 دیداد فر ياز پشت خط اومد و بعدم صدا یگورومپ يصدا هویکردم که  یقطع م داشتم

 ؟يشد یچ دیفر-

 کنه یم يآور ادی يجور نیو ا یمهم نیخب احمق آدم خبر به ا): ریتاخ یبعد از کم(دیفر

 .یدونستم تو انقدر هول یچه م: خنده گفتم با

 .مینیبیخفه هول بودنه تورم م:دیفر

 .يدیمنم د یعاشق يدیکردمو گفتم پشت گوشتو د یتخس ي خنده

 .حاال مینیبیآره م: دیفر

بعدم . خواد زنت بشه بزن یکه م يزنگ به اون بخت برگشته ا هیپاشو گمشو . یزن یزر م يادیز يدار دیفر-

 .پاتوق میبا بچه ها قرار بذاز بر
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 .گم فرحان داداش واسم دعا کنا یم. باشه:دیفر

 :کردمو گفتم يمردونه ا يخنده  نباریا. تر بود کیاز داداشم بهم نزد دیفر. شد يجوری دلم

 .فعال.دیبه تو نه بگه آقا فر تونهینم میکس. به خدا باشه دتیام. نترس یچیاداش برو از هپشتتم د-

 فعال.نمتیبیم. نوکرتم داداش:دیفر

ناهاره خوشمزه  هیراحت  الیبا خ نیاونجا نبود واسه هم یکس.نایناها رفتم خونه مامان ا. بعد قطع کردم و

 خوردمو

 .دمیاز مدت ها تو اتاقه خودم خواب بعذ

 .بهراد بود. چشامو باز کردم میزنگ گوش يصدا با

 جونم داداش؟ سالم-

 .هیخوره انقدر عصب یجواب نگرفته داره همرو م دیفر نیا. پاتوق ایسالم فرحان پاشو ب: بهراد

 .کردمو گفتم اومدم يا خنده

 .بودم نایا دیفر شیبعد پ کمی

 سالم-

 .گرم کرد شییچا وانیسرشو با ل دیفر یباهم دست دادنو جوابمو دادن ول مایو ن بهراد

 خان دیسالم عرض شد فر-

 اشاره کردم چشه؟ مایرو تخت به ن شستمیهمون جور که م. سالم تکون داد یبه معن سرشو

 :و گفت دیو که دستش بود گرفت سمت دهن فر ونیسره قل ماین

 چته بابا؟-

 .رو پس زد و با اخم نگاهش کرد مایدست ن تیبا عصبان دیفر

 :دور کرد و گفت دیخودشو از فر يبا حالت خنده دار ماین

 هیهاپو عصب-

 .خنده ریز میزد دیفر یحرف و حرکتش هممون حت نیا با

 :گفتم دیفر به

 داد؟ یجواب منف بهت

 خوام فکر کنم ینه گفت م: دیفر
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 :بهش انداختمو گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 شنهادیبهم پ يایمن منتظر بودم ب زمیعز يوا) صدامو نازك کردم(گهیبغلت م پرهیهمون موقع م ادینه پس م -

 .يبد

 شد؟ یعصب ایخوام فکر کنم  یبا ناز گفت م:ماین

 :کرد و گفت يفکر دیفر

 با ناز -

 غمت نباشه. خب پس صد در صد مثبته: بهراد

 :کرد و گفت یذوق دیفر

 واقعا؟؟-

 :زدم پس کلشو گفتم دونهی

 عاآره واق. دیخاك تو سرت فر-

 .رفت خونش یو هرک میاز هم جدا شد. میپاتوق بود نجورایا 12 تا

که از  نیرد بشم اما هم الیخیخواستم ب نیاهل دعوا نبودم واسه هم. متوجه شدم دعواس دمیچیکوچه که پ تو

 .زنن یدخترو م هیتا مرد دارن 2کنارشون گذاشتم متوجه شودم 

اجازه نداد اون  رتمیغ نگیزدم تو پارک نویکه ماش نیما هما. باشه یخونوادگ دیگفتم خب به من چه شا اول

 .دمیسمت کوچه دو. ول کنم ابونیوسط خ يدخترو همون جور

 نیکنارش رو زم عیسر.اونام در حال فرار بودن نویافتاده بود رو زم هوشیکوچه که شدم اون دختره ب داخل

 .نشستم

 .بغلش کردم و سمت خونم رفتم. بود هوشیب یول. پس زندس. زد یهنوز م. گرفت نبضشو

بال  نیباشه که ا ابونیخ نیوسط ا دیبا یواسه چ فهممیکرد آخه؟نم یکار م یچ ابونیتو خ یدختر نصفه شب نیا

 اد؟یسرش ب

 نشیمعا دیاول با. آوردم لمویرو کاناپه گذاشتمش و خودم رفتم وسا. سبک بود و راحت بردمش تو خونه يادیز

برسه  ریاگه د دمیترس. تمام صورتش پره خون بود. مارستانیب بردمشیچطوره بعد محالش  نمیکردم ب یم

 .حالش بد شه مارستانیب
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 نییپا دمویکردم دوباره در آغوشش کش زیصورتشو تم یفقط کم نیواسه هم. ترسوندیمنو م نیبود و ا هوشیب

 رفتم

اونجا با کمک چندتا از پرستارا که تو محوطه . خودم مارستانیعقب خوابوندمش و راه افتادم سمت ب یصندل

. بود شیکل کینزد. کنار پهلوش شدم یقیعم دگهیرو تخت که خوابوندمش متوجه بر. اورژانس مشیبودن برد

 .وحشت کردم

 .فتهیامشب ش دونستمیبود و م هیمتخصص کل يدکتر نور. رو خبر کنن ياز پرستارا خواستم دکتر نور عیسر

 .کردن دختره بودم که دکتر اومد یبازرس مشغول

 سالم دکتر-

 شده؟؟ یچ. سالم پسرم:ينور دکتر

 .کردم دایخونم پ يخانوم و تو کوچه جلو نیبودم ا رونیمن ب.دونمیراستش نم-

 :کرد گفت یم نهیهمون جور که دختررو معا دکتر

 کرد؟یم کاریچ ابونیوقت شب تو خ نیا-

 .اومد شیسوال واسه خودمم پ نیا-

 .تکون داد و دوباره مشغول شد يسر یعصب

 شده؟ یدکتر چ-

 .ستیچاقوام ن يجا. بوده قیضربه عم. چپش هیکل. دهید بیآس شیکل-

 .نه شیاما متوجه کل.متوجه شودم نیبله ا-

 :بود با عشوه گفت ستادهیکه کنارمون ا يپرستار

 ...متوجهه بـ دمیوا دکتر مهرزاذ خب شما تخصصتون مغز و اعصابه نبا-

 .که بهش انداختم باعث شد دهنش بسته شه و انقدر فک نزنه ینیخشمگ اههنگ

 .هیدر چه وضعت شیکل میکه بفهم. بره اسکن دیبا:ينور دکتر

 .کرد يسرمم وصل کرده بودن ناله ا هیواسش تکون دادم دختره که حاال بهش  يسر

 ؟يدار ؟دردیخوب-

 د..ر...د....ا-

 .میهمراهش رفت يخودمم با دکتر نور. ببرنش اسکن یدستور دادم اورژانس عیحرف بزنه سر تونستینم
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عمل  دیچپش نابود شده بود و با هیکل. حدس دکتر درست بود. بعد جواب اسکن حاضر شد قهیدق 20 حدود

 .شدیم

کرده  يکار نکهیخودشم رفت که حاضر بشه منم به خاطر ا. اتاق عمل و حاضر کنن. دستور داد ينور دکتر

 .دیساعت طول کش 2عملش . شم لباس عوض کردمو با دکتر به اتاق عمل رفتمبا

خونه  گهیدادم د حیبودم ترج یم مارستانیتو ب دیچون صبح با. بود هوشیهنوز ب یول. بخش منتقلش کردن به

 .دختره برگشتم شیپ. و تنم کردم مارستانیپس روپوش ب. نرم

 هیافتاد که حاال مجبور باشه با  یاتفاق براش نم نیا رونیبود ب ومدهیبودم اگه اون موقع شب از خونش ن یعصب

 .کنه یزندگ هیکل

تا اونا . شنیبه درك که نگران م. افتادم که تو خونه جا مونده بود حتما تا االن خانوادش نگران شدن فشیک ادی

 .رونیاز خونه نزنه ب یباشن حواسشون به دخترشون باشه که نصفه شب

بود دختره  5ساعت . دمیناله از جام پر يبا صدا. باال سره دختره خوابم برد یخسته بودم که رو صندل يقدر به

 .حتما درد داره. کرد یداشت ناله م یچشاش بسته بود ول

 خانوم؟-

 یییااا....دارم...درد....ااا-

شک  هویتو تنشو بدنش کردم تا ذره ذره بره  قیخودم تو سرمش تزر. رفتمو از پرستاره مسکن خواستم رونیب

 .نشه

 ؟یچ یعنیکردن  یزندگ هیکل هیبا  شدیم میحال ینبود ول نیا تخصصم

به دختره نگاه . خوابم نبرد گهیخودم د. خوابه میمنظم نفساش فهم يکم کم ناله هاش قطع شد و از صدا دختره

 یحت. خوشگل بود ادیز یلیبگم خ تونمیبه جرات م. قشنگ بود ینداشت ول یعمل نکهیصورتش با ا بیکردم ترک

کوچولو و سر  ینیب. به اندازه و خوشگل يلبا. بازم قشنگ بود یول. کنار چشمش کبود بود و لبش پاره نکهیبا ا

همونجو که به چشماش زل زده . هیچه رنگ یبگ شدیچون بسته بود نم یخوش حالت بود ول یلیچشماش خ. باال

 .چشماش آروم آروم باز شد.بودم حس کردم پلکش تکون خورد

 .با تعجب دورشو نگاه کرد کمی

 ؟يدرد ندار ؟يبهتر. سالم-

 :گفت یآروم يبه من کرد و با صدا ینگاه
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 مارستانم؟یمن ب-

 بله-

 چم شده؟-

 .حالش بد شه دمینه ترس ایبهش بگم  دونستمینم

 :مگفت نیهم واسه

 .نگران نباش ستین یخاص زهیچ-

 قتویپس چرا درد دارم؟ بگو حق-

 :من من گفتم یکم با

 ....زهیچ....ااامممم.....سمت چپتو هیکل-

 از دست دادم؟-

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 .باشه دهید بیآس میکل دیمحکم کرد تو پهلوم حدس زدم با شرویش ي کهیت یوقت-

 :کنترل کنمو گفتم مویکنجکاو نتونستم

 بودن؟ یاونا ک ؟يکردیم کاریچ رونیاون وقت شب ب-

 :گفت عیسر یهول شود ول یکردم کم حس

 .رونیباهاش دعوام شد و از خونه زدم ب.کنمیم یخب من خونه دوستم زندگ-

حال و روزم .... نکردنو يبذارم ببرنش اونام نامرد تونستمیبود نم فمیتو ک میبزنن همه چ فمویک خواستنیم اونام

 ....نیشد ا

 ؟؟؟یپس خانوادت چ ؟؟یچ یعنی-

 .دیانقدر سوال ازش پرس دیحالش بده نبا یضیمر یوقت یبفهم دیپس با يفکر کنم دکتر-

دستت درد  يبزنم داغونش کنم جا. زنهیحرف م یشکل نیکه با من ا هیدختره فکر کرده ک. منقبض شد فکم

 .نکنشه بچه پررو

 .استراحت کن. یاوک-

 یفقط چند نفر مرخص. انداختم ضایبه پرونده مر ینگاه. اومدم و سمت اتاق خودم رفتم رونیار اتاق ب خودمم

 ستیدل تو دلشون ن دونستمیچون م. دادمیکارهام انجام م يقبل از همه  ضامویمر صیکاره ترخ شهیهم. داشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١٧ 

پرستار رفتم  هیص و آماده کردمو با یترخ يبرگه ها. کارو انجام دادم نیامروزم هم. که زودتر برن خونشون

 .ضامیسراغ مر

 :بهم گفت یبهش گفتم عمو جون امروز مرخص یناز بود که وقت یلیدختر بچه خ هی شونیکی

 بوستون کنم؟ شهیعمو جون م یمرس-

 .واسش ضعف رفت دلم

 یول. لحظه ام از بغلم تکونش ندادم هیسارا کوچولو تموم بشه  صیترخ يکارا یتا وقت. دختر بچه ها بودم عاشقه

 .خب زود رفت

 يمتاسفانه تومور سرش اونقدر یناز ول یلیدختر بچه کوچولو و خ هیاونم . حالم گرفته شد. افتادم بایفر ادی

... و ووردیطاقت ن فشیعمل بدن ضع نیآخر ریبراش بکنم و ز يکار چیکرده بود که نتونستم ه شرفتیپ

 بایفر ادی یوقت شهیهم. دسال به من قرضش دا4فرشته بود که خدا فقط  هی بایگفت فر یم شهیمامانش هم

 .بود همه عاشقش شده بودن نجایکه ا یبود و تو اون چند وقت یزبون نیریش يبچه . ومدیاشکم در م وفتادمیم

. مونده بودن ضامیهنوز چندتا از مر یول. سر به اون دختره بزنم هیگرفتم  میتصم. قهوه خوردم هیاتاقم رفتمو  تو

 .الزم داشتن نهیتاشون تازه عمل شده بودنو معا 2

پررو مهلت نداد اسمشو  ينگاه تروخدا دختره . که اون دختره بود یکه تموم شود از همونجا رفتم بخش کارم

حرف بزنه اون  یشکل نیکس تا حاال جرات نکرده با من ا چیه. رمیاگه حال تورو نگ ستمیمن فرحان ن. بپرسم

 .سایواحاال  رمیمن از تو بگ یحال هی کنهیم عیمنو ضا دهیدختره نرس نیت اوق

 .کردیو نگاه م رونیداشت از پنجره ب دارهیاتاق که شدم متوجه شدم ب داخل

 اهممم سالم-

 اهیاز شبم س اهیس اهیس. داره ییعجب چشما. شهیخنده چه خوشگل م یاااا نگا م. زد يلبخند. کرد گامین برگشت

 .شماشتر بود چ

 ریصبح بخ.سالم-

 ن؟یاخم گفتم بهتر با

 :با لبخند گفت دوباره

 .دمیجواب م دیبپرس دیدار یهر سوال خوامیبابت صبح معذرت م.ممنون-

 :تر کردمو گفتم دیشد اخممو
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 بره ادتونیخواستم درد .ندارم یسوال-

 .دیلبخند رو لبش ماس. نهیسزاش هم یکن عیمنو ضا آها

 :گفت یبعد دوباره با تبسم کمی یول

 گمیخب اشکال نداره خودم م-

 که نگران نشن رمیکه من باهاشون تماس بگ نیشماره از خانواده بد هیفقط .ستین یاجیاحت-

 :گفت یپر از بغض يبا صدا. نیغمگ یلیخ. شد نیغمگ چهرش

 .من خانواده ندارم-

 شمیمتوجه نم-

 :و آهسته پاك کرد و با بغض گفت دیرو گونش چک یاشک قطره

 .مادم هم آلمان هستن. پدرم فوت شدن-

 خب خواهر برادر؟-

 ییدختره جا نیا یعنیناراحت شدم . گونه هاش روان بودن و پاك کرد يتکون داد و اشکاشو که حاال رو يسر

 نداشت که بره؟

 اون حتما نگرانتونه ؟یچ نیکردیم یخب همون دوستتون که باهاش زندگ-

 :گفت. وجودمو آتش زد شیکرد که تلخ یتلخ ي خنده

 ستیکس نگران من ن چیه. بودم ششیمدت پ نیگفت خسته شده که ا.رونیاون خودش منو انداخت ب-

 راحت التونیخ

 ..خـ-

 :گفتم شدمیهمون طور که از در خارج م. کردن جمیبزنم که پ یحرف خواستم

 .گردمیاستراحت کن برم-

بهش  نمیحالم خوب بود که حال ا یلیخ. ادیتشنج کرده بود از درد ز ضامیاز مر یکی .بعد از در خارج شدم و

 يبا لحن تند دمیاومدم که مهسا رو د رونیخسته از اتاق اون ب. میآرومش کن میتا تونست دیطول کش. اضافه شد

 :بهش گفتم

 یشیاخراج م يادامه بد ياگه بخوا-

 .نازك کرد و رفت یچشم پشت
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 .بپرسم رهیم ادمیاسمشو  یاه ه.دختره برگشتم شیپ

 :گفتم یکه باال سرش بود شدم با نگران ياتاق که رفتم متوجه پرستار تو

 ؟يشده خانوم عسگر يزیچ-

 .حالشون بد شد براشون مسکن زدم: يعسگر خانوم

 .نیچرا صدام نکرد-

 کمک گرفتم شونیاز ا شدنیداشتن رد م ينور يآقا: يعسگر خانوم

 نوز بودن؟مگه ه-

 .فردا مرخص شن توننیگفتن بهتون بگم م. رفتنیداشتن م: يعسگر خانوم

 .رونیواسش تکون دادم و اونم رفت ب يسر

 نیهم تونمینم گرفتم؟یکمک م یاز ک کردم؟یم کاریچ دیبا. بود دهیپر کمیرنگش . سرش نشسته بودم باال

 یچه خاک ؟یبود ببرمش خونم؟ اگه دزد بود چ یکار درست یعنی یول. ادیدلم نم. ولش کنم به امون خدا يجور

ثواب  خوامیخداجون من فقط م. کردمیم سکیر دیبا. گناه داشت. بکنم تونستمینم گمیکاره د یبه سرم کنم؟ ول

 .یکنما کبابم نکن

 دیشا. کرد شهیکار م یچ نمیمدت اونجا باشه تا بب هی. گرفتم ببرمش خونه خودم میخدا توکل کردم و تصم به

 يفکرا بودم که صدا نیتو هم. کار بود نیبهتر نیآره ا. مامانش که آلمانه شیش که بهتر شد بفرستمش پحال

 .بود دیبرگشتم، فر. در اومد

 :دیاومد و آهسته پرس کنارم

 ه؟یک نیا-

 :آهسته جواب دادم منم

 کنمیم فیواست تعر رونیب میبر-

 .میاومد رونیاز اتاقش ب دیفر با

 ه؟یک نیشده؟ ا یچ:دیفر

 ؟یکنیم کاریچ نجایاول بگو تو ا-

 :تا پشا سرش باز شد و گفت ششین

 .مهتا جواب داد-
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 ؟یبله رو گرفت-

 :بازش گفت گفت شیهمون ن با

 .اوهوم-

 .میشام افتاد هیپس -

 گذاشتم؟ يقرار نیهمچ یمن ک-

 .خان سیبابا خس مینکبت نخواست-

 .نمیکن ب فیحاال تعر.باشه ییحاال چون تو-

 .کردم فیحرفامون براش تعر يتا همه  شبیاز همون د ماجرارو

 خودم يببرمش خونه  خوامیم دیفر-

 :برق گرفته ها گفت مثل

 ؟یچ -

 مایمارستانیدرد چته؟ آروم تر ب-

 .ادیداد ادم در م یزنیم یحرف هیآخه -

 ؟هیهوم؟ نظرت چ رم؟یازش بگ مارستانمیپول ب يخوایم ابون؟یچه کنم؟ ولش کنم تو خ یگیپس م-

 ؟یبهش اعتماد کن يخوایم يآخه چجور:دیفر

 .گهید سکهیر-

 نداره؟ گهید يجا یعنی:دیفر

 گهینه د-

 .میحاال بهوش که اومد صدام کن باهاش حرف بزن:دیفر

 .مارستانیچرت بخوابم که بعدش برگردم ب هیخونه  رمیخستم م. رمیامروز مطب نم گهیمن د. یاوک-

 بهت شام بدم؟ یپس ک. داداش یاوک-

 :کردمو گفتم يا خنده

 ؟يخواستگار يریم یک. ارهیحاال وقت بس-

 .آخر هفته شاالیشه ا فیکارا اگه رد نجوریکه زنگ بزنن و از ا زنمیحرف م نایامشب با مامان ا:دیفر

 داداش یخوش بخت بش شاالیا.باشه-
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 نوبت تو شاالیا-

 !فعال. خونه رمیمن م.گهینکن د نینفر-

 .برو به سالمت. کردم به جونتدعا . که خره ستین نینفر-

بعدم از . شد خبرم کنه داریتا بگم اگه دختره ب يخانوم عسگر شیکردم و رفتم پ یخنده ازش خداحافظ با

 .رونیزدم ب مارستانیب

 .زنگ به خونمون زدم تا ناهار برم اونجا هی

 .الو؟ سالم-

 نجا؟یا ياینم ؟یسالم پسرم خوب: خانوم يزر

 ستن؟یکه اونجا ن نایخانوم خالم ا يفقط زر.امیم-

 :و گفت دیخانوم غش غش خند يزر

 .میناهار منتظرت. اینه پسرم ب-

 مامان کجاست؟. رو چشم-

 حمامه. خونس. بال باشه مادر یچشمت ب-

 .خانوم يپس من اومدم زر. باشه-

 خداحافظ.پسرم مواظب خودت باش ایب-

 خداحافظ-

اما . اون منو بزرگ کرده. اون مادرمه ییجورای.ست نداشته باشم کمتر ندارماز مامانم دو شتریخانوم و اگه ب يزر

 .البته رمیفاکتور بگ نارویخب مامان خودمم عاشقشم اگه خالم ا

 .دادیآقا رحمت دم در بود داشت باغچه هارو آب م. بعد اونجا بودم کمی. ر فتم نایخونه مامان ا سمت

 میما چاکر شمام هست. سالم آقا رحمت گل-

 :و لحن مهربونش گفت شیشگیبلند کرد و با همون لبخند هم سرشو

 .هیچه حرف نیا يشما تاج سر.سالم پسرم-

 .ناهار میبر ایباغچه ها ب نیدل بکن از ا. یحاج يشما سرور -

 .امیچشم پسرم شما برو منم االن م-

 کمک؟ سمیوا-
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 .چشمات سرخ سرخن. ينه گل پسر برو تو که معلومه خسته ا -

 .ایچشم پس شمام زود ب-

 خانوم به استقبالم اومد يزر شهیمثل هم. راه افتادم سمت ساختمان و

 تو ایسالم پسرم ب-

 سالم-

 بابا و مامان مشغول صحبت بودن. شدم وارد

 دلم يزایسالم بر عز-

 مامان جان؟ یخوب. سالم:مامان

 ؟یقربونت برم مادرم خوبم شما خوب-

 يسالم آقا فرحان راه گم کرد: بابا

 :و نشستم گفتم دمیجفتشونو بوس نکهیاز ا بعد

 بودم مارستانیاالن ب نیتا هم شبیبه خدا از د-

 چرا مادر؟:مامان

 .داشتم مامان جان ضیمر-

 ياز چشمات معلومه چقدر خسته ا:بابا

 :رو به مامان ادامه داد بعد

 بره استراحت کنه بچه بخوره نیخانوم بگو ناهارو آماده کنن ا-

 خانوم رفت يزر شیاز جاش بلند شد و پ مامان

 خوبه؟ یهمه چ مارستان؟یچه خبر از ب: بابا

 بهتون بگم دیبا ویزیچ هیفقط بابا . یاوک یآره همه چ-

 بگو بابا جون:بابا

بهم کمک کرده  شهیکه گرفتم بابا هم یمیاز تصم یکردم حت فیبابا تعر ياون دختررو کامل برا هیقض

 :تو فکر بود گفت یصحبتام تموم شد بابا که حاال حساب نکهیبعد از ا. کرده مییراهنما

 یول نجایا ارشیب گفتمیترس نداشتم م ایاگه از رو. رهیگیخدا قهرش م. نداره یسرپناه. ولش کرد شهینم-

 .جوشه ریکه چقدر د شیشناسیم
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 خونه خودم برمشیم-

 تا اون راحت باشه نجایا يایب شتریب کن یخودتم سع. بهتره نیا-

 .بدم که مامان صدامون کرد یجواب خواستم

 حاضره نیایب ر؟یفرحان؟ ام-

 .کمم نخوردمااا نیخوردم البته همچ یچ دمیانقدر خسته بودم نفهم زیسرم میبابا رفت با

 .به بالش خوابم برد دهیسرم نرس دمیاز ناهار لباسامو عوض کردمو تو اتاقو خواب بعد

 خودم بهشون زنگ زدم. نداشتم مارستانیاز ب يخبر چیشدم ه داریاز خواب ب 4 ساعت

 دییبفرما...مارستانیب.سالم-

 جانم امرتون؟ ن؟ییدکتر شما يوا.سالم مهرزادم-

 آوردم حالشون چطوره؟ شبیکه د یضیمر نمیبب خواستمیم-

 ؟102اتاق  ضیمر-

 بله-

 یچند لحظه گوش-

 :گفت قهیز چند دقا بعد

 حالشون کامال خوبه. ناهارم خوردن. خوبن-

 خداحافظ. خوبه پس اگه حاش بد شد به من خبر بده-

 چشم دکتر خداحافظ-

 .نییپاشدم دست و صورتمو شستم و رفتم پا. راحت شد المیکه کردم خ قطع

 ؟ياالن شارژ ؟يدیخوب خواب: بابا

 ؟یهست. میکن يدست تخته باز هیبابا دلم تنگ شده . کامال-

 هستم بابا جون:بابا

 :با ذوق گفت مامان

 مامان یینجایفرحان چه خوبه ا-

 :و گفتم دمیمامانو بوس ارمویجام پاشده بودم که برم تخته ب از

 .من نوکرتم هستم مامان قشنگم-
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 جا نیهم نیایب نیکه ازدواج کرد لوفرهیبا ن گمیم-

 .مامان دوباره شروع نکن-

 .ادینم رتیبهتر گ لوفریاز ن. گفتمن يزیوااا منکه چ-

باهام  کمیبعدم . که همشم بابا برد میکرد يچند دست با بابا تخته باز. ارمیتکون دادمو رفتم تا تختمونو ب يسر

بهتون شام  میبر میبگو قرار بذار ياس ام اس داد اگه خونه ا دیبود که فر 7ساعت . حرف زد مارستانیراجع ب

 .بدم

 :دادم جواب

 )گمیمن بهشون م. شاه دامادخونم (

 :داد

 )پس خبر از تو. دمت گرم داداش(

 زنگ زدم دیبه فر.دادن یاون دوتام اوک. خبر دادم مایبابا اجازه گرفتمو بلند شدم به بهراد و ن از

 پاتوق 9حله  دیفر.سالم-

 نمتیبیم. باشه داداش:دیفر

 فعال-

 !راه افتادم سمت پاتوق. کردم یخداحافط نایاز مامان ا نکهیبعد از ا. تو اتاقم حاضر شدم رفتم

 انوشیرفتم داخل مشغول حرف زدن با ک. دمید نشویماش. بود دهیرس دمیخود فر. دمیبود که رس 9 قایدق ساعت

 .میباهم آشنا شد میبود صاحب اونجا و ماهام از بس که رفته بود

 ا؟یداش ک يچطور. به سالم شاه داماد-

 سالم داداش نوکرتم:دیفر

 ؟يریزن بگ يخوایزن گرفت تو نم میریکبیا دیفر نیبابا ا ؟يقربانت تو چطور:نوشایک

 :کردمو گفتم يا خنده

 .رمیخودمم چشم م شونیبفرستم سر خونه زندگ نارویا. هنوز مونده ماین-

 .داشتم) پسرش( نویمن همسن تو بودم آرم. اایشیم ریپ يدار. سالت شد 30بابا پسر :انوشیک

 .میکنیم يفکر هیچشم داداش ماهم -

 :گفت نطنتیبا ش انوشیک
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 ذره دورتو نگاه کن هی. که خوادیفکر نم-

 .برگشتم نگاه کردم. با چشماش ته سالن نشونم داد و

کردم سرمو  یاخم. دادنیدوتاشونم داشتن به من آمار م کردنیدختر نشسته بودن و داشتم مارو نگاه م پیاک هی

 :و گفتم ایبرگردودندم سمت ک

 کرد داداش؟ یزندگ شهیمگه م انیبا ا-

 .کنه دایپ یزن زندگ دیآدم با. ادهیکه ز نایاز ا.ایآره داش ک:دیفر

 :باز ادامه داد شیبا ن بعد

 من يمثل مهتا-

 میهمه با سالم کرد. اومدن مامیهمون موقع بهراد و ن. دنیبه مسخره کردنش و خند میشروع کرد ایو ک من

 .سفارش گرفت و رفت هی انوشمیک. مینشست

رشته  رییبه خاطر تغ رستانیاما از دب. میجا رفته بود هیو مدرسه  میمحل بزرگ شده بود هیتو  یتا از بچگ4 ما

تو دانشگاهم . وقت قطع نشد چیاما ارتباطمون ه. يرفتن معمار مایبهراد و ن یتجرب میرفت دیمنو فر. میجدا شد

 .زدن که خداروشکر کارشون گرفته یشرکت مهندس هیباهم  مایاالنم بهراد و ن. میکه باز جدا بود

 چطوره؟ یبهراد کار کاسب-

 شهیاما به مرور بهتر م میفتادیالبته هنوز جا ن.خوبه داداش:بهراد

 چه خبرا؟تارا خوبه؟.شاالیا-

 گفتم جمع پسرونس امیب خوامیداده بود امشب م ریگ.اونم خوبه:بهراد

 .اوردیعروس خانومشو م) اشاره کردم دیبه فر( نمیا فتگیم نیبه نگ مامین.شیاوردیخب م-

 دنیها خند بچه

 گهید ریخب زن بگ القوزی ؟يکردیکار م یوسط چ نیاون وقت تو ا:ماین

که به من  يخان تو خودت اصال زن دار ماین. تروخدا نیول کن نایداد ریبابا مامانم کم بود شماهام گ يا-

 ؟یگیم

وگرنه .ستین ياز عقد خبر نیداده تا خونه نداشته باش ریباباش گ.شیرفتم خاستگار شیهفته پ2من  شعوریب:ماین

 .شهیآماده م شاالیمنم ا يخونه .که خونده شده غهیص

 :سرمو خاروندمو گفتم یمسخرگ به
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 .ترشمیواقعا دارم م نکهیبچه ها مثل ا-

 .خندمون به هوا رفت کیشل

 .طرز صحبت کردنت نیفرحان با ا يریبم:دیفر

 بهراد نکبت که عقدم کرده نیا. اال من نیهمتون زن گرفت.گهید گمیم تیخوب را ا-

 ؟یکنیم کاریا به من چ:بهراد

 قهقهمون بود که باال رفت يبعد دوباره صدا. مینگاش کرد کمیحرف بهراد اول  نیا با

 :وسط خندهاش گفت ماین

 ؟یکجا بگ ویچ یستیهنوز بلد ن.بپا شست پات نره تو چشت..راد..به-

 .میدیهممون خند دوباره

 یزودتر از بچا ها خداحافظ. فتهیبراش ب یاتفاق هیدختره  نیا دمیدلم شور افتاد ترس هویمن  میکه خورد شامو

 .رفتم مارستانیکردمو سمت ب

شلوار کتون  هی. کردم پمیبه ت ینگاه. از پرستارا چشماشون برق زد یکه رفتم متوجه شدم بعض مارستانیب داخل

خب . کامال تو چشم بود کلمیجذب که آستاناشم تا آرنج باال داده بودمو ه دیمردونه سف زیبل هیبود با  کرم پام

 .بودن دهیند ينطوریتاحاال من و ا. حق داشتن طفلکا

 در زدم. و را افتادم سمت اتاق دختره هیکردم که فکر نکنن خبر اخم

 دییبفرما:دختره

 :زد و گفت يلبخند دیشدم من و که د وارد

 سالم دکتر-

 .فرحان مهرزاد.مهرزاد هستم.سالم-

 .منم کرشمه راد هستم. خوش بختم-

 .تو وجودم پر شد ییحس شاد هی دمیباالخره اسمشو فهم نکهیا از

 باهاتون صحبت کنم خواستمیم.نیداریخوبه که ب.خوش بختم-

 :تند گفتم.جمع شداما بهش فشار اومد و صورتش از زور درد  ندیکرد صاف بش یسع کرشمه

 .هات ممکنه باز بشه هیبخ.ياریبه خودت فشار ب دیراحت باش نبا-

 :اشاره کرد گفت یزد و به صندل يلبخند
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 .نینیپس شمام بش-

 کنارش و شروع کردم نشستم

 درسته؟ نیندار یزندگ يبرا ییجا دمیکه من از صحبتاتون متوجه شدم فهم ییتا جا-

 :شد و با بغض گفت نیغمگ صورتش

 بله-

 ؟يکجا بر يخوایم. یشیمرخص م نجایخب فردا از ا-

 .دونمینم-

 ؟يبر یخواستیم ییجا ياومد رونیاونشب که از خونه دوستت ب-

 .نداشتم یینه جا. کرد رونیاون منو ب رونیب ومدمیمن ن-

 کنه؟ رونتیب یپس چرا گذاشت-

 خورهیمن از التماس کردن حالم بهم م کردم؟یم کاریچ-

 منه هیکردم اخالقش شب فکر

 .بهت ندارم يراحت باشه من کار التیگرفتم ببرمت خونه خودم از بابت منم خ میخوبه من تصم-

 :خجالت گفت با

 نه ایبهتون برگردونم  نجارویا نهیپول دارم که بتونم هز ياونقدر دونمینم یمن حت. هیچه حرف نیا-

 خواستم؟ یمن از تو پول-

 .انداخت ریز سرشو

 .ابونیولت کنم تو خ يطور نیهم دهیاجازه نم رتمیدختر خوب من غ نیبب-

 .زدیبرق م اهشیس يباال گرفت اشک تو چشماش جمع شد بوده چشما سرشو

خودمو  يچشما یرنگ طوس تونستمیشفاش بود که راحت م يچشماش اونقدر.زده بود تو چشمام زل

 .کردیچشماش آدمو الل م.نمیبب

 :وادامه دادم میازش دزد نگاهمو

 یتونیاونجا م. خونه خودم مونهیپس م. باهات بشه يچه رفتار دومیببرمت چون نم تونمیهم نم نایخونه مامانم ا-

پس . مونمیم نایاز شبام خونه مامانم ا یبعض ستمین 8من صبح تا ساعت . فکر کن خونه خودته یراحت باش

 راحت باشه التیخ
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 ....قبول کـ تونمیاما من نم-

 :حرفشو ادامه بده و گفتم تمنذاش

 مامانت شیآلمان پ فرستمتیکه حالت بهتر شه م کمی. رو حرفم حرف بزنه یدوست ندارم کس-

 :وحشت گفت با

 .رونیب رمینه نه تروخدا حالم بهتر بشه خودم از خونت م-

 :کردم و گفتم تعجب

انجام بدمو  صتویترخ يدنبالت که کارا امیفردا صبح زود م.االن استراحت کن. فرستمتینم ییباشه باشه جا-

 خوبه؟. ببرمت خونم

 :زد و گفت يلبخند دوباره

 .ممنونم-

 :برم که صدام زد رونیتکون دادم و از جام بلند شدم خواستم از در ب يسر

 دکتر مهرزاد؟: کرشمه

 بله؟: برگشتم

 زیممنونم بابت همه چ:کرشمه

 فعالاستراحت کن . نکردم يمن که کار. کنمیخواهش م-

 .به قصد خونم ترك کردم مارستانویب عیپس سر کردم،یم زیخونرو تم کمی دیبا. اومدم رونیاتاقش ب از

 دمم گرم.ییبودمش خدا دهیند زیبه خونه انداختم تاحاال انقدر تم ینگاه

دختر  نیگذاشتم تو اتاقش ا فشمیک.که تختم داشت واسه کرشمه اماده کردم شویکیتا اتاق داشت که 3 خونم

 .بهیعج شیواال همه چ دونمیلباس نداره؟ چه م

بود که تازه از  10ساعت . خسته بودمو صبح خواب موندم یلیخ. دمیلباسمو عوض کردمو تو اتاقم خواب خودمم

کرشمه  يست کامل برا هی. دوستم که لباس زنونه داشت کیسر رفتم بوت هیاول . اومدم رونیدره خونه ب

 .دخودشم که پاره بو يلباسا.خونه ارمشیب شدیکه نم مارستانیبا لباس ب. گرفتم

امروز چون . مارستانیدست لباس گرفتم و خودمو رسوندم ب هیکه من دادم  یبیتقر يو اندازه ها دیکمک نو با

 .بهتر بود هیاز بق نیو صدا کردم باز ا يخانوم عسکر. همه تعجب کرده بودن مارستانیب امیالزم نبود ب

 هستن؟ يدکتر نور. سالم-
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 هستن 102اتاق  ضیبله باال سر مر:يعسکر خانوم

 ممنون-

 .کردیامضا م صشویداشت برگه ترخ يدکتر نور.رسوندم اتاق کرشمه خودمو

 سالم دکتر-

 سالم پزشک جوان خوابآلو-

 شد دکتر ریشرمنده د-

 شیببر یتونیم. کارشون تموم شده شونمیا.نداره یاشکال-

 .جبران کنم شاالیممنونم دکتر ا-

 :به شونم زد و گفت یدست رونیب رفتیکه داشت از در م همونجور

 ریجناب مد. حرفارو نزن نیا-

 نیدکتر تروخدا خجالت ند يوا-

 .رفت رونیبا خنده از اتاق ب دکتر

 سالم:کرشمه

 .عملش بود يجا يدستشم رو هیکردم نشسته بود رو تخت  نگاهش

 ؟يدرد دار ای؟یخوب-

 نه خوبم-

 باشه زتیبپوش فقط خدا کنه سا نارویا ایبخوبه -

 دکتر؟ نیدیچرا زحمت کش-

 رونیب رمیمن م.خودتم که پاره بود انداختمشون دور يلباسا يایب شدیکه نم مارستانیلباس ب ؟بایچه زحمت-

 .صدام کن يدیپوش

 .اومدم رونیدر ب از

 .رفتم تو. بعد صدام زد یکمی

 اندازته؟-

 :خجالت گفت با

 .يبخر یگرون نیالزم نبود لباس مارك به ا. هیبازم عال یول. گشاده کمیخوبه -
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 ؟یشناسیمگه م-

 :زد گفت ینیغمگ لبخند

 .مارك بود نیکه پاره شدم از هم ییاون لباسا. دمیپوشیمارکو م نیمن فقط هم يروز هی. آره-

 نهیدختر اومده که انقدر غمگ نیبه سره ا یبدونم چ خواستیدلم م بیعج

 ات خونه دوستته؟االن لباس-

 .که اونجا بودم ازم گرفت یمدت نینه اونارو به عنوان پول ا: کرشمه

 .شک دارم دوستت بوده باشه-

 :تکون داد و گفت يسر

 .دوست بود نیبهتر. خوب بود میوضع مال یتا وقت-

 :گفتم نیچون بغض کرده بود واسه هم کنهیم هیاالن دوباره گر دمید

 میپاشو بر گهیخب د-

 میبر-

 ؟يخوایکمک م-

 تونمینه نه م -

 :بازو بردم جلوشو گفتم رهیداره با درد راه م یلیخ دمید. میاومد رونیآروم باهم از اتاق ب آروم

 بده به من تویتک-

 .داد بهم هیبهم کرد و تک ینگاه

قعا حق وا گهیمورد د نیتو ا. دمیشنیپچ پچ پرستارا و دکترارو م رونیب میرفتیم مارستانیجور که از ب همون

 .بود دهیند يتاحاال منو با دختر یداشتن کس

 .شد نیبا کمک من سوار ماش کرشمه

 :گفتم نیماش تو

 خونه؟ ای يناهار بخور يتو رستوران راحت تر-

 :خجالت گفت با

 .تو خونه راحت تر باشم کنمیفکر م دیببخش-

 ؟يخوریم یچ. یاوک-
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 ؟يندار یفرق-

 ؟يجوجه دوست دار-

 .چقد کم حرفه نیا يوا.تکون داد سرشو

 گرفتمیازش غذا م شهیکه هم یکنار رستوران.بود هنوز واسه مطب رفتم وقت داشتم 12. به ساعت کردم ینگاه

 :گفتم میدیتو کوچه که رس. غذارو که گرفتم راه افتادم سمت خونه. ستادمیا

 نجاس؟یخونه دوستت ا-

 .چند تا کوچه باالتره-

 شو ادهیاوهوم پ-

 .داخل ادیدرو باز کردم و کمکش کردم ب .شدم ادهیپ خودمم

 .باال میآسانسور رفت با

 ور نیاز ا-

 .وارد که شود منم رفتم داخل و در و بستم. تا اول اون بره اون تو ستادمیخونرو باز کردمو کنار ا در

 اون اتاقته-

 .یکنیشرمندم م. کارا نبود نیبه ا یاجیاوه ممنون احت-

 نخوردم یچیمن ه میناهار بخور ایلباستو عوض کن ب. شرمنده نباش-

 االن االن-

 .به خرج دادم البته قهیهم سل کمی. دمیو چ زیم خودمم

جدا کرده  نایاز مامان ا یمن خونمو واسه چ. که اومده تو خونم خندم گرفت هیدختر نیکرشمه اول نکهیفکر ا از

 بودم؟

 ؟يخندیم یبه چ:کرشمه

 .نجایا يکه اومد یهست يدختر نیاول نکهیبه ا-

 :تعجب گفت با

 واقعا؟-

 آره انقدر تعجب داره؟-

 .زایچ نیشده ا حشونیاالن که تفر ينداره؟ اونم با وضع پسرا-
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 .ستمین ينجوریگفتم که من ا یول. خب آره حق با تو-

 .خوبه-

 .نیبش ایب-

 .که براش گرفته بودم براش گشاد بود يو شلوار شرتیت

 .واست میلباس بخر کمی میمن شب از مطب اومدم حاضر شو بر گمیم-

 .ارزونتر يجا هی نمیببر. پول ندارم يباشه اما من اونقدر-

 :کردم و گفتم یاخم

 .ناهارتو بخور. شمیم یپول پول نکن عصب یه-

 زیم. اشتنذ یول رمیالبته خواستم جلوشو بگ میجمع کرد زویباهم م. تموم که شد میتو سکوت خورد ناهارمونو

 .کرشمه رو مبل نشسته بود. اومدم رونیکه جمع شد رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردمو ب

 یول! لطفا. اما تو اتاقم نرو یو نگاه کن يبر یتونیم یخونرو دوست داشت يهرجا. مطب رمیمن دارم م-

 .ینگاه کن یتونیم. هست ونیزیتلو زیم يتو کشو لمیعالمه ف هیاگرم حوصلت سر رفت . نره ادتیاستراحت 

 .و مطب و نوشتم و دادم دستش لیکاغذ شماره موبا کهیت هی رو

 .فعال. برم گهیخب من د!بدون خجالت. بود بهم زنگ بزن یشمارم هر مشکل نمیا-

 :که صدام زد رفتمیم رونیاز در ب داشتم

 مهرزاد؟ يآقا-

 بله؟-

 دیدرو قفل کن-

 .نگهبان داره نجایا ستیچرا؟ الزم ن ؟یچ-

 رونیکه من نتونم برم ب دیقفل کن رونینه نه درو از ب-

 ستیکار ن نیبه ا یاجیاحت-

 .راحت ترم ينطوریمن ا. کنمیخواهش م-

 ؟یاگه حالت بد شه چ. ستیدرست ن نیاما ا-

 .زنمیبعدم اگه شد من بهتون زنگ م. شهینم يزیچ-

 .کار نیا ستیآخه الزم ن-
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 آقا فرحان کنمیخواهش م-

