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 به نام خداوند کيهان و گردان سپهر, فروزنده ي ماه و ناهيد و مهر

 سرنوشت هيچوقت اونطوري که ما ميخوايم رقم نميخوره 

 براي يه دختر از جنس بلور يه مرد از جنس سنگ خوبه نه يه مرد شيشه اي

 همچين فکري اصال براي مدت زيادي نيست که فهميدم همه فکرمي کنن که من دختر عاقلي هستم در واقع نميدونم

چيه؟ از وقتي کالس سوم دبستان بودم  يه عشق خيلي بچه گونه نسبت به پسر خالم داشتم عشقي که خودم هم 

سالم بيشتر نيست ولي ميدونم وقتي دوستام به راحتي  31ميدونم بچه گانست دوباره دامن گيرم شده در واقع من 

و با اشک و اه از پسري حرف ميزنن که تو اين موقعيت براشون  درباره ي دوست پسراشون حرف ميزنن يا ميان

تفاوتي نداره که فقير باشه يا پولدار ميتونه خوشبختشون کنه يا نه متوجه ميشم که  بعد ها به خودشون ميخندن  

 بعضي هاشون هم در آينده زار ميزنن و ميگن

خالم در واقع ما دخترا تو اين سن خيلي خيال پردازي چرا گذاشتم که تا خرخره تو لجن فرو برم ولي درباره ي پسر 

ميکنيم و برامون فرقي نداره چي باشه فکر ميکنيم هر چقدر طرف رو دوست داريم همونقدر دوستمون داره منم 

همينجوري شدم فکر ميکنم که خيلي دوسم داره نياز به کمک دارم احساس ميکنم خيلي تنها شدم مدتي ميشه که 

ونمون ساناز دختر عممه راستش خيلي بهش وابستم خيلي دوسش دارم اون دختر مهربونيه و خيلي هم ساناز اومده خ

سال از من بزرگتره ولي زياد اشتباه ميکنه اينکه مرتبا درباره ي دوست پسرش با من صحبت  9بامزه س ساناز 

 قت فکر نميکردم همچين چيزيميکنه راستش منم عالقه مند شدم که براي خودم يه دوست پسر داشته باشم هيچ و

بگم ولي چيزيه که شده و من براي مبارزه با اون بايد همه ي تالشم رو بکنم و متاسفانه هر چيزه کوچيکي داره روم 

يعني ساده بگم من واسش قلدري  ميخوردتاثير ميزاره  از بچگي با ميالد هم بازي بودم اون هميشه از من کتک 

لدرما اصال ولي نميدونم شايد چون کتک خورش ملس بود هي پس گردني ميخورد ميکردم يعني نه که بگم من ق

ميالد اصال پسر خوشگلي نيست سبزه ست دماغش گندست کال جهش يافته ست ولي بخاطر غرور زيادش عاشقش 

 دشدم   خب داستان از اونجا شروع شد که شوهر خالم بخاطر مشکالت کاري مجبور شد بره تهران زندگي کنه و بع

از مدتي خاله و ميالد و محمد  هم با خودش برد از اون به بعد من حتي ديگه نميتونستم ميالد رو سالي يه بار هم ببينم 

اولش که نسبت بهش هيچ احساسي نداشتم  حتي بهش هيچ توجهي نميکردم چون فقط  در حد يه پسر خاله ي ساده 

 خونشون هم باز احساسيبهش نگاه ميکردم وقتي براي اولين بار رفتيم تهران 

بهش نداشتم اولين بار که دل تنگش شدم عيد سال پيش بود اول کم بود و نخواستم خودم رو گول بزنم که مثال 

عاشق شدم ولي هر چي گذشت انگار بيشتر ميشد و حرفاي ساناز هم تاثير داشت قبال زياد خونه ي خاله اينا زنگ 

خجالت اب شم ولي بعد که ديدم دارم از دلتنگي ميميرم  مرتبا زنگ ميزدم نميزدم چون ميترسيدم اون برداره و از 

به خونه ي خاله تا شايد اون برداره ولي اصال نميشد حتي وقتي هم با خاله حرف ميزدم صداي ميالد و محمد نميومد 

از هم ه رفتن بيرون وسانحتي اينکه متوجه بشه که زنگ زدم برام شده بود يه ارزو يه روز مامان و بابا براي خريد خون

رفته بود خونه ي عموم و فقط من خونه بودم رفتم سراغ تلفن و شماره ي خونه ي خاله اينا رو گرفتم يکي برداشت 

که نميشناختم صداش مثل پيرزنا بود گفتم ببخشيد منزل فرهمند نيا گفت بله بفرماييد گفتم ببخشيد فاطمه خانم 

با خودم گفتم اين يارو تو خونه ي خاله اينا چکار ميکنه با لحني جدي گفتم هستن گفت نه رفتن بيرون  من که 
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ببخشيد شما ؟ گفتم حاال يارو ميگه تو زنگ زدي از من ميپرسي شما اونم با همون لحن جدي گفت من پسرشونم 

 اهمون موقع دلم افتاد قلبم اومد تو دهنم به من و من افتادم ميدونستم ميالده ولي گفتم وااااااا

 محمد تويي؟ گفت نه من ميالدم

واي ميالد تويي چقدر صدات تغيير کرده واقعا نشناختمت خب سالم برسون وقتي هم خاله اومد بهش بگو که زنگ -

 نيلوفر تويي؟-زدم وقي اينو گفتم سريع گفت:  

 ميخواي بگي نشناختي؟-

 واي شرمنده نشناختم چطوري تو؟-

 خوبم ممنون-

 ببخشيد نيلوفر -نبال يه فرصت بود تا سريعا ازم خداحافظي کنه پس راحت پيدا کرد نميدونم انگار د

 –من کار دارم بايد قطع کنم ولي وقتي مامان اومد ميگم بهت زنگ بزنه 

 باشه ممنون  سالم برسون خداحافظ 

 خداحافظ-

دي يلوفر خانم  صداشم که شنيوقتي قطع کرد ميخواستم جيغ بزنم ولي خوشحاليم رو تو خودم کشتم خوب ديگه ن

پس ديگه از خونه ي خاله اينا زنگ زدن خبري نيست ولي انگار بعد از شنيدن صداش دلم بيشتر براش تنگ ميشد 

 از يه طرف هم وقتي ساناز

با شوق و ذوق از فرزاد تعريف ميکرد بيشتر دل تنگش ميشدم فرزاد دوست پسر ساناز بود ولي خوب هيچکس جز 

ي فرزاد نميدونست باالخره هر جوري شده شماره ي ميالد  رو گير اوردم و اين رو بزرگترين اشتباهم من درباره 

درباره ي ميالدميدونم اينکه بهش پيام دادم زنگ زدن به ميالد اونقدرا هم که من فکر ميکردم اسون نبود در واقع 

 فکر ميکردم اگه فقط شمارشم پيدا کنم برام کافيه

ه اما وقتي به هدفم رسيدم اوضاع سخت تر شد بيشتر بهش فکر ميکردم بيشتر دلتنگش ميشدم از يه تا دلم اروم بش

طرف هم وحشت داشتم ازاينکه ساناز باالخره بخواد برگرده خونه شون در هر صورت اون بايد بر ميگشت چون هر 

تونم  باهاش درد و دل کنم به مهماني يه روز بر ميگرده ولي اگه اون ميرفت اون وقت ديگه هيچ کس نبود که ب

 مامانم که نميتونم بگم باالخره جرات کردم به ميالد پيام بدم

 اقا ميالد يه خبري يه چيزي ميخواي شمارتو عوض کني نبايد يه خبري بدي؟-

 شما؟-

 وقتي اينو گفت خيلي ناراحت شدم ميخواستم خودمو دار بزنم

 دختر خاله ي گلت-

 ببخشيد نشناختمت چه خبر؟ااااا نيلوفر تويي ؟-

 سالمتي خونه ي دايي خوش گذشت؟ کلي بهت رسيد نه ؟-

 اره-

 چاقت کرد نه؟گوشيت رو عوض کردي؟-

 نه ولي تبلت گرفتم-
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افرييين من که هنوز همونو دارم ولي لپ تاب گرفتم  واسه دبيرستان استرس نداري؟ با ياسين بهت خوش -

 گذشت؟

 بچگي باهم همبازي بودن(در واقع با اين سوال خودم رو لوو دادم که کاراش رو)ياسيين دوست ميالده از 

 تو خونه ي دايي زير نظر داشتم و به فکرش بودم

 بعد از اون برام فرستاد يه کار بي تمام من است منم که نفهميدم چي گفته

 چي ؟فکر کنم اشتباه متنتو نوشتي-

 نقدر ناراحت بودم که فکر ميکردم خيلي بي ارزشم وهيچبعدم ديگه جواب نداد خيلي ناراحت شدم ا

 پسري هيچ وقت عاشقم نميشه تو همون وضع و اوضاع مرتبا به هم پيام ميداديم من کلي ازش گلگي

 ميکردم که چرا بهم پيام نميده يا چرا انقدر دير جوابمو ميده تصميم گرفتم ديگه بهش پيام ندم اخه من

 اون احتياج ندارم يه پسر مغرور که لياقت يکي مثل منو نداره در واقع ميالدکه به ادم بي فکري مثل 

 يه پسر بي فکره که هيچ وقت بزرگ نميشه بابا اصال از اون خوشش نمياد چون فکر ميکنه که اون

 بازيگوش و يه پسريه که هيچ مسئوليتي رو به عهده نميگيره در واقع حقيقت داره اون بي مسئوليته

 عين حال فکر ميکنه از همه سر تره مشکل اينه که همه ي ما دخترا ي ساده لوح عاشقولي در 

 يه همچين پسرايي ميشيم وقتي که حسابي خوشگل ميشم هم دوست دارم  بيشتر از همه اون بهم توجه کنه

 نميکنهدر واقع اگه خالم توجه کنه  اونم توجه ميکنه ولي بعد از  اينهمه   زيبايي  خالم اصال توجه 

 و حتي دريغ از يه ذره تعريف راستش اصال از خالم خوشم نمياد اون حرفاي خيلي نيش داري ميزنه

 من ميدونم که بودن با کسي مثل ميالد غير ممکنه چون من که اگه بکشنم هم حاضر نميشم تو اين سن

 ابا اصال تصورشم غيرازدواج کنم حاال فرض کنم که مثال االن خالم بياد در خونمون خاستگاري نه ب

 ممکنه ميالد فقط سه سال از من بزرگتره نميتونه شلوارشو باال بکشه بعد بياد يه خونه رو اداره کنه

 پسر دوم دبيرستاني رو چه به اين حرفا البته من که ميگم مثال دوسش دارم به هيچ وجه براي ازدواج

 ه ميالد بيست وچهار سالشم بود و منمنيست اين فقط  در حد يه عشق بچه گونست وگرنه حتي اگ

 بيست سال هرگز حاضر نبودم با ميالد ازدواج کنم اخه اون لياقت منو نداره پسره ي جوالق منم اگه االن

 اينطوري ديونه شدم بخاطر اينه که ازش دورم فکر ميکنم حاال چيه وگرنه اخه کي عاشق يه همچين

 ه با گوشيش حرف ميزنه و خيلي هم جديه انگار خيلي ناراحتهپسري ميشه رفتم تو اتاق سانازديدم دار

 همش  با طرفي که پشت تلفن بود دعوا ميکرد کلي منتظر موندم تا قطع کرد

 کي بود؟ -

 فرزاد -

 پس چرا انقدر دعوا ميکردين؟ -

 هيچي بابا ولش کن -

 بگو ديگه -

 ميگه باز با باباش دعوا کرده زده بيرون -

 بجاي اينکه ارومش کني باهاش دعوا ميکني ؟بعد تو  -

 اخه ...اااااااه ولش کن کاري داشتي اومدي ؟-
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 اها اره اصال يادم رفت ساناز دلم واسه ميالد تنگ شده... -

 اي بابا بازم دختر ول کن تو هنوز کوچيکي اين چيزا چيه؟ -

 يعني ميخواي بگي خودت تو سن من که بودي عاشق نشدي؟ -

 خب -

 خب چي؟ -

 چرا شدم -

 پس چرا به من ميگي هنوز کوچيکي حاال عاشق کي شدي کلک ؟ -

 داداش يکي از دوستام هر روز به بهانه هاي مختلف ميرفتم در خونشون تا محسن رو ببينم -

 خب -

 خب چي ؟ -

 بقيش -

 برو بابا بقيه اي در کار نيست دوستيمون بهم خورد منم ديگه نديدمش -

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااه با اين داستانات مثل خودت مزخرفهاا-

 مزخرف خودتي برو بيرون ميخوام به فرزاد زنگ بزنم-

 اااااا ميخواي پاچه خواري کني؟ -

 برو بيرون فضول -

 خودتي اصال نميرم -

 يه دفعه يه بالش بهم پرت کرد

 باشه باشه بابا رفتم-

 فکر ميکردم که صداي مامان منو به خودم اودمهمينطوري به ميالد 

 نيلوفففففففففففففففر-

 بله مامان -

 برو چايي درست کن مهمان داريم-

 مهمان!!!! کي تو اين گرما بر ميداره بياد ساري ؟

 کي ؟-

 خالت اينا دارن ميان -

 کي ؟ -

 خالت-

-!!!!!!!!!! 

 ماه انتظار ميتونم ميالااااد رو ببينم  ؟ 8ه بعد از قيافم مثل عالمت تعجب شده بود يعني باالخر

 کدوم خاله؟-

 مگه تو چند تا خاله داري -
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 خاله فاطمه يا خاله سيما؟)خاله سيما دوست مامانم بود ( -

 خاله فاطمه-

 واااااااااي انگار دنيا رو بهم داده بودند سريع رفتم يه چايي دبش درست کردم و بدو رفتم پيش مامان

 مامان کي ميرسن يه ساعت ديگه-

 رفتم پيش ساناز و در حالي که با تلفن حرف ميزد خبرو بهش دادم ومثل يه بچه که بهش شکالت داده بودي

 خوشحال از اتاق زدم بيرون بهترين لباسي که داشتم رو پوشيدم ميدونستم ميالد از رنگ ابي خوشش

 رو پوشيدم موهام رو سفت پشتم بستم مياد پس يه لباس ابي که روش عکس يه دختر بود

 و يه گوشواره ي اويزي نه چندان بلند گوشم کردم وقتي اومدم بيرون رفتم تو اتاق ساناز

 اونم با يه لحن مسخره بهم گفت

 اوه چه شيک کردي؟ شوهرت ابي دوست داره؟-

 ساناز خفه شو بعدشم از کجا فهميدي ابي دوست داره ؟-

 تو اصال اين تي شرت ابي رو نميپوشيمن تو رو ميشناسم -

 اي کلک بلديا-

 رفتم تو اتاقم و براي اينکه چطوري بايد صحبت کنم تمرين ميکردم

 سالم خاله جان خوب هستين...-

 وااااااي نه اينطوري که نميشه بايد گرم تر باشم که مثال خاله فکر کنه خيلي دوسش دارم

 ميلرزيد يه دفعه اف اف زنگ خورد پاهام داشت

 نيلوفر برو ايفون رو بردار فکر کنم اومدن-

 رفتم سراغ آيفون و بعد از يه نفس عميق برش داشتم 

 بله ه ه ه ه؟ -

 منم ميالد-

 انگار خودش تنها بود منم ميالد رو با يه لحن کامال جدي و محترمانه گفت

 مامان فکر کنم ميالد تنهاست-

 ؟برو دم در ببين تنهاست يا نه -

 بدو رفتم دم در

 سالم-

 سالم-

 چرا تنهايي خاله اينا کجان؟ -

 يه کاري داشتن رفتن انجام بدن و بيان -

 عجب بيا داخل-

 وقتي اومد داخل با مامان و ساناز سالم کرد و روي مبل نشست مامانم براش يه ليوان

 از اونجا نشستن شربت خنک اورد و شروع  کرد به سين جيم کردن ميالد بيچاره منم که

 خجالت ميکشيدم رفتم تو اتاق ساناز
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 چيه چرا فرار کردي مگه تو نبودي ميگفتي دلت براش تنگ شده پس چرا اومدي اينجا-

 خجالت ميکشم اونجا بشينم-

 در هر صورت زشته اينجا بشيني شايد مامانت کار داشته باشه نتونه پيشش بشينه بعد اون معذب ميشه-

 باهم بريم خوب پس بيا-

 باشه يه لحظه وايسا شالم رو سرم کنم-

 منو سانازرفتيم رو مبل کناري ميالد نشستيم و ساناز باز شروع کرد به اذيت کردن من

 خوب اقا ميالد با درسا چه کار ميکني ؟-

 زيادن ولي سخت نيستن-

 پس از اون بچه درس خونايي-

 نه بابا منو درس-

 دنشون رو انکار ميکنن من که هميشه به همه ميگم که خيلي درس ميخونمچرا ادما هميشه درس خون

 يه دفعه اف اف زنگ خورد رفتم سراغش

 بله؟-

 منم نيلوفر جان-

 صداي خاله بود

 تا خاله اينا اومدن چشمم افتاد به محمد که تو دستش يه جعبه شيريني و يه دسته گل بود بعد با خاله روبوسي کردم

 منم شربتي که مامان درست کرده بو رو از تو يخچال در اوردم و ريختم تو ليواناي  اومدن نشستن

 رنگارنگي که خودم خيلي دوسشون داشتم و بهشون تعارف کردم بعد رفتم نشستم پيش ساناز يه دفعه

 خاله شروع کرد به تعريف کردن از من اينکه ديگه خانوم شدم راستش من اصال از شلوغي خوشم نمياد

 حاال يکي بشينه اينطوري تو جمع جلو پسري که ازش خجالت ميکشم ازم تعريف کنه اينطوري ديگه اب ميشم

 يه دفعه ساناز يکي زد تو پهلوم و  اروم سرش رو اورد نزديک صورتم گفت نيلو انگار يه خبراييه؟

 چه خبرايي يعني چي؟-

 الت رو ميگم نکنه اومدن خاستگارياين دسته گل و اين شيريني و تعريف وتمجيد هاي محال خ-

 من که شالم رو درست ميکردم بهش گفتم

 چرا چرت و پرت ميگي خاستگاري کي؟ تو؟ اخه مگه خاله چند بار تا حاال تو رو ديده-

 ديوونه خالت از تو تعريف ميکنه بعد تو ميگي من؟-

 سالشه 31سالمه تازه ميالدم فقط  31من؟ اخه من که فقط -

 لت فقط يه پسر داره؟مگه خا-

 محمد ؟؟؟؟-

 نه پس فکر کردي کي رو ميگم با محمدم ديگه-

 از جام بلند شدم و با عجله رفتم تو اتاقم ساناز هم يکم بعد اومد

 ديوونه چرا انقدر ضايع بازي در مياري؟

 امکان نداره-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

8  

 

 در اتاقم رو زدن

 بله ؟-

 منم ميالد-

 تنم لرزيد بيا داااااخللللللل

 ببخشيد اگه مزاحمم برم بيرون-

 نه بابا راحت باش-

 يه دفعه صداي گوشي ساناز از  تو سالن بلند شد و دوييد رفت بيرون منم که ميدونستم بابا خوشش نمياد

 منو ميالد يه جا تنها باشيم اخه قبال يه  بار بهم تذکر داده بود  به ميالد گفتم

 بيا ما هم بريم بيرون-

 ميکني؟ داري فرار-

 چي ؟-

 مگه تو نبودي که بهم اس ام اس ميدادي چرا االن ازم فرار ميکني؟-

 ميالد چرا چرت پرت ميگي ؟-

 خيله خوب باشه باشه اصال ولش کن بيا بريم بيرون-

 نه نه وايسا ببينم منظورت چيه؟-

 ز برادر بهم نگاه بکنيمنظور خاصي ندارم فقط ميگم دوست ندارم حاال که بزرگتر شديم به چشم غير ا-

 يعني خياالت کني ميفهمي که؟

انقدر حرصم گرفته بود که ميخواستم همونجا از ديوار اويزونش کنم کارد ميزدي خونم در نميومد اين به چه حقي به 

 من همچين حرفي ميزنه؟

 دارمخوب منم به چشم غير از برادر به تو نگاه نکردم خاهشا تمومش کن حوصله ي مزخرفاتو ن-

 از اتاق زدم بيرون چشام پر اشک شده بود مستقيم رفتم تو اتاق ساناز و تا ميتونستم گريه کردم

 چشام شده بود يه ذره ولي هنوز به ساناز نگفته بودم چي شده!

 اااااا خوب بگو ديگه دختر سکتم دادي-

 ميالد کردوقتي همه ي موضوع رو براش تعريف کردم خيلي عصباني شد و کلي فوش نثار 

 منم که حسابي از دست ميالد عصباني بودم با يه چهره ي کامال جدي رفتم و پيش خاله اينا نشستم

 ميالدم هي منو زير چشمي نگاه  ميکرد  منم اصال بهش اهميت نميدادم االن واقعا ميفهمم که بابا هميشه

 ز بودم که  ميتونستم پايدرباره ي بي ارزگي ميالد راست ميگفت کاشکي حداقل من به سن سانا

 فرزاد رو براي ميالد بکشم وسط و بگم من خودم يکي رو دارم و نياز به محبت ادمايي مثل تو ندارم

 پسره ي احمق پر ادعا فکر کرده کيه که مياد و به من اينطوري ميگه وقتي از تو افکارم بيرون اومدم

 بيرون رفتن فردا برنامه ريزي ميکنن منم که شنيدم که بابا و عمو داريوش)شوهر خالم( دارن براي

 اصال دل و دماغشو نداشتم به گوشيم پناه بردم يه پيام داشتم از يه شماره ي غريب

 بازش که کردم نوشته بود سالم !

 منم اهميت ندادم و حذفش کردم باالخره فردا رسيد اب از البالي کوه تن سردش رو روي
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 ون  نزديکي ها بود و درخت ها سايه بون دل ها بودند احساس ميکردمسخره ي بي جوني ميريخت که ت

 خيلي ارامش دارم که صداي گوشيم منو به خودم اورد داشت زنگ ميخورد بابام بلند صدام کرد و

 بهم گفت که گوشيم داره زنگ ميخوره تا رسيدم قطع شد  سرم تو گوشيم بود ولي متوجه شدم  که

 کنه  ساناز اومد کنارم و ازم پرسيدميالد داره بد نگام مي

 کي بود؟-

 نميدونم نااشنا بود-

 ميدونم که ميالد هم صدامون رو شنيد يه دفعه محمد

 پس اگه دفعه ي ديگه زنگ زد بده خودم جوابشوميدم  -گفت

 باشه-

 در واقع محمد بر عکس ميالد پسر با شخصيت خوب و مودبي بود غيرتش زياد بود بانمک بود

 هربون بود تازه خوش تيپ هم بود بعد با همه ي اين صفات خوب من خر عاشق يه ادم عوضيم

 مثل ميالد شده بودم در واقع محمد يه برادر کامل بود ولي ميالد حتي يه برادر هم نبود اون فقط

 يه پسر از خود راضي اعتماد به سقف بود نه اصال اعتماد به اسمون هر چي بود بد بود منم که

 ساده خواستم که از اونجا دورشم رفتم جايي که معلوم نباشم رفتم و روي يه صخره ي خشک نشستم

 که يکي از کنارم گفت

 از دستم ناراحتي؟-

 نه اصال-

 چرا هستي-

 نيستم-

 هستي-

 اره هستم خيلي هم ناراحتم-

 مگه من چي گفتم؟-

 ي که...بگو چي نگفتي احساس حقارت کردم واقعا چرا فکر کرد-

 که عاشقم شدي؟-

-.... 

 از اونجا که وقتي اس ام اس ميدادي ازم انتظار داشتي که منم مرتب بهت اس ام اس بدم-

 ازاونجايي که وقتي پشت تلفن حرف ميزدي صدات ميلرزيد  از اونجا که شمارمو گير اوردي و بهم اس ام اس

 دادي

 دم که دل تنگتون شده بودم واسه اين که وقتي ادم هيچ برادري نداشتهبسه......من فقط واسه اين اينکارا رو ميکر-

 باشه که باش درد ودل کنه بايد به يکي پناه ببره  به يکي مثل يه برادر چه حيف که چنين اشتباهي کردم تورو به

يش ز جنبه ي منفعنوان يه برادر ديدم واقعا که لياقتش رو نداري دوستام حق داشتن ميگفتن شما پسرا همه چيزو ا

 ميگيرين 

 تو اوج دعوا مرافه گوشيم زنگ خورد بازم اون بي همه چيز بود
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 ميالد گوشيم رو از دستم کشيد و با عصبانيت جواب داد

 منم سعي کردم گوشي رو از دستش بکشم ولي مقاومت کرد

 الو-

 الو ميگم مگه اون گوشي زينب نيست-

 نننننننننه-

 خدافظ اااااااااااااااا پس

 خالصه که ميالد رو پيچوند وقتي قطع کرد منم گوشي رو از دستش کشيدم و

 با عصبانيت رفتم طرف مانينا هنوز چند قدمي نرفته بودم که صدام زد وقتي اسمم رو

 صدا زد قلبم شروع به تپيدن کرد ولي اهميت ندادم و راه خودم رو رفتم اونم دنبالم اومد

 که وايسم  دستمو گرفت واسرار کرد

 سريع بگو ميخوام برم-

 فقط بگو که بخشيدي-

 نبخشيدم و نمي بخشم-

 نيلوفر تو رو خدا احمقي کردم نفهمي کردم ببخش ديگه-

 خيله خوب باشه برم؟-

 از ته دل بخشيدي؟-

 واااااااي اره ازته دل-

 لبخند عميقي زد و دستمو بوسيد و گفت

 رو مثل قبل از اينکه من بيام اروم بشين رو سخرهتو بهترين خواهر دنيايي حاال ب-

 وقتي رفت با خوشحالي که از بوسيدن دستام نشعت ميگرفت رفتم و روي سخره نشستم

 که باز يکي افکارم رو پاره کرد

 واااااااااي واقعا معرکه بود پسر-

 ساناز تويي ترسيدم بابا چي معرکه بود؟-

 ديدم تازه ازتون عکسم گرفتمخودتو نزن به اون راه همه چيزو -

 چي کار کردي؟ عکس گرفتي؟ کووووو ببينم-

 بيا ايناها-

 تا عکس گرفته بود يکي از وقتي که ميالد دستمو ميکشيد يکي از وقتي با تلفن حرف ميزد و يکي1ساناز 

 رويايي روهم از وقتي که دستم رو ميبوسيد واقعا که بهتر از اين نميشد من عکس تمام اون لحظه هاي 

 داشتم پريدم تو بغل سانازو کلي بوسش کردم و بابت حرکت سريعش ازش تشکر کردم

 راستي نيلو مشکل فرزاد با باباش حل شد برگشت خونه-

 حاال مشکلش چي بود؟-

 چميدونم همين لوس بازياي پسرا تو اين سن ديگه... ميخوان استقالل داشته باشن و از اين حرفا-

 ااااپس راحت بگو داشته ناز ميکردهاهااااااااا-
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 اره يه جورايي-

 يه جورايي نه کامال-

 اره کامال-

 دوباره فکرم رفت پي ميالد در هر صورت اون حقيقت رو گفته بود من اون رو دوست داشتم و

 برام اهميت نداشت که چقدرويژگي بد داره من فقط اون خوبي هارو ميديدم

 بوديم خيلي معذب بودم در واقع همش ميترسيدم  دست از پا سر سفره ي ناهار که نشسته

 خطا کنم وسوتي بدم ميالدم که حال ميکنه وقتي سوتي هاي منو مي شماره تا اونجا که تونستم کم خوردم

 چون دلم نميخواست خاله دوباره پشت سرم حرفاي خاله زنکي بزنه تا حاال بار ها تو ماشينشون نشسته بودم

 دايي يا حتي مامان خودم حرف ميزد و ايراداشون رو ميگرفت بعد از ناهار مامانينا خواستن يهکه پشت سر 

 چرت بزنن تا بعد راه بيفتيم به طرف خونه ساناز هم که عاشق خواب

 هر فرصتي گيرش بياد ميگيره ميخوابه اونم خوابيد منم از اين فرصت

 ينطوري داشتم ميرفتماستفاده کردم رفتم که دور و اطراف رو بگردم هم

 که يکي صدام کرد

 نيلوفر نيلووووووووفر-

 درست حدس زدم صداي محمد بود برگشتم و با يه لبخند جوابش رو دادم

 خيلي دور شدي-

 جدا ولي زياد راه نيومدم !-

 درسته ولي تو يه دختري يه دختر نبايد يواشکي اين دور واطراف پرسه بزنه-

 مثل بابام حرف ميزنيواااااااي محمد تو -

 خيله خوب حاال اشکالي نداره منم باهات بيام؟-

 نه بابا چه اشکال داره بيا!-

 راستي نيلوفر به ميالدم گفتم شما ديگه بچه نيستين و من بيشتر از شما ها ميفهمم بهتره با هم يه جا تنها نباشين-

 مامان خودمه اونو که ميشناسي خيلي غيبت ميکنهتا مامانينا دربارتون فکر بد نکنن راحت بهت بگم منظورم 

 وهمش در حال فکر بد کردن  وهمه چيز رو از جنبه ي منفي ميبينه ميدونم که اينو ميدوني و خيلي هم جلوش

 احتياط ميکني که مبادا پشت سرت حرف دربياره پس درباره ي ميالدم حواست رو جمع کن

 ه ميفهميدن تو دلم چه خبرهيه لحظه اشک تو چشام حلقه زد انگار هم

 نيلو چيزي شده؟ -

 بيدارش کنم ساعت چهارو نيم شد بيا بريم تا مامان سرم رو از بدنم جدا نکرده 4هيچي محمد مامان گفت ساعت -

 ميدونم که محمد متوجه شد که بحث رو عوض کردم ولي خوب ديگه بعد ا ز

 و بيدار کردم رفتم که سبد ها رواون باهام در اين باره حرف نزد وقتي مامانينا ر

 بزارم تو ماشين ميالد هم اونجا وايساده بود

 اخييييي دخترمون خستشه؟ -

 تو باز مخت به کجا خورده داري چرت وپرت ميگي؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

1 2  

 

 چرا نخوابيدي؟-

 آخه بگو به تو چه پسره ي پرو؟

 من ظهرا نميخوابم؟-

 ميالد يه گوشه تنها باشم پس راهمو گرفتم رفتم يه دفعه ياد حرف محمد افتادم که گفت نبايد با

 ميالدم از پشت سرم هي اروم اروم ميخنديد اي واي از دست اين پسراي ضايع

 چيه چرا دوباره داري فرار ميکني؟-

 ؟واسه اينکه بعد مامانت نگه نيلوفر افتاده دنبال پسرم اخه بيچاره از کجا ميخواد بفهمه پسرش افتاده دنبال نيلوفر-

 اوهوي نيلو خانم مامانمه هااااا-

 مگه دارم دروغ ميگم؟-

 نه شما هميشه راست ميگين نيلوفر و دروغ!!! اصال امکان نداره !!!-

 بفرما بعد از خودم ميپرسم عاشق چيش شدم خوب عاشق همين مسخره بازياش ديگه!

 عجيبه که شما باالخره يه چيزي فهميدي!!!!!!-

 ي خيلي عجيبه!!! واقعا چطوري؟بله بله واقعا خيل-

 برو بابا مارو باش با کي اومديم سيزده بدر-

 سوار ماشين شديم و همه رفتيم سمت خونه صداي ماشين بلند بود با اجازه ي مامانينا

 منو ساناز تو ماشين خاله اينا نشستيم يعني من و سانازومحمد وميالد تو يه ماشين

 وش تو يه ماشين واقعا که محمد پسر خيلي باحاليهخاله و بابا و مامان وعمو سيا

 توماشين که خيلي خوش گذشت تا رسيديم خونه شب شد منم رفتم تو اتاق براي

 تعويض لباس خيلي خستم بود رفتم کمک مامان کردم که وسايل رو سر جاشون بزاره بعد هم

 وابم برد در کل اونروز روزرفتم تو اتاقم و دراز کشيدم که بدون  اينکه متوجه ي زمان بشم خ

 خيلي خوبي بود صبح که بيدار شدم ساناز اومد باال سرم و مثل اينکه خيلي ناراحت باشه گفت نيلو گوشيمو

 ميخوام

 از کجا برات بيارم-

 تو اتاق مهمانه-

 خوب برو برش دار-

 نميشه محمد اونجا خوابيده-

 ت ميارماها خب بگو االن حوصله ندارم بعدا ميرم برا-

 واااااااااااااي نيلوفر کله پوک اگه فرزاد زنگ زد چه خاکي تو سرم بکنم-

 خيله خوب توام االن ميرم ميارمش-

 لباسم رو عوض کردم و رفتم بيرون با خاله و مامان و بابا و عمو و ميالد دسته جمعي سالم بلندي کردم و

 باهاش سالم کردمو داشتم ميگشتم دنبال گوشي رفتم طرف اتاق مهمان محمد داشت تشکش رو جمع ميکرد

 اه از نهانم بلند شد -اگه دنبال گوشي ميگردي رو ميزه تلوزيونه صبح هم زنگ خورد-که گفت

 بهم صادقانه خواهرانه بپرسم ازت سوالي يه نيلوفر–گوشي رو برداشتم و رفتم طرف در که محمد گفت 
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 اره-جواب ميدي ؟

 دوست ..پسر ...داره ؟ ... ساناز...  ساناز– 

اي واااااااااااااااي ساناز خدا بگم چه کارت کنه که بخاطر تو مجبورم دروغ بگم اونم به محمد ولي اصال واسه چي 

 ميپرسه؟

 وااا نه ساناز از اون دختر نيست  ) اره جون ننش نيست! (  

 ممنون -

 رو پاش و دست اينکه مثل ميپرسي؟ چرا ولي ميکنم خواهش– 

 بدونم بود جالب برام همينجوري–گم کرده باشه گفت 

 خوشش ساناز از محمد يعني بيرون زدم اتاق از   اها– 

 اومده ؟وااااي چه باحال چه خوش شانسه ساناز !!!واقعا محمد چي کم داره؟هيچي دکتراش رو که داره ميخونه

 د خيلي بيش تر از سانازه ولياقت ساناز هم خيليخانوادش که خوبن خونه داره ماشين هم داره واقعا که لياقت محم

 بيشتر از فرزاد ولي اگه سانازم

 ازدواج کنه واسه خانوادش کم نميزاره از اين بابت مطمئنم ديده بودم که بعضي اوقات محمد يه جوره خاصي

 کجاهاش منو باش تا به ساناز نگاه ميکنه ولي فکرش رو نميکردم اصال وايسا ببينم بيچاره فقط يه سوال پرسيده

 رفتم خاله اينا تصميم گرفتن که  فردا برن چه خوب باالخره از شر شخص ميالد خان راحت ميشم چيه پسره ي

 قزميت پروووووووووکاشکي زودتر فردا بشه صبحانه رو که خورديم من نشستم پاي درسام وبابا و عمو و محمد

 ت و رفتيم که تو اتاق مهمان خودم و خودش و ساناز فيلم نگاه کنيمرفتن بيرون ميالد تنها بود منم دلم براش سوخ

 فيلم هيس دخترها فرياد نميزنند بر عکس تصوراتم فيلم جالبي بود من فکر ميکردم خيلي مزخرف تر از اين حرفا

 درست کنهباشه  فيلم رو که نگاه کرديم ميالد رفت حمام و من و ساناز هم به مامان کمک ميکرديم تا ناهار رو 

 براي ناهار ته چين مرغ و کلم پلو درست کرد تا ميالد  از حموم بيرون اومد بابااينا هم اومده بودن ناهار رو که

 خورديم ساناز رفت که بخوابه  ميالد و خاله و عمو داشتن حرف ميزدن و مامان هم داشت براي همه چايي

 نه بابا نسبت به محمد هيچ حساسيتي نداره چون اون همميريخت منم تو اتاق مهمان پيش محمد بودم خوشبختا

 خيلي ازم بزرگتره و هم بهش کامال اعتماد داره چيزي که به ميالد نداره محمد داشت برام تو کامپيوتربرنامه

  کنم؟ اعتماد بهت ميتونم نيلوفر–ميريخت که خيلي ناگهاني گفت 

 معلومه -

 بزنم بيرون از اتاق نميره؟ ميخوام که حرفي اين ميدي قول يعني–

 اره-

 کني؟ صحبت ساناز با من ي درباره ميتوني– 

 چيييييييييييييييييييي؟ بلههههه همونطوري شد که فکرشو ميکردم-

 خيلي وقته ميخوام اين موضوع رو بهت بگم ولي...ولي راستش نميدونستم چجوري-

 خيله خوب باشه من ميگم-

 دوست پسر داره يا نه تا اخرش رو خوندم فهميدم... ديوونه شديراستش ديروزکه ازم پرسيدي 

 منه؟ از بيشتر ساناز لياقت ميکني فکر تو يعني شدي ديوونه چي يعني–
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 نه ولي لياقت تو بيشتر از سانازه  -

 چي؟چطور–

 نکنم اول فکر ميگم بهش من حاال...که اينکه منظورم... يعني–احساس کردم دارم به بخت ساناز لگت ميزنم 

 تيمنرف ما تا خدا تورو فقط باشه–قبول کنه ولي تو به دلت بد راه نده و منو دست کم نگير دلش رو نرم ميکنم 

 نينه فقط تو ميدو-توفکر کردي من بچم که اينو بهم گوش زد ميکني؟ميالد هم اينا رو ميدونه؟-بهش چيزي نگو

 کردم خيلي قابل اعتمادم... خوب واقعا هم هستم. مگه دروغه؟ واااااااااي چه کيفي کردم وقتي اينو گفت احساس

 عصر همگي با هم رفتيم بازار و من يه انگشتر گرفتم ميالد و محمد لباس خريدن از شلواري که ميالد گرفته بود

 خيلي خوشم اومد يه جين اب تيره ي تنگ که تو پاهاي بلندش خيلي قشنگ بود ساناز هم الک و يه شال طوسي

 خريد مامان هم که طبق معمول هيچي براي خودش نگرفت مامان و خاله باهم راه ميرفتن محمد و ميالد باهم و

 من وساناز هم با هم محمد برامون بستني گرفت داشتيم ميخورديم که دست محمد نا خواسته خورد به ليوان ساناز

 لت نشعت گرفته بود عذرخواهي کرد  برايمحمد رو انگار برق گرفت از سانازبا ناراحتي که انگار از خجا

 نيست مهم–ببخشيد نميخواستم اينطوري شه -ساناز دستمال کاغذي اورد تا مانتوش رو تميز کنه و رو بهش گفت

 دلم واسه بستنيم سوخت اخه اولش بود اما اشکال نداره مال تو رو ميخورم   همه زدن زير خنده همه در حال ريسه

 بيچاره با يه ليوان بستني ديگه اومد ساناز هم لج کرد و گفت که اونو نميخواد ميخواد مال رفتن بودن که محمد

 محمد رو بخوره چون ميخواد محمد هم مثل خودش مجبور بشه بستنيش رو نصفه کاره ول کنه بره سراغ يه بستني

 يم بعد از شامم که سمبوسهديگه محمد هم قبول کرد و بعد از بستني خوردن رفتيم طرف خونه شب بود که رسيد

 بود همگي قصد خواب کردن چون خاله اينا که صبح ميخواستن برن و ما هم هممون خستگي ناشي از مهمان داري

 داشتيم صبح که شد خاله اينا داشتن وسايل رو تو ماشين جا سازي ميکردن اخي راستش نميتونم بگم دلم واسه ميالد

 سه اون تنگ ميشه خودم اينو ميدونم وقتي داشتن سوار ماشين ميشدن با خاله .......تنگ نميشه بيشتر از همه دلم وا

روبوسي کردم نتونستم از خير بغل کردن محمد بگذرم راستش اونم انگار همين حسو داشت سفت همو بغل کرديم 

 و

 خداحافظي کردم خوب با عمو داريوش و ميالد هم بدون هيچ ارتباط بدني )منظورم بغل کردن يا حتي دست دادن(

 حاال که رفتن ماموريت من شروع شد بايد درباره ي محمد با ساناز حرف بزنم مامان رفت که ظرف هاي صبحانه

 رو جمع و جور کنه ساناز رفت که بخوابه و من هم رفتم پاي تلوزيون بابا هم داشت ماشينش رو ميشست شبکه ي

 فيتيله رو بيشتر از بقيه ي برنامه کودک ها دوست داشتم اخه خنده دار تردو فيتيله داشت واقعا که هميشه برنامه ي 

 از بقيه بود فيتيله که تمام شدرفتم تو اتاق تا برنامه هام رو چک کنم البته چه برنامه اي دو ماه ديگه مهر بود و بايد

 رويي نگاه ميکردم نمايميرفتيم مدرسه نشسته بودم رو صندلي زرد رنگ کنار پنجره ي اتاقم و به خونه روب

 ادب حکم ميکنه اول در بزني-قشنگي داشت با سنگ کار شده بود غرق افکار خودم بودم که ساناز اومد داخل

-چي؟ واسه چي؟–ديشب با فرزاد بهم زدم -اشکال نداره  خانم بي ادب چرا نخوابيدي؟-ببخشيد خانم با ادب-

 نميتونم

 يچ پسري باشم ميترسم اگه اينجوري پيش برم ازچشم ديگران  تبديل بشم بهديگه باهاش باشم ديگه نميخوام با ه

 خيلي بگم اگه که هست چيزي يه- چيه؟ هاااا-...سانااااااز-ميکنم خواهش-ميکنم افتخار بهت...–يه دختر هرزه 

 نم کهر کخوب چکا -نميشه اول بايد ثابت کني که ديگه با فرزاد هيچ ارتباطي نداري-خوب بگو-خوشحال ميشي
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  ميگم راست بخدا– کن ثابت جوري يه نميدونم–بهت ثابت بشه 

 پس بزار رفتارات رو زير نظر ميگيرم بعد بهت ميگم

 ن .. م..  ي..  ش .. ه ..نميشه-اذيت نکن ديگه بنال ببينم چي ميگي !-

 برو بمير-

 روم ميخوامباشه حتما فقط قرصش رو جور کن چون دوست ندارم تصادف کنم يه مرگ ا -

 ميرم دارم فردا پس بگيره بليط برام گفتم بابات به نيلو راستي ميخرم برات ميرم باشه–

 چيييييييييي؟کجااااااااااا؟خفه شو تو هيچ جا نميري فهميدي؟-

 نيلوفر جونم اين دفعه ديگه خيلي موندم واقعا ميگم بايد برم دلم واسه مامان بابام تنگ شده   -

 داشت ميترکيد ولي نخواستمبغض تو گلوم 

 جلوش گريه کنم تا فکر کنه خيلي بهش وابستم که البته چرا دروغ خوب وابستم رفتن ساناز يه کابوسه چون اون

موقع دوباره تنها ميشم دلم نميخواد  تنها بشم و محتاج به يه هم کالسي تا باهاش دردو دل کنم ساناز بهترين همدمم 

 بود

 شرمندتم اجي جون واقعا ميگم خيلي دل تنگم توخودت نمياي يه هفته-بيشتر بموني توروخدا حاال نميشه يه کم- 

 خونه ي ما بموني حاال من اومدم سه ماه اينجا موندم 

 ...تو ولي سالمه31 همش من خوب–

 چه ربطي داره؟-

 اصال برو برو به درک-

 بهم ريختم کجو کوله افتاده بود وکف ممنون  از اتاق زدم بيرون وارد اتاقم شدم بالشت رو تخت-

 اتاق پر از لباس بود و در کمدم هم باز رو تخته وايت بردم خط هاي رنگ رنگي بود اشک تو چشمام جمع شده بود

 ساناز بي لياقت اصال حاال که اينطوريه نميگم که محمد چه قدر دوست داره تا بترشي تا بفهمي تنهايي چه حسي داره

 ي هم نميشه خب راست ميگه دختره ي بيچاره دلش تنگ ميشه تازه محمد چه گناهي کرده که بخواداما نه اينطور

 عذاب خود خواهي منو به دوش بکشه لحاف زردم  که روش گل هاي نارنجي طرح شده بودو کشيدم رو سرم خيلي

 گريه کردم اما سر انجام يه حرکت... بزرگ وارد اتاق ساناز شدم

 مبزني حرف بايد– 

 هااااا؟باشه-

 -يه سوال ازت بپرسم قول ميدي راستشو بگي؟-

اره تازه بي شعور احمق بي لياقت تا ولش کردم رفت با -راست گفتي که ديگه با فرزاد هيچ رابطه اي نداري؟-اره

 يکي ديگه

 چي؟–خوبه پس ديگه هيچ اميدي نيست -اروم زمزمه کردم

 ها!هيچي يه موضوعي هست که بايد بدوني-

 يکي خيلي دوستت داره-چيه ؟نيلوفر دارم نگران ميشم-

 چي ؟عزيزم منم دوست دارم-

 خره منظورم يه پسره-
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 بابا اره-کارم؟ سر ميگي جدي... مسخره-! کاري سر بابا هيچي-ميزني؟ حرف چي ي درباره ؟کي؟نيلوفر چي–

ند ساعت پيش يه شکست داشته وااااااي کي تو رو ميخواد ؟ متوجه شدم که گرفته شد حرفم بد بود اون همين چ

 واقعا کي منو ميخواد؟چرا من انقدر بي ارزشم-ساناز چي شد؟

 دارهن ارزش کن ولش اصال نميخواد منو کس هيچ حقيقته اين نه–کي همچين حرفي زده من داشتم شوخي ميکردم -

 خب

 را انقدر يه دفعه اي گفتم؟نظرت درباره ي محمد چيه؟  واااااااي خاک تو سرم چ-چي ميخواستي بگي؟

 يعني چي؟ خب پسر خيلي خوبيه خيلي خوب-

 نه... خب... يعني ...به من گفته درباره ش با تو حرف بزنم  قشنگ متوجه شدم که-

رد و با در يه کلمه بله براي چند دقيقه سکوت ک-چيييييييييييييييي؟ي يع يعني منو دوست داره؟-چشماش گشاد شد

 ترديد گفت

 قعا؟وا-

 اره-

 باورم نميشه-

 چيه؟ دربارش نظرت نگفتي– 

 دوسش دارم-

 ساناز دليل نميشه که هر کي تو رو دوست داشته باشه تو هم دوسش داشته باشي متوجه اي؟-

 نه نه واقعا ميگم وقتي محمد رو ديدم متوجه شدم که فرزاد چه عيب هايي

 بينم باورم نميشه وايسا ببينم اون خبر خوشت هم اين بود؟داره و االن ...واالن فکر ميکنم دارم خواب مي

 اممممم خب آره-

 اآلن بهش زنگ ميزني؟-

 نه االن شايد شب تا فردا خبرت ميکنم-

 به بيرون زدم اتاق از فعال– باشه– 

 امونرو ساين فکر ميکردم که اگه محمد بفهمه چه کار ميکنه اووووف ولش کن حوصلش رو ندارم بهتره به اتاقم س

بدم وقتي به اتاقم نگاه کردم متوجه شدم که تو ي دو ساعت به جنگل امازون تبديل شده کتابا تخته وايت برد رو 

 تختي

خالصه همه ي زندگيم بهم ريخته بود بعد از جمع کردن اتاق ديگه اذان گفته بود و تصميم گرفتم نمازم رو بخونم 

 بين

 از دعا کردم براي اينکه مشکلي سر راهشون نباشه براي اينکه بتونن  در کنار همنماز مغرب و اشا براي محمد و سان

خوشبخت بشن براي اينکه تا اخر عمر با عشق زندگي کنن بعد از اينکه جانمازم رو جمع کردم يه نگاه به اتاقم 

 انداختم

ا يه قلب بود دوست نداشتم بواقعا که ازش لذت ميبردم يه جاي کامال مرتب به طرف تلفن اتاق رفتم تلفنم شب

 گوشيم زنگ
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بزنم اخه لعنتي تا دو کلمه حرف ميزني شارژش تمام ميشه تلفن رو برداشتم و به محمد زنگ زدم چه اهنگ 

 پيشوازي

 هم داشت من و بارون دوباره به باغ تو رسيديم تو باشي چيکه چيکه به پات دنيا رو ميديم صداي خسته ي ما هنوز

 قدر بايد بميري تا برگردي دوباره به ياد تو ميخونيم...عاشق اين اهنگم تلفن رو برنداشت يه بار ديگهچشم انتظاره چ

 الو-گرفتم من و بارون دوباره به باغ تو رسيد..

