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 خالصه:

 کنه یم یخود باز ندهیست که به خاطر پول به اجبار پدرش با آ یمورد دختر در

 یاعتقاد داره پول همه چ نیدختر قصه ما به ا

 ... عشق...  اماحتر... یخوشبخت... علم... ارهیم

با .. .شهیاحترام م و یکه موجب خوشبخت ستیپول ن... کنه یهست که بهش ثابت م یکیاما 

 ... رو بدست اورد شه عشق یپول نم

 

 مقدمه:

 ثروت؟ ایعلم بهتر است  موضوع انشا:

 تخته رفتم و شروع به خواندن کردم یبا اعتماد به نفس به پا

 ... ثروت بهتر است-

 ... توان با پول علم آموخت یم

 ... به دست آورد یتوان با پول خوش بخت یم

 ... و

 در آخر انشام معلم گفت

 ؟یاحترام چ-

 :گفتم

 شود یان هم م-

 تکان داد و گفت یسر
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 د؟یتوان خر یم ؟یعشق چ-

 ادامه دادنگاهم رو به معلم دوختم...  جیگ

 ... دیتوان با پول خر یعشق رو نم-

 سال ها گذشت و اکنون..

 ام را دادم ییتمام دارا... احساست... به دست اوردن عشقت یبرا یوقت

 شد یمغزم تکرار م یجمله تو هی... ارمیاما نتوانستم به دستش ب

 ... دیتوان با پول خر یعشق را نم-

**** 

 .دیشک یم رگایداشت س... چشمامو چرخوندم... مواجه شدم کیتار یبا فضا... باز که کردم درو

 وسط راه بودم که گفت: دادم. رییراهمو سمت اتاقم تغ

 ؟یتا االن کجا بود خانوم. هیسالم سا-

 ؟یکن یکنم که تو م یلت متو دخا یمگه من تو کارا-

 ابروشو داد باال و گفت: هی

 .میمنو تو فرق دار-

 کردم وگفتم: یعصب خنده

 .یفینده وگرنه با بابام حر ریبه من گ نیبب-

 کرد و به سمت اتاقش رفت و چند لحظه بعد با کتش برگشت. اخم

 ... آقا طاها-

 و نگام کرد. برگشت
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 دادم: ادامه

 .یدار گهیزن د هیگم  یبه بابا م یبد ریوابطم گبه ر یبخوا گهیبار د هی-

 ... فقط خفه شو هیسا-

 .دیرفت و درو محکم به هم کوب رونیو اونم ب دمیخند

نتخاب ارو  یدگزن نیآره من ا... پر بود شهیهم... رو باز کردم خچالی ؟دریشد زندگ نمیا... هه

 وانقدر صبا من ...دوست داشتم مویگمن زند... کردم یاستفاده رو م تینها دیپس با... کرده بودم

 ... خوابم برد عیاونور کشونده بود که سر نوریا

... ومدیه مم راصبا هم کنار... شد یتق تق پاشنه هام باعث باالتر رفتن اعتماد به نفسم م یصدا

 فتم:م و گبرگشت... رفت رو اعصابم یداشت م گهید... رازیاصرار داشت که باهاشون برم ش یه

  ...صبا-

 هم ناراحت گفت: صبا

 ... شـ یکاش م یول... یزن یباشه چرا م-

 صـــــبا!-

 ... باش-

بود  ن کردهامشب بابا دعوتمو... زده بشیطاها کجا غ نیا ستیمعلوم ن... شرکت خارج شدم از

 زنگ خورد. میکه شدم گوش نیسوار ماش... آقا نه اومده خونه نه تو شرکته یول

 گفتم: تیعصبان با

 .ید یزنم جواب نم یساعت زنگ م هی؟ییکجا-

 جواب داد: خونسرد
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 !ینگو که نگرانم شده بود-

 زدم با تمسخر گفتم: یطور که دنده رو جا م نیهم

 بابا منتظره طاها.... نگران شدم یلیآره خ-

 :دمیشن یپوزخند مسخرشو از پشت خط م یصدا

 .امیباش االن م-

 رو قطع کردم و گفتم: یگوش

 . ..یایخوام ن یم-

هنگ با آ وآهنگ رو بلند کردم  یصدا... تر گذاشتم رو گاز شیزدم به چشممو پامو ب نکمویع

 شروع کردم به خوندن:

 هست یخاص یجادو هیتو  یتو چشا"

 هست یاحساس هینگاه تو انگار  تو

 یکنم وقت یفراموش م ارویدن غم

 کنم یتو نگاه م به

 دمیعمر مثه تو رو ند یهمه  تو

 زمیعز زهیت عزخاطر ییجورا هی

 چشم من شهینم ریتو س دنید از

 "کنم یتو نگاه م به

 یبا دستام سفت فرمون رو گرفته بودم که بتونم کنترلش کنم صدا .دمیکش یم ییال نایماش از

 صبا از کنار گوشم بلند شد. غیج
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 .شهیداغون م نیماش یچیحاال خودمون ه .میکن یآروم تر تصادف م هیسا-

 انداختم و گفتم: هیبه سا ینگاه مین

 مهمه؟-

 گنده شده گفت: یبا چشا صبا

 ست؟یداغون شه مهم ن یخوشگل نیبه ا نیماش ست؟یمهم ن-

 دم طاها عوضش کنه. ینه م-

 .گهید نهیوهر خر پول داشتن هم. شیحرفو بزن نیهم ا دیمعلومه با-

 تر فشار دادم. شیپامو رو گاز ب دمویخند

 با آهنگ زمزمه کردم: دوباره

 به تو انگار کمیه نزدک یوقت"

 لرزه هر دفعه صد بار یم دلم

 که به تو دارم یحس ی واسه

 "کنم یتو نگاه م به

 ... خونم راه افتادم کردمو به سمت ادهیرو دم خونشون پ صبا

من  نیا ...دمش رهیخ نهیبا غرور به آ... میمال شهیمثل هم شمیآرا... تنم کردم مویمشک رهنیپ

ا طاه رونیاشتم بپامو که از اتاق گذ... بودم ختهیروشنمو دورم ر یموها... بهشاد هیسا... بودم

 کالفه گفت:

 ... گهید ؟بدویعجله کن کمی شهیم-

 ... به من دستور نده-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

7 
 

 ... میباالخره راه افتاد... رونیبا حرص داد ب نفسشو

 ...ودندب کاشیگرفته بود که همه شر یامشب مهمون... کلمه نداشتم نیبه ا یاحساس خاص... بابا

 ریز... میداشتهمو ن دنیوگرنه چشم د... میمنو طاها مجبور به ازدواج شد... طاها ینمونش بابا

کردم  یبهش که فکر م... سال تحملش کردم کیدونم چطور  ینم... نگاهش کردم یچشم

 ... گرفت یحرصم م

 خورن؟ یشده خانوم دارن حرص م یچ-

 گما! یبهت م یزیچ هیطاها -

 ... اعصاب یب باشه خانوم-

 ... نگاه کردم رونیازش گرفتم و به ب رومو

 به... دون اومبابا به سمتم... در دادم به خدمتکار یمانتمو جلو... محل جشن میدیرس باالخره

 کرد و روبهشون گفت: تمونیسمت چند تا از دوستاش هدا

 ... نیشناس یزند رو هم که م یآقا... هیدخترم سا-

 ... ردمک تیاکف نیمنم به گفتن همچن... کردند یابراز خوشبخت... ه کرددستش به طاها اشار با

ول پ با اره؟ینم یگفت پول خوشبخت یم یک... کردم ینشستم و به مهمونا نگاه م یصندل یرو

 یو خوش م دنیرقص یم یبودند با شاد نجایکه ا ییهمه کسا... داشت یهمه چ شهیم

 نکهیا یبرا داره و گهیزن د هینداشت که طاها  یتیمبرام اه... منم خوشبخت بودم... گذروندن

 یم یچ گهید... داشتم  یمن همه چ... ذاره یم ارمیهارو در اخت زیچ نیبهتر ادیصدام در ن

 خواستم؟

**** 
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من تهران رو  ...منم به ناچار قبول کردم... میسفر بر نیهنوز اصرار داشت که با هم به ا صبا

ز ا... اشممعشون بنداشتم تو ج یعالقه ا... میافتاد یدا صبح راه مفر... شب هاشو... دوست داشتم

 یغ هاه چراب رهیخ... بودم نجایهر شب ساعت ده ا... اومدم و رفتم تو تراس رونیفکر فردا ب

 .. .دمیوابخاغ روشن شب باز با چر... داد یبهم آرامش م... ومدیچراغ ها خوشم م نیاز ا... هاخونه 

**** 

 م؟یریتو هم بگ یبرا هیسا یخور یم یزیچ-

 ... نینه فقط بجنب-

همه  ...ردندک یم دیاالنم داشتند خر... میجا قرار گذاشته بود هی انیکه قرار بود ب ییهمه کسا با

 ن سرد وم... مایجمع کنار ب نیتونم با ا یدونستم نم یاز اول م... کردند  یم یشون با هم شوخ

 ... اونا هم شوخ و گرم... تمداش لیبودنم دل خی یبرا... بودم یخی

 رو به صبا گفتم:... میبود نیسه تا ماش... تموم شد داشونیخر باالخره

 حدودا چند نفرن؟-

 ... با منو تو دوازده... ده نفر-

 .ادیخوشم نم یلیازشون خ-

 ... یشیجذبشون م یباهاشون صحبت کن کمیچرا -

  ...شمونستم تو رختخواب گرمم بات یم نجایا یاالن جا... کردم یم یرانندگ یکالفگ با

منو که . ..میدش ادهیبا هم پ... بود یخونه بزرگ... میدیسیکه اجاره کرده بودند ر یخونه ا به

 ... سرمو به نشونه سالم تکون دادم شهیسالم کردند اما من مثل هم دنید
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 یزیچاستم وخ تیبا عصبان... یکیکه برخورد کردم به  ارمیب لمویوسا نیبرم سمت ماش برگشتم

 بود: انگار مغزم هنگ کرده... دید یچشمام فقط چشماشو م... نکرد یبام سار-بگم که ل

 حالتون خوبه-

 شدم؟ ینجوریچرا من ا بود؟ یک نیا... امیکردم به خودم ب یسع... تونستم کلمو تکون بدم فقط

 سمتم اومد و گفت: صبا

 شد؟ چت ؟یخوب-

 بود؟ یپسره ک نیا .یچیه-

وادار  ارش آدمواصال رفت... چقدر خوبه یتا بفهم یباهاش آشنا ش دیبا یوا ..یگ یمرو  هانیآ-

 ... یکنه بهش احترام بذار یم

 ... هانیآ... لب اسمشو تکرار کردم ریز

**** 

ه ونم بت یراحت تر م نجایا... آرامش بخش تره یتر از اونه ول کیکوچ دمیجد یخونه  تراس

د ر یقد نهینار آکاز ... اومدم داخل... شمیباالخره فردا آزاد م ...اون چشما فکر کنم و آروم شم

 هیون ساهنوز مثل هم افمیچند وقت ق نیبعد گذشت ا... خورد نهیکه نگاهم به آ... شدم یم

تم دونس یم کاش یا... تو ذهنم پول نبود گهید... توش غرور نبود گهید... چشماماما ... بود

ق روشن با بر باز... گفتم یوقت اون حرفارو نم چیه... رازیشرفتم  یوقت نم چیه شهیم ینجوریا

 .... شمیفردا آزاد م... بود نیتو ذهنم فقط ا... دمیخواب

 رو بهش گفتم:... پشت سرم اومد... یاخ آزاد... دمیکش یقینفس عم 

 رک بگم؟ یزیچ هی-
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 تفاوت گفت: یب

 ... بگو-

 ازت متنفرم.-

 دل به دل راه داره.-

 شک نکن.-

 زد و گفت: یخندپوز

 ... یهنوز حاضر جواب-

 ... هامو باال انداختم و راه افتادم شونه

 ه؟یسا-

 و منتظر نگاهش کردم: برگشتم

 اون پسره ارزششو داشت؟-

 ... من دخالت نکن یدرضمن تو زندگ... اون پسره اسم داره-

 . ..طاهاست یها کار، ستین شمیکه االن پ یلیاز دال یکی... ادامه دادم راهمو

**** 

اب اال خوحتا  روزیاز د... ساعتو نگاه کردم... بدنم به دشک عادت نداشت... کسل بودم کمی

... نرویدم بد اومگذاشته بودن گهینفر د هیمنو صبا و  اریکه در اخت یخواب الود از اتاق... بودم

 سالم کرد.. دنمیصبا با د... خوردند یهمه صبحونه م

کردم خودمو جمع  یسع... نگاهم کرد... هانیآ... همون پسره افتادنگاهم به ... سالم کردند همه

 صبا رو بهم گفت:... کنار دوتا دختر بود یخال یتنها جا... جور کنم
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 ... نیو اسما بش یال شیبرو پ هیسا-

همش  نگاهم... معذب بودم کمی... بود نشستم یاسمشون چ دمیهمون دو دختر که فهم کنار

 امیاها پط... چک کردم مویگوشه نشستم و گوش هی... بعد صبحونه.. .هانیآ یخورد رو یسر م

 داده بود:

 .میبا هم صحبت کن دیا. بخونه بهم خبر بده یاومد-

... شمیحت مجونش منم را نویبا م رهیاون م... از دستش راحت شم شهیم یک... چشم آقا... هه

 ارث و از رهیگیو ازش مچون در اون صورت پدرش اداره شرکت ر... جدا شدنمون به ضررشه

 ... کنه یمحرومش م

 با تو بودم!... هیسا یه-

 به صبا گفتم: رو

 ه؟یچ-

 ... هیحافظ میپاشو بر-

 باش.-

 اومد جلومو گفت: یبچه اداد...  یبهم م یحس خوب... هیحافظ

 ؟یخر یاز من فال م-

 مانع شد: ییاحساس خواستم بگم نه که صدا یب

 ... خرم یمن م-

رو به من ... دیبه پسر بچع زد و فال خر یلبخند... بود نگاه کردم ستادهیکنارم اکه  هانیآ به

 ادامه داد:
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 ن؟یدیشما چرا فال نخر-

 .رمیدوست ندارم فال بگ-

 ... میهم همقدم شد با

 ... هیجور هیرفتارتون -

 کردم و گفتم: نگاهش

 ه؟یچجور-

 ... از اندازه سرد شیب... سرد-

 ادامه داد:... منگفت یزیزدم و چ یپوزخند

 ... کارتون نیمثل هم-

زم اخوام  یکنم؟چون نم یچرا با همه سرد برخورد م... کرد فکر کنم یوادارم م حرفاش

 :نهیآره جواب ا... سواستفاده شه

 خوام ازم سواستفاده شه. ینم-

 ؟یجورهچ-

 ... از پولم و-

 ن؟یپول دوست-

 . ..شتدا شهیم ینه فقط اعتقاد دارم با پول همه چ-

 و گفت: دیخند

 ... کنم یفکر نم ینجوریمن ا-

 .نیدار یافکار جالب-
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 ... هیبق شیپ میبهتره بر... افکار شما جالب تره... بر عکس-

 ... میبه سمتشون راه افتاد... میاز بچه ها دور شد... نگاه کردم اطرافو

فتم اها و گطد به زنگ ز ...نمیرو بب هانیتونستم آ یناراحت بودم که نم کمی... میبرگشت رازیش از

 میقرار شد امشب با هم صحبت کن... که برگشتم

 با حرص گفتم:... کرد ینگاه م ونیمبل نشسته بود تلوز یرو طاها

 ؟یکار داشت یچ یبگ یخوا ینم-

 تفاوت گفت: یب شهیهم مثل

 ... گهید گمیم-

 خوردم کرد و گفت ینگاه به من که حرص م هی

 تو خونم باشم؟ شهیه؟نمیچ-

 .ریشب بخ... یکه بزن یندار یانگار تو حرف خاص-

 شدم برم که گفت: بلند

 .. .میریگ یشرکت که به نامم شد طالق م... کنم یشرکت رو م یدارم کارا-

 گفتم: یبا خوشحال... سمتش برگشتم

 واقعا؟-

 ... آره-

 کشه؟ یچقدر طول م-

 ... سال کیشش تا  -

 ... خوبه-
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 یکه برا نصف اموالش هم... شدم از دستش یراحت م... بودم خوشحال... سمت اتاقم رفتم به

 . ..نمک مویتونستم راحت زندگ یکرد باز هم م یبابا هم اگه از ارث محرومم م... من بود

**** 

واسه  ...مکردم گرفت یکار م ششیپ یکه وقت یخونه رو با حقوق نیا... خونم رو باز کردم در

م فکر االن کجاست؟هر جا هست به... دمیکش یآه.. .خونه رو دوست داشتم نیا یلیخ نیهم

 ... ازم متنفره... کنه ینم

تن گذش یکه م ییها نیاز پنجره به ماش... داشت رونیپنجره به سمت ب هی کمیکوچ آشپزخونه

 ... شدم رهیخ

**** 

ده شم چم دون ینم... نمیرو بب هانیخواست باز آ یدلم م... گذشت یم رازیماه از سفر ش هی

 رو به صبا گفتم:.. .بود

 صبا؟-

 زد گفت: یم چشیگاز بزرگ از ساندو هیطور که  نیهم

 هوم؟-

 کارست؟ یچ هانیآ نیا-

 لقمه شو خورد و گفت:... نگاهم کرد مشکوک

 ؟یپرس یم یواسه چ-

 که سفارش داده بود رو به سمت دهانم بردم و همزمان گفتم: یچیساندو

 ... ینجوریهم-
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 خودش رو ... هیمعمول شونیوضع مال... دهخودش ز... شرکت داره هی-

 ... ذارند یبهش م یاحترام خاص هیهمه  نهیهم یبرا... سادهیخودش وا یپاها

 شرکتش کجاست؟-

  ؟یخوا یم یچ یبرا... ایزن یواقعا مشکوک م-

 تو بگو کجاست؟-

 ... پرسم یم یاز ال... دونم ینم-

 ... بهم خبر بده-

 لباسم چطوره؟ نیبگو ا... باشه-

 وکنار  گذاشتم چمویساندو... جا دعوت بود هیامشب ... که دستش بود نگاه کردم یلباس به

 لباسو از دستش گرفتم:

 .ادینه بهت نم-

 ... دمیکش رونیب یاب کیتون هیلباساش  نیب از

 خوبه. نیا-

 پوشم. یم نویباش هم-

 ... ادرسو بپرس... یال... زنگ بزن همون دختره-

 ند و گفت:تو کاسه چرخو چشماشو

 ... باش-

 ت:قطع کرد و رو به من گف... آدرس رو گرفت، ساعت حرف زدن هیبعد ... یزد ال زنگ

 ... آدرس نمیبفرما ا-
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 ... کردم یفکر م دنشیفقط به د... گذشت یتو مغزم م یدونستم چ یلحظه نم اون

 نیرو تمم رخواستم بزن یکه م ییحرفا... گرفتم و سمت شرکتش راه افتادم مویتصم باالخره

... ش داشتمن دوستاما م... رشته متنفر بود نیبابا از ا... بود یرشته ام حساب دار... کرده بودم

ه کبود  نیا یبرا دیشا... کردم  یم نکارویدونستم چرا ا ینم... رهیبودم نقشه ام بگ دواریفقط ام

ون ساختم به ینگاه... دم شرکت پارک کردم... بود یدونم تو چشماش چ ینم... نمشیبب تونمب

 انداختم ..

 گفت:... دختر بود هی شیمنش... تیریرفتم قسمت مد... شدم داخل

 ..نییبفرما-

 ... یبا اقا-

 ... امنشیآر هانیآ... نوشته بود... کردم یبه در نگاه... ومدینم ادمی شیلیفام

 کار داشتم. امنشیآر یبا آقا-

 شما خانوم؟-

 بهشاد هستم.-

 ون؟باهاش نیقرار داشت-

 گفتم: کالفه

 ... نه-

 بهشون اطالع بدم. نیبذار-

 ... بود یاکرم قهوه  یهمه چ... به دکور نگاه کردم... گرفت و صحبت کرد یتلفن شماره ا با
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ن بعد مهمونشون خارج ش نیدباجازه ... وردنیشما رو به خاطر ن امنشیآر یخانوم بهشاد آقا-

 ... نیشما وارد ش

 ... مشد یم مونیپش شتریگذشت ب یکه م قهیدق هیهر ... دادم به نشونه باشه تکون سرمو

ند ن هم بلمزمان هم... خارج شد هانیاومد و بعد آ رونیب ییاول آقا... در اتاقش باز شد باالخره

 رو بهم گفت:... تعجب کرد دنمیبا د... شدم

 ... نییسالم بفرما-

 .دو تا قهوه خواست شیاز منش... سمت اتاقش راه افتادم به

.. .رم بودک یا هم قهوه نجایدکور ا... بود ییدستشو ادیداشت که به احتمال ز گهیدر د هی اتاقش

 روبه روم نشست و گفت:... مبل نشستم یرو

 افتاده؟ یاتفاق... حضورتون باعث تعجبم شده-

هاش ت باتفاو یتونستم ب یبود م هانیآ یجا یهر ک... تفاوت باشم یب شهیکردم مثل هم یسع

 ... فرق داشت هانیاما آ... کنمصحبت 

 ... گردم یراستش دنبال کار م-

 تعجب گفت: با

 کار؟-

 بله.-

 یم فیربا از شما تعصاون طور که  یعنی... نیبه کار کردن ندار یازیکردم شما ن یمن فکر م-

 :دمیرس جهینت نیکرد به ا

 ... حیتفر یبرا-
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 رشتتون؟-

 ... یحسابدار-

 نیا ه حقوقب... کنن یکار نم حیها به عنوان تفر یلیخ... ردندک یهستن دنبال کار م یلیخ-

 دارن. ازیکار ن

 کنم. یم دایکار پ گهید یجا هیخب -

 بلند شم که گفت: خواستم

  ن؟یرو انتخاب کرد نحایچرا ا-

 داد. شنهادیصبا پ-

 تونم شمارتون رو داشته باشم؟ یم-

 گفت:... دادم شمارمو

 ... رمیگیمن باهاتون تماس م-

 ممنون.-

د برخور نیظار اانت... میتوجه خارج شد یب... قهوه ها رو اورد یهمزمان منش... سمت در رفتم به

 ... کردم بهتر رفتار کنه یفکر م... رو نداشتم

. ..ه بودگ نزدسه روز گذشته بود اما هنوز زن... گشتم یمبل نشسته بودم و کانال ها رو م یرو

از ... داشت دیطاها کل... زنگ خونه خورد... هانهیکردم آ یخورد فکر م یزنگ م میهر وقت گوش

 ... ستادمیدرو باز کردم و جلوش ا... صبا اومد نیباز ا... نگاه کردم یچشم

 سالم.-

 تو ساختمون؟ یاومد یچجور-
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 تو؟ امیب یذار ینم... در باز بود-

 شه نذارم؟! یم-

 ... در کنار رفتم یجلو از

 .یوقت اعصاب ندار چیه-

 ... یدار لطف-

 مبل نشست و گفت: یرو

 .میبخور اریب یچ هی-

 کنارش نشستم: منم

 خودت برو بردار بخور-

 هان؟یشرکت آ یاهان رفت... نخواستم-

 آره.-

 ؟یکن یکار م یچ یچرا؟معلومه دار-

 نه.-

 کامل سمتم و گفت: برگشت

 گم. یم یدارم جد-

 گفتم. یمنم جد-

 .یکن یکالفم م یدار-

 گفتم:... ردمتفاوت نگاهش ک یب

 ... ادیازش خوشم م-
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 کردم: یتفاوت نگاهش م یمن ب یول... از تعجب گنده شده بود چشماش

 ؟یمطمئن-

 ... آره-

 ؟یعقلتو از دست داد-

 ... ادیداره؟ازش خوشم م یچه ربط-

ور ل تو مغراون مث... یمغرور یلیکه تو خ نهیمنظورم ا یعنی... ادیفکر نکنم اون از تو خوشش ب-

 ... یعنی.. .ستین

 وسط حرفش: دمیپر

 تونم جذبش کنم. یمن م یول... خوب یلیخ-

 اٌ واقعا؟-

 آره واقعا.-

 ... یتون ینم... شناسمشیمن م-

 تونم. یم-

 میبند یباش پس شرط م-

 باش.-

 ... بستم یکاش نم یا یول... میمطمئن بودم که شرط ببند انقدر

**** 

که از  یمن... به کل عوض شده بود قمیبودم عالباهاش  یاز وقت... میزد یپارک قدم م یتو

 ... شلوغ شده بودم یپارک و جاها عاشق، ومدیسروصدا خوشم نم
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 خانوم؟-

 ... دستش آدامس بود یتو... که صدام کرده بود نگاه کردم یپسربچه ا به

 ن؟یخر یخانوم آدامس م-

 لبخند گفتم: با

 ... تا بسته بهم بده5بله -

 تومن بهش دادم: ستیب

 از پول آدامس هاست. شتریب یلیهمه پول خ نیاما خانوم ا-

 ... خودت یدونم برا یم-

 یط بندشر نیا تا عوض شدم... اون عوضم کرد... رید یول... من عوض شدم... راهم ادامه دادم به

 ... خراب کرد ویهمه چ یلعنت

**** 

اومده بود . ..ودبه طاها خونه امروز از اون روزا بود ک... روش دمیپر بایکه زنگ خورد تقر میگوش

 گفت: دیحرکت منو که د... برداره لشویوسا

 ؟یهول کرد نقدریپشت خط ا یک-

 نداره. یبه شما ربط-

 ... ناشناس بود شماره

 بله؟-

 خانوم بهشاد؟-

 بود: هانیآ یآره صدا... آشنا بود صداش
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 .امنشیآر یبله خودم هستم آقا-

 ن؟یخوب هست-

 ممنون.-

 ... به سمت اتاقم رفتم... کرد یافتاد که با پوزخند نگاهم م به طاها نگاهم

 خواستم درمورد کار باهاتون صحبت کنم. یم-

 .نییبله بفرما-

خواستم که  نیم هستهچون شما آشنا  یول میکارمند دار یما تو قسمت حساب دار-

 استخدامتون کنم.

 ام؟یمن فردا ب... ممنون-

 جمعه ست.... شه یفردا که نم-

 ن حواسم نبود.آها-

 ... چرا حواسم نبود امروز پنج شنبه ست... کردم آبروم رفته یم حس

 .نیایشما شنبه ب-

 باشه.-

 خدافظ.-

 ... بود هانیآ... اما اون فرق داشت... کردم ینم یپشت تلفن خداحافظ معموال

 ... خدافظ-
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 گهیز هم دا میدون یچه خوب که هر دو م... همون موقع طاها خواست بره... اتاق رفتم رونیب

... رفتم یم دیاز شب با... خاموش نشستم ونیتلوز یکه رفت با لبخند جلو یوقت... میمتنفر

 ... تر شد قیلبخندم عم... دمشید یشنبه م

سوار . ..برد یدونستم شب از استرس خوابم نم یفقط م... جمعه رو چطور گذروندم دمینفهم

 نیاشمبکشم که  ییخواستم ال... دادم یشار مگاز ف یرو شهیپامو مثل هم... شدم نمیماش

 نیاشرو کنترل کنم اما برخورد کرد به م نیکردم ماش یسع... هم با سرعت اومد یکنار

 .. .شدم ادهیپ... لو پنج سا یمرد حدود س هی... هیمعلوم بود عصب... شد  ادهیمراننده پ... مییجلو

 .نیکرد کار یچ نینینامه داده؟بب یبه شما گواه یخانوم ک-

 جمع شده بود. کمیفقط ... کردم نشیبه عقب ماش ینگاه

 دم. یخسارتشو م... جمع شده کمی... نشده که یطور-

 .ادیب سیپل دینشده؟با یطور-

 شد یم مهبا نگاه اول ... نطوریچشماش هم هم... بود یموهاش مشک... به چهرش کردم ینگاه

 :هیعصب یادما نیاز ا دیفهم

 دم. یتم خسارتتون رو مباش حاال من که گف-

 فتم:گکالفه ... نه اونجا باشم دیبا... بود میساعت هشت و ن... به ساعتم کردم ینگاه

 من بدم. نیبگ شهیسارتتون چقدر م. خبرم دیآقا من با-

 .ادیب سیپل نیگفتم صبر کن-

 برم. دیا. بمن عجله دارم-

 دادم بهش و گفتم: ناممویبحث گواه یکل بعد
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 ... دم یمن خسارتتون رو م نیریفردا با من تماس بگ باشه شتونیپ نیا-

 نیا م امارفت یهمه جا سر وقت م شهیهم... شدم نیسوار ماش عیمنم سر... قبول کرد باالخره

ربع  واعت نه س... کردم یم یبا تموم سرعت رانندگ... ربع به نه هیساعت ... تصادف خرابش کرد

 فت:گزد و  یلبخند دنمیبا د یدفعه منش نیا... داخل شدم دمویکش یقینفس عم... دمیرس

 ... منتظرتونن نییبفرما-

 ... ممنون-

 بعد از سالم گفت:... بلند شد دنمیبا د... شدم وارد

 ساعت چنده؟-

 اومد. شیپ یمشکل هی دیببخش-

 تکرار نشه.-

ه گفت ک کرد رو بهشون یمنو معرف... میداخل شد... میرفت یهم به سمت قسمت حساب دار با

 ... نو با کار آشنا کنن و خودشم رفتم

 گفت:... ومدیم طونیپسره به نظر ش... پسر اونجا بودند هیتا دختر و  دو

 ... خوشبختم... هستم یصالح... سالم-

 ... نیهمچن-

 هره باچ... شد یچال محو مشخص م هیلبخند زد و ... بود هانیآ هیشب یلیاز دخترا خ یکی

 گفت:... داشت ینمک

 مسانیمن آ-

 گفت: عیسر شیکنار دختر
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 .امنشیآر یخواهر آقا-

 زو تو پهلوش و گفت: سانیآ

 گفتم. یخودم م-

 بهم لبخند زد و گفت: دختر

 منم سانازم.-

 ... خوشبختم... هستم هیسا-

 یودم مخبا ... داد کارمو شروع کردم حیکامل که توض... دادن کارم شد حیشروع به توض سانیآ-

 نیموم اتواب اما ج... نگاه کنم ونیتو خونمو تلوز نمیتونستم بش ی؟مکارو کردم نیگفتم چرا ا

 ... بود هانیآ... ها یریبهونه گ

**** 

صبا وارد . ..رو روشن کنم ییچا ریبه سمت آشپزخونم رفتم تا ز... صبا باز گذاشتم یبرا درو

 ... شد

 ؟یسالم خوب-

 ... وبم. خاوهوم-

 :"جلوش گذاشتم... و بردم ختمیکه گرم شد براش ر ییچا... مبل نشست یرو

 چه خبر؟-

 ... یچیه-

 همه خوبن؟-

 ه؟یمنظورت از همه ک-
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 ... یال... سانیآ-

 قطع کردو گفت: حرفمو

 ... هانیآ-

 ... منظورم همه ست-

 ... ازش ندارم یخبر... هانیآ... خوبن یو ال سانیآ-

 برداشتم و گفتم: موییچا

 شهیسرد م... بخور توییچا-

 انش نگاهم کرد و گفت:نگر یچشما با

 بود؟ نیا هیدختر؟سا یکن یکار م یبا خودت چ یدار-

 کار کنم؟ یچ یگیم... نمیاالن من ا... تموم شد گهیبود د یهر ک هیسا-

 کن. یزندگ-

 بدون اون؟-

 کنه. یم شویاونم داره زندگ-

 بسه.... گهیبسه د-

 شدمو به سمت اتاقم رفتم. بلند

**** 

 یوارد قسمت حساب دار... برام سخت بود کمی... رفتم شرکت ینه مهر روز ساعت  دیبا گهید

وقت ناهار ... نشستم و کار رو شروع کردم سانیکنار آ... ومدمیبود که م یروز نیسوم... شدم

 رو بهم گفت: سانیآ... شد
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 ناهار. میبر ایب-

 خورم. ینه من نم-

 .نمیبب ایب ؟پاشویچ یعنی-

 :د و گفتاز کربظرف غذاشو ... مینشست زیبا هم سر م... میفتادزور بلندم کرد و با هم راه ا به

 .میباهم بخور ایب... ادیخوشم نم نجایا یاز غذا-

 خورم. ین که گفتم نم. مخودت بخور-

 کرد و گفت: یمصنوع اخم

 ... یبخور دیمنم گفتم که با-

که  صبابرعکس ... زد یحرف م سانیخورد آ یطور م نیهم... میشروع به خوردن کرد باهم

م د دلز یحرف م سانیآ یوقت، واریخواست کلشو بکوبم به د یزد دلم م یحرف م یادیز یوقت

 ... خواست گوش بدم  یم

 ؟یتو خواهر برادر دار هیسا یراست-

 ؟یو چ. تنه-

 .یشناس یرو که م هانیآ... برادر دارم هیکه  یدون یم-

 آره.-

 سر کارمون. میپاشو جمع کن بر-

 ... از همون روز شروع شد سانیبا آ متمیصم... ع کردمکار رو شرو دوباره

صبا ... از دوستاشو یکیاونم  ارمیقرار شد من صبا رو ب... رونیب میقرار گذاشتم بر سانیبا آ امروز

 ... اومد قهیبعد از ده دق... دم خونه صبا منتظرش بودم... دتشیبار د هیگفت  یم
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 ؟یسالم چطور-

 خوب.-

 ؟یشد یمیصم سانیشد با آ یچ-

 ... حاال-

 تعجب برگشت سمتم و گفت: با

 ؟یدار ینکنه نقشه ا-

 کردم گفتم: یطور که رو به رومو نگاه م نیهم

 ... فکر کن دارم-

 ؟یکن یکار م یچ یدار یفهم یم هیسا-

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 دوست شدم. سانیمن فقط با آ... کنم یکار دارم م یمگه چ-

 ... یفهم ینه انگار واقعا نم-

 انسیا آخواستم ب یفقط م... کردم ینم یمن کار اشتباه... حالت قهر صورتشو برگردوند به

 ... میدیبه محل قرارمون رس... شم یمیصم

 کرد یمعرف سانیآ... میشد کشونینزد... بود سادهیوا گهیدختر د هیکه کنارش  دمیرو د سانیآ

 ... نیدختر عموم نار-

 گفت:به سمت من دراز کرد و  دستشو

 ... هیسا-

 رو نشون داد و گفت: صبا
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 ... میداشت داریالبته من و صبا قبال د... هیصبا دوست سا-

 یسع... شاپ یکاف میبا هم رفت... ومدیازش خوشم نم یلیدونم چرا خ ینم... دست دادم نینار با

 اصب میمیکه تنها دوست صم یمن یبرا... سخت بود... صحبت کنم سانیبا آ شتریکردم ب یم

... دبو وردهین نیماش سانیآ... وقت رفتن بود... ارتباط بر قرار کنم گهیبود سخت بود که با کس د

 :تمرو بهش گف

 رسونمتون. یمن م نیایب-

 ... شه داشیپ هانینه االناست آ-

 ... باش-

 گفت: نیقطع کرد رو به نار... زنگ خورد شیگوش

 ... اومد هانیآ-

 ما ادامه داد. سمت

 دافظ.. خذشتخوش گ یلیخ-

 خدافظ.-

 ... رفتند هانیسمت آ به

 ... یر یاشتباه م یدار هیسا-

 صبا.-

 کردم و ادامه دادم: نگاهش

 ... م اومده داشتمشخوش یاز هر چ... داشتم یمن تا حاال تو عمرم همه چ-

 تمسخر گفت: با
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  ...شیمگه عروسکه که داشته باش... خوشت اومده هانیاالن هم از آ-

 ؟یایبا من م-

 نه خودت برو.-

 یو مر هانیآمن ... صبا برام مهم نبود یحرفا... رفتم نمیبه سمت ماش... گرفت رو رفت راهشو

 ... ارمیشده با پول بدستش م... خواستم

 

 

**** 

ا ت دیخر ونیام اعاشق شعرم بر دیفهم یوقت... بود دهیبرام خر سانیآ... شعرمو باز کردم دفترچه

 ... سمیبنو خوشم اومد توش یاز هر شعر

**** 

 .یخوش اومد-

 .دیها سبز و تخت و کمد سف وارید... و سبز بود دیست سف... اتاقش نگاه کردم به

 .یدار یاتاق قشنگ-

 .یبخور ارمیب یزیمن برم برات چ نیش. بیمرس-

... تبم نشسللبخند رو ... بود هانیعکس خودش و آ... نگاه کردم واریبه د... تختش نشستم یرو

. ..کردم کمکش وبلند شدم ... با دست پر اومد تو اتاق سانیآ... به اتاق انداختم یا گهینگاه د

 نشست و گفت... میگذاشت نیزم یرو رو وهیبشقاب و م

 زنمتاااا یم یتعارف کن-
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 ... ششیپ نیزم یلبخند نشستم رو با

 .یبه زحمت افتاد-

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 خودم دعوتت کردم.... ایگیم یچ هی-

 کند گفت: یپوست م وهیطور که م نیمه

 ه؟یسا-

 بله؟-

 به نظرت رضا چه طوره؟-

 نگاهش کردم که گفت: یسوال

 .گمیرو م یصالح یآقا-

 .ادیم یبه نظر پسر خوب... آهان-

 کردم و گفتم: نگاهش

 ه؟یخبر طونیش-

 ... ادیم یبه نظر پسر خوب... رمینخ-

 فت:گ... خودشم برداشت... اره کرد بخورمکه پوست کنده بود رو گذاشت جلوم و اش یا وهیم

 .ادیمن اصال از پسرا خوشم نم-

 ه؟یپسر خوب یصالح یگیم نیواسه هم-

 ؟یرو دوست دار ی؟کس یتو چ... گفتم یطور نینه اونو هم-

 نه.-
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 ... بهت دفتر شعرمو نشون بدم ایب-

 ... اورد رونیب یشد و از تو کشوش دفتر بلند

 نوشته بود: توش شعر... بهم داد دفترو

 .سمینو یتو م ادیکه خوشم م یاز هر شعر-

 منم شعر دوست دارم.... چه جالب-

 واقعا؟چه خوب.-

 وقتا یعضب... دمید ینم یلیرو خ هانیآ... شدم یتر م کینزد سانیهر روز به آ... روز گذشت اون

 ... بزنم هانیبه اتاق آ یخواست سر یرفتم خونشون دلم م یکه م

 گهیز دون روبا از ا. صمیمن و صبا هم دعوت بود... بود نیامروز تولد نار. ..گذشت یم دوماه

 .. .دبرام مهم نبو ...کردم یدونم ناراحته از دستم اما من کار خودمو م یم... زنه یکمتر بهم سر م

بلند  یصدا ...دمکه بهم داده بود راه افتا یسمت آدرس هیگرفتم و با آژانس  نینار یعطر برا هی

ومو کاد... بود هستادیا هانیکه کنار آ دمیرو د سانیآ... نگاهمو چرخوندم... کننده بود اهنگ کر

 و به سمتشون رفتم: دمیکش یقینفس عم... کادو گذاشتم زیم یرو

 سالم.-

 با لبخند و شوق جوابمو داد: سانیآ... به سمتم برگشتن جفتشون

 ... ادیبهت م رهنهیپ نیا ؟چهیسالم خوب-

با لبخند . ..بود خوشش اومده بود دهیلباس رو تنم د نیا یهر ک... بودم دهیپوش یطوس رهنیپ

 گفتم:

 .یتو هم خوشگل شد... یمرس-
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 :دمیرو شن هانیگوش نواز آ یصدا

 سالم.-

 ادامه داد:... تفاوت نگاهش کنم یکردم ب یسع

 حالتون خوبه؟-

 ... ممنون-

 گفت: سانیآ... ستادمیا سانیآ کنار

 .میبرقص میبر ایب-

 گفت: هانیخواستم جواب بدم آ تا

 .میخانوم ما با هم صحبت کرده بود سانیآ-

 گفت: یبا ناراحت سانیآ

 ... رقصم ینم... باش-

د به ش یم یچ... نییسرمو انداختم پا... داشت یابهت خاص... کردم هانیبه آ ینگاه یچشم ریز

 ... اوردم یدستش م

از  یبعض. ..بود یجور هیراستش جوش ... میورداز جامون تکون نخ سانینه من نه آ یمهمون کل

حتما اگه  ...مدویصبا هم ن... بود ستادهیهم کنار ما ا هانیآ نیهم یبرا... بودن زیپسراش هم ه

 ... زد سرم یغر م یکل ومدیم

 گفت: سانیخواستم زنگ بزنه به آزانس که آ نیاز نار... تموم شد یمهمون

 ؟یاوردین نیمگه ماش-

 نه.-
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 .متیسونر یما م-

 هم در ادامه حرفش گفت: هانیآ

 .نیبا آژانس بر ستیوقت شب خوب ن نیآره ا-

 ممنون.... باش-

  ...ازشون تشکر کردم و اومد تو... منو رسوندن خونه... کردم یخداحافظ نینار با

.. .نبود دنیوشاخانگار براش ... خونه جدا دارم تعجب کرد دید یوقت... اومد خونم سانیبار آ چند

 .ا بودشماره باب... شدم داریصبح با زنگ تلفن ب... مروز منو دعوتش کرده بود خونشونا

 بله؟-

 سالم دخترم.-

 سالم.-

 تولدت مبارک.-

 ممنون.-

 .نجایا نیایامشب ب-

 :بود نیتونستم بگم ا یکه م یتنها دروغ... نمیخواست دوباره طاها رو بب ینم دلم

 .میبخور رونیب شام رو میخوا یراستش امشب با طاها م-

 .میبا هم بخور نجایا نیایخوب ب-

 .دهینه طاها تدارک د-

 .نیبهم سر بزن نیوقت کرد... باشه-

 باش.-
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زدواج اطاها  اگه انقدر براش مهم بودم چرا مجبورم کرد با... هه... دمیکش یکه کرد پوف قطع

 ... کنم

 ... پس زدم و صبحونه خوردم افکارمو

.. .بود یزن خوب. ..درو باز کرد سانیمامان آ... رو زدم فونشونیزنگ آ. ..شدم دایدر خونشون پ دم

 ... مادر بود نیبهتر، از دست داده بودم یکه مامانمو تو بچگ یبه نظر من

 :و گفت با ذوق بغلم کرد سانیدر که باز شد آ... زنگ درو زدم... آسانسور خارج شدم از

 تولدت مبارک.-

 ... سرش جمع کرده بود یباال شویقهوه ا یموها... کردم نگاهش

 ... یمرس-

 با ذوق بغلم کرد و گفت:... صبا هم بود... رفت  کنار

 .یتولد مبارک دوست جون-

 .یمرس-

 هم با لبخند گفت: هانیآ

 تولدت مبارک.-

 گفت: کیکردم هم تولدمو تبر یصداش م بایکه خاله ز سانیآ مامان

 :عگفتمیسر... داخل اتاقش شدم سانیآ با

 ؟یا به من نگفتچر-

 انگار موفق بودم.... یش ریخواستم غافل گ-

 .دمیپوش یدونستم لباس مناسب م یخوب اگه م-
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 لباس منو بپوش. ایخوب ب-

 نه.-

 بودم: دهیپوش یو شلوار ل دیسف کیتون... در اوردم مانتومو

 .هیبق شیپ میر. بیخوب یجور نیهم-

 روم گفتم:ا... کنار صبا نشستم... رو مبل نشسته بودند همه

 بود؟ یک شنهادیپ-

 هم اروم گفت: صبا

 من!-

 ... برنامه یب ادیکه خوشم نم یدون یم... من دارم واست-

 خواستم خوشحالت کنم. دیببخش... دونم یم-

 اروم گفتم:... کردم یچرا ناراحتش م... لحظه دل خودمم گرفت هی

 دیببخش... یمرس-

 ... تعجب برگشت سمتم با

 ؟یواقعا خودت-

 ... خودمم گهیه دار-

 .یکن یمعذرت خواه شهیباورم نم-

لبخند  ه زدنب هانیآ... دنیگفتن و خند یو صبا کل سانیآ، میو شام بخور ادیب سانیآ یبابا تا