 :تکون دادمو گفتم يشد سر يجور هیدلم  دمیکه از زبونش شن اسممو

 .من رفتم فعال ریبود باهام تماس بگ یپس هر مشکل.باشه-

 .درو قفل کردم و رفتم. دمیخداحافظشو شن يصدا

 .که تموم شد زنگ زدم خونم کارم

 الو سالم-

 الو؟سالم آقا فرحان: کرشمه

 اسمم حالم دگرگون شد دنهیبا شن دوباره

 م؟یاختشن-

 دادمیبرداشتم، وگرنه که جواب نم دمیبله شمارتونو که د-

 ناخوداگاه صورتمو پوشوند يلبخند. دسیفهم چقدر

 ؟يندار يکار. دیخر میکه بر امیخوبه پس حاضر باش م-

 فعال. نه مواظب خودت باش. چشم-

 چشم فعال-

 )مواظب خودم باشم. (باز شد يبازم به لبخند صورتم

در رو که باز . شدم ادهیپارك کردمو پ نویماش. افتاد در قفله ادمیواستم دوباره زنگ بزنم که خ. دمیکه رس خونه

 .در از جاش پاشد يبا صدا. کرشمه رو کاناپه نشسته دمیکردم د

 در نزدم دیسالم ببخش-

 .هیچه حرف نیخونه خودته ا. یسالم خسته نباش-

 م؟یبر ؟يحاضر-

 میبر.آره-

 ایب-

 .میرفت رونیدرو قفل کردم و باهم ب دوباره

 .ستادمیا دیخر رفتمیم شهیکه خودم هم ییاز پاساژا یکی دم

 گرونه یلیخ نجایا.اوووه:کرشمه
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 ؟يکرد دیخر نجایقبال از ا-

 .تکون داد سرشو

 .گرونه یلیخ نجایا گه؟ید هیجا هی میبر شهیم-

 .شو ادهیپ شهینم رینخ-

 .بشه ادهیاونقدر تو صدام تحکم دارم که پ دونستمیم

 :گفت یکه کرشمه با خوشحال میکردیلباسارو نگاه م میداشت

 قشنگه یلیخ نیا-

اوومم . شده بود نییزاید ییطال ریبود که فقط با چند تا زنج کیش یلیخ یمشک يمانتو هی. کردم ینگاه

 .خوبه قشیسل

 بپوش. کهیش-

 .وارد شد یحرف بدون

 :زنه که گفتمب یحرف خواست

 کرشمه؟-

 :آهسته گفت ییبا صدا. شد یمدل هیچشماش . برگشت ریتاخ کمی با

 بله؟-

 :دهنمو قورت دادمو گفتم آب

 .تو برو تو اتاق پرو ارنیواست ب گمیبگو من م زتویسا-

 :تکون داد و گفت يسر

-36 

 .لونده يادیز. کالفم یواقع یکنارمه به معن یوقت. کنهیدختر آدمو جادو م نیا. بعد رفت تو اتاق پرو و

 خواستمیو م 36 زیسا میتریپشت و هیمانتو نیآقا از ا دیببخش-

 کدوم مانتو؟-

 .داره ییطال ریکه زنج هیمشک-

 ارمیبله االن براتون م-

 رفتم سمت اتاق پرو. رو که بهم داد مانتو
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 ریبگ ایکرشمه؟ ب-

 .کردم صداش لرز داره حس

 بله؟ ممنون-

 .و مانتورو گرفت رونیآورد ب دستشو

 :منتظر شدم بعد گفتم کمی

 ؟يدیپوش-

 آره-

 نمیدرو باز کن بب-

 .نداشت ینقص چیه کلشیه. بود یمانتو تو تنش عال. باز کرد درو

 خودت خوشت اومد؟. هیعال-

 .نازه یلیخ. اهوم-

 بود اون حس مزاحم بهم دست داد فیلط یلیصداش که خ دنیبا شن بازم

 .میحساب کن میبر ایپس ب. یاوک-

 .برگشت تو اتاق پرو تا لباسشو عوض کنه دوباره

 .مانتورو حساب کردم و بهش مهلت ندادم حرف پول بزنه میرفت رونیاومد ب یوقت

 :بهش گفتم میاومد رونیمغازه که ب از

 رون؟یب يوقت حساب کردن از مغازه بر هینظرت چ-

 ....خب آخه-

 .آخه نداره-

 :کلفت کردم و گفتم کمی صدامو

 .فهیضع میبر ایب فت؟یتو ک یمرد باهاته دست بکن هی یوقت دهیم یاصال چه معن-

 .چهرش اونقدر قشنگ شد که دهنم باز موند. دیغش خند غش

 :کردمو گفتم يمردونه ا يخنده . دیاز خنده درخش چشماش

 نگفنم حاال که يزیچ-

 :گفت دیخندیطور که م همون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 .یکن یتوقع نداشتم باهام شوخ. يمغرور یلیآخه شما خ-

 یبه پس مونده تا منو بشناس-

 :گفت کردیکه آدمو مسخ م یشد و با لحن لیتبد ییلبخند جادو هیاش به  خنده

 .دوست دارم بشناسمت یلیو من خ یخوب یلیتو خ-

حنش شده اونقدر مسخ ل. تکون دادمو راه افتادم کرشمه هم کنارم راه افتاد يسر ممیهمون لبخند نصف ن با

 .دمینفهم یچیه دیازخر گهیبودم که د

 .دادمیسرمو تکون م خواستیکه ازم نظر م ییو وقتا کردمیحساب م فقط

 .نیداخل ماش میکه تموم شد برگشت دمونیخر

 ؟يدرد که ندار م؟یرستوران شام بخور میبر-

 :تکون داد وگفت نیبه طرف سرشو

 .اجازت از لوازمت شام درست کردم یب يتو که نبود. نه اصال حالم کامال خوبه-

 :تعجب گفتم با

 .رونیب میرفتینبود م یاجیواقعا؟ احت-

 ؟يدوس دار یفقط ماکاران. گهیبکنم د دیبا میکار هیمن فقط دردسر باشم  شهینه نم-

 عاشقشم-

 خب خداروشکر-

 حالت نیاما الزم نبود با ا-

 ه محبتو جبران کنمهم نیا يجور هی دیخوبه با میلیمگه حال من چشه؟ من خ-

 دست پختت چطوره مینیبب میبر. یمرس -

 ادیخدا کنه خوشت ب-

 نترس ادیم-

 .سمت خونه را افتادم و

کرشمم . ببره همرو خودم بردم گذاشتم تو اتاقش کارویکدوم از پالست چینذاشتم کرشمه ه میدیکه رس خونه

منم .بود عوض کرد و مشغول گرم کردن غذا شد دهیکه خر ییها يدست از لباس تو خونه ا هیلباسشو با  عیسر

 .نشستم کاناپهعوض کردم و اومدم تو حال رو  دیسف هیو  یمشک یشلوار راحت هیلباسمو با 
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. دیشلوار سف هیقرمز تنش بود با  شرتیت هی. نگاه کردم کردیشامو آماده م لیکرشمه که داشت تند تند وسا به

درست رنگ  یمشک یمشک. بلند بود که بازم اومده بود رو کمرشموهاشو باال سرش بسته بود اما انقدر 

 ایعمل  چیاونم بدون ه. بودم دهیند شییبایدختر به ز. بود ریدختر واقعا نفس گ نیا ییبایز. چشماش بود

 :گفتم نیزل بزنم بهش واسه هم يجور نیزشته هم دمید. یشیآرا

 .بوده یچ تیزندگ انیمن واقعا کنجکاوم بدونم جر گمیم-

 :زد و گفت يلبخند

 آمادس ایپاشو ب. کنمیم فیبعد از شام همرو برات تعر-

 خجالت؟ ای میبخور یبه به ما ماکاران-

 :و گفت  دیناز خند با

 .یماکاران-

 خوش مزه تره یلیاوومم خوبه از خجالت خ-

مثل دست . خوشمزه بود یلیغذاش خ. کنهینگام م یداره با نگران دمید. نشستم و قاشق اول و خوردم زیم پشت

 .خانوم نبود اما واقعا خوش مزه بود يپخت زر

 مامانت؟ ؟یگرفت ادی یاز ک ویآشپز. خوش مزس یلیخ هیهوومم کرشمه عال-

 یینه خودم تنها -

 کرد؟ینم يمگه مامانت آشپز-

 .بده ادمیمن نموند که  شیچرا اما خب پ-

 :جمع کنم که گفت زویتند تند غذامو خوردمو خواستم م. نگفتم يزیچ گهید

 کنمیشما برو تو حال من جمع م-

 که شهیآخه نم-

 ینترک یتا از فضول امیم کنمینترس زود جمع م. امیم زمیریم مییبرو منم چا. شهیچرا م-

 :ابرومو بردم باال و گفتم يتا هی خندهیم زیو ر یطونیداره ش دمیتعجب نگاهش کردم که د با

 شهیباشه نوبت منم م ه؟یینجوریا؟ ا-

 .بعد رفتم تو حال رو کاناپه ولو شدم و

 .شهیتر م یخواستن شهیم طونیش یچهرش وقت چقدر
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 .اومد و شروع کرد ییچا وانیتا ل2بعد با  کمیمنتظرم نذاشت و  یلیخ کرشمه

از سفراش به  یکیتو  ایشرکت وادرات صادرات داشت که گو هیپدرم . یرانیبود پدرم ا یمادرم آلمان:کرشمه

 رنیو به ا کنهیاالخمرش با بابام ازواج م میاما مادرم صرفا واسه فرار از دسته پدر دا. ادیآلمان از مادرم خوشش م

. زبونزد بود مونیخانواده که خوشبخت هی میبود یخانواده عال هیو باهم  دهیسال بهشون م2منو خدا بعد از . ادیم

ترکمون کرد و رفت  شهیهم يسالم بود ترکمون کرد برا 11که من فقط  یشد درس زمان ییهوا هویاما مادرم 

که همه  ییبابا. اما هنوز بابامو داشتم. منو تنها ولم کرد. منم جواب نداد يها و ضجه ها هیگر یحت. آلمان

دق از غصه  ارهیبدون مامانم طاقت ب یلیاما اونم نتونست خ. عشقم بود مونسم بود. کسم بود ههم. بود میزندگ

 کرد

واسه . شیواسه گر.شد شیدلم ر. ومدنیمحابا م یاشکاش ب. که تنمو لرزوند يا هیگر. هیگر ریزد ز کرشمه

 :که تونست خودشو جمع کنه ادامه داد کمی.شییتنها

بابا . اما سر پناه داشتم. و از دست داده بودم میحام. سالم بود 18اون موقع من . تنها شدم يتنها. بابا که رفت-

به مامان زنگ زدم بهش گفتم دخترش تنها مونده اما . کنم یواسم گذاشته بود که راحت بتوم زندگ ياونقدر

کنم بدون کمک  یگرفتم تنها زندگ میتصم منم. بکنه یبهم کمک تونهیو نم سمیخودم وا يرو پا دیاون گفت با

 هیبفروشمو  ویگفت بهتره همه چ. شده بود یمیباهام صم یلیونش بودم اون موقع خدوستم که خ نیهم. یکس

 .با پولش کار کنم.  رمیآپارتمان بگ

اما اون . کنه يکار هیسپردم دست داداش اون تا بتونه واسم  مویهمه چ. ووردمیسر در نم زایچ نیکه از ا منم

. مدت جا دادن هیبه منم فقط واسه . دنیم خودشون خرو اون آپارتمان به اس دنیدوتا با نقشه پولمو باال کش

قل  نشونیمثل توپ وسط زم. و باز برم گردوند دبار بزور فرستادنم آلمان که مامانم اونجا هم قبولم نکر هی یحت

 .يدیآخرشم که خودت د. نیزم رونیکه آخرم شوتم کردن ب خوردمیم

 یلیبودم خ یعصب شیاز گر. خوردنیگونه خوش تراشش سر م يانداخت و اشکاش گوله گوله رو نییپا سرشو

 .یعصب

 :چونشو سرشو باال آوردم زل زدم تو چشماشو گفتم ریبردم ز دستمو

 دمینباش باشه؟ من هستم من پشتتم بهت قول م يزینگران چ گهید-

 :و گفتم دمیکوتاهم کش يموها هیتو یکالفه دست یشدن با حالت ریبازم سراز اشکاش

 .بسه آروم باش. گمینکن بهت م هیرگ گهید-
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 :همونطور که بهم زل زده بود گفت کرشمه

 .از خدا ممنونم که تورو سر راهم قرار داده-

 تحمل کنم گهید تونستمینم. پر از بغضش دلم گرفت يصدا از

 .یاستراحت کن يتو هم بهتره بر. بخوابم رمیم. خستم دیببخش.دمیانجام م فمویمن فقط دارم وظ-

حرکت در آوردمو رو تخت  هیبا  شرتمویت. رفتم تو اتاقمو در و بستم عیمنتظر جوابش باشم سر نکهیبدون ا و

دختر جز  نیاما حاال به ا. نسوخته بود يدختر چیمن تاحاال دلم واسه ه. بود بیحسم واسم عج. دونفرم ولو شدم

موفق . بشه يپرداز الیخ الیرد بخکیعقلم داشت به دلم خواهش م. نه فرحان فقط ترحم بود... حس ترحم

 .بعد خوابم برد یچون کم.شد

. رفتمینم مارستانیشنبه بود ب1امروزم که . بود 8.به ساعت کردم ینگاه. شدم داریتق و توق ب ياز صدا صبح

 .خواستم دوباره بخوابم که در اتاقم زده شد

 :گفتم تیبه موقع توجه یگرفته از خوابم ب يآوردم و با صدا رونیمتکا ب ریاز ز سرمو

 تو ایب-

اما تا به خودم . کردیهنوز خواب بودم و مغزم کار نم.زد و دوباره درو بست یغیج دیتا درو باز کرد و منو د کرشمه

تخت انداخته  نهییکه پا شرتویاز جام بلند شدمو ت. تنم نبود شرتیفقط شلوار پام بود و ت. خنده رینگاه کردم زدم ز

 .دمیند ورفتم کرشمه ر رونیاز در اتاق که ب. دمیبودم پوش

 ؟یکرشمه؟ کوش-

 :و گفت رونیاومد ب نییتو اتاقش با سر پا از

 .مارستانیب يبر يخوایم شهیم رتیبخور د ایب. صبحانه حاضر کردم-

 .رمینم مارستانیمن ب-

 :تند آورد باال و با ترس گفت سرشو

 ؟یچرا؟ واسه چ-

 .رمینم مارستانیفرد ب يچون من روزا. گهید رمیخب نم-

 :دهنشو صدا دار قورت داد و گفت آب

 ؟یکن کاریچ يخوایپس م-

 :گفتم يتک خنده ا با
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 ؟یترسیاز من م-

 :به خودش گرفت و گفت یحالت تهاجم عیسر

 بترسم؟ ینه از چ-

و  ادیباال م ریمخم د کمیصبحم . بخوابم شرتیمن عادت دارم شبا بدون ت. گمیپس محض اطالعت م. خوبه-

 .ستیتنم ن يزیحواسم نبود که چ

 نیبرگشتم عقب که ه هوی. ادیکه اونم داره پشت سرم م کردمیحس م. سمت آشپز خونه رفتمیو م گفتمیم نارویا

 :به ترسش زدمو گفتم يپوزخند. ستادیگفت و سر جاش ا يبلند

دورم هستم که واسم همه االن اگه بخوام اونقدر دختر  نیهم. کنمینم يدست دراز یبدون من به کس نمیو ا-

 .خوامیاما خودم نم. دمیانجام م يکار

 .نگاهش عوض شد رنگ

 )خوادیفرحان خودش نم(با خودت تکرار کن  یه نویا ؟یاوک-

بعد اومد و  یکرشمم کم. صبحونه خوردم ریدل س هینشستمو . يزیاوووممم چه م. بعد وارد آشپز خونه شدم و

 .شروع کرد

 ؟یدانشگاه رفت-

 .اما با فوت بابا و تنها شدنم نشد که برم.قبول شدم یعنی.نه-

 چند سالته؟-

-21 

 ؟يقبول شد یچ.اهوم-

 يحسابدار-

 ؟يدوباره کنکور بد يخوایم-

 شه؟یم-

 .يکنکور بد گهیسال د یتونیم یاگه دوست داشته باش میوریما االن تو شهر. آره چرا نشه-

 .اشته باشمد يدرآمد هیاما دوست داشتم برم سر کار تا . خوبه-

بعدا بهم . هاشم نباش نهینگران هز. درستو ادامه بده ؟یمدرک چیبدون ه یبکن يخوایم کاریاالن چ-

 خوبه؟. یگردونیبرم
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 :زد و گفت يلبخند

 .خوبه ممنون-

 رمیم گهیاز صبحانه من د یمرس.کنمیخواهش م-

 محو شد لبخندش

 مارستان؟یب يرینم یکجا؟مگه نگفت-

 .مطب رمیاز اونورم م. باشگاه رمیم-

 ؟یعنی يایناهار نم-

 .نایبرم خونه مامانم ا خوامیم. امیشامم ن دینه شا-

 .باشه... اما-

کت . معذبش کنم خواستممیاما نم. برم باشگاه خواستمینم قتیدر حق. رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم-

 .اومدم رونیو ب دمیشلوار پوش

 :کرد و گفت پمیبه ت ینگاه. ودرو کاناپه نشسته ب کرشمه

 باشگاه؟ يریم ينجوریا

 اد؟یآره مگه بده؟ بهم نم-

 ...اما واسه باشگاه. ادیم یلیبهت که خ-

 :زدم و گفتم يشخندین

منم دوس دارم اونا لذت . مردونن پیهم جنسات عاشقه ت... که یدونیم. مهمه يادیز.آخه باشگاش فرق داره-

 .ببرن

 :گفت یپر حرص يصدا با

 نباشه؟ یصبح واسه قرار گذاشتن زمان خوب کنهیفکر نم-

 هم شب هم صبح.  نهیخودش دوس داره هر لحظه منو بب-

همون حسادت  ایپس دست گذاشتم رو نقطه ضعفش . دختر بود هیداشتم دخترارو بچزونم و کرشمم  عادت

 .زنانه

 :بهم کرد و گفت یعصب نگاه

 خوش بگذره خداحافظ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 يتا ها يبا-

 .و ذوق کردم که حرصش و در آوردم دمیواسه خودم خند یاومدم کل رونیه بدر ک از

 .رفتم مطب شهیچرخ خورم و زودتر از هم ابونایتو خ کمی

 .زنگ خورد میزدم که گوش رونیاز مطب ب 6 ساعت

 :بود نایخونه مامانم ا از

 جونم؟-

 سالم پسرم:مامان

 بهت زنگ بزنم خواستمیاالن م. سالم-

 ؟یکارم داشت-

 .اونجا امیبگم دارم م خواستمیآره م-

 .مادر ایب ایب-

 پس فعال-

 خدانگهدارت پسرم-

فحش خوشگلم نثار کرمشه  هی. که شدم آه از نهادم بلند شد لوین نیمتوجه ماش. شدم ادهیپارك کردم و پ نویماش

. و بابا هم کنارشون نشسته بود زدنیو مامان داشتن حرف م لوین. وارد خونه شدم. کردم با اون ترس احمقانش

 .به همشون سالم کردم و جوابمو دادن

 نجاست؟یچرا ا لوین یپرسینم. نجایا ياومد يچه خوب شد:مامان

 نجاسیا شهیهم لوین. نه-

 !فرحان:مامان

 بله؟-

 میدار یولش کن خاله جون منو فرحان باهم شوخ: لوفرین

 ندارم یاما من باهات شوخ دونمیتو رو نم-

 .گفتم يدیخاله د:رلوفین

 :گفت تیبا عصبان مامانم

 ونه؟یدر م يا گهیدختر د يفرحان نکنه پا-
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 :گرد شده گفتم يچشما با

 مامان؟ هیمنظورتون چ-

 .هیمنظورش دوست دختر جنابعال. منظورش واضحه: لوفرین

 :داد زدم تیعصبان با

 ...اما . خورهیدختره بهم م یمن حالم از هرچ-

 :گفتم دادمیرفتمو همون طور که انگشت اشارمو تو صورتش تکون م لوین سمت

 .نداره یباشم به تو ربط یاگرم با کس-

 :زدم ادیفر

 ؟يدیفهم-

 :از پشتم داد زد بابام

 آروم فرحان چته؟-

 .سمت پدرم برگشتم

 :انداختمو گفتم ریز سرمو

 بابا خوامیمعذرت م-

 .يحق ندار ؟یفهمیم. که کرده باشه تمیهرکار. یسر مهمون داد بزن يحق ندار:بابا

 فرحان نبود ریتقص ستیمهم ن. عمو اشکال نداره: لوفرین

 :توجه به پدرم دوباره سرش داد زدم یب

 تو خفه شو-

 :بابا از جا پروندم داد

 رونیب. نکردم تیپسرو ترب نیمن ا. فرحان رونیبرو ب-

 ...بابـ-

 رونیگفتم برو ب-

 .ولش کن اشتباه کرد ریام يوا:مامان

 :انداختم و گفتم ریو ز سرم

 .بابا من که معذرت خواستم-
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 .برو نذار دستم روت بلند شه. فرحان رونیب:بابا

 .بابا بزنم اما ازم دلخور نشو-

 :داد زد بابا

 .رونیگمشو ب-

 يکایالست غیج يصدا. شدم نیو سوار ماش رونیزدم ب رونیاز خونه ب عیسر. کردیم میداشت روان میلعنت بغض

آرزو کردم کاش دختر بودمو . فروکش کرد تمیچرخ خوردم تا عصبان ابونایاونقدر تو خ. دیچیتو کوچه پ نمیماش

 .نمک هیوقت بهم اجازه نداد گر چیاما غرورم ه. کنم هیگر تونستمیاالن م

ساعت بود که  5به ساعت کردم  ینگاه. گرفتمو خوردم چیساندو هی.بود اما حوصله رستوران نداشتم گشنم

حالم از . اون دختره الیخ یب. راه افتادم سمت خونه خودم. بود میو ن 11ساعت . خوردمیچرخ م ابونایداشتم تو خ

. چراغا خاموش بود. وارد شدم انداختمو دیکل. خونه دمیرس 12ساعت . به درد نخورا. خورهیدختره بهم م یهرچ

 .کرشمه يچاقو رو تو کمرم حس کردم بعدم صدا يزیکه ت رفتمیداشتم به سمت اتاقم م. پس خوابه

 ؟یهست یتو ک-

 .یفهمیچراغو روشن کن م-

 :که تو صداش بود گفت يبا همون لرز کرشمه

 ؟ییفرحان تو-

 .داشته دینه پس آقا دزده کل -

 .دور شدنش شدم بعدم چراغ روشن شد متوجه

 .چشماش قرمز بود. کردم نگاهش

 ؟يکرد هیگر-

 :گرفته گفت يصدا با

 نایخونه مامانت ا يمگه قرار نبود بر-

 .جواب منو بده. دمیمن ازت سوال پرس-

 نه-

 :چپ نگاش کردم که گفت چپ

 ؟يحاال تو بگو چرا نموند. دلم گرفته بود-
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 گرفتم؟یاجازه م دیبا. دلم نخواست-

 :که گفت دمیکرشمه رو شن یلب ریز يبرگشتم برم تو اتاقم اما صدا بعدم

 بد اخالق مغرور زورگو-

 ایگفت یچ دمیشن-

 يمنم گفتم بشنو-

 .بود که تونست لبخند و مهمون لب هام کنه و بتونم راحت بخوابم يزیدختر تنها چ نیا يایباز تخس

 فرحان؟. کردمیم دارشیب رفتمیاالن م دیخوابیاگه مثل آدم م. بابا يا. شهیم رتیخب د.گهیپاشو د-

 :آلود گفتم خواب

 !جانم؟-

نشسته بود و  زیرفتم تو آشپز خونه پشت م. رونیرفتم ب دمیلباسمو پوش نکهیخودم پاشدمو بعد از ا.ومدین ییصدا

 .منم نشستم. بود نییسرش پا

 ساعت چنده؟-

 :گفت یفیضع يصدا با

-7 

 ؟یبش یصبحا خجالت يعادت دار-

 :گفت یبلند کرد و حرص سرشو

 ؟یکن ریصبحا آدمو غافلگ يتو عادت دار-

 مگه من چه کردم؟! من؟-

 صبحانتو بخور یچیه-

 .کردمو تند تند صبحانمو خوردم و بلند شدم يمرموزانه ا ي خنده

 ؟يایناهار م-

 .سمتش برگشتم

 .خورمیم يزیچی رونیب. نه-

 ارم؟یبرات ب يخوایم-

 :زدم و گفتم يحرفش لبخند نیا با
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 .توام بخور. خورمیم يزیچ هی ینه مرس-

 چشم-

 .دوش گرفتم و بد لباس عوض کردم نیوقت داشتم واسه هم هنوز

 کرشمه؟ من رفتم-

 :گفت یآروم يپراهنمو صاف کرد و با صدا قهیتو چشام زل زد و بعد  کمی. اومد و اومد جلوم رونیاتاقش ب از

 .مواظب خودت باش-

 .با چشماش و صداش جادوم کرد دوباره

 .ستادمیا یحرکت چیدوباره بدون ه.دوباره مسخ شدم.الل شدم دوباره

 شدا رتیفرحان؟د: کرشمه

 .رونیکردم و اومدم ب یهول هولک یخداحافظ عیسر. خودم اومدم به

 رهینفس گ شییبایدرسته که ز شم؟یم یشکل نیدختر ا نیکه چرا من مقابل ا کردمیفکر م نیراه همش به ا تو

داشته  دمینبا. به دخترا نداشته یحس چیکه ه یکس! اما من فرحانم. ستین يدختر چیدرسته که رو دستش ه

 .باشه

 2تازه ساعت . عملم داشتم و اصال وقت نکردم هیچون . شلوغ بود و وقت نکردم ناهار بخورم یحساب مارستانیب

 .يدیزنگ زدم به خانوم حم.حال مطب نداشتم .خسته بودم.تموم شد مارستانیبود که کارم تو ب

 دیسالم خانوم خسته نباش-

 .منو خوردن نایا ن؟ییسالم دکتر شما کجا يوا-

 :که استفاده کرده بود خندم گرفت اما زود خودمو جمع کردمو گفتم یلفظ از

 .ادیب تونهیاومده نم شیپ يکار مارستانیدکتر تو ب يکن و بگو برا یاز قول من از همشون معذرت خواه-

 کنم؟ تازه پدرتونم هستن یحال نایبه ا يمن چجور. اووفف دکتر-

 پدرم؟ ؟یچ-

 هستن شونمیبله ا-

 .و کنسلشون کن ریتماس بگ هیکه اومدن با بق ییضایمر نیاما به جز ا. امیپس باشن تا ب یاوک-

 چشم دکتر-
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که بابا اونجا  کردمیفکر م نینشسته بودم و داشتم به ا مارستانیتو ب زمیو که قطع کردم هنوز پشت م تلفن

 طرفدار داره؟ لویانقدر ن یعنیبازم اومده دعوام کنه؟  یعنیداره؟  کاریچ

 .فکر بودم که در اتاقم زده شد تو

 نییبفرما-

 .اومد تو دیفر. باز شد  در

 به چطوره شاه داماد؟ چه عجب-

 کنهیزل زل داره نگام م يطوریهم دیفر دمید

 ؟يچته؟ الل شد دیفر!وا-

 یه. زیاومده بود در رفتم اونور م دیکه فر یاز جام بلند شدم و از طرف مخالف عیمنم سر زمیسمت م دییدو هوی

 .شدیم ينوریا دیفر شدمیم ينوریمن ا. شدیم ينوریا دیشدم فر ينوریمن ا

 ؟يرم کرد دیچته فر.اه-

که تو رو از من  هیک دهیدختره ورپر نیازت نبود؟ ا يخبر چیه يبود يتو چته؟ کدوم گور اینکبت من چمه -

 .جادوت کرده ومدهیهنوز ن ایب ينبر تو خونت گوش نکرد نویمن گفتم ا یگرفته؟ ه

 :و گفت دیو گوشمو کش نوریاومد ا زیحرفاش غش کردم از خنده از اونور م از

 .فرهنگ یب يرو آب بخند.رقانی.درد-

 .دمیم حیغلط کردم ول کن واست تو ض دیغر يآ..يآ-

 ؟یبا من حرف بزن شهیروت م نمیبب خوامینه م.بده حیتوض ؟بدويبد يدار یحیاصال توض.بده حیتوض-

 :گفتم دمیمالیاون گوشم و که گرفته بود و م داشتم

 ندم؟ ایبدم  حیباالخره توض-

 :پس کلمو گفت زد

 .بنال انقدر زر زر نکن-

اون کرشمرم براش گفتم اما از  یزندگ. کردم فیبراش تعر شبیتا د یچند روزو از روز مرخص نیا يماجرا کل

 .نگفتم يزیحس مسخره چ

 .مطب بودم دیبا شیساعت پ میمن ن. شد رمید دیاوه اوه فر-

 میباهم ناهار بخور میبر خواستمیم.مطب يریا؟ م-
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 مطب؟ يریتو نم. شهیم رمیاما د. اتفاقا ناهارم نخوردم-

 .خونه رمیهم خودم کار داشتم هم مهتا م يخواستگار میرینه امشب م-

 .یخوش بخت بش شاالیباشه داداش ا ؟مبارکتییااا؟؟؟خدا-

 فعال.نشه داداش رتیمن برم که توام د.تو بشم يفدا-

 فعال-

به  يپوزخند) نوبت خودت شه شاالیا(گفتیو م کردیدعا م شهیمثل هم دیفر نبارمیکردم دوست داشتم ا حس

 .فکر ابلهانم زدم و بلند شدم تا برم مطب نیا

 :گفتم يدیو گرفتم و به خانوم حم یفت داخلر رونیکه از در ب ضمیمر نیآخر

 دیبر فیداخل خودتونم تشر دیپدرم و بفرست-

 چشم دکتر-

 .دور زدمو خودم درو باز کردم زمویبعد بابا در زد از جام بلند شدم م قهیدق

 .نهیتا بابا بش ستادمیکه اومد تو درو بستم منتظر ا بابا

 دییسالم بابا بفرما-

 :گفت زدیم دیهمون طور که اطرافشو د. نشست بابا

 نیخودتم بش-

 چشم-

 .نشستم و

 .کرده يرییتغ هی نجایا-

 عوض کردم وارارویرنگ د-

 .گفت چشماشو چرخوند و رو من ثابت کرد یهوم

 .نگفتم يزیانداختم و چ ریز سرمو

. کردم تیکه من ترب يسرپ. از کوره در رفتم یکنیصحبت م یاون شکل لویبا ن يدار دمید یوقت شبید:بابا

 نکهیا ه؟جزیچ لویجرم ن. باهاش کرده بود ارمیکار دن نیاگه اون زن بدتر یحت زدیسر زن داد نم شدینم یعصب

 یبه زبون خوش بگ یتونیم يدوست داره؟اگه دوسش ندار
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شمارو که سندشم نشونون .اما چند بار به زبون خوش بگم؟به خودش گفتم به مامان گفتم.بابا نیحرف شما مت-

 ....اونروز با اون پسره نیدیدادم خودتون د

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 فیکه برام تعر يچه خبز از اون دختر.زنمیحرف م ایخوب من با رو لهیخ.حرف نزن یپشت سر کس.هیکاف-

 بود؟ یچ ؟اسمشيکرد

 شمهکر-

 .یچه اسم تک و قشنگ-

 .دلم اضافه کردم خودشم قشنگه تو

 خب چه خبر؟:بابا

 .کردم فیباباهم تعر يکه برام گفته بود و برا ییزایچ

 االن خونته؟اونجا راحته؟.طفلک دهیکش یچقدر سخت-

 هیدختر خوب.آره راحته.بله-

 :گفتم طنتیش با

 .دست پختشم خوبه-

 :گفت دیخند بابا

 پس بپا دلتو ندزده-

 دایشناسیانگار منو نم دیزنیم یحرف هیاووه -

 زنهیچشمات برق م یزنیکه راجبش حرف م یموقع گمیم نویا شناسمتیچون م-

 .دوستم بود اخالقم مثل موم تو دستش بود نیبابا بهتر. انداختم ریز سرمو

 نمیدختر جوانو بب نیدوس دارم ا یلیخ:بابا

 اونجا؟ میامشب بر نییخوایم.حتما-

تا  یبهتر بلند ش.منتظرمونه اینه رو ؟امشبيعجله به خرج داد يکه دوس دار یاوه فرحان بابا تو باز تو مسائل-

 .میبر

 میبر.بله-
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چند  امیکرشمه اس ام اس زدم که من شب نم يتو راه برا.خودم نیخوش راه افناد منم با ماش نیبا ماش بابا

 :لحظه بعد جوابش اومد

 )ریشب بخ(

 :لب گفتم ریکردمو ز يمردونه ا يخنده .نوشته نوینداشتم با حرص ا شک

 حسود کوچولو-

بخوام فکرم  نکهیبدون ا.شام که خوردم رفتم تو اتاقم.نبود که بخواد منجر به دعوا بشه یخداروشکر کس خونمون

کردم  یسع.ومدیخوشم ن گرفتیتوجه به انکار من داشت شکل م یکه ب یحس نیاز ا.زدیحول حوش خونم پر م

 .دمیاصال خوب نخواب شبیبخوابم اما بر عکس د

صبحونه مفصل  هی.صبحانه به خاطر من جمع نشده بود زیم.و سر درد از جام بلند شدم یبا کسل 10 ساعت

آب به حوسم انداخت تا  یزالل.از کنار استخر که رد شدم.قدم زدم اطیح هیتو کمیبعدم .تونست سرحالم کنه

 .خودمو بسپرم بهش

 شهیآب مثل هم یخنک.شرجه خوشگل زدم توآب هیدر آوردم و با همون شلوارکم  شرتمویت یبدوم معطل سپ

 .آرومم کرد.بهم آرامش داد

 :شنا بودم که مامان صدام زد مشغول

 ؟ییفرحان؟مامان کجا-

 مامان تو استخرم نجامیا-

 :من تو آب گفت دمیاستخر شد و با د کینزد مامان

 فرحان مامان صبح چه وقت شنا کردنه؟!وا-

 .شب اگه بخوام برم سرده ورهیاالن شهر.که کنمیوقت نم گهیخب د-

 .ناهار بخور برو مطب ایب 12خب مادر ساعت  لهیخ-

 .کمتر باشه ای قهیدق 5 کردمیفکر م. ساعت تو آب بودم؟ اصال متوجه نشدم 2من  ؟یچ

 .چشم اومدم-

 .ارهیرات حوله بب گمیخانوم م ياالن به زر_

 یمرس.باشه-
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که اومدم  رونیب.دوش گرفتم نییتو همون حمام پا. اومدم رونیاز آب دل کندم و ب. خانوم که حولمو آورد يزر

حوله مشغول خشک کردم موهام  هیبا .اومدم رونیب دمویپوش يمتوجه شدم تو سر حمام واسم لباس گذاشتن تند

 .نشستم زیپشت م وحولرو رو دوشم انداختم.بودن نشسته بودن و منتظر من زیهمه سر م.شدم

 خوامیاز همه معذرت م-

 .نداره بابا جان شروع کن یبیع:بابا

 زحمتیخانوم برا فرحانم بکش ب يزر:مامان

 .ما غذا بخورن شیتا پ گفتنیخانوم و آقا رحمتم م يبه زر میکه مهمون نداشت یموقع نایا مامان

 شنا چطور بود؟:بابا

 بود بابا یعال شهیمثل هم-

 خوبه-

 .از غذا حاضر شدم و مطب رفتم بعد

موندمو خدارو شکر  نایشنبه هفته بعد خونه مامان ا4تا آخر .داشتم ضیبار زنگ زد که هر دو بارشم مر2 کرشمه

هر  ایهر روز  بایتقر.زد و من تونستم بعد از چند سال کنار خانوادم خوش بگذزونم یاومد نه حرف یکه نه کس

 يباز شنیاست یباهامون پل میو زور کرد مامانشبم با بابا  هی.کردمیم يبا بابا تخته باز ایاستخر  فتمریشب م

دوباره بعد از چند سال سر فوتبال با بابا .میدیبا بابا فوتبال د 3شبم تا ساعت  هی.کنه که چقدرم خوش گذشت

خوش  یخالصه کل.رونیبرمشون بشب شام ب هیبابا برد و من مجبور شدم  میت شهیو مثل هم میشرط بست

روز واقعا  10بعد از چندسال حدود .از طرف مامان ياصرار ای نایخاله ا يحمتامزا جادیبدون ا.کردم یگذرون

 .کردم یزندگ

عقدشون .خونده شده بود تییمحرم غهیص نشونیرفته بود و ب يخواستگار دیفر.رونیب میشبم با بچه ها رفت هی

چون .رونیمنم زود از خونه زدم ب لوفریکرده بود رو ن لهیامروز مامان از صبح دوباره پ.حدود ا ماه بعد بود

چند وقت  نیتو ا.به کرشمه هم زدم يه سری.دادم برم خونه خودم حیاونجا ترج رنیم نایامشب خاله ا دونستمیم

 .هربار تماس گرفته بود دستم بند بود

و بعد رفتم  دمیشام خر. اومدم رونیکردمو ب یخداحافظ يدیاز خانوم حم. که رفت منم بلند شدم ضمیمر نیرآخ

 .خونه

 .اما چراغا روشن بود يتو حال نبود برا یکس. باز کردم و رفتم تو دیبا کل درو
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 :قصد حمله کردن به منو نداشته باشه صداش زدم زشیت ينکنه با چاقو رمیدوباره غافلگ نکهیا واسه

 من اومدم خونه ؟ییکرشمه؟ کجا-

 حان؟..فر-

بهم مهلت بده نگاهش کنم  نکهیقبل از ا. برگشتم سمتش. گرفت و خش دارش چشام گرد شد يصدا دنهیشن از

تام هنوز کنارم افتاده دس.کنم کاریچ دیبا دونستمیمتعجب مونده بودمو نم. هیگر ریخودشو پرت کرد تو بغلمو زد ز

 .بود

 :و هق هق شرو به صحبت کرد هیبا گر کرشمه

مرد دق کرد؟ اصال به من فکر  یدختر از نگران نیا یگیچند بار بهت زنگ زدم؟ چند بار؟ هان؟ نم ؟يکجا بود-

 بخره؟ يزیچ رونیبره ب تونهیداره بخوره؟ م يزیدختره چ نیا یخودت گفت شیاصال پ ؟يآورد يریاس ؟يکرد

نگران  یفهمیم ؟ینبود لعنت ممحست بهم ترح. ضهیمر شه؟یدختر نگران م نیا ینگفت ؟یخونیاس ام اساتو م

 ؟یچ یعنیهفته خواب و خوراك نداشتن  هی یفهمیم ؟ينگران شد یمغرور لعنت هیتو ؟یچ یعنی

 :زد غیج

نکنه . سرش اومده باشه ییبال هیهزار بار مردم و زنده شدم که نکنه  يروز یفهمینه؟ م ای یفهمیم ید لعنت-

 .تصادف کرده باشه

 :آروم گفت يصدا با

واست مهم نبود . دختر بد بختو بفهمه هی خوادیکس دلش نم چیه.یفهمینه نم ؟یچ یعنی یدل تنگ یفهمیم-

 .بهتون خوش بگذره یباهاش یبود که خودت با کس نیمهم ا. بمونه ای رهیکه تو خونته بم ییاون دختر تنها

. خواست ازم جدا بشه که تازه دستمو دور کمرش حلقه کردم. دیلرزیاما هنوز م. کردیاما هق هق م. شده بود آروم

کرشمه  يموها یخرمن مشک يسر خورد و ال. دیسال اشکم چک 10از  شتریب دیاما بعد از شا.شدیخودم باورم نم

 .گم شد

 هیدختر دارم گر هیمن فرحان مهرزاد به خاطر  شدیباورم نم. سرشو تو آغوشم فشار دادم دمویموهاشو بوس يرو

من  نیهم..... دختر معصومو در آوردم نیمن اشک ا نیاما هم. رمیگیو واسه آروم شدنش اونو تو بغلم م کنمیم

 ينداشته باشه و صداش اونجور خوراكهفته خواب و  هیمن باعث شدم ..... بلرزه ينجوریباعث شدم االن ا

 ....من..... دختر من بودم نیا ینگرانهفته  هیباعث .... رهیبگ

 :کرشمه يو بعدم صدا دیچیمردونم تو گوشم پ هیگر يصدا
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 ؟یگذاشت خبرمیفرحان؟چرا؟چرا ب-

من معذرت .رفت ادمیدستم بند بود بعدشم  يهردفعم که زنگ زد. یحد نگرانم بش نیتا ا کردمیفکر نم-

 .خواستم نگرانت کنم ینم. خوامیم

 :گفت کردیهمونطور که اشکاشو پاك م. ازم جدا شد . دمیموهاشو بوس يرو

 .تنها دوستم. دارم ایدن نیکه من تو ا یهست یتو االن تنها کس-

 .نزدم یاما حرف. گردنم برجسته شد يرگا. ومدیلفظ دوست اصال خوشم ن از

 ؟یگرفت یشام چ يبه من داد یگشنگ نهمهیحاال ا:کرشمه

 :فتباز کرد و گ کویدر پالست یخوشحال با

 گشنمه یحساب. هیعال. هوووومممم کباب-

 یغم جیکه ه ییاما مثل دختر بچه ها. هنوز سرخ و ملتهب بود هیچشماش از شدت گر. بهش کردم ینگاه

 .دیخندیندارن داشت م

 .يکردیم هیگر یکرشمه تو االن داشت-

چشماش کم  ییبایاز ز یچیه یالتهاب و سرخ. شد و زل زد تو چشمام کیبهم نزد یکم دیاز غذاها کش دست

 .نکرده بود

 .ستمیراحته که تنها ن المینخندم؟االن خ یبرا چ.تو حالت خوبه.یشمیراحته تو پ المیاالن خ:کرشمه

 یعصب. رهیو م کنهیم رونیو ادیدختر م نیا. رفت اونارو برداشت و رفت تو آشپزخونه کارویسمت پالست عیسر

 .حسا ازم دور بشن يتا همه . سرمو تکون داد

 :تو آشپز خونه داد زد از

 گشنمه فرحان ؟يایم-

 .اومدم-

 .روز تو خونه تنها مونده بود9حق داشت . مینیبب لمیداد باهم ف ریکرشمه گ میو که خورد شام

 .رو کاناپه نشستم کنارش

 لمتو؟یف یگذاشت-

 .یباش دهید دیکردم چون باز نشده بود حدس زدم نبا دایخودت پ يلمایاز تو ف. که ستیمن ن لمیآره ف-

 .دارم ادیز دهیند لمیمن ف-
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 :دستاشو بهم زد و چهار زانو رو کاناپه نشست و گفت یخوش حال با

 .دونه هی یشب. مینیبیهمشو م-

 .ختمیبود بهم ر ختهیدستم موهاشو که دورش ر هیدست کنترل و برداشتمو با  هیکردم با  يا خنده