 سالم داداشي جونم-

 -وااااي محمد انقدر حرصم ميگيره وقتي ميگي شما؟-سالم شما؟-

 هاز اينک-چي از چي؟-ترسيدي؟-لرزيد و منتظر يه کلمه از من بودپ ن پ صداش انگار داشت مي-نيلوفر تويي؟

خيله خوب من بايد قطع -گفت نه!!!!-چرا دروغ اره اجي خوشگلم ميگي يا نه؟-جواب عروس خانم منفي باشه ديگه

 کنم خداحافظ

اره انگار خيلي بدون حتي کلمه اي از من قطع کرد يعني انقدر براش نه شنيدن از ساناز عادي بود؟نه امکان ند

 ناراحت

 شده بود بايد دوباره زنگ بزنم من وبارون دوباره به باغ تو رسيديم تو با.. چرا برنميداره؟دوباره زنگ زدم بازم

 جان نيلوفر بله–برنداشت دفعه ي سوم برداشت 

 شوخي کردم ديوونه-

 کردي؟ شوخي چيو– 

 گفت قبوله -

 -کرد؟ واقعا؟قبول–

 ميدم انگار اونم ...نه ولش کن خودتون بايد حرف بزنين شمارشو برات ميفرستم کاري نداري؟اره شمارشو بهت 

 ممنونم ازت واقعا دنيايي خواهر بهترين تو-چي؟–چرا يه کاري دارم -

 باشه حاال توام-تازه کجاش رو ديدي ؟-

 نداري کاري خب– 

 نره يادت شماره فقط عزيزم نه–

 -باشه خداحافظ-

 خداحافظ

 بيچاره معلوم بود چقدر دلش خوش شده چنان 

 با ذوق حرف ميزد که انگار چي شده حاال خيلي هم اتفاق خوبي بودا ولي من که ميدونم کار به اينجا نميکشه که خاله  

بخواد چيزي بفهمه محمد دو روزه از دست ساناز خسته ميشه اخه کي مياد اينو بگيره حاال بزار بدبختا دلشون خوش 

 شه با

تا بعد يه فکري به حالشون ميکنم اومدم ازاتاق برم بيرون که گوشيم زنگ خورد وااااي اين محمد ول نميکنه به 

 صفحه ي

گوشي نگاه کردم نسيم بود نسيم دختر داييمه يه دختر خيلي اروم و سر به زير با اهداف خيلي بزرگ که واسه من 

 حتي 
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 سيم هم بازي کل دوران زندگيمه و يه دنيا برام ارزش داره نسيم  همسن منه وبيشتر از ساناز اهميت داره در واقع ن

م سال -يه برادر کوچک تر داره که سه سال ازش کوچکتره اسمش نريمانه خيلي هم فضوله گوشي رو برداشتم

 سالم به روي ماهت-عزيزم

 واااي–ري به عمه بگو منم سالمتي زنگ زدم بگم ما داريم ميايم سا-سالمتي تو چه خبر؟ -چه خبر؟

هووووو -چه خوب قدمتون روي چشم باشه حتما ميگم راستي داري مياي شال منم که اونجا جا مونده با خودت بيار

 باشه بابا ميارم کاري باري؟

 نه ندارم خدافظ-

 خدافظ داشتم بال در مياوردم دل واسه نسيم يه ذره شده بود واسه دايي و زن دايي هم تنگ -

 اربدب دايي-دايي؟ چي؟جدا؟کدوم–ود)اين دايي اون دايي نيست که ميالد رفت پيشش(مامان دايينا دارن ميان شده ب

  وااااا–

مامان گوشي رو برداشت و يه زنگ به دايي زد اخه من نميدونم اين مامان کي ميخواد دست از اين کاراش برداره هر 

 وقت 

نميکنه اون فکر نميکنه که فقط خودش درست ميگه ولي خوب بايد يکي يه چيزي ميگه تا خودش مطمئن نشه باور 

 حتما مطمئن بشه

بعد از اينکه از اومدن دايينا مطمئن شد با يه اشتياق که کمتر تو چهرش ديده ميشه رفت به بابا خبر بده مامان عاشق 

 داييي باربده

خيلي دوسش دارم اخه اون يه مرد فوق بيشتر از همه ي خواهر و برادراش دايي باربد رو دوست داره من هم 

 العادست و چهار سال

هم از مامان بزرگتره يه مرد مهربون و شوخ طبع راستش االن متوجه شدم که من بدجور به مرداي شوخ طبع عالقه 

 مندم ولي خدا وکيلي

اقعا که خوش بحالش من مهمان ولمون نميکنه هاااا اول خاله يه روز نشده دايي در واقع دايي مشهد زندگي ميکنه و

 اگه مشهد بودم هر روز 

حرم بودم با جون و دل مشهد رو دوست دارم صبح با صداي اذان از خواب بيدار شدم اخه مسجد پشت خونمونه و هر 

 روز اذان ميگه 

مد کديروز خيلي زحمت کشيدم تا اتاقم رو جمع کنم حاال ديگه هر چي سر جاش بود تختم گوشه ي اتاقه و روبروش 

 ديواريه سفيده 

کنار پنجره يه صندلي زرد رنگ دارم که عاشقشم و اون طرف تر هم يه ميز دراوره زرده در واقع نماي اتاق من زرده 

 به رنگ

زرد هيچ عالقه اي ندارم ولي چون مامان دوست داره خودش اين رنگ رو انتخاب کرد و بعدم قشنگ شد کاغذ 

 ديواريم هم خردليه و توش 

فتاب گردونه البته خيلي کم خالصه اتاقم خورشيديه واسه خودش بيدار که شدم نمازم رو خوندم و شروع کردم گل ا

 به خوندن قرآن که از اتاق
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ساناز يه صدا اومد ديدم داشت نماز ميخوند ولي خب تمام شد ديگه حاال داشت چيکار ميکرد؟وارد اتاق که شدم 

 انگار که اتاق رو شسته بودن 

طوري شده بود که قبل از اومدن ساناز بود مرتب و خالي از هر گونه احساس حاال ديگه شکي ندارم که ساناز همون 

 ميخواد بره خدايااااا حاال

من چه کار کنم؟اي بابا من چرا انقدر بدبختم؟کاشکي يه خواهري يه داداشي يه چيزي داشتم تا القل باهاش دردو 

 از دل کنم اي بابا... يکم با ساناز 

اين ور و اون ور حرف زديم و بعد هم رفتم که بخوابم ولي ايندفعه با صداي اذان بيدار نشدم با صداي نسيم بيدار 

 شدم باالي سرم داشت قر ميزد

 چه خبرته دختر خوابم يه اندازه اي داره هااااا بلند شو ياال بابا خنگ ميشي-

 سالم بلند شو-بزن عليک سالم قر بعد برس نسيم بابا ميشود وارد زن پييييير– 

 که بزيس سبز رنگ به تيشرت يه بود پوشيده قشنگي لباس دايي کردم سالم همه با و بيرون رفتم مادمازل چشم–

  به هم ميومد چهرش به هم

سنش  زن دايي هم يه مانتوي کامال ساده و نريمان فضول هم يه بلوز نارنجي که ناگفته نماند خيلي بهش ميومد کال 

 ين خانواده خوب ميدونن چطوريا

تيپ بزنن بعد هم نشستيم با نسيم کلي حرف زديم از اين ور و اون ور نسيم هم همه چيزو درباره ي ميالد ميدونه 

 ولي تا بحال عاشق کسي نشده در

ا بهم هصورتي که من مطمئنم ميالد نسيم رو دوست داره و اگه يه روز پاش بيفته تمام تالشم رو براي اينکه بعد 

 برسن ميکنم اخه به نظر من زن و

شوهر بايد مثل ديگ و سر ديگ باشن يعني همديگه رو کامل کنند و نسيم کامل کننده  ي ميالده چون يه دختر 

 مهربون و ارومه ولي ميالد يه پسره

کمک خواهم کرد شلوغ و بدجنسه ...خالصه ...ادم از اينده خبر نداره ولي در اينده که همديگه رو بخوان بهشون 

 خالصه از اومدن ساناز تا داستان 

محمدو همه چيزو براش گفتم من دهن لق نيستما ولي به نسيم اعتماد کامل دارم و ميدونم بعدا اصال يادش ميره که 

 چي بهش گفتم تو تمام مدتي که 

ب يلي بهم ريختم ساعت نه شدايينا اينجا بودن کلي ارامش داشتم و نبود ساناز اذيتم نميکرد ولي وقتي رفتن  خ

 پنجشنبه تلفن خونه زنگ خورد يه ماهي 

از رفتن خاله اينا ميگذشت بابا تلفن رو که قطع کرد خوشحال به نظر ميومد و بعد برامون تعريف کرد ...خاله زنگ 

 زده بود به بابا تا شماره ي خونه ي 

جيب بود که خاله موافقت کرده واسه همين بدو رفتم تو عمه اينا رو بگيره بقول خودمون واسه امر خير برام خيلي ع

 اتاقم چون تمام اتاقم زرده جلد گوشم 

زرد گرفتم حاال هر چي ميگشتم تو اتاق خورشيديم پيداش نميکردم اي خدا با تلفن خونه به گوشيم زنگ زدم اخيش 

 باالخره پيدا شد خيلي سريع شماره ي 
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ض کرده يه چيز اروم تر که انگار از ته دل ميومد من بي تو هيچم تو باورم محمد رو گرفتم اهنگ پيشوازش رو عو

 نکن خيسم زگريه تنها ترم نکن عاشق 

نبودم تا با تو سر کنم اتش نبودم خاکسترم نکن اگه عاشقت نبودم اگه بي تو زنده بودم ...اهنگ  قديميه ولي قشنگه 

 سالم بر خانم فضول -باالخره برداشت

 نمببي بگو بهم حاال فضولي زدم زنگ ميدوني که همونطور خوب عاليه–ممنون بهتر از نميشم -بي؟ سالااام خو-

  نميشه باورت نيلوفر دادم جون-کردي؟ راضي رو خاله چطوري

 اره بابا صبر بده-محمد نيلوفره؟-به تو چه؟-يه دفعه صداي ميالد بلند شد نيلوفره ه ه ه ه؟؟؟ 

 طوري ميکنه؟اي بابا اين واسه چي اين -

 شمخ رو اي هفته دو کرد مخالفت سخت اولش گفتم که مامان به باشه اها–مگه چه کارم داره؟خب بگو ديگه محمد 

  اونم که گفت بعد کردم کار

از ساناز خيلي خوشش اومده حاال مامان راضي شده بابا رو نميشه راضي کرد اااااي يعني يه دردسري بود تا راضي 

 حمد هيجان دارم واااااااي م-شدن

واااا ميالد من دارم با محمد حرف ميزنم تو از کجا پيدات -مگه ميخواد بياد خاستگاري تو که هيجان داري؟-ميالد

 شد؟

 اصال به خودم بگو به محمد ميگم -ميالد

عد از ب ببخشيد نيلوفر اين ميالد ادم رو حرصي ميکنه معلوم بود ميالد گوشي رو از دست محمد کشيده محمد-محمد

 دست ميالد کشيده ايييي بابا 

 

 ميشه تنها خوب  ميالدم نگران من راضي مامان راضي بابا نيلوفر راستش–

 پنج و بيست تازه هم تو کنه اماده رو خودش بايد ديگه عقد دوران تو ولي باتوئه حق اره–

بابا مامانم - کي ميرين خاستگاري؟حاال– ميگي راست اره–سالته عقب که نميفته بگي پير ميشي زود ترزن بگيرم 

 ميگي؟ راست–تازه زنگ زده هنوز قطع نکرده 

–قا روشن بفرما ا-چشم خانوم برم؟-خوب پس من قطع ميکنم تا تو بري ببيني چي شد هر چي هم شد بهم خبر بده

 بشه جور کاشکي خدا وااااي... خداحافظ

تاناي فرزاد خبر داشت ولي خوب اون ميگه ساناز دختر مامان هم زياد خوشحال نشد از اين موضوع چون از داس

 خوبيه و لياقت محمد رو داره و بابا هم

تائيدش ميکنه بعد از همه ي حرفاي خاستگاري و قرار مدارا قرار شد ساناز و محمد روز بيست و چهارم شهريور 

 تهران عقد کنن  براي عقدشون ما هم 

بساتي راه انداخت منو اورد وسط و باهام رقصيد و به همه گفت که اگه  رفتيم يعني مگه ميشد نريم؟محمد هم يه

 نيلوفر نبود االن هيچ کس اينجا نبود 

يه لباس نباتي دامن کوتاه موهام رو گوجه اي با گالي کرمي و نباتي بسته بودم يعني بسته بودن ارايشگاه بسته بود 

 ديگه ارايش هم خيلي کم به طوري
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يه روژ مسي رنگ ميالد هم مثل همه ي پسراي ديگه يه کت و شلوار شيک تنش بود ولي رنگ به چشم نميومد با 

 سفيد که خيلي هم بهش ميومد ساناز هم

يه لباس کامال پرنسسي  ابي اسموني که کلي نگين کاري و گل کاري داشت ولي ساده و خيليييي جالب بود من ميز 

 جلوي ميالدينا نشسته بودم و اصال 

ش ولي نسيم وقتي اومد پيشم بشينه ميگفت که ميالد چشم ازم بر نميداره منم که چه عرض کنم ذوق نميديدم

 مـــــــرگ شدم عروسي زن و مرد قاطي بود 

نسيم هم يه لباس کامال ساده يه دکلته ي ابي نفتي و دامن کوتاه پوشيده بود و موهاش هم دورش ريخته بود خيلي 

 ميالد داشت ناز شده بود و من مطمئمنم 

به نسيم نگاه ميکرد نه به من اييييي خداااااا من هم بدبختي گير کردما خالصه کلي زديم و رقصيديم و بعد از جشن 

 سوار ماشين شديم که بريم خيلي خسته

بودم و خوابم ميومد تو ماشين نشسته بودم و داشتم شکالتي که نسيم وقت رفتن بهم داده بود رو ميخوردم يه 

 مغز دار بسکوييتي مامان ديگه خوابش شکالت

برده بود بابا هم اهنگ رو بلند کرده بود منم سعي ميکردم باهاش حرف بزنم اخه ميدونستم خسته است خدارو 

 شکر ديگه نزديک بوديم چشمام گرم شده بود

 که يه صداتو گوشم پيچيد....

 صدا؟ ميکردن حرکت شب بايد حتما حاال بابا اييي– وقتي چشمام رو باز کردم خاله باالي سرم بود داشت قر ميزد 

  بود نگران

 انگار بغض داشت چشمام رو باز کردم تو ا ون لحظه يادم نمياد کي اومد باالي سرم

 نيلوفر؟– 

 اين جا چه خبره واسه چي من اينجام؟ يه دفعه خاله که انگار-

محمد دستشو گرفت و بردش بيرون تازه به خودم  تازه بغضش ترکيده بود شروع کرد به بلند بلند گريه کردن

 اومدم ديگه مطمئا بودم تو بيمارستانم ميالد باالي 

 يشم؟پ بياد بگي ميشه کو مامانم خبره چه اينجا بگو چيزي يه خدا رو تو ميالد–سرم بود رو بهش با بغض گفتم 

  بياد ميگم باشه نشده هيچي نيلوفر نباش نگران

کم خيالم راحت شد  ميالد که رفت بيرون يکم بعد با يه دکتر اومد داخل دکتر با لبخند وارد پيشت اينو که گفت ي

 شد با مهربوني بهم گفت سالم خانم صداقت 

 من بدون اينکه جوابشو بدم فقط نگاهش کردم 

   ميگم واضح خيلي پس بديم بيمارمون به رو خبرا اينجور بخوايم سخته خيلي هم دکترا ما براي–

يالد پريد وسط حرفشو گفت نه اقاي دکتر من يه فکر بهتر دارم کمکم کرد بلند شم و منو بردن تو يه اتاق و پارچه م

 ي سفيد...دنيا دور سرم 

ميچرخيد و بازم ...هيچي يادم نمياد خاله نذاشت تو مراسم شرکت کنم تو اتاق داشتم با صداي بلند گريه ميکردم 

 بود چهلم مامان و بابا تمام شده
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من پيش خاله اينا زندگي ميکردم در واقع به زور راضي شدم که اونجا بمونم سه ماه که گذشت خاله اينا ميالد رو 

 فرستادن انگليس پيش يکي از 

عموهاش البته قبال در اين باره صحبت کرده بودن حدودا يه سالي بود که تصميم گرفته بودن ميالد رو بفرستن لندن 

 ه اونجا بتونه اميدم اين بود ک

درس بخونه و ادم موفقي بشه و مثل محمد براي خانوادش سر بلندي بياره و حاال که خاله اينا سر پرستيم رو به عهده 

 گرفتن منم تالش ميکنم که 

 براشون سر بلندي بيارم

----------------------------------------------- 

 با من ندارين؟ کاري شما خاکستون ميرم دارم من خاله– 

 نه خاله جون مواظب خودت باش -

 چشم فعال خداحافظ -

 خداحافظ عزيزم -

هفت سال از فوت مامان و بابا ميگذره و من هر سال همين حال رو دارم هر سال يا کز ميکنم يه گوشه ي خونه و همه 

م رو بسته بود مامان جونم منو رو از خودم ميرونم يا انقدر گريه ميکنم که ديگه از حال ميرم بغض راه گلو

ميبيني؟ديگه بزرگ شدم هميشه وقتي يه چيزي رو نميدونستم ميگفتي بزرگتر که شدي بهت ميگم مامان جونم 

قربونت بشم حاال کجايي که بهم بگي؟ نگو خودت بهش ميرسي من ميخوام از زبون خودت بشنوم بابا جونم ديگه 

خدا بيا و دوباره بغلم کن بيا و اشکام رو پاک کن يکي دستش رو گذاشت خسته شدم از دوريتون خسته شدم توروبه 

 روي شونم 

 خانم شما حالتون خوبه؟-

 بله من خوبم -

اصال حواسم نبودکه خاکستون رو روي سرم گذاشتم و دارم زار زار گريه ميکنم بعد از دو ساعت که گريه کردم و 

ديدم اصال توان راه رفتن ندارم به زور خودم رو به ماشين رسوندم و خودم رو خالي کردم تصميم به رفتن گرفتم که 

به سمت خونه حرکت کردم به محض اينکه به سن قانوني رسيدم عمو سياوش منو کالس رانندگي ثبت نام کرد و يه 

 باهاشونآلبالويي  گرفت تو اين سالها چند بار هم به ديدن ميالد رفتن ولي خوب من  601سال بعد برام يه ماشين 

نرفتم به خونه که رسيدم ماشين رو توي پارکينگ پارک کردم و به زور خودم رو به در سالن رسوندم ديگه نتونستم 

 راه برم پاهام بي جون شده بود خاله هم که انتظار چنين رفتاري رو داشت سريع با يه اب قند باالي سرم ظاهر شد

 زار محمد هم باهات بفرستم  مامان به قربونت بره عزيزم چقدر بهت گفتم ب-

 خاله به زور يکم از اب قند رو به خوردم داد و من بقيش رو پس زدم 

 مامان من ميرم تو اتاقم فقط خواهش ميکنم نياين ميخوام تنها باشم -

ز ا خاله چون هر سال اين رفتار رو از من ميديد چيزي نگفت و کمکم کرد برم تو اتاقم روي تخت و دراز بکشم بعدم

 اتاق رفت بيرون  نه ناهار خوردم نه شام شب ديگه داشتم احساس ضعف ميکردم که طلوع در اتاق رو زد 

 عمه ونوس؟-
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ونوس... تا وقتي تو خونه ي پدر و مادرم بودم هيچ کس منو با اين اسم صدا نميزد به جز تو مدرسه و جاهايي که به 

مدم پيش خاله اينا همه منو با اين اسم صدا ميکنن  )به معناي الهه ي اسم شناسنامه ايم احتياج بود اما از وقتي او

 زيبايي(در رو براي طلوع باز کردم و با شادي پريد تو بغلم دنبالش ساناز هم اومد 

 واااي خداوندا اين دخترو ببين چرا با خودت اين کارو ميکني عزيز دلم؟-

 خفه ميشدم  يه دفعه صداي گريه ي طلوع بلند شدساناز يه جوري منو تو بغلش گرفته بود که داشتم 

 وااااي مامان قربونت بشه پات بووو شد؟ميزنمش وايسا -

بعدم يه ضربه به تختم زد که يعني تخت و ميزنه واسه اينکه پاي طلوع رو درد آورده  چهار سال پيش طلوع بدنيا 

يکم غذا خوردم و بعد از يه شب بخير کوتاه طلوع رو  اومد و زندگي محمد و ساناز رو متحول کرد از اتاق رفتم بيرون

 بوسيدم و رفتم که بخوابم هنوز رو تخت نرفته بودم که محمد بعد از دو ضربه که به در زد وارد شد 

 اجازه هست پرنسس؟-

 شما صاحب اجازه ايد -

 اومد داخل و روبروم روي تختم نشست و بغلم کرد

 ي؟عزيزم چه باليي سر چشمات آورد-

 چيزي نيست محمد جان بخوابم فردا صبح همه چيز درست ميشه -

 خيله خوب باشه شبت بخير ديگه هم گريه نکنياااا 

 چشم شب بخير

اون شب رو نفهميدم کي خوابم برد!!!!و فردا صبح با  انرژي  خيلي زياد بيدار شدم سريع پريدم تو حمام و يه دوش 

برم دانشگاه يه شلوار جين تيره  با يه مانتوي ابي نفتي و مقنعه ي مشکي  خنک گرفتم و اومدم  آماده بشم  که

 پوشيدم و کيف ست مانتوم رو برداشتم و رفتم تو اشپزخونه 

 سالم به بانوي زيبايي ها -

 صورت خاله رو بوسيدم و نشستم پشت ميز صبحانه خوري 

 نخور  سالم به روي ماهت خوشگلم ...وايسا ...وايسا از اون پنيره-

 واااا مامان چرا؟-

 بابات روش روغن زيتون ريخته -

 سريع ظرف رو از خودم دور کردم 

 ايييي اين بابا نميگه من حساسيت دارم نفسم ميگيره؟-

 خوب عزيزم اون دوست داره تو نخور -

 در اون که شکي نيست ...وااااي مامان ديرم شد من ميرم خدافظ -

 چيزي نخوردي !!!واااا ونوس کجا تو که -

 ديرم شده از بوفه يه چيزي ميگيرم ميخورم-

 خيله خوب موفق باشي دخترم-

 ممنون مامان جونم بوس باي-

 به سالمت-
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سوار ماشينم شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم اولين کالس با استاد باقري بود يه مرد جدي و اخمو که اصال حال 

رقبتي پشت ميز نشستم و جزوه هايي رو که انا جلسه ي پيش بهم داده بود رو نشستن سر کالسش رو ندارم با بي 

  جديدن دانشجو پسرا دوتا اون نگاه ونوس هي–بهش دادم 

 کو کدومن؟-

 رديف وسط نيمکت سومي ديگه -

 اره ديدم  -

 ووووش خدا  تيپشون تو رودم -

 رگ شديخفه بابا نيگاشون نکن حاال فکر ميکنن از ديدنشون ذوق م-

 خوب شدم ديگه -

 اووووف مرگ -

 هي استاد اومد-

 خخخخ باقرو-

 خفه بابا استاد به اين ماهي -

 اره واال ماه نيست که خورشيده -

 استاد داشت حاضري ميزد 

 خانم صداقت؟-

 اينجام استاد-

 بله متوجه شدم اقاي سپهر سارمي ؟-

 -حاضر

 واقاي آرمان محمدي؟-

 بله؟-

 نگاه صبح بخير  خخخخ-

 انا ببند-

 باشه بابا توهم -

 بعد از کلي فک زدن اقاي باقري با يه خسته نباشيد از کالس رفت بيرون 

 اوووف اخييييييش انا بيا بريم بوفه شيکمم داره قيلي ويلي ميره-

 اييي گفتي منم ...ولي بيا بريم کافه قهوه و کيک بخوريم -

 باشه -

 رفتيم کافه ي پشت دانشگاه پاتوقمون بود ديگه همه ما رو اونجا ميشناختن من و انا هميشه مي

 به سالم خانم صداقت -

 مزه نريز نمکدون -

 باشه باشه چي ميل داريد؟-

 دو تا کيک شکالتي و شکالت داغ -
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 چشم مادمازل -

 ونوس بخدا اين گلوش پيش تو گير کرده -

 خفه بابا -

 چي خاستگار بيشتر بهترچيش از خداتم باشه هر -

 خيله خب حاال مياداا-

 هي ونوسک اونجا رو باش اين پسر جديدا نيستن؟-

 آره خودشونن چييييش يه جوري رفتار ميکنن انگار از دماغ فيل افتادن -

 وااااي دلت مياد نازن -

 خفه بابا -

هر يه پسر قد بلند با هيکل مردونه و کيک و شکالت رو واسمون آوردن داشتيم ميخورديم که نگام لغضيد رو سپ

چشمايي عسلي و موهاي قهوه اي تيره و پوست روشن روي هم رفته خوب بود يه لباس خيلي شيک عسلي رنگ  با 

طراحي مشکي و شلوار جين تنگ و اما آرمان موهاي مشکي و چشماي سبز لجني رنگ چشماش واقعا معرکه بود و 

 هم رفته اونم خوب بود  سير که شدم دستم رو گذاشتم رو شکمم هيکل چهارشونه و قد متوسط و روي 

 آخيش احساس ميکردم دارم از گرسنگي ميميرم -

 منم-

 گرسنگاااان افريقاا . خوب امروزم من بايد حساب کنم ؟

 پ ن پ من حساب کنم-

 انا اصال حرفشم نزن نوبتيم باشه نوبت تو-

 که اومديم بگي انا حساب کن خيله خوب بابا ولي وظيفه نشه هر دفعه-

 باشه توام -

انا که حساب کرد بلند شديم و از کافه زديم بيرون و رفتيم سر کالس بعدي اين کالس با استاد مومني يه استاد خيلي 

شوخ و بامزه که من يکي خيلي باهاش حال ميکنم بعد از حضور غياب شروع کرد به درس دادن همش فکش 

ه انا شدم که زل زده به مهشيد اون يکي از دختراي فيس فيسوي کالسه که چند جلسه غيبت ميجنبيد يه دفعه متوج

 داشت و  امروز که اومد ديديم دماغشو عمل کرده 

 هي انا دختر مردمو خوردي!-

 ها؟اها ههه انقدر ضايع داشتم نگاش ميکردم؟-

 ضايع تو...-

 نکبت مومني پريد وسط حرفم و گفت 

 نجا چه خبره؟اگه چيزي هست بگيد ماهم بشنويم خانم صداقت او-

 اااممم نه استاد ببخشيد -

بي شعور عوضي  کالس که تموم شد وسايلم رو جمع کردم و از کالس زدم بيرون که سنگيني يه نگاه رو حس کردم 

س هيچ ک سرمو برگردوندم که ديدم جز من و انا و آرمان و سپهر و فرزان و دوست پسرش کسي تو کالس نيست و

 هم به من نگاه نميکنه 
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 هي ونوس ديدي؟-

 چيو؟-

 وقتي اون مومني خاک بر سر داشت سرزنشت ميکرد سپهر و آرمان داشتن با پوزخند بهت نگاه ميکردن -

 از حرکت ايستادم و با عصبانيت گفتم

 بله؟بي شعوراااااغلط کردن -

 خوب غلط يا درستش رو ديگه ما تعيين نميکنيم -

 ا تو چت شده؟ان-

 خوب چکار کنم اين آرمان چشمم رو گرفته -

 با دست زدم پس کلش  و گفتم 

 يعني خاک برسرتا انا خاک بر سرت -

 خاک بر سر خودت عوضي مگه چيه به ما نمياد عاشق بشيم؟-

 عاشق ؟ تو اصال معنيشم ميدوني؟ خفه بابا-

 چشم-

 انا رو که رسوندم رفتم خونه 

 مدم سالم من او-

 خاله با هيجان اومد طرفم و گفت 

 خوش اومدي خوشگلم وااااااي ونوس نميدوني چقدر خوشحالم -

 خير باشه چي شده مامان جون؟-

 اول مژده گوني-

 وااااي مامان تو ذوقت نزنمااا ولي اصال حال ندارم امروز دو تا دانشجوي جديد داشتيم اعصابم رو...-

 د بگي من ميگماااااه خيله خوب نميخوا-

 باشه -

 ميالد داره بر ميگرده-

چي ميالد؟وااااي خدايا چرا همه ي بدبختي ها باهم اخه؟خودم کم دردسر داشتم اينم اضافه شد يعني اين حرف مثل 

 يه پتک ميموند که خورده تو سرم واااااااي خدايا اخه چرا؟

 واااا ونوس خوشحال نشدي؟-

 لومه که خوشحال شدم حاال کي مياد به سالمتي ؟مامان جون اين چه حرفيه مع-

 فردا صبح همه ي کاراش رو راست و ريست کرده بعد خبر داده کلي هم سفارش کرده که به کسي نگيم -

 ههه يعني شما نميگين؟-

ت به قواالااا خيلي اصرار کردم بزاره حداقل به دايي باربدش بگم ولي نذاشت منم به کسي نميگم ديگه تو هم يه و-

 نسيم چيزي نگيااااا

 باشه مامان جون نترس من ميرم لباسام رو عوض کنم -
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عوضي رواني اشغال عوضي اه ه ه ه ه  بايد به نسيم بگم به درک اگه مامان ناراحت بشه گوشيم رو برداشتم و زنگ 

 زدم به نسيم 

 سالم عجق من خوبي؟-

 نه اصال-

 واااااي چي شده دوباره؟-

 ه بر ميگرده ميالد دار-

 چيييييييي؟ واااي اينکه خوبه-

 خفه بابا کجاش خوبه؟ميشه يه مزاحم تو زندگيم -

 واي ونوس واسه چي انقدر خودتو بخاطر گذشته ناراحت ميکني؟-

هيييي ميترسم آدم نشده باشه بابا خدابيامرز هميشه ميگفت اميدواره ميالد مثل محمد بشه چون اصال به ميالد اميدي -

 ارهند

 عزيز دلم -

 خيله خوب به کسي نگو من به مامان قول دادم -

 باشه نگران نباش-

 فدات کاري نداري؟-

 نه عزيزم تو هم خودتو ناراحت نکن باباي-

 باي-

رفتم پايين عمو داريوش هم اومده بود و به نظر خيلي شاد ميرسيد نه اصال دلم نميخواست شادي اين دوتا مرغ عشق 

 نم پس با يه لبخند گل و گشاد وارد سالن شدم رو بهم بز

 سالم به باباي گلم -

 سالم به دختر لوسم -

 وااا بابا!!!-

 قربون بابا گفتنت بشم بيا بشين پيشم ببينم-

رفتم نشستم کنار عمو داريوش در واقع هيچ وقت از اينکه بابا مامان صداشون کنم لذت نميبرم دوست ندارم 

نم ولي چون واقعا در حقم پدر و مادري کردن اينطوري صداشون ميکنم عمو داريوش منو اينطوري صداشون ک

 گرفت تو بغلشو يه ماچ گنده از لپم گرفت 

 قربون دختر خوشگلم بشم مامان خبر خوبه رو بهت داد؟-

 بله داد -

 عزيزم دلم واسش خيلي تنگ شده -

 خاله از تو آشپزخونه صدام زد که رفتم پيشش 

 ا بشين اين ساالدو درست کن بي-

 باش -

 اومد نشست کنارمو زل زد بهم 
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 وااااا مامان چته؟-

 آه ه ه ه ه چقدر دوست داشتم تو عروسم بشي-

 جا خوردم ! چي ميشنيدم؟من؟ عروس خاله؟ ميالد؟

 وااا مامااااااان؟-

 خوب چيه مگه؟-

 ههه هيچي -

 ين خيلي بهم ميومديناخه تو و ميالد وقتي کنار هم مي ايستاد-

 وااااي مامان  تورو خدا-

 باشه چشم ديگه هيچي نميگم -

 ممنون-

ناهار رو که خورديم عمو وخاله رفتن که بخوابن واااااااي خدا خوش به حال خاله واسه خودش راحت ميگيره ميخوابه 

.... 

 يادمه اون موقع ها به مامانم هميشه اينو ميگفتم 

............................................... 

 وااااااااااي نيلوفر نميخواي بخوابي؟-

 ماماننننن مامانيييييي خوش به حالت ميگيري ميخوابي واسه خودت بعد من بايد درس بخووونم -

کنار هه يادآوري اون روزا چقدر سخته چقدر برام گرون تموم ميشه خدايا آخه چرا؟چرامنم با مامان و بابام نبردي 

خودت؟چرا من بايد هر روز اين اشکها رو بريزم و نزارم کسي بفهمه تو دلم چه خبره؟چرا تو کل اين هفت سال من 

يه لبخند شيرين نزدم هميشه پشت هر لبخندم يه دنيا غم بوده؟صدامو ميشنوي ؟واقعا ميشنوي؟ پس چرا جواب 

بت ميکنه براي محافظت از حقيقته آره هفت سال من  جوابمو نميدي؟يه جا خوندم دروغ مثل  پوست  که ازخون مراق

که هر کي ازم ميپرسه حالت چطوره ؟ با يه لبخند بهش ميگم ممنون عاليم ولي... هيچ کس نميدونه تو دنياي من چه 

خبره اون برق و شادي که تو  دنياي انا هست تو دنياي من معني نداره...گرچه قبال هيچ کس اشکم رو نديده بود ولي 

الن هفت ساله که گريه شده داستان شبي که مامانم برام ميگفت نميدونم چقدر گريه کردم که خوابم برد وقتي بيدار ا

شدم اثرات اشک رو روي کتابم ديدم سرم وحشتناک درد ميکردبلند شدم و رفتم يه آبي به صورتم زدمو رفتم تو 

بودم که با ديدن نسيم رنگ از رخم پريد سيب پريد آشپزخونه يه سيب از يخچال برداشتم هنوز گاز دوم رو نزده 

 تو گلوم به سرفه افتاده بودم 

 وااااا ونوس چته؟-

 تو اينجا چه غلطي ميکني؟-

 هههه عمه گفت بيام -

 چييي؟-

 ونوس بيدار شدي مامان؟-

 مامان اينجا چه خبره؟ اين ور پريده اينجا چه کار ميکنه؟-

 زدنه بي تربيت بزنم تو دهنت؟وااا ونوس اين چه طرز حرف -
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 خيله خوب خيله خوب ببخشيد ولي مگه...-

 خاله پريد وسط حرفمو گفت

نسيم اشکال نداره اون بايد باشه هر چي باشه من مطمئنم ميالد وقتي بياد و ما رو ببينه بعد از ما اول دنبال شما دو تا -

 ميگرده هر چي باشه اون موقع شما بهش خيلي نزديک بودين

 وااااي بيخي مامان خيله خوب نسيم بيا بريم باال--

 رفتيم باال و نسيم وسايلش رو گذاشت گوشه ي اتاق

 واقعا از ديدنم خوشحال نشدي بي معرفت؟-

 کي گفته خوشحال نشدم عزيزم فقط هيجان زده شدم حاال هم نميخواي آجي کوچولوت رو بغل کني؟-

 ار چقدر ازش بزرگترم همش دوماهه بيا کوچولو همچين ميگه کوچولو انگ-

 همونم خيليه پير زن-

کلي تا شب با نسيم جر و بحث کرديم و دست آخر هردومون خسته شديم شام رو که خورديم رفتيم که بخوابيم 

نسيم زودتر از من خوابش برد از صبح ميترسيدم از اينکه بيدار شم وببينم که ميالد اينجاست  واااي خدا بازم اين 

کاي لعنتي بازم نميدونم تا کي گريه کردم که خوابم برد ... با احساس تشنگي از خواب پريدم خواب بدي ديدم اش

اصال يادم نمياد چي بود ولي هر چي بود وحشتناک بود با ترس و لرز وارد آشپزخونه شدم که يه ليوان آب بخورم که 

 يه سايه ديدم  ديگه داشتم سکته ميکردم

 اونجاس؟ ک..ک...کي ..کي-

سايه هر لحظه نزديک تر ميشد ليوان رو با ترس و لرز گذاشتم رو ميز و اومدم بدوم سمت راه پله که يکي دستمو از  

 پشت گرفت

 وايسا ببينم کجا؟تو کي هستي ها؟-

 اين هاش رو بلند تر از بقيه ي جملش گفت ولي نه طوري که باعث بشه بقيه بيدار بشن

 ت..ت..تو کي هستي؟-

 جيغ زدم 

 بابا-

 که با دستش جلوي دهنم رو گرفت

 ب..بابا؟؟؟؟؟ياال بگو ببينم تو کي هستي؟-

 ايمممممم -

 چي؟-

 ايييييييييييييممممممممممم-

 اها ببخشيد حواسم نبود هنوز دستم جلوي دهنته-

 باب..-

 دوباره جلوي دهنم رو گرفت

زنم که معلوم نيست کي اومده تو خونمون نه تو!حاال هم دستم رو اه ه ه ه تو چه مرگته؟اين منم که بايد داد ب-

 برميدارم ولي داد نزن
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 چي ميشنيدم خونمون؟اين ديگه کدوم خري...نکنه... با سر تاييد کردم و دستشو از جلوي

 دهنم برداشت 

 تو.. تو... ميالد؟-

 بود وقت نکرده بودم لباس خواب بپوشم منو کشيد تو نور و خوب براندازم کرد خدا روشکر چون خوابم نبرده 

 هر چقدر نگاه ميکنم نميفهمم تو کي هستي ولي فکر نميکنم دزد باشي کي هستي؟-

 تو مگه قرار نبود صبح بياي؟-

 نميخواي بگي کي هستي؟-

 ونوس-

 ونوس؟ونوس ديگه کيه؟

 احمق-

 و..ن...و...س ..نه نه نه هيچ... اهههههههه نيلوووو؟؟؟؟؟؟؟-

 پ چپ نگاش کردم و با يه نگاه بهش فهموندم خيلي احمقي که  يه لحظه خودمو معلق حس کردم چ

 هيييييي داري چه غلطي ميکني؟-

 واااااااااااي نيلوفر نميدوني چقدر دلم واست تنگ شده بود -

ن اون ي ممنو محکم تو آغوشش فشرد ولي برعکس چيزايي که شنيده بودم که وقتي عشقت رو ميبيني داغ ميش

 لحظه هيچ حسي نداشتم 

 واااااي نيلوفر چقدر عوض شدي چقدر بزرگ شدي دختر-

اومدم جوابشو بدم و بگم پ ن پ فکر کردي فقط خودتي که بزرگ ميشي و منم همون دختر سيزده ساله ي احمق 

 ميمونم؟که يه دفعه چراغا روشن شد و صداي جيغ خاله سکوت خونه رو در هم شکست 

 اااااااااااااااي ميالد ميالدم قربون چشم و ابروت بشه مامان باالخره اومدي؟وااااا-

باورم نميشه که اون واقعا اينجاست بعد از هفت سال اون برگشته و حاال نگاش کن چقدر تغيير کرده ولي چقدر بي 

م که از رو زمين کنده ميش حيا اون قبال به خودش اجازه نميداد به من دست بزنه ولي حاال نگاش کن منو بغلي ميکنه

اي خدا چي ميبينم؟ بعد از اينکه خاله کلي قربون صدقش رفت و اونم کلي به مامانش نگاه کرد تازه متوجه شدم که 

همه بيدار شدن نسيم که بي توجه به همه فقط زل زده بود به ميالد و با دهن باز نگاش ميکرد اييي خدا نگاه اين 

 دختره رو انگار پسر نديده 

آخه چي توي اون ميبيني که اينطوري بهش زل زدي؟بعد از اينکه همه نشستيم حاال من ميتونستم خوب نگاش کنم 

ديگه خبري از اون پسر زشت دماغ گنده نبود حاال بجاش يه پسر قد بلند با موهاي پر کالغي و ابرو هاي خوش فرم 

کار کرده خب خوبه نه واقعا خوبه اما يه چيزي برام  و استايل معرکه بود معلومه تو اين سالها خيلي رو استايلش

جالب بود ميالد وقتي منو ديد محکم بغلم کرد که داشتم خفه ميشدم ولي وقتي نسيم رو ديد باهاش يه احوال پرسي 

 گرم کرد و بعدم يواشکي به مامانش يه چشم غره رفت 

 خوب ميالدي مامان به فدات برام بگو اين مدت چکار ميکردي؟-

 واااااا خاله ميالد جان خستس بزارين صبح براتون تعريف کنه-نسيم

 آه حق با نسيمه تو خسته اي پس برو بخواب عزيزم ولي فردا بايد از سير تا پياز همه چيزو  مو به مو واسم بگي-خاله
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 چشم مامان خوشملم -ميالد

دم  صبح که بيدار شدم هنوز وقت داشتم بعد همه قسط خواب کرديم منم که خيلي خوابم ميومد سريع بي هوش ش

يه دوش سريع گرفتم آماده شدم و رفتم تو آشپزخونه که ديدم بببببببللللله آقا داره صبحونه ميخوره با خودم گفتم 

 گفت ارس صداي با بود شده من حضور متوجه تازه انگار که اونم سالم–زشته اگه سالم نکنم واسه همين آروم گفتم 

 وفر خانوم صبحت بخير خوب خوابيدي؟به سالم نيل-

 ممنون زود بيدار شدي ديشب دير موقع رسيدي-

 آره بابا همش تو هواپيما خواب بودم ظهرم کلي تو خونه خوابيده بودم -

 که اينطور-

 نيلوفر تو خوبي؟زندگي چطور ميگذره؟-

 زندگي؟زندگي هم حالش خوبه سالم ميرسونه-

 قبال عادت به مزه ريختن نداشتي ههه ميبينم که مزه ميريزي-

حق با اون بود من اون موقع ها هميشه جدي بودم و بانمک بازي نداشتم ولي االن ديگه عادت کردم به مزه ريختن به 

 بقيه بگم حالم خوبه و دردهام رو پنهون کنم

 حاال که ميبيني تازه کم کم با اوضاع آشنا ميشي خوب من ميرم خدافظ-

 منم تا يه جايي برسوني؟آخه مامان که بيدار شد ديگه نميزاره برم وايسا ميتوني-

 خيله خب پس زود باش  -

 ممنون-

به همه ي سواالتش سرد جواب ميدادم دست خودمم نبود نميدونم چرا با اون اينطوري تا ميکردم سوار ماشين که 

در واقع محله اي که قبال توش بودن از قضا شديم ازش پرسيدم کجا ميخواد بره اونم آدرس يکي از محله ها رو داد 

 انا هم تو همون محله زندگي ميکرد منم ميخواستم طبق معمول برم دنبالش واسه همين در خونه ي انا ايستادم 

 چرا اينجا وايسادي؟-

 ميخوام اول دوستمو سوار کنم -

 اها-

 انا که ديد يکي جلو نشسته رفت پشت نشست و سالم بلندي داد

 يک سالم عل-

 سالم -

 ونوس جان معرفي نميکني؟-

 ايشون پسر خاله ي منه ميالد -

 اها از ديدنتون خوشحالم -

 منم همينطور-

 ولي شما کي برگشتين ونوس واسه چي چيزي به من نگفتي؟-

 خوب حاال وقت ضربه زدن بود وقتش بود که بهش بفهمونم مهم نيست

 خوب چون چيز مهمي نبود-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

3 2  

 

 يلوفر من چيز مهمي نيستم؟هههه ن-

 نيلوفر؟-

 نه چيز مهمي نيست که بخوام به آنا بگم -

 آهااااااااااااااا-

 ولي چرا شما به ونوس ميگين نيلوفر؟-آنا

 چون هميشه همه نيلوفر صداش ميکنن-ميالد

 نه خير ديگه خيلي وقته که کسي منو با اين اسم صدا نميکنه لطفا تو هم صدا نکن-من

 ه بابا چه عصبانيباش-

بعد از اينکه ميالد رو رسونديم تا خود دانشگاه آنا کلي سين جينم کرد و رفتيم نشستيم سر کالس استاد يگانگي  

آرمان رو ديدم ولي سپهر باهاش نبود که بعد از اينکه استاد حضور غياب کرد و دليلش رو از آرمان پرسيد متوجه 

قديميش به ديدنش رفته امروز نيومده و استاد يگانگي هم کلي غر زد که بي شدم که بخاطر اينکه يکي از دوستان 

دليل غيبت کرده حق با اون بود دليلش غير موجه بود بعد از کالس اومديم با آنا بريم کافه که سپهر رو ديدم ولي 

اره مياد طرفم پس عجيب تر از همه اين بود که ميالدم باهاش بود همينطوري تو فکر بودم که متوجه شدم ميالد د

 خودم رو به بي خيالي زدم 

 نيلو.. يعني ونوس تو اينجا چکار ميکني؟-

 به نظرت چکار ميکنم کالسم تمام شده اومدم کافه -

 اااا پس بزار دوستم رو بهت معرفي کنم-

 پريدم وسط حرفش و گفتم

 من با آقاي سارمي آشنا شدم -

 ما هم کالسي هستيم  بله منم با خانم صداقت آشنا شدم-سپهر

 اوه جدا؟خدايا چه تصادفي -

 وا چطور آقاي سارمي دوستته؟-

 خوب اون چند ترم  دانشگاه رو نتونسته درس بخونه بخاطر..-

 سپهر پريد وسط حرفش و گفت

 فکر نميکنم نياز باشه همه چيزو توضيح بدي ميالد-

 آه خوب درسته سپهر نيلو-

 حرف تو دهنش ماسيد و گفت 

 ونوس دختر خاله ي منه در واقع خواهر کوچولوي خودمه -

نميتونم بگم از اين حرف ناراحت شدم ولي خوشحال هم نشدم در واقع هيچ حسي نداشتم يکم ديگه حرف زديم در 

حالي که وقتي سپهر حرف ميزد انگار به جاي حرف غرور از دهنش ميومد بيرون من نميدونم اين پسرا چي دارن که 

به خودشون مينازن خالصه بعد از حرف زدن اونا رفتن تو کافه وميالد  من و  آنا هم مجبور کرد اونجا پيششون  انقدر

 بشينيم
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اومدم االنم اينجام چون ميدونستم  1راستش سپهر از وقتي اومدم حتي با مامانم ننشستم حرف بزنم صبح ساعت -

 ده نميزاره بيام بيرون اگه از خونه زود نزنم بيرون حتما مامان بهم گير مي

همينطوري گرفتار صحبت بوديم منم گهگاهي تو يه چيزايي ميگفتم گرچه آنا بيشتر حرف ميزد  که اون سروش 

 الدنگ پيداش شد 

 به سالم خانم صداقت ميبينم امروز تنها نيومدين -

دم ميالد ميتونم توضيح ب بي شعور عوضي يعني اون لحظه آب شدم حاال اين سپهر پيش خودش چي فکر ميکنه؟به

 ولي به اين...