 ... کرد یاکتفا م
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رناک که داشتم خط یاحساس نیا... به جز به جز صورتش نگاه کردم... بهش دوختم نگاهمو

 کمیدم لبخن دنیاز د... نا خوداگاه لبخند زدم... نگاهم کرد.. .نگاهمو حس کرد ینیسنگ... بود

نگاه  نهایو آبه من... که متوجه صبا شدم... منم نگاهمو گرفتم... هول شد و نگاهشو ازم گرفت

 ... رو تاسف تکون داد زا یسر... کرد یم

 قهیسل گفتن یم... پف داشت کمیکه دامنش  دیسف رهنیپ هی... و خاله بهم لباس دادن عمو

... دودش داخدفترچه مثل دفتر شعر  هیو  یاعتصام نیبهم کتاب شعر پرو سانیخود ا... سانهیآ

  ...ندمشرها خوکه بعدها بارها و با یکتاب... بهم کتاب داد هانیآ... صبا هم بهم دستبند داد

 نه روشداخل خونه که شدم متوجه چراغ آشپزخونه شدم ک... رفتن صبا رو هم رسوندم موقع

 با اخم گفتم:... دمیجلوتر که رفتم طاها رو د یکم... دمیاولش ترس... بود

 .دمیترس-

 ؟یسوال کنم کجا بود شهیم-

 نه.-

 .رونیب میقرار بود امشب با هم بر-

 گفتم:... بابا زنگ زده بود بهش پس

 ... خسته ام-

 م.اومدم بهت اطالع بد یجواب نداد تویچون گوش... بابات شیپ میریفردا م-

 که بشنوه گفتم: یبلند طور یو با صدا دمیتخت دراز کش یرو

 ... حاال برو... یگفت-

 ... منم چشمامو بستم، که بسته شد در
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 ... که با اعداد سروکله زده بودم سرم درد گرفته بود انقدر

 ... هیسا گهیبسه د-

 کرد نگاه کردم: یکه کالفه نگاهم م سانیآ به

 ... امروز تموم شه دیبا-

 کنارم نشست و گفت: اومد

 ... مهربونه یلیتو خونه خ یول... هیتو کارش جد یلیخ هانیآ-

 نشست رو لبم: لبخند

 ه؟یسا-

 بله؟-

 ؟یگ یبپرسم راستشو م یزیچ هی-

 آره.-

 ؟یدوست دار... رو هانیتو آ-

 گفتم؟ یم یچ... نگاهش کردم کمی

 ازش. ادیخوشم م... راستش... دونم ینم... خوب-

 ذوق گفت: با

 واقعا؟-

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 ؟یبهش گفت... ییوو-

 نه.-
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 ؟یگیبهش م-

 نه.-

 ... زن داداشم یآخ فکر کن تو بش-

... بهم جلب شه هانیتوجه آ خواستم یاز اون روز بود که فقط من نم... کرد س-و-ب لپمو

 ... خواست یم نویهم هم سانیآ

... دگ خورزن میگوش... شدم داریب شهیبح زود مثل همص... کرد یکار داشت کالفم م نیا گهید

 جواب دادم: عیسر

 بله؟-

 دنبالت. میمنو ساناز اومد نییپا ایالو بدو ب-

 .ومدمیخودم م-

 .گهیبدو د... بابا یا-

 یپرس احوال وبعد از سالم ... ساناز پشت فرمون بود... نییحاضر شدم و مثه جت رفتم پا عیسر

 گفتم: سانیرو به آ

 ال من چطور برگردم؟حا-

 و گفت: دیخند

 گردونم. یخودم برت م-

 ... ومدیازش خوشم م شتریهر دفعه ب... دمیبار د هیرو  هانیروز آ کل

 هانیرو به آ سانیآ... میرفت هانیبه سمت آ... ساناز هم اومد... نییرفتم پا سانیبرگشت با آ موقع

 گفت:
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 ... میارساناز کار د ؟منویرو برسون هیسا شهیم یداداش-

 نگاه کردم که چشمک زد. سانیتعجب به آ با

 گفت: هانیآ

 کار دارم. ییجا هیآخه -

 م.شنذار شرمنده ... وردهین نیاشمبه خاطر من امروز ... داداش تو رو خدا برسونش-سانیآ

 رو به من گفت: هانیآ

 نداره؟ یاشکال... دوجا کار مهم دارم یکیمن -

 ... نه-

 که گذشت گفت: کمی.. .میشد نیهم سوار ماش با

 ن؟یهست یاز کارتون راض-

 کردم و گفتم: نگاهش

 ؟یحرف نزن یرسم شهیم-

 ابروشو انداخت باال و گفت: هی

 باش.-

 زدم و گفتم: لبخند

 ... بهتر از خونه نشستنه... ام یآره راض-

 ؟یکن یم یتنها زندگ-

 آره.-
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د عب... سوار شد ...اومد قهید چند دقبع... شد ادهیپ... خونه نگه داشت هیاول دم ... نگفت یزیچ

 فروخت نگه داشت و رو بهم گفت: یم یکه لوازم ورزش یدم فروشگاه

 .. .اه کنرو نگ لیوسا ایب یگه دوست دار. اکشهیکارم طول م کمی... دوستمه یبرا نجایا-

 باش.-

 گفت: هانیرو به آ... گنده اومد استقبالمون یآقا هی... میشد ادهیهم پ با

 ... یکرد ریبابا منتظرت بودم د. ..سالم-

 ؟یکن ینم یبه من کرد و گفت معرف ینگاه

 نا خودآگاه گفتم:، خواست حرف بزنه هانیآ تا

 ... دوستشم-

 ... نگفت  یزیاخم کرد و چ هانیآ

 …خوشبختم... فرزادم- 

 .نیهمچن... هستم هیسا-

 .میداخل فروشگاهش شد... سمتم دراز کرد اما دست ندادم دستشو

 تگاه هادن دسرفتند و منم مشغول نگاه کر یو فرزاد به سمت اتاق هانیآ... داشت یجالب لیاوس

ا هم ره و بپسره دستشو انداخته بود رو شونه دخت... توجهمو جلب کردن یدختر و پسر... شدم

دورم  هم یک هر... من همش غرق پول بود یزندگ... چه عاشقانه... کردن یبه دستگاه ها نگاه م

ه مردها ه از همبود ک بعد از اون... اونم به خاطر پول باهام بود... اریسام... پول بود طره خابود ب

 ... خواستم یپول م یمتنفر شدم و طاها رو هم فقط برا
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پول  ترشیب و شتریدوست دارن ب... طمع پول دارن شتریکه پولدارا ب دمیباور رس نیبه ا حاال

 ... خودم یمثل زندگ... داشته باشن

توسط م یالاون با وضع م... ادیکنم از پول بدم م یم سهیرو با خودم مقا هانیآ یزندگ یوقت

 یخنده ها ...یواقع یدوستا... بود نداشتم ارمیداره که من با اون همه پول که در اخت ییزهایچ

 ... مادر... پدر... خواهر... از ته دل

 ... من یزندگ اما

 خانوم؟ هیسا-

 تعجب رو از چشمام خوند:.. .نگاه کردم هانیآ به

 .میبر-

... اها بودط دنیسما همزمان با ر دنیرس... منو تا دم خونه رسوند... میرفت نیهم به سمت ماش با

 میود بربرار ق نجاست؟اهانیا یچ یفکر کردم که برا کمی... طاها نگاه کردم نیبا تعجب به ماش

 ... خونه بابا

 رد.ک یه مداده بود و منو نگا هیتک نشیطاها به ماش... شدم ادهیتشکر کردم و پ هانیآ از

... مگاه کرداها نطبه ... اونم منتظر بود من داخل شم یبره ول هانیمنتظر بودم که آ... شدم ادهیپ

ا طاه دمیدم در خونه که رس... شناسهیکه منو م ارهیخواستم به روش ن یبا چشماش ازش م

چند .. .فتم توم و ردرو باز کرد... بود هانینگاهش به آ. ..ومدین کمیگرفت اما نزد نیاز ماش شویتک

 طاها اومد تو:... دمیرو شن هانیآ نیماش یبعد صدا حظهل

 .یپر یبا از ما بهترون م-

 همکارمه.-
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 ؟یکن یار م. کجالبه -

 ... کنم یپس انداز م-

لباس .. .شم دهمنتظر موند تا اما... البته درستش واحدشه... میهم به سمت واحدم حرکت کرد با

 ... میبابا راه افتاد یو به سمت خونه  دمیپوش یساده ا

... ون اومدتقبالمبابا به اس... شد یداخل دو طبقه م... استخر بود اطیح یتو... بود ییالیو خونه

 بهم کرد و گفت: یدار یکه گذشت طاها نگاه معن کمی... میشام نشست زیسر م

 .میدار یماتیتصم هی هیمنو سا... بابا-

 گفت: بابا

 ؟یماتیچه تصم-

 طاها ادامه دادم: یجا

 .میساز یراستش منو طاها اصال با هم نم-

 منتظر نگاهم کرد: بابا

 .میجدا ش میخوا یم-

 گفت: تیبا عصبان بابا

 ؟یچ-

 گاهشو کالفه به بابا دوخت:. نبه طاها نگاه کردم خونسرد

 .میم باشبا ه میتون ینم... میخودمون رو دار یما هر کدوم زندگ-

 .نیجداش شهینم-

 به بابا گفتم: رو
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 چرا؟-

 .یلیبه دال-

 گفتم: تیعصبان با

 .تحمل کنم ومیزندگ نیتونم ا ینم گهید... ستیانقدر پول بستون ن ؟پول؟بابایلیچه دل-

 با خشم گفت: بابا

 ... نیهم... نیجداش نیحق ندار ه؟شمایحرفا چ نی. ابس کن-

 به طاها گفتم: رو

 م خونه.خوام بر یمن م-

 باش.-

 نیاز ماش ...اشتددم خونه نگه ... میهر دومون تا خونه تو فکر بود... میسمت خونه راه افتاد به

 :مدیصداشو شن... نگاه دوتامون به سمت جلو بود... اونم نشسته بود... نشدم ادهیپ

 ؟یکار کن یچ یخوا یم-

 کردم. یرو که تا االن م یهمون کار-

 ... ندتاون پسره که امروز رسو-

 گفتم: تیعصبان با

 کنم؟ یسوال م نویمگه من از تو درمورد م-

 ... شدم ادهیلب خدافظ گفتم و پ ریز

**** 
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 هی ...تمشعر نبود اما متنشو دوست داش نکهیبا ا... دفتر شعرم شروع به نوشتن کردم یتو

 ... اعتقاد داشتم ییجورا

 نه. انهیآش یول دیشود خانه خر یبا پول م-

 خواب نه یول دیخر رختخواب

 زمان نه یول دیخر ساعت

 احترام نه یول دیتوان مقام خر یم

 دانش نه یول دیتوان کتاب خر یم

 نه یسالمت یول دیخر دارو

 نه یزندگ یول دیخر خانه

 ... عشق را نه یول، دیتوان قلب خر یم، باالخره و

 ک تککنن اما من تجمله رو درک ن نیا یبعض دیشا... دمیکش یقیرو بستم و نفس عم دفتر

 ... من تموم کلماتشو تجربه کرده بودم... کردم یکلماتشو حس م

ون ر دوشه... هم پشت نشسته بود یو ال سانیصبا هم کنارم و آ... نشسته بودم نمیماش یتو

و تسرا هم پ... میداد سانیمن و آ شنهادشویپ... ما بود یالیو ،مقصدمون شمال... شاد بودن

 ... هانیآ نیماش

  ...اتاق هیاتاق و پسرا هم  هیدخترا ... تو میرو برد لیوسا... الیبه و میدیرس

 هانیآ ...تمرو نوش میکه نداشت ییزایتموم چ ستیل...  میدار یچ نمیتو آشپزخونه تا بب رفتم

 ... اومد تو آشپزخونه

 بخرم؟ دیبا یخوب چ-
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 دادم دستش: مویطوالن ستیل

 .ستیل نیا-

 و بعد من رو نگاه کرد.کرد  ستینگاه به ل هی

 رو بخرم؟؟؟ نایا-

 ... ینگاه کن یسیوا یتون ینه م-

 گفت: دیما رو د یوقت... اومد تو آشپز خونه سانیآ

 شده؟ یچ-

 جواب داد: هانیآ

 برم بخرم؟ ییرو تنها زیهمه چ نیا دیبا-

 تفاوت گفت: یب سانیآ

 برو. هیخوب با سا-

 نگاهم کرد و گفت: هانیآ

 ؟یایباهام م-

 ره.آ-

 ... مد دادبا لبخن، نگاه کردم و جواب لبخندش رو، کرد یکه با لبخند بهم نگاه م سانیآ به

 ... خارج شد اطیاز ح... شدم نشیحاضر شدم و رفتم سوار ماش عیسر

 .نیدار یقشنگ یالیو-

 ... ممنون-

 با تعجب گفت: هانیچند دست لباس هم گرفتم که آ... میبا هم انجام داد دارویخر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

47 
 

 ؟یوردیلباس ن مگه-

 نم گرفته. یداشتم اما بو نجایا... نه-

 گفت: نیماش ینگفت اما تو یزیچ

 ؟یشیبگم ناراحت نم زیچ هی-

 نگاهش کردم که گفت: یپرسش

 کشورمون هست؟ یتو ازمندیچقدر ن یدون یم-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 هی یآرزو شونیپوش یمن و دنینم م یبو یگیکه م ییکه لباس ها یفکر کرد نیتا حاال به ا-

 تونه باشه؟ یدختر همسن تو م

 باعث شد که اخم کنم. نیهم... دمیفهم یرو نم حرفاش

خوام  یم یول... یالن تو رفاه کامل بزرگ شدادونم تا  یم... من قصد ناراحت کردنت رو ندارم-

 ... یهم فکر کن ازمندانیکه به ن

ه حاال ب عا تاواق... کردم یفکر م هانیآ یحرفا کل ظهر به... مشغولش شده بود ازمندان؟ذهنمین

 دیشا ایاشه ب یدختر کاف هی ینمدار من برا یلباسا نیهم دیشا... فکر نکرده بودم ازمندانین

 ... که تا االن داشتم باعث شده بود توقعم باال بره یرفاه... هم باشه ادیز

د صد ز یم گهید یکیحرفا رو  نیاگه ا... کردم یفکر م زایچ نیساحل نشسته بودم و به ا یتو

موم نه من بلکه ت... گفت قبول داشتم یم یهر چ هانیبود اما آ تیاهم یدر صد برام ب

 ... طور بودند و قبولش داشتند نیهم هم انشیاطراف

 :دمیرو کنارم د هانیسرمو برگردوندم آ... کنارمه یکیکردم  حس
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 ؟یکن یفکر م قیانقدر عم یبه چ-

 ... ازمندانینبه ... به حرفات-

 ؟یدیرس یا جهیبه نت-

 خواد کمکشون کنم. یاما دلم م... باینه تقر-

 گفت: یشاد با

 ؟یواقعا دوست دار-

 ... اوهوم-

 .یکمک کن یتون یاونجا م قیشناسم که از طر یرو م ییجا هیمن -

 لبخند گفتم: با

 ؟یبر یواقعا؟منو م-

 آره.-

 گفت: هانیآ یاز دوستا یکیهاب ش... میموند یروز آخر بود که شمال م امروز

 وصلم سر رفت.. حمیکن یباز هی نیایب-

 م؟یکن یباز یخوب چ-صبا

 .میکن یباز یپوچ گروه ایگل  نیایب-یال

 مسخره ست. کمی-شهاب

 هم خوب و جالبه. یلینه خ-سانیآ

 م؟یش میتقس یچه جور... میاالن هفت نفر-شهاب

 تفاوت گفتم: یب
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 کنم. ینم یمن باز-

 گفت: یال

 .گهید ایچرا ب-

رار قط بر تونستم ارتبا یبود اما من نم یدختر خوب... نگاهش کردم که روشو برگردوند فقط

 گفت: سانیآ... کنم

 گذره. یبدون تو به من خوش نم... گهید ای!به؟یاِ سا-

ست دگل ... گروه هیگروه و پسرا  هیدخترا ... شدم شونیمنم وارد باز یو ال انیاصرار صبا و آس با

 ... مشت شدشون رو اوردن جلو یدست ها... میحدس بزن دیرا بود و ما باپس

 شهاب اشاره کرد و گفت: یبه دستا یال

 عستیش ضا افهیاز ق... دوتاش پوچه-

صبا به دست . ..مونده بود لیو سه هانیآ یفقط دستا... دوتا دستاشو که پوچ بود باز کرد شهاب

 اشاره کرد و گفت: لیراست سه

 پوچه.-

 پوچه با دست اشاره کردم و حدسم درست هانیحس کردم دست چپ آ... درست بود شحدس

 تم:و گف هانیدستمو گذاشتم رو دست راست آ... میدو دست مونده بود نیحاال ب... بود

 ... گله-

ورانه ند مغرلبخ... دستش گل بود... و دستشو باز کرد دیاونم خند... دوختم تو چشماش نگاهمو

 ... ب بردمستمو عق. دزدم یا

 ... نکردم یمن باز یکردند ول یباز گهیدست د هی
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 ...هیریخ میربو با هم  ادیب هانیقرار بود آ... میگذشت که از شمال بر گشته بود یم یروز چند

ل زنگ در که خورد مث... شد یم جانیکه موجب ه بیحس عج هی... داشتم یشوق خاص هی

 تم.درو باز کردم و جلو نشس... نییجت رفتم پا

 سالم.-

 داد. جوابمو

 داشته باشه. ریکردم انقدر حرفام روت تاث یفکر نم-

 دونم چرا انقدر ذهنم مشغولش شد. ینم-

 .یگرفت یدرست میتصم-

 ... میشد ادهیبا هم پ... نگه داشت هیریدر خ دم

رو  هانیآ. ..کرده بود یمعرف یبود که خودشو قاسم ییآقا هی رشیمد... میرفت تیریسمت مد به

مک وام کخ یم دیفهم یوقت... سر اصل مطلب میرفت یبعد از احوال پرس... شناخت یاز قبل م

مک من ک هم همراه هانیآ... مبلغ مورد نظرمو گفتم... خوشحال شد و استقبال کرد یکنم کل

 ... میاومد رونیکارمون ب امبعد از اتم... کرد

 ... کردم یخوب یلیکار خ هیانگار . ..داشتم یحس خوب... رفت یکدوممون نم چیاز لب ه لبخند

 ... میشد نشیماش سوار

 خونه ما؟ یایخوب م-

 ... اصرار کرده یکل سانیآره آ-

منم ... کرد یم یکل روز باهام شوخ... شده بود شتریباهام ب متشیصم... سمت خونشون روند به

 ... میبود که کرده بود یکه داشتم به خاطر کار یانرژ... دمیخند یم
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**** 

.. .م کردمود تنب دهیکه برام خر یسرمه ا یمانتو ... خواستم برم خونشون یبه اصرار صبا م امروز

 ... ذشتگروزا  اون... هه... رفتم یرو م ریمس نیخودم ا نیبا ماش یزمان هی... سوار آژانس شدم

 ... در باز شد ریتاخ یبا کم... رو فشار دادم و منتظر موندم زنگ

پشت سرش .. .اومد رونیازش ب هانیهمزمان در واحد صبا باز شد و آ... دمش ادهیآسانسور پ از

. ..خت بودسباورش ...  دمشیسال د هیبعد ... میهم شده بود خیهر دومون م... خارج شد سانیآ

خواستم با چشمام بهش  یم... من اشک یچشما نیابروهاش اخم نشست و ب نیکم کم ب

 انسیآ یبا صدا... انداخت نییسرشو پا سمیخ یچشما دنیبا د... مونمیبفهمونم که چقدر پش

 :دمیرو شن

 .میبهتره بر هانیآ-

 یره هاقط... در آسانسور بسته شد... نییسرمو انداختم پا... خودش با اخم از کنارم رد شد و

ر لعنت ب خودم کردم که... شد یم یاداوریبهم  زیچ هیفقط ... خوردند یگونم سر م یاشک رو

 ... خودم باد

**** 

 .یخانوم تو فکر هیسا.. .یه-

نام  نایک که هانیو دوست آ هانیو آ سانیمن بودم و آ... نگاه کردم و لبخند زدم سانیآ به

 یمن سانیمن و آ ...اوردن ونیقل گرایبعد از خوردن ج... رونیب میاومد سانیبه اصرار آ... داشت 

 ... دنیکش یم هانیو آ انیاما ک میدیکش

 ... حرف بزنم و احساساتمو بگم هانیآذهنم بود که با  تو
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... تگذش یه ماما پنج ماه بود ک... تونستم ینم... شد ینم... هست به نام غرور یزیچ هی اما

لند ب... هن ایبهش دارم  یمن احساس دهیدونم تا االن فهم ینم... شده بود شتریب تمونیمیصم

 گفت: نهایکه پشت سالن قرار داشت برم که آ ییشدم که سمت دستشو

 ؟یریکجا م-

 گفتم: الیخ یب

 .ییدستشو-

 جاش بلند شد و گفت: از

 .امیمنم م-

 ؟ییدستشو یبر یخوا یتو هم م-

 لبخند محو رو لبش نشست: هی

 اونجا. یبر ییتنها ستیوب ن. خنه-

  ...رمیخواست دستاشو بگ یدلم م... نگاهم به دستاش افتاد... میهم راه افتاد با

لبم چرا ق دونم ینم... دمیکش قیسه تا نفس عم... به صورتم زدم یآب... میدیرس ییدستشو به

 ونریب ییودستش از... ادیدر ب نمیخواست از تو س یم... دیکوب یو اونور م نوریمحکم خودشو به ا

 لبخند زد و گفت:... متوجه من که شد برگشت... پشتش بهم بود... اومدم

 م؟یبر-

 .میبر-

 گفت: سانی. امیتخت نشست یور... میدیرس انیو ک سانیآ به

 .رمیجشن بگ هیخوام  ین م. مهیسا-
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 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یچ یجشن؟برا-

 تولدم.-

 .گفتم:کهیتولدش نزد دمیفکر کردم د یکم

 ه؟یوب؟برنامت چ. خاهان-

 نازک کرد و گفت: هانیآ یبرا یچشم پشت

 یزیه ره برنامهم ...شیمثال سال پ... کنن زیخواهرشون رو سورپرا ستنیبلد ن ایبعض یدون یم-

 ... آقا... رنیخواستن تولد بگ یمن م یباغ برا هیکرده بودن و تو 

 اشاره کرد: هانیدست به آ با

نو گفت او که دمیپوش یاز لباسامو داشتم م یکی... یمثال مهمون میاومد دنبال من که با هم بر-

 نیهم یراب. هیچ انیجر دمیونجا بود که فهم. الباس متفاوت تر بپوش ه. یدتشید نینپوش نار

 ... رمیبگ یخوام مهمون یامسال خودم م

 گفتم: مشتاق

 تونم کمکت کنم. ینم م. موافقم. مخوبه-

 لبخند گفت: با

 .یمرس-

 ... هممون رو رسوند هانیبعد آ... میدرمورد جشن صحبت کرد کمی

ار کردم من انقدر اصر یکرد ول یمخالف م هانی. اشد یباغ ما گرفته م یتو ، سانیتولد آ یبرا

... یسرمه ا یماکس هی... امشب بپوشم رو برداشتم یخواستم برا یکه م یلباس... که قبول کرد
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خودمو ... شدم نمیسوار ماش... که با لباسم ست بود رو هم برداشت دمویسف یطال یگردن بندا

و من از  ...بود سانیو آ هانیبه خاطر آ راتیتغ نیا... عوض شده بودم کمیانگار ... دمید نهیتو آ

 ... بودم یراض راتییتغ نیا

بعد از . ..کردهنرو طاها عوض  نیوقت بود ماش یلیخ... هه... رو روشن کردم و راه افتادم نیماش

. ..طاها یبابا من هم یهم بابا... شده بود شتریب راشیبابا گ... میدیدو بار همو د یکیاون شب 

 ... هر دومون رو کالفه کرده بود نیا

 یبعض.. .ردندک یم یبا زن و پسرش اونجا زندگ... باغ بونمون بود یمیکر یآقا... دمیباغ رس به

 یسح چیهاما من ... کردم بهم عالقه داره یحس م یمیکر یپسر آقا عادیم یوقتا از رفتارا

 ... خواد یپول م یکردم منو برا یفکر م... بهش نداشتم

  ...ننکارگر گرفته کنم تا کمکمون سه تا ک... هم اومدند سانیو آ هانیساعت بعد آ مین

... دماه کرنگ سانیبه آ... سرم بستم یموهامو هم باال... دمیکه تموم شد لباسمو پوش کارها

 رو بهم گفت:... داشت یدور کمرش نوار مشک... بود دهیقرمز پوش رهنیپ

 جونم. هیسا یچه خوشگل شد-

 .یو هم خوشگل شد. تیمرس-

 کرد و گفت: بغلم

 .یهست یدوست خوب دمیمدت واقعا فهم نیتو ا...  هیسا یمرس-

 تعجب گفتم: با

 نداره. ینظر نیصبا همچ یمن؟ول-

 .ادیقرار بود زودتر ب... کرد ریآهان صبا د-
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 ... حاال ادیم-

 ... اومد رونیاتاق ب از

ا م یراب شیکیو  یمیکر یاقا یبرا شیکی... میساخته بود کیاز باغ دو خونه کوچ یبخش یتو

 ... شد یتو اون اتاق اماده م هانیآ... دو تا اتاق داشت... بود

ارخونه چه هنریو پ یشلوار مشک... نگاهش کردم نیبا تحس... اومد رونیکه گذشت از اتاق ب کمی

 با لبخند گفت:... یاب یا

 چطورم؟-

 لباسا ذوق کردم: نیبا ا دنشیمعلوم نباشه از د یلیکردم خ یسع

 خوب.-

وق ذنگار ا... بود یاحساس چ نیا لیدونستم دل ینم... خورد یکون متو معدم ت زیچ هی انگار

.. .ته بودل نشسو االن کنارم رو مب... شروع به کار کرده بودم هانیکرده بودم که از صبح با آ

 ه؟یکه االن دارم چ یاحساس نیا ایخدا

مسر ه، نومخا ژهیمن... گرفته بودم شخدمتیدوتا پ... شد دایکم سر وکله صبا و مهمونا پ کم

ز ا یکی یامشب رفتند خونه  یبرا... کار ها رو انجام بده ییتونست تنها ینم یمیکر یآقا

 ... اقوامشون

 سانیآ یدوستا شتریکه ب ییبه مهمونا... نشسته بودم میکه تو باغ گذاشته بود یصندل یرو

و لبش لبخند نگاه کردم که ر سانیبه آ... کر کننده بود کیموز یصدا... کردم یبودن نگاه م

اما االن ... بود هانیشدن به آ کینزد سانیبا آ یاون اول قصدم از دوست... منم لبخند زدم... بود

 صبا اومد کنارم:... دوستم نیبود به بهتر دهش لیتبد
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 ؟یچه خبر؟خوب-

 که برام اورده بودند خوردم و گفتم: یاز شربت کمی

 خسته ام. کمی... ستیکه ن یخبر خاص-

 ه خبر؟از طاها چ-

 گفتم: تیو با عصبان دمیگرفتم و خودمو به سمت صبا کش یاز صندل مویتک

 ؟یگیم یعلومه چ. مسیه-

 زد و گفت: یپوزخند

 .شنون ینم هانتونینترس آقا آ... رسه یاالن صدا به صدا نم-

 ادامه داد:... دادم یبه صندل مویتک دوباره

 مون؟یندیچه خبر از شرط ب-

 کنم.خوام درموردش صحبت  ینم-

 باش.-

 ... نفسمو با حرص فوت کردم... رفت گهیشد و به سمت چند نفر د بلند

 دم:دا یم پامو تکون یعصب... دنیرقص یم تیاکثر... شناختم یهم نم یکس... شده بودم کالفه

 انقدر پاتو تکون نده.-

 بود: تادهسیپشت سرم ا... سرمو به سمتش برگردوندم عیو سر دمیترس هانیآ یناگهان یصدا از

 حوصله ت سر رفته؟-

 دادم: جواب

 آره.-
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 .میپاشو باهم قدم بزن-

 باشو-

 یر احساسه خاطبدونستم  یم... شده بود یدوباره معدم اونجور... شدم و دنبالش راه افتادم بلند

 داشتم. هانیبود که به آ

 کنم گفت: یساکت نگاهش م دید یوقت... نگاهم کرد منتظر

 خوب؟-

 ؟یخوب چ-

 نداره؟ یجوابمن  یحرفا-

 دوختم تو نگاهش و گفتم: نگاهمو

 ؟یدیپرس یمگه سوال-

.. .هانیآدرست پشت ... که کامل بود ینگاهم افتاد به ماه... نگفت و فقط نگاهم کرد یزیچ

 :دمیصداشو شن... ماه... هانیآ... نهیباعث شد لبخند رو لبم بش

 ... که میآشنا ش شتریخوام ب یم-

 وسط حرفش: دمیپر

 ؟یچ یعنی هانیآ-

به  نگاهمو ما مناکرد  یاونم به ماه کامل نگاه م... نگاهمو دنبال کرد... هنوز به ماه بود چشمم

 ... دوباره همون حس... رخش دوختم مین

 شاه ماه. یعنی-

 گفت:... حرف صورتشو به سمتم برگردوند نیاز گفتن ا بعد
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 خوب؟-

 و گفتم: دمیخند

 باش-

... دده بوش ینیریو االن نگاهم غرق اون ش... عسل بود هینیریبه ش... دوست داشتم لبخندشو

 ... میترف هینگاهمو ازش گرفتم و با هم به سمت بق... زد دستمو گرفت یطور که لبخند م نیهم

 دیدرو  دیفس یست طال یوقت سانیآ... من بود  یکادو، کادو نیاول... باز کردن کادو بود وقت

 گفت:... چشماش برق زد

 ؟یدیانقدر زحمت کش را. چیمرس-

 کنم. یخواهش م-

 ... تک تک کادوها رو باز کرد... کرد بغلم

  ...میدو فردا برگر میوقت بود قرار شد که امشب بمون ریچون د... مهمونا رفتند ی همه

سقف  به... میداشتنبخوابم اما تخت  نیعادت نداشتم رو زم... میبود دهیتو اتاق دراز کش سانیآ با

 آروم زمزمه کرد: سانیآ... کردم ینگاه م

 ؟یداریب-

 :دمیسمتش چرخ به

 !برهیخوابم نم یز خستگ. اآره-

 ... از یول... بره یمنم خوابم نم-

 گفتم:... قطع کرد و نگاهم کرد حرفشو

 از؟ یول-
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 .یاز فضول-

 گفتم: دمویخند

 ؟یفضول-

 ته باغ! نیبا داداشم رفت دمیفکر نکن نفهم... آره-

 تعجب نگاهش کردم: با

 ؟یدیاز کجا فهم-

 ن؟یکار کرد یحاال چ... حواسم بهتون بود-

 و گفتم: دمیاروم خند... زد چشمک

 ... بود یخصوص-

 فت:گ... مکرد یمنم با تعجب نگاهش م... اورد باال... سر جاش و بالشت رو دستش گرفت نشست

 ... بود یکه خصوص-

 دمیوبک یم و منم بالشتمو محکم نشستم عیزدم و سر یاروم غیج... بهم دیرو محکم کوب بالشت

 م گفت:ا اخب هانیآ... که در زده شد و بعد باز شد میدیخند یو م میزد یم غیبهش و هر دو ج

 ن؟یکن یم غیج غیشده؟چرا ج یچ-

 خودشو لوس کرد و گفت: سانیآ

 ... دختره نیا یداداش-

 دست نشونم داد: با

 !نیکار کرد یته باغ چ نیرفت گهیبه من نم-

 فتم:گ عیسر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

60 
 

 .مینکرد یکار-

 خواب آلود گفت: هانیآ

 ... سانیاز دست تو آ-

 با اعتراض گفت: سانیآ

 ؟نیکار کرد یاِ تو بگو چ-

 به سمت اتاق رفت و همزمان گفت: هانیآ

 ... بعدا-

 بخند رونوز له... و پشتشو بهم کرد دیدراز کش... رو به رو شدم  سانیکه با اخم آ دمیخند زیر

با  مدت ها بعد دمیترس یم یکیکه از تار یمن... سانیآ یکارا... هانیآ یطر حرفابه خا... لبم بود

 ... دمیچراغ خاموش خواب

طول راه هم . ..ادیگذاشت با من ب هانیاصرار کرد تا آ یکل سانیآ... مینه بود که راه افتاد ساعت

لو از و مم کردم یفکر م هانیفقط به آ دمیخونه که رس... میدیدراورد تا رس یمسخره باز یکل

 ... شدم یخوب م یحس ها

**** 

 صبا به خودم اومدم: یصدا با

 بگو. یزیچ هیه؟یچت شد سا-

 یاشکام ب... میبا صبا به داخل خونه رفت... با دستم اشکامو پاک کردم... دمیکش یقیعم نفس

اما هنوز . ..بعد از خوردنش بهتر شدم... صبا برام آب اورد... مبل نشستم یرو... ختیر یارداه م

 ... خواست یگرمشو م یدلم دستا
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 ام بند اومد گفت: هیگر دید یوقت صبا

 ... د و اومدندفعه زنگ ز هی سانیآ... انیقرار نبود ب... شد یبه خدا ناگهان-

 ... باشه-

 حال گفتم: یب... کرد ینگرانش بهم نگاه م یچشما با

 تو اتاقت دراز بکشم؟ شهیم-

 .شهیمعلومه که م-

 ... چشمامو بستم... دمیدراز کش دشیتخت سف یاتاقش رفتم و روسمت  به

**** 

که  ه بخشب... خواب مونده بودم... برسم یبه بخش حساب دار عیرفتم تا سر یتند راه م تند

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم... دمیهم د هانیآ دمیرس

 سالم.-

 به ساعتش کرد و گفت: یبا اخم نگاه هانیآ

 ساعت چنده؟-

 .قهیچهل و پنج دقنه و  -

 خانوم؟ نیکرد ریچرا د-

 ... اومد شیپ یمشکل هی دیببخش-

 .نیبه کارتون برس-
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 یم سانید آز تولهفته ا هی... رفتار کنه نجوریانتظار نداشتم باهام ا... زمیرفتم پشت م ناراحت

ول رمو مشغس... میبار صحبت کرد هیو  میداد یهفته فقط بهم اس ام اس م هی نیتو ا... گذشت

 در گوشم گفت: سانیآ... زد یحرف م یصالح یهم با آقا هانیآ... کارم کردم

 .دهیم ریبه منم گ... هیجد شهیتو کارش هم... هیناراحت نشو سا-

د و شحال شخو یاونم کل... گفتم سانیهفته به آ هی نیتو ا... زدم و مشغول کارم شدم لبخند

 دو روز ما صباا... شرط رو من برده بودم... دم اما هنوز به صبا خبر نداده بو... کرد غیج غیج

 ... گرده یبر م یو معلوم نبود ک هیرفت ترک شیپ

سرمو .. .دمیرو د هانیسرمو باال گرفتم و لبخند محو آ... رومه ینیکردم نگاه سنگ احساس

 ... هم از بخش خارج شد هانیو آ نییانداختم پا

م داشت که یشد شوق یاز چشمام م... دمیکش میمشک یبه مانتو یدست... سر کردم مویآب شال

 رهنیپ. ..دمشیدرو که باز کردم پشت در د... نییرفتم پا عیزنگ در که زده شد سر... دیرو فهم

... میه افتادرا نشیبه سمت ماش... با لبخند سالم کردم و اونم جوابمو داد... بود دهیپوش یسرمه ا

 ووار شد درو بست و خودش هم س... دیبخش قیملبخند ع هیحرکتش بهم ... باز کرد مدرو برا

 ... کرد یبرابر م نیشد آرامشم رو چند یپخش م یآهنگ... راه افتاد

 م؟یعال کجا برف... االن که ساعت ششه... شهیخوام ببرمت تو شب قشنگ م یکه م ییخوب جا-

 دونم. ینم-

 ندارم. یمنم نظر-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 .میبچرخ ابونایپس تو خ-
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 باش.-

. ..ت کردو حرک رو دستم داد وانیل... برگشت جیو با دوتا آب هو... نگه داشت نهیتامیدم و اول

دو . ..دیخر یچند جا هم نگه داشت و خوراک... میدیخند یو م میدیچرخ یم ابونایخ یتو

 ... گذشت یساعت م

دش مقص ه شدماز راه رو که رفت متوج یکم... میرو کنار بذار یگرد ابونیخ میگرفت میتصم

. ..هم کردمتوجه نگاهم شد و نگا... برگشتم سمتش... رو لبم نشست  تیلبخند رضا... کجاست

 :دمیپرس

 بام؟-

 آره.-

 یر چه... شنرو یچراغا... پامون ریهمه شهر هم ز... دستم تو دستاش بود... شب شده بود گهید

 لبخند زدم:... چراغ ها... دستاش... هانیآ... داد رو داشتم یکه بهم آرامش م

 ؟یخند یچرا م-

 بخند زدم.. لخندم ینم-

 خوب چرا؟-

 چرا لبخند نزنم؟-

 آروم گفتم:... نگفت یزیو چ دیخند

 .نجایا میکه اورد یمرس-

 رو دوست دارم. نجایخودمم ا-

 جعبه رو بهم داد و گفت:... اورد رونیجعبه ب هی بشیج از
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 بدم.کادو رو  نیواستم اول. خقرامون بود نیامشب اول-

ل ماه شکل هال به یپالک... درش اوردم ... گردنبند توش بود... زدم و جعبه رو باز کردم لبخند

 :دمیمحو گردنبند بودم که صداشو شن... بود زونیازش آو

 کردم. دایپ نویخواست پالکش ماه کامل باشه اما ا یدلم م-

 گفتم: جانیلبخند و ه با

 ... قشنگه یلیخ... یمرس یوا-

 ا رو نداره.قابل شم-

 گفت: خونه میدیرس یوقت... فقط آرامش بود و لبخند... زده نشد نمونیب گهید یخاص حرف

 ؟یکن یم یتنها زندگ یترس ینم-

 تفاوت گفتم: یب

 نه.-

 تکون داد و گفت: یسر

 .میدرموردش صحبت کن دیروز با هی-

 باش.-

 ... داخل خونه شدم حرکت کرد یوقت

**** 

 و لمسبا انگشتم گردنبند ر... دیبالشت صبا چک یورد و اخر رواشک از چشمم سر خ قطره

 ... ندلش نموسر قو... من به قولم عمل کردم اما اون... گردنم باشه شهیقرار بود هم... کردم

**** 
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 .رونیب دمییسمتم و من از اتاقش دو دییدو سانیآ

 ارمیب رتیبر کن گ. صهیسا سایوا-

 خنده گفتم با

 .یتون ینم- 

خاله  ...دیکش یبا چشماش برام خط و نشون م سانیآ... خاله شیرفتم تو آشپزخونه پو  دمییدو

 با لبخند گفت:

 دنبال هم؟ نیمثل موش و گربه افتاد هیچ-

 گفت: سانیآ

 بخورمش. دیحاال با... کرده و به من نگفته یکار هیخانوم موشه -

 و گفتم: دمیخند سرخوش

 خوره. یبه سن تو نم نایاخه کوچولو ا-

راز ختش دت یرو... اونم پشت سرم اومد... و رفتم تو اتاقش دمییدنبالم بدوعه که دو واستخ

داشو ص... میزد ینفس نفس م دنییهر دومون به خاطر دو... دیدراز کش نیاونم رو زم... دمیکش

 :دمیشن

 .یگیو به من نم رونیب یریبا داداش من م-

 خب االن بهت گفتم.-

 .خوشگله یلیگردنبندت خ یول-

 .یمرس-

 و گفت: دیپهلو دراز کش به
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 دونه؟ یبهت گفته مامان هم م-

 .وفتمیبود ب کینقدر با شتاب بود که نزد. ابرگشتم سمتش. عیسر... شدم هول

 واقعا؟-

 یرابدختر  هیکه با  نهیا دشیق. عدوست نشده یا حاال با دختر. تهیجد هانیآ میصم. تآره-

 .شهیازدواج دوست م

 ... میکردم طاها کارا رو درست کنه و جدا ش یا خدا مفقط خد... بستم چشمامو

... دفته بورحوصله ام سر ... شه کیباعث شده بود خونه تار یابر یهوا... شنبه عصر بود پنج

 ادیپ پسیبسته چ هیها رو گشتم تا  نتیکاب یتو... بود یکه متاسفانه خال خچالیرفتم سر 

نار ل رو ککنتر میگوش یبا صدا... کردم یجا منشستم و کانالو جابه  ونیتلوز یجلو... کردم

 جواب دادم: عیسر... شد یخاموش روشن م میگوش یرو هانیاسم آ... گذاشتم

 سالم.-

 ؟ییکجا ؟یوب. خسالم-

 ونه.. خیخوبم مرس-

 ؟یکه ندار یکار-

 نه چطور.-

 .رونیب میدنبالت بر امیم-

 باش.-

... اومد فونیآ یصدا... دمیپوش یکلفت یمانتو... رفت یم یبود و هوا رو به سرد زییپا یآخرا

 گفتم: عیبرداشتم و سر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

67 
 

 .امیاالن م-

 نیمت ماشسبه  منتظر بودم یبعد از سالم و احوال پرس... بود سادهیدم در وا رونیاومدم ب یوقت

 :دمیپرس... که باهاش همراه شم دیدست منم کش... راه افتاد یا گهیبه طرف د یبره ول

 م؟یر ینم نیمگه با ماش-

 .میکن یرو ادهیقراره امروز پ... رینخ-

 حال گفتم: یب

 .هیوا ابر. همیبر نیبا ماش ای. بمن خسته ام .هانیآ-

 و گفت: دیدستمو کش... ستادمیجام ا سر

 ... ایتنبل خانوم غر نزن ب-

 دیه دک هانیآ... باعث شده بود سردم بشه... دیوز یباد سرد م... اجبار باهاش هم قدم شدم به

 آروم و با خنده گفت:... دستمو ول کرد و دور شونم حلقه کرد ،سردم شده

 کت ندارم. فیح-

 گفتم:... حتما اونم سردش شده بود... بود دهیپوش دیسف رهنیپ... کردم نگاهش

 م؟یایب نیبدون ماش میمجبور بود-

 و گفت: دیدستش دماغمو کش یکیاون  با

 ... غر نزن خانوم کوچولو-

 ... ساله 10 مونیکه خودم باورم شده بود که تفاوت سن گفت خانوم کوچولو نیهمچ

 ترم. کیسال ازت کوچ 5بابا بزرگ من همش -

 .یحاال هرچ-
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 غید جشبودنش باعث  یاما ناگهان دمیترس یاز رعد و برق نم... موقع رعد و برق زد همون

 کرد و گفت: یخنده اروم هانیآ... بکشم یاروم

 ؟یدیترس-

 بود. ینه فقط ناگهان-

علت . ..رفتازم فاصله گ یدستمو گرفت و کم هانیآ... کرده بود دنیبارون شروع به بار مآرو

وتا ما د گرفت و یبارون شدت م... باشه کمیاما من دوست داشتم نزد... دونستم یفاصلشو نم

ر دوست انگا نشدن بودن اما ما سیخ یهمه دنبال سر پناه برا... میزد یها قدم م وونهیمثل د

 یبرا.. .بود شده نیسنگ نمونیجو ب... میشده بود سیکاملن خ گهید... میباش ارونب ریز میداشت

 جو گفتم: ینیبردن سنگ نیاز ب

 .میخور یحتما سرما م یوا-

 و گفت: دیخند

 گذره. یعوضش خوش م-

 خنده گفتم: با

 .میچقدر راه رفت نیبب... میبرگرد ای. ب.وونهید-

 گفت:... کردم یشدش نگاه م سیصورت خ منم به... به دورو اطراف انداخت ینگاه

 ... میبخور یزیچ هی میبر ایشاپ هست ب یکاف هی نجایا-

 من جون ندارم برگردم. میآره آره بر-

چپ چپ نگاهمون کرد و ما هم به هم نگاه  شخدمتیپ... میشد یشاپ خلوت یکاف داخل

 ... لباسمون بود یسیخ، کرد یکه جلب توجه م یزیچ نیاول... میکرد
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 گفت: شخدمتهیرو به پ هانیآ