بود  یجانیه کمی. بود یجالب لمیف. کرد یو خودش پل دیکنترل و از دستم قاپ ختمیموهاشو بهم ر نکهیاز ا الیخیب

 .دیبود و تا تهش د ییو پررو طونیاما دختر ش دیترس یکرشمه کم ایالبته واسه من چون گو

 که تموم شد از جام بلند شدم لمیف

 ؟يدیهفته چه قدر خواب نیتو ا يخسته ا.بخوابم توام برو بخواب رمیمن م-

 .و خاموش کرد و از جاش پاشد ونیزیانداخت و تلو نییاپ سرشو

 .یخوب بخواب. کم یلیخ:کرشمه

 :و گفتم دمیخند طنتیش با

 .صدام کن يدیاگه ترس. طور نیتوام هم-

 .ترسمیم شتریاگه صدات کنم که ب-

 ندارن ينظر نیجدا؟ هم جنسات که چن-

 :گفت بلند

 .ریشب بخ-

 :بعد آروم و زمزمه وار گفت و

 .برهیمنو حرص نده خوابش نم-

 دمیام شن ندفعهیو ا زهیت یلیمن گوشام خ-

 :داد زد یحرص

 .برو بخواب-

 .خنده در اتاقمو بستم با

 .دوس دارم شتریحرص خوردنشونو ب. حرص داد دیدختر و با اصال

 زننیم غیج نقدریچرا ا ؟یییدیآفر یشکل نیزنارو چه ا نیا ایخدا. شدم داریکرشمه از خواب ب يبازم با صدا صبح

 آخه

 :دمیاما بازم شن ادین گهیصداش د دیبالشت کردم تا شا ریز سرمو
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 12مطب؟ ساعت  يریمگه نم. يخواب موند گهیپاشو د يوا-

 .در و با شدت باز کردم دمویپوش شرتمویاز جام بلند شدم ت یعصب

 .بود و دستشو آورده بود باال که در بزنه ستادهیپشت در ا هنوز

 .شد ریمطبت د. سالم:کرشمه

 ؟یبا لطافت بگ کمی نویا یتونینم-

 .ناهار بخور برو مطب ایب. ينشد داریبا لطافت گفتم ب-

 خب لهیخ-

 .اومدم رونیلباسمو عوض کردم و از در اتاق ب. تو اتاقم برگشتم دوباره

 حاال؟ يدرست کرد یچ-

 .يقورمه سبز-

 اوممم خوبه دوست دارم-

 .نیبش ایب-

 .نشستم و شروع کردم زیم پشت

تو رشتت . اتهیاستاده ادب. نه ای سهیدانشگاه آزاد اسمتو بنو تونهیم نمیبب کنمیصحبت م ضامیاز مر یکیامروز با -

 بوده؟ یچ

 .یاضیر-

 .بکنم برات تونمیم کاریچ نمیبب یاوک. اووففف-

 .دستت درد نکنه یمرس-

 .کرد داریاز خواب ب غیبود که االن منو با ج نیانگار نه انگار ا خوردیکردم آروم داشت غذاشو م نگاهش

 .کردیعوض م تیخودشو با موقع عیسر. اخالقشو دوست داشتم نیا

 .دستت درد نکنه.خوش مزه شده بود یلیخ-

 درست کنم؟ ؟شاميایشب م.نوش جان-

 یدستمو به پشت هی ستادمیا کشیبرگشتمو نزد. کرد که دلم براش ضعف رفت انیجمله رو ب نیمظلوم ا اونقدر

 .دمیدستم آروم لپشو کش هیزدمو با  هیتک شیصندل

 کوچولو یشام درست کن خوادینم یول امیم-
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 .سالمه 21. ستمیمن کوچولو ن-

 .شهیسالم م 31 گهیمن شنبه د.ییواسه من هنوز کوچولو-

 :بود که جا خورده اما گفت مشخص

 نه؟ ایدرست کنم  ؟شامیخب که چ-

 .انیاونا با خانوماشون م. میخوریشام م رونیب میریمن م ينه امشب با دوستا-

 همشون زن دارن؟-

 :گفتم یعصب

 ؟یآره که چ-

 آماده باشم؟ یک. بابا یچیه-

 .زنمیبهت زنگ م-

 .باشه مواظب خودت باش-

 .خداحافظ. چشم-

 یاعتراض شیآت نیاما از ا. شمیره آتکنارش که هستم انگار تو کو. کنهیدختر داره با من چه م نیا ستین معلوم

 .ندارم

 .دیزنگ زدم به فر. بود که کارم تموم شد 7 ساعت

 جونم داداش؟سالم:دیفر

رفته  ادمیدختررو  نیپاتوق من اصال ا انیبزن بگو پاشن با زناشون ب مایزنگ به بهراد و ن هی.سالم داداش-

 .روز تنها مونده بود تو خونه 9.بود

 ؟یبهش کمک کن يخوایمثال م. به خدا يخر یلیخ. یزنیمن گفتم بهش سر م. خاك بر سرت فرحان-

 بزنم؟ ایبهشون  یزنیخفه شو زنگ م دیاه فر-

 ؟یچه ساعت ؟یک. زنمینه م-

 9ساعت . گهیامشب د-

 خر من فعال یاوک-

سن  نیمن تا االن که به ا. که کرشمرو تنها گذاشتم واسم تعجب نداشت نیواسه خودم ا. قطع کردم دمویخند

کرشمه واسم . تعجب داره يدختر واسم مهم شده جا نیاالن ا نکهیا. ومدهیدختر خوشمم ن هیاز  یحت دمیرس
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 ياعتقاد چیچون به عشق ه. ببندمدل  خوامینم. خوامینم نویو من اصال ا کنهیم دایپ گهید گاههیجا هیداره 

 .ندارم

دوباره با .که تموم شد رفتم خونه نیکار ماش. شده بود فیکث نمیماش.اول رفتم کارواش.اومدم رونیمطب ب از

 .خونمه نجایا.شهیاصال به من چه اگه ناراحت م. درو باز کردم دیکل

 من اومدم. سالم-

 :بود دور سرش گفت دهیچیحوله پ هیکه  یدر حال کرشمه

 .یخسته نباش. سالم-

 .گرفت فمویاومد و ک جلو

 ؟يحوله از کجا آورد. باشه تیعاف. یرسم-

 .تو اتاقت از همونا استفاده کردم يزاریحوله خودتو م دمیاونروز د. تو سر حمامت چند تا حوله بود-

 ومدیبدت ن-

 .چند وقت نیتو ا دمیفهم نویا یستین یفیتو آدم کث اد؟یبدم م ینه برا چ-

 :تکون دادم و گفتم يسر

 .زحمت یب اریبزار تو اتاقم حولمم برام ب فمویک یمرس-

 برم تو اتاقت؟-

 آره برو-

چون  نییلباسشو نینبود و معلوم بود اونا تو ماش فمیشده بود و لباس کث زیحموم تم. رفتم تو حموم خودمم

 .روشن بود ییلباسشوو نیماش

جدا  یدر چوب هید حمام توسط توجه در سر حمام با خو(*که کرشمه در سر حمامو باز کرد  گرفتمیدوش م داشتم

 *)هینیدوشرو بب ریکه ز یکس تونهیاز اونور نم یشده و کس

 .چسبهیبخور اون تو بهت م. شربتم گذاشتم وانیل هی.فرحان حولتو برات گذاشتم:کرشمه

 .مثل بچه پسرا ذوق کردم و درو باز کردم دمیبسته شدن و در و شن يبعد صدا و

 .شربت آلبالو وانیل هیبود با  ینیریش هیبود که توش  ینیس هی

 .شربتمو خوردم وینیریش
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 ریدوباره ز. سرمو محکم تکون دادم.کنهیکاراش منو وابسته م نیدختر داره با ا نیا. دیگفتا چقدر چسب راست

 .دوش برگشتم

 يشلوار کتون سرمه ا هی. دمیزدم و لباس پوش ویافتر ش.تو اتاقم بودم. رونیدور کمرم بستمو از در رفتم ب حولمو

 .تا آرج باال شهیکه مثل هم ناشمیآست. تنگ یمردونه مشک راهنیپ هیبا  دمیپوش

 شدیباعث م نیو ا ادیخوششون م يورزشکار يقو يدستا دنیدخترا از د دونستمیو دوست داشتم م لیاستا نیا

 .هست باالتر بره شهیکه هم يزیاعتماد به نفسم از چ

 .دمشیاومدم ند رونیاز اتاق که ب. خونرو برداشتم دیو کل نیماش چییپولمو با سو فیک فمیزدمو از داخل ک عطر

 کرشمه؟ من حاضرما-

 .دمیکه صداشو از پشت سرم شن خوردمیداشتم آب م. سمت آشپز خونه رفتم  و

 میمنم حاضرم بر-

 .ادین رونیمن ترس داشتم که ب زدیم نمیمحکم به س. ضربان قلبم رو هزار رفت دنشیاز د. سمتش برگشتم

خـــــــــــدا .شدیبه خدا نم يازش چشم بردار شدینم. دیدرخشیشده بود که داشت م بایز يبه حد کرشمه

دادم اگه  شنهادیاونشب خودم بهش پ. کرده بود شیباشه؟ آرا بایانقدر ز دیدختر چرا با نی؟ايخلق کرد یچ

شده بود که نفسم بند اومده  قشنگ يبه قدر شیآرا کمی نیبا هم. ممونیبخره اما االن پش شیلوازم آرا خوادیم

شالشم با . بوت کات کمرنگ یصورت نیشلوار ج هیبا . رونش بود يبود قدش تا رو دهیپوش يدیسف يمانتو. بود

 .یسرخاب. و کفشش ست بود فیک

 .برده بود ماتم

 :جلو صورتم تکون داد و گفت دستشو

 ؟يدیفرحان با تو بودما؟ جواب نم-

 ينجوریکه ا يمگه دختر نداده ا زدمیداشتن به خودم غر م. و بستم خچالیبه خودم اومدم اخم کردم و دره  تازه

 .جلو خونت صف بکشن یتا انواع اقسام دخترا از بور گرفته تا مشک يبخوا هیاالن فقط کاف نیهم ؟یکنیم

 ؟یفرحان خوب:کرشمه

 ؟يدیرسپ یهان؟آره چ-

 اد؟یچطور شدم؟ بهم م گمیم-

 .قصد نداشت بره ایفرحان احمق برگشت و گو دوباره
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 .ادیبهت ب نقدریا کردمیفکر نم. يشد یعال-

 م؟یبر. ممنونم-

 .میبر-

 .میزد رونیاز خونه ب باهم

که انگار  يجور.و تارا جور شد نیزود با مهتا و نگ یلیکرشمه خ. خودش اومده بود نیبا ماش مامین ندفعهیا

سربسرش  یزود با کرشممم جور شدن و ه یلیاما خ.شناختنیو م گریتا همد3اون .سالن نیچند يدوستا

 .میکنیشد خبرتون م يخبر هاگ گفتیم دادیکرشمم پرو پرو جوابشون و م. هییکه نکنه با فرحان خبر گذاشتنیم

درصدم  کیشدن که من  یمیباهم زود صم نایا يخالصه اونقدر.ازش خوششون اومده بود یلیخ نامیا دیفر

 .از تو چشماشون خوند شدیراحت م یلیو خ نیرنگ تحس کردمیم یکه کرمشرو معرف یموقع. دادمیاحتمال نم

 :کرشمه زد وگفت يشده بودن به بازو یمیچون باهم صم ووردیکه موقع شام طاقت ن تارا

 ایاز ماها جلوتر چیه 6؟یدختر تو چرا انقدر خوشگل-

 .اشاره کرد نیخودشو مهتا و نگ وبه

 .کردمیم سهیاما من کرشمرو با اونا مقا دمیخند همه

الحق . حرکاتش با اونا فرق داشت یحت. الماس هیمثل .دیدرخشیاونا م نیبود اما ب هیکمتر از بق ششیآرا نکهیا با

 .پر بود از ناز و کرشمه.براش گذاشتن یکه خوب اسم

کرشمه کنار من نشسته .دیچرخیدست به دست م ونیقل. ارنیب ونیبهداد گفت برامون قل میو که خورد شام

 .دنیکشیبعد م کردنیبا وسواس پاك م گرفتمیو از پسرا م ونیما قل. دخترام هرکودوم بغل نامزد خودشون.بود

 .نه ای کنهیم نکارویا نمیبه کرشمه بود که بب حواسم

زد و ازم گرفت و دوباره مشغول صحبت با تارا  یپاکش فقط چشمک نکهیکه دستش دادم بدون ا ونیقل

گرمم  یحرکتش حس کردم کم نیبعد از ا. پاك کنه نکهیبدون ا. دیبرد سمت دهنشو کش ونویهمونجورم قل.شد

اما من تا االن .کرد نترلک شهیهارو نم ضهیغر یدرسته بعض. نبودم دهیمن دختر ند. به خودم لعنت فرستادم. شد

 .ش کرده بودمکنترل

دست کرشمه رو بازومم  يمن خودم حالم بد بود گرما. کردمیدختر داغ م نیاز طرف ا کیحرکت کوچ هیبا  اما

 از جام بلند شدم. افسونگره هیدختر  نیا. با ناز.دیخندینگاهش کردم داشت م. اضافه شد

 .ییدستشو رمیبچه ها من م-
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 ؟يقرمز شد ؟چرایفرحان خوب:بهراد

 .امیاالن م.نه خوبم..نه-

 ایزود ب:کرشمه

 دمیپوشینگاهمو ازش گرفتم و همون جور که کفشمو م. دیدرخشیچشماش هنوز از خنده داشت م. کردم نگاهش

 :گفتم

 .باشه-

از دست خودم .چه مرگم شده بود دونمینم. اما حالم بهتر نشد. دمیآب به صورتم پاش کمیو  ییدستشو رفتم

 .بودم یعصب

 :داد زدمخودم  سر

چته؟ چرا داغ . رفتارت باهاش مثل بقه دخترا باشه دیپس توام با. هیدختر مثل بق هیاونم .فرحان احمق یه-

 پس چه مرگته؟. يدید يشتریب نیاز ا يدلبر. ينبود فیتو که انقدر ضع ؟يکرد

 :همون فرحان احمق جواب داد اما

 .ستیدخترا ن هیحس منم نسبت به اون مثل بق. ستیدخترا ن هیاون مثل بق-

سره سمت  هی. خارج شدم ییآب به صورتم زدم و از دستشو یتناقص در افکارم دوباره مشت نیاز ا یعصب

 .بچه ها برگشتم شیبعدش پ. صندوق رفتمو تختمونو حساب کردم

 .میبر نیپاش 12وقته ساعت  رید گهیبچه ها د-

 :زود بلند شدن و گفتن ییتا3 پسرا

 .میحساب کن میبر-

 .میساب کردم برمن ح-

 .میکردیاااا تو چرا بابا باهم حساب م:ماین

 .مینداره بابا منو شما ندار یفرق-

 .دمت گرم. بابا یمرس:بهراد

 :صداشو کلفت کرد و گفت دیپوشیم شویهمونطور که کتون تارا

 .داش فرحان یلیو یلیدمت ق-

 .پسرونه بود یلیتا پسر بزرگ شده بود و خواهر نداشت اخالقش خ 3 نیتارا چون ب.و سرم و تکون دادم دمیخند
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 .اخالقش شده بود نینا گفته نماند بهرادم عاشقه هم البته

 .میشد نامونیو سوار ماش میکرد یاز هم خداحافظ.میرفت رونیام از جاشون پاشدن و ب هیبق

 دوستام چطور بودن؟...خب-

و راحت بودن آدم اصال  یمیصم یلیخ. حال کردم باهاشون یکل. نخانوماشون که فوق العاده بود....یعال-

 .نشونیب کنهینم یبیاحساس غر

 .خوبه خوشحالم که بهت خوش گذشت-

 یبود مرس یعال-

 خانوم نیدار اریاخت-

 .نگفت يزیو چ دیخند

 :گفتم و خواستم برم بخوابم که صدام زد ریبهش شب به خ میدیکه رس خونه

 فرحان؟-

 ؟!بله؟-

 :تو چشمام گفت رهیسرشو باال گرفت و خ. ستادیا میجلو و تو چند سانت اومد

 .بهم خوش گذشت ممنونم یلیامشب خ-

 نکردم يکار-

 .من ازت ممنونم. کاره یلیخ نیا. بهم توجه کرد یکیبعد از چند سال -

نگاهش سوزاننده . دستم گونشو نوازش کردم هیشلوارم گذاشتم و با  بیدستمو تو ج هیجلوتر رفتم  یکم منم

 :اما سر خودم داد زدم رفتیداشت از دست در م ارمیاخت. بود

 .ستیاالن وقتش ن-

 :کرشمه گفتم به

 .کنمیبهت توجه م شهیبه بعد من هم نیاز ا-

 .یمرس.ممنونم فرحان-

 یخوب بخواب.حاال برو بخواب!یبود خانوم فهیوظ-

 .ریشب بخ.توهم-
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که  يهمه دختر نیتو ا. رو تخت دمیشلوارك عوض کردمو دراز کش هیلباسمو با . گشتمو درو بستماتاقم بر تو

بود که اون شب به خودم  یاعتراف نیتلخ تر نیا. ارهیبود که تونست منو به وجد ب يدورم بوده کرشمه تنها دختر

 .کردم

از  یکیبود و من به عنوان  مارستانیجلسه مهم به تو ب هیامروز . شدم داریخودم ب. نکرد دارمیکرشمه ب صبح

دوش  الیخیب. هست 12ساعت  بهیازش عج. کرشمه هنوز خواب بود. رفتمیم دیبا مارستانیسهام دارن عمده ب

 .گرفتمو برگشتم اتاقم

 یامروز رسم يخوبه برا. یمشک یو کروات طوس دیمردونه سف راهنیپ هیبا  دمیپوش یرنگ یشلوار طوس کت

 .هست

. يوریشهر يپسرا یاخالق اتیاز خصوص یکی نیا. دوست داشتم نویو ا دیبخشیم یابهت خاص شلوار بهم کت

 .رونیداشت گذاشتم و از خونه زدم ب ادی هیکرشمه  يبرا. باشن نیدوست دارن همه جا بهتر

اعتماد به نفسم باال رفت تونستم تو جلسه . جذاب شدم یحساب دمیاز نگاه پرستارا فهم دمیکه رس مارستانیب

 یخوب یکه وضع مال ییمارایبعد از اتمام جلسه به همراه چند تا از پزشکا ب. خوب و مسلط صحبت کنم یلیخ

 مارایب نیاز ا یقرار شد پول میو همونجور که تو جلسه توافق کرده بود میخارج کرد مارستانیب ستینداشتن و از ل

بهم  یحس خوب دادمیمردم انجام م يبرا يکار هی یوقت شهیهم. پرداخت خارج بشن ستیه و از لگرفته نش

 .دادیدست م

 .خودم هم سر زدم يمارایمربوط به جلسه تموم شد به چند تا از ب يکارا نکهیاز ا بعد

من خر . ان شدملحظه نگر هی.همه چراغا خاموش بود. تموم شد و رفتم خونه مارستانیبود که کارم تو ب 7 ساعت

 .از ترس همه بدنم سر شد... شیسر نزدم؟ نکنه کل هیچرا صبح به کرشمه 

 :زدم داد

 کرشمه؟-

مهتا همه داشتم ,تارا ,نینگ,ماین,بهراد,دیفر. درومو نگاه کردم. روشن شد يزیچ دنیترک يبعد چراغا با صدا یکم

 :خوندنیباهم م

 تولد تولد تولدت مبارك مبارك مبارك تولدت مبارك-

 :اومد و ادامه داد رونیبزرگ از آشپزخونه ب کیک هیبا  کرشمه

 .یشمعارو فوت کن که صد سال زنده باش ایب-
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 کن دارشیب یکیبابا بچه مات شده :دیفر

 .دمیخند

 اما تولد من که فرداست-

 .بشه زیکه سوپرا رمیگیگفت من امشب براش م رنیکرشمه گفت ممکنه خانوادتم بخوان برات جشن بگ:بهراد

 کرشمه تولد گرفته؟ ؟یچ-

 .گـــهیبله د:دیفر

 .بهش انداختم یپر از تشکر و قدر دان ینگاه

 .آخه؟ الزم نبود یچرا خودتو تو زحمت انداخت.یمرس-

 :جلو اومد کیو با ک دیخند کرشمه

 .شمعارو فوت کن آب شد اید آقا بالزم بو-

 عکس بندازم ازتون نیسینه نه وا:مهتا

 :دادمو گفتم نیدست نگ مویازمون عکس انداخت گوش مهتا

 .بنداز نیعکسم با ا هی-

 بده.باشه-

صافشو دورش  يبه کرشم نگاه کردم موها. بعدش شمعارو فوت کردم. خودم ازمون انداخت یعکسم با گوش هی

کرده بود  جادیا یقشنگ یلیخ بیترک شیمشک یو موه دینداشت اما رژ سرخش با پوست سف یشیآرا.بود ختهیر

بود و  يوریکه  دیسف عرب3 نیآست زیبل هیبود با  دهیپوش يسرمه ا نیج هی. ازش چشم برداشت شدیکه نم

 .دادیخوب نشون م یلیکمرشو خ یکیبار

 .کرد میو تقس دیو بر کیک کرشمه

 :گفت دیتموم شد باال پر کشیتا ک تارا

 حاال نوبته کادو-

 شدم ییرایپذ زیرو م يمن تازه متوجه بسته ها و

 .به زحمتتون نبودم یبابا به خودم من راض-
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بود دست کرمشه درد نکنه  فشیکه اونم وظ. دیکش دارویزحمت خر کمی دیفقط فر میماها که مهمون بود:مین

که براش موندرو واسه من تولد  میهمون پول یعنی.به کرشمه زل زدم با بهت. دهیکه هم تولد گرفته هم کادو خر

 و کادو گرفته؟

 .پس کرشمه تو اول کادوتو بده:نینگ

 آخر زیاون باشه سوپرا گهینه د:مهتا

 .اومد کادوهارو باز کرد خودشم

 .چرم فیک هیبهراد و تاراهم ... ست عطر و ادکلن و نیو نگ ماین. بودن دهیو کروات خر راهنیپ هیو مهتا  دیفر

 .نیمهتا برو بش.کرشمه کادوت رو خودت باز کن:بهراد

 :و برداشت سمتم گرفت زیموجود رو م ينشست و کرشمه از جاش بلند شد تنها بسته  مهتا

 ادیخوشت ب دوارمیام. تولدت مبارك خودت باز کن-

ست دکمه سر  هی.تا شد4کادورو که باز کردم چشمام . گرفتم دست کرشمرم گرفتمو کنارم نشوندمش کادورو

چقدر  دونستمیو م کردمیخودم استفاده م شهیکه هم یمارک. بود تیریو سنجاق کروات و ساعت اسپ نیآست

 .داره متیق

 :کرشمه گفتم روبه

 ؟يدیخر یک نویا-

 :زودتر جواب داد مهتا

 .حاال نشون بده دلمون آب شد. برات کادو بخره رونیدم تا کرشمه بره بمن زود تر اوم-

 :به کرشمه کردم و گفتم یو نگاه. و نشون همه دادم ست

 واسه من؟ يخرج کرد نهمهیکه ا يمگه چه قدر پول تو حسابت دار ؟يانقدر خرج کرد یتو واسه چ-

 حرفشو نزن گهید. انجام دادم فمویکردم فقط وظ يمن هرکار-

 :بلند رو به بچه ها گفت بعد

 نمیو شام بچ زیم رمیمن م:کرشمه

از موضوع خبر  شیکما ب دیبه واسطه فر مامیبهراد و ن. بچه ها نشستم شیبلند شدن تا برن کمکش پ دختراهم

 .داشتن

 .هیدختر خوب یلیخ گمایم:دیفر
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 آره خوشگلم هست:ماین

 تو يبرا سیک نیبهتر نیا. نییایبهمم م:بهراد

 دیبچه ها دوباره شروع نکن لایخیب-

 .خره میگیم يجد:ماین

 زیهمه دور م. چند جور غذا پخته بود. کردم ینگاه زیبه م. زیسر م میلحظه کرشمه صدامون زد که بر همون

 .کرشمه کنار من نشست. میو شروع کرد مینشست

 .يخوریفرحان کوفتت شه که هر روز م. دمت گرم. ایدار یکرشمه عجب دست پخت يوا:تارا

 :زد و گفت یلبخند قشنگ کرشمه

 .زمینوش جونت عز-

بهم چشمک زدن و  شونییتا 3دخترا حواسشون نبود اما پسرا . بهش زدم یگرفتم و چشمک زیم ریاز ز دستشو

 .دوباره مشغول خوردن شدن

 .جمع جور کنم که نذاشت کمیها که رفتن خواستم کمک کرشمه  بچه

 .نمکیفردا خودم همه رو جمع م:کرشمه

 .بذار کمکت کنم دهیکرشمه تو خونه انگار بمب ترک-

 .کنمیفردا همه رو جمع م.يتوام خسته ا خوادینم:کرشمه

 .نهیهز نهمهیا. کار نهمهیا. ازت تشکر کنم يچجور دونمینم. واقعا ازت ممنونم.باشه-

 هیمن فقط . ستیبه تشکر ن يازین چیه. نبود یچیه يکه تو برام کرد ییدر مقابل کارا. اصال حرفشم نزن-

 .کیکوچ یلیگوشه خ هیگوشه از محبتاتو جبران کردم 

که روبروم بود زل زدمو  ییبایز ياز موهاشو از تو صورتش کنار زدم به مجسمه  يطره ا. شدم کینزد بهش

 :آروم گفتم

 .ادیز یلیخ. يخوشگل شد یلیامشب خ-

 :تو چشام زل زد و آروم تر از خودم گفت اونم

 .و جذاب يشد پیخوش ت یلیتوام خ-

 .جلو رو نگه دارم رهینتونستم که سرم که م گهید. دست خودم نبود ارمیاخت گهید

 .بستمو فاصله رو تموم کردم چشامو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 .شد سیحس کردم گونم خ هویحالم خودم نبودم که  تو

 .با تعجب باز کردم چشامو

 .رو گونم دیکرشمه بود که چک اشک

 :شونه هاشو گرفتم ازش جدا شدم و عیسر

 ..من...کرشمه؟ من-

بعدم هق . بسته شدن در اتاقش اومد يبعد صدا. طرف اتاقش دییدو هیکشمه با گر. بگم دیبا یچ دونستمینم

 .که آپارتمان و برداشت شیهق گر

بود که من کردم آخه؟ من چرا انقدر خرم؟ چرا  يچه کار نیا. لباسمو در آوردم. تو اتاقم رفتم تیعصبان با

 هی ؟یعوض هی... پسر  هیحاال؟  کنهیراجع به من م يچه فکر.... ینتونستم خودمو کنترل کنم؟ چرا نشد؟ اه لعنت

 .کردم؟ اه لعنت به من یمن چه غلط. زمانو برگردون عقب ایخدا رت؟یغ یب

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. که کرده بودم یتیخر ریدرگ. اون لحظه بود رهیصبح فکرم درگاما خوابم نبرد تا خود . دمیاعصاب داغون خواب با

 .دادیعذابم م شتریب نیو ا. ازش لذت بردم کردمیاما حس م

ظهرم نتونستم . زدم رونیصبحانه از خونه ب یلباسمو عوض کردمو ب. شدم داریبا اعصاب داغون از خواب ب صبح

. از در که وارد شدم. نایرفتم خونه مامانم ا. کرشمه نگاه کنم يتو چشما تونستمینم. بخورم و رفتم مطب يزیچ

 .دمیمامان جلو اومد و بوس

 .شام مادر ایب: مامان

 .بخوابم خوامیفقط م. خستم مامان-

 .خانوم ببره تو اتاقش يبگو براش زر. خستس ایرو:بابا

 .خورهیخانوم طفلک داره شام م يزر:مامان

 .برهب)خانوم يدختر زر(بگو مهناز:بابا

 .ارهیبرات ب گمیفرحان مامان برو م. باشه:مامان

 یمرس. مسکن هیپارچ آب با  هیفقط . خوامیشام نم-
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تخت و ساعدمو گذاشتم رو  یبه پشت مویتک. زدم رو تختم رجهیبا همون لباس ش. باال رفتم عیپله ها سر از

که  يهرجور. دختر دور بشم نیاز ا دیبابارم زنگ نزده؟ من  هیانقدر بدش اومده ازم که از صبح  یعنی. میشونیپ

 .شده

 .اتاقم زده شد در

 .نییبفرما-

 .درو باز کرد و اومد تو مهناز

 .دانشگاه بود شتریب نیواسه هم.تازه دانشگاه قبول شده بود.سالش بود 19

 .شربت آه از نهادم بلند شد وانیل دنیاز د. گذاشت زمیرو م ینیس

 .سردرتون بهتر شه کمی ارمیگفتم شربتم ب:مهناز

 درسا چطوره؟. باشه دستت درد نکنه-

 یمرس. خوبه:مهناز

 .بپرس ایب یداشت یسوال-

 ن؟ییخواینم گهید زهیچ. ممنونم. چشم:مهناز

 .يبر یتونینه م-

 .خوندیم یپزشک مهنازم

 .آب وانیل هیمسکن بعدم  هیشربتمو خوردم با  وانیل

اما . نبودم ينطوریوقت ا چیمن ه. آرومتر شدم کمی. تو حمام اتاقم دوش گرفتم. آروم نشدم از جام بلند شدم اما

برداشتمو شماره خونرو  مویگوش. دمیهمونجور با حوله دراز کش. شدمیدختره هم داغ م نیا هیحاال با فکر کردن 

 یاما حرف. بعد از چندتا بوق برداشت. داره بودم دهینگرفتم؟ د لشویوقت ازش شماره موبا چیچرا من ه. گرفتم

 .نزد

 ..فرحانم ؟یسالم خوب-

-.... 

 ؟یزنیحرف نم-

 .مونمیم نایمن امشب خونه مامانم ا. یفقط خواستم نگران نش یاوک-

-... 
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 ؟يندار يکار-

-.... 

 خداحافط-

 .بعد قطع کردم و

 .دمیخواب دمویشلوارك پوش هیکالفه  یعصب

 .باز کردم دیدرو با کل. آره جون خودم. برهیمن رو تخت خودم راحت تر خوابم م. خونهاز مطب رفتم  فرداش

 :حال رو کاناپه نشسته بود تا گفتم تو

 سالم-

 .جاش پاشد رفت تو اتاقش درم محکم بست از

 ....ي دختره

 .يدیکشیهمون لحظه عقب م يبود یبابا تو اگه ناراض. گمینم یچیمن ه یهرچ

 .ستیحرفم درست ن دونستمیم

 .کردیم یدختر داشت منو روان نیا اما

 .دمیبعدم مسواك زدمو خواب. درست کردمو خوردم مروین هیواسه خودم . رفتم اتاقم و لباسمو عوض کردم منم

 .حداقل واسه من که اعصاب ندارم خوب بود. من همش تو اتاقم بودم. خلوت بود یلیخ مارستانیب

 :که گفت دمیمهسارو شن يزد و بعد صدا در یکیاتاقم بودم که  تو

 تو؟ امیلحظه ب هی شهیدکتر م-

 .نییبفرما-

 .بهش کردم ینگاه. شد داخل

. موهاش که رنگ بود و بور بور. قدشم نسبتا بلند بود. کرشمه نبود اما خوب بود یفیخوب بود به ظر کلشیه

 .اما نه مثل کرشمه. در کل خوشگل بود. بود یعمل شینیب. بود یچشماشم عسل

 :گفتم یعصب سهیاز مقا خسته

 ؟يدار کارمیچ-

 :با زبون تر کرد و گفت لباشو

 کمکم؟ يایب شهیم. بده کمیتازه عمل کردم حالش  ضامویاز مر یکی-
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 فرحان تو چته؟ يوا. کرده بود خوشگل تر بود شیاگه کمتر آرا. کردم نگاش

 .میرفت ضشیمر شیهمراهش پ به

جرقه تو ذهنم  هی هویاومدم خواستم دوباره برم تو اتاقم که  رونیکردم و از اتاق ب ضهیبه خود مر هیتا توص چند

 .روشن شد

 .ارهیمنو از کرشمه دور کنه و فکرشو از سرم در ب کمی تونستیم نیا

 :صدا زدم شنیسمت است رفتیبرگشتم و مهسارو که داشت م یآن میتصم کی در

 ؟يریمخانوم ا-

 :طرفم و اومد جلو برگشت

 بله؟-

 .قبوله یاوک. فکر کردم شنهادتیمن راجع به اون پ-

 :ذوق گفت با

 ؟یگیم يجد-

 شه؟یتموم م یکارت ک. حرف زد شهینم نجایا. آره-

-6 

 دنبالت امیمنتظر باش بعد از مطب م. باشه-

 .اوردمین نیباشه اتفاقا امروز ماش-

 .امیپس باش تا ب-

 .ممنونم فرحان. باشه-

 .نکردم برو سرکارت يکار-

 .که گرفته بودم آماده شدم تا برم مطب یمیاز تصم خوشحال

 .فست فود و غذا خوردم هی ستادمیراه ا سر

 .بودم یراض میتصم از

پررو بخواد  ينبود که دختره  نیتعهد داشتم االن وضعم ا یکیبه  میکه کرشمه اومد تو زندگ یاگه موقع دیشا

 .اسه من کالس بذارهو

 :زدمو به خودم گفتم يپوزخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 .يرو که قبول دار گهید يحسا. يعشقو قبول ندار-

 .زدم و رفتم مطب يمرموزانه ا لبخند

 

 

. که گفتم کار دارم رنیشنبه برام جشن بگ 5 خواستنیم. گفت کیتو مطب مامان زنگ زد و گفت تولدمو تبر    

 .جواب بدم پاکش کردم نکهیبدون ا. گفت کیاس ام اس داد و تبر لوفرمین

 .بهش زنگ زدم. داشتم ییشماره مهسارو از همون دوران دانشجو    

 سالم-    

 .االن کارم تموم شد نیمن هم. زمیسالم عز-    

 .امیباشه منم دارم م-    

 .دمیدم در من رس ایب-    

 ؟ییکجا-    

 نمتیبیمن دارم م ناهایا-    

 دمتید-    

 .قطع کردم    

هم . هم درسش خوب بود. دوست داشتن باهاش دوست شن ایلیتو دانشگاه خ. خوب بود شهیهم پشیت    

 .ادیخوشش م يها که هر پسر افهیاز اون ق. داشت یخوب افهیو ق کلیه

 .درو از داخل براش باز کردم. نیاومد سمت ماش    

 :نشست دستشو جلو آورد و گفت    

 ؟يخسته ا. سالم-    

 .دستمو نگه داشت. باهاش دست دادم    

 .شدمیداغ م کردیکرشمه نگاهمم م یکه حت یبرعکس مواقع. گرمم نشدم یاما من حت    

 ؟ينه تو خسته ا-    

 .بود میروز زندگ نیامروز بهتر. عنوان چینه به ه-    
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دروغ . کردیدستمو نوازش م يآروم داشت رو. راه افتادم ارمیدستمو از تو دستش در ب نکهیلبخند زدم و بدون ا    

منم داشتم . االنم شاهکار کردم نیچشم بپوشم تا هم ضمیغرا يسر هیاز  تونمیبگم م تونمیچرا؟ منم پسرم نم

 .بردمیلذت م

 ؟یخانوم میخوب کجا بر-    

 :زد و گفت یلبخند پسر کش    

 یهرجا تو بگ. نداره یفرق-    

 :و گفتم دمیخند طنتیبا ش    

 ؟یآپارتمانم چ میاگه بگم بر-    

 :شوك بشه گفت ایناراحت بشه  نکهیبدون ا    

 .کنمیم دایمانتو و شال نجات پ نیمنم از ا. بهتره که میخب بر-    

 .از اعتمادش خوشم اومد. نگاهش کرم    

 :من دستشو گرفتم و گفتم نباریا    

 .میباش ییدوتا خوامیالبته دختره اما م. از دوستام خونمه یکی-    

 .آپارتمان من میخب بر-    

 ستن؟یخانوادت ن-    

 .کنمیم ینه من ازشون جدا زندگ-    

 خونت میبر میریشام بگ میپس بر یاوک-    

 .زد هیسرشو تکون داد و با بازوم تک    

 :گفتم. رو لبم اومد  يزیآم طنتیدوباره لبخند ش    

 .ایکنیتر م کیمنو به خواستم نزد نکاراتیبا ا يدار-    

 .به خواستت برسونمت دیمنم با. يتو امروز منو به خواستم رسوند-    

فکرم  نکهیبه من چه واسه ا ؟ينطوریواسه من ا ای نهیاز حد اپن ما ادیدختر ز نیا. من تعجب کردم نباریا    

 .هیخوب نهیگز. هاون دختره نش ریدرگ

 .شدم شام گرفتم و دوباره سوار شدم ادهیپ    

 خب از کجا برم؟-    
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 .یبرو اون سمت-    

 .خونش سمت شرق بود    

خوبه جفتمون ارتفاع .خونه مهسام طبقه پنجم. طبقه بود 5آپارتمان  هی. شد ادهیشدم مهسام پ ادهیپ میدیرس    

 .طبقه آخر برج. بود 17خونه من طبقه . میرو دوست دار

 .نگام کرد. دمیآروم گونشو بوس. بهم دیتو آسانسور دستشو دور بازو حلقه کرد و چسب    

 .مزاحم کهیزن) طبقه پنجم(    

 .بود ینفر کاف هی يبود اما برا کیخوابه و کوچ هی. میباهم وارد خونش شد    

. دورش ختیبورشم ر يقرمز عوض کرد و موها یپ پشت گردنتا هی یشلوارك ل هیمهسا لباسشو با     

 .بود زیوسوسه انگ یحساب کلشیه

 :گفتم یبا لودگ    

 .يشدیمدل م دیدکتر با يمهسا تو به جا-    

 .دیچ زویکرد و رفت تو آشپز خونه م يخنده ا    

 .دمیچ ایعشقم ب-    

 .از جام بلند شدم    

 .باال رفتم تو آشپز خونه دادمیم راهنمویپ ينایآست کتمو در آوردم و همون طور که    

 :کرد و گفت کلمیبه ه یمهسا نگاه    

 .هیعال کلتیخودتم ه-    

 :و گفتم دمیکنارش نشستم لپشو کش    

 .خوشگل خانوم یمرس-    

 .دیو پرس غذامو برداشت و برام تو بشقاب کش دیخند    

 .مشغول خوردن شدم یبا سرخوش    

 .من شیپ میبر ایاالن ب. تعارف از جام بلند شدم و گفتم بعدا جمع کن یغذام که تموم شد ب    

 :و گفت دیخند    

 .امیم زمیبر ییچا هی-    

 .و روشن کردم ونیزیرو کاناپش لم دادم و تلو. اومدم رونیسرمو تکون دادمو از آشپزخونش ب    
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 .شمیاومد پ ییچا وانیتا ل2مهسا با  مشغول نگاه کردن بودم که. فوتبال داشت    

 .دستمو باز کردمو اونم تو بغلم لم داد و پاهاشو گذاشت رو کاناپه     

 .باهاشون شدم يدستمو کردم تو موهاشو مشغول باز هی. بود نمیسرش رو س    

 .زل زده بود به من نگاش کردم يطور نیمهسا هم    

 ه؟یچ-    

 ه؟یگه چم کنمیدارم عشقمو نگاه م-    

 .ختمیموهاشو بهم ر    

 اااااا فرحان موهام-    

 .نکرد یکرشمه افنادم اون اعتراض ادی    

 کنه؟یم کاریاالن داره چ    

 شام خورده؟    

 .اه به من چه آخه    

 :روبه مهسا گفتم    

 بخوابم؟ نجایشب هم يبه من بد يشلوارك دار هی-    

 .باشه يزیچ دیمونده بود شا نجایتو کمدمو نگاه کنم پارسال مهرداد ا دیبا.اومممم-    

 .ترم از ما عقب تر بود2مهسا . کایاما زن گرفت رفت آمر. میخوند باهم بود یمهرداد داداشش بود اونم پزشک    

 ؟یچ شرتیت.خورهیبهت م نیبب ایب:مهسا    

 .از جام بلند شدم    

 .بود دهیند بود اما به زور تا سرشونم رسقد بل نکهینگاهش کردم با ا    

 :گفتم کردمیشلوارکو ازش گرفتمو همونجور که دکمه هامو باز م    

 .خوامینم-    

 .تو اتاقش رفتم    

تا  دیشا. خنده داره. ساله 30پسر  هی يرابطه  نیواسه اول. کامله یهمه چ. تختش دونفره بود. زدم يپوزخند    

 .االنم اشتباه کردم

 .اومدم رونیاز اتاقش که ب. شلوارك پام بود هیفقط . لباسمو عوض کردم    
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 :و گفت دیکش نمیبه س یامد جلو و دست    

 .خوبه کلتیاوومم چقد ه-    

 .شدمیکم واسش زحمت نک-    

 .کردمیم میعصب نیو ا شدیم ریفکرم همش با کرشمه درگ. دمیدوباره رو کاناپه دراز کش    

 :و به مهسا گفتم دمیسر کش موییچا    

 .میبخواب میبر-    

 .تکون داد و از جاش بلند شد يسر    

 .بود که استرس نداره بیواسم عج    

 .بار اولشون نباشه نکهیحساسن مگر ا نهیزم نیتو ا یلیبودم که دخترا خ دهیشن ادیاز دوستام ز    

شدم تو  رهیخ. سرشو باال گرفتم. بازوم گذاشت و سرشو رو دیمهسا هم دراز کش. رو تختش دمیدراز کش    

 .لذت نبردم... چشماش و خم شدم روش

 .دمیادامه ندادم و خواب. بود یبوشه طوالن نیلذت بخش تر از ا یلیکرشمه خ يا هیبوسه چند ثان    

 .اما رو مدش نبودم. قشنگ متوجه شدم خورد تو ذوقش    

 .و خودم رفتم خونم تا لباس عوض کنم مارستانیاونو رسوندم ب. مشد داریصبح با نوازش مهسا از خواب ب    

 سشیبود که نتونستم با مهسا مقا بایاونقدر ز. شهیتو خواب خوشگلتر م. بهش سر زدم. کرشمه خواب بود    

 .کنم

 .دوش گرفتمو لباس عوض کردم. اومدم رونیاز اتاقش ب    

 :دمیکه صداشو شن رفتمیم رونیداشتم از در ب    

 .بخور بعد برو يوقت که دار. غذا درست کردم يایفکر کردم م شبید-    

مون رو پوست  رهینگاهم خ. از لباسش باال رفته بود یکمیبود و  شونیپر کمیموهاش هنوز . برگشتم سمتش    

 .شمیم ينجوریدختر ا نیچرا مقابل ا دونمینم. دشیسف

 ....اما. بکنم تونسمیشتم مکه دوست دا يهرکار. مهسا تو بغلم بود شبید    

 .خورمیم يزیچ هی رونیب. یمرس-    

 من بابت اونــ-    

 .خداحافط. دمینفهم. تند رفتم خوامیمن معذرت م. اون شب تموم شد-    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 .اومدم رونینکردم و ب یبه صداکردناش توجه    

اتفاق . نایعدم رفتم خونه مامان اب. بهم خوش گذشت شبیاز د شتریب. فرحزاد میشب بعد از مطب با مهسا رفت    