اولندش که من هيچ وقت تنها نميام هميشه با دوستم ميام و با دست با آنا اشاره کردم دومن شما سفارشتو بگير و -

 برو

 اونم به چشم خوب چي ميل داري؟-

 سفارشامونو که داديم و اون رفت ميالد گفت

 فکر کنم خيلي مياين اينجا نه؟-

 آره-

 همه ي گارسوناي ايران انقدر بي تربيت شدن؟-

 ... مثل که اينم گرفته رو خانوم اين چشمش سروشه اسمش پسره اين بابا نه –آنا پريد وسطو گفت 

 آنا همينطوري داشت اراجيفش رو بلغور ميکرد که متوجه شدم ميالد از عصبانيت سرخ شده 

مه مدت که ميالد و آقاي سارمي همديگه رو ديدن درست باشه درباره ي اااا.. چيزه.. آنا فکر نميکنم بعد از اين ه-

 اين چيزا حرف بزنيم

 آره حق با توئه ببخشيد-

 خوب ببخشيد ما خيلي کار داريم پس تنهاتون ميزاريم -

 بار زنگ زده 5نه بهتره ما هم ديگه بريم چون فکر کنم مامان االن خودشو بکشه ا ز صبح تا حاال-

ب باشه پس بريم ...راستي آقاي سارمي استاد يگانگي خيلي از دستتون عصبي بودن بهتون پيشنهاد ميکنم خيله خو-

 قبل از اينکه سر کالس جلوي همه ضايتون کنه خودتون بريد ببينينش 

 يه پوزخند به چهره ي عصباني سپهر زدم و  با يه خدافظي خشک و خالي از کافه زدم بيرون  

نايينا ايستادم و آنا رو با يه خدافظي صميمي راهي خونه کردم که ميالد پياده شد و اومد در سمت جلوي در خونه ي آ

 منو باز کرد و با عصبانيت گفت

 بيا پايين -

 چي؟-

 گفتم بيا برو اون سمت بشين -

طرفي  لي اونچون ديدم خيلي عصبيه و يادم مونده بود که اون موقع ها وقتي عصبي ميشد سگ ميشد رفتم و رو صند

نشستم و اونم نشست پشت فرمون و حرکت کرد منم هيچي نميگفتم و ماشين غرق در سکوت بود که خودش 

 سکوت عذاب آور ماشين رو شکست 

 الزم نکرده ديگه بري اونجا -
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 چي؟-

ره...اه خوشم نمياد بري جايي که بهت چشم دارن ميدونم هر جا بري ديده ميشي ولي لطفا ديگه  اونجا نرو پس-

 لعنتي

 چي ميگي تو؟ هنوز نيومده واسه من تعيين تکليف ميکني؟مگه تو کي من هستي؟-

 يه ترمز محکم گرفت که نزديک بود با سر برم تو شيشه و با عصبانيتي که ديگه سعي نميکرد کنترلش کنه گفت

 من کيم ؟من کيم؟-

طوري نميشه اگه اينطوري بره خونه خاله  ناراحت از ماشين رفت بيرون هه نگاه کن جواب کم آورد بچه ولي اين

ميشه و من حاضرم دنيا رو بدم تا اون ناراحت نشه اما اينجا پاي غرورم هم وسط بود آخر سر هم از ماشين اومدم 

 بيرون رو بهش که پشتش به من بود گفتم

 حاال عصبي نشو آقا خوش تيپه ببخشيد ديگه چشم نميرم قول ميدم نميرم ديگه -

 يه نگاه مردد بهم انداخت و گفت

نيلوفر آدما عوض ميشن خب؟همونطور که من عوض شدن تورو قبول کردم لطفا تو هم عوض شدن منو قبول کن و -

 سالم و اخالقم هم هيچ تغييري نکرده 31فکر نکن من همون پسر بچه ي 

 که تنها کاري که بلده مزه ريختنهحق با اون بود من همش اونو اينطوري ميديم مثل قبل يه پسر بي مسئوليت 

 باش-

 نه نشد بگو چشم!-

 چي ؟عمرا!!!-

 بگو! ياال-

 عجب گيري کردماااااااا گفتم که عمرا نميگم-

 بعدم زير لب طوري که من نشنوم ولي شنيدم گفت 

 شو سوار خوب خيله گفت بلند صداي با بعدم   غنيمته باشتم همون خوب–

 نه حرفي نزديم....يه هفته از اومدن ميالد ميگذره و همه چي آرومه سوار شدم و تا خود خو

 سالم صبح بخير-

 سالم به روي ماهت دختر نانازم بيا بشين مامان تا برات چايي بريزم -

 نه مامان من شير ميخوام -

 اوه چه نازيم ميکنه مامان منم شير ميخوام  -ميالد

 اي تقليد کار -

 خو.. .د... تي-

 س لو-

 نسيم که اومد نميدونم چرا ولي هر دوتامون ساکت شديم 

 بخير صبح سالم –نسيم 

 ظهر بخير پرنسس چه وقت بيدار شدنه؟-ميالد

 صبحت بخير خوشگل من بيا بشين پيش خودم کار اين قوزميتم نداشته باش-من
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 ههه تو هنوز اين کلمه ي غزميت رو توي ديکشنري کلماتت داري؟-ميالد

 ينو بدون که لقب تو هميشه قزميتها -من

 آخه من نميدونم من بيچاره چه هيزم تري به تو فروختم آخه بچه زدن داره؟ نه نسيم تو بگو بچه زدن داره؟-ميالد

 داره زدن آره باشي تو که اي بچه–نسيم 

 نه مثل اينکه من اينجا اضافيم-ميالد

 بله -من

 بخدا خيلي پرويي نيلوفر-ميالد

 گو نيلوفر بهم ن-

 آخ ببخشيد اها راستي امروز سپهر داره مياد گفتم بدوني-

 چي؟ديوونه شدي ؟خوبه همين االن گفتم اضافه اي ايندفعه ميخواي بگي دوستتم بياد؟-من

 واسه ناهار مياد-ميالد

 به من چه؟ببرش بيرون يه چيزي بهش بده فقط نيارش اينجا  -من

 دارم به اجازه ي تو احتياج ن -ميالد

 ميالد توروخدا ببين قول ميدم تا يه هفته باهات جروبحث نکنم فقط بگو نياد خب؟ -من

 تو چرا با اين پسر لج داري؟-ميالد

 باهاش لج ندارم اونه که وقتي حرف ميزنه همش آدم رو تحقير ميکنه و غرور از سر تا پاش ميباره -من

 گه مياد اينجا کلي زور زدم تا راضيش کنم بياددي ساعت يه تا اون متاسفم صورت هر در –ميالد 

بعد از کلي جرو بحث رفتم تو اتاقم و به آنا زنگيدم که بگم واسه ناهار منو نسيم ميريم پيشش که با يه عذر خواهي 

گفت که با پدر و مادرش خارج از شهرن و من موندم و کاسه ي چه کنم چه کنمي که دستم گرفته بودم آخر سر هم 

بود که اف اف زنگ خورد  36بر اين شد که با غرور سر جام بشينم و مثل خودش رفتار کنم ساعت حدودا  تصميمم

و ميالد اومد تو اتاقو گفت که  سپهر اومده و بدون روسري بيرون نيايم منم کلي جلوش فوشش دادم  بعد از اينکه 

م و نسيم هم يه دل سير واسه خودش رفت بيرون کلي پشت سرش بهش فوش دادم بعد از اينکه کلي غر غر کرد

خنديد آماده شديم و رفتيم از اتاق بيرون سپهر رو ديدم که روي مبل نشسته و يه لبخند رو لبشه واااااااي که چقدر 

لبخند به صورت خوش فرمش ميومد هي من چم شده؟نکنه ديوونه شدم ؟صورت خوش فرم؟!! واقعا که مسخرست 

 به که حالي در شد بلند جاش از سپهرم داد سالم من سر پشت هم نسيم و سالم–فتم رفتم جلو و با يه صداي رسا گ

 دمش متوجه بعدم ؟و شد سوال عالمت شبيه صورتم که داد مودبانه سالم يه بود شده خيره زمين و ما بين نقطه يه

  آشپزخونه تو رفتم داريوشه عمو حضور بخاطر

 و چه هم کالسي هايي داري دخترت ونوس المصب تيپه خوش چه واااااي –نسيم 

 هه اينطوري نبينش يه مارموزيه که نگو  -من

 ادبي با اين به پسر بابا برو–نسيم 

واسه همينه که ميگم مارموزه وقتي حرف ميزنه يه کوه غروره اصال همه چيش پر از غروره ولي االن نگاش کن -من

 جلو عمو داريوش چه فيلمي بازي ميکرد؟

 مچين آدميه؟واقعا ه-نسيم
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 داري؟ شک من به پ ن پ–من 

  نچ –نسيم 

 فدات -من

 عزيزمي –نسيم 

خوب ديگه شما هم شورش رو در آوردين خوش بحال شوهراتون که زناشون اينطوري قربون صدقشون  -مامان

 ميرن 

 من و نسيم با تعجب به هم نگاه کرديم و بلند زديم زير خنده که ميالد اومد تو آشپزخونه

 چيه چه خبرتونه؟ -ميالد

من و نسيم با ديدنه ميالد خندمون شدت گرفت و ديگه پخش زمين شده بوديم و ميالد هم ناخوداگاه شروع کرد به 

خنديدن حاال چهارتامون داشتيم ميخنديديم خداروشکر بعد از مدت ها تونستم از ته دل حسابي بخندم سه ماهي 

ديده بودم  خاله اومد واسه ميالد بگه که ما چرا ميخنديدم که من و نسيم به ميگذشت از آخرين باري که اينطوري خن

زور جلوش رو گرفتيم و ميالد با يه عالمت سوال باالي سرش  از آشپزخونه رفت بيرون و اصال يادش رفت اومده 

رفتم طرف داشتم ميبوده تا شربتا رو ببره که خاله مجبورم کرد خودم اينکارو بکنم شربت رو به سپهر تعارف کردم 

عمو که پيش پا خوردم و ميالد بلند شد و مانع افتادن سيني رو زمين شد سپهر بي شعور مطمئنم که از قصد اينکارو 

کرد با يه پوزخند به من نگاه کرد و سرش رو انداخت زير از عصابانيت سرخ شدم سيني رو دادم دست ميالد و خودم 

گاو لعنت به من که بهت نگاه کردم  حيف اون نگاه که خرج تو شد رواني    رفتم تواتاق  پسره ي ايکبيريه عوضي

بعد از حدودا نيم ساعت که تو اتاق داشتم حرص ميخوردم و فوش سپهر ميدادم البته نا گفته نماند گريه هم ميکردم  

 در اتاق زده شد و بعدم در آروم باز شد 

 ببخشيد پرنسس-

 الم از همتون بهم ميخورهخفه شو ميالد با اين دوستات ح-

 عزيزم چرا گريه ميکني؟مگه سپهر چکارت کرد؟-

 چکارم کرد؟نديدي چطوري پيش پام کرد؟-

 نه واال نديدم ولي اگرم کرده که از عمد نبوده-

 خيليم از عمد بود-

 اومد رو تخت کنارم نشست و منو کشيد تو بغلش و گفت 

 کني؟عزيزکم اشکات رو آخه واسه چي حروم مي-

 من مطمئنم از عمد بود بعدش بهم پوزخند زد بجاي اينکه عذر خواهي کنه-

 غلط کرد اصال با هم حالشو ميگيريم -

 يه دفعه نسيم اومد تو اتاق و بهت زده به من که حاال تو بغل ميالد بودم نگاه کرد و گفت

 چي شده ونوس؟-

 و بگيريمتو هم کمک ميکني مگه نسيم؟ميخوايم حال سپهر -ميالد

 مگه چي شده ؟-نسيم

 سپهر ونوسک منو پيش پا کرده بايد حالشو بگيريم-ميالد
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چي ؟ ونوسک من؟ اين ميالد واقعا سرش به يه جايي خورده با بهت بهش نگاه کردم منو از بغلش کشيد بيرونو آروم 

 اشکامو پاک کرد 

 شو بگيريم ها؟خوب برو صورتتو بشور که نفهمه گريه کردي تا باهم حال-ميالد

 وااااي به حالت ميالد اگه ازش طرفداري کني-من

 من غلط بکنم برو آجي کوچولو-ميالد

بعدم از اتاق رفت بيرون و من همينطوري که به قيافم سرو سامون ميدادم واسه نسيم هم ماجرا رو تعريف کردم و 

 نسيم هم عصبي شد 

ه ميخواستي ميالدو بکشي از همون اول شمشيرو واسش از رو من اگه حال اينو نگرفتم؟راستي ونوس تو ک-نسيم

 بسته بودي حاال چي شده که ...

 نسيم؟ چيه ميدوني–پريدم تو حرفش و گفتم 

 چيه؟ نه–نسيم 

ميالد خيلي آقا شده خيلي عجيبه ولي عجيب تو اين مدتي که اينجا بوده بهش تکيه کردم و از ته دل احساس ميکنم -

 رم اومدهيه داداش ماه گي

 داداش ماه نه؟اون موقع که واست تو خيالت حکم شوهرتو داشت-نسيم

وااااااااي نسيم ديوونه من اون موقع بچه بودم راستش حاال که فکر ميکنم ميبينم ميالد از همون اول هم خيلي -من

 عاقل بود طوري که فهميد من چي تو دلمه و بهم گفت که اونو مثل داداشم بدونم 

ره راست ميگي راستش ونوس اون تکيه گاه خوبي ميتونه برات باشه محمد ديگه نميتونه هم حواسش به تو آ–نسيم 

 باشه هم به ساناز و طلوع  ميالد داداش خوبيه واسه تو 

 موافقم ولي هنوزم خوشم مياد اذيتش کنم-من

 نيستي ونوس ديگه که نکني اذيت اگه تو کني اذيتش بايد که معلومه –نسيم 

ا خنده از اتاق زديم بيرون و رفتيم تو آشپزخونه کمک خاله بعد از اينکه همه چي رو آماده کرديم من و نسيم رفتيم ب

ميزرو بچينيم  تو اين رفت و آمد ها تو سالن به سپهر حتي نيم نگاهي هم ننداختم ميز که کامل شد و همه سر سفره 

ر خاله و لب پيچ ميز من بودم که ميشد مرکز ميز کنارم ميالد نشستيم  خاله و عمو کنار هم نشستن بعدش نسيم کنا

بود و کنار ميالدم سپهر خاله واسه ناهار پيشنهاد  زرشک پلو با مرغ داد و من هم  درست کردم و سپهرم با خود 

 شيريني هي از طعم غذا تعريف ميکرد و از خاله هم تشکر ميکرد 

 درست کردهسپهر اينو مامان درست نکرده ونوس -ميالد

آخ که ميالد زدي به هدف قروبونت بشم با اين وقت شناسيت واسه يه ثانيه رنگ خجالت رو تو صورت سپهر ديدم 

 ولي فقط يه ثانيه که مطمئنا اشتباه کردم

 جدا؟در هر صورت اين غذا  خوبه! -سپهر

دم انگار متوجه شد ولي چيزي نگفت ههه نگاه کن توروخدا تا دو دقيقه ي پسش غذا عالي بود ولي االن خوب شد ميال

که من پام رو محکم زدم به پاش و يه چشم غره بهش رفتم که يه لبخند از اونايي که اداي ترس رو همراه با لبخند 

 در ميارن زد 

 ميکنيد؟ زندگي مادرتون و پدر با شما سپهر آقا–نسيم 
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 سپهر که انگار جا خورده بود گفت

درو مادرمو تو تصادف از دست دادم و بخاطر اينکه تک فرزند بودم االن تنها زندگي نه من سه سالي هست که پ-

 ميکنم 

تصادف؟سه سال پيش يه دفعه صحنه ي اون تصادف اومد جلوي چشمم هفت سال پيش تو يه تصادف تک فرزندي 

از سر ميز بلند شدم ناخوداگاه اشک تو چشمام جمع شد و دست از غذا خوردن کشيدم همه ي نگاه ها سمتم چرخيد  

 و رفتم سمت اتاقم و وارداتاق شدم و به اشکهام اجازه ي ريختن دادم که در اتاق زده شد 

 ونوس؟ونوس؟عزيزم درو باز کن  -ميالد

حاال صداي نسيم هم همراه با ميالد بلند شده بود در اتاق رو باز کردم و تو چهار چوب در ايستادم و به نگاه هاي بهت 

 ها خيره شدم زده ي بچه

 من خوبم ببخشيد که ناهارتون رو خراب کردم ديگه اشتها ندارم شما بخورين  -من

 تو مطمئني حالت خوبه؟-ميالد

 آره حالم خوبه  -من

بعد از اون من ديگه از اتاق بيرون نيومدم و وقتي اومدم بيرون سپهر رفته بود برام خيلي جالب بود که قسمتي از 

بيه به هم بود تصادف و مرگ پدر و مادرامون و تک فرزند بودنمون بعد از اينکه يکم تو خونه زندگي من و اون ش

 چرخيدم متوجه شدم نسيم نيست

 مامان نسيم کو؟-من

 رفت خوابگاه گفت بايد درس بخونه -خاله

 شآره بايد درس بخونه بيچاره از وقتي دانشگاه تهران قبول شده نتونسته بره پيش مامان بابا-من

 من نميدونم براي چي رفته خوابگاه آخه وقتي عمش اينجاست دليل خوابگاه رفتنش چيه ديگه!-خاله

 خوب مامان اون اينطوري راحت تره ديگه-من

راستش خيلي خوشحال شدم که کسي درباره ي ناهار امروز و اينکه حالم چطوره و از اين حرفا ازم نپرسيد... يک ماه 

 نزديک تعطيالت عيد هستيم  از اون موضوع ميگذره و

 مامان من دارم ميرم کاري با من نداريد؟ -من

 نه عزيزم به سالمت فقط بيا يه بوس بهم بده  -خاله

 ايييم اينم يه بوس تپل واسه مامان عزيزتر از جانم -من

 برادر عزيزتر از جانتم از اين بوسها ميخواد ياال بيا -ميالد

 س کنم پروووووبشين تا بيام توروهم بو-من

 ياال بيا بايد منم بوس کني -ميالد

 ن ..مي... خوام -من

 بعدم من بدو ميالد بدو 

 ياال منم ميخوام بد جنس -ميالد

 عقده اي بوست نميکنم  -من

 کردين؟ شروع باز دوتا شما واااااي –مامان 
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 اصال برو گمشو به من ميگه عقده اي-ميالد

  شد ناراحت واقعني اينکه مثل نه–نوه گفتم زير لب طوري که هيچ کس نش

 داشت ميرفت سمت اتاقش که پريدمو يه بوس گنده زدم به لپاش که با تعجب برگشت و بهم نگاه کرد

 چيه مگه نگفتي بوس ميخواي-من

 در هر صورت من هنوزم نبخشيدمت -ميالد

 ظ آقاي قرقروخداف مامان خدافظ–ديگه مشکل خودته بعدم با صداي بلند گفتم  -من

طبق معمول اول رفتم دنبال آنا و رفتيم سمت دانشگاه امروز از اون روزاي گندي بود که سپهرم بود رفتيم و نشستيم 

تو رديف چپ که متوجه شدم آرمان دقيقا پشت سر اناست خدا ميدونه چقدر دعا کردم سپهر نخواد اونجا بشينه ولي 

سم خوب باشه اومد و پشت سر من نشست کنار آرمان خوشبختانه کالس از شانس بد من که نميدونم کي قراره وا

راحت تمام شد و چون ظهر بود ديگه بعدش کالسي نداشتيم و چون به ميالدم قول داده بودم ديگه نميرفتم کافه  اول 

که  ننميخواستم به قولم عمل کنم ولي بعدش تصميم گرفتم همين کارو کنم واسه همين با آنا رفتيم سمت ماشي

 سروش سر راهمون سبز شد

 ببخشيد خانم صداقت ميتونم چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟-سروش

 نه نميتونيد من کار دارم  -من

 اومدم برم که جلوم رو گرفت 

 لطفا–سروش 

  شديد ادب با که ميبينم –آنا 

 خانم کريمي من با خانم صداقت کار دارم نه با شما -سروش

 حترم من هر کاري بگم ونوسم همون کارو انجام ميده پس لطفا مزاحم نشو م آقاي ببين –آنا 

 خدافظ -من

 اومدم برم که دوباره جلوم رو گرفت 

 اون پسره کي بود؟ها؟-سروش

 ها رو با صداي بلند تقريبا با داد گفت 

و ونور تا حراست دانشگاه رچي؟به تو چه ربطي داره اون کي بود؟مگه من بايد به تو جواب پس بدم ؟لطفا بريد ا-من

 خبر نکردم

 محض اطالعتون ميگم شما االن ديگه تو دانشگاه نيستين که بخواين حراست رو خبر کنين -سروش

اومدم جوابشو بدم که يه صدا از پشت سرم توجهمو به خودش جلب کرد و به پشت سرم نگاه کردم که ديدم بببله 

 سپهره

 ايشون مزاحمتون هستن؟اتفاقي افتاده خانم صداقت؟-سپهر

 گرچه از سپهر متنفر بودم ولي فقط چون اون موقع بهش احتياج داشتم گفتم 

 بله آقاي سارمي ايشون مزاحم من و دوستم هستن -من

 مزاحم؟؟؟!!! من فقط خواستم باهاتون صحبت کنم خانم صداقت-سروش

 و چي شنيدي؟-سپهر
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 چي؟-سروش

 بي شنيدي؟خواستي صحبت کني و چه جوا-سپهر

 اصال تو کي هستي که من بايد بهش جواب پس بدم؟برو رد کارت بچه سوسول -سروش

سپهر که حاال ديگه آمپر چسبونده بود کالستورشو داد دست آرمان و با عصبانيت رفت سمت سروش که ناخوداگاه 

 آستينشو گرفتم و با ترس به  چشماش خيره شدم 

 هيچ و پوچ بهم نريزيد آقاي سارميلطفا اعصاب خودتون رو بخاطر  -من

 سپهر از عصبانيتش کم شد و يه نفس عميق کشيد و گفت

 شما جلو حرکت کنيد -سپهر

منم با سر باشه اي گفتم و با آنا به سمت ماشين حرکت کرديم قبل از اينکه سوار ماشين بشم يه نگاه به چهره ي 

ولي چشماش هنوزم مثل سابق سرد بود پس منم مثل خودش  سپهر انداختم که حاال ديگه هيچ عصبانيتي توش نبود

 با يه نگاه سرد ازش تشکر کردم 

 واقعا ممنون کمک بزرگي بوديد-من

  بود وظيفم–سپهر 

 بازم ممنون با اجازه  -من

 بفرماييد  -سپهر

ز اين موضوع رو قبل امتوجه آنا شدم که داره با آرمان صحبت ميکنه صداش زدم و سوار ماشين شديم و رفتيم بايد 

اينکه سپهر بخواد به ميالد بگه خودم بهش ميگفتم چون اگه بشنوه خيلي عصبي ميشه چه برسه از زبون يکي ديگه 

بشنوه و احتماال دوباره سرو کله ي سروش پيدا ميشد پس بايد از االن به فکرش باشم آنا رو که رسوندم با وجود 

ون من رفتم خونه وارد خونه که شدم اولين کاري که کردم دنبال ميالد اصرارهاي زيادش براي اينکه برم خونش

 گشتم ولي نبود که نبود از تو اتاق داد زدم 

 مامان ميالد کجاس؟ -من

  داشتن قرار آرمان و سپهر با–خاله 

 واااااي خدايا بد شانسي از اين بيشتر؟بدون هيچ فکري سريع شماره ي ميالد رو گرفتم 

 خانوم خانوما سالم -ميالد

 وقتي جواب داد تازه فهميدم چه گندي زدم آخه اينم کاري بود که من کردم؟

 سالم آقايي !-من

 چي شده چيزي الزم داري؟-ميالد

 نه ... چيزه ... راستش ... -من

باني صبعدم همه ي داستان رو از سير تا پيازش واسش تعريف کردم اونم معلوم بود که عصبي شده با همون صداي ع

 گفت 

 خيله خوب کاري نداري؟-ميالد

 چرا دارم  -من

 بفرما  -ميالد
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ميالد توروارواع خاک بابام قسمت ميدم اگه رفتي سرو صدا راه انداختي نه من نه تو ازت ميخوام بري سراغش  -من

 چون ميدونم دوباره سرو کلش پيدا ميشه ولي بخدا اگه يه خط رو صورتش بندازي نه من نه تو

باشه بابا ناسالمتي من هفت سال انگليس زندگي کردمااااا هر کاري کنم نميتونم اون غيرت سابق رو داشته  -ميالد

 باشم

بعدم قطع کرد ميدونم اين حرفو زد تا خيال من راحت بشه ولي معلوم بود از عصبانيت داشته ميسوخته از صداش 

اتاق رو طي ميکردم ديگه طاقتم تموم شد و زنگ زدم به پيدا بود بعد از نيم ساعت که با نگراني طول و عرض 

 گوشيش 

 الووووو-سپهر

 صداش خيلي عصبي بود منم با نگراني که فکر کنم از مرز رد شده بود گفتم

 س..سالم سپهر ميالد حالش خوبه؟ -من

 ه الي اهلل چي...ال ال آخه خواهر من اينو بايد پشت تلفن بهش بگين؟شما ديگه بايد اخالقشو بشناسين واسه -سپهر

 راستش ميخواستم از زبون خودم بشنوه حاال  بگيد تو رو خدا حالش خوبه؟ -من

بله خوبه االن با آرمان رفتن تو پارک قدم بزنه ميگه قدم زدن باعث ميشه اعصابش آروم بشه  فقط خيلي  -سپهر

 عصبيه

 ببخشيد روز بيرون رفتن شما هم به کل خراب کردم  -من

 نه منم فکر ميکنم بايد هر چه زودتر سروش رو از سرتون وا بکنين ديگه زيادي داره پيله ميشه -رسپه

 ممنون که درک ميکنيد  -من

 ميالد داره مياد ميخوايد باهاش صحبت کنيد؟ -سپهر

 بله اگه ميشه فقط لطفا مواظبش باشيد -من

 چشم  -سپهر

 بعدم گوشي رو داد دست ميالد 

 اشم حالت خوبه؟الو داد -من

 آره خوبم عزيزم يکم اعصابم بهم ريخت -ميالد

 ببخشيد -من

 ونوس قول بده هميشه اين طور اتفاقي که ميافته بهم بگي  -ميالد

 چشم  -من

 بي بال خوب من برم ببينم اين پسره حرف حسابش چيه -ميالد

 خورده؟ اعصابت چرا نرفتي؟پس چييييييي؟هنوز–من 

 اهر مارو باش بايهههه خو-ميالد

 باي-من

قطع که کردم گرفتم خوابيدم وقتي بيدار شدم يه آب به صورتم زدم و پريدم تو حموم بعد از حمام يه لباس آبي پر 

رنگ پوشيدم که روش يه طرح گل بود با يه شلوارک زير زانو سفيد جذب پوشيدم و موهام رو گوجه اي باال بستم و 

ان با خروج من از اتاق ميالد وارد اتاقش شد منم بدون يه لحظه تامل با عجله بدون اينکه از اتاق زدم بيرون که هم زم
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در بزنم وارد اتاق شدم تو چهار چوب در ايستاده بودم و با بهت  به نگاه هاي بهت زده ي روبه روم خيره شده بودم 

من چکار کردم خاک برسرت ونوس خاک  يه لحظه به خودم اومدم و در اتاق رو رو خودم بستم وااااااااااااي خدايا

برسرت نبايد يه در بزني تا سپهر و آرمان اينطوري نبيننت ؟وااااااااي خدا آبروم رفت  هنوز تو بهت بودم که ميالد 

 اومد 

 دختر تو نبايد يه در بزني؟-ميالد

 خب من چه ميدونستم دوستات اينجان؟واايييييي ميالد دارم از خجالت آب ميشم -من

 نگاه کن توروخدا همين امروزم واسه من چه تيپي زده از دست تو دختر حاال هم اشکال نداره برو -يالدم

 چي چيو اشکال نداره من آب شدم  -من

 برو بچه برووووو -ميالد

 اول بگو چي شد؟-من

خطم رو  بعدا واست توضيح ميدم فقط بدون که به خوبي تموم شد همونطور که سفارش کردي حتي يه -ميالد

 صورتش نيافتاد

 خيله خوب خداروشکر برو به دوستات برس از طرف منم عذر خواهي کن -من

 باش-ميالد

رفتم سمت سالن که اونجا هم بابا کلي قربون صدقه ي دختر يکي يدونش رفت و منم رفتم از تو کمد يه چادر 

س وظيفه ي من بود رفتم چهار تا ليوان شربت برداشتم تا اگه پسرا اومدن سرم کنم مامان رفته بود کالس خياطي پ

زدم و ريختم تو ليواناي شيکي که به سليقه ي من خريده بوديم يکيش رو دادم به بابا و رفتم سمت اتاق در زدم و 

منتظر شدم که ميالد درو باز کنه که سپهر در رو باز کرد خوشبختانه ديگه چادر سرم بود بي معطلي سيني رو گرفتم 

 فتمسمتش و گ

 بفرماييد  -من

 ممنون-سپهر

 اومدم  برم که گفت

 خانم صداقت نگران نباشين فکر ميکنيم چيزي نديديم -سپهر

 با اينکه از حرفش خيلي لجم گرفته بود با محبت گفتم 

 خوشحال ميشم ونوس صدام کنيد  -من

 ممنون-سپهر

في که به سپهر زدم اين بود که هيچ وقت دوست رفتم سمت سالن که بابا اونجا بود راستش دليلم واسه اين حر

نداشتم با کسي  که مرتب باهاش روبرو ميشم رسمي صحبت کنم من و بابا داشتيم کاله قرمزيي نگاه ميکرديم که 

 ميالد اومد و روبروي من و بابا نشست 

 بابا نظرت چيه واسه تعطيالت عيد بريم شمال سپهرهم با خودمون ببريم ؟-ميالد

 نميدونم واال بايد با مامانت مشورت کنيم ببنيم چي ميشه-بابا

 خيله خوب پس من فعال هيچي در اين باره بهش نميگم تا تصميم بگيريم -ميالد

 باشه  -بابا
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شمال؟هه خيلي وقته نرفتم دقيقا شيش سالي ميشه آخرين باري که رفتم انقدر گريه و بي تابي کردم که خاله و عمو 

ردنم و خودشون هم نرفتن فقط هيجده سالم که بود عمو واسه ي ارث و ميراثم رفت يه سر شمال ديگه هيچ وقت نب

و برگشت خالصه که خيلي دوست داشتم برم و يه بار ديگه بعد از اينهمه سال برم خونمون سپهر و ارمان که رفتن 

 رو اعالم کردم بود که ميالد دوباره پيشنهادش رو تکرار کرد و من خيلي صريح موافقتم 33ساعت

 من که کامال موافقم  -من

 عاليه خوب نظر شما چيه؟-ميالد

 خوب ... راستش -مامان

 يه نگاه به من انداخت و گفت

 ونوس تو مطمئني ميخواي بري؟-مامان

 معلومه که ميخوام برم  -من

 نه تنها نيست خيله خوب باشه اتفاقا اينکه سپهرم باشه خوبه اينطوري اونم عيد رو تو خو-مامان

 خوب پس ميالد به سپهرم خبر بده  -بابا

 باشه از همـــــگي ممنون-ميالد

بعدم همگي قسط خواب کردن و منم ناخوداگاه دوباره مثل هر شب بغض راه گلوم رو بست رو تختم دراز کشيدم و 

وي چشمام جون گرفت و شروع کردم به گريه کردن اونشب خاطره ي آخرين عيدي که با مامان و بابا بودم جل

 گريم شدت گرفت که در باز شد

 تا کي ميخواي هر شب اين کارو بکني؟-ميالد

 لطفا تنهام بزار -من

نه ديگه وقتشه صحبت کنيم از وقتي اومدم متوجه شدم که هر شب گريه ميکني متوجه شدم که پشت هر -ميالد

 لبخندت يه دنيا غمه 

 ن خوشحاليلطفا منو به حال خودم بزارخيله خوب تو مچم رو گرفتي اال-من

 حاال ميالد کنارم رو تخت نشسته بود 

 ميخواي صحبت کني؟-ميالد

بگم که چي بشه ؟مشکلم حل ميشه؟پدرو مادرم بر ميگردن؟تو اين هفت سال کجا بودي؟ تو اين هفت سال  -من

 تونستم تحمل کنم االنم ميتونم 

 يشي بگو ميدونم اينطوري خالي تر م -ميالد

 خودم هم فکر ميکردم اگه حرف بزنم يکم از بار روي دوشم خالي ميشه 

ميالد تا خرخره پرم ديگه جا ندارم دارم خفه ميشم و با دست به گلوم اشاره کردم ميدوني چيه؟ اوايل منتظر يه  -من

همدمم ميالد خستم معجزه بودم ولي االن ديگه منتظر همونم نيستم چون گريه کردن شده بازي هر شبم ...شده 

خيلي خستم ميخوام يه لبخند از ته دل بزنم ميدوني آخرين بار بعد از سه ماه اون روزي که نسيم اينجا بود خنديدم 

خنده اي که توش شادي نبود پوچ بود ولي پشتشم غم نبود حاال بهم بگو چکار کنم که هر شب مامان بابام جلوي 

 هم نميتوني کاري کني چشمام نباشن؟ ميتوني نظري بدي؟ نه تو
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خوب گوش کن ونوس انقدري ازت بزرگتر نيستم که بخوام نصيحتت کنم اما ... يه روز زندگيت نور ميگيره و -ميالد

 گريه هاي شبونت تموم ميشه و اون موقع خنده هات از ته دله و غمت کمه 

 آخه ديگه کي؟من... -من

 پريد وسط حرفم و گفت 

تو زندگيت فقط بايد يکم ديگه صبر کني تا حسرت هات  از بين بره تا ترست بخاطر عشقت وقتي يکي بياد  -ميالد

باشه نه بخاطر پدرومادرت اولين چيزي که هر شب بهش فکر ميکني عشقت باشه نه پدرومادرت دنياي تو عشقت 

 ي جده ميکنباشه نه پدرو مادري که هفت ساله ديگه نيستن و تو ازشون بت هايي ساختي که هرشب بهشون س

 اومدم يه چيزي بگم که گفت

نگو نمياد نگو هيچ عشقي نمياد نگو يادت نميره عشق مثل يه نيمه ي گمشدست که آخرش به سراغت مياد  -ميالد

 فقط بايد واسش صبر کني 

دم  تو ربعد منو کشد تو بغلشو يه بوسه رو موهام زد و منم انگار که پناهگاهي پيدا کرده باشم يه دل سير گريه ک

بغلش آروم شدم و خوابم برد صبح که بيدار شدم صورتمو شستم و رفتم سر ميز صبحانه ميالدم نشسته بود و همه 

چيزو درباره ي سروش واسم تعريف کرد و منم کلي خنديدم اينطوري که ميگفت با بچه ها کلي ضايش کردن و بعد 

و باهاش وا کندن بعد از شنيده اين حرفا و اتفاقات از کلي سوتي نشستن مثل آدم باهاش حرف زدن و سنگاشون ر

شب پيش متوجه شدم چقدر به وجود ميالد احتياج داشتم خدايا شکرت  با وجود کارايي که سپهر هر چند از روي 

اجبار به خاطر دوستش برام  انجام داده نميتونم مثل قبل باهاش کل کل کنم ولي بايد حواسم رو جمع کنم که جلوش 

تي ندم تخم مرغ هارو آب پز کردم خاله اصرار داشت سپهر سر سفره ي هفت سينمون باشه ولي سوتي مو

خوشبختانه ميالد گفت ميره خونه ي عموش که منم يه نفس راحت کشيدم محمدينا هم اومده بودن پنج تا تخم مرغ 

رنگ رنگي هم گذاشتم و رو گذاشتم تو ظرف و رفتم تو سالن يه سفره ي يه بار مصرف پهن کردم و ماژيک هاي 

بچه هارو صدا زدم هر تخم مرغ رو دادم دست يکي هنوز به ياد اونموقع ها هر سال هممون تخم مرغ رنگ ميکرديم 

امسال که ديگه ميالدم بود هممون اين کارو دوست داشتيم يه تخم مرغ به ساناز دادم يکي به ميالد يکي به محمد 

گ کردن بوديم و هر چند دقيقه يه بار ميخنديديم که چشمم افتاد به تخم يکي خودم يکي هم طلوع همه مشغول رن

 مرغ ميالد

 اينا چيه رو تخم مرغت کشيدي؟-من

 آرزو ...مثل هر سال آرزو هام رو روي تخم مرغ نقاشي کردم -ميالد

 خوب پس ديدن داره-من

 اومدم از دستش بکشم که دستش رو برد باال و گفت 

 کامل بشه بعد ببين نه خير بزار-ميالد

با يه اخم ساختگي رومو ازش گرفتم کار که تموم شد همه تخم مرغاشون رو گذاشتن وسط و محمد يه خانواده ي 

شلوغ رو تخم مرغش کشيده بود که زياد هم نقاشيش بد نبود ساناز يه مشت گل و سبزه طلوع خط خطي کرده بود 

ف کردن بعد تخم مرغ ميالد رو برداشتم اول يه ماشين مدل باال منم طرح قالي رو کشيده بودم که همه ازش تعري

 بود بعد يه ساختمون بزرگ که خودش ميگفت شرکتشه

 ميالد اين چيه؟نکنه تصميم داري امسال داماد بشي؟-من
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 و يه عکس عروس و داماد بود که داماده صورتش پيدا نبوديعني اصال چشم و دهن و ابرو ...نکيشيده بود فقط يه کله

 بدنش

 نه خير خانوم اون تويي اونم شوهرته-ميالد

 ميالد بيشعور... من تصميم ندارم حاال حاال ها شوهر کنم -من

 ولي بايد همين امسال عروس بشي دختر که رسيد به بيست بايد به حالش گريست-ميالد

 بي شعور-من

آخرشم بيخيال شدم چون با اون لنگاي درازش بعدم يه زبون درازي واسم کرد که حاال من دور خونه بدو اون بدو 

 کسي نميتونست بگيرش بقيه هم پوکيده بودند از خنده ساناز که ديگه پخش زمين شده بود 

بعدم  منو ساناز جام هارو روبان زديم که خيلي ناز شدن و سفره رو چيديم به رنگ سال که صورتي و ارغواني بود 

شت سر سفره که همه خنديديم کم کم به دقايق آخر سال نزديک ميشديم با وميالد پريد يه اسب اسباب بازي گذا

يه نفس عميق به خودم آرامش دادم حاال همه سر سفره نشسته بوديم من يه تاپ مجلسي  ياسي رنگ پوشيده بودم 

ب با يه جذبا يه شلوار جين سفيد موهام هم به پيشنهاد خاله دورم ريخته بودم ميالد يه بلوز صورتي خيلي کمرنگ 

جين آبي يخي و ساناز هم يه پيرهن صورتي جيغ که دامنش کوتاه بود پوشيده بود همه رنگ سال بوديم حتي خاله و 

عمو  تلوزيون دعاي اول سال رو خوند و ماهمه زمزمه ميکرديم ...يا مقلب القلوب واالبصار زير لب دعا ميکردم قرآن 

العسر يسري وچقدر اين آيه بهم اميد داد احساس کردم جان دوباره رو که باز کردم آيه يه من اين بود ان مع 

گرفتم قطعا در هر سختي يک آساني هست خدايا شکرت همه داشتن دعا ميکردن که صداي طلوع پيچيد تو خونه 

ا ملت رابه همه ي شم3191آغاز سال 3....6.....1....4....5...حاال بقيه هم داشتن باهاش ميگفتن...1...7...8...9..30

شريف ايران تبريک ميگوييم تو خونه غوغا شد اول از همه بابا منو بغل کرد و بوسيدم بعد رفتم طرف مامان و 

بوسيدمش و بهش تبريک گفتم بعد ميالد اومد منو از زمين کند و يه دور چرخوندم و يه ماچ گنده از لپم گرفت و 

 عيدت مبارک آجي کوچولو -گفت

مرد بعد منم يه ماچ از لپش گرفتم و بعدم نوبت ساناز و محمد و طلوع بود بعد از تبريک  عيد تو هم مبارک پير-من

عمو به هممون عيدي داد خيليا ديگه عيدي رو از الي قرآن در نميارن بدن ولي عمو هنوزم همين کارو ميکنه  به 

و بعدم نوبت رسيد به من و  هزار تومن به طلوع هم يه عروسک خيلي ناز داد 500محمد و ساناز عيدي داد اونم 

تومن عيدي داد محمدم بهمون عيدي داد که کلي خنديديم خوب محمد از وقتي ازدواج کرده 600ميالد هم نفري 

هر سال بهم ميده ولي امسال ميالد هي مسخرش ميکرد خالصه اونم به من يه هدفون مارک اپل داد  که ميدونست 

پول داد بعد از کلي چيز ميز خوردن و خنديدن و مسخره بازي هايي که تومن  50بهش احتياج دارم به ميالد هم 

ميالد در مياورد محمدينا رفتن خونه تا آماده بشن که پس فردا برن کيش ماهم آماده شديم واسه فردا صبح وسايلم 

دار شدم يرو جمع کردم بغض داشتم ولي قورتش دادم و گرفتم خوابيدم صبح با صداي خاله که داشت صدام ميکرد ب

قرارشد صبحانمون رو توي راه بخوريم پس يه تونيک بنفش بادمجوني با توپ توپ هاي سفيد ريزريز و يه جين لي 

جذب و يه شال سفيدذ پوشيدم لباسام همخوني نداشت ولي قشنگ شده بود  راستش اول صبحي هم حال تيپ زدن 

گاه کردم يه جين لي  راحت و شيک با يه بلوز بنفش نداشتم رفتم بيرون که ديدم سپهر هم اومده به سر تا پاش ن

بادمجوني و  کاله سفيد  هههه نگاه کن تو رو خدا چطوري با من ست کرده يه دفعه چشمش به من افتاد ناخوداگاه 

منم نگاش کردم چند ثانيه تو چشماي هم زل زده بوديم که من نگاهمو ازش گرفتم باورم نميشه  چشماي به 
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ش ميداد چشماي اون همرنگ چشماي بابا بود هفت سالي بود که چشماي هيچ کس برام انقدر عسليش بهم آرام

 آرامش بخش نبوده هنوز تو فکر بودم که صداي ميالد بلند شد 

 بابا ما و ونوس با ماشين سپهر ميريم شما هم با ماشين خودتون بياين-ميالد

 يعني ميخواين دوتا ماشين ببرين؟-عمو

 آره-ميالد

 خييييييله خوب باشه-وعم

بعد از جاسازي وسايل تو ماشين خودمونم سوار ماشين شديم سپهر پشت فرمون نشست و ميالدم جلو نشست و منم 

پشت از وقتي نشستيم ميالد شروع کرد به پرحرفي طبق معمول ...اول درباره ي ماشين حرف زدن و بعدم درباره ي 

ميالد داره تالش ميکنه راش بندازه و من تو هيچ کدوم از بحثاشون  خاطرات بچگيشون بعدم درباره ي شرکتي که

 حتي يه کلمه هم حرف نزدم 

 ونوس؟؟؟؟-ميالد

 بله؟-من

 فکر کنم تو هم اينجايي ها خب يه چيزي بگو-ميالد

 خب چي بگم؟-من

پهر اولين بار تو و س خب پس درباره ي يه چيزي حرف ميزنيم که تو هم دربارش حرف داشته باشي مثال اينکه-ميالد

 چطوري همديگه رو ديديد

 آخه اينم موضوعه ؟ کانال رو عوض کن داداش  -سپهر

 نه نه همين خوبه خب سپهر تو چطوري ديديش-ميالد

 چطوري نداره ديگه تو دانشگاه -سپهر

 خب؟-ميالد

سر ميزشون وتو چهره ي موقعي خب بهش توجه کردم که سروش تو کافه  با يه لبخند گل و گشاد رفت  -سپهر

 ونوس رنگ عصبانيت ديدم تا قبل از اون اصال متوجش نشده بودم  

 ههه جالبه  -من

 چيش جالبه؟-سپهر

من اولين بار سر کالس آنا  تو و آرمان رو بهم نشون داد بعدم وقتي بهت توجه کردم که تو کافه يه جوارايي  -من

 م بود روبروم نشسته بودي آخه ميزامون رو بروي ه

 آنا هم دختر جالبيه نميخوام زير زبون کشي کنم ولي انگار يه جورايي هم از آرمان خوشش اومده -سپهر

 آرمان هم از آنا خوشش اومده -من

 درسته ...زوج خوبين -سپهر

 آره منم همين فکرو ميکنم -من

 نگاه کن توروخدا چطوري واسه دختر پسر مردم ميبرن و ميدوزن-ميالد

همه با هم زديم زير خنده که بابااينا ايستادن ما هم پشت سرشون ايستاديم و جا انداختيم و صبحانه خورديم  بعدم

من زودتر از همه تموم کردم و جيم شدم رفتم دوروبر يه چرخي بزنم خيلي قشنگ بود همه جا سبز سبز بود و از 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

4 7  

 

ي رمانتيکه يکم ديگه چرخ زدم که صداي سپهر منو الي کوه آب ميومد واقعا از اون صحنه هايي بود که ميگفتن خيل

 به خودم آورد 

 ونوس همه منتظرتن -سپهر

 جدا؟ببخشيد-من

با هم رفتيم سمت ماشين و ايندفعه ميالد پشت فرمون نشست و من بازم پشت بودم تا چند دقيقه ماشين تو سکوت 

 ته شد بود که دستم و بردم جلو و ضبط رو روشن کردم و سکوت ماشين شکس

 ....وقتي به تو فکر ميکنم از همه دلسرد ميشم .... 

