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 فصل اول

 ... نهیعروس رفته گل بچ -

 !بوکش و چک کنه  سیعروس رفته ف گنیم شترشیاالن واسه کالس ب! شده  يتکرار گهید نینه بابا ، ا -

 !پسندم  یم شتریرو ب ایمیمن که همون قد! اَه چه مسخره  -

 . میخورده ملت رو بخندون هی میبذار شب عروس...  گهینکن د تیا اذ -

از دوست پسر سابقش اجازه نکن بگم عروس رفته  ي؟ کار یملت رو بخندون يخوایچرت و پرتا م نیچرا با ا -

 ... !هـــا  رهیبگ

 ! يدیکار واسم مثه آدم انجام نم هیکه  يریبم...  يدیتو به گور خودت خند -

خونه و با آقا داماد  رنیجور مواقع استرس آخرشبشون رو دارن که م نیعروس ها ا يهمه ! آخه مهشاد جون  -

 بگم ؟ یکه من سر سفره عقدت چ یزنیو م نیجوش ا يحاال تو دار.  شنیتنها م

 :و گفت  دیحرفم مهشاد غش غش خند نیا با

 هی! من ازت بزرگترمـا  ی؟ ناسالمت یگ یرو به من م زایچ نیا یکشیتو خجالت نم! خاك تو گورت کنم من  -

 ... يزیچ...  ییایح

، با  ستیقلم تو کله ات نجو ع هیمتاسفانه ...  ياز من بزرگتر یکه تو فقط از نظر سن نجاستیآخه مشکل ا -

 !!تو شده ؟ هیعاشق چ ایمن موندم ارش!  يدیکه م یینظرا نیا

 ؟ یازت بخوام و توئه خرچسونه قبول کن يزیچ هیبار شد من  هی!  زنمتایم رمیگیم... انـوشه  -

جواب  دیبزنم بعدش خودم تک و تنها با یحرف نیهمچ هیمن اگه ...  ستمیآخه من که مثه تو ناقص عقل ن -

 !!سراغ عشق و حالت  يریو م يرینکبت که با شوهر جونت در م يتو! مامان و بابا و آرشام رو بدم 

 ... میمن و شوهر جونم عشق و حاالمون و کرد... کنه  یو تکرار م نیا یه! کوفت  -

 . کترمایسال کوچ 3من ازت  یناسالمت...  یآدم بش دیشا یشیگفتم عروس م...  ایشد ایحیب یلیمهشاد خ -

 !رو گوش کن و بگو چشم  گهیخواهر بزرگترت م یآدم هرچ نیپس ع -

 ...چـشم  -

 ؟ یبگ یپس قرار شد چ... دل خواهر  زیبال عز یچشمت ب -

 .... ییعروس رفته دستشو -
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و دادش و  غیج يصدا ی، ول رونیب دمیلنگه کفش مهشاد بخوره تو سرم از اتاقش پر نکهیگفتم و قبل از ا نویا

 . دمیشن یوز مهن

تموم بشه و بعد از پشت بغلش  لشیصبر کردم تا صحبتش با موبا. به طرف آرشام رفتم  یخنده و سرخوش با

 :تو بغلش و گفت  دیآرشام با خنده برگشت و من و کش. کردم 

 ؟ ومدی یو دادش م غیج يکه صدا يکرد کارشیبزرگه رو چ یآبج نیکوچولو ا یآبج -

 :مو مظلوم کنم و گفتم  افهیکردم ق یسع

 !خودشه  ریتقص.  رسهیپشه هم نم هیمن ؟؟؟ من که آزارم به  -

 :و گفت  دیبا خنده دماغم و کش آرشام

 .باهاش سازش داشته باش  کمی شهیامشب که شب عروس! شناسم هم اونو  یمن هم تو رو م -

گه به  یاومده م! دم  یاونا رو انجام نم خوابم يدونه من تو یداره که م ییخواسته ها هیخوب !!! ا آرشام  -

عروس رفته دوردور  ایبوکش  سیف يبگو عروس رفته تو زایچ نجوریو ا نهیعروس رفته گل بچ یبگ نکهیا يجا

! 

 :خنده و گفت  ریبلند زد ز آرشام

 ؟ یگ یبا مزه اس چرا نم یلیکه خ نایخوب ا!  دهیقد م ییزایخواهر ما هم عقلش به چه چ نیا -

 !خنده  ریچپ نگاش کردم که دوباره زد ز چپ

 یگ یحاال م.  نیکن یمامان بابا دعوام م ایرو بگم تو  نایخونم که اگه من ا یساعته دارم واسش روضه م مین -

 ...با مزه اس ؟ همون بهتر که بگم عروس رفته 

مامان  شیمنم خواستم پ. نفر صداش زد و مجبور شد بره  هیبگه که  يزیآرشام خواست چ! حرفم و خوردم  هیبق

 .سارا و مارال من و به اتاق مهشاد کشوند  يغویج غیج يبرم که صدا

 ...خدا شانس بده ! تو  يشد يگریچه ج -

 ... فتهیو پس ب نتتیبذار همونجا بب!  نهیتو رو بب اینذار ارش یتا موقع عروس -

 ! رمیم یبشه من م شیزیا خدا نکنه ، شوهر جونم چ -

 :حالت اوغ زدن رفتم داخل و گفتم  با

 ببند یمهشاد کمتر خال -

 :و گفت  دیکش یسوت دنمیبا د سارا
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 !؟ نیمسابقه گذاشت یشما دو تا خواهر با هم تو خوشگل!  يکصافط چه خوشگل شد -

 :گفت  رفتیالك زده اش ور م يهمونجور که با ناخنا مهشاد

 .خوشگلترم  نیمن از اهمه جوره اش !  ستیبه مسابقه دادن ن يازین -

 :و رفتم طرفش و با عشق بغلش کردم و گفتم  دمیخند

 !رو عاشق کرده  ایارش تیخوشگل نیهم.  زمیعز ستین یکه شک نیدر ا -

 !عاشقم شده ؟ میفقط واسه خوشگل یعنی -

 :کردم خنده ام رو قورت بدم گفتم  یم یکه سع یخنده و درحال ریز میسارا و مارال زد با

 دهیتو رو ند يرو نیا چارهیاون ب!  هیمرغ زیاخالقتم که چ!  يندار يا گهید زیچ ی، تو جز خوشگل زمیزآخه ع -

 !الفرار... رو کولش و  ذاشتیوگرنه دمش رو م

، فرار و بر  دمیمهشاد رو د یشیآت افهیمنم که ق.  دنیچپ چپ نگام کرد و سارا و مارال غش غش خند مهشاد

 .شدم  میدادم و از اتاق ج حیقرار ترج

 :به طرفم اومد و گفت  عی، آرشام سر رونیاتاق که اومدم ب از

 .رسن  ی، االن م انیکه قرار بود ب ییانوش اون خدمتکارا -

 :زدم و گفتم  يلبخند.  دمیو فهم منظورش

 تو اتاقم  رمیاالن م.  یداداش یمرس -

 ...و بستم به طرف پله ها رفتم و وارد اتاقم شدم و در ر و

 

خونه است ، دوست ندارم جلوش ظاهر بشم  يتو بهیمرد غر هی یوقت دونستیم. اخالق آرشام بودم  نیا عاشق

چون . کنه  یصدق نم هیقض نیالبته درمورد مهشاد ا. کرد  یموضوع رو درك م نیخوب ا یلیو آرشام هم خ

.  ستیمهم ن زایچ نیهم ا شامالبته واسه خود آر.  گهیبهش نم يزی، آرشام هم چ الهیخ یمورد ب نیخودش درا

 . هیبزرگ شده و حاال واسش عاد تینوع ترب نیبا ا یچون از بچگ

 

و  ستیواسشون مهم ن...مسائل مثل حجاب و روابط دختر و پسر و  یلیبزرگ شدم که خ يخونواده ا يتو من

م هم مهم نبود چون هنوز فرق درست و که بودم واسه خود کتریکوچ.  تمینوع ترب نیمن مخالف صد درصد ا

 نیمرتکب شدم و از ا تباهکه چقدر اش دمیبار قرآن خوندم ، د نیاول يبرا یوقت یول. دونستم  یغلط رو نم
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نکردن به ما ، دررابطه با خدا و قرآن و  یوقت سع چیاخالق مامان و بابام که بچه هاشون و آزاد گذاشتن و ه

 ...کردم خودم و بشناسم و بعدش هم خدا رو  یسع. بدن ، متنفر شدم  ادی يزینماز چ

 

 یول. سخت بود  یلیبلد نبودم نماز بخونم خ یدونستم و حت یرو نم زایچ نیا یسالگ 14،  13من که تا  واسه

ل داشته باشه ، روزه هام و کام تیکه نمازم رو به موقع بخونم ، حجابم واسم اهم رمیبگ ادیکم کم تونستم 

 . رمیبگ

 

که خدا رو  یکه من از وقت کردنیاونا درك نم.کردن  یباهام مخالفت م یلیخ لیو بابا و مهشاد اوا مامان

حاال ...  تیکنم ، احساس امن ی، چقدر احساس آرامش م کنمیم یکه اون گفته ط یجهت يشناختم و راهم و تو

 !!! يبند و بار یاز بند ب يآزاد. کنم  یم ياحساس آزاد

 

باهاشون صحبت کرد و تونست قانعشون کنه  یلیآرشام خ یعنی. کنار اومدن  هیقض نیبا ا گهیخانواده ام د البته

 ! ونشمیمد یلیخ هیقض نیو من سر ا

 

 یوقت یول ارمیبال درم یدارم از خوش کنمیحس م. ، پسر دوست باباست  ایخواهرم مهشاد و ارش یعروس امروزم

 ! رهیگی، بغض گلوم و م شهیداره از ما جدا م کنم که مهشاد یفکر م نیبه ا

 

.  استیچون چند ساله که عاشق ارش. منتظرش بود  یلیکه خ يروز. روز واسه مهشاده  نیدونم امروز بهتر یم

 .کنم به خودم مسلط باشم  یم یروزش و خراب کنم و سع خوامیننمیواسه هم

 

 نیچون مهشاد عاشق ا.  استیخواست خود مهشاد و ارش لشمیکه دل میریباغ خونه امون بگ يمراسم رو تو قراره

 ... رهیباغ بگ نیرو تو ا شیدوست داشه عروس شهی، هم گهیباغه و م

 

مهمونا  گهیتا چند ساعت د. باغ ، رفتند  يها تو یو صندل زیم دنیخدمتکارها هم بعد از چ. حاضر بود  بایتقر باغ

اونم به ( یحیمل شیو موهام و درست کرده بودم و آرا شگاهیودم آرابه زور و اجبار مهشاد ، رفته ب... اومدن  یم

) که صد درصد هست (مختلط باشه  یکه اگه مهمون تمدونس یم یول. کرد  ادهیصورتم پ يرو)  شگریاجبار آرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٧ 

 ی، جلوه خاص یسادگ نیانتخاب کردم که در ع دهیلباس شب کامال پوش کیلباسم هم .  ادیشالم از سرم در نم

 ...!اونم به اصرار مامان بود .  دادیمبهم 

 

که بهم  يا دارانهیخر ينگاه ها. امیب رونیمن جرئت نداشتم از اتاق ب یشد ول یشروع م یکم داشت مهمون کم

آروم به  یکردم که کس یبه خودم نگاه م نهیآ يو تو یصندل ينشسته بودم رو.  زدیشد ، حالم و به هم م یم

 اتاق بلند شد رونیآرشام از ب يدر زد و صدا

 

 داخل ؟ امیب تونمیانوشه ، م -

 . ایآره ب -

 :، گفت  نیینشسته ام و سرم و انداختم پا یصندل يکه رو دیمن و د یدر و باز کرد و وقت آرشام

. خانم خوشگل نشسته  هیجلوم فقط  یول دمیاتاق شن نیخواهرم و از ا يخانم من مطمئنم که صدا دیببخش -

 ؟ نیدیما رو ند يسوخته  هایس یآبج نیشما ا

 :خنده سرم و اوردم باال و گفتم  با

 ! يدیند نهیآ يخودت و تو شهی؟ معلوم م اههیمن کجام س!مزه  یب -

 يدوستا نیاز ا یکیفک کردم .؟؟ باور کن اصال نشناختمت یا انوش خودت: گفت  يبا حالت خنده دار آرشام

 :شد و گفت  يبعد جد! ... مخت و بزنم  خواستمیم يمهشاد

کجا  ستیمعلوم ن یسرش ساقدوشمه ول ریگه خ یم!  گردهی؟ مهشاد در به در دنبالت م ینشست نجایچرا ا -

 !زده ؟ بشیغ

 ...رو ندارم  ایمهمون نیباور کن حوصله ا! خورده  یلیآرشام به خدا اعصابم خ -

 :اومد کنارم دوزانو نشست و سرمو بغل کرد و گفت  آرشام

که جونش برات در  یدونیکه مهشاد چقدر منتظر امروز بوده و م یدون یم.  اریطاقت ب یطر داداشامروز و بخا -

 . شهیاونم ناراحت م یناراحت نهیو اگه بب رهیم

خودت . از دوستات بشن ساقدوش مهشاد  یکیبگو . خودم هواتو دارم : دستم و گرفت و بلندم کرد و گفت  بعد

 ! يخوریاز کنار من جم نم

 :کردم و گفتم  بغلش
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 شیهمراه گاهیبذار همون اول تا جا! من به مهشاد قول دادم ساقدوشش باشم ... شهینم...قربونت برم  یاله -

 .خورم  یو از جام تکون نم نمیش یور دل خودت م امیکنم بعدش م

 ... یعروســ يبه سو شیپس پ: و دستشو پشت کمرم گذاشت و آروم هلم داد و گفت  دیخند آرشام

 .زدم  رونیشد ، از اتاق ب قیکه از حضور آرشام بهم تزر یتیو با حس امن دمیخند

 

 

*** 

 

، از پله ها باال اومد و  زدیآرشام رو صدا م کهیدر حال) پسرعموم( اریبا خروج من و آرشام از اتاق ، کام همزمان

آب دهنش و . هنش بسته شد صورتم و د يمن ، مات موند رو دنیبگه که با د يزی، خواست چ دیآرشام روکه د

 .من بود  يآرشام و درهم رفتن اخما ي ندهبرگرده که باعث خ شیکرد به حالت قبل یقورت داد و سع یبه سخت

 :بهمون سالم کرد ، رو به آرشام گفت  نکهیبه خودش اومد و بعد از ا کنمیدارم با اخم نگاش م دیکه د اریکام

مهشاد و .  رنیگیهمه هم سراغ تو و انوشه رو م. جشن شروع شده . مهمونا اومدن  شتری؟ ب ییآرشام تو کجا -

 ...  گهید نیزود باش.  ادیخونش در نم یاگه کارد بزن

 .رفت  نییخودش جلوتر از ما از پله ها پا و

 :کرد و گفت  کتریدستم و گرفت و منو به خودش نزد آرشام

 !تا خون جفتمون حالل نشده  میبر -

مثه عذاب  یحس هیبود ،  ستادهینشسته بود و کنارش سارا ا گاهشیجا يکه تو دمیز دور مهشاد رو دا یوقت

 !سرم قرار بود ساقدوشش باشم  ریخ. و گرفت  بانمیوجدان گر

 .داد  یسرش و تکون م یسارا به آرام يو درجواب حرف ها کردیداشت با اخم به اطراف نگاه م مهشاد

آرشام  يدستا يدستم و از تو. به لبخند شد لیچشمش به من افتاد و اخمش تبد،  میشد کیبهشون نزد یوقت

 . دمیاوردم و به طرفش پرواز کردم و صورتش و که مثل عروسک شده بود ، بوس رونیب

 :بهم گفت  یراحت شده بود ، با مهربون الشیکه انگار خ مهشاد

 .لحظه نشناختمت هی،  دمتیساده د ياز بس با لباسا.  يچقدر ناز شد -

 واست خوشحالم یلیمهشاد جونم خ.  ي؟ مثل ملکه ها شد يدید نهیخودت و تو آ -
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 انداخت و گفت) کرد  یما رو نگاه م یکه داشت با مهربون(  ایتوام با عشق به ارش ینگاه مهشاد

 :بعد صورتش نگران شد و دستمو گرفت و گفت . خوشحالم  یلیخودمم خ -

 ...امشب و به خاطر من  یتونیم. بهته ایلینگاه خ ياول کار نیهم.  گذرهیب بهت سخت مامش دونمیانوش ، م -

بهم خوش  میلیاتفاقا خ. تنها خواهرمه  یعروس ی؟ ناسالمت ونهید یگیم یچ: حرفش تموم بشه و گفتم  نذاشتم

 . زمینباش عز یچینگران ه.  گذرهیم

 :دست داد و گفت  ایبود با لبخند با ارش دهیکه تازه به ما رس آرشام

 . دیوطبق عادتش دماغمو کش...  زننیرو رو هوا م کهیکوچ یچشم بچرخونم آبج! مراقب باشم  دیامشب با -

 :گفت  یبا لحن شوخ مهشاد

 !! کنهیبه من نگاه نم یکس يایچشم م يکه تو ، تو نقدریا! خودشه  ینکبت فک کرده عروس نیا -

 :زد و گفت  يبوسه ا یاد رو گرفت و به آرومکه تا االن ساکت بود ، دست مهش ایارش

 يهمون بهتر که تو...  یمجلس نیدختر ا نیام ؟ از نظر من که تو خوشگل تر کارهیچ نجایخانومم پس من ا -

 و به من و آرشام چشمک زد...  يایچشم ن

.  میمامان و بابا رفت زیو به طرف م میازشون دور شد میعاشقانه شون نش يمزاحم حرفا نکهیا يخنده برا با

 :و گفت  دیشال بوس يشد و به طرفم اودمد و موهام و از رو ياشکاش جار دیمامان تا من و د

و  دیمامان و بوس یشونیآرشام خم شد و پ.  نیدرخشیقربون هرسه تون برم که امشب مثل جواهر م یاله -

 ... ! چهیها در برابر مامان خوشگلم ه ییبایز نیا: گفت 

؟  میخوشگل باش دیبا ی، به چشم ک میایبعدشم اگه به چشم مامان خودمون خوشگل ن. آره مامان جون  -

 !! شهیبلور يهمون سوسکه و دست و پا هیقض

 :و گفت  دیخند مامان

 شده ؟ خکوبینگاه چند نفر روت م یدونیم ياز همون اول که اومد! بچه  زینمک نر -

 :کرد و گفت  کیبا خنده من و به خودش نزد آرشام

 .و عروس کنم  یکی نیا خوامیمن حاال حاالها نم. من چپ نگاه کنه  یکه به آبج یغلط کرده هرک -

 ! از درسم مونده  یهنوز کل.  شمیهم من عروس نم نیفعال اگه بخوا -
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و دوباره  میکن یکیسالم عل کینزد يبا مهمونا میگرفت میشد و من و آرشام هم تصم رهیبا لبخند بهم خ مامان

که خاله هام و زن عموم  يزیبه طرف م دنشیو بعد از بوس میاز جا بلند شد نیهم يبرا. مامان  شیپ میبرگرد

 .مینشسته بودن ، رفت

به شالم که تمام موهام و پوشونده بود ،  شهیگفتن و مثل هم کیو اونا هم بهم تبر دمیاونا رو بوس کیبه  کی

 .شدن  رهیخ

 یباشه ول يکرد عاد یم یکه سع یبا لحن) من بود  دیبزرگم و مخالف صددرصد عقا يخاله که ( ماندانام  خاله

 :تونست رنگ تمسخرشو پنهان کنه ، گفت  یبازم نم

 .قشنگت تنگ شده  ي؟ بابا ما دلمون واسه اون موها ياریخواهرتم شالت و درنم یعروس يخاله جون تو -

 :کرد و گفت  یدست شیجوابش و بدم که آرشام پ خواستم

خودش اونقدر بزرگ شده که فرق خوب و بد رو از . به خود انوشه ربط داشته باشه  نیخاله جان فک کنم ا -

 .بده  صیهم تشخ

 :ام که از لحن آرشام جا خورده بود ، گفت  خاله

تافته  دختر مثل نیمجالس ا نجوریا يتو. گم  یگفتم آرشام جون ؟ من فقط به خاطر خودش م یوااا مگه چ -

 ! ادیبه چشم م شتریب ينجوریا. جدا بافته است  ي

 !!نه تن و بدنم  ادیحجابم به چشم ب دمیم حیخاله جان من ترج -

 :که تا اون لحظه ساکت بود ، گفت ) خاله ام  نیکتریدوم و کوچ يخاله (  نایم خاله

 ؟ آره ؟؟ گهید ماهاست يبشنوه ؟ منظورت به لباسا واریکه د یگیخاله جون االن به در م -

 نیریگ یچرا به خودتون م نجایا نیشما که با چادر نشست! مجلسه  گهید ينه خاله جون منظور انوشه خانوما -

 ؟؟

لباساشون اونقدر باز و کوتاه بود که من که دختر بودم . بودم  زاریتا خاله ام به شدت ب 2 نیاز ا. ام گرفت  خنده

 .بهشون نگاه کنم  ومدیشرمم م

 ؟ یخواهرت موافق دیتو هم با عقا یبگ يخوا یم! دهیحرفا بع نیآرشام از تو ا -

 نیبهتره شما هم با ا!خودمو  یمنم زندگ کنهیخودش و م یاون زندگ. خواهرم واسم قابل احترامه  دیعقا -

 .نیایکنار ب دیعقا
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از دوستاش صداش  یکیکه  میمامان بر زیبه طرف م میو خواست دیگفت و دست من و کش يهم با اجازه ا بعد

 .زد و آرشام مجبور شد منو تنها بذاره و به طرف دوستش رفت

 .نفر از پشت صدام زد هیکه  رفتمیم کردنیرقص نگاه م ستیمامان و بابا که با لبخند به پ زیبه طرف م داشتم

 ...انوشه  -

 .بود  اریکام.  برگشتم

 سالم  -

 سالم -

 ؟ آرشام کجاست ؟ ییتنها -

 . گردهیاالن برم.  زنهیداره با دوستش حرف م -

 .اوردیخودش ن يبه رو یو بره ول رهیحرفم بهش فهموندم که راهش و بگ نیا با

 !لحظه هم تنهات نذاشته  هی نییپا ياومد یکه از وقت دمیدیم... آهان  -

 ...هم رفت ياخمام تو ناخودآگاه

 داره؟؟ یبه شما ربط -

 .خورداز واکنش تندم جا  اریکام

 ... ینه ول -

 . دیلذت ببر یاز مهمون. من کار دارم  دیببخش -

و  دمیکش رونیباشدت دستم و از دستش ب. خواستم از کنارش رد بشم که دستم و گرفت تا نگهم داره  و

 شهیخراب م یمهمون نکارمیافتاد که با ا ادمیچشمم اومد و  يگوشش بزنم که صورت مهشاد جلو يخواستم تو

. 

 .باال اورد  یکرده ، دستاش رو به حالت عذرخواه کاریبود چ دهیهم که تازه فهم اریکام

 .باهات حرف بزنم  خواستمیفقط م. حواسم نبود !  دیببخش..  دیببخش -

 .با تو ندارم  یحرف چیمن ه -

 . میبود تریمیصم یلیما قبال خ ؟یکنیاز من فرار م هایبدونم چرا تازگ خوامیفقط م. من دارم  یول... باشه باشه  -

 .دمیدیرو نم زایچ یلیقبال کور بودم و خ. االن هم االنه . قبال ، قبال بود  -

 ؟ هیمنظورت چ -
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 :دك کردنش مجبور شدم رك صحبت کنم  يبرا یبرام سخت بود ول نکهیا با

به نظر  یدمآ نی؟ همچ یکشیچندتا دختر رو به لجن م يروز نکهیخبر ندارم ؟ ا اتیاز کثافت کار يفکر کرد -

 ن،یرو دوست دار یهرغلط نکهی؟؟ ا نیکنیرو برداشت م يا یچه معن يشماها از آزاد! پست تره  وونمیمن از ح

 ... خورهیکارات بهم م نیحام از تو و ا... ؟ بذار رك بگم  نیانجام بد

 .رفتم  زیشده بود ، تنها گذاشتم و به طرف م رهیرو که مبهوت به من خ اریو گفتم و کام نیا

 

 

اشکام  زشیکردم از ر یسع. دنیرقصیداشتند همراه با آهنگ تانگو م... افتاد  ستینگام به پ. و بابا نبودن  مامان

 یول گرفتی، بغض راه گلوم و م کردمینفر بحث م کیبا  یوقت. بودم  نطوریهم شهیهم. کنم  يریجلوگ

 . شدیاشکام م زشیخوشبختانه غرورم مانع ر

که من  یینگران به جا یو هرازگاه کنهیکه هنوز داره با دوستش صحبت م دمیشام گشتم و دسر دنبال آر با

داشت زودتر صحبت با دوستش رو تموم  یو سع دهیرو د اریجروبحثم با کام دمیفهم.  کردینشسته بودم ، نگاه م

 .از جا پروند  ومن ییبهش لبخند زدم تا بفهمه حالم خوبه که صدا...  شمیپ ادیکنه و ب

 !سالم  -

 . جلو آورده بود  ییآشنا يبود و دستشو برا ستادهیقدبلند و جذاب روبه روم ا يپسر.  برگشتم

 . دیو دستش رو پس کش دیشدم که فهم رهیسالمشو دادم و با اخم به دستش خ جواب

 و دارم ؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا. هستم  نیمن رام -

 . دمیهم کش يتو شتریو ب اخمام

 .هستم  یوانیک -

 ؟ نیبا آرشام دار یبپرسم شما چه نسبت تونمیم -

 !پس دوست آرشامه ... ابرومو باال انداختم  يتا کی

 !!خواهرشم  -

 :و نشست و گفت  دیکش رونیب یصندل کی ییتعجب کرد و باکمال پررو نیرام

 !داره  يخواهر نیآرشام همچ دونستمینم -

 :ادامه داد  عیبگم که نذاشت و سر يزیخواستم چ. بد برداشت کردم  منظورشو
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 یول!کاره نیتر يشما عاد لیفام يکه دست دادن تو دونمی، م نمیبیو االن م دمیکه شن ییراستش تا اونجا -

،  نیلحظه هم برش نداشت کیو البته از شالتون که  بارهیمتانت از سروروتون م. نیفرق دار هیانگار شما با بق

 . نیتفاوت شده ،معتقد یب ایلیدوره و زمونه واسه خ نیا يتو گهیکه د زایچ یلیمعلومه که به خ

 بدن ؟ دیعقا نیحاال به نظر شما ا -

 :دستاشو تکون داد و گفت  عیسر نیرام

 ستیوقت ن یلیراستش من خ.  نیدخترانه تون رو حفظ کرد ینیخوبه که سنگ یلیخ نیا! البته که نه ... نه  -

و  وردمیطاقت ن گهیگرفتم د سانسمویفوق ل یبه اونجا رفته بودم و وقت لیادامه تحص يبرا. اومدم  ایتالیکه از ا

 نیهمچ هیاونجا !  نیینداره و تنها فرقش شما نجایبا ا يادیکه فرق ز دمید زایچ یلیاونجا خ. برگشتم  رانیبه ا

 . شنیم دایدخترا پ نیکم از ا یلیخ گهیکه د... ام مثل شمارو نداره و من هم عاشق متانت دخترانه  يدختر

 :از جام بلند شدم و گفتم . دورتر گذاشته  مشیاز گل يادیپاشو ز گهید.  دادیداشت نخ م! گرفتم  منظورشو

 !با اجازه . خواهرم  شیبرم پ دیبا.  خوامیمعذرت م -

 :از جاش بلند شد و به احترامم سرش رو خم کرد و گفت  عیهم سر نیرام

 .رمیتا چند لحظه وقتتونو بگ نیممنون که من و قابل دونست.  کنمیخواهش م -

 خداحافظ.  دیاز جشن لذت ببر -

 ایو به طرف مهشاد و ارش وردمیخودم ن يبه رو یول دیترکیتند آهنگ داشت م يسرم از صدا. ازش دور شدم  و

 :سارا و مارال از پشت سرم اومد  يصداکه  رفتمیم

 ؟ يبود يسر کدوم گور رهیخ يدختره  -

 .بودن  ستادهیجفتشون درست پشت سرم ا.  برگشتم

 .نشسته بودم زایم نیاز هم یکیسر  -

 :بهم نگاه کرد و گفت  یبه سارا زد و با بدجنس یچشمک مارال

 ؟ يتورش کرد -

 ؟ ویچ -

 !بود  يا کهیعجب ت یول!  شیخوردیم یو داشت يده بودش رهیکه سه ساعت بهش خ یهمون -

 .برم  زیفرصت بودم که پاشم از سرم هیشدم ؟ تازه همش منتظر  رهیبهش خ یمن ک. برو گمشو  -

 ..! يریکه پاچه اشو بگ يکه هرلحظه منتظر زدیات داد م افهیاز دور ق. کردم  یشوخ ونهید -
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 ؟ يو چرا پروند یپسر به اون خوشگل. خاك تو سرت انوش  -

 .احمقه اریکام نیهمش هم به خاطر ا. اعصابم خورده  یلیاالن خ. اون وامونده رو  ریسارا گل بگ -

 :به هم کردن و مارال گفت  یو مارال با تاسف نگاه سارا

گوشه  هیکه از اون موقع رفته تو خودش و به  یبهش گفت یحاال چ!  زدیداشت باهات حرف م دمید! آره  -

 شده ؟ رهیخ

 !خنده  ریرو براشون گفتم و جفتشون زدن ز هیقض

 يخوب دکش کرد ولیا -

 نیدختر همچ هی دهیدیتو خوابم نم. نگو انوشه خانوم پوزشو به خاك مالونده !! شده  ينجوریچرا ا گمیم -

 !بهش بزنه  ییحرفا

 ؟ نیدیدور رقص رو م هیخانما افتخار  دیببخش -

 ستادهیبه برگشتن نداشتم چون درست روبه روم ا يازیمن ن یو مارال به طرف اون سه تا پسر برگشتن ول سارا

 لنگه ؟ يپا ریسنگه ز یخدا چرا هرچ يا... شده بودن  رهیبودن و هرسه شون به من خ

 میه از اونجا جبودم ک يو دنبال بهونه ا نییکه من سرمو انداختم پا کردندیباز نگاشون م شیو مارال با ن سارا

 . دیبشم که آرشام به دادم رس

 . گردهی؟ مهشاد دنبالت م يستادیا نجایانوشه چرا ا -

 :از اون پسرها رو به آرشام گفت  یکی

 ؟يدیبه ما قرض م قهیچند دق هی تویآبج نیداداش ، ا -

 ستیکه حاال تنها شده بود و دوستاش به همراه سارا و مارال به پ(هم رفت و رو به اون پسر  ياخماش تو آرشام

 :گفت ) رفته بودن 

 ... رقصهینم یخواهرم با کس. فکتو ببند  امکیس -

 ...کرد  تیمهشاد هدا گاهیبگه که آرشام اونو کنار زد و منو به طرف جا يزیخواست چ امکیس

 ؟ ومدیبهت گفت که داشت اشکت درم یچ زیهمه چ یب اریاون کام -

 .جوابشو دادم  ندفعهیا یول.چرت و پرتا نیو از ا یکنیچرا از من فرار م نکهیا.  یشگیمزخرف هم يحرفا -

 !سوء استفاده گر باشه  نقدریا کردمیفکر نم. که تنهات گذاشتم  زمیببخش عز.  يکرد يخوب کار -

 .بم و خورد نکنم گرفتم اعصا میامشب تصم. آرشام  الیخیب -
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 :مهشاد گذاشت و رو به جفتمون گفت  شیو منو پ دیبوس مویشونیزد و پ يلبخند آرشام

 !  کنهیم تمیاذ يکمرمو آزاد کنم که بدجور يقر تو نیا کمیخوشگل من برم  يخانما -

 :با خنده گفت  ایارش. رو گرفت و بلندش کرد  ایارش دست

 ...، نا ندارم از جام بلند شم  دمیاز بس رقص گهید.  میآرشام جون باور کن تازه نشست -

 .برد ستیو به زور اونو به طرف پ...  یبا منم برقص دیبا. حرف اضافه موقوف  -

 :مهشاد منو کنار خودش نشوند و با لبخند گفت . و مهشاد خندمون گرفت  من

 ؟ گذرهیبهت خوش م -

 ...ناراحتش کنم خواستمینم

از اون شوورت دل بکن  قهیبابا دو دق!  گذرهیخوش م شتریب یلیمطمئنم به تو خ یول.  هیلعا. جونم  یآره آبج -

 ! نیکرد دایرو پ گهیبعد چند سال همد کنهیکه آدم فکر م نیهم نشسته بود کیتو ج کیج نیهمچ. 

 .نگفت  يزیچ یول دیخند مهشاد

 !هـــا  رمیم شمیپا م..  یزنیحالمو به هم م ياه مهشاد دار.  يدیبا چشمات قورتش م ي؟ دار هیچ -

هونجور که با ناله دستم . زدنم و گرفتم غیج ياز بازوم گرفت که به زور جلو یشگونیحرصش گرفت و ن مهشاد

 :گفتم  دمیمالیرو م

 میتورو بزنه ؟ حاال خودش ج يرفت آمپول هار ادشی ایارش نیباز ا.  يدستم و کبود کرد ي؟ زد یچته وحش -

 ... کنهیه ترکشات به من اصابت مشد

 ! ی؟ درضمن سگ خودت يچند لحظه اون زبونتو نگه دار یتونیم... انوشه  یالل ش يوا -

 :و گفتم  دمیغش خند غش

 ... یدونیم يزیچ هیاز سگ بردم ؟ البد خودت  ی؟ من اسم يدیبابا چرا جو م -

همون گم و گور .  شمیپ يایکردم گفتم ب یعجب غلط. نمیکه من تورو وارونه از سقف بب يا... انـــوشه  -

 !بهتر بود  یلیخ يبود

که  ییمهشاد با ذوق دستمو گرفت و رو به جا. صاف سرجاش نشست و باعث شد من از جام بپرم  کدفعهی بعد

 :درحال بگو بخند بود ، کرد و گفت  گهیدو تا پسر د یکینشسته بود و با نیرام

 !هست  میگریعجب ج! شده بود  رهیدوبار مچشو گرفتم که بهت خ. و نخته ها ت یلیپسره خ نیانوشه ا -

 :انداختم و گفتم  يگرید يپام رو رو کی خونسرد
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 يتو نخ پسرا نکهیکنه و تو هم به خاطر ا تیحد خودشو رعا ستیبلد ن نکهیاون واسه ا! اون غلط کرده با تو  -

 ...بگم  ایبذار به ارش...  یمردم

. برگشته  ایتالیمشترك خودش و آرشامه و تازه از ا ياز دوستا گفتیم ایارش.  گمیم يدارم جد... ا اه برو باب -

 ؟ نی؟ فرد نی؟آرت نیبود ؟آرم یچ دونمینم یاسمشم گفت ول

 !!! نیرام -

 ... یلیگفت پسر خ.  نیآره رام... آها  -

 ...درشت کرده اش منو نگاه کرد  يحرفشو قطع کرد و با چشما کدفعهی بعد

 ...دوست دارم  یکنیم ينجوریمهشاد چشماتو ا -

 ؟ یدونیاز کجا م نویتو اسم ا دهیورپر -

 !قبال معرف حضورم شده  -

 ؟؟ یتوسط ک -

 !خودش  -

چرخوند که  نیمن و رام نیچند بار نگاهشو ب. آهنگ گم شد  يکه خوشبختانه صداش تو دیکش یغیج مهشاد

 .و زدم تو سرش  وردمیقت نطا گهید

 ؟ یکنیم ينجوریمهشاد چرا ا -

هم که جفتتون  پیت.  نیشیکه هردوتون رو دست هم بلند م افهیاز نظر ق!  سنجمیدارم وجه اشتراکتونو م -

 ...از نظر خانواده هم که هردوتون !  نیکم ندار يزیچ

 يبه زور تونستم جلو. شد  رهیحرفشو قطع کرد و با تعجب بهم خ دمیخندیمن که داشتم بلند بلند م يصدا با

 :به خودم مسلط شدم از جام بلند شدم و بهش گفتم  یو وقت رمیو بگ دنمیخند

 

 . ادیاالن شوهر جونت م. مامان و بابا  شیپ رمیمن م. کمتر چرت و پرت به هم بباف  -

 ! يخر یلیخ ياز دستش بداگه  ونهید. ذره بهش فکر کن  هی یخوب برو ول یلیخ -

 روح نوازتون تموم شد ؟ اجازه هست برم ؟ يالقابا -

 !!! یمرخص -

 پررووو -
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زن  هیتو راه چشمم به عموم افتاد که داشت با . رفتم  زمونیو منم به طرف م دنیشروع کرد به خند مهشاد

 ....دور شدم  ستیانداختم و از پ نییسرمو پا.  دیرقصیتانگو م گهید

 

 

 

 دوم فصل

و  نیرام ي رهیخ يخوش گذشت البته اگه نگاه ها یلیخ. تخت ولو شدم  يلباسام و دراوردم و رو یخستگ با

هم بهم درخواست دادن که همشون با جواب سرد من روبه رو  گهیچند نفر د.  رمیو فاکتور بگ اریپرحسرت کام

 .شدن 

 ! که همون شب دو تا خواستگار رو رد کرده دمیاز مامان شن یحت

با خودم .  سوختیو دلم براش م کردمیم دایمثل ترحم بهش پ یافتاد ، احساس یم اریچشمم به کام هروقت

تا  زدیحرفارو بهش م نیا دیبا یکیباالخره ! حقش بود ... نه :  گفتمیبازم م یکردم ول يرو ادهیز دیگفتم شا

 ...کاراش برداره  نیدست از ا

 يخانواده  ینوبت خداحافظ یچون وقت. کامال عوض شد  يحس دلسوز نیا یآخر شب موقع خداحافظ البته

 :انداخت و آروم گفت  نییسرشو پا. تنهام ، به طرفم اومد  دید یوقت اریعمو شد ، کام

 !بود  یخوب یلیشب خ -

 ...آره جون عمه ات . ام گرفت  خنده

 ... !بهت خوش گذشته باشه  دوارمیام -

چون ... البته نه از خجالت .  نیینوبت من بود که سرمو بندازم پا ندفعهیا. ل زد اورد باال و به چشمام ز سرشو

 !چشم تو چشم باهام صحبت کنه  یدوست ندارم کس

 انوشه باور کن من دوستت دارم -

 ...زد به کله اش  نیباز ا! با تعجب باال اوردم  سرمو

 ! يبه مامانت واسه خواستگار زنهیهفته مامانم زنگ م نیهم يتو -

 . یشگیبرگشتم به همون جلد مغرور هم. رو لبام نشست  يپوزخند

 ؟ يذاریدورتر م متیپاتو از گل يدار یکنیفکر نم -
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 ... دمیقول م. که به خاطرت عوض بشم  خورمیقسم م. دوستت دارم  گمی؟ م یفهمیچرا نم -

 !خان  اریتوبه گرگ مرگه کام -

 .یکه باهام ازدواج کن کنمیاگه شده مجبورت م یحت... بهت برسه  چکسیدست ه ذارمینم -

 :بار به چشماش زل زدم و با همون پوزخند بهش گفتم  نیاول يو برا خونسرد

 ... یبکن یتونینم یغلط چیه -

 ...بزنه  یحرف گهیاز کنارش رد شدم و نذاشتم د و

*** 

کنار تختم برداشتم و با  یسلع يو از رو میزدم و گوش یغلت. شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

 ...خـدا  يا.کردم خاموشش کنم  یباز سع مهین يچشما

رفتم و  یی، به طرف دستشو شدی، دهنم داشت پاره م ازهیکه از زور خم يکردم از جام بلند شم و همونجور یسع

 . دمیچند مشت آب به صورتم پاش

افتاد که مهشاد  ادمیکنم که وسط راه تازه  ارشدیاومدم و به طرف اتاق مهشاد رفتم که ب رونیب ییدستشو از

بهشون داده بود ،  یشب عروس هیبه عنوان هد ایکه پدر ارش ییها طیعروس شد و همون شبونه با بل شبید

 .رفتن لندن 

که  یچ یعنی... کنم  داریب ویکی دیباالخره با! کنم  داریمهشاد ، آرشام رو ب يگرفتم به جا میو تصم دمیکش یآه

 باشم و اونا کپه شونو بذارن ؟؟ داریمن ب

رو تخت آرشام و  دمیلحظه پر هی يبه طرف تختش رفتم و تو نیپاورچ نیاتاق آرشام رو باز کردم و پاورچ در

 :شروع کردم به تکون دادنش و همزمان داد زدم 

 !!آرشام زلزله ... زلزله  -

و به طرف  دیپر نییچهار دستوپا از تخت پا من بود ، يو چون منگ حرفا دیبدبخت مثل فنر از جاش پر آرشام

 اریو باعث شد هوش نیکرد و با سر خورد زم ریگ وترشیکامپ یصندل يراه پاش به لبه  يو تو دیدر اتاقش دو

 شهیهم!  گهیکرم داشتم د...  دمشده بو زونیکه از زور خنده از تخت آو دیبشه و اونموقع بود که منو د

 هیچند بار از زور ترس گر یحت!!!  کردیم یکیو باالم و  ریو اونم هردفعه ز کردمیم داریمهشاد رو ب ينجوریهم

 . گرفتیالبته به نوع خودش ازم انتقام م... اش گرفت 
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 عیسر.  ادیکه داره به طرفم م دمیشده بود ، آرشام رو د سیو صورتم از اشک خ دمیخندیکه داشتم م همونجور

بذارم ، موهامو از پشت گرفت  رونیپامو از اتاق ب نکهیقبل از ا یدستش در رفتم ول ریو از ز نییاز تخت اومدم پا

تا اومدم بلند . سرم حس کردم  يرو تو يو درد بد نیزم فتمیبه طرف خودش و باعث شد از پشت ب دیو کش

 يشم ، آرشام منو رو دستاش بلند کرد و کشون کشون به طرف تختش برد و منو روش انداخت و با چشما

 .بدجنسش بهم زل زد

روم و نذاشت تکون  دیزدم و تا اومدم دوباره فرار کنم ، پر یغیج!  لیحضرت ف ای... کنه  کاریچ خوادیم دمیفهم

 ! دونستیکار به شدت متنفر بودم و آرشام هم م نیاز ا... بخورم و شروع کرد به قلقلک دادنم 

دهنم و گرفت و با  يدست جلو هید کردن که آرشام با و دا غیشروع کردم به ج... نفس بکشم  تونستمینم یحت

 : گفتیداد و م یدستش قلقلکم م هی

 ؟ یکن یم داریاز خواب ب ينجوریزلزله آره ؟؟ منو ا -

 :دهنم برداشت و گفت  يدستشو از رو.  کردیآرشام ولم نم یاشکم دراومده بود ول گهید

 ...کنم  یغلط کردم ولت نم یتا نگ -

 .نفسم گرفت  ونهیآرشام پاشه د... ا غلط کردم غلط کردم باب -

بالششو برداشتم و با . از دستش حرصم گرفت . صورت جفتمون قرمز شده بود . و از روم بلند شد  دیخند آرشام

 :تمام قدرت به سر و کله اش زدم 

منه که اومدم  ریتقص! جنبه  یب يپسره ! ؟ شکنهیاستخونام م یگیروم ، نم ینشست کلتیخرس گنده با اون ه -

 ...سرکار  يبر یکنم که پاش دارتیب

 : دیازم پرس یشد و با نگران حرکتیب کدفعهی رهیداشت بالششو ازم بگ یکه سع آرشام

 ساعت چنده ؟ -

 !آقا  مهیهشت و ن -

 :سرش و گفت  يدو دست زد تو با

 ...بدبخت شدم  -

.  واریبود با سر بره تو د کیکرد و نزد ریم گانداختم و پاش به پا یرلنگیو منم ز دیپر نییتخت پا يرو از

 . شد و از اتاق خارج شد  مونیبگه که پش يزیبرگشت چ

 :، گفتم  گشتیسمت در و رو به آرشام که هول شده بود و دور خودش م دمیو دو دمیپر نییاز تخت پا ثانهیخب
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 !! کننیسرکار دعوات نم يجمعه اگه نر يروزا. نگران نباش  یداداش -

، به طرف اتاقم رفتم و در رو قفل  ارهیحرفمو درك کنه و به طرفم هجوم ب یآرشام معن نکهیگفتم و قبل از ا نویا

 !خنده  ریکردم و بلند زدم ز

بشن و من  داریو باعث شده بود که مامان و بابا هم ب کردیم دادیساعت ، آرشام پشت در اتاقم داد و ب کی تا

و  ستمین ایب رونیمن ب دیساعت که د کیبعد از . تر بشه  يکه جر شدی، باعث م نیو ا دمیخندیفقط بهش م

 .رفت  نییپا يبرداشت و به طبقه  قمخودشم خسته شد و صد البته با اعتراض بابا ، دست از سر کچل درِ اتا

.  رونیب امیبهم فشار اورد که مجبور شدم از اتاق ب یانقدر گرسنگ گهیساعت صبر کردم و بعدش د مین منم

خودم و شرمنده نشون دادم و سر .  ذاشتیاومد که داشت سربه سر مامان م یم نییپا يآرشام از طبقه  يداص

و  دمیکش رونیاز آرشام رو ب یصندل نیرگفتم و دورت ریسالم و صبح بخ هی یلب ریز. رفتم  نییبه طبقه پا ریبه ز

 .نشستم  ریهمونجور سربه ز

 :من خنده اش گرفته بود ، گفت  يریجوابمو دادن و بابا همونجور که از سر به ز یو بابا با مهربون مامان

 بابا جون ؟ يدیخوب خواب شبید -

 .بازم خوب بود  یکم بود ول یلیهرچند خ. آره بابا جون  -

از ته دل ، توش شکر  یآه هیازش تشکر کردم و با . جلوم گذاشت و کنار بابا نشست  يچا وانیل هی مامان

 . و شروع به هم زدنش کردم  مختیر

بهم  یاونم خنده اش گرفته ول دمیانداختم که د یبه آرشام نگاه یچشم ریز. کردن  دنیبابا شروع به خند مامان

 . خوردیم شوییصبحونه اش تموم شده بود و داشت چا.  کنهینگاه نم

 یسع شهیحساسه و هم یلیکارش خ يرو دونستمیم! حقمه  ارهیسرم ب ییاگه بال یلیخداوک. سوخت براش  دلم

بهتر  ی، ک ستیکنم و حاال که اون ن تیعادت کردم هرروز صبح مهشاد رو اذ... خوب  یبه موقع برسه ول کنهیم

 !از آرشام ؟

 ...حل شده  گهیاگه سنگم توش بود ، االن د -

بگم که  يزیچ هیاومدم .  دهیاالن دوباره قلقلکم م! خدا  ای يوا. سرم بود  يآرشام درست باال.  دمیجام پر از

 :و گفت  دیدماغمو کش

 .ندارم  تیکار. راحت صبحونه ات رو بخور  -

 بغلش و محکم بوسش کردم دمیپر
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 !کارم خوب نبود  دونمیم.  دیداداش جـونم ببخش -

 !!!باالخره بخشش از بزرگانه .  کهیکوچ ینداره آبج بیع -

 :چپ نگاش کردم و با مشتم آروم زدم به بازوش و گفتم  چپ

 پـررو -

 مــروین -

 : زدم  غیج

 !  یخودتــ -

 .شده بود و آرشام در رفته بود  رید گهید یول

 اه اه اه....  مرواین هیات شب افهیق گفتیکنه م تمیاذ خواستیمتنفر بودم و آرشام هروقت م مروین از

دلم . چشمم به در اتاق مهشاد افتاد . ام رو خوردم و بعد از مرتب کردن آشپزخانه به طرف اتاقم رفتم  صبحونه

 شویطاقت دور چوقتیه.  میهست یمیبا هم صم یلیخ یسال ازم بزرگتره ول 3 نکهیبا ا. بدجور هواشو کرد 

 ایارش. اون االن کامال خوشبخته  دونمیخصوصا که م. عادت کنم  يدور نیبه ا دیکم کم با گهید یول. نداشتم 

 .خوشبختش کنه تونهیکه م دونمیم. و اونم عاشق مهشاده  هیپسر واقعا خوب

 

 دمشیند چوقتیهم دارن که من ه گهید کیشر هی. هست  کشمیدوست باباست ، شر نکهیعالوه بر ا ایارش پدر

 يمن و بعدشم بابا يبعدش بابا. سهام شرکت متعلق به اونه  شتریکل شرکت اونه و ب ریکه مد دونمیو فقط م

 برمی، به اتاقم پناه م ادیم شیپ يمن هروقت بحث کار یول زنهیحرف م کشیشر یکیاز اون  یلیبابا خ.  ایارش

 . ادیاصال خوشم نم يکار يچون از بحثا

 

 ایارش. عاشق رشته ام هستم . قوقه ترم پنج هستم و رشته امم ح.  شهیشروع م دمیافتاد که فردا ترم جد ادمی

مارال به خاطر  یسارا هم مثل من به حقوق عالقه داره ول. کمکم کرد چون اونم رشته اش حقوق بود  یلیهم خ

 مینامزد شد ، تصم)  کردیم لیآلمان تحص وبود  شییکه پسر دا(  رضایبا عل یرشته ، و وقت نیما دوتا اومد ا

 .کنن  لیبرن آلمان و اونجا تحص ییازدواج کرد ، دوتا رضایبا عل یگرفت درسشو ول کنه و وقت

 

 . دمیدیو سارا رو م دیرسیزودتر فردا م یداشتم هرچ دوست
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از نظر ظاهر و پوشش صدوهشتاد . يدرشت قهوه ا يو چشما یقدبلند با پوست گندم. بود  یطونیدختر ش سارا

دوستم  نیباعث شده سارا به بهتر نیکه هم میدار نقطه مشترك هیهردومون  یول کنهیدرجه با من فرق م

 ... زنهیچشماش موج م يتو شهی، هم طنتاشیش يکه با همه  هیبشه و اونم غرور لیتبد

 

 یمارال قد متوسط. ندارن  گهیبه همد یشباهت چیمثل اسماشون ، ه. ناهمسان ساراست  يخواهر دوقلو مارال

وجودش باشه  يتو دیکه با ياون غرور یول نهیمارال قابل تحس ییبایز.  یمشک يو چشما دیداره با پوست سف

 !رو نداره 

 

 يبا سارا ، تو نکهیو من از ا میهست گهیهمد يدوستا نیتفاوت هامون ، بهتر يکه ما سه نفر ، با همه  خالصه

 .، واقعا خوشحال بودم  میدانشگاه شهرمون قبول شده بود نیدانشگاه ، اونم بهتر هی

 

کنارم نشست . وارد اتاقم شد  کردیصحبت م لشیبا موبا کهیدر اومد و پشت بندش آرشام ، درحالتق تق  يصدا

 .بال در اوردم  یپشت خطه ، از خوشحال یک دمیفهم نکهیو من بعد از ا

 

 شهیآره فردا شروع م... آره  -

- ........ 