 .تجربه کنم خواستمیم نباریشب رفتم دنبالش ا. ناهارو با مهسا خوردم. مارستانیصبحشم رفتم ب. وفتادین یخاص

اصال انگار . نتونستم شبمید. دمشیصبح چشامو که باز کردم کنارم د. آپارتمانش میرفت مویخورد رونیشامو ب    

 باهاش باشمو وقت بگذرونم شتریب کمی دیبا دیشا. برعکس کرشمه. ستیدرم ن یحس چیکنار مهسا ه

زنگ زدم و مطب خودمو کنسلش  يدیبعدم به خانوم حم. رهیزنگ زدمو خبر دادم که مهسا نم مارستانیبه ب    

 .کردم

همونجور که چشماش بسته بود سرشو . دیبهم چسب. موهاش يدستمو کردم ال. دمیمهسا خواب شیدوباره پ    

 ....صورتم کرد کینزد

 .نشست سر جاش خیساعتو نگاه کرد س. از جاش بلند شد    

 .ناسیا 5من فکر کردم  ؟ينکرد دارمیچرا ب. شد رمیفرحان د:مهسا    

 :و گفتم دمیخند    

 کنسله. يریهول نشو خانوم ام-    

 .دیوسرو تخت و گونمو محکم ب دیبا ذوق پر    

 .يرینظ یفرحان تو ب یمرس:مهسا    

 ؟يدار يچه نظر میقراره امروز و کال باهم باش یاگه بفهم -    

 :زدیو داد م دیپر نییو رو تخت باال پا دیکش یاز خوشحال یغیج    

 .فرحان من عاشقتم يواااا-    

 :و گرفتمش  دمیخند    

 ..نجایا زنیریهات م هیدختر االن همسا نیبش-    

روز خوب  هیهنوزم بعذ از  یحس لعنت هی.... که کنار کرشمه دارم یحس کمیاز  غیاما در. تا شب با مهسا بودم    

 ...اما. امروز بهم خوش گذشته بود. فرستادیبا مهسا منو سمت کرشمه م

 يبرا. ق خودمچراغشو خاموش کردم و رفتم اتا. بود دهیقشنگ خواب یلیرفتم اتاقش خ..نبود. درو باز کردم    

 ...مهسا کرشمه کنارم بود يکاش جا. دمیحسرت کش ياز رو یاه میبار تو زندگ نیاول

 :مهسا اس ام اس زد    
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 بوس. عشقم ریشب بخ-    

 .دمیزدم و خواب يپوزخند    

ناهار بخورمو دوباره  هی دمیفقط رس. دمیعمل داشتم و انقدر سرم شلوغ بود که مهسارو ند مارستانیصبح ب    

 .برم مطب

 .اومدم رونیاز در مطب ب    

 :زنگ زدم به مهسا    

 .امیباش تا ب یسالم خانوم-    

 .کن جیآدرس خونتم برام مس. امیتو برو خونت منم م. آوردم نیماش یمرس. زمیسالم عز-    

 .میکسکرشمه بفهمه من با  خواستیچرا دلم نم دونمیچند لحظه سکوت کردم نم    

 ؟یفرحان هست:مهسا    

 خونه تو میخب بر. زمیآره عز-    

 .یاونجا باش خوامیدخترن نم.نه امشب چندنفر از دوستام اونجان-    

 .از دوستام خونمه یکیآخه گفتم که خونه منم -    

 .نفرن 5خونه من . نفره هیتازه اون . میندار يخب باشه ما به اون کار-    

 کنمیخب برات اس م لهیخ-    

 فعال. عشقم یمرس-    

رفتم شام گرفتم و واسه . اصال بفهمه به درك. بفهمه يزیکرشمه چ خواستمینم. بودم یقطع کردم عصب    

 .آدرسو واسه مهسا فرستادمو رفتم خونه. دمیکرشمه هم خر

 .از دستم گرفت کارویپالست. از رو کاناپه بلند شد و سمتم اومد غیکرشمه سر. درو باز کردم    

 .کردمیمن غذا درست م يایم يدار یگفتیخب م. یسالم خسته نباش-    

 :بهش انداختم و گفتم یتفاوت ینگاه ب    

 .مهمون دارم. ستین یاجیاحت-    

 :با ذوق گفت    

 ان؟یبچه ها م-    

 .نه دوست دخترم-    
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 .شد یبادش خال    

 :گفت یفیضع يبا صدا    

 ؟ي..ك-    

 ..ازت اجـ دینکنه با. دوست دخترم-    

 .مانع ادامه صحبتم شد فونیزنگ آ    

 :رو به کرشمه گفتم    

 .یینجایمدت ا هیکه  یاز دوستام یکیگفتم . یناراحتش کن خوامینم-    

 .درو زدم و خودم رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم. و رفتم سمت در    

 .دیسف شرتیت هیبا  دمیسبز پوش یشلوار راحت هی    

 .اومدم رونیاز اتاق ب عیسر دمیسالم کرشمرو که شن يصدا    

 .يسالم مهسا خوش اومد-    

 :و گفت دیاز کرشمه گرفت و سمت من اومد گونمو بوس ضیمهسا نگاهشو با غ    

 .زمیعز یمرس-    

 ؟يخسته ا-    

 :شالشو از سرش برداشت و گفت    

 لباسمو عوض کنم؟ تونمیکجا م یلیآره خ ییوا-    

 :رفتم سمت اتاقمو گفتم    

 .نجایا ایب-    

 .تو درو بست میرفت    

 .يایمن برم شامو حاضر کنم تا ب-    

 ه؟یدختره ک نیفقط فرحان ا. باشه-    

 :با اخم گفتم    

 .یدخالت کن میتو مسائل خصوص ادیخوشم نم-    

 ه؟یخصوص نیواااا مگه ا-    

 .به تو نداره یو ربط هیآره شخص-    
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 .ادیعشوه م يادیبا نازه؟ ز کمیرفتاراش  یکنیحس نم-    

 :زدم و گفتم يشخندین    

 .نکن يحسود. خوشگله يادیز-    

 :دست و پاشو گم کرد و گفت    

 از اون بهترم یلیاون حسادت کنم؟ من خ هیتورو دارم به چ یمن وقت-    

 :تو دلم گفتم    

 .يآره دو بار از اون بهتر-    

 .ایخب لباستو عوض کن و ب لهیخ-    

 .اخماش ناجور توهم بود.کرشمه تو آشپز خونه بود. اومدم رونیاز اتاق ب    

 ؟یکنیم کاریچ-    

 .کنمیدارم شامتونو آماده م-    

 ؟يخوریمگه خودت نم-    

 تو اتاقم رمیم-    

 .جا بخور نیهم نیبش-    

 :اضافه کردم یعد با بدجنسو ب    

 .تو اتاق میبریما خلوتامونو م-    

 یلیدختر خ نیحرص دادن ا. و منم کمکش کردم دمیسرخوشانه خند. با حرص نگام کرد و روشو برگردودند    

که حس کنن  ياما از اون روز. دارن تیحس مالک زیاصوال خانوما رو همه چ. کردم داینقطه ضعفشم پ. دیچسبیم

 .چسبهیکه به من م هاون وقت. خورنیو حرص م شنیناجور قرمز م. از دست دادنش افتادن تو خطر

 .اومد رونیمهسا از اتاقم ب    

تنگ پاش  نیشلوار ج هی. احساس خطر کرده نمیهه ا. رژشو پررنگ کرده بود. بود ختهیموهاش و دورش ر    

 يموها. نداشت یشیآرا چیه. به کرشمه کردم ینگاه. دادینشون م شتریبدنشو ب يکه برنز دیتاپ سف هیبود با 

 نیدر ع یسادگ گنیم نیبه ا. دتنش بو یصورت یشلوار نخ زیبل هی. لختشم ساده پشت سرش بسته بود ویمشک

و  یعمل چیبدون ه يخداداد ییبایز هی. نبود سهیاصال قابل مقا یعنی. از مهسا خوشگلتر بود شییخدا. ییبایز

 .یرنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٧٩ 

مهسا بود که کنار من که چه عرض کنم  لشمیدل. نخورد يزیکرد و چ ياول تا آخر با غذاش باز کرشمه از    

توجه از آشپزخونه رفت  یغذا که تموم شد مهسا ب. شدمیقشنگ متوجه حرص خوردنش م. رو پام نشسته بود

 .و رو مبل لم داد رونیب

داشت حالم  تیوضع نیاز ا. و جمع کردم زیتنهاش نذاشتم و م. بهش کرد و از جاش بلند شد یکرشمه نگاه    

 به من بگه تورو چه به دوست دختر آخه؟ ستین یکی. خوردیبهم م

کرشمه از حرص . نکرد و لم داد روم ياونم نامرد. کنار مهسا نشستم. رونیب میبا کرشمه از آشپزخونه رفت    

 .دیجویداشت پوست لبشو م

 .فرحان من خستم میبخواب میبر:مهسا    

 .ناخودآگاه نگاهم رفت سمت کرشمه. دیلبامو بوس هویسرشو باال گرفت و . بهش کردم ینگاه    

 :دلخور نگام کرد از جاش بلند شد و گفت    

 .ریشبتون بخ-    

 زه؟یبرام عز نقدریدختر ا نیمن چم شده خدا؟ چرا ا. دیدلم لرز. دمیلحظه آخر حلقه اشکشو د    

 :تمگف يرو به مهسا به تند    

 انجام بشه؟ دینبا يکار هیتو جمع  یستیمتوجه ن-    

 .نکردم که يوااا کار-    

 ؟یکن کاریچ یخواستیم گهید-    

 دختر واست مهمه؟ نیا نقدریچرا ا-    

 ؟يدیفهم.نداره یبه تو ربط-    

 .میبخواب میباشه بابا پاشو بر-    

 .خوابمیاتاق م یکیتو اون  رمیبرو تو اتاقم بخواب من م-    

 ؟یچ-    

 .دوتا حرفو با کش گفت که حالم بهم خورد نیاونقدر ا    

 .مارستانیب يبر دیبرو بخوب صبح با. يدیکه شن نیهم-    

پتو بالشت از تو . توش گذاشته بودم ویمیکاناپه قد هیتخت نداشت اما . خودمم بلند شم رفتم تو همون اتاقه    

 .دمیکمد برداشتم و خواب
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 شیاگر پ یعنی. قبول کنم که دوسش دارم خواستممینم. نمیکرشمرو بب یناراحت تونستمینم. فکرم مشغول بود    

 خواستممیاما نم. غرورمو له کنم تونستمیمن نم. کرشمه با اون حرکتش بفهمه زاشتمینم کردمیخودمم قبول م

 .بزنه یحرف هی دیبهتر بود با مهسا کات کنم و به کرشمه بگم شا. کرشمرو آزار بدم

رفتم . مهسا که رفت بلند شدم. صدام زد از جام بلند نشدم یصبح متوجه شدم مهسا اومد تو اتاقم اما هرچ    

 .رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم. کنهیکه داره صبحانه آماده م دمیاز حمام که اومدم کرشمرو د. دوش گرفتم

 .سالم-    

 :بود گفت نییهمونجور که سرش پا    

 مهسا رفت؟, صبحانه بخور ایسالم ب-    

 .يدیتو اتاقم سرك نکش یبگ يخوایم یعنی-    

 :دست و پاشو گم کرد و گفت    

 ...یعنینه خب -    

 :و گفتم دمیخند    

 .ستیمهم ن. یهول بش خوادینم-    

 .نشست ختیر ییچا    

 ن؟یکجا با هم آشنا شد-    

 .میهست مارستانمیب هیتو . میبود یهم دانشگاه-    

 از من بزرگ تره؟ یعنی-    

 سالشه 29,اوهوم-    

 .سرشو تکون داد و لقمشو خورد    

 .کردم و مشغول خوردن شدم يزیر يخنده     

 :صبحان که تموم شد از جام بلند شدم و گفتم    

 یمرس-    

 .کنمیخواهش م-    

 .رفتم تو اتاقم    

 .رمیفالح در مورد کرشمه صحبت کرده بودم گفته بود امروز تماس بگ يکه با آقا شیچندروز پ    
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 .مهرزاد هستم ن؟یفالح خوب هست يسالم آقا-    

 به سالم دکتر حال شما؟-    

 ن؟یبکن نیتونست يکه باهاتون صحبت کردم کار ياون دختر يبدونم برا خواستمیم, تونیسا ریز میهست-    

از هفته اول مهر هم کالساش شروع . دانشگاه آزاد براش ثبت نام کردم. يرشته حسابدار. آره باباجان-    

 .دیکنیانتخاب م نترنتیکه با ا دنیروز انتخاب واحدم بهتون اطالع م. فقط امروز مدارکشو ببره دانشگاه. شهیم

 .ازتون ممنونم. جناب فالح نیلطف کرد یلیخ-    

 .کمکت کنم شمیبود خوش حال م یاگر بازم مشکل. ونمیمن جون خانوممو بهت مد. پسرم هیفچه حر نیا-    

 .نیلطف کرد گمیبازم م. ممنونم ازتون-    

 .خدانگهدارت. یموفق باش شاالینکردم بابا جان ا يکار-    

 .خداحافظ-    

 .دانشگاهش نمیخب ا    

 ؟يایلحظه م هیکرشمه؟ -    

 .اومد توبعد در زد و  یکم    

 بله؟:کرشمه    

 .میمدارکتو ببر دیبا. دانشگاهت آماده شده يکارا-    

 ؟يزود نیواقعا؟به هم-    

 .آره-    

 .ممنونم. فرحان یمرس يوا-    

 :زدم يلبخند    

 مدارکت که همراته؟. نکردم يکار-    

 .فمهیآره تو ک-    

 .همشو بردار يالزم دار ایچ مینیبب میبر دیبا یاوک-    

 باشه-    

 :برگشت هویکه  رفتیم رونیداشت از در اتاق ب    

 فرحان؟ گمیم-    
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 !بله؟-    

 .مقنعه ندارم-    

 :سرمو خاروندمو گفتم    

 .میخریم میرینداره سر راه م یاشکال-    

 .باشه-    

و کت  یشمی زیبل هیبا  دمیپوش یکشلوار کتون مش هی. منم بلند شدم لباسمو عوض کردم. رونیاز در رفت ب    

 .یتک اسپرت مشک

 :کرشمه اومد يکه صدا زدمیداشتم عطر م    

 .من آمادم-    

 .رفتم رونیاز اتاقم ب    

 چیبود که ه ریفکرم درگ دیاونقدر شب خر. ساده یمشک يمانتو هیبود با  دهیپوش یمشک نیشلوار ج هی    

 .سادم سرش کرده بود یشال مشک هی. نبود ادمیکدومو 

 .دیهمون مرکز خر میرفت    

 امیو م رمیگیم رمیم نیتو بش-    

 .سرشو تکون داد    

فقط مقنعه  کردمیفکر م. یفروش يمغازه روسر هیمغازه هارو نگاه کردم و رفتم تو . شدم ادهیپ نیاز ماش    

 .يخاکستر هیو  يه اسرم هیبا  دمیخر یدوتا مشک. داشت مینارنج نیا. میداشته باش یمشک

اون شب . چشمم خورد به کوله هاش ایورزش یندگینما نیاز ا یکی يکه تو ومدمیم رونیداشتم از در پاساژ ب    

 .دمیبراش خر کمیش یلیخ یکوله مشک هیو  یندگیرفتم تو نما. شدیپس الزمش م دیخر یمعمول فیفقط ک

 :که نشستم کرشمه گفت تیتو ماش    

 ؟يدیهمه مقنعه خر نیا-    

 هیکوله پشت کایاز پالست یکینه -    

 .باز کرد کویذوق کرد و پالست ایمثل دختر دبستان    

 !فرحان ییییییییخوشگله مرس نیچقدر ا یییوا-    

 :خندم گرفت از ذوق کردنشو گفتم    
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 دخترم کنمیخواهش م-    

 با حرص نگام کرد خندم بلند تر شد راه افتادم    

 .سرت کن شویکیمقنعه هارو م نگا کن -    

 :بود با همون لحن گفت ینگاه کرد هنوز عصب یکی یکیمقنعه هارو باز کرد و  کیپالست    

 ییبابا یمرس-    

 دخترم کنمیگفتم که خواهش م-    

 :گفتم عیکه سر ارهینگاهم کنه خواست شالشو در ب نکهیبدون ا    

 .رو بدم باال شهیبذار ش ؟یکنیم کاریچ سایوا-    

 :لب غر زد ریز    

 .ستیمن ن يحواسش به موها یحاال کس-    

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم    

 .سرت کن-    

 .سرش کنه تونستیبود راحت م يها دود شهیش    

 چشامو هیثان کی يبرا دمویبا لذت بو کش. بو شامپو گرفت نیماش يفضا. دور باز کرد و بسته کرد هیموهاشو     

 .بستم

 خوب شدم؟: کرشمه    

 .برگشتم نگاش کردم    

 .برگشتم عیاز دست خارج بشه و سر نیکنترل ماش دمیانقدر معصوم شده بود که ترس    

 .ادیآره بهت م-    

 :گفت يبا دلخور    

 ؟يپس چرا روتو برگردوند-    

 :با صداقت گفتم    

 .کنمیم یدارم رانندگ. شدیحواسم پرت م-    

 .کرد هیتک نیماش یزد و به پشت يلبخند    

 .درآوردم به کرشمه دادم لمویموبا. هنوز نرفته مطب يدیبه ساعت کردم خانوم حم ینگاه    
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 کنم؟ کارشیچ:کرشمه    

 .يدیبفرست به الهام حم سیبنو گمیکه م یاس ام اس نیا-    

 :با شک گفت    

 هست؟ یک-    

 :از حسادتش شاد شدم و گفتم    

 .میمنش-    

 :سرشو تکون داد و گفت    

 بگو-    

 .ماه بعد يبرا دیو بنداز دیکنسل کن ضارویمر. امیسالم من امروز مطب نم-    

 .تند تند نوشت و فرستاد    

 .به راهم ادامه دادم رمیازش بگ ویگوش نکهیبدون ا    

 .گذاشت رو پاش ویاونم کارش که تموم شد گوش    

 زنگ خورد میبعد گوش کمی    

 .هیدیاحتماال خانوم حم-    

 :کرد و با حرص گفت میبه صفحه گوش ینگاه    

 .مهسا خانومه رینخ-    

 ویازش گرفتم و قطع کردم و دوباره گوش ویدستم گوش یکیدستم فرمون و گرفتم با اون  هیو با  دمیخند    

 .دادم دستش

 :دیبا تعجب پرس    

 ؟يچرا قطعش کرد-    

 شهیالزم م. کن وشیبرام س. من شمارتو ندارم یراست. حوصلشو ندارم-    

دروغ  تونستمیبه خودم که نم. تو دلم روشن شد يدینور ام. جواب مهسارو ندادم نکهیانگار هنوز گنگ بود از ا    

مثل پسر بچه سال سن  31با . مغز و اعصاب از دانشگاه تهران يدکترا. من فرحان مهرزاد. بگم دل بسته بودم

 .تره کیسال ازم کوچ 10ساله که  21دختر  هیعاشق . عشق مردونه هیاما .ها عاشق شده بودم
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زود با  یلیکه خ.من جذب اخالقش شدم. ستیبرام مهم ن افشمیبگم ق تونمیم یحت.ستیاما واسم مهم ن    

 .شهیم طونیبه موقعشم ش. شهیبه موقع آروم م. شهیم یبه موقع عصب. دهیوقفش م طیمح

 :کرد و گفت یدانشگاه کرشمه نگاه میدیرس    

 نجاس؟یا-    

 آره-    

 .دمینفهم یچیاما من از راهش ه -    

 ارمتیو م برمیخودم م يایتنها ب ذارمیفعال نم-    

 شه؟یم یکارت چ-    

 شو ادهیپ,کنمیم شیکاری-    

 .شد ادهیداد بهم و پ مویگوش    

 :قفل کردم و گفتم چییو با سو نیدر ماش    

 .میبر-    

 .زودتر از ما ثبت نام کردن ایلیشلوغ نبود و مشخص بود خ یلیخ. تو دانشگاه میباهم رفت    

 .هیزیچ يریگرفتم که فکر کردم مد لمیفالح آوردم و چنان تحو يتا اسم آقا. میشد تیریوارد مد    

 2کارمون که تموم شد ساعت . برامون انجام داد هاشو خودش همونجا یمدارم الزمو از کرشمه گرفت و کپ    

 .میشد نیبود که سوار ماش

خوشحال بودم که شادش . از همه حرکتاش مشخص بود نیو ا دشینبود که بشه ند يزیکرشمه چ يشاد    

 شیازخودم مخف شدیبود که نم يزیچ نیهرچقدر مسخره اما من دوسش داشتم و ا. من دوسش داشتم. کردم

 .کنم

 م؟یناهار بخور میبر-    

 :گفت یبا خوشحال    

 .میآره بر-    

 ؟یخوشحال-    

 .کنمیم دایپ دیدوست جد یکل. دوست دارم یلیدانشگارو خ, یلیآره خ-    

 :با اخم گفتم    
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 پسر؟-    

 :و گفت دیخند    

 ..يدیخدارو چه د. دیشا-    

تو دانشگاه پره پسر کم سن تر از . دمیترس. حسادت کردم میبار تو زندگ نیاول يبرا. تکون دادم يسر یعصب    

 .من هست

 من؟ شیر خیب یبود انداخت یچه حس نیآخه ا اینکنه دلش بره؟ خدا    

 .خوادیم تزایمن دلم پ:کرشمه    

 .فست فود برمتیم-    

 فرحان؟ گمیم-    

 جانم؟-    

 :و گفت دیخند    

 .یشیم یفقط خواستم بگم خوش به حال مهسا تو شوهر خوب چیه-    

 .کردیم میغم تو چشماش روان. نگاش کردم    

 .همسر من بشه ستیمهسا قرار ن-    

 ست؟یقرار ن-    

 کنار رهیزودم م یلیکه خ هیدوست دختر معمول هی.نه-    

 ..که يریمینم. یستین مونیشب پش کلمه بگو از اتفاق اون هیخب دختر . نگفت يزیسرشو تکون داد و چ    

 .به خودم بگه ادیب ستین یکی    

 .پارك کردم نویماش    

 .شو ادهیپ-    

 .تو فست فود میباهم رفت    

 ؟يخوریم یچ-    

 تزایپ-    

 ؟ییتزایچه پ دونمیم-    

 مخصوص-    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 .امیاالن م نیبرو بش-    

پسر  پیاک هی دمیکه دقت کردم د کمی. کرشمه معذب نشسته دمیکه د گشتمیرفتم سفارش دادم داشتم برم    

 .یلیخ.کم سن و سال بودن. با اخم پسرارو نگاه کردم. نهینبود که بره بش گمید يجا. شنیکنار زیم

 .بزنه خودمو رسوندم بهشو زدم سر شونش یبتونه حرف نکهیما قبل از ا زیپاشد رفت سمت م شونیکی    

 .برگشت    

 ؟يدار يم داداش؟کارجون: پسره    

 ..یداشت يکار نجایشما ا ایگو رینخ-    

 :رو به پسره گفتم    

 بود؟ يامر-    

 :و گفت ارهیدر ب يخواست قلدر باز    

 ن؟یدار یآره داداش نسبت-    

 ..فر:کرشمه    

 شما ساکت باش-    

 .کارتو بگو.خانومم هستن-    

 :پسره هول شد و گفت    

 .شرمنده-    

 .رونیبلند شدن و باهم رفتن ب شونمیبق زشونویبرگشت سمت م عیسر    

 ؟يدیفهم. امیتا خودم ب یستیوا دیبا هیزیم نیهمچ هیکنارت  ینیبیم یتو وقت-    

 .شهیم ينجوریا دونستمیچه م,آره-    

 .حضور شما بوداگه دعوا نکردم فقط به خاطر  یکنیبه بعد حواستو جمع م نیاز ا ؟یشناسیتو پسرارو نم-    

 چشم.بله-    

 .ستیجلودارم ن یچیبشم ه یعصب نینب ينجوریکرشمه من و ا.تکرار نشه ها-    

 دیببخش دمیفهم-    

 .خانواده بودن هینگاه کردم  مونویکنار زیم. نگفتم تا شمارمونو خوند يزیچ گهید    

 .پاشدم رفتم غذارو گرفتم    
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 .نییکه جا داشت انداخته بود پا ییکرشمه سرشو تا جا    

 .خندم گرفت لشیاز استا    

 .گهیبخور د-    

 .گهید خورمیدارم م-    

 .شدم یداد زدم عصب دیببخش-    

 :گفت اطیبا احت-    

 ؟یستیاالن ن-    

 غذاتو بخور ستمینه االن ن-    

 .و شروع به خوردن کرد دیخند    

 .میکرد دیواسه خونه خر کمی میبا کرشمه رفت    

 .میرفت میساز دیکل    

 .شدیبه بعدم الزمش م نیبدم از ا دیبهش اعتماد داشتم که بهش کل ياونقدر    

 .بو که رسوندمش خونه 5:30ساعت     

 باال؟ يایمگه تو نم:کرشمه    

 .کار دارم یینه برو تو جا-    

 شام درست کنم؟-    

 .خونه امیآره شب م-    

 .پس فعال.باشه-    

 .رمیتو بعد م يبر سمیمیخداحافظ برو من وا-    

 .درو که بست را افتادم. سرشو تکون داد و رفت    

 .بودم مارستانیدمه دره ب 6ساعت     

 :زنگ زدم به مهسا    

 .رونیب ایسالم من دم درم ب-    

 .دارم نیآخه ماش-    

 .يریبعد م میزنیحرف م نیتو ماش.برمتینم ییجا-    
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 شده فرحان؟ يزیچ-    

 .حاال ایتو ب-    

 .قطع کردم    

 .ادیکه داره م دمشید    

 .سالم-    

 :درو بست و برگشت سمتم    

 .خونم میشده؟خب بر یچ زمیسالم عز-    

 .ستین یاجیاحت گهینه د-    

 :گفت یبا نگران    

 ؟یچ یعنی-    

 اصال.ستیاخالقامون باهم جور ن. مهسا من اشتباه کردم قبول کردم نیبب-    

 :آشکار گفت یتیبا عصبان    

 موضوع سر اون دخترس؟-    

 کدوم دختره؟-    

 .که خونته نیهم-    

حاالم . ومدیخوشم ن. اونم به درخواست تو. میباهم بود یمیتا هی. ستیبه تو مربوط ن. که باشه میریگ-    

 .میکنیم یخدافظ

 ..امـ-    

 .تموم شد. اما نداره گهید-    

 .يخوریجا ضربشو م هیمطمئن باش . اما من دوست داشتم. باشه-    

 .کنمیم ادتیاگه خوردم . یاوک-    

 :شد ادهیپ نیاز ماش    

 خداحافط-    

 !راحت شد نیاز ا المیخب خ. به هم دیدرو محکم کوب    

 .ندشیبهتر باشه قبلش بابا بب دیشا. به کرشمه بگم دیبا يچجور دونمیهنوزم نم    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 :به خونه زنگ زدم    

 .سالم-    

 شده؟ یچ.سالم-    

 ؟ينفر شام بپز 3برا  یتونیم.یچیه-    

 ...فرحـ نیبب اد؟یبازم مهسا قراره ب-    

 اونجا ادیبگم بابام ب خوامیامشبم م. واسه خودت پشت سر هم؟ من با مهسا کات کردم یگیم یچ-    

 بابات؟-    

 ندتیدوست داره بب یلیخ دونهیآره قضه رو م-    

 .کنمیمن شام درست م. منزل پسرشونه. ارنیب فیباشه خب تشر-    

 .فعال. دستت درد نکنه-    

 .فعال. مواظب خودت باش-    

 :قطع کردمو زنگ زدم بابا    

 ؟يخونه ا ؟یسالم بابا خوب-    

 ؟یچ يبرا سالم بابا جون آره-    

 .خونه من نیایبابا به کرشمه گفتم شام درست کنه امشب ب-    

 بگم بابا؟ یچ ایبه رو-    

 .جمعمون مردونس رونیب میریبگو با فرحان م-    

 دروغ بابا؟-    

 .من شیپ نیایم نیفقط بگ. جمع مردونس نیخب نگ-    

 .اونجام 8باشه بابا جون من -    

 .خداحافظ. منتظرم پس-    

 .خداحافظ پسرم-    

فاتحه واسه مخترعش خوندم و راه افتادم  هیکنم؟  یچه غلط خواستمینبود من االن م لیموبا نیاگه ا یعنی    

 .سمت خونه

 .نگیو پارك کردم تو پارک نیدرو باز کردم و ماش موتیبا ر    
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 .در زدم نباریا    

 بله؟:کرشمه    

 منم-    

 .درو باز کرد    

 پس بابات کو؟. سالم:کرشمه    

 .ادیخودش م-    

 .تو خب ایآهان ب-    

 .امیکنار م ياگه بر-    

 تو ایب دیآخ ببخش-    

 .رونیرفتم تو اتاقم فقط کتمو در آوردمو برگشتم ب. کردم و رفتم تو يمردونه ا يخنده     

داشت کاره  یاما بدون عکس العمل ادیزدم که حرصش در ب رفتم ناخنک. کردیکرشمه داشت ساالد درست م    

 .کردیخودشو م

 .کنهیم یاصوال خانومارو عصب-    

 ؟یچ-    

 .ناخنک زدن-    

 .مرده حواسش هست بهت یعنی نیا. ادیخوشمم م. شمینم ینه من عصب.آها-    

 :گفتم دمویکش شوینیب میو با انگشت اشاره و وسط دمیخند    

 .یشما ماهبس که -    

 .نگفت يزیکرد چ يخنده ا    

 .کردیآهنگ پخش م هیداشت . نشستم و روشنش کردم ونیزیمنم رفتم جلو تلو    

 :خواستم بزنم بره که گفت    

 .بذار باشه قشنگه-    

 .هنوز نخونده نکهیا-    

 خوانندشو شناسمیم. نه قبال گوش دادن-    
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حتما . خوشم اومد. بود یبا معن یلیخ. بود یآهنگ قشنگ. سرمو تکون دادم و منم مشغول گوش دادن شدم    

 .قشنگه یلیخ رمشیبگ نترنتیاز ا دیبا

 یکن یبا بودنت چشم من و تر م    

 شتریبا رفتنت غصم و ب    

 یکن یم    

 يبر ای یبمون يخوا یدونم م ینم    

 یکن یسر م با خوب و بدم يسوز یم    

 دونم یقدرتو نم یکه هست یوقت    

 مونمیپش شمیاز پ يریکه م یوقت    

 ياریتو طاقت م گمیبهت م یهر چ    

 بگم از تو ممنونم ایگله کنم     

 دونم یقدرتو نم یکه هست یوقت    

 مونمیپش شمیاز پ يریکه م یوقت    

 ياریتو طاقت م گمیبهت م یهر چ    

 بگم از تو ممنونم ایگله کنم     

 يکنم بر یو آرزو م یکنارم    

 يبر یدلم و با خودت م يریم یوقت    

 خوامت ینه نم ایخوامت  یدونم م ینم    

 يدر به در نیبخدا خسته شدم از ا    

 گم دوست دارم و بازم مرددم یم    

 بدم یخوبم و ک یدونم که ک یخودم نم    

 گم برو یم روز هیگم بمون و  یروز م هی    

 دل ندم ایدونم بهت دل بدم  ینم    

 دونم یقدرتو نم یکه هست یوقت    

 مونمیپش شمیاز پ يریکه م یوقت    
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 ياریتو طاقت م گمیبهت م یهر چ    

 بگم از تو ممنونم ایگله کنم     

 دونم یقدرتو نم یکه هست یوقت    

 مونمیپش شمیاز پ يریکه م یوقت    

 ياریتو طاقت م گمیبهت م یهر چ    

 )یبیحب نیام.دونمیقدرتو نم(    

 بگم از تو ممنونم ایگله کنم     

 نمیمن عاشق ا يوا:کرشمه    

 آهنگه-    

 .نه کال خوانندهه-    

 :چپ چپ نگاش کردم که هول شد و گفت    

 صداش قشنگه گمیم یعنی-    

 .قشنگه. بله-    

 .رفتدستو پاشو گم کرد خندم گ نکهیاز ا    

 .بلند شد فونیآ يصدا    

 :که باباش درو باز کردم و گفتم دمید    

 .ساعت زودتر اومد مین-    

 پدرتونه؟-    

 آره-    

 من خوبم؟-    

 .سه ربع نیآست ينسبتا بلند خاکستر کیتون هیهموش شلوار تنش بود با . نگاهش کردم    

 .بود ختهیور ر هیهاشو  يموهاشم پشتش بسه بود و چتر    

 .کردیسرش م میشال خاکستر هیداشت     

 .بپوشه یپیچه ت یک يجلو دیبا دونهیخوشم اومد که م    

 :زدمو گفتم يلبخند    
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 .یخوب-    

 .زدم بهش یو بعد چشمک    

 :و بابا اومد ستادیرفتم درو باز کردم همون لحظه آسانسور ا    

 .نیخوش اومد.نییسال بابا بفرما-    

 .شمه هم پشت سر من بودکر    

 .نییمهرزاد بفرما يسالم آقا:کرشمه    

 .مرتب کرد یذهن آشفتمو کم نیتونستم تو نگاهش بخونمو ا نویبرق تحس.به کرشمه انداخت یبابا اول نگاه    

 سالم دخترم:بابا    

 :بعد رو به من گفت    

 .ماهت بابا يسالم به رو-    

 تروخدا نییبفرما: کرشمه    

 .تا کرشمه هم بره تو بعد درو بستم ستادمیبابا اومد تو من ا    

 .کرده بود فتویبابا جان فرحان تعر دمتیخوشحال شدم که د یلیخ: بابا    

 :انداخت گفت ریکرشمه با خجالت سرشو ز    

 امیمن االن م نینیبش نییبفرما.شما نیلطف دار-    

 !خودتو به زحمت ننداز بابا جان:بابا    

 !هیچه حرف نینه ا:کرشمه    

 رو کاناپه میمنو بابا نشست. بعد رفت تو آشپز خونه    

 :با عجله گفتم    

 چطوره بابا؟-    

 :سر شونم زد و گفت یو دست دیبابا خند    

 ؟يدیگفتم به بادش م يدید-    

 .انداختم ریسرمو ز    

 .هیاز رفتارش کامال مشخصه که دختر خانواده دار.هیخوب یلیدختر خ:بابا    
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فکر .یکم سن نیکنه و هنوز انقدر خانوم و با وقار باشه اونم دختر به ا یدختر چهار سال تنها زندگ هی هیلیخ    

 .سالش باشه 22از  شتریب کنمینم

 سالشه 21-    

 شدس بابا جون دییاز نظر من تا! بفرما-    

 :با اعتراض گفتم    

 !بابا-    

 :گفت دویخند    

 گم؟یجانم؟ مگه دورغ م-    

 یبعدم خودش نشست رو مبل تک. بابا گرفت بعد من ياول جلو. ما شیشربت اومد پ ینیس هیکرشمه با     

 .روبرومون

 .زمیبرم بر نیخوایآمادست اگر م میچا. اول شربت آوردم دیگفتم االن گرمتون باشه شا:کرشمه    

 ؟يدرستو چه کرد.خب بابا از خودت بگو.بهتره یلیخ نیهم.با جوننه با:بابا    

 .کرد فیامروز و برا بابا تعر يتکون دادمو اونم اتفاق ها دییمنم سرمو به نشانه تا. به من کرد یکرشمه نگاه    

 .آقا فرحان شدم ونیمد یکل:کرشمه    

 ؟يرشته رو دوس دار نیحاال هم. انجام داده فشویفرحان وظ. هیچه حرف نیا:بابا    

 .یاضیرفتم ر يحسابدار ياز اول هم به به هوا. بله:کرشمه    

 .شدیراحت م میاز انسان. یبخون یتونستیم میحرفه ا یاز فن:بابا    

 ...بله اما پدرم:کرشمه    

 .بغض کرد    

 :چند لحظه سکوت شد و دوباره کرشمه ادامه داد    

 .خونمب یاضیپدرم دوست داشتن من ر-    

 .نگفت يزیبابا سرشو تکون داد و چ    

 نمیشامو بچ زیمن م:کرشمه    

 .دخترم يتو زحمت افتاد:بابا    

 .نیدیمن زحمت کش يهمه برا نیتروخدا شما ا دیشرمندم نکن:کرشمه    
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 پدرت دخترم يمنم جا:بابا    

 با اجازه!شما نیزنده باش شاالیا:کرشمه    

 .رفت تو آشپزخونه    

 .چقدر پدرشو دوست داشته. گرفت شیگر:بابا    

 .شهیخب دلش فقط به پدرش خوش بوده که اونم فوت م.یلیبله خ-    

 :بهم کرد و گفت یبابا نگاه    

 .کنه بابا یینذار احساس تنها-    

 .انداختم هنوز برام هضمش مشکل بود که عاشق شده باشم ریسرمو ز    

اول . فکراتو بکن. شناسهیاما عشق غرور نم. دادم ادتیغرور و خودم . يقدر مغرورچ دونمیم. شناسمتیم:بابا    

 .بخوره کارش تمومه گهیشکست د هیدختر اگه بخواد  نیا. از خودت مطمئن شو بعد دختررو وابسته کن

 :سرمو تکون دادم و گفتم    

 .بابا دونمیم-    

 آروم آروم برو جلو بابا. مورد عجله نکن نیاما تو ا.یعجول دونمیم:بابا    

 .چشم-    

 چه خبر؟ مارستانیب:بابا    

 !نه رفت؟یم مارستانیاز ب دیمهسا افتادم با ادی    

 .ستین یخوبه خبر خاص-    

 .زنگ زد روزید یتیهدا-    

 .بابا بود یمیاز پزشکا بود که دوست صم یکی یتیهدا    

 هیریخ يجلسه  يبرا دمشونیجمعه د نیاتفاقا هم-    

 .طرح انجام نشه نیسال ا کینذاشته . پسرتم مثل خودته گفتیم. میراجع به همون باهم صحبت کرد:بابا    

 :بعد دستشو رو شونم گذاشت و گفت    

 .دستت درد نکنه. بابا يکرد دمیروسف-    

 .انجام دادم فمویمن فقط وظ-    

 شهیسرد م دمیچ زویاما م.مزاحم شدم دیآخ ببخش:کرشمه    
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 .مخصوصا فرحان. میکن میکه از تو قا میندار یحرف خصوص.بابا هیمزاحم چ:بابا    

 :و من گفتم دنیبابا و کرشمه خند    

 !بابا-    

 من گشنمه میبر ایبله؟ پاشو ب:بابا    

کنارش دو نوع ساالدم درست کرده . مرغ درست کرده بود.کرشمه بازم گل کاشته بود. میرفت زیباهم سر م    

 .ودب

 تو زحمت انداختمت بابا:بابا    

شرمنده اگر دوست . کردمیمن دو جور غذا درست م گفتنیاگر آقا فرحان زودتر به من م.ينه وا:کرشمه    

 .نیندار

 .خودتم بخور نیبش. نکن بابا تیخودتو اذ. میمنو فرحان عاشقه مرغ:بابا    

 :خورد گفت کمیبابا     

 .يارین کمیفرحان مواظب باش ش. بابا يدار یچه دست پخت-    

 :و کرشمه گفت دمیخند    

 نوش جان نیلطف دار-    

 .شرمندمون کرد یحساب. چند جور غذا درست کرده بود. تولدم چه کرده بود یدونیبابا نم-    

 .به کرشمه انداخت ینگاه نیبابا با تحس    

 .شد عیسر یلیخ اما.کردمیحتما شمارم دعوت م دونستمیاگر م:کرشمه    

 جووناس يمراسم برا نیا.شدم بابا ریپ گهیمن د:بابا    

 نیستین رینه تروخدا شما اصال پ يوا:کرشمه    

 .و مشغول خوردن شد دیبابا خند    

 .خواستم نارویبهتر شهیمنم هم. بود نیبهتر. بود یکرشمه عال    

 شویلحظه ناراحت هی تونستینم. عاشق مامانم بود . همامانو شکاك کن خواستینم. شام که تموم شد بابا رفت    

 .نهیبب

 .با کمک کرشمه جمع کردم زویم    

 .میظرفارو باهم بشور ایب گمیم-    
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 .شورمینه خودم م يوا-    

 اینشور. امیبذار لباسمو عوض کنم االن م. یکل میخندیم-    

 ...عشق بود؟ حتما نیا. کار کنه ادیز خواستمینم    

 تو آب کش شورمیخب من م-    

 تو آب کش شورمینه نه من م-    

 .باشه-    

 .ظرفا که تموم شد کرمم گرفت. ظرف شستن میخالصه شروع کرد    

 .بذار من دستمو بشورم-    

 .بهش دمینکردم مشتمو پر آب کردم پاش يمنم نامرد. کرشمه کنار رفت تا من دستمو بشورم    

 .شدم سیخ. فرحـان:کرشمه    

 :قهقهه زدمو گفتم    

 .بود نیقصدم هم-    

 .دمیاالن نشونت م-    

 کردن من شیاونم شروع کرد به خ    

 .کنمیم تیبچه پرو االن حال يآ-    

 .کنم يدختر آب باز هیروز بخوام با  هی شدیباورم نم    

 .فرحان ترو خدا بسه يوا:کرشمه    

 چقدر خوش گذشت؟ يدید. باشه-    

 .دستت درد نکنه ییآره خدا-    

 .يبرو لباستو عوض کن سرما نخور ایحاال ب-    

 .کنم زیتم نجارویتو اول برو من ا-    

 .کنمیم زیبرو من تم-    

 .شدیانگار اونم باورش نم. با تعجب نگام کرد    

 گهیبرو د-    
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دستامو شستم و رفتم منم . دمیکش یکردم و کف آشپزخونه رو ط زیو تم نکیس. سرشو تکون داد و رفت    

 .راحت بخوابم تونستمیامشب م. لباسمو عوض کردم

 .کرشمه تو اتاقش نشسته بود و سرشو گرفته بود تو دستاش. رفتم مسواك بزنم    

 شده؟ يزیکرشمه؟ چ-    

 .رفتم تو اتاقش. اشکاش شکه شدم دنیاز د. سرشو بلند کرد    

 :دستام گرفتم نیب نشستم رو تخت کنارش صورتشو    

 ؟يزدم؟ ناراحت شد يشد؟ من حرف بد یچ یکرشمه؟ خانوم-    

 .کردنیم شیو دل منو ر ومدنیم نییاشکاش گوله گوله پا. درشتش نگام کرد يبا چشما کمی    

 .يدقم داد. حرف بزن ید لعنت-    

 :گفت هیخودشو انداخت تو بغلم و با گر    

که مامان  یبعد از زمان.. یچ یعنی یخوش فهممیتازه دارم م.. من. فرحان یکه هست یمرس. یخوب یلیتو خ-    

 دایخودمو پ يتو دوباره باعث شد. نکرده بودم یطونیش. خودمو گم کرده بودم. بودم دهینخند ينجوریا.. رفته بود