 م؟ینیبش میتون یم-

 خدمته هم گفت: شیپ

 بله.-

جره به ز پنا... داد کیسفارش دو فنجون قهوه و ک هانیآ... مینشست زیم نیگوشه تر یهم رو با

فتن که گر یسرشون م یرو باال فشونیاز خانوما ک یبعض... دنییدو یردم م. منگاه کردم رونیب

لبم  یوخند رمنظره لب نیا دنیاز د... رفتن یامش همراه با چتر راه مبا آر یبعض... نشن سیخ

د و ودش اومخکه گذشت به  کمی... کرد یبه صورتم نگاه م... دوختم هانیبه آ گاهمون... اومد

 گفت:

 .ادیاز بارون خوشم م-

 ده. یبهم آرامش م... طور نیمنم هم-

 .دهیبه منم آرامش م-

 ادامه دادم: جانیه با

 .دهیبهم آرامش م... خونه ها تو شبم یچراغ ها دنین عاشق دتازه م-

 ییها زیز چو ا میخورد یبا هم قهوه هامون رو م... داد یبه حرفم گوش م جانیهم با ه هانیآ

 ... میگفت یداد م یکه بهمون آرامش م

 یاه دنیندلند خکه از دست بلند ب شخدمتیتو راه به پ... میاز تموم شدن قهومون راه افتاد بعد

 ... میدیخند یخورد م یحرص م سمونیخ یما و لباسا
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 میزد یو مر ییبا چشمامون حرفا... میهم نگاه کرد یبه چشما هیچند ثان میدیخونه که رس دم

 ... میاریبه زبون ب میتونست یکه نم

**** 

 :داد ق جوابدو بو یکیبعد ... رو برداشتم و به صبا زنگ زدم میگوش... تراس نشسته بودم یتو

 ؟یبهتر ؟یخوب سالم.-

 آره خوبم.-

 ؟یخونه زنگ بزن یدیار نبود رسمگه قر... مردم یداشتم م یبه خدا اون روز از نگران-

 رفت. ادمی... ببخش-

 چه خبر؟... خوب یلیخ-

 ؟یدیرس یا جهیبه نت کردم. یراستش دنبال کار م... ستیکه ن یخبر-

 .رمیخواستم از تو کمک بگ... نه خب -

 کنم. دایخودمم نتونستم کار پ یبرا... ستیمنم اوضاعم خوب ن یندو یتو که م-

 کنم که گفت: یخواستم خدافظ... کردم یپوف

 دم. یهت خبر م. بنه ایکنم  یتونم کار یم نمیحاال بب-

 .عیفقط لطفا سر... ممنون ایدن هی-

 خدافظ.... باش-

 خدافظ. -
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خراجم طور اره چ ینم ادمی... گشتم یدنبال کار م دیبا... دیکش یپس اندازم داشت ته م گهید

 نسنم ازتو ینم گهید... داریبعد از اون د... رفت ینم رونیفکرش از سرم ب... هانیباز آ... کرد

 ... داشتم میکه ازش تو گوش یتنها عکس... رمیعکسش چشم بگ

**** 

سفانه د و متاهمش رفتن شبیمامانش و باباش د... برم خونشون هانیقرار بود بعد از کار با آ امروز

 فاعترا دیبا.. .بود ومدهیامروز هم ن... بمونم ششیقرار بود شب هم پ... سرما خورده بود سانیآ

 هی یحت ...زد یکرد و حرف م یم یبا هام شوخ... رفت  یکردم بدون اون حوصله ام سر م یم

 ... میبود تو حساب کتابا اشتباه کن کینزد ارب

سردم  کمی... ر شدمسوا... اومد نیبا ماش... ادیمنتظر موندم تا ب و نییرفتم پا یاز ساعت کار بعد

 مالم گفت: یدستامو به هم م دید یوقت هانیآ... بود

 انقدر هوا سرده؟ یعنی... نگاش کن-

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 من سردمه.-

 س-و-ببا اون ... سردم نبود گهید من یول... رو روشن کرد یکرد و بخارس -و-بلپمو  عیسر

 ... نبودم نیاصال انگار تو ماش... گر گرفته بودم گهید

 ... با تو بودم هیسا-

 ؟یچ-

 گفت:... کردم ینگاهش م جیگ

 .یمونیگفت شب م یم سانی؟آیدختر؟گفتم لباس برداشت ییکجا-
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 برداشتم.... آره... آهان-

 ... نزد یحرف گهید

 م کرد:رو باز کردم از جاش بلند شد و بغل سانیدر اتاق آ تا

 .شهیدلم تنگ م نمیروز نب هیمن تو رو ... دلم برات تنگ شده بود یواا-

 منم دلم تنگ شده بود.-

 :دمیرو از پشت سرم شن هانیآ یصدا

 خوره! یانوم منو ول کن االن سرما م. خسانیآ-

 گفت: دمیخجالت کش دید یوقت سانیآ... و گونم قرمز شد دمیحرفش خجالت کش از

 .شهکیهم م یچه خجالت-

 رو عوض کردم و گفتم: بحث

 االن مثال تو حالت بده؟-

 ؟یپس چ-

رست دلباسمو عوض کردم و رفتم که براش سوپ ... و چشماشو بست دیرو تخت دراز کش رفت

 ... کنم

 ... شدم میدر اوردم و مشغول آشپز خچالیاز تو  ازمویمورد ن لیوسا

 .. .شستمنتو آشپز خونه قرار داشت که  یناهار خور زیم یصندل یگاز رو کم کردم و رو ریز

 ... یخسته نباش-

 داده بود نگاه کردم و گفتم: هیتک خچالیکه به  هانیلبخند به آ با

 .یمرس-
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 خوش مزه باشه. یلیخ ادیبه نظر م... ادیم یخوب یبو ها-

 خورد. دیدونم با ینم-

 کرد و گفت: نکیبه س ینگاه

 ... چقدر ظرف-

 و بشوره بلند شدم و مانعش شدم:باال زد که ظرفا ر ناشویآست

 بذار خودم بشورم.-

 کنه. یرو م سانیمامان بفهمه کله منو آ... شهینه نم-

 .میباش پس باهم بشور-

 باش.-

ا ب... ردکردن ظرفا ک یشروع به کف مال... دستکش دستش کرد هانیآ... ستادمیکنارش ا منم

 اعتراض گفتم:

 دستکشارو بده به من.-

 گفت:نگاهم کرد و  کمی

 دست من باشه. دیدستکش با... کنم یم یمن دارم کف مال-

 دست من باشه. دیبا... پوست من حساس تره-

 .یآب بکش یخوا یتو فقط م-

 .یکرد تمیگم اذ یبهش م، اومد خاله، یاگه دستکشارو ند-

 ... دستم کردم... لنگه دستکشو دراورد و بهم داد هی

 زدم: یغر م دمیکش یطور که آب م نیهم
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ا کردن ججابه  گهیش نمبا خود... سخت بکنم یکارا دیکنه من با یکار آسونو اون م... نگاه کن-

 ... یا

 یدستا، بودم دهیکه د یزیچ نیاخر... شد سیشد که حس کردم صورتم خ یدونم چ ینم

 گفتم: غیبا ج... شده بود یتموم صورتم کف... چشمامو باز کردم... بود هانیآ

 !!!هااااانیآ-

 ان؟جااا-

 .یکار کرد یچ نیبب-

 و گفت: دیخند بلند

 .یبا نمک شد یلیخ یول-

 :دمیصداشو شن... ییرایصورتمو شستم و رفتم تو پذ... دستش حرصم گرفته بود از

 ... قهر نکن حاال... دیببخش-

 ... انهیه آبود اما حواسم ب ونینگاهم به تلوز... رو روشن کردم ونیتوجه به حرفش تلوز یب

 ونیتلوز توجه بهش به یب... کنارم نشست... دمیپاشو شن یقدم ها یصدا... طع شدآب ق یصدا

 ... کردم ینگاه م

 ... به سمت لپم اومد که لپمه بکشه که دستشو پس زدم دستش

 ؟یهنوز قهر-

 ندادم که گفت: یجواب

 ؟یکن یکار کنم که آشت یچ-

 نگفتم: یزیچ بازم
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 اومد سانیآ یصدا... گهیکن د یآشت-

 دستت درد نکنه.... ادیم ییچه بو اومم-

 زدم و گفتم: لبخند

 کنم. یخواهش م-

 رو بهش گفت: هانیآ

 کنه. یبگو باهام آشت... با من قهره-

 رو به من گفت: سانیآ

 کن. یباهاش آشت-

 گفتم: سانیآ به

 خوام. یبهش بگو نچ نم-

 تکرار کرد. هانیآ یهم حرف منو رو برا سانیآ

 ... نگفت یزیچ هانیآ

شم در گو سانیآ... تو فکر بود... کردم یاز گوشه چشمم نگاهش م... میرو دور هم خورد سوپ

 گفت:

 نقشه داره ها. نیا نیبب-

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ-

 کنه! ریخدا بخ... آخه تو فکره-

 ... خواست بکنه یهر کار م... نگفتم یزیو چ دمیخند
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 ... میت که بخوابگف سانیبردم و بعد از خوردنش آ ییاز خوردن سوپ چا بعد

 :ستمیهمراه شدم که صداش باعث شد سر جام وا سانیآ با

 صبر کن. هیسا-

 گفت و رفت بخوابه. ریشب بخ سانیآ

 گفت:... مبل نشستم رو

 رون؟یب میبر یخوا یم-

 ... نچ-

 م؟ینیاتاقمو بب میبر یخوا یم-

 با شوق گفتم:... حرف چشمام برق زد نیا دنیشن از

 !میبر-

 گفت:... دمیخند... دیس-و-بدوال شد و لپمو  عیسر... منم بلند شد... د شدو بلن دیخند

 ؟یآشت-

 .یآشت-

 . ..نگاهمو به دور تا دور اتاق دوختم... درو باز کرد... سمت اتاقش میهم رفت با

 گفتم:... یتخت قهوه ا... کرم یرو تخت... بود یکرم قهوه ا یچ همه

 نه؟ ادیو کرم خوشت م یاز رنگ قهوه ا-

 چطوره؟... آره-

 ... قشنگه-

 برداشتو رو تخت نشست و گفت: تارشویرفت و گ... رو تختش نشستم
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 م؟یرو بخون یچه آهنگ-

 گفتم:... دمینرس یا جهیبه نت... فکر کردم یکم

 ... دونم ینم-

 فکر کرد و گفت: یکم

 .دمیآهان فهم-

 ندم.خو یزد و من م یاون م... هیچه آهنگ دمیفهم تمیر دنیبا شن... به زدن کرد شروع

 رهیبگ شیآت خوادیدل من م نیا نهیتو س-

 رهیبگ شیپ یچه راه یسر دوراه مونده

 دونهیشده قدر اونو م دایحاال پ یکی

 دونهیمن م بیمنو رق اریخواب  رگ

 دونهیشده قدر اونو م دایحاال پ یکی

 دونهیمن م بیمنو رق اریخواب  رگ

 رمیگیم شیدارم آت یوا

 ماز غصه و غ گهید

 رمیبم خوادیم دلم

 شمیاگه برگرده پ یوا

 شمیپروانه م براش

 شمیجدا نم ازش

 بخونه یتونه مرغ دلم از حسود ینم
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 بمونه دیکدوم شاخه با یدونه رو ینم

 رهیمیبراش م یکس نمیروز بب هی اگه

 رهیگیم شیدلم آت ارهیرو م یحسود

 گوشش بخونه یتو یخوب یحرفا ترسمیم

 خلوتش بمونه اون تا به سحر تو ترسمیم

 رمیگیم شیدارم آت یوا

 از غصه و غم گهید

 رمیبم خوادیم دلم

 شمیاگه برگرده پ یوا

 شمیپروانه م براش

 شمیجدا نم ازش

 دونهیشده قدر اونو م دایحاال پ یکی

 دونهیمن م بیمنو رق اریخواب  رگ

 دونهیشده قدر اونو م دایحاال پ یکی

 دونهیمن م بیمنو رق اریخواب  رگ

 بده و گفت: یجواب هانیذاشت آن سانیآ

 ترسه. یتازه از روح و جن م-

 کردم. یهمکار سانیبا آ هانیکردن آ تیاذ یاما برا دمیترس یتا حد مرگ م منم

 ترسم. یاصال نم هان؟منیواقعا آ-
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 ... میدیخند یهم م سانیمنو آ... نگفت یزیو چ دیسرشو تکون داد و خند هانیآ

 مادر حال انج.. .بهتر بود یلیحالش خ... میخونه تنها موند سانیآمنو ... کار داشت رونیب هانیآ

اول به دور . ..هانیرفتم اتاق آ یواشکیحوصله ام سر رفته  دمیمنم که د... بودم شیشخص یکارا

ز صداش ا... روش دمیدور دستمو کش هی... رفتم تارشیبه سمت گ... کل اتاقشو از نگاه گذروندم

 ...ستمتختش نش یرو... روش چند تا کاغذ و خودکار بود... زشیرفتم سمت م... خوشم اومد

... ادد یشو معطر یبو... دمییسرمو چسبوندم روش و بو... برش داشتم... چشمم به بالشتش افتاد

 ... دبر شد که خوابم یچ دمیو نفهم دمیتخت دراز کش یطور که بالشت تو بغلم بود رو نیهم

 شدم که یصبانعاز دست خودم ... باشتم دهید هانینکنه آ... بود کیکه باز کردم هوا تار چشمامو

ند بل... هدینو دمطمئن شدم که م گهید... شده بود دهیروم پتو کش... خوابم برده بود نجایچرا ا

 سانیآ ه سربکه سر  دمیشن یرو م هانیآ یاومدم صدا رونیاز اتاق ب... شدم و تختو مرتب کردم

 گفت: دیمنو که د سانیآ... ذاشت یم

 ... ساعت خواب خانوم-

ن نارشورفتم و ک... کردم یکه داشت حس م یاز حرارت... خجالت گونه ام قرمز شده بود از

تاقش اارد واجازه  یب نکهیبابت ا یچیو ه میدیخند یکرد و م یم یباهام شوخ هانیآ... نشستم

 نمیبش تم عقبخواس یم... دمیمانتومو پوش عیسر... رونیب میشام قرار شد بر... شده بودم نگفت

 ... و منو نشوند جلو شتنذا سانیکه آ

رابش خک هام اما من با دروغام و ش... خوب بود هانیچقدر آ... میخنده خورد یرو با شوخ شام

 ... کردم
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ز اباش هم و با مامان... رونیب میرفت یم سانیوقتا با آ شتریب... گذشت یدو ماه م مونیدوست از

شتم امان ندام یواقعا جا... زنم مامان یصداش م، به اصرار مامانش ... ما خبر داشتن یعالقه 

 ... دونستمش یم

 رهنیپ... شمبه درخواست مامان قرار بود منم حضور داشته با... داشن یجشن خانوادگ هی امشب

سنگ  روش... گشاد یلیتنگ بود نه خ یلینه خ... دمیداشت پوش یصاف قهیکه  یکاربن یآب

د که ده بوو موهام مون شمیهنوز آرا... دمیپوش مویمشک یها یجوراب شلوار.. .شده بود یکار

 ریز عیرس... مخون ومدیبار بود م نیاول... و اومد تو ستمیکه حاضر ن گفتمبهش ... اومد هانیآ

 دهیوشپ یشکمو شلوار  رهنیپ... زنگ درو زد باز کردم... گرم شه ییرو روشن کردم تا چا یکتر

 گفتم:... ادیبهش م یلیخ یکردم مشک یتراف ماع دیبا... بود

 .یوش اومد. خسالم-

 زد و گفت: لبخند

 ... یمرس-

 به خونه انداخت و گفت: ینگاه کل هیتو اول  اومد

 .یدار یخونه قشنگ-

 . یمرس-

 رفتم گفتم: یهمون طور که به سمت اتاق م... مبل نشست یرو

 .شهیاالن کارم تموم م... یببخش معطل شد-

 گفت: یونمهرب با

 ... راحت باش... ستین ینه عجله ا-
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 فتم:گ... و بردم  ختمیر ییبراش چا... کردم و به سمت آشپز خونه رفتم یمیمال شیآرا

 خوشگل شدم؟-

 .یخوشگل بود-

 .یمرس-

از قم که باتا به در هانیخواستم برم که آ یبه سمت مانتوم م... ختمیفر کردم و دورم ر موهامو

 فت:زد و گ یبود تقه ا

 اجازه هست؟-

 تو. ایآره ب-

گاه رو ن زیم یور... کنه اما صاف اومد سمتم یم هیکردم االن کل اتاق رو تجز یفکر م... تو اومد

م که برا یدنبندگر... اومد پشتم... تا نگاه آخرو به خودم بندازم نهیمنم برگشتم سمت آ... کرد

 ... گرفته بود رو گردنم انداخت

 باش؟ ...اریوقت درش ن چیه-

 زدم: لبخند

 باشه.-

 و گفت: دیس-و-بگونمو ... سمتش برگشتم

 !ایخوشگل شد یلیخ-

 و گفتم: دمیس-و-بگونشو  منم

 .ادیبهت م یمشک... یشد پیخوش ت یلیشما هم خ-

 گفت:... و انگشتمو کردم تو چال صورتش ارمینتونستم تاقت ب... دیخند
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 .گهید میبر... بسه دختر-

 باش.-

رو  یبخار.. .میشد نیبا هم سوار ماش... دمشیمنم به سمت پالتوم رفتم و پوش فاصله گرفت ازم

و صورتم حس و حالم یتونست از تک تک اجزا یم... دونست که سردمه یم... روشن کرد

وستش صورتم بفهمه که د یدوست داشتم از تک تک اجزا... شدم به صورتش رهیخ... بفهمه

... دو ول نکرتا خونشون دستم... دستمو گرفت... زد یحوم بخندل... صورتشو برگردوند... دارم

 رهیگیو مر یمهمون نیا یکی کباریگفت هر چند وقت  هانی,آدمیرو پرس یمهمون نیا لیدل یوقت

 ... تمشناخ یرو نم میاقوام مادر یمن حت... شد میلحظه حسود هی... که همه دور هم جمع باشن

واب جهمه ... میگفت یسالم بلند... دمیشن یمخنده هاشون رو  یصدا میخونه که شد داخل

ا تو ه جوونهم... دنینپرس هانیمن و آ یسوال داشت که چرا درمورد رابطه  یبرام جا... دادن

 و گفت: دیدستمو کش هانیخواستم داخل شم که آ... بودن سانیاتاق آ

 .اریمانتوتو اتاق من در ب-

 ... باش-

رو شم و ابختر چبا دست به د هانیآ میسالم که کرد... میاز دراوردن مانتوم,با هم داخل شد بعد

 گفت: یمشک

 ... نسترن دختر خالم-

 ر اشارهتا پسبه دو هانیآ... ومدیبه نظر با نمک م... کردم یدست دادم و ابراز خوشبخت باهاش

 کرد و کفت:

 ... امییفرشاد و فرهاد پسر دا-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

83 
 

 گفت: داشت اشاره کرد و یچهره ناز یا گهیبه دختر د بعد

 ... مییدختر دا سویگ-

... دبو یورج هی... ومدیخوشم نم سویگ یاز نگاه ها... نشستم هانیکنار آ... گفتم یبختم خوش

و نگاه ر سویگمنم ... همه مشغول حرف زدن بودن... داره ییدوتا خاله و دوتا دا هانیآ دمیفهم

 ؟باشه هانیتونست عالقه اش به آ ینگاهاش م نیا لیدل... کردم یم

 با سر و صدا وارد شد: سانیآ هیدختر شب هیفکرا بودم که در باز شد و  نیهم تو

 ... نیفقط منو کم داشت... جمعتون جمعه نمیبیم... سالم سالم-

 با شوق گفت: دیبه من که رس... کرد یس-و-بهمه رو  با

 !یچقدر ناز... یباش هیسا دیتو با یوا-

 گفت: سویتشکر کنم که گ خواستم

 ه کجاش نازه؟وا؟!عم-

 بهش با اخم گفت: رو

 نکن. یجان حسود سویعدشم گ. باوال صد دفعه گفتم نگو عمه-

 رو به من گفت: بعد

 توجه نکن. هم سویگ یبه حرفا... پرستو صدام کن... هانیآ یاله . خپرستو هستم-

 خوشبختم پرستو جون.-

 گفتم: هانیآروم در گوش آ... زد و کنارم نشست لبخند

 .یدار ینچه خاله جوو-

 ... میبا هم راحت یلیخ... آره-
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 چه خوب.-

 ؟یدار یچه نسبت هانیجون شما با آ هیسا-

 یتم چدونس ینم... رو نگاه کردم هانیآ جیگ... قطع شه هانیباعث شد مکالمه منو آ سویگ حرف

 با اخم رو بهش گفت: هانیآ... بگم

 گفت نامزد. شهیم-

 ابروشو باال داد و گفت: هی سویگ

 کردم دوست دخترت باشه. یفکر م-

 فرشاد گفت:... دونستم ینم لشویدل... بود یعصب هانیآ

 دلم گرفت.... میکن یباز هی نیایب-

 موافقم.-سانیآ

 ؟یچه باز-فرهاد

 گفتم:... تو فکر بود... انداختم هانیبه آ ینگاه

 ؟یخوب-

 زد و گفت: یلبخند

 کرد. میبا حرفاش عصب سویخوبم فقط گ-

 .. .نگفت یخاص زیچ-

 حت نشوتو از حرفاش نارا... نبودم نکارایاکال اهل ... ادیمن از کلمه دوست دختر خوشم نم-

 م؟یکن یباز لیاسم و فام نیموافق-نسترن

 ... میگروه ش ییدوتا... اره-پرستو
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 رو به من گفت: سویگ... و پرستو هم باهم بودن سانیآ... و فرهاد با هم فرشاد

 .میشد یبا هم گروه م لیو اسم فامت شهیهم هانیمنو آ یدون یم-

 زدم و گفتم یپوزخند... تونستم سکوت همه رو حس کنم یم

 ... االن با گذشته فرق داره... اون قبلنا بود-

 گفتم: سانیرو به آ بعد

 برگه ها کجاست؟-

 .ارمیخودم االن م-

 نوشته ایاشت یابرکه  یکلمات... بود یجانیپر ه یباز... با هم ،هم هانیبا نسترن و منو آ سویگ

ک ه کمب... شام صدامون زد یبعد چند دست مامان برا... جالب و خنده دار بود یلیبودن خ

 ... بود زیغذا ها وسوسه انگ یبو... مامان رفتم

 به مامان گفتم: رو

 .نیبه به چه کرد-

 ... هم کمکم کردم سانیآ-

مبل  هی.. .ودندرو مبل نشسته ب یضبود بع ادیچون تعداد ز... میرو جابه جاکرد لیوسا سانیآ با

 رو بهش گفتم:... شد یاز کنارم دور نم هانیآ... بود یخال

 رو مبل. نیتو بش-

 کرد و گفت: مخالفت

 .ینیتو بش دینه با-

 دسته مبل نشستم و گفتم: یمنم رو... نهیمجبورش کردم بش بزور
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 ... یتون یتو که نم... نمیرو بش نیتونم ا یمن م-

 فت:زد و گ یچشمک

 ... من کامال قانع شدم-

 گفتم: هانیدر گوش آ ییبعد از خوردن چا... میبزرگترا نشست شیشام پ بعد

 ؟یمنو برسون شهیم-

 ... چشم-

متم نه مد ساو سوینه گ یموقع خداحافظ... میبر دیکرد و گفت که ما با یبه جمع عذر خواه رو

 ... میارتباط باش با هم در شتریپرستو شمارمو گرفت تا ب... من رفتم سمتش

 گفت: هانیآ... میشد نیماش سوار

 ؟یخسته شد یلیخ-

 ... ادیخوابم م کمی... یلینه خ-

 ؟یکه ناراحت نشد سویگ یحرفا از

 ... نه نشدم-

 گفت: میدیکه رس خونه

 ه؟یسا-

 جان؟-

 ؟یدرمورد من با بابات صحبت نکرد-

... یکرد چ یترکم م شهیهم یبرا اگه... تونستم بگم من متاهلم ینم... گشتم یجواب م دنبال

 ... تونستم یمن بدون اون نم
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 جواب دادم:... جواب به ذهنم اومد  یلحظه کل هی تو

 ... تونم بگم ینم... ستمیراحت ن یلیخوب من با بابام خ-

 ... یبگ دی؟بایآخرش که چ-

 .گمیشه بعد به بابام م یبذار قطع-

 .هیقطع یاما به نظر من همه چ-

 و کالفه گفتم: دمیکش یچوف

 ... میکن یبعدا صحبت م... االن خسته ام-

 خدافظ.-

 ... ممنون خدافظ-

 ... خونه که شدم رفت داخل

بودم  دهیز کشحال درا یب... ومدیاز جمعه خوشم نم ادیز... جمعه... گهید یروز کسل کننده  هی

 ... رو تخت

 با ذوق جواب دادم: هانهیآ دمید یوقت... زنگ خورد میگوش

 ؟یخوب... مسال-

 ؟یتو خوب... یسالم خانوم-

 .یمرس-

 رون؟یب می؟بریچه کاره ا-

 سرده. رونیب-

 ... جا خوش بگذره هی میریم... گهید ایب-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

88 
 

 خوب بگو کجا؟-

 فقط دستکشاتو بردار.... گمینه نم-

 تعجب گفتم: با

 ... که ومدهیاما هنوز برف ن ؟اسفندهیبرف باز میبر میخوا ینگو م-

 رسم. یآماده شو االن م عیسر... تو بردار-

 باش.-

و کالم و دستکشام و دیکاپشن سف... دمیپوش یبا شلوار و شال قهوه ا یریکلفت ش یمانتو

ک ت... رهوست دادونستم مثل خودم آلوچه د یم... از تو کشو دو بسته آلوچه برداشتم... برداشتم

... ومدیهش مب یلیخ... بود دهیپوش یطوس ییکانوا رهنیپ... و سوار شدم نییرفتم پا عیزد و سر

 :تمقبل سالم گف

 ... ادیچقدر بهت م رهنیپ نیا هانیآ یوا-

 لبخند گفت: با

 .یمرس... سالم خانوم کوچولو-

 م؟یبر میخوا یکجا م... سالم دیببخش-

 ... راهه یاما سه ساعت... ییجا هی-

 م؟یگرد یبر م یک... میرس یساعت چهار م میاالن که راه افتاد-

 نگران نباش. میگرد ی بر محاال-

 باش.-

 ... کسیم یبود با سه تا کاف پسیتوش سه چهارتا چ... مشما بهم داد هیعقب  از
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 :گفت

 ... میباز کن بخور-

 یشد رو زمزمه م یکه پخش م یو آهنگ میخورد یم ییکچاپ رو باز کردم و دوتا پسیچ

 که تموم شد گفتم: پسمونیچ... میکرد

 اوردم. یزیچ هیبرات -

 ؟یچ-

 بسته آلوچه دراوردم و گفتم: هی

 آلوچه!-

 ... آخ جون بازش کن-

 گفت:... کردم بازش

 .شنیم فیکث... کنم یبا دوتا دستام رانندگ دیبخورم؟با یمن چطور-

 گفتم: یشاک

 ؟یخورد پسیچ یإ؟؟؟پس چطور-

 بخورم؟ یتو بهم بد شهینم یعنی-

 ... یریبعدش گازم بگ یخوا ی؟میزرنگ... نچ-

... درف بوباز  دهیهمه جا پوش... که مدنظرش بود ییبه جا میدیو خنده رس یبا شوخ... دیخند

 دستامو زدم به هم و گفتم:

 ... آخ جووون برف-

 ... دمیس-و-بلپشو  عیسر
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گشتم به بر... دبخار بلند ش... ها کردم... کالمو سرم کردم... دمیکاپشنم رو پوش... شدم ادهیپ

 :دمیسو شوق پر جانیکرد با ه یداده بود و با لبخند نگاهم م هیتک نیکه به ماش هانیآ

 کجاست؟ نجایا هانیآ-

 سمتم حرکت کرد و گفت: به

 خوشت اومد؟-

 ذوق گفتم: با

 ... دستن هیهمه برفا ... باحاله یلیخ... آره-

 و گفت: دیخند

 آره قشنگه.-

 ه سمتشبمحکم ... ودحواسش پرت ب... مشت برف رو گوله کردم هی... به سرم زد یطانیش فکر

 ... پودر شد شیکاپشن سرمه ا یپرتاب کردم و خورد پشتش و رو

شتمو رگشتم پب... منم پا به فرار گذاشتم... سمتم دیدو، دیمنو که د هیطانیخنده ش... برگشت

شت به پ کرد که ریگ یدونم پام به چ یدستمو گرفت که نم... پشتم بود قایدق... نگاه کنم

 لمیمت فسنم رفت لحظه ذه هی... خندم گرفته بود... هم افتاد روم هانیآ... دمیشک غیج... افتادم

ف سرم دوطر دستاشو هانیآ... خنده ریزدم ز... روش وفتهیپسره هم م وفتهیم خترهکه د ایخارج

 گفت:... بلند شد یگذاشت و کم

 وروجک؟: یخند یم یبه چ-

 خنده گفتم با

 ... حالتمون-
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صلش کم فا... بام گردش داشت-چشمامو ل نینگاهش ب... و کم تر شدخندمون کم ... میدیخند

 دمو زدهما خوکار کنه ا یخواد چ یدونستم م یم... حرکت بودم یاما من ب... شد یتر و کم تر م

 یم ل بعدشتو ذهنم دنبال عکس العم... چشمامو بسته بودم و منتظر بودم... یبودم به نفهم

 کمی ییجا هنکیتا ا... ستین یخبر دمید یمنتظر شدم ول... دخور یم صورتمنفساش به ... گشتم

چه  ایداشتم  ینستم چه حسدو ینم... چشمامو باز کردم... دی-س-و-بمو -ب-به ل کینزد

با حرص .. .یمنو گذاشته بود تو خمار... از کارش حرصم گرفته بود... داشته باشم دیبا یحس

 گفتم:

 ؟یاز روم پاش شهیم-

 گفتم: با حرص... شده بود سیکاپشنم خ... منم بلند شدم... بلند شد. ..دیخند یم چشماش

 ... شده سیلباسم خ نیبب--

 ...کرد بغلم وو از پشت دستشو دور شونه ام حلقه کرد  دیخند... حالت قهر رومو برگردوندم با

 با خنده گفت:... نا خودآگاه لبخند رو لبم نشست... سرش کنار گوشم بود

 حرصت گرفته.دونم  یمن که م-

 زدم به اون راه و گفتم: خودمو

 ... نه حرصم نگرفته-

 چرا گرفته.-

 نگرفته.-

 و گفت: دیخند

 ... یشما بگ یباش هر چ-
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 ولم کرد و گفت: 

 م؟یدرست کن یآدم برف-

 کیچکو هی و میتنش درست کرد یبزرگ برا یگوله  هیبا هم ... به نشونه آره تکون دادم سرمو

 گفتم: هانیآرو به ... سرش یبرا

 م؟یکار کن یخوب چشما و دماغ و دهنشو چ-

 زد و گفت: یچشمک

 ... صبر کن-

 دادش بهم و گفت:... شمیبرداشت اومد پ ییعقب مشما یصندل از

 ... خوده یکدوما به درد م نیبب... رو برداشتم میدکمه داشت یهر چ-

ان به عنو ردم ورو انتخاب ک یکاونا دو تا مش نیاز ب... پر دکمه بود... مشما رو نگاه کردم تو

 یانوار نازک از مشم هیدهنش هم  یو برا میدماغشو هم چوب گذاشت... چشماش گذاشتم

 ... میکچاپ گذاشت پسیچ

ت ساع یاکینزد... میبعد با هم عکس گرفت... عکس گرفت یکل هانیآ... خوشمل شده بود یلیخ

... شه ا گرمت دمیمال یدستامو به هم م ...رو روشن کردم یبخار... شدم نیشش بود که سوار ماش

 یوت... بود وانیدستش فالسک و ل یتو... برداشت سوار شدن یزیاز صندوق عقب چ هانیآ

که  ون قاشقد هیو با  ختمیر... بهم داد کسیم یدونه کاف هیو  وانیل... ختیآب جوش ر وانیل

ه چون را یتو... میگشتبعد خوردنش بر... ت بخش بود-ذ-چقدر ل... بهم داده بود هم زدم

 ... خسته بودم خوابم برد
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. ..ن بودنم روششدم چراغ خو یم نگیوارد پارک یوقت... گشتم یاز سرکار بر م... بود دیع کینزد

 گفتم:... دمیداخل خونه که شدم طاها رو د

 تو خونم؟ یباز تو اومد-

 کرد و گفت: یعصب خنده

 خونه ات؟-

 داد ادامه داد: با

 منه. یخونه  نجایا-

 با ترس گفتم:... انگار تو حال خودش نبود... ترس عقب رفتم که خوردم به در از

 ؟یگیم یچ یفهم یحالت خوبه؟م-

 کرد و گفت: یبلند خنده

 ه؟یپسره ک نیا... فهمم یآره م-

 کدوم پسره؟-

 ... یریم رونیکه باهاش ب نیهم-

 داره؟ یبه تو چه ربط-

 به من؟-

اد و با د و گرفتخواستم درو باز کنم که از پشت موهام... اقم رفتممنم به سمت ات... شد کمینزد

 گفت:

 من شوهرتم.-

 گفتم: غیج با
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 ولم کن.-

 با داد گفتم:... و هولم داد سمت مبال دیدستمو کش یول کرد ول موهامو

 ... بابا ؟برویتو شوهرم-

 زدو گفت: یپوزخند

 ... خوب گوشاتو وا کن نیبب-

 فت:جلو تر اورد و گ صورتشو

ر خوش طو نیون پسره همذارم با ا ینم... زهیبهم بر یهمه چ نمونیب نویمنو م یتو باعث شد-

 ... یبگذرون

 ینش چزخودشو  نیمعلوم نبود ب... دمیکش یقینفس عم... دیرفت و درو بهم کوب رونیب بعد

 ... کنهیم یاالن سر من خال... اومده شیپ

 یونستم چد یمن... کردم یطاها فکر م یصبح به حرفا آب خوردم و رفتم بخوابم اما تا وانیل هی

 ... گفت یرو م نایشده بود که به من ا

 ادم:با تعجب جواب د... بابا بود یشماره ... زنگ خورد میارقام بودم که گوش سرگرم

 بله؟-

 :دمیبابا روشن هیعصب بایتقر یصدا

 ؟ییکجا-

 تعجب گفتم: با

 چطور؟-

 ؟ییجا. کمن دم در خونتونم-
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 من من گفتم: با

 ... من... زهیخوب چ-

 ؟یتو چ-

 من سرکارم.-

 داد گفت: با

 کجا؟-

 ... بابا-

 قطع کرد و گفت: حرفمو

 خونه. ایاالن ب نیهم-

 ... اما-

 که گفتم. نیهم-

 ... بود یچرا عصب... ؟یچ یعنی... بودم رهیخ یچند لحظه به گوش... کرد قطع

 :دینگران پرس سانیآ

 شده؟ یزیچ-

 برم. دیبانه نه من -

 میعصب نیهم... هیچ انیتونستم حدس بزنم جر یم... جمع کردم المویبا عجله وسا... شدم بلند

گفت صبر کنم تا  شیمنش... هانیبا استرس از بخش خارج شدم و رفتم سمت اتاق آ... کرده بود

عجله من  ایداد  یطولش م یلیخ یدونم منش ینم... نیزم بدمیکوب یپامو م یعصب... اطالع بده
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به محض ... رفتم تو عیسر... باالخره اجازه داخل شدنمو داد... ومدیم نیا ظرمداشتم و به ن

 گفتم: دنشید

 برم. دیبا... اومده شیبرام پ یمن مشکل هانیآ-

 تعجب گفت: با

 کجا؟-

 و داد گفتم: تیعصبان با

 کار دارم.... که یرم خوش گذرون ینم-

 اخم گفت: با

 سر من داد نزن.-

 گفتم: یآروم تر یله و صداحوص یب

 ... عجله دارم هانیآ نیبب-

 واجبه برو. یلیاگه خ-

 خدافظ.... واجبه-

 :گفتم تیبا عصبان... کرد ینگاهم م یجور هی یمنش... اومدم رونیاز اتاقش ب عیسر

 به کارت باشه. ه؟سرتیچ-

به  امیپ ...مکرد یرانندگ یدونم تا خونه چطور ینم... گفت و مشغول کارش شد یشیاخم ا با

 ... طاها دادم تا خودشو برسونه بابا اومده
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دم رک به بابا سالم ...رو پارک کردم نیاش. مبابا هم توش نشسته بود.... دمیبابا رو د نیدر ماش دم

شربت  بابا یلباسمو عوض کردم و برا عیسر... میداخل خونه شد... دمیاز بابا نشن یاما جواب

 گفت:... نشستم جلوش... بردم

 سرکار؟ یریم یاز ک-

 .رمیم یسرگرم یمن فقط برا-

 ن؟ید یم یباز رویمنو جهانگ-

 تعجب گفتم: با

 .. .طاها یدادم نه بابا یمن نه شما رو باز... شم یبابا متوجه نم-

 داد گفت: با

 داره؟ گهید زن هیپس چرا خونه هاتون جداست؟چرا طاها -

 .نیبابا آروم باش-

 گفت: یشتریب تیعصبان با

 ؟آروم باشم... نیکنیم یاز شب اول ازدواجتون جدا زندگ ؟شمایوم باشم؟چطورآر-

 و گفتم: ستادمیا تیبا عصبان منم

 . ..و دوست داره منمر گهید یکیطاها ... میمنو طاها از هم متنفر نیفهم یبابا چرا نم-

 بابا بلند شد و گفت:... کردم مکث

 ؟یتو چ-

 بابا نگاه کردم و گفتم: یچشما یتو

 رو دوست دارم. گهید یکی-
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 گفت: دیبا تهد... ادیبمو گاز گرفتم تا اشکام در ن-ل... طرف صورتم سوخت هی

 ... رونیب نیفکر طالقو هم از سرتون بنداز... رونیب نیایفکرا ب نیاز ا-

 یلم مد... مداد ختنیبا رفتنش به اشکام فرصت ر... و اشک ییرفت من موندمو تنها... رفت بعد

 روبابا منو مجب ...مامانم باشه... باشم یا گهید یخانواده  یشدم تو داریب یبمو وقتخواست بخوا

ر ه میرگ... داشته باشم سانیمثل آ یخواهر... ازدواج کنم بشهینکنه با پسر دوستش که رق

 ... گرفت یشدت م نایبه ا فکرلحظه,با 

از  امیپ هی ...منگاه کرد مویگوش... اهامو تو شکمم جمع کرده بودم. پبودم. دهیمبل دراز کش یرو

 طاها:

 خدافظ.... و من حساب نکن. ربگه. یخواد چ یدونم م یم-

 لب گفتم: ریز

 ... یلعنت-

 دم:اجه شسردش مو یبا صدا... رو گرفتم هانیشماره آ... بود کیتار مهیروشن و ن مهین هوا

 بله؟-

 ؟ییکجا هانیآ-

 حوصله گفت: یب

 قطع کنم. یندار یکار... هیحوصله ندارم سا-

 بغض گفتم: با

 ... شمیپ ایب هانیآ-

 :دیپرس نگران
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 ه؟یشده سا یچ-

 .ایفقط ب-

ساعت  مین.. .تونستم یمن بدون اون نم... بود هانیتونست آرومم کنه وجود آ یکه م یزیچ تنها

... شم یالخواستم خ یم... کردم یم هیگر... خودمو انداختم تو بغلش دمشیتا د... دیبعد رس

منم .. .نشست... طور که تو بغلش بودم به سمت مبل بردتم نیهم... کرد یازش مموهامو نو

 دمیصداشو کنار گوشم شن... دادم ینش فشار میسرمو رو س شتریب

 ؟یکن یم هیگر ینجوریشده؟چرا ا یچ-

 هق هق گفتم: با

 ... گمیم ویبه وقتش بهت همه چ... هانینپرس آ-

 باش فقط آروم باش-

... دمش یر مهر لحظه آروم ت... داد یخورد قلقلکم م ینفساش به گوشم م ...آروم تر شدم کمی

 گفت: هانیبود خوابم ببره که آ کینزد گهید

 پاشو خانوم کوچولو صورتتو بشور.... پاشو-

 گفت. دیصورتمو که د... بلند کردم سرمو

 .گهیپاشو د... قرمزه قرمزه... نگاه چشماشو-

 که رفتم گفت: ششیپ... شدم و صورتمو شستم بلند

 رون؟یب میبر-

 تعجب گفتم: با

 م؟یکجا بر-
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 ... بدو حاضر شو... میریجا م هیحاال -

 حوصله گفتم: یب

 اما من حوصله ندارم.-

 گفت: نشیریاخم ش با

 ... بدو حاضر شو-

 رفتم که گفت: یبه سمت اتاقم م... خنده رو لبم نشست شیلجباز از

 ... فقط-

 گفت: یبا لحن شوخ... سمتش برگشتم

 !یکرد هیگر شش ساعت زیزنه تم یچهرت داد م... کن شیفقط تو رو خدا آرا-

وار ا هم سب... کردم شیآرا... حاضر شدم عیسر... گرفتم شگونیحرص رفتم سمتش و دستشو ن با

... و داشتر دیع یهمه جا حال و هوا... بود دیع کینزد... شلوغ بود ابونایخ... میشد نیماش

 گفت: هانیآ

 ؟یرفت دیع دیخر-

 نه.-

 ... میکن یم دیاالن با هم خر... منم نرفتم... چه خوب-

 و گفتم: دمیبه هم کوب دستامو

 ... آخ جون-

و  دمیرو کش هانیدست آ... فروخت یم یماه یدم درش مرد... دیبه مرکز خر میدیرس باالخره

 گفتم:
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 م؟یبخر یماه-

 تعجب گفت: با

 االن؟-

 شیکی... ودب یتوش دوتا ماه... تنگ گرفت هی... تکون دادم نییآره باال پا یبه نشونه  سرمو

ه وق کردذ یلیخ... تنگ رو به دستم داد و خودش حساب کرد... قرمز بود دیسف شیکیقرمز و 

 گفتم: هانیرو به آ... بابا رو فراموش کرده بودم یانگار حرفا... بودم

 .میبراشون اسم انتخاب کن ایب... چقدر خوشگله یوا-

 لب گفت: ریو ز دیخند

 !وونهید-

 :گفتم

 ... پولک میقرمزه رو بذار نیسم ا. ا.یخودت-

 :گفت

 ... دیمروار میقرمزه رو هم بذار دیسف نیا-

 ... خوبه-

اه گن مانتو ها رو. ..میتنگ داستان داشت نیبا ا میرفت یکه م یتو هر مغازه ا... میهم داخل رفت با

 گفت: هانیکردم که آ یم

 عه رو نگاه کن.مانتو نیا هیسا-

 گفتم:... کیساده و ش... خوشگل بود یلیخ... بود یسرمه ا یمانتو هی

 خوشگله.-
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 ؟یار. ددوستش -

 اوهوم-

.. .دمید یرو م تیتو چشماش برق رضا دتمید یوقت... بپوشم ارهیفروشنده خواست برام ب از

 یریشسپرت کت ا. ..میدیچرخ یتو مغازه ها م... میهم گرفت دیهمراه با اون شلوار و شال سف

شش خو دیکت رو د یوقت... تو میو رفت دمیرو کش هانیدست آ... توجهمو جلب کرد یرنگ

 هی. ..دیرهم خ یدیسف رهنیو پ نیهمراه با کت شلوار ج... بودم همنم عاشق کته شد... اومد

.. .ودنب ستادهیصف ا یادیافراد ز... فروخت یکرد و م یغرفه کوچولو بود که اسنک درست م

 گفتم: هانیرو به آ... دلم خواست

 ... اونجا رو هانیآ-

 به غرفه کرد و گفت: نگاه

 خوب؟-

 ... خواد یمن دلم م-

 گفت:... شم مونیکرد که پش یچشماش التماس م با

 ... هیطوالن یلیصفش خ نجایا... میخور یجا غذا م هی میر یبذار م-

 خواد. یاما من دلم م-

 گفت: مهربون

 خرم. یم... تو نه بگم؟باشمن به  شهیمگه م-

 و گفتم: دمیس-و-بگونشو  عیسر

 ... یمرس-
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 یلیخ. ..تاداف یساعت هیکردم که چشمم به  یمنم مغازه ها رو نگاه م... ستادیو تو صف ا رفت

به ... ه کردمبه دستش نگا... زد یبا تلفن حرف م... نگاه کردم هانیبرگشتم به آ... قشنگ بود

م تو بلند شدم و رفت عیسر... رو تصور کردم دمیکه د یساعت اون، دستش یساعت تو یجا

 کمی.. .نشستم و رفتم سر جام دمیساعتو خر عیسر... بفهمه دمیترس یم... تمعجله داش... مغازه

 یانومخکه  میبر نیسمت ماش میخواست... میبا هم مشغول خوردن اسنک داغ شد... بعد اومد

 رو صدا کرد. هانیآ

 امنش؟یآر یآقا-

 یولمعم هافیق... داشت یرنگ کرده ا یدختره موها... میبا هم به طرف دختره برگشت زمانهم

اه نگ هانیو به آ ابروش رو باال داد هی دیمنو که د... کرد ینگاه م هانیبا لبخند به آ... داشت

به  یحس خوب... ومدیم یبه نظر شکه و عصب... و نگاهش کردم هانیبرگشتم سمت آ... کرد

 گفت: هانیآ... شتمدختره ندا

 بله؟-

 نگاهشو به من انداخت و گفت: دوباره

 ... یخصوص م؟البتهیصحبت کن شهیم-

 و گفت: دیتو موهاش کش یکالفه دست... رو نگاه کردم هانیکردم و آ اخم

 صبر کن.-

 به من گفت: رو

 ... امین مبعد م نیتو بش... نیذارم تو ماش یم لویوسا... باهاش صحبت کنم دیمن با-

 گفتم: عیاز دختره که سر میدور تر شد کمی... به نشونه باشه تکون دادم سرمو
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 ه؟یدختره ک نیا-

 ستین یکس خاص-

 یون کا... هاون دختر ریذهنم درگ... نشستم نیماش یتو... گذاشت و رفت نیتو ماش لویوسا... 