 !کرد  داریتو منو از خواب ب ينه بابا امروز به جا -

- ......... 

 ! یآبج کنمیمهشاد االن درکت م -

 :خنده و گفت  ریبهش گفت که بلند زد ز یمهشاد چ دونمینم

 . کنمیبه بعد شبا در اتاقمو قفل م نیپس از ا -

- ............ 

به ... بهتون خوش بگذره  نیکن یسع. سالم برسون  ایبه ارش. منو خفه کرد  تیآبج نیمهشاد ا... خوب  یلیخ -

 ) دیخند انهیگفت موذ نویا نکهیبعد از ا! ( نیکن یمنم خوشگذرون يجا
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- ....... 

 ....مهشاد  نیبب. باشه  -

 : دمیبلند کش غیج هیو همزمان  دمیازش قاپ ویگوش. حرف بزنه  نیاز ا شتریب نذاشتم

 !دلم واست تنگ شده  شعوریمهشـاد ب -

.  یهم بزن غیکه ج یبه حال وقت يوا.  کنهیپاره م گوش و يصدات پرده  شمینجوریتو هم. انوشه  یالل ش -

 !و از گوشم دورش کردم  یکردم و گوش ینیب شیخداروشکر که من پ

دلم واست تنگ بشه ، چهارما  يندار اقتی، سوما ل يشنویمنو م يواست که صدا هیاوال سالم ، دوما افتخار -

 ...، پنجما  ایهمون پسر بقال سرکوچه بود نه ارش اقتتیل

 ، ششما نذار دهنم وا بشه هـا یزنیفک م يادیز يدار گهیپنجما د -

.  يومدیذره عاطفه به خرج بده مثال بگو انوشه جونم کاش تو هم با ما م هیبابا !  یاحساس یب یلیمهشاد خ -

 يرفتم ، از غم دور یباور کن از وقت.  رفتمینم یماه عسل کوفت نیکاش اصال به ا. واست تنگ شده  یلیدلم خ

 ... چشمم خون  هیچشمم اشکه و  هیتو 

 :خنده  ریرو که گفتم مهشاد بلند زد ز نایا

روز  2الاقل بذار  یبرام تنگ شده ول یلیدلت خ دونمی، م نجایساعت نشده که من اومدم ا 24انوشه هنوز  -

 !کن  یبگذره بعد ابراز دلتنگ

 ؟؟ گذرهیخوش م...  الیخیرو ب نایحاال ا. به تو بزنم  یاز دلتنگ یعمرا اگه من حرف گهید -

از  رمیمیانوش دارم م.  میلندن رو بگرد کمی میقراره بعد از ظهر بر.  هیخال یلیتو خ يجا. دلم  زیآره عز -

 ... یخوشحال

 ! یخواهرت مطمئن باش یچقدر خوبه که از خوشبخت. زدم  يلبخند

 ...بمونه  برات شهیهم یخوش نیخدا کنه ا.  يخوشحالم مهشاد یلیبرات خ -

 ادیتو سرش بخوره و ب یسنگ هیو خوشگل و پولدار هم  پیپسر خوشت هی کنمیدعا م.  کهیکوچ یآبج یمرس -

 ! رهیتو رو بگ

 ؟ يندار يکار. شد  يباز من به تو رو دادم ؟ مهشاد صدات واسم تکرار -

 .به مامان بابا سالم برسون . مگه من دستم به تو نرسه  -
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 فعال خدافظ. سالم برسون  ایتو هم به ارش -

 زمیعز يبا -

که مامان صدام  رمیخواستم برم دوش بگ. اتاقش و بهش دادم  يآرشام رو بردم تو یو قطع کردم و گوش تماس

 :زد 

 انوشه ؟ -

 :اتاق داد زدم  يتو از

 !بله مـامان ؟ -

 ... نییپا ایب قهیدو دق -

 .چشـم  -

حرفشون رو قطع  دنیمنو که د.  کننینشستن و دارن صحبت م ییرایپذ يکه مامان بابا تو دمیو د نییپا رفتم

 روبه روشون نشستم. کردن 

 جونم مـــامان ؟ -

 :به من کرد و گفت  یبه بابا کرد و بعد نگاه ینگاه مامان

 زده ؟ یبه تو حرف اریکام شبید -

 ...نکنه . حرفاش افتادم  نیآخر ادی. خودآگاه دلشوره گرفتم  نا

 مورد ؟؟در چه  -

زنگ زده بودن که واسه امشب قرار . با تو حرف زده  شبید اریگفت که کام. زن عموت االن زنگ زد  -

 .بذارن  يخواستگار

 :و گفتم  دمیاز جام پر. برد  ماتم

 کرده ؟ یچه غلط -

 :که تا اون موقع ساکت بود گفت  بابام

 با خودت صحبت نکرده و زن داداش دروغ گفته ؟ اریکام یعنی -

 .شدم  یداشتم منفجر م تیعصبان از

 ...آدم تا چه حد  فهممیمن نم. زد و جوابش رو هم گرفت  یحرف هی شبیاون پسره د -

 :اومد کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت  مامان
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 ! يکرد یمن حرفامو بزنم بعد شروع م یذاشتیم.  يریانوشه چقدر تند م -

 :، ادامه داد  کنمیساکت دارم نگاش م دید یوقت

گفت . با خود انوشه و باباش صحبت کنم  دیمنم گفتم که با.  يزنگ زده بود واسه خواستگار نکهیخالصه ا -

که تا اون موقع مثال تو  انیو قرار شد سه شنبه ب میندار یمن گفتم که ما واسه امشب آمادگ یول انیکه امشب ب

 . یرده باشهم فکراتو ک

 با اعتراض گفتم ! ؟؟؟ انیواقعا مامان بهشون گفته ب یعنی. شد  ینم باورم

 !مامان  -

 :کرد و گفت  یانیبابام پادر م که

 خوامی، بازم اون پسرِ برادر بزرگمه و من نم ادیبدت ب اریهرچقدر هم که از کام. کرده  یمادرت کار درست -

شب رو  کیفقط . دخترم  میذاریانتخابت آزاد م يهم ما تو رو تو نیاز ا ریغ. ما به هم بخوره  یروابط خوانوادگ

 .تحمل کن 

بابام و داداش  ونهیبازم دوست نداشتم م ینداشتم ول یدل خوش لمیهرچند من از کل فام.  گفتیراست م بابام

 .بزرگش شکر آب بشه 

 

 .به اتاقم رفتم از جام پاشدم و  قهیو بعد از چند دق انیقبول کردم که ب نیهم واسه

 وترمیکامپ زیم یصندل... کنه  یبتونه بابا رو راض اریبود که کام نیترسم از ا. نداشتم  ياومدن اون ها واهمه ا از

هم حاضر نبودم با اون ازدواج  مردمیاگه م یحت.  زیم يو روش نشستم و سرم و گذاشتم رو دمیکش رونیو ب

فکر  هی دیپس با...  کنهیم ياش هرکار ستهبه خوا دنیخل و چلم واسه رس يکه پسرعمو دونمیم نمیا. کنم 

 !بکنم  یدرست و حساب

 

گفتم و در اتاق باز شد  ي »دییبفرما« یحوصلگ یبا ب. به در اتاقم زد  یکیکردم که  یفکر م زایچ نیبه ا داشتم

 :و گفت  دیتخت نشست و با خنده دماغم و کش ياومد کنارم رو. و آرشام وارد اتاقم شد 

 

 !پا افتاده خورد کنه  شیمسائل پ نیاعصابشو واسه ا کهیکوچ یآبج نمینب -
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 گفتن ؟ یمامان بابا چ يدیآرشام شن -

 

و هم  شناسهیرو م اریهم بابا کام. مورده  یب تینگران یول!  هیحدس بزنم چ تونمیم تمیناراحت لیدل.  دمیآره شن -

 !که بابا نسبت به عمو داره  هیقبول کردنشونم فقط احترام لیدل. مامان از کاراش خبر داره 

 

 ! ادیعمو کوتاه ب ياحترام بابا جلو نیبه خاطر هم ترسمیم یول -

 

 :با خنده گفت  آرشام

 

 یازدواج راض نیا اگه خودتم به یحت... بعدشم . خودشون بدبخت کنن  يدخترشون رو با دستا انیآخه اونا نم -

 !خواهر منو نداره  اقتیل یو هرکس دمینم تیمن رضا یبش

 

 .آرومم کنه  يواقعا آرشام خوب بلد بود چجور.  دمیخند

 

 !! یکه ناهار مهمونم کن دمیافتخار و م نیپس بهت ا -

 

 :خنده  ریهم زد ز آرشام

 

 ! ایاز فرصت سو استفاده کن يخوب بلد -

 

 :شو خاروند و گفت حالت خنده دار سر هی با

 

 میهم بر يگفتم ما خواهر برادر. دعوتن  یمامان بابا مهمون. رو بهت بدم  شنهادیپ نیهرچند اومده بودم که ا -

 ! يذاریو واسه خودت وقت سرخاروندنم نم شهیشروع م یکه از فردا درس خوندن جنابعال میبزن يدور هی
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ماچ بارونش کردم ، ازش جدا شدم که بره  نکهیشدم و بعد از ا زونیو از گردنش آو دمیاز جام پر یسرخوش با

اتاقم و حاضر  يبعدم برگشتم تو.  رونیب میحاضر بشه و منم رفتم به مامان بابا خبر دادم که قراره ما هم بر

 .اومدم  رونیاز اتاق ب فمیبرداشتن ک زبه صورتم کرم زدم و بعد ا کمیکردن نبودم فقط  شیاهل آرا. شدم 

 

 سوم لفص

 

 

 يناخوداگاه لبخند رو شبید يادآوریبلند شدم و سرجام نشستم و با . شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

عالوه بر ناهار ، . و من واسه دانشگام چندتا مانتو گرفتم  میگشتیم ابونایرو با آرشام تو خ روزیکل د. لبم اومد

بالش گذاشتم ،  يو من تا سرم و رو میو آخر شب هم خسته و کوفته به خونه برگشت میخورد رونیشام رو هم ب

 .خوابم برد 

 هیرفتم حموم و ... هنوز وقت داشتم ... به ساعت نگاه کردم.  شهیاومد که امروز دانشگام شروع م ادمیدفعه  کی

 گذرهیچرا زمان انقدر زود م يوا... موهامو که خشک کردم چشمم خورد به ساعت .  رونیدوش گرفتم و اومدم ب

 ؟؟؟

و به طرف اتاق آرشام رفتم که ازش  رونیب دمیاز اتاق پر. شده بود و هنوز صبحونه هم نخورده بودم  رمید

. رشام رفته بود خوبم ، آ یلیاز شانس خ یمحل کار آرشام بود ول کیبخوام اون منو برسونه چون دانشگام نزد

. شدم و حرفام و پس گرفتم  مونیپش ودز یلیخ یامروز زود رفته سر کار ول نیتو دلم لعنتش کردم که هم کمی

گذاشته بود ،  خچالی يکه رو یادداشتیاز . خداروشکر مامان صبحونه رو آماده کرده  دمیکه د نییرفتم پا

 ... دیکه رفته خر دمیفهم

نگاه به  هیخوردن و زدم و با  دیآخرشم ق. دم و چند بار تا مرز خفه شدن رفتم تند شروع به خوردن کر تند

و باز کردم و با سرعت به طرف دانشگاه  نمیبعد ، حاضر و آماده درِ ماش قهیبه سمت اتاقم و پنج دق دمیساعت دو

 .روندم 

که  یفرع ابونیخ هی يتو چمیخواستم بپ. گاز بدم  تونمیکه م ییبود که مجبور بودم تا اونجا رشدهید انقدر

استرس گرفته بودم نتونستم  یاز روبه رو اومد و منم که حساب گهید نیماش هیهمزمان  یکوتاه تر بشه ول رمیمس

 .رو کنترل کنم و با شدت بهش برخورد کردم  نیماش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٨ 

م و بسته بودم شانس رو از کجا اوردم ؟ شانس اوردم کمربند نهمهیآخه من ا ایخدا.  ومدیداشت اشکم درم گهید

 !الفاتحه ... و  نیماش يجلو ي شهیش يوگرنه با مخ رفته بودم تو

دادم کاش کمربندم و نبسته بودم  حی، ترج دمیاشو که د افهیق. شد  ادهیپ نیکه باهاش تصادف کردم از ماش یاون

!!! 

 . موند  جهینت یکه تالشم ب دیلرز یانقدر دستام م یبشم ول ادهیکمربندمو بازکنم و پ خواستمیم

 : دمیبلندش از جام پر يباصدا.»  نییپا ایب« یعنیکه  شهیسرم و با دستش زد به ش ياومد باال پسره

 ؟ نیشدن ندار ادهیپ الیخ انایشما جاتون راحته ؟ اح -

کردم با  یسع.  میشگیو برم تو قالب هم امیصحبت کردنش واسم گرون تموم شد و باعث شد به خودم ب طرز

حالت طلبکار  هیبا . شدم  ادهیپ نیو باز کنم و همزمان کمربندم رو هم باز کردم و از ماش نیآرامش در ماش

 :نگاش کردم که منفجر شد 

 یرانندگ یواسه چ یستیبلد ن یشما اگه رانندگ فهممی؟ من نم يکرد کاریخانم محترم اصال حواست هست چ -

 ؟ یکنیم

 :فتم هم و گ يتو دمیکش اخمامو

 !برخورد ساده بود  هی! نشد  شیزیکه چ نتونیماش... بعدشم . آقا  دیدرست صحبت کن -

. نگاه کرد  نشیزد و برگشت به ماش يپوزخند هیکه گفتم  نویا.  کردمیم سیحالت نگاهش داشتم خودمو خ از

کلمه له  یواقع يبه معنا نیماش يکاپوت جلو... بسم اهللا  ای... که افتاد ، اشهدمو خوندم  نشیچشمم به ماش

!  زدمیم نویماش دیق دیبا گهید. دستم  ومدحساب کار ا... بوده ؟  ادیز نقدریشدت تصادف ا یعنی! ... شده بود 

برگشتم به پسره که با اخم نگام . ساعت از کالسم گذشته بود  مین:  دیچشمم که به ساعت افتاد مخم سوت کش

 :، گفتم  کردیم

 کنم ؟؟ ارکیچ دیحاال من با -

 :خودش و گرفت  يبه زور جلو یخنده اش گرفته بود ول پسره

 ! ادیب سیپل میکنیصبر م -

 ...صبر کنم  تونمینم! شده  رمیمن واقعا د یول -

 .. دمیمتر از جام پر 2که  نمیرو ماش دیساعتش نگاه کرد و با اخم دستشو کوب به

 .نگران باشم  دیاز شما با شتریب یلیشدن باشه ، من خ ریدختر خانوم اگه به د -
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 : دادیفکر کردن رو بهم نم يروز اول اجازه  خِیدورمون جمع شده بودن و من ، ترسم از توب مردم

صبر  تونمینم گهیمن د. دمیاش رو م نهیمن هز.  نیخسارت رو بگ زانی، م ادیب سیپل نکهیا يبه جا شهیاگه م -

 !کنم 

 :اره کرد و گفت اش نشیکه حرصش گرفته بود ، به ماش پسره

 ادی دیشما با... خانوم  ری؟ نخ کنمیزدم و با شما کل کل م میبه نظر شما من بخاطر خسارت از کار و زندگ -

 . دینکن یرانندگ انهیشده ناش رتونیکه هرچقدرم د دیریبگ

 !و هفت جد و آباد قبل و بعدت  یخودت یناش... پررو  يپسره . کله اشو بکنم  خواستمیم

 :زنگ بزنه که صدام رنگ التماس گرفت  سیبه پل خواستیپسره م.  مهیقدم 2 ياومد که آرشام تو ادمی کدفعهی

محل کارش به . به برادرم  زنمیمن االن زنگ م. بشم  خیاول توب يجلسه  خوامی، من نم کنمیآقا خواهش م -

 .منتظر بمونم  تونمینم گهیمن د...  کهینزد نجایا

به آرشام زنگ  عی، سر گهینم يزیچ دمید یوقت.  گمیکه دارم راست م زدیچشام داد م یبا شک نگام کرد ول اروی

 .رسونه  یخودشو م عیآرشام هم گفت که سر. رو بهش گفتم  هیزدم و قض

،  دمیآرشام رو که از دور د نیماش قهیبعد چند دق. دانشگاه اتفاق افتاد  کیشانس اوردم که تصادف نزد حاال

 :گذاشتم و رو به پسره گفتم  نیماش يرو رو چیو برداشتم و سوئ فمیک عیسر

 . دیشما با برادرم صحبت کن.  رمیم گهیمن د. برادرمه  نیاون ماش -

 ! ختمی، حرصم گرفت و زهرم و بهش ر دهیپسره جوابمو نم دمید یوقت

 . کنه  تونیبه عنوان خسارت بهتون بده که راض یمبلغ هی گمیبهش م -

 .آژانس گرفتم و فرار کردم  هینشون بده ،  یبذارم عکس العمل نکهیقبل از ا و

 

نتونسته جوابمو بده ،  نکهیشده بود و هم یدنیاش با اون حرفم د افهیق.  دمیخند) آروم  یول(  یحساب نیماش تو

 !ترش کرده  يالبد جر

...  رونیب انیبچه ها دارن از کالس م دمیکه د دمیدر تا کالس رو دو ریکل مس. بعد ، دانشگاه بودم  قهیدق دو

 :گفتم  يدیو به طرفش رفتم و با ناام دمی، سارا رو د تیجمع نیب

 کالس تموم شد ؟ -

 :خنده  ریام زد ز افهیق دنیاز د سارا
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 ؟ يکرد رید نقدریتو ؟ چرا ا يکجا بود. سالم  کیعل -

 زود تموم شد ؟ نقدریچرا کالس ا. تصادف کردم  یچیه. سالم  -

آخر سر گفت ، . کنن  یخودشونو معرف یکی یکیدانشجوها رو مجبور کرده ! استاده خل و چله  نیا یچیه -

 !! رونیو از کالس رفت ب رمیپذیدانشجوها رو م نیفقط هم يبعد يجلسه 

 !خنده ریدوباره بلند زد ز دیسارا که وضعمو د... تو چشمام اشک حلقه زد ... رفتم  وا

 . ومدیاستادش ن... نشد  لینترس بابا کالس تشک!!! شو نگاه  افهیق -

 :با غصه گفتم ! گفت  یمتوجه نشدم چ اولش

 ... کاریحاال من چ -

 !متوجه منظورش شدم  تازه

 ؟ ومدین -

 ...با خنده  سارا

 ! ومدینه ن -

 ؟ نیکرد یخودتون و معرف یپس شماها واسه ک -

 !از خنده صورتش قرمز شده بود  سارا

 ...کردم باهات  ی؟ بابا شوخ ينشد يضربه مغز انایتو اح... انوش فکر کنم تصادفه رو کله ات اثر گذاشته  -

 .محکم زدم تو سرش که آخش رفت هوا  فمیبا ک. حرفشو درك کردم  یمعن تازه

حاال تو تا خودمو رسوندم به دانشگاه ؟  دمیکش یاز صبح تاحاال چ یدونیم! کوفت ، درد ، مرض ، زهرمار  -

 ؟یکنیمنو مسخره م يسادیوا

 ! يشانس اورد یلیواقعا خ یول. بامزه شده بود  یلیات خ افهیآخه ق... خوب بابا نزن  یلیخ -

 :اومده باشه دستمو گرفت و گفت  ادشی يزیچ هیانگار که  بعد

 ؟ هیتصادف چ نیا ي هیقض یراست -

 ... دهیتنم لرز یکه امروز حساب میبخور يزیچ هیبوفه  میبر ایکنم؟ ب فیواست تعر دیبا نجایهم -

 :گفت  جانیو سارا با ه مینشست زیم هیو سارا رفت و سفارش داد و با هم سر  میخنده به طرف بوفه رفت با

 !کن  فیخب تعر -
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حرفام که تموم شد ، سارا . رو هم اوردن  کمونیو ک ییحرفام چا نیب. کردم  فیخنده کل ماجرا رو براش تعر با

 :زدم تو بازوش و گفتم . مرده بود از خنده 

 !!! يکرده بود سیوگرنه مطمئنم خودتو خ یمن قرار نگرفت تیموقع يتو که تو! نخند  -

 :و گفت  دیخند سارا

 بود ؟ یچ نشیحاال ماش -

 : دمیاز جام پر نیماش ياداوریفکر کردم و با  کمی

 !!!بود  يفرار نشیماش...  شهیورت نمسارا با -

 :زد غیج سارا

 ؟؟؟ يفـرار -

 :تو سرش و گفتم  زدم

 ! کننیهمه برگشتن نگامون م...  ونهیچته د -

 : دینال سارا

 ؟ يرو درب و داغون کرد يفرار هی يانوشه تو زد -

کنارش و باهاش عکس  سمیشد که وقت نداشتم وا فیح! بود واسه خودش  یعروسک...  شینیبب يسارا نبود -

 ...بندازم 

 عروسک بود ؟ نشیبود ؟ اونم مثل ماش یصاحابش چه شکل -

 !اشم مثل کالغ بود  افهیق.  گرفتیمثه سگ داشت پاچه م. نه بابا ، با اون اخالق مزخرفش  -

 :خنده  ریزد ز سارا

 !بوده واسه خودش  يگریکالغه پس ج هی؟ اگه از نظر تو شب یبهتر سراغ نداشت نیاز ا هیتشب -

مامان بابا ... بدم ؟  یجواب آرشام و چ... برگردم خونه  دیکه با میمن از االن نگران وقت.  يبرو بابا حوثله دار -

! ... 

 . یلوس و ننر مامان بابات يتو ته تغار ینا سالمت.  گنیبهت نم یخاص زیمطمئنم چ... بابا  الیخیب -

 یم سیدهنشو سرو ادیاستاده ن یکی نیاگه ا یعنی.  شهیشروع م مونیکالس بعدکه االن  میبر ایب! ببند سارا  -

 !کنم 

 . میو به طرف ساختمان دانشگاه به راه افتاد میو از جامون بلند شد دیخند سارا
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*** 

به هم  يصدا. به طرف پله ها رفتم  نیپاورچ نیباز کردم و پاورچ دیدر خونه رو با کل یترس و لرز ، به آروم با

بابا و آرشام هم .  شهیراهم سبز نم يکه مامان جلو دادینشون م نیو ا ومدیخوردن ظرف و ظروف از آشپزخونه م

در  يآرشام ، اونم درست جلو دنیرفتم که با د راحت از پله ها باال الیموقع سرکارن ، پس با خ نیکه حتما ا

ها بهش سالم کردم  یمثل بچه دبستان. نفسم بند اومد  شده بود ، رهیبهم خ مهیلبخند نصفه و ن هیاتاقم که با 

 :که با خنده جوابمو داد و گفت 

 .دینکش زایچ نیو ا سیبه پل.  رگاهیبردم تعم نتویماش.  ینگران باش خوادینم -

 !شدم  رهیترس بهش خ با

 ؟ یکن شیراض یتونست يچجور -

 :جواب دادن به سوالم گفت  يو به جا دیدماغمو کش. تر شد  قیآرشام عم لبخند

 .گمیرو بهشون م هیخودم قض. نگران مامان بابا هم نباش  -

 :بگم که نذاشت و بحث رو عوض کرد  يزیچ خواستم

 دانشگاه چطور بود ؟ -

 !نشدم  چشیپاپ گهیمنم د. جواب سوالمو بده  خوادینم دمید

 !خوب بود اشیبعد یول! یگراناونهمه ن فیح....  ومدیکالسم که استادش ن نیاول. بد نبود  -

 سر کار؟ یچرا نرفت یراست

 ...میناهار بخور میحاال برو لباساتو عوض کن که بر!گرفتم سر کار خانم یامروز مرخص-

واسم جالب بود .دمیتختم دراز کش ياتاقم ورو يمنم رفتم تو.رونیآرشام حاضر شد ورفت ب میکه خورد ناهارو

 دونستمینم یالبته ازش ممنون بئدم ول.برخورد کرد هیبا با قض يعاد رنقدیبهم نگفت و ا یچیکه آرشام ه

 ! رو به مامان و بابا بگه ؟ هیقض خوادیم يچطور

 .فکرا بودم که خوابم برد نیهم يتو

و  ییکشون از جام بلند شدم و رفتم دستشو ازهیخم.بود کیتار کیاتاقم تار. شدم داریاذون از خواب ب يصدا با

 .نییبه دستو صورتم زدم ورفتم پا یآب هی

 ! کردیدرست م یداشت چ دونمینم... آشپزخانه بود و  يطبق معمول تو مامان
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داره شکالت  دمیفهم. سرش و به کارهاش نگاه کردم  يرفتم باال. جوابمو داد  یسالم کردم که با مهربون بهش

 ! کیک يرو ي، واسه  کنهیدرست م

 مامان ؟ یپخت یواسه چ کیک -

 . کنمیمنم دارم واسه امشب حاضر م. کرده  یشکالت کیبابات گفت هوس ک شبید...  ينجوریهم -

 !خنده  ریز زدم

 ...عشق و عالقه درست شده ایدن هیخوردن داره که با کیک نیپس ا... خوش به حال بابا  -

 :زد و با قاشقش آروم زد پشت دستم که در حال ناخنک زدن به شکالت بودم و گفت  يلبخند مامانم

 ....؟ برو به کارات برس بذار منم کارمو بکنم  يدار کاریآشپزخونه چ ياصال تو تو! دخترِ خوب  زیکمتر مزه بر -

 ...به نماز  ستادمیرفتم وضو گرفتم و ا. اومدم  رونیچشـم بلند باال گفتم و از آشپزخونه ب هیو  دمیخند

نمازم که تموم .  ذاشتیاونم داشت سربه سر مامان م.  دمیشن نییآرشام رو از پا يکه صدا دادمیسالم م داشتم

 هیهاش  هیتک تک آ. معجزه است  هیکه قرآن  قتایحق. شد ، قرآن و گرفتم دستم و شروع کردم به خوندن 

 یکتاب و خالقش پ نیا یبه بزرگ شتری، ب خوندمیم رشونمیها و تفس هیآ یمعن یوقت. نشونه از عظمت خداست 

 . بردمیم

،  کنمیدارم دعا م دید یوقت. ، آرشام در زد و وارد اتاقم شد  خوندمیسجاده داشتم قرآن م يکه پا نجوریهم

منم قرآن رو بستم و . و منتظر موند تا عبادتم تموم بشه  وترمیکامپ زیم یصندل ينزد و نشست رو یحرف

 .و گذاشتمش سرجاش و برگشتم به آرشام سالم کردم  دمشیبوس

 !قبول باشه . سالم خانوم مومن  -

 شده ؟ یچ...  یخسته نباش. ممنون  -

هفته هروقت کالس  نیا.  شهیحاضر م گهید يهفته  هی نتیخواستم بگم که ماش یچیه.  یسالمت باش -

 . برمتیخودم م یداشت

 !و مـــاهه  نینازن آخ که چقدر داداش من. زدم  يلبخند

 بابا اومده ؟ یراست. ممنون داداش جـونم  -

 صدات بزنم واسه شام امیبابا گفت که ب!  یخوب شد گفت. آره  -

 . امیاالن م -

 :که آرشام گفت  ارمیشدم که چادرمو از سرم در ب بلند
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 ... یآبج کنمیواقعا بهت افتخار م.  یشیخوشگل و خانوم م یلیانوشه با چادر خ -

 :با خنده گفتم . ذوق کردم  یحرفاش کل از

 به بعد با چادر گلدار تو خونه راه برم ؟ نیاز ا يخوایم -

 :و گفت  دیخند آرشام

 .و از اتاق خارج شد . که مامان بابا منتظرن  نییپا ایو ب اریدرش ب يزود!  رمیگیحرفمو پس م -

 یلبخند گرم جوابمو داد و صندل هیبابا با .  دمیرتشو بوسو به بابا سالم کردم وصو نییکه شدم ، رفتم پا حاضر

آرشام ،  يها یبا شوخ یمیصم ییو درفضا دیمامان شام رو کش.  نمیتا کنارش بش دیسمت چپش رو کنار کش

از . کرد  فیرو واسه مامان بابا تعر ادفتص ي هیداد و قض انیشام ، آرشام به استرس من پا نیب.  میغذا خورد

که  دیمامان چند بار ازم پرس یحت. برخورد کردن  هیخونسرد با قض یلیخ! ... مامان بابا فکم افتاد عکس العمل 

 !نشده و حالم خوبه ؟؟ میزیچ

 !!که دارم  یلکسیر يخوش به حالم با خانواده  یعنی

از  گهید یو وقت میدیبه اونها خند یمن وآرشام هم کل. رو اورد و با ذوق بابا مواجه شد  کیاز شام مامان ک بعد

 . میو اونارو راحت گذاشت میو به اتاقامون رفت میگفت ریجفتشون ، شب بخ دنی، با بوس میخوردن فارغ شد

 ....خانواده ، واقعا خوشبختم  نیکه با وجود داشتن ا کردمیفکر م نیخواب به ا موقع

 

 

 

*** 

 

کردم  یسع.مامان بود.انداختم یش نگاهبه یزنگ خورد با خستگ میکه گوش رونیاز کالس اومده بودم ب تازه

دادن ما  یوفرصت نم زدنیداشتن فک م زیکریکالس داشتم واستاداش، از دم  کسرهیاز صبح .لحنمو شاد کنم

که  ،گفتیوخسته نباش یپرس حوالجواب مامان رو دادم و مامان بعد از ا. میذره تامل کن کیرو حرفاشون  یحت

 :گفتم یباناراحت.لحظه فک کردم سه شنبه است کی!و زود تر برم خونه میشب مهمون دار

 مامان مگه امروز سه شنبه است؟ -

 .ستنیمهمونامون هم خوانواده عموت ن.نه مامان جون -
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پام  يمن برسم خونه که نا ندارم رو.  نیشد یمهمون دعوت کردن م الیخیامروز رو ب کیمامان جان کاش  -

 هستن ؟ یحاال ک! کنم  يمهمون دار نکهیاچه برسه به .  سمیوا

 خدافظ. خونه  ایحرف نزن و زود ب گهیحاالم د.  شدیرمید گهی، د کردمیاگه امروز دعوتشون نم -

که از  يدرست همون روز ذارنیمامانا م نیخـدا چرا ا يا... بدم و قطع کرد  شوینذاشت جواب خداحافظ یحت

 .... !!!اصال نرم خونه هـا  گهیم طونهیش... ؟؟؟  کننیعوت ممهمون د ادهیکارت ز ای يخسته تر شهیهم

 :جمع کرده بود ، به طرفم اومد و گفت  مهیو نصفه و ن لشیکه وسا سارا

 ؟ يشد یشکل نیچته چرا ا -

 !ندارم  يمهموندار يسارا اصال حوصله  يوا... مامانم مهمون دعوت کرده  -

 دهیات انجام م چارهیرو که اون داداش ب ییرایپذ يکارا ي؟ همه  یکنیم يتو مهموندار میلیخ نکهیحاال نه ا -

!! 

االنم که . سخته  یلیهاشون و تحمل کنم ، خ افهیساعت حاضر بشم و از همه بدتر اون ق مین دیکه با نیهم -

 .رمیم یدارم م یاز خستگ

سارا شدم منو رسوند دم  نیشندارم سوار ما یدل خوش المیکه از فام دونستیاونم م. نگفت  يزیو چ دیخند سارا

 :در خونه و گفت 

بکن و  یمعذرت خواه هی یخستگ يبعدم به بهونه .  نیاول رو بش ي قهی، همون چند دق ياگه حوصله ندار -

 .اتاقت  يبرو تو

 ... زنهیبرم خونه که مامانم داره دوباره زنگ م گهیمن د.  کنمیکارو م نیآره بابا هم -

 !اگه مهموناتون پسر خوشگل مجرد داشتن ، سالم من و هم بهش برسون . برو  -

 فعال خدافظ. يکه منو رسوند زمیعز یمرس!!! نه و تو  میشکیه! چرت و پرت نگو  -

 يبا. نداشت گلم  یقابل -

بود و هنوز تا  میو ن 6ساعت .واسه سارا دست تکون دادم ، وارد خونده شدم نکهیشدم و بعد از ا ادهیپ نیماش از

 .اومدن مهمون ها وقت داشتم 

ما رو باش ! اوه اوه بابا و آرشام هم که خونه ان .  دمیتا جواب شن 3سالم بلند باال دادم که درکمال تعجب  هی

اوووف مامان . آشپزخانه يرفتم تو! و برم بخوابم  چونمشیبپ خواستمیفقط با مامان طرفم ، م نکهیا الیکه با خ

 امون ؟ خونه ادیجمهور ب سیمگه قرار بود رئ! بود  دهید یچه تدارکات
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 :و مقنعه امو از سرم در اوردم و گفتم  یصندل هی يو انداختم رو خودم

 ؟ يدیتدارك د نقدریکه ا ادیب یمامان مگه قراره ک -

 :، گفت  کردیداشت آشپزخونه رو مرتب م کهیدرحال يبا خونسرد مامان

 !همکار بابات  -

 : دمیپرس دیشک و ترد با

 کدومشون ؟؟ -

 . یاصالن يآقا يخانواده  -

 ؟ نیدعوت کرد یاونا رو واسه چ -

 !واسه تشکر  -

 ؟ چه خبره امروز ؟؟ يدیجواب م ينجوریمامان چرا ا يوا! تشکر ؟ -

 :گفت  یحوصلگ یبا ب مامان

نم واسه تشکر که م!  يکه تو باهاش تصادف کرد هی؟ خب پسرشون همون یپرسیمامان جان چقدر سوال م -

 .نکشونده ، امشب دعوتشون کردم  سیکار رو به پل

 گنده دماغ پسر همکار باباست ؟ ياون پسره  یعنی! نه خدا  يوا... رفتم  وا

 ! فتهیاون پسره ن يچشما يچشمم دوباره تو یعموم استقبال کنم ول يحاضرم با دل و جون از خانواده  یعنی

 

 :نق و نوق گفتم  با

 ...؟ امین نییمن پا نیاجازه بد شهیم. مامان من حوصله ندارم  -

 :بهم کرد که باعث شد از جام پاشم و بگم  ینگاه هیتموم نشده بود که مامان  حرفم

 ... شمیحاضر م گهید ي قهیتا چند دق -

؟؟ اونوقت اونا  یچاگه به مامان باباش گفته باشه ... که بهش زدم  یمن با اون حرف ایخدا... اتاقم  يتو رفتم

و  شدمیکه الل م گرفتیدهنمو گل م یکیکاش اون لحظه .  شهی، نظرشون درموردم عوض م دهیهنوز من و ند

 ... گفتمیرو نم زایاون چ
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شالم رو هم .  دمیکه دستم اومد رو پوش یلباس نیو اول رونیاومدم ب! عرق ندم  يدوش گرفتم که بو هی رفتم

خواستم از در برم .  شدینم دهیتار از موهام هم د هی یحال ، حت نیو در ع کیحالت ش هیکه با  دمیچیدور سرم پ

 ! سپارمیخودت م بهخودمو  ایخدا...  دمیشن نییرو از پا یاحوالپرس يکه صدا رونیب

 یصدام و صاف کردم و وقت. هستند  يا شهیکل يو تعارفا یکه همه دم در مشغول روبوس دمیو د نییپا رفتم

 .بهم جلب شد ، آروم سالم کردم  توجه همه

 :شونه ام گذاشت و گفت  يبه طرفم اومد و با لبخند دستشو رو آرشام

 .از خواهر گل ما ، انوشه خانوم  نمیا -

خب خداروشکر که ... کرد  یرفتم که اونم گرم در آغوشم گرفت و باهام احوالپرس یطرف خانوم اصالن به

 ! کردنیبودن که با تمسخر به شالم نگاه نم ییکسا نیاول!  هیفراتر از عاد کمیرفتارشون 

کردم که  یدلم دعا م يفقط تو. .. کرد که با متانت جوابشو دادم  یمهربون باهام احوالپرس یلیخ یاصالن يآقا

...  کردیپوزخند داشت نگام م هیکه با  هیچشمم خورد به همون پسر تصادف. هرچه زودتر تموم بشه  یمهمون نیا

شدم و فقط به تکون دادن سر  مونیپش یخواستم بهش سالم کنم ول. کرد  میحرص يپوزخندش بدجور! درد 

 .کار رو کرد  نیاکتفا کردم که اونم در مقابل هم

 :، لبخندزنان دست پسرشو گرفت و گفت  دیکه رفتار ما رو د مادرش

 نیباشه ا یهرچ یخنده داره ول کمی شونییرز آشناالبته ط. فرشاد جان گفت که قبال با انوشه جون آشنا شده  -

 . میبا شما رو داشته باش ییما کرد که امشب افتخار آشنا بیسعادت رو نص

 :خوشش اومده ، گفت  یاز حانوم اصالن یلیکه معلوم بود خ مامان

... ؟  نیستادیچرا دم در ا...  میدر خدمتتون باش نایزودتر از ا میاز ما بوده که نتونست یکم سعادت.  نیدار اریاخت -

 . کنمیخواهش م دییبفرما...  دییبفرما

 :رو کرد بهم و گفت  یخانم اصالن) بودم  ستادهیگوشه ا هی فیمن هنوز بالتکل(همه نشستن  یوقت

 يوا... مبل اشاره کرد  يو با دستش به کنار خودش ، رو.  نیکنار خودم بش ایب...  ایب... ؟  يستادیچرا ا زمیعز -

 !!!نه تروخدا اونوقت اون پسرمه رو به رومه 

 رفته بود ؟ یپس خودش به ک... مهربون و خونگرم بودن  یلیخونوادش خ. رفتم و کنارش نشستم  باالجبار

 یو انجام داد و مامان هم سمت چپ خانوم اصالن ییرایپذ يآرشام کارا. کردم اصال بهش نگاه نکنم  یم یسع

منم اون وسط ! بودن  گهیار بابا نشسته بود و آرشام و فرشاد ، گرم گفتگو با همدهم کن یاصالن يآقا. نشست 
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بهش گفتم که مهمونامون  یوقت...  اشروع کردم به اس ام اس دادن به سار نیواسه هم... پروندم  یمگس م

درست به با خنده جوابشو نوشتم که من خودم هنوز !  هیچه شکل ای هی، خودشو کشت که بگم اسم پسره چ نیک

 اش نگاه نکردم  افهیق

 :فرشاد به خودم اومدم  يکه با صدا کردمیم يهمونجور اس ام اس باز داشتم

 باشه ؟ شیگوش يهمه اش سرش تو زبانی، م یمهمون ياز ادب دوره که تو نیا نیکنیفکر نم -

 :ابروم رو انداختم باال و گفتم  يتا کیخونسرد ... بهش نگم هــا  يزیچ خوامیمن م یه!!! شروع کرد  نیا باز

 . ادیبه حساب نم یادب یکار من ب نیاصال ا... مثل شما باشه  یکیاگه مهمون  -

 دونستمینم! شانس اوردم که آرشام نبود . بار نوبت من بود که پوزخند بزنم  نیپوزخندش جمع شد و ا فرشاد

 ...نجات بده  یاز خود راض يپسره  نیو منو از دست ا ادیکه ب کردمیدعا م یکجا رفته ول

... سربه سرش بذارم  کمیخواستم . بهش دادم  یجواب نیانگار باورش نشد که همچ. نگفت  يزیچ گهید فرشاد

 :، گفتم  کردمیموز برداشتم و همونجور که پوستشو باز م هی

 !؟ نینکشون سیکار رو به پل نیشد یآرشام چقدر بهتون خسارت داد که راض یراست -

 ...دستاش و مشت کرده بود ... کردم  نگاش

 ! رمیگ یمن از دوستم خسارت نم -

 !تعجب نگاش کردم  با

 ؟ نیمگه شما دوست آرشام -

 ؟؟؟ نیشما مفتش -

که مامان روع به صحبت کرد ،  یباتنفر نگاش کردم و روم رو برگردوندم و تا وقت! ادب  یب يپررو ي پسره

 .نگاش نکردم 

 

البته به جز ( گرم شده بود و همه مشغول بگو بخند بودن  یگذشته بود و مجلس حساب یساعت از مهمون مین

 :گفت  یاصالن يکه مامان صداشو صاف کرد و رو به آقا) رو داشتم  واریمن که نقش د

گل  يبا خانواده  خواستمیم نکهی، عالوه بر ا یمهمون نیاز به راه انداختن ا لمی، من دل یاصالن يراستش آقا -

رو وسط  سیپل يپا يبا بزرگوار شونیانوشه و آقا فرشاد اتفاق افتاد و ا نیبود که ب یآشنا بشم ، تصادف شما

 .ممنونه  شونیاز ا یلیکه انوشه هم خ دونمیو م کنمیمن ازشون واقعا تشکر م.  دنینکش
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 ؟ يذاریدهنم م يچرا حرف تو يتو که از دل من خبر ندار!! مامان  اه

 کردنیپاره م کهیکه داشتن با مامان تعارف ت یو خانوم اصالن یاصالن يناچار از سرجام بلند شدم و رو به آقا به

 :، گفتم 

، من  گفتنیو مبلغ خسارت رو م کردنیفقط اگه قبول م. ممنونم  شونیمن واقعا از ا!  گنیمامان راست م -

 ! دمشیشرمندشون نم نیاز ا شتریو ب شدمیممنون م شتریب یلیخ

 :گفت  یاصالن يآقا

و با  میگرفت کیتصادف رو هم ما به فال ن نیا. کرد که قبول نکرد  یفرشاد کار خوب. دخترم  يدار اریاخت -

 .شد  بمونینص يادیکه واقعا سعادت ز میشما آشنا شد يخانواده 

 :کرد و گفت  یدست شیبگم که مامان فرشاد پ يزیچ خواستم

 : دیبعد رو کرد به من و پرس...  میهم حرفش رو نزن گهیو د رونیب میایاز بحث تصادف ب گهیبهتره د -

 خوب انوشه جان شما چند سالته ؟ -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 .سالمه  22 -

 ؟ زمیعز هیرشته ات چ...  يکتریسال از فرشاد من کوچ 5پس  -

 ..هستم  5االن ترم . حقوق  -

 :گفت  یاصالن ينگاه کردن و آقا گهیبه همد با تعجب یاصالن يو آقا خانم

 !فرشاد هم حقوق بود  يرشته ! چه جالب  -

 یداشت از دهنم م!  کنهیداره نگام م دمیبه فرشاد کردم که د ینگاه مین!  میبار نوبت ما بود که تعجب کن نیا

 !زبونم رو گرفتم  يمنه که به زور جلو هیاز بدشانس نیکه بگم ا دیپر

 :من و مخاطب قرار داد و گفت  فرشاد

 ؟ نیکدوم دانشگاه يدانشجو -

مجبور شدم اسم !  کردنیمتاسفانه همه ساکت بودن و به ما نگاه م یبشه ول عیجوابشو ندم که ضا خواستمیم

 .بعدش پوزخند زد  یفرشاد اول تعجب کرد ول دمیدانشگاهم و بگم که د

 .اکتفا کرد  يبه زدن لبخندشد و  مونیبگه که پش يزیفرشاد خواست چ مامان
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مامان و بابا اصرار کردن که اونا واسه شام  یهرچ.  دیطول کش میساعت و ن کی دیشا یکه کل مهمون خالصه

 !هم بمونن ، قبول نکردن و من واقعا ممنونشون شدم 

 رهیخ ییبایمن و بقل کرد و من ، اون لحظه بود که تازه متوجه ز یبیجور عج هی یخانم اصالن یخداحافظ موقع

تازه .  يغنچه ا يو لبا هیسرباال که معلوم بود خدا داد یبا دماغ قلم يدرشت قهوه ا يچشما. کننده اش شدم 

هم باهام  یاصالن يآقا. جالب بود  یلیخبرام  نیو ا وردیلحظه هم از سرش در ن کی شویمتوجه شدم که روسر

لحظه تحملش ، کار حضرت  هیبرعکس پسرشون که ! زن و مرد خوشم اومد  نیکرد و من چقدر از ا یخداحافظ

 ! لهیف

 !رسما تموم شد  یکردم که اونم سرد تر از خودم جوابمو داد و مهمون یسرد از فرشاد خداحافظ یلیخ

 

 چهارم فصل

 

 

 امیب تونمیموقع ممنم همون ...  شهیتموم م 5کالسام ساعت ! از کالسم بزنم  تونمیآخه مادر من ، من که نم -

 !نه زودتر 

 ؟ ياگه سر کالس آخرت نر شهیم یحاال چ.  ادیقراره واست خواستگار ب یامروز ناسالمت -

 که هروقت دلم خواست برم ؟؟ هیمگه الک!  شهیمامان جان ، نم شهینم -

 :لب گفتم  ریز بعد

 خونه امون انیب خوانیم ییها قهیحاال انگار چه عت -

 :که از دستم حرصش گرفته بود ، گفت  مامان

 ؟ یحاضر بش 6تا قبل از  یتونیم!  میپنج و ن شهیخونه م یآخه تو تا برس -

 کنم ؟ کاریچ خوامیمگه م. آره قربونت برم  -

 :، گفتم  کردینگام م یبرداشتم و به مامان که با ناراحت یصندل ياز رو فمویک. تند تند خوردم و پا شدم  موییچا

برم که آرشام کله امو  دیبا گهیاالن هم د. که تا اون موقع حاضر بشم  دمیقول م. نگران نباش مامان جان  -

 !!!هـا  کـَنهیم

 :آرشام شدم و با سر و صدا گفتم  نیو سوار ماش رونی، از خونه زدم ب یو بعد از خداحافظ دمیو بوس صورتش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٤١ 

 .شد  رمیکه د میراننده ، بزن بر -

 ...گفت که متوجه نشدم  يزیچ هیلب  رینگام کرد و ز چپ چپ آرشام

 ؟ یگفت یهان ؟ چ -

 !محبت که آدم بخواد به تو بکنه  فیح گمیم -

 !!است برادر من  فهی، وظ ستیمحبت ن -

 .اکتفا کرد » پررو  يدختره « خنده اش گرفت و به گفتن  آرشام

 !شدم  هیقض الیخیب یشه ؟ ولبار خواستم ازش بپرسم چرا به من نگفت که فرشاد دوست چند

 :دانشگاه نگه داشت و گفت  يجلو نویماش آرشام

 !شد  رمیبرم د دیکه با یآبج نییبپر پا -

 من رفتم خدافظ. دستت درد نکنه . قربون داداش گلم  -

 خدافظ. مواظب خودت باش  -

 :شدم و خواستم به طرف دانشگاه برم که آرشام صدام زد  ادهیپ نیماش از

 انوش ؟؟ -

 جونم ؟ -

 ؟ يگردیبرم یبا چ -

 ...با سارا !  ینه و با ک یبا چ -

 ! رمیدنبالت چون من فردا زودتر م ادیفردا ب تونهیفقط به دوستت بگو اگه م. باشه  -

 !!!! ـگرینگران نباش ج. فردا کالس ندارم  -

 ...پدال گاز فشرد و رفت  يپاشو رو یو بعد از خداحافظ دیخند آرشام

خودم و آماده کردم که . خنده ام گرفت . که منتظر من نشسته بود  دمیدانشکده که شدم ، سارا رو از دور د اردو

 ! کنهیاالن انقدر کنجکاوه که تا کل ماجرا رو نفهمه ولم نم دونستمیکنم چون م تشیاذ یکل

 :و از جاش بلند شد و به طرفم اومد  دیمنو د سارا

 !منتظرت نشستم  نجایساعته ا کی ؟ییمعلومه کجا. سالم  -

 ...مخصوصا اگه  ینیجا بش هی یتونیهم نم قهیدق 10تو ! آره جون خودت ! سالم  -

 .یکن فیرو واسم تعر شبید يلحظه به لحظه  دیکه با مینیبش میبر ایب! حرف اضافه موقوف  -
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 :و گفتم  یراه افتادم به طرف صندل. ام گرفت  خنده

 !دیساعتم نکش 2به  یحت... ساده که مامانم راه انداخت  یمهمون هی! نبود  يخبر شبید -

 ! دهیزود باش بگو د.  هیمنظورم چ یدونیانوش خودت م -

 :گفتم  طنتیش با

 و اگه نگم؟ -

 !! کنمیجر واجرت م -

 .پاره کنه  کهیدانشگاه منو ت اطینشه وسط ح ریدفعه جوگ هیبود که گفتم  يانقدر لحنش جد. خنده  ریز زدم

 .کردم  فیرو واسش تعر هیشده ، به زور خنده امو قورت دادم و کل قض یشیاش آت افهیق دمید یوقت

،  کردمیم فیرو واسش تعر هیبه من که با آب و تاب داشتم قض يجد یلیو خ زدینم یحرف چیحرفام سارا ه نیب

 : دیحرفام تموم شد ، سارا پرس یوقت.  کردینگاه م

 بود؟ یاش چه شکل افهیحاال ق -

 اش دقت نکردم ؟ افهیاصال به ق شهیباورت م -

 ؟ شیشناسی، نم شینیبب ابونیخ ياگه تو یعنی -

 . ادینم ادمی يزیچ ارمیبه مغزم فشار م یکردنش هرچ فیواسه توص یول! حد  نینه تا ا گهید -

 :زد تو سرم و گفت  سارا

 ؟ شیچزون یاز گناهت گذشته اونوقت تو م يپسره با بزرگوار! خاك تو سرت انوش  -

 !! فتهیپسره خود ش!  ادیاصال ازش خوشم نم نکهیواسه ا -

 :تکون داد و گفت  يبا تاسف سر سارا

 !دعا کن امروز استادش سر کارمون نذاشته باشه .  شهیپاشو که که االن کالس شروع م... پاشو  -

 ؟ هیدرس ک نیاستاد ا یدونیتو نم یراست -

 ...فقط خدا به دادمون برسه !! اخموئه  يساله  50، 40مرد مسن  هیکه  دمیاز بچه ها شن یول نه -

و  میکرد دایکنار هم پ یخال یتا صندل 2. نصف کالس پرشده بود  بایتقر.  میخنده به طرف کالس رفت با

استاد وارد شده ، چون  میکه متوجه شد میدیخند یم امونیاز همکالس یکی،  ترایم يبه حرفا میداشت.  مینشست

 !دفعه کالس ساکت شد  کی
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 نکهیچون بچه ها اونجا تجمع کرده بودن و با ا نمیدرست استاد رو بب تونستمیکه من نشسته بودم نم ییجا از

شد  زیرادارام ت»  دییبفرما«استاد که گفت  يبا صدا. استاد وارد کالس شده بود ، هنوز سرجاشون ننشسته بودن 

 !واسم آشنا بود  یلیصداش خ. 