 ...يبر ترسمیم اام..اما.. فکر کنم منم آدمم يباعث شد. از ته دل بخندم. کنم

 .سرشو تو بغلم فشار دادم    

 .بهم نگاه کن. هستم شهیپشتتم هم شهیمن هم.يتو فرشته ا-    

 .و درشتش قرمز شده بود اهیس يسرشو همونجور که تو بغلم بود بلند کرد چشما    

 ؟يبهم اعتماد دار-    

 .سرشو تکون داد    

 .بگو بلند-    

 بهت اعتماد دارم-    

 ...شهیهم. هستم هشیپس بدون که هم-    

 ...فرحان یمرس-    

 .نکن بذار منم راحت بخوابم هیگر گمید. حاال راحت بخواب-    

 :تند تند اشکاشو پاك کرد و گفت دیکش رونیاز تو بغلم خودشو ب    

 .راحت بخواب. کنمینم هیگر-    
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 .بخواب. دختر خوب نیآفر-    

 .دمیپتو رو روش کش. دیدراز کش    

 ریشب بخ. یبخوابخوب -    

 .کن برات صبحانه حاضر کنم دارمیب يصبح پاشد. ریشب بخ. یتو هم خوب بخواب-    

 :باز شد یلبام به تبسم    

 .بخواب. زمیباشه عز-    

درسته  یچ دونستمینم. شدیم شتریحسم هر لحظه داشت ب. رفتم تو اتاقم. اومدم و درو بستم رونیاز اتاقش ب    

 .دمیمنم راحت خواب. دهیاالن کرشمه راحت خواب نکهیاما با فکر ا. غلط یچ

 .انتخاب واحد يبرا تیسا میفالح بهم زنگ زد و اطالع داد که امروز بر يچند روز بعد آقا    

 .بعد از مطب رفتم خونه    

 .من اومدم.سالم-    

 .کرشمه تو آشپز خونه بود    

 .تم بندهدس دیببخش یخسته نباش.سالم-    

 ؟یکنیدرست م يدار یچ. یسالمت باش-    

 ؟يدوست دار. کتلت-    

 .ایلحظه اونارو ول کن ب هی نیبب. آره خوبه-    

 .بذار دستامو بشورم-    

 .دانشگاهشو باز کردم تیرفتم تو اتاقم لپ تاپمو روشن کردم و سا    

 ؟یفرحان؟کوش:کرشمه    

 .تو اتاقم ایب-    

 :وارد اتاق که شد گفت    

 زلزله اومده چه خبره؟ نجایفرحان ا يوا-    

 .به دورم کردم ینگاه    

 .همه لباسام وسط اتاق بود. بود ختهیبهم ر یلیخ    

 .خاروندم قمویسرمو کج کردم و شق    
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 ؟یتو جمع کن شهیم. جمعش کنم ادیحوصلم نم-    

تخت  نیرو ا يتو چجور!.نگا نگا. کنمیآره فردا جمع م. تو اتاقت دست نزدم امین يمن چون گفته بود-    

 .روش ستیمن ن يجا یبزرگ نیتخت به ا ؟یخوابیم

دلم براش . شهیبرامون جذاب م میکه دوسش دار یکس يوقتا نق زذنا یبعض. کردمیداشتم با لذت نگاش م    

 .ضعف رفت

 من حرفمو بزنم؟؟ يذاریخانوووم؟ م-    

 :نگام کرد و گفت    

 بگو-    

 .نیبش ایکنارم اشاره زدم و گفتم ب یبه صندل    

 .نشست کنارم    

 .انتخاب واحدته-    

 .دانشگاه رمیباالخره دارم م شهیباورم نم ییوا-    

 .میرو بزن ایچ مینیبب ایب. اوهوم-    

فالح برام گفته بود برا  يشون و آقاخوب دانشگاه يچند تا از استادا. با کمک من واحداشو انتخاب کرد    

 .کردم که بتونم برم دنبالش میتنظ يساعتاشو جور. اکثر کالساشو با همونا برداشتم نیهم

 .دیو دوباره کرشمه ترس میدید لمیبعد از شام دوباره باهم ف    

 !نایا نیآخه؟ چ يتو دار لمهیف نایا:کرشمه    

 :با خنده گفتم    

 .يدیترس-    

 .رینخ-    

 !يدیترس.چرا-    

 .نه گمیم-    

 نه؟؟ يدیپس نترس-    

 !معلومه که نه-    

 .زدن غیبود و در آوردم و اونم شروع کرد به ج دهیکرشمه ازش ترس لمیکه تو ف ییهمون صدا    
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 !تمومش کن!ییییوا!تروخدا بسه!بسه فرحان:کرشمه    

 :خنده و گفتم ریزدم ز    

 !يدیترس يدید-    

 !باشه بابا من ترسو تو شجاع-    

 .ارمیدوباره اون صدارو در م یکن تمیاذ يبخوا نیبب-    

 !گهینکن د تیاذ!!!فرحان-    

 :قهقهه زدمو گفتم    

 .باشه چشم-    

کاش به بابا قول نداده بودم تا عجول . رمیگیکنارشم ازش آرامش م یوقت شهیهم. کنارش داشتم ویشب خوب    

فرحان مغرور عاشق . من باالخره عاشق شدم!آره. که کرشمه عاشقتم گفتمیاالن بهش م نیاون وقت هم. نباشم

 !خودمم هنوز باورش برام سخته! کنهیدختر جادو م نیا. شده

 .ناهار میرفت دیبا فر مارستانیفرداش بعد از ب    

 .بهت بگم خوامیم يزیه چ د؟یفر-    

 شده داداش؟ یچ-    

 .من عاشق شدم..زهیچ یعنی...منم-    

 .تو گلوشو به سرفه افتاد دیپر خوذیکه داشت م ينوشابه ا    

 گفتم؟؟ ید داداش چت شد؟مگه چ د؟یفر-    

 :که تازه تونست نفس بکشه گفت دیفر    

 .شدمینکبت داشتم خفه م. گنیآروم آروم م. گنینم هویو  بیغر بیعج زیاحمق چ-    

 بم؟؟یغر بیمگه من عج-    

 .بهیغر بیاز خودت عج شتریب یلیخ یکه االن گفت ینیاما ا! تو که کم نه-    

 .يشعوریب یلیخ-    

 مگه نه؟ يکرد یشوخ-    

 نه به خدا-    

 ؟یحاال ک ؟یگیمرگه من راست م! ثبت شه نسیتو گ دیخبر با نیبابا ا-    
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 کرشمه-    

 :زره نگام کرد و بعد گفت هی    

 .نیشیم یاون شب؟ تو و کرشمه کنار هم عال میبهت گفت یچ-    

 ؟؟ییخدا-    

 ریگندت دبه از کجا گ کلیه يبرا دیبا دمیترسیداشتم کم کم م.فرحان يخوش حالم کرد. به جون داداش-    

 .ارمیب

 :با خنده گفتم    

 .نه پسر ندازنیم یاون دختره که ترش-    

 ؟؟یبه خودش گفت نمیال ببحا.يتو که از دخترام بدتر. کنهیم یچه فرق-    

 !نه هنوز-    

 .بگه به غرورش بر نخوره يکه چجور! شونیسر گفتم ا میحاال ما داستان دار!یدهک-    

 .نه به بابا قول دادم عجله نکنم-    

 دونه؟یمگه بابات م-    

 .دونهیم ویآره بابا همه چ-    

 .خوبه یلیخ.اخالق جناب مهرزاد بودم نیهالکه ا یمن از بچگ یعنی-    

 .يشدیبابا م زونهیآو يچجور ادمهیآره -    

 .من بود يتو بابا يدوست داشتم بابا شهیهم-    

 .میهم باهم دعوا داشت شهیهم-    

 .خواهر داشته باشم خوامیمن نم یگفتیآره تو م-    

 :و گفتم دمیخند    

 ادته؟؟ی. خوردیسوگل حرص م چقدر. ومدیآره فقط از همون بدم م-    

 .تر بود کیسال از ما کوچ کیبود که  دیسوگل خواهر فر    

سوگل  خوامینم گفتمیجامون عوض م ایب گفتیم دیسوگل بود هر وقت فر يچون تو خونشون همه توجه برا    

 .خوردیحرص م یو کل هیگر ریز زدیاونم م. خواهرم باشه

 .يبود ياز دخترا فرار یاز بچگ.آره:دیفر    
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 .چون همشون لوس و به درد نخورن-    

 ست؟؟؟یاااا کرشمه ن-    

 :گفتم دمویخند    

 .ستیکرشمه لوس ن. بود میاون طرز فکر بچگ.نه-    

 :افسوس تکون داد و گفت یسرشوبه معن دیفر    

 .یکه توام از دست رفت میبخور بر-    

 .مطب میبعد از ناهارم رفت    

 10ساعت . شد رید میبخور بر يزیچ هی ایب. به خدا يرینم یعروس ؟ییکرشمه؟ پس کجا-    

 :کرشمه از تو اتاقش دا زد    

 .هفته تق و لقه نیکالسا همشون ا. امیاالن م-    

مثل دختر  5تا ساعت  شبید. امروز روز اول دانشگاهش بود.سرمو تکون دادمو خودم مشغول خوردن شدم    

 .از استرس خوابش نبرد ایدبستان

 خوبه؟ عوض نکنم؟؟ نایا نیفرحان بب:کرشمه    

 .برگشتم    

عطرشم  يبو. سر کرده بود شمیمشک ياز مقنعه ها یکی. یمشک نیج هیبا . بود دهیپوش يسرمه ا يمانتو هی    

 .نداشت شیآرا. دمیبود که خودم اون شب براش پسند يهمون عطر.کل خونرو برداشته بود

 !یعال. یخوب-    

 ؟؟یکنیمسخرم م يواقعا؟ دار-    

 .یدرس بخون يریدانشگاهه، م. کرشمه اصال استرس نداشته باش.نه به خدا-    

 .کننیمسخره م یلیخ ارویپسرا ترم اول دمیآخه شن-    

 :کردم و گفتم یاخم    

 .یزنیبود اول به من زنگ م یهر زمان. کرد تیاذ یکس. تورو مسخره کنه یکس کنهیغلط م-    

 :کرد و گفت گامیذره ن هی    

 .ییچشم بابا-    

 .و همونجور نگاش کردم دمیخند    
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 .یعمرا به کالسه اول برس. شد رید میبخور بر یچ هی ایحاال ب. دخترم نیآفر-    

 .نشست و صبحانشو کامل خورد زیپشت م    

 م؟؟یبر ؟يخورد-    

 .میبر-    

راه  نوینشستم داخل ماش. کتمو دادم دست کرشمه تا چروك نشه. میشد نیو سوار ماش نگیپارک میباهم رفت    

 .افتادم

 .خوش بو یلیخ ه؟یعطرت چ! گمایم:کرشمه    

 که برات انتخاب کردم هیمردونه همون عطر-    

 .آها-    

 :گفت قایبعد که گذشت با اشت کمی    

 !فرحان يوا-    

 بله؟؟-    

چه  نینه ا ییبا ناز بگم وا ای. ریبگم نخ یرسم یلیبگم؟ خ یداد چ یدوست شنهادیبهم پ یکیاگه ! گماایم-    

 .هیحرف

 :گفتم تیبا اخم و عصبان    

 چشم؟! فقط درس. یمخ پسر بزن نکهینه ا یدرس بخون يریم يدار-    

 :انداخت و گفت نییسرشو پا    

 ..خب حاال-    

 .میکرشمه؟ چشمتو نشند-    

 :نگام کرد و گفت يبا تخس باز    

 فقط برا من بده؟؟ ؟يچطور خودت دوست دختر دار-    

 .دادمیکات کردم باهاش؟ اگه خوب بود که خودمم ادامه م دیمگه ند-    

 .امتحانش کنم خوامیاما من م-    

 :داد زدم    

 .گفتم نه بگو چشم. بحثو نیتموم کن ا! کرشمه-    
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 .کنمیمن هر کار که دلم بخواد م ؟یمن ي کارهیاصال تو چ-    

 .کردم که دهنش بسته شد بشیاز اخم خوشگالمو نص یکی    

 مفهومه؟.یغلطا بکن نیاز ا دمیبهت اجازه نم یهم تو خونم یتا وقت. یکه فعال تو خونش میمن کس-    

 !بله-    

 !دتربلن-    

 !بلـــه-    

 .نیآفر-    

بودن آب دهنشو قورت داد و  ستادهیکه دم در ا يادیز يدختر پسرا دنیکرشمه با د میدیدم دانشگاه که رس    

 :گفت

 ؟يایتا دم در همراهم ب شهیم-    

 ؟يمگه بچه شد ؟کرشمهیچ-    

 :نگاهم کرد و گفت    

 .کنمیخواهش م-    

 .تو چشماش اشک جمع شده بود    

 ؟یترسیم یاز چ یخانوم-    

 :انداخت و گفت ریسرشو ز    

 .همه پسر نیاز ا-    

 :با خنده گفتم    

 ؟یدوست ش یخواستینم نایمگه با هم-    

 .کردم یمن فقط شوخ-    

 .مورد باشه یب دیترسش نبا نیا. دیافتادم که تو خونم ازم ترس یروز اول ادی    

 !يدیم حیترس و شب برام توض نیاما علت ا. امیم-    

 .سرشو تکون داد و کتمو سمتم گرفت    

 شو ادهیپ. یبذار رو صندل-    
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بهش  ینگاه محکم. سمت کرشمه رفتم دستش دور بازوم حلقه شد. شدم ادهیو خاموش کردم و پ نیماش    

 .بشنوم تونستمیپچ و مپچ  يصدا. انداختم و تا دم در همراهش رفتم

 .هیا کهیپسره عجب ت-    

 !خوبه یلیدخترم خ-    

 !خدا کنه داداشش باشه يوا-    

 !ستنین هیکه شب نایا-    

 .دختر پسرا بود ترس کرشمه رو دو برابر کرد نیپچ پچا که ب نیا    

 .دیبازومو محکم تر چسب    

 :نگاهش کردم و گفتم    

 .زمیدانشگاه حراست داره عز. باهات داشته باشه يکار تونهینم یاما کس.آدما تو دانشگاه ها هستن نجوریاز ا-    

 ...توننیپسرا نم یعنی-    

 نجایهم 7راحت  التیبرو خ. بشه یمزاحم کس یکس ذارهیحراست نم. رانهیا نجامیا! دانشگاهه!هینه مگه الک-    

 .منتظرتم

 دنبالم؟ يایم-    

 .امیآره م-    

 :پولم چند تا تراول در آوردمو گرفتم سمت کرشمه فمیاز تو ک    

 .همراهت باشه نمیا-    

 .ادهیز یلیخ نیا-    

 .بشیکولش که دستش بود و گرفتمو پول و گذاشتم تو ج    

 ...اما!فرحان یمرس:کرشمه    

 ؟يحرفمو گوش بد دیبا يدیهنوز نفهم! یمن شیتو االن چند وقته پ!کرشمه-    

 :و گفت دیخند    

 .برم گهیمن د-    

 هوم؟؟. يمالحظه ا چیبدون ه ریباهام تماس بگ عیاومد سر شیپ یاگرم مشکل. برو-    

 !چشم-    
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 .خداحافظ. حاال برو. نیآفر-    

 .خداحافظ-    

 .تا بره داخل محوطه ستادمیا    

 :دمیدختررو شن ي کهیشم ت نیکه اومدم سوار ماش نیهم نیرفت منم برگشتم سمت ماش یوقت    

 .مثل خودش دختر کشه نشمیماش. منو ریسحر بگ یییییوا-    

البته قبول دارم ! ياومدن پسر باز ایاومدن درس بخونن  ستیمعلوم ن نایا. تکون دادم و سوار شدم يسر    

تو کتم ... نییپا ارهیخودشو ب تیانداختن شخص کهیدختر بخواد با ت هی نکهیاما ا. کرد طنتیش دیدوران دانشگاه با

 .رهینم

تا . بعدم رفتم مطب. سر بزنم ضمیبود برم تا به مر ازیروز قبلش عمل داشتمو ن. مارستانیسر رفتم ب هیاول     

 کاریچ دیرو با شهیکه کالساش زود تموم م ییروزا دونستمینم. رفتم سمت کرشمه عیبعدم سر. مطب بودم 6:30

 .بالش و دوباره برگردم مطببرم دن دیبا تینها. کنم

 :دانشگاه که شدم بهش زنگ زدم کینزد    

 ؟؟ییسالم کجا-    

 .دم در امیدارم م. سالم-    

 .رسمیمنم االن م یاوک-    

 .شدم ادهیو پارك کردم و پ نیماش    

 .سمتم ادیداره م يکه مشغول صحبت با دختر دمیکرشمرو د    

 .تم فرناز هستندوس شونیا.سالم فرحان:کرشمه    

 !خوشبختم خانوم-    

 :بعد رو به دختره گفت    

 .فعال. تییخوش حال شدم از آشنا. برم گهیخب من د-    

 .خداحافظ. نطوریمنم هم. برو گلم:فرناز    

 .خانوم نییبفرما-    

 .سوار شد منم سوار شدم    

 خب چه خبر بود؟ چطور بود؟؟-    
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سرم که داداشت بود داداشت بود؟ تروخدا ما رو  ختنیهمه دخترا ر. شد یچ یبعد که رفت یدونینم ییوا-    

 يبود دیفرحان با يوااااا. داداشم نبود نامزدم بود ریشدم برگشتم گفتم نخ یدفعه عصب هی. باهاش دوست کن

 !!يددیم

! باحال بود یلیخ! نیشد عیضا نیشد عیضا گفتنیاز اونور م یپسرام ه! یچ نیهاشون وارفته بود ع افهیق    

 .حال کردم یکل

 :با خنده نگاهش کردم و گفتم    

 دختر؟؟ يکساد کرد یمنو برا چ یکارو کاسب-    

 :با ناز سرشو تکون داد و گفت    

 یبه پسرا حال دیطرفم با هیاز ! گرفتمیدخترارو امروز م نیحال ا دیمن با! يبرو دختر باز گهید يتو جا-    

 .انیطرفم ن کردمیم

 !ترسش افتادم ادی    

 !یترسیهنوزم م دیشا. يدیروز اولم از من ترس ؟ياز پسرا ترس دار یکرشمه؟ برا چ-    

 :انداخت و گفت ریسرشو ز    

 .ترسمیکه بهش اعتماد دارم و ازش نم یهست يتو االن تنها پسر! نه-    

 !مرد که بفهمه عشقش بهش اعتماد داره کی يبرا هیحس نیتر نیریش نیا    

 !ستین یعیترست طب نیا ؟يوحشت دار هیچرا از بق-    

 .دونمیم-    

 چرا؟؟!خب-    

 !شهیمربوط به داداش دوستم م-    

 !شمیداداش دوستت؟ متوجه نم-    

 .دوستم نبود. شب من باهاش خونه تنها بودم هی...اون...اون-    

 ...به من خواستیاون م...بودم متوجه شدم که اومد تو داریمن ب. داداشش اومد تو اتاقم. خونه خودشون بود    

تا داد  دادمیفرمون تو دستم فشار م تیاز عصبان! هیادامه حرفش چ دونستمیم. اجازه نداد ادامه بده هیگر    

که  ییبا صدا. مطمئن بودم فشارمم رفته باال. سرخ شده بودم. زده بود رونیرگ گردنم ب. تا صدام نره باال.نزنم

 :نگهش دارم گفتم نییپا کردمیم یسع
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 تونست؟-    

 :تکون دادو با هق هق گفت نیسرشو به طرف    

تونستم از . نبود شیحال یچینداره به التماس افتادم مست بود ه دهیفا دمید یوقت. داد زدم. دمیکش غیج.نه-    

زنگ . قفلش کرد شدیپشت در بود و نم دیدرو از اون ور بستم اما کل رونیاستفاده کنمو بپرم از اتاق ب شیتمس

 .مورد نجاتم داد هی نیتو ا. رسوند شواونم خود. کنهیم کاریزدم به دوستم بهش گفتم داداشش داره چ

 .نییپا ومدنیممحابا  یاشکاش ب. کردیکرشمه هنوز داشت هق هق م. تکون دادم يسر یعصب    

 !تموم شده اون ماجرا! بسه کرشمه-    

 .نداشت دهیاما فا    

 .بسه گمیکرشمه؟ م-    

تحمل  تونستمینم. بودم یعصب یخودم به اندازه کاف. کردیداشت داغونم م. نداشتم شویتحمل گر. ساکت نشد    

خوردش .کردمیم کشیت کهیاالن جلوم بود ت یاگه اون عوض! به کرشمه نگاهه بد کرده باشه یکنم کس

 .ذاشتمیزندش نم.کردمیم

 :بود تو انبار باروت یتیکرشمه مثل کبر هیگر    

 يجور فتهیب رمیگ یاگه اون عوض! تمومش کن ؟یفهمیم. هاتو ندارم هیتحمل گر. بس کن گمیم ید لعنت-    

 .وجود نداشته یکس نیکه همه فکر کننن از اول چن کشمشیم

 :زل زد بهم و گفت شیخ يبا چشما. دبا داد من ساکت ش    

 ؟؟یکنیم کارشیچ...شینیبب...اگه...تو-    

 .کردیبند اومده بود اما هنوز سکسه م شمیگر    

 .دمیبهت قول م. شه کیبهت نزد دمیاجازه نم یبه کس گهیمطمئن باش د. ذارمیزندش نم-    

 .کردیم دادیته چهرش ب یغم هیاما هنوز . شدیخوش حال م دیاالن با. نگفت يزیانداخت و چ ریسرشو ز    

 ینیبب نکهیا. دادیعذابم م شتریب نیا. گفتینم یچیه. ساکت شده بود تینها یکرشمه ب. رستوران میشام رفت    

 نیروح دخترا تو ا! مرده هی يعذاب برا نیبدتر نیا! يانجام بد يبراش کار یناراحته و تو نتون يزیعشقت از چ

 !کنهیو نابودشون م خورهیزود ضربه م یلیخ! مورد حساسه

تموم شده و من فقط  یاما تونستم به خودم بقبولونم که همه چ. بودم دارینتونستم راحت بخوابمو تا صبح ب    

 .بشه تیاذ نیاز ا شتریبه فکر کرشمه باشم و نذارم اون ب دیبا
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کرشمه اونقدر سرگرم درساش . بود فتادهین یدانشگاه اتفاق خاص رفتیکه کرشمه م شدیم یماه کیحدود     

اما ! انقدر به درسش عالقه داشته باشه کردمیفکر نم. میببن لمیباهم ف گهید میکردیوقت نم یشده بود که حت

! میزدیبود که باهم حرف م یمواقع نیشتریب اوردمشیو م بردمیم یفقط زمان! دمشیدیبود که کال نم ياونقدر

 !کنهیم يازم دور کردمیحس م

 نارمیا. تو دانشگاه باهم بودن شتریاما ب. رونیچند بارم باهم رفتن ب. شده بود یمیا همون فرناز دوستش صمب    

من . میدیکش یعذاب م میکه از هم دور شده بود نیاز ا. کردیم فیاز دانشگاه تا خونه برام تعر نیکرشمه تو ماش

از هم  نکهیاما با ا! رونیب میشب شام رفت کیفقط  تمد نیاما تو ا! بشناسمش شتریداشتم که ب اجیاحت نیبه ا

 !سرپا نگهم داشته بود نیو هم میشیتر م یمیصم میدار میکردیحس م میدور شده بود

 شویعقد و عروس خواستیم دیفر. نامزد کرده بود دیبود که چون سوگل خواهر فر نیکه افتاد ا یتنها اتفاق    

اما ! اونقدر استرس داشت که به ما هم وارد کرده بود. بود شیامروزم عروس. افتاد عقب تر کمیو  رهیباهم بگ

کرشمه رو با خودم ببرم و بهراد  تونستمیمهم دعوت بودن من ن نایچون مامان ا! داداشمه يباشه جا یخب هرچ

 .دنبالش ومدنیو تارا م

 .اما تنها. رفتمیخودم م نیالبته من با ماش    

دارن براش انجام  يتا اگه کار نایا دیفر شیزود تر برم پ کمیقرار بود من . ومدنیکه خودشون م نامیمامان ا    

 .کردمینه بحث م ای شگایآرا رهیم نکهیداشتم با کرشمه سر ا. بدم

 شگاه؟یآرا يبر يخواینم یکرشمه مطمئن-    

 !گفتم نه.. یبار گفت هی ؟یپرسیفرحان چند بار م ییوا-    

 ؟یتونیآخه مگه خودت م-    

 .بلدم. تونمیبله م-    

 ..گهید هیعروس هی. یکن شیآرا میلیخ خوادیحاال نم. خب لهیخ-    

 .شد ریبرو د ایب ؟يزودتر بر یخواستیتو مثال م ياریو در م غمیج يفرحان دار-    

 رهیاعتماد به نفسم م زنمیچرا هر بار که عطر م دونمینم. بار هزارم عطر زدم يدوباره برگشتم تو اتاقمو برا    

و  دیسف راهنیپ هیبا .خوش دوختم تو تنتم بهم جلوه داده بود يکت شلوار سرمه ا. انداختم پمیبه ت ینگاه.باال

کوتاه  یدو طرفشو کم. بودم و درست کرده بودم رفته شگاهیموهامم آرا. کردیکامل م پمویکه ت يکروات سرمه ا

 .کرده بودم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١١٢ 

با همون دوستش رفته لباس . خورمیدارم حرص م یچ نیع نمیکرشمه هم هنوز نذاشته من لباسشو بب    

 .دهیخر

 !فرحان:کرشمه    

 :اومدمو گفتم رونیاز اتاق ب    

 ؟یزنیم غیچرا ج-    

 .شد رتیبرو د ایب-    

 من خوبم؟ نیباشه بب-    

 .کردم و ژست گرفتم یاخم    

 :جلو اومد اخمامو باز کرد و گفت    

 .بخند-    

 :زدم و گفتم يلبخند    

 ؟؟یواسه چ-    

 !دختر کشه یچال رو گونه هات حساب نیا. یشیجذاب تر م يخندیم-    

 :دمیکش شوینیو ب دمیخند    

 !ممنون خانوم یلیخ-    

 .شد ریبرو د ایب گهیخب د-    

 .دت باشتوام مواظب خو. چشم من رفتم-    

 .چشم خداحافظ-    

 .به من زنگ بزن يدیرس نیآها بب-    

 .بله چشم-    

 .نکن شیآرا ظمیغل. گهید زهیچ هی-    

 .بله چشم-    

 ..آها-    

 ..يخستم کرد...گهیفرحان برو د يوا-    

 .رونیو از در رفتم ب دمیبلند خند    
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 .باغشون کرج بود    

 :دیزنگ زدم به فر    

 م؟یبرات انجام بد يندار يشاداماد کار-    

 .کم کسر نباشه يزیچ نیسر برو باغ بب هیآخ قربون دستت فرحان داداشش -    

کدوم  ستیبهرادم که معلوم ن نیا. ستیباغ ن یچکیمنه ه يدنبال کارا چاهینامزدشم ب. شگاههیسوگل که آرا    

 .منه شیپ مامین. هیگور

 .رمیباشه داداشش حله من م. زنهیحرف نم داماد که انقدر دیفر-    

 .دمت گرم-    

 ادهیپ دمیاونجا که رس. تو راه بودم میساعت و ن کیحدود . کردم و راه افتادم سمت باغ یازش خداحافظ    

خوب شد  شییخدا. رفتم باال سر خدمت کارا و بهشون نظم دادم. برگشتم بپوشم یکتمو گذاشتم وقت. شدم

 .و مشغول درست کردن بندش شد دیبعد ارکستم رس کمی. کردنشون نییبا تز زدنیم داشتن گند. اومدم

هم سن ما  یمان. نامزدش اومدن یاول از همه سوگل با مان. بود که کم کم مهمونا اومدن 5خالصه ساعت     

 یرستانیاما دب. دوست نداشتم خواهرم باشه یتو بچگ نکهیبا ا. شدیبرا سوگل م یشوهر خوب. بود یپسر خوب.بود

و با  فیظر. بود یدختر خوشگل. بود دممثل خواهر خو ییجورا هی. به خاطرش دعوا کردم یحت ادمهی میکه بود

خب سوگلم اون موقع . دیاما جواب رد شن. کرد يبار ازش خواستگار هی. دوسش داشت ماین ادمهی. نمک بود

 .نکرد يرییاما جواب سوگل تغ. کمکش کرد دیفر. قعا دوسش داشتوا مایاما ن. کم سن بود یلیخ

اگر . تو سرشه نیرفته و االن فقط نگ نیاون حس از ب ایبهش داره  یهنوز حس ماین دونمیحاال امشب نم    

که  یشده بود کنار مان بایامشب واقعا ز يسوگل که به چشم خواهر دنیهنوز دوسش داشته باشه مسلما با د

 . شهیم یبعد عصب یلیخ مایچون ن. میشدنش باش یشاهد عصب دیبا هیکم نداره و پسر جذاب يزیاونم چ

 :به خودم اومدم یمان يبا صدا    

 ارم؟یداداش کتتو ب-    

 ارمیخودم م رمینه قربانت االن م-    

 !مایتعارف ندار-    

 .هیچه حرف نینه داداش ا-    

 :که سوگل صدام زد گشتمیم برمداشت دمیرفتمو کتمو پوش نمیسمت ماش    
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 داداش فرحان؟-    

 !نباشه ونیدر م یحس چیسوخت خدا کنه ه ماین يدلم برا.برگشتم سمتش    

 .واقعا خوشگل شده بود شیا روزهیف یسوگل تو لباس آب    

 .صورتشو جذاب تر کرده بود حشیمل شیآرا    

 :وخانوم بود بایواقعا ز    

 جانم داداش؟؟-    

 ..یعنی..زهیکه چ گمیم-    

 راحت باش.بگو-    

 اد؟؟؟یامشب م مامیآقا ن گمیم-    

 .ادشهیپس هنوز .نگاهش کردم    

 چطور؟؟-    

 که یفهمیم.ناراحت شه ایبفهمه  یکه مان ادیب شیپ یبحث خوامینم..آخه-    

 .ادیاما اونم با نامزدش م ادیم.یگیم یچ فهممیآره م-    

 راحت باشه؟؟ المیخ-    

 .راحت التیآره برو خ-    

 یمرس-    

 .از مهمونا که تازه اومده بودن يرفت سمت دسته ا    

 .به ساعتم کردم ینگاه    

 .بود دهیبسته بودم که کرشمه برام خر وینیهموم ساعت و دکمه سرآست    

 .بود کیش یحساب    

 :در آوردمو زنگ زدم به بهراد مویگوش    

 شما؟؟ نییکجا سالم-    

 .رسمیم گهیساعت د مین.شنیخانوما مگه آماده م نیبابا ا.سالم داداش-    

 .زود ایب.دامادو باش قیبابا رف يا-    
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 نایهمون لحظه سوگل صدام زد و گفت مامان ا نگیتو پارک دیچیکه پ دمید ماروین نیقطع که کردم ماش    

 .دنیرس

و  مایکنار پدر مادر ن.رییتاخ یالبته با کم.باهم اومده بودن شگاهویباهم رفته بودن آرا دیمامان من و مامان فر    

 .بودن نشستن دهیبهراد که اونام تازو رس

 .کشونیرفتم نزد    

 .میبه همشون سالم کردم و مشغول حرف زدن شد    

 .وارد شد نیکه به همراهه نگ دمید ماروین    

 .ت با سوگلاما متفاو.خوشگل بود نینگ    

 :مایگفتم و رفتم سمت ن يدیببخش    

 .يکرد ریسالم داداش د-    

 .بودن هیهنوز آتل.شد رید کمی نایا دیسالم آره شرمنده کار فر-    

 .مهمونا همه اومدن.رریچه د-    

 .نیااااهه به من سالم نکرد:نینگ    

 ؟؟یسالم خوب.رفت ادمیاا تورو -    

 ومده؟؟یآره، مادر شوهر من هنوز ن!دفعه آخرت باشه:نینگ    

 چرا اوناها اونجا نشستن-    

 .ششونیپس من برم پ:نینگ    

 برو:ماین    

 :نگام کرد و گفت کمی مایکه رفت ن نینگ    

 اومده؟؟-    

 .دمیاما از نگاش ترس.نگاهش کردم    

 .نیتو حواستو بده به نگ!درکش کن!بفهمه خوادینم.ینامزدش خرابش نکن شیپ ماین.آره-    

 .نمشیبب خوامیفقط م.باهاش ندارم يکار.نهیمن همه حواسم ماله نگ-    

 .ینداشته باش يقول بده کار-    

 بهش ندارم کوو؟؟؟ يمن کار-    
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 .مشغول حرف زدن بودن و نشونش دادم یکه سوگل و مان ییته سالن جا    

 اوناها-    

 ه؟؟اونم شوهرش-    

 !هیآره مان-    

 !ادیبهش م یآب.خوشگل شده-    

اگه .کنمیاما االن کامال درکش م.دمشیفهمیقبال نم دیشا.گرفت شیآت گرمیو گفت و که ج نیچنان با غم ا    

 .شمیم یباشه روان گهیروز کرشمه از دستم بره و زن کسه د هی

 :سرشو به شدت تکون داد و گفت ماین    

 نه؟؟...یکنیدرکم م یاالن که عاشق-    

 .بچه ها همشون از عشق من به کرشمه خبر داشتن    

 .اوهوم-    

 .نامزد کرده دمیفهم شبیمن تازه د.شهیسوگل امشب فراموش م.نینگ شیپ رمیم-    

 .هیدختر خوب نینگ.نکن تیداداش خودتو اذ-    

 :انداخت و گفت دیچرخیداشت دور مادر شوهرش م شییکه تو لباس طال نیبه نگ ینگاه    

 .انتخابش کردم نمیبرا هم.دونمیم-    

 دونه؟؟یم نینگ-    

 ویهمه چ-    

 :سوالم تو چشمام خوند و گفت مایاز سوگل نگرفته ن یواسم جالب بود که سراغ.با تعجب نگاهش کردم    

که  کنهیم يگفت کار!نه ایداشته باشم  یهنوزم بهش حس یحت ستیگفت مهم ن.خودم براش مهمم گهیم-    

 !بره ادمی

 :سرمو تکون دادمو گفتم    

 .قدرشو بدون-    

دعا کن .نمیمن االن ماله نگ.که مواظبشن شاالیا.یسوگلو بسپرمش دست خاطره ها و مان خوامیم.دونمیم-    

 !بتونم

 .میباهمم سمت پدر مادرا رفت    
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 .بود نیحواسم به نگ    

 .هواشو داشت یو حساب خندوندیم مارویهمش داشت ن    

 .شهیخوش بخت تر م نیبا نگ ماین    

 .یسوگلم با مان    

بابا در  زیت يکه البته از چشما. نگاهمو دوختم به در یبهراد از در وارد شد با شتاب زدگ دمیتو فکر بودم که د    

مانتو و شالش رو . نمیبیم کرشمه که از در سالن وارد شد حس کردم دارم خواب. دیامان نموند و بهم خند

خوشگل تنش بود که قسمت کمرش  یلیخ يلباس سرمه ا هی. شده بود ختهیموهاش دورش ر. دستش بود

لباسش در  ریحر ينایآست. تو چشم بود شهیاز هم شتریکمرش ب یکیبار. تنگ تنگ بود و با سنگ کار شده بود

جرات نداشتم به . از بدنش معلوم نبود ییجا چیه. و مثل قسمت کمرش کار شده بود شدیآخر دور مچش تنگ م

بازم . جذاب تر شده بود يسرمه ا هیحاال با سا شیچشماش مشک. دماما نگاه کر. دمیترس یم. صورتش نگاه کنم

! چرا؟ هان ؟يداد بزنم سرشو بگم چرا انقدر خوشگل شد خواستیدلم م. بود شتریب ششیرژ سرخش از همه آرا

داشتن . که به خودم مسلط شدم رفتم سمتشون کمی. شهیعاشق منطق سرش نم. هندار یلیدل دونستمیاما م

 .گشتنیدنبال ما م

 .سالم-    

 .برگشتن سمتم و نگاهم کردن ییسه تا    

 .بود که کنار موهاش زده بود یکیکوچ دیسف ونیکرشمه پاپ يموها نییتنها تز    

 .میبا هم ست شد یحساب    

 ومدن؟یوس دوماد که هنوز نعر. سالم داداش: بهراد    

 .نیومدیبا اونا م نیذاشتینه م-    

 .شرمنده گهیشد د رید:بهراد    

 .سمت کرشمه دمیچرخ. کردم کیبا تارا هم سالم عل    

 .سالم-    

 .یخسته نباش. سالم:کرشمه    

 !ایخوب با من ست کرد. یمرس-    

 .شد یبه پدر مادرا دوست تارا معرف. شد هیو مشغول صحبت با بق دیخند    
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 :بابام در گوشم گفت    

 کار دستت نده تیبپا امشب عجول-    

 .بود طنتیصورتش پر از ش. به بابا کردم ینگاه    

 :با اعتراض گفتم    

 !بابا-    

 .بگم ایامشب به رو نیرو هم هیقض یتونیاگه نم نیبب گمیم!ااا-    

 هیچه حرف نیا! بابا-    

 :شونه باال انداخت و گفت    

 .یخود دان-    

 .کرشمه مشغول صحبت با تارا بود    

 :زد غیسوگل سرشو از در سالن آورد تو و ج    

 .اومدن-    

 .مایشد سمت ن دهیکش عینگاهم سر    

 .انداخته بود نییبا غم سرشو پا    

 .گهید میبچه ها بر-    

 .عروس داماد درست کرده بودن يکه برا ییسمت ورود میهممون باهم رفت    

با  دیکرد و اخممو که د یبرگشت نگاه. دستشو گرفتم. کردیم میچند تا از پسرا رو کرشمه عصب ي رهینگاه خ    

 .برگشت یتبسم

. دیدرخشیمهتام تو لباس عروسش م. مرد شده بود يانگار. فرق کرده بود یلیخ شیتو کت شلوار داماد دیفر    

 .بود نشونیعشق ب. قشنگ تر بود زیاز همه چ نشونیکه ب يزیچ

بعدم . خونده شد نشونیعقد و خطبه ب گاههیاول رفتن سمت جا. و هلهله وارد شدن غیعروس داماد تو ج    

. سوگل شده بود خیبود که م مایوسط فقط ن نیا. خودشون نشستن گاهیکه وسط باغ بود تو جا یبرگشت تو سالن

 .شدم یگردن مان متوجه رگ برآمده

 :بود گفتم ستادهیکه کنارم ا نیبه نگ    

 .شهیم یداره عصب یمان! ماین شیبرو پ-    
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 :با غم نگاهم کرد و گفت    

 !داد زد سرم! هیعصب-    

 !یچ یعنید -    

 .که سوگل نباشه ییببرمش جا کنمیم یسع. ششیپ رمیمن م-    

کاش ! ماین يبرا! اون يبرا! دلم براش سوخت. دیلرزیآشکارا صداش م. محسوس بود نینگ يلرزش صدا    

 ...!مایاما ن! ماستیاز همه حرکاتش مشخص بود عاشقه ن نینگ! دیدیوقت سوگل و نم چیه

 :رفتم دیکنار فر    

 .نیکه خوش بخت بش شاالیا کیمهتا خانوم تبر. گمیم کیآقا تبر-    

 !نوبت شما شاالیا!فرحان یمرس: مهتا    

 :سرمو باال گرفتم و گفتم    

 !نیآم یاله-    

 :خنده و گفت ریزد ز دیفر    

 !ها پرهیاز دستت م! بجنب پسر-    

 .باشه داداش-    

 .ساکت شو دیفر! ادیعروس خانوم داره م:مهتا    

حرف زدم و برگشتم  نایا دیبا فر گهید کیمنم . گفت و بعد رفت نشست کیکرشمه هم اومد بهشون تبر    

 نایراحت شد همونجا کنار مامان ا المیاز کرشمه که خ. کرشمه کنار تارا و بهراد نشسته بود. نایسمت مامان ا

 .کردیصحبت م دیمامان داشت با مامان فر. نشستم

 .دهیرقص م شنهادیپسره داره بهش پ هی دمیزدن کرشمه بودم که د دیمشغول د    

 :بلند شم که بابا دستشو گذاشت رو شونمو نشوندم از جام عیخواستم سر    

 .کنهیم کاریخودش چ نیصبر کن بب:بابا    

 .نگاهمو از بابا گرفتمو دوختم به کرشمه    

 شهینم یکرشمه راض دید یداد و وقت ریذره گ هیپسره . دمینه تکون داد د یحرکت سر کرشمرو که به معن    

 .رفت

 :گفت يبابا با لبخند    
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 !دختر عروس خودمه نیا!ششیحاال برو پ:بابا    

 .سمت کرشمه رفتم. کردم و از جام بلند شدم يخنده ا    

 م؟یبرقص نیدیبانو افتخار م-    

 .دستشو گذاشت تو دستو از جاش بلند شد. کرشمه برگشت نگام کرد    

 .لیبا کمال م:کرشمه    

اما . دیرقصیکرشمه با ناز م. االن بهم ثابت شد نیفرق داشتم و ا هیمن براش با بق. شد يتو دلم پر از شاد    

همه زوجا به عالوه . که آهنگ تانگو پخش شد میما وسط بود. زدمیبشگن م خوردمویمن فقط تو جام تکون م

 .عروس داماد وسط بودن

 .اونم دستاشو دور گردنم گره زد. دستمو دور کمر کرشمه حلقه کردم    

 ریجذاب و نفس گ یلیخ!يشد بایز یلیامشب خ-    

 :و گفت دیبا ناز خند    

 !یکنیم فیازم تعر ينجوریباره ا نیاول-    

 .دمیخند    

 !داد بزنم عاشقتم خواستیدلم م کردینگاهم م یوقت. دینگاهش تو صورتم چرخ    

 ...کاش!یشیجذاب م یلیخ يخندیم یوقت:کرشمه    

 ؟؟یکاش چ-    

 !یچیه-    

 !بگو-    

 :و دستاشو از دور گردنم باز کرد و گفت ستادیا    

 !ينخند یبرا کس شدیکاش م-    

تا آخر شب ذهنم در . رقص کنار اومدم ستیاز پ. که نتونستم نگهش دارم عیاونقدر سر. رفت شمیاز پ عیو سر    

 یموقع خداحافظ. کارناوال عروس تا دم خونه همراهشون بود. اصال نبود. زده بود بشیکرشمه غ. بود ریگ

باهاش حرف  دیامشب با. نبود اونجا باشه مپس الز. رفته بودن نایمامان ا! دمیبهراد بود د نیکرشمرو که تو ماش

 !عجولم یلیمن خ! گهیبابا راست م! بزنم تحملم تمومه

 :و باز کردم و گفتم نیدر ماش    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١٢١ 

 رفتن نایمامان ا! میبا خودم بر ایب-    

 .من شد نیکرد و سوار ماش یاز تارا و خداحافظ. شد ادهیسرشو تکون داد و پ    

فقط خدا . کردن یازمون خداحافظ میسوگل و مان! باال مشونیفرستاد یخوشبخت يو مهتارو با آرزو دیفر    

 دمیبهش حق م! حالشو فهممیم. شد یچه حال دیسوگل ددور کمر  ویدست حلقه شده مان مایکه ن یزمان دونهیم

 !اونم عاشقه

 .ساکت بود تینها یکرشمه ب. شدم نیکردمو سوار ماش یاز بچه ها خداحافظ    

 ستادهیمانتو و شالشو درآورد و برگشت تا آب بخوره من ا. همونجور ساکت رفت تو اتاقش ممیدیخونه که رس    