 تنهام توي خيابونا از تو دارم سرد ميشم....

 هيچ کس به جز خيال تو با من قدم نميزنه....

 حس ميکنم کنارمي هنوز سرت رو شونمه....

 اينجا روزا بدون تو شکل غمه هيچکي نميدونه دنيام جهنمه ...

 يه حس مبهمه ...بي تو مرگ من مسلمهاحساس تو به من 

 نميتونم راحت باهات حرف بزنم

 هميشه ازتو با همه حرف ميزنم 

 حس تو تنها سوالمه بي تو مرگ من مسلمه

 لحظه به لحظه ي بودن با تورو دوره کردم

 من خدارم خسته کردم 

..... 

 ( black cats)اهنگ مبهم از 

ده؟نه واقعا به بچه اميدوار شدم جاي اميد داره پس ميشه گفت اونم از احساسات واقعا سپهر اين آهنگارو گوش مي

 بو برده 

 بابا داداش اشکمون در اومد اين آهنگا چيه گوش ميدي؟اصال قطعش کن خودم واستون حرف ميزنم-ميالد

 نه توروخدا از صبح تا حاال سرمون رو بردي-سپهر

 راست ميگه زياد حرف زدي!-من

 اگه راست ميگي خودت حرف بزن  خب-ميالد

 نميدن افتخار–سپهر 

 اين چه حرفيه؟-من

 راست ميگه ديگه  -ميالد

 خب چي بگم آخه؟-من

 من يه پيشنهاد دارم-سپهر

 چي؟-من

 بيا يکم واسه ي آرمان و آنا برنامه بريزيم -سپهر

 وااااااااااااا-من
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 واااااااالااااااااااا-سپهر

 اگه آرمان آنا رو دوست داره بايد يه قدم بره جلومن فکر ميکنم  -من

 به همين راحتي ها هم نيست پاي غرورش در ميونه-سپهر

 اشتباه ميکني ...يه مرد واسه عشقش بايد غرورش رو بشکنه -من

 درسته ولي به اين آسوني ها هم نيست -سپهر

 ير بشه پس بايد يه فکري بکنيم که نه غرور اون شکسته بشه نه ديگه د-من

آخه به شما چه ربطي داره که کمکشون کنين اگه همديگه رو دوست دارن خودشون بايد به داد خودشون -ميالد

 برسن 

 نميشه-سپهر

 نميشه؟-ميالد

 نچ-سپهر

 نچ -ميالد

 آرمان داره ميميره اين چيزا رو نبايد جلو ونوس بگم ولي اون ميتونه کمک خوبي باشه -سپهر

 بگو چون بهم احتياج داريچيييييش پس -من

 نه اينطورم نيست ولي به هر حال دونستنت الزمه به شرطي که چيزي نگي-سپهر

 نگران نباش -من

 زير لب گفتم ..کوه غرور...

 چيزي گفتي؟-سپهر

 نه-من

رده ک ديگه تا رسيديم همش ميالد حرفيد و ما گوش کرديم به محض اينکه رسيديم رفتيم تو وياليي که عمو کرايه

بود شمال خيلي شلوغ بود منم پريدم رو تخت اتاقي که واسه خودم انتخاب کرده بودم اتاق من جدا از همه بود اتاق 

خاله و عمو پايين اتاق ميالد و سپهر باال و اتاق من ديوار به ديوار اتاق اونا بود و صدا ها راحت رد و بدل ميشد 

ن تلوزيون هم بود يه تلوزيون کوچيک قديمي تلوزيون رو روشن کردم نميدونم چطوري ولي اينطوري بود تو اتاق م

هيچي نداشت تصميم گرفتم برم ساحل رفتم در اتاق ميالدينا رو زدم سپهر در رو باز کرد يه شلوارک زير زانو لي با 

د لبخند اوم بلوز زرد جذب موهاي خوشرنگشم حالت داده بود که روهم رفته عالي شده بود  با ديدنش ناخوداگاه يه

 رو لبم که سريع جمعش کردم که متوجه نشد 

 ميخوام برم ساحل مياين بريم؟-من

 نميدونم بزار از ميالد بپرسم-سپهر

 بعدم رفت که بپرسه منم تيپم بد نبود يه پانچ  کرم رنگ با يه شلوار لي و شال نارنجي سپهر برگشت و گفت 

 کن تا ميالد از حمام بياد بيرون باشه ماهم ميايم فقط چند دقيقه صبر -سپهر

 باش-من

 رفتم سمت سالن و نشستم رو مبل چند دقيقه منتظر بودم که ميالد و سپهرم اومدن سپهر همون لباسا تنش بود

 شما خودتونم ميخواستين برين ساحل؟-من
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 من نه ولي سپهر ميخواست بره-ميالد

 تي بدون من بريشانس آوردي وگرنه من ميدونستم و تو که ميخواس-من

 برووووووووووو بچــــــــــه-ميالد

 پيرمرد خرفت-من

 خب بابا بسه-سپهر

با هم رفتيم سمت ساحل و متفرق شديم رفتم جلو پاچه هاي شلوارم رو کشيدم باال و پاهم رو زدم تو آب و چشمام 

بود آرامشي که دريا بهم ميداد رو رو بستم دقيقا يادم نمياد آخرين باري که موج هاي ريز دريا رو حس کردم کي 

خيلي وقت بود از کسي نگرفته بودم البته اگه چشماي سپهر رو فاکتور بگيريم اون عالوه بر آرامش يه حس هياهو 

توش داشت و چشماش ديگه مثل سابق سرد نبودهنوز چشمام بسته بود و يه لحظه تمام صحنه هاي خاطراتم کنار 

مک ...يه چشمک که بهم زده شد چشمام رو باز کردم پر اشک بود بابا بهم چشمک دريا جلوي چشمم اومد و يه چش

زد  سالگرد ازدواجشون بود من و بابا واسه مامان نقشه کشيده بوديم اشکام سرازير شد سريع اشکهام رو پاک کردم 

ايه که ميالد  دوست نداشتم سپهر ضعفم رو ببينه خدايا يعني من واقعا دوسش دارم؟اين همون نيمه ي گمشده

ميگفت؟نه اين چرت و پرتا چيه که من ميگم ؟سپهر اون کوه يخ ايييييي اصال فکر کردن بهش باعث عذابه هنوز تو 

 فکر بودم که سروکله ي ميالد پيدا شد 

 ونوس بيا اينجا-ميالد

 چيه؟-من

 هيچي فقط تنها نباش-ميالد

 بيخي ميالدي من خوبم-من

 گفتم بيا-ميالد

تم رو کشيد و منو دنبال خودش برد يه مشتش رو پر آب کرد و پاشيد رو من که يه جيغ زدم و دويدم يه بعدم دس

مشت آب پر کردم و پاشيدم روش حاال سپهرم داشت آب ميپاشيد رو ميالد واسم خيلي جالب بود من حتي لبخندش 

اش يه برق خاصي بود سعي ميکردم هم نديده بودم و االن داشت قهقه ميزد چقدر با خنده قشنگتر ميشد تو چشم

زياد نگاش نکنم داشتم ميخنديدم که يه مشت آب به طرفم پرت کرد که حسابي متعجب شدم و با يه عصبانيت 

کامال مصنوعي که توش شادي بود سطل رو زمين رو پر کردم اومدم بريزم روش  که سطل رو از دستم کشيد و 

خنده گفت نه ديگه نشد نامردي نکن لبخندم رو صورتم ماسيد اونم  پرتش کرد اونور و مچ دستام رو گرفت و با

ديگه لبخندي رو صورتش نبود به چشمهاي هم خيره شده بوديم و من تو چشماش حيرت ميديدم که به خودش 

اومد و دستام رو ول کرد و واسه اينکه جو رو عوض کنه يه سطل رو که هنوز يکم آب توش بود رو رو صورت من 

که هر دو باهم خنديدم شانس آوردم ميالد اون لحظه اونجا نبود نميدونم کجا غيبش زد ولي نبود اگه بود  خالي کرد

 سرم رو ميکند خالصه بعد از کلي تفريح من و سپهر خستمون شد و برگشتيم خونه که ديديم ميالد خونست

 ديوونه کجا رفتي؟-من

 نه که خيليم دنبالم گشتين؟-ميالد

 م بعدم گفتيم خودت مياي خونهيکم گشتي-سپهر

 خب اومدم ديگه-ميالد
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 ولي بايد خبر ميدادي کارت درست نبود -من

 باشه مامان بزرگ-ميالد

بعدم براش زبون در آوردم و رفتم تو اتاقم ناهارمون رو تو راه خورده بوديم ولي هنوز گرسنم بود برگشتم سمت 

خونه ديد داشت ولي از آشپزخونه نميشد سالن رو ديد يه نگاه به سالن و رفتم تو آشپزخونه سالن کامال به آشپز

 دوروبر انداختم ديدم نه خير اينجا آبم پيدا نميشه رفتم تو سالن و رو به ميالد که کنار سپهر نشسته بود گفتم 

 من گرسنمه-من

 اِيـــــــي کارد بخوره تو شکمت مگه تو ناهار نخوردي؟-ميالد

 م نيست گشنمهمن اين حرفا حالي-من

 ميالد منم گرسنمه-سپهر

 نگاه ايــــــنا مگه من مامانتونم برين يه چيزي واسه خودتون جور کنين بخورين-ميالد

 يه لحظه ميالد رو با لباس زنونه به حساب مامان گذاشتم نه واقعا خوب نميشد

 چقدرم که بهت مياد-سپهر

 نمياد نه من همين االن شبيه سازي کردم اصال بهش-من

 خوبه خوبه برين يه چيز درست بپوشين تا بريم چيز ميز بخريم يخچالو پر کنيم-ميالد

 لباسامونو پوشيديم و من سويچ رو برداشتم 

 ايندفعه من رانندگي ميکنم -من

 نه ديگه وقتي بزرگتر هست اول اونا-عمو

 بابا توروخــــــــداااااا -من

 داره اشکال نداره عمو بچست گناه-سپهر

 من که جا خورده بودم  بچه خودتي و قيافت ديوونه سريع به خودم اومدم 

 خودتي کاري نکن به تو هم بگم پيرمرداااااا-من

سپهر در حالي که بند کفش اسپورتش رو مي بست  فقط سرش رو تکون داد و چيزي نگفت و خالصه از خونه زديم 

ي داشت من مثل بچه ها يه سبد برداشتم و رفتم و هر چي الزم بود بيرون و رفتيم تو يه فروشگاه بزرگ که همه چ

برداشتم ديگه داشتم پس ميافتادم واقعا گرسنم بود موقع ناهار فقط باغذام بازي کرده بودم و انرژي که از صبحانه 

دستم بود  ه دمگرفته بودم تا حاال سر پا نگهم داشته بود يه لحظه کل فروشگاه دور سرم چرخيد که به اولين چيزي ک

تکيه دادم چشمام رو بسته بودم متوجه عطر مست کننده ي سپهر شدم پس به اون تکيه ...نه در واقع تو بغلش بودم 

 اومدم خودمو بکشم بيرون که ديدم توانشو ندارم سپهر با نگراني پرسيد

 ونوس ...ونوس حالت خوبه؟-سپهر

 يم ته کشيد صداهاي مبهم ميشنيدمنتونستم جواب بدم نميدونم چرا يه دفعه کل انرژ

 ببين ميالد گفتم صورتش زرد شده گفتي نه-سپهر

 نيلو...نيلوفر خوبي؟ -ميالد

 ديگه احساس کردم بهترم و با بدبختي سرم رو از روي سينه ي سپهر برداشتم 

 ميالد حالم خوب نيست-من
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 فکر کنم گرسنس ناهارم که نخورد فقط بازي کرد -سپهر

ه حق با توئه ...سپهر ببرش تو قسمت استراحت اون ته فروشگاست تا برم يه چيزي از قسمت غذاهاش آر-ميالد

 بگيرم بيام 

 باش  -سپهر

 ميالد که رفت صداي سپهر که انگار نگرانيش بيشتر از قبل شده بود بلند شد 

 ونوس بلند شو بريم-سپهر

 با صدايي که به زور بلند ميشد خيلي آروم گفتم

 نميتونم اصال توان بلند شدن ندارم-من

بعد از گفتن اين حرف خودم رو تو هوا معلق حس کردم چشمام رو که باز کردم سپهر دستشو انداخته بود زير پام 

وبلندم کرده بود اين کي انقدر پسر خاله شد؟ نگاه هاي خيره ي رو حس کردم که بعضي با تعجب و بعضي با نگراني 

ه انداختم !واسم جالبه که سپهر انقدربهم توجه کرده اينکه درست حسابي ناهار نخوردم و اينکه بود نگاه چه بساتي را

فقط اون متوجه شده که رنگم زرد شده بوده  يعني اونم منو دوست داره؟نه اين امکان نداره سپهر منو گذاشت رو 

 صندلي و خودش نشست کنارم 

 بهتري؟ -سپهر

 سرمو گرفتم بين دستام و گفتم

 آره -من

 آخه واسه چي با خودت اينطوري ميکني؟ميدوني چقدر خطر ناکه ؟اگه يه چيزيت بشه اونوقت...-سپهر

حرفش رو خورد ديگه داشتم پس ميافتادم که ميالد اومد از بس حالم بد بود حتي نتونستم به حرفاي سپهر فکر هم 

ست خودش تو دهنم کنه که جلوش رو گرفتم قاشق بکنم دوتا پيتزا گرفته بود و يه دست زرشک پلو با مرغ ميخوا

اول رو که خوردم انگار جون گرفتم و شروع  کردم به خوردن سير که شدم دست از خوردن کشيدم و ديدم که ميالد 

 و سپهر هنوز گير خوردنن چون اونا بعد از من شروع کردن با عصبانيت ساختگي رو به ميالد گفتم

 گرفتي ؟واسه چي براي من پيتزا ن-من

 چون واسه تو که داشتي ميمردي فست فود خوب نبود -ميالد

باکس پيتزا رو از جلوش کشيدم جلوي خودم و يه تيکه ازش برداشتم و هلش دادم سمتش و ميالد خنديد و سپهرم 

 با حيرت داشت بهمون نگاه ميکرد حق داشت بچه تاحاال اين چيزا از من نديده بود 

 پــــــرو -ميالد

 خود..-من

 پريد وسط حرفم و گفت باشه ..خودمم ..نميخواد بگي 

 آفرين به داداش باهوشم -من

 ميالد واسه چي وقتي ونوس از حال رفت نيلوفر صداش کردي؟-سپهر

 بفرما همينم مونده اينم بفهمه اوف

ديگه نه کسي به اين اسم آخه اونموقع ها تو خونه و کل اقوام بهش ميگفتن نيلوفر ولي االن نميدونم چرا -ميالد

 صداش ميزنه نه ميزاره من بگم
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 اولين بار خاله همه گفت که اينطوري صدام نکنن -من

 چرا؟-ميالد

چون وقتي صدام ميزدن اشک تو چشام جمع ميشد  مامان دوست داشت اسمم نيلوفر باشه واسه همين بهم  -من

 لوي چشممميگفتن نيلوفر وقتي اينطوري صدام ميکنن مامان مياد ج

 ببخشد که ناراحتت کردم -سپهر

 بفرما اين از اولين ببخشيدي که بهم گفت کم کم داره کم مياره هههه

 نه بابا اين چه حرفيه؟-من

غذا رو که خورديم بقيه ي خريد رو هم کرديم ولي چون من هنوز يکم حالم بد بود زود برگشتيم قرار بود کسي نگه 

ونه شديم و من رفتم تو اتاقم لباسم رو عوض کردم و رو تختم دراز کشيدم که حالم جا که من حالم بد شده  وارد خ

بياد که خوابم برد صبح زودتر از همه بيدار شدم و رفتم تو آشپزخونه صبحانه درست کردم و ميز رو چيدم ياد اتفاق 

بست  هنوز اون لبخند رو  ديروز افتادم و با يادآوري آغوش گرم و آرامش بخش سپهر يه لبخند رو صورتم نقش

 صورتم بود و داشتم مربا رو ميريختم  تو کاسه که يه صدا باعث شد لبخندم بماسه

 سالم صبح بخير-سپهر

 سالم صبح تو هم بخير  -من

 ديشب خوب خوابيدي؟-سپهر

 آره حسابي تجديد قوا شدم  تو چي خوب خوابيدي؟ -من

 بخوابه؟انقدر حرف زد که دهنش کف کرد  نــــــه مگه اين ميالد ميزاره آدم-سپهر

 حتما هم از انگليس واست گفته-من

 دقيقا فکر کنم تا اينجاييم ميخواد هر روزشو اونجا برام بگه-سپهر

 پشت سر پسر من غيبت ميکنين؟-خاله

 مامان همش حقيقته-من

 خنديد و اومد نشست پاي سفره 

 خورهمن گرسنمه ميخورم بعدا هر کي خواست ب-خاله

 ما ميخوايم دور هم بخوريم شما ميخواي تنها بخوري؟-من

 خاله به يه حالتي که هر کي ميديد دلش ميسوخت گفت 

 خب باشه -خاله

 من و سپهر با هم خنديديم که عمو هم اومد و فقط مونده بود ميالد

 من ميرم ميالدم بيدار ميکنم بسشه ديگه -من

 آستينم رو از پشت گرفت  داشتم از کنار سپهر رد ميشدم که

 نرو بيچاره تا صبح بيدار بوده-سپهر

 وااااا چرا؟-من

 سپهر با يه لحن بانمکي که ازش بعيد بود خيلي آروم که فقط من بشنوم  گفت 

 عاشقي بد درديه -سپهر
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 منم اروم گفتم 

 جدا؟؟؟ -من

 بين خودمون بمونه-سپهر

 هه باش -من

حاال شده اولين نگراني اولين لبخند اولين آغوش  اولين ببخشيد و اولين راز وااااااااااي چه اينم از اولين راز خب تا 

شود؟؟؟خالصه صبحانه رو که خورديم ميالدم بيدار شد و سر پايي يه چيزي خورد آماده شديم و همه با هم رفتيم 

اغ بون کلي چرخيديدم و خوش بيرون اول رفتيم باغي که عمو خيلي سال پيش خريده بودش و سپرده بودش به ب

گذرونديم ناهار رو که خورديم رفتيم بازار خاله و عمو شونه به شونه حرکت ميکردن و سپهر و ميالد هم کنار هم و 

منم تک عمويينا جلو بودن من وسط پسرا هم آخر از همه ميومدن تو يه مرکز خريد بزرگ بوديم که يه گردنبند 

توجهم رو جلب کرد يه گردنبند کوتاه با نگين کاري هاي آبي و بنفش من عاشق قشنگ تو ويترين  يه نقره سرا 

ترکيب اين دو رنگ بودم همونطوري به ويترين خيره شده بودم که متوجه شدم خاله اينا نيستن ولي خوشبختانه 

 ميالد و سپهر جلوي ويترين يه بوتيک مردونه داشتن صحبت ميکردن رفتم تو نقره سرا

 چند قيمته؟ 17قا گردنبند شماره ي ببخشيد آ-من

 فروشنده که يه پسر جوون عينکي بود رو بهم با محبت گفت

 هزار تومن قابلتونم نداره690-فروشنده

 خيلي ممنون-من

تومن ميدادم نميتونستم چيزاي ديگه بگيرم رفتم  690از نقره سرا رفتم بيرون نه نميتونستم بدم بگيرمش اگه 

د بوتيک شدم و ديدم سپهر ميخواد يه بلوز رو پرو کنه يه بلوز فيروزه ايه خيلي خوشرنگ نه سمت ميالدينا و وار

واقعا سليقش خوب بود رفت تو اتاق پرو و پروش کرد در اتاق رو باز کرد من نميديدمش کنجکاوي هم نکردم ميالد 

 داشت بهش نظر ميداد که صدام کرد

 ونوس؟-ميالد

 بله؟-من

 وره هر چي باشه اگه يه دختر نظر بده بهترهبيا ببين چط-ميالد

 رفتم سمت اتاق پرو تو اون لباس خيلي خوب شده بود خواستم بهونه بيارم ولي ميدونستم فقط خودم رو ضايع ميکنم 

 خوبه بد نيست -من

 بد نيست؟به نظر من که خيلي خوبه-ميالد

 به نظر منم زياد خوب نيست -سپهر

 ترسيدم نگيرش گفتم

 ولي خوبه بايد بگيريش  -من

 جدا؟-سپهر

 آره-من

 خيله خب -سپهر
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بعد از اينکه لباس رو گرفتيم مامانينا رو پيدا کرديم و بعد از يکم ديگه گشتن رفتيم خونه قرار بود فردا بمونيم و 

 دن من تقريباپس فردا بريم همه تو سالن بودن و سپهر تو اتاق رفتم در اتاقش رو زدم اومد درو باز کرد و با دي

 ميشه گفت دهنش باز موند

 ميشه بيام تو؟ -من

 سپهر با تعجب گفت

 البته-سپهر

 رفتم تو و برگشتم طرفش و به نگاه متعجبش خيره شدم  و با من و من گفتم

 ازت کمک ميخوام اگه قبول کردي که ممنونت ميشم ولي اگرم نه لطفا دربارش به کسي چيزي نگو -من

  شمطمئا با-سپهر

راستش فردا صبح ميخوام برم يه جايي ولي کسي نبايد بفهمه و حتما بايد يکي باهام باشه ميدونستم اگه از ميالد  -من

 بخوام قبول نميکنه ميشه باهام بياي؟

 حاال ديگه تعجب از چشماش ميريخت

 کجا؟-سپهر

 جاي بدي نيست  -من

 طرفي هم نميتونم بزارم تنها بري پس قبوله  راستش دروغ چرا دلم نميخواد قبول کنم ولي از-سپهر

 واقعا ممنونتم واقعا فقط هيچ کس نبايد بفهمه-من

 نگران نباش فقط صبح ساعت چند؟-سپهر

 پنج صبح-من

 چي؟دختر چه کار ميخواي بکني؟-سپهر

 لطفا چيزي نپرس-من

 ايــــي خدا دارم ديوونه ميشم خيله خب باشه-سپهر

آماده در اتاق بودم که سپهر هم اومد بيرون يه نگاه به  5برد ولي به زور خوابيدم و صبح ساعت از هيجان خوابم نمي

سر تاپام انداخت و بدون هيچ حرفي رفت سمت در خروجي که منم دنبالش رفتم  و سوار ماشين شدم سويچ رو داد 

 دستم 

 من که آدرس ندارم-سپهر

سش رو دقيق يادم بود جلوي خونه پارک کردم کليد رو قبل از پشت فرمون نشستم و رفتم سمت خونه هنوز آدر

 اومدنمون به شمال از تو کشوي عمو کش رفته بودم 

 خب؟-سپهر

 پياده شو-من

 هيچي نگفت و پياده شد کليد رو تو قفل چرخوندم و خوشبختانه در باز شد 

 ميدونم خواسته ي زياديه ولي ميشه دستت رو بگيرم؟-من

 محکم گرفت و گفت خودش دستم رو

 فقط يه سوال ازت دارم اينجا کجاس؟-سپهر
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 خونم -من

 با تعجب برگشت سمتم و گفت چي؟؟؟

برات توضيح ميدم فقط لطفا االن چيزي نگو اين خونه يه سالي ميشه که خالي از سکنست قبال اجاره داده -من

 بوديمش که خالي نمونه و نپوسه

دستش رو برد سمت کليد چراغ و از بين چهار تا يکيش روشن شد چراغ اصلي  در ورودي سالن رو باز کردم سپهر

روشن شد وو همه ي خونه سالن ديده ميشد با ديدن سالن بغض گلوم رو چنگ زد يکم که جلوتر رفتيم گذاشتم 

يم تبديل ان و بابا گراشکام پايين بياد در اتاق مامان و بابا رو باز کردم  سپهر هنوز تو سالن بود با ديدن اتاق خالي مام

به هق هق شد و سپهر سريع باالي سرم ظاهر شد رو دوتا زانوم رو زمين نشسته بودم و با صداي بلند گريه ميکردم 

 واقعا 

 به يه آغوش احتياج داشتم ولي کسي نبود به آغوش بابا احتياج داشتم بلند داد زدم

 آخه چـــــــــــرا؟خدايا چرا؟ -من

زانو نشست و من و کشيد تو بغلش اون لحظه حاليم نبود که بغلم کرده و اينکه چرا؟فقط ميدونم  سپهر کنارم رو

 آغوشش به اندازه ي يه دنيا بهم آرامش داد با مشت کوبيدم به سينش 

 آخه چرا؟ -من

 منو محکم تر تو آغوشش فشرد 

الي کن خالي خالي شو و واسه هميشه همه چيز تموم شده ونوس خيلي وقته که تموم شده حاال خودت رو خ-سپهر

 تمومش کن اين غم نگاهتو نابود کن و بهش رنگ شادي بزن 

هيچي نميگفتم فقط گريه ميکردم فقط و فقط گريه و اون هم منو توآغوشش گرفته بود و آروم نوازشم ميکرد واقعا 

دم از غم هام کم شد آروم که خالي شده بودم بعد از اين همه سال احساس سبکي ميکردم و خودم هم احساس کر

شدم و شدت گريم کم شد سپهر منو از بغلش جدا کرد  با انگشت شصتش آروم اشکهام رو پاک کرد و يه لبخند 

 مهربون به صورتم پاشيد 

 ممنونم اگه تو نبودي واقعا نميدونستم بايد چکار ميکردم-من

 کردي؟ حاال که هستم خوب حاال چه حسي داري که اينهمه گريه-سپهر

 خالي شدم ديگه داشتم خفه ميشدم گريه هاي شبونم اصال کمکم نميکرد ولي االن احساس آزادي دارم -من

 خوبه -سپهر

 يه نگاه به ساعتش انداخت

 ساعت شيشه فکر کنم بتونيم يه جا کله پاچه پيدا کنيم و ببريم خونه که بهمون شک نکنن ميخورن که؟-سپهر

 م ميخورهعمو عاشقشه خاله ه -من

 خودت چي؟-سپهر

 عمـــــــرا-من

 فکرشو ميکردم -سپهر

 از رو زمين بلند شد و دست منم گرفت و بلندم کرد 

 بريم؟-سپهر
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 بريم فقط قبلش يه چيزي لطفا هرچ...-من

 پريد تو حرفمو گفت

 نگران نباش فراموش ميکنم -سپهر

يه کله پزي گير آورديم و سپهر خريد و اومد نشست تو  بعدم زير لب يه چيزي گفت که نفهميدم کلي گشتيم تا

ماشين سرم رو به صندلي ماشين تکيه داده بودم و بهش خيره شده بودم خدايا اين مرد کيه که وارد زندگي من 

 کردي؟خدايا اگه ميخواي ازم بگيريش همين االن اينکارو بکن چون بعدا ديگه طاقتشو ندارم 

 چيه خوشمل نديدي؟-سپهر

 وابشو ندادم تا فکر کنه تو فکرم و بهش خيره نشدم ج

 الــــــــــو-سپهر

 چيه؟-من

 هيچي بابا -سپهر

تا خونه حرفي نزديم به محض اينکه رسيديم  پريدم تو روشويي يه آب زدم به صورتم که حالت صورتم بهتر بشه و 

 از روشويي اومدم بيرون خاله و عمو بيدار بودن 

 ن کله گرفتين؟عجب پس رفتي-عمو

 آره ديگه-من

 سالم گل بابا-عمو

 سالم عزيزم -من

خالصه نشستيم صبحانه رو خورديم البته ناگفته نماند من جدا خوردم چون حالم از بوي کله پاچه هم بهم ميخورد 

ل پارک او صبحانه رو که خورديم عمو و خاله رفتن يه جايي که بهمون نگفتن من و ميالد و سپهر هم رفتيم چرخيديم

بعد هم سپهر بردمون يه سفره خونه ناهار رو سه تايي خورديم و رفتيم و زديم تو درختا رفتم رو يه سنگ نشستم و 

 به آبشار روبروم خيره شدم 

 قبال هم اين صحنه رو ديدم يادته؟-ميالد

 يکم فکر کردم 

 آره يادمه -من

 چي؟-سپهر

 از ميالد بپرس-من

س يه چيزي گفتم که ناراحت شد بعد يه روز رو يه سخره نشسته بود رفتم اصرارش کردم که ههه من به ونو-ميالد

 سال 31سالم بود ونوس  31منو ببخشه يه بساتي بود تا بخشيد اونموقع من 

 من که راحت بخشيدم -من

 آره ارواع عمت -ميالد

 عکسشم دارم-من

 چيـــــــــــــــــي؟-ميالد

 مسخرم کنه ازمون گرفت تو آلبومم دارمشون  ساناز واسه اينکه-من
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 پس ديدن داره دوست دارم ببينم ميالد چطورري منت کشي کرده-سپهر

 ونوس نشونش نميديااااااا-ميالد

 ميده-سپهر

 ميدم-من

 نميدي-ميالد

 خواهيم ديد -من

ه رفتن سمت اتاقاشون و خوابيدن خونه بوديم هم 4بعد از کلي دعوا و مرافع سوار ماشين شديم و رفتيم خونه ساعت 

منم رو تخت ولو شدم و يک ..دو ..سه خوابم برد خيلي خوابيده بودم نزديک مغرب بود ولي هنوز نيم ساعتي وقت 

 بود سريع پوشيدم و رفتم سمت در خروجي تا برم ساحل غروب خورشيدو نگاه کنم 

 کجا؟-عمو

 ساحل-من

 چکار ؟-عمو

 غروب خورشيد خدافظ-من

 مواظب خودت باشااااا-موع

 چشم-من

وقتي رسيدم به آسمون خيره شدم خيلي قشنگ بود تو حال خودم بودم که يه صدا گوشم رو نوازش داد به چيزي که 

ميديم باور نداشتم سپهر رو ماسه ها نشسته بود و داشت گيتار ميزد يه آهنگ آشنا ولي قديمي که اين شبا شده بود 

وقتي متوجه احساسم به سپهر شدم رفتم نزديکتر و شروع کردم با ريتم گيتار خوندن سپهر  همدمم ناگفته نماند از

 سرش رو برگردوند و بهم خيره شد و من هنوز ميخوندم

 پاي پنجره نشستم کوچه خاکستري ما زير بارون

 من چه دل تنگتم امروز انگار از همون روزاست 

 حال و هواي رنگ توئه کوچه دلتنگ توئه

 م گرفته دوباره هواي تو رو داره دل

 چشماي خيـــــسم واسه ي ديدنت بيقراره 

 اين راهه دورم خبر از دل من که نداره

 

 کنارش نشستم و اون ميزد و من ميخوندم 

 

 آروم ندارم يه نشونه ميخوام واسه قلبم 

 جز اين نشونه واسه چيزي دخيل نميبندم

 و دارهاين دل تنهام دوباره هواي تو ر

 هواي شهره تو و بوي گال

 پيچيده توي اتاقم مثل خاق
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 د اره بدجوري غريبي ميکنه

 آخه جز تو دردم و کي ميدونه؟

 دلم گرفته دوباره هواي توروداره 

 چشماي خيسم واسه ي ديدنت بيقراره

 اين راهه دورم خبر از دل من که نداره

. 

. 

. 

. 

. 

 تمي()اهنگ دلم گرفته ازامين رس

تموم که شد رو کرد بهم و خيره شد تو چشمام و محبتش رو بهم تزريق کرد دلم ميخواست مکان و زمان بايسته و 

 فقط من باشم و اون فقط اون و من نگاهشو ازم گرفت 

 اولين بار که ديدمت با تحقير بهت نگاه کردم -سپهر

 متعجب نگاش کردم و ادامه داد

 فکر کردم سروش ...-سپهر

 حرفشو خورد

تو کالس که ديدمت ناخوداگاه دوست داشتم کارات رو زير نظر بگيرم وقتي فهميدم دختر خاله ي ميالدي احساس -

نزديکي بيشتري بهت کردم و اين خوشحالم ميکرد ولي نزديکي زياد تو به ميالد تنم رو لرزوند و اون موقع هنوز 

ه گرفتم تا بتونم خوب فکر کنم کلي فکر کردم و به يه نتيجه ي دليلش رو نميدونستم واسه همين يه مدت ازت فاصل

احمقانه رسيدم هوس با خودم گفتم يه هوسه ولي ...ولي االن ..ديگه بدون تو نميتونم ونوس نميدونم چطوري تونستم 

 اين چيزا رو بهت بگم ولي خوشحالم که باالخره تونستم بگم 

از سپهر کوه غرور کسي که از زدن يه لبخند هم به ديگران دريغ ميکرد  باورم نميشد که اين چيزا رو ميشنوم اونم

دروغه اگه بگم اون لحظه شاد ترين لحظه ي زندگيم تو اين هفت سال نبود مغرور ترين آدمي که تو زندگيم ديده 

ه شاد تغيير ابودم غرورش رو بخاطر من شکسته بود نميتونستم بزارم بيشتر از اين بشکنه نگاه متعجبم رو به يه نگ

 دارم و يه لبخند از ته دل تقديمش کردم 

 ونوس دوستم داري؟ منو قبول داري؟-سپهر

 اينو تو اول بايد به من بگي-من

 از ته دلم خيلي خيلي خيلي بيشتر از هر کسي دوست دارم -سپهر

 منم دوست دارم -من

 تو بغلش که هلش دادم و گفتم يه لبخند زد که شاديش به اندازه ي صدتا قهقه بود و منو کشيد 

 نامحرم -من

 چطور صبح نامحرم نبودم ؟-بلند خنديد و گفت
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 اونموقع فرق ميکرد -من

 بلند شدم و رفتم که برم خونه  که گفت

 حاال خودتو باد نکن-سپهر

 من کي خودمو باد کردم؟-من

 واسه پيشگيري گفتم-سپهر

 که  باز کردم ميالد جلوم ظاهر شد  چيزي نگفتم و رفتم سمت خونه در ورودي رو

 ببين ونوس واي بحالت عکسارو نشون سپهر بدي-ميالد

 ميالد آخه من کي با سپهر يه جا تنها نشستم حرف بزنم که حاال بيام بهش عکس نشون بدم ؟-من

 تو واسه اذيت کردن من هر کاري ميکني-ميالد

 رف نزندستت درد نکنه ديگه اصال ميالد ديگه با من ح-من

 به درک مثل بچه هاي دوساله قهر ميکنه کوچيک بودي عاقل تر بودي-ميالد

 چه خبرتونه دوباره؟-سپهر

بدون اينکه به سپهر که تازه وارد خونه شده بود نگاه کنم رفتم تو اتاقم بعد از ربع ساعت حدودا ميالد در رو باز کرد 

 و اومد داخل 

 گه خورد بود سر تو خالي کردم ببخشيد اعصابم از يه جاي دي-ميالد

 با عصبانيت گفتم 

 مهم نيست -من

واقعا واقعا واقعا ببخشيد ونوس آخه دارم ديوونه ميشم نميدونم چطوري مامانينا رو راضي کنم قبول کنن -ميالد 

 دختره رو بگيرم 

 لبخند اومد رو لبم  جا خوردم پس حقيقت داشت يکي تو زندگي ميالد بود با يادآوري عشق کودکانم بهش يه

 اون کيه؟خوشگله؟ايرانيه؟ -من

 باش بابا يکي يکي اسمش نسيمه   آره خوشگله  البته که ايرانيه -ميالد

 با بهت رو بهش گفتم 

 ميالد!!!؟؟؟-من

 جان؟-ميالد

 نسيم خودمون؟-من

 آره نسيم خودمون -ميالد

 با شادي پريدم تو بغلش 

 ه روز باالخره متوجه ميشي که دوسش داري از بچگي ميدونستم ميدونستم ...ميدونستم ي-من

منو از خودش جدا کرد و با بهت بهم نگاه کرد  خيلي زياد از حد شاد بودم و از اخم و تخم دو ديقه پيشم خبري نبود  

 گفت :

ست نداشتم تو سالم که بود نسيم رو دو 31خوب گوش   ونوس چيزايي که ميخوام بهت بگم همش واقعيته   -ميالد

رو دوست داشتم همون عشق خفيفي که پسرا تو اون سن دارن ميدونستم تو هم منو دوست داري بهت گفتم منو مثل 
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برادرت بدون تا نخواي عذاب بکشي اينا رو بهت ميگم که به دونسته هايي که هميشه بهشون شک داشتي رنگ يقين 

 منهبزني ولي االن تو واقعا خواهرمي و نسيم هم نسيم 

 يه لبخند عميق بهش زدم 

 ودر ضمن يه چيز ديگه اين داداش سپهر منو اذيت نکنيا پسر خوبيه حيفه-ميالد

 با بهت بهش نگاه کردم که گفت

 من از اول از عشقش به تو خبر داشتم ...دوسش داري؟-ميالد

 ام رو به يقم دوختم بعد از کمي تامل با خجالت سرم رو به نشونه ي مثبت باال و پايين کردم و چشم

 واست خيلي خوشحالم گفتم که امسال شوهر ميکني نگفتم؟-ميالد

چرت نگو ميالد عمرا امسال شوهر کنم منم خيلي واست خوشحالم ولي بايد هر چي زودتر به مامانينا بگي  -من

 مطمئنم مامان ذوق مرگ ميشه 

 خداکنه مخالفت نکنن-ميالد

نسيم رو خيلي دوست دارم باهات شرط ميبندم انقدر از نظرت استقبال بکنن که واسه چي مخالفت کنن؟اونا -من

 خودتم باورت نشه

 اميدورام-ميالد

 خوب چي شد؟آشتي کردين؟-سپهر

 تو کي اومدي تو؟-من

 همين االن مگه نميبيني هنوز از در نيومدم داخل -سپهر

 يهه سپهر از اين به بعد تو هم بايد از دست اين بکش-ميالد

 فکر کنم آره-سپهر

 بعدم هر دوشون با هم خنديدن و من با عصبانيت ساختگي گفتم

 خيلي دلتونم بخواد-من

 نميخواد-ميالد

 خوب ديگه بسه بلند شين بياين بيرون -سپهر

 شما برين من کار دارم-من

 چه کار؟-سپهر

 ميخوام نماز بخونم-من

 خيله خب باشه-سپهر

ون يه لبخند اومد رو لبم واقعا شاد بودم امروز دو تا اعتراف شيرين از دو تا پسر گرفتم خدايا بعد از اينکه رفتن بير

خيلي خوشحالم اين خوشحالي رو ازم نگير وضو گرفتم و شروع کردم به نماز خوندن نمازم که تموم شد يه آرامش 

برداشتم و شروع کردم به خوندن خاص رو درونم حس کردم آرامشي که اين روزا زياد مهمون دلم ميشد قرآن رو 

هر آيه رو که ميخوندم معنيش هم ميخوندم اين کار هميشم بود ولي اون موقع ها وقتي اين کارو ميکردم فقط اشک 

ميريختم ولي االن لبخند دارم حاال معني حرف ميالد رو ميفهمم که گفت عشق مثل يه نيمه ي گمشدست آخرش به 

دگيم نور ميگيره خدايا خداجونم کمک کن بتونم با کمک سپهر به زندگي برگردم سراغت مياد بهم گفت يه روز زن
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کمک کن بتونم خدايا تو همه کس مني من ازت کمک ميخوام قرآن رو که خوندم بعد از کلي درد و دل با خدام رفتم 

ود تو آشپزخونه ب سمت سالن که ديدم سپهر و عمو دارن شترنج بازي ميکنن و ميالدم داره نگاشون ميکنه خاله هم

 رفتم باالي سر پسرا يه نگاه به شترنج انداختم و گفتم

 سپهر الفاتحه -من

 واسه چي؟-سپهر

 ميبازي-من

 خواهيم ديد-سپهر

 اگه باختي واسم چکار ميکني؟-من

 چي ميخواي؟ -سپهر يکم فکر کرد و گفت

 فردا چند ساعت من پشت فرمون بشينم-من

 اصال فکرشم نکن-عمو

 بـــــابـــــــا-من

 عمو بزار بشينه در هر حال که من ميبرم -سپهر

 هه پسره ي پرو دوکيلو بده آش به همين خيال باش-عمو

بعد همه با هم زديم زير خنده و من رفتم تو آشپزخونه از ته دل ميخواستم که سپهر ببازه تا فردا من پشت فرمون 

کمک خاله شام رو آماده ميکردم که صداي واي بلند سپهر من و بشينم خوب دوست دارم عاشق رانندگيم داشتم 

 خاله رو به خنده انداخت پريدم تو سالن و گفتم 

 ايــــــول پس باختي-من

 عمرا بزارم فردا به کشتنمون بدي -سپهر با لودگي گفت

 به من  ين خوشگلتو بديماش هفته يه واسه بايد نکني عمل اگه قولش و مرده–من که منتظر چنين حرفي بودم گفتم 

 باشه فردا پشت فرمون بشين ولي به کشتنمون نده -چشماش رو ريز کرد و رو بهم گفت 

 نه اصال -عمو

 بابا بخدا حواسم هست خوبه تو مسافرتاي ديگه شما همش خواب بودين من رانندگي ميکردمااااا-من

من نه نميگفت به جز در مواقع ضروري آخه اون هيچ يه نگاه بهم انداخت و از اجبار گفت باشه عمو هيچ وقت به 

وقت دلش نميخواست دلم بشکنه و يه قطره اشک به چشمام بياد دريغ از اينکه بدونه هر شب اتاقم چه مسجده 

وااااي بابايي خيلي دوست yes-عزاييه با خوشحالي پريدم هوا و دستام رو مشت کردم و با سينم چسبوندم و گفتم

 دارم

 منم-عمو

سپهر که از بچه بازي  من خندش گرفته بود رفت تو آشپزخونه و سفره رو آورد که پهن کنه ميالد از دستش 

 قاپيدش و سفره رو پرت کرد تو صورت منو گفت 

 به تو چه اون بايد بندازه که امشب داره از خوشي ميميره-ميالد

 فره رو گرفت و گفتبا يه حالت غذبناک به ميالد نگاه کردم که خودشو خيس کرد و س

 نه بابا غلط کردم خودم ميندازم-ميالد
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ههه واقعا تو دلم امشب عروسي بود يه لبخند از اونايي که يه قهقه توشون داد ميزنه تحويلش دادم و بقيه هم با 

 صداي بلند خنديدن شام روکه خورديم نشستيم دور هم و و چايي و ميوه رو گذاشتيم و حرف زديم

 و کار هم ميکني؟سپهر ت-خاله

 آره خاله جان تو يه شرکت به عنوان حسابدار اونم فقط واسه تفريح وگرنه رشتم هيچ ربطي بهش نداره-سپهر

 ايشاهلل زود دکترات رو ميگيري راحت ميشي-خاله

 آره چيزي نمونده اين چند ترم ديگه دارم-سپهر

 ووااا تو که اول راهي تازه-خاله

بابا من زود تمومش ميکنم تو چند سال تاخير درسهاي  بيشتري رو برداشتم و تقريبا تموم  نه–سپهر خنديد و گفت 

 شده که يکي از دبيرا بهم گفت اين ترمي که االن ونوس نشسته رو بايد دوباره بشينم 

 واااا ولي ميالد که گفت تو بخاطر مشکالت نتونستي اين مدت رو بخوني-من

وقت نميخواستم کسي بدونه ايشاهلل عمومي رو که گرفتم تو بيمارستان مشغول چرت گفت نه بابا چون اون-سپهر

 ميشم و واسه تخصص ميخونم 

 ايشاهلل-خاله

 ولي تو چطوري حسابداري؟-عمو

 شرکته عمومه يه امتحان ازم گرفت و بعدم واسه اينکه اموراتم بگذره استخدامم کرد-سپهر

ل بودم هم متعجب بعد از کلي فک زدن رفتيم خوابيديم تا فردا صبح تو از اينکه اين چيزا رو ميشنيدم هم خوشحا

جاده اذيت نشيم فردا که رسيديم سپهر ميرفت ديگه هم با هم هم دانشگاهي نبوديم اون بايد واسه عمومش ميخوند 

نم و گرفتم نکو اين يعني اينکه خيلي کم ميشه که با هم ديدار کنيم همين ناراحتم ميکرد سعي کردم به آينده فکر 