 :، با تعجب گفت  نهیباالخره تونست اون و بب یو وقت دیکش یسرک سارا

 ! دهیسال هم نرس 30اش معلومه به  افهیاز ق چارهیب!  ستین ریاصال پ نکهیا... وا  -

بود و  ستادهیا زشیم يکه جلو کردمینگاه م يداشتم به مرد رتیبا ح.  دادمیسارا گوش نم يمن به حرفا یول

کرد و  نیلب هاشو مز شیشگیپوزخند هم. من ثابت شد  يک تک شاگردا رو از نظر گذروند و نگاهش روت

 .روش رو ازم گرفت 

 :لب گفتم  ریآروم و ز! زد  خیرگام  يکردم خون تو حس

 !؟؟؟ کنهیچکار م نجایفرشاد ا -

 

 

 پنجم فصل

تجربه  نیحقوق دارم و امسال اول يدکترا. هستم  یفرشاد اصالن.  کنمیم یاول خودم و معرف يزیقبل از هرچ -

تون هستم و  یمدن یدادرس نیی، استاد درس آ نیدونیهمونطور که خودتون م. هست  سیام درمورد تدر

بگم  دیهم با میتدرس ي وهیشدرمورد .  نیپاس کن یعال يدرس رو آخر ترم با نمره  نیشما ا یهمگ دوارمیام

اگه .  نیدرمورد نمره هم نگران نباش.  رمیگیآخر ترم همون رو ازتون امتحان م که دمیم يجزوه ا هیکه بهتون 

 یعال يباشه ، شما رو با نمره  نییبرگه اتون پا ياگه نمره  یباشم ، حت یطول ترم از عملکردتون راض يتو

کس حق صحبت  چی، ه دمیدرس م یاما وقت!  ستیمن خشک ن رسدرضمن کالس د.  کنمیترم بعد م یراه

ترمش  يها در نمره  ینظم یب نیو مسلما ا کنمیاخطار بدم از کالس اخراجش م نکهیکردن نداره چون بدون ا

 .داره  ریهم تاث

» ! نظمم  یب یلیالبد فکر کرده که من خ... شد  رهیجمله رو گفت ، به صورت من خ نیا یچرا وقت دونمینم «

 :جمله تموم کرد  نیفرشاد حرفاش و با ا

مختصر از خودش بگه تا  یوگرافیب هیو  ستهی، بلند بشه و با زنمیکه صدا م وی، اسم هرک خوامیحاال ازتون م -

 ...من زودتر باهاتون آشنا بشم 
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رو ،  لشیو اسم و فام شدی، از جاش بلند م خوندیرو که م یاسم هرک. اسما رو خوندن  یکی یکیشروع کرد  و

 . گفتیاومده بود ، اسم شهرشو ، م يا گهیواگه هم از شهر د

 يوااا! و صدا زد  میو نفر بعد اوردی، خواستم از جام بلند شم که فرشاد اسممو به زبون ن دینوبت من رس یوقت

 ...  دارهیدست برنم اشی، سرکالسم از مسخره باز نیا شهیباورم نم

 :لب گفت  ریزد به پهلوم و آروم ، ز سارا

 ؟؟چرا اسم تو رو نخوند  -

 : دیسارا خودش آروم ازم پرس یهنوزبه سارا نگفته بودم ول. ندونستن تکون دادم  يو به نشونه  سرم

 بود ؟ یهمکار بابات چ لیفام -

 :لب گفتم  ریکردم ز یفرشاد نگاه م يبه لبخند مسخره  کهیحرص در حال با

 !دف کردم که باهاش تصا هی، همون پسر دمونیاستاد جد نیا! خود گور به گورشدشه  -

 ....شد  رهیخ یسر جاش نشست و با بهت به فرشاد اصالن خیس سارا

که اسمم و نخونده  اوردمیخودم ن يمن اصال به رو دیو چون د) البته به جز من ( اسم هارو خوند  يهمه  فرشاد

 :، صداشو صاف کرد و گفت 

 نینکن بتیاصال سر کالس من غ دیکن یسع. خوردند  بتیچند نفرتون امروز سر کالس حاضر نبودن و غ -

 ..پاسش کرد  یکه بشه به راحت ستین یدرس ، درس نیچون ، ا

 . زنهیم بتینگم واسه منم غ يزیاگه چ دمیپاشد که خبر مرگش درس دادن و شروع کنه که د بعد

 :صاف کردم و گفتم  صدامو

 ...استاد  دیببخش -

 :گفت  يلحن جد هیبرگشت و با  فرشاد

 حق صحبت کردن نداره ؟ یکس گهید کنمیدرس و شروع م ینگفتم وقت خانم مگه من -

 ...که من  یدر حال ياستاد ، خواستم بگم که شما اسم منو نخوند یول -

 ! نیگفتیاسمتونو نخوندم ، بهم م دیدیهمون لحظه که د دیبا. متاسفم خانم  -

 ...اما  -

 :دانشجو ها گفت  يحرفمو قطع کرد و رو به همه  فرشاد

 .شهیاز کالس اخراج م یکه وسط درس حرفم و قطع کنه ، بدون چشم پوش یاز حاال به بعد هرکس -
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 ...حرف ها شروع کرد به درس دادن  نیبعد از گفتن ا و

به ... کرده بود  رمیواقعا تحق. کنم  يریاشکام جلوگ زشیانداختم ، تا از ر نییسرم و پا!!! نفهم  شعوریب کهیمرت

 شهیکارم فرشاد دلش خنک م نیبا ا دونستمیم.  اوردمیتا آخر کالس سرم و باال ن یگرفتم ولاشکامو  يزور جلو

 .بهش نگاه کنم  تونستمیواقعا نم یول

 .. داد  یمیگرفت و فشار مال زیم ری، دستم و از ز کردیهمونجور که به روبه روش نگاه م سارا

اصال .گفت واز کالس خارج شد  يدیدرس که تموم شد فرشاد خسته نباش.  دمینفهم یچیروز از درس ه اون

ازم  یجمع کردم ودر جواب سارا که ه لمویوسا عیسر عیسر نیواسه هم نمینحسشو بب افهیدوباره ق خاستینم

 .اومدم رونینگفتم واز کالس ب یچیه... و یکنیم کاریچته ؟چ دیپرس یم

 يسارا که دنبالم اومده بود و صحبتامو با آقا. کنم  شیگروه صحبت کردم و با هزار تا بهونه تونستم راض ریمد با

 :بود،خواست اعتراض کنه که نذاشتم و گفتم دهیشن) گروهمون  ریمد( یفیشر

 .سر تو دراوردم مویدقه دل يدیدقعه د هی.  هینگو سارا االنم اعصابم خرک یچیه -

 .نگفت  يزیچ یتاسف تکون داد ول ياز رو يرس یبا ناراحت سارا

 :بود ، گفتم  ینشسته و درحال نوشتن مطلب زشیکه پشت م یو من به طرف خانوم میهم به آموزش رفت با

 .از واحد هامو حذف کنم  یکی خوامیم -

 : دیاون برگه بلند کنه ، پرس يسرشو از رو نکهیا بدون

 کدوم درس ؟ -

 . یمدن یدادرس نییآ -

 ؟ يترم چند -

 5ترم  -

 ! شهیمتاسفم نم -

 آخه چرا ؟ -

برات بکنم  يکار هی تونستمیبود م گهیدرس د هیاگه .  نیترم پاس کن نیحتما هم دیدرس رو با نیا زمیعز -

 ... یول

 !سرش رو تکون داد  و

 :آخرش گفتم . کردم قبول نکرد  يهرکار
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 استادشو عوض کنم ؟ تونمیپس م -

 :فت زد و گ يلبخند زن

 ؟؟ یاول ترم نیاز هم...  يخوب از اول بگو با استادش مشکل دار -

ضرب  نیزم يکرد ، بعد به من که با پام رو پیتا وترشیکامپ يتو يزیچ هی کنمیمنتظر دارم نگاش م دید یوقت

 :لبخند گفت هیکردو با یگرفته بودم نگاه

 ! يایبا استادت کنار ب دیبا نکهیمثل ا -

 چرا ؟ -

تا  2درس  نیسال قبل ا. هم اومدن  دیاستاد رو داره که از قضا جد هی نیدرس ، فقط هم نیاز شانس بدت ا -

اومد و امسال نتونستن  شیپ یواسه هردوشون مشکل یول ياحمد يآقا میکی یکاظم يآقا یکی. استاد داشت 

 .اومدن  یاصالن يو به جاشون آقا انیب

 !رو تحمل کنم پسره  نیا تونمیمن نم... نه  يوا

 بکنم؟؟ تونمینم يچکاریمن ه یعنی -

 !بهم کرد و سرش رو تکون داد  یبا تاسف نگاه زن

 ! میبه طرف سارا برگشتم و با هم از ساختمون آموزش خارج شد يدینا ام با

 !! یجا بزن دیرو از رو بسته تو که نبا ری؟ طرف شمش یکه به خودت گرفت هیا افهیچه ق نیاه انوشه ا -

 ! دارهیمن برنم تیدست از آزار و اذ نیطول ترم ، ا يسارا مطمئنم تو -

 ! يپا نذار ریکه احترام استاد بودنشو ز يجور هی یول... خوب تو هم جوابشو بده  -

 !!احترام استاد بودنش !! ام گرفت  خنده

 !!گشنمه  یلیخ.  میبخور يزیچ هیبوفه  میبر ایب -

 میباشه بر -

 

*** 

بگم و منو پرت  دینذاشت بهش خسته نباش یحت. غضب آلود مامان مواجه شدم  افهیخونه ، با ق دمیرس یوقت

واقعا من به داشتن !  رونیب کنهیحاضر نشم از خونه پرتم م گهیساعت د میاتاقم و گفت که اگه تا ن يکرد تو

موهام و تند تند سشوار .  رونیگرفتم و زود اومدم ب يا قهیدق 10دوش  هی!  کنمیافتخار م یمادر مهربون نیهمچ
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و بعدش پدر  خوردنیگره م گهیهمد ي، به خاطر بلند بودنشون تو بستمشونیم ينجوریچون اگه هم دمیکش

 ادی. لباس انتخاب کنم  هیکمدم تا  يجلو دمیکه تموم شد ، پر دنمیسشوار کش! تا بازشون کنم  ومدیدرم

 هیشلوار سبز و  هیلباس زرد با  هیداده بود  شنهادیسارا پ. گرفت سارا واسه لباسم که افتادم ، خنده ام  شنهادیپ

 دهیخند شنهادشیبه پ یمنم کل.  رونیب انیشال ب ریبپوشم و موهامم فرق وسط ببندم و بذارم از ز یشال آب

گرفتم  میصمت!  ومدهینگاه اول ازم خوششون ن يکه بخوام بگم تو ستنین بهیکه غر نایا ونهید -: بودم و گفتم 

از  یوقت. شالم پنهان کردم  ریموهامو ز يروشن بپوشم و طبق معمول ، همه  یبه رنگ آب یلباس معمول هی

بهش سالم .  خوردیم وهیمبل نشسته بود و طبق معمول داشت م يآرشام رو.  نییخودم مطمئن شدم ،رفتم پا

 !گل از گلش شکفت  دنمیومد و با دا نییهمزمان بابا هم از پله ها پا. کردم و به طرف آشپزخونه رفتم 

 :و گفتم  دمیطرفش رفتم و صورتش و بوس به

 .دیخسته نباش. سالم باباجون  -

 .بابا جون  یدرمونده نباش. بابا  يسالم ته تغار -

 ؟ انیب 6مگه قرار نبود ساعت  -

 بشه داشونیپ دیبا گهیاالن د -

 :خنده گفتم  با

 چطوره ؟.  کنمیرو رد م اریو کام ادیبدم م یاز بد قول گمیم. آتو دادن دستم  هیخودشون  -

 .زنگ خونه بلند شد  يجوابم و بده ، صدا نکهیو قبل از ا دیخند بابا

 :و زد و اومد کنارم و با طعنه گفت  فونیآ آرشام

 ! کننیاونام که از خداشونه زود قبول م -

 ریامشب رو بخ هیخدا  يا. رو به طرف اونا کردم  میمامان و زن عموم ، رو یسالم و احوالپرس يصدا با

 !بگذرون 

به زن عموم که سالم . کردم  یباهاش احوالپرس شهیبه طرف عموم رفتم و مثل هم مهیلبخند نصفه و ن هی با

 :کردم ، نه گذاشت ، نه برداشت و گفت 

 !!!!سالم عروس گلـم  -

و  اوردمیخودم ن يبه رو یول!!! ض و عروس گلم مر...  خوردیخون خونم رو م. دفعه همه ساکت شدن  هی

 !کردم  یباهاش روبوس
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 تونستمیصورتش گرفته بود و من اصال نم يبزرگ رو جلو یلیدسته گل خ هیبود که  اریاز اون ها نوبت کام بعد

اون صورت  يدوست داشتم بهش بگم که اون دسته گل رو تا آخر مجلس جلو یلیخ.  نمیتحفه اش رو بب افهیق

 !سرد سالم کردم  یلی، خ شزبونم و گرفتم و در جواب سالم گرم و پرشور يجلو ی، ول ریبگ ختتیر یب

به . تلفن گذاشت  زیم يرفت و به خاطر گل ازش تشکر کرد و اون و ازش گرفت و رو اریبه طرف کام آرشام

 :گوشش گفتم  يطرفش رفتم و آروم تو

 !!!کنمـا  ینم ییرایآرشام من پذ -

 :و گفت  دی، دماغم رو کش شیشگیعادت هم طبق آرشام

 !اون با من !  کهیکوچ ینگران نباش آبج -

 .بهش گفت و مامان سرشو تکون داد يزیچ هیهم به طرف مامان رفت و  بعد

بود و همه مشغول  گهید يایمثل مهمون یمهمون. آرشام نشستم  شیهمه نشستن ، منم رفتم و پ نکهیا بعد

صد دفعه . داداشم  يواسه  رمیبم یاله. رو به عهده گرفت  ییرایآرشام هم پذ. دن بو گهیصحبت کردن با همد

از کار خدمتکار خوشش  گهیکو گوش شنوا ؟؟ م یول رهیکه بذاره بابا خدمتکار بگ میمادر محترم گفته بود نیبه ا

 ! دنیو معتقده اونا کار رو درست انجام نم ادینم

 ...ان ؟؟ والــا  یهمه اشون ناراض!  رنیگ یآدم خدمتکار م نهمهیبهش بگه ا ستین یکی

به پست  یروزا هرک نیچرا ا! خدا  يا! کرد  یدار بهم نگاه م یپوزخند معن هیکه داشت با  اریافتاد به کام چشمم

 ؟؟ زنهیپوزخند م خورهیمن م

 .نفرت روم رو ازش گرفتم که عمو شروع به صحبت کرد با

... ، نگران شدم  دیکش شیرو پ يعموم موضوع خواستگار یچرا وقت دونمیاون لحظه اصال نگران نبودم اما نم تا

 بشه ؟ اگه من و مجبور کنه که قبول کنم ؟؟ یاگه بابام با ازدواج ما راض

 هیابم و با بهش نگاه کردم و لبخند زدم که جو. افکار رو بهم نداد  نیا يادامه  يدست پرمهر آرشام اجازه  یول

 :لبخند مهربون داد و آروم گفت 

 ...نگران نباش  -

 :بابام به خودم اومدم  يصدا با

 !کن  ییرو به اتاقت راهنما اریانوشه جان ، آقا کام -
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ندونه  یحاال هرک.... ما هم جو گرفته بودشـــا  يبابا نیا!!!!  اریآقا کام... خنده ام گرفت !! اوه چه لفظ قلم  اوه

 !!ان  بهیغر نایا کنهیفکر م

 یپاشو از پشت سرم م يالبته صدا. بندازم ، به طرف اتاقم رفتم  اریبه کام ینگاه نکهیجام بلند شدم و بدون ا از

بود و  نییپا ياتاقشون طبقه ( دادم  رییو به سمت اتاق مامان و بابا تغ رمی، مس یاقدام ناگهان هی يتو.  دمیشن

 )داشت  دیامال به اتاق دکه آرشام نشسته بود ، ک ییجا

 !نگفت  يزیچ یبه نشونه تاسف تکون داد ول يسر اریکام

 

داد  رونینفسشو با صدا ب... در اتاق رو ببنده ، گفتم که بذاره باز باشه  خواستیکه م اریاتاق شدم و به کام داخل

 :تخت نشسته بودم ،نشست و گفت  يمن که رو يو اومد روبه رو

 باالخره کار خودم و کردم ؟؟ يدید -

 . دیصدا خند یب و

 !فکر کرده آپولو هوا کرده !! نزنه  يادیمشت بزنم تو صورتش که زر ز هی گهیم طونهیش

 !!هــا  انیدادم که ب تیخوبه خودم رضا حاال

 :حوصله گفتم  یب

 ! هیبق شیپ می، بگو که بر يداشته باشه ندار دنیکه ارزش شن یاگه حرف -

 :رو قورت داد و گفت  اش خنده

 ! يعوض شد یلیتو خ -

 :گفتم  آروم

 ! يشد یتو عوض یمن عوض شدم ول -

 :و گفت  دیانتظارم شن برخالف

که تو  یهمون شمیم.  شمیانوشه به خدا بخاطرت عوض م یول... ، من کثافت ، من پست  یآره من عوض -

 یمیاون موقع ها چقدر باهم صم ادتهی..  یبچگاز همون . دوستت دارم  یلیباور کن من خ. باشم  يدوست دار

 ...و  يشدیمن م اری، تو  میکن يباز میخواستیهروقت م ادتهی؟  میبود

 !!!!!!!!!!بس کن  -

 !بلندم جا خورد  يصدا از
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 یاالن چ یول... بود  ایباز يتو یگناهمون در حد جر زن!  میکردیگناه نم...  میپاك بود.  میاون موقع بچه بود -

 گهیو د میهر دومون راه خودمون و انتخاب کرد.  میجفتمون عوض شد!! نگاه به خودم و خودت بنداز  هی؟؟؟؟ 

نه من دختر بچه  گهید. از ذاتمون شده  یئجز گهیچرا ؟؟ چون د یدونیم!  میو عوض کن رمونیمس میتونینم

 ... اریکام میخوریما به درد هم نم!! هستم نه تو پسر بچه 

 :و گفت  ستادیهم بلند شد و ا اریبرم که کام رونیاز جام بلند شدم که از اتاق ب و

مامان با نوه  ي، خاله  میکن يباز میخواستیبار که م هیسالت بود ،  12سالم بود و تو هنوز  15 یوقت ادمهی -

مامان اون رو . بود هم سن تو  بایتپل مپل که تقر دیدختر سف هی؟؟  ادتهینوه اش رو . اش اومد خونه امون 

من و تو دعوامون شد و من واسه  یموضوع هیسر  یکش اریموقع  ادمهی. کنه  يما که باهامون باز شیفرستاد پ

 اری ادیازش خوشت نم دونستمیبا سروش که م يشدم و تو هم مجبور شد یمیهم ت انایبا ک ارمیلجتو درب نکهیا

، از  يانتخاب کردم ، دلخور شد اریرو به عنوان  انایکه از من که ک يکه اونقدر دمیاز نگاهت فهم یول.  یبش

 ي، از باز کنهیپات دردم نکهیا يو به بهونه  نیزم یبعد هم که خودتو انداخت.  ينشد حتبا سروش نارا یمیهمت

 ....حاال  یول.  يتو هم من و دوست دار دمیاون موقع فهم.  يدیکنار کش

 ... هم  يخاطرات ، اخمام رفته بود تو يآور ادیبهش بود و با  پشتم

ادامه ! چشماش اشک جمع شده  يکه تو دمیبهش که نگاه کردم ، باتعجب د.  ستادیاومد و روبه روم ا اریکام

 :داد 

بعدشم که به . که چرا اون روز دلتو شکستم  کنمیافتم ، خودم و هزار بار لعنت م یاون موضوع م ادیهروقت  -

،  میکه برگشت میوقت. کنم  یکانادا و فرصت نشد ازت معذرت خواه میسال بر 2 میر شدخاطر کار بابا مجبو

 ... يسابق نبود يتو ، اون انوشه  گهید

 ... یاون روز دلم شکسته بود ول ادمهی... نگاه کردم  بهش

سال بعد  کی...  یگیآره راست م. نشد  یقبل از رفتنتون بهت بگم ول خواستمیم.  دمیمن اون روز تو رو بخش -

 يتو هم فرق کرده بود.  يسابق نبود اریاون کام یبرگشت یتو هم وقت یکردم ول دایاز رفتن تو ، من خودم و پ

... 

 :پوزخند ادامه دادم  با

 !!!بهت ساخته بود  یکانادا حساب يانگار آب و هوا -

 :گفت  کدفعهیو  دیبه صورتش کش یکالفه دست اریکام
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ذره هم باشه واسه من  هیاگه  یمونده ؟ حت شتیسال پ 10 ياز عالقه  يزیهنوزم چ امروز اومدم ازت بپرسم -

 !خوشبختت کنم  دمیقول م... با من ازدواج کن انوشه ...  کنهیم تیکفا

سال با  2گرفته بود و من بعد از  یافتادم که زن عمو مهمون يروز ادی. به فکر فرو رفتم  اریحرف کام نیا با

زود  یلیخ دمشید یوقت یکم نشده بود ول يزیاز عالقه ام به اون چ.  نمیرو بب اریکام ذوق و شوق رفتم که

رفته بود و  شناختمیکه من م یوباون پسر پاك و خ گهید!  ستینگاهش مثل سابق ن گهیمتوجه شدم که د

 .، داده بود  کردیدخترا به چشم طعمه نگاه م يگرگ که به همه  هیجاش رو به 

 :انداختم و با همون لحن مغرورم گفتم  ینگاه بهش

. ازش نمونده  یچیمطمئن باش ه. رفت  نیحس بچه گانه بود که همون موقع از ب هیاون عالقه فقط  -

 ! شهیهم عوض نم چوقتیو ه هیکیجواب من  یمتاسفم ول

 :که با دستش مانعم شد و گفت  رونیاز اتاق برم ب خواستم

دوست داشتم خودت به  یلیخ!  ارمیمطمئن باش به دستت م. ن دوستت دارم انوشه انگار باورت نشده که م -

که نذارم  کنمیتالشم و م يپا داره مطمئن باش که همه  هیحاال که مرغت  یول يبد تیازدواج باهام رضا

 ... یتو فقط و فقط مال خودم. بهت برسه  چکسیدست ه

 :زد و گفت  يلبخند... صورتش  يدستشو گذاشت رو. تموم موند  مهیکه بهش زدم ، حرفش ن یمحکم یلیس با

 ! ینیبیحاال م -

 ...از اتاق خارج شد  و

تختم و  يرو دمیپر.  رمیاشکام و بگ ينتونستم جلو. نرفتم  رونیهم از اتاق ب یخداحافظ يبرا یحت گهید

 .بالش خفه کردم  يهق هقم رو تو يصدا

 یتر بزن يکه فقط بلد اریکام ارنیخبرت رو برام ب يا... تموم شده  یمونکه مه دمیفهم ومدیکه م ییصداها از

 !!! هیبه اعصاب بق

بغلش و  يخودمو پرت کردم تو. بغض ، دوباره راه گلومو گرفت  دنشیبا د. اتاقم باز شد و آرشام اومد داخل  در

 ....آبغوره گرفته بودم  یانگار نه انگار که قبلش کل! کردن  هیشروع کردم به گر

چن وقته انقدر از دست اون فرشاد و  نیا!!!  رفتمیمن از رو نم یکرد با ناز و نوازش آرومم کنه ول یسع آرشام

آرشام  چارهیب.  کردمیم یچند روزه رو خال نیا ينفهم ، اعصابم خورد شده بود که داشتم عقده  اریکام نیا
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کردن  هیشد ، دست از گر هیکل آب بدنم تخل گهید دمید یوقت! م بش هینگفت و گذاشت من کامل تخل يزیچ

 !کردم  فیرو براش تعر یشده ؟ همه چ یچ دیبرداشتم و درجواب آرشام که پرس

، اخمهاش  دهیکش شیاون موضوع روپ اریکام دیفهم یخبر داشت و وقت ارینسبت به کام میاز حس بچگ آرشام

 .هم  يرفت تو

 :آرشام با خنده دستشو دور شونه ام انداخت و گفت .  نییکردم سرم رو انداختم پا فیماجرا رو براش تعر یوقت

راه  هیبعدش بساط اشک و آه و گر یکنیبحث م یکیکه هروقت با  یچ یعنی! تو کار کنم  يرو دیمن با -

 ! ینقطه ضعفه واست آبج هی نی؟ ا يندازیم

 مگه دست خودمه ؟؟؟... ا آرشام  -

 ... ادیکه انقدر زود اشکت در ن یکن نیتمر دیبا یول ستیدست خودت ن دونمیم -

 :خنده ادامه داد  با

به آبغوره گرفتن و اونم که اعصاب نداره  ینیشیو م رهیگیات م هیاونوقت هردفعه که با شوهرت دعوات شد گر -

 !!بابات  يخونه  کنهیتو رو شوت م

.  نمیشینگران نباش من تا آخر عمرم ور دل مامان بابام م!  کنهیفکر م ییزایداداش ما به چه چ نیا... برو بابا  -

 ! ارمیخواست باهام بحث کنه ، با ناخون هام چشماشو از کاسه در م یبه بعد هم هرک نیاز ا

 :گفت  دیخندیکه م یو در حال دیاز جاش پر آرشام

 ...ندارم  یجان تیتو امن شیپ گهیمن د!  يشد يخطر گهیاوه اوه تو د -

 ! دیپر رونیاز اتاق ب و

 تونهینم يکار چیمطمئن بودم ه. فکر کردم  اریکام يو به حرفا دمیتختم دراز کش ياز رفتن آرشام ، رو بعد

 .رو از طرف من به عمو و زن عمو بده  یجواب منف یبکنه چون به مامان سپرده بودم آخر مهمون

 ...موضوع راحت تموم شد ، به خواب فرو رفتم  نیچقدر ا نکهیو بستم و با فکر به ا چشمام

 

 ششم فصل
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مادر ما متوجه بشه که من  نیکردم با آرامش صحبت کنم ، بلکه ا یسع. شدم  یم یداشتم کم کم عصبان گهید

 !ام  يجد ممیتصم يتو

زنگ زدناش ،  نیهفته با ا هیکه اون  نیدیبه زن عمو نم یجواب قطع هیخود شماست که  ریتقص! مادر من  -

 »نـه «  نهی، جواب من هم انیهم ب گهیاونا اگه هزار بار د. نکنه  دیلیمخ ما رو ت

 ! دهیم یجواب هی،  ارمیکه م ي؟ هر بهونه ا هیبهش بگم که تو جوابت منف يچجور گهیآخه من د -

 کنن ؟ با عمو صحبت نیگیاصال چرا به بابا نم!  دمیدفعه که زنگ زدن خودم جوابشون و م نیا -

 ؟ هیداره که انوشه جوابش منف يرادیو ا بیچه ع اریمگه کام گهیهمش م! عموت بدتره  -

 :گفتم  باتمسخر

 ! شناسنیپسر انترشون رو نم نیانگار ا!  کنهیم وونهیادعا هاشون من و د نیهم...  گهید نید هم -

 !که باشه بازم پسر عموته  یچه طرز حرف زدنه ؟ اون هرچ نیانوشه ا -

 !شدم  یواقعا عصب گهید

. احترام گذاشتن ندارن  اقتیل نایا!  لهیفک و فام یهرچ يگوربابا.  هیجواب من منف! باشه  خوادیم يهر خر -

 ؟ نیدیم ریرو از ما گرفتن ، حاال شما به لحن حرف زدن من گ شیهفته است آسا هی

تا با  نییبرگشتم پا. شدم  مونیاال که پشخواستم برم ب. بهم کرد و سرش رو تکون داد  یبا تاسف نگاه مامان

 .مامان اتمام حجت کنم 

 ! بخشمتونینم انیکه دوباره ب نیبش یبـه خدا اگه راض... مامان  -

 .گم که حرف آخر رو به عموت بزنه  ی، بهش م ادیبذار امشب بابات ب! خوب باشه  یلیخ -

 :و گفتم  دمیصورتشو که اخم کرده بود ، بوس رفتم

 . شمیبه خدا من با اون خوشبخت نم. قربونت برم  یالــه -

 . يرو بهشون بد تیکه تو خودت جواب قطع انیب گهیبار د هیمگه من گفتم باهاش ازدواج کن ؟ گفتم بذار  -

که خودم جوابمو  نیکه زنگ زدن بهم بگ ندفعهیا! با تلفن هم گفت  شهیرو م یمامان جون جواب قطع -

 .بهشون بگم 

به آرشام  دیبا! کاراش  نیبه خاطر ا کنمیواقعا از زن عمو تعجب م. تکون داد و منم به اتاقم رفتم  يسر مامانم

 .سر خودشه ، صحبت کنه  ریز نایا يگور به گور شده که همه  اریبگم با اون کام
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به  نیاز ا خدا! خراب شد  ينجوریصبحم که ا! استراحت کنم ها  کمی خواستمیهفته م هیسرم بعد از  ریخ...  اَه

محل  یب يخروس ها نیلعنت به ا! شنبه گذرونده بودمـــا  4 نیهم دیکل هفته رو به ام... کنه  ریبعدشو بخ

 . نکن دارشونیمردم و ب يزنگ بزنن خونه  دیسر صبح نبا فهمنیکه نم

 زیمامان م دمید.  نییرفتم به صورتم آب زدم تا سرحال بشم و رفتم پا! از دست غرغرام خنده ام گرفت  خودم

 !خرس گرسنه ام  هی يمن االن اندازه  دونستیآخ من قربونش برم که م!  دهیصبحونه رو واسم چ

واسه چند تا . سرم شلوغ بود یترم حساب نیا. امو خوردم و ازش تشکر کردم و رفتم سروقت کتابام  صبحانه

سر  یحاضر بودم تحمل کنم ول نارویا يالبته همه !!! کارم ساخته است .  زدمیبه دادگاه ها سرم دیدرس با

ترم قبل باهاش دست و  2 یول هیصصدرسش تخ نکهیبا ا...  ادیاز درسش بدم ب نکهینه ا.  نمیکالس فرشاد نش

درس  نیا يتو یبه قبول يدیام... ترم  نیا یول. پاسشون کرده بودم  یعال يپنجه نرم کرده بودم و با نمره 

 !نداشتم 

اتاقم و  يرو حفظ کنم که مامان اومد تو یدادرس نییدرس آ يداشتم ماده ها یو سع رفتمیمبا کتابام ور  داشتم

 :گفت  یبا خوشحال

 .اون کتاباتو بذار کنار کارت دارم  قهیدق 2انوشه  -

 :ام و بستم و با لبخند رو به مامان گفتم  جزوه

 جونم مامان ؟ -

 .دعوت کرد  یدور هم هیمهمون هیزنگ زد و ما رو واسه  یاالن خانم اصالن -

 دلم بذارم ؟؟ يکجا گهید نویا ایخدا... شدم  رهیبه مامان خ مات

 ؟ نیشما که قبول نکرد -

 هیبه فکر . روز جمعه است  شونمیمهمون.  میشیخوشحال م میلیقبول نکنم ؟ اتفاقا گفتم خ یواسه چ... وا  -

 !واسه خودت باش  کیلباس ش

شک نکنه  نکهیمنم واسه ا!! يحق مخالفت ندار یعنیبهم نگاه کرد که  يجور هیمامان . از نهادم بر اومد  آه

 .رفت  رونیاز اتاق ب تیرضا يلبخند از رو هیو مامان با »  کنمیم شیکار هیباشه «گفتم 

 

 !!!تو سرم  زدم
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 شینیکه نب یرو حذف کن اروی نیدرس ا يبر یخواستیم... خاك تو اون سر بدشانست !  یبدبخت یلیانوشه خ -

 !!رفته که پسر همکار باباته  ادتیانگار  یول

 :لب گفتم  ریکتابام و ز يسرم و گذاشتم رو يدینا ام با

 بکنم ؟؟؟ یحاال چه غلط -

 :سرم و گفت  يزد تو یکی،  دیفرشاد رو د یچون وقت. اورد  یبال در م یمن بود از خوشحال ياگه سارا جا االن

 يجور هیرو  یخوشگل نیبدبخت ، پسر به ا!!  يچون کور شد ریواسه خودت بگ نکیع هیانوشه برو  -

 !! پیکه هم خوشگله و هم خوشت چارهیب نیا! ذهنم  ياومد تو یم نیکه من فرانکشت يکرد فشیتوص

 !من چقدر اون روز به سارا فحش دادم و اونم مسخره ام کرد  و

اسم مارال لبخند اومد  دنیبا د! که صداش انقدر بلنده  لیموبا نیتو روح ا يا...  دمیاز جام پر لمیموبا يصدا با

 :تماس رو برقرار کردم . لبم  يرو

 . يها کرد دهیاز ما ترش يادیچه عجب ! به به عروس خانوم  -

 :خنده  ریاز پشت تلفن زد ز مارال

باور  نیبه اکامال  گهیخودت د شهی؟ معلوم م دهیکه به خودش بگه ترش يدید ویآخه ک. خاك تو سرت انوش  -

 !! ایدیرس

 )حالت چندش گفتم  هیصدام و لوس کردم و با(  یدونـیتو که م... گفتم  يزیچ هیمن ! برو بـابـا  -

 در ضمن سالمت کو ؟؟؟...  بندنیدر خونه صف م يمن لب تر کنم خواستگارام جلو -

 ! ایخودم سالم نکرد نکهیپررو مثل ا يدختره  -

 !چشمت کور دندتم نرم ، اول سالم کن ... ماه بزرگترم  هیمن از تو  نکهیواسه ا -

 :و گفت  دیخند مارال

 .سالم عرض شد  -

 آقاتون خوبن ؟ یراست... سالم عشقـم  -

 باوجود داشتن من حالش بد باشه ؟ شهیمگه م... اونم خوبه  -

 !حس اعتماد به سقف کاذبت  نیروز تو رو تحمل کنم با ا هی تونستمیاون بودم نم يمن اگه جا -

 !زنگ زدم  یرفت اصال واسه چ ادمیکه  يانوش انقدر حرف زد يواااا -

 :و گفتم  دمیخند
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 ؟ يزنگ زد یحاال واقعا واسه چ!  رهیانتظار نم نیاز ا شترینخودت ب ياز اون مخ اندازه  -

 :دفعه داد زد  هیساکت بود که  هیچند ثان مارال

 !اومد  ادمیآهـان  -

 ؟ یزنیاَه مارال چته چرا داد م -

 ... مهیجشن عروس گهید يزنگ زدم بگم هفته . اون گاله اتو ببند  قهیدق 2انوشه  -

 :زدم  غیج یحرفش و درك کردم از خوشحال یوقت. لحظه ساکت موندم  چند

 زودتر بهم نگفت ؟؟ ینکبت واسه چ ياون سارا.  ـــزمیمبــارکه عز -

 .هم هست  یپارت يگودبا ییجورا هیراستش جشنم . خودم بهت بگم  خواستمیم. من ازش خواستم -

 !شد  زونیو لوچه ام آو لب

 ؟ یواسه ک یپارت يگود با -

 ! گهید رضایواسه خودم و عل -

 ؟؟ نیبر یکدوم قبرستون نیخوایمگه م -

 حاال آلمان شد قبرستون ؟.... وا  -

 !!چهارتا شد  چشمام

 یپارت ي، آخه آدم مگه واسه ماه عسلش گودبا ریجو گ ي؟ دختره  نیریم نیعسل دارواسه ماه .. او ال ال  -

 ؟ رهیگیم

 :گفت  ینیبا لحن غمگ مارال

 . میکن یکه اونجا زندگ میریم...  میریواسه ماه عسل نم -

 :گفتم  رتیح با

 سرعت کارتون درست شد ؟ نیبه هم یعنی؟؟  یچ -

 :و گفت  دیکش یآه مارال

 !سر کالسام باشم  دیو درست کنه که بتونم ترم جد زامیکرد که بتونه و یدوندگ یلیخ رضایعل -

 :بغض گفتم  با

 ؟ یدرستم تموم شد ، آلمان بمون نکهیبعد از ا يخوایم -

 :خنده اش گرفت  مارال
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 . میو بهتون سر بزن رانیا میایب میکه هروقت تونست دمی؟؟ قول م لرزهیصدات چرا م وونهید -

 ! يبر نگرد اهیکه صد سال س خوامیم. سرت  يسر زدنت بخوره تو -

 ای یباالخره از رفتنم ناراحت.  ایکرد دایمضمن پ يریفکر کنم خود درگ. دکتر نشون بده  هیانوش خودت و به  -

 خوشحال ؟؟

 ...که سر به تنت نباشه  خوامیفقط م.  چکدومیه -

 ! ارمی، دارم بال درم يکه تو به من دار یهمه محبت نیمن واقعا از ا -

 ...که هست  نهیهم -

اَه « با خودم گفتم . جمعه شب افتادم  یمهمون ادیدوباره . کردم  یحرف زدم و بعدم خدافظ گهید کمیمارال  با

ت ، اونم مرض نداره که به پر و پا يو سر به سرش نذار ي؟ تو اگه جوابشو ند یکنیشلوغش م نقدریانوشه چرا ا

 » چهیبپ

 :جواب خودم و دادم  بعدش

دعا کنم که  دیفقط با!!  کنهیم کسانیدرمون داره که سر کالساش من و با خاك  یدرد ب! آره مرض نداره  -

 ... !!قرن طول بکشه  هیدو روز اندازه  نیا

*** 

بابا .  کردیام م مسخره یحساب اد،یاز فرشاد خوشم نم دونستیآرشام که م. دو روز مثل برق و باد گذشت  نیا

 يکارا لیو من دل میباش یاصالن يخانواده  يکه مواظب رفتارمون جلو گفتی، م دیدیهم که هروقت ما رو م

 ....واسش مهمه  یلیخ یاصالن يمعلوم بود که شراکتش با آقا!  دمیفهمیبابا رو نم

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم . اتاقم  يکه آرشام در نزده اومد تو گشتمیلباس مناسب م هیدنبال  داشتم

 !!!اتاقم  يتو يکه من اجازه بدم ، بعد بپر يکردیصبر م هیالاقل چند ثان -

 :گرفت و گفت  يبامزه ا گوریف آرشام

 ! یکن فیو ک يبنداز پتینگاه به داداش خوش ت هیاومدم  -

و مژه  اهیمن ، درشت و س يچشماش درست مثل چشما! بود  کلیخوشگل و خوش ه یلیآرشام خ یلیوک خدا

روشن تر بود و  اهیدرجه از س هیموهاش . منم پرپشت تر بود و من عاشق چشماش بودم  يهاش از مژه ها

 . کردیپوست برنزه اش ، اون و واقعا جذاب م
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و مهشاد هم  مییمن و آرشام دوقلو کنهیفکر م نهیما سه تا رو کنار هم بب یکه هرک گفتیم شهیهم مهشاد

 ! ستیخواهر ما ن

عروسک  هیشب شتریو ب کردیم یاونو واقعا خواستن شییطال يو موها يقهوه ا يچشما. کال بور بود  مهشاد

بلند  یلیالبته قد آرشام خ!  میچون هرسه تامون بلند قد بود! تنها شباهتش با من و آرشام ، قدش بود . هاست 

 !تر از ما بود 

 :و گفتم  گرفتیم گوریف نهیآ يآرشام که همچنان داشت واسه خودش جلو يو زدم به بازو مشتم

 !! يفقط خودت و مثل بادکنک باد کرد! که همش هواست  نایا!  یچقدر خودتو دست باال گرفت -

 :خنده  ریزد ز آرشام

 ؟ دمیچقدر واسشون زحمت کش یدونیم!!! همه اش عضله است  نایهوا ؟ ا یگیم نایتو به ا -

 !و زن تو بشه  ادیکه ب شهیخر نم یشکی، ه یبه خدا هرچقدرم که به خودت برس آرشام -

 !! کننیمن هرجا برم دخترا برام غش و ضعف م!  یداداشتو دست کم گرفت -

 :لب تخت و با خنده و حالت اوغ زدن گفتم  نشستم

 ؟؟؟ نیکن کاریچ نیخواستیم نیاعتماد به سقف رو نداشت نیاگه ا ونیشما آقا -

 ....جان  یآبج قتهیحق ستیاعتماد به نفس ن نیا -

 !لباسمم انتخاب نکردم  یحت! من حاضر شم  يذارینم يتو خودت حاضر شد!!! آرشـام  -

 :به طرف کمدم رفت و گفت  آرشام

 .  کنمیم ستشی، االن خودم راست ور یغمت نباشه آبج -

 :و گفت  دیکش رونیرنگ ب یلباس آب هیو رو کرد و آخرش ،  ریو ز کمدم

 ... شهیم دایامشب واست خواستگار پ نیهم!  یشیم گریج یو شلوار هم رنگش بپوش يو با روسر نیا -

 هم دعوت کردن ؟ يا گهید یمگه به جز ما کس -

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت  آرشام

 ! دونمینم -

 :و گفت  دیخند انهیموز بعد

 !!بود  گهید يبنده خدا هیمن منظورم  -

 !که منظورش فرشاده  دمیاز لبخند مرموزانه اش فهم ی، ول دمیمنظورش و نفهم اولش
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 :زدم  غیج

 !!! کَنَمیخودم گورشو م يبا دستا! چندش  يغلط کرده پسره  -

 !انداختم تا لباسام رو عوض کنم  رونیآرشام رو از اتاق ب بعدم

 

اوووف چه خر .  دمید کیبزرگ و ش یلیخ ییالیو يخونه  کی يشدم ، خودم و جلو ادهیکه پ نیماش از

سوم سهام شرکت مال  کیاز  شتریب یوقت!!! پسر نه چندان محترمش معلوم بود  نیالبته از ماش!  نایا نییپوال

 ! ستیدور از ذهن ن ادیز يخونه ا نیباباشه ، همچ

رد ) واسه عکس گرفتن دادیرنگ و وارنگ بود و جون م يکه پر از گل ها( و  اطشونیو ح میخونه شد وارد

باهامون  ییبا خوشرو!  رونیاستقبال ازمون ، اومده بودن ب يکه برا میدیرس یبه آقا و خانوم اصالن.  میکرد

و  دیو محکم بغل کرد و بوس منقبل  يمثل دفعه  یخانم اصالن. کردن و خوشامد گفتن  یسالم و احوالپرس

 :گفت 

 .دلم  زیعز يخوش اومد یلیخ -

 ! متونیزحمت انداخت يکه تو دیببخش. ممنون  -

 ... نی؟؟؟؟ شما رحمت هیچه حرف نیا -

کنه که من تازه چشمم به  یاحوالپرس)  میجون صدا کن نهیکه گفت اون و تهم(  یاومد تا با خانم اصالن مامان

 .فرشاد افتاد که با آرشام بگو بخند راه انداخته بود 

تفاوت بهش  یب یلیمنم خ. لباش اومد و از دور سالم کرد  يرو شیشگیپوزخند مزخرف هم.  دیمن و د اونم

 !سالم کردم و با مامان وارد خونه شدم و درجا خشکم زد 

کردم لبخند بزنم و  یسع! شده بودن  رهیو جوون که همه اشونم به ما خ ریخونه پر بود از دختر و پسر و پ سالن

 .احترام ، رو به همه تکون دادم  يسرم و به نشانه 

 :گفت  طنتیاومد کنارم و دستم و گرفت و با ش آرشام

 ... کردمیو تبار رو به دنبال داره ، اون لباس رو واست انتخاب نم لیا هی یدورهم یمهمون نیا دونستمیاگه م -

 ! دیخند انهیموذ و

 :لب گفتم  ریز

 !بگذرونه  ریخدا امشب رو به خ -
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! واقعا تعجب کردم  دمیخواهراش رو د یوقت. هم آشنامون کنه  جون ما رو به طرف خواهراش برد تا با نهیتهم

قبل ، حجابشو کامل  يجون مثل دفعه  نهیآزاد بود اما تهم یلیما بودن و پوششون خ لیاونا هم درست مثل فام

 .بهش عالقمند بشم  یشد که حساب ثموضوع باع نیهم. شده بود  یکرده بود و صورتش واقعا نوران تیرعا

 ییکرد و اونا هم با خوشرو ی، به خواهراش معرف یجون با ذوق و شوق ، ما رو به عنوان دوست خانوادگ نهیتهم

جون ،  نهیموضوع که من و تهم نیمطمئن بودن دارن به ا! شدن  رهیبه ما خوشامد گفتن و بعد هم به من خ

 ! کننی، فکر م میچقدر به هم شباهت دار

مامان مانتو و شالش رو و منم . کنه  زونیتا آو میکه مانتومون رو بهش بدجون رو به من و مامان گفت  نهیتهم

 .میو ازش تشکر کرد میو بهش داد میمانتوم رو دراورد

زده شده بود و من و به  جانیه یبود ، حساب دهید دیجد ي افهیمامان که چندتا ق. مبل  يمامان نشستم رو کنار

 !شد  هیفراموش کرده بود و مشغول صحبت با بق یکل

 :جون گفت  نهیرو به تهم. از دخترا از جمعشون فاصله گرفت و با لبخند به طرف من اومد  یکی

 خانوم خوشگله رو ؟ نیا نیکنینم یخاله معرف -

. مهسا خانمه  شونمیا...  مونهی، دوست خانوادگ یوانیک يخانوم گل ، انوشه جون ، دختر آقا نی، ا زمیچرا عز -

 . زمیعز يخواهر زاده 

 :کرد و دستم و گرفت و بلندم کرد و گفت  یباهام روبوس ییبا خوشرو مهسا

 شیپ میپاشو بر... پاشو .  ننیبب کیبچه ها کنجکاو شدن ، تو رو از نزد ي؟ همه  ینشست ییتنها نجایچرا ا -

 ! هیبق

 :مخالفت کنم که نذاشت و رو به مامان گفت  خواستم

 نداره ؟ يدرایا.  رمیگیمن دخترتون رو قرض م -

 :با لبخند گفت  مامان

 . نیراحت باش زمینه عز -

 شیفکر کنم و من و پ يا گهید زیمهسا اجازه نداد به چ یول»  ستمیبابا به خدا راحت ن«داد بزنم  خواستمیم

 ...و نه فرشاد رو  دمیچشم چرخوندم نه آرشام رو د یهرچ. برد  هیبق

با دخترا . جواب گرفتم  ییتا 20،  10سالم دادم که فکر کنم  هیلب  ریو من ز میوستیبه جمعشون پ باالخره

 . ستادمیاونجا ا ریکردم و واسه پسرا سر تکون دادم و سربه ز یروبوس
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 يباالخره فرشته  نکهیتا ا کردیم تمیاذ ياز پسرا بدجور ینگاه بعض... جمعشون معذب بودم  يتو يبدجور

 ...فرشاد و اومد به طرفمون  يشونه  يروزد  عیو سر دیآرشام من و د.  دمینجاتم و د

 :از پسرا گفت  یکی

 ! نیوستیبه جمع ما پ نیافتخار داد! به به آرشام جون  -

 :و گفت  دیخند آرشام

 !خانوما اومدم  نیمن فقط به افتخار ل -

از دخترا که از همون اول ، نگاهش به من همراه با  یکی. پسرا و دست زدن دخترا بلند شد  دنیهو کش يصدا

 :تمسخر بود ، گفت 

 خواهرته ؟؟؟  شونیا یآرشام تو مطمئن -

 ...با دستش من و برانداز کرد  و

 :گفتم )  دهیحساسه و زود واکنش نشون م یلیموضوع خ نیرو ا دونستمیم( آرشام جواب بده  نکهیاز ا قبل

 .من خواهرشم  زمیآره عز -

 ... نکهیا ای یمعذب یلیخ نجایا ایپس تو ! مادرتم که مثل ماست !  يفرق دار یلیبا خانواده ات خ یلو -

 :گفتم )  کردمیم کهیت کهی، دختره رو ت می؛ چون اگه تنها بود بایالبته تقر(  میلحن مال هیادامه بده و با  نذاشتم

عنوان معذب  چیکه به ه يکامال نشون بد یخواستیشما انگار م یول. من اصال احساس معذب بودن ندارم  -

 !!! ... یستین

 !مثل خودش به لباسش اشاره کردم  و

 دیخوب منظورم و فهم! سرخ شد ) که اسمش ژاله بود ( جمع منفجر شد و دختره  يخنده مثل توپ تو کیشل

 ! شدیمترم نم کی یحت دیلباسش شا!!! 