 .وارد بشه تونستیبودم دم در آشپز خونه و نم

 .کنار؟ تشنمه يبر شهیفرحان م: کرشمه    

سخت  یحت! سخت بود! مطرحش کنم يچجور دیبا دونستمینم! رو مبل لم دادم! کنار رفتم تا بره آب بخوره    

 يبرا! غرورمم وسطه ياما االن پا! اون شب فقط خودم بودم! که به خودم اعتراف کردم عاشق شدم یتر از شب

امشب ! نداشتم ياما چاره ا! کنم نشبه بخوام داغو سکیر نیسخته ا! نخورده يکه تا حاال غرورم لطمه ا یمن

قراره جلوش به زانو  يروز هیبهم بفهمونه که  خواستیانگار م! فروختیو فخر م کردیم ییقلبم بر عقلم فرمانروا

و  میتصم! رفتیاز دستم م شهیهم يبرا دیکرشمه شا دمیجنبیم ریاما اگر د! من سخت بود يبرا نیو ا! امیدر ب

 !گرفتم

 !تو درگاهه در اتاق راهشو بستم. از جام پاشدم عیکرشمه خواست بره بخوابه که سر    

 !بذار برم:! کرشمه    

 ؟ینگام کن شهیم-    

 .شد تو چشمام رهیسرشو بلند کرد و خ    

 !منه يایدن دهیو کش اهیس يچشما نیا-    

 !با تعجب نگاهم کرد    

 !دیلحظه درخش هی يچشماش فقط برا    

 ...من عاشقتم... کرشمه-    
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قطره . یهم ناراحت. يهم حس شاد. برام قابل درك نبود دمیدیکه تو چشماش م يزیچ. شد تو چشمام رهیخ    

از لذت چشمام . و گونمر دیدستاشو نوازش گونه کش. اما جلو اومد. نمیراحت تونستم رو گونش بب یلیاشک و خ

 .بسته شد

 :دمیهمزمان با بسته شدن چشمام صداشو کنار گوشم شن    

 ستادهیکه االن جلوم ا يعاشق مرد... منم عاشقتم... يکه بهم فرصت اعتراف داد یمرس... یکه گفت یمرس-    

 .دارم ایدن نیکه من تو ا هیو تنها کس

 .بند اومده بود یبگم زبونم از خوش یچ دونستمیاز شدت لذت نم    

 مرد؟ نیبا ا يچه کرد! دهیمرد جونشو برات م نیا! رهیمیمرد برات م نیا!ینیتو بهتر-    

 .آهسته چشماشو که بسته بود نوازش کردم. حسم قابل وصف نبود. دستام گرفتم نیصورتشو ب    

 !يدفرحان و به زانو درآور! کرشمه يچشما جادوم کرد نیبا ا-    

 .و سرشو به عقب پرت کرد دیمستانه خند    

 :جلو دمشیدستمو دور کمرش حلقه کردم و کش    

 ؟يشروع کرد وونتمید يدیفهم ؟یکنیم يدلبر-    

 :با ناز نگاهم کرد و گفت    

 .من عاشقتم يدیخب توام فهم-    

 :سرشو جلو آورد و در گوشم گفت    

 .ناز کنم خوامیم. نوبت منه. يکرد يدلبر یاما تو به اندازه کاف-    

االن  خواستمیاما نم. سخته که از عشقش چشم بپوشه یلیمرد خ هی يبرا. رفتیداشت از دستم م ارمیاخت    

 ...میکه رسما مال هم باش میبش یکیباهم  یوقت خوامیم... بشم یکیباهاش 

 !برام ناز کنه؟ اما االن نه یک یتو برام ناز نکن! ناز کن يهرچه قدر دوس دار! باشه-    

 :گفت يبا دلخور    

 چرا؟-    

 .کنم يازت خواستگار یرسم خوامیم. صحبت کنم نایفردا شب برم با مامان ا خوامیم-    

 ؟یکن يازم خواستگار یکجا؟ تو خونه خودت؟ تو خونه خودت رسم-    

 قبوله؟؟! تو ياالن دو ماهه خونه  نجایا! نجایا نیهم. آره-    
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 :سرشو کج کرد و گفت    

 .باشه-    

 .دلم براش ضعف رفت    

 .محکم تو بغلم فشارش دادم    

 !ینیتو بهتر-    

 :و گفت دیسرشو عقب کش    

 .نخند یکس يبرا گهید-    

 .زدم و نگاهش کردم يلبخند    

 :زد و گفت نمیبه س یمشت    

 .بگو چشم-    

تورو  یکه بدون هیحس قشنگ! مرده هی يحس برا نیتر نیریحسادت عشقت ش. شد لیبدلبخندم به قهقهه ت    

 !خوادیخودش م يفقط برا

 !ما منه ایدن نیبگو ا!فرحان! مال منه ایهمه دن کنمیحس م يخندیم یوقت:کرشمه    

 .از دستم رفت ارمیاخت    

 ....حس بود نیبهتر. آوردم کیدستمو پشت گردنش گذاشتم و سرشو نزد    

 :و آروم تو گوشش گفتم دمیگوششو بوس يالله     

 !یفرحان يتوام برا! تو يفرحان تمامش برا! مال تو-    

 .دمیموهاشو بوس يگرفتم و رو نمیسرشو تو س. دیگردنمو نرم بوس    

 .راحت بخوابم تونمیحاال م-    

 :کردم و گفتم يتک خنده ا    

 !ایبود دهیاك برخانوم خواب و خور طونیش-    

 :و گفت دیخند    

 !وقت تموم نشه چیلحظه ها ه نیکاش ا-    

 !برات عشق من کنمیم شیابد! تموم بشه ذارمینم-    

 .فشار داد نمیتو س شتریسرشو ب    
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 ؟؟يدوستم دار يدیفهم یاز ک: کرشمه    

 !بهتره خانومم نیا!عاشقتم دمیفهم یاز ک-    

 :باز شد و گفت يکه صورتش به لبخند دمید    

 ؟یاز ک! همون! خب-    

 یچ دمینفهم! اصال عشق و قبول نداشتم! تو چند ماه بخوام عاشق بشم! بود دیاز من بع! دمیخودمم نفهم-    

 با من دختر؟ يچه کرد! شد

 :و گفت دیخند زیر    

 با من پسر؟ يخودت چه کرد-    

 .چشماشو گرد کرد و نگام کرد    

 :و گفتم دمیگونشو کش    

 !طونیش! تو یوروجک من-    

 فرحان؟؟-    

 ؟!جان فرحان؟-    

 ...اومم...با مهسا.. تو...یعنی...زهیکه چ گمیم-    

 !سؤال براش مهمه نیچقدر جواب ا دونستمیبخواد بگه و م یچ دونستمیم. سؤال بودم نیمنتظر ا    

 تونستمینم! اما نخواستم! آماده بود یاراده کرده بودم همه چ! نه بود! موقعتش نباشه نکهینه ا! نتونستم!هن-    

 !که بخوام

 ؟یچرا؟ چرا نخواست-    

 :بهش کردم و گفتم ینگاه    

 يزیتو چ! اما نشد! فرداش با مهسا دوست شدم... که یبعد از اون شب! بره ادمیمهسا رو آوردم که تورو -    

 هیعشق ! ساله 18پسر بچه  هیاونم نه عشق ! شهیعشق هرگز فراموش نم نیاول! يبر ادمیاز  يکه بخوا ينبود

 !ساله 31مرد 

 :نگام کرد و گفت يبا اخم با مزه ا    

 !عشق البته نیو آخر نیاول-    

 :و گفتم دمیکش شوینیب    
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 !من يحسود کوچولو-    

 :کرد و گفت راهنمیبه پ ینگاه    

 !رژم موند يجا! فرحان يوا-    

 !مونده بود راهنمیلباش رو پ يجا! کردم ینگاه    

 !نمیبدو ب! يحاال برو بخواب تا کار دست منو خودت نداد! سرت خانوووم يفدا-    

 :چشماشو مظلوم کرد و گفت    

 م؟یهم بخواب شیامشب پ شهیحاال نم-    

 !یبا خانواده من آماده بش ییارویرو يتا فردا برا! یخوابیم يریگیتو اتاقت م يریشمام م! شهینم رینخ-    

 !مخصوصا از بعد رقصمون. مامانت امشب نگاهش اصال به من خوب نبود-    

 .ادیمامانمم کنار م-    

 :سرشو تکون داد و گفت    

 !بخوابم رمیپس من م! شاالیا-    

 !برو خانوم-    

 مطب؟ يریفردا م-    

 !مارستانیب رمیسر م هینه فقط صبح -    

 ؟يایناهار م! آها باشه-    

 !شتمیآره ناهار پ-    

 !ریشب بخ! باشه-    

 :و گفتم دمیگونشو آروم بوس    

 !من یزندگ ریشب توأم بخ-    

به نگاهم افتاد . دمیشلوارك پوش هی.لباسمو عوض کردم! کرشمه که رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاقم    

عطر کرشمه و  يبو! دمشیبوس. شده بود یسرخ کرشمه قاط يلبا يبا جا دمیسف راهنمیپ! برش داشتم! راهنمیپ

دراز ! گرانبها تو کمد گذاشتم شئ هیو مثل  راهنمیپ! بوش بهتر بود یاز هر ادکلن! من باهم مخلوط شده بود

که  یشیپ قهیچند دق نیهم! شیپ قهیچند دق نیهم هیساعدمو رو چشمام گذاشتمو رفتم ! رو تختم دویکش

لحظه  نیلذت بخش تر! که بدون غرور به عشقم اعتراف کردم یشیچند لحظه پ نیهم! لحظه عمرم بود نیبهتر
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 هی.با فکر کرشمه به خواب رفتم!دیارزیلحظات بعدش م ینیریش هاما ب! کنار گذاشتم غرورم برام سخت بود! بود

 !و آروم نیریخواب ش

کرشمه باال سرم نشسته بود و داشت گونمو نوازش . گونم چشمامو باز کردم يرو يزیاس چصبح با احس    

 !ینیعشقتو بب یکه چشماتو که باز کن هیاحساس خوب. کردیم

 .میصبحانه بخور میپاشو بر. ریصبح بخ:کرشمه    

 .مالفه رو از روم کنار زدمو بلند شدم    

 شیداشتم آت. زل زده بود بهم. اما از جاش تکون نخورد. شد هول یلختم کم يتنه  مین دنیکرشمه با د    

 !گرفتمیم

 !منو ينخور-    

 :شکمم و گفت يرو عضله ها دیدستشو نوازش گونه کش. اومد کنارم    

 .مال خودمه-    

 .رونیاز در رفت ب عیبعدم سر    

 اوف-    

 .دنبالش يتا بر زنهیم بشیبعد غ! کنهیم رونیو ادیم! هینجوریهم شهیکرشمه هم    

 .دمیاز تو کمد برداشتمو پوش یشرتیت    

 .گرفتم ينشستم و لقمه ا زیپشت م. ختیریم يکرشمه داشت چا    

 خونتون؟ يریم یک:کرشمه    

 ؟یترسیم-    

 .جلوم گذاشت و خودشم نشست موییچا    

 !نترسم؟ ترس داره:کرشمه    

 آخه؟ یترسیم یاز چ! نه نداره-    

 !قبولم نکنن نکهیا-    

 !يدیبابا رو که د-    

 !ترسم از مامانته-    

 :با اخم گفتم    
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 مگه لولو خور خورست؟؟-    

 .ومدیاصال از من خوشش ن شبیاما د!نه-    

 !بهش فکر نکن-    

 !ذاشتمیاما نم! وسط ادیب لوفرین يپا نکهیاز ا! ارهیمامان نه ب نکهیخودمم ترس داشتم از ا    

 !من برم کارامو کنم! دستت درد نکنه-    

 !زمیبرو عز-    

 .بلند شدم و رفتم تو اتاقم زیاز سر م    

 !من رفتم ؟یخانوم-    

 .اومد رونیکرشمه از تو آشپزخونه ب    

 .ناهار منتظرتم! مواظب خودت باش! زمیبرو عز-    

 !دمیجلو رفتم و گونشو بوس    

 !من رفتم! چشم خانوم گل-    

 !خداحافظ! به سالمت-    

 .کرد میهمراه يتا دم در ورود    

 :تو اتاقم بودم که بهراد بهم زنگ زد    

 ؟؟يبه سالم داش بهراد چطور-    

 !من جا مونده نیشنل مهتا پشت ماش! دارهیبرنم زنمیزنگ م یهرچ ؟يخبر ندار دیاز فر!قربانت-    

 !شیک رنیسه روز م يبرا دارن تیبه من گفت امروز صبح بل شبید-    

 ای يباالخره دهنتو باز کرد شبیتو چه خبر؟ د! باشه داداش. بهش بدم دیپس بعدا با. یااااا خب به سالمت-    

 نه؟؟

 :گفتم دمویخند    

 !تمومه! آره داداش-    

 ؟؟یجوابم گرفت-    

 !اونم از نوع مثبتش!بلــه-    

 !خب خداروشکر-    
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 ؟؟يندار يبرخ مایاز ن-    

 میمان. بدبخت زد نیدادم سر نگ هی نیشما که رفت. شد یچه حال دیسوگل و که د يدیکه د شبیواال د-    

 .کردیم گایانگار شک کرده بود بد ن

 .هیبد ضربه ا! دمیحق م مایبه ن! بودم یآره متوجه مان-    

 .فتهیدختره به دلش ب نیخداکنه مهر ا! شییآره خدا-    

 !شاالیا-    

 پسررو دوست داره؟؟ نیحاال سوگل ا-    

 !ناراحت بشه یمان خوادیباشه و نم مایبه من گفت حواسم به ن شبید.آره-    

 !کنهیفراموش م مامین شاالیخب ا-    

 !داداش گهیمن برم د! شاالیا-    

 .خداحافظ. برو قربانت-    

 .خداحافظ-    

 . رونیزدم ب مارستانیلباسمو عوض کردم و از ب. تموم شده بود کارم. قطع کردم و از جام بلند شدم    

 

 

 .کرشمه تو آشپز خونه بود. انداختمو رفتم تو دیکل    

 !یخسته نباش.زمیا سالم عز:کرشمه    

 .قشنگم یسالمت باش-    

 .قشنگ بود ياز اون حسا گهید یکی نمیا. گرفت و رفت سمت اتاق فممیک. اومد جلو کتمو از تنم در آورد    

 .ناهار ایدستاتو بشور ب:کرشمه    

 !باشه-    

 .رفتم دستامو شستم و برگشتم تو آشپزخونه    

 .برات لباس آوردم ایب:کرشمه    

 .نگاهش کردم    

 .دستش بود شرتیشلوارك با ت هی    
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 :و گفتم دمیبوس شویشونیازش گرفتم و پ    

 .ترم نکن وونهید-    

 .همونجا تو حال لباسمو عوض کردم و برگشتم! و آشپز خونهو رفت ت دیخند    

 یمرس! خانومم چه کرده نیهوووممم بب-    

 !نوش جونت! کنمیخواهش م-    

 .ناهارو که خوردم کرشمه نذاشت کمکش کنم و خودش جمع کرد    

ودم که کرشمه گفته آهنگ گرفته ب ياز همون خواننده ا. فلشو به ضبط زدم و روشنش کردم. برگشتم توحال    

 .بود کیکوچ زیسوپرا هی. بود دوست داره

 :ضبط رو روشن کردم. تو حال رو کاناپه ولو شدم    

 توام يبایمن عاشق نگاه مهربون و ز    

 توام يبایروشن و فر يچشما ي ونهید    

 یگیو دروغ م یکنیچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیکنم من عاشق هم یحس م    

 منم ونهیمجنون د ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 خسته بشه ینذار بدون تو دلم از همه چ    

 باز من بسته بشه ينذار بدون تو چشا    

 زنه یکه داره واسه توم یقلب يصدانذار     

 با رفتن تو کم بشه آروم و آهسته بشه    

 یدلم رو آب کن خیبا موندنت  یتون یتو م    

 یخواب کن شهیاشک و تو چشام واسه هم یتون یم    

 کنم یمن دوباره زندگ يبذار یتون یتو م    

 یخراب کن مویبا نبودنت زندگ نکهیا ای    
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 منم ونهیمجنون د ییتوتو قصه  یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 منم ونهیمجنون د ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 توام يبایمن عاشق نگاه مهربون و ز    

 توام يبایروشن و فر يچشما ي ونهید    

 یگیو دروغ م یکنیچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیکنم من عاشق هم یحس م    

 )دروغ یبیحب نیام(    

آهنگ که تموم شد دستاشو دور گردنم حلقه کرد . رونیآهنگ از تو آشپزخونه اومد ب يصدا دنهیکرشمه با شن    

 :و گفت

 یمرس! يتو از خوبم خوب تر. فرحان من عــــــاشقتم یییییوا-    

 :و گفتم دمیخند    

 !من يکوچولو کنمیخواهش م-    

 .میگوش داد گرمیباهم چندتا آهنگ د. و همونجا تو بغلم نشست دیکرشمم خند    

 عیسر.شهیساعت ش دمیموقع به خودم اومدم د هی. دمیفهمیکه زمانو نم گذشتیکنارش اونقدر بهم خوش م    

مامانم ترس  دنیبار بود که از د نیاول يبرا دیشا. بودم نایدم در خونه مامان ا 7ساعت . پاشدم و کارامو کردم

 .داشتم

 .بود اطیآقا رحمت تو ح. دمو وارد خونه شدمآب دهنمو قورت دا. زنگ زدم و در باز شد    

 .دلمون برات تنگ شد بابا ییکجا. به سالم گل پسر:آقا رحمت    

 !تونیسا ریز میهست! یسالم حاج-    
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 .باباجان برو تو یسالمت باش-    

 .چشم با اجازه-    

 .خانوم ازم استقبال کرد يزر شهیمثل هم. رفتم تو خونه    

 خانوم؟ يمامان کجاست زر-    

 باال هستن-    

 .کارش دارم دیاگر ممکنه صداشون کن-    

 .باشه پسرم االن-    

 .بعد مهنازو صدا کرد که بره دنبال مامانم    

 .که بابا نشسته بود ونیزیرفتم سمت سالن تلو    

 !سالم بابا-    

 .بابا از جاش بلند شد    

 !ایبله رو گرفت زنهیداره داد م افتیق.ندهیآبه سالم داماد :بابا    

 .میبا بابا رو مبل نشست دمویخند    

 ؟؟یبگ ایبه رو يخب اومد:بابا    

 .دیشمام کمکم کن! بله-    

 .بود یعصب یلیخ نیدیرقصیم نیکه داشت شبید! اما کارت سخته! باشه بابا-    

 !هیدختر خوب یلیآخه چرا؟ کرشمه خ-    

 :تکون داد و گفت بابا سرشو    

 !دونهیم لوفریاون تورو نامزد ن! هیدختر بد گهیمامانتم نم! بابا دونمیم-    

منم گفتم نه ! یازدواج کن لوین ای یبا نس ای دیبوده؟ مامان گفت با يزیچ نیهمچ هی یآخه؟ ک یچ یعنی-    

 م؟یما نامزد کرد یک! خوامینم

 !نشده الیخیهنوز ب لوفریاما ن. شد الیخیشد چون خود نسترن ب الیخیو ب ینس:بابا    

 .دمیبا سالم مامان از جام پر    

 .شهیکارم سخت تر م تیوضع نیبا ا دونستمیم. جلو ببوستم ومدیمشخص بود ازم دلخوره چون ن    

 :مبل نشست و گفت يمامان رو    
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 !يمهناز گفت کارم دار! خب-    

 !گمیم نیاگه اجازه بد! بله مامان-    

 !بگو-    

 !ازدواج کنم خوامیمن م-    

 !باشه لوفرمین دیاما با! خوبه یلیخ نکهیخب ا-    

 .ازدواج کنم لوفریبا ن خوامیمن نم-    

 :تو هم رفت و گفت شتریاخماش ب    

 !فرحان یبگ يخوایم یچ شمیمتوجه نم-    

 !من عاشق شدم! منظورم واضحه مامان-    

 با وجود نامزد؟-    

 !خودم ازش خبر ندارم هیا يچه نامزد نیکدوم نامزد مامان؟ ا-    

 :باال برد و گفت یمامان صداشو کم    

 اد؟یم رتیگ لوفریاصال مگه بهتر از ن-    

 .هرچه قدرم که خوب باشه من دوسش ندارم ه؟یک لوفریمگه ن! ادیبله که م-    

 :گفت يآروم تر يت و با صدااز سنگرش فاصله گرف یبلند من مامان کم يبا صدا    

 هست؟؟ یحاال دختر ک-    

 !کرشمه! نشیدید یتو عروس شبیکه د یهمون-    

 :داد زد تیمامان قرمز شد و با عصبان    

دفعه از کجا  هیفرحان؟  هیدختره ک نیا! که خودشو بچسبونه به تو نهیدختره قصدش ا نیا زدمیحدس م-    

 يدختر هیبهم گوش زد کرده بود که با  لوفرین! کنمیکه باور نم يشب عاشق شد هیشده؟ نگو تو  داشیپ

دختره که  نیبا ا! يکرد انتیبهش خ! راست گفت بچم! اما من باور نکردم حرفشو! دتیگفته بود د! یهست

به عمل گرفته؟ معلوم از کدوم بته  لوفرموین يداره که جا یدختره چ نیا! ياز کجا اومده بود هوی ستیمعلوم ن

پدر  یب. نداره ویکه کس کردیم فیتعر) دیمامان فر( يپر يداشت برا) مامان بهراد( میمر دمیشن شبید! اومده

 !کرده یکجا زندگ ستیمعلوم ن. مادره

 :بابا با دادش مامانو ساکت کرد    
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 !بعد قضاوت کن هیچ هیاول بفهم قض. انقدر پشت سر دختر مردم حرف نزن! ایبسه رو-    

 دونه؟یدختره م نیاز ا يزیخودش چ نیاصال مگه ا ؟يا هیچه قض:مامان    

 :تحمل کنم و گفتم نیاز ا شترینتونستم ب    

 !کنم فیمهلت بده برات تعر. دونمیم ویهمه چ دونمیبله م-    

 .نشست نهیمامان ساکت شد و دست به س    

 !شنومیخب بگو م لهیخ:مامان    

 هیزندگ يتمام اتفاق ها. کردم داشیکه پ یاز شب! گفتم ویاز اول همه چ. به بابا انداختم و شروع کردم ینگاه    

و  دیکشیاز بابا نداشت همونجا داد م یاگه ترس. تر شد یگفتم و هر لحظه مامان عصب. مو به مو گفتم. کرشمرو

حرفمو قطع کنه و همه حرفاشو جمع کرد  نکرد جرأتکه بابا کرده بود  یاما به خاطر اخم. کردیحرفامو تموم م

 :اما به محض تمام شدن حرفام مثل آتشفشان منفجر شد. بعد از تموم شدن حرفام يبرا

 يا! دختره سه ماهه تو خونته و من خبر ندارم نیتو خونت؟ ا يکس و کارو راه داد یب يدختره  نیا:مامان    

راست گفته باشه؟ از  یدونیتو از کجا م! پسر چرا انقدر نفهمه نیا! يبود بر سر من کرد یچه خاک نیا! خدا يوا

 ...سالم باشه یدونیکجا م

 :زد ادیگرفتمو بابا فر شیکه گفت من آت نویا    

 !دختره از گل پاك تره! یزنیم هیچه حرف نیا! ساکت شو-    

 دونستمینم. رخورد و نداشتمب نیانتظار ا. شدمیداشتم خفه م. تو سر خودش زدیو م دیکشیم غیمامان فقط ج    

 !دهیاز کجا منو د لوفرین

 :حرف بابا خاموش شد نیمامان با آخر    

! از هر نظر! کنمیم دییمن دختررو تأ. با حرفات خودتو از چشم من ننداز نمیاز ا شتریب. به تو ندارم يکار-    

 !یلتو با کرشمه صاف کنتوأم بهتره زودتر د! دونه بچمو به گور ببرم هی هیعروس يآرزو خوامینم

 :بعد رو به من ادامه داد    

 .محضر وقت گرفتم یک يبرا گمیم رمیگیفردا باهات تماس م-    

 :گفت یفیضع يمامان با صدا    

 محضر؟-    

 :نگاهش کرد و دوباره ادامه داد یبابا چپ چپ    
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 يمخصوصا االن که عالقشون برا! سقف باشن هی رهیز نیاز ا شتریدوتا نامحرم ب ستیدرست ن! بله محضر-    

و  میکنیدرست م تونویعروس يبعدا کارا. دیکنیمحضر عقد م میریم! موننیم شیمثل پنبه و آت! هم فاش شده

 .میریگیجشن م

 .سالن و ترك کرد تیماما با عصبان    

 .و سرمو تو دستام گرفتم دمیبه صورتم کش یکالفه دست    

! بوده یناراض یمامانت کم یگیفقط م! چه خبره بوده نجایکرشمه بفهمه ا ستیالزم ن !بهش فکر نکن:بابا    

بگو دوستاتم  یمحضر اگر خواست میریم یک گمیم زنمیفردا بهت زنگ م! یاونم ناراحت کن ادیخدارو خوش نم

 !يدیرستوران بهشون شام م میریبعدشم م. انیب

مامان به  نکهیفکر ا یحت. موضوع ازش ممنون بود نیذهن منو مشغول کنه و بابت ا خوادیم دونستمیم    

 .کردیم میگفته باشه روان راهیکرشمه اونهمه بد و ب

 !پاشو برو خونت اون دخترم تو خونه تنها نمونه! تو فکر یباز که رفت:بابا    

 .از جام بلند شدم    

 ماهه عسله؟ دیفر:بابا    

 !مونهیاون مثل داداشم م! تو مراسمم نباشه شدیتادم نماف دیفر ادی    

 !بله-    

 اد؟یم یک-    

 !گهیسه روز د-    

 .اومد دیفر نکهیبد ا يبرا ذارمشیم. و مهمه که باشه زهیچقدر برات عز دونمیم-    

 .باشه پس به من خبر بده-    

 !چشم بابا-    

 .به سالمت! کن یآروم رانندگ-    

کرشمرو هم ناراحت  خواستمینم. کردم آروم باشم یاما سع. آشفته بود تینها یفکرم ب. رونیزدم ب از خونه    

 .کردم ناراحت نباشم یرفتم خونه و سع! کنم

 :تا از در رفتم تو کرشمه گفت    

 گفتن؟ یشد؟ چ یچ-    
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 !تو امیبذار ب!کرشمه يوا-    

 !ایخب ب-    

 .و درو پشت سرم بست دیدستمو کش    

 !بگو حاال:کرشمه    

 !کنه متیپسر دست گلشو تقد خوادیم! که اونم حق داره!ناز کرد کمیمامان ! بود یبابا که راض-    

 :حواله بازوم کرد و گفت یمشت    

 !بگو! نکن تمیاذ-    

 !محضر میریم گهیبرات بخرم که سه روز د دیلباس سف هی میبر دیبا!گهید یچیه-    

اما کرشمه ! کنهیم تشیموضوع اذ نیا دونستمیم! کنم يازش خواستگار تونمیخودم ناراحت بودم که نم    

 !نگفت یچیه

 درست شد؟ یهمه چ یعنی ؟یکنیم یشوخ:کرشمه    

 !با اجازه شما-    

 .دنیپر نییزدن و باال پا غیکه گفتم کرشمه شروع کرد به ج نویا    

 !یمرس! هــورا!هــورا! وهوی!وهوی! خداجونم یمرس! شکرت ایخدا! فرحان من عاشقتم:کرشمه    

 نیحال خوب از ب نیا ذاشتمینم. ایبود که اومده تو دن یفقط خوش. رفت ادمیغم هام  يهمه . بغلش کردم    

 .دمیخندیو من م زدیم غیکرشمه ج. بلندش کردمو شروع کردم به چرخوندمش! بره

 !شهیهم يبرا! عـــــــــاشقتم:کرشمه    

 !کرشمه هم ساکت شد! ساکت شدم! ستادمیا    

 !ینباش رمیمیم-    

 :کرد و گفت میقا نمیسرشو تو س    

 !خدا نکنه-    

 .رهیدست لباس مناسب بگ هیتا کرشمه  دیمرکز خر میفردا شبش رفت    

 .دمیکت شلوار کرم براش پسند هیگشتن و چرخ زدن  یبعد از کل    

. دیپوشیروش نم يزیخوب بود که چ نیبه عنوان مانتو باشه و ا تونستیم. رونش بود يکتش بلند بود تا رو    

 .میگرفت دمیساتن سف يروسر هی
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 !و کفش مونده فیک-    

 !به خدا کنهیپاهام داره ذوق ذوق م:کرشمه    

 !کم باشه يزیچ خوامینم! نمیپاشو بب-    

 .میدیخر دمیسف یپاسپورت فیک هیبا  دیکفش پاشننه بلند سف هی. کردم یکرشمرو با زور راه    

 .میرستوران شام بخور میحاال بر-    

 خونه؟ میبر شهینم:کرشمه    

 .رستوران شهر نیامشب ببرمت بهتر خوامیم شهینه نم-    

 رستوران؟ میریبعد از محضر م گمیفرحان م:کرشمه    

 .میریتا بعدا جشن بگ میبابا گفت فعال عقد کن.آره-    

 !ستین يازیجشن ن گهید-    

 ؟یچ گهیاااا د-    

 م؟؟یهست که مراسم داشته باش يازیچه ن میما عقد کرد یآخه وقت-    

 !شو ادهیپ. ادیحرفا نزن که اصال خوشم نم نیاز ا-    

 .میو نشست میانتخاب کرد زیم هی    

 باشه؟؟ یچ يات دوس دار هیشمه بابا گفت ازت بپرسم مهرکر-    

 !فرحان ستیالزم ن ؟یچ يآخه برا ه؟یمهر-    

    -تعداد  هی! پشتوانه زنه! حقته يریبگ میبخوا! که يریاز من بگ ستیحاال تو قرار ن! همش رسمه نایا! بابا يا

 !بگو

 سکه 5-    

 !کمه یلیخ نکهیا ا-    

 !سکه 14خب -    

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم    

 !به عهده خود بابا میذاریم-    

 !کننیانتخاب م نیسنگ زیچ هی هوینه نه  -    

 314!که شهینم میگیکه تو م نایآخه ا-    
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 !باشه که نیسنگ زهیچ هی دیحتما نبا شه؟یچرا نم-    

 تا؟؟ 14مهرزاد بشه  يمهر زن تک پسر آقا! مایما آبرو دار-    

 خب مگه چشه؟؟-    

 !ابرو ستیچشم ن-    

 ..خوامیمن نم-    

 !تا1000!حرف نباشه-    

 !ادهیز یلیفرحان به خدا خ-    

 !تا 100باال ! عدد بگو هیخودت -    

 :بهم کرد و گفت ینگاه    

    -114 

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم    

 !شامتو بخور! يالزم نکرده نظر بد-    

 !نگفت يزیکرد و چ ینگاه    

 !میشد هوشیکه ب میانقدر خسته بود! خونه میرفت میشاممونو خورد نکهیبعد از ا    

 !دمیخر کمیش یلیدستبند خ هیدور از چشم کرشمه ! حلقه دیخر يبرا نباریاما ا رونیب میفرداش بازم رفت    

هنوز خبر نداشتم مامان ! و تارا اومدن خونمون تا کمک کرشمه کنن و آمادش کنن نیروز محضر مهتا و نگ    

 !نه ای ادیم

قرار  دونستمیم یحت...اما خالم... مینبود یمیاونقدر صم میبا خانواده پدر! نه ای انیم نایخبر نداشتم خاله ا    

از من دور  کردیم یسع تونستیکه م ییاز من نداشت تا جا یچون دل خوش! ادیب رانهیکه ا مییتنها پسر دا ستین

خانوما راحت  میخواستیفقط م میالبته ما که کار نداشت! جااومدن همون مامیو بهراد و ن دیمنم رفتم خونه فر! باشه

 .دنید لمیف میماهم نشست! به کاراشون برسن

ماهام اصال حواسمون به . میکه بابا زنگ زد و گفت حاضر باش میبود دنید لمیبود مشغول ف یدو ساعت    

! کت شلوار کرممو تنم کردم عیبعدم برگشتم و سر. من زودتر از همشون رفتم حمام و دوش گرفتم. ساعت نبود

. سمت خونه من میراه افتاد مایو ن نم نیبا ماش. آماده شدن عیموهامو برام بهراد درست کرد و بعدش اونام سر

 .جلو نهیشد تا کرشمه بش ادهیکه کنار من نشسته بود پ دیفر. نییپازنگ زد به خانوما و اونام اومدن  دیفر
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 !تکه شهیعشق من هم. بازم تک شده بود    

 .و مهتا عقب نشست و راه افتادم دیفر    

 !چه ناز شده نیفرحان بب:مهتا    

 .شد دهینگاهم سمت کرشمه کش    

 !اونجا نگاهش کن! تیحواستو بده رانندگ ياووو:دیفر    

 !چپ چپ نگاهش کردم و نتونستم کرشمرو نگاه کنم    

راحت  یلیخ نیتو ماش لوفریمامان و ن صیتشخ. دنیرس نامیبابا ا نیدم محضر ماش میدیرس نکهیبه محض ا    

! بود حیمل یلیخ ششیآرا! بود تو صورتش ختهیموهاشو کج ر.بابا گرفتمو به کرشمه دوختم نینگاه از ماش. بود

 !بود باتریاما به نظر من ز! یرژ کمرنگ صورت هیفقط ! از رژ سرخش نبود يخبر

 :آروم گفتم    

 !يخوشگل شد یلیخ-    

 .نگفت يزیو چ دیخند    

 !خونتون يبرا نیقربون صدقه هاتونو بذار! گهید نیش ادهیخب پ:دیفر    

 شییسوت بچه ها و ا يصدا. کرشمه باز کردم يو در و برا نییپا دمیپر عیمن سر. شدن ادهیخودش و مهتا پ    

 .دمیشن لوفریگفتن مامان و ن

 .میو ما خبر نداشت يبود یچه جنتلمن! دمت گرم فرحان:تارا    

بعدش من و کرشمه مال هم  هیکه قرار بود تا چند ثان يدست کرشمو گرفتم و بردم به محضر دمویخند    

 !میبش

 !قانوناً! شرعاً! رسماً    

جلد کالم اهللا  کی هیکه شمارا با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایمکرمه سرکار خانوم کرشمه راد آ زهیوشد-    

فرحان  يبه عقد دائم آقا يسکه تمام بهار آزاد 314شاخه نبات و تعداد  کیو شمعدان ، نهییجام آ کی د،یمج

 لم؟یمهرزاد در آورم؟ بنده وک

 !نهیعروس رفته گل بچ:مهتا    

 لم؟یوک, پرسمیبار دوم م يعروس خانوم برا:عاقد    

 !ارهیعروس رفته گالب ب:تارا    
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 لم؟؟یوک پرسمیبار سوم م يعروس خانوم برا:عاقد    

 .ومدیاز کرشمه ن ییصدا    

 .نگاهش کردم    

 .کردنیکه داشتن با خشم نگاهش م لوفریشده بود به مامان و ن رهیخ    

 .دستشو تو دستام گرفتمو فشار دادم    

 :که متوجه شده بود گفت نینگ    

 !خوادیم یلفظ ریعروس ز-    

براش بستمو دوباره دستشو تو دستم ! بودم و درآوردم دهیکه خر يدستبند. دستمو داخل کتم کردم دمویخند    

 .بود خی خهیدستاش . فشار دادم

 لم؟یبنده وک پرسمیبار آخر م يبرا يندار يا گهیعروس خانوم اگه کاره د:عاقد    

 :گفت یلرزون يکرشمه با صدا    

 !بله-    

 يبا ظرف عسل و تارا با جعبه ها نینگ. شد ینیریهلهله دخترا باال رفت و بهراد مشغول پخش ش يصدا    

 .عسل و که تو دهنش گذاشتم انگشتشو آروم گاز گرفتم. حلقه سمتمون اومدن

 :و گفتمزدم  یچشمک    

 !شگون داره گنیم-    

 .اما انگشتمو گاز نگرفت. دیخند    

 !یقشنگ يبه به چه حلقه ها! نییخب بفرما:تارا    

حلقه رو دستش کردمو . رز گلد بود. داشت زیر نیمال کرشمه چندتا نگ. نداشت نیمال من نگ. ست بود    

 .کرشمه هم حلقرو دستم کرد. دمیدستشو بوس

 :به من داد يریدست کرشمه و زنج یسیومد و سروبابا جلو ا    

 !نیخوش بخت بش شاالیا! مبارکتون باشه بچه ها:بابا    

 :بعد رو به کرمشه آروم گفت    

 !ستین يزیتو دلش چ ایرو! اونم نخور بابا يغصه ! مادر شوهرت انجام بده دیرو با نکارایا دونمیم-    

 :انداخت و گفت ریکرشمه سرشو ز    
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 .ستمین يمن دختر بد... فکر کنن من شونیا خوادیمن فقط دلم نم-    

 !نباش يزیبابا جان، نگران چ یستیمعلومه که ن:بابا    

اگه بهش ! کشت یکه فقط داشت با چشماش کرشمرو م لوفرمین! بگه کیبهمون تبر ومدیجلو ن یمامان حت    

 .کردیم نکارویا دادمیاجازه م

 !تهران صرف شد يرستورانا نیتراز به یکیشام تو     

 خب همه سفارش دادن؟ عروس داماد؟:بابا    

 !همه حلن عمو:دیفر    

 !منم بلند شدم همراهش رفتم. بابا رفت تا سفارشارو بده    

 !چارهیب دهیترس کنهیبد نگاهش م لوفرین نیانقدر ا! کرشمه شیبرو پ:بابا    

 !نگرانه-    

 !رمیگینگران صورت حسابم نباش بعداً ازت م! بده يبهش دلدار ششیبرو پ-    

گرفت  لوفرینگاهش و از ن! پاش برداشتمو گرفتم تو دستم يدست کرشمرو از رو. زیو برگشتم سر م دمیخند    

 .و به من داد

 !اتفاق افتاده باشه عیانقدر سر یهمه چ شهیباورم نم:کرشمه    

 ؟یمونیپش-    

 !وجه چیبه ه-    

 !وبه خانوممخ نیا-    

 :برگشتم سمتش ماین يبا صدا    

 داداش؟ یعروس شاالیا یک:ماین    

 :گفت ضیو غ ينذاشت حرف بزنمو با پرخاشگر لوفرین    

 !نداره ویعروس خانومم که کس! جشن الزم نداره! عقد کردن تموم شد کار؟یچ خوانیم گهید یعروس-    

 :برگشتم سمتش و گفتم تیبا عصبان    

 !ومدهیبه تو ن شیضولف-    

 :رو به مامانم گفت لوفرین    

 !خاله نیبب-    
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 !درست حرف بزن فرحان لویبا ن:مامان    

 .نبود يزیکه چ نیا! زنمیبخواد با زن من بد حرف بزنه بدتر از باهاش حرف م یهرکس-    

 .فشار دست کرشمه به دستم ساکتم کرد    

 :بهراد که اون طرفم نشسته بود تو گوشم گفت    

اون ! لحظه خنده از لبش نرفت هیتارا شب عقدمون ! نگاش کن! یکنیکار فقط کرشمرو ناراحت م نیبا ا-    

تو بحث نکن ! ادیگناه داره فرحان خدارو خوش نم! ومدهیلحظه خنده به لبش ن هی! نیطفلک و بب نیوقت ا

 !نحواس کرشمرم پرت ک! گهید

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دستاش . بودن میتعهد زندگ نیتر بایکه ز ییبه حلقه ها. نگاهم افتاد به دستامون. تکون دادم يسر یعصب    

 :زدمو در گوشش آهسته زمزمه کردم یبه صندل مویتک. به دستش دادم یفشار آروم. بود فیظر یلیتو دستم خ

 !عاشقتم خانومم-    

 :ذوق زده از خندش دوباره آروم گفتم! دمین شب خندشو دبار تو او نیاول يبرا! برگشت نگاهم کرد    

 بازم بگم؟ ایبسه ! یمن یزندگ! یخوشگل من! یعشق من! یزن من! یتو فقط مال من-    

 :شد و گفت لیتبد يزیر يتبسمش به خنده     

 !نه بسه-    

 داد بزنم عاشقتم؟ يخوایم-    

 :شد و گفت شتریخندش ب    

 !خوادینم-    

 !پس برام بخند-    

 :باال رفت و گفت یخندش کم يصدا    

 !گهید خندمیدارم م-    

 !قشنگ شما بشم يخنده ها نیا يآخ من فدا-    

 :و دستمو فشار داد دیخند شتریب    
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 !خدا نکنه-    

 شمال؟ میبر ییتا 8 ریغد دیع نیموافق گمیبچه ها م:دیفر    

 !ومدیخونش در نم يزدیکه کاردش م لوفرینگاهم رفت سمت ن. میبهم انداخت یهممون نگاه    

 !گرفتمیاگر کرشمه هم نبود من اونو نم! خورهیچرا انقدر حرص م فهممینم    

 !مییایب میتونیم! کرشمه هم دانشگاه نداره. میما هست. هیفکر خوب-    

 :و سوگل خبر نداشت گفت ماین انیتارا که از جر    

 !انیبگو خواهرتو نامزدشم ب! هیعال! آره-    

 !مایشد سمت ن دهینگاه هممون به جز کرشمه و تارا کش    

 !سرشو بلند کرد ماین    

 :بهممون انداخت و گفت ینگاه    

 !گذرهیخوش م شتریب شتر،یب تیجمع! هیفکر خوب-    

 !شد بیاما حرف تارا تصو! حرفش شک داشتم نیبه ا ییجورا هی    

 هست؟ یکخب : بهراد    

 امروز دوشنبه بود؟:دیفر    

 !آره-    

 میکنیجمعه هم حرکت م مییچهار شنبه و پنج شنبه اونجا! میفتیفردا شب را م! چهار شنبس ریغد دیع:دیفر    

 !سمت تهران

 !خوبه:بهراد    

 !میبر! هیآره اوک:ماین    

 !میفتیکه فردا شب همه باهم راه ب دمیخبر م میپس من به مان:دیفر    

 !ولیخوبه ا-    

 !زیبابا با چند تا گارسون که غذاها دستشون بود اومدن سرم    

و  نینگ! کلمه هم حرف نزد کی یکرشمه ول! میزدیهم حرف م یالبته کم. میهمه مشغول غذا خوردن شد    

من و  یداحافظشام که خورده شد بعد از خ! اما کرشمه ساکت ساکت بود!کردنیمهتا و تارا تو بحث ها شرکت م

 !خونه میو مهتارو جلو خونشون و خودمونم رفت دیکرشمه فر
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 .وارد خونه شدم دستمو پشت کمر کرشمه گذاشتک که با وحشت نگام کرد    

 خانوم؟ هیچ! وا-    

 !لباسمو عوض کنم رمیمن م!یچیه.. یه-    

 !برو عروسکم-    

و  یشلوار راحت هیبا  دمیپوش دیسف یرکاب هی! منم رفتم تا لباسمو عوض کنم. و رفت سمت اتاقش دیچرخ    

 .خوردیکرشمه هم داشت تو آشپزخونه آب م! برگشتم

هم  یلیخ! بود دیبدنش سف! بود دهیلباس نپوش ينجوریتاحاال ا! بود دهیتاپ و شلوارك پوش! نگاهش کردم    

 !فیظر

 .به منم آب بده-    

 ؟يخوریم وانیل نیتو هم:کرشمه    

 .سوالم مسخره بوده دینگاهش کردم که خودش فهم    

 !ایح یب! خب حاال): با خنده(کرشمه    

 .ازش گرفتم وانویو ل دمیخند    

 !بخوابم رمیخستم م یلیمن خ:کرشمه    

 !خواست از کنارم رد بشه که بازوشو گرفتم    

 تنها؟ تو اتاقت؟-    

 !گهیدآره -    

 !ایکرشمه تو االن زنم-    

 :خوش حالتش افتاد يابروها نیب یخط    

 !امشب نه فرحان:کرشمه    

 ه؟یچه وضع نیا ؟یامشب نه؟ کرشمه خودت یچ-    

 !تنها باشم خوامیم! امشب حوصله ندارم-    

 !یکنیخرابش م يدار! جفتمونه یشب تو زندگ نیامشب بزرگتر-    

 !خرابش نکنم نیاز ا شتریم تا ببذار برم بخواب-    

 !اشک تو چشماش حلقه زده بود! با تعجب نگاهش کردم    
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 :بازوهاشو تو دستام گرفتم و گفتم    

به  ستیقرار ن يتو نخوا یکرشمه وقت! نیهم یامشب کنارم باش خواستیچته؟ من فقط دلم م یبگ شهیم-    

 !فتهیب یزور اتفاق

 !امشب تنها بخوابم خوامیفقط م! ستیمن منظورم اون ن-    

 .افتاد نییدستام آروم پا    

 برو-    

 .انداخت و رفت سمت اتاقش ریسرشو ز    

طرز  نیهم ناراحت بود ا لویاگر از مامانم و ن! شده یچ دمیفهمینم! نبود شیساعت پ کیکرشمه، کرشمه  نیا    

 !کردم یمن ازش معذرت خواه! برخورد نبود

 !یلیخ! بد بود یلیحالم خ! دستام گرفتم نیسرمو ب. رفتم تو اتاقمو رو تخت نشستم. دیترکیمسرم داشت     

خودم دوست  یعنی! باشه يقرار نبود امشب رابطه ا! جفتمون يباشه برا یشب عال هیامشب  خواستیدلم م    

 خواستیاما دلم م! دخترا تو لباس عروسش باشه يهمه  يشبش مثل آرزو نیاول خواستمیم! نداشتم که باشه

 !قشمگوشش زمزمه کنم عاش ریز! رمیتو آغوشش بگ میبمون داریامشب تا صبح باهم ب

کدوم گناهه نکرده  لیبه دل دونمیو نم! ازم گرفت مویشب زندگ نیکرشمه بهتر! خراب کرد ویکرشمه همه چ    

 .کنهیداره مجازاتم م

 !و ساعدمو گذاشتم رو چشمام دمیدراز کش    

 هوی دونمیکه نم لوین نیخشمگ يبه نگاه ها! مامان ضیپر از غ يبه نگاه ها! فکرم کردم به چند ساعت قبل    

 !میکردیم یخداحافظ میکه داشت یموقع! چش شد که آروم شد

من ! کرشمه کدر شده بوداما نگاه ! راحت شده بود الشیانگار خ! نبود نیخشمگ گهید! نبود یعصب گهید لوین    

 یکرشمه فقط تبسم! کنهیگفتم که مامانم باالخره قبول م! کردم یازش عدر خواه! به خاطره مامانه کردمیفکر م

 ییایشب رو هیامشب قراره بشه  دمفکر کر! ستین یفکر کردم مشکل! خوش حال شدم! نگفت يزیکرد و چ

 ...اما نذاشت! جفتمون يبرا

 .نکردم یاما حرکت دمیدرو شن يصدا    

 !ازش ناراحت بودم!ازش دلخور بودم    

 فرحان؟:کرشمه    
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    -... 