دل  کمی.. .معزد نه ج یدرمورد مفرد حرف م هانیآ یحت... ختیبهم ر دنشیبا د هانیبود که آ

 ماون موقع ه.. .بگم هانیرو به آ قتیکنم حق یفکر م نیکه به ا ییمثل وقتا... شوره گرفته بودم

... انهیاسمشو گذاشتم ترس از دست دادن آ... هیدونم چه حس ینم... شهیم یجور نیدلم ا

 ... رو تجربه کنم یدیجد یباعث شده بود حس ها هانیآ

 یا سر بچهپبودن  یچقدر برا... به ساعت کردم ینگاه... فروخت یرو سبزه م ادهیپسر تو پ هی

برگر تا هم دو... بود یچیجلو تر ساندو یکم... شدم ادهیپ نیاز ماش... بود رید ابونیخ یتو

 رو به پسره گفتم:... گرفتم و به سمت پسره رفتم

 سالم.-

 گفت: پسره

 سالم.-

 ودم وپسر بچه ب نیثل من که همسن ام یکی... سوخت یمعدم م... داشتم یدونم چه حس ینم

 گفتم:... پسربچه نیمثل ا یکیو  یچ یعنیدونستم کار کردن  ینم

 ؟ییوقت شب تنها نیا-

 ... ادینه االن داداشم م-

 ... خوشگلشو یکی... سبزه ها رو بده نیاز ا یکی-
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هش برگرو مبهمراه با پول سبزه ه... از سبزه ها رو بهم داد یکیزد و  یلبخند... زدم چشمک

 دمیرو د نهایه آراه افتادم ک نیبا لبخند سمت ماش... کردم شیاولش قبول نکرد اما راض... دادم

اما  ...فتگ یم یخواست بدونم اون دختره چ یدلم م... باز همون ترس... داده هیتک نیبه ماش

منم سوار  ...دش نیسوار ماش امیدارم م دید یقت. وگهیرو نم یزیچ، اگه نخواد هانیآ مدونست یم

 با لبخند گفت:... شدم

 .یکرد یکار خوب-

 زدم و گفتم: لبخند

 گرفتم. ادیاز تو -

 تم:گف... بکشم شیبرام سخت بود بحث اون دختره رو پ... میکرده بود ریگ کیتراف یتو

 بود؟ یگفت که خصوص یم یاون دختره چ... یراست-

 و کالفه گفت: دیشتو موهاش ک یدست... دختره افتاده بود یحرفا ادی انگار

 ... خوام درموردش حرف بزنم ینم-

 گفتم: ناراحت

 .میبهم بگ ویهمه چ دیکردم ما با یفکر م-

 زدو گفت: یپوزخند

 ... کردم اما یفکرو م نیمنم هم-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 یم هیشده بود که اون جور گر یچ یگفت یاگه بود تو م... ستین نجوریا دمیاما امروز فهم-

 .یدکر
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... فر بودماز خودم متن... اخم کردم... بهم دست داد یحس بد... گفت یراست م... نزدم یحرف

 بود؟ انتیخ قتیکردم؟نگفتن حق یم انتیخ... کردم یکار م یمن داشتم چ

ه اخم ورتش کصنگاه کردم به ... شک کرده بودم هانیبود؟من به آ یاون ک... اون دختر یطرف از

ک د بهش شش ینم... پادشاه ماه... بود هانیاون آ... ستم بهش شک کنمتون یچطور م... داشت

 آروم گفتم:... کرد

 .دیببخش-

 گفت:... انداختم ییپا سرمو

 ببخشم؟ ویچ-

 دونم. ینم-

 ؟یکن یم یپس چرا معذرت خواه-

 ندادم که گفت: یجواب

گه استم اما شده ناراحت ه یچ یگیبهم نم نکهیبه خاطر ا یعنی... ستمیاز دستت ناراحت ن-

 ... ستیاالن کالفم به خاطر تو ن

 به خاطر اون دختره ست؟-

 ... گم یم ویدرست شه بهت همه چ یبذار همه چ-

 ... باش-

 و گفتم: دمیس-و-بگونشو ... رسوند منو

 کنم. یفراموش م ویکنارتم همه چ یوقت... هانیآ یمرس-

 زدو گفت: یخسته ا لبخند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

107 
 

 طورم. نیمنم هم-

 خدافظ.-

 ظ.خداف-

 ... فقط اون شک... خوب بود یلیخ اونشب

 شیسال پ... دمبود که تنها بو یلیسال تحو نیدوم... مونده بود قهیدق 10... نگاه کردم ساعتو

جواب . ..هانهیونستم آد یم... تلفنم زنگ خورد... جا هیجا بود و منم  هیمثال با طاها بودم اما اون 

 دادم:

 ... میرف زدباهم ح شیساعت پ مین هانیآقا آ-

 حسرت گفت: با

 ... تو باشم شیخواست پ یدلم م-

 ... سال بعد... اشکال نداره-

 :دمیصداشو شن... یچیبا ه... کردم یخنده هاشو عوض نم ایخدا... دیخند

 ؟ینشست نتیاالن سر سفره هفت س-

 ... رفتن نگاه کردم یور اونور م نیکه تو تنگ ا دیپولک و مروار به

 ؟یتو چ... آره-

 منم.-

 :دمیرو شن سانیآ یصدا

 شه لیاالناست سال تحو... نیبابا دست از سر هم بر دار یا-

 و گفتم: دمیخند
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 کنه! یقطع م ادیخودش م سانیقطع کن االن آ-

 .گهیم کیباشم که بهت تبر ینفر نیخوام اول یم... نه-

 گفت: هانیآ... مونده بود قهیدق 3... رو دوباره نگاه کردم ساعت

 دعا کن.-

 ز خداا... دعا کردم دمیشن ینفساشو از پشت تلفن م یطور که صدا نیهم... بستم چشمامو

 ... هموم شت یدعا کردم همه چ... دعا کردم زود تر جدا شم... میکنار هم بمون شهیخواستم هم

 :دمیشن هانویآ یبالفاصله صدا... و سال نو شروع شد دیترک بمب

 مبارک. دتیع-

 تو هم مبارک. دیع-

 مانعش شد: سانیآ یبگه که صدا یزیچ استخو

 .یباهاش حرف زد ادیبسه ز... بده من تلفن رو-

 دکیچیصداش تو تلفن پ بعد

 !یکن یاز ما نم یادی گهید... سال نو مبارک... خانوم هیسالم سا-

 ... سال نو تو هم مبارک... بذار منم حرف بزنم... سالم-

 ... نجایا ایخوب بدو ب... یمرس-

 ... امیفردا م... شهیه نماالن ک-

 .گهید ایب-

 .امینه فردا م-

 خنده گفت: با
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 ... کنه یاصرار م یه هانیآ... ندارم یمن که حرف-

 و گفتم: دمیخند

 امشب خسته ام.... امیفردا م-

 ؟یندار یکار... باش-

 نه.-

 خدافظ.-

 .. .کنه یداره کل کل م هانیتونستم تصور کنم االن با آ یم... قطع کرد عیسر و

االن  مامان دونستم یم...  هانیخواست برم خونه آ یدلم م... دمیتختم دراز کش یلبخند رو با

در  به صدا فونیشد که زنگ آ یکم کم داشت گرم م... چشمامو بستم... درست کرده یماه

 داشتم ورو بر یبا تعجب گوش... دمیرو د هانینگاه کردم آ یوقت... با تعجب رفتم سمتش... اومد

 م:گفت

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 ... نییپا ایب عیآماده شو سر-

 چرا؟-

 ... گهید ایب-

... دبو دهیشپو ودشیع یاونم لباسا... نییو رفتم پا دمیبود رو پوش دهیکه برام خر ییمانتو عیسر

 گفت:... دیس-و-بگونمو  عیاونور کرد و سر نورینگاه به ا هی دیمنو که د

 ... ومبارک خانوم کوچول دتیع-

 تو هم مبارک. دیع-
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 با تعجب گفتم:... ومدیم سیسوس یبو... میشد نیسوار ماش باهم

 نه؟... ادیم سیبو سوس هانیآ-

 گفتم:... نگفت یزیو چ دیخند

 .هانیآقا آ... یه-

 جان؟-

 اد؟یم سیچرا بو سوس-

 .یفهم یم میرس یاالن م-

از ... میشد ادهیباهم پ... ه داشتنگ یدم پارک... ارهیدر ب یخواد خل و چل باز یباز م حتما

 یاه مبا تعجب به کاراش نگ... میدستمو گرفت و داخل پارک شد... در اورد یصندوق سبد

 گفتم:... کردم

 ه؟یبرنامه ات چ هانیآ-

 گفتک

 شام سال رو با تو بخورم. نیخوام اول یم-

 لب گفتم: ریز

 ... یخودم ی وونهید-

 :گفت

 ؟یگفت یچ-

 .یچیه-
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... دراورد چیاندوساز تو سبد دوتا نوشابه و دو تا ... میروش نشست... انداز انداخت ریچمن ز یرو

 با عشق بهش نگاه کردم و گفتم:... ومدیم سیسوس یبو نیپس به خاطر هم

 .هانیآ یمرس-

ودم کنارش ب یوقت... خوب بود یکنارش همه چ... چقدر خوش بخت بودم... لبخند زد فقط

... میرفت یو گرون نم کیش یرستوران ها... میکرد یل خرج نمپو یلیخ... خوش بخت بودم

 بدون پول.... میشاد بود شهیهم

 گفت: هانیآ

 سورخ کردما. ساشویخودم سوس یراست-

 ... خوردم یممن شامم ن یومدیاگه نم... دستت درد نکنه... چرا خوش مزستا گمیاومم م-

 اخم گفت: با

 خانوم. هیاسبه خودت باشه  شتریحواست ب دیبا... یستیچرا مواظب خودت ن-

 بچه ها سرمو کج کردم و گفتم: مثل

 ... چشم-

در  ...ردو فالسک در او وانیظرف در دار و دوتا ل هیکه تموم شد از تو سبد  چمونیساندو

 یامه اخ ینیریتوش ش... اونم در ظرف رو برداشت... ختمیر ییچا وانایفالسکو باز کردم و تو ل

 دیو دکارم ر یوقت... بودم یخامه ا ینیریعاشق ش... ونه برداشتم و خوردمد هیبا ذوق ... بود

 گفتک

 ؟یدوست دار یخامه ا ینیریتو هم مثل من ش-
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گاهم ن... ودبونده م ینیریش هی... میخورد ینیریرو با ش مونییچا... به نشونه آره تکون دادم سرمو

در  ینیریو شمن نینگاه اونم ب... ه کردمنگا هانیسرمو اوردم باال و به آ... بود ینیریش یفقط رو

 تمردم سبدستمو  عیمنم سر... برد ینیریزد و دستشو به سمت ش یطونیلبخند ش... نوسان بود

رو  ینیریآخرش موفق شدم ش... کردم دستشو پس بزنم یم یدستم سع یکیبا اون ... ینیریش

 یا نهوزمنداریلبخند پ... ماشچشمامو دوختم تو چش... دهنم بردم کیرو نزد ینیریش... بردارم

 االتر وتمو ببرداشت و دس زیخ هانیبزنم آ مینیریبه ش یذت گاز بزرگ-خواستم با ل یم... زدم

 :دمیکش غیج... رو زد رو دماغم کیمحکم ک

 هان؟؟؟؟یآ-

 و گفت: دیخند

 جاااان؟-

... دمیدنکه مونده بود و زدم به لپش و خ یدستمو زدم به خامه ا... خنده ریزد ز دوباره

اک پصورتمون رو  میدیخند یطور که م نیهر دومون هم... در اورد و بهم داد یدستمال

 گفتم:... میکه برگرد میشد نیو سوار ماش میرو جمع کرد لیوسا... میکرد

 ... میآهنگ شاد باحال بذار شاد ش هی هانیآ-

 کردم: شتریآهنگ دستمو بردم و صداشو ب دنیبا شن... رو بلند کرد ظبط

 یحالمون چه عال یچه آب آسمون

 یمرغاب یبرکه و چند تا جوجه  هی

 حتما شهیاز من آره م یخوایم س-و-ب

 نگاه کن تو آسمونم ابرا شکل قلبن خوب
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 پامون شهیم سیآروم خ یایدر تو

 بامون شنیکوچولو که دوس م یها یماه

 شیعشق و حالم قاط شیآت یرو ییچا

 شیباز رهیگیم یکه ه طونیخرگوش ش هی با

 غرق ابره آسمونا

 سبزه برگش درختا

 بغلت گرمه گرمه تو

 برفه سرده رونیاگه ب یحت

 شکر یکه هست نیهم

 شد یهرچ شیبق

 سرنوشتم ونیمد

 تو یاونه هست بخاطر

 از ته دلت یها خنده

 هر دفه بهشت برمونیم

 ایرو موج در مینیشیم

 به اوج ابرا برتمونیم

 روز اول میداد قول

 خلوت یتو ییدوتا

 کوه الوند نهویع میهم مثل کوه باش تپش

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

114 
 

 یچشم ریز هوی میراه عشق یتو

 یه مرغ عشقس-و-ب هی یدیجلو و م یایم

 شیعشق و حالم قاط شیآت یرو ییچا

 شیباز رهیگیم یکه ه طونیخرگوش ش هی با

 یرنگ یها یطوط یحت یدلتنگ گهید ستین

 یقفس ها سنگ ستنیخوبه چون ن حالشون

 ونمه چوب یخوبو بو یحرفا

 درخت دارکوبو س-و-ب یصدا یایم

 منه بله یبغلت جا تو

 لب منه یلبت جا رو

 تو یهست کنمیم فیک

 شویدارم مست دوس

 ستیتر از تو ن مهربون

 ستیتوقع ن نمونیب

 میشینم یهم عاد واسه

 مینیبب یآشت میکنینم قهر

 رنگ عشقه خونمون

 قلبه جنسش سقفش

 مویدیباهم چ واراشوید
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 گرمه عشقش گهید حاال

 یچشم ریز هوی میراه عشق یتو

 یه مرغ عشقس-و-ب یدیجلو و م یایم

 شیعشق و حالم قاط شیآت یرو ییچا

 شیباز رهیگیم یکه هع طونیخرگوش ش هی با

د لپمو وم شآهنگ تم... دیخند یکرد و م یهم بهم نگاه م هانیخوندم و آ یبا آهنگ م یشاد با

 و گفت: دیکش

 ... نیآروم بش طونیش یخرگوش کوچولو -

 من خرگوشم؟-

 اوهوم.-

 حرص گفتم: با

 کنم. یازت دور دیبا... یوزپلنگیتو هم -

 لب گفتم که گفت: ریز یشیا

 ... باشه باشه حرص نخور-

 ز چشمماقطره اشک  هی... شب و روز... شد همش کنارش باشم یکاش م یا... رسوند خونه منو

 شه؟یم ی؟چیاگه بفهمه چ... اگه. ..شدم رهیبه سقف خ... خودمو رو تخت پرت کردم... دیچک

... رونیب میرفت یم سانیو آ هانیچند وقت همش با آ نیتو ا... گذشت یم دیروز از ع پونزده

از  دیبا... گذشت یبود و تند تند پشت سر هم م یخوب یروزا... چند روزش هم رفتند مسافرت

 ادمیچند روز همش  نیتو ا... بودم افتادم دهیکه براش خر یساعت ادی... سر کار میرفت یامروز م
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جعبه ساعت ... نبود شیمنش... رفتم هانیسمت دفتر آ... داخل شرکت شدم... بدم شرفت به یم

بهم دستبند  یدیچون اون ع... ذوق داشتم تا ساعت رو بدم بهش... در اوردم فمیرو از تو ک

 هیشد و در مقابل  یشدم به اتاق م کیمانع نزد یحس هی... هم داشتم یحس بد هیاما ... داد

دستمو بردم سمت ... و لبخند زدم دمیکش یقینفس عم... داد یبه سمت اتاق هولم م ییروین

 دختر: هی یآشنا یصدا... مانعم شد ومدیکه از تو اتاق م ییکه صدا یریدستگ

 که دوستت داشتم. یدونست یتو م هانیآ-

 ... اما من-

 کنه: دایادامه پ هانینذاشت حرف آ دختر

 ... خوام یاما االن من سهممو م... دونم یم-

که  یه دختربا تعجب ب... حرکت درو باز کردم هیفقط تو ... کار کنم یخوام چ یدونستم م ینم

 یصوصخ هانیو با آ مشیدیبود که د یهمون دختر... بود نگاه کردم ستادهیا هانیآ زیم کینزد

م هتر تو  شیاخمش ب... ومدیکالفه مبه نظر ... نگاه کردم هانیاخم کردم و به آ... حرف زد

 زد و گفت: یدختر لبخند... کار کنم یبگم چ یچ دیبا دونستم ینم... رفت

 ست؟ هیسا نیا هانیآ-

 گفت: یعصب هانیآ

 !یلیل-

اومدم  تم وگف یدیلب ببخش ریبمو تر کردم و ز-با زبونم ل... گذاشتم زیم یساعت رو رو بسته

 گفتک سانیآ... نشستم زمیپشت م... یرفتم سمت بخش حسابدار... رونیب

 ده؟یرنگت پر ؟چرایخوب هیسا-
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... دمابشو نداجو... اصال تسلط نداشتم... بود  هانیآ... زنگ خورد میگوش... گفتم یآروم خوبم

 فتگکرد و رو به من  هیبه بق ینگاه... اومد تو هانیبعد در باز شد و آ قهیچند دق

 ... باهاتون صحبت کنم دیخانوم بهشاد؟با رونیب نیایب شهیم-

ر بودم ا مجبوخواست برم ام یدلم نم... ما در گردش بود نینگاهش ب... سانیافتاد به آ نگاهم

... دش نشیاشمسوار ... میاز شرکت خارج شد... از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم... برم

 درو باز کرد و گفت:... ستادمیسر جام ا... خواست سوار شم یدلم نم

 ... سوار شو-

 شد: یکرار متدختره تو ذهنم  یحرفا... نییسرمو انداخته بودم پا... راه افتاد... شدم سوار

 ... خوام یاما االن من سهممو م... من دوستت داشتم-

من به . ..بغض کردم... فقط سهم من بود هانیبود؟نه نه آ هانیسهمشو؟نکنه منظورش آ کدوم

  ...رتشیزم بگخواد ا ینفر اومده م هیحاال ... ش ندم اما حاالراستشو نگفتم که از دست هانیآ

 اشو:و بعد صد دمیشن قشوینفس عم یصدا... وردمیمتوقف شد اما باز سرمو باال ن نیماش

 ؟یسرتو بلند کن یخوا ینم-

 فتکگ... چشماشو رو هم فشار داد و باز کرد... بلند کردمو تو چشماش نگاه کردم سرمو

 تو چشمات اشک جمع شده؟ ؟چرایداالن چرا بغض کر-

 زمزمه کردم: آروم

 که گفت دوستت داره. دمیمن شن-

 بلند گفتک یکم یصدا با

 بلند صحبت کن.-
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 تر گفتم: بلند

 که گفت تو رو دوست داره. دمیمن شن-

 آروم گفت:... کرد دنیشروع به بار اشکام

 .ستین یکن یاون طور که تو فکر م... نکن هیگر... آروم باش-

 ه؟یس چطورپ-

 گم. یبهت م زویبذار به وقتش همه چ... هیبدم سا حیتونم توض یاالن نم-

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

 بهم زنگ بزن. یبد حیتوض یهر وقت خواست-

ومو است جلخو یدلم م... نذاره برم... دنبالم ادیخواست ب یدلم م... شدم ادهیپ نشیماش از

 نکرد .. یحرکت یول... رهیبگ

 دیابونستم د ینم... شهیدادم به ش هیسرمو تک... سوار شدم... تکون دادم یتاکس یابر دستمو

... آب زدم به صورتم... خونه دمیرس... رفتم تو اتاقش یکاش نم... چطور برداشت کنم  قایدق

 چرا؟؟... شد یجور نیچرا ا ایخدا

 سانیآ... رفتم یکار نم دو روز سر نیتو ا یحت... گذشت و زنگ نزد یدو روز م... زنگ نزد هانیآ

اون دختر و  نیشد ب یداشت باور م... شده بودم دینا ام گهی. دبار زنگ زد اما جواب ندادم. هی

از ... خسته شدم از تو خونه نشستن... بلند شدم حاضر شدم... عصر بود... هست یزیچ هی هانیآ

با ... برگشتم... ادیسرم مپشت  یکیحس کردم ... زدم یرو قدم م ادهیتو پ... اومدم رونیبخونه 

... دو روز مثل دو سال بود نیاما ا... دمشید یبعد دو روز م... رو بهم دادن ایانگار دن دنشید

 گفتم:... نشون ندم مویکردم شاد یسع
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 ؟یکرد یم بیمنو تق هانیآ-

 گفت : خونسرد

 ... زدم ینه قدم م-

 گفت: بکشم که نذاشت و رونیخواستم دستمو از دستش ب... دستمو گرفت... ستادیا کنارم

 ایب یبد حیتوض یهر وقت خواست ینگفت... زنگ بزن یبد حیتوض یهر وقت خواست یگفت-

 ... یپس االن حق اعتراض ندار... شمیپ

 یانگار م ...محکم تر دستشو گرفتم... گرمشو دوست داشتم یدستا... میبه قدم زدن کرد شروع

ادت عمن ... درست شه یخواستم همه چ یم... میخواستم حرف بزن یم... فرار کنه دمیترس

 ... روز صداشو نشنوم هینداشتم 

 گفتم: آروم

 هان؟یآ-

 جانم؟-

 م؟یحرف بزن شهیم-

 م؟یکن یکار م یچ میاالن دار-

ه زش کردپس با... بودم دستش بود دهیکه براش خر یساعت... دستش افتاد یکیبه اون  نگاهم

 گفتمک... بود

 خوشت اومد؟-

 دنبال کرد و گفت: نگاهمو

 .یمرس... آره-
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 ... میراجب اون روز حرف بزن دیبا-

 گفت:... مینشست یفلز مکتیروز ن... میشد یپارک داخل

 خوب؟-

 من من گفتم: با

که  دو روز نیاراستش تو ... داشته باشم یچه برداشت دیدونستم با یاون روز من نم... خوب-

 ... یمنتظر شدم و زنگ نزد

 نرویتش بو از دسدستم... به روبه رو نگاه کردم... انگار تو فکر بود... انداختمبهش  ینگاه مین

... ودمرفته بدستشو محکم گ شیپ قهیتا دو دق... کردم یکارو م نیدونستم چرا ا ینم... دمیکش

 ادامه دادم:

 ... شد یم شتریدو روز هر لحظه شکم بهت ب نیتو ا-

 گفت: یناور با

 ؟یچ-

 گفت:... ستادیبلند شد و اومد رو به روم ا... نییانداختم پا سرمو

 ؟یتو بهم شک دار-

 گفتم: آروم

 ... اوهوم-

 گفت:... دیتو موهاش کش یدست کالفه

با هم شرکت رو اداره ... خوب بود یهمه چ... اونه یدرصد سهام شرکت برا 30... کمهیشر یلیل-

 ... من یاف کرد ولکم کم اعتر... بهم داره ییاحساس ها هی دمیکه فهم میکرد یم
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 کرد و گفت: نگاهم

 ... بهش نداشتم یاحساس چیحاضرم قسم بخورم ه-

 و ادامه: دیکش یقیعم نفس

گرفتم  میصمت نکهیتا ا... دور و برش باشم یلیدوست نداشتم خ... کردم یم یازش دور-

چند  ره... به دونستنش نداشتم یعالقه ا... دونم کجا رفت ینم... زد بشیسهامشو بخرم که غ

 ... زد یبه شرکت م یبرادرش سر کباریوقت 

 ...ودمبهش شک کرده ب لیدل یگفتم؟من ب یم یچ... منم بهش نگاه کردم... نگاه کرد بهم

 کالفه گفت:... شد یدوباره اشکام جار

 ؟یکن یم هیگر یدفعه برا چ نیا-

 گفتمک هیگر با

 ؟یبخش یمنو م... دیببخش-

 پاک کرد و گفت: اشکامو

 ا از دستت دلخورم.آره ام-

 ؟یکار کنم دلخور نباش یچ-

 فکر کرد و گفت: یکم

 ... شیو دوم یخوشمزه درست درست کن یروز برام غذا هیکه  نهیا شیاول... دوتا کار-

-بلپشو  عیمنم سر... یچ یعنی نیدونستم ا یم... دیس-و-بلپمو  عینگاهم کرد و سر طونیش

بلند ... خواست انگشتمو بکنم تو چالش یدلم م... ددوباره لپش چال ش... دیخند... کردم س-و

... ادیمغازه صبر کردم تا ب رونیب... شد یراه وارد مغازه ا یتو... میمنم بلند شدم که برگرد... شد
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 نیا... میکرد یم یرو ادهیوقتا هم با هم پ شتریب... کردم یم یرو ادهیپ میبود همکه با یاز وقت

 یدستش دوتا بستن، اومد رونیاز مغازه که ب... ت داشتمزود گذر رو دوس نیریش یحس ها

 گفت:... دمید

 .میکرد یآشت نکهیبه خاطر ا دمیخر... دلم خواست هویمن -

مثل  ...دمگرفته بو ادیازش  زهارویچ یلیخ... ها رو گرفتم و ازش تشکر کردم یاز بستن یکی

 ... گهید یزایچ یلیو خ... دنیبخش... مهربون بودن

ودن بغرور داد که م ادیبهم  هانیآ... موندم یم هیشد همون سا ینم میوارد زندگ هانیآ اگه

 خواست بره که گفتم: یم میدیدم خونه که رس... اما به اندازه... خوبه

 خوشمزه درست کنم؟ یغذا هیبرات  یمگه نگفت-

 زد و گفت: یخسته ا لبخند

 هم من. یهم تو خسته ا... االن نه-

 گهید ایب. ..ستمینه من خسته ن-

 که یوقت از... با لبخند ازم تشکر کرد... براش شربت آلبالو بردم... ادیشد که ب یزور راض به

 ... تو خونم شربت آلبالو داشتم شهیبودم شربت آلبالو دوست داره هم دهیفهم

تو  از... باز شه خشیمشغول عوض کردن کانال ها شد و منم مرغ رو دراوردم تا  هانیآ

دادم  تکون سرمو... بشه که اون مرد خونه باشه و منم یکاش روز... ش نگاه کردمآشپزخونه به

ون وقت اتاهلم هنوز بهش نگفتم که م... به خودم زدم یپوزخند... امیب رونیافکار ب نیتا از ا

 کنم؟!؟ یم یپرداز ایرو باهاشدرمورد ازدواج 
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ونه شرو  چونشو گذاشت... شد کردم که دستاش دور کمرم حلقه یسرخ م ازیرو همراه با پ مرغ

 یم تیرعا هر دو حد و مرزا رو... عشق پاکمون بودم نیعاشق ا... ومدیقلقلکم م کمی... ام

 تو همون حالت گفت:... میکرد

 ؟یگرفت ادی یرو از ک یآشپز-

 ... اگه مامانم بود... معلم داشتم-

 ادی رو یشپزاشون آخترا از ماماند هیبق... نداده ناراحت شدم ادیرو بهم  یمامانم آشپز نکهیا از

 ... اما من... گرفتن یم

 گفت: مونیپش هانیآ

 .دیناراحتت کردم؟ببخش-

 گفتم:... کردم لبخند بزنم یسع

 .ستیمهم ن-

 گفت: آروم

 ه؟یسا-

 بله؟-

 ؟ید یبهم م یقول هی-

 برگشتم سمتش و گفتم: کنجکاو

 ؟یچه قول-

... گم بهت ینگم اما دروغ نم دیشا... گم یوقت بهت دروغ نم چیمن ه... بهم شک نکن گهید-

 ؟ید یقول م
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 دم. یچشم قول م-

 نیا خواستم ینم.. .کمتر و کمتر ...فاصله صورتشو باهام کمتر کرد... دمیس-و-بگونشو  عیسر

 عقب و گفتم: دمیسرمو کش... دفعه هم سرکارم بذاره

 ... مزاحم کار من نشو رونیبرو از آشپز خونه ب-

رست شغول دمنم م... رونیو از آشپز خونه رفت ب ختیدستش بهم ر هیموهامو با ... زد یلبخند

 ... کردن شامم شدم

ده وابش برخو مبل ر هانیآ... ییرایرفتم تو پذ... گازو کم کردم ریز... کارم تموم شده بود بایتقر

... ونمچ ریز دستمو زدم... کنار مبل نشستم نیزم یرو... اومد گفته بود خسته ست ادمی... بود

 ... رشیازم نگ... ایخدا... کردم ینگاهش م

دستمو  ...مکن دارشیب ومدیآماده بود اما دلم نم گهیشام د... دمیپتو اوردم و روش کش براش

 و صداش کردم: دمیدستش کش یآروم رو

 .میشو شام بخور داریب... هانیآ-

 با لبخند گفتم:... پلک زد و چشماشو باز کرد یکم

 ... بشورپاشو صورتتو -

 مرتب یچهمه ... گذاشتم زیم یظرف غذا رو رو... شد و رفت تا دست و صورتشو بشوره  بلند

 ... غذا چشماش برق زد زیم دنیبا د... دست و صورتشو خشک کرد... بود

 ... دستتون درد نکنه-

 منم نشستم و گفتم:... نشست زیم پشت

 کنم. یخواهش م-
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 :دمیپرس... رهیدم ذهنش درگکر یحس م... میغذا خوردن شد مشغول

 شده؟ یزیچ-

 ... نه-

 ؟یپس چرا تو فکر-

 ... کنم کاریرو چ یلیکنم ل یفکر م نیبه ا-

 اد؟یاز من بر م یکمک-

 زد و گفت: یلبخند

 ... ینه خانوم-

 ... میغذامون رو تو سکوت خورد هیبق

، اشتمباهاش دکه از ظرف شستن  یشستن ظرفا خواست کمکم کنه اما به خاطر تجربه ا موقع

 ... مخالفت کردم

م آروم آرو... نشستم ششیگذاشتم و رفتم پ ینیو شکالت رو تو س ییشستن ظرف چا بعد

 یتدس... شد به موهام رهیخ... که تموم شد تشکر کرد شییچا... کرد شییشروع به خوردن چا

 و گفتم: دمیبه موهام کش

 ؟یکن ینگاه م یشده؟چرا اونجور یزیچ-

 :گفت

 ؟یارینتو بشو شهیم-

 تعجب گفتم: با

 کار؟ یچ یخوا یمنو م یشونه  -
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 ... حاال اریتو ب-

منتظر  ...تمبراش بردم و خودمم کنارش نشس... تو اتاقم و شونمو از رو دراور برداشتم رفتم

 کردم که گفت: ینگاهش م

 .نیبش نجایا ایب-

 با تعجب گفتم:... خودش اشاره کرد یپا یجلو نیبه زم و

 ؟نمیکجا بش-

 .نیبش نجایا ایگفتم ب... بابا یا-

 

ن ردنشوکش موهامو باز کرد و شروع به شونه ک... که گفت رو کردم و همونجا نشستم یکار

 ... آرامش خودمو غرق کردم نیا یچشمامو بستم و تو... بام-لبخند نشست رو ل... کرد

 ...ستبشو با کش ته... بافت ییکرد و سه تا کشونیسه ت، شونه کردن موهام تموم شد یوقت

 گفت:

 ... خوشگله یلیموهات خ-

 گفتم: مغرور

 دونم. یم-

 گفتم:... رو مبل نشستم و با لبخند به لبخندش نگاه کردم دوباره

 .یمرس-

 بابته؟-

 ... یهمه چ-
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کردم  یکه م ییهر خطا نکهیبه خاطر ا... کنارم بود شهیهم نکهیبه خاطر ا... ممنون بودم ازش

 ... دیبخش یمنو م

ا و ب دمیراز کشرفت رو مبل د یوقت... خواست بمونه یاما من دلم م... بعد بلند شد که بره کمی

 دمیچراغ روشن خواب

**** 

 هانیآ ادیشد  یباعث م نیهم... روزا کارم شده بود رفتن به پارک و نگاه کردن بچه ها نیا

 ... لمونیدل یب یخنده ها ادی... حاتمونیتفر ادی... وفتمیب

 جواب دادم:... صبا بود... اومدم رونیخودم ب یزنگ خورد از حال و هوا که میگوش

 سالم.-

 :گفت

 خبر خوب برات دارم. هی؟یسالم خوب-

 ؟یچه خبر-

 کرده. دایاز دوستام برات کار پ یکی-

 گفتم: یخوشحال با

 واقعا؟کدوم دوستت؟-

 من من گفت: با

 .یشناسیتو نم... زهیامم چ-

 برم؟ ی. کیباش مرس-

 .میریدنبالت باهم م امیهر وقت مشخص شد خودم م... زمانش مشخص نشدههنوز -
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 گفتم:... گهیرو بهم نم یزیچ هیکردم  یم حس

 ؟یهست که نگفته باش یزیچ-

 ؟یزیچه چ... نه-

 بازم ازت ممنونم.... باشه-

 نکردم. یمن که کار... کنم یخواهش م-

 خدافظ.-

 خدافظ.-

 ... خرجم رو درارم دیدونستم چطور با یموگرنه ن... شده بود دایخوب کار پ چه

**** 

 ..میدشکردم از شرکت خارج  یصحبت م سانیطورکه با آ نیهم... تموم شده بود یادار وقت

 برگشتم: ییم در با صداد

 جون؟ هیسا-

 کرد.گفتم: یبا اون لبخند حرص درارش نگاهم م... یلیتعجب برگشتم سمت ل با

 بله؟-

 :گفت

ناسم و ش یشرکت هم تو رو م نیتو ا... خراب شده نمیامروز ماش ؟آخهیمنو برسون شهیم-

 ... جونو سانیآ

 ... کرد و رفت یگفت و از من خدافظ یشیلب ا ریز سانیآ

 رو بهش گفتم:... منتظر شدم آدرس رو بگه اما نگفت... راه افتادم... میشد نیماش سوار
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 کجا برم؟-

 ... میخوام حرف بزن یم... شاپ یبرو کاف شهیاگه م-

 رو بغل نگه داشتم و رو بهش گفتم: نیماش

 وقت من گرفته نشه. نیجا بگ نیهست هم یرف. حخانوم من وقت ندارم نینیبب-

 :گفت

 ... باشه-

 برگشت سمتم: کامل

 ؟یشناس یرو م هانیچند وقته آ-

 :گفتم

 داره؟ یچه ربط... سال هی کینزد-

تش به دس ینتو یفکر نکن م... شناسمیرو م هانیاز تو آ شتریمن ب... خانوم کوچولو نیبب-

 کنم. یبدست اوردنش تالش م یمنم برا... یاریب

 زدم گفتم: یپوزخند... برگردوندم و به جلو نگاه کردم رومو

 حرفات تموم شد؟... شیشناسیم شتریکه ب نیآفر-

 گفت:... یمغرور و از خودراض ی هیاالن شده بودم همون سا... تعجب نگاهم کرد با

 ؟یه چ. کتموم شد-

 یخوا یحاال هر چقدر م... هریرو از من بگ هانیتونه آ ینم یکس نیبب... حاال شما گوش کن-

 تالش کن.

 گفتم:... حرص نگاهم کرد با
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 ... شو ادهیپ یندار یکار... منم تموم شد یحرفا-

ز او ر هانیآ یسکذاشتم  ینم... منم پامو گاز گذاشتم و رفتم خونه... دیشد و درو بهم کوب ادهیپ

 ... کس چیه... رهیمن بگ

 ...کرد یم یکم محل هانیاما آ هانیبه آ دیچسب یمدت همش م نیتو ا یلیل... خرداد بود اواخر

 ینم یخاص یجا... رونیب میبر هانیو آ سانیامروز قرار بود با آ... خوردم یمنم حرص م

 ... پارک میبر میخواست یم... میبر میخواست

جلو  ...نییکه زنگ خورد رفتم پا میگوش... رفت یم یوا رو به گرمه... دمیپوش یخنک یمانتو

 زد و گفت: یسوت سانیآ... نشستم

 ... یزد یپیچه ت-

 گفت: سانیرو به آ هانیآ... هر دو جواب دادن... دوتاشون سالم کردم به

 ... پهیخوشت شهیخانوم من هم-

 ..نهین بشبامو-باعث شد خنده رو ل نیرو دراورد و ا هانیآ یادا سانیآ

روزش  ...میاومد دیبود که روز اول ع یهمون پارک... میداخل پارک شد... رو پارک کرد نیماش

 و گفت: دیدستمو کش سانیآ... میپارک نشست یها مکتین یرو... قشنگ تر بود

 .یتاب باز میبر ایب-

 تعجب گفتم: با

 بچه هاست. ؟مالیگیم یچ-

 پاشوووو... گهید میما هم بچه ا-

 گفت: هانیآ... بلندم کرد زور به
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 ... میبخرم بخور یزیچ هیرم  یمن م-

 یول... غشلو یلیخلوت بود نه خ یلیپارک نه خ... به سمت مغازه ها رفت و ما هم سوار تاب اون

 سانیآ میخورد یطور که تاب م نیهم... کردن یکه اونجا بودن باتعجب به ما نگاه م ییکسا

 گفت:

 ه؟یسا-

 بله؟-

 ست؟یموز ناون مرده مر-

با . ..و شدمو به ربا طاها ر، تا برگشتم... برگشتم تا نگاه کنم... دستش به پشتمون اشاره کرد با

... دز یوزلبخند مرم دینگاهمو د یوقت... کرد یکار م یچ نجایا نیا... کردم یتعجب نگاه م

 :دمیرو شن سانیآ یصدا

 ست؟یمرموز ن-

 کردم و گفتم: اخم

 ... زنه یآره مشکوک م-

. ..ا بودمسمت  طاها هنوز نگاهش... میها نشست مکتین یرو میو رفت میاومد نییهم از تاب پا با

... دون داهم. بدستش نوشمک بود.... اومد سمتمون هانیآ... وفتهیکردم نگاهم بهش ن یم یسع

 بالفاصله گفت: سانیآ

 .زنهیمشکوک م یلیمردست خ هیاونجا  نیبب-

 ... ودهمه بدنمو ترس گرفته ب... تونستم سرمو برگردونم ینم... سرشو برگردوند هانیآ

 کنه. یکه طاها کار دمیترس یم
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 ... ون سمتبا استرس برگشتم به هم... اخم کرده بود... هنوز نگاهش به اون سمت بود هانیآ

ت به صور یگاهن... کرد یبا اخم نگاهش م هانیاما آ... دوخته برد یا گهید ینگاهشو به جا طاها

 رس من دوخت و گفت:پر است

 ست؟یچهره اش آشنا ن کمی هیسا-

 گفتم:... دیلرز یدستام م نکهیبا ا... کردم خونسرد باشم یسع

 .ستیه نظرم آشنا ن. بنه-

... دتشیونم دکه دم خ ادین ادشیکردم  یخدا خدا م... تو فکر بود هانیآ... مینشست مکتین یرو

که  سانیآ...  منم تو فکر بودم... رش غرق بودتو افکا هانیکرد اما آ یم یباهامون شوخ سانیآ

 ... میما هم قبول کرد... میگفت بر دیحال و روزمون رو د

 با استرس جواب دادم:... طاها بود... زنگ خورد میگوش دمیبه خونه رس یوقت

 ؟یکارم دار یچ-

 صداش اومد:... چشمام رو بستم که آروم باشم... ومدیخندش م یصدا

 ؟آره یبود دهیترس-

 گفت:.. .بود کرده بمونیپس تعق... دم خونه پارک بود نیاش. مدم پنجره رفتم.... ندادم یجواب

 تونم خرابش کنم. یم... منه یتو دستا تیزندگ-

 ..دیلرز یدستام م... دمیترس

 گفتم: یلرزون یصدا با

 ؟یکن ینم یتو کار-

 ؟یدون یاز کجا م-
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 داد: دامهااونم ... ازش خوردم تا اروم شم ختمیسمت آشپزخونه رفتم و از اب سردکن اب ر به

 ... فقط منتظر باش-

 یم وفتهیب که قرار بود یاز اتفاقات... نییداد و سر خوردم پا هیتک خچالیبه ... کرد قطع

 ... دمیترس

**** 

 از آهنگ مورد عالقم کردم: یشروع به نوشتن قسمت... شعرم رو باز کردم دفتر

 ... آه... یتو تار و پود مرا بلد... آه ...یابد یبه شب دمیبا تو رس"

 ... که عاشقانه سر شد یتمام خاطرات... ادمیرود ز  ینم

 ... شناسم ینم ینگاهت آسمان هیبه جز آب من

 ... هراسم یتو م یاز نفس ب یتو سرگرم روزگار تا

 و نوشتم... دمیکش یقیعم نفس

 یرانیو انیپا یینه تو ای یمرا باور کن-

 ".یدان یکه م یاز آن عهد یزادآ نانهیغمگ چه

نه سر فقط خاطرات گذشته که عاشقا... فقط بغض بود... اشکم خشک شده بود یچشمه  گهید

 ... شد

**** 

 یزندگ... فراموشش کرده بودم یحت گهید... از طاها نبود یدوماه اثر نیتو ا... گذشت یماه م دو

و  یبا شلوار ل دمیپوش دمویسف ینخ یمانتو ...رونیب میبر ادیب هانیامروز قرار بود آ... خوب بود
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ذوق و شوق  یدنبالم کل ومدیم یهنوز وقت... نییرفتم پا عیزنگ زد سر یوقت... یشال آب

 برتم. یمتفاوت م یدونستم جاها یم... داشتم

 با شوق گفتم:... شدم نیماش سوار

 م؟یر یمروز کجا ما سالم.-

 ... آشنا یجا هی... سالم-

. ..ه بودتاز یدوتوش گر... مشما بهم داد هی... میریاصرار کردم نگفت کجا م یچهر ... افتاد راه