 ستادهیمن ا کیفرشاد که کنار آرشام و نزد دنیبا د یفکر کردم آرشامه ول. خنده از کنارم هم بلند شد  يصدا

 یول!  میدیرو د شونیا يچه عجب ما خنده ! ، ماتم برد  دیلرزیبود ، و جفتشون از شدت خنده ، شونه هاشون م

 ! خندهیم یوقت شهیچه خوشگل م

 !!! ولیا یعنیو تکون داد ، کرد و سرش  یبا خنده بهم نگاه فرشاد

دفعه  هیبا من بود ؟؟؟ چش شده که  نیا!  کنهیبهش نگاه نم یشکیه دمیبه اطرافم نگاه کردم و د... افتاد  فکم

 !خرش؟ يرو اون رو دهیسگش ، پر يرو نیاز ا
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 :به آرشام گفتم . کردم و روم و ازش گرفتم  اخم

 ...مامان  شیپ میبر ایب! شورش کردن  يادیز گهید نایآرشام ا -

 ریز. چند لحظه صبر کنم و به طرف اونا رفت  هیلحظه چندتا از پسرا صداش کردن و آرشام بهم گفت  همون

 هی! شده  رهیفرشاد با پوزخند بهم خ دمیچند تا فحش به اون پسرا دادم و خواستم روم و برگردوندم که د هیلب 

 :لب گفت  ریو ز ادو با تاسف تکون دسرش . ابروم و دادم باال و سرمو تکون دادم  يتا

 !ها  ياعصاب ندار -

کله اش رو بکوبم به  خواستیبا من بود ؟؟؟ آخ که چقدر دلم م نیا... چشمام گشاد شد . به طرف آرشام رفت  و

 ! جامعه است  نیسرش مثال استاد ا ریانگار نه انگار که خ!  وارید

 ... ایکرد دایپ يریشه خود درگداره ؟؟ انو یآخه چه ربط« دلم گفتم  يتو بعد

 نکهیا الیراهمو کج کردم و باخ نی، واسه هم کنمیبار فرشاد م يزیچ هیاونجا بمونم ،  گهید قهیدق 2اگه  دمید

لبخند  هیداشت با .  دمیچشمم د يرو جلو نیدفعه رام هیبه طرف مامان رفتم که  ستیهواسش به ما ن یشکیه

 :شدم و گفتم  کیبهش نزد رتیبا ح.  کردیمرموز نگام م

 ؟؟ نیکنیچکار م نجایشما ا -

 :خم کرد و گفت  یسرش و کم.  دیبلند خند يبا صدا نیرام

 !سالم عرض شد خانم  -

 :سالم کردم و گفتم  یبا شرمندگ. خودم اومدم  به

 ! نیشما دوست آرشام هست کردمیآخه فکر م. تعجب کردم  یلیمن خ دیببخش -

 .هستم ایام و فرشاد و ارشمن دوست مشترك آرش -

 :گفتم  یلبخند ساختگ هیبا » !  انیهمه که دارن آشنا در م!! شد  يچه خر تو خر« خودم فکر کردم  با

 .از حضورتون مرخص بشم  دیمن با دیببخش. دوباره اتون  دنیخوشحال شدم از د -

 :با تواضع گفت  نیرام

 ....بار آخر نباشه  دوارمیام.  دمتونیبرام که دوباره د هیواقعا افتخار.  نیدار اریاخت -

 .به طرف مامان رفتم » با اجازه «زبونم و گرفتم و با گفتن  يجلو یول» برو بابا پاچه خوار «بگم  خواستم

جون  نهیآخر شب تهم. فرشاد ، گذشت  زیتمسخر آم يها شخندی، خصوصا ن اشیسخت يشب با همه  اون

 :د و گفت بغلم کر یمیصم یلیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٦٣ 

 .کنم  میرابطه رو تحک نیآرزومه که ا -

 :لبخند گرم گفتم  هی با

 .جون  نهیمنم از خدامه تهم -

 .بابا شدم  نیبه فرشاد نگاه کنم ، سوار ماش نکهیکردم و بدون ا یهم خداحافظ یاصالن يآقا با

 هفتم فصل

 

 

 

! رفتن بذارم  رونیقرار واسه ب هی اریکه قبول کرده بود که من با کام شدیباورم نم. بهت به بابا نگاه کردم  با

 یبده که تنها راه حیداشت با آرامش برام توض یبابا سع. زبونم هم بند اومده بود  یانقدر شوکه شده بودم که حت

  .شدم  رهی، خ کردیبهم نگاه م یومن بهتزده به آرشام که با نگران! بود  نیکه واسش مونده ، هم

! بابا گفت که مجبور شده قبول کنه ... نه .... بابا رو جلب کنه ؟؟ نه  تیبرنده شد ؟؟ تونست رضا اریکام یعنی

شرکت بابا و با التماس  رفتیهر روز م. کرده بود  ونهیهممون رو د اریدو ماه کام یکی نیا... حق داشت خوب 

که  گفتیم لیبابا اوا. که عوض بشه  خوردیم قسمه که بابا بذاره که من باهاش ازدواج کنم و هردفع خواستیم

مدت کم کم دلش به رحم اومد و چند بار با  هیبعد از ! ... خودشه  يبه عهده  میخود انوشه است وتصم یزندگ

 !خودم و آرشام رو به رو شد  دیگوش بدم که هر دفعه ، با مخالفت شد اریکام يمن صحبت کرد که به حرفا

 میشاپ قرار بذار یکاف هی يرو که از بابا خواسته ، باهم تو اریبه من بگه درخواست کام نکهیهم که بدون ا حاال

 !، رو قبول کرده بود 

 دونستمیم. بود  شیتینارضا ي، نشون دهنده  شیشونیپ يرو ظیاما اخم غل!  گفتینم یچیساکت بود و ه آرشام

 !انگار از رو نرفته  یگرفته ، ول یشو حساباومده بود دم خونه ، آرشام حال اریهم که کام يچند بار هی

گفتم و دربرابر  ي، با اجازه ا رلبیتموم شد و من ز) بودم  دهیازشون نفهم یچیه بایکه تقر( حرفاش  بابا

نشستم و شروع  نیزم يباالخره بغضم شکست و پشت در ، رو. نگرانهرسه شون ، به اتاقم پناه بردم  يچشما

 یلج و سع يدنده  ياالن افتاده رو کهمطمئن بودم .  دمیترسیم اریواقعا از کام گهید... کردن  هیکردم به گر

و  نمیماش چیسوئ. لباسم و عوض کردم .  ادیکه انقدر خودشو خوب نشون بده تا دل مامان بابا به رحم ب کنهیم

 يزدم و به طرف خونه  رونیاز همه ، از خونه ب یو بعد از خدافظ نییقرمز ، رفتم پا يبرداشتم و با همون چشما
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که مامان به  يا یمهمون ادیناخوداگاه ... که از ماه عسل برگشته بودن  شدیم یماه کی.مهشاد ، به راه افتادم 

 .مناسبت برگشتنشون گرفته بود ، افتادم

خالف پسر بر نیا...  دمیرو د نیمن دوباره رام نکهیجالب تر از همه ا! هم دعوت بودن  یاصالن يآقا ي خانواده

 ... نبود  هیداشت و نگاهاش مثل بق یخوب تیظاهرش شخص

 !دور و برم بپلکه  ادیچون اکثر مواقع کنار آرشام بودم ، جرئت نداشت ز یول دمیرو د اریبازم کام یمهمون يتو

بندازه و اکثر مواقع منم  کهیتا بهم ت کردیاستفاده م یاز هرفرصت) دانشگاه  يتو یحت(  شهیمثل هم فرشاد

حس ،  نیمطمئن بودم که ا ی؟؟؟ ول ادیبشر بدم م نیاز ا ـنقدریاوردم که چرا ا یسر در نم.  دادمیجوابشو م

 !!!دوطرفه است 

بار  کی يهفته ا بایتر شده بود و تقر یمیصم یلیخ یاصالن يما با خانواده  يخانواده  يرابطه  یاز مهمون بعد

دوبار من تونستم از  یکی!  شدیم يگریبعد ، نوبت د يو هفته  کردیرو دعوت م یکیها ، اون از خانواده  یکی، 

که  شدمیمامان کارساز بود و مجبور م يها دی، تهد يبعد يدفعه ها یکنم ول ی، شونه خال ایمهمون نیرفتن به ا

 !برم 

 ...جور شده بودم  یلیجون خ نهیبود که با تهم نیا ایمهمون نیا یخوب تنها

حوصله  یخونشون و ب اطیرو بردم داخل ح نیماش. زنگ زدم و مهشاد در رو باز کرد . مهشاد  يبه خونه  دمیرس

ام ،  افهیق دنیبا د یو به طرفم اومد ول دیپر رونیاز خونه اش ب جانیشور و ه یمهشاد با کل... پارکش کردم 

 .داد  یفروکش کرد و جاش رو به نگران جانشیه

و گذاشت  گفتینم یچیمهشاد هم ه! رو از سر گرفتم  هیبغلش کردم و گر یحرف چی، بدون ه دیکه رس بهم

مبل نشوند و رفت تا برام  يام بند اومد ، منو برد داخل و رو هیکه گر قهیبعد از چند دق. کنم  هیگر یحساب

 :شده بود ، گفتم  دارخش  هیکه بخاطر گر ییمقنعه امو از سرم دراوردم و با صدا.  ارهیشربت ب

 کجاست ؟؟ ایارش -

 . دهیاتاق گرفته خواب يباال تو -

 مزاحم که نشدم ؟؟ -

 . یچرا اتفاقا کامال مزاحم -

 .خنده ام گرفت . کامال شوخ بود  لحنش

 .اختالط کنم  میاومدم با آبج!  یمهمون ومدمین... بابا  نیبش ایب -
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 :هم توش گذاشته بود ،گرفت جلوم و گفت  ینیریبشقاب ش هیشربت رو که  ینیس هی مهشاد

کنم که  تتیذره تقو هی دیبا!  کردمی، مطمئنم بعدش غش م کردمیم هیتو بودم و اونقدر گر يمن اگه جا -

 خواهر من و دراورده ؟ ياشکا یچ یقشنگ و کامل واسم بگ یبتون

رو  وهیمهشاد هم ظرف م. قلوپ ازش رو خوردم  هیکردم و  کیشربت آلبالو رو به لبم نزد وانیزدم و ل يلبخند

 :دستمو گرفت و گفت . جلوم گذاشت و کنارم نشست 

 شده انوش ؟ یچ -

و رفت و آمداش رو  اریکام يخواستگار ي هیمهشاد قض. کردم  فیرو براش تعر یهمه چ رلبیو ز آروم

بلند شه که بهش زنگ بزنه که  شد و خواس یعصبان یکه بابا کوتاه اومده ، حساب دیفهم یوقت.  دونستیم

 :جلوشو گرفتم و گفتم 

من . کنه  یعزمشو جزم کرده که بابا رو راض. کرده  تشیاذ یلیماه خ 2 نیا اریکام.  ادیبابا حق داره کوتاه ب -

 !واقعا درمونده شدم ... تا االن اون برنده شده ...  ترسمیببره ، م شیکه بتونه خواسته اش رو پ يواقعا از روز

 .بغلم کرد و سرمو گذاشت رو شونه اش مهشاد

 : گفت

مجبور  ي؟ مطمئن باش بابا انقدر دوستت داره که تو رو به کار یکه تو درمونده باش میدلم مگه ما مرد زیعز -

 شده ؟ یراض يآرشام چجور.... روش حساسه  نقدریاونم ازدواج که ا. نکنه 

 . زنهیحرف بابا حرف نم يکه رو یدونیم یول. تره  یآرشام از منم ناراض -

 !ام بدبخت شه  کهیکوچ یآبج ذارمیکه بتونم ، نم ییمنم تا اونجا.  میما همه پشتت... نگران نباش  -

 :لب گفتم  ریز... به وجود اومد  یته دلم آرامش...  دمیخند

 ...خدا بخواد  یهرچ -

 

شد و با حرفاش و  داریساعت بعد از اومدنم ب کیکه (  ایاونجا موندم و از مهشاد و ارش گهیدوساعت د یکی

 . خونه شدم  یکردم و راه یخداحافظ) ما رو خندوند  یاداهاش ، حساب

،  کردمیم یرانندگ اطیبا احت یمنم که از بعد تصادفم با فرشاد حساب. زنگ خورد  میخونه بودم که گوش کینزد

 !سارا بود . و جواب دادم  میزدم کنار و گوش

 ...وس خانومِ فردا سـالم عر -
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 !ازدواج کنم  اریاگه با کام دمیمن به گور خودم خند...  شونهیسارا حرف نزن که اعصابم پر... سالم  -

 چرا توپت پره ؟؟... خب بابا  -

 ...شد  یبابام راض -

 ..کنه تا  یتونست باباتو راض اریواقعا کام یعنیشد ؟؟  ی؟؟؟؟؟؟ راض یچـ -

 :کردم و گفتم  کیاز گوشم دور کرده بودم ، رو دوباره به گوشم نزد غشیرو که به خاطر ج یگوش

 !!بذار من اول روضه ام رو بخونم بعد تو جفتک بنداز وسط حرفام  -

 ! دییخب بفرما!!!  تیترب یب -

 .  میحرف بزن گهیدنبالم تا مثال با همد ادیب يچند بار هیقرار شده  -

تونستم حرفم و  يدیبا حرفاش اعصابمو خورد کنه و بگه د یهردفعه ه وادخیم. انگار تلفن رو ازش گرفتن  حاال

 ببرم ؟؟ شیپ

 :خنده  ریزد ز سارا

 !!حرصت گرفته  یحساب شهیمعلوم م!  یزنیحرف م ضمیچه با غ -

 !اش کنم  کهیت کهیحرصم گرفته ؟ دوست دارم برم با دندونام ت -

رو  اریکن کام یسع یتونیکه م ییپس تا اونجا. توئه  تی، رضا اش هیفعال که بابات تک... باشه باباآروم باش  -

 . یچشماشون خراب کن يجلو

همه رو بزنه ،  يبتونه را نکهیاز ا نیواسه هم! خبر دارن  اشیهمه از گند کار.  ستیکار ن نیبه ا يازیاصال ن -

 ! کنهیچون بعدش بدبختم م.  ترسمیم

 :کردم بحث رو عوض کنم  یو سع دمیکش یآه

 از مارال چه خبر ؟؟...  الیخیرو ب نایا -

 .کالساش شروع شده .  دیاونم خوبه ، چند بارم حالت رو پرس -

 ...خوشگل شده بود  شیچقدر شب عروس. براش تنگ شده  يدلم بدجور -

 :توجه به حرف من گفت  یو ب دیخند سارا

کنه و عروس  تیپسر عموت بتونه راض نیتو هم اگه ا... انوشه ، قُل من که عروس شد و رفت آلمان  گمیم -

 ...تا آخر عمرم ور دل ننه بابام بمونم  دیبا!رو ندارم که تورش کنم  یشکیکنم که ه کاری، اونوقت من چ یش
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حاضرم زن رفتگر محله امون !بشم  اریهنوز اونقدر خر نشدم که زن کام...  اهتیسارا با اون سق س يریبم -

 !!ندم پسر عموم پا  نیبه ا یبشم ول

 :و گفت  دیغش غش خند سارا

 !خوشگله  یلیپسرعموت خ یلی؟؟ خدا وک ادیانوش دلت م يوا -

 !به تو  بخشمشیم ایب... خوش به حال ننه اش  -

 دیما شا! کن  ی، منو بهش معرف شیخوایحاال که تو نم گمیبه من ؟ م شیبخشیم يمگه آبنباتته که دار -

 ! کنمیخودم آدمش م...  شکونمیاگرم دست از پا خطا کنه ، قلم پاشو م.  میایبا هم کنار ب میبتون

 ! شدیباورم م شناختمشیکه اگه نم زدیحرف م يانقدر جد. سارا خنده ام گرفت  يحرفا از

 ...، به طرف خونه به راه افتادم  یباهاش صحبت کردم و بعد از خدافظ گهید کمی

 

*** 

و در  گفتینم يزیهم چ اریکام. شده بودم  رهیخ زی، به م یحرف چینشسته بودم و بدون ه اریکام يرو روبه

 ی، نفسمو با صدا فوت کردم و ب زنهینم یحرف دمیگذشت و د قهیچند دق یوقت. شده بود  رهیسکوت بهم خ

 :حوصله گفتم

بهم ؟؟ من وقت  یش رهیجلوم و خ ینیبش يایبود که ب نی، واسه ا یبا من صحبت کن یاصرار داشت نهمهیا -

 ؟...پاشم برم  يندار یاگه حرف... ندارم 

 تو هنوزم نظرت درمورد من عوض نشده ؟؟ -

 :تامل گفتم  يبدون لحظه ا ی، جا خوردم ول دیمقدمه پرس یکه ب یسوال از

 !مطمئن باش  نویا.  شهیعوض نم چوقتینظر من ه -

حرفم  ي، پا شمیعوض م گمیم یپس وقت. ببرم  شیحرفمو پ نمتویمن تااالن بهت ثابت کردم که م یول -

 ... مونمیم

 :گفت  یوقت.  دادمیگوش م شیتکرار يحوصله به حرفا یو من ب زدیحرف م نطوریهم اریکام

 ...نکن و بهم فکر کن  يپس با خودت لجباز يکه تو هنوزم دوستم دار دونمیم -

شدم تو چشماش که  رهیو خ زیم يبلند شدم و دستامو گذاشتم رو یصندل ياز رو. تحملم و از دست دادم  گهید

 : ، گفتم  دیلرزیم تیکه از عصبان ییاز حرکت من جا خورده بود و باصدا
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و  خورهیبهم م دنتیحالم از د... من ازت متنفرم ...  گمیم یچ نیآقا پسر ، خوب گوشات و وا کن بب نیبب -

... بخوام راجع بهت فکر کنم  یکه حت يارزش ندار يتو اونقدر...  بهم بخوره فتیکث يدستا ذارمینم چوقتیه

به خاطر  نجامیاآلنم که ا...  ادیخوشم ب تدرصد از هیکن که من  رونیافکار پوچ و احمقانه رو هم از سرت ب نیا

لحظه باهات هم کالم  هی یحت ستمیوگرنه حاضر ن. شر مزاحمتاتو کم کنم  خواستمیم نکهیاصرار باباست و ا

 ...» نـه « ...  شهیجوابم عوض نم. که تا آخر عمرم سر حرفم بمونم  خورمیقسم م. بشم 

 .شده بود ، تنها گذاشتم  رهیرو که با بهت بهم خ اریگفتم و کام یرو با تحکم خاص »نه«

 :چند قدم نرفته بودم که دوباره برگشتم و بهش گفتم  هنوز

 یلیفام يرابطه  الیخیب گهی، د یکن جادیخونواده ام مزاحمت ا يواسه اعضا گهیدبار  کیاگه ! درضمن  -

 ... کنمیم تیو ازت شکا شمیم

هنوز  اریکام دمینگاه کردم د زیآخر که به م يلحظه . اومدم  رونیشاپ ب یدندون نما زدم و از کاف يلبخند

 ! زدیپلک هم نم یهمونجور مبهوت نشسته بود و حت

هم از خجالتش در  یحمله کردم و حساب تشیبا حرفام به شخص دونستمیم. چشمام جمع شد  ياشک تو دوباره

فقط . دادم  یم یفکر کرده واسه خنده بهش جواب منف.  کردیم نیاونم با کاراش به شعورم توه یول. اومدم 

 !!! شهیم اهیکه روزگارم س ادیبرن یخداکنه درصدد تالف

*** 

مامان طبق معمول . باز کردم و وارد خونه شدم  دیدر رو با کل. خونه  دمین رسداغو یقرمز و اعصاب يچشما با

 یدر به طرف من برگشت و منتظر حرف ينشسته بود و حاال با صدا ونیتلوز يآرشامم جلو. آشپزخونه بود  يتو

اتاقم برم کردم و خواستم به  یلب سالم ریحرف زدن نداشتم ، فقط ز يمنم که اصال حوصله . از جانب من بود 

 :درگاه آشپزخونه ظاهر شد  يکه مامان تو

-  شد ؟؟ یچ... خوب ! ؟؟ یچه زود برگشت... سالم مامان جان ... ا 

 مهیلبخند نصفه و ن هیسالم کردم و با ! بگذره ، سواالش شروع شد  دنمیاز رس قهیدق 2نذاشت ! ما رو باش  مادر

 :گفتم 

 . کنمیم فیبعدا تعر. مامان  ستیاالن حالم خوب ن -

 .به طرف اتاقم رفتم  و

 .نزنه و خودش دنبال من راه افتاد یبگه که آرشام بهش اشاره کرد که حرف يزیخواست چ مامان
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که آرشام در زد و وارد اتاقم شد  کردمیداشتم موهام و شونه م. اتاقم شدم و با حرص لباسام و عوض کردم  وارد

 .کنم  يریاشکام جلوگ زشیاز ر ينجوریتا ا زدمیف مبا خودم حر یرلبیز... 

البته . منم نتونستم تحمل کنم و صدام بلند شد . شد  رهیتختم نشست و در سکوت ، به حرکاتم خ يلبه  آرشام

 !که فقط آرشام بشنوه  يتا اون حد

دادم ؟؟  یواب منفمن واسه خنده به تو ج! نفهم  يآخه پسره !  يهنوزم دوستم دار دونمی، م گهیبه من م -

اومده به من  یرگیدلش خواسته کرده حاال با خ ی؟ هرغلط روندهیکردن تو رو از خودش م حیبابام واسه تفر

که مثل خودش گرگ  رهیبگ دهیندآفتاب مهتاب  يدختر ساده  هیخودش خواسته  الیبه خ! دوستت دارم  گهیم

 ! ستمیاحمقم ن! ...  ستمی، ساده هم ن ستمیمن اگه مثل خودش ن دونهینم! نباشه 

 »:ادامه دادم .  دادیآرشام هم با اخم به حرفام گوش م.  رفتمیآرشام رژه م يو جلو گفتمیرو تند تند م نایا «

خورد کردم و گفتم ، دوست ندارم  تشویحقش بود که شخص. اصال حقش بود که اون حرفا رو بهش زدم  -

 هیداشت ، دو ماه  تیاگه شخص... بهش فکر کنم  ینداره حت اقتیحقش بود که گفتم ل... دستش بهم بخوره 

 ...بهش گفتم حقش بود  یهرچ... کردینم یخونواده رو با رفت و آمداش عاص

 :گفتم  هیو با گر ستادمیآرشام ا يدفعه جلو هی

 حق داشتم اونا رو بهش بگم مگه نه ؟؟؟ -

رشام دستاش و از هم دور کرد و من به آغوش که آ... کارام دست خودم نبود ... کرده بودم  دایپ یعصب کیت

 ...شد  يباالخره اشکام جار... بود ، پناه بردم  شیآت يمثل آب رو

 !داشت با حرفاش آرومم کنه و باالخره موفق شد  یموهام و نوازش کرد و سع آرشام

داشتم  اجیاحت ییبه تنها یلیواقعا ممنونش بودم ، چون اون لحظه خ... بهتر شد ، تنهام گذاشت  یحالم کم یوقت

 !؟ کنهیم یحرفام و تالف يچجور اریفکر کردم که کام نیو به ا دمیتختم دراز کش يرو. 

 

 

 

*** 

 نکهیا الیهفته ، با خ کیزنگ نزد و من ،  گهیخوشبختانه زن عمو د. گذشت  اریهفته از مالقات من و کام کی

 . دمیتموم شده ، راحت خواب هیقض نیا گهید
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 .اش ، چشمام باز شد  برهیو نیخوابم انقدر سبک بود که با اول. شدم  داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

صورتم و . رفتم یی، به طرف دستشو شدیبسته نم!  یدر پ یپ يها ازهیدهنم بخاطر خم کهیشدم و در حال بلند

 . نییشستم و رفتم پا

 :گفتم  يلحن شاد و پرانرژ هیبا . حانه بود آشپزخونه در حال خوردن صب يبابا و آرشام ، تو مامان

 ! ــریصبح بخ.  زمیعز يسالم به خانواده  -

 موییچا کهیدقت نکردم و در حال ادیز! جواب داد  یبیجور عج هیبابا  یو مامان با لبخند جوابم و دادن ول آرشام

 :گفتم  کردمیم نیریکه مامان جلوم گذاشت ، ش

 .دانشگاه رفتن رو ندارم  يامروز اصال حوصله ... که چقدر گشنمه  يوا -

 :و گفت  دیخند آرشام

 بس نبود ؟؟ يسه روز استراحت کرد! تازه شنبه است  -

 !!کالس دارم که دوست دارم سر به تنش نباشه  قهیاستاد بداخالق عت هیآخه امروز با  -

 :گفت مامان  یو بهم چشمک زد ول دیمنظورم و فهم آرشام

،  يریکامل هم بگ يامتحانات نمره  يمامان جان مواظب باش که رفتارت با استادات خوب باشه که اگه تو -

 ...بندازتت  تونهیاون استاده م

 :و گفتم  دمیکش یآه

 ...ترم بندازه  نیکه منو ا ستین دیاستاده بع نیاز ا یول! خوبه  شهیآخه مامان جان من که رفتارم هم -

 :بحث رو عوض کرد و رو به بابا گفت  ییمان به طرز معجزه آسادفعه ما هی

 نشد ؟؟ يخبر اریاز کام گهید یراست -

 :پنهان کنه ، گفت  شویداشت ناراحت یکه سع یبا لحن بابا

 ...داداش بهم زنگ زد  شبید -

 ! رنیرو پس بگ شونیفکر کردم که زنگ زدن تا خواستگار یالیبا خوش خ. شد  زیت گوشام

 :ادامه داد  بابا

هفته است ، خواب و خوراك نداره و از اتاقش  هیبه پسر ما گفته که  یکرد که دخترتون چ دادیداد و ب یکل -

 ؟ ادینم رونیب

 ...شدم  رهی، خ فتهینگاهش به من ن کردیم یبه بابا که سع ینگران با
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 :و گفت  دیعمرم برادر بزرگترم سرم داد کش يبار تو نیاول يبرا -

 »...  برهیم نیت داره پسرم و از بدختر «

آخرش ... گفت که گفتن نداره  ییزایداره ، چ لیدل شیهم که بهش گفتم خوب انوشه واسه جواب منف یوقت -

 !بهش دادم  یقول هیبتونم آرومش کنم  نکهیا يبرا

 :گفت  یبا نگران آرشام

 بابا ؟ نیداد یچه قول -

 : دمیلقمه ام رو قورت بدم پرس کردمیم یسع کهیکردم و درحال یبه بابا نگاه.  کردمیسکته م داشتم

 ؟ نیداد یآره بابا چه قول -

 :دهنم گذاشتم ، گفت  يکرد و همزمان که من لقمه ام رو تو ریکنم لحن آرومم بابا رو ش فکر

 ...! ادهینظر کنه ز دیتجد مشیانوشه تو تصم نکهیبهش گفتم امکان ا -

 !شروع کردم به سرفه کردن ...  شمیلحظه احساس کردم دارم خفه م هی... تو گلوم  دیپر لقمه

حلقم  يقلوپ ازش و تو هیکرد  یو سع ختیآب واسم ر وانیل هیمامان ... و اومد زد پشتم  دیاز جاش پر آرشام

 .شده بود سیو حاال صورتم از اشک خ ومدیسرفه ام بند نم.  زهیبر

 يجلو کردیم یسع کهیو درحال یمامان با نگران. ، حالم بهتر شد  کردمیتماما داشتم سرفه م قهیدق 1 نکهیاز ا بعد

 :، با بغض گفت  رهیاشک هاش و بگ زشیر

 ؟ يخوریمامان جان ؟؟ دختر چرا آروم غذا نم یخوب -

از  رلبیز...  اوردیبابا تاب نگاهامو ن.  کردمی، نگاه م نییفقط به بابا که سرش و انداخته بود پا. ندادم  جوابشو

 .مامان تشکر کرد و بلند شد 

 :کامل بلند نشده بود که صداش زدم  هنوز

 بابا ؟؟ -

گفتم  يدوباره با لحن التماس گونه ا... بگه راه افتاد به طرف در خونه  يزیچ نکهیبهم کرد و بدون ا ینگاه بابا

: 

 نداره ؟ یتیاهم چیدخترتون براتون ه ندهیآ یعنی -

 ...بابا رفته  دمیکه با به هم خوردن در تازه فهم ياونقدر. ، شوکه ام کرد  دیکه از صورتش چک یاشک قطره
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هم  هیگر یحت گهید... نشون بدم  یواکنش چینتونستم ه. بلند شد و اومد کنارم نشست و بغلم کرد  مامان

 رو به اون رو شد ؟؟ نیپس چرا از ا ذارهیبابا گفته بود که انتخاب رو به عهده خودم م!  کردمینم

 :آروم گفت ) بابا شوکه شده  يکه معلوم بود اونم از حرفا(  آرشام

 امروز نرو دانشگاه -

 :گفتم  یلحن خشک با

 ! رمیم... چرا  -

 :شد  مونیبگه که پش يزیچ خواست

 ... رسونمتیخودم م. پس پاشو حاضر شو  -

*** 

 یشم که آرشام دستمو گرفت و با ناراحت ادهیتشکر کردم و خواستم پ یلب ریز. دانشگاه  دمیرس ریتاخ قهیدق 5 با

 :گفت 

 انوشه ؟؟ -

 ...و نگاش کردم  برگشتم

به ... هر جور شده .  نمیپرپر شدنت رو بب نمیو بش ذارمیدست نم يمطمئن باش دست رو... نباش  ينجوریا -

 ...شده  یحت....  کنمینظر بابا رو عوض م یمتیهرق

 :داد و گفت  یفیدستمو فشار خف... رو ادامه نداد  حرفش

 !!هـــا  کنهیم ختیاستادت توب... شده  رتید زمیبرو عز -

 .شدم و به طرف کالسم به راه افتادم ادهیپ نیکردم و ازماش یخدافظ. زدم  یزور لبخند کمرنگ به

سالم کردنم ، نگاهش بهم افتاده  يصدافرشاد که با . فرشاد ، در رو باز کردم »  دییبفرما« يزدم و با صدا در

تکون داد و به تنها  يسر... زارم ، خشکش زد و دهنش بسته شد  ي افهیق دنیبگه که با د يزیبود ، خواست چ

 :کالس اشاره کرد و گفت  یخال یصندل

 . یوانیخانوم ک دییبفرما -

.  دمیفهم ینم یچیاز درس ه. رفتم و روش نشستم  یکردم و بعد از بستن در کالس به طرف صندل تشکر

 ...دانشجوها ، برام مهم نبود  ي هیمتعجب فرشاد و بق ينگاه ها یحت
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فرشاد باعث  يو جمع کرد و به طرفم اومد اما صدا لشیبا عجله وسا.  دمیکه تموم شد ، تازه سارا رو د کالس

 :شد که نظرش به طرف اون جلب بشه 

 ... یوانیخانم ک -

 :انداختم  ینگاه بهش

 بله استاد ؟ -

 ! دیاریب فیلطفا چند لحظه تشر -

 زشی، پشت م یصندل ي؟؟ باالجبار از جام بلند شدم و به طرفش که رو خوادیاز جونم م یچ گهید نیخدا ا يوا

 :نگام کرد و آروم گفت  یسارا با نگران. نشسته بود ، رفتم 

 . مونمیمنتظرت م رونیب -

 میرفت ، فقط من و استاد محترم مونده بود رونیسارا که از کالس ب.  دمستایفرشاد ا يدادم و روبه رو سرتکون

. 

 : دی، پرس زدیچشماش موج م يتو ینگران کهیدرحال فرشاد

 اومده ؟ خانواده حالشون خوبه ؟ شیپ یمشکل -

 :لحن خشک جواب دادم  هیبا ! موضع داده  رییچه زود تغ... نگران من بود ؟؟ هه  نیا

 !! رینخ -

 :برگشت  شی، دوباره به موضع قبل ومدهیکه معلوم بود از لحنم خوشش ن فرشاد

موجه  يعذر چیه يبعد ياز دفعه  یول.  دیکالس حضور داشته باش يامروز استثنا قائل شدم و اجازه دادم تو -

 ... ستین

 اوردم ؟؟؟ لیدل رمیتاخ يمگه من برا -

 ...  دمی، جوابشم نم ستیفکر کرده اگه حالم خوش ن! خورد  جا

 !رفت  رونیبگه از کالس ب يزیچ نکهیا بدون

، لبخند  ارمیتونسته بودم حرصشو در ب نکهیاز ا ینداشتم ول دنیاصال حالم خوش نبود و حوصله خند نکهیا با

 !لبام نشست  يرو يمحو

 : دیاومد سمتم و با تعجب پرس. کالس يتو دیپر سارا

 ؟ ی؟؟ باز پاچه اشو گاز گرفت رونیاز کالس اومد ب افهیچرا استاد با اون ق -
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 :جواب دادن به سوال سارا ، گفتم  يزدم و به جا يپوزخند

 !!ازدواج کنم  اریقراره با کام... شد سارا  یبابام راض -

نتونست  یافتاده باشه ، چند بار دهنش رو باز و بسته کرد ول رونیکه از آب ب يا یمثل ماه... خشکش زد  سارا

 .بگه و دهنش رو بست  يزیچ

 ! رسهیبه دستت م میکارت دعوت عروس يبه زود -

با  خواستمینم. نکردم  هیمن گر یول. شد  يجلو اومد و سرم رو بغل کرد و اشکاش جار یحرف چیه یب سارا

 !! امیها ، شکست خورده به نظر ب نیا يهمه 

شده بودن که ما دوتا رو  جیچرا همه با هم بس پس! خبر داشتن  اریمن به کام قیعالم و آدم از نفرت عم ي همه

 به هم برسونن ؟؟

جز انتقام  يزیاصرارش چ لیپس دل... پس . زدم ، ازم متنفر شده  اریکه به کام ییدونستم با اون حرفا یم

 شهیمطمئنم حاضر نم یحت...  دهیکه باهاش ازدواج کنم ، بعدش ذره ذره زجرم م کنهیمن و مجبور م!  ستین

 ...طالقم بده 

دو ، سه ساعت  نیرو باهام بکنه ؟ درعرض هم نکاریحاضر شد ا يچجور!  کنمیاز همه ، از بابا تعجب م شتریب

کنه ، عوض  لینظرش رو بهم تحم کردینم یسع چوقتیباهام مهربون بود و ه شهیکه هم یینظرم نسبت به بابا

 ! شهینم صافدلم با ، بابا  ازدواج کنم ، تا آخر عمرم اریمطمئنم اگه با کام! شد 

 یبده ول میدلدار خواستیم. شد  رهیروحم خ یاشکاش و پاك کرد و به صورت ب. من و از خودش جدا کرد  سارا

که بخواد بهم بگه  دیرسیبه ذهنش م يزیداشتم ، نه اون چ يبه دلدار يازیاون لحظه نه من ن يتو.  تونستینم

! 

 .ومدم باالخره به حرف ا قهیاز چند دق بعد

 !رو بمونم  يکالس بعد تونمینم... خونه  رمیمن م -

رو که به زبون  یتک تک کلمات. راحت باشه  التیبابت کالس هم خ.  یکنیکه م هیکار نیبهتر. آره برو  -

 . کنمیم ادداشتیرو  ارهیم

 .زدم  رونی، از دانشگاه ب یزدم و بعد از خداحافظ یجون یب لبخند

زودتر به مقصدشون برسن و  یداشتن هرچ یبود که سع ییرو پر از آدم ها ادهیپ. ها شلوغ شده بود  ابونیخ

 يتو دیداره که شا یتیکارات بروفق مراده ، چه اهم يهمه  یتا وقت. براشون نداشت  یتیاهم چیاطرافشون ، ه
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رو  ییو گدا یبه کارتون خواب و فقر ، ینفر از زور گرسنگ هی،  یشیاز کنارش رد م الیخیکه ب ياون کوچه ا

، نتونه تا شب تمومشون کنه ، پدرش  فروشهیگل م ابونایخ يکه تو یداره که اگه دخترک یتیآورده ؟ چه اهم

تا بتونه  دهیتن م ی، از زور فقر به خود فروش يا وهیداره که مادر ب یتی؟ چه اهم رهیگیاون و به باد کتک م

 رو جور کنه ؟ شینسرطا يپسر ده ساله  يداروها

روال  يرو تیزندگ...  شنیپر قو بزرگ م يتو... بچه هات سالمن ...  یتو سالم یدارن ؟ تا وقت یتیچه اهم نایا

 ... ریفق ي هی، نه همسا یهست ، نه کودك سرطان یینه خدا گهی، د هیفراتر از عاد يزیچ هی

خدا  ادیم ادمونی؟ تازه  میشی؟ تازه متوجه دور و برمون م میافت یخدا م ادی،  میخوریمشکل برم هیما تا به  چرا

 تا مشکلمون حل بشه ؟؟ چـرا ؟؟؟ يو التماس و زار ازیو نذر و راز و ن میخدا کن

 ... !!!از نو  يهم که حل شد ، روز از نو و روز یوقت تازه

صورتم از .  شمیو رد م زنمیتنه مکه متوجه نشدم دارم به مردم  کردمیفکر م زایچ نیحالم خراب بود و به ا انقدر

. انداختن  یبهم م يا کهیت هیهاشون هم  یو بعض شدنیمردم با تعجب از کنارم رد م... شده بود  سیاشک خ

 »خانوم حالتون خوبه ؟ « :  دیخدا نپرس ي، محض رضا چکدومیه یول

 !  رمیدارم کجا م دونستمینم. نداشتم  یتوجه چیاطرافم ه به

مانتوم از پشت  نیدفعه آست هیرد شم و برم اونطرف که  ابونیاز خ خواستمیم... تر شده بودن  ها خلوت ابونیخ

 .شد  دهیسرم کش

شوکه شده بود ،  یام ، حساب یصورت اشک دنیاونم انگار با د!! جا خوردم  یفرشاد ، حساب دنیو با د برگشتم

 !رو ول نکرده بود  نمیچون هنوز آست

رو ول کرد و انگار که  نمیکه به طرف صورتم رفت تا اشکام و پاك کنم ، اونم به خودش اومد و آست دستم

 : دیاومده باشه پرس ادشی يزیچ

 ؟ يدادیجواب نم زدمیصدات م یچرا هرچ -

 : نییو انداختم پا سرم

 . دیببخش... حواسم نبود  -

رو با اتاق خوابت اشتباه گرفته  نجایا!  ابونهیار که وسط خانگار نه انگ.  ستیبله ؛ کامال معلوم بود که حواست ن -

 ؟ يکردیم هیگر یداشت الیخیکه ب يبود

 :با حرص گفتم ...! روش  رفتیبا حرفاش جفت پا م نمیآروم بود ، ا یلیخ اعصابم
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؟؟ مگه کالس  نیکنیچکار م نجایاصال شما ا... ؟؟ اصال  نیبه کار من دار کاریمال شماست ؟ چ ابونایخ -

 ؟ نیندار

و با اخم و دست  اوردیخودش ن ياونم به رو. گفتم که بهش بفهمونم زود پسر خاله نشه  يجور هیرو » شما  «

 :گفت  نهیبه س

ازم خواست که چون خودش  تونیبرادر گرام ایثان. هم بعد از ظهر  یکیکالس صبح دارم و  هیاوال من امروز  -

سراغتون و از دوستتون  یو سر راهم ، برسونمتون خونه که وقت نیرو بر تونیس دوم، نذارم کال ادیب تونستینم

 !!!کردم  داتونیپ عسر و وض نیمنم اومدم دنبالتون که با ا.  دیگرفتم ، گفت که رفت

 !با دستش بهم اشاره کرد  و

: بگه  خواستیگار مبود ان یخنده ام گرفت چون لحنش انقدر رسم. شدم  یخنده ام گرفته بود و هم عصبان هم

پسره  نیاز ا دونستیم نکهیبا وجود ا... شدم  یاز دست آرشام هم عصب!  ستیدر کار ن يپسر خاله ا...  رینخ

 !!، اون و فرستاده دنبال من  ادیخوشم نم

 :هم و گفتم  يتو دمیموضوع ، اخمام و کش نیا يآور ادی با

 ...به کمک ندارم  یاجیاحت. برم خونه  تونمیخودم م یممنون از لطفتون ول یلیخ -

 :گفت  تیتموم نشده بود که فرشاد با عصبان حرفام

که  یواسه من ، دوستم و قول... نه  ای یکن دایراهتو پ یتونیکه شما م ستیواسه من مهم ن! خانم محترم  نیبب -

 !!!!لطفـــا ... نکن و سوار شو  يپس انقدر با اعصاب من باز. بهش دادم مهمه 

داره  دمید یوقت.  دیکش نشیلباسم رو گرفت و من و به طرف ماش نیبعد هم آست. رو با تمسخر گفت » لطفا  «

 .لب چند تا فحش نثارش کردم  ریدنبالش راه افتادم و ز تی، با عصبان شهیم يزیآبرو ر

نشست و منتظر شد تا منم سوار  نیماش يمجبورم کرد که به حرفش گوش بدم ، تو نکهی، خوشحال از ا فرشاد

 .شدم  رهیخ رونی، در عقب رو باز کردم و نشستم و با پوزخند به ب ارمیحرصشو در ب نکهیمنم واسه ا. شم 

 !!خانم  ستمیشما ن يمن راننده  -

 :بهش نگاه کردم  انهیبرگشتم و موذ. شد  طونیچشمام ش. ام گرفت  خنده

 ؟ نیذاریم یکار رو چ نی؟ شما اسم ا نیتاده تا من رو برسونآرشام شما رو فرس نیگفت ادیم ادمی -

 ...باز شد  شمین و
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 قهیچند دق يبرا. بزنم  نی، تخم فشردیهم م يدندوناش که محکم رو ياز صدا شدیفرشاد رو م تیعصبان زانیم

، از منِ  نیو ا دمیکنم ، با لذت خند یتونسته بودم فرشاد رو عصب نکهیو فراموش کردم و از ا امیناراحت يهمه 

 !بود  دیغد و مغرور بع

بلندتر « خواستم بگم .  دمیگفت که نشن يزیلب چ ریز. ، دنده رو عوض کرد و راه افتاد  ظیاخم غل هیبا  فرشاد

.  رونیشوت کنه ب نی، من و از ماش پایت هیو ممکنه فرشاد منفجر بشه و با  شهیم يرو ادهیز گهید دمیکه د» 

 .شدم  رهیخ رونیپس ساکت شدم و به ب. خفه ام کنه  خوادیود دلش ماالنش معلوم ب نیهم

 ؟؟ نیش ادهیپ نیخواینم -

 ... ستمیچشم و رو ن یباشم ، ب یهرچ. گرفتم ازش تشکر کنم  می؟ تصم میدیرس یک... وا .  دمیجام پر از

 . نیممنون که من و رسوند -

 :داد  لمیبعد همون پوزخند مسخره اشو تحو یول. با تعجب بهم نگاه کرد  اول

 !  نیازم تشکر کن ستیالزم ن -

همونجور که در !  ذارهیخودش نم یول. باهاش درست صحبت کنم  خواستمیخودت شاهد باش که م ایخدا

 :گفتم  کردمیرو باز م نیماش

 .از راننده ام تشکر کنم  شهیدر هر صورت ، من عادت دارم هم -

 !نشده بودم که گازشو گرفت و رفت  ادهیهنوز کامل پ...  نییپا دمیپر عیسر. شاد قرمز شد فر! به هدف  زدم

 .زدم و به طرف خونه رفتم  يشخندین

 

 

 هشتم فصل

 مامان نشسته بودم و منتظر بودم تا دهن باز کنه و بگه که چرا بابا قبول کرد ؟ يرو روبه

خودم هم  یکه براش سخته که بگه ول دونستمیم...  کردیم يو با انگشتاش باز نییسرش و انداخته بود پا مامان

چشمام نگاه  يباالخره سرش و اورد باال و تو. کمکش کنم که شروع کنه  تونستمیخراب بود و نم یلیحالم خ

 :کرد 

 يرو. عموت حکم پدرشو داره ! پدرت عاشق عموته ... عموت  یول! دوستت داره  یلیکه بابات خ یدونیم -

 ... دونهیاون م ونیدر حق ما کرده و پدرت خودش و مد یخوب یلیعموت خ!  زنهیحرفش حرف نم
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 :دستاش گرفت و با من من گفت  يزده ام رو تو خی يجلوتر اومد و دستا مامان

به  گهیحاال د.  رهیخوب اونم با خودش درگ... خوب ...  یکنم ول یکردم باباتو راض یسع یلیمن خ... من  -

.  يتو چند ساله که به کل عوض شد! انوشه جان .  رهیوصلت سر بگ نی، عموت اصرار داره که ا اریمکا يجا

 یاگه بازم سرسخت!  رنیل ازت دلگیفام يهمه ... مگر به زور  یکنیشرکت نم یخانوادگ يایمهمون يتو گهید

...  شهیخودشم که گفته عوض م!!!!  ستین ياونقدرام پسر بد اریکام.  کنهی، عموت با بابات قطع رابطه م یکن

 ...کن  یپس سع... پس 

 ...رفت  رونیبلند شد و از اتاق ب. شد  ي، خودشم اشکاش جار دیکه رس نجایا به

قرمز شده بود و مهشاد بغض کرده بود  تیآرشام چشماش از عصبان. بودن  ستادهیدر اتاق آرشام و مهشاد ا پشت

به زور ... شد  ياشکام جار... خل اتاق و مهشاد به طرفم اومد و بغلم کرد دا دنیرفت ، پر رونیتا مامان ب. 

 :گفتم  یفیضع يو با صدا مو مهشاد رو که به هق هق افتاده بود ، از خودم جدا کرد دمیخند

 !به سرنوشتش تن بده  دیباالخره آدم با...  نهیقسمت من ا دیشا... مهشاد  الیخیب -

 :به آرشام انداخت و گفت  ینگاه... پاك کرد  با پشت دست ، اشکاش و مهشاد

 !! کنهیو هم حرفشو عوض نم کشهیهم از تو خجالت م!  شهینم یبابا راض -

 : میدیکه آرشام زد ، جفتمون از جا پر يداد با

اگه بذارم دست اون  ستمیمرد ن...  ذارمیمن نم یول! جز دردسر برامون نداشتن  يزیکه چ لیفام نیلعنت به ا -

 ! نینیبیحاال م...  رهیوصلت سر بگ نیاگه بذارم ا رتمیغ یب! آشغال بهت برسه  اریکام

درِ خونه که با شدت به هم  يو چند لحظه بعد ، صدا رونیو از اتاق رفت ب وارید يمشت زد تو هیگفت و  نویا

 .شدن ، اومد  دهیکوب

، شروع  شدیو تا بابا وارد خونه م نجایا دومیمهشاد هرروز م. بود  ختهیبه هم ر یحساب مونیچند روز زندگ نیا

دنبال مهشاد ، اون و  ومدیم ایآخرشب هم که ارش. پا داشت  هیبابا بازهم مرغش  یو التماس ول يبه زار کردیم

 . دیدیم یاشک يبا چشما

 :گفت  یبا ناراحت. تماس دست مهشاد به خودم اومدم  با

 ذارمیبه بابا گفت نم شبیو د زدیچند روز که اصال با بابا حرف نم نیا. کرد  دادیداد و ب یلیآرشام خ شبید -

 رتشیغ شیداداشم آت چارهیب... بار روش دست بلند کرد  نیاول يبابا هم برا. ازدواج کنه  یانوشه با اون عوض

 ... نیدور من رو هم خط بکش دیبا ، نیگفت اگه انوشه رو به فالکت بنداز. شعله ور شده  يبدجور
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 نی؟ آخر هم دهیچه فا یول. کردن و غصه خوردن  هیچند روز کارم شده بود گر نیا. شد  ياشکام جار دوباره

 ! زایچ نینشون کردن و ا يبرا انیعمو ب يهفته قرار بود خانواده 

 :و گفتم  دمیکش یآه

 .و تحمل کنم دمیجد یکنه و بتونم زندگ ادیفقط دعا کن خدا صبرم و ز. کرد شیکار شهینم گهید -

 .شونه ام  يبغلش کردم و سرش و گذاشتم رو... شد  سیدوباره چشماش خ مهشاد

 ...نداشتم برات  کمیکار کوچ هی يعرضه  یحت...  یکشیزجر م نمیبب تونمینم... انوشه به خدا شرمنده اتم  -

 :ادامه بده  نذاشتم

 نیتا منم بتونم با ا ينکن خواهر هیگر نقدریا. داره  یسرنوشت هی ی؟ باالخره هرکس یآبج هیحرفا چ نیا -

ترم رو  نیا خوامینم... پاشم حاضر بشم که چند روزه دانشگاه نرفتم  يحاالم اگه اجازه بد.  امیموضوع کنار ب

 ! فتمیب

شکسته شدن غرورم و  يصدا. رفت  رونیو بلند شد و از اتاق ب دیصورتم و بوس... اشکاشو پاك کرد  مهشاد

 ...هرچه بادا باد ... نکردم  یتوجه یول دمیشن

*** 

 

،  کردینگاه م لمینشسته بود و ف ونیتلوز يجلو یالیخیآرشام که با ب دنیو کوفته از دانشگاه برگشتم و با د خسته

 :و گفت  دیبه طرفم اومد و دماغم رو کش. باز شد  ششیمن ن دنیآرشام به طرفم برگشت و با د!! شاخ در اوردم 

 ...مغموم و ناراحت و  يدلمرده  يافسرده  ي کهیکوچ یبه به آبج -

 !درضمن سالم  ؟؟یآرشام چه خبرته ؟ چرا انقدر شنگول يواااا -

 !خوشحال باشم  دمی؟ با ومدهین یبه ما خوش... اعصابت  یب يماه خسته  يسالم به اون رو -

 :حوصله گفتم  یب

 .بخوابم  کمی رمیمن م! پس خوش به حالت  -

 :، گفت  دیخندیکه چشماش هم مثل لبهاش م آرشام

 ! دنیچه برسه به خواب...  یکنینم دایوقت سر خاروندن هم پ یحت گهیبرو خواهر گلم برو که تا چند روز د -
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کنار اومد ؟ البد کنار اومده که ...  هیقض نیاونم با ا... منظور آرشام آخر هفته بود ؟؟ اونم  یعنی.... گرفت  دلم

خودم زنده به گورت کنم که  يکه با دستا یاله!  اریخدا لعنتت کنه کام... رو به اون رو شده  نیحالش از ا

 . یکشیم شیبه آت يو دار میزندگ

 . دمیتخت دراز کش يلباسام و عوض کردم و رو. مامان هم سالم کردم و به اتاقم رفتم  به

 ...که خوابم برد  کردمیبه رفتار آرشام فکر م داشتم

*** 

اون  چوقتیه گهیو من د هیهفته بعدشم عقد و عروس 2! نامزد من  شهیم اریکام گهیفقط دو روز د... ز رو دو

 !!! شمیسابق نم يانوشه 

چند روزه که ...  رمیم رونیفقط واسه رفتن به دانشگاه از خونه ب. اتاق حبس کردم  يروزه که خودم و تو دو

خودش  يبه رو یکه افسرده شدم ول نهیبیم.... و بابا ... نهکیباهام صحبت م یو فقط تلفن ادینم شمیمهشاد پ

خوشحال  ایکه ناراحته  دیفهم شهیاش نم افهیق زا!! آرشام  یول...  رسهیناراحت به نظر م يمامان بدجور.  ارهینم

 !! 