خوابيدم صبح با يه انرژي باور نکردني از خواب بيدار شدم و بعد ازنمازم  لباس پوشيد م  وپريدم تو سالن که ديدم 

دارن صبحانه ي سر پايي ميخورن تا تو جاده زياد نايستيم منم تند تندي خوردم و جمع کردم سوار ماشين که 

يه زوري از دستش قاپيدم و نشستم پشت فرمون اونم به اصرار ميالد خواستيم بشيم سپهر سويچ رو بهم نميداد به 

جلو نشست و ميالد هم پشت حرکت که کرديم اول بچه ها کلي گفتن و خنديدن و بعد ماشين رو سکوت گرفت که 

 سپهر اومد ضبط رو روشن کنه که گفتم

 نه توروخدا روشنش نکنيا اشکم در مياد اهنگات بدرد نميخوره -من

 خوب کف کردم حوصلم کپک زد-سپهر

 يه فکري به حال اون آرمان بيچاره بکن آنا رو ميان ميبرن بخدا-من

 خيله خب اصال بزار بهش زنگ بزنم -سپهر

گوشي رو از تو جيبش کشيد بيرون و يه چند بار دستش رو کشيد رو لمس گوشيش و گذاشتش رو گوشش بعد از 

 چند ثانيه 

 سالم چطوري پسر؟-سپهر

 .....-رمانآ

 عجب به سالمتي ايشاهلل هميشه به شادي-سپهر

 ....-آرمان
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زدم به پهلوي سپهر و اشاره کردم بزاره رو بلند گو تا ما هم بفهميم چي ميگه اول مقاومت کرد ولي بعد گذاشت رو 

 بلند گو

مان هم با اکراه قبول نميدونم داداش با مامانينا هم صحبت کردم گفتم يکي هست و طرف دختر خوبيه ما-آرمان

 کرده ببينش داداش دعا کن 

 ايشاهلل ميشه خدا بگم اين نرجس رو چکار کنه که مامانت پيله کرده بهش-سپهر

 نه سپهر من ميدونم اگه آنا رو ببينه و با خلقياتش آشنا بشه يه دل نه صد دل عاشقش ميشه -آرمان

 ايشاهلل-سپهر

 نظر توخوب چه خبر از سوژه ي مورد -آرمان

سپهر هول کرد و گوشي رو از آيفون در آورد اين با من بود؟نگاه توروخدا چطوري درباره ي من حرف ميزنه سوژه 

ي مورد نظر ؟چشمم رو از سپهر گرفتم و  به جاده دوختم کامال مشخص بود که سپهر آرمان رو پيچوند و قطع کرد 

اديم و پياده شديم يه کش و قوس به  بدنم دادم و رفتم بعدم چيزي نگفت عمو ايستاد و ما هم پشت سرشون ايست

 کنارعمو

 واسه چي ايستاديد؟-من

 خستم شد يکيتون بياد اينور رانندگي کنه -عمو

 من که خستم االنم ماشين رو ميدم دست سپهر -من

 من ميام بابا -ميالد

 تنها بزاره ولي از عاقليه زيادش بود که گفتعمو که انگار يه لحظه هول کرد چون نميتونست من و با سپهر تو ماشين 

 خب پس فاطمه تو برو پيش بچه ها من با ميالد کار دارم-عمو

 باشه -خاله

بعد از يکم چرخيدن دور خودمون و يه چايي که زديم بر بدن و رفتيم سوار شديم خاله رو هر کاري کردم نيومد جلو 

جاي  درست نخوابيده اونجا بشينه که القل اگه خوابش برد يه بشينه نشست رو صندلي پشتي و گفت خستشه ديشبم

 راحت باشه کمرش درد نگيره

تو ماشين فقط سکوت بود واقعا اگه ميالد نباشه ما حرف واسه گفتن نداشتيم اگرهم داشتيم با وجود خاله امکان پذير 

 فتدنياي ديگه بود خاله رو به سپهر گنبود يکم از صداي ضبط رو کم کردم البته قبلشم زياد نبود سپهر انگار يه 

 سپهر کسي تو زندگيت نيست؟-خاله

 سپهر که جا خورده بود گفت

 واسه چي ميپرسين؟-

 ميدونم خيلي فضولم هميشه از بچگي بهم ميگفتن ولي واسم جالبه بدونم -خاله

 چرا هست خاله جان-سپهر

 جدا؟ازش بگو-خاله

يه که هميشه ميخواستم هموني که تو اين سه سال تنهايي رو بخاطرش سر کردم فقط اينو ميتونم بگم که همون-سپهر

 تا پيداش بشه

 پس اين سه سال رو با اين افکار سرپا موندي-من
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 صد در صد-سپهر

 معلومه که دختر عاليه خاستگاري که نرفتي نه؟-خاله

 نه خاله جان اونم ايشاهلل ميرم راستش هنوز به عموم هيچي نگفتم-سپهر

 ايشاهلل عزيزم -خاله

 ولي من فکر ميکنم واسه زن گرفتنت زوده بايد بزاري حداقل دوسال ديگه-من

 وااااا نه بنظر من که خيليم خوبه -خاله

سال به باال زن بگيره کوچيکتر که باشه دختره تازه بايد بياد بچه 65بابام خدا بيامرز هميشه ميگفت پسر بايد از -من

 اساس و پايه نداره داري کنه زندگيشون

 سپهر با يه حالت غذبناک بهم نگاه کرد که ترسيدم و ادامه دادم

 البته توروخدا يه وقت اشتباه فکر نکيا من نميگم تو بچه اي من فقط حرف بابام رو شرح دادم-من

 ميدونم-سپهر

يره شدم بعد از حدودا نيم يه نفس آسوده کشيدم و سرم رو تکيه دادم به صندلي و به طبيعت زيباي خدا دادي خ

ساعت متوجه سکوت عذاب آور ماشين شدم سرم رو برگردوندم ديدم خاله خوابيده اونم چه خوابي!!!رو کردم به 

سپهر غرق فکر بود دستم رو گذاشتم رو دست آزادش که رو پاش بود و با لبخند بهش نگاه کردم از تو فکر اومد 

ينه به مامان کرد که خيالش راحت شد و دستش رو از زير دستم در آورد و بيرون جا خورده بود يه نگاه از تو آي

گذاشت رو دستم و آروم با انگشت شصتش نوازشش کرد و چشماش رو به جاده دوخت چيزي نميگفتيم و 

 ميدونستم بخاطر اينکه مبادا مامان بيدار بشه ولي اون سکوت هم زيبا بود 

 ونوس؟-سپهر

 جانم؟-من

 امروز ديدنت سخت ميشه اونوقت من چکار کنم؟بعد از -سپهر

 کافه -من

 به اونم فکر کردم اما سروش واست دردسر ميشه -سپهر

 مشکلي نيست يه ساله دارم باهاش سروکله ميزنم مهم نيست-من

 خيله خب-سپهر

 خب ميالد اينجا به کارمون مياد

 آره بزار حداقل يه جا بدرد بخوره-من

 يز خنديدم بعدم دوتامون ريز ر

ديگه رسيده بوديم که خاله هم بيدار شد سپهر مارو رسوند و خودش بعد از کلي تشکر رفت  يه هفته ميگذره و 

سالش بود  31دايينا اومدن اينجا نريمان گير  داده بود به ميالد که براش درباره ي انگليسش بگه خوب نريمان هم 

داشت تا دايينا اينجان همه چيزو با مامانش در ميون بزاره تو اتاقم رو عادي بود که اين چيزا رو بپرسه ميالد تصميم 

تخت نشسته بودم نسيم هم زير پاي من رو زمين نشسته بود و دوتامون سرمون تو گوشييامون بود داشتم به سپهر 

 پيام ميدادم و داشت واسم از دلتنگيش ميگفت که با يکي از پياماش من بلند زدم زير خنده

 مرگته به چي اينجوري ميخندي؟ چه-نسيم
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 نسيم؟-من

 ها؟-نسيم

 يه چيزي از وقتي اومدي ميخوام بهت بگم اجازش صادر نشده ولي االن ديگه مهم نيست ميخوام بگم-من

 صورتش شبيه عالمت سوال شدو با کنجکاوي گفت

 چي؟ياال بگوچي؟-نسيم

 باشه بابا خب ...سپهر رو يادته؟-من

 خب؟-نسيم

 ب چيزه ازش خوشم اومده خوش اومدن که نه فوش نديا خوب؟عاشقش شدمخو-سپهر

 نسيم با دهن باز بهم نگاه کرد و گفت 

 آخه چطوري؟-نسيم

 نميدونم کم کم جذبش شدم تا شمال که بوديم تو يه غروب خيلي قشنگ يه اعتراف خيلي قشنگ هم گرفتم-من

 نسيم چند لحظه تو شک بود بعد با هيجان گفت

 خب؟قشنگ از سير تا پيازش رو تعريف کن -نسيم

 بعد همه چيزو با جزئيات واسش تعريف کردم بعالوه ي رفتنم به خونه و منهاي داستان ميالد

 بعد اون با يه نگاه تحسين آميز بغلم کرد و گفت 

 وااااي ونوس خوش بحالت-نسيم

 واسه چي؟-من

 متعجب رو بهش گفتمکاشکي ميالد هم منو دوست داشت با يه نگاه -نسيم

 دوسش داري؟-من

 نسيم به نشونه ي مثبت سرش رو باال و پايين کرد و با خجالت گفت 

 نيست خودم دست بخدا جون ونوس ببخشيد البته–نسيم 

 چي؟چيو ببخشم؟واااااي نسيم من خيلي واست خوشحالم عزيزم اين عاليه-من

 يعني تو ناراحت نشدي؟-نسيم

 شحال شدماصال خيلي هم خو-من

 منم خوشحالم که بهت گفتم خب سپهر مياد خاستگاريت؟-نسيم

 دربارش صحبت نکرديم فردا با ميالد ميخوايم بريم کافه همو ببينيم تو هم بيا-من

 معلومه که ميام-نسيم

د بود ا ميالشب رو با خيال راحت خوابيدم از وقتي از شمال اومده بوديم هيچ شبي روگريه نکرده بودانگار واقعا حق ب

صبح که بيدار شدم رفتم دوش گرفتم و اومدم يه جين پاچه گشاد سفيد و يه مانتوي فيروزه اي که آستينش تا زير 

آرنجم بود  و يه شال سفيد پوشيدم و کيف دستي کوچيک سفيدم رو هم برداشتم با يه کفش سفيد بند بندي جير 

م ه بود و ميالد تو ماشين نشسته بود رفتم رو صندلي جلو نشستپوشيدم که پاشنش بلند ولي راحت بود نسيم هم آماد

وقتي رسيديم همه با هم پياده شديم و رفتيم تو کافه که ديدم آرمان هم هست قيافش خيلي در هم بود رفتيم طرف 
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ه بميز سپهر بلند شد اول يه نگاه بهمون انداخت و بعد رو من ايست کرد و بدون هيچ حرفي منو بغل کرد و محکم 

 خودش فشرد که دل و رودم پيچيد بعدم منو از خودش جدا کرد يه مشت زدم به بازوش

 بي شعور مگه بهت نگفتم حق نداري از اين کارا بکني؟-من

 اخماش رفت تو هم جدي شد 

 بشينين-سپهر

 همه نشستيم سروش تا منو ديد اومد طرف ميز و با يه چهره ي عصباني سالم کرد

 يل داريد؟سالم  چي م-سروش

 پسر تو تعطيالت نداري؟-ميالد

 تعطيالتم تموم شده-سروش

 سفارشامون رو که گرفت رفت

 باورم نميشه که ما اومديدم اين دوتا مرغ عشق همديگه رو ببينن و بريم -نسيم

 بعدم به من و سپهر اشاره کرد بي توجه به نسيم رو به آرمان گفتم 

 اتفاقي افتاده؟-من

 ا خبر نداري؟از آن-آرمان

 باورم نميشد که آرمان بخاطر آنا انقدر داغون شده 

 شيرازه-من

 آرمان يه لبخند زد و گفت پس بهش خوش ميگذره

 واسه چي انقدر خودتو داغون ميکني خب برو خاستگاريش-من

 به همين آسوني ها هم نيست خواهر من مادرم گير داده به دختر عموم ميگه بايد بگيريش -آرمان

 درست ميشه-من

 اميدوارم-آرمان

 بعد ميالد دست آرمان رو گرفت و بلندش کرد و رو به نسيم گفت

 بيا نسيم-ميالد

 نسيم اومد سر کشي کنه که خودش موضوع رو گرفت و دنبال پسرا رفت ومن موندم وسپهر

 سالگي بيام خاستگاريت؟تا اونموقع که من ميميرم 65پس ميگي بايد -سپهر

 نکنه هيچيت نيستخدا -من

 سالم خوب چي ميگي؟فقط يه سال بايد صبر کنم 64خيله خب باشه ماه ديگه تولدمه ميشه  -سپهر

 خب خوبه ديگه يه سال بصبر تموم ميشه -من

 بصبرم؟-سپهر

بعدم دو تامون زديم زير خنده و با انگشت اشارش يه ضربه به نوک بينيم زد و دستام رو محکم تو دستاش گرفت 

شحال بودم که خدا سپهر رو بهم داده خدايا شکرت ازم نگيرش  به چشماي عسليش خيره شدم و بعد از يه هفته خو

 دوباره آرامشي وجودم رو پر کرد آرامشي که تو اين مدت شده بود مثل بنزيني که بهم انرژي واسه حرکت ميداد 

 ونوس؟-سپهر
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 جانم؟-من

 چيز و هيچ کس جز تو فکر کنم ولي خيلي واسه آرمان نگرانم دلم نميخواد تو اين لحظه به هيچ -سپهر

 ميدونم منم همينطور-من

آرمان پسري نيست که ناراحتيش رو نشون بده و هميشه اونا رو يه گوشه درونش مخفي ميکنه ولي االن دلش -سپهر

 پر شده و کار از يه گوشه گذشته ميترسم ونوس داره خرد ميشه

چي زودتر دست به کار بشم فقط وايسا تعطيالت تمام بشه بعدم تو بهش کمک کن تا با حق باتوئه بايد هر -من

 خانوادش کنار بياد

 باشه ازت ممنونم ونوس اگه...-سپهر

 جفت پا پريدم وسط حرفش 

 خفه شو بابا من و تو نداره که -من

 فدات -سپهر

که بريم اونم بعد از چند لحظه از جاش بلند شد و بعد از کلي حرف زدن که بيشترشم کل کل بود به ميالد اس دادم 

 اومد طرفمون 

 بريم ؟-ميالد

 آره -من

 ميالد تو کي ميخواي بهش بگي؟-سپهر

 نميدونم سپهر ميترسم داداش اگه ردم کنه تمومم -ميالد

 نه نترس ايني که من ميبينم عمرا تو رو رد کنه-سپهر

که چون خارج درس خوندم و مايه دارم زنم بشه اون چشمش دنبال اين چي ميگي؟نسيم از اون دخترا نيست -ميالد

 چيزا نيست تازشم از بچگي با من کل کل داشت کال از من خوشش نمياد

 خوب ديگه زر مفت نزنين اآلن مياداااا بيا بريم ميالدي-من

 بريم خوب کاري نداري داداش؟-ميالد

 نه به سالمت -سپهر

بيرون لحظه ي آخر که خواستيم سوار ماشينامون بشيم سپهر اومد طرفم و يه بوسه به دست همه با هم از کافه زديم 

 راستم زد 

 شرمنده خانومم نميتونم بزارم همينجوري بري -سپهر

يه لبخند با محبت بهش زدم و پشت فرمون نشستم و بعد از يه خداحافظي ديگه رفتيم سپهر خيلي تغيير کرده بود 

جلوي من نداشت و من از اين موضوع خيلي خوشحال بودم به محض اينکه رسيديم خونه رفتم تو اون غرور رو ديگه 

اتاقم و يه بلوز صورتي کثيف و يه ساپورت سفيد پوشيدم موهام هم باز دورم رها کردم و رفتم نشستم تو سالن پشت 

اي خنده ي من و نريمان ميرفت هوا تلوزيون کاله قرمزي گذاشته بود هر چند دقيقه يه بار از کاراي اقوام دور صد

نسيم هم اومد پايين و کنار ما نشست دايي اينا و خاله اينا رفته بودن به قول خودشون دوشنبه بازار نسيم يه نگاه به 

 من و نريمان انداخت و با يه حالت مسخره به نشونه ي تاسف سرش رو تکون داد  

 يمان يه چيزي مامان بزرگ از تو ديگه انتظار نداشتم نر اين حاال مگه اين بچه سرتون بر خاک–نسيم 
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 خفه بابا پيرمرد هشتاد ساله ميشينه همسايه ي دور نگاه ميکنه بعد به ما که رسيد ميشه اخ -من

  شي تسليم نفعته به نسيم –ميالد 

 خاک بر سر زن زليلت -نسيم

اس بود دستاشو مشت کرد و با عصبانيت از قشنگ عصبانيت رو تو چهره ي ميالد ديدم هميشه رو اين کلمه حس

 سالن خارج شد اييييي بسوزه پدر عاشقي حقم داشت بدبخت منم مطمئنم اگر به سپهر بگم زن زليل عصباني ميشه  

 ؟ اين شد چش–نسيم 

 خب تو نميدوني رو اين کلمه حساسه واسه چي پا رو دمش ميزاري؟-من

 باشه اين هفت  سال پيش رو چي حساس بوده !!!خب من يادم نبود من از کجا يادم -نسيم

 ميبخشتت کن التماسش برو نشده چيزي که حاال بابا خب –نريمان 

 عمرا !! تا صد سال سياه اين کار رو نميکنم همينم مونده -نسيم

 آره ارواع عمه فاطمت نميري يکم که گذشت نسيم خودش پريد تو اتاق ميالد که دم در خشکش زد خندم گرفته

بود ميالد داشت خواب هفت پادشاه رو ميديد نسيم در حالي که از گوشاش آتيش سوت ميکشيد از اتاق زد بيرون و 

پريد تو اتاق من من و نريمان پوکيده بوديم از خنده ميالد با يه لبخند شسطنت آميز از اتاق اومد بيرون و رفت تو 

فتمو گوششو از  در جدا کردم آخي بيچاره ميالد بعد از هفت اتاق روبرويي که اتاق من باشه منم دست نريمان رو گر

سال انگليس زندگي کردن بايد بياد ناز نسيمو بکشه اما خداوکيلي ناز کشيدن هم خوب بلده فداش بشم داداش گلم 

 هههه راست راستي شد داداشماااا الکي الکي گوشيو برداشتم و زنگ زدم به آنا 

 سالم عشق من -آنا

 فسم چطوري؟سالم ن-من

 خوبم خيلي خوبم واااي ونوس نميدوني چي شد؟-آنا

 چي شد؟-من

 مامان رضا من و از بابام خاستگاري کرده قراره آخر هفته بيان -آنا

 سنکوپ کردم ميخواستم همين االن آنا رو خفه کنم

 پس آرمان چي؟-من

 ضا رو دوست داشتم آرمان؟چي ميگي تو ونوس آرمان که منو نميخواد منم از بچگي ر-آنا

 سريع بهش تبريک گفتم و قطع کردم زنگ زدم به سپهر

 جانم؟-سپهر

 واااااااي سپهر بدبخت شديم-من

 سپهر با نگراني که تو صداش موج ميزد پرسيد

 چي شده؟-سپهر

 واسه آنا خاستگار اومده اونم ميخواد قبول کنه -من

فکر کردم اتفاقي واست افتاده نصف جون شدم ديگه منو اينجوري  واااااااي ونوس تو که منو نصف جون کردي-سپهر

 نترسون

 چشم حاال چه کار کنيم؟-من
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مامان آرمان قبول کرده آنا رو ببينه ببينم چي ميشه آرمان فردا ميخواد بره کافه قرار بود من به تو زنگ بزنم -سپهر

 تو هم آنا رو بياري

 م ددرباشه ميايم ميالد و نسيم هم ميفرست-من

 باريکال خوشم اومد اين شد يه حرف حسابي-سپهر

 فدات بوس باي-من

 قربونت خدافظ در ضمن فارسي را پاس بداريم باي نه خداحافظ-سپهر

 چشم-من

 آفرين-سپهر

 برو برو پرو بازي در نيار-من

 يه ديقه ي ديگه حرف بزنيم کارمون به دعوا ميکشه -سپهر

 باشه برو بچه پرو -من

 ن رو که قطع کردم رفتم طرف اتاق ميالد و در رو باز کردم تلف

 هووووووو دختر چرا ياد نميگيري در بزني؟-ميالد

 همينه که هست  -من

 چه کار داري بگو کار دارم -ميالد

 خيلي پرويي بخدا -من

 هه هه ديگ به ديگ ميگه روت سياه -ميالد

 قريبا ازم بعيد بود گفتم واسش زبون در آوردم و با يه حالت بامزه که ت

 ميخوام فردا با سپهر برم بيرون... تنها-من

 نميتونم اين اجازه رو بهت بدم اگه مامانينا بفهمن خيلي بد ميشه -ميالد

اينش ديگه به خودم مربوطه تو هم بهتره هر چه زودتر يه قدم واسه رسيدن به نسيم جلو بزاري هر لحظه  -من

 کي ديگه بدهممکن جواب مثبت رو به ي

 رنگ از رخ ميالد پريد و با تعجب و يه جورايي ميشه گفت وحشت بهم نگاه انداخت

 چيه خو؟مگه دروغ ميگم -من

 ونوس اذيتم نکن  دور نسيم خبريه؟ -ميالد

 نه نترس هنوز هيچ خبري نيست ولي بايد زودتر دست به کار بشي -من

 رو بهم با ناراحتي گفت ميالد يه نفس که نشونه ي راحتيش بود کشيد و

ميدونم ....تو هم فردا هر جا دوست داري برو کاري به کارت ندارم ولي مواظب باش کسي نفهمه بعدم جايي -ميالد

 که نميدوني کجاس نرو با اينکه به سپهر مثل چشمام اعتماد دارم ولي اونم يه مرده

زي رو درباره ي سپهر بهم بگه با يه بشکن ميالد به با بهت بهش خيره شده بودم باورم نميشد بخواد يه همچين چي

 خودم اومدم 

 ها؟....ها ..چيه؟-من

 بابا سه ساعته دارم صدات ميزنم کجايي؟-ميالد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

7 0  

 

 هيچي همينجام  راستي به نسيم چي گفتي؟-من

 هييييي خواهر... دست رو دلم نزار که خونه-ميالد

 واااااا چرا مگه چي شد؟-من

 ند مستطيلي که دندوناش کامال مشخص ميشد بهم نگاه کرد و گفتميالد با يه لبخ

هيچي گفتم مهم نيست و چهار تا لبخند محبت آميز تحويل هم داديم و يه شب بخير بعدم جيش بدون بوس  -ميالد

 و الال 

 وا مگه من مردم که بدون بوس بخوابي؟-من

 رو لپش رفتم طرفش و دو طرف صورتش رو گرفتم و يه ماچ گنده زدم 

 شب بخير  -من

 شب بخير کوچولو -ميالد

 با آنا وارد کافه شديم يه چشم چرخوندم  که سپهر رو ديدم 

 آنا نگاه اون آرمان نيست؟  -من

  سپهره اونم خودشه آره –انا 

 اومدم برم طرفشون که آنا محکم دستمو گرفت

 حوصله ندارم... بيا تا نديدنمون بريمبيخيال ونوس بزار يه روز ديگه عشقتو ببين من اصال  -آنا

 آنا مسخره بازي در نيار بيا بريم -من

آنا کالفه و با اجبار قدم برداشت به ميز که رسيديم بلند سالم کردم که هر دو بلند شدن و مادر آرمان هنوز نشسته 

 بود آنا هم به آرومي سالم کرد

 چه تصادفي خوشحالم که ميبينمتون-سپهر

 مينطور منم ه -من

 رو به مادر ارمان که واسمون قيافه گرفته بود دست دراز کردم و رو به آرمان گفتم معرفي نميکنيد ارمان جان؟

 مادر آرمان که انگار از لحن من جا خورده بود گفت

 شما؟ و هستم آرمان مادر من–مامان ارمان 

مت بزرگ شدم ميالدم که نصف عمرش رو خارج از لحن خشک و بي روحش حالم بهم خورد و بخدا منم تو ناز و نع

 درس خونده ولي نه من انقدر کالس ميزارم نه ميالد يه کلمه ي انگليسي بلغور ميکنه با خوشرويي رو بهش گفتم 

 من ونوس هستم ايشون هم دوستم هستن آنا -من

 سپهر تعارف کرد بشينيم بعد از اينکه نشستيم مامانش با همون لحن چندش آور گفت

 شدين؟ آشنا هم با چطوري و –مامان آرمان 

 هم دانشگاهي هستيم ايندفعه رو به انا کرد -من

 شما هم؟-مامان آرمان

 ب.. بله خانوم-آنا

 خب ما تازه اومديم شما هم که به نظر تازه رسيدين پس چرا يه چيزي سفارش نميدين؟ -سپهر
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ي کردم يکم از وقار  متانتم رو کنار بزارم و به رفتاري که هميشه بعدم منو رو رو به ما کشيد منو رو باز کردم و سع

ازش بدم ميومد يه سرکي بکشم تا مامان آرمان با ديدن اين اخالق زننده پي به خانوم بودن آنا ببره هييييي از خود 

 گذشتگي رو حال ميکني؟

 هر چي تو بخوري عزيزم منم همونو ميخورم -من

 ا خورده بود  ابرو هاش در هم گره خورد ولي زود از هم بازشون کرد و لبخند زدسپهر که از اين لحن من ج

 خب شما چي؟ -سپهر

همه سفارششون رو دادن و سپهر پيش خدمت رو صدا زد متعجب بودم از اينکه اونروز سروش رو نديدم  سفارشا رو 

 ه با حالت تعجب رو به سپهر  گفتداد و رو به جمع کردمامان ارمان که حاال ديگه فهميده بودم اسمش نرگس

 سپهر بين شما دو نفر چيزي هست؟-مامان آرمان

 خب ... خب چيزه... بله راستش اگه خدا بخواد هر وقت خانوم امر کنن واسه خاستگاري ميريم -سپهر

 مامان آرمان اخماشو در هم کشيد و ابروهاش همديگه رو بغل کردن رو به آنا کرد و گفت 

 نا جان يکم از خودت بگو دوست دارم بدونم پسرم با چه جور ادمايي در رفت و آمده خوب آ-نرگس

 آنا با تعجب به مامان آرمان که به سرعت لحنش رو تغيير داده بود نگاه کرد 

 راستش من و اقاي محمدي با هم رفت امدي نداريم -آنا

 عجب چون من فکر کردم با هم دوست صميمي هستين-نرگس

 ه مامان جان  اينطور نيست ن -آرمان

بعد از کلي بگو و يخ بزن از خشکي جمع از کافه زديم بيرون آرمان و مادرش سوار ماشين شدن و رفتن و آنا هم تو 

 ماشين منتظر من بود 

 امشب شام خونتون دعوتم ميدونستي؟-سپهر

 با يه لحن با مزه و شيطون رو بهش گفتم 

 نه کي دعوتت کرده؟ -من

 عمو داريوش -سپهر

 عمو؟ -من

 آره  -سپهر

 عجب خيله خب وقت ندارم بايد برم کاري نداري؟  -من

 باش خودت مواظب سالمت به نه–سپهر 

 چشم خدافظ -من

سوار ماشين شدم و اول آنا رو رسوندم خونه تو راه کلي نق نق کرد که واااي  و وااااااااي جلوي مامان ارمان اينطور 

م به زور پيادش کردم و با لنج اويزون رفت تو خونه ... روبروي آينه ايستادم و خودم و يه چکاب بودم اونطور بود

کامل کردم يه دامن بلند مشکي و شيک  که زيرش طرح ورساچ بود با يه بلوز استين بلند قهوه اي که اونم رو 

لي خيلي قشنگ از اتاق زدم استينش و پايينش طرح ورساچ بود با يه شال مشکي طرح ورساچ کامال يک دست و

بيرون سپهر اومده بود يه سالم آروم بهش کردم و رفتم تو اشپزخونه چايي ها رو ريختم تو استکان و رفتم بيرون به 

همه تعارف کردم و نشستم رو صندلي  که بين صندلي  ميالد و سپهربود نسيم هم کنار ميالد رو يه مبل دونفره 
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شده بود  البته واسه ميالد که هميشه عادي بود بعد از اينکه کلي تعارف کردن و نشسته بود ديگه براشون عادي 

خورديم و خنديديم عمو و بلند شد و رفت تو اتاقش نميدونم چرا ولي بعد از چند ديقه خاله هم رفت وقتي اونا رفتن 

کي نوشته بود با يه جين مش همه زديم زير خنده تازه نگام افتاد به سپهر يه پيراهن سفيد که روش با خط خوش شعر

جذب موهاي قهوه ايشم که مثل هميشه عالي و ساده عاشق همينش بودم يه مرد ساده و بي ريا همه پيشنهاد دادن 

بريم تو اتاق من رفتيم نشستيم نسيم و ميالد داشتن با هم سر رشته ي تحصيلي نسيم  جر و بحث ميکردن که نسيم 

د رفت بيرون ميالد  با کالفگي دنبالش رفت حاال فقط من و سپهر تو اتاق وسطش لوس بازيش گل کرد و قهر کر

 بوديم

خوشمل خانوم خوشمل تر شدي تو ميخواي منو بکشي؟ونوس بخدا طاقت نميارم و ميرم خونه ي عمومينا  -سپهر

 ورشون ميدارم ميارم اونموقع تو  توي آمپاس قرار ميگيريااااااااااا

  اينکارا جرات ميخواد -من

بهم نزديک شد و دستش و گذاشت رو دستم و منو اروم  کشيد تو بغلش گرماي تنش داشت ديونم ميکرد تو بغلش 

احساس ارامش داشتم درست همون امنيتي رو بهم ميداد که تو شمال هم بهم داده بود به خودم جرات دادم و منم 

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم

 خيلي دوستت دارم -سپهر

 دوستت دارم منم -من

 نميزاري تنهام وقت هيچ بده قول ونوس–منو از اغوشش بيرون کشيد و زل زد تو چشمام 

 اگه تنهام نزاري قول ميدم هرگز اينکارو نميکنم -من

 اشب مطمئن پشتتم کوه يه مثل هميشه نميزارم تنهات وقت هيچ من–يه لبخند پر محبت به صورتم پاشيد 

 مطمئنم -من

گرفتيم داشت واسم تعريف ميکرد که مامان ارمان از انا خوشش اومده ولي هنوزم دست بردار نيست و  از هم فاصله

 گير داده به اون نرجس که ميالد دست تو دست نسيم اومدن داخل با بهت بهشون نگاه کردم 

 چيه خو؟به زور اوردمش نگاه چطوري تقال ميکنه؟-ميالد

عصبانيت سرخ شده بود زدم زير خنده و همراه با من سپهر و ميالد هم خنديدن و  يه نگاه به نسيم انداختم که از زور

نسيم هم کم کم صداي خندش بلند شد داشتيم ميخنديدم که صداي خاله  که مارو واسه شام صدا ميکرد بلند شد در 

يدم يه شده بود رو د حين شام خوردن متوجه سنگيني يه نگاه شدم سرم رو بلند کردم و سپهر که با لبخند بهم خيره

چشم غره بهش رفتم که به خودش اومد و نگاهش رو ازم گرفت و مشغول خوردن شدبعد از شام يکم پيش خاله اينا 

 نشستيم و دوباره رفتيم تو اتاق اما ايندفعه اتاق ميالد

 ونوس واسه چي جلوي مامان ارمان اونطوري رفتار ميکردي؟-سپهر

 ش انداختمبا بيخيالي يه نگاه گذرا به

 چون ميخواستم آنا جلوش يه دختر خيلي خوب به حساب بياد -من

 انگار که خيلي عصباني شده بود 

 يعني بايد خودت رو اينطوري نشون ميدادي؟کارت اصال درست نبود -سپهر

 اومدم حرف بزنم که با حالت تمسخر  گفت
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 ده ونوس فقط خودت باش نه نه نميخواد بگي از خود گذشتگي و از اين حرفا بو -سپهر

 خب بابا حاال مگه چي شده؟ در ضمن تو حق نداري با من اينطوري حرف بزنيا اينو تو گوشت فرو کن -من

سپهر که معلوم بود عصبانيه روش رو ازم گرفت و از جا بلند شد و رفت تو سالن با يه تشکر خيلي گرم از همه به جز 

ي اينطوري کرد؟اصال به درک خودش بر ميگرده!!  ظرفاي شام رو شستم و من رفت خونه هنوز تو بهت بودم واسه چ

رفتم خوابيدم البته نا گفته نماند انقدر فکر کردم که تا ساعت سه نصفه شب خوابم نبرد خيلي از دست رفتارهاي بي 

م آنا گفته دمنطق سپهر عصبي بودم واسه همين تصميم گرفتم به اين راحتيا نبخشمش  جلوي در دانشگاه پياده ش

بود امروز خودش مياد وارد دانشگاه شدم و مستقيم رفتم سر کالس هنوز دانشجوهاي زيادي نيومده بودن جزوه هام 

رو از تو کالستورم در آوردم و سرم رو کردم توشون تا يه نگاه ديگه بهشون بکنم که حضور يکي رو کنارم حس 

درسته که سپهرديگه با ما هم کالسي نيست ولي آرمان که کردم سرم رو برگردوندم ديدم آرمان کنارم نشسته 

 هست

 چرا اينجا نشستي؟ -من

 اول که سالم دوم هم ميخوام تا آنا  نيومده ازت تشکر کنم -آرمان

 ببخشيد سالم ...تشکر بابت چي؟-من

ا رو در نياورده بودينعمرا اگه تو نبودي نميدونستم چطوري کاري کنم که مامانم آنا رو ببينه و اگر اون ادا ه -آرمان

 راضي ميشد که آنا دختر خيلي خوبيه واقعا ازتون ممنونم ونوس خانوم

خواهش ميکنم وظيفم بود در ضمن اگر من اونکارو هم نميکردم بازم مادرت متوجه وقار و خانومي انا ميشد ولي  -من

 نتخاب کرده!خوب اونطوري وقتي يه بد کنار يه خوب ديد متوجه شد که پسرش کي رو ا

بعد از صحبتام با آرمان بلند شد و رفت نشست جاي هميشگيش و آنا هم اومد  بعد از اين که آقاي باقري کلي فک 

زد به يه خسته نباشيد کفايت کرد و رفت بيرون که همه يه نفس راحت کشيديم  از کالس زدم بيرون و سوار ماشينم 

قم بيرون نيومدم در واقع اصال حوصله ي هيچي رو نداشتم شب متوجه شدم و رفتم سمت خونه اونروز رو کال از اتا

 قارو قور شکمم شدم و از اتاق رفتم بيرون

 کجا بودي دختر گرسنه شدي که اومدي بيرون؟-خاله

 مامان حال ندارم تورو خدا گير نده -من

 عمو آروم طوري که من نشنوم ولي شنيدم گفت

 ا ناراحتهبزار بره غذاش رو بخوره حتم-عمو

اشک تو چشمام جمع شد خيلي وقت بود که واسه پدر و مادرم اشک نريخته بودم خوشي زده بود زير دلم ... 

همونطور که غذا ميخوردم آروم اشک ميريختم هنوز چند قاشق بيشتر نخورده بودم که حالت تهوع بهم دست داد و 

 ديل شده بود خاله و عمو محکم به در ميزدن غذارو پس زدم و دويدم تو اتاقم اشکام ديگه به هق هق تب

 من حالم خوبه فقط لطفا تنهام بزارين  -من

ديگه کسي به در نزد خدايا من واسه چي اينطوري شدم؟ يعني همه ي اينا بخاطر سپهره؟ نه مطمئنم نيست خيلي 

ي يه و آشپزخونه و با بي رقبتدلتنگ مامانم بودم همونجا رو زمين  خوابم برد صبح از شدت ضعف بيدار شدم رفتم ت

تخم مرغ  خوردم و يه مانتو و شلوار مشکي و شال کهربايي پوشيدم و سوار ماشين شدم رفتم خاکستون با آب و 

 گالب رو قبر مامان و بابا رو شستم و نشستم به درد و دل 
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کي آشنا تنگ شده بود مامان با يمامان جونم بابايي خيلي وقته نيومدم ببينمتون نه؟ ببخشيد دلم واستون خيلي  -من

شدم ...هه... اسمش سپهره پسر خيلي خوبيه عمو هم تاييدش ميکنه بابا جون کاش بوديد و شما هم تاييدش 

 ميکرديد اگه بوديد و نديده بوديدش ميگفتيد حرف عمو واستون سنده هييييييي 

بودم فردا تولد سپهر بود و من هنوز باهاش انقدر حرف زدم و درد و دل کردم که دهنم کف کرد حسابي خالي شده 

قهر بودم ولي اگه تا فردا آشتي نکرديم اشکال نداره اينبار رو چون تولدشه خودم کوتاه ميام ميخوام واسش تو خونه 

ي پدريم که واسم تو تهران به ارث رسيده با بچه ها  يه تولد خوب بگيرم بعد از اينکه همه چيزو با ميالد و آرمان و 

ا هماهنگ کردم رفتم خونه يه لباس مناسب پوشيدمو و کيفمو برداشتم رفتم که وسايل رو بخرم و برم خونه ي آن

خودم تا وسايل و بچينم قرار بود آرمان سپهر رو بياره منم چون دلم ميخواست خودم همه ي کارا رو بکنم نذاشتم 

خيلي تميز و شيک بود که هر از چند گاهي يه سر کسي بياد کمکم رفتم خونه اون خونه تو يه ساختمون ده طبقه ي 

بهش ميزدم يا با دوستام ميرفتيم اونجا و خوش ميگذرونديم خوراکي هاي خشک  رو چيدم تو کابينتا و بقيه رو 

ريختم تو يخچال و شروع کردم به بادکنک باد کردن انقدر باد کردم که ديگه نفسم باال نميومد دورم پر بادکنک 

بود خيليييييي ناز بودن دلم ميخواست توشون بخوابم تو بادکنکا دراز کشيدم نفهميدم کي چشمام  هاي رنگ رنگي

گرم شد و خوابم برد وقتي بيدار شدم ساعت شيش عصر بود سريع صورتمو آب زدم و رفتم تو آشپزخونه چون 

درست کردم و شيريني ها رو ميخواستم فردا شب سنگ تموم بزارم کارايي که کوچيک بودن و انجام دادم ساالد رو 

تو شيريني خوري چيدم اومدم ژله درست کنم که به ذهنم رسيد توش ميوه بريزم ولي خوب دلم ميخواست توت 

باشه يادم افتاد پشت آپارتمان يه جا هست که ميوه هاي يخ زده ميفروشه چند وقته پيش تو ميوه هاش توت سياه 

ن زدم بيرون تصميم گرفتم از تو پارک برم که ميونبر زده باشم پارک سبز هم ديده بودم سريع پوشيدم و از آپارتما

و خيلي نازي بود تا حاال نيومده بودم توش پر از گالي صورتي ناز ولي چون عجله داشتم موندن رو جايز ندونستم 

که از تازگي  مسريع رفتم به اون مغازه ولي گفت توت قرمزش تموم شده واسه همين يه بسته توت فرنگي تازه گرفت

برق ميزد حساب کردم و رفتم سمت خونه وارد اپارتمان شدم داشتم کليد و تو در ميچرخوندم که صداي خنده ي 

بلند يه دختر توجهم رو جلب کرد برگشتم نگاه کردم ولي چيزي که ميديدم رو باور نميکردم ....اون لحظه دنيا رو 

يه لحظه خاکستر شدم عشق من کسي که باهاش زندگيم متحول  سرم خراب شد به معناي واقعي سوختم و تو همون

شده بود دست تو دست يه دختر داشت از يکي از خونه ها بيرون ميومد اين واقعا سپهر من بود؟اين نفس من 

 بود؟اين همون کسي بود که امروز من بخاطر شاديش  خودمو به در و ديوار زدم؟

 س...سپهر تو..؟-من

 هم نگاه ميکرديم دهن باز کرد هر دو بهت زدم به 

 ونوس تو اينجا چه کار ميکني؟ -سپهر

 با بهت بهش نگاه ميکردم به لکنت افتاده بودم و مثل ديوونه ها به با بغض و چشاي اشکي به دستش اشاره کردم 

 تو........تو ........ -من

 دستش و به سرعت از دست دختره کشيد بيرون 

 ....... واست توضيح ميدم -سپهر

 اينجا چه خبره؟سپهر عجقم اين خانوم کيه؟ -دختره

 با نفرت و بهت به دختره نگاه کردم و با لکنت گفتم
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 ؟؟؟؟؟...من....من–من 

 ونوس بخدا واست توضيح ميدم ...اين چيزه يعني اين خانوم....-سپهر

 با فرياد رو به سپهر گفتم

 هم ميخورهدهنتو ببند ...دهنت و ببند حالم ازت ب-من

بعدم با عصابانيت از آپارتمان زدم بيرون  و به فرياد هاي سپهر که داشت صدام ميزد و دنبالم ميومد گوش نکردم 

حاال ديگه اشکام رو گونم سرازير شده بود و نميتونستم جلوشونو بگيرم هيچ چيزو باور نميکردم انقدر سريع سوار 

ت بهم برسه آخه چطوري؟چطوري ميشه سپهري که من ميشناختم اين ماشينم شدمو تخته گاز رفتم که سپهر نتونس

باشه؟ يه آدم فاسد يه پست يه رزل عشق من لعنت به تو لعنت به ميالد لعنت به همتون از همتون متنفرم آخه 

چطوري؟من؟چطوري تونستم اشتباه به اين بزرگي بکنم؟خدايا.....خدايا شکستم خدايا خورد شدم خدايا روحم رفت 

شب بود باورم نميشد اينهمه چرخيدم تو تمام اين مدت داشتم اشک  30ااااااااااااااااااااااا به ساعت نگاه کردم خد

ميريختم ولي هنوز بغض دارم انگار که يه چيزي رو دلم نشسته و قسط بلند شدن هم نداره دور زدم سمت خونه 

حوصله ي خودمم نداشتم چه برسه به ديگران قبل از  کليدو تو در چرخوندم خاله با قيافه ي هراسون اومد به طرفم

 اينکه چيزي بپرسه دستمو باال آوردمو نذاشتم حرفي بزنه 

مامان خواهش ميکنم ببخشيد دير کردم حالم خوب نيست همه چيزو واستون توضيح ميدم ولي نه االن خواهش -من

 ميکنم االن حالم خوب نيست 

هم و تند تند گفتم دويدم سمت اتاقم اومدم درو ببندم که ديدم بسته نميشه بعد از اينکه اون حرفا رو پشت سر 

ميالد پاشو الي در گذاشته بود در به زور هول داد و اومد داخل به چشماي من که به خون نشسته بود خيره شد با 

ر به رتمو به زودستاش صورتم و قاب گرفت و با بهت و نگراني به چشام خيره شد رومو ازش برگردوندم دوباره صو

 طرف خودش کشيد و با صداي تحليل رفته اي گفت

 ونوس...ونوس چي شده؟-ميالد

اونموقع فقط نياز داشتم با يکي حرف بزنم برام مهم نبود رابطه ي ميالد و سپهر شکراب بشه خب بشه به درک اصال 

تو چشماش خيره شدم و با صداي بغض مهم نبود تازه اينطوري بهتر هم بود دوست اينطوري به درد ميالد نميخورد 

 آلودي  گفتم

 از دوست جون جونيت بپرس-من

 دوست جون جونيم؟ونوس قشنگ حرف بزن ببينم چي ميگي سپهر کاري کرده؟-ميالد

من که ديگه نميتونستم  جلوي اشکام رو بگيرم اجازه دادم براي بار هزارم امشب اشکام صورتم رو خيس کنن و با 

شروع کردم به تعريف کردن هر چيزي که ديده بودم حرفام که تموم شد زجه ميزدم و ميالدم سعي  من ...و ...من

ميکرد منو تو بغلش آروم کنه هيچي نميگفت فقط پشت دستش رو پشت کمرم ميکشت و روي موهامو ميبوسيد و 

گه ل اون ديگه آلوده بود ديولي من آروم نميشدم من فقط بغل سپهرم رو ميخواستم ولي نه ديگه اونم نميخواستم بغ

پاک نبود تنها چيزي که اون لحظه ميخواستم تنهايي بود سرمو از رو سينه ي ميالد برداشتم و به چشماش نگاه کردم 

قرمز بود و پر از غم رو سرم دست کشيد و هولم داد رو تخت خم شد و پتو رو روم کشيد و از اتاق زد بيرون اينکه 

شد ساعت سه صبح بود ولي من هنوز سر جام غلت ميزدم از رو تخت بلند شدم و رفتم حرف نميزد باعث عذابم مي
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تو آشپزخونه در يخچالو باز کردم و يه مسکن برداشتم خوردم و بي درنگ رفتم باال سمت اتاقم اما بعد تصميمم 

 عوض شد و برگشتم در اتاق ميالد رو باز کردم رو تختش نشسته بود سرشو باال آورد 

 تو هنوز بيداري؟ -ميالد

 بيداري؟ چرا تو نبرد خوابم–من 

 منم خوابم نبرد  -ميالد

. 

. 

. 

. 

. 