 ت:با اعتراض گف... پوست کندم و خوردم شویکیگفتم و  یآخ جون... عاشق گردو بودم

 ؟یپس من چ-

 خودت پوست بکن بخور.-

 کنم. یم یدارم رانندگ-

 :مبا ذوق گفت.. .اومد ادمیباالخره  ...فکر کردم یکم... چقدر آشنا بود... به جاده کردم ینگاه

 .دمیفهم دمیفهم-

 ؟یدیفهم ویچ-

 .میدرست کرد یهمونجا که آدم برف میریم میدار

 و گفت: دیخند

 من گردو پوست بکن. یحاال برا .نیآفر-

 گفتم:... خورد... بهش دادم... کندم یبرداشتم و با عشق پوستشو م گهیگردو د هی

 گردو تازه دوست دارم. یلیمن خ-

 منم دوست دارم.-
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 و گفتم: دمیخند

 .میچقدر تفاهم دار-

 م:و گفت دمیکش یاز خوشحال یاروم غیج... همه جا سبز بود گهیاالن د... میدیرس... دیخند

 ... چقدر قشنگ تر شده نجایا یواااا-

 آره.-

ج کورتمو ص... هم بود سرامون کنار... دیاومد مخالف من دراز کش... دمیچمنا دراز کش یرو

 یو مشق رو چشماش ع. تاونم سرشو برگردوند و نگاهم کرد... رخش نگاه کردم میکردم و به ن

ون او بدون تونستم خودم ینم یمن حت... بره دمیترس یم... ترس دوباره اومد سراغم... دمید

نم م. ..نگران بلند شد و نشست... از فکر نبودنش تو چشمام اشک جمع شد... تصور کنم

 گفت:... نشستم

 ؟یکن یم هیشده؟چرا گر یچ-

 گفتم:... کردم لبخند بزنم یسع

 کنم. ینم هینه گر-

فکر  ینم به چدو ینم... تو فکر بود... سکوت رو دوست نداشتم نیا... سکوت بود... مینشست کمی

 باالخره گفت:... کرد یم

 ه؟یسا-

 بله؟-

 فت:گ... شتونستم بفهمم یبود نم یهر چ... بود یچ قایدونم تو نگاهش دق ینم... کرد نگام

 ؟ینگفت یتو که بهم دروغ-
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 گفتم: نانیاطم با

 نه.-

 :دیپرس باز

 ؟یرو که پنهون نکرد یزیچ-

. ..م کنهم ترکترس یخواستم بهش بگم م یم... رفتم یور م یچوب کهیبا ت... نییانداختم پا سرمو

 گفت: دید مویسکوت طوالن یوقت... وقت منو نبخشه چیترسم ه یم

 نداشت؟ یسوالم جواب-

 فتم وگ یاخ... تو ناخنم احساس کردم یتا خواستم حرف بزنم سوزش بد... بلند کردم سرمو

خم او با  دستمو گرفت هانیآ... ومدیازش خون م... ناخنم ریچوب رفته بود ز... نگاهش کردم

 گفت:

 ؟یبچه ا ؟مگهیستیچرا مواظب ن-

 لب گفتم: ریز

 ... دیببخش ...هانیآ دیببخش-

 نگاهم کرد و گفت:... داشتم دارمونید نیبه ا یحس بد... شد یدوباره جار اشکام

 سوزه؟یم یلیخ-

 نه تکون دادم. یبه دو طرف به نشونه  سرمو

 :گفت

 ؟یکن یم هیپس چرا گر-
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از تو .. .میرفت نیه سمت ماش. بمنم بلند شدم.... دستمو گرفت... بلند شد... نگفتم یزیچ

 :گفت... ناخنمو شست و شو داد و بست... شو در اورد هیاول یکمک ها ی صندوق جعبه

 .میبهتره برگرد-

ت تا خواس یدلم م... میخواست به خونه نرس یدلم م یاروم شده بودم ول... میشد نیماش سوار

 جواب داد:... شد سمتش دهیگاهم کش. نزنگ خورد. لشیموبا... بمونم ششیابد پ

 بله؟-

 گفت که به من نگاه کرد و با اخم گفت: یط بود و چپشت خ یدونم ک ینم

 آره.-

 به حرفاش گوش کردم:... شده بودم کنجکاو

 داره؟ یبه شما ربط-

 خدافظ.-

 ... که کرد هنوز اخم داشت قطع

 به آهنگ گوش دادم:... رو از خودم دور کنم یکردم افکار منف یسع

 یابد یبه شب دمیتو بدون رس با

 یبلدتو کوچه کوچه مرا  آه

 شناسمینم ینگاهت آسمان یبه جز آب من

 هراسم یتو م یاز نفس ب یتو سرگرم روزگار تا

 شو عاشقانه تنها دهید میشو از قاب لحظه ها رد

 سوز سرما زیاما جاده لبر تیبه سو رهسپارم
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 یرانیمرا نم ینکن ای یباور کن مرا

 یآزاد زانهیغم انگ چقدر

 یدان یکه م یآن عهد از

 یابد یبه شب دمیستو بدون ر با

 یتو تار و پو مرا بلد آه

 یتمام خاطرات ادمیز  رودینم

 عاشقانه صف شد که

 شناسمینم ینگاهت آسمان یبه جز آب من

 هراسم یتو م یاز نفس ب یتو سرگرم روزگار تا

 شو عاشقانه تنها دهید میشو از قاب لحظه ها رد

 سوز سرما زیاما جاده لبر تیبه سو رهسپارم

 یرانیمرا نم ینکن ای ینباور ک مرا

 یآزاد زانهیغم انگ چقدر

 یدان یکه م یآن عهد از

 .گفتم:دمیبه سمتش چرخ میدیخونه که رس دم

 ممنون.... بود یامروز روز خوب-

 ... کنم یخواهش م-

 گفتم: عیسر... به طاها دمیرس... نگاهشو دنبال کردم که... به من نبود نگاهش

 خدافظ-
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 که گفت: 

 .امیصبر کن منم م-

 تعجب و استرس گفتم: با

 کجا؟-

 .گهیخونت د-

 باش.-

به طاها که . ..کرده بود خیدستام ... میشد ادهیبا هم پ... نکنه یکردم طاها کار یخدا م خدا

ردم ک یس مبا چشمام بهش التما... با استرس به طاها نگاه کردم... صبر کرد هانیآ میدیرس

 گفت: هانیآ... نکنه یکار

 ن؟یکن یکار م یچ نجاینم بپرسم شما اتو یم دیببخش-

 ابروشو باال انداخت و گفت: هی طاها

 .سادمیدم در خونه ام وا-

 گفت: هانی. انییانداختم پا سرمو

 خونه ات؟-

 گفتم: عیسر

 .مهیهمسا شونیا... آره -

 ادامه دادم:... هنوز اخم داشت هانیآ... نگفت یزیزد و چ یپوزخند طاها

 .گهید میبر ایب هانیآ-
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... دکوبون یمبه کف آسانسور  یپاشو عصب... اخم داشت... میسوار آسانسور شد... اومد همراهم

 هیکت... تمرو بسد... رفتم تو اتاق تا لباسمو عوض کنم عیسر... میدرو باز کردم و داخل خونه شد

 ینم.. .ومدیماراده  یاشکام ب... نشستم نیو سر خوردم رو زم دمیکش یقینفس عم... دادم به در

 فتم:اشکامو پاک کردم و آروم گ... به در خورد یتقه ا... نداشتم یحس خوب رادونم چ

 بله؟-

 فعال خدافظ.... برم دیسابه من با-

 نجرهپدم ... اومدم رونیبسته شدن در که اومد از اتاق ب یدا. صلب گفتم ریز یخداحافظ

 ... شد نشیاز ساختمون خارج شد و سوار ماش... سادمیوا

... خورد زنگ میبودم کهگوش یمشغول آشپز... گذشت یدو روز از اون روز م... ه بودشنب پنج

 جواب دادم:

 بله؟-

 معرفت. یسالم خانوم ب-

 صبا؟ یسالم خوب-

 دلخور صبا اومد: یصدا

 !ایرینگ یوقت خبر هی-

 ؟یبرگشت ی. ککنم دایبه خدا نتونستم شمارتو پ-

 ... نمتیپارک بب ایب... روزید-

 ... غذا درست کردم... جانیا ایتو ب-

 ... امیاالن م... باش-
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 ...کرد یلتنگداومد بغلم کرد ابراز  یوقت... خونه رو جمع و جور کردم عیکه قطع کرد سر یوقت

 هانیمت آسبحث رو به ... نسکافه درست کردم و براش اوردم... میناهار رو در کنار هم خورد

 کشوندم:

 ؟یبپرس مونیدرمورد شرط بند یخوا ینم... یراست-

 گفت: مشتاقانه

 شد؟ یچ... یگیآره راست م-

 من شرط رو بردم.-

 تعجب گفت: با

 .یگیدروغ م-

 .گمیراست م-

 هم بگم. یبه ال دیبا-

 تعجب گفتم با

 دونه؟ یم یمگه ال-

 .شهیباورم نم یول... بهش گفتم دیآره از دهنم پر-

بهم  انهیز آاومد امرو ادمیت تازه رف یوقت... نشونه بهش ثابت کردم من شرط رو بردم یکل با

 ... زنگ نزده

**** 

 من و هر چه در من نهان بود از"

 ، یدیره یم، یدیرم یم
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 راه نیدر ا یآمد که روز ادمی

 شیخو یمرا در پ بایشک نا

 یدیکش یم، یدیکش یم

 بار نیآخر، بار نیآخر

 دارید یلحظه  نیآخر

 جهان را دمیبسر پوچ د سر

 ردمو من گوش ک دینال باد

 "خزان را یخش برگ ها خش

 ...که یقرار نیآخر... قرارمون نیآخر... اومد ادمی

**** 

آماده . ..بود یجور هیرفتاراش ... قبول کردم... رونیب میخواسته بود که بر هانیآ... بود جمعه

 جواب دادم:... زنگ زد... شدم

 بله؟-

 ... پارک ایب... دنبالت مایتونم ب ینم... اومده شیبرام پ یمشکل هیسا دیببخش سالم.-

 .ستین یباش مشکل-

 داد کردم و گفتم: یبه ساعت که سه رو نشون م ینگاه

 ام؟یساعت چند ب-

 شش.-

 فعال خدافظ. باش.-
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 خدافظ.-

اهم بوباره خوشحال بودم که د... میکرد یهفته بود که کمتر صحبت م هی... نشستم یصندل یرو

ه اها نگاط یبا تعجب به شماره ... زنگ خورد میوشگ... اما دل شوره داشتم... رونیب میریم

 جواب دادم:... کردم

 بله؟-

 .نمتیخوام بب یم-

 سه ساعت وقت داشتم.گفتم:... نهیخواست منو بب یم یچ یدونستم برا ینم

 جا؟. کباش-

باز  رش که. دبود. یشاپ سنت یکاف... شاپ یخودمو رسوندم به کاف... شاپ رو داد یکاف آدرس

که  شستمن یم یطور ییجاها نیهمچ ومدمیهر وقت با صبا م... داد یصدا م یه اشد زنگول یم

ه در م پشت بر شدمجبو... اما طاها رو به در نشسته بود ادیم یک نمیداشته باشم تا بب دیبه در د

 ... نمیبش

 سالم.-

 ... اجبار سالم کردم به

 ؟یخور یم یچ-

 آب.-

 جواب دادم:... بود انهیآ... زنگ خورد میگوش... تا آب خواست دو

 بله؟-

 ؟ییکجا-
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 جواب دادم:... خونسرد بود صداش

 همون پارک. امیاعت شش م. سشاپ یاز دوستام اومدم کاف یکیبا -

 دافظ.. خباشه-

 رو به طاها گفتم:... کنم قطع کرد یکه خداحافظ نیاز ا قبل

 .شنومیخوب م-

 د.طاها بلند ش یصدا... صدا رو دوست داشتم نیا... زنگوله اومد یصدا... کرد سکوت

 ... میدونم که به زور ازدواج کرد یم-

 ادامه داد:... کرد سکوت

اهم بروز که  هی... اشتمددوستش  یلیخ... نویم... بهت نداشتم یاحساس یعن. یدوستت نداشتم-

 گفت نویبه م بعد... تونست بهم گفت یهر چ نویجلو م... دتمیپارک که بابا د میرفت یم میداشت

 ... رفت نویم... رونیبره ب میدگاز زن

 گفتم:... کرد سکوت

 رفت به من چه؟ نویخوب م-

 ... ن پسرهتو با او نمیتونستم بب یم. نمن عشقم رو از دست دادم-

 گفتم: تیعصبان با

 .هانی. ااسم داره-

 کمی ...ختمیاب ر وانیاب رو باز کردم و تو ل یبطر... اب هامون رو اوردن... باال انداخت ابروشو

 گفت:... ازش خوردم
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 نیبوده سر ا یفقط شرط بند انتونیکردم جر یفکر م... یکردم دوستش داشته باش یفکر نم-

 ... یرو به خودت جذب کن هانیکه آ

که  انهیه آب... برگشتم... دمیاز پشتم شن یافتادن صندل یصدا... کردم یتعجب بهش نگاه م با

ه رو نگا مه ماه... افتاده بود ید بلند شدنش صندلبه خاطر تن... بود نگاه کردم سادهیوا یعصب

ر مون طوه... بلند شدم و دنبالش راه افتادم... به سمت در رفت یعصب هانیآ... کردند یم

 :دمکر یصداش م

 سایوا... سایوا هانیآ-

تشو و دس دمیشه که بهش رس نیخواست سوار ماش... رفت نشیرد شد و سمت ماش ابونیخ از

 گرفتم.

 ه حرفام گوش کن.ب هانیآ-

 .دمیها رو شن یدنیشن-

 ... یکنیزود قضاوت م یدار هانیآ-

 رو که باز کرده بود بست و گفت: نیماش در

 .یبرد یذت م-ل یلیبا من خ یاز باز احمق بودم نه؟ یلیخ-

 ادامه داد: ادیفر با

 نه؟-

 زد و گفت: یپوزخند... کردن یپشت سر هم سقوط م اشکام

 .یگفت که متاهل... گفت یلیل... شهیباورم نم گهید نکن چون هیگر یجور نیا-

 با همون پوزخند گفت:... تعجب نگاهش کردم با
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 ... یلیخ... اما من باور نکردم-

 یورم نمنوز باه... بزنم یتونستم حرف ینم... شد و با سرعت رفت نیسوار ماش... برگردوند روشو

م نگاه وبود  سادهیشاپ وا یدر کاف نگاهم رفت سمت طاها که دم... تموم شد یهمه چ... شد

 یدم توودم اومخبه ... رفتم یفقط م... رم یدونستم کجا م ینم... هدف راه افتادم یب... کرد یم

طرات و خا ختندیر یاشکام قطره قطره م... میاومد دیکه شب اول ع یهمون پارک... پارک بودم

... مکرد یم هیبه حال خودم گر... پارک نشستم یتو... شدن یتو ذهنم مرور م قهیبه دق قهیدق

اال ح، دمکر یتصور نم هانیکه خودمو بدون آ یمن... سرم اومده بود دمیترس یکه م یزیاز چ

 ... بودم هانیبدون آ

**** 

 واصرار صبا ر. ..گفت یکه م یبه همون شرکت میقرار بود امروز با صبا بر... شدم داریزود ب صبح

 ازیکار ن نیه اب... مانتو هامو بپوشم نیاز بهتر یکیکردم  یسع ...دونستم یتنها نرفتم نم یبرا

 نییاصبا زنگ زد و گفت پ... سرم کردم دیشال سف... دمیپوش مویمشک یمانتو... داشتم

 ... صبا شدم نیو سوار ماش نییرفتم پا عیسر... منتظرمه

 ؟یسالم خوب-

 دادم: جواب

 .یخوبم مرس-

ر راه فک نیه ابخواستم  ینم... شد یراه برام آشنا تر م دینش یتر م کینزد یهر چ... افتاد راه

 چشمامو بستم.... کنم

**** 
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ز ن هنوم... گرفتم برم شرکت میتصم... داد یهم جواب نم سانیآ... داد یجوابمو نم هانیآ

رو  هانیق آه اتارا دمیرس یوقت... اماده شدم و به سمت شرکت راه افتادم... کارمند اون جا بودم

 گفتم: یو به منش. ررفتمگ شیپ

 .نمیرو بب امنشیآر یخوام آقا یم-

 .نیصبر کن-

 بعد رو به من گفت:... زدو امدن منو اطالع داد زنگ

 .ننیتونن شما رو بب ینم... مهمون دارن امنشیآر یآقا-

 :گفت ینشم... ودبتو اتاقش تنها ... درو باز کردم... رفتم هانیتوجه به حرفش به سمت اتاق آ یب

 ... من بهشون گف امنشیآر یاآق-

 وسط حرفش گفت: دیپر هانیآ

 .نیبر نیتون یم-

 که خارج شد گفت: یمنش

 ؟یکن یکار م یچ نجایا-

 حرف بزنم. دیبا-

 ... نمونده یحرف-

 جلوش و با بغض گفتم: رفتم

 فقط به حرفام گوش کن. هانیآ-

 دامه دادم:. انگفت یزیچ

 رفت ادمی یبعدش کال شرط بند... ا دوستت داشتمبود ام یاولش شرط بند نکهیبه خدا با ا-
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 اخم گفت: با

شکام شروع به ا-؟یچ ینعی یفهم یم... یتو متاهل بود... ندارم یمشکل تیمن با شرط بند-

 کرد گفتم: ختنیر

 .میداتاق نبو هیتو  یگرنه ما حت. وفقط اسمش تو شناسناممه-

 داد گفت: با

 .رونیبرو ب-

اتاق  نرویمت بسدرو باز کرد و به ... دیو به سمت در کش دیزومو کشبا ... جام تکون نخوردم از

 گفت: هانیآ... کردن یهمه کارکنان با تعجب نگاهمون م... هلم داد

 .یاز االن هم اخراج... رونیاز شرکتم برو ب-

 رو به جمع گفت: بعد

 سر کارتون نیه؟بریچ-

... مض داشتمنم بغ... مثل من... هکردم اونم بغض دار یدونم چرا حس م ینم... نگاه کرد بهم

 دم.افتا نگاهمو انداختم و به سمت خونه راه نیآخر... رونیبلند شدم و از شرکت اومدم ب

**** 

 گفتم:... به شرکت نگاه کردم یا ناباور. بباز کردم. چشمامو

 نجاست؟یصبا ا-

 .یآخر نفهم یگفت تا لحظه  هانیخواستم بهت بگن اما آ یمن م نیبب... آره-

 تعجب گفتم: با

 هان؟یآ-
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 .شرکت یگفتم گفتش که دوباره برگرد هانیآ هیرو  طتیراستش من شرا-

 دونست یم ویکه همه چ نیخوشحال بودم اما از ا نمیرو بب هانیتونستم آ یدوباره م نکهیا از

 گفتم:... خواستم جلوش احساس حقارت کنم ینم... ناراحت بودم

 کار کنم صبا. نجایتونم ا یمن نم-

 چرا؟؟؟-

 ... سانیو آ هانیآخه آ-

 ؟یهنوز دوستش دار... رو بگو زیچ هی-

 و گفتم: بنیانداختم پا سرمو

 آره.-

 .. .دهیکش یونم سختسال ا هی نیا ؟تویکن یبه دست اوردنش دوباره تالش نم یپس چرا برا-

 تونم؟ یم یکن یفکر م-

 ... آره تکون داد یبه نشونع  سرشو

 ... میبه سمت شرکت راه افتادو  میشد ادهیپ نیماش از

دن ما ام... ومدیم یبه نظر دختر خوب... داشت یساده ا افهیق یکی نیا... عوض شده بود شیمنش

 .ادیصبا پشت سرم نم دمیخواستم وارد شم که د یم... رو اطالع داد

 تعجب نگاهش کردم وگفتم: با

 ؟یایچرا نم-

 ام؟یکجا ب-

 .گهیداخل د-
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 دام کنه؟خودت برو.خواد منو استخ یمگه م-

 صدامو صاف کردم و گفتم:... سرش تو پرونده ها بود... اجبار داخل شدم به

 سالم.-

 بلند کرد و گفت: سرشو

 نییبفرما-

اهش نگ ریس دفعه قبل نشد... نکرده بود رییهم تغ یلیخ... نگاهش کردم... نشستم یصندل یرو

 گفت:... کنم

 مگه نه؟ نیکار اومد یرا. بخانوم بهشاد-

 کار اومدم. یبله برا-

 لبشو با زبونش تر کرد و گفت:... لحظه چشماشو رو هم گذاشت وباز کرد هی

 ... یردا اجیبه کار احت یلیگفت خ یصبا م نکهیبه خاطر ا یینجایاگه ا هیسا ننیبب-

 و اون ادامه داد: نییانداختم پا سرمو

 .ایرک بگم کمتر سمت من ب... فقط سرگرم کارت باش نجایپس ا-

 گفتم:... اخم مهمون صورتم شد ناخوداگاه

 باش.-

 .یرتو شروع کنکا یتون یاز فردا م... یدار ییدرمورد کار هم که اشنا-

 باش.-

... لحظه برگشتم و نگاهش کردم هی... درو باز کردم... بلند شدم و سمت در رفتم... نگفت یزیچ

... گم دلم برات تنگ شده اما نشدخواست بهش ب یدلم م... سرش رو با پرونده ها گرم کرده بود
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بهش اصرار کردم که ... خونه میبا صبا برگشت... از اتاقش خارج شدم... تونستم ینم... شد ینم

همون طور که ... ناهار کتلت درست کردم یبرا... اصرار قبول کرد یبا کل... میهم بخور باناهار رو 

 کردم گفتم: یسرخ م

 رو جذب کنم؟ هانیآ یصبا چطور-

 ؟یکار کرد یدفعه قبل چ-

 ... ون خودش جذب شد. انکردم یکار خاص-

 ... یش ینم کینزد سانیچرا به آ-

 بهش زنگ نزنم.گفتم: گهیازم خواست د سانیاون موقع ها افتادم که چطور آ ادی

 اهاش دوستب هانیشدن به آ کینزد یکرد برا یرفتار کرد؟فکر م یچطور ادینم ادتیمگه -

 شدم.

 نبود؟ نیهممگه به خاطر -

 ... دوستام نیاز بهتر یکیبعدش شد  یچرا ول-

 ادیوقتا  یهنوز بعض دمیشدم فهم یمیصم سانیچند وقت که با آ نیتو ا... باهاش صحبت کن-

 ... وفتهیتو م

 کنم. یم مویسع-

 ... گذشته ها یمنم رفتم تو... و اون رفت میهم ناهار رو خورد با

**** 

 ونیتلوز یمتوجه صدا... باز کنم دیستم در خونه رو با کلتون یکردم نم یم یچقدر سع هر

 با اخم گفتم:... طاها درو باز کرد... زنگ درو زدم... شدم
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 چرا قفل عوض شده؟-

 چون خونه خودمه.-

 کردم که به ساعت نگاه کرد و گفت: یتعجب نگاهش م با

 .یو بر یرو جمع کن لتیوسا یساعت وقت دار مین-

 گفتم: یناباور با

 م؟بر-

 من برو. یآره از خونه -

ذهنم  ...ستمتختم نش یرو... سمت اتاقم رفتم... شد یهنوز باورم نم... در کنار رفت یجلو از

ردم ک اخمرون؟یب نداختیخودم م یطاها داشت منو از خونه ... تونست پردازش کنه یانگار نم

 تم:گف... کرد نگاهم نهیاز رو مبل بلند شد و دست به س... اومدم رونیو از اتاقم ب

 رم. ینم رونیمن از خونم ب-

 الک منم.. مسند به اسم منه... منه یخونه  نجایا-

 جونت. نویم شیکنم و خودت پ یزندگ نجایمن ا یاون اول نگ یخواست یم-

 کنم. یخوام تو خونم زندگ یحاال نظرم عوض شده م-

 فت:مپرت کردم و گ نیزم یرو با ضرب رو ودیاپن  یکه رو یا شهیش گلدون

 ؟یخوا یاز جونم م یچ گهیسه د. برم ینم رونیخراب شده ب نیمن از ا-

 مثل من صداشو باال برد و گفت: اونم

 به تو ندارم. یمن کار-

 ... کنم مویخوام تو خونم زندگ یم
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 یم مو صورتنفساش ت... اورد نییسرشو پا... کینزد یلیخ... شد کمیاروم تر کرد و نزد صداشو

 آروم گفت:... خورد

 ... اما یبمون نجایا یتون یتو هم م-

 گرفت: یاز موهامو به باز یانگشتش دسته ا با

 .یهمسر انجام بد کیبه عنوان  فتیبه وظا دیاما با-

اشکام  ...گمب یزیتونستم چ ینم... هلش دادم عقب و رفتم سمت اتاقم... جوش اورده بودم گهید

مو مدونچ... گرفته میگر تیز شدت عصباندونستم ا یم... بودن دنیهم مثل بارون درحال بار

فت ر ادمی اوردم گردنبندمو در شبید... نگاهم افتاد به دراور... برداشتم و لباسمو توش گذاشتم

 ... هانیآ... به گردنم انداختم... سمتش رفتم و برش داشتم به... بندازم

با تمام .. .کرد یم منگاه لکسیبرگشتم رو به طاها که ر... برداشتم و سمت در رفتم لمویوسا

 نفرتم گفتم:

 ازت متنفرم.-

موهامو  ...تمغذا پخ هانیآ یکه برا یهمون خونه ا... اومدم رونیاز اون خونه ب... نگفت یزیچ

 ... بافت ،شونه کرد

... بود صبا ی تونستم برم خونه یکه م ییتنها جا... دونستم کجا برم ینم... شدم نمیماش سوار

 ... گرفتم شیراهاونجا رو در پ

**** 
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بم ند رو للبخ نهایاز خاطره هام با آ... نکنم ریاماده شدم که د عیسر... بود میروز کار نیاول

ستش به د دیبا... رو دوست داشتم هانیمن هنوز آ... نمیتونستم ساکت بش ینم... نشست

 ... اوردمیم

 و یلحطا یآقا. ..یداخل شدم و رفتم سمت حساب دار... خودمو به شرکت رسوندم یتاکس با

ودشو خ کمی سانیآ... نشستم سانیگفتم و کنار آ یسالم آروم... بودن گهیدختر د هیبا  سانیآ

 دختر نا آشنا رو بهم گفت:... جمع و جور کرد

 هستم.: یفیمن ص-

 تفاوت گفتم. یب

 بهشاد هستم-

شکل م از کارم به یقسمت یتو... دوباره مشغول کارش شد دیمنو د یتفاوت یب یوقت یفیص

 گفتم: سانیرو به آ... بود یفرصت مناسب... برخورده بودم

 سان؟یآ دیببخش-

 گفتم:... نگاهم کرد یسوال

 ... یکمکم کن شهی. ماز پرونده ها به مشکل بر خوردم یکیمن تو -

 گفت: نگاه کرد و حاتیبه اعداد و توض کمیاومد و ... شد جادیابروهاش ا نیب یزیر اخم

 .نتشیبب نهایآ دیا. بدونم ینم-

 گفتم:... بود یدونم منظورش چ ینم... کرد نگاهم

 بدم بهش؟-

 آره.-
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 جام بلند شدم.. از

 اد واردطالع دکه اومدنم رو ا یمنش... رفتم هانیبه سمت اتاق آ... هنوز روم بود سانیآ نگاه

 گفتم:... کرد یمنتظر نگاهم م... اتاقش شدم

 ... ادیجور در نمعدادش با هم . اپرونده مشکل داره نی. اسالم-

 اخم گفت: با

 .نمیبب-

چشمام  ...مبد حیخم شده بودم که بتونم بهش توض زیرو م کمی... گذاشتم زشیم یرو رو پرونده

ردم ک یس مح... فقط نگاهم کرد... که تموم شد سرمو بلند کردم حاتشیتوض... به پرونده بود

 ...ددا هیتک شیبه صندل لکسیاون ر یول دمیخودمو عقب کش... دهیاز حرفامو نفهم یچیه

 :دمیپرس

 کنم؟ کاریپرونده رو چ نیاالن ا-

 کنم. یم یدگیخودم رس-

 چشم.-

 رفتم که گفت: یسمت در م به

 ه؟یسا-

 خودمو گرفتم و گفتم: یخواستم بگم جانم اما جلو یم... سمتش برگشتم

 بله؟-

 .مه کارمندان دعوتن. هگرفته شه یآخر هفته قراره مهمون-

 کرد و گفت: یباز یدستش کمخودکار  با
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 ... یتو هم دعوت-

 مناسبتش؟-

 برگشت من.-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 .رانیاز هفت ماه برگشتم ا بعد

 .امیکنم ب یم یسع-

 شهیمگه م. ..بهم داره یدونستم هنوز حس یم... اومدم رونیاز اتاقش ب... حرف نگاهم کرد یب

 بره؟ نیاون همه عالقه از ب

 دوباره مشغول کارم شدم... هنوز دوستم داره لبخند رو لبم نشست نکهیفکر ا از

ه ب سانیآ و هانیدونستم به آ ینم... گرفته بودن هانیآ یکه برا یا یشنبه بود و روز مهمون پنج

 ... نه ایدونستم مامان هم حضور داره  ینم... گفتن یمامان چ

 سرم یموهامو باال... دمیرو پوش مخصوص لباسم یتاپ مشک... پام کردم یجذب یمشک شلوار

راه  ینل مهمولباسمو برداشتم و با آژانس به مح دیکت سف... دمیپوش مویزرشک یمانتو... بستم

 ه؟یچ یدونستم هدفم از رفتن به مهمون ینم... افتادم

 هیم هنوز دونست یحاال که م... بود هانیآ یهدفم بدست اوردن دوباره ... دونستم یم... نه

 ... شده بود شتریب زمیبهم داره انگ یاحساسات

 یخانوم... بودم دهیرس یتر از شروع مهمون ریساعت د کی... باغ گرفته شده بود یتو یمهمون

مانتومو دراوردم و ... اشاره کرد یبه سمت رختکن شخدمتهیپ دیشد فهم یکه از لباس فرمش م

ها نشسته بودن و  زیه گروه سر مجوونا بودن که گرو شتریب... وارد باغ شدم... دمیکتم رو پوش
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به  یدست... امشب هم ماه کامل بود... لبخند نشست رو لبم... نگاهم به ماه افتاد... ندزد یحرف م

 ... من هنوز به قولم وفادار بودم... دمیگردن بندم کش

... دمتم اومسبه  با لبخند دیمنو که د... دور سالن انداختم که نگاهم به پرستو جون افتاد ینگاه

 و گفت: دیبهم رس

 ؟یوب. خجون هیسالم سا-

 پرستو جون. یرس. مسالم-

جمع  مامانش تو چشمام اشک دنیبا د... که خودشون بودن برد یزیبه سمت م دیکش دستمو

 ... اونم منو سفت به خودش فشورد... به سمتش رفتم و بغلش کردم... شد

 گفت:... نشستم کنارش

 دخترم؟ نیشداز هم دور  هانیتو و آ هویچرا -

ون ستو جدادم که پر یاصال گوش هم نم... ومدیاز بحثشون خوشم نم... نییانداختم پا سرمو

 گفت:

 ... جوون تر ها شیپ میبر م؟پاشویینجایچرا منو تو ا هیسا-

 گفت: مامان

 بمونه. شمیذار پ. بدمیدخترمو د کسالیپرستو من بعد -

 و گفت: دیجون دستمو کش پرستو

 ... میالن از بحثتون خسته شد. اادهیحاال وقت ز-

... شکه شدم یلیل دنیکه با د میرفت یا گهید زیه م. بکه منو با خودش ببره یمامان رو راض بزور

 ... بودمش دهیچتد روز تو شرکت ند نیتو ا
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 جون رو به جمع گفت: پرستو

 .میجونم اومد هیخوب منو سا-

 گفت: یلیل

 .گمیم کیبر. تشرکت یبرگشت دمین. شجون هیسالم سا-

 ممنون.-

م اومد ه سانیآ... کردیخونسرد نگاهم م سویگ یکردن ول یو فرشاد و نسترن ابراز دلتنگ فرهاد

ال م و احومه سالبا ه... موهاشو بافت زده بود... بود دهیپوش ییطال دیسف رهنیپ... زیم نیسر هم

و ت... ردکنگاهم اول  دیمنو که د... و سرد برخورد کرد نیسنگ کمیو  یلیبا ل... کرد یپرس

 ... ونخنده هام یبرا... منم دلم تنگ شده بود... شد یم دهید ینوع حس دلتنگ هیچشماش 

 .. .کنم کردم باهاش گرم برخورد یم یمنم سع... کرد یباهام سالم و احوال پرس هیبق مثل

 گفت: یلیبود که ل نیسنگ کمیجو  انگار

 ؟یجدا شد هیسا یراست-

هم  هیبق ...کرد یهم با تعجب نگاهش م سانینه تنها من بلکه آ.. .کردم یتعجب نگاهش م با

 رهیخ یلیه لبا تنفر ب... جلوشون بدم دیبا یدونستم چه جواب ینم... کردن ینگاهمون م یسوال

دم که بشو بخواستم جوا... بود یلیرو از دست بدم ل هانیکه باعث شد آ ییاز کسا یکی... شدم

 شد: مانع هانیآ یصدا

 . ..سالم-
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 ینم ...ودبانگار نگاه همشون رومون  دیبه من که رس... باهاش سالم کردند ییبا خوشرو همه

 وردم دراز ک هانیآ یرو که دستمو جلو یلیل ای ارمیرو در ب سویخواستم حرص گ یدونم م

 گفتم:

 سالم. -

ا ب ستمود... به دستم کرد ینگاه... نشم عیکردم که باهام دست بده و ضا یخدا خدا م ففط

 بهش داد و گفت: یدستش گرفت و فشار کم

 سالم.-

شسته نگوشه  هیمنم ... همه مشغول حرف زدن بودن... نهیباعث شد لبخند رو لبم بش کارش

وش در گ یزیچ هی... کردم یرفت من با تعجب نگاهشون م سانیبه سمت آ یصالح یآقا... بودم

 فت:گ دیپرستو جون که تعجب منو د... دیگفت که خند سانیآ

 نامزدشه. ؟خوبیکنیچرا تعجب م-

 تعجب گفتم: با

 نامزد؟-

نستم دو یاز اول هم م. ..با لبخند بهشون نگاه کردم... هست که نامزد کردن یآره پنج ماه-

 به سمتشون رفتم و گفتم:... داره یصالح ینسبت به آقا یاحساس هی سانیآ

 گم. یم کیتبر-

 گفت: یصالح یآصا

 ممنون.-

 هم گفت: سانیآ
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 .یمرس-

 و بلندآخرش نسترن ر... باهاش برقصه یکیکرد  یهم اصرار م سانیآ... پخش شد یشاد آهنگ

 ... رقص رفتند ستیکرد و باهم به سمت پ

 یقابه آ دفعه نیا سانیآ... پخش شد یتیآهنگ قطع شد آهنگ ال... کردم یرقصشون نگاه م به

و  دیکش یدستشو م سویکه گ هانیه آنگاهم افتاد ب... کرد تا باهاش برقصه یاصرار م یصالح

ا هم کنم ب تونستم تحمل ینم... بلند شد که همراهش بره هانیآ... کرد برن برقصن یاصرار م

و . ر.ستادنیهر دوشون سر جاشون ا... رفتم هانیجام بلند شدم و به سمت آ زا عیسر... برقصن

 گفتم: هانیبه آ

 م؟یباهم برقص شهیم... دیببخش... امم-

 گفت: هانیبزنه آ یخواست حرف تا سویگ

 باش.-

ر شو دواونم دستا... دستامو دور گردنش حلقه کردم... میرقص رفت ستیگرفت و به پ دستمو

اما  ...تمخواس یخوب رو م یبا تمام وجودم اون روزا... چقدر دل تنگش بودم... کمرم گذاشت

ده تا شدلم براش تنگ خواست بگم  یدلم م... خراب کردم ویهمه چ امیخودم با پنهون کار

 خواستم بگم گفت:

 ... نکن یرقص برداشت بد نیاز ا-

 یگردنبند... گردنبندم ینگاهش سر خورد رو... نگاهشو از چشمام گرفت... غم نگاهش کردم با

ازش  دیدوباره با... آهنگ تموم شد... از دستاش گردنبند رو لمس کرد یکیبا ... که بهم داده بود
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 ینم یزیچ یاز مهمون... نشستم یصندل یرو... رو دوست داشتم یکینزد نیا... شدم یجدا م

 ... دمیفهم

 رفتم و گفتم: سانیبه سمت آ... از شام وقت رفتن بود بعد

 .یبه آژانس زنگ بزن شهیم دیببخش-

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با

 ؟یومدین نیمگه با ماش-

 نه.-

 زنگ بزنه که پرستو جون گفت: خواست

 ... برم یجون رو م هیمن سا سانیآ-

... و گفتمر دمیجد یآدرس خونه ... میشد نیبا هم سوار ماش... مخالفت کنم که نذاشت خواستم

 :دیمقدمه پرس یب

 زد؟ یحرف م یدرمورد چ یلیل-

 گفتم:... کردم خونسرد باشم یسع

 ... نبود یخاص زیخوب چ-

 وسط حرفم: دیپر

از  هیکه سا یهانیشد آ یدونم چ ینم... گذشته یچ هانیتو و آ نیدونم ب یمن نم هیسا نیبب-

ب تعج تمیدیامشب د یکه وقت یطور... ادیاز تو ب یممنوع کرده بود اسم، افتاد یدهنش نم

 ... میکرد

 ادامه داد:... خودم بود ریهمش تقص... شرمنده بودم... بهم کرد ینگاه مین
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ش ز نگاهااتونم  یالن هنوز ما... سیبه اصرار پدرش رفت پار... شد تیاذ یلیخ هانیبعد از تو آ-

. ..فهیح یول هیدونم مشکلتون چ ینم... یدونم تو هم دوستش دار ی. مبخونم دوستت داره

 ... نیدرستش کن نیکن یسع

 بغض گفتم: با

 ... من بود ریهمش تقص-

زود  نهای. ایکن درستش کن یتوعه سع ریاگه واقعا تقص یکدومتون بوده ول ریدونم تقص ینم-

 ... همهف یم

ن فقط م سال هی نیتو ا دمیفهم... گفت یو احساسش م هانیاز آ... خونه با هام حرف زد تا

 ... دمینبودم که زجر کش

 الفه باو ک حوصله یب... اعداد و ارقامش نه یشرکت تنگ شده بود اما اصال برا نیا یبرا دلم

گشت  یمبر  یصالح یبا آقا هشیهم سانیآ... تموم شد یباالخره وقت ادار... رفتم یارقام ور م

 شتش راهم و پجمع کرد لمویمنم وسا... جمع کرد لشویوسا... بود ومدهین یصالح یاما امروز آقا

 دم در شرکت گفتم:... دمافتا

 سان؟یآ-

 گفتم:... نگاهم کرد یبرگشت و سوال-

 ؟یریتنها م-

 طور.. چآره-

 م؟یبا هم بر شهیم-

 فکر کرد و گفت: کمی
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 باش.-

 گفتم: میرفت یطور که راه م نیهم... میراه افتاد سوباتو ستگاهیسمت اهم به  با

 .میحرف بزن دیبا سانیآ-

 زد و گفت: یپوزخند

 م؟یکن یکار م یچ میدار-

 ... میکه بر نهیمنظورم ا-

 وسط حرفمو گفت: دیو پر ستادیا سرجاش

 جا بزن. نیهست هم ینه اگه حرف-

 ... یعنی ستیطور ن نیشدم اما ا کتینزد هانیاطر آبه خ یکن یدونم فکر م یم سانیآ نیبب-

 بغض ادامه دادم با

 کن بعدش مثل باور یول کتیاومدم نزد یبند یبه خاطر اون شرط... طور بود نیاولش هم-

 ... خواهرم دوستت داشتم

 و بغض گفت: تیعصبان با

 ون فقط منچ... تبخشم ینم هانیمن به خاطر آ... سمتم یاومد یچ یبرا ستیبرام مهم ن-

امان م یوقت... کردم یفقط من بودم که درکش م... یداد شیدونستم چطور باز یبودم که م

... تخودش به گردن گرف رارویتقص یهمه ، که علت دور شدنتون رو بگه وردیبهش فشار م

دم فقط من بو... کرد یدوستش داشت چطور باهاش باز شکه مامان مثل دختر ینگفت دختر

 ... رهیتقص یب هانیدونستم آ یکه م
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 پنهون که من یزیچ... نداشتم که بگم یزیچ... بگم یزیتونستم چ ینم... دیکش یقیعم نفس

م گم و هبداشتم  یزینه چ... کردم یفقط با بغض گوش م... نبود یکیکوچ یکرده بودم مسئله 

ز ا جبها با تع یو بعض میبود ابونیبرام مهم نبود وسط خ... شه یخواستم خال یم نکهیا

 سان ادامه داد:یآ... شن یکنارمون رد م

وباره د یبخوا بدون اگه نویاما ا... یچطور گذاشت دوباره تو شرکت کار کن هانیدونم آ ینم-

 ... یبا من طرف یکن تشیاذ

فس ن... یگعالمه دلتن هی... عالمه بغض هیمن موندم ... توجه به من به راهش ادامه داد یب

 ... نشه یرکه اشکام جا دمیکش یقیعم

 صبا گفت:... که صبا برام اورده بود خوردم ییاز چا یکمی

 ه؟یسا-

 هوم؟-

 ؟ید ینم حیتوض هانیچرا به آ-

 ... ترسم گوش نده ی. مدونم ینم-

 ده. یحتما گوش م... باهاش حرف بزن-

 ... از دستم ناراحته یلیخ... کنم یفکر م سانیاالن فقط به آ-

 ... حق داره-

 ... دونم یم-

 .نیبا هم حرف بزن... سانیو تو و آ من رم؟یبگ ییسه تا یدورهم هی یخوا یم-
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ه از کرد آماده یخواستم حرف بزنم هر چ یبود که تا م نیتنها مشکل من ا... نبود یبد فکر

 گفتم: یبا نگران... شد یذهنم پاک م

 ؟یچ ادیاگه ن-

 آخر هفته خوبه؟ نیا... نگران نباش ادیم-

 ... آره خوبه-

 همزمان گفتم:... گذاشتم و پا شدم زیم یرو، رو ییاچ فنجون

 ... برم گهیمن د-

 کجا؟-

 گفتم: دمیپوش یطور که مانتومو م نیهم

 برم خونه. دیبا-

 .یموند یکاش شام م یباش ول-

 ... شهیم رینه د-

 رسوندمت. یخوب خودم م-

 در کفشامو پاک کردم و گفتم: دم

 ... خدافظ... رمیخودم م یمرس-

 . ..خدافظ-

 ادهیوقت بود که با هم پ یلیخ... رفتم یکوچه ها راه م یتو... به سمت خونه راه افتادم ادهیپ

اومدم  رونیب الیاز فکر و خ ینیبوق ماش یا صدا. بهنوز دوستم داره؟ یعنی... مینکرده بود یرو

 کردم. شتریسرعتمو ب نیتوجه به ماش یو ب
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 ه؟یسا-

عجب تومون دهر ... شد و به سمتم اومد ادهیپ نیز ماشرهام ا... تعجب به سمت صدا برگشتم با

 گفت:... میکرده بود

 عمو چقدر دنبالت گشت؟ یدون یدختر؟ن یکن یکار م یچ نجایا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 کرد. یمن بود که منو مجبور به ازدواج با طاها نم عموت اگه به فکر-

 سوار شو برسونمت. ایحاال ب-

 :شدن و گفتم نشیماش سوار

 عمو چطوره؟-

 ؟یخودت چطور... خوبه-

 ... ستمیبد ن-

 یدور شهیهم.. .خوب باشه لینبودم که روابطم با فام هانیمن مثل آ... تنها پسر عموم بود رهام

 افکار بودم که باز رهام با سوالش منو از فکر دراورد: نیتو هم... کردم یم

 ؟ینیعمو رو بب یایب یخوا ینم-

 گفتم: دودل

 نه.-

 ... داره ازیبهت ن... نشیبب ایب... سرفه هاش بدتر شده... ستیچرا؟حالش خوب نآخه -
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کرد  یمنطاها  اگه اون منو مجبور به ازدواج با... تونستم ببخشمش یوقت نم چیه... بودم دودل