.... نبود  يخبر چیه اریاز کام.  میداشتم بخوا یبا آرام بخش ، سع ایجانمازم بودم  يپا ایچند روز  نیکه ا منم

که  ییلحظه هم از حرف ها کی یحال حت نیبا ا!  کنهیمطمئن بودم االن فقط به انتقام گرفتن از من فکر م

 .نشدم  مونیبهش زدم ، پش

درس مسلط نبود  يمثل قبل ، رو گهیکه د شدیم يچند روز! شده بود  بیعج يادیوسط فقط رفتار فرشاد ز نیا

و  شدیمن زوم م افهیق يکالس رو ، رو شتریب نکهیتر ا بیعج... داره  یذهن يمشغله  هیکه  زدیاش داد م افهیق!

 ... شهیم شیزیچ هیکه فرشاد  بود دهیسارا هم فهم یحت. بهش نگاه کنم  یالیخیبا ب کردمیم یمنم سع

جام  به زور از...  میفقط هم من و مامان خونه بود. که تلفن خونه زنگ خورد  کردمیفکر م زایچ نیبه ا داشتم

، مامانش  کردمیداشتم به خودش فکر م!! شماره ، خنده ام گرفت  دنیبا د. بلند شدم و به طرف تلفن رفتم 

 :، تلفن رو جواب دادم  یتصنع یلحن شاد ول هیبا ! زنگ زد 

 .جون  نهیسـالم تهم -

 ... ستیمساعد ن ادیبودم حالت ز دهیانوشه جان ؟ شن یخوب. دلم  زیسالم عز -

 خوبن ؟؟ یاصالن ي؟ آقا نیشما خوب هست. آره بهترم . قربونتون برم  -

 دارن ؟ فیانوشه جان مامانت تشر....  میما هم همه خوب -
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 !!!جون  نهیتهم زدیامروز چه لفظ قلم حرف م... ام گرفت  خنده

سالم  یالناص يبه آقا...  دمیخوشحال شدم صداتون و شن!  کنمیصداشون م رمیاالن م... بله هستن  -

 خدافظ.  نیبرسون

 ...خدا حافظت ...  بوسمیماهتو م يرو...  زمیعز نطوریمنم هم -

 ...» جونِ نهیتهم« گفتم » ؟ هیک«  دیآشپزخونه و در جواب مامان که آروم پرس يرو بردم تو یگوش

 ...گرفتم  شیاومدم و دوباره راه اتاقم و درپ رونیاز آشپزخونه ب و

*** 

اشکام رو پاك کردم و سرم و انداختم  عیسر. که آرشام در زد و وارد اتاقم شد  کردمیو جمع مجانمازم ر داشتم

 ...چشمام نشه  یکه متوجه سرخ نییپا

 ...چونه ام و سرم و اورد باال  ریدستشو گذاشت ز. کرد و روبه روم نشست  یپوف آرشام

  شده ؟؟ سیخ میخوشگل آبج يشده که چشما یباز چ -

  

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

 

االن پاشم  يشده ؟ انتظار دار یچ یگیحاال تو م مهیشده ؟ پس فردا مراسم نامزد یچ یگیآرشام تازه م -

 برقصم ؟؟

 :با خنده گفت  آرشام

 .... دمیرو ند دنتیوقته رقص یلیاتفاقا خ!! اوه چه توپت پره  -

 !!!آرشــام  -

 ...بگم  خواستمیم یرفت چ ادمی نیبب! جانِ آرشام  -

 :بلند گفت  يفکر کرد بعد با صدا کمی

و بهت بگم که قراره فردا برات خواستگار  امیرو به عهده گرفتم که ب ریخط ي فهیوظ نیمن ا نیبب! آهـــان  -

 . ادیب

 !چهارتا شد  چشمام

 ؟؟؟ انیبابا قبول کرده ب... خواستگار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بابا  -
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 : دیخند طنتیبا ش آرشام

 ! خورهیو چند ساله اش با همکارش به هم م نیگرنه شراکت چندمجبوره قبول کنه و -

 !هلو  يشده بود اندازه  چشمام

 ...که داداش ندا ر  ایارش یول...  یول -

 : دمیپرس دیآرشام بود ، حرفم و قطع کردم و با ترد يلبا يکه رو يلبخند ژکوند دنید با

 ؟؟؟ یاصالن...  يآقا -

 :قهقهه زد  آرشام

 !!ساله ازدواج کرده  30که  یاصالن يآقا -

 ! دمیپرس يجد! مزه  یا آرشام لوس نشو ب -

 !گفتم  يمنم جد -

 !!آرشــ ــام  -

 !!انوشــه  -

 !! واریبه د کوبمیم نیمن سرمو از دست ا يوا

 !پاشو برو که حوصله ندارم ... پاشو ! هاتم مثل خودت مسخره ان  یشوخ -

 :، گفت  رفتیبه طرف در م کهیاز جاش بلند شد و درحال آرشام

 ! انیبگم که دارن واسه فرشاد م یباشه خودت نخواست -

 :بره دستشو گرفتم  رونیآرشام ب نکهیو قبل از ا دمیجام پر از

 ؟؟؟ انیب خوانیم ی؟؟؟؟ واسه ک یک -

 :و گفت  دی، دماغم رو کش بردیکه داشت از حال من لذت م آرشام

 !کنن  يتو رو واسه فرشاد خواستگار انیم -

 !برد  ماتم

 ...یکام... عمو ... بابا  یول -

 ! یلحظه به اون فکر کن هی یحت ستیالزم ن گهید ياگه به فرشاد جواب مثبت بد! رو نبر  یاسم اون عوض -

 :بچه گونه در رو بست و اومد دوباره نشست و گفت  یبا ذوق بعد
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. خانومش ظهر زنگ زده و با مامان صحبت کرده  نکهیمثل ا! به بابا گفته  ایچ یاصالن يآقا یدونیانوشه نم -

از  يواسه خواستگار میایفردا ب نیبه بابا زنگ زد و گفت اگه اجازه بد یاصالن يهم خود آقا شیچند ساعت پ

 یاصالن يآقا! جمعه با هم نامزد بشن  موشبابا هم با من من گفته راستش قراره انوشه و پسر ع! دختر گلتون 

 :برداشت گفت  هم نه گذاشت نه

.  میمهرش به دلم افتاده و هم من و هم خانومم عاشقش شد دمیدخترتو د یمن از وقت. هنوز که نامزد نشدن  -

 شمیشراکتم با تو مجبور م يتو رهیاگه سر نگ! مهمه  یلیمن خ يوصلت برا نیا. نداره  یخود فرشاد هم مخالفت

 ...نظر کنم  دیتجد

 :، گفتم  کردیم فیآرشام که داشت با آب و تاب تعر ياز حرفا شوکه

 به بابا گفته ؟؟ ينجوریهم -

 :خنده  ریزد ز آرشام

 !بوده  نیمنظورش ا میمستق ریغ یول... که نه  قیدق قیدق -

 !! دهیشراکتش با بابا رو وسط کش يپا یاصرار داره ؟ حت نقدریا یواسه چ یاصالن يآخه آقا -

 :انداخت شونه هاشو باال  آرشام

 ...واسه خودش داشته  یلیدل هیحتما  -

 ...آخه فرشاد ... من  یعنی...  یدونیخودت که م... من ... آرشام  یول -

 :با دستاش صورتم و قاب کرد و گفت . نذاشت ادامه بدم  آرشام

انوش ، ! مصرفم  یب يباشه صد شرف داره به اون پسر عمو یهرچ یول ادیکه از فرشاد خوشت نم دونمیم -

 یاحد و واحد اگه به ضررت بود ، حت يبه خدا.  شناسمشیساله که م نیمن چند.  ستین يفرشاد اصال پسر بد

 ! نهیکه مونده هم یباور کن تنها راه یول گفتمیرو بهت نم يخواستگار ي هیقض

 . ادیکه اون هم از من بدش م دونمیآخه من م...  یول -

 :خنده  ریزد ز آرشام

 !! ومدینم تیکه خواستگار ومدیگه ازت بدش ما -

 .بپرسم  يزیازش چ دمیخجالت کش یچشمام گرد شد ول دوباره

 :و گفت  دیخند طنتی، با ش دیامو د افهیکه ق آرشام

 ... يایبه نظر ن یآقا داماد دست و پا چلفت يخوب عروس خانم خودت و آماده کن که فردا جلو -
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 .و درش و بست  دیپر رونیکرد و از اتاق ب و به طرفش رفتم که فرار پاشدم

که فرشاد قبول کرده  بهیعج...  هیبیواقعا فردا روز عج!! گرفتم بخوابم  میتصم! کنم  هیگر ایبخندم  دونستمینم

 ...از آرامش زدم و به خواب رفتم  يفکر لبخند نیبا ا... بچزونمش  یفردا حساب خوادیدلم م...  میخواستگار ادیب

 

**** 

. متر از جام بپرم  2داخل و باعث شد که  دیدر اتاقم باز شد و مهشاد پر کدفعهیکه  بستمیموهام و م داشتم

 :قلبم گذاشتم و گفتم  يدستم و رو

 !بود سکته کنم  کیچه خبرته ؟ نزد ونهیمهشاد د -

 :، گفت  زدیکه خودش نفس نفس م مهشاد

 ! ادیانوش داره بارون م -

 ؟؟ یخوب که چ -

از  میمنم اومدم دنبال تو که بر.  کننیباغ رو حاضر م يتو قیدارن آالچ ایآرشام و ارش. احساس  یاه لوس ب -

 . میهوا استفاده کن نیا

 ؟؟ نهیشیم قیآالچ يتو رونیب رهیم یبارون يتو هوا یآخه کدوم آدم عاقل -

 :و گفت  دیخند مهشاد

 .دهن برامون بخونه  هی خوادیم ایبدو که ارش.  ریتو ما رو از عاقال فاکتور بگ -

 :ذوق گفتم  با

 ؟ خونهیآرشام هم م -

 ... گهید ایبدو ب.  خونمیم ادیگفت که اگه انوشه ب -

 . امیتو برو حاضر شو منم م. خوب  یلیخ -

 ... ایاومد -

 . لباسم و عوض کردم و شالم رو سرم کردم و از اتاق خارج شدم  عی، سر رونیکه رفت ب مهشاد

آشپزخونه مشغول حاضر کردن تدارکات به  يمامان هم طبق معمول تو. هنوز از سر کار برنگشته بود  بابا

 . بود »  يخواستگار« اصطالح 

 .و گفت که کاراش تموم شده  دی؟ اونم بالبخند صورتم و بوس خوادیکه کمک نم دمیپرس ازش
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 هی نیهم يبرا. استراحت کنه خوادیو م کنهیدرد م کمیو گفت که سرش  ومدیاصرار کردم ، باهام ن هرچقدر

 .رفتم  هیبق شیپ ییتنها

 :، بلند گفت  دیتا من و د ایارش

 !! ـزمیخواهر زن عز گانهیبه افتخار  -

 .منم با خنده کنار مهشاد نشستم ! دراوردن  يو آرشام هم شروع کردن به دست زدن و مسخره باز مهشاد

 :گفت دستش و با ذوق  يصورتم و گرفت تو مهشاد

 ؟؟؟ يشد ریجو گ يدیباز تو بارون د -

،  رفتمیبارون م ریهروقت ز یول اههیس اهیرنگشون س نکهیچشمام با ا. منظورش به رنگ چشمام بود .  دمیخند

 رونی، من و ب ومدیمهشاد هم هردفعه بارون م. خودم هم جالب بود  يبرا...  کردیم دایپ رییتغ يبه خاکستر

 داداشیجواب داد و ب يو تو بستمیم روکنم ، چشمام  تشیاذ نکهیمنم واسه ا! به چشمام  زدیو زل م کشوندیم

 ! دمیخندیچشمام و باز کنم ، فقط م گفتیکه م

 :لحن شاد گفت  هیبا  آرشام

 . ادیهوا هم ب نیبخونم که به ا یآهنگ هی خوامیم امیخوب ، به افتخار آبج -

 :گفت  ایبرداشت و رو به ارشو  تارشیو آرشام گ میدست زد یخوشحال با

 ! یکنیم یتو هم همراه... ها  ینیشینم کاریب ينجوریا -

 : دیخند ایارش

 ! میبذار يکه برادر زن هست ، هنرمون و به نما ییجا میکنیما جسارت نم -

 :و گفت  ایرو داد دست ارش تاریآرشام گ. خنده  ریز میزد ییتا سه

 !نبند یخال نقدرمیا!  خونمیمنم م...  یزنیپس تو م -

 :رو گرفت و گفت  تاریو گ دیخند ایارش

 بزنم ؟ یچ -

مهشاد گذاشتم و  يشونه  يپاهام و بغل کردم و سرم و رو. شروعع کرد  ایگفت و ارش گوششیتو يزیچ آرشام

 :قشنگ داداشم گوش دادم  يبه صدا

 تو يپر ز رو المیتو خ يشبا مستم ز بو -

 تو  يخود گذر کردم زکو الیاز خ خرامون
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 کم کم  شمیبارون زده نم نم دارم عاشق م بازم

 هردم  زیهر دم عز زیدستاتو تو دستام عز بزار

 

 کم کم  شمیبارون زده نم نم دارم عاشق م بازم

 هردم  زیهر دم عز زیدستاتو تو دستام عز بزار

 

 هر سو  ییجادو نگاه من تو ییمن تو گناه

 منم آهو  ادیص ییاز خواب من بانو تو مرا

 

  ارمیهر گز نبود  یزار و کس ییتنها شب

 از نگات ماهو  يتو بودم تو برد ادی خراب

 

 کم کم  شمیبارون زده نم نم دارم عاشق م بازم

 هردم  زیهر دم عز زیدستاتو تو دستام عز بزار

به  ایدست زدن مهشاد و ارش يبا صدا. آهنگش تموم شده  دمیآرشام شده بودم که نفهم يغرق صدا انقدر

 :گفت  يلحن جد هیخم شد و با  یآرشام رو به هرسه مون کم. براش دست زدم  اقیخودم اومدم و باشور و اشت

 .شمام  يمن متعلق به همه ... متشکرم ... متشکرم  -

و  میبراش دست زد یوشرو خوند و ما هم با سرخ» بارون بارن « و اونم با خنده آهنگ  دیرس ایبه ارش نوبت

 ... میکرد شیهمراه

 . میشب ، حاضر بش يداخل تا برا میو خنده که کال استرسم رو پروند ، رفت یشوخ یاز کل بعد

 یلیکه خ دمیپوش دیبلند سف نیآست رهنیپ هی رشمیکه ز یسارافون مشک هی... رو قبال انتخاب کرده بودم  لباسم

 . دیو شال سف یشلوار مشک هیبا  ومدیهم بهم م

ممکن بود بهش  یهرچند فرشاد اصال برام مهم نبود و حت...  امیچرا دوست داشتم خوشگل به نظر ب دونمینم

خودم از تصوراتم ! ...  امیخوب به نظر ب یاصالن يجون و آقا نهیدر نظر تهم خواستمیم یبدم ول یجواب منف
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رفت،چشم تو  یخودش و مامان م تركبه طرف اتاق مشرفتم و با بابا که داشت  رونیاز اتاق ب.خنده ام گرفت

 .چشم شدم

 يبرا یتالش چییاون هم ه... از دستش دلخور بودم  یلیخ... لب سالم کردم  ریز...  دمشیدیهفته م کیاز  بعد

 ...  کردینم میرفع دلخور

، خبر از اومدن مهمونا  فونیآ يبگه که صدا يزیخواست چ... زد  يجواب سالمم رو داد و به زور لبخند بابا

 : تکون داد و گفت  يبابا سر...  دادیم

 ...  نییپا میبر -

 . رفتم  نیی، سرتکون دادم و همراه بابا ، از پله پا دیینشونه تا به

دخترش  يبه خواستگار یاصالن يانگار اون هم خوشحال بود که پسر آقا... بود  دهیتدارك د یحساب مامان

 !هم هست  يحاال انگار چه تحفه ا!!! اومده 

 

 هیاز بق شتریو البته منو ب دیمن و مامان و مهشاد رو بوس ادیبا ذوق و شوق ز. جون وارد شد  نهیاز همه تهم اول

 :گوشم گفت  ریتو بغلش نگه داشت و آروم ز

 ! یآرزومه که تو عروسم بش -

 :انداختم و گفتم  ریسر به ز محجوبانه

 .جون  نهیتهم نیلطف دار -

 !!هـا  یمامان صدام بزن دیبا یاگه عروسم بش -

بغلش  يتو شتریب قهیاگه دو دق! جون بگه بابا هنوز نه به داره نه به باره  نهیتهم نیبه ا یکی! ام گرفت  خنده

سالم  یاصالن ياومدم و به آقا رونیبا متانت از بغلش ب نیواسه هم!!  کردیموندم ، اسم نوه هاشم انتخاب م یم

 . دیجوابم رو داد و حالم و پرس شهیکردم که گرم تر از هم

سرش و انداخت  دیخوشگل دستش گرفته بود و من رو که د یلیدسته گل خ هیخود فرشاد بود که  يبعد نفر

 :گفتم  مگرفتیگل رو ازش م کهیجوابشو دادم و در حال ریمنم سر به ز. لب سالم کردم  ریو ز نییپا

 ؟ نیدیچرا زحمت کش -

 ...قابل شما رو نداره  -
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من اومده بود ، باعث شد که  يکه اون به خواستگار هیقض نیانگار هم! خنده امون گرفته بود  مونییدوتا

 !! میرو پاره نکن گهیبار پاچه همد نیاول يو برا میجفتمون مودب باش

 نهیدسته گل رو از دستم گرفت و رو به تهم...  دمیچشماش د يرو تو طتنتیبرق ش... به طرفمون اومد  مهشاد

 :جون گفت 

 !!چقدرم که خوشگلن !  نی؟ شما خودتون گل نیدیچرا زحمت کش -

 !اصال هم قابلشو نداره ...  ارنیگال که در برابر عروس خوشگلم کم م نیا...  زمیعز يلطف دار -

ها گذاشت و برگشت و مشغول  یاز عسل یکی يبهم زد و گل رو رو یباز شد و چشمک ششین مهشاد

 .با فرشاد شد  یاحوالپرس

که مهشاد  دمیبا ترس و لرز به آشپزخونه رفتم و د!  ارمیب ییهمه نشستن ، مامان بهم اشاره کرد که چا یوقت

 :آروم بهش گفتم . ادیم رونیرو آماده کرده و داره از آشپزخونه ب ییچا ینیس

 !پت ماچ آبدار رو ل هیمهشاد  -

 .و از آشپزخونه خارج شد  دیخند مهشاد

پام به مبل  يبودم همون اول کار دهیخواب د. رو برداشتم  ینیبودم ، س دهیکه شب قبل د یاسترس از خواب با

 يهمه  يرو برا هیو قض دیبهم خند یفرشاد هم کل. شدم  نیپخش زم يپر از چا يها وانیکرد و با ل ریگ

 !رو بهم دادن  " یدست و پا چلفت "و لقب  دنیکرد و همه اشون بهم خند فیدانشجوهاش تعر

 دمیرس جهینت نیکردم ، به ا ریو تفس لیتحل وانگانیخودم و مجمع د يو خوابم رو برا دمیاز خواب پر یوقت البته

 يرو هم بگه که برا نیا دیکنه ، با فیتعر هی، فرشاد اگه بخواد واسه بق افتهیهم ب یاتفاق نیکه اگه همچ

نفر رو مسخره  هیکه  دهیآدم مغرور بع نیاز ا نکهیو ا!  گفتیو نم نیاز من اومده بوده که مطمئنا ا يخواستگار

 ! بهش بخنده  هیکنه و با بق

 ! ادیمورد که اون شخص من باشم ، فکر نکنم بدش ب نیدر ا البته

لرزش ، پشتم  نیخورده بلرزه و ا هی ییچا ینیعث شد ، سبا نیافکار از سرم بپره و هم نیتکون دادم تا ا سرمو

لبخند  هیتعارف کردم که اونم با  يرفتم و بهش چا یاصالن يآدم به طرف آقا يمثل بچه . لرزوند  یرو حساب

 .فنجون برداشت  هیمهربون ازم تشکر کرد و 

که  دیجون رس نهینوبت به تهم. ت مامان بود که اونم بر نداش يبابا گرفتم که برنداشت و نفر بعد يجلو بعدش

 .برداشت و تشکر کرد  ینیس يفنجون از تو هیقربون صدقه ام رفتن ،  یلبخند دلگرم کننده و کل هیبا 
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 یول ستنیکله پوك ن ایالبته آرشام و ارش. تعارف کنم  يشدم تا بهشون چا کیجمع اون سه کله پوك نزد به

پس حقشونه که به هرسه !!!  مانهیمغز ، گچ و س يسرش به جا يکه تو شهیبا فرشاد بگرده ، معلوم م یهرک

 !!صفت رو نسبت بدم  نیشون ا

کردم خودم رو خونسرد جلوه  یسع. شدن  رهیکه شدم ، دست از هرهر و کرکر برداشتن و به من خ کشونینزد

 .بدم 

 :کردن  فیآرشام گرفتم و اونم شروع کرد به تعر ياز همه جلو اول

...  یاومممم چه رنگ! .... ها  یشیم يزیچ هی ينخور یاگه ترش... ما  یِآبج نیا ختهیر يا ییچا چه... به به  -

 ! يچه عطر

و  ختهیهارو مهشاد ر ییچا دونستیم.... بودا  تیآزار و اذ يبرادر ما خدا نیا... خنده  ریبزنم ز یبود پق کینزد

. اکتفا کردم  "نوش جان  "کردم خنده امو جمع کنم و به گفتن  یمنم سع! من و بخندونه  خواستیحاال م

 .فنجون برداشت  هی» داره  خوردنکه دست خواهر زن ما بهش خورده ،  ییچا نیا« هم با گفتن  ایارش

آب دهنم و قورت دادم و جلوش خم شدم  یبه سخت. ، حس کردم لرزش دستم شروع شد  دیفرشاد که رس نوبت

 ! لرزهیاونم م يباال اومد ، حس کردم که دستا يبرداشتن چا يدست فرشاد که برا... 

 !خنده  ریبلند زدن ز ییگفت و دوتا ایدر گوش ارش يزیچ آرشام

ر راست فنجون رو برداشت و تشکر کرد ، کم نیفرشاد هم آخر نکهیبه جفتشون رفتم و بعد از ا يغره ا چشم

 .کردم و به طرف مهشاد رفتم و کنارش نشستم 

 :، آروم گفت  زدیبرق م یکه چشماش حساب مهشاد

 ! شینذاشت زیم يدستته و رو ینیکه هنوز س يانقدر هول شد -

 يبه فرشاد که با حرص به حرفا یچشم ریروبه روم گذاشتم و ز زیم يرو رو ینیس. هم خنده ام گرفت  خودم

که  يهمونقدر دونستمیبود ؟ م یچ میاومدنش به خواستگار لیواقعا دل... ، نگاه کردم  دادیگوش م ایآرشام و ارش

 !جون مجبورش کردن  نهیتهم ای یاصالن يپس مطمئنم آقا! رو نداره  دنمی، اونم چشم د ادیمن ازش خوشم نم

کردم که حساب کار دستش بهش  ینگاه هی. گلوم خفه کردم  يخوردن آرنج مهشاد به پهلوم ، آخم رو تو با

 :و گفت  دیخند زیر.  ادیب

 !حواست به نا کجا آباده  یول زنمیساعته دارم باهات حرف م مین! حقته  -

 :صداش رو آهسته کرد و گفت  بعد
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 ! يجواب مثبت بد اریو به کام یو ول کن نیپوك باشه اگه ا دیکله ات با...  یبمونه تو گلوت اله -

اومدم و با  رونیاز فکر فردا ب یاصالن يآقا يبا صدا یهم رفت ول يفردا ، ناخودآگاه اخمام تو يآور ادی با

 .استرس به دهانش چشم دوختم 

 :همه ساکت شدن ، رو به بابا گفت  یوقت. صداش رو صاف کرد تا توجه همه بهش جلب بشه  یاصالن يآقا

خداروشکر دو .  میکن يو واسه آقا پسرمون خواستگارکه دختر گلتون  میخب ، راستش ما امروز مزاحمتون شد -

صحبتاشون و بکنن و اگه  ییدو تا جوون تنها نی، ا نیو فقط اگه شما اجازه بد شناسنیرو م گهیخوانواده ، همد

 . رهیوصلت سر بگ نیخدا خواست و قسمت بود ، ا

 يپدر... ازش متنفر باشم  ایاسش بسوزه دلم و دیبا دونستمینم. کرده  ریگ یدو راه يکه تو زدیبابا داد م افهیق

دخترش و برادرش ، برادرش رو انتخاب کرد و  نی، ب مهیگاه زندگ هیتک نیبهتر کردمیو دو سال فکر م ستیکه ب

 ...رو انتخاب کرد  کشیهم شر نباریا وحفظ شراکت با دوستش ، من و به همکارش فروخت  يحاال هم برا

 :سرش رو تکون داد و گفت  بابا

 !اجازه ما هم دست شماست .  دیدار اریاخت -

 :هم رو کرد به من  بعد

 .کن  ییانوشه جان ، بابا ، آقا فرشاد رو راهنما -

بازم ... فرشاد دور نموند  نیب زیت يحرکتم از چشما نیاز جام بلند شم و ا عیسر شهیباعث م ادمیز يکنجکاو

منتظرش بمونم به طرف اتاق مامان بابا  نکهیو بدون انکردم  یتوجه... همون پوزخند مزخرف اومد رو لباش 

 . ومدیکه دنبالم م میشندیپاش و از پشت سرم م يصدا یرفتم ول

 يداشتم از کنجکاو... و روش نشست  دیکش رونیبابا رو ب زکاریم یفرشاد هم صندل... تخت  يرو نشستم

 ... شدم  قیبه فرشاد دق بار نیاول يپس برا. من شروع کننده باشم  خواستمینم یول مردمیم

. داشت  يرینفس گ یبود که جذاب شیدرشت عسل ي، چشما کردیصورتش جلب توجه م يکه تو يزیچ نیاول

و سبزه داشت که چهره اش رو واقعا مردانه نشون  دیسف نیب یلیروشن بود و رنگ پوستش حا يموهاش قهوه ا

 . دادیم

 !انگار اونم حوصله اش سررفته بود ... ضرب گرفته بود ، انداختم  زیم يبه انگشتاش که رو نگاهمو

به من نگاه کنه  نکهیو بدون ا دیبه صورتش کش یدست... تحملشو از دست داد  نکهیساکت موندم تا ا یبدجنس با

 :، گفت 
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شما اگه ... بگم  دیبا یکه ندونم چ هیعیطب... و خوب  شمیظاهر م یمراسم نیهمچ يمن بار اولمه که تو -

 ... نیبپرس نیدار یسوال

 !شد  رهیباال رفته بهم خ يبا ابروها و

 : دمیفکر کنم پرس يلحظه ا نکهیا بدون

 من ؟ يخواستگار نیاومد یواسه چ -

 ... دیکش یقیعم نفس

 ...بگم  تونمیرو نم لمیمتاسفانه دل -

 ومدیبه ذهنم نم یسوال کردمیفکر م یهرچ یول! که بهش اصرار کنم  شدیم نیغرورم مانع ا یگرفت ول حرصم

 :ناچار شدم بحث رو دوباره ،دور سوالم بچرخونم ! 

کار  نیکردن ؟ ا دیکه چرا بابا رو تهد کنمیتعجب م نیاز ا. هستن  دهیو فهم تیبا شخص یلیخ یاصالن يآقا -

 !!بود  دیازشون بع

 :گفت  یحوصلگ یبا ب فرشاد

از خود بابا  نیتونی، م نیمورد کنجکاو نیدر ا یلیشمام اگه خ... داره  لیدل کنهیکه م يواسه کار یهرکس -

 ... نیبپرس

 ی، عصب دیدیم یکه هروقت دربرابر حرفاش کم محل شیسال پ 7، 6 يشدم انوشه ... رفت رو هزار  آمپرم

 ...زل زدم تو چشماش  تیبا عصبان...  شدیم

 چیمعلومه که ه اتیغد باز نیبا ا! من  يخواستگار ياومد یرفته جنابعال ادتی نکهیمثل ا! مثال محترم  يآقا -

... ؟ خصوصا  ياصال چرا اومد يجواب بد ينجوریا یخواستیاگه م! کنه  یباهات زندگ شهیحاضر نم يدختر

 .... ! هیکه جواب من منف یدونیم یخصوصا وقت

دستم فشار دادم  يناخون هامو تو...  کنمیدوم شخص جمع ، دارم از مفردش استفاده م ينبود که به جا حواسم

ام  هیگر عیضعفه برام که بعد از جر و بحث سر هی نیا... آرشام حق داشت ... کنم  يریاشکام جلوگ زشیکه از ر

 ... رهیگیم

باهاش صحبت  یلحن نیکه من با همچ دیدیخواب هم نم يتو یفکر کنم حت... شد  رهیبهم خ ریمتح فرشاد

 ...دوباره پوزخندش رو لباش اومد ... به خودش مسلط شد  زود یلیخ یول... کنم 
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خوب منم به ...  یبگم ول تونمیهست که من نم ییزایچ هی... آخه ... خوب ... ناراحتت کنم  خواستمیمن نم -

 ! هیجوابت منف دونستمیمراسم شرکت کنم که م نیا يحاضر شدم که تو نیخاطر هم

کارش باعث شد که  نیا! مجبورش کرده بود  یاصالن يآقا. بود  پس حدسم درست... زده نگاش کردم  بهت

 ...گرفتم  شی، حس کردم آت دیازم پرس دیکه با ترد یبا سوال. ازش واقعا متنفر بشم 

 ؟؟ آره ؟؟ گهید هیشما جوابت منف -

حفظ کنم و با همون لحن گفتم  مویکردم خونسرد یاز جام بلند شدم و سع. لرزش دستام و گرفتم  يزور جلو به

: 

 ...مطمئن باش هنوز اونقدر احمق نشدم که به ازدواج با تو فکر کنم  -

 !لباش نشست از اتاق خارج شدم  يکه رو يبدون توجه به لبخند و

 

 تونمیلحظه هم نم کیبود که  دهیاحتماال فهم. نگران آرشام روبه رو شدم  ياومدم ، با چشما رونیاز اتاق ب تا

 ... کردیرشاد رو تحمل کنم و داشت با نگاهش بهم التماس مف

 شدیهم بود و از نگاه مهشاد م يبابا اخماش تو.  کردندیبهم نگاه م يبا کنجکاو یاصالن يجون و آقا نهیتهم

 ...که چقدر استرس داره  دیفهم

آخه خود  یول... م قصر در برم که فردا ه ذارهیافتاد که اگه فرشاد رو از دست بدم ، بابا نم ادمی... کردم  مکث

 ... ومدهین میعالقه به خواستگار يفرشاد هم اعتراف کرد که از رو

و ازت متنفره و اعتقاداتش باهات  يکه غرورش و له کرد یکن یزندگ یبا کس يحاضر... خودت فکر کن  انوشه

 يلج و لجباز يکه فقط از رو یکس ای! ..... درخشانش  يتا آسمون فرق داره و خصوصا با اون سابقه  نیزم

 ؟ ادیازش بدت م

به خودم » ؟ نیدیرس يا جهیبه چه نت«  دیبود ، پرس ستادهیکنارم ا قایجون که از فرشاد که دق نهیتهم يصدا با

 یول! گردن من  فتهیب یساکت موند که من جوابم رو بگم و همه چ نمیهه ا... شد  رهیفرشاد به من خ... اومدم 

 .کنم  دهبه نفع خودم استفا تونمیرو م دنشین و کنارکشساکت موند نیا

چشماشو باز و بسته کرد ... بهش نگاه کردم  یبا درموندگ... نگاهش هزار تا حرف داشت  یساکت بود ول آرشام

که فکر  يمرد نیاومد هم ادمی... هنوزم اخم کرده بود ... سرم و چرخوندم به طرف بابا ... و بهم لبخند زد 

...  ادیبخورم و خواب به چشمم ن غصهماه تمام باعث شده بود که فقط  کی،  استیپدر دن نیهترب کردمیم
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مطمئن  ممیتصم يبا پدرم بود که تو يبه خاطر لجباز ای زدیبرادرم موج م يچشما يکه تو ینانیاز اطم دونمینم

 ...شدم 

 رمیبگ دهی، حضور فرشاد در کنارم رو ناد کردمیم یسع کهیشده بودن و درحال رهیکردم به جمع که به دهانم خ رو

 :، دهان باز کردم  ادیام م ندهیبه سر آ یچ میتصم نیبا ا نکهیو به ا

کمه  یلیکه وجه اشتراکامون خ میدیرس جهینت نیبه ا... و خوب  میراستش من و آقا فرشاد با هم صحبت کرد -

... 

کردم  یسع. نگاهم کردن  یجون با نگران نهیو تهم یاصالن يبابا و آقا يلبا يکه لبخند اومد رو دمیوضوح د به

 :به بابا نگاه نکنم و ادامه دادم 

... دستمون اومده و خوب  گهیاز اخالق همد زایچ یلیو خ میکه با هم آشنا شد شهیم یاالن چند ماه یول -

 ... دوننیزرگترا صالح مب یبازم هرچ یجواب من مثبته ول...  میبه تفاهم برس میتونیم ندهیکه در آ دونمیم

که بابام  یهرچ دونمینگفتم نم... فکر کردن  ياون لحظه از ذهنم نگذشت که چند روز فرصت بخوام برا یحت

 .... نییجوابم و گفتم و سرم و انداختم پا...  زنهیم شیروز خواستگار يکه هر دختر ییحرفا... بگن 

 يلبخند رو...  دنیشاد همزمان شروع کردن به کل کشجون و مه نهیچند لحظه همه ساکت بودن که تهم يبرا

جون  نهیآغوش تهم يبه من که تو ریبابا متح... شروع کرد به دست زدن  هیآرشام شکفت و همزمان با بق يلبا

اون  نهایا چکدومیه... نگران بابا  ای شهاز جواب من خوشحال با دیبا دونستیمامان نم...  کردیفرو رفتم ، نگاه م

 یول کردیکه فکرمو مشغول کرد ، صورت فرشاد بود که با بهت نگام م يزیتنها چ.. نداشت  تیلحظه واسم اهم

 ... يبازم اون پوزخند تکرار.... تونست خودش و جمع و جور کنه و بازم  شهیمثل هم

 دیبوسیصورتمو م کهیرو بهم نداد و در حال يکار چیه يجون اجازه  نهیتهم یشدم ول مونیپش ممیجا از تصم در

 :گوشم گفت  ریانگشت دست چپم فرو برد و ز يرو تو ییبای، انگشتر ز

 ... يباالخره عروسم شد -

 :و آروم گفت  دیمهشاد صورتم و بوس. و منو به آغوش مهشاد سپرد  دیروحم پاش یبه صورت ب يلبخند

 ... يخواهر یرو گرفت میتصم نیبهتر -

 ... دیخواب یجمع کم يهمهمه  یاصالن يآقا يصدا با

دو نفر  نیحاال که ا. خودش کرد  ونیعمر مد هیننداخت و ما رو  نیما رو زم يخدا رو شکر که انوشه جان رو -

 ..، بهتره هرچه زودتر به هم محرم بشن  خوانیرو م گهیهمد
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 :اخمهاش رو باز کنه ، گفت  تونستینم کهیرو قطع کرد و در حال یاصالن يحرف آقا بابا

قبلش هم فقط نامزد .  میریرو با هم بگ یکه عقد و عروس میما رسم دار یول پرمیکه وسط حرفتون م دیخشبب -

 ! ستیدرکار ن یتیو محرم کننیم

 میخانواده نداشت يتو یرسم نیما همچ یحرف دل من بود ول قایحرفش دق نکهیبا ا! تعجب به بابا نگاه کردم  با

! 

 : ومدین نییاز موضعش پا یاصالن يآقا

همون موقع عقد و . تولد امام رضاست  گهیماه د کی قایدق.  میندار یباشه ما هم اصال مشکل.  هیرسم جالب -

تا اونموقع ، هم فرشاد دنبال .  شونیسر خونه و زندگ میفرستیدوتا جوون رو م نیو ا میریگیرو با هم م یعروس

 يانتظار چیهرچند ما ه.  نیآماده کن نیتونیدختر گلتون رو م هیزیو هم شما جه رهیم یعروس يخونه و کارا

 ! نی، واقعا خوشحالمون کرد نیدختر دسته گلتون رو به ما بد نیشد یراض نکهیو هم میازتون ندار

 ...دخترش رو بده  ي هیزیکه جه هیهرپدر ي فهیوظ... خوشبخت بشن  دوارمیام.  نیدار اریاخت -

من به  یمن باال باشه ول هیجون اصرار داشتن مهر نهیو تهم یاصالن يآقا نکهیشد و با ا هیهم بحث مهر بعد

 :حرف اومدم و گفتم 

 ...خوب ... ام  هیدوست داشتم مهر شهیراستش هم... ام باال باشه  هیکه مهر ستمین یمن راض -

 گفته بودم که نیرو هم واسه ا نیا.  ارمیذهنم نبود که به زبون ب يتو یچیدرواقع ه. بگم  یچ دونستمینم

 ! يفرصت دار هیفقط چند ثان... فکر کن ... انوشه فکر کن ... ام رو باال نبرن  هیمهر

 »بارون «: ذهنم جرقه زد و ناخودآگاه گفتم  يتو يفکر کدفعهیرعد و برق  يصدا با

 :دوباره تکرار کردم !  زدیحرف نم چکسیه... شدن  رهیبا تعجب بهم خ همه

 !ام بارون باشه  هیمهر خوامیم -

 : دیخودش و آروم نشون بده ، پرس کردیم یسع کهیدرحال. که به خودش اومد ، بابا بود  یکس نیاول

 ات ؟؟؟؟؟ هیبارون ؟؟؟ اونم واسه مهر -

 :بابا گفت  يحرفا دییدر تا یاصالن يآقا

 ...که پدرت در نظر گرفته بود رو  يبذار همون مهر! باشه  هیمهر تونهیبارون که نم! آره دخترم  -

 :مودبانه گفتم ... حرفش تموم شده  ذاشتمن
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کاال هستم که دارم فروخته  هیکه  کنمیفکر م ينجوریا! باشه  ادیام ز هیمن اصال دوست ندارم مهر نیباور کن -

 ...بشه  ادیز می، برکت زندگ هیبا انتخابش به عنوان مهر دیخوب شا...  دیشا! بارون برکت داره  یول...  شمیم

تمام مدت ساکت بود و . شدم  رهی، خ کردیشده نگام م زیر يبه فرشاد که با چشما یچشم ریگفتم و ز نویا

شوك جواب مثبت من بود  يهنوز تو دیشا!  دونستیمسخره م يباز هیمراسم رو  نیا دیشا...  گفتینم يزیچ

 .به عاقبت کارم فکر نکنم  ادیداشتم ز میخودمم هنوز گرم بودم و تصم... 

دستش گرفت و  يدستام و تو!  زدیچشماش از اشک برق م.  ستادیاش بلند شد و روبه روم اجون از ج نهیتهم

 :گفت 

 ! کنمیافتخار م یعروس نیداشتن چن يبه خودم برا -

راحت شد  المیشده و خ رفتهیام پذ هیکه مهر دمیهمه شروع کردن به دست زدن ، فهم یوقت. سفت بغلم کرد  و

... 

هر لحظه ...  زدیدلم شور م... نداشتم  یبهش توجه ادیبود که من ز یآخر مجلس بحث تاالر و تدارکات عروس تا

 فتادیاتفاق ن نیبدبختانه ا دمیشا ایخوشبختانه ،  یول... رو به هم بزنه  یمنتظر بودم که فرشاد بلند شه و همه چ

! 

از دستم  یبابا حساب دونستمیم.  رمید مواخذه قرار نگبه اتاقم پناه بردم تا مور عیاز رفتن مهمون ها سر بعد

 خواستمیکردم ، م یبودم که چه غلط دهیخودم هنوز نفهم یوقت. دادن نداشتم  حیواقعا توان توض یول هیعصبان

 بدم ؟؟؟ حیتوض هیبه بق يچجور

با اون  یاحمق چیه گمیطرف م هیاز !!! ام ها  يا وونهیمنم د! و به حرفام فکر کردم  دمیتختم دراز کش يرو

 ...، حاال خودم  کنهیازدواج نم

 یدست یدست خواستیم! نداره  ی؟ اصال به من ربط دهیم یفکر کردم که حاال بابا جواب عمو رو چ نیا به

 !مشکلشو حل کنه  نیا دیدخترشو بدبخت کنه پس خودش با

؟ تو که دم از خدا  يدیجوابشو م ينجوریحاال ا دهیسال واست زحمت کش 22... اون پدرته ...  يبد یلیخ انوشه

 چیه...  یسابق يکه همون انوشه  ی؟ حق یفکر کن ينجوریدرمورد پدرت ا دینبا یدونی، نم یزنیم غمبریو پ

 ! يعوض نشد

 :درونم داد زدم  يتکون دادم و سر ندا سرمو
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... من عوض شدم ! نکرد  یجهاون به من و حسم تو یول... هنوزم هستم  یعنی... عاشقش بودم ... آره پدرمه  -

 ... تونمینم... دلمو باهاش صاف کنم  تونمینم... روزا عوض شده  نیبابا هم ا یول...  یبه خدا عوض شدم ول

رو خفه کنم .... فرشاد  ياونم جلو.... شکسته شدن غرورم .... ام رو  هیگر يکردم تا صدا میبالشم قا يو تو سرم

!! 

 

 

*** 

 نیا...  کردیاونم که اصال بهم نگاه نم!  دمیدیدانشگاه م يفرشاد رو فقط تو... ماه مثل برق و باد گذشت  کی

 رنیرو پس بگ شونیجون زنگ بزنن و خواستگار نهیتهم ای یاصالن يماه ، هرلحظه منتظر بودم که آقا کی

 ...! فتادیاتفاق ن نیا یول

انگار !  دمیدیخودم نم يرو تو یحس چیذوق داشتن ، ه یلیام خ هیزیجه دیخر يمامان و مهشاد که برا برخالف

،  لیکدوم از وسا چیه دیخر يحاضر نشدم تو...خودم بشن  ي ندهیآ یزندگ لیقراره وسا ناینه انگار که ا

روزا  نیا... بدم  ينظر چیه تونستمینم! شد  دهیمهشاد خر ي قهیلباس عروس به سل یحت! کنم  شونیهمراه

 ! واقعا مغزم قفل شده بود 

کردم ؟ چرا عذاب  لیحس رو داشتم که خودم رو به فرشاد تحم نیخوشحال نبودم ؟ چرا ا هیمن مثل بق چرا

تا آخر  خوامیم... و بگم غلط کردم  یهمه چ ری؟ چرا دوست داشتم بزنم ز کردیلحظه هم ولم نم هی یوجدان حت

 واقعا چرا ؟؟؟... چرا  ؟ تونستمینم یعمرم مجرد بمونم ، ول

و از  کردیاون بود که هر دفعه با حرفاش آرومم م. ، آرشام بود  کردیکه واقعا حالم رو درك م یکس تنها

کارش موفق  يهم تو يوالبته تا حدود...  کردیام استفاده م هیخندوندن من و عوض کردن روح يبرا یهرفرصت

 !بود 

آپارتمان  هیکه فرشاد هم  دمیاز مهشاد شن... هفته قبل از مراسم  کی قایدق... ام تموم شد  هیزیجه دیخر

مامان  نکهیبار چشمم به جهازم افتاد ، آه از نهادم بلند شد و از ا نیاول يبرا یوقت! باال شهر رهن کرده  يحدودا

 !شدم  مونیپش ینکرده بودم ، حساب یها همراه دیخر يو مهشاد رو تو
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با  یحساب لیوسا دنیبعد از د! که من خواسته بودم  يزیبرعکس چ قایدق! د مدل ها بو نیاز بهتر یچ همه

، بازم کار  دونستنیو م نیا نکهیمهشاد و مامان هم با ا! از تجمالت نفرت داشتم ... مهشاد دعوا کرده بودم 

 :فقط گفت  دادامیداد و ب يجواب همه  يمهشاد هم تو. خودشون و کرده بودن 

 ! يریازم خرده بگ يپس حق ندار يایباهامون ب یتو خودت نخواست... مامان بوده  من و ي قهیسل نایا -

 !!حرفش دهنمو بست  نیبا ا و

کردم  يهرکار یول! خودمون برگزار بشه  يباغ خونه  يمن هم تو یخواست خودم قرار شد مراسم عروس به

 ...کنم که مراسم مختلط نباشه  یرو راض هینتونستم بق

! دلشوره داشتم  کمی...  میبر دشیخر يقرار شد من و فرشاد خودمون دو تا برا... حلقه مونده بود  دیخر فقط

!!! شوهر من  شهیاون م گهید يهفته  هیهنوز باورم نشده بود که تا !  هیبرخورد فرشاد باهام چجور دونستمینم

 ...هم خنده داره  یلیخ! فکر کردن بهش هم خنده داره  یحت... هه 

 :، بلند شد  زدیمهشاد که من و صدا م يزنگ خونه و پشت بندش ، صدا يصدا

 .منتظرته  نییآقا فرشاد پا ایانـوشه ؟؟ بدو ب -

 ... !!!آقا فرشاد !!  دمیکردم و به حرف مهشاد خند یپوف

قرمز رنگ  يپورشه . مهشاد و مامان ، از خونه خارج شدم  دنیاومدم و بعد از بوس نییو آماده از پله ها پا حاضر

 .  دمیخودم د يفرشاد رو ، روبه رو

 هیخودشم ! بازم قرمز ....  دیعروسک رو خر نیرو فروخت و به جاش ا نشیاز اون تصادف اسف بار ، ماش بعد

 ! ومدیبهش م یلـــیبود که خ دهیپوش ییقرمز و طال يبا رگه ها یمشک شرتیت

اون هنوز بهت محرم ... کن  شیچشمات و درو! بر سر  خاك زیه يدختره « :دلم گفتم  يگاز گرفتم و تو لبمو

 »!نشده 

 .لب سالم کردم  ریبه طرفش رفتم و ز. خودم تکون دادم  يبه نشونه تاسف برا يو سر دمیکش یآه

 ... کردیم سیخودش و خ دنشیداده بود که آدم با د ظیاخم غل هیخودش و به  ي، جا شیشگیهم پوزخند

باالخره اون . تامل ، در جلو رو باز کردم و سوار شدم  يبدون لحظه ا ندفعهیا. د سالمم و داد و سوار ش جواب

 ...قرار بود شوهرم بشه و االن مثال نامزدم بود 

 ؟ دهیبهم دست نم یحس چیچرا با اوردن اسمشون ه!  یبیغر يچه اسما... شوهر ....  نامزد

 .دوستش به راه افتاد  یرو از باغ خارج کرد و به طرف طال فروش نیماش فرشاد
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کم کم هم بارون هم ...  ياواخر آذر بود و هوا ابر.  کردمینگاه م رونیداده بودم و به ب هیتک شهیرو به ش سرم

 ... دنیشروع کرد به بار

 :لب گفت  ریزد و ز يکه تا اون لحظه ساکت بود ، پوزخند صدادار فرشاد

 ؟ کنهیاش انتخاب م هیرو واسه مهر يزیچ نیهمچ هی یآخه کدوم آدم عاقل!  هیاونم واسه مهر!! ... بارون  -

. بحث کردن نداشتم  ياون لحظه اصال حوصله  یول... کنه  میکه عصبان زنهیحرفا رو م نیعمدا ا دونستمیم

 :ادامه داد  يگر يبا موذ... فرشاد دست بردار نبود  یجواب دادن شدم ول الیخیب نیهم يبرا

 ي؟ نه به اون حرفاش نه به اون بلـه ا یکشیم شیو با پا پ یزنیبگه چرا با دست پس م ایبه بعض ستین یکی -

 !!!که گفت 

وضع  يتو تو... نگو فرشاد « :تو دلم گفتم ...  کردیحرفاش مثل مته قلبم رو سوراخ م! راه گلوم و گرفت  بغض

رو نگو  نایا... مسخره به برادرش ، بدبخت کنه  يعالقه  هیدخترش و به خاطر  خواستیپدر تو نم...  يمن نبود

 !« 

 يمغازه  هی يجلو... نگفت  يزیچ گهیبهم انداخت و د ینگاه میفرشاد ن.  دمیجوابشو ندادم و فقط آه کش بازم

بونش  هیسا ریبه طرف مغازه رفتم و ز عیسر! بارون شدت گرفته بود ... شدم  ادهیپ. نگه داشت  یطالفروش

. لحظه سرجاش خشکش زد  کی یو قفل کرد و به طرفم اومد ول نیماش يفرشاد درا. نشم  سیتا خ ستادمیا

به  يبهم بندازه ، ضربه ا ینگاه نکهیبه طرفم اومد و بدون ا عیدووم داشت چون سر هیحالتش فقط چند ثان نیا

 .صاحب مغازه تکون داد  يدر مغازه زد و دستش رو برا

 يجلو یبه دلم نشست ول یلیکارش خ نیا. باز شد و فرشاد کنار رفت تا من اول برم داخل  یکیت يبا صدا در

 .لبخندم و گرفتم و وارد مغازه شدم 

 

 

با  یمیصم یلیهم سن فرشاد باشه ، به طرفمون اومد و خ خوردیبود و بهش م یمغازه که پسر جوون صاحب

 :ت و مودبانه سرش و خم کرد و گفت بعد به طرف من برگش. کرد  یفرشاد شروع به احوالپرس

 . دیخوشبخت بش دوارمیام.  هیفرشاد جان واقعا پسر برازنده ا!  گمیم کیتبر... خوشبختم  یلیخ. سالم خانم  -

 .زدم و آروم تشکر کردم  یکم جون لبخند

 :به پسر گفت  یمیلحن گرم و صم هیبا  فرشاد
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حلقه ها ست باشن  خوامیم!  یدونیمن و که م ي قهیسل.  میواسه من و خانومم حلقه بخر میحسام جون اومد -

 !!کن خوشگالشو  ییپس رو نما. 