 نميخواي حرفاشو بشنوي؟ -ميالد

 چيزي براي شنيدن وجود نداره همه چيزو با چشماي خودم ديدم-من

 باهاش صحبت کردم ...داغون بود-ميالد

 گفتم پوزخندي زدم و با يه حالت تمسخر رو به ميالد

 هه داغون واسه چي؟چون نتونست گولم بزنه؟-

حرفي نميزد زنگ زدم داد کشيدم رفتم در خونش يقشو چسبيدم ولي حتي انکار نکرد ونوس تصميم با توئه  -ميالد

ميدونم که چقدر دوسش داشتي واسه همين جلوتو نميگيرم اگه تو که ديوونه وار عاشقش بودي اينطوري تصميم 

 تتم چون کامال حقو به تو ميدم ميدونم همش تقصير منه نبايد ميذاشتم دل ببازي ميگيري منم پش

 نميخواستم ميالد خودشو مقصر بدونه دستشو تو دستاي يخ زدم گرفتم و زل زدم تو چشماش

ميالد توروبه خدا هيچ وقت خودتو مقصر ندون هيچي تقصير تو نيست مقصر خودمم که نتونستم درست بشناسم -من

 ش بهم قول بده هيچ وقت خودتو مقصر ندوني قول ميدي؟دادا

ميالد سرشو پايين گرفت ميدونستم تو دل خودشم واسه نسيم آشوبه  و درد من به درداش اضافه شده از جا بلند 

شدم و از اتاق زدم بيرون و رفتم تو اتاق خودم يه هفته از اون روز کذايي ميگذشت و من همش خودمو تو اتاقم 

 ه بودم تو اتاقم نشسته بودم و به اهنگي که روحم و ميسوزوند گوش ميکردم حبس کرد

 بهت پيله کردم نميموني پيشم

 نه ميميرم اينجا نه پروانه ميشم 

 از عشق زيادي توروخسته کردم

 تو دورم زدي خواستي دورت نگردم

 بازم شوريه اشکو لب هاي سردم

 من اين بازيو صد دفعه دوره کردم

 اهي نداره گمونم قرارهدنه ر

 يکي ديگه دستامو تنها بزاره

 ديگه توي دنيا به چي اعتباره 
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 کسي که براش مردي دوست نداره

 من و بغض و بارون سکوت خيابون

 دوباره شکستم چه ساده چه آسون

 به پاتم بسوزم تو شمعم نميشي 

 توحواي دنياي آدم نميشي

 غرورت گلومو به هق هق کشيده

 که قسم خوردشو دق نميدهآدم 

 منو تو يه عمره دو تا خط صافيم

 شده عادت ماکه رويا ببافيم

 بشينيمو عشقو به بازي بگيريم 

 واسه زندگي کردنامون بميريم

 چه سخته تو تنهايي شرمنده ميشي 

 ماها قهرمانيمو بازنده ميشيم

 مثل عصر پاييزي رنگ ورومون

 واسه خيلي ها خاطرست آرزومون

 ديگه توي دنيا به چي اعتباره ؟؟

 کسي که براش مردي دوست نداره

 منو بغض و بارون سکوت خيابون

 دوباره شکستم چه ساده چه آسون

 به پاتم بسوزم تو شمعم نميشي 

 تو حواي دنياي آدم نميشي

 غرورت گلومو به هق هق کشيده

 آدم که قسم خوردشو دق نميده 

 صر پاييزي ...مثل عصر پاييزي مثل عصر پاييزي ...مثل ع

 )عصر پاييزي از مرتضي پاشايي(

ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم و بعد از چهار روز بغض دردناک اشک صورتمو شست و به هق هق افتادم  توي  

 اين يه هفته فقط سه بار اونم تو دو روز اول زنگ زد  وقتي جوابي نگرفت  ديگه خبري ازش نشد سعي کردم خفه

گريه کنم ولي نشد و صدام بلند شدم خاله هراسون وارد اتاق شد و نشست رو تخت کنارم و سرمو کشيد تو بغلش 

اتاق دور سرم چرخيد و چشمام سياهي رفت خاله داشت به زور شربت قند رو تو حلقم ميريخت حالم که جا اومد 

زندگي ميکردم انقدر خوب زندگي ميکردم  ديگه ميدونستم ميخوام چکار کنم سپهر ارزش اشکاي منو نداشت بايد

 که يه روز حسرتمو بخوره و من بهش پوزخند بزنم زندگي من انقدر بي ارزش نيست که بخوام بخاطر اون ببازمش 

. 

. 
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 ونوووووووس-ميالد

 بله؟-من

 آماده اي؟-ميالد

 صبر بده االن ميام -من

 دير ميشه بخدا عجله کن-ميالد

 وايسادم کراواتشو که شل بود کشيدم و خم شد رو صورتم وشروع کردم به گره زدن کراواتشرفتم کنارش 

 نترس آقا داماد نسيم خانوم فرار نميکنه -من

 مزه نريز نمکدون -ميالد

 استرس داري؟-من

 خيلي -ميالد

 کار کراواتش تموم شده بود يکي زدم پس کلش و با حالت تمسخر بهش نگاه کردم 

 آآآآخخخآ-ميالد

 خاک تو دهنت مگه واسه تو خاستگار اومده که استرس داري؟-من

 دست شما درد نکنه-ميالد

 خواهش ميکنم -من

بعد شب آخري که سپهر و نسيم  اينجا بودن خاله خودش با ميالد درباره ي ازدواجش با نسيم صحبت کرد ميالدم از 

قبول کرد که البته اون دوروز رو صبر کرد تا کسي شک نکنه  خدا خواسته بعد از دو روز که خاله رو مخش کار کرد

قرار بود بعد از اينکه اين ترم دانشگاه نسيم تموم شد بريم واسه خاستگاري که حاال بعد از چهار ماه داريم ميريم 

ه هواسه خاستگاري ميالد قربونش بشم خيلي خوشتيپ شده يه کت و شلوار سورمه اي موهاش هم يه کم حالت داده 

يه زمان من چقدر دلم ميخواست به جاي نسيم باشم مطمئنم که ميالد ميتونه نسيمو خيلي خوشبخت کنه ...زنگو فشار 

دادم دايينا اومده بودن تهران پيش نسيم واسه همين کاره ما راحت بود با يه تيک در باز شد من و خاله رفتيم تو و 

هم داشت هفت سال انگليس زندگي کرده بود همه چي بايد بعدم عمو تو چهره ي ميالد ديگه استرس نبود حق 

واسش مسخره باشه ولي اون پايبند تر از اين حرفا بود ولي در عوض تو چهره ي نسيم نگراني بيداد ميکرد رفتيم 

 نشستيم و بعد از احوال پرسي و چرت و پرت عمو باالخره به حرف اومد

ديگه نميخواد بگيم نميدونم ميالد چي داره چي نداره چون همه خب ديگه بهتره بريم سر اصل مطلب ما که -عمو

 ميدونيم پسر من چي کارست و چي داره درسته؟

 درسته  فقط با هم صحبت کنن تا بقيه ي چيزا بلند شو نسيم جان با ميالد برين تو اتاقت حرفاتونو بزنين بابا-دايي

ا اومدن و نسيم با هزار بار رنگ عوض کردن بله شو داد خدايا من تو اينهمه سرعت عمل دايي و عمو موندم بچه ه

بيچاره از خجالت نفسش باال نميومد قرار شد مهريه به نيت چهارده معصوم چهارده تا سکه باشه که زن دايي گفت تو 

که قرار اين مورد نميتونه کوتاه بيادو شد هزارو چهارده تا من موندم نه به چهارده تا نه به هزارو چهارده تا خالصه 

شد عقد و عروسي رو هم با هم بگيرن درست مثل محمد که البته منم اگه يه روز بخوام شوهر کنم عقدو عروسي رو 
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با هم ميگيرم و عقد افتاد براي عيد فطر که ماه ديگه بود بعد از کلي چرت وو پرت باالخره رفتيم خونه با نسيم که 

 ه ميره ميالدم که از اون بدتر در اتاقم به صدا در اومد و ميالد اومد داخل تلفني حرف زدم معلوم بود که داره رو ابرا را

 حوصله ي  حرف زدن داري آجي؟-ميالد

 معلومه که دارم بيا بشين کنارم-من

اومد نشست رو تخت کنارم قيافش انگار دمق بود ولي تو چشماش شادي رو ميشد ديد شادي به همراه يه عالمه 

 ترس 

 يالدي؟چيزي شده م-من

 ونوس؟-ميالد

 بله؟-من

 اونموقع ها وقتي من رفتم  از من خيلي متنفر بودي؟-ميالد

 انتظار هر حرفي رو داشتم به جز اين حاال بايد بهش چي بگم خدا؟اصال يه همين سوالي واسه چيه؟

 ونوس باتواما!!!-ميالد

 نه کي همچين حرفي زده؟-من

 عشق هاي بچگونه که تو اون سن همه ي بچه ها دارن من خيلي دوست داشتم از همون -ميالد

با اين حرفش فکر کنم سکته ي ناقصو زدم از بهت حتي نميتونستم پلک بزنم يع...يعني...ميالد هم منو دوست داشت 

 ؟ولي يه چيزي باعث شد از تموم اون رويا هاي کودکيم بيرون بيام

 ود؟دروغ نگو اگه عاشقم بودي اون حرفا واسه چي ب-من

 کدوم حرفا ؟-ميالد

 همون که نميدونم حاال که بزرگ شديم منو جز برادر نبين و از اين حرفا-من

يه نگاه عاقل اندرسفيهانه بهم انداخت و بعد نگاش پر از شيطنت شد و پرت شد رو زمين و حاال نخند کي بخند!!! کم 

د ميخنديديم خنده هاش که ريز تر شد با يه اخم کم منم از خنده ي اون خندم گرفت . هر دو داشتيم با صداي بلن

 مصنوعي بهش نگاه کردم

 به چي ميخندي رواني؟-من

 دوباره خندش شدت گرفت و همونطوري که ميخنديد حرف ميزد-ميالد

 نوخو...هههه..خو ديوونه من اگه ..ههه اينا رو بهت... واي خدا خو ديوونه من اگه اينا رو بهت نميگفتم خو تو م-ميالد

 با لباس ميخوردي...هههههههه.

 هه هه مرض کجاش خنده داره؟-من

 ببين ونوس من اينا رو بهت گفتم چون نميخواستم تو هم مثل من بشي -ميالد

 خب اين کجاش خنده داشت؟-من

 نميدونم بخدا ولي از قيافت خندم گرفت ههههههه-ميالد

 ااااااا کوفت خب -من

 تو لوزوالمعدت-ميالد

 ادب بي-من
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 ولي ونوس من نسيمو خيلي دوست دارم خيلي زياد-ميالد

 ميدونم-من

بعد از اينکه کلي نشست و چرت و پرت گفت و خنديديم همونجا رو تخت من خوابش برد منم رفتم تو اتاقش 

 گرفتم خوابيدم  ماه رمضون مثل برق و باد گذشت روز عروسي هممون توي تکاپو بوديم نسيم که رفت آرايشگاه

منم باهاش رفتم  ميالدم گير کاراي خودش بود و همه گرفتار کاري بودن لباس نسيم ساده ولي خيلي قشنگ بود و 

من عاشق اون تور اکليدي بودم که از پشت لباسش ميومد و رو زمين کشيده ميشد کارش خيلي طول کشيد موهاشو 

خوشگل شده بود من عاشقش شدم چه  واسش مثل يه گل کردن و ادامشو بابليس کردن و دورش ريختن خيلي

برسه به ميالدباالخره کارش تموم شد ساعت حدودا پنج عصر بود که اف اف آرايشگاه زنگ خورد و نگاه نسيم 

 نگران تر از هميشه شد

 برو برو عروس خانوم که داداشمو کشتي از انتظار -من

 گرفتمو به سمت در خروجي رفتيم ميالد که نسيم گونه هاش رنگ گرفت و گوشه ي لبشو جويد دنباله ي لباسشو

نسيمو ديد به معناي واقعي خشک شد منم داشتم از خنده ميپوکيدم و تالشم واسه نخنديدن به باد رفت و با صداي 

بلند خنديدم که ميالد به خودش اومد و اصال به من نگاهم نکرد با تمام عشقش به نسيم زل زده بود و من اون لحظه 

دل براشون آرزوي خوشبختي کردم سوار ماشين شدن و رفتن آتيله ولي ايندفعه من باهاشون نرفتم به واقعا از ته 

پيشنهاد خاله من و خاله رفتيم يه اتيله ي ديگه تا خودمونم چند تا عکس بگيريم البته قرار بود عمو هم بياد ولي خب 

له تموم شد و نوبت من شد تو کل عکسايي که خيلي کار سرش ريخته بود واسه همين نتونست با ما بياد عکساي خا

گرفتم فقط يکيشو دوست داشتم رنگ لباسم بادمجوني بودو و تا ساق پام بود با يه تور اکليدي فوق العاده که آستين 

نداشت و يه طرف دامنش از زانو تا آخر چاک ميخورد  خالصه ناز بود موهامم يه مدل مثل گوجه اي که البته گوجه 

ميدونم چي بود بسته بودن با يه آرايش خيلي ماليم ژستم تو اون عکس  طوري بود که وسط يه عالمه گل اي نبود ن

رز قرمز نشستم و يکي از پاهام رو از همون چاک دامنم دادم بيرون  و تقريبا دراز کردم  و اون يکي پام رو گذاشتم 

مد نگاهم تو اون عکس خيلي مظلوم بود و اينو رو اون يکي و سرمو گذاشتم رو زانوم بعد که عکسو ديدم خوشم او

هم عکاس هم خاله تاييد کردن با خاله هم چند تا عکس دو نفره انداختيم خيلي سريع مانتوهامونو پوشيديم و سوار 

ماشين شديم و رفتيم طرف تاالري که قرار بود توش جشن برگزار بشه عروسي مختلط بود و قرار بود همه چيز تو 

شه و شام رو تو خود تاالر سرو کنن من هم اين وسط شده بودم همه کاره باالخره عروس و داماد اومدن و باغ تاالر با

جلوشون يه گوسفند بيچاره روسر بريدن من هم اين وسط دلم واسه اون گوسفنده سوخته بود ميالد و نسيم دست تو 

طرف هيجان زده بودم و از يه طرف  دست هم اومدن و سر سفره ي عقد نشستن از يه طرف استرس داشتم از يه

خوشحال بودم از يه طرف ناراحت بودم خالصه از همه طرف همه ي احساسها رو تو يه زمان با هم داشتم بعد از اينکه 

يکم نشستيم و همه نفسي تازه کردن عمو اعالم کرد که عاقد اومده همه تو جنب و جوش بودن منم همون موقع شال 

از تو کيف دستي کوچيکم بيرون کشيدم و انداختم رو سرم عاقد اومد نشست تور باالي سر حرير همرنگ لباسم رو 

عروس داماد رو دختر عمه ي نسيم که اسمش مهتاب بود و دختر عموي ميالد که اسمش نازنين بود گرفتن منم قند 

 طلبه گفت رفت سر اصل مميسابيدم عاقد با صداي بلندي شروع کرد به خوندن بعد از يه مشت ايه و چيزاي ديگه ک

سرکار خانوم نسيم رياحي آيا بنده وکيلم شما را به عقد دائم آقاي ميالد فرهمند نيا  با مهريه ي هزارو -عاقد

 چهارصد سکه بهار آزادي بيست شاخه گل رز و يه دست آينه و شمعدان در بياورم؟
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 عروس رفته گل بچينه-من

 عروس رفته گالب بياره-ايندفعه مهتاب پاسخ داد عاقد دوباره همون حرفا رو  تکرار کرد

 عروس خانوم بي زحمت ايندفعه ديگه جايي نرن که کلي کار داريم -عاقد

 با اين حرفش هممون ريز ريز خنديديم 

 نيا رهمندف ميالد آقاي دائم عقد به را شما وکيلم بنده آيا رياحي نسيم خانوم سرکار ميکنم ارض سوم بار براي–عاقد 

 ا مهريه ي هزارو چهارصد سکه بهار آزادي بيست شاخه گل رز و يه دست آينه و شمعدان در بياورم؟ ب

 نسيم يکم مکث کرد بعد از گرفتن زير لفضي با صدايي که توش شرم موج ميزد گفت

 با اجازه ي تموم بزرگتر هاي جمع و پدرو مادرم بله-نسيم

يد و صداي جيغ  پرده ي گوش هممونو لرزوند بعد از اين هم کم کم يه دفعه مثل اينکه بمب زده بودن سالن ترک

سالن خالي شد و همه ريختن وسط باغ و حاال نرقص کي برقص منم يکم کمک خاله و بقيه کردم و سريع جيم شدم و 

رفتم وسط باغ حسابي رقصيدم يه دل سير واسه خودم حال کردم از بس به همه خوش ميگذشت کسي حواسش به 

کي نبود و من اينطوري با خيال راحت بين اون همه ادم واسه خودم ميرقصيدم ديگه داشتم از پا ميافتادم اون ي

نميدونم چقدر جنب و جوش کرده بودم شايد يه ساعتي ميشد که اون وسط بين جمعيت گم بودم و خودم و مهتاب 

بد و زن م اونجا بود)بقيه يعني دايي بارجفتي ميرقصيديم اومدم نشستم سر ميزي که خاله نشسته بود وسايل بقيه ه

دايي و عمو(خاله هم انگار يکم خسته شده بود واسه همين نشسته بود به وضوح ميديدم که چقدر شاده رفتم جلو و 

يه ماچ گنده از لپش گرفتم که آخش در اومد لبخند پر محبتي به صورتم پاشيد و با همين محبت ضاتيش رو بهم 

 گفت

 وزي تو عزيز دل مادر تورو هم بفرستم ديگه خيالم از همه بابت راحته ايشاهلل ر-خاله

با اين حرف خاله لبخند رو صورتم ماسيد ياد وعده هاي دروغين سپهر افتادم سعي کردم ظاهرم رو حفظ کنم و روبه 

 خاله با حالت 

 طلبکارانه اي گفتم 

به شوهر از شرم خالص بشي؟نخير مامان جون خيالت تخت  ااااااااااااا زرنگي مامان خانوم؟ميخواي منو بندازي -من

 من حاال حاال ها شوهر نميکنم ميخوام درس بخونم بعدم مطب بزنم حاال بعدش يه فکري ميکنم

 پس اينطور که معلومه بايد به فکر يه دبه ي بزرگ باشم واسه ترشي -خاله

 بعدم يه نگاه به من انداخت و يه پشت چشم نازک کرد و گفت

 اونم ترشي ليته -خاله

از حرکاتش خندم گرفته بود يه دفعه هر دومون با هم زديم زير خنده همه ي کاراش ادا بود منم از تعجب دهنم باز 

مونده بود ديگه آخراي جشن بود رفته بودم کارا رو برسي کنم ببينم همه چيز درست پيش ميره يا نه که يه دفعه 

شه از تاريکي ميترسيدم االنم که تو يه باغ درندشت و وحشتناک تازه  من بين برق همون قسمت سالن قطع شد همي

درختا گير کردم خيلي ترسيده بودم خيلي از بچگي به شدت از تاريکي شب ميترسيدم تکيمو دادم به ديوار و نشستم 

ش ي شب از تاريکيهمونجا و سرمو گرفتم بين دستام اشک کم کم تو چشمام حلقه زد نميدونم چرا هميشه از تنهاي

ميترسم به خودم که اومدم متوجه شدم اشکام صورتمو خيس کردن خداروشکر که ريملم زد آب بود وگرنه االن 
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صورتم سياه شده بودهمينطور داشتم اشک ميريختم که دستي سر شونم نشست سرمو بلند کردم خود نامردش بود 

 چرا فکر ميکردم ميالد دعوتش نميکنه؟ 

 فتاده؟ونوس چر..اتفاقي ا-سپهر

 وسط حرفش پريدمو با لحن وحشتناکي که خودمم ازش ترسيدم داد زدم

 به من دست نزن تو حق نداري اسم منو به دهن کثيفت بياري-من

بعدم با قدم هاي تند رفتم به طرف نور کمي که تازه پيدا شده بود وقتي داشتم برميگشتم چهره ي بهت زده ي سپهر 

فت در اتاقمو باز کردم و خودم انداختم رو تخت واقعا شب سختي بود ولي خيلي بهم خوش جلوي چشمام رژه مير

گذشته بود البته  اگر اون تيکه ي مالقاتم با سپهر رو فاکتور ميگرفتم ميالد و نسيم هم رفتن خونه ي خودشون 

ديگن يه لحظه تو دلم مطمئنن امشب شب خوبي براشون رقم ميخوره خوب ميدونم که دوتاشون از ته دل عاشق هم

 بهشون حسوديم شد آخه درست نيست چرا من بايد انقدر تو زندگي عذاب بکشم ؟؟!!!!

-------------------------------------  

 دو سال بعد 

 سانـــــــاز بــــــيا اين بچتو بگير من درس دارم -من

 ينويسم ديگه عمه مگه من چکارت کردم خب منم دارم مثل تو مشقامو م-طلوع

 طلوع جان خب تو مشق مينويسي حرفم ميزني-من

 طلوع بابا بيا بريم بيرون عمه  درس داره-محمد

 چشم-طلوع

 چشمت بي بال خوشگل من -محمد

 محـــمـــد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 بله؟-محمد

 من اين تيکه  رو متوجه نميشم خيلي قروقاطيه -من

يح دادن بعدم بلند شد رفت تو سالن ساناز بارداره و ميگن پسره قربونش اومد نشست کنارم و شروع کرد به توض

برم يه برادر زاده ي جديد داره گيرم مياد خاله مدتيه به ميالد و نسيمم پيله کرده که بچه دار بشن تو اين مدت 

خوب من خاستگار زياد واسم اومد که روي هيچ کدومشون فکر نکردم و خاله مرتب غر ميزد که اينهمه پسر 

 نميدونم تو 

ديگه چي ميخواي دکتر اومد مهندس اومد وکيل اومد کارگر اومد از همه قشر اومدن و تو ميگي نـــــــــــــه !!!!!!!! 

آنا هم شوهر کرد االن داره واسه خودش تو ماه عسلش خوش ميگذرونه بعد تو بايد برات فکر يه  دبه ي گنده  

آنا يه ماه پيش با آرمان ازدواج کرد پارسال بود که عقد کردن تو اين دو سال من باشيم اون ميگه و منم ميخندم  

سپهر رو نديدم حتي تو عروسي آنا هم نديدمش مامان آرمان خيلي با خوشرويي باهام رفتار کرد مثل اينکه آرمان و 

راستش روي يکي از آنا خيلي تعريفمو دادن يادمه دعواي منو سپهر سر اون بود آآآآآآآآآآآآه ه ه ه ه ه 

خاستگارامم فکر کردم ولي بعد ردش کردم طرف دندون پزشک بود از اون مايه داراش پسر دوست خاله بود خيلي 

هم خوشتيپ ولي نميدونم چرا هر کي مياد اونو با سپهر مقايسه ميکنم آخه چرا نميتونم اونو از زندگيم بيرون کنم 

حس گذشته  و بعد از عروسي ميالد ديگه نتونستم ببينمش و هميشه با خودمم نميدونم دوسال ونيم  از اون روز ن
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خودم ميگم اگه کاري نکرده بود يا حتي اگه دوستم داشت  و کاريي کرده بود ميومد برام توضيح ميداد پس دوستم 

شيمون بودم  پنداشته و من فقط براش يه اسباب بازي بودم از اينکه گذاشته بودم بهم دست بزاره و بغلم کنه مثل خر 

امروز با استاد رضاييان کالس داريم و قرار بود اين جلسه رو بريم بيمارستان تا يه سري چيزا رو يادمون بده قرار 

بود  اين  سه جلسه اي که با استاد رضاييان داشتيم رو تو بيمارستان برگزار کنيم رفتم سر کمدم و تو اين فکر بودم 

باز شد سريع رومو برگردوندم ببينم کيه تا چهار تا کشيده بخوابونم تو گوشش که چي بپوشم که در اتاق به شدت 

 که ديدم ساناز و نسيمن رو به ساناز با تحقير ساختگي گفتم 

 تو خجالت نميکشي مادر دو تا بچه اي بعد يکي بايد خودتو بزرگ کنه؟-من

 نميکشم ننننننننههههه اصال اگه اون يه نفر محمد باشه اصال خجالت -ساناز

 تو و شوهرتم که دوتاتون خل و ديوونه اين و من بايد بزرگتون کنم  -من

  ميزني ما سر به گلي چه تو ببينم حاال هووووووويييي–نسيم 

دوباره رفتم سمت کمدم و مشغول وارسيش شدم يه مانتو لي شيک که مخصوص دانشگاه گرفته بودم با يه شلوار لي 

 يمو در آوردم تا بپوشملوله تفنگي و مقنعه ي مشک

 حاال چکار داشتين؟ اومدين اينجا رو تخت من ولو بشين!؟-من

 نخير خب خستمون شد نشستيم رو تخت اومديم...-نسيم

 ساناز پريد وسط حرفش و گفت 

 واست يه خاستگار توپ اومده و ما مامور شديم راضيت کنيم -ساناز

 نشد با همون پوزخند رو لبم رو به دوتاشون گفتم :چاييدين عزيزان سعي کردم پوزخند رو لبمو از بين ببرم ولي 

 کيه؟ بشنوي نميخواي–نسيم 

 نه به هيچ وجه -من

ببين ونوس مامانينا ولت کردن تا خودت تصميم بگيري انقدر لگد به بختت نزن دختر زندگيتو بخاطر خيانت -ساناز

 يه عوضي سياه نکن 

ي موضوعو بگم ميدونستم محمد هم ميدونه و اين بيشتر عذابم ميداد دلم ميخواست مجبور شده بودم به ساناز همه 

از دست تموم اين خاستگارا راحت بشم هه شايد منم بايد مثل اين رمانا برم با يکي از خاستگارام ازدواج  صوري کنم 

ن؟!بدون اهميت به حضور و بعد از يه مدت هم دوتامون عاشق هم بشيم هه واقعا رمانا رو روي چه حسابي مينويس

 اونا لباسام رو پوشيدم 

 ونوس همه مثل هم نيستن ..-نسيم

 با عصبانيت پريدم وسط حرفشو طوري داد زدم که فکر کنم شيشه هاي خونه لرزيد 

 تمومش کنين خستم کردين آره تو راست ميگي همه مثل هم نيستن -من

 داد ميزدم و اشک ميريختم 

ي يکي مثل ميالد نصيبت شد تو هم شانس آوردي محمد گيرت اومد بسمه ديگه خسته شدم آره تو شانس آورد-من

 تحمل عذاب ديگه اي رو ندارم تحمل يه خيانت ديگه رو ندارم 

حاال بقيه هم اومده بودن طبقه ي باال و با بهت به من که داشتم سر اون دو تا عربده ميکشيدم خيره شده بودن نسيم 

تشو پس زدم و با سرعت به طرف در رفتم و سريع از خونه خارج شدم بي پروا اشک ميريختم  اومد نزديکم که دس
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سريع سوار ماشين شدم و رفتم طرف بيمارستان تا همين االنشم ديرم شده بود يه نگاه به خودم تو آيينه ي ماشين 

ورتمو درست کردم و از ماشين نگاه کردم چشمام پف کرده بود لوازم آرايشم رو از تو کيفم بيرون آورم و يکم ص

پياده شدم و وارد بيمارستان شدم رفتم به همون قسمت ي که استاد رضاييان گفته بود قرار بود هر کدوم از بچه هاي 

تئوري امروز با يکي از بچه هاي عملي باشه بچه هاي عملي رو بيمارستان ميديديم  از دور بچه ها رو ديدم   اول 

 ساله که فردا بايد عمل ميکرد دکتر رضاييان منو صدا زد 34ر حدودا رفتيم باالي سر يه دخت

 خانوم صداقت شما بياين معاينه کنيد و حدس بزنيد مشکل اين بيمار چيه ! -رضاييان

رفتم جلو دختره معلوم بود عصبيه خب معلومه منم اگه اين همه ادم دورم جمع ميشدن و فردا هم دور از جونم عمل 

 شدم رفتم کنارش رو تخت نشستم داشتم عصبي مي

 ببخشيدا ما اومديم آرامشتو بهم زديم  -من

 مهم نيست لطفا سواالتونو بپرسين -دختره

 خب بگو ببينم مشکلت چي بوده که به دکتر مراجعه کردي ؟-من

  بود خوني مدفوعم و ميکرد درد دلم زير–دختره 

مشکالتي بره دکتر چون جلوي پسرا بود نخواستم خجالت آخي دختر بيچاره با اين سنش مجبور شده واسه چه 

 بکشه همين االنشم معلوم بود خيلي خجالت کشيده رفتم جلو تو گوشش گفتم

 داشتي؟ هم چرک ترشح باسنت خط باالي از ببينم بگو خب –من 

 بله-دختره

 سرمو باند کردم و نگاش کردم تو چشماش غم وترس موج ميزد 

 زياد ميشيني؟-من

 مامانم هميشه ميگه خيلي ميشينم -خترهد

 خب تشخيص من سينوس پيلو نيداله )کيست مويي(-من

 درسته خب بگو ببينم از کجا متوجه شدي!-استاد رضايي

شروع کردم به توضيح دادن من ميگفتم و بقيه نکته برداري ميکردن موقع خارج شدن از اون اتاق رو به دختره با 

 صداي يواش گفتم 

ترس گلم عمل سختي نيست بهت قول ميدم خيلي زود خوب ميشي وقتي يه اتفاق بد ميافته به بدتر از اون فکر ن -من

 کن تا اون يکي آسون بشه 

دختره سرشو آروم به طرف باال و پايين تکون داد از اتاق رفتم بيرون و ولي بچه ها هر کدوم داشتن با هم صحبت 

يه پسره صحبت ميکرد که وقتي از بچه ها پرسيدم گفتن يکي از بچه هاي  ميکردن و استاد رضاييان هم داشت با

عمليه  ومثل اينکه تازه وارد بيمارستان شده يه گوشه کنار بچه ها ايستادم تا حرفاشون تموم بشه استاد رضاييان رو 

 م به من کرد و صدام زد من تقريبا دست راست رضاييان بودم هميشه ميگفت که من از همه زرنگ تر

 خانوم صداقت ؟!-رضاييان

 نزديکشون شدم و بدون اينکه به پسره نگاه کنم رو به استاد گفتم :

 بله استاد -من

 هستن آخر سالهاي و هستن سارمي اقاي ايشون–رضاييان 
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يه لحظه کپ کردم سارمي؟!!بعد تو دلم به خودم تشر زدم خاک تو سرت ونوس يعني فقط فاميل سپهر سارميه که 

طوري ترسيدي؟! رومو برگردوندم و چهره ي بهت زده ي سپهر رو جلوم ديدم هر دومون خشک شده بوديم و اين

زل زده بوديم به هم چشماش ديگه اون عسل شيرين نبود انگار يه پرده ي سياه روش کشيدن خدايا آخه چرا من 

 ديم بايد دوباره بعد از دوسال اينجا ببينمش؟ با صداي رضاييان به خودمون اوم

 خانوم صداقت حواستون هست چي ميگم؟-رضاييان

 نبايد از خودم ضعف نشون ميدادم 

 بله استاد از ديدنتون خوشحالم آقاي سارمي من صداقت هستم -من

 بله از ديدنتون خوشوقتم -سپهر

ون بيمار بهتآقاي سارمي لطفا با خانوم صداقت برين مطمئنم ايشون ميتونن درباره ي اون -رضاييان خاک بر سر

کمک کنن همين االن اونو معاينه کرد ميخوام کارتو ببينه هر چي درباره ي اين بيماري ميدوني در اختيارش بزار 

 مسئوليت آموزش خانم صداقت تو اين سه جلسه با توئه خب من ميرم تا بقيه ي بچه ها هم با همديگه آشنا کنم

شک شده بودم نميدونستم چکار کنم هيچ وقت فکرشو نميکردم بعدم رفت و بچه ها هم دنبالش رفتن  همون جا خ

تو همچين موقعيتي قرار بگيرم رومو کردم سمتي که سپهر بود که ديدم نيست برگشتم پشت سرمو نگاه کردم ديدم 

داره ميره طرف اتاق دختره خيلي عصبي شدم تو اين سه روز بايد حالشو ميگرفتم رفتم تو اتاق داشت با دختره 

ميکرد و دختره هم خيلي قشنگ با لبخند  جوابشو ميداد سپهر پيرهن ابي کمرنگ تنش بود که روش يه صحبت 

 روپوش سفيد پوشيده بود محوش شدم که با صداي دختره که بعد فهميدم اسمش نگينه به خودم اومدم 

 خانوم دکتر ميشه لطفا چند تا سوال ازتون بپرسم؟-نگين

 معلومه عزيزم بپرس-من

 پشت به ما ايستاده بود و داشت مدارک دختره رو چک ميکرد  سپهر

 من هر چي از آقاي دکتر ميپرسم جوابمو نميدن  -نگين

 بگو گلم  -من

 داره؟ عوارضي چه بيهوشي داروي بخاطر اومدم که بهوش–نگين 

 گرخيد خب اگه بهش ميگفتم گلوش از درد دو نصف ميشه و حالت تهوع و سر گيجه ميگيره بيچاره مي

 من فکر نميکنم خانوم صداقت هم بخوان بهت بگن چون بايد تجربه کني-سپهر

 اهيم يه خب ولي ساعت چند تا داري گيجه سر و ميگيري درد گلو يکم نيست خاصي چيز جان نگين ببين –من 

  بشه خارج بدنت از دارو اين تا ميکشه طول

 ديدم چهرش رنگ نگراني گرفت

 ش چيه؟ولي ميدوني خوبي-من

 چي ؟ -نگين

 اينکه تا مدتها واسه خودت ابميوه و اناناسو هزار تا چيز خوشمزه ميخوري و همه مثل پروانه دورت ميچرخن -من

 آره حق با شماست-نگين

خب من ميرم بيرون نگين خانوم شما  اجازه بده خانوم صداقت زخمت رو ببينن تا ما بتونيم دربارش جزوه  -سپهر

 بنويسيم 
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 چشم -يننگ

نگين بيچاره خيلي خجالتي بود با هزار بدبختي زخمشو ديدم و از اتاق اومدم بيرون سپهر رو از دور ديدم و رفتم به 

 طرفش و به فاصله ي يه صندلي ازش نشستم 

 خب چطور بود؟ -سپهر

 من تخمين ميزنم که توده ي بزرگي باشه  -من

 ن حدس رو زده چيزي نوشتي؟خب درسته من نديدم ولي دکترش هم همي -سپهر

 آره -من

 باشه؟ کافي ميکني فکر –سپهر 

 اره فکر ميکنم زياد هم باشه -من

 خوبه پس بريم پيش استاد  -سپهر

 بلند شدم و بي توجه به سپهر رفتم جايي که ميدونستم استاد اونجاس 

 زود اومدين-رضاييان

 م و گل بشنوم پ ن پ انتظار داشتي بشينم ور دل سپهر خان گل بگ

 کارمون تموم شد -من

 املک ي جزوه يه ازت فردا نشده تموم کارشون هنوز ها بچه ي بقيه نباشي خسته بسه امروز واسه خوبه –رضاييان 

  باشه عالي هميشه مثل که ميخوام

 مطمئن باشين آقاي رضاييان با اجازه من ديگه ميرم  -من

  سالمت به –رضاييان 

ه سپهر که داشت روپوش سفيدشو در مياورد از اتاق و بعد هم بيمارستان خارج شدم و سوار ماشين بازم بي توجه ب

شدم باور نميشه که من و اون اينطوري مثل غريبه ها با هم رفتار ميکرديم بههههتتتترررر ازش متنفرم ايشاهلل بره 

ماشين و زدم يه بغل و سرمو گذاشتم رو فرمون زير گل پسره ي انتر اصال حاليم نبود دارم مثل ابر بهار گريه ميکنم 

و يه دل سير زار زدم من بعد از خانوادم به تنها کسي که تکيه کردم اون بود آغوش هيچکس برام به گرمي آغوش 

اون نبود  خسته بودم دو سال بود که داشتم ذره ذره آب ميشدم همه متوجه ي خورد شدنم شده بودن کسي جرات 

م حرف بزنه اخالقم خيلي بد شده بود و نميتونستم کنترلش کنم اونا هم سعي ميکردن درکم نداشت باهام دو کال

کنن خاله و عمو چند بار خواستن ببينن چم شده وقتي ديدن بي نتيجست دست برداشتن ميالد و نسيم و ساناز که 

  ز ميدونه اونم ميدونه ديگهميدونن و سعي ميکنن درکم کنن و محمد هم چيزي نميگه مطمئنا ميدونه خب وقتي سانا

خستم شده ديگه از تموم مردا بيزارم از همشون اي کاش برن زير گل اي کاش ... اي خدا صداي منو ميشنوي؟ 

 60سالگي پدرو مادرشو ازش گرفتي و تو  31ميبيني دارم داد ميزنم؟يه لحظه نگام کن ,من همون بنده ايتم که تو 

ا تا خرخره پرم ديگه طاقت ندارم ماشينو روشن کردم و با سرعت جت رفتم سالگي گذاشتي بهم ضربه بزنن خداي

خونه بي سالم پريدم تو اتاقم بقيه به اين رفتارام عادت کرده بودن به گوشه گيريم گاهي به پرخاشگريم خاله يه بار 

 سرم خدارو شکر پيشنهاد کرد که بريم پيش يه روانپزشک که تا اين حرف از دهنش در اومد خونه رو گذاشتم رو

شب  8اونموقع عمو خونه نبود و فقط من و خاله بوديم تا سرمو گذاشتم رو بالشت خوابم برد بيدار که شدم ساعت 
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بود ناهار هم نخورده بودم ديگه داشتم ميمردم از گرسنگي رفتم پايين عمو و خاله نشسته بودن جلوي تي وي با 

 ديدن من روشونو برگردوندن طرفم 

 سالم خانووووم ساعت خواببه -خاله

 ببخشيد مامان زياد حالم خوب نبود-من

 عمو با عصبانيت بي سابقه اي که تا حاال ازش نديده بودم رو بهم گفتم

 ميشه بفرماييد خانوم کي حالشون خوبه؟!-عمو

 ودم سکوت کردم حرفي براي گفتن نداشتم حق کامال با اونا بود خودمم ديگه از اين وضعيت خسته شده ب

 برو يه چيزي بخور بيا بشين اينجا بايد با هم حرف بزنيم -عمو

اين اولين باري بود که عمو اينطوري عصبي شده بود اون هميشه شوخ طبع  و آرومه و تا وقتي يه چيزي خيلي 

 عصبانيش نکنه اينطوري نميشه با صدايي که از تا چاه بلند ميشد گفتم:

 چشم-من

قابلمه رو باز کردم خالي بود رفتم سر يخچال و ظرف کشک بادمجوني که از شام ديشب رفتم تو آشپزخونه در 

مونده بود و برداشتم و سرده با نون شروع کردم به خوردن هميشه غذاهاي سرد و بيشتر ميپسنديدم فست فود هم 

تم و م و ظرفا رو شسکه ميگرفتيم هر چي اضافه ميومد ميرفت تو يخچال و من صبح سرده ميخوردم باالخره سير شد

 اومدم تو سالن روبروي عمو نشستم 

 مشکلت چيه؟ -عمو

 فکر نميکردم اين سوالو بپرسه فکر ميکردم االن بگه اين اخالقمو بزارم کنار و از اين جور حرفا خيلي جا خوردم

 نشنيدي چي گفتم ؟!پرسيدم مشکلت چيه؟-عمو

 مشکلي ندارم -من

 بيزارم مگه نه؟خوب ميدوني که از دروغ -عمو

 سرمو به نشونه ي آره به طرف  باال و پايين حرکت دادم 

 پس بگو اين همه مدت ما سکوت کرديم و چيزي نگفتيم تا همه چيز درست بشه ولي نشد -عمو

شايد وقتش بود به اونا هم بگم دلم ميخواست بدونن هميشه دلم ميخواست بدونن و حاال وقتش بود اومدم دهن باز 

 ه چيزي شنيدم که تنمو لرزوندکنم ک

 واقعا اون پسره ي عوضي انقدر لياقت داره که دو ساله خودتو بخاطرش باختي؟-عمو

 پس اونا هم همه چيزو ميدونستن! با بهت به عمو خيره شدم

 اينطوري به من نگاه نکن من از روز اول همه چيزو ميدونستم تازه خيلي هم راضي بودم به نظرم سپهر پسر-عمو

خيلي خوبي بود نميدونم چي ازش ديدي که اين بال سرت اومد تو تمام اين مدت هم هممون سعي کرديم درکت 

 کنيم ولي فکر ميکنم ديگه کافي باشه

به خودم اومدم نبايد ميذاشتم اين بحث بدون اينکه من حرفي بزنم تموم بشه سرمو زير انداخته بودم و با ناخونام 

 حالت گفتم بازي ميکردم و تو همون 

 خيانت کرد -من

 انگارعمو يه لحظه جا خورد خب حق داشت سپهر هيچوقت تو ذهن اون پسر بدي نبود 
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ميدونم که فکر ميکني چرا همچين بالهايي سرت اومده چرا بهت خيانت شده چرا پدرو مادرت تنهات  -خاله

 گذاشتن خوب ميفهمم چي تو دلته ولي ديگه کافيه 

 ميکرد انگار که خودش همه ي اينا رو کشيده باشه خوب ميفهميد چي ميگم  خاله هميشه درکم 

اين پسره که آخر هفته مياد خاستگاريت پسر خيلي خوبيه خيلي هم داراست و دستش به دهنش ميرسه چند -عمو

يد ابار ديدتت خوشش اومده به نظرم از دست دادنش اشتباهه ديگه کاري به جوابت ندارم اگر قبول نکني هم ب

 باهاش ازدواج کني مطمئنم بهترين زندگي رو برات ميسازه 

 ولي بابا شما...-من

 پريد وسط حرفم 

 آخر هفته که ببينيش خودت ميگي که ميخوايش گرچه جوابت ديگه اهميتي نداره-عمو

ه ميکرد باش از رو مبل بلند شدم و رفتم تو اتاقم و بازم من بودم و بغض من بودم و اشک هايي که صورتمو خيس

باشه ديگه مهم نيست باشه با همون ازدواج ميکنم شايد اينطوري زندگيم قشنگ تر باشه  گوشيمو تو دستم گرفتم و 

 ناخودآگاه وارد آهنگام شدم و تاحاال شده ي بابک جهانبخش رو پلي کردم 

 تا حاال شده دلت واسه خودت تنگ بشه؟ 

 همه دردت يه آهنگ بشه؟  تا حاال شده؟

 تا حاال شده يه چيزي ازت کم بشه هر چي ميخوني تهش غم بشه؟

 تاحاال شده؟ تا حاال شده؟ تا حاال شده؟

 دلم واسه خودم تنگ شده چقدر صدام بي آهنگ شده

 زنديگم بي تو بي رنگ شده از وقتي قلب تو سنگ شده 

 منو از اين قفس رها کن دوباره اسممو صدا کن 

 کن اي خدا فکري به حال ما کن يه بار تو چشم من نگاه 

 خدا فکري به حال ما کن 

 نباشي پيشم ديوونه ميشم مثل اسفند روي آتيشم.. روي آتيشم 

.......................... 

امشب اون خاستگار لعنتي ميومد انقدر که عمو ازش تعريف کرده بود مشتاق بودم ببينمش  به پيشنهاد خاله و اصرار 

يه کت و دامن شيري رنگ پوشيده بودم دامن کت بلند بود با يه شال شيري کمي تيره تر از پارچه ي نسيم و ساناز 

کت و دامنم تو اتاقم نشسته بودم و با يه ذهن خالي زل زده بودم به ديوار که صداي آيفون و بعد از اونم احوال پرسي 

گريه کرده بودم بچه ها بهم لبخند ميزنن ولي من رو شنيدم ظهر ميالد کلي باهام حرف زده بود و منم کلي تو بغلش 

ميدونم که پشت هر لبخندشون يه دنيا حرفه سريع رفتم پايين و باهاشون احوال پرسي کردم و آخر بعععله آقا داماد 

گل هر چي بگم کم گفتم خوشتيپ در حد تيم ملي چشماي سايز متوسط قهوه اي ابروهاي و مژه هاي  پرو خوش 

و يه هيکل کامال مردونه و جالب اينجا بود که با اينکه اون منو ديده بود من تا حاال نديده بودمش ولي حالت قد بلند 

يه لحظه با سپهر مقايسش کردم ديدم نه خير سپهر يه سرو گردن از اين باالتره ولي در عوض اون يه عوضيه و اين... 