 تفاوت یببهش  تونستم نسبت ینم... اون پدرم بود یاما از طرف... افتاد یاتفاقات نم نیا دیشا

 تم:گف... باشم

 امیباش م-

 موهاش و چشماش... دیبخش یم یشتریب تیلبخند زد که به چهرش جذاب... شد خوشحال

 ... مثل زن عمو... بود یمشک

 :گفت

 م؟یاالن بر-

 گفتم:... دودل شدم باز

 االن؟-

 م؟یبر یپس ک-

 اما گفتم:... نبودم مطمئن

 ... باش-

 بودمش.. دهیندسال بود  کی کینزد... بابا راه افتاد یسمت خونه  به

بودم  کرده عادت یکردم ول یم یاحساس دلتنگ کمی... دروغ چرا... نداشتم دنشیبه د یا عالقه

ونم د یمن... استرس گرفتم میدیرس یوقت... سرم نباشن و ازم دور باشن یپدر و مادرم باال

که  یارب نیخرآ... میدر باز شد و وارد خونه شد... رهام در زنگ رو زد... بود یچ یاسترسم برا

 ... ومدمین گهیو بعدش د... دعوام شد با بابا نجایاوندم ا

 از خدمه ها گفت: یکیرهام رو به ... میساختمون شد وارد
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 عمو کجاست؟-

 ... تو اتاقشون هستند-

 رو به رهام گفتم:... باز هم استرس... میهم به سمت اتاقش راه افتاد با

 استرس دارم.-

 .یاسترس دار شینیبیم یچون بعد از چند ماه دار-

لش اح االن انگار.. .کرد یسرفه م دمشیبار که د نیآخر... بود دهیبابا دراز کش...  میاتاق شد وارد

 رهام گفت:... بدتر بود

 خوابه.-

م رها... میفتر ییرایبا رهام به سالن پذ... میکرد یکه االن با هم صحبت نم دمیکش یراحت نفس

 دیپرس

 .یه دوستش دارچه خبر؟از اون پسره ک-

 با حرص گفتم:... میهمو دوست داشت هانیهمه پخش شده که من و آ نیدونستم ب یم

 .هانی. ااسم داره-

 همون.-

 نیهم... ر کردمبرداشتم و تشک... از خدمه ها برامون قهوه اورد یکی... پام انداختم یرو پامو

جواب  ...ردکعوضم  هانیتم آدونس یم... عادت رو نداشتم نیقبال ا... باعث شد رهام تعجب کنه

 سوالشو دادم:

 باشه؟ یچه خبر یدوست دار-

 باال انداخت و گفت: یا شونه
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 نداره. یه من ربط. بدونم ینم-

 .ستیبه تو مربوط ن یپس نپرس وقت-

ف م به طرابا هب... بابا از جام بلند شدم دنیا د. بسرمو سمت صدا برگردوندم... پا اومد یصدا

 سرفه کرد و گفت: کمی... خوندم یرو م یشحالاز چشماش خو... اومد

 ه؟یسا یکجا بود-

 آروم گفتم:... تو چشمام جمع شد اشک

 ... راستش... بابا-

 خودمو طاها رابدم که گفت: ییخبر جدا خواستم

سرفه  یوقت ...منم نشستم کنارش... نشست یصندل یرو... از سرفه کرد. ب.یدونم جدا شد یم-

 بابا گفت:... نمشیبب ینجوریخواست ا یدلم نم... کردم یکرد ناخوداگاه اخم م یم

 ؟ نجایا یاینم ؟چرایکن یم یکجا زندگ-

 ... کردن یعادت کردم به تنها زندگ-

 گفت: رهام

 .یکن یزندگ نجایا یایاش ب. کتنهاست ؟یپس عمو چ-

 خودم راحت ترم. ینه من خونه -

 ناراحت گفت: بابا

 ورت کنم.مجب گهیخوام د ینم... یهر جور راحت-
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 هانیآ !؟ه؟خواست مجبورم کن یاز دست داده بودم نم ویاال که همه چ. حنییانداختم پا سرمو

ه کرد یبربمو اقل یحال و هوا هانیکر آ. فگرفتم برم خونه میتصم... حاال یول... بود زمیهمه چ

 بلند شدم و گفتم:... بود

 شده. کیهوا تار برم. گهیمن د-

 گفت: بابا

 ؟یبر یخوا یحاال م... یوقت اومدچند  ؟بعدیکجا بر-

 برم سر کار. دیردا با. فبهتره برم... اخه خسته ام-

 با اصرار گفت: بابا

 ... رسونتت یشب رهام م-

رو به  ...مونمکردم ب باالخره قبول... برم ایدونستم بمونم  ینم... کرد دییهم حرف بابا رو تا رهام

 بابا گفتم:

  ...اتاقم رمیتا شام من م دیببخش-

 یاج... دماخل شد... برداشتم وبه سمت اتاقم رفتم فمویک... سرشو به عالمت باشه تکون داد بابا

 ... دمیبار د نیبود که اخر یهمون جور یهمه چ... عوض نشده بود یزیچ

 و برداشتم.. میو گوش دمیتخت دراز کش یرو

 بودم گرفته، بودخوابش برده  یخونم بود و از شدت خستگ هانیآ یکه اونشب وقت یعکس به

 لب زمزمه کردم: ریز... شدم رهیخ

 ؟یهنوز دوستم دار هانیآ... خنده هامون یبرا... خنده هات تنگ شده یآخ که چقدر دلم برا-

 شه؟یدرست م یهمه چ یعنی
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ما ا... بدم امیدونم چرا زد به سرم که بهش پ ینم... شدن به عکسش دست برداشتم رهیخ از

 وشتمن... نمباهاش ارتباط برقرار ک یجور هیخواستم  یفقط م... یادونستم به چه بهونه  ینم

 سالم.-

 شدم: رهیگذاشتم و به سقف خ یاهنگ... ومدین یمنتظر شدم اما جواب یا قهیدق پنج

 بزن یدرد آشنا حرف یبزن تو ا یحرف"

 مرا چرا؟! قلب یشکنیم

 ام آه دهیتو دم یپا به پا یکه عمر یمن

 ام آه دهیر نچدگ یکه جز عشقت گل یمن

 داندیخدا م ریدوران دور و د نیاز ا ریاز تقد یبغض ندارم

 داندیخدا م یست- م ِیم یبه دستت ا یهرچه هست هست سپردم

 ام آه دهیتو دم یپا به پا یکه عمر یمن

 ام آه دهیدگر نچ یکه جز عشقت گل یمن

 "ام آه دهیدگر نچ یکه جز عشقت گل یمن

 میرقص یکه با هم م نیکه گفت از ا یوقت... شد یماز جلو چشمام رد  یمهمون لحظات

 ... خواستم یاز ته قلبم اون روزا رو م... نکنم یبرداشت

 کمی... بلند شدم و اشکامو پاک کردم... شام صدام کرد یاز خدمتکارا در اتاق رو زد و برا یکی

از غذا  کمی... شام زیبرداشتم و رفتم سر م مویگوش... بره نیاز ب هیمعطل کردم تا اثرات گر

 برهیو میکردم که گوش یم یهمش با غذام باز... به خوردن نداشتم یلیاما اصال م دمیکش

 بود.. هانیآ... ع بازش کردمیسر... رفت
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 بود نوشته

 اومده؟ شیپ یمشکل سالم.-

.. .کردم تشکر... نگاه بابا رو حس کردم هینیسنگ... لبخند نشست رو لبم شده بود؟ نگرانم

 شم که بابا گفت: خواستم بلند

 ... که ینخورد یزیچ-

 .یمرس ندارم. لیم-

 جواب دادم:... نشستم ییرایتو پذ رفتم

 شرکت؟ امیتر برید کمیاشکال نداره من فردا -

 کمی... بود نیهم دیرس یکه به ذهنم م یزیتنها چ... بهونه رو اورده بودم نیدونم چرا ا ینم

 گذشت که جواب داد:

 بدونم؟ لشویدل شهیم-

 باالخره نوشتم:... ارمیب یلیدونستم چه دل ینم

 کسالت دارم. کمی-

 واب داد:. جلفظ قلم حرف زدنم خندم گرفته بود نیاز ا خودمم

 .ستین یباش مشکل-

 دادم: جواب

 ممنون.-

 ... شد یخواست گفت و گومون ادامه داشته باشه اما نم یم دلم
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منو رسوند . ..میشد نیبا رهام سوار ماش و میکرد یبا بابا خداحافظ... شد یم ریداشت د گهید

 ... خونه

... اهم کردموشکافانه نگ... برخوردم هانیاما تا رفتم به آ... تر رفتم شرکت رید کمی صبح

  ...حالم خوبه دهیدونستم که فهم یاما م... یگفتم و رفتم قسمت حسابدار یدیببخش

ا ب اونجشبرداشته بودم که  لممیوسا... از شرکت به سمت خونه صبا رفتم... بود چهارشنبه

ش و د به سردستمال بسته بو... رفتم خونش... بود که صبا گرفته بود یفردا دورهم... بمونم

 با تعجب گفتم:... کرد یم زیداشت خونه رو تم

 ه؟یشده؟خبر یچ-

 زد گفت: یطور که از تحرک نفس نفس م نیهم

 ... کمک کن ایب رینخ-

 ؟یچ یخب برا-

 ... کشتم یم نهیو بب ادیمامان برگرده ب... نه رو مرتب نکردموقته خو یلیخ-

 ... صبا هم از خدا خواسته مونده بود... هیو باباش رفته بودن ترک مامان

 زیمتمثل ... گفت یسخت رو به من م یتموم کارا... عوض کردم و رفتم به کمکش لباسامو

 و گفت:اورد  رونیآخر سر هم تموم ظرف ها رو ب... ها شهیکردن ش

 رو هم بشور نایقربون دستت ا-

تم و رداشبستکش هارو . دکندم یموند کلشو م یدونست اگه م یم... تو اتاق دیگفت و پر عیسر

 ... ردمف ها کبا بغض شروع به شستن ظر... میافتادم که باهم ظرف شست یوقت ادی... دستم کردم

 ... میشد هوشیکارا تموم شد که هر دومون ب گهید
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... شد یکم م از استرسم یجور نیا... رفتم حموم میکارا روکه انجام داد... دیرفت خرصبا  صبح

 دونستم یز نمهنو یول... بزنم فکر کردم سانیخواستم به آ یکه م ییبه حرفا... دمیلباسمو پوش

 ... خوام بگم یم یچ

.. .میباش مایدخواست مثل ق یدلم م .مینشست یهمگ .خوش و بش کرد کمیباصبا ... اومد سانیآ

 گفت:... کرد جو رو عوض کنه یصبا سع... میهر دومون ساکت بود

 ره درامدش خوبه؟چطو .نیو حساب دار نیخوند یشما دوتاتون حسابدار گمیم خب چه خبر؟-

 ... زدم یلبخند... خواسته بگه یم یزیچ هیبود که فقط  معلوم

 گفتم باالخره

 ... و. تمن بابت گذشته متاسفم سانیآ-

 :فتگ

 کنم؟ یم اشتباه ؟یمن چ-

 .ستیطور ن نینه ا-

 گفت: صبا

 .یدون ینم یزیچ هیسا هیتو از زندگ سانیآ-

 گفت: سانیآ

 دونم؟ ینم ویچ-

 .یچ از همه... از ازدواجم... بود تیتو واقع یزیچ... بهش بگم ویگرفتم همه چ میتصم

 ادمهی یاز وقت... وت کنپس بذار بگم بعد قضا... یدون یدرمورد من نم ویتو همه چ سانیآ-

همه منو به خاطر پول ... نداشتم یدوست چیه... بابام هم فکر و ذکرش فقط کار بود... مامانم نبود
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خوب  یهمه چ... آشنا شدم یبا پسر... بزرگ تر شدم... دمیفهم یاز رفتاراشون م... خواستن یم

نفر  هیهمزمان با  دمیفهم نکهیتا ا... کردم یوقتا من خرج م شتریب... میرفت یرون میب... بود

عد از اون . بخواست یپول م یگفت منو برا دمیعلت کارش پرس یوقت... هم دوست بوده گهید

بابا به خاطر  نکهیتاا... کردم یم یاز همه دور... خوان یپول م یشدم منو برا نیمطم گهید

 ... طاها... ازدواج کنم کشیکرد با پسر شر مکارخونه و کاراش مجبور

اشم و ونه بخ هیقرار شد من تو  میازدواج کرد یوقت... ازش متنفر بودم چینداشتم که ه ستشدو

 ... میداد ینم تیما اصال به وجود هم اهم... گرفت گهیزن د هی... عشقش شیاونم بره پ

رو  یچهمه  نکهیصبا هم با ا... کرد ینگاهم م یبا کنجکاو سانیآ... به دوتاشون کردم ینگاه

 ... کرد ینگاهم م یما باز هم با کنجکاودونست ا یم

 دادم: ادامه

زن  هیهامون نگم خواستم بهم داد تا به بابا یطاها هز چقدر پول م... خودمو داشتم یزندگ-

 هیه رخورد بنجا باو میدیرس یوقت... رازیش امیصبا اصرار کرد تا باهاش ب نکهیتا ا... داره گهید

 ... یپسر

 بغض ادامه دادم: با

که  یترامبه خاطر اح دیشا... من جذبش شدم یول... نداشت یخاص زیچ هانیآ... شچشما-

 رمایستش بدخواستم به  یم... کردم دایبهش پ یحس هیز همون اول . ادونم ینم... ای... داشت

 به صبا کردم و گفتم: ینگاه

واقعا به بعدش  یشدم ول کیبهت نزد... میبا توآشنا شد... میکرد یبا صبا شرطبند نکهیتا ا-

شرط ... مامان نداشتم دوستش داشتم یمثل مامان که جا... عنوان خواهرم دوستت داشتم
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تالش کردم بگم که  یلیخ... بود هانیمهم وجود آ... اما برام مهم نبود... رو من بردم یبند

 یتو ذهنم چرا طاها م ومدیم نیگرفتن ا یهر وقت عذاب وجدان هم م... دش ینم یول... متاهلم

 ... دیفهم هانیآ... شد یدونم چ یتونم؟نم یمن نم یول... نه عاشق شهتو

 گفت:... کرد یم هیهم گر سانیآ... اشکامو پاک کردم... شده بود سیخ صورتم

 هانیآ... یکن یم یباز هانیبا آ یدار یول، یتو متاهل گهیبهش م یلیبهم گفت که ل هانیآ-

 گهیم و نهزیانگار اون روز طاها بهش زنگ م. ..کنه یشک م نهیبیم تویاسترست و نگران یوقت

 یکر مف... بگم یچجور... کردم که یراستش من فکر م... شاپ که حرفاتون رو بشنوه یکاف ادیب

 ... یکرد یباز هانیو با آ یبا طاها ازدواج کرد قکردم که با عش

 کرد و گفت: نگاهم

 ... دمتیبخش یودتا حد اما... یتونم کامل ببخشمت چون دروغ گفت یراستش هنوز نم-

 اشکام لبخند زدم و گفتم: یبه ال ال

 .یمرس-

 گفتم:. ..آغوش خواهرانه تنگ شده بود نیا یچقدر دلم برا... لبخند زد و بغلم کرد اونم

 ؟یدوباره کمکم کن شهیم سانیآ-

 شرط. هیبه -

 تعجب گفتم: با

 ؟یچه شرط-

 باش؟... ینکن تشیوقت اذ چیه... یوقت بهش دروغ نگ چیه گهید-

 به نشونه باش تکون دادم و همزمان گفتم: سرمو
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 باش.-

 گفت:... زد و اشکاشو پاک کرد یلبخند، شده بود یکه اشکاش مثل ماجار صبا

 .میبخور یزیچ هی نیای. ببسه گهیخوب د-

صر ع... میخندکرد ب یو خنده مارو وادار م یبود اورد و با شوخ دهی,که خرییها یاز خوراک کمی

 قصد رفتن کرد.. سانیبود و آ

 یم ولکرد یمنگاه  سانیبه آ... نمشیبب نییخواست برم پا یدلم م... اومده بود دنبالش هانیآ

 که گفت: دیتو چشمام د یچ سانیآ دونم ینم... بود هانیفکرم به آ

 ... متیآماده شو ما برسون هیسا-

 که چشمک زد و گفت: میصبا با تعجب نگاهش کرد منو

 کمکت کنم؟ یخواست یمگه نم-

 شیتم پبا استرس رف... و آماده شدم دمیلباسمو پوش... رفتم حاضر شم عیزدم و سر لبخند

 یزیما چاب کرد تعج دنمیبا د هانیآ... نییپا تمیبا هم رف... انگار اونم استرس داشت... سانیآ

 رو نگاه کرد و بعدش رو بهم گفت: سانیمشکوک آ هانیآ... عقب نشستم... نگفت

 رم؟کجا ب-

د ش یش مکه پخ یآهنگ یدستش رو برد و صدا... آدرس خونمو گفتم... نگاهم کرد نهیتو آ از

 ... کرد ادیرو ز

 رمیمیتو م یکه ب یبا خودت نگفت -

 رمیتو غصه اس یخودت نگفت با

 خونه کِیتار یگوشه  هی نمیشیم
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 .… رمیم یوونگیتا مرزِ د ادتی با

 تو یکم کم صدا گهید رهید کمی ، یمونیپش یبفهمون نکهیا واسه

 ، با تو  کنمیدارم لج م رهیاز خاطرم م داره

 غرورم رو یتو که کشت وونمیفک کن که د آره

 .…از جونم  گهید یخوایم یچ 

 کنار تو مونمینم

 نجاستیا یکی یخاطره هاتو فقط جا خوامینم

 تو ایبرم  دیمن با ای

 نمیاون احساسه غمگ نه

 مِ کهنه امزخ هیاون روحه ترک خورده  نه

 که از دستت نمک خورده یزخم 

 یمونیپش یبفهمون نکهیواسه ا 

 رهید کمی

 .… رهیتو داره از خاطرم م یکم کم صدا گهید

 یمونیپش یبفهمون نکهیا واسه

 تو یکم کم صدا گهید رهید کمی

 با تو کنمیدارم لج م رهیاز خاطرم م داره

 غرورم رو یتو که کشت وونمیفک کن که د آره

 .…از جونم  گهید یواخیم یچ
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 کنار تو مونمینم

 نجاستیا یکی یخاطره هاتو فقط جا خوامینم

 نمیتو نه اون احساسه غمگ ایبرم  دیمن با ای

 زخمِ کهنه ام هیاون روحه ترک خورده  نه

 که از دستت نمک خورده یزخم

 یمونیپش یبفهمون نکهیواسه ا 

 تو یکم کم صدا گهید رهید کمی

 با تو کنمیدارم لج م رهیاز خاطرم م داره

 غرورم رو یتو که کشت وونمیفک کن که د آره

 .…از جونم  گهید یخوایم یچ

 کنار تو مونمینم

 نجاستیا یکی یخاطره هاتو فقط جا خوامینم

 تو ایبرم  دیمن با ای

 نمیاون احساسه غمگ نه

 زخمِ کهنه ام هیاون روحه ترک خورده  نه

 که از دستت نمک خورده یزخم

 یخودمو کنترل م یلیخ... کرده بود که من بشنوم ادیآهنگ رو ز یم از قصد صداکرد یم حس

مگه خودم انتخاب کردم که ... گذشته همش جلو چشمم بود... شد یاما نم زهیکردم تا اشکام نر

 ازدواج کنم؟که عاشق شم؟
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ه ک یشقعبه ... کردم یفکر م هانیو من فقط به خاطراتم با آ ختنیر یبدون اجازه م اشکام

و چشم ا ما رچر... بام-فکر لبخند محو اومد رو ل نیاز ا... چشممون زدن دیشا... بود نمونیب

 بزنن؟!

 میواستخ یکدوممون نم چیه... داد یکه تا خونه بود آزارم م یسکوت... پاک کردم اشکامو

 ... سانینه آ هانینه من نه آ... مشیبشکن

 گفتم: یبا مکث کوتاه میدیخونه که رس دم

 خدافظ.... نیون که منو رسوندممن-

آب  ز همهاول ا... درو باز کردم... گفتن و منم رفتم سمت خونم یلب خداحافظ ریز هردوشون

 شتمم و نوصفحشو باز کرد... که آروم تر شدم رفتم سمت دفتر شعرم کمی... که بخورم ختمیر

 :نشیتو ماش-

 تو یاکم کم صد گهید رهید کمی ، یمونیپش یبفهمون نکهیا واسه

 ، با تو  کنمیدارم لج م رهیاز خاطرم م داره

 غرورم رو یتو که کشت وونمیفک کن که د آره

 .…از جونم  گهید یخوایم یچ 

 لب گفتم: ریبستم و ز دفترو

 حرف دلش نباشه؟ نیا شهیم... ایخدا-

 یچ یقبال برا... کردم صبح ها زود پاشم که بتونم سر موقع برسم یم یچندوقت سع نیا تو

 سانیرابطم با آ... چند روز وارد شرکت شدم نیو مثل ا دمیکش یآه... یچ یو حاال برا ومدمیم

 یم یداشتم وارد بخش حساب دار... هنوز هم سرد بود... هانیو آ... نه مثل قبل یخوب بود ول
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 ینم... رفت یم هانیبه سمت اتاق آ تیاخم کرده بود و با عصبان... یلیبه ل افتادشدم که چشمم 

 یاما نم رهیکرد جلوشو بگ یم یسع یمنش... ستادمیهمون جا ا... تفاوت باشم یونستم بت

 با داد گفت:... درشو نبست یداخل اتاق شد ول... تونست

 ؟یچ یعنیبرگه  نیا-

 :دمیصداشو شن یول نمیرو بب هانیتونستم آ ینم

 ؟یبخون یستیمگه بلد ن-

 ت:گف یلیل... کار کنان جمع شده بودن یهمه  گهید

 ؟یچ ینی نیگفتم ا-

 درصد سهامت به اسم منه. 20اون  یعنی-

 گفت: یلیل... حرف لبخند نشست رو لبم نیا دنیشن از

 به تو نفروختم. نوین ا. مامکان نداره-

 .یحاال که فروخت-

اعث ب نیمه. حرصش گرفت. شترینگاهش که به من افتاد ب... رونیبا حرص اومد از اتاق ب یلیل

از  ه منکدونستن  یاکثر کارمندان م دیبه جز کارمندان جد... نگاه کنن هم به من هیشد بق

 اشت؟د یبه من چه ربط... متعجب هم شده بودم... دمیخجالت کش... شرکت اخراج شده بودم

 و رو به کارمندان با اخم گفت: رونیهم اومد از اتاق ب هانیآ

 ... سر کاراتون نیر. بهیینمایس لمیمگه ف-

و به سمت  نییسرمو انداختم پا... اونم خسته نگاهم کرد... بهش کردم ینگاه... پخش شدن همه

آخه خودش از ترس ... گفتن یشد؟چ یچ دیپرس یهمش م سانیآ... رفتم یبخش حسابدار
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 یجا... دونست یانگار م... نگفت یزیچ دیکل ماجرا رو فهم یوقت... نهیبود بب ومدهین هانیآ

 ... گفت یم سانیبه آ ویقتا همه چو شتریب هانیآ... تعجب هم نداشت

ماره ش... مبا تعجب به شماره نگاه کرد... زنگ خورد میشدم که گوش یاز شرکت خارج م داشتم

 جواب دادم:... بود هانیآ یخونه  ی

 بله؟-

 مامان اومد: یصدا

 سالم دخترم!-

 گفتم: ینگران با

 شده؟ یزین؟چیخوب... سالم مامان-

 مامان گفت:... ستگاهیبه سمت ا رفتمیطور م نیهم

 ن؟ییکجا نمیزنگ زدم بب نیکرد رید دمینه د-

 تعجب گفتم: با

 م؟یکرد ریما د-

 ؟یستین هانیگه االن با آ. مگهیآره د-

 نه.-

 :گفت

 .نمتیده ببلم برات تنگ ش. دنجایا یایگفتم بهت بگه امروز باهاش ب هانیمن به آ-

 به من نگفت. هانیآ یول-

 داشت و رانندش گفت:کنارم نگه  ینیماش همزمان
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 .یشیسوار نم-

 رو به مامان گفتم:... دادم جوابشچ ندم حیاما ترج... کردم نگاهش

 دافظ.. خشمیروز مزاحمتون م هین خودم . منگفت یزیبه من چ-

 ... آخه یول-

 فتم:گدم و رف مامان رو قطع کرح. ومدیهم دنبالم م نیکردم ماش یچقدر سرعتمو تند تر م هر

 .رمیگیعدا باهاتون تماس م. باومده شیبرام پ یمشکل هین . مببخش مامان-

 ت:گف... شدم بهش زنگ بزنم س-و-بسوار اتو یگرفتم وقت میتصم

 دافظ.. خایزنگ بزن-

 خدافظ.-

 دهیستم کشداما برنگشتم که ... ادیپشتم م یکیکردم که حس کردم  شتریسرعت قدمام رو ب باز

 شد..

 گفت: ...نگاه کردم هانیبا تعجب به آ برگشتم

 ... رسونمت یمن م ایب-

 ... نه من-

 اخم گفت: با

 کارت دارم.... گهید ایگفتم ب-

ه کن بگم خواستم درمورد دعوت ماما... شدم نشیسوار ماش هانیمنم همراه آ... رفت نهیماش

 گفت:
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رفت  دمایبخش . بارمتیقرار شد من ب ...رونیو رضا رفتن ب سانی. اامروز مامان دعوتت کرده-

 بهت بگم.

 یم ال رودلم اون چ... بودم دهیچند وقت بود خنده رو صورتش ند... رخش نگاه کردم مین به

 م:لب گفت ریز... خواست یها رو م یدلم اون شاد... کردم نیبه ماش ینگاه... خواست

 ... دلم تنگ شده-

 یباز اخنامن و با نییسرمو انداختم پا... دمیاما من نشن... گفت یزیلب چ ریکه ز دیاونم شن انگار

ا ب یشاد که با بودن یدختر و پسر... نگاه کردم یبغل نیبه ماش شهیاز ش... بود کیتراف... کردم

 هانیآ... مبهشون نگاه کرد یا لبخند تلخ. بشد یاز لبشون دور نم خندیل... زدن یهم حرف م

 حرص اب... کرد ادشیاون ز یول... دست بردم و کمش کردم... همون آهنگ رو گذاشت بارهدو

 هیا گرب... ختیر یاشکام م یکمش نکردم ول گهید... کردم ادشیاون تا آخر ز یول... کمش کردم

 لب گفتم: ریز... منم اشکامو پاک کردم... آهنگ کم شد یصدا... رومو برگردوندم

 ... رهیدونم د یم-

 و نهایسمت آ شهیزد به ش یهمون لحظه دختر بچه ا... نگاهم کرد قیعم... دیدونم شن یم

 گفت:

 ؟یهمسرتون گل بخر یبرا شهیآقا م-

 یا چشمابدوباره به دختربچه که ... نگاهم کرد هانیآ... بغض به دختر بچه نگاه کردم با

شو و پول قرمز رو گرفت یاون رز ها یازش همه  هانیآ... کرد یالتماس م هانیمظلومش به آ

 داد:

 بچه گفت: دختر
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 !؟!ادهیکه ز نیآقا ا-

 دت.خو یبرا شیبق-

 ... یمرس-

 گل ها رو بهم داد.. هانیآ... زدم خندیدور شد منم با بغض ل یبا خوشحال دختر

 نم بازدو ینم... آهنگ رو بلند کرد یصدا... ها حرکت کردند نیماش... خرف گرفتمشون یب

 چون آهنگ مورد عالقم بود با آرامش گوش دادم ینه ول ایداشت  یمنظور

 کنهیم زیعز نقدیتو چشات که تورو ا یچ-

 کنهیم ضیتو مر یفاصله داره منو ب نیا

 گرفتار توام یعنی کنمینگات نم نکهیا

 نترس منکه طرفدار توام یهمه ول رفتن

 سرم شلوغ شد رو فلب من اثر نداشت یهرچ

 من انگار تماشاگر نداشت یایتودن بدون

 یغرور لعنت نیحدس زد با ا شهیمنونم

 یراحتتو لحظه نا مینینخواستم بب چوقتیه

 کرد فیازت تعر یکینبخشمت  خواستمیم

 کرد فیتو منو بالتکل ییتنها دنید

 که خراب شد یو معذرت بخواه از جشن ایب

 اونکه واسه انتقامم از تو انتخاب شد از

 سرم شلوغ شد رو فلب من اثر نداشت یهرچ
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 من انگار تماشاگر نداشت یایتودن بدون

 یغرور لعنت نیحدس زد با ا شهیمنونم

 یتو لحظه ناراحت مینینخواستم بب چوقتیه

 قبل از وارد شدن گفت:... دم در خونشون میدیرس

 ... تو هم نگو دیاگه ازت پرس... نگفتم یزیمن به مامان چ-

 باش.-

 فت:گ... ممنم با آرامش تو بغلش حل شد... بغلم کرد یمامان با دلتنگ... میخونه شد وارد

 دلم برات تنگ شده بود.-

 ... طور نیمنم هم-

بخند ل... لوت آلباشرب... مامان برام شربت اورد... رفت تو اتاقش هانیآ... میمبل نشست یهم رو با

 گفت:... زدم یتلخ

ده اوم شیپ یچه مشکل نتونیب دونم ینم... مینیهمو بب ادینشد ز یخوب چه خبر؟تو مهمون-

 ؟یبه ما بزن یسر یوندیم دیاما نبا

 شد. ینم... واقعا دیببخش-

 ن؟یشده که انقدر از هم فاصله گرفت یگه چم-

 .میدیخوب به تفاهم نرس-

 مامان گفت... جوابو دادم نیدونم چرا ا ینم... از جوابم خندم گرفته بود خودم

 سانیو آ هانیخواستم دعوتت کنم اما آ ی. مشماره تلفنت رو نداشتم سانیآ ینامزد یبرا-

 .ید و گفت از اونجا رفتجواب دا ییآقا هیزنگ زدم خونت اما ... نفهمن
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 از شربتم خوردم و گفتم: یکم

 ... کنم یم یزندگ گعید یجا هی... آره-

 رو به من گفت:... تلفنشون زنگ خورد... حرف زد کمی

 .یاستراحت کن سانیتو اتاق آ یتون یتا شام حاضر شه م-

 .یمرس-

م دل... در بوهمون جو یهمه چ... ارد اتاقش شدم. وراه افتادم سانیشدم و به سمت اتاق آ لندی

 ... عوض شده ای هیاونجا همونجور نمیهم بشم و بب هانیخواست داخل اتاق آ یم

م کر کردفانقدر به گذشتم ... دمیکش یآه... دمیتختش دراز کش یرو روشن گذاشتم و رو برق

 ... که خوابم برد

 ... دمیشن ییبودم که صدا یداریخواب ب تو

 ه؟یسا-

 لب گفتم: ریز... نگاه کردم سانیکردم و به آچشمامو باز  یال کمی

 هوم؟-

 ... میپاشو شام بخور-

 گفتم:... هنوز چشمام بسته بود یشدم ول بلند

 ... امیتو برو االن م-

 یه تب یستبلند شدم و د دیخوابم که پر... حرکت نشسته بودم یتخت ب یرفت و منم رو سانیآ

 ... باشم نیبهتر هانیآ شیخواست پ یم مدل... موهامو مرتب کردم... دمیکش میشرت طوس

 گفت:... بابا هم اومده بود... تو آشپز خونه رفتم
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 طرفا. نیز ا. اخانوم هیسالم سا-

 رو به بابا گفتم:... بود هانیرو به روم آ... نشستم سانیآ کنار

 .گهید دیبخش. بسالم -

 ... ینبه ما سر نز گهیدم بهت د یق م. حنه اشکال نداره دخترم-

 چیه هانیآ دونستن ینم... دلم گرفت... نییهم سرشو انداخت پا هانیآ... نگاه کرد هانیآ به

 هانیآ به یشمچ ریز... تونستم از غذام بخورم ینم گهید... خودمه ریهمش تقص... نداره یریتقص

 ... کرد یم یاونم با غذاش باز... کردم ینگاه م

 که غذاش تموم شد منم گفتم: سانیآ

 خوب بود. یلی. خکنهدستتون درد ن-

 گفت: مامان

 ومد؟ین ؟خوشتیپس چرا نخورد-

 .ادیشما خوشم ن یاز غذا شهیمگه م... نه-

اشت با ذ ینم اگه اون بود دیشا... کاش مامان منم زنده بود یا... لبخند رو لبش نشست مامان

 ... طاها ازدواج کنم

 گفتم: سانیرو به آ... مینشست ییرایتو پذ سانیآ با

 خانوم از آقاتون چه خبر؟... خوب-

 با شوق گفت: مایو مثل قد دیخند

منم ... میکارتارو سفارش داد... میکن یرو م یعروس یکارا میدار... دیخر میبا رضا رفت یوااا-

 مثل خودش با ذوق گفتم:
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 هست؟ یک-

 .گهیماه د حدود چهار... تو بهمنه-

 مبارکه.-

 .یایم بباها دیلباس عروس با دنیخر یبرا... لباس عروساشون محشر بود یوا... یمرس-

 کرده بود خوشحال شدم و با ذوق گفتم: تیمیباهام احساس صم نکهیا از

 ... باشه-

ا رو ا ظرفمنم به کمک مامان رفتم ت... و بابا هم اومدن و مشغول به حرف زدن کردن هانیآ

 :دیمقدمه پرس یب... دمیکش یزد و منم آب م یمامان کف م... میبشور

 ؟یمثل مامانت دوست دار منو ؟هیسا-

 گفتم: نیمطم

 ثل مامانم دوستتون دارم.. ممعلومه-

 ؟یدونیمادرت م نیپس منو به ع-

 دونم. یبله م-

 پس به سوالم جواب درست بده.-

 باش.-

 ؟یرو دوست دار هانیهنوز آ-

 یوو جلدستم... شکست یبد یدستم بود افتاد و با صدا یکه تو یسوالش هول کردم و ظرف از

 دیپرس هانیآ... اومدن تو آشپزخونه سانیو آ هانیبابا و آ... هنم گرفتمد

 شد؟ یچ-
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 گفتم: آروم

 .دیببخش-

 گفت: هانیرو به آ مامان

 نشد. یزیچ-

 رو به من کرد و گفت عدی

 ... اشکال نداره دخترم-

 اومد طرفم و گفت: سانیآ

 .یسته ا. خشو:رم یمن م نیرو بش. ببرو-

 گفتم

 .یخسته ا شتریو ب. تورمش ی. منه حالم خوبه-

 گفت: مامان

 .میشور یم سانینو آ. منیرو بش. بجان هیسا-

وصلم اشت حد گهید... نییسرمو انداخته بودم پا... نشستم ییرایگفتم و رفتم تو پذ یدیببخش

... ارمست کنرو تعارف کرد و نش ییچا ینیس سانیآ... هم اومدن سانیرفت که مامان و آ یسر م

 مامان رو به من گفت:... ونیلوزنگاهمو دوختم به ت

 ه؟یسا-

 بله؟-

 ؟یریکجا م... لهیسه شنبه و چهارشنبه تعط گهید یهفته -

 :گفتم
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 .رمینم ییجا-

 ... ایپس تو هم ب... مشهد میبر میخواست یا م. مچه خوب-

 گفتم:... کرد یتفاوت نگاهم م یکردم که ب هانیبه آ ینگاه

 ... نه من-

 طع کرد:زد به پام و حرفمو ق سانیآ

 .ادیم-

 گفت: هانیبابا هم رو به آ... کرد دییهم تا مامان

 .ریهم بگ گهید طیبل هیپس -

 ... شد ونیتلوز دنیگفت و مشغول,د یباشه ا هانیآ

 آروم دم گوشم گفت: سانیآ

 .. .یرو بزن هانیدوباره مخ آ یتونست دیشا یایخنگ اگه ب یآخه دختره -

 :طرز حرف زدنش تعجب کردم و گفتم از

 ؟یزن یحرف م یجور نیگذاشته ا ریآقا رضا روت تاث-

 گفت: دیخند

 ... زنه یحرف نم یجور نیضا ا. زنه بابا-

 آرومتر گفت: یبا اخم ساختگ بعد

 .یایب دیبا... بحث رو عوض نکن-

 خودش آروم گفتم: مثل

 ... باش-
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که  نیماش سوار... برسونتم هانیقرار شد آ... دوازده بود که قصد رفتن کردم یکاینزد ساعت

 دمایه ک فمیک یرو پام گذاشتم و گل هارو هم رو فمویک... رز افتاد یشدم چشمم به گل ها

 گفتم:... شد یطوالن یلیسکوتمون خ... باشه ببرمشون

 ؟یاز اومدن من باهاتون ناراحت شد-

 :گفت

 ؟یایگه ناراحت شم نما. نه-

 گفتم:... دیشا... دونم یومدم؟نمیناراحت بود نم اگه

 ... ومدمینم دیا. شدونم ینم-

 گالرو برداشتم و گفتم:... میدیخونه رس دم

 ممنون-

 دافظ.. خخواهش-

 ... خدافظ-

 زونیس آوگالرو برعک... صبر کرد تا من داخل شم بعد رفت شهیمثل هم... سمت خونه رفتم به

 ... کردم تا خشک شن

 هی.. .شتمدا هانید که با آبو یسفر نیدوم... مشهد میرفت یشنبه بود و فردا با قطار م سه

 لمویوسا ...میوفتیقرار شد شب برم اونجا تا فردا راه ب... داشتم جانیه... داشتم یاحساس خاص

تا  مکم کردکا رضا آق... زنگ در زده شد... دنبالم انیو آقا رضا ب سانیمنتظر بودم آ... جمع کردم

 ... رو حمل کنم لمویاوس

 گفت: سانیکه شدم آ نیماش سوار
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 م؟یبچرخ میبر هیسا-

 رضا گفت: آقا

 وقت شب؟ نیم؟ایکجا بر-

 :گفتم

 .یگرد ابونیخ-

 ت:گف سانیآ... دمبا دستم گردنبندمو لمس کر... افتادم هانیقرارم با آ نیاول ادیگفتم  نویا تا

 موافقم-

 م؟یبا هم بر هانیدنبال آ میبر

 سانیآ... هدم خون میدیرس... شه شتریب جانمیباعث شد ه نیهم... هانیدنبال آ میشد بر قرار

... ودب دهیوشپ دیفس رهنیو پ یشلوار ل... اومد قهیبعد چند دق... نییپا ادیکه ب هانیزنگ زد به آ

 نشد و گفت: ادهیپ ییبا کمال پررو سانیشه اما آ ادهیپ سانیمنتظر بود آ

 ... شمینم ادهیمن پ نیعقب بش هانیآ-

 ...رفتمازش گ به زور چشم... اونم آروم جوابمو داد... لب گفتم ریز یسالم... عقب نشست هانیآ

 آقا رضا راه افتاد و گفت:... خواست تا صبح نگاهش کنم یدلم م

 ... هست لمیم؟تعطیخوب کجا بر-

 گفت: هانیآ

 پارک. میبر-
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رو  گذشته خواستن خاطرات یانگار همه م... نییمنم سرمو انداختم پا... پارک رو گفت آدرس

نو مخواست عکس العمل  یم... کردم یرو حس م هانینگاه آ ینیسنگ... ننک دیبرام تجد

 ... نگه داشتم نییاما سرمو پا... نهیبب

 رو به آقا رضا گفت: سانیآ... ها مکتین یرو مینشست... به همون پارک میدیرس

 هلم بده. ایب... خوام برم تاب سوار شم یمن م-

 رو به من گفت: بد

 ... میسوار تاب ش میبر ایب-

 باش.-

رضاست  م آقاکر کرد. فمحکم هولم داد. یکی دمی. دداد. یآقا رضا هولمون م... میتاب شد سوار

 یم کم هولممح انهیآ... با تعجب پشتمو نگاه کردم... دهیرو هول م سانیآقا رضا داره آ دمیاما د

که .. .دمیرست یداشتم م گهید... داد یهر لحظه محکم تر هولم م... ذوق کردم دنشیاز د... داد

با .. .کرد یم یانگار تموم حرصشو سر من خال... دیتوپ یقلبم محکم م... هولم داد محکم یلیخ

 گفتم: غیج

 ... نگهم دار هانیآ-

شکم ااشت د... شده بودم یعصب... وفتمیبود ب کیو نزد ستادیتاب که ا ریگرفت به زنج دستشو

 با بغض گفتم:... گرفت یم میشدم گر یم یعصب یلیخ یوقت شهیهم... ومدیدر م

 ؟یکن یکار م یچ یمعلوم هس دار وونهید-

 گفت؟: تیعصبان با

 سر من داد نزن.-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

195 
 

 گفت: یبا مهربون سانیبرگشتم آ... رو شونم نشست یدست... رفت مکتیسمت ن به

 ... درکش کن-

 گفت: سانیآ... هانیآ شیرضا رفته بود پ... کنترل کردم تا بغضم نشکنه خودمو

 تاب. رو نیبش-

 گفت:... منم نشستم... نشست خودش

خونه  موشت کنهتا اومد فرا... حق داره یول... دم ینم هانیمن تموم حق رو به آ هیسا نیبب-

 دستت هنوز از یدونم دوستت داره ول یم... از اون شب دوباره حالش بد شد... دتیصبا د

اقعا که و یبهش ثابت کن دیبا ...یبهش زمان بد دیبا ینه ول ای دتتیدونم بخش ینم... هیعصب

 .یدوستش دار

 که تو گلوم بود گفتم: یبغض با

 ثابت کنم؟ یچجور-

 ... ششونیپ میپاشو پاشو بر... یبفهم دیخودت با گهیاون د-

 آقا رضا گفت:... سمتشون میرفت

 م؟یبخور یخوب چ-

 گفت: سانیآ

 ... میبعدش بر میبخور ریبگ یبرو بستن... مامان شام درست کرده-

ن ا براموقا رضآ... تو فکر بود یلیانگار خ... بود نییسرش پا... نگاه کردم هانیبه آ یچشم ریز

 ... میوخورد دیخر یبستن
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... میدشوار س... از رو تاسف تکون داد یسر سانیآ... تر رفت جلو نشست عیسر هانیرفتم آ موقع

خوند  یهنگ مآبا  سانیآ... ودگذاشته ب یشاد یآقا رضا آهنگ... میدیچرخ ابونایتو خ گهید کمی

 ... داشت جو رو عوض کنه یو سع

 مامان گفت:... خونه میدیرس

 ن؟یکرد ریچرا د-

 گفت: دیکش یم نیزم یرضا که چمدونم رو رو آقا

 ... اونجا میبر نجایا میگفت بر یهمش م... سانهیآ ریتقص-

قش وصله سمت اتاح یکه ب هانیآ شیحواسم رفت پ... کردم یبا هم کل کل م سانیآ رضا

 وارینور ددونستم او یبود که م یحس دلگرم... سانیگفتم و رفتم تو اتاق آ یدیببخش... رفت

 هدیکش که اون توش نفس ییتا هوا دمیکش یقیها نفس عم وونهید نیع... کشه یداره نفس م

 گفت: دیکه د حال منو... اومد تو اتاق سانیآ... خواست یدلم آغوششو م... هام پخش شه هیتو ر

 ؟یخوب-

 زدم و گفتم: لبخند

 خوبم.-

 عوض کرد و همزمان به من گفت: لباسشو

 ... شام میبر... لباستو عوض کن-

 یعس سانیآمامان و ... شام زیرفتم سر م... دمیپوش یبا شلوار مشک یسه ربع آب نیآست زیبل

 ... موثر نبود هانیداشتن جو عوض شه اما اصال رو من و آ

 ... انقدر خسته بودم که خوابم برد... گفتم و رفتم بخوابم یدیشام ببخش بعد
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 ... میریم میاشو دار. پهیسااااااا-

 زد: یکرد غر م یجا به جا م لشویهمون طور که وسا سانی. اعجله بلند شدم. با

 ... که هانمیآ نیا... مجبور شدم با برق روشن بخوابم شبید-

 ... دم حرفشو قطع کرد یدارم به غزاش گوش م دیبه من افتاد د چشمش

 :گفتم

 .شبیبابت د دیببخش-

 ... پره گهید یجا هیلم از . دنه بابا-

 انیا هم ببرضا  و آقا سانیقرار شد آ... هیبق شیپ میبا چندونامون رفت... شدم و حاضر شدم بلند