 :و گفت  دیخند) اسمش حسامه  دونستمیکه حاال م(  پسره

مثبت گذاشته ها  ریزن گرفتن روت تاث نمیبیم یول... من متعلق به تو و خانومته  يمغازه  يفرشاد جون همه  -

 !! میباال بزن نیبگو ما هم واسه خودمون آست هیخوب زیاگه چ!  امروز يچقدر مودب شد... 

 : خنده و فرشاد گفت  ریزدن ز جفتشون

 !نگاه به من بکن که برات بشم درس عبرت  هی! خودت و بدبخت نکن  يخود یب -

 : دیبه من اشاره کرد و ازم پرس حسام

 ؟ گهیم ينجوریفرشاد ا نیشیشما ناراحت نم -

 :گفت  یلبخند تصنع هی، فرشاد با  امیبه حرف بمن  نکهیاز ا قبل

 ! هیکه حرفام همه اش شوخ دونهیم. خانومم جنبه اش باالست  -

 . ارهیو رفت که قاب حلقه هاشو ب دیخند حسام

 يدندون هاشو رو کهیکرد و آروم درحال یام اخم افهیق دنیفرشاد با د. هم  يکه بد رقمه اخمام رفته بود تو منم

 :، گفت  دادیهم فشار م

 !بفهمه  نمونیاز جو ب يزیچ خوامینم. رفتار کن  يدوستم عاد يامروز رو جلو هی -

شده بود ، گرفتم  دایپ نشونیقرمز ب ينافذ که رگه ها یعسل يزور اخمام و باز کردم و نگاهم و از اون چشما به

 .شدم  رهی، خ دیچیکه حسام روبه رومون م ییو به حلقه ها

 . بودم  یساده و بدون زرق و برق اضاف يحلقه  هیمنم دنبال . نداشتن  یقشنگ زیکه چاول و دوم  ینیس

 :با دستم بهش اشاره کردم و همزمان با فرشاد گفتم . چشمم رو گرفت  يحلقه بدجور هیپنجم  ینیس يتو

 چطوره ؟ نیا -

سرمو به طرف حلقه  عیمن سر یول....  میجفتمون همون به حلقه اشاره کرده بود! به هم افتاد  نگاهمون

 .واقعا قشنگ بود . برگردوندم 

 . دادیبهش م يکننده ا رهیخ ییبایکار شده بود که ز نیبود و روش با سه تا نگ دیسف ياز طال خودش

 :زد و گفت  يلبخند حسام
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 کیبرواقعا بهت ت. ان  قهیخوش سل یلیفرشاد خانومت خ.  نیبا هم دار یچه تفاهم يماشاال زن و شوهر -

 ! گمیم

اورد و انگشتر ها رو  رونیب ینیس يحسام هم حلقه رو با ست مردونه اش از تو. نگفت  يزیو چ دیخند فرشاد

 .لبام اورد  يمدت واقعا لبخند رو رو نیا يبود که تو يزیچ نیاول نیا.... واقعا عاشقش شدم .  میدستمون کرد

 یالبته با کل(جعبه قرار داد و فرشاد اونا رو حساب کرد  ي، حلقه ها رو تو دیو تمجد فیتعر یبعد از کل حسام

و از مغازه  میکرد یو بعد هم از حسام خدافظ)  رهیپولشو ازش بگ خواستیچک و چونه زدن چون حسام نم

 .میاومد رونیب

 :فرشاد ، به طرفش برگشتم  يکه با صدا رفتمیم نیبه طرف ماش داشتم

 !!شمعدون مونده و  نهی؟؟؟ آ يریم يصبر کن کجا دار -

 :خودم و گرفتم و گفتم  يجلو یشدم ول یلحنش عصب از

 ... خوامیو بزن م نیقفل ماش. من حوصله ندارم .  ریخودت برو بگ -

 :باال اورد و گفت  دیتهد يانگشتشو به نشونه . ستادیاومد و روبه روم ا. حرفم تموم شه  نذاشت

هچل رو واسه جفتمون درست  نیخودت ا! و تو  دونمیجمله رو از زبونت بشنوم من م نیا گهیبار د کی -

که  یو تا وقت يندار یاعتراض چیپس حق ه يازدواج کرد نیتو منو مجبور به ا.  سایپس پاش وا يکرد

 شد ؟ رفهمیش...  يایمن م ينشده ، پابه پا لیتکم دمونیخر

تکون دادم و به طرف  "آره " يسرم و به نشونه .  مردمیاز ترس ماش ترسناك شده بود که داشتم  افهیق انقدر

خودش  ي قهیندادم و گذاشتم فرشاد با سل ينظر چیه دشیخر يتو یول میرفت یو شمعدون فروش نهیآ يمغازه 

 .نکردم  یتوجه چیبخره و به چشم و ابرو اومدنش ه

ما به راه افتاد و  يو به طرف خونه  میشد نیسوار ماش.  دمیکش ینفس راحت هی،  میاومد رونیمغازه که ب از

 .در ، ترمز کرد  يجلو

در رو که ! داخل  ادیبهش تعارف نکردم که ب یحت. دور شدم  نیاز ماش يسرسر یخداحافظ هیشدم و با  ادهیپ

 . دیبه گوشم رس نشیماش يکایالست غیج يبستم ، صدا

 

 دهم فصل
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فردا ، فرشاد  گفتیبهم م یحس هی... ل خوره افتاده بود به جونم استرس و دلشوره مث. بود  میقبل از عروس شب

حلقه ، با  دیخر يکه برا يبعد از روز... اورد  یتصورش هم اشک به چشمم م یحت.  شهیمراسم حاضر نم يتو

، هنوز  میمشترکمون رو شروع کن یزندگخونه مون رو هم که قرار بود توش . بودمش  دهیند گهی، د میهم رفت

 ! دنیخودشون چ ي قهیجون ، با سل نهیجهازم رو هم مهشاد و مامان و تهم! بودم  دهیند

 چیعمو ه ياز خانواده ! و حاضر بود  یمن ح یبدبخت يبرا یواسه فردا کامال آماده شده بود و همه چ باغ

 ! ومدیصداشون در ن گهیبهشون گفته بود که اونا د یبابا چ دونستمینم. نداشتم  يخبر

حس  نیا تونستمینم یبود ، ول یبدجنس نکهیشده بودن و با ا عیضا يو باباش بدجور اریکام. نک شد دلم خ کمی

 !!ببرم  نیو از ب کردیوجودم فوران م يخوب رو که از کنف شدن اون ها تو

 يکنه که برن خونه  یباالخره تونست اون و راض ایما بود و ارش يهفته رو تماما خونه  کی نیا مهشاد

 !فردا دوباره برگردن  خودشون و

باهاش هم  ادیداشتم ز یوقت بود که سع یلیخ. بابا ، جا خوردم  دنیدر ، به طرفش برگشتم و با د يصدا با

 !قدم شده بود  شیحاال خودش پ یکالم نشم ول

 : گفت

 اجازه هست ؟ -

 شده بابا ؟؟ يزیچ... آره چرا که نه ... آ  -

 :اومد و کنارم نشست  بابا

 ...فردا باهات صحبت کنم  ياومدم درباره ! هم آره و هم نه ... خوب  -

در  یمراسم رو به هم بزنه ، منفجر بشم ول خوادیآماده بودم هرلحظه که گفت ، م. بهش انداختم  یمشکوک نگاه

 :و گفتم  دمیکش یآه... نزد  یمورد حرف نیا

 ؟ شهیاومد که دخترتون داره عروس م ادتونیباالخره  -

 .باهات چشم تو چشم بشم  تونستمیو نم دمیکشیازت خجالت م یول...  ادیب ادمینرفته بود که بخواد  ادمی -

 :شد به چشمام  رهیدستش و خ يگرفت تو دستامو

و آب شدنت بودم ، چقدر خودم و  دنتیشاهد زجر کش یوقت یدونینم.  دونمیخودم م... بد کردم در حقت بابا  -

 ...و  يازم متنفر دونمیم.  کردمیلعنت م
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 :گفتم  عیسر

 ... ستمیمن از شما متنفر ن -

 :و اورد باال و حرفم و قطع کرد  دستش

 یظلم یول.  یبخشیم عیسر یلیرو خ کننیبهت م انتیکه اطراف ییها يکه بد یآره ، تو اونقدر بزرگ هست -

 کردمیتنم و تباه م يپاره  ي ندهیمن داشتم آ!  ستیکردم ، قابل بخشش ن یکه من ندونسته داشتم در حقت م

 .و خودم متوجه نبودم 

 ... نکهیهم با خبر نبودم تا ا یاز همه چ یخبر نداشتم ول اریکام ياز کارا گمینم

 یبگم ول يزیچ خواستمیم. ، نگاه کردم  زدیحالت کالفه به موهاش چنگ م هیگرانه به بابا که با  پرسش

 ییصدا هیتا به خودش مسلط بشه و با  دیکش قیچند تا نفس عم. بده شدم و گذاشتم که خودش ادامه  مونیپش

 :، گفت  دیلرزیکه مثل دستاش م

... بود که  ییزایچ هیتوش ... توش .  دیپاکت به دستم رس هیتو با فرشاد  يهفته بعد از نامزد هیدرست  -

 ...اسف بار ... وضع  هی يچند تا دختر تو هیو  اریتوش چنتا عکس بود از کام... بگم  يچجور دونمینم

 ...پاش گذاشته بود  يدستاش و مشت کرده بود و رو.  نییحرفشو قطع کرد و سرش و انداخت پا بابا

چرا من  دونمینم! تکون دادم  دنیفهم يبا خجالت سرمو به نشونه .  دمیمنظورشو فهم...  نییو انداختم پا سرم

با من  شدهیروبه روم پدرم هست و مسلما اونم روش نم شخص نیخوب باالخره ا... ؟  دمیکشیخجالت م دیبا

 !باره صحبت کنه  نیدرا

 :تا بتونه خشمش رو کنترل کنه و گفت  دیکش قینفس عم هی بابا

 ... یمن و ببخش یبتون يروز هیاگه تو  یحت بخشمیخودم رو نم چوقتیه -

...  کنهیم یبرد ؟ داره ازت معذرت خواه یانوشه بابات باالخره به اشتباهش پ يدید... راه گلوم و بند کرد  بغض

هرچقدرم از دستش ... چقدر عذاب وجدان داره  یعنیتو چشماش اشک جمع شده  یوقت نیبب! مــرده  هیاون 

 ... یباش یبه غصه خوردنش راض دینبا... بازم اون پدرته  یناراحت

 :زور بغضم و فرو دادم و گفتم  به

 یواقع اریخوشحالم که باالخره کام! ازتون ناراحت باشم ؟ شهیمگه م نیشما بابام هست.  دمیمن شما رو بخش -

 ... نیرو شناخت
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شد و بعد از چند ماه به  یمنم بارون يچشما... طاقتم تموم شد ...  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی بابا

 !آغوش پدرم پناه بردم 

 :لب گفت  ریو ز دیو بوس میشونیودش فشار داد و پهم منو محکم به خ بابا

 .تنگ شده بود  میدلم واسه ته تغار -

 :لبم  ينشست رو لبخند

 !مهربونم تنگ شده بود  يمنم دلم واسه بابا -

 :باسرانگشتش اشکام و پاك کرد و گفت . منو از خودش جدا کرد  بابا

... راستش ... حاال  یموافق نبودم ول ادیز لیهرچند اوا.  تیخدارو شکر که فرشاد به موقع اومد خواستگار -

 ازت بپرسم ؟ يزیچ هیاومدم 

 بابا ؟؟ نیبپرس -

 :با من من گفت  بابا

 !!نه ... از تو  یمن از اون مطمئنم ول. باشه  تیمرد زندگ تونهیم...  هیخوب یلیفرشاد پسر خ -

 بود ؟  یمنظورش چ... شدم بهش  رهیخ ینگران با

 :ذهنم جواب داد  يبپرسم و به سوال تو يزینذاشت چ بابا

حاال اومدم بهت بگم که .  ي، به فرشاد جواب مثبت داد یاز شر پسرعموت خالص بش نکهیا يکه برا دونمیم -

به  ياگه عالقه ا... اگه ...  کنمینم يتو رو مجبور به انجام کار گهی، من د ادیب نیاگه آسمون هم به زم یحت

قول رو  نیبهت ا.  یکارو بکن نیا ستین يازین گهید... بهم بگو تا مراسم فردا رو به هم بزنم  يفرشاد ندار

چقدر  میکه ته تغار دمیرس جهینت نیچون تازه به ا.  ارمین» نه « ماتیتصم يرو چوقتیه گهیدخترم که د دمیم

 ...است  دهیفهم

مجبور نبودم اون پسر رو با اون اخالق گندش تحمل  گهید...  گفتیراست م... حرف بابا به فکر فرو رفتم  نیا با

 .کنم 

چشمم  يجون اومد جلو نهیخندون تهم يدفعه چشما کی یبه بابا بگم که مراسم رو به هم بزنه ول خواستم

آرشام افتادم که از جواب مثبتم چقدر  ادی.... » عروس گلم «  گفتیبهم م یافتاد که با چه ذوق و شوق ادمی

حلقه ...  مین بار بود که تفاهم داشتیاول دشیخر يافتادم که من و فرشاد تو يحلقه ا ادی... د خوشحال شده بو

 ... کردمیم يشمار هیانگشت دست چپم ثان يرفتنش تو يکه برا يا
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من و اون نوشته  نینانوشته ب مانیپ هیانگار ... کردم  دایکه گفتم ، به فرشاد تعهد پ يا» بله « اومد من با  ادمی

 !!! میازدواج تالش کن نیسر گرفتن ا يشده بود که برا

ذوق و شوق مهشاد رو که از  تونستمیبازم نم یبهش نداشتم ، ول یحس چیواقعا ه نکهیبا ا...  تونستمینم....  نـه

 ! رمیبگ دی، رو ند کردیم فیکه فرشاد گرفته بود ، تعر يخونه ا

 :لب گفتم  ریفقط ز نیواسه هم! بابا دروغ بگم و بگم که به فرشاد عالقه مندم حاضر نبودم به  یحالت چیه يتو

در واقع نصفش ... شدم  ی، به ازدواج با فرشاد راض اریفرار از کام يکه من برا ستین نیفقط ا هینه بابا،قض -

 . قصد ندارم مراسم فردا رو به هم بزنم ... راستش ... خوب ... موضوعه  نیا

 .شده بود ریواسه به هم زدنش د گهیاگه قصدشو داشتم د یحت

 : شدو گفت رهیبه چشمام خ. چونه ام و سرمو باال آورد  ریدستشو گذاشت ز بابا

 وروجک بابا عاشق شده ؟ -

 :گفتم  صادقانه

 .کنم  هیبهش تک تونمیم کنمیبه قول خودتون ، حس م یول ستمینه بابا عاشق ن -

، طالق  نیاتون به مشکل برخورد ندهیآ یزندگ يکه اگه تو ستین يزیازدواج چ ؟؟ يخــوب فکراتو کرد -

 !! نیریبگ

 :و گفتم  دمیکش یآه

 !آره فکرامو کردم ... بابا  دونمیم -

 :و گفت  دیو بوس میشونیدوباره پ بابا

 ... یپا ش دیحاال هم بخواب که صبح زود با... بابا  یخوشبخت بش -

 !چشم...  ییبابا یمرس -

 يکه واقعا از رو کردمیفکر م نیداشتم به ا کهیرفت و منم چراغ اتاقم و خاموش کردم و درحال رونیاز اتاق ب بابا

 ...رو گرفتم ، به خواب رفتم  میتصم نیعقل ا

 *** 

 

 ... گهیپاشــو د!  يکه منو دق داد يکه خواب به خواب بر یاله!!! انـوشه  -

 :و گفتم  دمیسرم کش يرو رو پتو
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 .هشاد ترو جون ننه جونِ جدت بذار بخوابم م -

 ... ادیم شگرتیآرا گهیساعت د هی وونهید يدختره  -

 .خوابمیم شتریب قهیدق 2بخوره من  ینیریو ش ییچا ادیتا ب. سرم  يفدا -

 هیکه  نمیخوابم رو بب يراحت ادامه  الی، فکر کردم از رو رفته و خواستم با خ ادیاز مهشاد نم ییصدا دمید یوقت

 : دمیکش غیو از ته دلم ج دمیده متر از جام پر... شد  یروم خال خیپارچ آب  هیدفعه پتو از روم کنار رفت و 

 !!زدمـم  خی...  ارنیخبرتو برام ب یمهشــاد اله -

 :گفت  دیخندیم کهیدر حال مهشاد

انتقام اون موقع  نمیا! کنم  داریمثل خودت ب دیتو رو با.  رفتیپاشو که به خرجت نم گمیبهت م یهرچ! حقته  -

 !! يکردیم داریکه تو منو ب ییها

 :دورم و گفتم  دمیچیپتوم و پ.  خوردیبه هم م کیتل کیسردم بود که دندونام تل انقدر

که دور کله اته اجازه  یحماقت ياون هاله  نمیبی، م کنمیفکر م یهرچ یول!!  يآخه مثال تو از من بزرگتر -

؟ خوب اگه  یکنیم یرو من پارچ آب خال يسرد نیبه ا يهوا یروانـ! یاز اون مخ آکبندت استفاده کن دهینم

 ؟؟؟ یکنیم یامروز سرما بخورم چه غلط

 ادیحالت م ریدوش آب گرم بگ هی؟ پاشو برو  شهیم تیزیسرعت چ نیمگه به ا!  يتا جون دار 9برو بابا تو  -

 !برم کمک مامان  دیغلغله است با نییبدو که پا! سر جاش 

 ؟ ستیآرشام خونه ن -

 !و واسش ببره  رهیبگ لیفرشاد رو تحو نینه ، رفته ماش -

 ؟ رهیبره بگ تونستیمگه فرشاد خودش نم -

 ...چپ چپ نگام کرد  مهشاد

 !!!! شگاهی؟؟؟ فرشاد رفت آرا دهیهنوز خوابت کامل نپر -

 :، گفتم  کردمیپتو رو از دورم باز م کهیو درحال دمیکش يا ازهیخم

 !!کَنَم  یخودم م يبا دستا ساتویبشه گ میزیمهشاد اگه چ یول...  رمیمن برم دوش بگ -

 . رفت  رونیاز اتاق ب "زود باش  "و با گفتن  دیخند مهشاد

لباس بافت و گرم  هی.  رونیب دمیخودم و گربه شور کردم و از حمام پر عیسر. آب گرم واقعا کار ساز بود  دوش

کار شونه کردنش که تموم شد ، از اتاق . نشستم و با حوله موهام و خشک کردم  نهیآ يو رفتم جلو دمیپوش
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بابا سنگ تموم ! شده بود  يگریچه ج باغ!! اوپـــس ... به اوضاع و احوال خونه بکشم  یتا سرک رونیرفتم ب

... شد  زونیب از لب و لوچه ام آوآ دنشیبا د! بودن  دهیعقدمون رو چ يکه سفره  یاتاق يرفتم تو. گذاشته بود 

 ...کارش محـشر بود ! طال گرفت  دیرو با دهیسفره رو چ نیکه ا یدست اون

 ...، رفتم و از پشت بغلش کردم  دادیم یو به طرف مامان که داشت به خدمتکارا دستورات رونیاتاق اومدم ب از

 !!! نیسالم بر مادر زن بعد از ا -

 : دیبا خنده برگشت و صورتم و بوس مامان

 !؟؟ يدیانقدر خواب يدینترک!! هــا  تهیمثال امروز عروس!! ساعت خواب ! سالم به عروس خوابالو  -

 !!شده نذاشت که درست بخوابم  لیمهشاد ذل نیا یول ادینگو مامان که هنوزم خوابم م -

 :مهشاد از پشت سرم بلند شد  يصدا

 ! ارمیسرت ب ییحقته که هر بال! بزرگترت درست حرف بزن ، درباره خواهر  ياو -

تا حالت جا  دادمیاوردم و روت انجام م یکه قبال سرت م ییچشمه از بالها هیکه حوصله ندارم وگرنه  فیح -

 . ادیب

 :رو کردم به مامان و گفتم  بعد

 کجا مونده ؟؟ شگرهیآرا نیا!  کیمامان ساعت شد  -

 ...بشه  داشیپ دیبا گهیالن دا! مامان جان  دونمینم -

! درست کنه  خوادیپس موهام و نم ارمیمراسم مختلطه حجابم و در نم یوقت یدونیمن که م! مامان  گمیم -

پس ...  شهینم دهیاندازم رو سرم پس صورتمم د ینشه ، مسلما کاله شنلم و م دهیموهام د خوامیهم که م یوقت

 ؟ ادین شگرهیآرا نیبگ نیزنگ بزن ستیبهتر ن! بشه  شیصورتمم آرا ستین يازین جهیدر نت

 :اخم کرد و گفت  مهشاد

 نداشته باشه ؟ شیآرا شیکه روز عروس يدیرو د یکدوم عروس... خل و چل  يآخه دختره  -

 :و گفتم  دمیخند

 ! گهیبار اول داشته باشه د دیبا يزیخوب باالخره هرچ -

 !زنگ در بلند شد و نذاشت که مهشاد شروع کنه به دعوا کردنم  يلحظه صدا همون

 یاتاق يبعد هم رفت تو.  رشیبابت تاخ ی، شروع کرد به عذر خواه دیتا رس) که اسمش مژگان بود ( شگریآرا

 .رو آماده کنه  لشیکه قرار بود من اونجا حاضر بشم تا وسا
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 :بزنم که مامان به طرف اتاق هلم داد و گفت  يا گهیحرف د خواستم

 ... هیآتل نیدنبالت که بر ادیزود کارت تموم بشه که فرشاد جان م دیبرو که با! بسه  یوراج -

نشستم تا  یصندل يدختر خوب رو هیشدم و مثل  مونیمامان پش افهیق دنیبا د یمخالفت کنم ول خواستم

صورتم و با  ادیباشه و ز حیمل شمیآرا خوامیفقط بهش گفتم که م! کنه  ادهیصورتم پ يمژگان هنرش رو ، رو

 !نکنه  يرنگ روغناش دستکار نیا

چون کاراش و  هیمعلوم بود کارش و خوب بلده و حرفه ا یکارام و خودش انجام بده ول يقرار بود همه  چارهیب

 !رو پاك نکرد  شمیبار هم آرا هی یداد و حت یتند و فرز انجام م

 :زد و گفت  يبه خودش داد و بهم لبخند یکش و قوس.  دیسه ساعت کارش طول کش حدود

 

 ... شهیامروز نگاه آقا داماد ازت کنده نم!!  يعروسک شد -

 :نگاه کنم که نذاشت و گفت  نهیآ يخواستم خودم و تو. زدم و تشکر کردم  يلبخند

 !بعد ... اول لباستو بپوش  -

 یلباسم جلوش مشکل!  دمیوتازه اونموقع بود که عمق فاجعه رو فهم....  مدیکمک مژگان لباسم رو پوش با

 !!!پشتش کـــامال باز بود  ینداشتم ول

 دمیجد ي افهی، از ق دیکه با يانقدر به خاطر لباسه ناراحت بودم که اونجور ینگاه کردم ول نهیآ يتو خودمو

. ازش تشکر کردم  یم به به به و چه چه و کلخوشحال کردن دل مژگان ، شروع کرد يتعجب نکردم و فقط برا

 !جمع کرد و رفت  لشویاونم با ذوق وسا

با مامان و مهشاد دعوا کنم  خواستمیم. جون وارد شدن  نهیرفت ، مهشاد و مامان و تهم رونیمژگان از اتاق ب تا

 . ...هم فشار دادم  يجون باهاشونه ، دندونامو با حرص رو نهیتهم دمید یوقت یول

 :جون ، رو به مهشاد گفتم  نهیبا تهم یکردن و من ، بعد از احوالپرس دیو تمج فیتعر شمیاز لباسم و آرا یکل

 ؟؟ گهیلباس کت هم داره د نیمهشاد ا -

 :، گفت  زدیم شمیکه آت یالیخ یبا ب مهشاد

 ...نه  -

 :زدم  غیو ج رمیخودم و بگ يجلو نتونستم

 ؟؟؟؟؟ یچـ -
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 :مامان با تعجب گفت . بود منفجر بشم ، نگاه کردن  کیشون با بهت به من که هرلحظه نزد هرسه

 ؟ هیپس مشکلت چ ستیبعدشم لباست که باز ن...  خوادیکت نم یمامان جان خودت گفت -

ده بهش دقت نکر ادیپروش کردم ، ز یندادم و وقت ينظر چیلباس عروس ه دیاومد روز خر ادمیتازه ...  يوااااااا

 ....پشتش بازه  نمیبودم که بب

 :غصه پشتم و کردم بهشون و گفتم  با

 بدتر ؟؟ نیمشکل از ا.... پشتش کامال بازه  نیا -

 :گفت  یحوصلگ یبا ب مهشاد

 ! ياریفوقش شنلتو در نم! نداره  یکه مشکل خاص نیا!! از دست تو  يوااا -

،  ادیبدت ب یاز هرچ"جمله که  نیواقعا به ا... از شکستن گردن مهشاد فکر کنم  ریغ يزیکردم به هرچ یسع

 !بردم  یپ " ادیسرت م

 :گفت  یجون با مهربون نهیتهم

 ؟ میمراسم رو سوا کن يخوایم. غصه نخور قربونت برم  -

 :گفت  عیسر مامان

 شهینم گهید...  هیتا انوشه رو ببره آتل ادید مآقا فرشا گهید قهیچند دق... شده  دهیباغ چ... خانوم  نهیتهم شهینم -

 !کرد  شیکار

 :بهم انداخت و گفت  يهم نگاه مادرانه ا بعد

 ...مامان جان  اریامشب رو طاقت ب هی -

 !منو خفه کرد  يصدا ندفعهیبگم که زنگ دوباره به صدا اومد و ا يزیچ خواستم

 :از جاش بلند شد و گفت  يفور مامان

 ! شهی، مراسم شروع م گهیکه کمتر از دوساعت د نیو زود برگرد نیبر. بدو انوشه که فرشاد جان هم اومد  -

 کهیتنم انداختم و مامان درحال يبا کمک مهشاد ، شنلم رو ، رو. دادم و ازجام بلند شدم  رونیبا صدا ب نفسمو

 !!! رونیه شوت کردن باز خون بای، کالهشو سرم کرد و من رو تقر رفتیقربون صدقه ام م

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

 یلیکه خ نشیسوار ماش عیکه من از فرصت استفاده کردم و سر کردیم یداشت سالم و احوال پرس فرشاد

 !شده بود ، شدم  نیتزئ کیقشنگ و ش

 .به راه افتاد  هیزود سوار شد و دنده عقب از باغ خارج شد و به سمت آتل یلیهم خ فرشاد

 یتیاهم چیه ندهیآ گهیخودم د یول دونمیفرشاد رو نم.  میزدینم یو حرف میهردومون ساکت بود نیماش يتو

نرم  رونیکه از ساختمون اصال ب شدیاگه م. واسم نداشت و اون لحظه ، فقط به خاطر لباسم دلشوره داشتم 

 !شد  یخوب م یلیخ

شد و به  ادهیپ نیبدون توجه به من از ماش. معروف شهر نگه داشت  يها هیاز آتل یکی يرو جلو نیماش فرشاد

 .شدم ادهیپ نیاز ماش یچنتا فحش نثارش کردم و به سخت هیلب  ریز. به راه افتاد  هیطرف آتل

 یعکس م دیکه با ییاون خانم مارو به طرف جا! خانومه  هیفرشاد مشغول صحبت با  دمیکه شدم د هیآتل وارد

 ...کلمه هم با فرشاد حرف نزده بودم  کی یمدت حت نیا يتو. کرد و خودش رفت  یینما، راه میانداخت

ما  ستادنیحالت ا يچنتا دستور برا هیکرد و  میرو تنظ نشیاومد و دورب) دختر نسبتا جوون بود  هیکه (  عکاس

 .و شروع به عکس گرفتن کرد  میدادیانجام م یلیم یداد که با ب

از  عی، سر شدیم ریما هم چون داشت د. شد  الیخیاومد ، عکاسه ب یجفتمون داشت در م يصدا یوقت باالخره

 .میو به طرف خونه به راه افتاد میاومد رونیب هیآتل

قطع کرد باالخره به  یوقت. جون پشت خطه  نهیکه تهم دمیاز حرفاش فهم. راه تلفن فرشاد زنگ خورد  يتو

 :ازه ، گفت بهم بند ینگاه نکهیحرف اومد و بدون ا

شروع  میشیم ادهیپ نیکه از ماش ياز لحظه ا لمشویف خوادیدم خونه اتون منتظره و م لمبرداریمامان گفت ، ف -

 ...به گرفتن بکنه 

 .کرد و به سرعتش اضافه کرد یباال انداختم و فرشاد پوف يشونه ا یتفاوت یب با

شد و به طرف در  ادهیپ نیصادر کرد ، از ماش لمبرداریکه ف يخاطر دستور هیو فرشاد  میدیبه در باغ رس باالخره

 .بشم  ادهیسمت من اومد و بازش کرد و کمکم کرد تا پ

خنده امو گرفته بودم ، ازش تشکر کردم و با  ينگاه عاشقانه ، که به زور جلو هیمنم با  لمبرداریدستور ف به

 . میبه طرف در به راه افتاد نهیطمان

و داد و هلهله از دو طرف  غیج يو صدا ختیسرمون ر يرون بادکنک و گل بود که رو، با میدر رو باز کرد تا

 .بلند شد 
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صحنه حالم به  نیا دنیزدن و من از د نیپامون زم يرو جلو چارهیگوسفند ب هی،  میکامل وارد بش نکهیاز ا قبل

 !!! میخونش هم رد بش يتازه مجبورمون کردن از رو! هم خورد 

 ... ختنیریکرده بودن و دوتا دختر بچه رومون نقل م یدر باغ تا خونه رو چراغون راه

کردن و چند  دنیاونجا هم چند تا دختر جلومون شروع به رقص.  میو وارد خونه شد میکرد یراه رو ط باالخره

که  شدمیو کم کم داشتم کالفه م دمید ینم يادیز زیکاله شنل چ ریمن که از ز.  میهم اونجا معطل شد قهیدق

و  میدیعقدمون رو توش انداخته بودن ، رس يکه سفره  یباالخره اون دختر ها هم راه رو باز کردن و ما به اتاق

 . میمخصوصمون نشست يها یصندل يرو

 ! شدیلحظه هم قطع نم کیزن ها ، دنیو کل کش غیسوت و ج يصدا

 .بود ، به طرفمون اومدن  نشونیهم ب) فرشاد  يدختر خاله ( مهسا ، که  لیفام يو چند نفر از دخترا مهشاد

وارد شد ، به  انیاهللا گو ایشد و چون عاقد ،  الیخی، ب ارهیشنل رو از تنم درب تونهینم يجور چیه دیکه د مهشاد

 .سر من و فرشاد گرفت  ي، تور رو باال گهیکمک چند نفر د

 :شروع به خوندن خطبه کرد و بار سوم ، تا خواستم بله رو بگم ، مهشاد بلند گفت  عیسر یلیخ عاقد

 !! خوادیم یلفظ ریعروس ز -

اورد و به طرف  رونیخوشگل رو ب یلیخ يجعبه  هی بشیج يکرد و اونم از تو يجون به فرشاد اشاره ا نهیتهم

 .ز خودم متوجه نشد ج یدامنم که البته کس يمحترمانه ، شوت کرد رو یلیمن گرفت و خ

 :عاقد بلند شد  يصدا

 ؟ لمی، عروس خانوم وک یلفظ ریاز ز نمیا -

 :دلم گفتم  يتو. نور گرفتم  يسوره  يها هیرو از آ چشمام

 ...حکمتته  ی، هرچ ایخدا -

 :و شمرده شمرده گفتم  دمیرو بوس قرآن

 ...بــله .... پدر و مادرم  يبا اجازه  -

 یدفتر جلومون گذاشت که هرچ هیعاقد هم . گوشم رو پاره کرد  يخانوما بلند شد و پرده  دنیکل کش يصدا

 ! شدی، تموم نم میکردیامضا م

داشت  گهید...  ختیریسرمون م يبود که رو کاتیتبر لیاز رفتن عاقد ، همه به طرفمون هجوم اوردن و س بعد

 ! گرفتمی، سر درد م یهمه شلوغ نیو از ا شدیگرمم م
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کرد و باالخره دور و برمون  تیهاشون رو دادن ، مامان اونا رو به طرف باغ هدا هیگفتن و هد کیهمه تبر یوقت

 !خلوت شد 

اش  افهیق.  رهیداد ، فرشاد مجبور شد که دستمو بگ لمبرداریکه ف يکه با تذکر میتا به باغ بر میهم بلند شد ما

 !! دمیفهمینم لشویواقعا خونسرد بود و من دل! خوشحال  ای هیکه عصبان دادینشون نم

 لمبردارهیف.  میتوش نشست یکرده بودن و ما به سخت نیبرامون تزئ گاهمونیباغ رو به عنوان جا يتو قیآالچ

باالخره !  میتا اجراشون کن کردیو ما رو مجبور م دادیمسخره م يهمش دستورا. اعصابم بود  يرو يبدجور

 . رهیبگ لمیمهمونا ف یکوبیداد و خودش رفت که از رقص و پا حیبهمون زنگ تفر

 :از رفتنش نگذشته بود که مامان به سمتمون اومد و با حرص گفت  قهیدق کی هنوز

 !!ها  ياریوقت اون شنل رو از تنت در ن هی -

 :گفتم  طنتیش با

 !! ارمیدرش نم گهید نیچشم مامان جون ، حاال که شما فرمود -

 ! گهیشو د الیخیامشب رو ب هی!  ستیموهات هم معلوم ن یدختر تو که حت -

 ؟؟ نیدیرو برام خر يلباس باز نیهمچ یواسه چ...  نیدونیمامان شما که اخالق من و م -

 :گفت  یجون هم به طرفمون اومدن و مهشاد با ناراحت نهیو تهم مهشاد

 !! شیدیپسند یگفتخودت !  يآخه دختر تو که خودت هم همراهمون بود -

 :گفتم  نیهم يبرا!  دشیواسه خر میرفت یک ادینم ادمیبهشون بگم که من اصال  خواستمینم

 ! ارمیرو از تنم در نم نیکه مراسم مختلطه من ا یدرهر صورت تا وقت!! من حواسم نبوده  -

 :شده ، گفت  یکه معلوم بود عصبان مامان

بارم  کهیطعنه و ت یکل ششونیپ رمیکنم ؟؟ اون از خواهرام که هروقت م کاریدختر چ نیخدا من از دست ا يا -

 ! نیبهش بگ يزیچ هیآقا فرشاد شما ...  دمیهنوز درست صورتشو ند شیاز دخترم که شب عروس نمی، ا کننیم

 :دستاش و اورد باال و گفت  يبا حالت خنده دار فرشاد

 ! نیمعاف کن یخانوادگ يمادر جون منو از دعوا -

به روش زد و با  يذوق کرده ، لبخند یکه فرشاد به کار برده ، کل ي "مادر جون  "که معلوم بود از لفظ  امانم

 :کار مامان خنده اش گرفت و رو به من گفت  نیمهشاد هم از ا! چشم غره به من ، ازمون دور شد  هی

 ؟ يدیعمو رو د يخانواده  یراست -
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 :تعجب گفتم  با

 مگه اونام اومدن ؟ -

بکنم ،  یسالم هیتازه وارد  يمهمونا نیمن برم به ا! نه  ایپسر نحسشون هم همراهشونه  دونمیفقط نم... آره  -

 . امیزود م

 .، همراه مهشاد از ما دور شد  دیکه به صورتم پاش یلبخند مهربون هیجون هم با  نهیتهم

زخم زبون زدن استفاده  يبرا یخاله هام از هر فرصت... حق داشت  چارهیب. کرد  تمیاذ يمامان بدجور يحرفا

 !!خوشبختانه هنوز به خودم حمله نکرده بودن !  کردنیم

 ومدهیهنوز سارا ن دمیمنم که د... از جاش بلند شد و به طرف جمع دوستاش رفت تا بهشون خوشامد بگه  فرشاد

 .... با خودم خلوت کنم  یکمیون به راه افتادم تا و اوضاع مناسبه ، از جام بلند شدم و به طرف ساختم

 ...داد  ی؟؟؟ و اونم با سر جواب منف ستیداخل خونه ن یکس دمیراهم از مهشاد پرس سر

کاله شنلم رو از سرم برداشتم و برگشتم که به .  دمیکش یاز سر آسودگ یخونه شدم و در رو بستم و نفس وارد

آشفته بود و  یاش حساب افهیق!! جا خوردم  يچشم تو چشم شدم و بدجور اریدفعه با کام هیطرف اتاقم برم که 

 !! ستین يعاد تیوضع يکه تو دادیسرخ شده اش نشون م يچشما

از جاش بلند شد و به طرفم اومد  دنمیبا د اریکام. حواسم نبود کالهمو سرم کنم  یهنگ کرده بودم که حت انقدر

از جام  تونستمیانقدر شوکه شده بودم که نم. شد  رهی، خ زدیو به چشمام که از ترس دو دو م ستادیروبه روم ا. 

 !تکون بخورم 

 

با ...  کردیم شتریو ترسم رو ب خوردیبود که نفساش به صورتم م کیانقدر بهم نزد.  ستادیام ا یقدم کی يتو

 :خشدارش ، به چشماش نگاه کردم  يصدا دنیشن

 آره ؟؟...  يو کردباالخره کار خودت -

 :لکنت گفتم  با

 ؟؟؟ یکنیم کاریچ....  یچ... نجایا... تو .... تو  -

رفته که گفتم اگه با من  ادتی؟ گذرمیازت م یبه راحت ياورد تمیکه سر غرورم و شخص ییبا بال يفکر کرد -

االن  یم بهت بود ولحرف به خاطر عالقه ا نیبهت برسه ؟ اونموقع ا گهید چکسیدست ه ذارمینم یازدواج نکن
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 یمرگ کن يکه آرزو کنمیم يکار.  يردکه تو داغونم ک يهمونجور... داغون کنم  تویاومدم زندگ ادیاز تنفر ز

... 

 یاون به حالتم توجه یول افتمیسر داد که باعث شد ترسم دو برابر بشه و به نفس نفس ب یکیستریه ي خنده

 :، ادامه داد  داشتیلحظه هم چشم ازم برنم کی کهینداشت و درحال

خودش  يکه خوشبختانه بره خودش با پا نجایتو رو بکشونم ا يکه چجور کردمینشسته بودم و داشتم فکر م -

 !افتاد تو دام گرگ 

 !کلمه حرف بزنم  کی تونستمینم یحت.  رمیاشکام و بگ زشیر يوحشت کرده بودم که نتونستم جلو انقدر

دستشو اورد باال و با سر انگشتش شروع به پاك کردن اشکام .... شده بود  هوونیکلمه د یواقع يبه معنا اریکام

 .کرد

 گشتمیشده بودم و دنبال راه فرار م رهیفقط با وحشت بهش خ. رو هم نداشتم  نکارشیمخالفت با ا ییتوانا یحت

... 

 :گوشم گفت  ریو سرش رو اورد جلو و ز دیگونه ام کش يدستش رو رو اریکام

من عوض  یگفتیتو راست م... ؟ اومدم بهت بگم آره حق با تو بود  کشمیمن دخترا رو به لجن م یگفت ادتهی -

 ...حاال هم اومدم به خودت ثابت کنم که من چقدر کثافتم ....  شمینم

کارش  نیبا ا....  کردمیم یداشتم قالب ته. حالت خشن من و به طرف راه پله کشوند  هیو گرفت و با  دستم

 : دمیکش غیم باز شد و جباالخره دهن

 .....فرشاااااااد .... فرشـاد ..... خـــدا .... یولم کن آشغال عوض... ولم کن کثافت  -

 نیزم يبود که پرت شدم رو ادیشدتش انقدر ز. برگشت و محکم زد تو گوشم  يبا خشم کنترل نشده ا اریکام

... 

 :داخل و بلند گفت  دیطرفم و خواست بلندم کنه که در خونه با شدت باز شد و فرشاد نفس نفس زنان پر اومد

 ...انوشـ  -

که با  اریو کام دمیلرزیو از وحشت م ومدیمن که نصف صورتم قرمز شده بود و از دماغم خون م دنیبا د که

 ... دیهمرو ف یبه زور بلندم کنه ، همه چ خواستیقرمز شده اش م يچشما

به طرف عقب پرتش کرد و بارون مشت بود که به . هجوم برد  اریو به طرف کام دیرو محکم به هم کوب در

 . دیکوبیصورتش م
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 ...نداشت  یدر برابر فرشاد شانس یداشت از خودش دفاع کنه ول یسع اریکام

 :شده اش ، گفت  دیکل يدندونا يدستش و از ال يموهاشو گرفت تو....  واریاونو محکم کوبوند به د فرشاد

 ؟؟؟ یعوض يکردیم یچه غلط یداشت -

 :رو محکم گرفت و ادامه داد  اریاش فک کام گهیدست د با

مخ ! مــن  یو قانون یزن شرع... به بعد زن منه  نیاز ا يدیکشیو م ينجست گرفته بود يکه با دستا ویاون -

 نـه ؟؟؟ ای يدیفهم.  يشد کیبهش نزد ای يبه زنم دست زد نمیبب گهید کباریاگه  کنمیم یکی واریپوکتو با د

 .ولو شد  نیزم يپرت کرد و اونم رو گهیطرف د هیو به  اریآخر رو با داد گفت و کام ي جمله

 یول رهیمنتظر بودم من رو هم به باد کتک بگ. ، به طرف من برگشت  زدیکه از شدت خشم نفس نفس م فرشاد

صورتم و  يرو يدر اورد و خونا بشیدستمال از ج هیجلوم زانو زد و . که صورتش مهربون شد  دمیبا تعجب د

 : دیدستش گرفت و پرس يبازوهام و تو. پاك کرد 

 ؟؟ یخوب -

کرد  یفرشاد سرم رو بغل کرد و سع.  هیگر ریفرشاد زدم ز يبار جلو نیاول يخودم و کنترل کنم و برا نتونستم

 :آرومم کنه 

 !آروم باش ... باشه ... باشه ... بکنه  تونهینم یغلط چیه گهید... تموم شد ... آروم باش ....  ستین يزیچ -

 ....داشتم و آروم شدم  اجیهاش احت یو دلگرم یمهربون نیاون لحظات به ا يمن چقدر تو و

 

  ازدهمی فصل

جون  نهیشده بودن و تهم رهیخ اریمهشاد و مامان با نفرت به کام. هم فرو رفته بود  ياخماش تو يبدجور آرشام

هم داشت با فرشاد صحبت  ایارش. آب قند رو به خوردم بده  وانیل هیداشت  یمن و گرفته بود و سع يبازو ریز

از  یداشت نذاره کس یبود و سع رونیب یاصالن يآقا. هجوم نبره  اریو مواظب بود که آرشام به طرف کام کردیم

 .رفتند  رونیجون از ساختمون ب نهیمهشاد و مامان هم به اصرار تهم. ببره  ییما بو بتیغ

صورتش  يرفت و دستشو برد باال و محکم رو اریبه طرف کام.  اوردیطاقت ن گهیاز رفتن مامان ، بابا د بعد

 :گفت  تیخوابوند و با عصبان

 ؟ یبکن یانتیخ نیهمچ یچطور تونست...  يپسر تو نون و نمک منو خورد -

 :و گفت  دیباریاز سر و روش م یانداخته بود و شرمندگ نییطرف عمو که سرش و پا برگشت
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 خواستیدخترم م یشب عروس!  يزدیم نهیکه سنگشو به س هیهمون نیا!! پسرتو  ریبگ لیتحو... بفرما داداش  -

 .... خواستیم.... 