م و خيلي آروم جواب سالم و لبخندشو دادم همگي تا ببينم چي ميشه رفتم جلو و گل و شيريني رو از دستش گرفت

رفتن و نشستن و منم بعد از گذاشتن گل و شيريني تو آشپزخونه بهشون پيوستم سرمو زير انداخته بودم سر اقا 
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دامادمونم زير بود بعد هم فهميدم آقا اسمش تير داده )بخشنده ي تير ,نام دومين پادشاه اشکاني(واال مرداد داريم 

م داريم ولي  تيرداد نداريم جالبه هاااا ملت چه اسمايي دارن اصال نفهميدم که بقول خودشون کي بحث رسيد خرداد ه

 به اصل مطلب و اينکه من و تيرداد با هم صحبت کنيم 

 ونوس جان بابا آقا تيرداد رو راهنمايي کن و برين با هم حرفاتونو بزنين  -عمو

 چشم -ونوس

هم بلند شديم و من جلو افتادم و رفتم باال و در اتاقمو باز کردم و بي توجه به تيرداد رفتم من و تيرداد همزمان با 

 داخل اونم پشت سرم اومد و نشست رو صندلي زرد کنار پنجره ي اتاق منم نشستم رو تختم 

کنه و کمک ميراستش درباره ي موقعيتم که همه چيزو شنيدين  از نظر من خود شناسي به زندگي ادم خيلي -تيرداد

من سعي کردم تو سالهاي تحصيلم اينو ياد بگيرم از نظر ديگران من يه آدم کمي مغرور و نه خود پسندم و به هيچ 

وجه خودخواه نيستم و محبتهام دل سنگو آب ميکنه اين چيزيه که ديگران دربارم فکر ميکنن ولي از نظر خودم من 

يه نه انقدري که بويي ازش نبرده باشم نه انقدر که حال آدمو بهم بزنه تا يه آدم خيلي معموليم غرورم به اندازه و کاف

 کسي بهم محبت نکنه ازم محبت نميبينه و گاهي هم خودخواهم 

ببينيد آقا تيرداد من ميخوام اگه همه چيز درست باشه و من جواب مثبت بدم تو دوران عقدم با شما آشنايي  -من

 بيشتري پيدا کنم 

 قم مواف -تيرداد

بعد از گفتن يه مشت چرت و پرت که همش تعارف بود رفتيم پايين و گفتم که دو روز مهلت ميخوام تا فکر کنم 

سالشه و يه روانپزشک خيلي خوبه  67خيلي احمقم فقط دو روز وقت خواستم که البته همه خوشحال شدن  تيرداد 

اميدوارم بتونم باهاش زندگي خوبي داشته باشم و  چيزي که االن از شخصيتش ديدم خيلي خوب بود يه پسر با وقار

انقدر من رو غرق عشق خودش بکنه که سپهر رو فراموش کنم چون اگه با تيرداد ازدواج کردم فکر کردن به سپهر 

يه خيانت محسوب ميشه من نميخوام مثل سپهر خيانتکار باشم بعد از يکم تعارفات الزم خانواده ي پاکدل رفتن تا از 

 ج شدن سيم جيماي خاله شروع شد در خار

 ونوس نظرت چيه پسر خيلي خوبي بود نه؟ -خاله

 با بي حوصلي بدون اينکه به خاله نگاهي بندازم گفتم:

 آره مامان جان -من

 با ذوقي که کمتر ازش ميديدم گفت:

 يعني جوابت مثبته؟ -خاله

 اگر نباشه هم مجبورم قبول کنم-من

نکن تصميم با خودته ولي اگه ردش کني هممون رو از خودت نا اميد کردي تيرداد پسر  به اين موضوع فکر -عمو

 خيلي خوبيه خيلي دربارش تحقيق کردم خانوادشم خيلي خوبن

 حق با ,باباست اين پسري که من ميبينم خيلي بهتر از اون چيزيه که فکرشو ميکني -محمد

 با خودش ونوس خودش عاقله بهتره تصميم رو بزاريم -ساناز

 ساناز ممنون –من 
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بعد هم به سرعت از پله ها رفتم باال تو اتاقم  ميخواستم قبول کنم آره چرا که نه تيرداد پسر فوق العاده اي بود همه 

چيزش نقطه ي مقابل سپهر بود ولي نميدونم چرا هيچ کس برام اون نميشد با وجود خيانتش انقدر تو خياالت خودم 

چشمامو باز کردم صبح بود يادم نميومد کي خوابم برده سريع رفتم صورتمو شستم و رفتم سر پرسه زدم که وقتي 

کمد و آماده شدم يه مانتو بلند سورمه اي با شلوار لي دمپا گشاد و مقنعه ي مشکي  و کيف مشکي با يه رژ صورتي 

اره ي له چند تا سوال ازم پرسيد دربمات که خيلي به پوستم ميومد رفتم پايين تو آشپزخونه خيلي ديرم  شده بود خا

ديشب و من بي برو برگرد جواب مثبت رو به خاله دادم خاله از خوشحالي رو پاي خودش بند نبود ولي من هيچ 

ذوقي نداشتم  يه چيزي سر هم بندي کردم و ريختم تو شکمم سويچ و برداشتم و پيش به سوي بيمارستان تو راه 

امروز ميخواست بازم مثل برج زهر مار باشه؟البته در هر صورت من که خودم  همش به سپهر فکر ميکردم يعني

باهاش مثل برج زهر مار رفتار ميکنم ديگه چه فرقي داره ...ماشينو کنار ماشين استاد رضاييان پارک کردم و وارد 

چه  ينيم توبيمارستان شدم جلسه ي پيش قسمت جراحي بود و امروز قرار بود وضعيت نگين رو چک کنيم و بب

 وضعيتيه يکي از همکالسي هاي دخترم  با سرعت از پشت سرم اومد 

 دير شده درسته؟-حسيني

 آره  -من

 پس عجله کن-حسيني

 با سرعت رفتيم به طرف جايي که بچه ها بودن که يه صدا متوقفم کرد 

 خانوم صداقت !-سپهر

 ذاشته بودن برگشتم پشت سرمو نگاه کردم انگار تو چشماش شيشه کار گ

 استاد رضاييان گفتن به محض اينکه اومدين نيازي نيست برين پيششون برين  باالي سر نگين-سپهر

 حسيني باالخره رضايت داد چشم از سپهر برداره و بره رفتم طرف اتاق نگين 

 به سالم خانوم گل چطوري؟-من

وي شکم خوابيده بود و معلوم بود داروي بيهوشي اصال هيچ رمغي توي نگاهش نبود دختر بيچاره خيلي گناه داره ر

 حسابي بردش تو هپروت با صداي بي رمقي که به زور شنيده ميشد گفت

 خوابم مياد -نگين

 رو به سپهر با ناراحتي و يواش طوري که نگين نشنوه گفتم

 آخه من چطوري اين بيچاره رو معاينه کنم؟گناه داره به زور دستشو تکون ميده -من

 نيازي نيست معاينه ي بدني کني وضعيتشو تو بردش ببين  -هرسپ

 آها باشه -من

رفتم طرف تختش تا يه نگاه به سروم و بقيه ي چيزاش بندازم احساس ميکردم امروز سپهر نرم تر شده بود اومد 

 کنارم وايساد 

 خب چي ميبيني؟ -سپهر

ن بايد موهاشو کوتاه کنه چون فعال براش ضرر داره تو همونطور که حدس ميزدم توده ي بزرگي بوده به نظر م -من

اين سن ريزش مو وحشتناکه مخصوصا براي نگين که آهن خونش پايينه اگه موهاشو کوتاه کنه تا سرش سبک بشه 

 کمتر ميريزه اينطوري ممکنه وارد زخمش بشه و عفونت کنه 
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 اينکارو ميکرد درسته ولي به اين راحتي ها هم نيست بايد قبل از عمل  -سپهر

 آره حق با شماست  -من

رفتم باالي سر نگين دستي به سرش کشيدم و روي موهاشو بوسيدم خيلي دلم واسش ميسوخت گناه داشت رو به 

 مادرش که گوشه ي تختش نشسته بود گفتم

گه بتونين نم اخانوم من يه دانشجوي پزشکيم شايد دکتر نگين جان اين توصيه رو نکرده باشه ولي من فکر ميک-من

 يه جوري موهاشو کوتاه کنين که وارد زخمش نشه خيلي خوب ميشه

 ممنون از راهنماييت عزيزم -مادره

 خواهش ميکنم وظيفست -من

از اتاق زدم بيرون سپهر هم پشت سرم بود رفتم نشستم رو يه صندلي تا با هم جزوه هارو تنظيم کنيم اومد و با 

 فاصله ي يه صندلي ازم نشست 

 جزوه هارو بديد ببينم  -سپهر

 جزوه ها رو دادم دستشو تو دلم لعنتش کردم يه نگاه بهشون انداخت و از سر جاش بلند شد 

 خوبه پس بريم پيش استاد اينا رو تحويل بديم و کار جلسه ي بعد رو تحويل بگيريم  -سپهر

 باشه  -من 

دن و نشست يکم درباره ي يه مبحث برامون توضيح داد که البته رفتيم پيش رضاييان مادر مرده  بچه ها هم اونجا بو

ترم بااليي ها که سپهر هم جزوشون بود  الکي کنار ما وايسادن و گوش دادن   بعد هم به يه خسته نباشيد کوتاه اکتفا 

به جوش  وکرد و کالسو تعطيل کرد از بيمارستان رفتم بيرون و قفل ماشينو زدم رفتم سوار شم که يه چيزي خونم

آورد به وضوح از کلم بخار داغ بلند ميشد دو تا از الستيکاي ماشين پنچر بود معلوم بود کار يه نفره سرمو چرخوندم 

که ديدم دو تا پسر به دو تا ماشين قبل از ماشين من تکيه دادن نگام ميکنن و دارن ميخندن  خونم به جوش اومد به 

ايسادم يه جين تنگ و لباس بدن نما که روش عکس جان سينا بود با قدم هام سرعت دادم و روبروي يکيشون و

موهاي سيخ سيخ اون يکي هم دست کمي از اين نداشت با عصبانيت چشم تو چشم پسره نگاه کردم که خفه شد و 

 زل زد تو چشمام انگار که يه چيزي توش پيدا کرده باشه مسخ شده بود ولي با دادي که زدم يه متر پريد هوا دست

 خودم نبود اين روزا اصال اعصاب نداشتم  داد زدم 

 به چه جرعتي ؟؟ -من

 ...-پسره

 کردي؟ پنچر جرعتي چه به گفتم–من 

 مگه جرعت ميخواد خانوم کوچولو؟-پسر دوميه

 تو دهنتو ببند ..با توام -من

 مگه جرعت ميخواد؟ -پسره

سرم باعث شد حرفمو بخورم و با تعجب به پشت سرم نگاه  اومدم دهنمو باز کنم که جوابشو بدم که يه صدا از پشت

 کنم 

 ببينم االن جرعت داري حرفي بزني يا نه؟! -سپهر

 آقا کي باشن؟-پسره
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چشماي سپهر از عصبانيت سرخ شده بود ديگه خوب رفتاراشو ميشناختم اومد جلو بدون اينکه بهم نگاه کنه کتشو 

 گذاشت تو بغلم 

 اشين من بشين ونوس برو تو م -سپهر

 ولي...-من

 داد زد که الل شدم 

 گفتم برو تو ماشين بشين  -سپهر

رفتم طرف ماشين درشو باز کردم و نشستم و نظاره گر ماجرا شدم سپهر رفت روبروي پسره وايساد و يه چيزي در 

ه طرف رتش کگوشش گفت که پسره سيخ شد يه دفعه به غلط کردم افتاد سپهر بلندش کرد يه مشت زد تو صو

پرت شد تو بغل دوستش و سپهرم با عصبانيت به طرف ماشين اومد سوار شد و گازشو داد هر دو سکوت کرده 

 بوديم  گذاشتم يکم عصبانيتش بخوابه که خودش زبون باز کرد 

 کي ميخواي ياد بگيري با پسرا دهن به دهن نشي؟-سپهر

 تون لطفا نگه داريد فکر نميکنم به شما مربوط باشه ممنون از کمک -من

 سپهر جا خورد فکر نميکرد همچين جواب دندون شکني بهش بدم ولي از رو نرفت يه پوزخند زد و گفت

 فکر کردي خانوم بعد از دوسال گيرت آوردم  -سپهر

 چي ميگي تو؟ گفتم نگه دار -من

 اشينو زد کپ کردم داشتم تو دلم کلي خيال هاي اشتباه  ميکردم  که نگه داشت و قفل م

لطفا ونوس ..لطفا گوش کن دو ساله روز و شب برام نذاشتي دختر فقط چند دقيقه به حرمت روزايي که  -سپهر

 دوسم داشتي 

 هنوز هم دوسش داشتم هنوز هم با وجود خيانتش تموم وجودم بود 

 فقط چند دقيقه به شرطي که حرفات رو با کمال صداقت بگي -من

 ي همون موقع ميگفتم دو سال عذاب نميکشيدم اگه گذاشته بود -سپهر

 ميشه بري سر اصل مطلب؟! -من

اون دختري که اونروز تو اون آپارتمان لعنتي ديدي دختر عموم بود به قرآن اون روز خبر مرگم رفته بودم  -سپهر

داشت گفت برم  خونشون تا ببرمش خونه ي عموم اخه شوهرش قرار بود واسه ماموريت بره يزد تو خونه کار زياد

 دنبالش همين به قرآن همين بود 

 هه دروغات تموم شد؟ قبال سخت تر قسم ميخوردي ولي حاال قسم دروغم ميخوري!  -من

سپهر عصباني شده بود قبال هم اين بي محلي هارو از من ديده بود ولي اين مدليش رو نه! با چشماي به خون نشسته 

 زل زده بود به چشمام با حرض گفت

 چطوري بهت ثابت کنم؟ -سپهر

 اول که يه سوال ... من بودم دستت رو گرفته بودم و ميگفتم عجقم اين دختره کيه! نه؟ -من

 سپهر يه تاي ابروشو داد باال و يه دفعه هول کرد 

بخدا اينطوري که تو فکر ميکني نيست غزل براي اينکه حرص شوهرشو در بياره تو خونه اينطوري با من  -سپهر

 حرف زد بعدم که از تو خونه در اومديم يه دفعه از دهنش پريد  
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 نگرفتي؟ سراغمو ديگه چرا اينطوريه اگه –من 

من؟...من سراغتو نگرفتم؟ من خودمو به اب و آتيش زدم ولي ميالد و بابات نذاشتن ديگه ببينمت حتي سراغ  -سپهر

 ديگه هيچي از غرورم نموندهمحمد هم رفتم ولي خيلي بد باهام رفتار کرد ونوس بخدا 

 حرفاش همه بوي صداقت ميداد ولي من گرگ بارون ديده بودم نميتونستم باور کنم 

 بهم ثابت کن -من

 خيله خب ثابت ميکنم  -سپهر

 ماشينو به حرکت در آورد ترسيدم

 کجا؟ -من

 پيشه غزل -سپهر

 د يا حداقل نسيمو خبر کنم تا يکيشون باهام بيان نخير الزم نکرده من تنها با تو جايي نميام بزار ميال -من

 يعني انقدر بهم بي اعتماد شدي؟-سپهر

 بيشتر از اون چيزي که فکرشو بکني -من

چيزي نگفت ولي آهي که از ته دلش کشيد جيگرمو سوزوند گوشيمو در آوردم زنگ زدم به ميالد  هنوز چند تا بوق 

 بيشتر نخورده بود که جواب داد 

 جانم خانومي؟-دميال

 سالم ميالدي خوبي؟-من

 االن که صداتو ميشنوم نه خوب نيستم چي شده دوباره؟-ميالد

 من االن پيش سپهرم -من

 چيييييييييييي؟ االن کجايي؟-ميالد فرياد زد

 آروم باش ميالد من حالم خوبه -من

 مه بي اعتمادي ما نسبت به خودش حسابياينو که گفتم متوجه ي فک منقبض شده ي سپهر شدم معلوم بود از اين ه

 بهم ريخته 

 بگو کجايي! -ميالد

 با سپهر دارم ميرم پيش اون دختري که اون روز ديدم زنگ زدم تو هم بياي  -من

 خيله خب آدرسو بگو -ميالد

رشو له ن اندازه غروآدرسو از سپهر گرفتم و به ميالد دادم و سپهر ايستاد تا ميالد برسه مطمئن بودم تا به حال به اي

نکرده  بود که تو اين دو سال له کرده از چهره ي درهمش ميشد فهميد ولي که چي؟حتي اگه حقيقت داشته باشه من 

 االن دارم ازدواج ميکنم سپهر سکوتو شکست

 اگه حقيقت داشته باشه من بايد دلخور بشم نه!؟-سپهر

من اونو دو سال متهم کرده بودم و بهش عذاب داده بودم  از سوالش جا خوردم حق با اون بود اگه حقيقت داشت

سرمو انداختم زير و چيزي نگفتم غرقه تو خياالت خودم بودم که ميالد رسيد هر دو از ماشين اومديم بيرون ولي 

ميالد عصباني تر از اوني بود که فکرشو ميکردم بي توجه به سپهر ماشينو دور زد دستمو گرفت و منو دنبال خودش 
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شيد و رو صندلي جلوي ماشين نشوند و خودش نشست روي صندلي راننده ولي حرکتي نکرد چند تا نفس عميق ک

 کشيد و با صداي پس رفته اي گفت

 اينجا چه غلطي ميکني؟ -ميالد

 همه چيزو واسش تعريف کردم انگار آروم تر شده بود 

  مطمئني ميخواي بري ببينيش؟ممکنه اوضاع خراب تر بشه -ميالد

 ميخوام اينکارو بکنم -من

بعد از چند دقيقه که ميالد و سپهر با هم حرف زدن سپهرحرکت کرد و ما هم پشت سرش راه افتاديم و رسيديم به 

آپارتمان سپهر پياده شد و ما هم به تقليد از اون همين کار رو کرديم سپهر نگاهي به من انداخت نگاهي که توش 

دقيقا مثل روزاي اول نگاهي که وقتي براي اولين بار ديدمش بهم انداخت رفت باال و  هيچي نبود يه نگاه سرد و يخ

روبروي همون در ايستاد و زنگ رو فشار داد بعد از چند ثانيه يه مرد چهار شونه با موهاي پر کالغي و چشماي 

 قهواي تيره توي چهارچوب در نمايان شد رو به ما سالم کوتاهي کرد و رو به سپهر گفت

 سپهر تو اينجا چکار ميکني؟خيلي خوشحالمون کردي پسر بفرماييد داخل -مرده

 بعد از کنار در رفت کنار ولي سپهر با لحن خشک و بي روحي گفت

 غزل خونست؟ -سپهر

 اره بيا داخل-مرد

و رسپهر رفت داخل و پشت سرش ما رفتيم يه دختر اومد طرفمون خودش بود همون دختره ي نکبت موهاي مشش 

دورش ريخته بود و يه ساپورت با يه بلوز استين بلند تنش بود منو که ديد جا خورد بهتره بگم خشک شده بود و زل 

زده بود توي چشمم هنوز با هيچ کس سالم نکرده بود يهو پريد تو بغلم و شروع کرد به گريه هق هقش اوج گرفته 

ري نبود که من هميشه توي ذهنم ساخته بودم از خودم جداش بود خيلي جا خورده بودم خيـــــــــــلي اين اون دخت

 کردم و با بهت زل زدم تو چشماش اونم به من خيره شده بود سپهر با همون لحن سرد گفت

 غزل ميشه تمومش کني؟! -سپهر

 غزل بي توجه به حرف سپهر با دستاش صورتمو قاب گرفت 

 کردم متاسفم  ونوس واقعا متاسفم اشتباه بزرگي  -غزل

 اومدم دهن باز کنم که مجال نداد و دوباره شروع  به ناله کرد 

بخدا...بخدا داداش سپهر من بي گناهه اون فقط اومده بود دنبالم فقط همين بخدا همش تقصير منه ونوس  -غزل 

 توروخدا نذار داداشم بيشتر از اين عذاب بکشه 

شل شده بود يه لحظه کنترلم و از دست دادم  و افتادم رو زمين  احساس ميکردم ديگه تواني تو وجودم نيست  پاهام 

وقتي چشمام و باز کردم  اولين چيزي که ديدم يه جفت چشم عسلي سرد بود اومدم بلند شم که متوجه شدم سرم 

 خيلي سنگينه 

 چه اتفاقي افتاد؟-من

 مرگ از کنار گوشت رد شد -سپهر

 چي ميگي تو؟-من

 د بو 1فشارت روي -سپهر
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 باورم نميشد شيــــــش واي مرگ دقيقا  از بيخ گوشم رد شده بود 

 االن فشارت نرماله نگران نباش  -سپهر

همه چيز مثل فيلم از جلوي چشمام گذشت چقدر اشتباه کرده بودم تو اين دو سال به خودم و سپهر عذاب داده بودم 

 دنيا تو دلم بود خدايا چرا زودتر متوجهم نکردي؟از خجالت سرمو زير انداخته بودم خيلي ناراحت بودم غم 

 حق داري بايد ازم خجالت بکشي  -سپهر

 واقعا نميدونم چي بگم -من

   ندارم باهات کاري ديگه–سپهر 

 جا خوردم انتظار چنين حرفي رو نداشتم 

 منظورت چيه؟-من

 حاال هم ديگه کاري باهات ندارم  کردي چکار سال دو اين تو که بدم نشون بهت تا اينجا آوردمت –سپهر 

 سپهر....-من

 داشتم ديوونه ميشدم از طرفي هم تمام حق رو به سپهر ميدادم 

 برام مهم نيست تو چي ميگي من منتظرت ميمونم -من

 دلتو خوش نکن خانوم برگشتي در کار نيست  -سپهر

بود داشت خفم ميکرد سرومو از دستم کندم و  بعد از اين حرف بلند شد و از اتاق رفت بيرون بغض تلخي تو گلوم

رفتم بيرون سپهر رفته بود رفتم تو راهرو دنبالش ولي نبود که نبود سوار ماشين شدم و ميالد هم نشست بدون هيچ 

حرفي به طرف خونه رفتيم بغض داشت خفم ميکرد نتونستم طاقت بيارم و زدم زير گريه با صداي بلند گريه 

تم زجه ميزدم نفهميدم کي ميالد ايستاد و در سمت منو باز کرد و چند ثانيه نگذشته بود که تو ميکردم در واقع داش

آغوشش بودم  آغوشش آرومم نميکرد ولي سپهر...آغوش سپهر هميشه مسکن بود با مشت ميکوبيدم به سينش و 

 به خودم بدوبيراه ميگفتم 

محکومم به انتظار چرا يه عمر با حسرت بزرگ شدم  آخه چرا خاک بر سرم خدايا چرا من نميميرم ؟چرا من-من

 خدايا چرا...د ياال بگو چرا همه منو ول ميکنن و ميرن..؟

ميالد فقط دستش رو پشت کمرم ميکشيد ازش جدا شدم چشماش سرخ بود بدون فکر کردن ميشد فهميد گريه 

 ر شد ماشين ر روشن کرد و حرکت کردکرده به پشتي صندلي تکيه دادم و چشمام رو بستم رفت سمت راننده و سوا

هنوز هم آروم اشک ميريختم تا رسيديم خونه خاله متوجهم شد و به سمتم دويد ميالد با دست جلوش رو گرفت و با 

نگاهش بهش فهموند خودش واسش توضيح ميده و فعال بيخيال بشه رفتم باال تو اتاق و در رو قفل کردم  نشسته 

 کردم playقات امروز فکر ميکردم اهنگو بودم و ناباورانه به اتفا

 بهت پيله کردم نميموني پيشم 

 نه ميميرم اينجا نه پروانه ميشم 

 از عشق زيادي توروخسته کردم

 تو دورم زدي خواستي دورت نگردم

 بازم شوريه اشکو لب هاي سردم

 من اين بازيو صد دفعه دوره کردم
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 نه راهي نداره گمونم قراره

 دستامو تنها بزارهيکي ديگه 

 ديگه توي دنيا به چي اعتباره 

 کسي که براش مردي دوست نداره

 من و بغض و بارون سکوت خيابون

 دوباره شکستم چه ساده چه آسون

 به پاتم بسوزم تو شمعم نميشي 

 توحواي دنياي آدم نميشي

 غرورت گلومو به هق هق کشيده

 آدم که قسم خوردشو دق نميده

 ه عمره دو تا خط صافيممنو تو ي

 شده عادت ماکه رويا ببافيم

 بشينيمو عشقو به بازي بگيريم 

 واسه زندگي کردنامون بميريم

 چه سخته تو تنهايي شرمنده ميشي 

 ماها قهرمانيمو بازنده ميشيم

 مثل عصر پاييزي رنگ ورومون

 واسه خيلي ها خاطرست آرزومون

 ديگه توي دنيا به چي اعتباره ؟؟

 کسي که براش مردي دوست نداره

 منو بغض و بارون سکوت خيابون

 دوباره شکستم چه ساده چه آسون

 به پاتم بسوزم تو شمعم نميشي 

 تو حواي دنياي آدم نميشي

 غرورت گلومو به هق هق کشيده

 آدم که قسم خوردشو دق نميده 

 مثل عصر پاييزي ...مثل عصر پاييزي ...مثل عصر پاييزي 

يدونم چند ساعت بود که داشتم گريه ميکردم يه لحظه به خودم اومدم فکري که تو سرم بود باعث شد از جا بپرم نم

...تيرداد...سريع از اتاق رفتم بيرون رفتم تو سالن همه با ديدن من برگشتن سمتم مشخص بود دارن درباره ي من 

 صحبت ميکنن  نسيم کالفه اومد به طرفم 

 گاش کن با خودت چکار کردي ونوس؟هيچي از چشمات نموندهواااي خدا ن-نسيم

حتي بهش نگاه هم نکردم زل زده بودم تو چشماي خاله با صدايي که از ته چاه بلند ميشد  و بغض الود و با  التماس 

 گفتم 
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 مامان بگو زنگ نزدي به تيرداد-من

 نااميدانه جوابمو دادتو چشماي خاله اشک جمع شده بود سرشو به چپ و راست تکون داد و 

 زنگ زدم -خاله

پاهام شل شد و افتادم زمين باورم نميشد يعني همه چيز بي دليل تموم شده بود؟خستمه خدايا خستمه تا کي؟من 

سالگي تنهام گذاشته  31رنگ خوشي رو نديدم خدا چرا همه منو تنها ميزارن!مامان ,بابا,سپهر,ميالد آره ميالدم تو 

شک از چشمام ميريخت متوجه ي يه نوازش شدم دستاي مهربون عمو روي موهام کشيده ميشد سرمو بود بي اختيار ا

تو بغلش گرفته بود و منو محکم به خودش فشار ميداد فکر کنم همه دورم حلقه زده بودن احساس ميکردم نفس 

 کشيدن واسم سخت شده به يقه ي عمو چنگ زدم 

 گذاشتن؟ چرا من انقدر احمقم ؟ چرا بابا تو بگو چرا همه منو تنها-من

 هيچکس هيچي نميگفت عمو هنوز هم موهامو نوازش ميکرد ...

سرجام دراز کشيده بودم و به ديروز فکر ميکردم چقدر همه رو ترسونده بودم بايد يه کاري ميکردم ولي چه کار هر 

فتم سراغ  گوشيو شماره ي تيرداد رو چقدر فکر کردم چيزي به ذهنم نرسيد اخرم به بدترين راه ممکن پناه بردم ر

 گرفتم... يه بوق...دوبوق...سه بوق ...چهار بوق...برداشت صداي گرم و مردونش تو گوشي پيچيد 

 بله ؟-تيرداد

 سالم خسته نباشي -من

 لحنش خسته بود معلوم بود يا سرکاره يا تازه از سر کار اومده 

 ممنونم شما؟-تيرداد

 ش کردم خودمو معرفي کنم ونوس هستمآه ببخشيد فرامو -من

 ونوس؟به جا نميارم -تيرداد

 حقيقتا بهم برخورد 

 اقا تيرداد؟ونوسم-من

 يکم فکر کرد و بعد قشنگ انگار هل کرده باشه گفت

 آه ببخشيد ونوس خانوم واقعا شرمندم راستش خيلي خستم واسه همين گيج شدم واقعا شرمندم  -تيرداد

 م غرض از مزاحمت مخواستم ببينم امروز عصر وقت دارين ؟بايد ببينمتوننه خواهش ميکن-من

 آه خيلي شرمندم کلي بيمار دارم ولي...ميتونين بياين مطب؟-تيرداد

 چييييييش به من ميگه بيا مطب البته بد هم نيست چون نميخواستم کسي بفهمه 

 نه موردي نيست ميام فقط آقا تيرداد لطفا کسي نفهمه  -من

 چرا؟مشکلي پيش اومده؟ -يردادت

 خب چي بگم؟راستش آره-من

  باشه اينطوري قرارمون اولين نميخواست دلم شرمندم بازم منتظرم پس خب خيله–تيرداد 

 نه بابا اين چه حرفيه من شرمندم که بد موقع ميخوام ببينمتون خب فعال کاري با من نداريد؟ -من

 خداحافظ ميبينمتون پس نه–تيرداد 

 خدافظ-من



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پاییزی عصر 

9 8  

 

ساعت نزديکاي شيش بود که حاضر و آماده روبروي دراور ايستاده بودم يه مانتوي جذب آلبالويي با شلوار تنگ 

 مشکي و يه شال مشکي کيف دستيه مشکيم و سويچمو  برداشتم و رفتم پايين

 مامان من دارم ميرم بيرون کاري با من نداريد ؟-من

 متي؟کجا شال و کاله کردي به سال-خاله

 ميرم ديدن آنا  -من

  باش خودت مواظب باشه–خاله 

 چشم -من

 اومدم برم که صدام زد 

 ونوس...-خاله

 بله؟-من

 توروخدا به فکر خودت باش بسه انقدر زجر به خودت دادي بابات ديگه طاقت نداره عذاب کشيدنتو ببينه -خاله

 خدافظ -من

 به سالمت -خاله

و راه افتادم آدرس مطب رو برام اس ام اس داده بود جلوي يه ساختمون پنج طبقه با  سوار ماشين خوشگلم شدم

نماي کالباسي و مشکي ايستادم رفتم داخل و سوار آسانسور شدم طبقه ي سوم وارد مطب که شدم اولين چيزي که 

ي و با مقنعه ي مشک توجهم رو جلب کرد منشيش بود يه ميز مرتب دختره حدودا بيست ساله ميزد يه مانتوي قهواي

 چادرشم سرش بود و يه آرايش خيلي ماليم تو نگاه اول ازش خوشم اومد رفتم جلو 

 ببخشيد من با آقاي دکتر پاکدل کار دارم -من

 منشيه سرشو بلند کرد يه نگاه مهربون به سمتم شوت کرد يه لبخند مليح زد و گفت 

 وقت قبلي داريد؟-منشيه

 لي؟بع نگاه خانومو وقت قب

 نه -من

 پس بايد صبر کنيد اسمتون لطفا -منشيه

 ونوس صداقت -من

 سرشو بلند کرد يه دفعه از سر جاش بلند شد 

واااااااي ببخشيد خانوم صداقت آقاي دکتر منتظرتون هستن ولي االن يه بيمار دارن اگه ميشه صبر کنيد تا -منشي

 بيمارشون بيان بيرون 

 تن موردي نيست رفتم رو يه صندلي نشستم تلفنشو برداشت و وصل کرد به تيرداديه لبخند بهش زدم و با گف

 ببخشيد آقاي پاکدل خانوم صداقت اومدن -منشي

.....      .....     .... .. 

 بله چشم حتما-منشي

خودشو  دتبعد قطع کرد بعد از چند دقيقه بيمارش اومد بيرون و منشي بهم گفت برم داخل وارد که شدم قلبم به ش

 به قفسه ي سينم ميکوبيد تيرداد بلند شد و مشغول خوش و بش شديم 
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 سالم خسته نباشيد-من

 سالم خيلي خوش اومديد شرمنده مجبور شديد بياين اينجا -تيرداد

 نه اين چه حرفيه  -من

ش نشست مطب بعد از يکم تعارفات بي شک الزم هر دو نشستيم رو يه مبل چرمي مشکي نشستم و اونم روبروم

 خيلي شيک بود 

 خب ميشنوم چه کمکي از دستم بر مياد؟ -تيرداد

 آقاي پاکدل بي شک فرض کنيد من االن بيمارتون هستم نه يه آشنا  -من

 تيرداد يکم متعجب نگام کرد و بعد از چند ثانيه گفت 

 من اولين باره شما رو ميبينم  -تيرداد

کردم از همون روز اولي که سپهر رو ديدم از وقت اسمش اومد متوجه شدم  يه لبخند از روي رضايت زدم و شروع

تيرداد ناراحت شده ولي خب بيچاره چي ميگفت ؟به آپارتمان و ماجراي غزل که رسيدم مکث کردم تيرداد يه آه 

 کش دار کشيد 

 پس خيانت کرد درسته ؟-تيرداد

 ميگم خدمتتون -من

نقبض شده بود و البته عصباني بود سرمو زير انداخته بودم هم خجالت ميکشيدم و بعد بقيشو گفتم تا ديروز فکش م

 هم ميترسيدم يه چيزي بگم از عصبانيت فوران کنه

 همه ي داستان همين بود؟چيزي هست که به من نگفته باشي؟-تيرداد

 انه همش همين بود  من واقعا متاسفم نميدونستم چکار کنم واسه همين اومدم سراغ شم -من

 خب حاال چه کاري از من بر مياد؟ -تيرداد

 زورم گرفته بود خب معلومه ديگه برو خونه بگو منو نميخواي ايييييييش 

 خب..خب خودتون که بهتر ميدونيد  -من

 پريد وسط حرفم

 دادين؟ مثبت جواب من به چرا اينطوريه اگه–تيرداد 

 گوشه ي چشمم چکيد  ديگه نميتونستم جلوي خودمو بگيرم يه قطره اشک از

 خب ميخواستم به زندگي برگردم -من

 يعني االن از من ميخواي برم به خانوادم بگم نميخوام باهاتون ازدواج کنم درسته؟-تيرداد

 شرمندم بخدا -من

 من واقعا نميتونم اينکارو کنم  -تيرداد

 آخه چرا؟ -من

ا از کسي خوشم نياد که نميرم خاستگاريش متاسفم ونوس شما فکر کردين من الکي اومدم خاستگاري؟من ت -تيرداد

 نميتونم ازت بگذرم 
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اشکام تمام صورتمو خيس کرده بود با دستام صورتمو پوشوندم و بي صدا گريه کردم تيرداد هم چيزي نميگفت 

شسته نرفت پشت ميزش و به منشيش گفت بيمارها رو کنسل کنه نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم دوباره روبروم 

 بود 

 خيله خب ونوس لطفا آروم بگير -تيرداد

 دستم از رو صورتم برداشتم منشي اومد داخل يه ليوان آب دستم داد و رفت بيرون اب و خوردم آروم تر شدم 

من فقط يه کار ميتونم واست بکنم خب خداروشکر هنوز حسي بين ما شکل نگرفته ولي خب نميتونم عقب  -تيرداد

لو با خانوادم در ميون ميزارم اگه تا قبل از اينکه خطبه ي عقد رو بخونن اومد من هيچ مشکلي ندارم بکشم اين مشک

خودمم براتون جشن ميگيرم و واقعا هم مشتاقم اين سپهر تورو ببينم وقتي بفهمه داري ازدواج ميکني براش ميشه يه 

ن با سپهر برسه بگو که دارن مجبورت ميکن محرک که سمتت بياد به کسي که ميدوني باعث ميشه اين خبر به گوش

 کسي که دوسش نداري ازدواج کني 

 اگر نيومد چي؟ -من

 اگر هم نيومد که هيچي اين يعني واقعا تو رو نميخواد تو که نميتوي خودتو بهش تحميل کني  -تيرداد

 تيرداد من واقعا متاسفم واقعا ازت ممنونم  -من

ام صادق بودي حسي هم که من به تو داشتم فقظ در حد يه خوشم مياد ساده بود پس من ازت ممنونم که باه -تيرداد

من هيچ مشکلي با اين موضوع ندارم هرگز فکر نکن که من ناراحت شدم اگرم اولش باهات برخورد کردم بخاطر 

 اين بود که ناخوداگاه عصبي شدم 

 اميدوارم بتونم برات جبران کنم  -من

بلند شدم و بعد از يه خداحافظي مختصر رفتم بيرون و بعد هم خونه ي آنا آرمان خونه نبود يکم که آروم تر شدم 

طبق معمول بيمارستان بود من عاشق زندگيشون بودم خيلي زندگيه آرومي بود البته اگه مادرشوهرش نرگس خانوم 

ورد همونطور نشسته بوديم بهش زهر نميکرد همه چيزو واسه آنا تعريف کردم بعدم بغلم کرد و کلي واسم غصه خ

 که آرمان اومد

 بههه سالم خانوم خانوما خوش اومدي-آرمان

 سالم آرمان بزرگ ممنون اقا خسته نباشي -من

آنا رو تو آغوشش کشيد و بوسيدش از ته دل بهشون حسودي کردم آرمان رفت که لباسشو عوض کنه آنا هم رفت 

 مون گذاشت و سه تا ليوان شربت نعناع ريخت و آورد جلو

 خب چه خبرا ونوس خانوم؟ -آرمان

 آنا با لحن غمگيني گفت

 يه خبر داره من بگم؟ -آنا

 چي شده؟-من

 کنه ازدواج ميکنه مجبورش داره باباش–آنا 

 رنگ نگاه آرمان مضطرب شد خب معلوم بود آرمان که بفهمه خبرش به سپهر هم ميرسه 

 جدا؟کي هست اين آقا؟ -ارمان
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شناسه تيرداد پاکدل پسر خيلي خوبيه ولي من نميخوامش بابام اما مجبورم کرده نميدونم چکار کنم ديشب روان-من

 جواب بله رو دادم 

 بسوزي؟ مرده عشق يه پاي به بايد کي تا ميکني خوبي کار –آرمان 

ما اشاره نکرده بود حت راستش با اين حرفش خيلي بهم برخورد تو اين دو سال و خورده اي حتي يه بار به اين موضوع

 سپهر بهش همه چيزو گفته بود 

 آره حق باتوئه تا حاال هم اگه ازدواج نکردم از خاستگارام خوشم نيومده بود ولي اين يکي ديگه مجبورم -من

 ونوسي باشي خوشبخت سالمتي به–آرمان 

 ممنون -من

 کوفت کن برو خونه مامانت نکشمون خب ديگه جمعش کنين اين بساطه تعارف بازيتونو ونوس شربتتو-آنا

 دستت درد نکنه بيرونم ميکني؟خو حاال يه امشب من اينجا بمونم شما عشق و حال نکنين-من

 قشنگ گونه هاي آنا رنگ گرفت 

 حاال چرا زنمو خجالت ميدي؟نگاش کن سرخ شد-آرمان

ل به زندگيه شرينشون حسادت کردم يه لحظه بعد با هم زديم زير خنده و آنا يه مشت کوبيد تو بازوي آرمان از ته د

خودمو جاي آنا و سپهر رو جاي آرمان گذاشتم خيلي شيرين و قشنگ بود ولي همش يه خيال پوچ بود بعد از اينکه 

شربتمو خوردم و يکم حرف زديم بلند شدم و با يه خداحافظي طوالني که آنا و آرمان  خيلي تعارف کردن که بمونم 

امال تاريک بود پا که تو خونه گذاشتم چشمام با يه جفت چشم قهوايه اشک آلود برخورد کرد طلوع رفتم خونه هوا ک

يه گوشه ي راهروي ورودي زانوشو بغل کرده بود و بي صدا گريه ميکرد دلم هري ريخت اين دختر کوچولو چش 

روبروش زانو زدم ياد شده بود؟يه دختر کوچولوي شش ساله براي چي انقدر آروم گريه ميکنه؟رفتم جلو و 

 بچگياش افتادم که بجاي عمه بهم ميگفت خاله 

 چي شده قربونت بشه عمه؟ -من

سرشو انداخت زير و چيزي نگفت صداي هق هقش بلند شد گرفتمش تو بغلم و اونم خودشو چسبوند به من و توي 

 بغلم گم شد با هق هق و مقطع گفت

 عم..مه....با...بايي -طلوع

 يه کرد کالفه شده بودم تو چشماش خيره شدم و گفتم بابات چي طلوع ؟و دوباره گر

 عص...بانيه ميخواد دعو....ا کنه -طلوع

خدايا اين بچه جون به لبم کرده بود با لبخند و شوخي آرومش کردم و وارد سالن شدم که با چيزي که ديدم به 

ن و با مامانينا گرم صحبت بودن با صداي شيوا و بلندي معناي واقعي جا خوردم خانواده ي پاکدل و تيرداد نشسته بود

سالم کردم توجه همه به من جلب شده روي لبهاي تيرداد لبخند بود اما محمد چهرش داد ميزد که عصبيه توي نگاه 

ميالد و عمو هم برق تحسين بود پدرو مادر تيرداد اما انگار با حسرت نگاه ميکردن محمد اومد طرفم و مچ دستم رو 

گرفت و با يه عذرخواهي کوچيک به سمت راه پله ها رفت و بعدم در اتاقم رو باز کرد و تقريبا هولم داد تو اتاق تا 

 حاال چنين رفتاري ازش نديده بودم با لحن حرصي و عصبي درحالي که سعي ميکرد صداش باال نره گفت

 دختر چرا ارزش خودتو نميدوني؟ -محمد

 چي ميگي محمد؟-من
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من چي ميگم؟من چي ميگم؟واسه چي رفتي به تيرداد گفتي ؟اين پسره انقدر ارزش داره که ميخواي  -محمد

 بخاطرش اينکارو بکني؟

ارزش داره محمد ارزش داره واسه من ارزش داره همونقدر که تو اون زمان ساناز واسه ي تو ارزش داشت که -من

 ره ساله کمک خواستي ارزش دا 31بخاطرش از يه دختر بچه ي 

 خيلي عصبي بود اومد طرفم و دو تا بازومو گرفت و تکونم داد

 بفهم ونوس بفهم نميخوام خودتو کوچيک کني نميخوام زجر بکشي-محمد

 اشکام سرازير شده بود 

من اينطوري زجر ميکشم محمد من با نداشتنش زجر ميکشم خستم از اينهمه بدبختي از زماني که مامان و بابام -من

 روي خوش از زندگيم نديدم رفتن يه 

 ونوس بخدا تو با تيرداد خوشبخت ميشي... بخدا -محمد

 محمد چرا نميخواي بفهمي من خوشبختيه با سپهر رو ميخوام  -من

 مطمئني ونوس؟-محمد

 شک ندارم-من

 به طرفم اومد و منو توي بغل گرفت 

که تورواز دست دادن از وقتي فهميدن تو رفتي  خيله خب همه راضين فقط پدرو مادر تيرداد حسرت ميخورن-محمد

و همه چيزو به تيرداد گفتي  بيشتر از تو خوششون اومده ميگن هر کاري براي خوشبختيت ميکنن ونوس اين 

 خانواده واقعا معرکن هر کس ديگه اي بود ميومد و اينجا رو روي سرش ميذاشت  

 آره حق با توئه-من

 انگشتاي شستش اشکام رو پاک کرد و گونم رو بوسيد منو از بغلش بيرون آورد و با

 ببخشيد اذيتت کردم آجي کوچولو -محمد

 محمد طلوع چش بود؟-من

 طلوع؟-محمد

 آره اومدم خونه کز کرده بود گوشه ي راهرو و گريه ميکرد -من

 محمد انگار چيزي يادش اومده باشه محکم زد به پيشونيش 

 اي واييييياي واااااااااااااااي  -محمد

 چتههه؟-من

 بابا من اعصابم خورد بود به اين بچه پريدم بد هم پريدمااا آخي قربونش بشم -محمد

 آخي عزيزم بايد بعدا حسابي از دلش در بياري -من

 آره واقعا -محمد

ن که تيرداد گفترفتيم تو سالن خيلي از خانواده ي پاکدل و تيرداد خجالت ميکشيدم خيلي زياد هيچي در اين باره نمي

 بحث رو به اون سمت کشيد
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خب... من فکر ميکنم که مراسم رو توي باغ مادر بزرگ من بگيريم خيلي خوبه در هر حال مهمان هاي -تيرداد

زيادي رو دعوت نميکنيم اونايي هم که دعوت ميکنيم به عنوان يه پارتيه کوچيک ميان قرار نيست چيزي بفهمن به 

 اقي هستن که مثال قراره خطبه رو بخونن هيچکس نبايد بويي ببرهجز چند نفر که توي ات

 منظورت اينه که ونوس رو از آرايشگاه بياريم باغ و طوري ببريم تو اتاق عقد که کسي متوجه نشه درسته ؟-عمو

 دقيقا همينطوره -تيرداد

ر رو ختر بايد با فتنه و زيرکي سپهاز خودم متنفربودم از اينکه خودم بايد براي بدست آوردن عشقم تالش کنم من د

بدست مياوردم يه لحظه به خودم اومدم .....خدايا من داشتم چکار ميکردم؟داشتم براي کسي که منو نميخواست 

دست و پا ميزدم؟چرا هيچکس بهم نگفت کارم غلطه؟چرا محمد گفت واي خدايا من چقدر احمقم که ميخوام با 

رو پر کرده بود بدست بيارم يه دفعه از جام بلند شدم نگاه همه به سمت من زرنگي و کلک مردي که تموم وجودم 

 چرخيد و نگاه من بدون هدف با سردرگمي به طرف همه چرخونده ميشد آروم گفتم 

 چرا بهم نگفتين؟چرا نميگين دارم اشتباه ميکنم ؟وااي خدايا من دارم چکار ميکنم؟-من

شتم با خودم حرف ميزدم نسيم با نگراني بهم نزديک شد و دستام رو که روي تمام کلماتم رو اروم ميگفتم انگار دا

 سرم بود گرفت چشماي نگرانشو بهم دوخت

 چي شده ونوس؟چته؟ونوس؟-نسيم

ديگه نفهميدم چي شد دنيا جلوي چشمام تار شد و بعدش هيچي نديدم چشمامو که باز کردم يه چهره ي تار جلوي 

 وجه ساناز شدم تازه يادم اومد چه اتفاقي افتاده.....تيرداد....سپهر...اشتباهروم بود دقيق تر که شدم مت

 بهتري؟ -ساناز

 تيردادينا رفتن؟-من

 ساعته که خوابيدي پرسيدم بهتري؟ 5آره خيلي وقته -ساناز

 خوبم -من

 مامانينا خيلي نگرانت بودن ميرم بگم به هوش اومدي -ساناز

 ينم فقط به محمد بگو بياد کارش دارم ساناز نميخوام کسي رو بب-من

 ولي...-ساناز

 ولي و اما نداره بگو بياد کسي هم نميخوام ببينم -من

 خيله خب -ساناز

 رفت چند دقيقه بعد محمد اومد داخل يه نگاه بهم انداخت و کنارم رو تخت نشست و پيشونيمو بوسيد

 خوبي؟-محمد

 موضوع بشن نميخوام  به همه بگو پشيمونم بگو بيخيال اين-من

 چي ميگي ونوس؟ -محمد

نميتونم محمد نميخوام با دوز و کلک سپهر رو سمت خودم بکشم از تيرداد از طرف من عذر خواهي کن خودمم -من

 زنگ ميزنم و عذر خواهي ميکنم لطفا برو بيرون 

تونستم بکنم رفت بيرون چند محمد هيچي نميگفت مطمئن بودم طاقت همه رو سر آوردم ولي کار ديگه اي هم نمي

بار بعدش هم ميالد و نسيم و عمو و خاله اومدن تو ولي هر چي هم ميگفتن متوجه نميشدم فکرم اونجا نبود فقط 
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متوجه ي يه کلمه ي عمو شدم )مثل زماني شدي که مامانت باباتو ميخواست و خانوادش بهش اجازه 

وصلت مامان و بابام نبودن دليلش رو نميدونم ولي ميدونستم  نميدادن(ميدونستم که خانواده ي مامانم راضي به

مامانم خيلي عذاب کشيده بود تا خانوادشو راضي کنه يک هفته گذشت و من از اتاقم بيرون نرفته بود حتي دانشگاه 

قطه نهم نميرفتم غذاي درست و حسابي هم نخورده بودم تو اين يه هفته به معناي واقعي آب رفته بودم همش به يه 

خيره شده بودم و مرتب آه ميکشيدم حتي فکرمم خالي بود تهي از هر چيزي حتي ديگه به سپهر هم فکر نميکردم 

بدبختيام بيشتر بود همه فکر ميکردن افسرده شدم نميدونم يعني افسرده شدم؟خودمم تو کاراي خودم موندم چهرم 

اينکه بهم نگاه کنه رفت سمت کمدم و از توش يه مانتو و هيچي رو نشون نميداد روز هشتم ميالد اومد تو اتاق بدون 

شلوار در آورد و اومد طرفم دستم و گرفت و با عصبانيت کشيدم طرف خودش با بي رمقي و صدايي که خودم به زور 

 شنيدمش گفتم

 چه کار ميکني ميالد؟ -من

 ميخوايم بريم يکم هوا بخوريم -ميالد

 ا بخورين من هيچ جا نميام شما برين هو-من

 حرف تو مهم نيست -ميالد

 روي همون بلوزم مانتومو تنم کرد نسيم اومد داخل و ميالد رفت بيرون اومد شلوارمو بده دستم تا پا کنم 

 من نميام نميفهمين چي ميگم؟-من

 يهو چنان دادي زد که سنگ کپ کردم

ک تو سرت کنن که يه ذره واسه خودت ارزش ميخواي خودتو به کشتن بدي؟با اين چيزا سپهر بر ميگرده؟خا-نسيم

 قائل نيستي

به حرفاش اهميت ندادم و دراز کشيدم رو تخت دستمو کشيد و از رو تخت بلندم کرد خودش شلوارمو در آورد و 

بجاش شلوار ليم رو پام کرد منم بدون حرف فقط نگاهش ميکردم دستشو گذاشت زير بغلم و هولم داد سمت در 

هاش راه بيام چون به نظر خيلي عصبي بود رفتيم سمت ماشين ميالد در جلو رو برام باز کرد تصميم گرفتم با

نميخواستم جلو بشينم  ولي حوصله ي حتي حرف زدن هم نداشتم بدون حرف نشستم جلو ونسيم هم پشت نشست 

 و حرکت کرديم نسيم حوصلش سر رفته بود خودشو کشيد جلو و ضبطو روشن کرد

پخش شد منو از همه چي جدا کرد باز تمام فکرم رفت سمت سپهر تنها دليل مردن روحم توي دو ولي آهنگي که 

 سال اخير ذره ذره منو کشت و االن ديگه نابودم 

بغضم گرفته وقتشه ببارم/چه بي هوا هواي گريه دارم/باز کاغذام با تو خط خطي شد/خدا اين حسو حالو دوست 

/دوباره عطرتو نفس کشيدم/قلم تو دست من پر از سکوته/دوباره از ترانه دست ندارم /باز دور پنجره قفس کشيدم

کشيدم/باز خاطرات تو همين حواليه /حالم همينه و يه چند ساليه جاي تو خاليه/جز تو تمام شهر ميدونن حالمو/مثل 

رم /اسمت هنوز دور کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو/اين قلب بي قرارو از تو دارم/اين حس انتظارو از تو دا

گردنم هست/من اين طناب دارو از تو دارم/اسمت نوشته رو بخار شيشه/دلي که بي تو باشه دل نميشه/من موندم و 

يه سايه توي خونه/ميترسم اونم حتي رفتني بشه/باز خاطرات تو همين حواليه/حالم همينه و يه چند ساليه جاي تو 

ل کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو/بغضم گرفته وقتشه ببارم/چه بي هوا خاليه/جز تو تموم شهر ميدونن حالمو/مث
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هواي گريه دارم/باز کاغذام با تو خط خطي شد /خدا اين حسو حالو دوست ندارم/اين قلب بي قرارو از تو دارم/اين 

 حس انتظار و از تو دارم/اسمت هنوز دور گردنم هست/من اين طناب دارو از تو دارم.