 ... هانیهم با آ هیو بق

... منیبب نستم چشماشوتو یم نهیاز تو آ... نشسته بودم هانیپشت سر آ... میشد نیماش سوار

خندم ب. ل.ناخودآگاه لبخند رو لبم نشست که نگاهشو گرفت... بهم دوخت نهینگاهشو از تو آ

 ... نگاهمو به پنجره دوختم... جمع شد

 ... من تموم مدت خواب بودم... میداخل قطار شد... ستگاهیبه ا میدیرس

 . ..انوماخما  یااتاق هم بر هیو  ونیاآق یاتاق برا هی... میدوتا اتاق گرفته بود... هتل میرفت

 ... شدم هوشیهم ب باز

 ... ودب ینرژاصال سرشار از ا... دوست داشتم یلینور رو خ نیا... شدم داریب دینور خورش با

 با دستم تکونش دادم و گفتم:... هنوز خواب بود سانیآ... کنارم نگاه کردم به

 گهیپاشو د... اشو. پسانیپاشو آ-

 گفت:... باز کردم چشماشو بزور
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 ؟یخوا یم یچ-

 ... اطیتو ح نییپا میپاشو بر-

 کار؟ یچ میبر-

 هوا خوبه. نیبب-

 سرده. کمیهوا  رینخ-

 :گفتم

 هوا سرده؟ یجا. کاریبهونه ن یلک. اگهید ایب-

 حرص گفت: با

 ... باشه-

... لهت طایتو خ میرفت... میدیخر وهیو ابم کیک هی... میشاپ هتل رفت یهم به سمت کاف با

 گفت: سانیآ... مینشست

 .یکرد داریوقت صبح منو ب نیا... هیسا ایکاریب-

 رو نگاه کردم و گفتم: ساعت

 ده صبحه.-

 ... نه من یدیتو مثل خرس خواب... بازم زوده-

سفر  هیونم ت یم هانیکردم که کنار آ یفکر م نیمن به ا... گذشت یم یساعت میاومدنمون ن از

 ناراحت گفتم:... که بهم محل نذاشت روزیاما د... رو داشته باشم یخوب

 .گهیتو خونه د میبر سانیآ-
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 یلیخ. ..حرم میقرار شد بر... خورد یمامان داشت صبحونه م... تو میبا هم رفت... کرد موافقت

 ... داشتم جانیبار اومده بودم و االنم ه هیقبال فقط ... شوق داشتم

 و گفت: بهم داد یاهیمامان چادر س... شدم آماده

. ..بود هومدین شیخواستم بهت بدم اما فرصتش پ یم... بود شیچندماه پ... تو گرفتم یبرا نویا-

 حرم. میاالن سرت کن بر

 ذوق چادر رو گرفتم و گفتم: با

 ... مامان یمرس یواااا-

 ...ه کردمم نگابه خود نهیاز تو آ... اومدم چادر رو سرم کردم رونیاز بغلش که ب... کردم بغلش

 با لبخند گفت:... ستادیمامان هم پشتم ا

 دخترم. ادیبهت م یلیخ-

 ... یمرس-

 دهیپوش یمشک نرهیشلوار و پ... زد یبا آقا رضا حرف م هانیآ...  میوفتیتا راه ب نییپا میرفت

و تس کردم لحظه ح هی یبرا... من اول با تعجب نگاهم کرد دنیبا د... برگشت سمت ما... بود

 در گوشم گفت: سانیآ... روشو برگردون عیاما سر... دمیرو د نیچشماش برق تحس

 نگاه کن چه خوشش اومده بود آقا.-

. ..ه بودرش کرداالن س یول... نه سانیاما آ... کرد یچادر سرش م شهیهم هانیمامان آ... دمیخند

م ه حرب... اما بازم برام سخت بود نگه داشتنش... منم مثل اون چادرمو نگه داشته بودم

 آروم گفت: سانیآ... شلوغ بود یلیخ... میدیرس

 خدا کنه دستمون برسه.... کنه ریخدا بخ... اوه اوه-
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 سانیبه آ منم حواسم... میدستمو سفت گرفته بود تا همو گم نکن سانیآ... میشد تیجمع یقاط

ود نم بذه عا تود یکل میبرس نکهیتا قبل از ا... دیرس یبه ذهنم نم ییدعا چیاون لحظه ه... بود

 او دلم بت... ودب انهیبه آ دنیمهم بود رس یلیکه برام خ ییتنها دعا... اما االن فراموش کرده بودم

به زبون  ...ستمیبلد ن... دونم چطور باهات حرف بزنم ینم... امام رضا... زدم یامام رضا حرف م

وغ در هانیبه آخواستم  یمن نم... به خدا سفارش کن از گناه من بگذره ایب... گم یخودم م

 منو... وغ نگمبهش در گهیدم د یقول م... خدا ضمانت منو بکن شیخودت پ... امام رضا ای... بگم

 ... ونبهش برس

 . ..نیهم... برسم هانیکردم به آ یمن فقط دعا م... دیرس حیدستمون به ضر باالخره

سبک  نگارا... اشتمد یسخت بود اما حس خوب... هتل میو برگشت میرفت تیاون جمع نیزور ب به

... ودبهتر ب ل اونمانگار حا... نگاه کردم هانیبه آ یچشم ریز... میناهار بخور میرفت... شده بودم

 کرده بود؟ ییاون چه دعا یعنی

م شد من لپش که گود دنیبا د... و چالش... دیخند یو اون م... کرد یم یباهاش شوخ سانیآ

... داشتمحوصله ن... میکه کنار هم بود یروز نیدوم... نج شنبه بود. پلبخند رو لبم نشست

وصله حخواستن برن حرم اما من  یم هیبق... جهت گرفته بود یدلم ب... اذان بود کینزد

... در زده شد... ودبدلم گرفته ... کردم یپنجره به گلدسته ها نگاه م زا... رم یگفتم نم... نداشتم

 تم:با تعجب گف... دمیرو د هانیباز کردم آ یوقت

 ؟ینرفت ؟مگهیکن یکار م یچ نجایا-

 نه مامان گفت بمونم مواظب تو باشم.-

 :دمیصداشو از کنارم شن... شدم رهیدوباره رفتم دم پنجره و به گلدسته ها خ... تو خونه اومد
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 ؟یچرا نرفت-

 حوصله نداشتم.-

 اروم گفت:... اذان اومد یموقع صدا همون

 ؟یخون ینماز نم-

 کردم و گفتم: نگاهش

 وقته نخوندم. یلیخ-

 خوام بخونم. یمن م-

 نگاهم کرد که گفتم: منتظر

 .امیمنم م-

... ردمک یه مجاشو اشتبا هیهمش ... حدود پنج بار فقط از اول گرفتم... وضو گرفتم عیسر رفتم

 ... سرم کردم مویکارم تموم شد رفتم چادر مشک یوقت

ود بم گفته ر ها بهنبود اما با یمذهب... داشتخودشو  دیعقا... نماز بخونه هانینبود آ بیعج برام

 یوبخ یلیخحس ... ستادمیکنارش ا... میخون یخودمون م یخونه چون ما نمازو برا یکه نماز م

با هم شروع  ...نیینگاهش که بهم افتاد سرمو انداختم پا... کردم یبا لبخند بهش نگاه م... داشتم

 ... میخوندن نماز کرد به

 ... شد یم شتریگذشت احساس آرامشم ب یم لحظه اش که هی هر

 دی؟شایک یدونم برا ینم... دلم تنگ بود... شده بودم رهیبه مهر خ... تموم شد نشستم یوقت

همون طور که به مهر ... کنه میینبود که راهنما یکس... یاز همه چ... دور شده بودم... خدا یبرا

 کردم گفتم: ینگاه م
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 ... هانیآ یمرس-

ر سال انگا دلم... شدم به گلدسته ها رهیبلند شد و به سمت اتاقش رفت و من خ. ..نگفت یزیچ

 ... که داشتم رو دوست داشتم یحس نیا... ها بود گرفته بود

... دمخوب ش دوباره سرشار از همون حس... صبح نمازمو خوندم... سمت تهران میراه افتاد صبح

 ... دمیشب هم با چراغ خاموش خواب یحت

 یمن... تفاوت بود یب هانیآ... روال خودشو داشت یزندگ... گذشت ین چند هفته مسفرمو از

 عوض کردم نگاهش نسبت بهم یاحساس م میدونم چرا بعد از اون شب که نمازمون رو خوند

اهام ب یاشناسن یکه شماره  گشتمیاز شرکت داشتم بر م... مهربون تر بود کمیانگار ... شده بود

 جواب دادم: بعجبا ت... تماس گرفت

 بله؟-

 ؟یخوب... جان هیسالم سا-

 گفتم:... دادم یزن گوش م یتعجب به صدا با

 شما؟-

 .یبرد ادیما رو از  یزن یبه ما نم یسر گهید-

 گفتم:... زن عمو بود... اومد ادمیحرف  نیا با

 ن؟یخوب... نشناختم دیببخش-

 ... زنگ زدم که دعوتت کنم... دخترم یمرس-

 تعجب گفتم: با

 دعوت؟-
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 .ایم بلطفا تو ه... میکن رشیغافلگ میخوا یم... راستش تولد رهامه-

 هست؟ یک... کنم یم یباش سع-

 ... گهیدو روز د-

 دم. یکنم اما قول نم یم یسع-

 .یبهم بزن یسر شمیباشه دخترم باز خوشحال م-

 دانگهدار. خباشه-

 افتاد رز خشک شدم یگل هانگاهم که به ... خونه دمیرس... دمیکش یکه کرد نفس راحت قطع

 یب یکیارتم تو که از گفت و گو با خدا داشت ینمازمو خوندم و با آرامش... لبخند رو لبم اومد

 ... دمیخواب یترس

 .یباش دیبا... رمیخوام بگ یم مویلباس عروس... گهید ایب هیسا-

 :گفتم

 آخه تولد دعوتم.-

 یلیخ. ..هامرونه و آماده شم و برم تولد خواستم برم خ یم... کرد ینگاهم م یچشم ریز هانیآ

 یم انهیو آقا رضا و آ سانیآ یول... خوب بود یسرگرم یخواست برم اما برا یهم دلم نم

 گفت: سانیآ... دیخواستن برن خر

 ؟یتولد ک-

 ... پسر عموم-

 ناراحت گفت: سانیآ

 ... باش برو-
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 گفتم:... خواستم ناراحت شه ینم

  ...امیباهات م سانینه آ-

 ؟یپس تولد چ-

 ... دم یفقط کادومو م-

 رو به آقا رضا گفتم:... خوشحال شد سانیآ

 ... شه یآقا رضا م-

 وسط حرفمو گفت: دیپر

 خانوم. هیسته شدم از بس گفتم سا. خقا شو بردار. اراحت باش-

 و گفتم: دمیخند

 ... برم خونه و کادو رو بردارم دین با. مباش-

 گفت: هانیآ

 ... میایماهم م... دم مزون نیونه و شما هم برخ میریم هیمنو سا-

با ... کرد یم با حرص دنده رو عوض... اخم داشت... سمت خونه میرفت هانیبا آ... کردن موافقت

 طعنه گفتم:

 !یدنده رو نکن-

 تو نگران نباش.-

 تعارف کردم:... دم خونه میدیرس... جذاب بود شهیرخش مثل هم مین

 تو. ایب-

 تعارف گفت: یب
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 باش-

اول از . ..میبا هم وارد خونه شد... کردم قبول کنه یفکر نم... خوشحال شدم هم متعجب هم

ه ک یطرع یکه معطل نشه رفتم و کادو نیا یبرا... رفت سمتشون... دیرز رو د یهمه گل ها

 شهیثل هممبراش ... رفت یور م شیبا گوش... ششیاومدم پ... رهام گرفته بودم برداشتم یبرا

 :فتگ... لو اوردمآب آلبا

 شهیم رید... میبر... نبود یازین-

 عجله گفتم: با

 ... میحرف بزن دیبا... صبر کن... نه-

 و گفت: نشست

 ... دم یگوش م-

 گفتم:... از کجا شروع کنم دیدونستم با ینم

 ... میمنو طاها جدا شد-

 گفت:. ..تونستم بخونم یرو نم یچیتو نگاهش ه... بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

 خوب؟-

 ... یو زود قضاوت کرد یدونست ینم یچیمن ه یتو درمورد زندگ-

 با بغض گفتم:... نییانداخت پا سرشو

  ...میخونه نبود هیهم تو  مونیشب عروس یحت... میمنو طاها از رو اجبار ازدواج کرد-

 چشمام نگاه کرد و گفت: تو

 دونم. یم-
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 تعجب گفتم: با

 ؟یدون یم-

 دونم. یآره م-

 از کجا؟-

 طاها بهم گفت.-

 گفت:... شد شتریب تعجبم

 ... خاطرات برام تکرار شد... دوباره دمتیصبا د یخونه  یوقت-

 گفت:... من که با نگاه متعجبم بهش چشم دوخته بودم نگاه کرد به

که  گفت... که اسممو گفت خواستم برم... جواب داد یمرد هیزنگ زدم که ... اومدم دم خونت-

 یول... بل بودمثل ق یهمه چ... رفتم تو خونه... گفت طاهاست هیکه ک دمیپرس یوقت... برم باال

 ... یتو توش نبود

 ادامه داد:... کردم ینگاه پر بغضم نگاهش م با

 ... فتبهم گ ویهمه چ... بوده یبهم گفت که ازدواجتون زور-

 گفتم:... شد یجار اشکام

 .یکرد یرفتار م ینجوریپس چرا ا-

 .دمتیبخشهنوز ن-

 :دمیخجالت پرس یبا کم... نییانداختم پا سرمو

 چرا؟-
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ه ساد... یکن کارونیا یتون یپس بازم م یرو ازم پنهون کن یمهم نیمسله به ا هی یتونست یوقت-

 ... میحاال هم بهتره بر... هت اعتماد ندارم. ببگم

 شد و سمت در رفت و گفت: بلند

 منتظرم نییمن پا-

 کدوم چیه... شدم نیشوار ماش... نییکردم و رفتم پا شیآرا کمیم منم صورتم رو شست رفت

 یوقت ...میدیبه مزون رس... ارمیبدست ب دیدونستم چطور اعتمادشو با ینم... میزد ینم یحرف

 ینگاه م وسارولباس عر... اتفاق افتاده نمونیب یزیچ هیکه  دیفهم دیتو فکر بودنم رو د سانیآ

 :گفتم سانیرو به آ... دکلته بود و دامنش پف دار بودعروس که  لباس هی... میکرد

 ست؟یخوشگل ن نیا-

 خوام پف دار باشه. ینم... من دوستش ندارم یچرا ول-

ا ج هیهنش ذنستم دو یالبته م... کرد یتفاوت به لباس عروسا نگاه م یب... افتاد هانیبه آ نگاهم

ردم ک یوفپ... انداختم یکرد نگاه یکه همچنان به لباس عروسا نگاه م سانیبه آ... ست گهید

 وگفتم:

 ..شهیم 8داره ساعت ... گهیانتخاب کن د عیسر-

 ... باشه-

 ... خوشگل بود یلیخ... لباس عروس ساده سفارش داد هیگشتن  یبعد کل باالخره

 رضا گفت: میاومد رونیاونجا که ب از

 رستوران؟ میبر... من که گشنمه-
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 چیندوو ساتکه  یخوشمزه ا یها یشق اون طعم تند با اون ترشعا... وس فالفل کرده بود-ه دلم

 گفتم:... بودم ختنیر یم

 م؟یفالفل بخور میبر-

 و رضا سانیآ. ..میبخور فایکث چیساندو نیاز ا میقرار شد بر... قبول کرد اقیهم با اشت سانیآ

 گفت: هانیشم که آ نیسوار کدوم ماش دیمنم موندم با... سوار شدن

 ؟یسوار ش یاینم هیسا-

 یلبا ک میدیرس یوقت... حرکت کردن یچیبه سمت ساندو... میرفتم و سوار شد نیسمت ماش به

 رونیکه ب ییها یصندل یبا هم رو... وقت بود فالفل نخورده بودم یلیخ... شدم ادهیپ جانیه

 انهیماد آاعت کردم که یفکر م نیبه ا ارنیرو ب چامونیتا ساندو... میمغازه گذاشته بودن نشست

اون طعم .. .بهش زدم یذت گاز-با ل... چشمام برق زد دمیرو که د چیساندو... ارمیرو بدست ب

 ... واقعا مورد عالقه من بود

ونه خدرس آ... شدم هانیآ نیکردم و سوار ماش یو رضا خدافظ سانیکه تموم شد با آ چیساندو

 :گفتم... میدیرس... حرف راه افتاد یب هانیآ... عمو رو دادم ی

 ... امیم عیسر-

 ... باشه تکون داد یبه نشونه  یسر

 :دیچیپ یزن عمو توگوش یصدا... خونه رو زدم زنگ

 تو. ای؟بیکرد ریجون چرا د هیسا-

 :رو بهونه کردم و گفتم هانیآ... تونستم وارد شم یبا مانتو نم... باز کرد درو

 .ادیرهام ب نیبگ... تو امینم... با دوستم اومدم دیببخش-
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 تو. ایه با دوستت بن-

 .ادیرهام ب نیبگ شهینم-

 .ادیب گمیباشه پس االن م-

اده د هیکتبه پنجزه  گشیدستش فرمون رو گرفته بود و دست د هیبا ... کردم هانیبه آ ینگاه

 گفت: دنمیبا د... رونیدر باز شد و رهام اومد ب... بود

 تو. ایب یخوب... سالم-

 اما دستشو نگرفتم و گفتم:.. .اورد جلو که باهام دست بده دستشو

 ... برم دینه با-

 به پشت سرم کرد و گفت: ینگاه

 اون دوستته؟-

 گفتم:... کرد ینگاهمون م هانیآ... سرم نگاه کردم پشت

 ... آره-

 !هان؟یهمون آ-

 به سمتش گرفتم و گفتم: کادوشو

 تولدت مبارک.-

 ... عمو هم هست... تو نیایبهش بگو ب-

 ... نکرده یازین-

 اومد. فونیزن عمو از آ یصدا

 تو. ایبا دوستت ب گهیجون بابات م هیسا-
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 .ستیاخه لباسم مناسب ن-

 عمو گفت: زن

 .اریبهونه ن گهید ایب-

 باهاش صحبت کنم. نیذار. بباش-

 رفتم و گفتم: هانیسمت آ به

 تو. میاصرار دارن بر هانیآ-

 که داشت گفت: یاخم با

 خوب تو برو.-

 .یایاخه گفتن تو هم ب-

 رو تو.. بستمیراحت ن-

 .. .ردمک یم شیراض دیکرد با یچون رهام ونگاهم م یاز طرف... خواستم بدون اون برم ینم

 لطفا.... گهید ایب-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ... باشه-

 رهام گفت:... میشد و با هم به سمت رهام رفت ادهیپ

 ه؟یسا یکن ینم یمعرف-

 گفتم: هانیبه آ رو

 هام.ر... پسر عموم-

 دستشو رو به رهام گرفت و گفت: هانیآ
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 خوشبختم.... هستم هانیآ-

 دستشو فشورد و گفت: رهام

 ... خوشبختم-

وارد .. .میفتر یراه م هانیکنار آ... میو داخل خونه شد میرد شد اطیاز ح... میهم داخل شد با

... غلم کردبمحبت عمو با ... میبه سمت بابا و عمو رفت... نبود یشلوغ یلیخ یمهمون... میشد

 ... بهشون نداشتم یوقت احساس خوب چیه یمهربون بودن ول شهیهم

 با تعجب نگاهمون کرد و گفت: بابا

 ؟یکن ینم یمعرف هیسا-

 ... کردن ینگاهمون م یعمو و عمو هم سوال زن

 گفتم:... معذب بود کمیانگار ... کردم هانیبه آ ینگاه

 ... هانیآ-

 گفت: هانیکه آ... بدم یچه عنوان دیدونستم با ینم... بگم یدونستم چ ینم

 ... خانوم بهشاد سییر... هستم امنشیآر هانیآ-

  ...شدم راحتکه گفته بود نا ینسبت نیبود هم بابت ا دهیخوشحال شده بودم که به دادم رس هم

 عمو با طعنه رو بهم گفت: زن

 ... یهست یمیصم ستییجون چقدر با ر هیسا-

 دوستش دارم. هیدونستن که همون یم... هیک هانیآ دنیدونستم که فهم یم

 دست داد و گفت: هانیدستشو جلو اورد و با آ بابا

 ... خوشبختم-
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 بابا گفت:... میکنار بابا نشست... نشون ندادن یعمو و زن عمو عکس العمل اما

 کار نکرده؟ یشرکت چیدخترم تا حاال تو ه یدونست یم... هانیآقا آ-

 گفت: هانیآ

 دونم. یم... بله-

 ... خوبه-

 سرفه کرد و رو به من ادامه داد: کمی

 ؟یبود رونیب ستییوقت شب با ر نیتا ا-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ست؟ین رید کمی؟ینشون بد تیرو من حساس یخوا یبابا مثال االن م-

 با اخم گفت بابا

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا-

 گفتم: هانیبه آ رو

 .میبهتره بر-

 گفت: بابا

 ؟یبود رونیوقت شب ب نیال من جواب نداشت؟چرا تا اسو-

 بغض گفتم: با

 ن؟یپرس یرا م. چهیک هانیآ نیدون یشما که همتون م-

 گفتم:... شدم بلند

 خدافظ.-
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 کرد  یزن عمو که صدام م یبه صدا... سمت در راه افتادم به

 :گفت وند ودستمو از پشت گرفت و برم گرد هانیاومدم آ رونیاز در که ب... نکردم توجه

 شناختن؟یمنو م یچ یعنی؟یگفت یم یداشت یچ-

 بغض گفتم: با

 ؟یمنو برسون شهیم-

ار هنم انگذ... نهدم خو میدیرس... راه افتاد... منم سوار شدم... ول کرد و رفت و سوار شد دستمو

 م:ت گفتکه گذش کمی... رو خاموش کرد نیشم ماش ینم ادهیدپیکه د هانیآ... قفل کرده بود

 رو هانیآه نام ب یپخش کرد که من پسر المونیتو فام بایمنو تورو بهم زد تقر نیطاها ب یتوق-

 لیدل یول... که دوستش دارم یهست یتو همون دیبابا شناخت و فهم نمیمطم... دوست داشتم

 ... خوام یمعذرت م... دونم یکارش رو نم

 ...فتو دست چپم قرار گرگرمش ر یشم که دستا ادهیخواستم پ... شد یاز چشمام جار اشک

... مگاه کنتونستم به چشماش ن ینم... نشستم سر جام خیس... انگار بهم برق وصل کرده بودن

 باالخره سکوتمون رو شکست و گفت:... کردم یفقط به رو به رو نگاه م

 ... م شداما امشب باور... دماما باور نکر ...گفت زایچ یلیطاها درمورد خانوادت و خودش خ-

 دینم باکفکر  یول... گفته بود هانیرو به آ قتیدونم طاها چرا حق ینم... نییانداختم پا موسر

 ... دمیکش یخجالت م هانیاز آ یاز طرف... ازش ممنون باشم

 لب گفتم: ریز

 باال؟ یاینم-

 از رو دستم برداشت و گفت: دستشو
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 ... به مامان بزن یسر یاگه وقت کرد یول... نه-

 گفتم:... کردم لبخند بزنم یعس... کردم نگاهش

 ... دافظ. خباش-

ه پخش شد جودمو نماز تو و هانیآ یکه از لمس دستا یبعد از نمازم با آرامش... خونه شدم وارد

 وقت... دادینم ,جوابشمیگوش... نگرانش بودم... بود ومدهین سانیامروز آ... به خواب رفتم، بود

 یلو... بودن یشمن... سوال کنم سانیتا درمورد آ هانیکه تموم شد راه افتادم سمت اتاق آ یادار

 :دمیو شنر هانیآ یصدا... به در زدم  یتقه ا... ومدیصحبت دو تا مرد م یصدا هانیاز تو اتاق آ

 .نییبفرما-

 گفتم:... نشسته بودن گهیمرد د هیو  هانیآ... باز کردم درو

 انگار بد موقع مزاحم شدم. دیببخش-

 گفت هانیآ

 ؟یکار داشت یچگو . بنه.-

بخند لردم که اهش کبا اخم نگ... کرد یسر تا پامو نگاه م ینگاه بد هیافتاد به مرده که با  نگاهم

 گفت:... گذاشت شیبه نما دشویسف یدندونا فیزد و رد یطونیش

 شما؟؟... یصدام کن یعل یتون یم... هستم یعل ریام... سالم-

با اخم  ...به دستش یورتش کردم و بعدش نگاهبه ص یاول نگاه... به سمتم دراز کرد دستشو

 گفتم: هانینگاهمو ازش گرفتم و با همون اخم رو به آ

 ... شدم ومده؟نگرانشیامروز ن سانیچرا آ-
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... ودب طونیش یلیخ یول ومدینم یپسر بد یلیبه نظر خ... نگاه کرد یهم با اخم به عل هانیآ

 گفت: هانیآ

 .ستین یمهم زیچ-

 ؟یچ یعنی-

 :گفت

 ... رضا فوت کرده یعمه -

ب عق سانیآ هیعروس... شناختم اما ناراحت شدم یرضا رو نم یعمه ... تعجب نگاهش کردم با

 ناخوداگاه گفتم:... وفتادیم

 شه؟یم یچ یپس عروس-

 و گفت: دیخند یرعلیام

 ؟یکن یفکر م یبه عروس یاون وقت تو دار... دوماد مرده یعمه -

 گفتم: هانیآرو به ... دستش حرصم گرفت از

 ادبه! یچقدر دوستت ب-

 گفت: هانیباز سرتاپامو نگاه کرد و رو به آ یعل ریام

 ... داره ییکارمندت چه قد و باال نیا یول-

 گفت: یعل ریحرف ام نیکنه اما با ا یمهلوم بود داره خودشو کنترل م هانیآ

 .رونیبرو ب یریجلو زبونتو بگ یتون یاگه نم-

 گفت:هم به من کرد و  ینگاه

 ... مانتو رو نپوش نیشرکت ا یایم یشما هم وقت-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

216 
 

 با اخم گفتم:... جذب کمیبود و  یکوتاه نبودمشک... به مانتوم کردم ینگاه

 مگه مانتوم چشه؟-

 همون اخم گفت: با

 ؟یدرمورد مانتوت با من بحث کن نجایا یاومد-

 یحرف چیه یب... رهیتونه جلو چشم و دهنشو بگ یبه من چه که دوستش نم... شدم یعصب منم

 گفت: هانیرفتم که آ یبه سمت در م

 .هیصبر کن سا-

 گشتم و منتظر نگاهش کردم که گفت: بر

 خونمون؟ یایم-

 تم:ودم.گفبرفتم راحت تر  یم هانیبا آ ینجوریا... رفتم یم دیاول آخر با... فکر نبود بد

 آره.-

 هانیآ یلو... خودش نیم سمت ماشه یعل... رفتم هانیآ نیسمت ماش... میاومد رونیدفتر ب از

 ...نیاشمم تو نشست... مشغول حرف زدن شد یرو باز کرد و با عل نیقفل ماش هانیآ... رو صدا زد

 عقب میخوردم که عروس یحرص م یمن جاش بودم کل... ناراحته یلیخ سانیاحتماال االن آ

 فتم:گ... ت خونشونراه افتاد سم... شد نیباالخره اومد و سوار ماش هانی,آ... وفتهیم

 .یدوستا دار نیدونستم از ا ینم-

 .یدونست یم ویهمه چ دیمگه با-

 دونستم؟ یم دیاون موقع ها نبا-

 زد و گفت: یپوزخند
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 دونستم؟ یم ویمگه من همه چ-

مه که ه خواست سرش داد بزنم و بگم تو یدلم م... دوختم رونینگفتم و نگاهمو به ب یزیچ

 ... یکن یرفتار م ینجوریچرا ا یدون یم ویچ

 که گفت:... کردم ینگاه م نایبه ماش یناراحت با

 ه؟یسا-

 هوم؟-

 رو کنار نگه داشت و گفت: نیماش

 ؟یخور یم یزیچ-

 :گفتم با حرص... میبود که قبال اومده بود یا نهیتامیهمون و... به اطراف کردم ینگاه

 نه.-

 و نگاهش کردم و ادامه دادم: برگشتم

 ؟یکن تمیاذ یخوا یم ؟چرایت کنثاب یخوا یم ویچ-

د بع قهیقچند د... شد ادهیپ نیاز ماش... بودم یعصب... رومو برگردوندم... گفت ینم یزیچ

 ت:داد بهمو گف... داشت یبود که توش دوتا ن رموزیبزرگ ش وانیل هیدستش ... برگشت

  ...یکن یم تیخودتو اذ یکه دار ییتو نیا... کنم ینم تتین اذ. مخانوم هیسا-

 بغض گفتم: با

 نجا؟یا یاومد ه؟چرایرفتارات چ نیپس ا-

 .نجایا امیم شهیهم... قبول دارم یلیرو خ نجایکه ا یدون یخودت م-

 نگفتم که گفت: یزیچ
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 .ینبود ینجوریو که ا. تاتقدر زود بغض نکن هیسا-

 کردم و گفتم: نگاهش

 .ینبود ینجوریتو هم ا-

 :بعد چند لحظه گفت... سکوت نگاهم کرد تو

 ... میرو بخور رموزمونیش ایحاال ب-

. ..نکنم ته فکرکردم به گذش یسع... کنم یاز رفتارش چه برداشت دیدونستم با ینم... زدم لبخند

 ... هقید دقچن یبرا... ساعت کی یبرا یحت... خواستم آروم باشم یحاال که مهربون شده بود م

... ال شدخوشح شهیمثل هم دنمین با دماما... میبا هم وارد آسانسور شد... خونشون میدیرس

 ... رو گرفتم که گفت تو اتاقشه سانیسراغ آ

 فتمبا تعجب گ... دید یم لمیخورد و تو لپ تاپش ف یم پسیداشت چ... اتاقش شدم وارد

 ؟یوب. خسالم-

 .یرس. مسالم-

 نشستم بغلش گفتم: رفتم

 ... امرزتشیخدا ب-

 و گفت: دیکش یآه

 ... دونم چرا حاال ینم یول. ..بنده خدا سنش باال بود-

 شه؟یم یچ تونیعروس-

 گفت: یکالفگ با

 ... ستیزمانش معلوم ن... عقب افتاده-
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 شد و گفت: لمیحواسش جمع ف دوباره

 ... مینیرو بب لمیف نیا ایب-

 .یالیخیچقدر ب-

 کار کنم؟ یچ یگیم-

 رو عوض کردم و گفتم: بحث

 هست؟ یچ لمهیف انیحاال جر-

 ... میادامش شد دنیردن کرد و با هم مشغول دک فیبه تعر شروع

 :دیپرس سانیکه مامان از آ میخورد یغذا م میداشت... شام صدامون کرد یبرا مامان

 هست؟ یحاال سوم و هفتم ک-

 پس فرداست.-

 پنج شنبه ست.-

 ... سمییاخه ر... خوب شد پنج شنبه ست... اره-

 کرد و گفت: هانیبه آ ینگاه مین

 نیوانق ادیه تازه رس یبه من که م... انیب ریذاره با تاخ یم یحت دهیم یخصها مر یبه بعض-

 ... وفتهیم

 ... اومدم ریبود که من د یدونستم منظورش همون روز یم... میدیخند

 گفت: سانیشام آ بعد

 .یایرضا گفت بگم تو هم ب هیسا یراست-

 ... باش-
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زنگ در . ..میبر ا همدنبالم که ب ادیب سانیآ قرار بود... نج شنبه بود. پرفتم یبود اگه نم یادب یب

 رو جواب دادم: فونیآ... بود هانیآ... زده شد

 ... نییپا امیاالن م-

 فتم:گبعد از سالم ... شدم نیسوار ماش... نییو رفتم پا دمیکش میمشک یبه مانتو یدست

 کو؟ سانیآ-

انجام دادم . ..جا کار داشتم هی منم... مامان و بابا هم خودشون رفتند... با رضا زود تر رفتند-

 من اومدم؟ یناراحت... اومدم دنبالت

 ... نه نه-

 گفتم: یبا کالفگ... خراب شد نیکه ماش میاز راه رو رفته بود یکی

 چرا خراب شد؟-

 دونم؟ یمن چه م-

 و گفت: نیو ماشنشست ت... یکیزنگ زد به  هانیآ... میهر دومون کالفه بود-

 ... ادیم یاالن عل-

 و گفت: نییسرشو انداخت پا دیمنو که د... اومد یبعد عل کمی

 حال شما؟... یسالم آبج-

 یماسرش سمت من بود اما نگاهش به چش... سرشو بلند کرد... کردم یتعجب نگاهش م با

 گفت:... بود هانیخندون آ

 ... ه کنمبه شما نگا دیآقا گفته نبا نیبله هم... آقا نیا... راستش خواهر-

 و گفت: دیندخ هانیآ
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 انقدر چرت و پرت نگو. یبسه عل-

 با دست راستش زد تو صورتش و گفت: یعل

 ؟یمگه خودت نگفت-

 گفت: هانیآ

 گفتم؟ یمن ک-

 شد و گفت: یجد یکردم که عل یخنده به بحثشون نگاه م با

 ونتیاشهم م گهیاعت دس هیتا ... کار دارم ییمن جا نکهیفقط ا... من نیخونه با ماش نیشما بر-

 ... رمیگ یم نمویماش امیو م رگاهیبرم تعم یم

 گفتم:. ..سمت خونشون راه افتاد... میبا هم سوار شد... گفت و تشکر کرد یباشه ا هانیآ

 م؟یر یپس نم-

 ... خواد یم نشویهم ماش یعل... گهینه د-

رو  یرتک ریز هم رفت تو آشپزخونه و هانیآ... مبل نشستم یرو... خونه میدیرس... نگفتم یزیچ

فکر  یزیبه چ ...میکرد یخاموش نگاه م ونیهر دومون به تلوز... اومد کنارم نشست... روشن کرد

 گفتم: هانیبه خودم اومد رو به آ... کردم ینم

 .میایبه مامان زنگ بزن بگو نم-

 گفت: خسته

 باش..-

... و آشپزخونههم اومد ت هانیآ... ختمیر ییمنم رفتم آشپزخونه و دوتا چا... زد به مامان زنگ

 گفتم:
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 ن؟یندار تیسکویب ایشکالت -

 .میدار-

 پشت سرم اشاره کرد و گفت: نتیکاب به

 ... اونجاست-

با . ..خودمم نشستم... گذاشتم زیم یرو تیسکویب... نشست زیپشت م هانیآ... داشتم بر

گردنبندمو .. .خورد شییاز چا یکم... کردم یم یمنم با گردنبندم باز... کرد یم یانگشتاش باز

 چیه ...دمیکش یم وانیل یانگشت اشارمو دور لبه ... مشغول شدم مییچا وانیول کردم و با ل

 ...کستمشسکوت عذاب آور رو ... میسکوت گرفته بود یانگار روزه ... میزد ینم یکدوم حرف

 گفتم:

 ؟یدیمنو بخش-

 گفت:... بلند شد... نداد یجواب

 .یممنون بابت چا-

 بلند شدم وگفتم: عیکه سر ییرایبره تو پذ خواست

 .یجواب نداد هانیآ-

 دیبا. ..غلط یدرسته چ یگفت چ یبهم م یکیکاش ... ینشستم رو صندل... جواب رفت یب باز

لند ب... تونستم یمن بدون اون نم... بود نیا قتیحق... باهاش صحبت کنم دیکار کنم؟با یچ

 گفتم:... کرد ینگاه م ونیداشت تلوز... مبل نشستم یشدم و رفتم کنارش رو

 هان؟یآ-

 بله؟-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

223 
 

 گفتم:... گفت جان یم قبال

 .میحرف بزن دیبا-

 خوب؟-

 نه؟ ای یدیمنو بخش ینگفت-

 ه؟یچ دنیمنظورت از بخش-

 کردم گفتم: یهمون طور که بهش نگاه م... کرد نگاهم

 .میاز نو شروع کن-

 گفتم:... نگفت یزیچ باز

 زنم. یمجسمه حرف م هی رفتار نکن که فکر کنم با یطور هانیآ-

 نگاهم کرد و گفت: قیعم

 بگم؟ یچ یدوست دار-

اما  انسیاق آبلند شدم و رفتم سمت ات... دمیدونم چرا خجالت کش ینم... نییانداختم پا سرمو

.. .ز کردم دا باص یدرو آروم و ب... آروم رفتم سمت اتاقش... هانیلحظه چشمم افتاد به اتاق آ هی

... مچرخوند ر اتاقنگاه دلتنگمو دور تا دو... نشه جادیا ییدرو نبستم تا صدا... وارد اتاقش شدم

تعجب  با... دمیدراورش عکسمو د یرو... عطرش تو هوا پخش بود یبو... دمیکش یقینفس عم

 میبود که ساخته یبود که کنار ادم برف یهمون عکس... قاب عکس رو برداشتم... جلو رفتم

 اروم گفتم:... کرد یم تیر هر دومون رو اذچرا انقد... گرفته بود ازم

 .میو از نو شروع کن میفراموش کن ویهمه چ میتونست یم-

 اما نشد.... فراموش کنم ویکردم همه چ یسع-
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 ادامه داد:... بود ستادهیدور تر از من ا کمی... ترس برگشتم عقب با

 تو اتاقم؟ یچرا بدون اجازه اومد-

 با من من گفتم:... بودم دهید اما باز ترستو صورتش نبو تیاز عصبان یاثر

 ... دیببخش... خوب... من-

 تختش نشست و گفت: یرو

 ... شهینم دمید یول... فراموشت کنم شهیهم یخواستم برا یاون اول م-

 ادامه داد:... تخت نشستم یرو کنارش

... دش یع متو ذهنم مان یزیچ هیاما  میفراموش کنم و از نو شروع کن ویبعد خواستم همه چ-

 ... یکن یکارو م نیباز هم هم... یرو پنهون کرد یمهم نیموضوع به ا یوقت

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 ... کارو نکنم نیا گهیدم د یمن قول م... نه-

 میتصم واقعا ،دمیکه از طاها شن ییبعد اون حرفا... درسته یدونم چه کار یمن نم... هیسا-

 ؟یکن یدرکم م... برام سخت شده یریگ

 و گفتم: نییانداختم پا سرمو

 ... یول... کنم یدرک م... اوهوم-

 ادامه دادم:... بهش دوختم نگاهمو

 ... شهیتکرار نم گهیخورم د یقسم م-

 کنار پاش نشستم و گفتم: نیزم رو

 ... مجازات شدم یبه اندازه کاف هانیآ-
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 تخت و گفت: شو داد به هیتک... نشست نیاونم کنارم رو زم... ختیریم اشکام

 ... دمتیبخش میمن از اون روز که با هم نماز خوند-

 گفتم:... بهش نگاه کردم میاشک یچشما با

 ... پس-

 گفتم: یمکث کوتاه بعد

 ؟یشیشاه ماه من م-

 . ..تونستم از تو چشماش بخونم یجواب رو م... با لبخند نگاهم کرد... گرفت دستمو

ه ک... میرف زدسال ح هی نیاز ا نیایب سانین و بابا و آتا ماما... رو گرفت نیاومد و ماش یعل

 گفتم: یمن م... شد دهیآخرش به دعوا کش

 .دمیکش یمن سخت-

 گفت: یم اونم

 .دمیکش ینه من سخت-

 حرص گفتم: با

 .دمیکش یسخت شتریب... من تنها بودم یول-

 ... برم رانیمنم مجبور شدم از ا-

ر الش فشاچ یرو انگشت اشارمو... و باز چال رو لپش... هخند ریز میو زد میبه هم نگاه کرد کمی

 دادم و گفتم:

 ... خنده هات تنگ شده بود یدم برا-
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مان زگذر  که متوجه میانقدر سرگرم حرف زدن بود... به ساعت کردم ینگاه... در زده شد زنگ

 یمان وقتما. ..امشب مونده بود اونجا سانیآ... مامان و بابا شیپ میبا هم رفت... مینشده بود

موقع  ز شامبعد ا... مشکوک نگاهم کرد کمی دیکه از ته قلبم رو دلم نشسته بود رو د یلبخند

و  میکرد گفتم صحبت... ویالبته نه همه چ... گفتم ویبراش همه چ... دیازم پرس اشستن ظرف

 ... مشکلمون حل شد

وز ما هنحل شده ا یمه چه بایگفت تقر شهیدرسته م... میشد نیسوار ماش... رفتن بود موقع

 گفتم: میدیرس یوقت... یحرف چیه یب... راه افتاد... میمثل قبل نبود

 ممنون-

 ... داخل شدم رفت یوقن... زد یلبخند

 میرالم و بدنب ادیبامروز قرار بود ... مثل قبل... مهربون بود هانیآ... گذشت یپشت سر هم م روزا

ر و ا شلواب... دمیپوش دیکلفت سف یمانتو... جاستدونستم مقصدش ک ینم شهیمثل هم... رونیب

... دمش نیاشسوار م... نییاومدم پا عیکه زد سر یتک زنگ... کردم یحیمل شیآرا... یشال زرشک

... داول با تعجب نگاهم کر... دمیس-و-بصورتمو بردم جلو و لپشو  هوی یچطور ول مدون ینم

 گفتم: با ذوق... راه افتاد... خودمم تعجب کرده بودم

 م؟یریکجا م-

 خوب. یجا هی-

خوش  برم که بهم ییجا هانیبا آ شهیمگه م... بره ینم یبد یدونستم جا یم... زد چشمک

 گفت:... نگه داشت نهیتامیاول دم همون و... نگذره

 شو. ادهیپ-
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 گفت:... هاش یرفت سمت بستن... شدم ادهیپ

 طعم رو انتخاب کن.-

 باش.-

اد دفارش س هانیآ... رو انتخاب کردم یو طالب یالت و توت فرنگشک یطمع ها، طعماش نیب از

 یکالتش یز بستناقاشق رو ... قاشق گرفته بود هیفقط ... میشد نیسوار ماش... بهم داد... و گرفت

اشتم کرد دهانش باز کرد و گذ یم یطور که رانندگ نیهم... پر کردم و سمت دهنش بردم

 ن قاشقبود و با او هانیآ یجا یهر ک... خوردم یتنخودمم با همون قاشق از بس... دهنش

 ... فرق داشت هانیآ یول... خوردم یعمرا اگه با همون قاشق م، خورد یم یبستن

 هیو  تعجب میدیرس یوقت... اومد یتو ذهنم نم یخاص یجا چیه یشد ول یطوالن کمی مسافت

 گفتم:... وجودمو گرفت کیترس کوچ

 سورتمه؟-

 ... آره-

 گفتم:... تگرف دستمو

 ... ترسم یمن م-

 تعجب گفت: با

 ؟یترس یواقعا م-

 اوهوم.-

 انداخت دور گردنم و گفت: دستشو

 ؟یبا من باش یوقت یحت-
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 فتم:گلبخند زدم و ... سرشار از حس خوب شده بودم... رفته بود نیاون ترس از ب انگار

 نه.-

 شد: طونیزد و چشماش ش لبخند

 .. .دم یم زهیبهت جا یاگه سوار ش-

 گفتم: دمیخند

 ؟یزن یبچه گول م-

 خانوم کوچولو. یبچه که هست-

هنوز .. .رفتگ طیدو تا بل هانیآ... به سورتمه میدیرس یک دمیکه نفهم میسرگرم حرف بود انقدر

 لبخند بهم نگاه کرد و گفت: ای... میسادیتو صف وا... میدیترس یم

 .ستیترسناک ن-

 ... فشار دادم شتریستم بود بدستش رو که تو د... دمیکش یقیعم نفس

 دیبا.. .فتادمااول من راه ... هم پشت سرم بود هانیآ... اول من نشستم... نوبتمون شد باالخره