 ؟يداریب-    

    -.. 

 ؟یخواب-    

    -... 

 فرحان؟-    

 !بگو-    

 ؟يدیپس چرا جواب نم ؟يداریاااا ب-    

 ؟يکارم دار-    

 ؟ینیبش شهیم-    

 ؟یکارتو بگ شهیم-    

 !کنمیمفرحان خواهش -    

 شویلحظه ناراحت هیتحمل ندارن ! واقعا عاشقن! عاشق بشن یمردا وقت!پر از بغضشو نداشتم يتحمل صدا    

 !منم عاشقم! ننیبب

 .اونم کنارن نشست. بلند شدم نشستم    

 !بگو-    

 .خوامیمن معذرت م-    

 ؟يبرا-    

 !با خودم تنها باشم قهیداشتم چند دق ازین! شتیپ ومدمیکه ن نیا يبرا-    

 ؟یدرست بگ نویا شدینم-    

 .فرحان من حالم خوب نبود-    

رو دادم؟ هان؟ کدومش؟ د  لویداد زدم سرت؟ پشت مامانم دراومدم؟ جواب ن ؟يدیچرا؟ کمتر از گل شن-    

 !گهیحرف بزن د

 ین از دست مامانت عصبم! من اشتباه کردم! تروخدا آروم باش! دیببخش! فرحان آروم باش!سیه:کرشمه    

 !دیببخش دمیبهت حق م! کالفه بودم! بودم
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 !آروم تو بغلم گرفتمش و اشکاشو پاك کردم. کردیم هیو گر گفتیم نارویا    

 !آروم باش کرشمه ه؟یچ يبرا هیگر! باشه!شیه-    

 !من ناراحتت کردم-    

 !شمیپ يکه اومد یمرس! تموم شد کرشمه خانومم-    

 !من عاشقتم! یناراحت ش خواستمیمن نم-    

 !ستمیناراحت ن یهست یتا وقت! خانوم ستمیمن ناراحت ن! بهش فکر نکن! منم عاشقتم-    

 هیاز ! ناراحت بود يزیچ هیکرشمه من از ! ختیریهنوز داشت آروم آروم اشک م. سرشو تو بغلم فشار داد    

گذاشتم تا هرموقع که ! نگفتم یچیاما ه! من نبود یناراحت شیگر لیدل! من نبودم شیگر لیدل! غم داشت يزیچ

 !دمیکشیو عذاب م دمیفهمیم! ستین یراض نجاستیاالن ا نکهیاز ا دمیفهمیم! خودش برام بگه خوادیدلش م

 !کرشمه؟ من خستم برو بخواب بذار منم بخوابم-    

 !بخوابم خوامیجا م نیبرم؟ هم-    

 !نگاهش کردم    

 !زمیبرو بخواب عز ستمیت نواقعا؟ من ناراح-    

 !تو بخوابم شیپ خوامیم-    

 !ستین یمشخص بود از چهرش که راض    

 !پاشو برو تو اتاقت بخواب بذار منم راحت بخوابم-    

 !فرحان-    

 جان؟-    

 !بخوابم نجایا خوامیمن م-    

 !میبخواب ایخب پاشو چراغو خاموش کن ب لهیخ-    

 !از جاش بلند شد و چراغ خاموش کرد عیسر    

 .که راحت باشه اوردمیو درن میرکاب    

 !نمیبب نجایا ایب-    

 چیمثل ه! کنم فشیتوص تونمیحسمو نم! محکم تو آغوشم گرفتمش. تو بغلم دیکش موهاشو باز کرد و خواب    

 !دمیکش یقیس عمموهاش بردمو نف نیسرمو ب! یحس عال هی! حس تجربه نشده هی! نبود یحس قشنگ
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 !عاشقتم-    

 :دیلرزیصداش م    

 !عاشقتم شتریمن ب:کرشمه    

عطرامون  يبو! دمشونیبوس دمویبستش کش يچشما يدستمو آروم رو! دیبازومو بوس! دمیگلوشو بوس ریز    

رفت ازش  ادمیتو آغوشم گرفتمش  یکه وقت یعشق! عشق يبو! یعال يبو هی! شده بود یدوباره باهم قاط

! که االن زنم بود دمیدیم ویفقط کس! دمیدیفقط خودشو م! رفت که کرشمه باهام خوب نبود ادمی! دلخور بودم

بود که اون لحظه برام  نایا! غم هاش! اشیشاد! اشینگران! لبخنداش! اخماش! همه وجودش! االن مال من بود

 !کنهیعشق واقعا آدمو کوور م! مهم بود

 :رو زمزمه کردم یگوشش آهنگ ریز    

 جونم مهیواسه قلب ن یتلخ ینیریش هیتو     

 خونم یتو م يکه برا ییترانه ها نیا يتو    

 خاطرات دورم يتو یتلخ ینیریش هیتو     

 دل ساکت و صبورم يتو تموم لحظه ها    

 خواب هر شب من يتو یقشنگ يایرو هیتو     

 تب من يگرما يتو يسوز نهیآه س هیتو     

 هام یکس یتو سکوت ب يبلند ادیفر هیتو     

 هام یمن و از دل بستگ يدیکه بر یعشق هیتو     

 ندارم یلحظه خوش هیتو من  یمن ب زیعز ییکجا    

 خورم تلخ روزگارم یتو من غصه م یکه ب ییکجا    

 اومد سراغم یبیاز کنارم غم غر یتو که رفت    

 رو دارم یکی ایتا دوباره احساس کنم تو دن ایب    

 جونم مهیواسه قلب ن یتلخ ینیریش هیتو     

 خونم یتو م يکه برا ییترانه ها نیا يتو    

 خاطرات دورم يتو یتلخ ینیریش هیتو     

 دل ساکت و صبورم يتو تموم لحظه ها    
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 خواب هر شب من يتو یقشنگ يایرو هیتو     

 تب من يگرما يتو يسوز نهیآه س هیتو     

 هام یکس یتو سکوت ب يبلند ادیفر هیتو     

 هام یمن و از دل بستگ يدیکه بر یعشق هیتو     

 ندارم یلحظه خوش هیتو من  یمن ب زیعز ییکجا    

 خورم تلخ روزگارم یتو من غصه م یکه ب ییکجا    

 اومد سراغم یبیاز کنارم غم غر یتو که رفت    

 .رو دارم یکی ایتا دوباره احساس کنم تو دن ایب    

 )تلخ.یبیحب نیام(    

 .هام یمنو از دل بستگ يدیکه بر یعشق هیتو -    

 :دیهمونجور که چشماش بسته بود آروم لبامو بوس    

 !هام یدل بستگ يهمه  يکه شد یعشق هیتوام :کرشمه    

 يایدن يکرشمه همه . دمشیبوسیبعد من بودم که عاشقانه م يا هیذثان.حرفش تشنه تر از قبل شدم نیبا ا    

 !هیعشق حس قشنگ! خواستمیاز خدا نم يزیچ گهید! من شده بود

 .با موهاش شدم يبود من مشغول باز نمیسرش رو س    

 بپرسم؟ يزیچ هیفرحان؟:کرشمه    

 !جان؟دوتا بپرس خانومم-    

 سوگل و دوست داشته؟ دیخواهر فر ماین-    

 چطور؟-    

 !بگو-    

 !شهیوقت پ یلیمال خ! آره-    

 :و گفت دیکش یآه    

 !سوزهیدلم براش م-    

 شده مگه؟ یچ-    
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اول با غم نگاهشون  ماین. دستشو دور کمر سوگل حلقه کرده بود یکه مان یموقع خداحافظ. یاونشب عروس-    

 !نیرفت تو ماش عیو سر ختنیکه اشکاش ر دمیبعدش د. حواسم بهش جمع شد. کرد

 !بودم دهیکرشمه بود که نفهم شیاونقدر حواسم پ! نشده بودم مایمتوجه ن    

 !سوگل و دوست داشت یلیخ ماین-    

 چرا سوگل قبولش نکرد؟؟-    

 !دوسش نداشت-    

 بود؟؟ یبا مان-    

 !و دوست داره یاما االن مان! سوگل اون موقع ها فقط به فکر درسش بود!نه-    

 !سوزهیم نینگ يبرا شتریدلم ب! شمال انیکاش ن! ش مشخصهآره از رفتار-    

 !ادیبا خودش کنار ب دیبا ماین! دهیاونم خواهره فر! شهینم-    

 !هیدختره خوب نینگ-    

 !ناراحت بود یلیکرشمه خ    

 !نه به اندازه شما خانوم خانوما-    

اما . خوابمون برد کردمیم يموهاش باز همونجور که داشتم با. تو آغوشم فشرد شتریو خودشو ب دیخند    

 !ایرو هیمثل ! خوب بود یلیخ! بود میخواب زندگ نیحاضرم قسم بخورم بهتر

 .شدم کرشمه هنوز تو بغلم خواب بود داریصبح که ب    

! نباشه یشمال مشکل میبر میخوایکه م مارستانیب میسر بر هی دیقرار بود با فر. به ساعت کردم ینگاه    

 یول! هماهنگ کرد شدیتلفن م هیمطب و با ! میرفتیم دیبا میستیکه ن التمیکل تعط میکه نبود روزید هیباالخره 

 !بحثش جدا بود مارستانیب

که انجام دادم زنگ زدم به خانوم  مارستانیب يکارا! رفتم دیکرشمه هنوز خواب بود که آماده شدم و دنبال فر    

 !و گفتم يدیحم

برجم  یغذاش تا الب يبو! رسوندم خونه و خودمم رفتم خونه دیفر! خانومشه شیمنش! که راحت دمیفر    

 !و کتم و گرفت فیاومد جلو و ک عیدرو که باز کردم سر! ومدیم

 :و گفتم دمشیبوس    

 .ادیم یتا الب تیقورمه سبز يبو ؟يچه کرد! من يسالم کدبانو-    
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 :و گفت دیخند طونیش    

 نه؟ ای میشوهرمونو بند کن يجور هی یاز روز اول دیبا گهید-    

 :دمیسرشو بوس دمویخند    

 !شوهر بند شما هست نیا-    

 !دونمیم-    

 :و دوباره گفت دیخند زیر    

 !میفتیراه ب میخوایهم م 9ساعت  میجمع نکرد میچیهنوز ه! ناهار میلباستو عوض کن بر میبر ایب-    

 !میکنیجمع م! حرص نخور کوچولو-    

 !به بعد مال جفتمون بود شبیکه از د یچپ چپ نگام کرد و رفت و تو اتاق    

 !و رفتم تو اتاق کردمیکرواتمو باز م يگره  دمیخندیمنم همونطور که به چپ چپش م    

 !شد میج عیبعدم سر! دست لباس آماده کرد و گذاشت رو تخت هیکرشمه     

 !ترسمیوقتام اونقدر گرم که م یبعض! شهیم یخجالت يادیوقتا ز یبعض    

 !لباسمو عوض کردم و برگشتم تو آشپزخونه    

 !عروسکم یخسته نباش! خانوم ما نیا دهیچ يزیچه م! اوم-    

 !نیبش! زمیعز یمرس-    

 !نشستم    

و  میچرت کوتاه زد هیناهار باهم  بعد! و منم با لذت خوردم دیبشقاب کش هیمن و خودش تو  يکرشمه برا    

 !میو جمع کن لمونیتا وسا میپاشد عیبعدش سر

 !آخر از همه میساك لباسارم گذاشت! نیو من بردم تو ماش میکه الزم بود و جمع کرد یهرچ    

از  يسر هی! دیپرسیو نظر م دادیلباسارو بهم نشون م یکی یکیبودم و کرشمه  دهیمن رو تخت دراز کش    

! بپوشه تونستیتو خونه م دیشا! دوستاش گرفته بود قهیمن باهاش نبودم و از سل دشیلباساش بود که موقع خر

 !همه آدم هستن نیکه ا یشمال ياما نه برا

 !من يسراغ لباسا میخودش که تموم شد رفت يلباسا    

 !دوستمیم نویچطوره؟ من ا نیا-    

 :ذره نگاهش کردم و گفتم هی    
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 ؟یگفت یچ-    

 !دوستم یم نویگفتم ا-    

 ؟یچ یعنی گهید نیا ؟یچ یچ نویا-    

 !گهیدوسش دارم د یعنی-    

 :تا بذاره تو ساکم گفتم دادمیم شرتمویهمونجور که ت    

 ؟؟يذفرهنگ لغت واسه خودت درست کرد!گهیخب بگو دوسش دارم د!وا-    

 :زد و گفت نمیبه س یمشت    

 !خودتو مسخره کنا-    

    -يتو حرف مسخره زد!ا! 

 :چپ چپ نگام کرد    

 !خورمتایم امیم. نگام نکن ياونجور-    

 ؟يمگه تو آدم خوار-    

 !نیبب! خورمینه من فقط کرشمه م-    

 !خم شدم و گردنشو گاز گرفتم و شروع کردم به قلقلک دادنش    

 حاال خوبت شد؟! ينجوریا-    

 :رفت و گفت سهیاز خنده ر    

 !فرحان! بسمه يوا! تروخدا فرحان-    

 !دمیموهاشو بوس يو رو دمیدست از قلقلک دادنش کش    

 !خانومم يبخند شهیهم-    

 !شمیم ونتید یزنیکه باهام حرف م ينجوریا-    

 !ندکه داشتم کرشمرو خندو ینگاه پر حرص. خم شدم تا ببوسمش که تلفنم زنگ خورد    

 !بود دیفر! تلفن و برداشتم    

 جانم داداش؟. سالم-    

 د؟یکنیحرکت م یک-    

 م؟یفتیدم خونه شما ازاونجا راه ب میایب ستیمگه قرار ن-    
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 !میفتیبعد راه ب میاول شامو بزن! لهیتعط میکه من گشنم باشه رانندگ یدونیم یول!چرا-    

 !یتو با مان م،یکنیهماهنگ م مایمن با بهراد و ن! نداره یداداش فرق یاوک-    

 !نمتیبیپس م. دمت گرم-    

 !نمتیبیم-    

 مایبودن اما ن دهیرس یبهراد و مان! نایا دیسمت خونه فر میو راه افتاد میجمع کرد ویبود که همه چ 7ساعت     

 .تا اونم اومد میصبر کرد کمی! بود ومدهیهنوز ن

 میبود که راه افتاد 9باالخره ساعت ! میو شام و خورد دیخونه فر کینزد ياز فست فود ها یکی میاول رفت    

ما بزرگ تر بود  يالیداشتن اما چون و الیسلمانشهر و نامیالبته بهراد ا! ما يالیو میقرار بود بر! سمت رامسر

 !اونجا میرفت

 ؟يدیبه من م ییچا هیکرشمه -    

 پشت فرمون فرحان؟-    

 !که بزنم کنار شهینم-    

 !میکنیدوباره حرکت م نیبخور ییچا هیکنار  نیبزن! نیخب االن همتون خسته شد-    

 !ستین میبد فکر-    

 !شدن ادهیپ دمیو فر یمان! شدم ادهیپ! پشت ما بودن نامیماش هیبق! کنار دمیراهنما زدم و کش    

 شد داداش؟ یچ:یمان    

 !میفتیدوباره راه ب میبخور ییچا هی-    

 !چشماش قرمز شده! خستس میمان!آره:سوگل    

اونقدر  نیاما نگ! بحثش شده نیکه با نگ دمیهمون اول فهم! شده بود رفت ادهیکه تازه پ ماینگاهم سمت ن    

 !تازه کرده مارویحرفش حس کردم داغ دل ن نیحاال سوگل با ا! اوردیخودش ن يخانوم بود که به رو

 !اریمه؟ خانومم فالسکو بکرش-    

خب  یعنی! دیرسیم یبه مان یسوگل حساب. تنقالت آورد کممیو  يکرشمه در عقب و باز کرد و فالسک چا    

همه  خواستیم نینگ! که کرشمه حواسش به من بود اونم حواسش به شوهرش بود يهمونجور! شوهرش بود

 مایاز همه به ن شتریب! کم نذاشت شییخدا! رار کنهتک ماین يرو برا دهیانجام م یمان يکه سوگل برا ییکارا

خاکستر  ریداشت از ز! فراموش شده میکردیهممون فکر م دیکه شا یعشق! بود گهید ياما مشکل از جا! دیرس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 مایبه ن! دوختم نیکندمو به زم نیو نگ ماینگاهمو از ن! کردیو نابود م نیو شعله هاش داشت نگ دیکشیشعله م

 کرده؟ یهچه گنا نیاما نگ! خب واقعاً سخته! دمیحق م

 :بهراد سرمو بلند کردم يبا صدا    

 ؟يآورد ونتویفرحان قل: بهراد    

 !هست الیتو و یکینه -    

 !کشمیم ماروین زنمیبه خدا اگه خراب باشه من م:تارا    

 !رو به حرف بکشه ماین خوادیو م دونهیرو م هیقض دمیحرفش فهم نیبا ا    

 !شاد کنه ماروین تونستیبود که م یتنها کس دیشا! البته موفق بود    

 دراز؟؟ يدار کاریبه من چ ياو:ماین    

 !اما الغر! هم قد ماها بود باًیتارا از همه دخترا بلند تر بود و تقر    

 شییا!نکبت:تارا    

 .دمیهمه خند    

 !ایند ریبه من گ گهیروت کم شد؟ د:ماین    

 ؟یکنیم کتریبدم چ ریمثال گ:تارا    

 :رفت نیبه خودش گرفت و پشت نگ یحالت ترس ماین    

 !منو نخوره نیجونم مواظب باش ا نینگ! بابا غلط کردم یچ..ــی...هـ:ماین    

 :خنده و به تارا گفت ریبار از سر شب زد ز نیاول يبرا نینگ    

 شوهرمو؟ يدار کارشیچ-    

 :گرفت و ادامه داد مارویبعد دست ن    

 !باهات بکنه تونهینم يکار چیه! عشقم ایب-    

 :بغلش کرد و گفت ماین    

 !ينجاتم داد یمرس! قربونت برم-    

و حرکت  میشد نیبعد سوار ماش یکم! اون دوتا يبود برا یجور خوشحال هیاما خندمون ! میدیهمه خند    

 !میکرد
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و  میما مردا لوازمارو داخل بر! میشد ادهیهمه پ! الیو میدیرس کیتراف یلبود که باالخره بعد از ک 3ساعت     

 !کنن میخانوماهم رفتن که اتاقارو تقس

تو اون اتاق  یو مهتا با سوگل مان دیقرار شد فر. از همه بزرگ تر بود شیکیتا اتاق داشت که  4 الیو    

 !بخوابن

 !میکرد فایو ا يخانوما بود و ماها فقط نقش باربر هینظر نیالبته ا! اتاق هیهرکدوم تو  هیماهام بق    

 !يواریساده و کمد د زیم هیخودمو آورده بودم با  یتخت قبل! که مال خودم بود یمن رفتم تو اتاق    

 .کرشمه اومد تو اتاق! ساکمونو گذاشتم تو کمد و خودمم لباسمو عوض کردم    

 :گفتم کردمیباز م راهنمویپ يهمونجور که دکمه ها    

 ؟يکجا بود-    

 !کردم ینگاه هیرفتم به آشپزخونه -    

 رفتن بخوابن؟ هیبق-    

 !میشیم هوشیب میهمه دار گهیآره د-    

 !میلباستو عوض کن بخواب ایب! بود کیتراف یلیآره خ-    

کار من که ! رفتم اتاق سیمسواکمو برداشتم و تو سرو! يسرمه ا یشلوار راحت هیبا  دمیپوش دیسف شرتیت    

! آروم یزندگ هی! داشتم خواستمویکه م يزیاالن اون چ! رو تخت دمیمنم دراز کش! تموم شد کرشمه رفت تو

 !گاسترس گن هی! زدیچرا دلم شور م دونمیاما نم! که االن همسرم بود یعشق

 !موهاش يدستمو کردم ال! نمیخودش سرشو گذاشت رو س. دیکرشمه هم اومد کنارم دراز کش    

 ؟يکردیفکر م یبه چ:کرشمه    

 !چه قدر عاشقتم نکهیبه ا-    

 :و گفت دیخند زیر    

 !دروغ نگو-    

 :و گفتم دمیآروم کش شوینیب    

 !ایشد طونیش-    
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! خوابم برد یک دمینفهم! دمیموهاشو بوس يبه خودم فشارش دادمو رو شتریب! نگفت يزیکرد و چ يخنده ا    

اصال ! خواستیم یمن چ یسروکلش وسط زندگ هوی دونمیکه نم یهمون استرس گنگ ریدرگ! ودب ریذهنم درگ

 !هست لیبه چه دل دونستمینم

دختر  نیا! حلقه دستامو دورش محکم تر کردم! شدم کرشمه هنوز تو بغلم خواب بود داریصبح از خواب که ب    

و موهاشو  دمیموهاشو بوس يرو! زهیقطره اشک از چشماش بر هی یمتیق چیبه ه ذاشتمینم! من بود یهمه زندگ

 !دارم ارویدن کردمیحس م زدیبهم زل م ينجوریهرموقع ا! چشماشو باز کرد! از تو صورتش زدم کنار

 !خانومم ریصبحت بخ-    

 :تر کرد بایصورتشو ز يلبخند    

 !آقا ریصبح شمام بخ:کرشمه    

 ياز بندا یکی! شلخته شده بود کمیموهاش ! پاشد رو تخت نشست! دیوسخودشو باالتر کشوند و گونمو ب    

 !دلم براش ضعف رفت! تاپشم افتاده بود

 :و گفتم دمشیمحکم تو بغلم کش    

 !یشیتر م یخواستن ينجوریوروجک ا-    

 :و گفت دیخند    

 !ادیم یکیاالن !فرحــان يوا-    

 !ادیب-    

 !!وااا-    

 !یمال خودم. یزنم! وا نداره-    

 .دیخند    

 ؟يدیخواب شرتیچرا با ت:کرشمه    

 !یشما راحت باش نکهیا يبرا-    

 !زنتما! توام راحت باش!من راحتم عشقم-    

 !کردمو منم پاشدم يخنده ا! گفت از رو تخت بلند شد طنتیبا ش نویا    

 !تارا و مهتا رو مبل نشسته بودن! نییپا میکرشمه لباسشو عوض کرد و باهم رفت نکهیبعد از ا    

 !به سالم عروس دوماد:تارا    
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 !ریصبح بخ. سالم:مهتا    

 !مینشست مویجواب جفتشونو داد    

 نشدن؟ داریتنبلتون هنوز ب يشوهرا-    

 !يرو ادهیو سوگل رفتن پ یفقط مان! خوابن! نه:تارا    

 خوابه؟ نمینگ! شنیم داریب میبق انیب نایتا سوگل ا!میخب پس صبحانرو آماده کن:کرشمه    

 :تکون داد و گفت يسر یانداخت و تارا عصب نییمهتا سرشو پا    

رفته  نمینگ! بهش دیگور به گور معلوم نبود دوباره صبح چش شده که پر يماین نیا! براش یاله رمیبم!نه-    

 !کردیم هیداشت گر!اطیتو ح

 !عاشق بوده ماینداره قبال ن یبه اون دختر ربط! شدم یعصب مایاز دست ن    

 :کرشمه دستشو رو شونم گذاشت و گفت    

مطمئنم ! یزنیخوب حرف م یلیتو خ! باهاش حرف بزن نینگ شیتوام برو پ! صبحانرو آماده کنم رمیمن م-    

 !شهیآروم م

بود  یخوب يجا! نشسته بود الیشت وپ یصندل يرو نینگ! اطیرفتم تو ح! زدمو از جام بلند شدم يلبخند    

 !نداشت دیجا د چیبه ه! تنها باشه نکهیا يبرا

 ن؟ینگ-    

 !چشماش قرمز قرمز بودن! کرده هیمعلوم بود که گر!سرشو برگردوند    

 بله؟-    

 :نشستم لب پله و گفتم    

 !یتنها نشست-    

 :زد و گفت يپوزخند    

 زده؟ يدادنگفتن دوست محترمتون سرم چه -    

 !چرا بهم گفتن-    

! محرم منه! شوهرمه نکهیبا ا! مایتو دست ن زاشتمینبود دست سوگل و م یفرحان خدا شاهده اگه مان-    

داره  نهیبیم یسوگل و با مان يهرلحظه ا! کشهیداره عذاب م ماستین ياگه ناراحتم برا! مهیهمه زندگ! عاشقشم
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انقدر بهش  دیشا! گفتیاولش بهم م ناگه همو! دونستمینم یچیه ماین یکه اومدم تو زندگ یمن موقع! شکنهیم

 !بهش برسه مایتا ن کنمیم يهرکار! دست بکشه یاما به خدا اگر بدونم سوگل حاضره از مان! بستم یدل نم

عاشقه  ماین! اما بهش حق بده ناراحت باشه! کنه يکه باهات بد رفتار دمیمن بهش حق نم نینگ نیبب-    

 !ودسوگل ب

 !ما دعوا هست نیکه نذاشتم سوگل بفهمه ب! بهش حق دادم که االن کنارشم-    

حاال بلند شد ! شهیدرست م یهمه چ! ينگران نباش خواهر! فهمهیم نویهم ا ماین! نینگ یخوب یلیتو خ-    

 !ما صبحانه درست کرده الیتو ع میبر

به همه سالم دادم و رفتم ! اومده بودن نامیسوگل ا! شست اطیصورتشو تو همون ح. و از جاش پاشد دیخند    

 !و ازش گرفتم ینیس ختیکه ر وانشویل نیآخر! بود ختنیر ییکرشمه مشغول چا! تو آشپزخونه

 !ایشمام ب! خانومم برمیبده من م-    

 !میبر! زمیعز یمرس-    

 !نشستن زیهم سر م هیبق! مینشست زیسر م میباهم رفت    

 !میجنگل ناهار و اونجا باش میبعد از صبحانه بر گمیم:دیفر    

 ؟یکنیجوجه درست م:مهتا    

 !کنمیجوجه درست م! بله خانوم:دیفر    

 !هیعال ولیا:تارا    

 !دیخر میبر دیقبلش با یول-    

 !گهیآره فرحان راست م:یمان    

 !جنگل میریباهم م میگردیبعدش برم! میدیانجام م دارویخر میریمنو کرشمه م گمیم-    

 !میکنیلوازمو جمع م نیماهم تا شما برگرد! آره خوبه:نینگ    

 !میکار دار یکه کل میپس زودتر بخور:سوگل    

 !نگاه کردم مایبه ن يریز ریز    

 !دوباره مشغول خوردن شدم دمویکش ینفس راحت! کردیم نیریو ش نینگ ییتوجه به سوگل داشت چا یب    

 !بازار میبعد از صبحانه با کرشمه رفت    

 ش؟؟یالزم نم! نیبب نارویا ایب:کرشمه    
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 !دمیفلفلم خر سهیک هیسرس تکون دادم و     

 نمونده؟ يزیچ گهیم؟دیبر-    

 !سوپر مارکت میبر دیفقط با گهینه د-    

 !خانومم میبر یاوک-    

 !شهرك بود يکه تو یوپر مارکتسمت س میو راه افتاد میشد نیدوباره سوار ماش    

 !شو عشقم ادهیپ-    

 !الیو میکه تموم شد برگشت یو همه چ میانجام داد دیخر یسوپر مارکتم کل    

 !اونام همه آماده بودن    

 م؟یبر د؟یآماده ا-    

 !میبر:تارا    

 !میآره دادش همه آمادن بر:بهراد    

 !اومدن نایا یو مهام با مان دیما فر نیتارا و بهراد اومدن تو ماش! میو راه افتاد میشد نیخالصه همه سوار ماش    

 شونیطونیجنگل تارا و کرشمه ش میرفتیم میکه داشت یتو کل راه! تنها بودن نشونیفقط تو ماش مایو ن نینگ    

وش گذشت و من بهرادم البته ناگفته نماند که خ! خوندنیکرده بودن و باهاش م ادیضبط ز يصدا! گل کرده بود

 :میباهاشون خوند میکرد شونیاز اواسطش همراه

 انگار دستام سرده سردن    

 انگار چشمام شب تارن    

 ابر پاره پاره اهیآسمون س    

 بارهیشرشر بارون داره م    

 نیعاشقم رو زم نیو من تنها تر یحاال رفت    

 نیفقط هم يتنها خاطراتم تو بود    

 و تنها بمونبر یرفت    

 با غصه ها همرا بمون    

 تونم خسته خستم ینم گهید    

 طلسم غم رو زدم شکستم    
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 داره چشمام ابر بارون    

 رو گونه هام شده روون    

 مونم یتنها م یو رفت یرفت    

 خونم یتا آخر عمر واست م    

 نیعاشقم رو زم نیو من تنهاتر یحاال رفت    

 نیفقط هم يتنها خاطراتم تو بود    

 !زاشتیاهنگارو کرشمه م    

 !زاشتیم یقشنگ يآهنگا شمییخدا    

 !من همشو دوست داشتم    

 !گذشتیبهم خوش م    

 !گذشتیبه هممون خوش م    

 !ادیسرعت ز    

 !آهنگ باال يصدا    

 !میخوندیهمه باهم م    

 !زدیند ملبخ شدیاز کنارمون رد م ینیهر ماش    

 !دو زوج خوش بخت    

 توام يبایمن عاشق نگاه مهربون و ز    

 توام يبایروشن و فر يچشما ي ونهید    

 یگیو دروغ م یکنیچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیکنم من عاشق هم یحس م    

 منم ونهیمجنون د ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 خسته بشه ینذار بدون تو دلم از همه چ    
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 باز من بسته بشه ينذار بدون تو چشا    

 زنه یکه داره واسه توم یقلب ينذار صدا    

 با رفتن تو کم بشه آروم و آهسته بشه    

 یدلم رو آب کن خیبا موندنت  یتون یتو م    

 یخواب کن شهیاشک و تو چشام واسه هم یتون یم    

 کنم یمن دوباره زندگ يبذار یتون یتو م    

 یخراب کن مویبا نبودنت زندگ نکهیا ای    

 منم ونهیمجنون د ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 منم ونهیمجنون د ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ییتو اهایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ییمونه تو یکه م یاون    

 اون که دلش خونه منم ییخنده تو یکه م یاون    

 توام يبایه مهربون و زمن عاشق نگا    

 توام يبایروشن و فر يچشما ي ونهید    

 یگیو دروغ م یکنیچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیکنم من عاشق هم یحس م    

گرمش که  يحس کردم بعدم دستا نهیینگاه کرشمرو از تو آ ینیآهنگ خونده شد سنگ نیکه ا یموقع    

 !منم دوست داشتم! آهنگ و دوست داره نیا دونستمیم! نشست سر شونم

 هیآخرشم با ! کردن يباز بالیبه وال میشروع کرد) مایو ن دیبهراد،فر(تا  4هنوز نشسته ما  میدیجنگل که رس    

 !مشونیمنو بهراد برد یعال جهینت

 !میبهتون رحم کرد:ماین    

 !نیست ببر هی میگذاشت مینکبت ما بهتون رحم کرد!برو بابا-    
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 !یگیتو که راس م:دیفر    

 !یگینه تو راس م:بهراد    

 شهیمن و بهراد نم فیحر یکس دیدونیخوبه حاال خودتونم م-    

 د؟یبرس دیخوایم يا جهیکل کل به چه نت نهمهیاز ا ؟یخب حاال که چ:ماین    

 !دیکنیو االن و شب و شما ها درست م ونیقل-    

 !جهنم قبول:دیفر    

 ماین ياو! دیکباب کن نشونیشماها ببر نیایب! درست کرده شویآت میمان!میآماده کرد نارویما ا!نیایبچه ها ب:تارا    

 !نداره هیکچل باختن گر

 :کرد يقشنگ و راحت گرفتش و براش زبون دراز یلیتاراهم رو هوا خ!توپ و پرت سمت تارا ماین    

 !ستمیبالیپا وال هین خودم کچل؟ حالت گرفته شد؟ م هیها؟ چ:تارا    

 :به نشونه تأسف تکون داد و به بهراد گفت يسر گرفتیم نیگوجرو از نگ ینیهمونجور که س ماین    

 !يطالقش بد کنمیم شنهادیبهراد بهت پ-    

 :تارا زد پشت گردنشو گفت    

 !یکنیشوهر منو از راه به در م! گمشو-    

 !من و تارا رو بهم نزنا نیب! ياو:بهراد    

 !من فرار:ماین    

 :خنده و تارا گفت ریز میهمه زد    

 ؟؟يعمه دار ماین-    

 !ندارم! نه شرمندم:ماین    

 !شدا فیح:تارا    

همه  مایکه ن شدمیمتوجه م! شیدم آت میو رفت میجوجرو برداشت ینیخنده و ماها س ریز میدوباره همه زد    

نگاه ! تو بغلم دمیمن سر کرشمرو کش!تا جوجه ها آماده بشه میکه استاده بود شیدم آت یتح!نهینگ شیحواسش پ

 !تو بغلش دیو کش نینگ عیسر دیصحنه رو که د نیبه ا نینگ

! داداش منو خوش بخت کنه تونستیبود و م یدختره خوب نینگ! شه تیاذ نینگ ذارهیخوش حال بودم که نم    

 !مطمئن بودم
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فلفالرو  یو مان میماهام همونجا مشفول صحبت شد! جوجه ها که آماده شد دخترا رفتن تا سفررو حاضر کنن    

ساکت  يادیز! بود ریآروم و سربز یلیپسر خ هی يبرا یول! بود یپسر خوب! تا اونارم کباب کنه دیکش خیهم به س

اول از همه  دیو فر ماین! شهیم جیگ فهمهینم یچیه گهیکه گشنش باشه د دیفر! جوجه دست تارا بود سید! بود

 !حمله کردن سیبه د

 :و برد باال سرشو گفت سیتارام د    

 !خانوما مقدم ترن! چتونه ياو-    

 !زن زشتت بگو نیبه ا یچ هیبهراد :ماین    

 !زشت عمته:تارا    

 !من عمه ندارم گمیبابا م:ماین    

 :که حواسش نبود گفت دیتارا رو به فر    

 ؟يتو دار-    

 !زهیدارم که اونم چ زیچ هی یعنی! ندارم یچیدارم؟؟ من ه یمن؟ من چ:دیفر    

 :خنده هاش گفت انیخنده و تارا م ریز میهمه زد    

 !عمه-    

 :با تعجب گفت دیفر    

 ؟يکرد داینکنه براشون زن پ ؟يخوایم یبرا چ! هشت تا! عمه؟ آره دارم-    

 په؟یهست؟ پولداره؟ خوش ت یحاال مرده خوب! از اون خوباش تازه شوهرشو کشته یکیاتفاقا که     

 :تارا که از شدت خنده سرخ شده بود گفت    

 ؟یک-    

کچل  يعمم به مردا!وقت کچل نباشه ها هی نیبب! گهید رهیعممو بگ ادیب خوادیکه م نیاااا هم:دیفر    

 !دوتا شوهر اولشو چون کچل بودن زنده زنده خاك کرد! داره تیحساس

منم دو زانو نشسته بودم و حاال نخند !دیخندیو م نیرفته بود نشسته بود رو زم ادشیتارا اصال حرف اولش     

مارو به خنده  شتریب نیا! زد یلبخندم نم هی دیبود که فر نیا شیجالب! میهمه از خنده در حال غش بود!بخند یک

 !نداختیم

 :که قرمز شده بود گفت مایرو به ن دیفر    
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 نیا! ادایعمه من سر هوو نم نیبب ؟یپس زنت چ ؟يریعممو بگ يخواینکنه تو م ؟يتو چرا قرمز شد!!! ااا-    

 !گهیخب گناه داره د نمیا یعمه من خوشگلتره ول نکهیبا ا! دخترم گناه داره

 :بود و اون و گرفت گداشت وسط سفره و به ماهه گفتجوجه که دست تارا  سیبعدم رفت سمت د    

 دمیبعداً عکس عممو نشونتون م میناهارو بخور نییایحاال ب-    

 !سر سفره مینشست دمیخندیکه هنوز م یماهام در حال    

 میدو به دو نشست میتموم که شد همه با کمک هک سفررو جمع کرد! میخورد دیفر ي ایناهارو با دلقک باز    

 مینکبتا گفتن واحد تنظ دینوبت به من و کرشمه که رس! با زن خودش بود یهرک! میکن يباز میکه پانتوم

اونام زل زده بودن به حرکات منو ! هکرشمه اجرا کنم که بفهم يبرا يحاال مونده بودم چجور! خانواده دانشگاه

 !دادیسرشو تکون م دیفهمیوقتا که م یکرشمه هنگ کرده بود و فقط بعض! دنیخندیهر هر م

 :گفت هویو  میقبل يبوس براش فرستادم که گذاشت کنار حرکتا هی هوی    

 !خانواده دانشگاه میتنظ-    

 !و من کنارش نشستم دنیهمه هورا کش    

 ؟يدیفهم يکرشمه مرگ من چجور:دیفر    

 :که خودشم خندش گرفته بود گفت یکرشمه در حال    

 !دمیبوسش فهم نیا شیبودم گذاشتم پ دهیفهم شویقبل يآخه حرکتا-    

 !رسهیم 1000کشور به  ياگه دوتا از دانشجو ها مثل شما دوتا در بخونن سطح نخبه ها یعنی:ماین    

و اونم رفت که اجرا  میماها براش عقاب و انتخاب کرد! بود که برا اجرا کنه مایخنده و نوبت ن ریز میهمه زد    

 !کنه

 !شروع کرد به بال بال زدن از همون اول    

 ما؟؟یهواپ:نینگ    

 !نه تکون داد یسرشو به معن مایو ن دمیماها خند    

 بالن؟:نینگ    

 !سرشو تکون داد مایو ن دمیدوباره ماها خند    

 !نیتو داره نگ يبه حدسا یبدبخت چه ربط نیآخه بال بال زدن ا! نسیسف رینخ:دیفر    

 :و گفت دیخند نینگ    
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 !خب دونمیچه م-    

 !آخرشم نتونست حدس بزنه و باختن    

تو راه دوباره تارا و ! الیسمت و میو راه افتاد میجمع کرد لویکه وسا رفتیم یکیهوا داشت رو به تار گهید    

بهرادم ! رونیبره ب خواستیاز سقف م گرفتمیتارارو که اگه جلوشو نم! کرشمه شروع کردن به آهنگ خوندن

 !کردیم شونیو همراه دیخندیفقط م! عادت داشت طنتاشیش نیه اانگار ب

 خواستن چشمات به هر بهونه خود جونونه    

 گمینم يزیندارم چ شیکار    

 دونهیخودش م دونهیخودش م    

 بذار بمونه وونهیدل د    

 بهونه یگرده پ یاونکه همش م يبه پا    

 واسه گذشتن واسه شکستن واسه نبودن    

 ترسهینار اونکه همش مک    

 از حرف رفتن ترسهیهمش م    

 باهات به جنگه خوادیاونکه نم    

 واسه غرورش دل شکستش    

 دل گرفتش دل صبورش    

 هیگر يدل دلِ چشمام برا    

 هیگر يمنو نگاهت هوا    

 اخر قصه شهیم یبگو چ    

 غم و قصه ای مونمیبا تو م    

 چشماتو واکن منو نگاه کن    

 حالم خرابه برام دعا کن    

 از حالو روزم يخبر ندار    

 دو روزم یکیمهمونه قلبت     

 منو صدا کن مایمثه قد    
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 حالم خرابه برام دعا کن    