از ... نگاه کرد  اریبه کام یاشک يو با چشما نیزم يزن عمو نشست رو. مه نداد و گرفت تو دستاش و ادا سرش

بازم به خاطر عمو خشمش رو  یکنه ول کهیت کهیرو ت اریبابا معلوم بود که اون لحظه دوست داره کام افهیق

 . کردیکنترل م

 :زد و با شجاعت گفت  يپوزخند اریکام

اون با  نمیبب خواستمیمنم نم! باهاش ازدواج کنم  نیست که نذاشتشماها ریتقص. من انوشه رو دوست داشتم  -

 .....خوشبخته  گهید یکی

نگرفته  ایهجوم برد که اگه فرشاد و ارش اریبه طرف کام يجور. آرشام نتونست خودشو کنترل کنه  ندفعهیا

 :داد زد .  کشتیبودنش ، اون و م

شرف حمال  یب....  ياریاسمشو به زبون م یکه حت ياضافه خورد.... تو !  يکه دوسش دار يتو غلط کرد -

 ... ياالن انقدر بزنمت که جون بد نیحقته هم.  ذاشتمیکه زنده ات نم يسرش اورده بود ییاگه بال

اونجا  گهید ي قهیچون اگه تا دو دق رونیتونست اون و آرومش کنه و به زور از اونجا بردش ب ایارش باالخره

 .... زدیم شیرو آت اریکام ای کردیخودش سکته م ای،  موندیم

 :به صورتش زد و گفت  یمحکم یلیرفت و س اریعمو به طرف کام. هق هق زن عمو بلند شده بود  يصدا

 ... نمیرو بب ختتیر خوامینم گهید.... ندارم  اریبه اسم کام يپسر گهیمن د!  رونیبرو ب نجایگمشو از ا -

. قرمز شده اش به طرف بابا رفت  يعمو با چشما. رفت رونیزد و از خونه ب يرو به من و فرشاد پوزخند اریکام

 :انداخت و گفت  نییسرش و پا

 دونستمینم... منِ احمقه که ورداشتم با خودم اوردمش  ریتقص. کنم داداش  یازت عذرخواه يچجور دونمینم -

 .... هییوالیه نیهمچ

 :گفت  دستم و گرفت و با هق هق. عمو به طرفم اومد  زن

به  یول....  یول...  يمتنفرشد... ما  يکه از همه  دونمیم. حاللمون کن .... تروخدا .... ترو خدا .... زن عمو  -

 ....که ما رو ببخش  دمیقسمت م یپرستیکه م ییهمون خدا

به جاش چشمه اشکم فوران کرد و چشمام دوباره . نشون بدم  یواکنش چیه تونستمیحالم بد بود که نم انقدر

 ...شد  یبارون
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 .نگاه شرمنده بهم انداخت و دست زنش رو گرفت و به طرف در به راه افتادن  هیبه طرف زنش اومد و  عمو

و  رعد يکه به دستم وارد کرد ، همزمان شد با صدا یفیفشار خف. فرشاد دراومد  يانگشتا يبه محاصره  دستم

و منم با باز و » نه  ایخوبم «  دیبهش کردم که با نگاه دوباره ازم پرس ینگاه.... اومد  یم رونیکه از ب یبرق

 ....بسته کردن چشمام بهش فهموندم که خوبم 

 :و گفت  دیجون بغلم کرد و صورتم و بوس نهیتهم

 !گذشت  ریخدا رو شکر به خ -

 :و گفت  دیجون خند نهیتهم. ، آه از نهادم بلند شد  دمیش ددستا يشنلم رو تو یبهش زدم و وقت يلبخند

از  نویا دونمیهرچند من نم!!  شنیبه همه محرم م شونیعروس و داماد شب عروس گنیم.  زمینداره عز بیع -

 !!!کجا اوردن ؟؟؟؟

 :بابا به طرفمون اومد و گفت . شونه هام انداختم  يو شنل رو ، رو دمیخند

 ... رونیب مینکرده برشک  یبهتره تا کس -

.... چرا  دونمینم.  کردیلحظه هم دستم و ول نم کی یفرشاد حت.  میو به طرف در به راه افتاد میتکون داد سر

 یوقت!! ، مهربون بود  میخونه بود يکه تو یچون فقط تا وقت! کنه  ينقش باز هیبق يجلو خواستیم دیشا یول

 ..... یشگی، شد همون فرشاد هم میبرگشت گاهمونیدوباره به جا

*** 

 :و گفت  دیو بوس میشونیاشک آلود پ یبا صورت مامان

 بمونم ؟؟ شتیشب پ يخواینم یمطمئن -

 :و گفتم  دمیبوس صورتشو

خونه  فرستنینم هیعروس رو که با گر! نکن مامان جون من حالم خوبه  هیانقدر گر. من فدات بشم  یآره اله -

 !!!!!شگون نداره .... بخت  ي

 :و گفت  دیبه سرم کش يدست پر مهر مامان

 .... يانقدر زود عروس شد شهیباورم نم. مامان جان  ستیدست خودم ن -

 ... دمیخند

 دراومده ؟ یدگیمگه من چمه ؟؟؟ بده دخترت از ترش -

 :و گفت  دیبوس مویشونیبابا هم پدرانه پ. خودش و به بابا داد  يو جا دیخند مامان
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 ...بابا  یخوشبخت بش -

 ... راستیپدرا گ يدعا.... دعام کن بابا ....  ییبابا یمرس -

 :دست فرشاد گذاشت و رو بهش گفت  يدستمو تو بابا

 ... یخوشبختش کن نکهیجز ا خوامیازت نم یچیه.... دختر من تکه  نیا -

 .  دیبوس شویشونیدست بابا رو ببوسه که بابا نذاشت و پ خواستیم فرشاد

و  دنیهم به نوبت ما رو بوس) که قرار شد مادر جون و پدر جون صداشون کنم (  یاصالن يجون و آقا نهیتهم

جو  کمیراه انداخته بود تا  ایکه به همراه آرشام و ارش يو خنده ا یمهشاد هم با شوخ. فرشاد رو به من سپردن 

 :متشنج رو آروم کنه ، همه رو ازمون دور کرد و رو به من گفت 

 

 !! یکنیغش م یخواب یخونه اتون که االن از ب نیبر. نگاه کن چشماش چقدر قرمز شده  -

 :گوشم گفت  ریز... خنده بغلش کردم  با

نکن و فقط به  فکر یچیبه ه يهرساعت از شبانه روز که به مشکل بر خورد.  يمواظب خودت باش خواهر -

 .خودم زنگ بزن 

 :فشارش دادم و گفتم  محکم

 ...بزرگه  یرو تخم جفت چشمام آبج -

آرشام هم معلوم بود که به ....  هیگر ریبغلش و بلند زدم ز يپرت کردم تو بای، خودمو تقر دیآرشام که رس نوبت

 :گوشم گفت  ریز. نشه  يخودش رو گرفته که اشکاش جار يزور جلو

 . یکن سازش داشته باش یسع.....  یخودت باش فسقلمواظب  -

 :گفتم  ییپررو با

 !! دمیقول نم -

 :و گفت  دیکش دماغمو

 . یکن یزندگ زیمسالمت آم یشیباالخره مجبور م يو چه نخوا يچه بخوا -

 :اومد کنارم و گفت  فرشاد

 . میبر دیبا گهید -
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به .  میفرشاد شدم و به طرف خونه به راه افتاد يو سوار پورشه  میرو به جمع تکون داد یدادم و دست سرتکون

 !!موافق بود  هیقض نیدرکار نبود و البته فرشاد هم با ا یاصرار خودم که حوصله نداشتم ، عروس کشون

 

 

زل به خونه  يکفشامو از پام درآوردم وبا کنجکاو یبه سخت.درخونه رو باز کرد تا اول من وارد بشم دیبا کل فرشاد

فرشاد به خودم اومدم  يبا صدا.خوردمیدر تکون نم يخونه تعجب کرده بودم که از جلو دنیاز د نقدریا.زدم

به طرف آشپزخونه .انداخت یم دیسف اهیس يلمایف ادیبودند که آدمو  یومشک دیخونه به سف لیوسا.وجلوتر رفتم

آب خوردم  کمی.عرق بشم سیبود که خ لباسام باعث شده.دمیآب سرکش يبطر هیباز کردمو  خچالویرفتم ودر 

اتاق مهمان  گهید يتا2و دیرسیبزرگتر به نظر م هیازبق شیکیکال سه تا اتاق بود که .وبه طرف اتاق ها رفتم

 واقعا مهشاد .ولو شدم یصندل ياتاق شدم ورو اردتوجه به فرشاد و یب.بودند

ژاکت  هیهوا  يدراوردم وبه خاطر سرد یاول لباسامو به سخت يزیقبل از هرچ. سنگ تموم گذاشته بودن ومامان

هنوز لباسش رو .که فرشاد در زد و وارد اتاق شد کردمیداشتم موهامو باز م.دمیپوش یشلوار مشک کیبنفش با 

بره که  رونیاز اتاق ب خواستو  دیکش رونیدست لباس از کمد ب کیبدون توجه به من .عوض نکرده بود

 : انداخت وگفت یبودم نگاه ریتوجه به رفتاراش با موهام درگ یت به من که بشد وبرگش مونیپش

بدون اجازه من وارد اتاقم  یکس ادیدرضمن خوشم نم.یبمون نجایهم یتونیاتاق منه تو م یاتاق سمت راست-

 .بشه

بلند شدمو در اتاقمو  عیسر.شدن در اتاقم بلند شد دهیکوب يبودم که صدا ریندادمو همچنان با موهام درگ جوابشو

 رونیکار موهام که تموم شد به حمام رفتم و دوش گرفتم واومدم ب.خوشبختانه خود اتاق حموم داشت.قفل کردم

 .و به خواب رفتم دمیپتو خز ریوبدون خشک کردن موهام ز

ن با فرشاد حاال م نکهیوا شبید يادآوریبا .جام نشستم يشدم و تو داریاز خواب ب میآالرم گوش يبا صدا صبح

 ....بهش نداشتم به فکر فرو رفتم یحس چیه یشناسنامم بود ول يکه به عنوان همسر اسمش تو یکس

افکار از  نیسرمو تکون دادم تا ا.... بهم نداره يبا جداکردن اتاقش نشون داده بود که اونم واقعا عالقه ا فرشاد

بود فرشاد هنوز خواب 9ساعت هنوز .رفتم رونیق بازاتا دادمیم یکه به بدنم کش وقوس یبره ودرحال رونیسرم ب

 .رفتم تا صبحونه رو آماده کنم نهبه طرف آشپزخو! بودم زیسحرخ يادیالبته حق داشت من ز.بود
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سالم کرد که  یرلبیآشپزخونه و ز ياومد تو.شد داریکه فرشاد هم از خواب ب ختمیریم ییواسه خودم چا داشتم

 يصبحونه رو تو.وجلوم نشست ختیخودش ر يبرا ییچا وانیل هید خونسر.جوابشو دادم يمنم همونجور

 ولو  ونیزیتلو يمبل جلو يو رو ییرایپذ يبعد از صبحونه فرشاد رفت تو. میسکوت کامل خورد

 میمثال روز بعداز عروس. دادم با درس خوندن سرمو گرم کنم حیمنم که ظرفا رو شستم به اتاقم رفتمو ترج.شد

 اصال  یبود ول

 یکه بهش عالقمندم ول کنمیازدواج م يوبا مرد هییایچقدر رو میشب عروس کردمیفکر م شهیهم.نداشتم یحس

 ....حاال

 »!ستیحکمت ن یکار خدا ب چیبالخره ه«لب گفتم  ریبه افکارم زدم و ز يپوزخند

ظهر شده بود ومن  2اوه اوه ساعت ....کتابام بلند کردم وبه ساعت نگاه کردم يسرمو از رو یاحساس گرسنگ با

 هیفرشاد که  دنیرفتم و با د رونیجمع کردمو از اتاق ب لمویوسا عیسر! واسه ناهار درست نکرده بودم یچیه

کرد وپوزخند زد و  یبه من نگاه ادفرش.سر جام خشکم زد خوردیبار مصرف دستش بود و داشت غذا م هیظرف 

 که  دمیاز بوش فهم. به خوردنش ادامه داد 

مصرف  یپسره ب.....از غذا نبود ياثر یآشپزخونه و به دور وبر نگاه کردم ول يرفتم تو خورهیجوجه کباب م داره

بهم  یخوشبختانه مامانم از بچگ.کارکنمیچ دونمیباشه آقا فرشاد منم م... فقط واسه خودش سفارش داده بود

 رید یلیخ گهیچون د.گرفته بودم ادی عیسر یلیعالقه داشتم خ نکاریبه ا یلیداده بود و منم چون خ ادی يشپزآ

جون  نهیناهار خونه تهم يکه برا يدرست کنم و البته به لطف اون چند بار یگرفتم ماکارون میشده بود تصم

و  ادیاجاق گاز گذاشتم تا جوش ب يرو رو یآب ماکارون. هیکه فرشاد عاشق ماکارون دونستمیم میدعوت شده بود

  دیکه تول ییفرشاد که از سروصدا.کردم یماکارون عیشروع به درست کردن ما

اومد  نکیس يگذاشتن ظرف غذاش تو ایچندبار به بهانه آب خوردن  کنمیبود دارم غذا درست م دهیفهم شدیم

نگفت و با حرص  يزیچ یشد ول زونیش آولب و لوچه ا کنمیدرست م یدارم چ دیفهم یآشپزخونه و وقت يتو

 :دموگفتمیخند انهیموذ. دیاتاقش و در رو به هم کوب يرفت تو

 .ینکن يتک خور یتاتو باش!حقته فرشاد خان -

 ییمشترکم رو داشتم تنها یزندگ يغذا نیاول.نفر غذا درست کردم وشروع کردم به خوردن هیاندازه  به

 يشدم وگذاشتمش تو الشیخیب.رفتینم نییاز گلوم پا نیورم و واسه همغذا بخ ییعادت نداشتم تنها.خوردمیم

 لماشیمن به شدت از ف یول میماهواره هم داشت.ونیزیتلو يظرفارو شستمو نشستم پا.تا بعدا بخورمش خچالی
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 یالبته هرچ! داشته باشه یعرق مل دیبالخره آدم با.رو نگاه کنم یرانیا ياالیسر دادمیم حیترج.ومدیبدم م

 ونیزیراست ودرست از تلو لمیف هی یمثال روز جمعه بود ول.برنخوردم یجالب زیو رو کردم به چ ریکاناالرو ز

 .شدیپخش نم

ازش گذشته بود که فرشادم از  قهیچند دق.گذاشت که نشستم پاش یخارج يکمد لمیف هیاز کاناال  یکی بالخره

 .اومد  رونیاتاقش ب

کارش واقعا بدم  نیاز ا. رفت رونیاز خونه ب یبه من انداخت و بدون خداحافظ ینگاه.تنش بود رونیب يلباسا

 واقعا ... اومد

زنگ  يخاموش کردم صدا ونویزیتاتلو.نگاه کردنم نداشتم لمیحوصله ف گهید.جلبک بود هیدر حد  شعورش

دکمه سبز  جانیه با.برق زد یاسم آرشام چشام از خوشحال دنیروش و با د دمیپر یبا خوشحال.بلند شد میگوش

 :رو فشار دادم

 !تر از جانم زیسالم بر برادر عز -

 !عقلم نیریسالم بر خواهر خل وچل مهربون ش -

 :زدم غیج

 !باهات درست صحبت کنم يندار اقتیل تیترب یب يتو؟ بچه پررو ایعقلم  نیریمن ش! کشمتیآرشام م -

 :قهقهه زد آرشام

 !تلخه شهیگفتن حرف حق هم میبالخره از قد!کهیکوچ یحرص نخور آبج -

 :گرد شد چشام

 يکار! ایشد ریش ينجوریا ینیبیمنو نم گهیفکرنکن د! رفتما شتونیساعت نشده که من از پ 24آرشام هنوز -

 !کتکت بزنم يخوریاونجا تا م امینکن االن پاشم ب

 :آرشام شدت گرفت خنده

ما مجبور به تحمل شما وآقاتون  یاراده کنکه هرلحظه  دونمیم زمیهمه راهو؟نه عز نیا رهیم یاووووه ک -

 !میشیم

 :گفتم رلبیز.رفت افتادم یبدون خداحافظ نکهیفرشاد و ا ادیحرفش  نیا با

 کدوم اقا؟ -

 :با خنده گفتم بعد
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 .ارمیبا خودم سرخر نم امیتنها م امینگران نباش هروقت خواستم ب -

 :خنده ریزد ز دوباره

 ! يوهنوز زنده ا یزنیحرف م ينجوریدرموردش ا يکه دار ستیاون اطراف ن شهیمعلوم م -

 :لبم اومد يرو يپوزخند

 !ستینه خونه ن -

 :آرشام رنگ تعجب به خودش گرفت لحن

 کجا پاشده رفته؟ يروز جمعه ا ست؟؟ین -

 :با خنده گفتم نیبشه واسه هم ریدوستش دلگ نیآرشام از بهتر خواستمینم

 !عقب افتاده اش افتاده يکارا ادیروز جمعه !مثل تو هیکله پوک هیاونم  -

 من شدم کله پوك آره؟ گهیحاال د -

 :دمیخند انهیموذ

 !يبود....ينشد زمینه داداش عز -

با آرشام صحبت کردم به  نکهیبعد از ا.کنه و من بهش بخندم دینوبت آرشام بود که حرص بخوره و تهد حاال

 .شمیپ ادیسارا تلفن کردم تا ب

 

 :سارا مجبورم کرد تلفن و از گوشم دور کردم غیج يتماس برقرار شد صدا تا

 !سالم عـروس -

 !سالم خـروس -

 کوفت -

 زهرمار -

 مرض -

 ؟يآدم نشد يتو عروس شد -

 شن؟یمگه فرشته ها هم آدم م -

 ! زحمت یکمتر واسه خودت نوشابه باز کن ب.اووووف حالم بهم خورد -

 !تشنمه يبدجور زمیعز شهینم -
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 :خندش گرفت سارا

 ؟یکنیجمالت عشقوالنه نثارم م يدار یمنو از خواب انداخت يچته حاال سرظهر روز جمعه ا_

 لوس کردم صدامو

 سارا جونم؟؟  -

 بنال -

 دوستت دارم؟؟؟ یلیمن که تورو خ -

 خب بابا خر شدم بنال -

 ندارم چکسویمن که جز تو ه -

 بنال گمید م -

 !همون جمالت عاشقانس اقتتیل.بنالمرگ و .درد وبنال -

 :و گفت دیخند سارا

 !دیبنال دییجانم؟ بفرما! خب بابا داد نزن -

 سـارا -

 !دییمن عرضتان را بفرما يبانو! خب منو نخور یلیخ!پرده گوشم پاره شد یروان -

 ! کنه یداره کالفه ام م ییکه تنها نجایا ایپاشو ب...شد نیا! آهان -

 : دیبا تعجب پرس سارا

 ش؟یخورد ایهنوز زندست ....رفت حالشو بپرسم ادمی یراست ست؟ایمگه شوورت خونه ن -

 !ستمیسوما من آشغال خور ن.خوبه یلیدوما آره متاسفانه حالشم خ.ستین ریاوال نخ -

 شد؟ دهیبه جون هم؟به مشت ولگدم کش نیافتاد یبازم مثل خروس جنگ!یهست یشیکه بدجور آت نمیبیم -

کارش به منم  نیفرشاد نکبته که ا نیا ریهمشم تقص زدمایپوزخند م یلیخ ایتازگ.لبام نشست يدوباره رو پوزخند

 !کرد تیسرا

 نییسرشو مثل گاو انداخت پا رونیاز خونه رفت ب یوقت یحت!وتمام میسالم به هم داد هینه بابا از صبح فقط  -

 !نکرد میخداحافظ هیو 

 يآدرس خونه ات رو واسم اس ام اس کن جلد.تر نکن فیکه هست کث ینیباشه تو حرص نخور خونتو از -

 !شتیپ امیم
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 یمرس....ییسارا....فرستمیباشه االن واست م -

 !خره فمهیحرف نزن بابا وظ -

 :خنده گفتم با

 ذوق مرگ بشم؟ ایجملت دعوات کنم  نیخب االن من به خاطر ا -

 !یبکن یمشت ییرایپذ هیازم  دیاالن که من اومدم خونت با! چکدومیه -

 .منتظرتم زمیباشه عز -

 فعال -

 ....فعال  -

 .از سارا رو آماده کردم ییرایپذ لیکه تموم شد از جام بلند شدم و باذوق وسا تلفنم

حال  یوقت دنیمهشاد ومامان هم زنگ زدن و حالم رو پرس نیب نیتوا.دوستم بود نیتر یمیمهمونم صم نیاول

 :گفت یراحتمامان با نا دمیبابا رو پرس

 .االنم خوابه کنهیدرد م کمیسرش  -

افکارو  نیکردم ا یسع.....افتاد یبرام م یبود چه اتفاق دهیاگه فرشاد نرس نکهیا.کردیم خیمو به تنم س شبید ادی

با .افتاد فونیآ يسارا رو ریکردم زنگ خونه هم به صدا دراومد وتصو یاز مامان که خداحافظ.کنم رونیاز سرم ب

در خونه رو باز  دمیآسانسورو که شن يبعد صدا قهیدق2.باال ادیدر رو براش باز کردم ومنتظر موندم تا ب یخوشحال

سارا بهم ! اومد چشام از تعجب گرد شد یسارا که هن وهن کنان ونفس زنون داشت به طرفم م دنیکردم و باد

رو کنار زد وداخل رفت و  دمکریحوصله منو که سر جام خشک شده بودم وبا بهت بهش نگاه م یب دیکه رس

 :گفت

 !چقدر خسته شدم!بود یخدا چه راه يوا -

بودم نگاه کرد  ستادهیبه من که هنوز همونطور ا اوردیمبل پرت کرد و همونطور که شالشو در م يرو خودشو

 :وگفت

 ؟یکنینگاهم م ينجوریا ه؟چرایچ -

 :دمیپرس دیباترد

 ؟يومدیتو مگه با آسانسور ن -
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 نکهینفسم بند اومد تا ا!15 ي ن؟طبقهیدیخونست که شماها خر نمیآخه ا.آسانسور داغ دلم تازه شد یآخ گفت -

 !طبقه نیبه ا دیرس یآسانسور کوفت

بود که  يجد افشیق نقدریخودش ا.خنده ریزدم ز یپق يدفعه ا هینگاهش کردم و بعد  ينجوریلحظه هم چند

 ...رفتم جلو و محکم زدم تو سرش !کرده فرار مارستانیاز ت کردمیفکر م شناختمشیاگه نم

 !باال يطبقه رو با پله اومد 15 نیکه فکر کردم کل ا يزدینفس نفس م يجور هی....سارا یدلقک یلیخ -

 :زل زد بهم وگفت يجد یلیخ سارا

 نقدریا چارهیو اون ب یکنیمهمون دعوت م یوقت یفهمینم یعنی؟يتو مثال شوور کرد!واقعا برات متاسفم انوشه -

زل  دهیمهمون ند يها وونهیمثل خل و د نکهینه ا يبهش بد يزیچ یشربت یآب کهیچ هی دیخسته و تشنست با

 بهش؟ یبزن

 :جام بلند شدم وباخنده گفتم از

 وانیل هیکه  یگفتیاز اول م یکن يباز لمیف نهمهیا نکهیا يبه جا...بعدشم!رفت ادمیجا خوردم که  نقدریا -

 !دستت دادمیشربت م

 :که نشسته بود داد زذ ییکه سارا از همونجا رفتمیبه طرف آشپزخونه م شتمدا

 .اریواسم ب ییچا وانیل هی خوامایشربت نم -

 باشه؟ يا گهیامرد -

 ....ستین یعرض -

 !ستایبد ن یداشته باش ایذره حجب وح هی...ایمهمون يمثال اومد....پررو يدختره  -

 !!داشته باشم ایکه بخوام حجب وح ومدمیکه ن يخواستگار یاومدم مهمون -

 رو جلوش گذاشتم وکنارش نشستم ینیریبشقاب ش يچا ینیس

 موضوع؟ نیبه ا ينکنه واست خواستگار اومده که حرف منو کشوند هیچ -

 :دهنش گذاشت و با همون حالت گفت يها رو برداشت وتو ینیریاز ش یکی یالیخیبا ب سارا

کوفت  ینیریتو نشسته بودم وش ينظر تو اگه من خواستگار داشتم االن جلوخواستگار کجا بود خواهرجان؟ به  -

 کردم؟؟یم

 !يخودم رد کرد يتاشونو جلو3خوبه که ...یگیاررررره تو که راست م -

 !ذره ابهت نداشتن هی!نچسب يکنه  يپسرا!شهیافتم حالم بد م یم ادشونیاه اه نگو که هروقت  -
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 !یاخمو وبداخالق نطوریهم شهیهم کردنیو فکرم دنیدیدانشگاه م يبالخره اونا تورو تو -

 !به خودشون دنیشاشیم افتیق دنیبدبخت با د يکه پسرا يکردیاخم م يجور هیرفته که  ادتیخودتو  -

 :مبل رو برداشتم وپرت کردم تو صورتش وبا صورت سرخ شده از خنده گفتم کوسن

 رال چطوره؟ما.الیخیب نارویحاال ا....اخمو نبودم شهیمن که هم -

هم  یکل.بگم کیو گفت از طرفش بهت تبر دیزنگ زد و حال تورو پرس یاتفاقا صبح...مارال هم خوبه -

 !کرد که نتونسته تو جشنت شرکت کنه یعذرخواه

 :لب گفتم ریز

 !هم بوده یحاال انگار چه جشن -

 :نشست وگفت خیسرجاش س سارا

 زده؟ يباز چه گند اریکام....کامل نه یول دمیفهم ییزایچ هیشد؟ یچ شبید یراست -

حرفام که تموم .گرد شده بود تیسارا از تعجب وعصبان يچشما.کردم فیو کل ماجرا رو براش تعر دمیکش یآه

بهت حرفام مونده  يسارا هنوز تو.ارمیرو ب ییرایپذ لیوسا هیوازجام بلند شدم تا بق نییشد سرم و انداختم پا

 با مشتم زدم تو پشتش و بلند گفتمک نیخراب بشه واسه هم شبیخاطر دامروز هم ب خواستمینم...بود

 !!!یدختر مواظب باش غرق نش يهو -

 :دینال دیمالیکه پشتشو م یآخش بلند شد و درحال يصدا

 یناهار چ نمیبب.سوء گذاشته که دستت انقدر سبک شده ریکه دستت بشکنه معلومه ازدواج روت تاث یاله_

 ؟يکوفت کرد

 !بحث رو عوض کرده بود ونگاهش رنگ ترحم نداشت واقعا خوشحال بودم عیسر نقدریا نکهیازا

 ...رهینم نییاز گلوم پا يزیچ ییتنها یدونیتوکه م.نخوردم ادیز یول یماکارون -

 یفتیمشترکت ب یروز اول زندگ یرو بخور ضعف نکن ینیریش نیا ایب.یلوس چندش مامان يدختره  شیا -

 .يریبم

 :بادهن پر گفتم.دهنم کرد  ينسبتا بزرگ رو به زور تو يا خامه ینیریش کی

 !ینمونده باشه که تو به من نداده باش یفحش گهیفکرکنم امروز د -

 :با عشوه دست انداخت دور گردنم وگفت سارا
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که دل من  ینیلب بر نچ ينجوریقربونت بره که ا خواد؟سارایعاشقونه م يدلت حرفا یمامان يناز....جوووونم -

 .رهیگیاون چشمات بشم که داره پاچمو م يفدا یاله....آب افتاد

 :دستم صورتشو زدم عقب وبا چندش گفتم با

 .اه برو گمشو عقب حالم بهم خورد -

که  یاله...!یختیبهم ر شمویکه آرا یسوار قاطر ش یاله...باهات مهربون حرف بزنم يندار اقتیخودت ل نیبب -

 ...که یاله....تف هم تو صورتت نندازه گهیوفرشاد د یفتیب ختیر لب ولوچت کج شه و از

) وبا چشم به خودش اشاره کردم(اهایگربه س يباز خدارو شکر که به دعا.کنهیهم م یینایخب بابا چه نفر یلیخ -

 .بارهیبارون نم

 ریز میوبلند زد میدنگاه کر گهیمن وسارا بهد.اومد رونیرعد وبرق از ب يحرفمو کامل نکرده بودم که صدا هنوز

 :حالت خنده دار دستشو برد باال و گفت هیسارا با ....خنده

 اهم؟؟یکه من گربه س یثابت کن نکهیا ای یکن عیانوشه رو ضا یخواستیاالن م ایخدا -

 :سرش وروبه من گفت يشالشو انداخت رو بعد

 .بارون قدم بزنم ریبدو که من االن هوس کردم مثل عاشقا ز...بدو -

 .شمیاالن حاضر م.اتفاقا منم هوس قدم زدن کردم -

کرد  یاخم چیسوئ دنیسارا باد.نییرو برداشتم ورفتم پا نمیماش چیحاضر شدم وسوئ عیسر.طرف اتاق رفتم وبه

 :و با اخم گفت زیم يواونو از دستم درآورد وپرت کرد رو

 .کن رونیرو از سرت ب يایب نیبا ماش يبخوا نکهیفکر ا یحت.میقدم بزن میخوایخنگ م يدختره  -

 :تاسف تکون دادم وگفتم ياز رو يسر

 ....میخب بر یلیخ -

 

 

 دوازدهم فصل

قفل  يرو تو دیکل.که فرشاد برگشته دمیفهم) که روشن بود(از چراغا.خونه دمیشب بود که رس 8کینزد ساعت

 دمیمتر پر 3فرشاد  يخواستم به طرف اتاقم برم که از صدا.سکوت کامل بود يخونه تو.چرخوندم و وارد شدم

 !هوا
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 ؟يکجا بود -

 ياون به جا یسالم کردم ول.جا خوردم يبدجور تشیصورت سرخ شده از عصبان دنیطرفش برگشتم وبا د به

 :جواب دادن به طرفم اومد وبلندتر گفت

 ؟يکجا بود دمیپرس -

 :گفتم تیردم وبه چشماش زل زدم وبا عصبانسرمو بلند ک.رفت توهم اخمام

 !داشته باشه؟ یبه تو ربط کنمیفکر نم -

 :وگفت ستادیزد روبه روم ا يپوزخند

 يزدیبه من م یزنگ هی رونیب يبر یخواستیکه تو اگه م نهیحرف من ا.نه بهم ربط داره نه واسم مهمه....بله -

 .ارمیب دسازیآخرشم مجبور شدم کل!ساعت تمام پشت در عالف نشم 2که من 

 :دمیتعجب پرس با

 ؟يندار دیمگه تو کل -

 ...تو خونه جا گذاشتم -

 :گفتم یحالت تدافع هی با

که بخوام بهت زنگ بزنم دوما تو سرتو  يزاریجا م دتویکل یاوال که من کف دستمو بو نکرده بودم که جنابعال -

 .....گ نیوع نییپا یانداخت

 عیدرشت شده اش سر يچشما دنیکه با د یبه من نگفت یچیو ه یقبرستون هی یگاو رفت نیبود بگم ع کینزد

 .حرفمو عوض کردم

 ....سوما ...يهم نکرد یخداحافظ هی یحت یورفت نییپا یادب سرتو انداخت یب يآدما نیا نیع...زهیچ -

چشماش اشک جمع شده  ياز شدت خنده تو.شدم رهیخنده فرشاد حرفمو قطع کردم وبهش خ يصدا دنیشن با

 :به زور خودشو کنترل کرد وگفت.بود

 ؟يکامل نکرد تویچرا حرف قبل -

 ...چپ یخودمو زدم به کوچه عل! بگم یچ خواستمیبود که م دهیفهم پس

 ...حرفمو کامل کردم -

بهش لقب گاو رو  خواستمیمعلومه خوشش اومده که م...دیخندیم چشماش هنوز یلبخندشو جمع کرد ول فرشاد

 .بدم
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 :گفت

 ؟یسوما تو نگفت -

 ....هامو انداختم باال  شونه

 که من بخوام به تو بگم؟ يریکجا م يدار یسوما مگه تو به من گفت -

 :گفت طنتیبا ش. باال دیفرشاد پر يابروها

 !؟...ناراحت شده رمیم مبهش نگفتم کجا دار نکهیپس بگو خانوم بخاطر ا -

 :حرفشو قطع کردم  عیسر

 .من؟من ناراحت شدم؟واسم مهم نبوده که بخوام ناراحت بشم -

 .گفتمیبهت م يدیپرسیاگه ازم م یباشه قبول ول -

 .لباش نشوند يکه دوباره لبخندو رو)) آره ارواح عمت(( یعنینگاهش کردم که  يجور هی

 افشیق خندهیخورده م هی یسگ اخالق بوده وقت شهیبس که هم.شهیبامزه م یلیخ خندهیم یوقت یلیوک خدا

 :مبل بلند بشم که گفت ياز رو خواستمیتوجه به حرفش م یب.شهیصدوهشتاد درجه عوض م

 .باهات حرف بزنم خوامیصبر کن انوشه م_

 :مبل وباخنده گفتم يخودم رو انداختم رو دوباره

 ؟يدیسابیگل م یتا االن داشت_

 : دیخند

 .حرف بزنم ندمونیوضع االن وآ..امممم...درباره خوامیاالن م ینه ول -

 شنومیم...خب بگو_

فکر رو  نیا گرانیخب د یدرسته که فقط اسمش رومونه ول.میزن وشوهر گهیانوشه ما االن د نیبب -

کرد و  شیکار شهینم گهیاالن د یول میازدواج داد نیهردومون به اجبار تن به ا نکهیبا ا...کننیدرموردمون نم

 .میایباهاش کنار ب دیبا

 ...منم.ادیوازم خوشت نم میخواستگار يتو به اجبار اومد دونمیخودم م م؟منیایکنار ب دیبا يچجور -

 :دستشو باال آورد و حرفمو قطع کرد  فرشاد

 يرو يجوراوقات بد یهرچند گاه.ییدختر تخس زبون دراز و پررو هیتو فقط .ادیمن از تو بدم نم یه یه یه_

 هی ایبه عنوان همخونه .میرو تحمل کن گهیهمد میتونیبه قول خودت ما م یول يریاعصابم دراز ونشست م
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تو منو به عنوان شوهر ومن  و میبه هم عالقمند شد يروز هی دیشا.میرو مشخص کن فمونیتکل میتا بتون.دوست

 .میمجبور به طالق شد....میتحمل کن گرویهمد مینتونست دمیشا.تورو به عنوان زنم قبول کردم

که  يدختر... یوانیمهرداد ک يته تغار... یوانیانوشه ک...من..چرا اسم طالق رو که آورد دلم گرفت دونمینم

بدم که آخرش به طالق ختم  يازدواج اجبار هی هیتن  شمیمجبور م يروز هیغرورش زبانزد خاص وعام بود 

 شد؟؟ یچ واقعا د؟یکش نجایشد که کار من به ا یشه؟چیم

 :صورتم تکون داد وگفت يدستشو جلو فرشاد

 !یوقت غرق نش هیدختر؟بپا  ییکجا -

 ...تکون دادم وبه فرشاد نگاه کردم  سرمو

 ؟یگفت يزیچ -

برو لباساتو عوض  ده؟حاالمیبرامون د یسرنوشت چه خواب مییبب میفکرنکن زایچ نیآره گفتم فعال بهتره به ا -

 !کن

مخمصه  هیهردومون رو از .آتش بس داد شنهادیفرشاد واقعا با فکر بود که پ.زدم واز جام بلند شدم يلبخند

 .نجات داد

لباسامو عوض کردم وبه طرف آشپزخونه .حرفاش تکون دادم وبه طرف اتاق راه افتادم دییبه نشونه تا سرمو

 میقدم زدنمون خورد لیکه همون اوا يا یو جز بستن میراه رفته بود یبا سارا کل.گرسنم شده بود یحساب.رفتم

 ییظرفشو نکیس يتو شیخال رفظ دنیبا د یرو گرم کنم ول یماکارون خواستمیم.نخورده بودم يزیچ گهید

 :حالت مظلوم گفت هیدستشو باال برد وبا  عیبه طرف فرشاد برگشتم که سر.چشام گرد شد

 ....خب گرسنم بود -

 هیگرفتم ساالد الو میتصم.خودش هم خندش گرفت.خنده ریبامزه شده بود که ناخودآگاه زدم ز افشیق نقدریا

 :ذوق بچه گونه گفت هیبا  کنمیدرست م هیدارم الو دید یآشپزخونه و وقت يفرشاد اومد تو.درست کنم

 !ها يزیکالباس هم توش بر...کن ادیز ارشورشویخ.... آخجون  -

 :که خندش گرفت وگفت دید یتو نگام چ دونمینم.کردمباال رفته نگاهش  يباابروها

 ؟يخوایکمک نم!شمیچشم ساکت م -

 :خنده گفتم با

 .همشون پخته باشن نیقبلش بب.رو پوست کن اینیزم بیتو س کنمیرو خورد م نایو پرسش؟ تا من ا یکین -
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 :که من نشنوم گفت يلب طور ریگرفت ز خندش

 ....سوءاستفاده گر  -

 !!! دمیشن -

 :بهشون انداخت وگفت ینگاه.برداشت اروینیزم بیودر قابلمه س دیدخن

 !!به نظرم هنوز نپختن -

امتحان  اروینیزم بیچنگال س هیبا .وبه طرفش رفتم دمیدست از کارم کش.به نشونه تاسف تکون دادم سرمو

 :اعتراض کرد .بهش نگاه کردم انهیبرگشتم و موذ.نرم شده بودن یحساب.کردم

 پختن؟ نایبفهمم ا يکه چجور دونستمیدمیخب من از کجا با -

 گهید يدادیذره کار خونه انجام م هیبعدشم اگه ! يدیفهمیم يکردیاستفاده م وتیکیذره ازآ هی گهیبله د -

 !يشدینم عیضا ينطوریا

هارو انجام  فهیکار شما ضع دیمرد که نبا) حالت بامزه گفت هیصداشو کلفت کرد وبا (شدم؟ عیگفته من ضا یک -

 !!!بده

 :و گفت دیرو پرت کردم طرفش که رو هوا گرفتو بلند خند ارشورایاز خ یکیگرفت  حرصم

 تلخه مگه نه؟ قتیحق -

 !ها کار دستت ندن فهیضع نیبپا هم...هیقو يآقا -

 !دستم داده ینیزم بیس شونیکیفعال که  -

 نقدریمشترك ا یشب زندگ نیاول کردمیفکرشم نم یحت!خنده ریز میوبلند زد مینگاه کرد گهیلحظه بهم د هی

اون پسر .ستیبد ن کردمیفرشاد اونقدرام که فکر م دمیتازه اون موقع بود که فهم.دغدغه بگذره یآروم وب

 يکارا ایمن نشسته و  يروبرو...نجایا..رو لباش بود امروز شهیلبخند ، پوزخند هم يبه جا روزیکه تا د يمغرور

 يانگار یرابطمون حاال حاال ها خوب بشه ول کردمیفکر نم.کنهیپوست م ینیزم بیو س خندونهیبامزش منو م

 .کردمیواقعا اشتباه م

 يجا هیاز دوستاش دفتر وکالت بزنه و دنبال  یکیبا  خوادیفرشاد گفت که م میخوردیشام م میداشت یوقت

امروز  تونهیبش فقط مصاح یکرده ول دایخوب پ يجا هیصبح دوستش زنگ زد وگفت که .گردهیمناسب م

 يشده که عجله ا ورمجب نیواسه هم.گشتیهم برنم گهیماه د 3اونجارو قولنامه کنه چون شبش پرواز داشت تا

 ...بره
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برگشتنمون طول  مینبرده بود نیو چون ماش میبارون قدم بزن ریتا ز رونیب میگفتم که با سارا رفت منم

 کلمه بارون  دنیفرشاد با شن.دیکش

 يبعد از شام مثل دوتا همخونه .شد و به تکون دادن سر اکتفا کرد مونیپش یبگه ول يزیباز کرد چ دهنشو

 .میو به اتاقامون رفت میگفت ریخوب به هم شب بخ

 .و چشام رو بستم وبه خواب رفتم...رهیازمون نگ چوقتیرو ه یخوش نیپتو که رفتم از خدا خواستم که ا ریز

 

 

*** 

 ....گذاشتم غرزدنم شروع شد نرویپامو از کالس ب تا

و به دست وپام  شهیرو که اون به من محتاج م يروز نمیبب یاله! مسخره  يکنه پسره  کارشیخدا بگم چ -

از دستش  یملت هیو  رهیتو کله اش تا کله اش کپک بزنه بم ادیسخت سخت ب يسواال نقدریکه ا یاله.فتهیم

 .راحت بشن

 :و با خنده زد به شونم  اوردیآخرشم طاقت ن.دیخندیم نامیبه حرفام ونفر زیر زیر سارا

 زنهیسکته م هویکه االن  يکرد نشینفر نقدریا.گذرهیروز از ازدواجتون م 2همش !شوهرته ها یبابا ناسالمت -

 ....!رهیمیم

 )صدامو عوض کردم: ( گهیم گردهیبرم پرسمیازش سوال م... پسره پررو! حقشه...به درك -

وقت کالس من باارزش تر ازاونه که بخوام به .جواب بدن توننیسوال رو دختر بچه ها هم م نیخانوم محترم ا -

 ...!چشمش يجلو ادیکنم که عمش ب سیدهنشو سرو نیهمچ خوادیدلم م. سواال جواب بدم نیا

 :که از حرص خوردن من خندش گرفته بودگفت سارا

بهش  یبرداشت يزیچ نیکه همچ یل وجرئتپرد یلیخ یلیدمت گرم خداوک...يخب تو هم که جوابشو داد -

 .نکرد رونتیاز کالس ب يشانس آورد...یگفت

 !!!شکستمیقلم پاشو م شدیخونه ام م کیاونوقت اگه نزد کردیم رونمیغلط کرده از کالس ب -

 :حرفو زد خونم به جوش اومد وگفتم نیفرشاد که ا.فکرکردم شیبه اتفاق چند لحظه پ بعد

 !شهیکه به سواالمون جواب داده نم مینیکه سر کالس بش هیما هم وقتمون باارزشتراز اون یاستاد ول دیببخش -
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بود که فرشاد مجبور شد جواب سوالم رو  نجایتازه قسمت خنده دارش ا....حرفم کالس رفته بود روهوا نیا با

 .به کالس رو ترك کرد یشیآت يچشم غره  هیکرد و با  لیبعد هم کالس رو تعط! بده

آتش  گفتیکه م روزینه به د...دهیموضوع م رییتغ عیسر یلیخ....نداره یتیپسره اصال ثبات شخص نیسارا ا يوا -

آدم  هی ریخدا گ يا....کرد عمیضا ينجورینه به امروز که ا میتا همخونه خوب باش 2ومثل  میبس اعالم کن

 !ستیبا خودشم معلوم ن فشیافتادم که تکل وانهید

 :خنده ریزد ز سارا

 .ستیباهات ازدواج کرده ناراحت ن نکهیاز ا ادمیز شهیآتش بس اعالم کرده؟معلوم م يجد -

 .امیموضوع کنار ب نیبا ا دیبا گهید یخودش گفت مجبور شده باهام ازدواج کنه ول روزینه بابا د -

 :حالت متفکر گفت هیدانشگاه نشست و با  يروبرو یمکتین يرو سارا

 يدختر متنفر باشه و اونوقت همون رو مجبور به ازدواج با همون دختر بکنن هر کار هیانوش اگه پسر از  نیبب -

به خونوادش وابسته نبوده که  یآقا فرشاد شمام که از لحاظ مال نیا....کنه یتا از ازدواج باهاش شونه خال کنهیم

و هزار  ينجوریو مستقل شه و ا رهیبگ يخونه مجرد هی تونستهیم...کرده دشیتهد ينجوریباباش ا میبگ میبخوا

 ...نبوده لیم یب ادمیکه ز میرسیم جهینت نیپس به ا....مخالفتشو اعالم کنه گهیجور د

 ....حرف سارا به فکر فرو رفتم نیباا

گفت  میشب خواستگار یچون حت.و باباش مجبورش کرده ادیاز من خوشش نم ادیسارا من مطمئنم اون ز یول -

 ....هیکه جواب من منف میاستگاراومده خو دیام نیبه ا

 :گفت یتفاوت یشونه باال انداخت و با ب سارا

کن مثل خودش رفتار  یتو هم سع.بده رییبشر هر لحظه ممکنه موضعش رو تغ نیکه ا یدونیخودتم م -

 ...کرد ياگه باهات خوب بود باهاش خوب باش اگه باهات بد رفتار.یکن

شکمم  م؟یبخو يزیچ هی میبر يایب یپاش شهیم... اعصابم خورد هست یبه اندازه کاف الیخ یسارا ب يوا -

 ....کنسرت گذاشته

 ....میگفت و باهم به طرف بوفه به راه افتاد يباشه ا.دیخند سارا

** 

شماره  دنیدستمو شستمو به طرف تلفن رفتم و با د.که تلفن خونه به صدا در اومد کردمیناهار درست م داشتم

 :لبم يخونه لبخند اومد رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

 سالم به مادر گلم -

 منم؟ يدیازکجا فهم.سالم به دختر باهوشم -

 نیا چکدومشونیدرضمن ه.زننیزنگ م میبابا و آرشام به گوش نکهیواسه ا.....ایمادر دخترتو دست کم گرفت يا -

 .نیزنیکه به خونه زنگ م نیییفقط شما.ستنیموقع روز خونه ن

 :دیخند مامان

 .یحقا که دختر خودم....همه دقت نیبه ا نیآفر -

 ... دمیخند بلند

 بابا حالش چطوره؟آرشام خوبه؟ یراست......نایریبگ یاز آب گل آلود ماه نیمامان جون شمام خوب بلد -

 خوبه؟االن خونست؟ ؟شوهرتیتو خودت خوب.رسوننیاونام خوبن سالم م -

 داشیپ گهیدو ساعت د یکی گهید.دفترش بود يتو شیروز کار نیامروز اول ستینه خونه ن.میماهم خوب -

 ...شهیم

 ...ازت بپرسم يزیچ هیانوشه مادر زنگ زدم که  یراست.بگو کیاز طرف ما بهش تبر.یخوب به سالمت -

 .دییجونم مامان؟بفرما -

گفتم  یو خانواده شوهرت رودعوت کنم ول کمونیو همه اقوام دور و نزد رمیبگ یروز جمعه مهمون خوامیمن م -

 .نینداشته باش يبپرسم که واسه اونروز کار قبلش از خودت

 خوانیهم م کینزد يالیمطمئنا مامان فرشاد و فام.شهیشروع م گهیترم من چند روز د يراستش امتحانا -

فرشادم با .بعد امتحانا شاالیتا ا میرو کنسل کن ایمهمون میگرفت میمن و فرشاد فعال تصم.رنیواسمون پا گشا بگ

 .من دست نگه داره يجون صحبت کرده تا بعد امتحانا نهیتهم

 ....نشد چیپاپ ادیواسم مهمه ز یلیمن امتحانام خ دونستیچون م یاصرار کرد ول گهیخورده د هی مامان

 ...ولش کردم مهیکردم و رفتم سراغ ناهار که نصفه و ن یخداحافظ ازش

** 

قفل در باعث شد سرم و به عقب  يتو دیرخش کلچ يکه صدا کردمیرو سرخ م مهیق يرو ياینیزم بیس داشتم

اومد بلند  یبه سمت آشپزخونه م کهیکتش رو دراورد و درحال. بشاش وارد خونه شد افهیق هیفرشاد با .برگردونم

 :گفت

 .ادیم یخوب ياومممم چه بو....سالم بر اهل خانه -
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 ... دمیخند

 ؟؟؟؟یشنگول نقدریچرا ا هیچ.....سالم -

 .سرم شلوغ بشه میروز کار نیاول کردمیاصال فکرشم نم.تا پرونده قبول کردم 2امروز  نیهم -

 ؟یاون دوستت پس چ -

 ...بود کاریامروز کال ب...من نبود یاون به خوش شانس -

 سرت شلوغ نشه؟؟؟؟ یروز اول نیکه از هم ياز پرونده هارو به اون نسپرد یکیخب چرا  -

 :خنده رید وبعد بلند زد زچند لحظه به من نگاه کر فرشاد

 ؟یآخه دخترجان روانشناسو چه به مسائل حقوق -

 :تعجب گفتم با

 ست؟یمگه اون همکارت ن -

 :انداخت تو دهنش و گفت ینیزم بیچند تا س دیخندیهنوز م کهیدرحال

 .یمن حقوق دهیم یاون مشاوره روان...جاست هیما فقط دفتر کارمون  -

آخش رفت هوا و  يصدا...محکم زدم پشت دستش رمیرفت که با کفگ اینیزم بیدوباره به طرف س دستش

 :گفت مالوندیهمونطور که پشت دستشو م

 ...خواستم بردارم ینیزم بیتا دونه س2...چه خبره بابا -

حاالم برو لباساتو عوض کن که ....غذاست يمال رو.يهمشو بخور يایب یکه جنابعال دمیزحمت نکش نهمهیا -

 ....غذا حاضره

 ...دمیچ زویم عیمنم سر.گفت و به طرف اتاقش رفت يکشدار)) چشم((خوشحاله یکه معلوم بود حساب رشادف

 نیتو ا...دمیدیرو تو چشاش م تیبرق رضا.به خوردن میکه فرشادم اومد و شروع کرد دمیکشیغذا رو م داشتم

 هیو  شدیروز کامال سرد م هی....ودب ریرفتار فرشاد واقعا متغ میمشترکمون رو شروع کرده بود یچند روز که زندگ

 ...بردیبه سر م یفیحالت بالتکل هی يانگار که تو...يروزم مثل امروز شاد وپرانرژ

 ...غذام رو خوردم هیباال انداختم و بق يا شونه
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 زدهمیس فصل

 

 

ماه بود که ترم  کیپشت سر گذاشته بودم و  تیهمه امتحانام رو با موفق.از ازدواج با فرشاد گذشت یدوماه

و شب  رونیب رفتمیروزها صبح زود م یسرم شلوغ شده بود که بعض يترم به قدر نیا.شروع شده بود دممیجد

دادگاه به اون  نیاز ا دیبا دادنیمحترم بهمون م دیکه اسات ینیسنگ يقایسره به خاطر تحق کی.خونه گشتمیبرم

هنوزم فرشاد سر کالساش هراز . افتاد یکارمون زود تر راه م اوقات سارا هم با من بود و شتریب...میرفتیدادگاه م

 دهیدانشگا فهم يبچه ها يهمه .شدیدندون شکن من روبرو م يانداخت و صدالبته با جوابا یم کهیبهم ت یگاه

 .تعجب داشت يواقعا براشون جا نیوا میکرد واجبودن که من واون باهم ازد

وقت سر خاروندن هم  یحت گهیگرفته بود که د يماه کارش به قدر هی نیا يتو. وضعش از منم بدتر بود فرشاد

ساعت  4 ای 3 دیشبانه روز شا يتو) که کالس داشتم ییبه جز روزا(اوقات  یگاه...خودش نذاشته بود يبرا

 ...مینمشاجره ک ایدعوا  میکردیکه وقت نم میخسته بود نقدریو ا میدیم گرویهمد

جون  نهیمامان و تهم يکه البته اونم به اصرارا میبد بیترت یمهمون هیخلوته  بود آخر هفته که سر جفتمون قرار

 .نیدعوت نکرد ویشکیو زشته که هنوز ه گذرهیماهه که از ازدواجتون م 2 گفتنیبود که م

 کینزد يالیشماره فام. کردمیدعوت م) جمعه شدیکه م(پس فردا یمهمون يرو برا لیصبح نشسته بودم فام از

کمکم  ادیمهشاد به اصرار خودش قرار شد صبح جمعه ب.فرشاد رو هم ازش گرفته بودم و به اونا هم زنگ زدم

 .جون رو هرچقدر اصرار کردن نذاشتم نهیمامان و تهم یول

زنگ  میخواستم برم بخوابم که گوش.بس که حرف زده بودم کردیفکم کار نم گهیزدنم که تموم شد د تلفن

 :سارا بود.خورد

 .برم بخوابم خوامیسالم زود حرفتو بزن که م -

 ؟یبخواب يبر يخوایظهره االن م 12سالم ساعت  کیعل -

 ...برم کپه ام رو بزارم خوامیبنال م.رو هم فتهیداره م ینگو سارا که چشام از خستگ یچیه -

 ...دمیاون خبر خوبم رو بهت نم گهیشد د نجوریچه طرز حرف زدنه؟حاال که ا شیا -

 !خدافظ ....بخوابم خوامیم شهینم میاالن من خبر مبر حال!به درك -

 :سارا بلند شد غیج يقطع کنم که صدا ویگوش خواستم
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 ...نه من نه تو گهید یانوشـه اگه قطع کن -

 .گهیسارا زود بگو د يریبم -

 میماهم دعوت....هستن دمیدانشگاه شب شعر راه انداخته چندتا از اسات ياز بچه ها یکیفردا ....خب بابا یلیخ -

 م؟یبر يایم

 :ذوق گفتم با

 ...معلومه که يواااا/جون من شب شعر؟ -

 :فروکش کرد جانمیدفعه ه هی

 فرداس؟ یگفت -

 آره -

 .....امیب تونمیپس من نم -

 هو؟یشد  یچ....يمردیم یاز خوش یکه االن داشت ؟؟؟؟تویچــ -

 عر؟شب ش امیروز قبلش پاشم ب...دارم یجمعه مهمون -

 .میگردیساعته برم 2،3 میریم.يدار یبابا تو جمعه مهمون -

 .امیب کنمیوقت نم.شنبه انجام بدم5دیکار دارم که با یسارا جان کل شهینم -

 :گفت یبا کالفگ سارا

 .میریکمکت بعدش از اونجا باهم م امیخب من م -

 :زدم غیج ذوقزده

 ...امیمنم م ؟؟؟عاشقتمیگیراس م -

 :خندش گرفت سارا

 !گفتم  يزیچ هیحاال من .....سو استفاده گر يپررو يدختره  -

 ....دمیخبرشو بهت م گهیم یاون چ نمیمن زنگ بزنم به فرشاد بب....ایباش نجایا 10فردا صبح ساعت  -

 ؟؟؟يریاووووه چرا از اون اجازه بگ -

 ...بعدشو ندارم يحوصله دعوا ومرافعه  -

 ...باشه پس من منتظرم -

 خدافظ فعال یاوک -
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 .يفعال با -