... شدیروع مش شیو بعد سرپان... بود ییاول سر باال... دادم یدسته رو رو به سمت جلو فشار م

 یمتو دلم  یشد دلهره ا یکج م کمی یکردم ترسناک نبود فقط وقت یاون قدر که فکر م

 انهیبعدش آ کمی، نییپا دمیرس یوقت... فقط تونستم لبخند بزنم عکسشقسمت ... نشست

مت س میفتر... خوب بودم یروزا نیبود که منتظر ا کسالی... میدیخند یهر دومون م... دیرس

مت س میفتتا آماده شه ر... عکسامون چاپ شه میخواست... کردن یکه عکس رو چاپ م ییاونجا

 گفت:... میداگ گرفت هاتدوتامون ... فروخت یم چیکه ساندو یدکه ا

 ... ترسو یترس نداشت خانوم کوچولو یدید-
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 با لبخند گفتم:... دمیخند

 هان؟یآ-

 جانم؟-

 گفتم:... تر شد قیعم لبخندم

 .یکه هست یمرس-

 گفت:... میعکس ها رو گرفت... نگفت یزیو چ دیخند

 عکستو بده.-

 گفت:... ادمبهش د عکسمو

 مال من.-

 تعجب گفتم: با

 بهم بدش.... عکس خودمه-

 منه. یاز االن به بعد برا... نوچ-

 ... پس تو هم عکستو بده به من-

 باش.-

و شد ت یچ دمیانقدر خسته بودم که نفهم... میشد نیسوار ماش یبا شاد... داد بهم عکسشو

 ... خوابم برد نیماش

 :گفت... داشتستشو بر. دنگاه کردم هانیبه آ... امو باز کردمرو گونم چشم یدست ینوازش ها با

 ... میدیرس... خانوم هیپاشو سا-
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م داد هیکت... ردکقفل  نویدر ماش... شم ادهیکمکم کرد منم پ... شد ادهیپ... خواب بودم جیگ هنوز

 ... میبهش و با هم سمت خونه راه افتاد

انتومو مم کرد کمک... میسمت اتاقم رفت... میشد وارد خونه... بهش دادم تا درو باز کنه دویکل

 ... کم خوابم برد کم... دیس-و-ب مویشونیپ... دمیتخت دراز کش یرو... درارم

. ..ندگردو یو شرکت و عصر خودش بر م اوردیخودش منو م هانیصبح آ... گذشت یروز م چند

 .. .ودتشباز نو ساخته  هانیکه آ یا هیشده بودم سا... چقدر عوض شدم دمیبه خودم اومدم د

 بیغر بیعج یلیامروز خ... میکه باهم بر ادیب هانیمنتظر بودم آ... تموم شده بود یادار وقت

 نیسوار ماش ...بود دهیپوش دیو کت اسپرت سف یآب یچهارخونه ا رهنیو پ یشلوار ل... شده بود

 گفتم:... میشد

 شده؟ یزیچ... یزن یامروز مشکوک م-

 و گفت: دیخند

 ... یفهم یت مخود-

 با تعجب گفتم:... خاموش کرد نویدم خونه ماش... نگفتم یزیو چ دمیخند

 ؟یایتو هم م-

 .یکنیتو که تعارف نم... آره-

 و گفتم: دمیخند

 .نییچشم بفرما-

 یشکیبا شلوار م یشرت آب یت... رفتم تو اتاق که لباسمو عوض کنم... میهم داخل شد با

 گفت:... کرد یبا لبخند نگاهم م... بردمبراش شربت آلبالو ... دمیپوش

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

231 
 

 طاها بود؟ یاون خونه برا یراست-

 گفتم:... طاها اخمام تو هم رفت یاداوری از

 ... آره-

 گفت: هانیخوردم که آ یداشتم شربتمو م... نگفت یزیچ دیاخمامو د یوقت

 ؟یازش خبر دار یراست-

 ... شرتم یرو ت ختیتو دستم تکون خورد و شربت ر وانیشدم و ل هول

 خنده گفت: با

 ؟یکن یچرا هول م-

باز  دمیرست یم... دمیترس شتریاسم طاها رو اورد ب یوقت... گفتم و رفتم تو اتاقم یدیببخش

 هانیآ یداص... چشمام قرار گرفت یجلو یبودم که دست ستادهیوسط اتاق ا... کرده باشه یکار

 از کنار گوشم اومد:

 ... خانوم هیسا... خوب-

... گذاشت دستشو دور گردنم... از حرکتش لبخند رو لبم نشست... ز رو چشمم برداشتا دستشو

با تعجب .. .بود یمشک یجعبه  هی... اورد جلو چشمم هیاز دستاشو برداشت و بعد چند ثان یکی

 گفتم:

 !؟هان؟یآ-

 و گفت: دیخند

 جانم؟-

 گفتم:... دستش دور شونم بود هی هنوز
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 ؟یچ یعنی-

 گفت: طور دم گوشم همون

 ؟یکن یبا من ازدواج م یعنی-

 گفتم:... شدم رهیبهش خ یبا ناباور... سمتش برگشتم

 ؟یگیراست م-

 تا حاال دروغ گفتم؟-

 و با ناز گفتم: دمیخند

 .یبا بابام صحبت کن دیبا-

 و گفت: دیخند

 ه؟یجواب خودت چ... اون که حتما-

 ؟یدون ینم-

 نه.-

 گفتم: یبدجنس با

 ... دمیاب مپس همون موقع بهت جو-

 گفت: یجد... گذاشت زیم یانگشتر رو رو... ازم فاصله گرفت کمی... دیخند

 خوام به مامان و بابا درمورد گذشتت بگم. یم... هیجد ممیمن تصم-

 گفت:... نییبا خجالت انداختم پا سرمو

 .یخودت هم بهم کمک کن دیبا-

 گفتم: آروم
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 باش.-

 گفت:... کردم یرانم بهش نگاه منگ یبا چشما... با دستش بلند کرد سرمو

 خوب؟... نباش یچینگران ه-

 باش.-

 گفت:... بهم زد یدلگرم کننده ا لبخند

 ... میبده ما بخور ییچا هیلباستو عوض کن بعدش -

 ... رفت رونیب

. ..دمیوشبود پ زانوم نییپا کمیکوتاه که تا  بایتقر یشلوار ل... دمیپوش دیشرت سف یت هی عیسر

. ..کردم و بازجعبه ر... باشم نیخواستم از نظرش بهتر یم... کردم و دوباره بستم مو هامو باز

تم تو و رف بستمش... لبخند نشست رو لبم... کار شده بود نیتوش انگشتر طال بود که دورش نگ

 گفتم:... با لبخند نگاهم کرد... ییرایپذ

 ؟یشام هست-

 ... رم ینه م-

 نگران گفتم:... تم جلوشبا شکالت گذاش... براش ختمیر ییچا

 م؟یبگ یک-

 زد و گفت: یدلگرم کننده ا لبخند

 ... نگران نباش... میگ یم-

 بهم عوض شه. دشیترسم مامانت د یآخه م-

 ... شهینم-
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 به ساعت کرد و گفت: ینگاه

 .گهیبرم د-

 زدم گفتم: یلبخند

 ... مواظب باش-

پم انگشت دست چ یداشتم و توحلقه رو بر... رفت دوباره با ذوق رفتم سمت جعبه یوقت

  ...خواستم خودش دستم کنه یم... درش اوردم عیسر... تر شد قیلبخندم عم... کردم

 

هشون ب ویمه چهبود  قرار... نجایا انیب هانیقرار بود مامان و بابا با آ... کردم یرو مرتب م خونه

 زیم رم رواشتم که بذاکه توش گذاشته بودم رو برد یا شهیگلدون ش... استرس داشتم... میبگ

 ... و بشکنه وفتهیباعث شد از دستم ب نیو هم دیلرز یاما از استرس دستام م

شکم شت ادا گهید... خورد شده رو جمع کنم یها شهیجارو رو برداشتم که ش شتریاسترس ب با

 یللوار ش. دوش گرفتم بلکه استرسم کمتر شه اما هنوز استرس داشتم. هی عیسر... ومدیدر م

 ... صافمو پشت سرم بستم یموها... یسه ربع طوس نیآست زیبا بل یا هریت

ون ا هماون ب یهم گفته بودم ول هانیبه آ... بگم یچ دیدونستم با یم. نمبل نشستم. یرو

هم بدونستم کنارمه  یکه م نیهم... میگیم یزیچ هیگفت با هم  یدلگرم کنندش م یصدا

 استرس برداشتم و گفت: با... زده شد فونیزنگ آ... داد یآرامش م

 .نییبفرما-

با ... از آسانسور خارج شدن... بودم ستادهیدم در ا... باال انیمنتظر موندم تا ب... باز کردم درو

 ... باز جوابمو دادن یمامان و بابا با رو... لبخند سالم کردم
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 نگران نگاهش کردم که گفت: دمیرو که د هانیآ

 نباش. یچینگران ه-

 هانیسمت راستم هم آ یمبل تک یرو... نشستم یخودمم رو مبل تک... بردم ییچا براشون

 مامان گفت:... نشسته بود

 ن؟یبا ما صحبت کن نیچه خبره که شما دوتا خواست-

 و گفت: دیکش یقینفس عم هانیآ

 ... کردم یخواستگار هیمن از سا یعنی... هیمن و سا... راستش-

 گفت بابا

 که. رهیخ نیخوب ا-

 گفت:. ..نییسرمو انداختم پا... دادم یاز استرس پامو تکون م... بهم کرد یاهنگ هانیآ

 .نیبدون هیدرمورد سا دیهست که با ییزایچ هیراستش -

 :دیپرس ینگران کمیبا تعجب و  مامان

 ؟یچ-

 گفت: هانیآ

 قبال ازدواج کرده. هیسا... راستش-

 گفتم: عیسر... کردن ینگاهم م یو بابا با ناباور مامان

 ... ازدواج به زور بود نیاما ا-

 و ادامه دادم: نییانداخت پا سرمو

 ... مینداشت یما بهم عالقه ا... به خاطر پول... ازدواج کنم کشیبابام مجبورم کرد با پسر شر-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

236 
 

 خجالت گفتم: یبلند کردم و به مامان ازدواج کردم و با کم سرمو

 یاون زندگ یزد ول یمسر  ومدیم یعنی ...میخونه نبود هیشبم تو  هی یحت نیاما باور کن-

 ... خودمو یخودشو داشت و منم زندگ

 گفت: هانیبابا رو به آ... نگاهم کرد سشیخ یبا چشما مامان

 باهات کار دارم. ایب-

 گفتم:. ..شستمرفتم کنار مامان ن... نییرفتن پا هانیبابا و آ... استرس بهشون چشم دوختم با

 ... نینکن یمامان درموردم فکر بد-

به  د عالقمرمورد... گفتم که چه جور مجبور به از دواج با طاها شدم... کردم از بابا گفتن شروع

 ...رونیبنداختتم ااز اون خونه  یوقت... جدا شدنم از طاها... ییجدا کسالیدرمورد اون ... هانیآ

 نموا... انمام یپا سرمو گذاشتم رو... کرد یم هیمامان هم باهام گر... گفتم یکردم و م یم هیگر

 ... داد یم میدل دار... دیکش یموهام م یدستشو تو

 لداخ هانیبا آ ...بابا هنوز اخم داشت... درو باز کردم... اشکامو پاک کردم... در زده شد زنگ

 س گفتم:ا استرب... هم اومد دنبالم هانیآ... رو جمع کردم بردم آشپز خونه ییفنجون چا... شدن

 شد؟ یچ-

 زد و گفت: یلبخند

 سه؟یخودتو مامان خ یشده که چشما یشما بگو چ-

 ... کردم فیبراش تعر ویهمه چ یچیه-

 :گفت
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شته ندا نکهیانه ... نداره گفت مشکل با ازدواج سابق تو... درمورد خونوادت... سوال کرد کمیبابا -

 ذاره. یگفت به انتخاب من احترام م یباشه ول

 و گفتم: نییانداختم پا سرمو

 ... حرف مردم هم هست... دونم یم-

 ... زنه یرف مباش باز مامان با بابا ح نیمطم... ستیمن مهم ن یحرف مردم برا-

 ... درست شه یهمه چ دوارمیام-

تو  رفتم رو برداشتم و وهیظرف م... امشب آماده کرده بودم کم کردم یکه برا یخورشت ریز

 ... زدن ینم یکدوم حرف چیه... ییرایپذ

 گفت: هانیو به آر مامان

 ه؟یچ متونیحاال تصم-

 به بابا کرد و گفت: ینگاه هانیآ

 ... با پدرش صحبت کنم دیگفته با... نداده یبه من جواب هیسا... راستش-

 گفت: مامان

 ؟یخوب با پدرش صحبت کرد-

 گفت: هانیآ

 ... میبا شما مطرح کن میاول خواست-

. ..ده شدشام تو سکوت خور... شدن ونیتلوز دنیتا شام مشغول د... نگفت یزیچ گهید مامان

 ... گرفت و قرار شد خودش زنگ بزنه هانیخونه بابا رو آ یشماره 
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 وت دارم و دوسر هانیدونست آ یم... استرس نداشتم... بگم ویشد امروز برم به بابا همه چ قرار

مم د و خوددم بوخو هیزندگ نیا... کنه میدادم باز مجبور به کار یاجازه نم... ومدیقطعا کنار م

 ... گرفتم یم میبراش تصم

جواب .. .بودم گرفته یامروز مرخص... بود هانیآ... زنگ خورد میهم زمان گوش... شدم اطیح وارد

 دادم:

 جانم؟-

 ؟یخوب... سالم-

 ... کرد یکه از پنجره نگاهم م دمیبابا رو د یول... خونه نشدم وارد

 .یمرس... سالم-

 ؟ییکجا-

 بابام. شیپ-

 ؟یصحبت کرد-

 ... نه هنوز-

 خونه زنگ بزن. یبرگشت... باش-

 خدافظ.... باشه-

 خدافظ.-

 . ..میمبل نشست یرو... جوابمو داد... بابا سالم کردم دنیبا د... خونه شدم وارد

رفتم سر اصل  عیسر نیهم یبرا... نبودم ینیاهل مقدمه چ... برامون قهوه اورد خدمتکار

 گفتم:... مطلب
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 خوام ازدواج کنم. یمن م ...بابا-

 ابروشو داد باال و گفت: هی

 خوب؟-

 ... هانیبا آ-

 گفت:... سرفه کرد کمی

 خوب؟نظر من مهمه؟-

 کنم؟ یکار یکه مجبورم کن یخوا ینم-

 داره؟ یپسره چ نیا-

 حرص گفتم: با

 .هانهیاسمش آ-

 داره؟ یچ... همون-

 لب گفتم: ریز

 دونم. ینم-

 گفت:... سرفه کرد باز

 ... مهم؟خونه؟پول؟اون کار-

 وسط حرفش: دمیپر

و دوست هم نهیشه مهم انداشته با ایداشته  یهر چ هانیکار کرد؟آ یرو داشت چ نایطاها که ا-

 ... میدار

 تمسخر گفت: با
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 ه؟یدوست داشتن چ نیدوست داشتن؟آخر ا-

 شدم و گفتم: بلند

 ..صحبت کنن یخواستگار یقراره بهت زنگ بزنن و برا... دونم ینم-

 برم که گفت: خواستم

 خراب شه. ندتیخوام آ ینم... نگرانتم یخوام مجبورت کنم ول ینم هیسا-

 ... شهیخراب نم هانیبا آ ندمیمن آ-

 ... خوام حرف بزنم یبا دوتاتون م نیایفردا ب-

 ... باش-

واد خ یمبابا  زنگ زدم و گفتم که هانیراه به آ یتو... آژانس گرفتم... اومدم رونیخونه ب از

 گفت:... مینشسته بود نیماش یتو... نتمونیبب

 م؟یپدرت کجا بر دنیخوب قبل از د-

 استرس گفتم: با

 ... دونم ینم-

 م؟یبخور زیچ هی میبر-

 با استرس گفتم: دوباره

 ... دونم ینم-

 ؟یاسترس دار-

 کردم و گفتم: نگاهش

 ... اوهوم-
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 :گفت

 .شمیوقتا که استرس دارم با خوردن آروم م یمن بعض-

 که گفت: دمیخند

 م؟یبخور یچ-

 دونم. ینم-

 دونم؟ ینم یانقدر نگ شهیم-

 باش.-

باالخره .. .رفتم یشالم ور م یاز استرس با گوشه ... تموم شده بود یتازه ساعت کار... افتاد راه

به  دوختم با لبخند نگاهمو... به سر در سفره خونه انداختم ینگاه... رو نگه داشت نیماش

 ونم لبخند زد و گفت:ا... هانیآ

 .میبر-

.. .داد یزیسفارش دو تا د... میتخته نشست یرو... میداخل شد... دستمو گرفت... شدم ادهیپ

 گفتم:... داشت یسنت یفضا... به سفره خونه انداختم ینگاه

 ... یایم یقشنگ یچه جاها-

 ؟یریمگه تو کجا م-

نم بود یگاهدوران دانش... میخچر یم ابونایوقتا با صبا تو خ شتریب... رم ینم ییمن معموال جا-

 ... رفتم یم رونیب شتریب

خنده غذا  یبا کل... کرد یم یشوخ... میدوتامون شروع به خوردن کرد... رو اوردن سفارشاتمون

 ... مینیرفته بود که قراره بابا رو بب ادمیاصال ... میمونو خورد
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 گفتم: و دمیکش یقینفس عم... میاومد رونیسفره خونه ب از

 دستت درد نکنه.-

 لبخند گفت: با

 ... قابل خانوم کوچولو نداشت-

 شدم گفتم: یم نیجور که سوار ماش نیهم... دمیخند بلند

 .ستمیبابا بزرگ من کوچولو ن-

 ... دوباره استرس... راه افتاد... اونم نشست... نیتو ماش نشستم

 . ..دیکوب یور و اونور م نیقلبم محکم خودشو ا... دستمو محکم تر گرفت... میدیرس

 ... باز شد یکیت یدر با صدا... رو زدم زنگ

 ... تو میهر دو رفت... دمیکش یقینفس عم... میگذشت اطیح از

 ... لب سالم کردم ریمنم ز... گفت یسالم هانیآ... مبل نشسته بود یرو بابا

 سالم بابا اومد و بعد گفت: یصدا

 ... نینیبش-

بابا  االخرهب... ازش خوردم یبا استرس کم... اورد ییمتکار برامون چاخد... میهم نشست کنار

 گفت:

 ه؟یچ متونیتصم... خوب-

 به من کرد و گفت: ینگاه هانیآ

ازش خواستم باهام ازدواج کنه که ... زدم هم حرفامو هیبه سا... من با پدر و مادرم حرف زدم-

 ... با شما صحبت کنم دیگفت با
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 گفت: هانیبعد رو به آ... من کردنگاه به  هیاول  بابا

 ؟یدار یچ-

 گفت: هانیآ ...دیپرس یبازم م یدونست ول یم نکهیدونم بابا با ا یم. ن.نییانداختم پا سرمو

 یه مکورد کارمم در م... هم دارم نیماش... خرم یم یو به زود شهیخونه داره درست م یکارا-

 ... دیدون

 تکون داد و گفت: یسر بابا

 اولش؟ ؟ازدواجیدون یم ویهمه چ هیدرمورد سا-

 لب گفت: ریز هانیآ

 ... بله-

 ... کم نذارم یزیوقت براش چ چیکردم ه یمن سع... خوبه-

 :گفتم

 ... از احساس یول نیاز پول کم نذاشت... درسته-

... وردن سر خنگاه بابا هم رو دستامو... دستمو تو دستش گرفت هانیآ... نییانداختم پا سرمو

 گفت: هانیآ

 ... ذارم یبراش کم نم یزیمن چ-

 گفت:... رو لب بابا نشست یمحو لبخند

 ... نیخوشبخت ش دوارمیام-

 ... اونم لبخند زده بود... افتاد هانینگاهم به آ... رو لبم اومد لبخند
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سه  نشیستازانوم بود و  ریتا ز شیکه بلند یریش رهنیپ... اضطراب حاضر شدم یشوق و کم با

 ... بابا شینگاه آخرو به خودم انداختم و رفتم پ... شلوارمو پام کردم جوراب... ربع بود

... یراستگاخانواده بود نه خو شتریب ییگفت آشنا شهیم شتریمراسم ب نیا... در زده شد زنگ

 ... داده بودم هانیمن جوابمو به آ گهیآخه د

 قیمعبخندم ل دمیکه رس هانیبه آ... و رضا هم با هم اومده بودن سانیآ... دست دادم باهاشون

 ... دونستم ینم لشویدل... دمیکش یکوچولو خجالت م هی یتر شد ول

 گفتم: آروم

 سالم.-

 و گفت: دیخند آروم

 .یکش ینگو که خجالت م... سالم-

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 یتو دونم ینم... سکوت بود یمراسما باشه ول هیمثل بق یانتظار داشتم همه چ... نشستن همه

 ... نگران شدم کمی... گذشت یم یبا چسر با

 گفت: هانیآ یبابا رو به بابا باالخره

 هیمهر... ن مشخص کنمشما و آقا پسرتو یبرا نجایخوام هم یم... ستمین ینیاهل مقدمه چ-

 تا سکه باشه.2000 دیبا هیسا

 لوم وگ ه توحرف بابا باعث شد بپر نیخوردم و هم یکه خدمتکار اورده بود رو م یشربت داشتم

 با اعتراض گفتم:... سرفه کنم

 ... بابا-
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 گفت: خونسرد

 ... چهیدربرابر اون ه نیازدواج سابقت چقدر بود؟!ا هیمهر-

 بابا. میما صحبتامون رو کرد-

 گفت: هانیآ یبابا

 ست؟ین ادیاما به نظرتون ز نیدخترتون باش ی ندهیکنم نگران آ یبهشاد درک م یآقا-

 خونسرد گفت: بابا

 ... نه-

 به من کرد: ینگاه هانیآ

 ... تا2000ندارم با  یمن مشکل-

 ... کرد یبا اعتراض نگاهش م هانیآ یبابا یزد ول یمند تیلبخند رضا بابا

ا م... ادد یم آزارم نیا... کرد یم یبابا داشت لج باز... درست شد هیکه مهر دمیکش یقیعم نفس

 بابا گفت:... میحرفا مون رو زده بود

 ... یعروس مونهیخوب م-

 گفت:... به دهنش چشم دوختم... داره یکه بابا باز چه خواسته ا دمیترس کمی

 کنن. یم سهین مردم مقاچو... خوام با شکوه برگزار شه یست م هیچون ازدواج دوم سا-

 متش:گشت سنگاهم بر هانیآ یبا صدا... نگم یزیتا چ... گذاشتم رو هم تا آروم باشم چشمامو

 کنم. یممن تموم تالشمو -

کاش انقدر  یا... بغض تو گلوم نشست هانیآ یاز خوب... ومدیکوتاه م هانیدونم چرا انقدر آ ینم

 ... خوب نبود
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 به محض رفتنشو رو به بابا گفتم:... دنیبه توافق رس باالخره

 بود؟ یحرفا چ نیبابا ا-

 خونسرد گفت: شهیهم مثل

 کدوم حرفا؟-

... ودب زیو مکه ر ینگاهم افتاد رو جعبه ا... رو تخت نشستم تیبا عصبان... حرص رفتم تو اتاقم با

 ... بردمش یهمه جا با خودم م

 . ..ختیفرو ر تمیتموم عصبان... شدم رهیبهش خ... رو دوباره از توش دراوردم حلقه

اسم . ..نمککه برام اومده بود رو باز  یامیباعث شد حلقه رو سرجاش بذارم و پ میگوش یصدا

 داشته باشم: یشتریشد ذوق ب یباعث م هانیآ

 .ریبت بخ. ششهیدرست م یمه چ. هفکر نکن یزیه چ. بیهست یعصب کمیدونم االن  یم-

 کردم: پیلبخند تا با

 ... ریب تو هم بخ. شچشم-

واب خ یفقط تو دیشا... دستمو محکم تر از قبل گرفت... شد یعقد داشت خونده م ی خطبه

 ... دمید یلحظه رو م نیا

 لم؟یوک ایآ-

 دمیقند شن دنییکه مخصوص ساقدوشام بود در حال سا ییمویلباس ل یکه تو سانیآ یصدا

 .نهیعروس رفته گل بچ-

پارچه رو  یکه گوشه  ییمویهمون مدل لباس ل یدفعه صبا تو نیا... بار دوم خونده شد یبرا

 گرفته بود اومد:
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 .ارهیعروس رفته گالب ب-

آرامش  دستمو فشار داد که سرشار از... کردممصممش نگاه  یبه چشما... برگردوندم سرمو

ز ن که باتو جوبار پرس نیا... بار سوم خونده شد یطبه برا. خآرومم کرد. شتریلبخندش ب... شدم

 پارچه دستش بود گفت: ی گهید یتنش بود و گوشه  ییمویهمون لباس ل

 ... خواد یم یلفظ ریعروس ز-

 یدش دستبنز توا... ول کرد و در جعبه رو باز کرد دستمو هانیآ... داد یجعبه ا هانیبه آ مامان

شق به عبا ... گفتم یلب مرس ریز... دستم که دستنبد نداشت یکیبست به اون ... در اورد

 ... بود فیظر یلیخ... که برام بسته بود نگاه کردم یدستبند

 ... شد شتریاسترسم ب دوباره

 لم؟یوک ای. اپرسم یبار چهارم م یبرا-

اهم نگ سشیخ یبابا که با چشما یبه چشما... لبخند زدم... نگاه کردم هانیآ یبه چشما اول

. ..اما حاال.. .ر بودبار که به طاها بله رو گفتم به زو نیاول... چشمام تر شد... شدم رهیکرد خ یم

 از ته قلبم گفتم:

 بله... پدرم یبا اجازه -

 ... دست و سوت همه بلند شد یصدا

انگشتر  ...دمکه تو صداش بود سرشار از احساس ش ینانیاز اطم... و گفتبله ر نیهم مطم هانیآ

 یحت... دگاه کرکه بهم داده بود ن یبه گردنبند... دستمو جلو بردم... رو از تو جعبه در اورد

 گفت:... بندازم یا گهیگردنبند د میعروس یحاضر نشدم برا

 .یاریوقت از دستت در ن چیگردنبند ه نیخوام مثل ا یم-
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 منم انگشتر رو دستش کردم و گفتم:... دست یباز صدا... انگشتم کرد داخل

 .اریدرش ن چوقتیتو هم ه-

 ... خوب یلیخ... بود یحس خوب... عشق نگاهم کرد با

.. .امونبا ساقدوش... میو عکس گرفت میهم داخل باغ شد هانیمنو آ... داخل سالن شدن همه

 ... بودن یهم رضا و فرزام و عل هانیآ یساقدوشا

الن سباالخره داخل ... تا عکسامون خراب شه وردنیدر م یمشخره باز یکل سانیو آ رضا

 .. .میرفت گاهمونیبه سمت جا... مهمونا بلند شدن و برامون دست زدن یهمه ... میشد

 شروع به صحبت کردن کرد: یج ید

 . ..دیستیار بالطفا کن... و دومادمون رقص دونفره داشته باشن خوب اول از همه عروس-

 ... میتو محل رقص رفت هانیآ منو

 امشب ننیزم یستاره ها رو -

 امشب ننیبیتو چشم تو م ماهو

 اون دستاتو رمیبگ خوادیم دلم

 بمونم باتو خوامیدارم م دوست

 گهیرنگ د امیتو دن با

 گهیقلبم م نویا شهیم

 یشد ییایچه رو امشب

 یشد ییتماشا عشقم

 زنهیتند تند م قلبم
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 منه شهیآخه پ عشقم

 یشد ییایچه رو امشب

 یشد ییتماشا عشقم

 زنهیتند تند م قلبم

 منه شهیآخه پ عشقم

 داد بزنم بگم که دوستت دارم خوادیم دلم

 ارمیهرکجا تا اسمتو م لرزهیم دلم

 خوامیاز خدا نم یچیبه جز تو ه 

 امیدن هیتو یکه پا گذاشت حاال

  یشد ییایچه رو امشب

 یشد ییتماشا عشقم

 زنهیتند تند م قلبم

 منه شهیآخه پ عشقم

 یشد ییایچه رو امشب

 یشد ییتماشا عشقم

 زنهیتند تند م قلبم

 منه شهیآخه پ عشقم
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 ریهم گبدونستم  یم... کردم یم یحرکاتم ناز و عشوه رو قاط یتو دمیرقص یطور که م نیهم

دم ده بوه کرک یاز فکر... مونه یم بینص یبده ب ریچون اگه بخواد امشب بهم گ... ده ینم

 ... خندم گرفت

 گفت: یج یعوض شد و د آهنگ

 ... کنن یاریخوب جوونا عروس و دومادمون رو -

 ... که لباسشو عوض کرده بود با رضا سمتمون اومدن سانیآ

 ... اهنگ پخش شد... دورمون جمع شدن همه

 یام ماهو صبا فقط ب سانیآ... میهمش در حال رقص بود هانیادامه داشت و منو آ یمهمون

 یدم مون خنکارش نیاز ا... دادن یبهم نم هانیرو به جز آ یبا کس دنیرقص یو اجازه  دنیرقص

 ... گرفت

 گفت: یج یکه د مینشست هانیبا آ کمی

 ه؟یوقت چ نیاگه گفت-

 بلند گفت: یعل

 شام؟-

 گفت: یج ید... میوفتیشد هممون به خنده ب باعث

 ... کهیوقت ک-

طمعش قهوه ... میبا هم سفارشش داده بود هانیبا آ... گذاشتن زیم یبرام رو یسه طبقه ا کیک

و ... دیاول صبا با چاقو رقص... نوبت رقص با چاقو بود... شده بود نییبود اما روش با شکالت تز

داد با هم  یوقت... داد یرفت و نم یبا عشوه عقب م... داد یموقع دادن چاقو نم... سانیبعدش آ
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امام  ای... تو دلم گفتم... سفر مشهدمون افتادم ادی... ستشاش رو دستام بودد... میچاقو رو گرفت

 ... یکه ضمانتم رو کرد یمرس... یمرس... رضا

قط من فآهنگ پخش شد و ... وقت رقص تانگو بود کیک دنیبعد بر... میدیرو با هم بر کیک

 ... هانیبودم و آ

 نفر همه رو بخاطر تو پس زده هی ینیبب هیخوب حس

 هیراه و نفس نفس زده حس خوب یرسوندن خودش به تو همه  ی سهوا

... ودمن ب مال گهید... کردم یتو چشماش نگاه م... دور گردنش بود و دستاش دور کمرم دستام

 ... لبخند رو لبم نشست

 نفر واسه انتخاب تو مصممه هی ینیبب هیخوب حس

 هیو بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه حس خوب رهیبگ دستتو

 آروم زمزمه کرد:... کرد یو نوازش م دیکش یکمرم م یشستشو اروم رو انگشت

 موندنم کنار تو مسلمه-

 مثل خودش زمزمه کردم: منم

 .هیحس خوب-

 به تو وابسته ترم شهیازت از هم رمیلحظه که دلگ نیهم تو

 به سرم به سرم زدینم یحس خوب تو نبود فکر عاشق اگه

 کردم: زمزمه

 به سرم زدینم ینبود فکر عاشقاگه حس خوب تو -

 ... داد هیتک میشونیبه پ شویشونیپ
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 یبده تا دوباره حس کنم کنارم یزندگ ی زهیمن انگ به

  یالک یقرارم یبگو که ب یالک ریدروغم شده دستامو بگ به

 نفر همه رو بخاطر تو پس زده هی ینیبب هیخوب حس

 هیحس خوب راه و نفس نفس زده یرسوندن خودش به تو همه  ی واسه

 نفر واسه انتخاب تو مصمم هی ینیبب هیخوب حس

 هیو بهت بگه موندنش کنار تو مسلمِ حس خوب رهیبگ دستتو

 منو عاشقونه کرد یبا نگاش لحظه ها شهیکه هم یتو بود اون

 تورو بهونه کرد یمنم که تو تموم لحظه هاش واسه عاشق نیا

 کرد: زمزمه

 تو رو بهونه کرد یعاشق منم که تو تموم لحظه هاش واسه نیا-

 من نداد ادیرو  یتفاوت یاون نگاه مهربون تو ب هرگز

 م:زمزمه کرد... اومد نییقطره از چشمم پا هی... مثل خودش با عشق نگاهش کردم منم

 من نداد ادیرو  یتفاوت یاون نگاه مهربون تو ب-

 قلب من تورو نخواد شهیبا تو بودنم مگه م ازیپر از ن من

 ... تر بود اونم یچشما

 نفر همه رو بخاطر تو پس زده هی ینیبب هیخوب حس

 هیراه و نفس نفس زده حس خوب یرسوندن خودش به تو همه  ی واسه
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.. .ن بودمال م گهید... تموم شد گهید... چشمام رد شد یخوب و بدمون از جلو یروزا ی همه

 ی ن خستههر دومو... بودتر  یاونم از شاد یچشما... ختنیر یبود که از چشمام م یاشک شاد

 ... میعشق بود هیطوالن یجاده  نیا

 نفر واسه انتخاب تو مصمم هی ینیبب هیخوب حس

 هیو بهت بگه موندنش کنار تو مسلمِ حس خوب رهیبگ دستتو

دست  یصدا... وقت نداشتم چیشدم که ه یسرشار از حس خوب... بام-سر خورد رو ل اش-ب-ل

و  دیرتم کشدستشو رو صو... ازش فاصله گرفتم... خودم اومدم تازه به... همه بلند شد غیو ج

 اشکامو پاک کرد و اروم زمزمه کرد:

 نکن. هیگر گهید-

 ... باشه رو هم گذاشتم یبه نشونه  چشمامو

 سیاش خچشم... برامون آب اورد سانیآ... کرد یدستمو ول نم... میرفت گاهمونیسمت جا به

 گفت: همون وباب رو داد ... میدیدوتامون با بغض خند... دمدوباره بغض کر دمشید یوقت... بود

 ... بود واقعا که یاحساسات یلیخ-

اه نگ انهیبرگشتم و به آ... منم اشکامو پاک کردم... پاک کرد و به سمت رضا رفت اشکاشو

 ... اونم لبخند زد... لبخند زدم... کردم

 میخواست یودم از غذا خوردنمون نمبه خواست خ... میشد تیاتاق هدا هیبه ... شام شد وقت

دوتا ... تو سالن میرفت... همه غذا خورده بودن گهید... میغذا رو با آرامش خورد... رنیبگ لمیف

... ننیرو بب لممونیگذاشته بودن تا ف یما صندل یهم پشت صندل هیبق... گذاشته بودن یصندل

 فتم:گ... میبا هم نشست... نمیرو بب لمیکه ف شتمشوق دا یلیخ
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 هان؟یآ-

 جان؟-

 ر خودشانگا... نگفتم یزیچ... تونستم حرف بزنم یدونم چرا نم یامشب نم... کردم نگاهش

 گفت:... بود دهیفهم

 امشب برات برنامه دارم.-

نده خبا  که نییبا خجالت سرمو انداختم پا... خونه میریکه م هیفکر کردم منظورش وقت اول

 گفت:

 .ییبرمت جاقراره ب... منظورم اون نبود-

 گفتم: یکنجکاو با

 کجا؟-

 ... جذاب تر شده بود شهیاز هم... شد رهینگفت به روبه رو با لبخند خ یزیچ

 ... شروع شد لمیف

 ییقسمتا. ..میبود شگاهیآرا یتو... و صبا و پرستو جون سانیطور بود که من بودم و آ نیا اولش

 یمشون ن هانیاز حاضر شدن آ ییت هاو قسم... کرد یم شیمنو آرا شگریبود که آرا یاز وقت

تو  بود رو داده بهم هانیکه آ یگردنبند سانیآ... افتادم شگاهیتو آرا شیچند ساعت پ ادی... داد

 گفتم:... درست کرد مگردن

 .ایستیچه خوب از اون خواهر شوهرا ن-

 و گفت: دیخند

 ... دم یبه وقتش بهت نشون م-
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 لمیف یور یمیمال یآهنگ... که عاشقش بودم لمیاز ف یبه قسمت دیرس... رو لبم اومد لبخند

تش با بته دسال... منو گرفته بود یرضا جلو چشما... میدیبود که همو د یوقت... گذاشته بودن

 یتاکه دس رو نشون داد هانیآ نیدورب... خودم چشمامو بسته بودم... چشمم بود یفاصله جلو

 نکهیبدون ا ...بود یعکس العملمون چ رهینم ادمی... دستاشون رو برداشتن... جلوش بود سانیآ

 و... دمده بوذوق کر دمشیتو اون لباس د یوقت... میجلوتر رفت... بگه یزیبردار بهمون چ لمیف

... اشتام گذب-باشو رو ل-ان ل هینگاه کرد و تو  میپف دار عروس یاول به لباس دکلته  هانیآ

ده اوم بام-و لبخند رو ل دمیهم خجالت کش ...صحنه نشون داده شد همه دست زدن نیا یوقت

خنده  عث شدبا... همو گرفته بودن یجلو چشما سانیداد که رضا و آ ینشون م لمیف یتو... بود

و رسمون اون عک شتریاز همه ب... چندتا از عکسامون رو نشون داد هی... ادیب همه ب-رو ل

فقط  وه س-و -بخواد منو ب یه مبود ک یبود و حالت نیپشتش به دورب هانیدوست داشتم که آ

ون ن عکسمقرار شده بود او... گربه شده بود هیچشمام شب... من معلوم بود با تاجم یچشما

 ... بزرگ چاپ شه

 ... تموم شد که صفحه تار بود و فقط صدا بود یاخرش طور و

 من: یعقد و صدا ی خطبه

 بله... پدرم یبا اجازه -

 :هانیآ یعقد و صدا یخطبه  و

 ه.بل-

 بلند شد. غیدست و ج یتموم شد و دوباره صدا لمیف
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 یم... دبو کیچسالن کو هیته باغ ... قرار بود فقط جوونا بمونن... وقت رفتن مهمونا بود گهید

اختم و اندسرم... گفتن بابا اومد سمتمون کیبعد که همه بهمون تبر... اونجا میبر میخواست

 بابا گفت:. ..فشار داد شتریدستمو ب هانیآ... نییپا

 بودمت. دهیوقت انقدر شاد ند چیه-

 و دیس-و-ب مویشونیپ... بابا جلو اومد... بهش نگاه کرد سمیخ یبا چشما... بلند کردم سرمو

 گفت:

 دخترم. یخوش بخت ش-

 بره که گفتم: خواست

 بابا.-

 و منتظر نگاهم کرد: برگشت

 ممنون.-

 ... زد و به راهش ادامه داد یلبخند

دکورش . ..دنگذاشته بو یگرد و صندل یها زیاون سالن م یتو... اون قسمت باغ میتجوونا رف با

. ..میشستن یدلصن یرو... که توش به کار رفته بود چوب بود ییزایچ شتریب یعنی... بود یقهوه ا

 گفت: طنتشیبا همون ش یعل... همه نشستن

 ... نیحرف بزن نیایبعد من نوبت به نوبت ب... خوام حرف بزنم یمن م-

 گفت: هانیاول رو به آ... برگشت سمت ما بعد

 اومده. رتیگ یا کهیعجب ت... گمایم یداداش به چشم برادر یول-

 نه من..... میما بود گهید... !؟!آرهمیدونست یم... میناراحت نشد کنهیم یشوخ میدونست یم چون
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 رو به من ادامه داد: یعل

 ... خانوم یآبج-

 ت:گف عیسر... دیکش یداشت براش خط و نشون م هانیانگار آ... رو نگاه کرد هانیترس آ با

گاه ن شویورج نیا... دهیکش یسخت یلیچند وقت که از شما دور بوده خ نیما تو ا هانیآ نیا-

 ... نکن

 گفت: یدفعه جد نیا یول... دمیخند

 ... نیمواظب هم باش-

وقت  گهید ...کرد یید و ارزوهر کس صحبت کر بیبه ترت... باشه تکون دادم یبه نشونه  سرمو

رو  ست گلد... ستادمیبه پشت ا... دخترا جمع شده بودن تا دسته گلمو پرت کنم... رفتن بود

عقب  شون یرضا عروس یبه خاطر فوت عمه ... بود سانیگل دست آ... برگشتم... پرت کردم

 ... افتاده بود

 هانیآ.. .ومدنیمزدن و دنبالمون  یم بوق... میشد نیسوار ماش... وفتنیشد دنبالمون راه ب قرار

 گفت:... نگاهش کردم... بهم نگاه کرد

 منه. زیخوب وقت سورپرا-

با لبخند به  ...کرد ادیظبط رو ز یصدا... چشمک زد و پاشو رو گاز فشرد... نگاهش کردم مشتاق

 شدم: رهیرو به رو خ

 هست یخاص یجادو هیتو  یتو چشا -

 هست یاحساس هینگاه تو انگار  تو

 یوقت کنمیرو فراموش م ایدن غم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 آیالر.م –ماه من باش شاه  رمــان

 

.IRhonewww.RomanK 

 

 

258 
 

 کنمیتو نگاه م به

 ... همش جلو چشمم بود... هیحافظ... چشماش... مونییاول آشنا روز

 دمیعمر مثلِ تو رو ند یتو همه -

 زمیعز زِیخاطرت عز ییجورا هی

 چشم من شهینم ریتو س دنید از

 ... کنمیتو نگاه م به

 به تو انگار کمیکه نزد یوقت

 هر دفعه صد بار لرزهیم دلم

 که به تو دارم یحس ی واسه

 کنمیتو نگاه م به

 ... سانیآ... شرکت... یاون شرط بند... کم احساسم شکل گرفت کم

 جونم نامهربونم زِیعز-

 دلِ خونم نیبه ا یچشم ی گوشه

 که به تو دارم یحس ی واسه

 کنمیتو نگاه م به

 تونمینم گهیجونم بدون تو د آرومِ

 ل خونمد نیخستس ا بخدا

 تونمینم ، تونمینم گهیتو د بدون

 حال من شهیتو تازه م یهوا به
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 احوالِ من شهیخوب م یکه هست یوقت

 رو دوس دارم تا ابد کنارم باش تو

 ... کنمیتو نگاه م به

 ... رفتستامو گددستاش ... چشمامو بستم... کار دوباره تو شرکت... دوبارمون دارید... مونییجدا

 دمیثلِ تو رو ندعمر م یتو همه -

 زمیعز زِیخاطرت عز ییجورا هی

 چشمِ من شهینم ریتو س دنِید از

 ..کنمیتو نگاه م به

 تونمینم گهیجونم بدون تو د آرومِ

 دل خونم نیخستس ا بخدا

 تونمینم ، تونمینم گهیتو د بدون

ن با م... ودب بیعج مکی... اونم لبخند زد... لبخند زدم... بام... باز کردم چشمامو، نیتوقف ماش با

 ... لباس عروس و اون کت و شلوار

... ردغلم کباز پشت ... دستمو گذاشتم رو گردن بند... میبار بود نیکه اول میبود ییجا همون

  ...بود زونیوآ گهیاز دستش گردنبند د... دستشو اورد جلو صورتم... چونشو گذاشته بود رو شونم

 فتم:گ... دمیخند... دفعه ماه کامل بود نیا

 .یمرس... هانیآ-

 ... تو انداخود رکه برام گرفته ب یتازه ا ندیکه گردنم بود رو باز کرد و گردن یگردنبند ازپشت

 گفتم:... لبخند برگشتم تو چشماش نگاه کردم با
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 ... شاه ماه خودم یباالخره شد-

 و گفت: دیاونم خند... کردم یشاد خنده

 ... دمیخورش یتو هم شد-

 ردم که گفت:نگاهش ک یسوال

 ره؟یگیم یماه نورشو از چ-

 مکث کرد و گفت: کمی

 ... دیخورش-

 ادامه داد:... زدم لبخند

 ... ستمین گهیمنم د یتو نباش-

 که یشهر... به شهر میشد رهیو با هم خ دیس-و-ب مویشونیپ... میدیخند... دمیخند سرخوش

 ... ما رو گردوند و گردوند

 ... ودارم بچون ماهم کن دمیخواب یشبا با چراغ روشن نم گهید... زدم با تموم وجودم لبخند

 

 ... انـیاـپ
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