 از حالو روزم يخبر ندار    

 دو روزم یکیمهمونه قلبت     

 از من يارومه اروم رد شد    

 رفتم ادتیمنو احساسم از     

 تو يکرد يهر کار    

 تو يزیبازم عز    

 کردم که يهر کار    

 تو يزیبهم نر    

 چشماتو واکن منو نگاه کن    

 حالم خرابه برام دعا کن    

 از حالو روزم يخبر ندار    

 دو روزم یکیمهمونه قلبت     

 منو صدا کن مایمثه قد    

 م دعا کنحالم خرابه برا    

 از حالو روزم يخبر ندار    

 دو روزم یکیمهمونه قلبت     

تو و  میبرد لویوسا! رنیبگ چیشام ساندو يو سوگل که رفتن تا برا یبه جز مان!الیو میدیهمه باهم رس    

دخترام تو آشپزخونه ! شدن ونیو بهراد مشغول درست کردن قل دیفر! میتا لباسامونو عوض کرد میخودمونم رفت

 !میزدیم و باهم حرف میمنو بهرادم رو کاناپه نشسته بود! بودن لیمشغول سروسامون دادن وسا

به اصرار بچه ها ! مینشست ایلب در میو بعد رفت میاول شاممونو خورد! دنیهم رس یبعد سوگل و مان یکم    

 !آوردم تارممیگ

 !بود مایمال ن! بودم ووردهی از تهران نمن اصال! مال من نبود تاریالبته گ    

 !که ینگرفت ادیهنوز کامل  ؟؟يبا خودت آورد نویا شدهیحاال تو چ-    

 !بزن!میاز دست ند ارمیگفتم من ب! ياریمطمئن بودم نم!استاد دونمیم:ماین    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

 :به کرشمه که کنارم نشسته بود کردم و گفتم ینگاه    

 بزنم؟ یچ-    

رو  ینیتمر چیه! رمیاما مطمئن نبودم بتونم درست آکورد بگ! خوادیم یچ دونستمیم! نگفت يزیو چ دیخند    

بلد  ياونقدر زنمیم تاریدارم گ یسالگ 8باشه از  میهرچ! کرشمه رو ناراحت کنم ومدیاما دلم ن! آهنگ نداشتم نیا

 !بود یاما آهنگ سخت! هستم که بتونم بزنمش

 :شروع کردم    

 توام يبایمن عاشق نگاه مهربون و ز    

 توام يبایروشن و فر يچشما وونهید    

 یگیو دروغ م یکن یچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیکنم من عاشق هم یحس م    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ،ییتو مونهیم کهیاون    

 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 خسته بشه یاز همه چ ،نذار بدون تو دلم    

 باز من بسته بشه ينذار بدون تو چشا    

 زنه یکه داره واسه تو م یقلب ينذار صدا    

 آروم و آهسته بشه ،با رفتن تو کم بشه    

 یدلم و آب کن خی ،با موندنت یتون یتو م    

 یخواب کن شهیواسه هم ،اشک و تو چشام یتون یم    

 کنم یمن دوباره زندگ يبزار یتون یتو م    

 یمو خراب کن یبا نبودنت زندگ نکهیا ای    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ،ییتو مونهیم کهیاون    
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 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یفرهاد ب ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو یراه ،ییتو مونهیم کهیاون    

 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 توام يبایمن عاشقه نگاه مهربون و ز    

 توام يبایروشن و فر يچشما وونهید    

 .تموم که شد همه برام دست زدن    

 !بود یعال يوا! یچه آهنگ:تارا    

 !قشنگ بود یلیخ! دمت گرم فرحان! ییآره خدا:بهراد    

 !شد یتو عال يبا صدا! زمیعز يوا:کرشمه    

 يهرکار شیخوشحال يبودم براحاضر ! دوسش داشتم ایاندازه تموم دن! دستشو محکم گرفتم دمویبهش خند    

 !بکنم

 بود؟ یاسمش چ! بزن میزد يفرحان اون آهنگه که اون سر:تارا    

 !چشم من! آره آره:ماین    

 !باهام نیبخون خوادیم یاون آهنگ همراه یول! زنمیم-    

 !میخونیبزن داداش مثل اون دفعه م:دیفر    

 :خوندمیاولش فقط خودم م! کردم و شروع کردم میتنط تارویگ    

 بکن يشد کار دهیبکن، گونه هام خشک ياریمنو  ایچشم من ب    

 بکن يزار ادیاز ما نم يکرد؟، کار شهیم يمگه کار هیگر ریغ    

 :اونام باهام خوندن-    

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق اد،یوقت نم چیه گهیاون که رفته د    

 :وندمخودم خ-    

 آسمونا يداره خدا، با تموم ابرا نیرو زم ایدر یهرچ    

 کنن هیهمه رو به چشم من، تا چشام به حال من گر دادیم یکاشک    
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 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق اد،یوقت نم چیه گهیاون که رفته د    

 خواب تموم شدن هیزود مثل  یلیخوب من، خ يگذشته ها يقصه     

 اشک حسرت ببارم امتیسر رو زانوم بذارم، تا ق دیحاال با    

 مث من غم نداره، مث من غربت و ماتم نداره یشکیدل ه    

 اره؟یدردمه، چرا چشمم اشکشو کم م يدوا هیحاال که گر    

 دنیکش نیسنگ ياون ابرا ریز دن،یروشن ما را دزد دیخورش    

 کمه یلیماتمه، فرصت موندنمون خ اهیهمه جا رنگ س    

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق اد،یوقت نم چیه گهیاون که رفته د    

 نهیتو س مونهیزخم خنجرش م نه،یب یسرنوشت چشاش کوره نم    

 نهیموندن آدم هم يغرقِ به خون، قصه  ي نهیلب بسته س    

 خوادیم هیدل من گر امتیتا ق اد،یوقت نم چیه گهیاون که رفته د    

 !دیموهاشو بوس يتو بغلش و رو دیو کش نیو سر نگ دیکش یآه مایاهنگ که تموم شد ن    

 !گونه هاش روون بودن ياشکاش رو! نگاه کردم نیبه نگ    

 .برگشتم طرفش! سر کرشمرو رو شونم حس کردم    

 :آروم در گوشم گفت    

 !باهم خوش بخت بشن شاالیا-    

 !دمیوسدستش و تو دستم گرفتم و ب    

 !یهمه باهم خوش بخت بشن خانوم شاالیا-    

 !من و تو هم-    

 !آروم پلک زدم    

! رو تخت دمیعوض کردم و دراز کش دیسف یرکاب هیو با  شرتمیت! میرفت الیو سمت و میبعد بلند شد یکم    

 !نمیو سرشو گذاشت رو س دیپتو خز ریز! تاپ دوبنده قرمز هیبا  دیپوش دیسف یشلوار راحت هیکرشمم 

 :با موهاش بودم گفتم يهمونجور که مشغول باز    

 !رمیجشنمون و بگ گهیتا ماهه د خوامیم! یعروس يدنبال کارا میبر دیبا میفردا که برگرد-    

 :با شدت سرشو بلند کرد و گفت    



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يصنم احمد  –دروغ  نیعاشقانه تر

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

 گه؟یماه د کیچه خبره؟ -    

 :و گفتم نمیدوباره سرشو گذاشتم رو س    

 !دارما یطاقت هیخانوم منم ! گهیماهه د کی! بعله-    

 :آب دهنشو پر سر و صدا قورت داد و گفت    

 !زوده یلیآخه خ-    

 !ستیاصال زود ن-    

 !اومم-    

 !دینگفت و خواب يزیچ    

کنم که  نیکردم فکرمو معطوف ا یسع! شدمیاصال متوجه نم! هیچ يدست دست کردنش برا نیا دمیفهمینم    

 !رمیبراش بگ ویعروس نیبهتر خواستیدلم م! یعروس يبرم دنبال کارا دیبرگردم تهران با

 !خوندیخودش آواز م يداشت برا! میشد داریاز خواب ب مایصبح با داد ن    

پشت سرما ! بودن دهیچ یصبحانه حساب زیم هی نیو نگ ماین! میرفت نییلباسمو عوض کردم و با کرشمه پا    

 !هم اومدن هیبق

 !شما دوتا نیچه کرد! کالیبار! اووووو-    

 :حلقه کرد و گفت نیدستشو دور کمر نگ ماین    

 !گهیکار خانوم منه د-    

 :نشست و گفت زیبهراد پشت م    

 !یدستش مرس-    

 !زیپشت م میماهام نشست ارنیب ییکرشمه و تارا رفتن تا چا    

 !که صدا هممون در اومد دیرس نیبه نگ يربه قد مایموقع صبحانه خوردن ن    

 !خوادیاالن زن منم دلش م! گهیبس کن د ماین! اه:دیفر    

هرچه  مایکه ن دمیدیم! اما من خوش حال بودم! خنده ریز میبهش رفت که باعث شد بزن يمهتا چشم غره ا    

 !خوب بود نیبه سوگل نداشته باشه و ا یتوجه چیه کنهیقدرم سخت داره تالش م

 !میبازم من و بهراد برد! میکن يباز بالیتا وال اطیتو ح میما پسرا رفت میصبحانه که تموم شد رفت    

 :برامون درآورد و گفت یشکلک دیفر    
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 !میدیم مایناهار و منو ن-    

 !دمت گرم بابا:بهراد    

 !اونجا میریباحاله م یلیخ! لب آبه شناسمیم ییجا هی:دیفر    

 !کرشمه نبود! الیتو و میباهم رفت    

 تارا کرشمه کو؟-    

 !زنگ خورد رفت باال شیگوش-    

 !ستادمیهمونجا ا! اومد شیگر يصدا دمیپشت در اتاق که رس! سرمو براش تکون دادم و رفتم باال    

 !باشه:کرشمه    

    -!... 

 !دونمیم-    

    -... 

 !کنمینه خواهش م-    

    -... 

 !چشم! باشه-    

    -... 

 !زنمیبهت زنگ م!فعال که شمالم-    

    -... 

 !باشه زود-    

 !زدیانگار داشت با خودش حرف م! اومد شیهق هق گر يچند لحظه بعد صدا! ومدین ییصدا يا گهید    

 !یلعنت! اه! بود یچ یحس لعنت نیوسط ا نیآخه ا:کرشمه    

 !از جاش بلند شد عیسر دیدرو که شن يصدا! به تخت بود شیشسته بود و تکن نیرو زم! درو آروم باز کردم    

 بود تلفن؟ یک-    

 !اهان فرناز بود! زهیاوممم چ-    

 :کردم و گفتم زیچشامو ر    

 پ؟ هیچ يبرا تیگر-    
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 !باهاش درد و دل کردم! دلم گرفته بود-    

 !کردم حرفشو باور کنم یسع    

 !میکن يباز میخوایم نییپا میبر ایب-    

 !و دستشو درو بازوم حلقه کرد دیگونمو بوس! کنارم اومد! کرد لبخند بزنه یسع    

 !عشقم میبر:کرشمه    

! بچه ها نشسته بودن و منتظر ما بودن میرفت نیییباهم پا! شدیفراموشم م یکال همه چ شدیکه م کمینزد    

 !کنارشون مینشست

 م؟یکن يقراره باز یچ! خب-    

 !میپانتوم:ماین    

اونا  یول! میکردیانتخاب نم ویسخت يزایما چ شییخدا! گروه هیدخترا هم  میگروه شد هیهمه پسرا  نباریا    

 !پدرمونو درآوردن

 ریدرگ! اما ذهن من آشفته بود! لب آب! گفته بود دیکه فر یهمون رستوران میتا بر میآماده شد يبعد از باز    

! تا درد و دل خوردیم شتریلحن صحبتش به خواهش و تمنا ب! بودم دهیکه ازش شن یتک تک لحظات صحبت

ساکت ! چرا ساکت موندم دونمینم یول! دمیفهمیم نارویا! دختر با دوستش نداشت هیبه درد دل  یصحبتاش ربط

 !کنمیدارم شک م یبه خودم گفتم حتماً من الک! نکنم تیدهنم و بستم تا کرشمرو اذ! موندم و حرف نزدم

 !زدیدلمو چنگ م يزیچ! دمیازش نفهم یچیکه مت ه یدر حال! صرف شد دیناهار تو رستوران مورد نظر فر    

 !میگشتیشب برم دیفردا شنبه بود و با! میاستراحت کرد یکم میدیکه رس الیو    

 يبرا یلیاما دل! ترس داشتم! فتهیب قیروزم به تعو هی یحت خواستمینم! جشن يدنبال کارا رفتمیم دیاز فردا با    

 !ترس نداشتم نیا

 !میتو جاده چالوس خورد ياز فست فود ها یکیشامم تو ! میبود که راه افتاد 8ساعت     

 !ختیحرف فقط چند قطره اشک ر يبه جا نباریاما ا! که دوست داشت و گذاشتم یآهنگ! کرشمه ساکت بود    

 !سمتش برگشتم عیسر    

 شده؟ یخانومم؟ چ-    

 فرحان؟ یقطعش کن شهیم-    

 !حواسم به جلو باشه دستشو گرفتم کردمیم یکه سع یضبط و خاموش کردم در حال    
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 !سرد بود که جا خورم يبه قدر    

 حالت خوبه؟ ؟يشد یکرشمه؟ چ-    

 :سرد گفت یلیخ    

 !عقب بخوابم خوامیم-    

 !رفت عقب تا بخوابه! کنار زدم    

 !دمیپر از بغض کرشمرو شن يبعد صدا یکم! دوباره راه افتادم یکالفه عصب    

 فرحان؟-    

 جون دلم؟-    

 !برام بخون ویکه شب عقدمون خوند یاون آهنگ-    

 !کرد شیدلمو ر شیلرزوون از گر يصدا    

 :سرعتمو کمتر کردم و براش خوندم    

 جونم مهیواسه قلب ن یتلخ ینیریش هیتو     

 خونم یتو م يکه برا ییترانه ها نیا يتو    

 خاطرات دورم يتو یتلخ ینیریش هیتو     

 دل ساکت و صبورم يتو تموم لحظه ها    

 خواب هر شب من يتو یقشنگ يایرو هیتو     

 تب من يگرما يتو يسوز نهیآه س هیتو     

 هام یکس یتو سکوت ب يبلند ادیفر هیتو     

 هام یمن و از دل بستگ يدیکه بر یعشق هیتو     

 ندارم یلحظه خوش هیتو من  یمن ب زیعز ییکجا    

 خورم تلخ روزگارم یتو من غصه م یکه ب ییکجا    

 اومد سراغم یبیاز کنارم غم غر یتو که رفت    

 رو دارم یکی ایتا دوباره احساس کنم تو دن ایب    

 جونم مهیواسه قلب ن یتلخ ینیریش هیتو     

 خونم یتو م يکه برا ییترانه ها نیا يتو    
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 خاطرات دورم يتو یتلخ ینیریش هیتو     

 دل ساکت و صبورم يتو تموم لحظه ها    

 خواب هر شب من يتو یقشنگ يایرو هیتو     

 تب من يگرما يتو يسوز نهیآه س هیتو     

 هام یکس یتو سکوت ب يبلند ادیفر هیتو     

 هام یمن و از دل بستگ يدیکه بر یعشق هیتو     

 ندارم یلحظه خوش هیتو من  یمن ب زیعز ییکجا    

 خورم تلخ روزگارم یتو من غصه م یکه ب ییکجا    

 اومد سراغم یبیاز کنارم غم غر یتو که رفت    

 رو دارم یکی ایتا دوباره احساس کنم تو دن ایب    

 ياونقد! به سرعتم اضافه کردم ریدرگ یبا ذهن! شهخواب با دیدادم که با صیمنظمش تشخ ينفسا ياز صدا    

 !بود تصادف کنم کیفکرم درهم بود که چند جا نزد

دارم و بدم تا  یهرچ خواستیاون لحظه فقط دلم م! نداشت یتیبرام اهم نایاما ا! بچه هارو گم کردم نیماش    

بغض  ينجوریا دیبا یچ يبرا دمیفهمینم! بودم یعصب! ناراحت بودم! کرشمرو بفهمم يغم چهره و صدا لیدل

بود دوستم داره؟ مگه نگفته بودم  گفتهمگه ن! میبود که االن مال هم بود نیاز ا ریمگه غ! زهیکنه و اشک بر

بکنه و  يزنش، عشقش هر کار يمرد سخته برا هی يبرا! دیترکیسرم داشت م کردم؟یکجارو اشتباه م! عاشقشم

 !موضوع نیا شهیگرون تموم مبراش  یلیخ! نهیبازم اون و ناراحت بب

و  ستمیداشتم با اجیاحت! زدم کنار میدیبه شهر که رس! کردم یفرمون خال يو با ضربات مشتم رو میناراحت    

! هم به صورتم زدم یخوردم و کم شویکم! دمیخر یآب معدن يکه اونجا بطر ياز مغازه ا! آب بخورم یکم

 !شده داریمتوجه شدم که ب! کرشمه یآشفتگ نیخسته ا! نه خسته راه! خسته بودم

 م؟ییکجا:کرشمه    

 !تهران میدیرس-    

 دم؟یمن انقدر خواب یعنی:کرشمه    

 !سرمو تکون دادم    

 رم؟یبرات بگ يخوریم يزیچ-    
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 !به مغازه پشت سرم انداخت یکرشمه نگاه    

 :مظلوم سرشو کج کرد و گفت    

 !گشنمه-    

 !بخر يخوایم یهرچ میبر ایب-    

 !بخر برام یچ هیخودت برو -    

 !مشخص بود ضعف داره! عرق کرده بود یهم کم شیشونیپ! رنگش زرد شده بود! نگاهش کردم    

 ؟يتو شام نخورد-    

 !کم-    

 !دمیبراش خر نیریش یخوراک یرفتم سمت مغازه و کم! با اخم نگاهش کردم    

 !دادم دستش کیزدم و با ک وهیآب م رو تو ین! نیدوباره برگشتم دم ماش    

 :همونجور که مشغول بود گفت    

 ستن؟یبچه ها ن-    

 !زنگ زد دیفر! دنیاونا رس! من آروم اومدم-    

 !آها-    

 !به ماشن دادم و نگاهش کردم مویتک! و دوباره مشغول خوردن شد    

 چت شده بود؟-    

 مویتک! دلمو چنگ زد یکیانگار ! خوند شدیبود که م يزیچ نیغم راحت تر اهشیس يتو چشما! نگاهم کرد    

 !لرزش داشت یدستش کم! گرفتم نیاز ماش

 !من شوهرتم! کرشمه؟ خب با من حرف بزن-    

 !بابام افتادم ادی! ستین يزیچ-    

 !نوازش گر نگاهش کردم    

 شش؟یپ میفردا بر يخوایم-    

 نیا! دیبازم عقب خواب! که مطمئن شدم آرومه دوباره راه افتادم یکم !خورد وشویسرشو تکون داد و ته آب م    

 یفشار چ نیاما ا! شدیم ينجوریا کردیرو تحمل م يادیز یکه فشار عصب یکس! دونستمینشونه هارو م

 !باشه تونستیم
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 !دونستمینم نویا    

کرشمه هم مشخص بود ! دمیخودم همرو تا باال کش! باال ببره يزینذاشتم کرشمه چ! سمت خونه رفتم    

 !همه لوازم شدم الیخیب! میدیتو خونه که رس! داره جهیسرگ

 !االن نیهم! برو لباستو عوض کن و بخواب-    

دوش گرفتم ! لوازمو جا به جا کردم یتا قسمت یکم! کردیکالفم م نیچشه و ا دمیفهمینم! سرشو تکون داد    

 !بود دهیخوابتخت کز کرده بود و  يکرشمه رو شیوبرگشتم پ

 یدختر از چ نیا! هیبازم گر! قطرات خشک شده اشک رو صورتش دلمو لرزوند! به صورتش که نگاه کردم    

 !دمیکنارش خواب! دیکشیداشت عذاب م

 !دهیمشخص بود کابوس د! کردیم هیو گر زدیداد م! دمیکرشمه از خواب پر غیبود که با ج 5ساعت     

 !اون نه ترو خدا! نه نمکیخواهش م! نه! نه:کرشمه    

 !دمیموهاش کش يدستمو رو!عیبغلش کردم سر    

 !تموم شد! نجامیمن ا ستین یچیه! عروسکم يدیخواب د! کرشمه شیه-    

اما کرشمه ! بود که اعصابشون ناآرامه ییکسا يبرا! حرکات بلد بودم نیتک تک ا! دیلرز گهید یکرشمه کم    

 !ياصال چه فشار! کردیو تحمل م يفشار دیبا یچ يبرا

 !کردمیو کرشمرو چک م شدمیبلند م کباری قهیدق 5! یدنیاما چه خواب! دمیدوباره خواب 8خسته و کوفته تا     

صالح ! خانوم گفتم تا مهناز و بفرسته خونه يزنگ زدم خونه و به زر مارستانیشدم تا برم ب داریاز خواب که ب    

 !حالش تنهاش بذارم نیبا ا دمیند

ساعت ! رفتیاز سر و کولش باال م ضیمر گهیمطب هم که د! خسته شده بودم! شلوغ بود یحساب مارستانیب    

! و در حال رفتم به مطب خورده بودم نیشلوغ بودم که ناهارمو تو ماش ياونقد! خونه دمیبود که باالخره رس 8

باال که رفتم کرشمه تنها تو حال نشسته ! مبود دهیچند بارم زنگ زده بودم به خونه و حال کرشمرو از مهناز پرس

 !بود

 مهناز کو؟! سالم-    

 !از جاش بلند شد    

 !دمیاز دستم گرفت و بوس فمویک    

 !تو رفت يپا شیپ نیهم! یخسته نباش! سالم:کرشمه    
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 !سرمو تکون دادم و دستمو دور کمرش حلقه کردم    

 ؟يبهتر-    

 !اوم-    

 ؟يدید یچه خواب-    

 :فکر کرد و گفت یکم    

 !زدمیم غیج ادمهیفقط ! ستین ادمی-    

 ؟یاالن خوب-    

 :سرشو رو شونم گذاشت و گفت    

 !خوبم-    

 !میکه مهناز پخته بود و خورد یشام    

اونم ! ستیدرست ن يزیچ کیکه  شدمیاما متوجه م! حالش بهتر بود شبیاز د! دیکرشمه بازم تو بغلم خواب    

 نایا صیتشخ! نبود یخوب تیاصال وضع نایا! بود خیبدنش ! کردیدستاش عرق م! استرس! کرشمه بود ياحالت

 !دمیفهم یمکاش ن ياما ا! بود زیچ نیکه متخصص مغز و اعصاب بودم راحت تر یمن يبرا

 !کردندیپا به پام کمک م شییم خداھا ھبابا و بچه ! یعروس ياز فرداش افتادم دنبال کارا    

! تموم شده بود بایم تقرھ یعروس يکارا! گذشتیم میکه از شمال برگشته بود يفته از روزھدو  بایتقر    

 !میانتخاب کرده بود مھشگایآرا یحت! فته تا جشن مونده بودھ کیبه  کینزد

! مخسته بود! ضیعالمه مر هی!دوتا عمل! داشتم يروز خسته کننده ا یلیخ! اومدم رونیاز مطب ب 6ساعت     

 !ادیز یلیخ

 !ستادمیپشت در ا! کردن و التماس کرشمه بلند شد يزار يزنگ بزنم صدا نکهیقبل از ا دمیه که رسھخون    

 کرده آخه؟ يھاون چه گنا! لت بدهھم مھب! ترو خدا: کرشمه    

 !برام آشنا بود تیاھن یب! از اون طرف بلند شد یزن يصدا    

انقدر ! بود؟ صداتو نشنوم نیقرار ما ا ؟يعاشق اون احمق شد یگیمن و م يتو چشما يزل زد! خفه شو: زن    

 !زر زر نکن

مگه عاشق شدن دسته منه؟ چرا !من دوسش دارم! با من خوبه یلیفرحان خ! تونمیباور کن نم: کرشمه    

 ؟یمن و فرحان بدبخت کن يخوایم
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 !تر شد زیاسم خودم گوشام ت دنیبا شن    

 !ناله کرشمه يبعدم صدا! اومد يبد يضربه  يصدا    

اون فرحان انقدر سست بود که ! یدو تا عوض! دیستھتو و اون بدبخت ! خفت کردم یزر بزن! نتو ببندھد: زن    

 هیاون ! یچ یعنیمه له کردم آدما ھبف خوامیم! وا داد دتیکه د نیمھ! یم نداشتھبه عشوه  یاجیاحت یحت

 !عوض مغروره

 !نداشت تیمھبراش ا يزیکه به جز خودشو غرورش چ یکس! دیدیکه فقط خودشو م یکس    

 !تونمیمن بدون فرحان نم! شمیمنم نابود م ينجوریا: کرشمه    

 !گرید يضربه ا يبازم صدا    

 !نره داداش کوچولوت دسته منه ادتی! یستیم نھتو که کال م: زن    

 :زد و گفت يو بعد قهقهه ا    

 شت؟؟یپ امیب نیبازم با رام ينکنه دوس دار ای-    

 !شد شتریکرشمه ب هیگر يصدا    

افتاده  نیزم يکرشمه رو. و درآوردم و در و باز کردم دیکل! بود یزن ک نیا! شدهیچ دمیمھفینم! بودم جیگ    

! آشنا بود کلشیھ یحت! زن پشتش به من بود! ومدیانش خون مھو د ینیاز ب! دورش بود شونیاش پرھمو! بود

 :دیکش غیو ج هیگر ریمن بلند تر زد ز دنیبا د کرشمه

 !یپست یلیخ! اومد ؟يراحت شد-    

باور کنم که ! باور کنم خواستیدلم نم! کردمیباور نم! چشمام گرد شد دمیدیکه م يزیاز چ! زن برگشت    

 !مزخرف گوشه لبش بود يپوزخند! سمت من اومد لوفرین! داغونم کرده ينجوریا! م نارو زدهھب ينجوریا

تو  یبچه خستگ! یاستقبالت؟ آخ ومدهیمه؟ زنت نھاخمات چرا در  ه؟یچ! به خونت يبه به خوش اومد: لوفرین    

 !تنش موند

 :داد زدم    

 م؟یبا زندگ يکرد کاریچ یعوض-    

 :زد یسر داد دورم چرخ يقهه اھق    

 مگه نه؟! هیزیخوب چ شییخدا! يا کهیت نیمچھ هیا اونم ب ؟؟یبده خواستم عشق و مزشو بچش: لوفرین    

 :من بود که بلند شد ادیم فرھباز     
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 !هیچ انیبگو جر یلعنت-    

 :داد زدم کردیم هیسمت کرشمه که داشت گر    

 !دیزبون باز کن تونیکی! تو حرف بزن-    

 !پسر خاله کنمیم فیبذار من برات تعر! بدونم بتونه حرف بزنه دیخورده بع ینھتو د يادیاون ز: لوفرین    

 !یزر بزن عوض-    

 !ایقبال مؤدب تر بود: لوفرین    

 !ت نکردم حرف بزنھتا ل-    

 !باالخره شروع کرد! سرم به دوران افتاده بود! مبل نشست يرو لوفرین    

زنت انتخاب  يم تو منو براھبچگونه  يمون عالم بازھاما تو ! یرم بشھدوست داشتم تو شو یاز بچگ: لوفرین    

جلب توجه تو  يبرا! ت عالقه دارمھب يدیمھفینم! يدیدیکه فقط خودتو م ياونقدر مغرور بود! يکردینم

و تو  دنیمه دھاما ! بشم دهید شتریتا ب دمیباز پوش يلباسا! ینیمنو بب دیتا شا یرفتیکه م ییایمون پارتھرفتم به 

 یوقت ادتهی! ياما تو منو له کرد! دمیمھنفرتتو نف نیا لیوقت دل چیھ! يشدیکور م ومدمیانگار من که م! يدیند

اون موقع خورد ! که من دختر خالت باشم ادیعارت م یتو گفت! ت گفتم پسر خالهھتو بغل اون پسره بودم و ب

 گرفتم میتصم! احساساتم! غرورم! خودم! شدم

 !کردیموضوع در تو اثر نم نیم تو اھاما حرف خاله  !از راه خاله وارد شم    

 !شدم رهیبا نفرت به صورتش خ    

 خب؟-    

 !کردیق مھق ھنوز داشت ھکرشمه ! گرفت ینفس لوفرین    

 :ش گفتمھب يبا تند    

 !خفه شو-    

 !م نبودھاون لحظه برام م! اشکاش تند تر شدن اما صداش خفه شد    

 تویزندگ يتو خودت باعث شد! ينفرتو تو دلم به پا کرد نیخودت ا! به نفرت شد لیمه احساسم تبدھ: لوفرین    

و دختره  یبذار عاشق بش! بشه گهید یکیبذار عاشق  یشیخودم گفتم حاال که عاشق من نم شیپ! زمیم برھب

که  یکی! که خاص باشه یکیدنبال  شتمگ! له بشه خودتیتا اون غرور ب! حس منو یم درك کنھبذاره بره تا تو 
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مه ھبه ! يبار گفته بود هیخودت ! ادیخوشت م یشرق ياھره ھاز چ دونستمیم! جذاب باشه! نفستو ببره شییبایز

 شونیکیتا ! دوستام اطالع دادم

و  دهیاز دوستاش باال کش یکیپوالشم ! گفت باباش مرده) با دست به کرشمه اشاره زد! ( کرد دایبرام پ نویا    

کرده  داشیپ يا گهیکار د يبرا ایداداش رو نیرام! م دارهھداداش کوچولو  هیگفت ! موندن نداره يبرا ییجا

 !بود

 :زد و گفت يخند شین    

 ؟يکه چه کار یمھفیم-    

 !رگ گردنم برآمده شده بود    

 !لوفریزرتو بزن ن-    

 :کرد و دوباره ادامه داد يخنده ا    

! مال من نیگفتم ا دمیمھف یوقت! ایخونه رو برنشیدارن م يچه کار يبود برا دهیمھنوز نفھکرشمه -    

 !اضافه يایمزا یبا کل! پول دادم نیبه رام یکل

 :کرد و دوباره ادامه داد یفیکث يخنده     

معصوم و ! یخواستیکه م يره اھمون چھ! یشیمطمئن بودم عاشقش م! عروسکو بده من نیشد ا یتا راض-    

برناممو جلو  نیاما رام! تو خونش برام نگه داره نویکه موقعش نشده ا یخواستم تا زمان ایاز رو! بود ریگ نفس! رایگ

 به! انداخت

م زنگ زد ھتا کرشمه ب! زهیم برھبرنامم ب خواستمیاما من نم! تعارض کنه خواستیفرشته کوچولو م نیا    

داداش ! تو شیپ ادیاما باعث شد تا کرشمه زودتر ب! کردم يریموضوع جلوگ نیش و از اھخودمو رسوندم ب

 قرار! ما بود شیکوچولوش پ

با داداشش  تونستیآپارتمان که م هیبا ! ومدیم رشیگ یپول خوب! بره خبریعاشقت کنه و ب نجایا ادیبود ب    

 !کرد یمھاما نف! کنه یاونجا زندگ

 !ختیریبود و اشک م نییاکرشمه سرش پ! سمت کرشمه پرت کرد ینینگاه خشمگ    

نر خودشون ھ شیبق گهید! کتکش بزنن تا تو دلت براش بسوزه یو کم انیقرار بود اون دوتا فقط ب: لوفرین    

 !بود

 :کرد و گفت یترسناک يخنده     
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 !جلوه کنه یعیطب خواستنیم-    

 :گفت رفتیم رونیموجور که از در بھبرداشت و  فشویک! از جاش پاشد    

 !دیمن و با اون توله سگم مشخص کن فیزودتر تکل! زن نیبا ا یدونیحاال تو م-    

 :گفت ومدیچاه در م ھکه از ت ییکرشمه با صدا    

 !نداشته باش شیکار! بدش به خودم-    

دستمو ! برگشت! صداش کردم دمیپشتش که رس! رفتم سمتش! دمیزد و سمت در رفت از جام پر يپوزخند    

 !سرش با اون طرف خم شد! که قدرت داشتم کوبوندم تو صورتش یی تا جابردم باال

 !رونیگمشو از خونه من ب! میزدم به خاطر خراب کردن زندگ نویا-    

 :با تنفر زل زد تو چشامو گفت    

 !یعوض! خورهیم مھحالم ازت ب-    

 يصدا! واریدادم به د مویدم و تکخم ش! در نشستم يمونجا جلوھ! رفت یوقت! و به سرعت از در خارج شد    

 :گفت هیبا گر! کرشمه بلند شد

! یبگم تا بدون! ت بگمھب ویمه چھخودم  خواستمیم! نابودت کنه ذاشتمینم! کردم یبه خدا من ترکت نم-    

 !نکن یانصاف یب! نکن در حقم ينامرد! زده بودم انمیک دیق! فرحان به خدا من عاشقت شدم

 !منفجر شدم! بود تو انبار باروت یتیحرفش مثل کبر نیا    

به حرمت احساس  کنمیاگه دست روت بلند نم! ياریکه به زبونت م هیعشق چ یمھفیم ته؟یتو انصاف حال-    

 فیکث يآدما نیا یچرا کرشمه؟ تو چرا؟؟؟ چرا قاط! یزنم یگیکه م هیکاغذ کهیبهحرمت اون ت! خود احمقه

 فکر کردم ؟؟يشد

 االن کجاست؟ انیک! اما نبود! هپاک! زنم معصومه    

 !ایخونه رو-    

 !یعده گرگ ول کن هی نیب یدلت اومد اون طفل معصوم و اون شکل يچجور-    

 چند سالشه؟    

    11- 

 !یزندگ طیشرا نیحساس تر یعنی ؟یچ یعنیسن  نیا یمھفیم-    
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 هی هیگر! ق زدمھق ھبار تو کل عمرم  نیلاو يبرا! کردم فیتعر! خسته از جام بلند شدم و به بابا زنگ زدم    

 !انیاز بابا خواستم تا بره دنبال ک! تلخه یلیمرد خ

 کنم؟؟ کاریچ دیمن با: کرشمه    

 !حالش نبودم نیبه ا ینوزم راضھبودم در حقم چه کرد  دهیمھف ھنکیبا ا! ش کردمھب يھنگا    

 يکار فقط برا نیا! برو! رمیگیاتاق برات م هیتر شد ھحالت که ب!نهیصورت نب نیتو رو با ا انیتره کھب-    

 !رونیبرو ب میفقط از زندگ! انهیک

 :گفت یلرزون يبا صدا    

 !من دوست دارم! فرحان-    

 :با داد گفتم    

 !حرف از دوست داشتن نزن-    

 :آروم تر از قبل گفت    

 ؟؟يدیطالقم م-    

 !نوز عاشقش بودمھ! خراب تر کردخرابم و  هیاسم طالق روح    

به خاطر  شدیباورم نم! شدیسرم داشت منفجر م! دمیتخت دراز کش يرو! سرمو تکون دادمو در اتاقمو بستم    

 !خوردیم مھب میحالم داشت از خودم و زنگ! باش ختهیم رھتو چند ماه ب میزندگ یدختر روان هی ينقشه 

که با نقشه  یعاشق کس! عاشق زنم! لرزوندیداشت دلمو م شیگر يبودم که صدا ینوزم عاشق کسھاما     

 !ش داده بودمھمن صادقانه دلمو ب یول! میاومده بود تو زندگ

ش کنم از خونه خارج ھاونکه نگا یب! شدم کرشمه تو حال خوابش برده بود داریفرداش که ب! نتونستم بخوابم    

 !شدم

دانشگاه  کینزد انیکرشمه و ک يمناسب برا ھخون هیتا  دیه طول کشفتھ کی! اطالع داده بود دیبابا به فر    

 !نایموندم خونه مامان ا! براش نلرزه نیاز ا شترینرفتم تا دلم ب! فته نرفتم خونهھ کی نیتو ا! کنم دایکرشمه پ

ن بود دهیمھمه فھ! فرحان و داغون کرده یبودن ک دهیمھمه فھ!بوده یچ انیبودم جر دهیمھمه فھ گهید    

 !بودن داغونم دهیمھمه فھ! دهیم پاشھه فرحان از ھما کی یزندگ
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عاشقه ! خوب کنار اومده بود یلیخ انیمامان با ک! رشھمثل خوا! بود یپسر خوب نایم خونه مامان اھ انیک    

بابارو رسوندم ! میگشتیاز خونه برم میبا بابا داشت! کردم دایفته بود که برا خونرو پھروز  نیآخر! ا بودھپسر بچه 

 !خونه تا به کرشمه اطالع بدم رفتمیم دیبا! خونش يجلو

 :که بابا صدام کرد فتمیخواستم راه ب    

 فرحان بابا؟؟:بابا    

 جانم؟؟-    

 !شفرصت بدهھب! برق نگاه اون دختر فقط عشق بود! میمن آدم شناس خوب! فکر کن شتریب-    

 !نه بابا-    

 !یوونشینوزم دھ ممھفیم! لجباز نباش پسر-    

 !انداختم نیسرمو ز    

 !فعال با اجازه-    

 !به سالمت-    

که  يزیاز چ میکرد رتیح!دادم صیو تشخ شیگر يصدا!کرشمه تو اتاقش بود!راه افتادم سمت خونه    

 !مثل من!بودداغون !سرخ سرخ!چشماش قرمز قرمز بود!کرشمه از نصفم کمتر شده بود!دمیدیم

آماده ! یکن دایتا کار پ کنمیکمکت م! تهھدانشگا کهیخونت نزد! دنبالت ادیم دیفردا فر! لوازمتو جمع کن-    

 !باش

 !و رفتم تو اتاقم    

 :دمیضبحشو شن يصدا    

 !خدا: کرشمه    

از ! چشامو باز نکردم! دمیشن لشویجمع کردن وسا يصبح صدا! اما خوابم نبرد! دمیخواب! اما دم نزدم دیدلم لرز    

 :دمیبعد صداشو شن یکم! درو بست رونیدر اتاق رفت ب

اما ! رگزھ! ینیمنو نب گهید دمیقول م! يخوایمونجور که تو مھ! شهیمھ يبرا رمیفرحان؟ من دارم م: کرشمه    

 نیآخر نیا! رحانف کنمیش مھخوا! رمو حس کنمھبار آخر آغوش شو يبذار برا! نمتیبب نیآخر يبذار برا! ایب

! ایب! رهیم شتیاز پ شهیمھ يداره برا رشمهک! تا آزارت بده ستیکرشمه ن گهید! ینیبیمنو نم گهید! ش منهھخوا
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نه ! محتاج خودت! نوزم محتاجتمھ! نوز عاشقتمھمن  ياگه تو ازم تنفر دار! نمتیبار بب نیآخر يبذار فقط برا

 فرحان؟؟! حست کنم گهید کباریبذار فقط ! محتاج آغوشتم! پولت

به خودم ! ختمیریصورتم اشک م يناھطرف من بودم که به پ نیا! زدیاون طرف کرشمه بود که زار م    

 !نرفتم! اگه در آغوشش بکشم امکان نداره بذارم بره! اگه برم دونستمیم! اعتماد نداشتم

ش ھخوا! برم بینذار انقدر غر !کن یحداقل ازم خداحافظ ایب ؟ياینم! رسهیاالن م دیفرحان فر: کرشمه    

 !ازت کنمیم

 !وحشت کردم فونیآ يصدا دنیبار بود که از شن نیاول دیشا! مانع از ادامه صحبتش شد فونیآ يصدا    

! شهیمھ يبرا! دوست دارم فرحان! دمیت حق مھب! کارم ریتقص دونمیم! يومدیاما تو ن! اومد: کرشمه    

 !خدافظ 

دستمو محکم کوبوند  ادمهیفقط ! میچرا از جام پر دمیمھنف! شد یچ دونمینم! از کجا اومد روین نیا دونمینم    

 !به درو درو بستم

اما ! رگزھ! ینیمنو نب گهید دمیقول م! يخوایمونجور که تو مھ! شهیمھ يبرا رمیفرحان؟ من دارم م: کرشمه    

 نیآخر نیا! فرحان کنمیش مھخوا! و حس کنمرمھبار آخر آغوش شو يبذار برا! نمتیبب نیآخر يبذار برا! ایب

! ایب! رهیم شتیاز پ شهیمھ يداره برا رشمهک! تا آزارت بده ستیکرشمه ن گهید! ینیبیمنو نم گهید! ش منهھخوا

نه ! محتاج خودت! نوزم محتاجتمھ! نوز عاشقتمھمن  ياگه تو ازم تنفر دار! نمتیبار بب نیآخر يبذار فقط برا

 فرحان؟؟! حست کنم گهید کباریبذار فقط ! محتاج آغوشتم! پولت

به خودم ! ختمیریصورتم اشک م يناھطرف من بودم که به پ نیا! زدیاون طرف کرشمه بود که زار م    

 !نرفتم! بذارم بره اگه در آغوشش بکشم امکان نداره! اگه برم دونستمیم! اعتماد نداشتم

ش ھخوا! برم بینذار انقدر غر! کن یحداقل ازم خداحافظ ایب ؟ياینم! رسهیاالن م دیفرحان فر: کرشمه    

 !ازت کنمیم

 !وحشت کردم فونیآ يصدا دنیبار بود که از شن نیاول دیشا! مانع از ادامه صحبتش شد فونیآ يصدا    

! شهیمھ يبرا! دوست دارم فرحان! دمیت حق مھب! کارم ریتقص دونمیم! يومدیاما تو ن! اومد: کرشمه    

 !خدافظ 
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دستمو محکم کوبوند  ادمهیفقط ! میچرا از جام پر دمیمھنف! شد یچ دونمینم! از کجا اومد روین نیا دونمینم    

 !به درو درو بستم

 :کلمه کیو برداشتم و فقط  فونیآ! شد شتریقش بھق ھ    

 !!!!!دیبرو فر-    

به خودم فشارش دادم که  يجور! در آغوشم دمشیکش! زانو زدم نیزم يکنار کرشمه که زانو زده بود رو    

 !بشه یکیام ھبا خواستمیانگار م

 :گفت هیگر نیب    

 !ت دروغ گفتمھببخش ب-    

 !دمشیبوس    

 !دمیبود که شن یدروغ نیعاشقانه تر نیا-    

 توام يبایربون و زھمن عاشق نگاه م    

 توام يبایروشن و فر يچشما وونهید    

 یگیو دروغ م یکن یچشام نگاه م يتو یوقت    

 توام يدروغا نیمھکنم من عاشق  یحس م    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یاد بھفر ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو يھرا ،ییتو مونهیم کهیاون    

 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 خسته بشه یمه چھنذار بدون تو دلم، از     

 باز من بسته بشه ينذار بدون تو چشا    

 زنه یکه داره واسه تو م یقلب ينذار صدا    

 سته بشهھبا رفتن تو کم بشه، آروم و آ    

 یدلم و آب کن خیبا موندنت،  یتون یتو م    

 یخواب کن شهیمھشام، واسه اشک و تو چ یتون یم    

 کنم یمن دوباره زندگ يبذار یتون یتو م    
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 یمو خراب کن یبا نبودنت زندگ نکهیا ای    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یاد بھفر ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو يھرا ،ییتو مونهیم کهیاون    

 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 منم وونهیمجنون د ،ییتو قصه تو یلیل    

 خونه منم یاد بھفر ،ییتو ایرو نیریش    

 منم رونهیو يھرا ،ییتو مونهیم کهیاون    

 اونکه دلش خونه منم ،ییخنده تو یم کهیاون    

 توام يبایربون و زھمن عاشقه نگاه م    

 ))انیپا((    

    1393/5/1 

 14:10 |ساعت    

 يصنم احمد    

 

 

 

 93 مرداد  : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member277527.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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