خيس بود بعد از يه هفته دوباره گريه کرده بودم به هق هق افتادم هق هقم نفسمو بريده بود ميالد با صورتم خيس 

 ترس ماشينو نگه داشت و اومد در طرف منو باز کرد 

 ونوس؟ونوس؟-ميالد

 شم بميالد برو بشين سر جاتو رانندگيتو بکن بزار بعد از يه هفته ي پر بغض و بي اشک يکم گريه کنم و سبک -من

چيزي نگفت رفت يکم اونطرف تر کنار يه پارک نگه داشته بود چشمام و بستم و بي صدا اشک ريختم ماشين 

حرکت کرد نميدونم چقدر چشمام بسته بود که ماشين توقف کرد چشمامو باز کردم و به فضاي اطراف نگاه انداختم 

م؟برگشتم از نسيم بپرسم که ديدم پشت خاليه  هيچي نبود تا چشم کار ميکرد فقط شن و ماسه من واسه چي اينجا

يهو در سمت من باز شد چيزي که ميديدم رو باور نميکردم سپهر با قيافه اي که معلوم بود حالش بهم ريختس 

روبروم بودچند بار پلک زدم تا شايد از خواب بيدار بشم ولي فايده نداشت همونطور بهت زده داشتم نگاش ميکردم 

از ماشين آورد بيرون روبروش وايسادم يه وجبم بينمون فاصله نبود يهو منو کشيد تو آغوشش با  که دستمو کشيد و

 گريه گفت

 متاسفم ونوس معذرت ميخوام ببخش که انقدر عذابت دادم-سپهر

سپهر داشت گريه ميکرد؟چرا؟داره از من عذر خواهي ميکنه؟ چرا؟هيچي نميگفتم در واقع هنوز توي شوک بودم تو 

ش گم شده بودم انقدر منو به خودش چسبونده بود که انگار ميترسيد فرار کنم کم کم به خودم اومدم دستمو آغوش

گذاشتم رو سينش و از يکم ازش فاصله گرفتم ولي هنوز تو آغوشش بودم اشکام بهم مهلت حرف زدن نميداد و 

 همينطوري ميباريد بريده بريده و با گريه گفتم

 چر..چرا؟چرا ...س..پهر؟چ..-من

 دوباره منو بغل کرد و آروم گفت

 ميگم عزيزم همه چيزو ميگم فقط بزار آروم شم بزار يکم از دلتنگيام کم بشه انوقت همه چيزو ميگم  -سپهر

 بعد از اينکه حسابي تو بغل هم گريه کرديم منو از خودش جدا کرد و گذاشت رو کاپوت ماشين

 نميپري تا تموم بشه اونوقت هر چقدر دلت خواست غر بزن و دعوا کن خب هر چيزي که ميگم وسط حرفم -سپهر

 شک نکن ميکشمت -من

 شک ندارم اينجا هم که بيابون هيچکس نميفهمه -سپهر

 دو تامون با هم خنديديم چقدر دلم براي اين خنده هاي دونفرمون تنگ شده بود 

کرديم تا روزي که خونه ي غزل اينا غش کردي رو  خب از روزي که سر رفتارت با مادر آرمان با هم قهر-سپهر

ميدوني ميمونه بقيش که تو يه جمله بهت ميگم ببين ونوس وقتي فهميدي و گفتي که پشيموني يادم افتاد که چقدر 

بخاطرت خودمو به آب و آتيش کشيدم و کوچيک کردم چقدر عذاب کشيدم کوچيک شدنم مهم نبود بخاطر تو پاي 

رو هم ميبوسم ولي يادم افتاد به خاطر يه چيز الکي بدون اينکه ازم بپرسي ولم کردي و گذاشتي همه ي مردم دنيا 

ذره ذره آب بشم ميدونستم تو هم رنج کشيدي ولي دلم راضي نبود واسه همين گذاشتم يکم تنبيه بشي با خانوادت 

مد خاستگاريت همه چيز از پيش هم صحبت کردم و اوناهم حق رو به من دادن حتي تيرداد دوست خودم بود که او
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تعيين شده بود ولي تو مريض شدي افسرده شدي يه مرده که حتي تحرک هم نداشت که بشه بهش گفت مرده ي 

 متحرک تا به امروز که ديدم واقعا ديگه بسه هر چقدر عذاب کشيدي

ن ديدم نه اينطوري بازم هموبهش نگاه کردم يعني من تو اين مدت داشتم تنبيه ميشدم ؟اول خواستم قهر کنم بعد 

 آش ميشه و همون کاسه حق با سپهر بود حقم بود تنبيه بشم سرشو انداخت زير

 خب حاال نوبت توئه منو تنبيه کني -سپهر

 يه لبخند بزرگ زدم و گفتم 

 پشتتو بکن بهم -من

 چي؟-سپهر

 گفتم پشتتو بکن بهم -من

 پشتشو کرد بهم پريدم رو کولش 

 ينه که کولم کني تنبيهت ا-من

 خنيديد و گفت :مطمئني کافيه؟

 اوهوم مطمئنم حقم بود تنبيه بشم -من

 يهو يه صدا مثل زوزه ي گرگ اومد سريع از پشت سپهر اومدم پايين و نگاش کردم 

 س..س...سپهر-من

 چته؟نگاش کن رنگش شده عين گچ بابا روزه شب نيست که انقدر ترسيدي -سپهر

 نهبيا بريم خو-من

اول کلي بهم خنديد و مسخرم کرد ولي بعد وقتي ديد واقعا ترسيدم قبول کرد و رفتيم شهر پيله کرد که بريم 

 بچرخيم ولي من گفتم نه بريم خونه روم نميشد توي روي عمو نگاه کنم خيلي اذيتشون کرده بودم 

 کجايي خانومم؟-سپهر

 ها؟چي؟-من

 تو باغ نيستي هيچي دو ساعته دارم صدات ميزنم -سپهر

 سپهر؟-من

 جانم نفسم؟-سپهر

 تو دلم عروسي بود چقدر محتاج اين برخورداي سپهر بودم تو اين دوسال آرزوشو با خودم حمل ميکردم

 به نظرت بابااينا خيلي از دستم عصبانين؟-من

 خنده  يه نگاه متعجب بهم انداخت و بعد انگار خنده دار ترين جک سالو براش گفته باشن زد زير

 اااا مرض !چه مرگته؟-من

ونوس جان من سه ساعته دارم براي کي قصه ميگم؟دارم بهت ميگم اونا االن منتظرن تو بري خونه تا بگيرنت -سپهر

 زير رگباره و هي ماچت کنن انقدر من باهاشون صحبت کردم که االن تو فکر مراسم عروسيتن

 من کي به تو بله دادم؟-من

 حاال بايد بعد از سه سال بيام التماس کنم تا بله بگيرم؟ زرشک يعني -سپهر

 پس چي فکر کردي؟-من
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 اي خدا ما مردا چقدر بدبختيم-سپهر

 چرت نگو تو خوشبخت ترين مرد دنيايي که منو داري-من

 بلـــه بلــــه حق با شماست -سپهر

 هميشه حق با منه -من

 راست ميگيا اينو قبال هم گفته بودي  -سپهر

روز خيلي خوبي بود باورم نميشد توي يه عصر پاييزي از خونه زدم بيرون و بعد از دو سال به زندگي برگشتم توي 

يه عصر پاييزي به عشقم رسيدم وقتي رسيديم خونه چيزي ديدم که اصال فکرشم نميکردم همه ي خانواده ي خودم 

باشن تو سالن جمع بودن تا مارو ديدن از سر جاشون  به عالوه ي غزل و چند نفر ديگه که فکر کنم خانواده ي سپهر

ساله که چهره ي خيلي زيبايي که همچين بي شباهت به چهره ي غزل نبود  47يا  45بلند شدن و يه خانوم حدودا 

 داشت اومد طرفم و منو تو آغوش گرفت 

 خيلي خوشگلتريا ماشاهلل هزار وااااااي قربون عروس گلم بشم تو از چيزي که سپهر تو عکس بهم نشون داد-خانومه

ماشاهلل من هنوزم با بهت بهش نگاه ميکردم بقيه هم ريز ريز ميخنديدن همه نشستن منم روي يه صندلي کنار خاله 

نشستم که روبروي عموي سپهر بود هه خيلي باحال بود خاستگاري ما با همه ي خاستگاري ها فرق داشت هيچ پدر و 

يي بودن که برامون مثل پدر و مادر بودن عروس از قبل نميدونست تا برسه خونه مادري توش نبود در عوض کسا

خانواده ي داماد براي خاستگاري اومدن ولي خداوکيلي خاستگاريه باحالي بود مثل اينکه قبل از اينکه ما برسيم 

در از اينکه همه چيز انق صحبتاشونو کرده بودن و مونده بود ما بيايم تا بله رو بگيرن و قرار عقد عروسي رو بزارن

سريع پيش ميرفت کمي عصبي بودم وقتي به خودم اومدم که همه داشتن نگام ميکردن متوجه شدم ازم جواب 

 ميخوان عموي سپهر که متوجه شده بودم اسمش رضاست ازم پرسيد

 دخترم ايشاهلل که جوابت مثبته ديگه آره؟-عمو رضا

ه و محمد با سر تاييدم کردن نميخواستم انقدر زود جواب بدم ولي وقتي بزرگترا يه نگاه به اطرافم انداختم عمو و خال

 ميگفتن االن بگو چاره اي نداشتم سرمو زير انداختم و با خجالتي که از زمان ورودم به خونه درونم بود گفتم 

 بله -من

وسيه نگاهم ميکرد بعد از مجلس رفت رو هوا و همه دست ميزدن سپهر هم با يه لبخند که معلوم بود پشتش عر

هلهله و کلکله تصميم گرفتن همون شب درباره ي مراسممون صحبت کنن و قول و قرار ها رو بزارن ميخواستن عقد 

و عروسي رو جدا بگيرن روم نميشد مخالفت کنم که آخر سر سپهر که متوجه شده بود پيشنهاد کرد با هم بگيريم 

چي دوست دارم و چي دوست ندارم از فردا بايد ميرفتيم براي خريد  چقدر خوشحال بودم که سپهر ميدونه من

عروسي قرار بود يه ماه ديگه باشه باورم نميشد توي کمتر از پنج ساعت من از جدايي با سپهر به ازدواج باهاش 

رسيدم اصال مخم داشت سوت ميکشيد  بعد از رفتن سپهرينا  نسيم سريع پريد بغلم و قربون صدقم رفت روم 

 نميشد تو روي خاله و عمو نگاه کنم بعد از اينکه از بغل نسيم بيرون اومدم عمو اومد طرفم و پيشونيمو بوسيد

 مبارکت باشه دخترم ببخش که اذيتت کرديم -عمو

 بي اختيار اشک صورتمو شست 

 ممنون بابا ممنون که پا به پام اومدين -من

 ر ميکردم؟!قربونت بشه بابا پا به پات نميومدم چکا-عمو
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بعدشم انقدر تو بغل محمد و عمو و خاله گريه کردم تا سير شدم بعدم ميالد از اون حال و هوا درمون آورد و با 

دلقک بازياش کلي خنديديم حدودا ساعت سه صبح بود که رفتيم خوابيديم سرمو که روي بالشت گذاشتم با حسي 

خيال آسوده صبح با انرژي بيدار شدم انقدر انرژي داشتم که  که دو سال بود بويي ازش نبرده بودم خواب رفتم با

خونه رو روي سرم گذاشته بودم ميالدينا و محمدينا هم خونه مونده بودن هنوز جز خاله و عمو  کسي بيدار نشده بود 

 همينطوري که از پله ها ميومدم پايين داد ميزدم

 ن آهاي اهل خونه آهاي تنبال بلند شين بلــــند شيـــ-

 چه خبرته خونه رو گذاشتي رو سرت؟-محمد

 رفتم جلوش دستشو کشيدم دنبال خودم کشيدم تو آشپزخونه

 بيا ببينم انقدر غر نزن تنبل آهاااااي ساناز نسيم ميالد بلند شين تنبال-من

 تو چشماي خاله اشک جمع شده بود اومد طرفم و بغلم کرد

 ي دو سال بود اينطوري از خواب بيدار نشده بوديقربونت بشم ايشاهلل هميشه شاد باش-خاله

 بيخي مامان گذشته ها گذشته فعال که ميخواد مخمونو تليت کنه-ميالد

 اولندش صبح بخير دومندش تليت کجا بود ميخوام بزارم تو هاونگ بکوبمش -من

 خدا بهمون رحم کنه سالم صبح بخير  -نسيم

 ميالد نسيمو تو آغوشش کشيد 

 م به بانوي خودم سال-ميالد

 بله؟برو اونور ببينم نسيم خانم  داداش منو دزديدي ناز هم ميکني؟-من

 نسيمو از تو آغوش ميالد کشيدم بيرون و خودم رفتم تو بغلش 

 حاال يکم قربون صدقه ي من هم برو ذوق بکنم!-من

از لپم گرفت و گفت :آخ قربون آجي  همه با کاراي من ميخنديدن ميالد يکم منو از خودش فاصله داد يه ماچ گنده

 خلم بشم بعدم منو به خودش فشار داد که داشتم باهاش يکي ميشدم ساناز غش کرده بود از خنده  

 خل عمه سوميته قزميت-من

 اون زبونتو کوتاه کن شانس آوردي عمه ي سوم ندارم قزميتم شوهرته-ميالد

 به کل کل ما گوش ميدادن و يه دل سير ميخنديدن سر سفره نشسته بوديم و کل کل ميکرديم بقيه هم

 اولندش چون ميدونم نداري گفتم دومندش تو هم شانس آوردي که من شوهر ندارم -من

 اي بابا ونوس انقدر شوهرمو اذيت نکن صبحونتو بخور -نسيم

 دادم پرورش آستينم تو مار نکنه درد دستم! بابا نه اااا –من 

 نتونو بخوريد ونوس جان تو هم انقدر اينا رو اذيت نکن اي بابا بسه صبحا-محمد

اي بابا نخيرا مثل اينکه مار چهار تا چهار تا تو آستينم داشتم آقايون ميالد و محمد يادتون که نرفته چه لطفي در  -من

 حقتون کردم 

من نياوردي حاال خودتو اي بابا ونوس تو که اين همه سال به روي محمد نياوردي تو اين دو سالم به روي -ميالد

 خراب نکن ديگه 

 من و ميالد و محمد با هم زديم زير خنده  
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 چه لطفي؟-عمو

 اگه اين ونوس خانوم نبود نه محمد به سانازش ميرسيد نه من به اين فرشته-ميالد

 خداوکيلي خيلي پرويي ميالد-خاله

 ميدونم ماماني تو حرص نخور جوش ميزني -ميالد

که خورديم رفتم باال تا آماده بشم بايد ميرفتم دانشگاه و براي يه هفته غيبتم توضيح ميدادم....از در صبحونمون رو 

دانشگاه خارج شدم که گوشيم تو جيبم لرزيد با ديدن اسم سپهر يه لبخند بزرگ صورتمو آرايش کرد اما بايد يکم 

وت کردم توي جيبم راه افتادم طرف ماشينه واسش ناز ميکردم تا بفهمه نبايد انقدر منو اذيت ميکرد گوشيو ش

خوشگلم همه ميگفتن عوضش کنم ولي از اونجايي که عاشقش بودم عمرا اينکارو نميکردم در ماشينو باز کردم که 

يکي متوالي بوق زد برگشتم که فوشش بدم که از ماشين پياده شد يه پسر که يه پيرهن ليمويي ساده با يه شلوار 

 وشيده بود عينک افتابيشو که در آورد چشمم افتاد به چشماي عسليه خوشرنگشجين لوله تنفنگي پ

 تموم شدم !-

 گمشو-من

 پرو گوشيتو چرا جواب نميدي؟يعني االن ميخواي ناز کني؟خب من که عذر خواهي کردم-

 عذر خواهي کافي نيست بايد واسم کادو ميخريدي -من

 شو بريم اول خونه رو بهت نشون بدم که از فردا بريم دنبال خريدا اونم به چشم ماشينو قفل کن بيا سوار-سپهر

 آفرين پسر خوب اومدم -من

 همينطوري که داشت مينشست رو صندليش شنيدم که زير لب غرغر ميکنه

 خدايا ببين چقدر زن زليل شدم سپهر سارمي بايد منت کشي کنه-سپهر

 و در مياورد گفتمسوار شدم و با چهره ي بي تفاوتم که هميشه حرصش

 وظيفته -من

 يه نگاه بهم کرد که خودمو خيس کردم 

 يعني گاهي اوقات کفرمو در مياري-سپهر

 همينه که هست-من

 پرو-سپهر

 خواهش ميکنم اين چه حرفيه پرويي از خودتونه -من

 خنديد و با همون صدايي که توش خنده بود گفت

 بخدا آدم پيش تو کم مياره-سپهر

 لت تعجب رو بهش کردم و گفتم با حا

 واقعا تازه متوجه شدي؟-من

چيزي نگفت و حرکت کرد تو راه هي من صداي آهنگ رو بلند ميکردم اون کم ميکرد هي من بلند ميکردم اون کم 

ميکرد هيچ کدوممون هم ضبط رو خاموش نميکرديم تا راحت بشيم انگار از لجبازي با هم لذت ميبرديم جلوي يه 

 وياليي و البته قديمي نگه داشت  خونه ي

 اگه افتخار ميديد پياده شيد بانو-سپهر
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با گفتن بانو خندم گرفت يادم افتاد يه دفعه که نسيم هم خونمون بود يه مزاحم تلفني پيدا کرده بودم که هي بهم 

 يم ه دل درد گرفته بودميگفت بانوي زيبا من مونده بودم اين چطوري منو نديده ميگه بانوي زيبا با نسيم از خند

 پس زيباش کجا رفت؟-من

 چي؟ -سپهر

 بانوي زيبا آندرستند؟-من

 اوه اوه امرديگه اي باشه! -سپهر

 نه عرضي نيست بفرماييد-من

 با لحن حرص داري گفت:تو ديگه به سنگ پا قزوين گفتي برو بخواب من به جات شيفت شب مي ايستم

نيست از ماشين پياده شديم به خونه نگاه کردم واقعا انتظار اينو نداشتم  قربونش بشم حرص خوردنشم مثل آدم

 خيلي قديمي و خرابه من چطوري تو يه خونه خرابه زندگي کنم؟!سپهر بازومو کشيد و منو به سمت راست برگردوند 

 خانوم خانوما غصه نگيرتت اون نيست اينه-سپهر

بده شانس يه خونه ي دو طبقه با نماي سنگ و نو ساز طرح روي در  به خونه ي روبروم نگاه کردم او ماي گاد خدا

خونه خيلي قشنگ بود دو تا درخت متوسط هم يکي سمت راست و يکي سمت چپش بود عاشق نماي بيرونيش شدم 

مات خونه بودم که سپهر در رو باز کرد و وارد حياط شديم ...خدااااايااااا اينو ديگه کجاي دلم بزارم؟!حياطش 

ييليليلي بزرگ بود و پر از درخت چيزي که خيلي توجهم رو جلب کرد تاب دو نفره ي زير درخت سييب بود خي

داشتم بال در مياوردم خواستم برگردم که تنم اسير آغوش گرم سپهر شد از پشت بغلم کرد و چونشو گذاشت روي 

 شونم

ينجا کردم قبال يه باغ  بود پر از درخت از آقا از وقتي که عاشقت شدم و تو هم بهم توجه کردي شروع به ساختن ا-

 بزرگم بهم ارث رسيد  درختاي اخر باغ رو قطع کردم و اين قصرو واسه ملکه ي خودم ساختم دوسش داري؟

دوسش داري رو با يه لحن بامزه و بچگونه گفت خندم گرفته بود و از طرفي هم داشتم بال بال ميزدم که داخل خونه 

اهام هم همچين خونه اي رو نديده بودم خدايا منو اينهمه خوشبختي محاله محاله برگشتم طرفش رو ببينم تو روي

 نگاهش سرشار از آرامش بود و نگاه من پر از نشاط و هيجان و روي لباي هر دو تامون لبخند 

 خيلي دوست دارم-من

 من بيشتر از تو -

به در که رسيدم برگشتم ديدم هنوز همونجا خشکش  پريدم و يه بوسه روگونش کاشتم و دويدم سمت در ورودي

 زده فکر کنم هنوز پلک هم نزده بود واقعا من چقدر احمقم آخه اين چه کاري بود دختر؟!بايد ماست ماليش ميکردم 

 هووووي بيا در رو برام باز کن ميخوام داخل خونه رو ببينم -من

ت که من نشنيدم فقط فهميدم با خودش بوده اومد و در رو با همون نگاه پر از بهتش برگشت سمتم و يه چيزي گف

 برام باز کرد توي خونه رو که ديدم قسم ميخورم يه لحظه داشتم ميافتادم رو زمين 

 س..س.. سپ..هر..-من

 جانم -

ديگه نتونستم تحمل کنم و دويدم کل خونه رو ديد بزنم طبقه ي پايين يه راهروي ورودي داشت که وقتي ازش 

ذشتي روبروت راه پله بود و سمت راستت سالن پذيرايي روبروي سالن پذيرايي آشپزخونه بود که با چهار تا پله ميگ
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ي کوتاه از سالن جدا ميشد و کابينت کاريش معرکه بود راه پله رو که باال ميرفتي دو تا اتاق خواب بود که يکيش 

دايا اتاق ما من و سپهر طبقه ي باال هم يه اتاق براي مهمان يه بزرگتر از اون يکي بود اون بزرگه ميشد اتاق ما واااي خ

اتاق کوچيک  لباس )مخصوص لباس هاي کم مصرف و کفش ها ( و يه اتاق ديگه که فعال بال استفاده بود وقتي سپهر 

زرگ بزير زمين رو بهم نشون داد نميدونستم خودمو به کدوم ديوار بکوبم زير زمين سالن ورزش بود و يه استخر 

هم توش بود خيلي سريع خونه به اين بزرگي رو ساخته بود  ميدونستم باباش خيلي پولدار بوده و ارث کالني واسش 

گذاشته ولي فکر نميکردم انقدر زياد باشه که با وجود ساخت چنين خونه اي بگه دو برابر ساخت اين خونه رو هنوز 

نميداد تو باورم نميگنجيد که اين خونه ي منه درسته زياد اهل  داره جالبيه کار اين بود که به مدل ماشينش اهميت

ماديات نيستم ولي واقعا آرزوم بود همچين خونه اي داشته باشم اصال آرزوي همه همينه بعد از اينکه کلي توي 

کاخمون تخليه ي انرژي کردم سپهر منو رسوند خونه و خودش هم رفت خونه به کاراي دانشگاهش برسه که فردا 

مام و کمال در اختيار من باشه با اينکه کاره خاصي انجام نداده بودم ولي واقعا خستم بود تا رسيدم افتادم روي تخت ت

نسيم و ساناز  زنگ زدن سرمو خوردن ميخواستن بدونن خونه کجا و چطوري بوده ولي شتر در خواب بيند پنبه دانه 

افلگير بشن اما خب جهيزيمم يکي بايد ميچيد ديگه اوووف عمرا اگه بهشون بگم ميخواستم همه روزه عروسيمون غ

پس بايد بهشون بگم بعد از اينکه کلي از خونمون واسه دوتاشون گفتم روي تخت مثل به ميت بي هوش شدم صبح 

که بلند شدم خونه برعکس روز قبل خيلي آروم بود عمو که ديگه بازنشسته بود و راحت واسه خودش ميگرفت تا 

حداقل خواب بود رفتم تو  33خوابيد خاله هم تو بغل عمو يه جاي امن و گرم پيدا ميکرد و تا ساعت لنگ ظهر مي

 آشپزخونه که گوشيم زنگ خورد با همون صداي خواب آلودم جواب دادم

 بله!؟-من

 صبح بخير خرس خوابالو-

 خرس خوابالو....استغفراهلل دهنمو باز نکناااا-من

 رش که توش هنوزم خنده بود گفتخنديد و با همون صداي نک

 صبحانه خوردي؟-سپهر

 نچ تازه ميخوام ميل کنم-من

 اوه ماي گاد باشه پس من تا ربع ساعت ديگه ميام دنبالت آماده باش-سپهر

 مگه چه خبره؟ربع ساعته چند تا کار رو انجام بدم؟-من

 بگو آماده باشه ونوسک امروز خيلي کار داريماااا عجله کن به نسيمم زنگ بزن-سپهر

 باش بابا -من

سريع يه ليوان شير خوردم و رفتم اماده شدم يه تونيک کوتاه صورتي خيلي ماليم با شلوار سفيد دمپا تنگ و شال 

 سفيد و يه روژه صورتي ماليم و کيف سفيدم واقعا تو ربع ساعت اماده شدم مرسي وقت شناسي !

آيفون زنگ خورد سريع خودم پرت کردم  تو ماشين و بدون سالم و داشتم کفشاي بندي سفيدم رو ميپوشيدم که 

 هيچي با صداي بچه گونه و جيغي به جلو اشاره کردم و گفتم 

 پـــــيش به سوي خستگي-من

 سپهر همونطوري با تعجب نگام ميکرد بلند خنديد و لپم و کشيد و راه افتاد

 رمي چيزي ميزديمثل بچه راهنمايي ها اومدي بيرون دختر يه ک-سپهر
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کامال مشخص بود ميخواد حرص منو در بياره چون اصوال از آرايش زياد بدش مياد هميشه به يه رژ قانعه مثل خودم 

 مرسي تفاهم

 همينه که هست -

 باش بابا حاال نزنمون -سپهر

ه ما اصرار داشت کنسيمو که سوار کرديم تصميم بر اين شد که اول بريم سراغه تخت و مبل و ميز آرايشي سپهر 

فقط نصف جهزيه رو بگيريم ولي عمو ميگفت من فقط همين يه دخترو دارم ميخوام براش سنگ تموم بزارم قربونش 

بشم هيچوقت هيچي از پدري برام کم نذاشت که هيچي هميشه فراتر از يه پدر برام وقت و انرژي گذاشت  تو اين 

تو دانشگاه و بيمارستان واقعا خسته شديم و انرژيمون صفر بوداين يه  سه هفته همش يه پامون تو بازار بود يه پامون

هفته ي آخر هم بخاطر يه رسم مزخرف نميتونستم سپهر رو ببينم سپهرينا تو خانوادشون رسم دارن که عروس و 

تنگ  ونياشداماد از يه هفته قبل از عروسي نبايد هم ديگه رو نه ببينن نه با هم حرف بزنن دلم واسه سپهر و مهرب

 شده بود

 

 سپهر

ديگه داشتم کالفه ميشدم االن پنج روزه که عروسکمو نديدم دلم براي خنده هاش و شيطنتاي بچه گانش پر ميکشه 

واي که چقدر حرص دادنش لذت بخشه وقتي کم مياره و نميتونه جواب بده و به جلز و ولز ميفته دلم ميخواد يه لقمه 

روسي مونده خدا کنه تا دوروز ديگه دلم طاقت بياره  و نرم سراغش تو اين پنج روز ي چپش کنم فقط دو روز تا ع

که غزل کالفم کرده از بس راه ميره بهم تيکه ميپرونه از بچگي خيلي با غزل صميمي بودم و همه چيزمو بهش 

ک کرد و خودش ش ميگفتم وقتي بهش گفتم که بين من و ونوس تا بحال هيچ چيزي اتفاق نيوفتاده اول به گوشهاي

بعدم به عقل من هي ميگفت مگه خر گير آوردي؟! ولي خب چکار کنم حقيقت واقعا اينه که من تا بحال به خودم 

اجازه ي بوسيدن گونشم ندادم البته اگه بخوايم حرکت ناگهانيه ونوس رو وقتي خونه رو ديد فاکتور بگيريم خيلي 

 وسوسه کنندش مقاومت کنم و غرق چشماي به رنگ شبش نشمسخته که جلوي خودمو بگيرم و در برابر لباي 

 ونوس

با حس ترس و اضطراب از خواب بيدار شدم ديشب تا صبح خوابم نبرد و فقط سه ساعت خوابيدم رفتم توي روشويي 

و دست و صورتم رو شستم حوله رو که آوردم پايين از چيزي که ديدم وحشت کردم چشمام پف کرده بود و قيافم 

 دراکوال شده بود يه واااااي بلند گفتم که باعث شد صداي نسيم از پشت در بلند بشه مثل 

 چت شد ونوس؟-نسيم

با شتاب در روشويي و باز کردم نسيم تا منو ديد پقي زد زيره خنده خودم اعصابم خورد بود با خنده ي نسيم حرصي 

ياال بشين -پزخونه و نشوندم پشت ميز نسيمتر از قبل شدم گوشه ي آستينمو گرفت و کشون کشون بردم تو آش

 بلومبون که داره دير ميشه اين مهشاد)آرايشگر( سر منو ميکنه هاااا

وقتي ديد نشستم و چرت ميزنم خودش تند تند لقمه گرفت و چپوند تو دهنم انقدر پشت سرهم اينکارو انجام داد  

گذاشتم زير دست مهشاد بودم موهام چون لخت بود به که بعد از پنج لقمه ديگه داشتم ميترکيدم چشم که روي هم 

زور هزار نوع تافت و گيره نگهشون داشته بود انقدر اين موهاي من بدبخت رو کشيد که سرم داشت ميترکيد 

بعدشم بعد از کلي با نسيم سر و کله زدن به خواست خودم يه ارايش ماليم برام کرد مهشاد رفت تا با يکي از 
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ه که برام پيام  اومد از طرف سپهر بود خندم گرفته بود آخرشم دلش طاقت نياورد پيامو باز کردم شاگرداش دعوا کن

 لبخند روي لبم عميق تر شد  کارخونه ي قند سازي يهو تو دلم آب شد 

 حق نداري موهاتو رنگ کنيا رژتم بگو قرمز باشه-سپهر

تم جواب سپهر رو چي بدم آرايشمم چون ماليم بود يه خوبه که بهشون گفتم موهامو رنگ نکنن وگرنه اآلن نميدونس

روژ قرمز واسش خوب بود مهشاد اومد و به کارش ادامه داد پوشيدن لباسم زياد سخت نبود و با کمک نسيم و يکي 

از شاگردهاي مهشاد لباسمو تنم کردم لباسم مدله دکلته اي بود و باالش سنگاي ريز خيلي قشنگ کار شده بود و 

پشت بلند بود و اخريه تيکه تور هويه کاري شده بود و دکلته کيپ تنم بود و لباسم در عين سادگي خيلي  دامنش از

شيک و توي چشم بود  آرايشمم  طاليي و فيروزه اي بود که واقعا قشنگ بود سايه ي پشت چشمم فيروزه اي و 

دم و رژ قرمز توي صورتم خود نمايي روش با طرح هاي اکليدي طاليي شده بود و طرحشم ستاره بود عاشق سايم ش

ميکرد از بقيه ي چيزام که بگذريم ميرسيم به موهام موهام رو باال بسته بود و چون زياد بود خيلي خوب ازش 

استفاده کرده بود دسته دسته پيچونده بودشون مثل يه مار بلند که کلي دور خودش چرخيده و جلوشو يه تل پر 

شده بود و پشتشم تور مخصوص لباسم و گذاشته بود که خيلي بلند بود بايد اعتراف نگين گذاشته بود خيلي قشنگ 

کنم سرم واقعا خيلي سنگين شده بود ناهار نتونسته بودم بخورم خيلي گرسنم بود ساعت حدودا هفت بود که صداي 

 م خودش عروسهبوق ماشين اومد نسيم رفت لب پنجره همچين با هيجان اين جمله رو گفت که يه لحظه فکر کرد

سپهر اومد با کمک مهشاد شنلم رو سرم کردم و رفتيم سوار آسانسور شديم همش استرس داشتم ولي لحظه -نسيم

شماري ميکردم براي ديدن سپهر  آسانسور ايستاد و بيرون اومديم نسيم دامنمو از پشت گرفته بود دردسري بود 

ن کت و شلوار مشکي فوقالعاده شده بود ميالد و غزل و خالصه بعد از کلي دردسر رسيديم به در سپهر توي او

شوهرش و عمو رضا و خانومش و خاله هم بودن فکر کنم همه ي مراسم رو سپردن به محمد و عموي بيچاره 

 قربونش برم سپهر چه جيگري شده بود با يه لبخند بزرگ اومد طرفم و و دسته گل قرمز رز رو داد دستم 

 نگ شده بود فرشته ي من دلم خيلي برات ت -سپهر

فيلم بردار نميذاشت درست همو نگاه کنيم و از دلتنگيمون کم بشه هي راه ميرفت ميگفت اينکار کنيد اونکار کنيد با 

يه بدبختي رفتيم سوار ماشين جديدمون شديم يه جنسيس سفيد که واسه عروسي با گل رز قرمز تزئينش کرده 

 شت و زل زد بهم منم چيزي نگفتم و فقط نگاهش کردم با بهت گفتبودم تو ماشين که نشستيم سپهر برگ

 محشر شدي -سپهر

 خندم گرفته بود انگار ادم فضايي ديده

 ممنون-من

 از حالت بهت در اومد و با خنده گفت

لم د نه جدا فکر نميکردم با يه ارايش حسابي انقدر تغيير کني البته خودت خوشگلتري تا پشت اينهمه تزئينات-سپهر

 برات خيلي تنگ شده بود

 منم همينطور خيلي-من

باالخره بعد از يک دقيقه سپهر چشم ازم برداشت و ماشينو روشن کرد  و دستمو گرفت تو دستش يه دستش به 

فرمون بود و با اون يکي دستش دست منو گرفته بود دستمو آورد باال و به لبش نزديک کرد و يه بوسه ي طوالني 

برا بودم احساس ميکردم همش خوابه بهش نگاه کردم و خيره شدم تو چشماشو لبخندم نشونه ي بهش زد روي ا
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عالقم بود از آتليه و عکس گرفتنا نگم بهتره چون عکاسه ديوونمون کرده بود هي ميگفت اينکارو بکن اونکارو نکن 

بيخياله  سم رو توي باغ بگيريم وتاالري که توش مراسم داشتيم باغ خيلي بزرگي داشت که تصميم گرفته بوديم مرا

سالن بشيم وقتي وارد شديم همه دورمون جمع شدن و روي سرمون نقل ميريختن  و سانازم اسفند رو دوره سرمون 

ميچرخوند يکي يکي بزرگترا اومدن و باهامون روبوسي کردن و برامون آرزوي خوشبختي کردن عمو که اومد يه 

احت احساس کردم دستمو که بخاطر روبوسي کردن با بزرگترا از دست حالي غريبي داشت بغض توي گلوشو ر

 سپهر جدا کره بودم رو توي دست سپهر گذاشت و روبه سپهر گفت

پسرم اين دختر تا حاال دست من امانت بوده از بچه هاي خودم برام عزيزتره از االنم دست تو امانته امانت داره -عمو

 خوبي باش 

ت سپهر يه لبخند رضايت بخش زد و دستشو روي چشمش گذاشت و چشماش و باز و بغض به گلوم چنگ انداخ

 بسته کرد که يعني به روي چشمم بعدم ميالد اومد و بعد رو  بوسي با من و دست دادن با سپهر روبه سپهر گفت

 کنسپهر خودت خوب ميدوني که از جونم برام عزيزتره يه قطره اشک بريزه خونت پاي خودت حساب -ميالد

 محمدم اومد و به سپهر سفارشات الزم و کرد و گفت ميدونم خوشبختش ميکني

بعدشم منو کشيد تو بغلشو يه بوسه روي پيشونيم زد عاشق خانوادم بودم عاشق ميالد عاشق محمد عاشق خاله و عمو 

ه ميبيني مگه نه؟مطمئنم ک عاشق مامان و بابايي که ديگه نيستن ولي مطمئنم االن دارن منو ميبينن مامان منو ميبيني

بابا نگاه کن دخترت لباس عروس تنشه ميبيني؟ بغض داشت خفم ميکرد  محتاج يه شونه بودم تا سرمو بزارم روش 

و زار زار گريه کنم سپهرم انگار متوجه شده بود به دستم يه فشار کوچيک آورد و اونم همين حسو داشت عروسي 

بودنشون محبت ديگران بيشتر نصيبشون شده بود به جايگاهمون رسيديم و دو تا بچه يتيم بود که بخاطر يتيم 

 نشستيم بقيه که از اطرافمون پراکنده شدن برگشتم طرف  نگاه پر محبتش رو بهم دوخت 

 من کنارتم به کمبود ها فکر نکن -سپهر

ن تا زماني که عاقد اومد همين يه جمله کلي حرف پشتش بود دلم آروم گرفته بود همه اون وسط ميزدن و ميرقصيد

 اون خطبه رو ميخوند و من قرآن دفعه ي اول عروس رفته گل بچينه دفعه ي دوم عروس رفته گالب بياره 

 دفعه ي سوم.....

 عروس خانوم بنده وکيلم ؟-عاقد

ه اميد بقرآن رو بوسيدم و سرمو زير نگه داشتم با اين بله من ماله سپهر ميشدم و زنديگم رنگ شادي ميگرفت  

 شادي زندگيم

با اجازه ي همه ي عزيزانم با اجازه ي پدر و مادرم که تو جمعمون نيستن ولي خيلي وقته پيش اجازشونو صادر  -من

 کردن بله

مجلس با حرف من ساکت مونده بود بعد از بله گفتن سپهر مجلس رفت رو هوا و صداي کل کشيدن مادره ساناز 

ينکه همه رفتن وسط براي رقص و هواس کسي نبود سپهر نتونست تحمل کنه و مجلس رو شاد تر کرد بعد از ا

 سوالشو پرسيد 

 پدر و مادرت کي اجازشونو صادر کردن؟ -

 اي فضول -من

 خب بگو ديگه -سپهر
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 اومدن تو خوابم گفتن انتخابت درسته -من

رسته  يقم ميکردن و ميگفتن انتخابت دياده اون شب افتادم با مامانينا داشتيم ميرفتيم لباس عروس بگيريم تشو

 ولش کن بابا بهش فکر نکنم بهتر شبم خراب ميشه 

 واااااي سپهر-من

 چي شده؟ -سپهر

 سرم داره ميترکه  -من

اومد يه چيزي بگه که غزل اومد باالي سرمون و دست دوتامونو کشيد و اروم آروم برد وسط جمع تا حاال موقع 

م نبوده خيلي استرس داشتم خوب ميرقصيدم  اما نه جلوي اينهمه چشم وقتي شروع رقصيدن اينهمه چشم دنبال

کرديم به رقصيدن تازه فهميدم سپهرم بلد بوده و رو نميکرده هاااا چنان ميرقصيد که منم خيلي راحت باهاش همراه 

 و صورتامون بهشدم اول يکم رقص ايراني که من خيلي خوب بلد بودم و بعدشم با عوض شدن موزيک رقص تانگ

 فاصله ي دو سانتي از هم قرار داشت غرق عسل چشماش بودم 

ماشينا پشت سرمون بوق ميزدن دسته گلمو از شيشه ي ماشين داده بودم بيرون و با اون يکي دستمم دست سپهر و 

 گرفته بودم صداي آهنگ خيلي بلند بود و هر دومون باهاش ميخونديم 

 وشم ميگهيه صبح ديگه يه صدايي توي گ

 ثانيه هاي تو داره ميره امروزو زندگي کن

 فردا ديگه ديره نم نم بارون ميزنه به کوچه و خيابون

 يکي ميخنده يکي غمگينه زندگي اينه  

 همه ي قشنگيش همينه خورشيد و نور و 

 ابراي دور و هر چي که تو زمين و آسمونه

 بهم انگيزه ميده رها کن ديروز و 

 روزو هر روز يه زندگيه دوبارسزندگي کن ام

 يه شروع جديده دوست دارم زندگي رو ....

اميدوارم زندگيمونم مثل اين آهنگ با نشاط و اميد شروع بشه به خونه که رسيديم بعد از کلي ابغوره گرفتن که البته 

خوشبختي ما بوديم يه اجازه ندادم اشکام بريزه رفتيم داخل خونه دستامون هنوز تو دست هم بود و ما بوديم و 

زندگي که داشت بهمون لبخند ميزد ما بوديم و يه آينده ي روشن تو حال و هواي خودم بودم که از زمين کنده شدم 

 سپهر رو دو تا دستش بلندم کرد 

 ديگه ماله خودمي  -سپهر

لباش رو روي لبام سرشو آورد نزديک صورتم و نزديک و نزديک تر شد چشمام به طور خودکار بسته شد و داغي 

حس کردم به طعم خوشبختي  با ولع لبام و ميبوسييد و به طرف در حرکت ميکرد به پله ها که رسيديم داشتم نفس 

 کم مياوردم دو تامون سرمون و کشيديم عقب سرمو گذاشتم رو شونش و اون از پله ها باال ميرفت

 دوستت دارم  -من

 هيچوقت به پاي عشق من نميرسه-سپهر

 فت داخل اتاق و در رو با پاش بست و منو گذاشت روي تخت و لبخند زدر
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 لباسات رو عوض کن و استراحت کن-سپهر

بعدم از اتاق رفت بيرون اولين بوسمون اولين شب شروع زندگيمون لباسام رو در آوردم که سپهر هم اومد داخل  

که دوش بگيره و منم ارايشم رو پاک کردم و توي اونم لباساشو عوض کرد و کمکم کرد که موهامو باز کنم و رفت 

حمام طبقه ي پايين دوش گرفتم و وارد اتاقمون شدم اتاق من و سپهر اتاق ما حاال من و سپهر ما بوديم روي تخت 

دراز کشيدم و اونم کنارم دراز کشيد و منو کشيد تو بغلش انقدر سفت فشارم ميداد که داشتم باهاش يکي ميشدم بي 

 از توي تک تک حرکاتش حس ميکردم منو برگردوند طرف خودش با موهاي جلوم بازي ميکرد  تابي رو

 ونوس ديگه طاقت ندارم اجازه ميدي؟-سپهر

نميدونم شايد عاشق همين اقا بودنش شدم اجازه گرفتنش خوشحالم ميکرد چشمام رو باز و بسته کردم و با يه لبخند 

از دنياي دخترونم به دست سپهر خوشبختي بود عاشق زندگيم بودم رضايت خودم رو اعالم کردم خارج شدن 

ناخودآگاه همه ي خاطراتم از جلوي چشمم رد ميشد اولين باري که توي دانشگاه ديدمش برخورد اولمون توي کافه 

پيش پا کردنم وقتي شربتا رو جا به جا ميکردم خونه ي توي شمال آغوش گرمش غش کردنم توي فروشگاه  گيتار 

دنش و ابراز عالقش و بعدش مالقاتهاي پنهونيمون مادر آرمان قهر کردنمون و بعد تولدش و جدايي و بعد بارها ز

 رنج و خودخوري تا اون عصر پاييزي عصري به شيريني نگاه عسليش عصري به شيريني زندگي که حاال مال ما بود .

 

 نويسنده :شيوا اميرپور 
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 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