 :بوق جواب داد نیسوم ای.به فشاد زنگ زدم عیسر

 بله؟ -

 ؟يندار یتو مشکل.من فردا با سارا قراره برم شب شعر نیسالم فرشاد بب -

 :با خنده گفت فرشاد

 ؟یزنیبا عجله حرف م نقدریسالم چرا ا -

 ...سرت شلوغ باشه دیگفتم خب شا -

 هست؟کجاست؟ یمال ک هیمهمون.ستینه سرم شلوغ ن -

از طرف ساراست  دمیرو باز کردم د امیپ.اومد میاس ام اس گوش يصدا.اومد از سارا آدرس نگرفتم ادمیتازه ...اه

 :آدرسو خوندم لب و لوچم آوزون شد یوقت یخوشحال شدم ول یاول کل.و آدرس رو نوشته

 .رشه رونیب يباغه تو هی...داده بشویدانشگاه ترت ياز بچه ها یکی -

 :شد يفرشاد جد لحن

 شهینه نم -

 ا چرا؟؟؟ -

 ؟ينود انجام بد قهیدق يهمه کاراتو تو يخوای؟ميندار یتو مگه جمعه مهمون -

 ...میو برگرد میساعت بر 3،4بعدشم قراره همش .کمکم ادیسارا فردا صبح م -

 ساعت چنده؟ -

 ...میگردیو زود برم میریما زود م یول.....11تا7 -

 ...شهیشب؟؟؟انوشه اصرار نکن که اصال نم 11 -

 :بغض گفتم با

 ...رونیب میزنیاز اونجا م 9،10.میمونینم 11آخه چــرا؟؟؟ ما که تا خود  -

 :و گفتم دیبه ذهنم رس يفکر بعد

 ...ایخودتم پاشو ب یاصال اگه ناراحت -

 ....مده فعال خدافظ او شیواسم پ يکار هیانوشه من ...من اون موقع با دوستم قرار دارم -
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اندازه  یدانشگاه شب شعر راه م ياز بچه ها یکیهرسال .کنم هیگر خواستیناراحت بودم که دلم م نقدریا

 ...حاال یول....میبود یمهمون نیا یاصل يها هیمن وسارا پا.کنهیرو که اهل شعره رو دعوت م یوهرک

 :آخرش گفت یحرص خورد ول یسارا کل.زدم به سارا وبهش گفتم که فرشاد مخالفه زنگ

 ...که دعوتن دیچندتا از اسات...انیخب بهش بگو خودش و دوستش پاشن ب -

 ....بشه یفکرنکنم راض یول دونمینم -

 ...نشه یتو بهش بگو غلط کرده راض -

 ...کنم و قطع کردم یکردم و بهش قول دادم که فرشادو راض یسارا خداحافظ از

 :بوق چهارم جواب داد ...زنگ زدم به فرشاد دوباره

 ...انوشه من که گفتم -

 ...قطع کردم  حرفشو

 ؟يتو بادوستت ساعت چند قرار دار -

 ؟یواسه چ -

 توبگو؟؟ -

 .کشهیطول م 8کارمون تا ساعت.شیساعت ش -

 ...برق زد چشام

 خوامیکه نم یبابا پارت.اونجا نیایب تو و دوستت کارتون که تموم شد. هم دعوتن دیفرشاد چندتا از اسات نیبب -

 ...ها دنیشام هم م......شب شعر میبر میخوایم.برم

 :خندش گرفت فرشاد

 .شهیم یچ نمیحاال بب -

 :زدم غیذوق ج با

 .فرشاد یآخجون مرس -

 نجایا 10فردا ساعت.شد یفرشاد راض"دادم که  امیبه سارا پ.کنم یکردم حواسم نبود ازش خداحافظ وقطع

 .شکلک خنده گذاشت هیو  "اونجام 9من ساعت .دمت گرم ولیا"جواب داد يو سارا فور "ایباش

 .دو ساعت بخوابم یکیرخت خواب تا بلکه  يرفتم تو رجهیگذاشتم کنار وش مویگوش
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*** 

 :گفت یکه سارا اومد وباخستگ کردمیآشپزخون رو مرتب م داشتم

 !ها ادیهر تو مشو نیا گهیساعت د هی.هفته ؟ساعتیحاضرش يخواینم -

 :گفتم دمویطرفش رفتم صورتشو محکم بوس به

 ! منم کارم تموم شد....یدستت مرس یلیخ یلیخ -

 : دیصورتش کش يبا غرغر دستشو رو سارا

 !!شیا! يصورتمو تف مال کرد....یاه اه نخواستم تشکر کن -

 ...دمیخند

 ....رمیدوش بگ هی رمیمن م.دلت بخواد میلیخ -

 .عرق شدم سیخ...رمیدوش بگ خوامیبرو که منم م...برو -

 غیج غینشده بود که سارا در حموم رو محکم زد و ج قهیدق 5هنوز.حموم يگفتم وخودمو انداختم تو يا "باشه"

 :کنان گفت

 بدووووو...نجاستیا گهیساعت د میکه شوهرت نکبتت زنگ زد گفت تا ن رونیب ایانوشه بدو ب -

 .امیخوب االن م یلیخ -

حموم و به سوالم که  يخودشو انداخت تو عیسارا هم سر.رونیخودمو گربه شور کردم و اومدم ب عیسر

 دونستمیم.خندم گرفت.نشون نداد و در رو محکم بهم زد یتوجه چی، ه ادیساعت زودتر داره م میچرا ن"دمیپرس

وقت نداشت که  شتریب قهیدق 20وکال  دیکشیساعت طول م میکردنش ن شیاون آرا!حرصش گرفته یواسه چ

خط چشم  هی شمیکل آرا.دغدغه رو نداشتم نیوقت ا چیخوش بحال خودم که ه! وهم حاضرشه رهیهم دوش بگ

 ...رژ لب هیبود و

 .دمیاومد پوش یبه امشب م یلیبود و خ یاز مانتوهام که مدل سنت یکیخشک کردم و  موهامو

منم  کردیم شیمجبورم کرد همزمان که خودش آرا.رونیاومد ب عیهم نشد و سر قهیدق 5کل حمامش  سارا

 .موهاشو سشوار بکشم

آب و گاز رو چک کردمو  ریش عیسر. ، ماهم کارمون تموم شد دنیکه تا فرشاد زنگ زد وگفت رس خالصه

 .رونیب میوبعد از قفل کردن در خونه رفت میچراغارو خاموش کرد
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حدس زدم که همون .نشسته بودن یتو الب گهیپسر د هیکه کنار  دمید فرشاد رو میاومد رونیآسانسور که ب از

ماهم جوابشونو .از جا بلند شدن وسالم کردن میشد کیبهشون که نزد.دوستشه که باهم دفتر زدن

 ...میبه راه افتاد ادفرش نیبعد هم به طرف ماش.مرد یمعرف "بخت کین ماین"دوستشم خودشو با عنوان .میداد

 :گوشم گفت ریز دیفرشاد و د يپورشه  یوقت سارا

 ...که عروسکه ستین نیالمصب ماش! گلوت يبمونه تو یاله -

 :دمیخند

 ....جمع کن لب ولوچه اتو...دتیبد دیخاك تو اون سر ند -

 !!شیخواستگار ادیبعد طرف با پورشه م کننیدرب وداغون م يفرار زننیم.میشانس ندار ایاخه ماکه مثل بعض -

چشم نداشته  هیبق نیبه ماش گهیبخره که د ینیپسر پولدار ازدواج کن که برات المبورگ هیبا  خب تو هم -

 .یباش

برگشتن و باتعجب به ما نگاه  مایفرشاد ون.خنده ریکه نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز دیکش یچنان آه سارا

 :گفت یبه شوخ ماین.کردن

 .میبخند نیبه ماهم بگ نینیبیم يخنده دار زیاگه چ -

 :آروم گفت سارا

 !خودت افهیخنده دار تر از ق یچ -

 :بشنوه گفت مایکه ن يساراهم طور.رهیباعث شد خندم شدت بگ که

 .بخت حرفامون دخترونه بود کین يشرمنده آقا -

سارا بازم دست برنداشت وآروم  ینشست ول نیماش يوتو.بسنده کرد "آهان"باال انداخت وبه گفتن ییابرو ماین

 :که فقط من بشنوم گفت يطور

 !!بده رییتغ "بدبخت"رو به  لشیبکنم که فام يکار هی!!فرشاده نیاه اه اه پسره چندش درست ع -

توجه به من در عقبو باز کرد  یسارا ب.دنینتونستم وخودمو کنترل کنم و بلند بلند شروع کردم به خند گهید

 .خودمو گرفتمو نشستم يمنم به زور جلو.ونشست

 :گفت یبا شوخ ماین یول کردیبا تعجب نگاهم م فرشاد

 .خندنیهمش م زیر هیدارن که  دنیبه خند يادیفرشاد جان انگار خانومت ودوستش عالقه ز -
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 يخواستم جوابشو بدم که سارا زودتر از من دست به کار شد و به تند.لبام محو شد يحرفش خنده از رو نیا با

 :گفت

 م؟درضمنیخندیم زیر هیو  شهیکه ما هم نیدونیپس از کجا م نیا شدکه با ما آشن قسیدق 5شما همش -

 یغدو عصب ایو مثل بعض میخوش رو باش شهیمگه بده ما هم.شهیتر شدن عمر م یباعث طوالن ادیز دنیخند

 !!! نیبهتر بدون دیبا نیکه مثال روانشناس م؟شماینباش

 :کرد وگفت یاخم ماین.شد رهیخ مایباال رفته به ن يرو با تمسخر گفت و با ابروها"روانشناس"

 ؟يدیرس جهینت نیام؟از کجا به ا یمن غد وعصب -

 :دیبه خودش گرفت و پرس یحالت متعجب يگر يبا موذ سارا

انگار شما به  یول نینجوریا ایگفتم بعض ادمهیکه  ییواال تا اونجا ن؟من؟؟یهست یمن گفتم شما غد وعصب -

 ...نیخودتون شک دار

 ...داد لشیتحو يبا حرص به سارا نگاه کرد و سارا پوزخند ماین

آخرش  یول. میدیخندیو من وفرشاد هم در سکوت بهشون م کردنیدوتا بهم کل کل م نیا میکه برس یموقع تا

 .ما ساکت شدن يو بالخره با تشرها میتحملمون رو از دست داد

وفرشاد  میرد شد یاز جاده خاک.باز شد يرمردیتا بوق زد که در توسط پ 2، فرشاد  میدیدر باغ که رس پشت

سارا زنگ در رو فشار .میبه راه افتاد الیوبه طرف در و میشد ادهیپ. ها پارك کرد نیماش هیبق شیرو پ نیماش

و  میجوابش و داد.در رو باز کرد وبا احترام بهمون سالم کرد وجلومون خم شد يدادو چند لحظه بعد خدمتکار

حس شعر گفتنت گل  يشاعر هم نبود یشاعرانه بود که اگه حت نقدریداخل ا ياووو فضاو...میشد الیوارد و

 نیکه اونا هم به هم دمیسر تکون دادن فهم مایو سارا و ن "چه شاعرانه":گفت رلبیفرشاد ز یووقت....کردیم

 موضوع فکر 

 یدر م یکیروشن بود و فضا رو از تار یرنگ يشمع ها الیو يجا يجا یچراغا همه خاموش بودن ول.کردنیم

به طرفمون اومد و بالبخند بهمون خوشامد ) شب شعررو راه انداخته بود نیکه ا يهمون پسر(بهزاد....آورد

با  دونستیبود و م دهید نداختندیراه م گهید يکه بچه ها ییشب شعرها يتو يچون من وسارا رو چند بار.گفت

ما هم ....!بود عیصنا تیریخود بهزاد هم رشتش مد.میعالقه دار یلیخ اتیادبرشتمون وکالته ، به شعر و نکهیا

 :دست داد و گفت مانهیوبهزاد در کمال تعجب با فرشاد صم میوسالم کرد میلبخند زد

 ....نیممنونم استاد که دعوتمو قبول کرد یلیخ -
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 :اد به من وسارا گفتبهز...اکتفا کرد و رو به من ابروهاشو باال انداخت يبه زدن لبخند فرشاد

 ....نیدینرس يبه اصل کار!ها نیاومد گهید يتر از شب ها ریامشب د -

 :گفت یباناراحت سارا

 همه شعراشونو خوندن؟؟؟ -

 .مشاعره هنوز شروع نشده یآره ول -

 .میعاشق مشاعره کردن بود.میمن وسارا باز شد وبا شوق دست زد صورت

 :خم کرد گفت یکه به نشونه احترام سرشو کم یدرحال دیهم خند بهزاد

 ...ندازمیمن مشاعره رو راه م نیکن یم ییرایتا شما از خودتون پذ -

 .از بچه ها رفت یبه طرف گروه "بااجازه"تکون داد و با گفتن  يما سر يدست داد و برا مایفرشاد ون با

 :انداختم که خنده اش گرفت وگفت یفرشاد نگاه پرحرص به

 زارم؟یبدون دعوت م ییمن پام و جا يکرد کره؟فیچ -

 ؟يپس چرا اول که گفتم قبول نکرد -

 :وگفت دیخند طنتیش با

 .حرصت بدم خواستمیم -

 ! خنده ریزدن ز ماین وبا

ها  یخوراک زیسارا دستمو گرفت وبه طرف م.حرص خوردن بود میبکن میتونستیکه م يوسارا هم تنها کار من

من وسارا هم .فرشاد که صورتش قرمز شد يپا يرو دمیمن قبال از رفتن با پاشنه کفشم محکم کوب یبرد ول

خودم وسارا  يآب پرتقال برا وانیل هی.میبگه فرار کرد يزیفرشاد فرصت کنه چ نکهیخنده وقبل از ا ریز میزد

نداختن هم نبود به سوزن ا يچون داخل سالن جا. گذاشت کیبشقاب ک يجفتمون تو يوسارا هم برا ختمیر

وسربه سر  میمشغول خوردن بود. مینشست یدوم يورو میرفت کردیطرف پله ها که طبقه اول رو به دوم وصل م

چشمامو  مایبهم چشم غره رفت ومن هم دور از چشم ن رشادف.وستنیهم به ما پ مایکه فرشاد ون میذاشتیهم م

 ...تکون دادبه نشونه تاسف  يوسر رهیچپ کردم که باعث شد خندش بگ

 

 

 :دیازم پرس ماین
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 ن؟یتا حاال چندبار به شب شعر اومد -

چون اون بود که استارات رفتنمون .سارا هستم ونیشب هارو مد نیدانشگام شروع شد والبته ا یاز وقت...بار6 -

 .شب شعرهارو زد نیبه ا

آرشام  دیالبته با زنه؟یپوزخند م گردهیباهاش م ایدوست فرشاده  یتو دلم گفتم چرا هرک« زد  يپوزخند ماین

 »هیمسر يماریانگار ب.پوزخند بزنم خوادیهمش دلم م ایتازگ کنمیخودمم احساس م یول رمیرو فاکتور بگ ایوارش

 :و رو به سارا گفت

 .نیباش ياهل شعر وشاعر ادیبهتون نم -

 :گفت یباال رفته با حاضرجواب يبا ابروها سارا

 ...دیباش ینیآدم ظاهرب ادیشماهم بهتون نم -

 :کرد وادامه داد ینچ نچ

 ....یول دیباش ینیآدم ظاهرب دیبه خاطر شغلتون نبا کنمیحرفمو اصالح م دیببخش -

 :فرو برد و حرف سارا رو قطع کرد نشیشلوار ج يخونسرد دستهاشو تو ماین

 یببرم ول تشونیبه شخص یکه از طرز نگاه وبرخورد آدم ها پ کنهیم جابیشغلم ا یول ستمین ینیآدم ظاهر ب -

 .بهتون بدهکارم یعذر خواه هیانگار درمورد شما اشتباه کردم و

 :شونه باال انداخت وگفت سارا

 .نیفکرتون رو واسش مشغول نکن ادیز نیکن یسع.ستیمهم ن -

 :گوش من آروم گفت ریوز

 ...عمت  شیپ يببر تویبهتره عذرخواه -

 .کنمیم یعمم اشتباه کردم ازش عذر خواه تیوقت درمورد شخصهر -

 :زد وگفت يشخندین ماین.جاخورد یسارا حساب.بود ماین يصدا

و به  شنومیو من م زننیم امیکه دور وبر ییکه حرفا مهیباعث بدبخت دونمینم...دارم يزیت يمن گوش ها -

 !!نه ای برمیم یپ میافگیخوش ق

 .از پسر ها رفت یسارا ابروهاشو باال انداخت و با گفتن جازه به طرف جمع وروبه

 :سرش وگفتم يزدم تو.خنده ام گرفت.بهت زده به من نگاه کرد سارا

 !یزنیبس که بلند حرف م!دهیرو شن یگفت نیماش يجلو یهرچ -
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 :سر خودش وگفت يمحکم زد تو یدودست سارا

 کنم حاال؟ کاریچ يوا يوا! پسره رفت يانوش آبروم جلو يوا -

 :سارا خندش گرفته بود گفتم يو روبه فشاد که ار رفتارا دمیخند

 ...يدار یبیچه دوست عج -

 :باال انداخت وگفت شونه

 .مشاوره داده که خودشو فراموش کرده گرانیبه د نقدریتو کارش غرق کرده ا یخودشو حساب -

تکون  يمشاعره باعث شد فرشاد حرفش رو قطع کنه و روبه من سر يبرا خوندیبهزاد که همه رو فرا م يصدا

 :داد و گفت

 ؟یتو مشاعره شرکت کن يخوایم -

 ....دادم  سرتکون

 ؟یواقعا اهل شعر هست -

 ...سر تکون دادم دوباره

 زبونتو موش خورده؟ -

 :که با عجله دستشو آورد جلو و دهنمو بست و گفت رونیزبونمو تا ته آوردم ب.دمیخند

 .نکن يزیآبرور هیچه کار نیا وونهیخب بابا د -

 .کردمیدهنمم باز نم یکه حت کردیبهمون نگاه م یمن خودم حواسم نبود؟ اگه کس يتو فکر کرد -

کنار . میها رفت ی، گرفتم و بلندش کردم و با فرشاد به طرف صندل کردیسارا رو که ساکت به ما نگاه م دست

فرشاد کنارش نشست ومن وسارا هم پشت سراونا و به بهزاد که به طرف ! تا2بود وپشتش  یخال يجا هی ماین

 .میشد رهیرفت و شروع به صحبت کرد خ بونیتر

بعد .اومده بودن تشکر کرد یبودن و به مهمون رفتهیکه دعوتشو پذ ییو شُعرا دیحرف زد و از اسات کمی بهزاد

 حیکامل واسمون توض) سختتر بود یکیاز  یکیکه (شروع کرد راجع به مشاعره صحبت کردن و مراحلش رو 

 میبلند شد عیمن وسارا سر.ستهیباکه عالقه داره شرکت کنه ، بلند شه و  یداد و بعد هم ازمون خواست که هرک

 یبهزاد اسمامون رو گفت و مابه طرف صندل.هم بلند شدن گهیدختر و پسر جوون د هیو متعاقبمون  میستادیوا

سارا . ستادیهم بلند شد وا مایکه ن دمیلحظه آخر د. میبودن و رو به جمع بود رفت دهیکه مخصوص ما چ ییها

 :که نذاشتم و گفتم نهیو خواست برگرده و سرجاش بش دیرنگش پر
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 !ياریخودت ن يکن به رو یسع يداد تیبرد اون رضابه  یعنی،  یاالن اگه جا بزن!اسمتو خوندن وونهید -

 یاول يمنم رو.یصندل نیدوم يمغرور و نشست رو يجلد سارا يکه با حرفام به خودش اومده بود رفت تو سارا

 یتا صندل2 يرو هیبودم اسماشون چ دهیاون دختر وپسر هم نفهم. نشست یسوم يکنار سارا رو ماینشستم و ن

 دیهمه دست زدن و سرو صدا خواب نکهیبعد از ا. تا مشاعره شروع بشه میمنتظر شد یآخر جا گرفتن و همگ

 به عنوان داور  اتیادب دیاز اسات یکیبهزاد از 

 نیمواظب باش«تذکر داد  نکهیاون استاد هم اومد و بعد از ا. رفت نییپا بونیدعوت کرد و خودش از تر مسابقه

 :و گفت  تیب نیشروع کرد و اول»  نیشیذف موگرنه از دور مسابقات ح نینگ يشعر تکرار

 برنگذرد شهیبرتر اند نیکز/ به نام خداوند جان و خرد  -

 يده رهنما يخداوند روز/  ينام و خداوند جا خداوند

 :رونیب دمیشعر کش تیب هیمغزم و به کار انداختم و  عیسر

 آخر آمد دوستداران را چه شد یک یدوست/ را چه شد  ارانی نمیبیاندرکَس نم ياری -

 :سارا

 است و چو الله داغ دارد بندیکه چو سرو پا/ ز چمن فراغ دارد تیدل ما به دور رو -

 :ماین

 ؟یستیدر مروت خود که داند ک/  یستیدر شجاعت شعر ربان -

 .گفتمیم "س"با حرف دیبا.به من دیمصرع گفتن و دوباره رس هیدختر و پسر هم هرکدوم  اون

 خانه که کاشانه بسوخت نیبود در یآتش/ از آتش دل در غم جانانه بسوخت  نهیس -

 : سارا

 چه نگاه کردن است؟ نیچشم تو ا يبه فدا يا/ کار من آه کردن است  یکنیتا تو نگاه م -

 :ماین

  ستمیکه ن ییسراغ وقت من آ يروز/  ستمیکه ک یندان قیرف يتا هستم ا -

 یاون دونفر چ دمیو نفهم نییهم و سرش که افتاد پا يشدن تو دهیچیسارا که پ يرفت سراغ دستا حواسم

شروع  "ب"که با  تیب هیبه دنبال  عیتموم شد و من سر "شب"با  تشیبه خودم اومدم که پسره ب یوقت.گفتن

 تیب نیدم و اش رهیچرا به فرشاد خ دونمینم.فکرم ياود تو اریشهر تیب نیناخوداگاه ا. کردم زیمغزم رو آنال شهیم

 .رو گفتم
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  دمیو چه کش دمیچه د ایخدا رهیزبخت ت/ دمیو نه شن دمیخود کَس نه د یبخت رهیبه ت -

 :رو گفت تیب نیا يسارا فور....هم يفرشاد رفت تو ياخما

 خراب آبادم  رید نیآدم آورد در/ بود  میجا نیمن ملک بودم زفردوس بر -

 :از سارا زودتر گفت ماین

 شیخو خیب یکَنی، م یکُنیوگر م/شیدل خلق ر یمکن تا توان -

 ....بهش نگاه کنه یباعث شد سارا با شرمندگ که

 دارم نیوالدت ز آب و ت اقوتمیو زر و  قیعق/ شعاع آفتابم من اگر در خانه ها گردم  -

 و حال را میمادرون را بنگر/ و قال را  میما برون را ننگر -

 وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا یب/ حاال چرا یجان به قربانت ول يآمد -

که نشست کنار فرشاد و شروع به صحبت باهاش  ياون دختر یتمرکز کنم ، ول تونستمیآوردم م شانس

 لیما یهمصحبت نیبه ا زدیفرشاد داد م افهیق نکهیبا ا.بودم یچرا حرصم گرفته بود و عصب دونمینم....کرد

 !چم شده بود دمیفهمیخودمم نم...ستین

 دایبه مرحله بعد راه پ یاعالم کرد که همگ ياستاد طاهر مینباخت چکدومیدور گذشت و ه 10 یوقت بالخره

شروع شد و روبه من .میازش بگ تیب هی دیو ما با گهیشاعر و م هیبود که اون اسم  ينطوریاون مرحله ا.میکرد

 :تفکر گفتم هیگفت موالنا و من بعد از چند ثان

 وز سخنان نرم او آب شوند سنگها/ من ز سالم گرم او آب شوم ز شرم او  -

 یاعتصام نیپرو -

 .ستیاست افسار ن راهنیپ نیدوست ا يمست گفت ا/گرفت بانشیو گر دیبه ره د یمحتسب مست -

 پور نیام صریممنون ق -

 باستیگل ز يبخند خنده  یلخت/هاست یخوب يلبخدتو خالصه  -

 یوقت.نیهم شروع کردن به خند هیو بق رهیو باعث شد همه خنده اشون بگ دنیاز پسرا شروع کرد به خند یکی

 :گفت یجو آروم شد استاد با خنده محسوس

 حافظ -

 :دختر شروع کرد اون

 ....به منش ينوگل خندان که سپرد نیرب ا ای -
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 :همون پسر نذاشت دختره ادامه به و بلند گفت دوباره

 داشت که سپردم به ننش يق گنداخال هی -

بعد رو ! زهیاون پسر تذکر داد که جو رو به هم نر هیخنده و استاد هم که خندش گرفته بود  ریهمه زدن ز دوباره

 :استاد گفت دینوبت اون پسر که رس.رو کامل کرد تیبه دختر اشاره کرد که دوباره بگه و دختر ب

 رازیش يهما -

همه براش دست ... برد باال میدستاش رو به عالمت تسل ادینم ادشی يزیچ دید یفکر کرد و وقت یکمی پسره

 :شعر و گفت نیاستاد ازمن خواست ومنم ا.از دور حذف شد یکیزدن و بالخره 

 به سر هرکه فتد کوه کن است نیریشور ش/ شگفت  ستیکندن فرهاد نه کار ستونیب -

 ...تشکر کرد ودوباره همه برام دست زدن و نوبت سارا شد  استاد

 

 يکه تو نطوربودکهیا هیقض. تموم شد و البته با حذف شدن سارا و اون دختر گذشت  یمرحله هم به سخت نیا

گفت که باراوله که  یمعاصر رو بگه وسارا باخنده وشرمندگ ياز شعرا یکیدور آخر،استاداز سارا خواست شعر 

 !شنوه یاسمش رو م

 :آهسته گفت مایکه ن نییوبراش دست زدن وسارابلندشد که بره پا دنیخند تیجمع

 .....ستیدختربچه ها ن يواالمشاعره که جا -

 :سارا از کنارمن که ردشدآروم گفت.میشد رهیمن وهم سارا با حرص بهش خ هم

 ....ییتو دمنیتنهاام.پوزشوبه خاك بمال انوش -

 ....سرموتکون دادمپراسترش بهش زدم و يلبخند

مرحله  نیمرحله وسخت تر نیاستادرو خوندوهردومون به آخر یماشعردرخواستین.میبود ماموندهیمن ون وحاالفقط

 .میداکردیراه پ

کل شعر و ازحفظ  دیوما با گهیشعرو م هیاول  تیب هیاون .دورهست2مرحله فقط نیدادکه ا حیتوض ياستادطاهر

 !اسم شاعرش+والبته میبگ

 قیوعم یدر پ یپ ينفس ها یافتادم ، ول یپس م ادداشتمیازاسترس ز نکهیباا.شده بود فضاکامالمتشنج

 !تا بتونم کامالمسلط شعربخونم دمیکشیم

 :گفت رگوشمیز ماآرومین
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 !نیدورانصراف بد نیازا دهینکش مارستانیبه نظرم بهتره تاکار به ب.....خرابه ها یلیخ ن؟حالتونیدیترس -

 :ابروم وباال انداختم وگفتم يتا کی...مغرور يشدم انوشه  شهیحرفش مثل هم نیباا

 ...مایآقان شمرنیزمییجوجه روآخرپا -

 :گفت  یالیخیباالانداخت وباب شونه

 یتیجمع نیهمچ يخانم روجلو هی خوامیومن نم نیدربرابر من ندار یشانس چیمن واسه خودتون گفتم چون ه -

 .کنم عیضا

 :گفتم يباخونسرد!کرده الیخ یتمرکزم وازدست بدم ول کردکهیم میعصب داشت

 .دیمسابقه جمع کن يخوندن حواستون و رو يکُر يبهتره به جا -

 !گفت وساکت شد"یچشم"کردو يا ماخندهین

 .نشسته بود نهیدست به س ماهمین.کردم یشربت روبه روم رو خوردم وصاف نشستم واعالم آمادگ وانیاز ل کمی

 انهی دمیدونم درست د ینم.شدم به فرشاد رهیناخودآگاه خ.کرد یم شتریاسترسم روب نیودم وهمنفرمن ب نیاول

 .ولبخندزدم رشدیکارش آرامش به قلب من هم سراز نیفرشادباآرامش لبخندزدوچشماش روبازوبسته کردوباا یول

 :دیمرحله داد،ازمن پرس نیا يدرباره  یحاتیحرف زدوتوض یکم نکهیبعدازا ياستادطاهر

 دخترم؟ يآماده ا -

 :نازك گفت يصدا هیبودم اسمش اشکانه،با دهیمن جواب بدم دوباره همون پسرکه حاال فهم نکهیازا قبل

 !بزرگترابـــله يبااجازه  -

 :روبه اشکان گفت ياستادطاهر.که اشک ازچشمام اومد دمیخودم اونقدرخند!ازخنده منفجرشدن تیجمع

 يبه مشاعره عالقه دار ؟اگهیبمون دساکتی، نبا يایشب شعرا م يتو توهردفعه که!زیپسراونقدرمزه نر -

 ؟یکنیچراشرکت نم

 :گفت تیبامظلوم اشکان

تونم  یونم شهیدونم چراوسط مسابقه همش استعدادم شکوفام ینم یول!نشه ایکه ر کنمیاستادمن شرکت نم -

 !رمیخودموبگ يجلو

 :روبهش گفت شیپسرکنار

 !شهیشکوفام یاون کرم درونته که ه -
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تاسف تکون  يبه نشونه  يدسریخندیاستادهم که خودش م!دنیشددوباره همه شروع کنن به خند وباعث

 :دادوروبه من گفت

 .میکن یشروع م -

چرانگاه فرشادجادوم .....استرس نداشتم گهیدونم چرامن د ینم یدفعه همه ساکت شدن ول هیحرفش  نیباا

 کرد؟

 ...روشمرده خوند  تیاستادب

 ....ستیکه به دلخواهش ن میقصه نگو نیبادل ا/ستیکاروان آمده ودلخواه به همراهش ن -

 میازخوش شانس نیرو تمام وکمال حفظ بودم وا اریشعر شهر.لبم يروشروع کرد ، لبخنداومد رو تیتاب

 :صاف ورسا شروع کردم يروکامل کرد،باصدا تیاستادب نکهیهم.بود

 ستیشدن ازچاهش ن رونیکه ب ستیچه راه نیا/خبر ستیمن ن وسفیکاروان آمدواز -

 ستیکاروان بارنبندد شب اگر ماهش ن/دیقافله راهش نده نیدرا ستیمن ن ماه

 ... ستیگاهش ن یلطف به ماهست ول نیگاهش ا/کنم اچهیهم ننوشته است خدا يا نامه

مکث  يشعرروکامل وبدون لحظه ا.گمیکه انگاردارم واسه اون م يجور.شده بودم به فرشاد رهیچراخ دونمینم

 یزدم وبه صندل يمنم لبخند.برام کف زدن اقیباشور واشت تیتخلصش روتموم کردم جمع تیب یوقت.خوندم

 .دادم هیتک

 :برام دست زدوگفت استادهم

 يمایسراغ آقان میحاالبر.کرد فیک ارهمیکه خوداستاد شهر ياونقدرقشنگ خوند قتاکهیحق......دخترم نیآفر -

 .....گل

و  خوندمشیکه هرشب م ياونم شعر...یشعرعمادخراسان..گوش دادم یوناراحت رتیشروع کردباح یاستادوقت

حرف به ....کلمه به کلمه....که باراول آرشام برام خوندومن عاشقش شدم يشعر.بردمیازخوندنش لذت م

 .........خوندمیشعرروم نیشدایکاش م....حرفشوحفظ بودم

 ازچه بادشمن جانم شده ام دوست ندانم/دشمن جانم یینم که تودوستت دارم ودا -

 :فکرکردوگفت یکمی...ستیشعروحفظ ن دمیفهم.....دیپر مارنگشین

 من فقط اسم شاعرش روبگم؟ شهیاستادم -

 :گفت يبامزه ا ماباحالتیون رخندهیزدن ز همه
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 !اولشوحفظم تیشعرفقط ب نیآخه من ازا -

 :تکون دادوگفت ياستادسر

 .میوجفتتون روبرنده اعالم کن میارفاق کن میتونیالبته اگه انوشه خانم هم نتونه بگه مام......پسرجان شهینم -

 هیدختر و هی بایحاال که رق.وسوت پسرابلندشد قیاعتراض دختراوتشو يصدا.....نباشم نوحفظیمن ا گهیم.........هه

 !مارویوپسران کردنیم قیدخترامنوتشو!شده بودبه دوگروه میهم تقس تیپسربودن؛جمع

 :توجه به همهمه روکردبه من وگفت یاستادب

 ؟یشعروحفظ نیخب انوشه خانوم شماا -

 :شروع کردم عیماسریتوجه به پوزخندن یکردم وب صداموصاف

 ازچه بادشمن جان شده ام دوست ندانم/دشمن جانم ییدوستت دارم ودانم که تو -

 جهانم يکه درعشق تورسوا ستیم نورنه غ/ییکه چون ماه نوانگشت نما نستیا غمم

 ………نزنم خودزکمندت نرهانم ییدست وپا/دام شود تنگ ترومن نیا يبه دم حلقه  دم

 .......نفربود هیمن چشمام فقط توچشم  یول.....اومد یدرنم یکه صداازکس خوندمیم اونقدربااحساس

 ......زدیموهاش چنگ م يشده بودومدام تو رهیکالفه بهم خ شیعسل يباچشما که

 مست کنم گرچه جوانم رکهنید نیرایپ/یبوسه که دان کیعشق زمن پرس ز ينکته  -

بغضم  ذاشتمیونم خوندمیمن بدون مکث م یاشک جمع شدول يشروع کردبه سوزش وتوش حلقه  چشمام

 ........دیلرزیصدام روبلرزونه هرچندناخودآگاه نامحسوس م

 زتودل نستانم یزستانیرنجان اگ/دهدوبازستاند يزیاست که چ میآن لئ -

بودکه درك  يزیچ هینگاهش  يتو............کردینگاه م رهیاونم بهم خ.........وچشم ازفرشادبرنداشتم خوندم

مطمئنم ...بود ينطوریاواقعاای زنهینورشمعا باعث شده بودحس کنم که چشماش برق م دونمینم.......کردمینم

 !توهم زدم

 ........بفشانم  یاشک يشده ام مست که تاقطره /ندندنپس قیارخالیازمردم هش هیگر -

بالخره "کنم یخال هیخودموباگر تونستمیاالن مناسب حال منه،واقعاکاش م تیب نیچقدرا"وگفتم دمیخند تودلم

 :دیلرزیدفعه واقعاصدام م نیا یتخلص ول تیبه ب دمیرس

 زجهانم یشادمان ازدل ودلدارم وراض/ییتوگو نمیروزعماداکه بب دآنیآ -
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گم  تیجمع جانیپره يوهورا غیدست زدن وج يتو" یشعرازعمادخراسان"صدام که آرومترگفتم یول نوگفتمیا

 تیب نیبودکه تاا يمن نگاهم به مرد یشعروخودم سرودم ، ول نیکه انگارا زدنیانقدرباشوروشوق دست م.شد

 ........زد رونیالبیوازجاش بلندشد وازدرو نییوخوندم سرش وانداخت پا

اگه  یکه حت البودنیمن ودر و نیکه به طرفم هجوم آوردن مانع ب یتیجمع یول ششیبرم پ تونستمیم کاش

چقدرقشنگ خوندم  نکهیهمه از ا........زدیبرام دست م ماهمین یحت.ازشون بگذرم تونستمیهم نم کشتمیخودموم

تونست جمع رومتفرق کنه،من  نکهیمن نه حواسم به اونا بودنه به استادکه بعداز ا یول کردنیم دیوتمج فیتعر

 ....کردمیبراق فکرم یجفت چشم عسل هیاون لحظه فقط به .........که دستم دادن يا هیکرد،نه به هد قیوتشو

 

 

 چهاردهم فصل

 

 شیپ رمیبه سارا گفتم که م. رد کردم  تیجمع نیخودم رو از ب یبه سخت ،رعد و برق اومد  يصدا دمید یوقت

 .زدم  رونیب الیفرشاد و از و

 

کردم و  بمیج يدستامو تو … نییداده بود و سرش رو انداخته بود پا هیتک نشیکه به ماش دمیرو د فرشاد

 :لب گفتم  ریو ز ستادمیکنارش ا

 

 …داخل  میبر ایب. … رهیگیاالن بارون م -

 

 ..رو شست و با خودش برد  االمیفکر و خ دیشا … سمیبارون وا ریدارم که ز ازیاتفاقاً االن ن -

 

 ؟ کنهیم تتیکه انقدر اذ هیچ االتیفکر و خ -

 

 سیخ یحساب ، هیدر عرض چند ثان … دنیبارون شروع کرد به بار. نگفت  يزیچ یول دیکش یقیعم نفس

 ،آورد ودستش که با پالتوم به طرفم دراز شده بود  رونیب نیماش يجفتمون و از تو يپالتو عیفرشاد سر.  میشد

 !هوا خشک شد  يرو
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 …دوباره رنگ چشمام عوض شده  دمیفهم. …شده  رهیبه چشمام خ دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با

 : دیکه به خودش اومد و پرس دمیکش رونیو پالتو رو از دستش ب دمیخند

 

 ؟ کنهیم رنگ عوض یهراز گاه ،که چشمات  هیتو چجور -

 

 :گفتم  ، دمیپوشیپالتوم رو م کهیو درحال دمیخند

 

 .… شدیم یرنگ نیچشمام ا ،بارون  ریز رفتمیهروقت م یاز بچگ!  ستین یهر ازگاه -

 

 !!؟؟ شهیم یرنگ نیا ، يدوش هم بر ریاگه ز یعنی -

 

 …خنده  ریز میزد جفتمون

 

 ! کنهیم دایبارون پ ریرو فقط ز تیخاص نیچشمام ا یول …چرا  دونمینم -

 

 :تکون داد و آروم گفت  يسر فرشاد

 

 .… کنهیچشمات آدم رو جادو م -

 

 :بحث رو عوض کردم و گفتم  …و خودم و زدم به اون راه  دمیشن یگفت که مثالً من نشنوم ول آروم

 

 !داخل  میبر ، مینشد دهیبهتره تا موش آب کش -

 

نبود و طبق  سیخ نیحواسم به زم، فتمیمنم تا اومدم راه ب.  الیطرف وگفت و راه افتاد به  يا» باشه «و  دیخند

نتونستم خودم و  ، زیکه پام بود و کفش کامالً ل ییو با اون کفشا دمیکش نیزم يقدمم رو رو نیاول ،عادتم 
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فرشاد که اونم  یچنگ انداختم به بارون رمیمس يکه تو نیزم خوردمیو داشتم م دمیکش یغیج! کنترل کنم 

 !!!بلند شد  يزیپاره شدن چ يو صدا میشد نینتونست خودش و کنترل کنه و هردو پخش زم

 

فرشاد زودتر از من به خودش اومد و خواست بلند شه ! میچکار کن دیبا میدونستیکه نم میشوکه شده بود انقدر

 !!!دست منه  يتو ،اش  یوجب از پارچه بارون کی يبه اندازه  دمیکه د

 

 :چشماش گرد شد و گفت  فرشاد

 

 چرا پاره شده ؟؟؟؟ نیا -

 

 …چشمم جمع شد  ياشک تو ،و ناخودآگاه  دیچیکمرم پ يتو یاز جام بلند شم که درد وحشتناک خواستم

 : دیپرس یفرشاد هول شد و با نگران

 

 شده انوشه ؟؟؟ چت شده ؟؟ یچ -

 

 …م تکون بخور تونمیخدا نم يوا.. …کمرم فرشاد  …کمرم  -

 

 ! دهیضرب د یحساب ، ادیبه احتمال ز نیزم يکه تو خورد يخوب اونجور! نداره  یبیع …آروم باش انوشه  -

 

 :شروع کرد به غر زدن  ،اومده باشه  ادشی يزیانگار که چ بعد

 

 نیبه ا هیبارون یتونست ي؟ من موندم چهجور یی؟؟ آخه چرا انقدر سر به هوا يریدختر تو چرا درست راه نم -

 !!؟؟؟ یرو پاره کن یمحکم

 

دارم  نهیبیم! که خودش خوشبختانه ساکت شد » فکتو ببند تا برات نبستمش «  یعنینگاش کردم که  يجور هی

 ، دادیادامه م گهید يخورده  هیاگه !!من بدبخت  گریاونوقت شروع کرده به نق زدن سر ج ، کشمیدرد م
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که داره  یسر کس يباال رشتا آخر عم گهیصورتش که د يتو دمیکوبیمحکم م ،و با مشت  شدمیدرد م الیخیب

 !!!غرغر نکنه  ، کشهیدرد م

 

دهنم گذاشتم که مانع  يدستم رو جلو عیسر.  دیکش ریبدون توجه به فرشاد بلند شم که دوباره کمرم ت خواستم

 .چشمام جمع شد  يزدنم بشه و ناخودآگاه اشک تو غیج

 

دستاش بلند  يرو باز کرد و اومد منو رو نیدر عقب ماش …دست به کار شد  عیسر ، دید تمویکه وض فرشاد

 .برد  نیکرد و به طرف ماش

 

 !!خجالت بکشم  طیاون شرا يتو دیحالم بد بود که حواسم نبود با انقدر

 

 :روم و گفت  دیخوابوند و پالتوش رو درآورد و کش یصندل يمن رو رو فرشاد

 

 … مایدنبال سارا و ن رمیمن م -

 

و  دیبه طرفم دو یسارا با نگران.  رونیب دنیپر شونییکه سه تا دینکش قهیبه دق.  الیبه طرف و دیگفت و دو نویا

 :گفت  ، فتهیبود اشکش راه ب کیهمونجور که نزد

 

 آخه ؟؟ هیچه وضع نی؟ ا يشد یچ. …انوشه جونم  …انوشه  -

 

 :گفت  ینذاشت سارا ادامه بده و با کالفگ فرشاد

 

 . مارستانیب مشیببر دیبا … نیماش يتو نینیبش.  ستیسارا خانوم انوشه حالش خوب ن -

 

 .پاش گذاشت  يسرمو رو ، کردیم هیسروصدا گر یب کهیو درحال نیماش ينشست تو یحرف چیه یب سارا
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 :به سارا گفتم » شده بود  واریرنگم مثل گچ د ،که از شدت درد  يا افهیو البته ق« خنده  با

 

 !!!هنوز زندهام ها !! بچهات مرده  کنهیفکر م ،ندونه  یکه هرک یکنیم هیگر يجور هیچته ؟؟؟  وونهید -

 

 :خندهاش گرفت  ، هیگر ونیم سارا

 

 !!با پشت دست محکم خوابوندم تو دهنت  يدید هوی!!! فعالً حرف نزن انوشه که حالم خرابه بدجور  -

 

 یفرشاد با کالفگ یداشت کمکم کنه ول یجو متشنج رو آروم کنم و سع کنمیم یبود که دارم سع دهیفهم سارا

 :گفت  ،معلوم بود  شیکه کامالً از طرز رانندگ

 

 ! نیلطفاً بدترش نکن گهید. … کشهیداره درد م شمیسارا خانوم اون دختر همونجور -

 

 :فرشاد و گفت  يشونه  يدستشو زد رو ماین

 

 !نشده  شیزیکه چ شاالی؟ ا یهست یچته پسر ؟ چرا انقدر عصب -

 

ام انداخت و با  دهیبه صورت رنگ پر ینگاه ، یبا نگران نهیآ ياز تو. نگفت  يزیو چ دیکش یقینفس عم فرشاد

 .پدال گاز فشرد  يرو شتریپاش رو ب ، افهامیق دنید

 

 دیترسیحتماً م …فرشاد نگرانم شده بود ؟؟ حتماً . …واقعاً  یعنیمن بود ؟؟  يبرا هاینگران نیا يهمه  یعنی

 !! نهیآره مطمئناً هم …و مجبور بشه به خانوادم جواب پس بده  ادیسرم ب ییبال

 

شد و اومد و در عقب رو  ادهیپ عیفرشاد سر.  میدیرس مارستانیب هیمتوجه شدم که باالخره به  ، نیتوقف ماش با

خجالت  مایسارا و ن يجلو …شدم  ادهیغلم کنه که نذاشتم و به کمک سارا پباز کرد و خواست دوباره ب

 ! دمیکشیم
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چرخدار به  یصندل هیپرستار و  هیبا  ،چند لحظه بعد .  دیدو مارستانیبه طرف ب عیسر ،دید نویکه ا فرشاد

به  ، اطیبا سرعت و احت ، دیباریهنوز بارون م نکهینشوند و به خاطر ا یصندل يرو ،طرفمون اومد و من رو 

 . میرفت مارستانیطرف ب

 

اتاق  يسارا اومد تو. تخت دراز بکشم  ياز اتاقها برد و کمکم کرد که رو یکیپرستار من رو به طرف  همون

 ...موندن  رونیو فرشاد ب ماین یول

 

 نهیمعا کهیبه من ، درحاللبخند مهربون جوابمون رو داد و رو  هیاونم با .  میاومد و هردو بهش سالم کرد دکتر

 : دی، پرس کردیام م

 

 با خودت دختر ؟؟ يچه کرد -

 

 :خجالت گفتم  با

 

 ...! نیخوردم زم -

 

 !!داره با حرفاش حواسشو پرت کنه  یساله رو داشتم که اومده دندونشو و بکشه و دکتر سع 6،7 يبچه  هی حس

 

 :گفت  نهیبعد معا دکتر

 

 شیپ یمشکل سکتید يکه برا يواقعا شانس اورد. و رگ به رگ شده  دهیخوشبختانه کمرت فقط ضرب د -

که در عرض  کنمیم زیپماد و چند تا قرص تجو هیاالنم فقط برات !  میعملت کن میشدیوگرنه مجبور م ومدهین

 !!!خوب کنه  یچند روز ، حالتو حساب

 

 :گفتم  ینگران با
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 !دارم  یآخه من فردا مهمون....  یچند روز ؟؟؟؟ ول -

 

 :زد و گفت  يلبخند دلسوزانه ا دکتر

 

 ! ياصال تکون بخور دیتو حداقل تا سه روز نبا. دخترم  یبهتره کنسلش کن -

 

 :با بغض ، رو به سارا گفتم . و دکتر از اتاق خارج شد  میتشکر کرد یناراحت با

 

 ؟ دفتایاتفاق م نیا دیامروز با نیسارا چقدر گند شانسم ؟؟ آخه هم ینیبیم -

 

 :کنارم نشست و دستم و گرفت و گفت  سارا

 

،  يمردیو م يشده بود ياگه ضربه مغز!!  دهیبرو خدارو شکر کن کمرت فقط ضرب د! نداره انوش  یبیع -

 ....! میدادیناهار ، به مهمونات حلوا و خرما م ياونوقت فردا به جا

 

 ! دمینم لیکفن نکنم جون به عزرائ بعدشم من تا تو رو! شه  میزیخدا نکنه چ... سارا  یالل ش -

 

 : دیازم پرس ماین. و فرشاد وارد شدن  مایسارا بتونه جوابم و بده ، در اتاق باز شد و ن نکهیاز ا قبل

 

 حالتون خوبه ؟ -

 

 :زدم و گفتم  يلبخند

 

 !انداختم  یتو رو خدا شما رو هم از کار و زندگ دیببخش. ممنون  -

 

 ...که  نیراه بر نیتونیاگه نم.  نیدکتر گفت شما مرخص یراست... ام بود  فهی؟ وظ هیچه حرف نیا -
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 :حرفشو قطع کرد و گفت  عیسر سارا

 

 . مشیببر لچریبهتره با و... راه بره  تونهینه نم -

 

 :چپ چپ به سارا نگاه کرد و گفت  ماین

 

 !!و بگم  نیهم خواستمیمنم م -

 

 :و گفت  اوردیخودش ن يبه رو سارا

 

 ... ارمیب لچریبراش و رمین مم -

 

 :گفت  عیلحظه هم نگام نکرده بود ، سر کی یاتاق حت ياومده بود تو یکه از وقت فرشاد

 

 ! رمیمن م -

 

 ! رونیدارو ها دنبال فرشاد از اتاق زد ب دیخر يهم به بهونه  ماین. رفت  رونیاز اتاق ب و

 

؟؟ مثال  دیپرسیاگه اونم حالم رو م مردیم... مغرور  يپسره .... خودم و گرفتم تا بغضم نشکنه  يزور جلو به

پس چرا انقدر از ...  یتوجه اونم ؟؟ ول ي؟؟ مگه من مرده  ستمیکارش نشون بده واسش مهم ن نیبا ا خواستیم

 ناراحتم ؟؟... نگام نکرد  نکهیا

 

*** 

 

و  میزدیحرف نم چکدومیراه ه يتو.  میخودمون به راه افتاد يطرف خونه  ، به میرو رسوند مایسارا و ن یوقت

حس درد و مرگ و زجر بهش القا  دنشیبود که آدم با شن ینی، آهنگ غمگ شکستیکه سکوت رو م ییتنها صدا
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خواننده هه حنجره اش رو پاره  تمنکردم و گذاش یبا فرشاد صحبت کنم ، اعتراض خواستمیچون نم یول!!  شدیم

چرت و پرتا رو  نیا گهیفلش فرشاد که د يتو زمیفرصت چند تا آهنگ قشنگ بر نیاول يباشه تو ادمی! کنه 

 !بشه  ریس شیاز زندگ گهیگوش نکنه و دو روز د

 

 دیکش یقیمنفس ع.... نزد  یچند لحظه حرف.... پارك کرد  نگیپارک يرو برد و تو نی، فرشاد ماش میدیرس یوقت

 :در عقب رو باز کرد و با طعنه بهم گفت . شد  ادهیپ نیو از ماش

 

چون حوصله ندارم با سرعت . تحمل کن  قهیخواهشا چند دق یکه بهت دست بزنم ول شهیحالت بد م دونمیم -

 !الك پشت برم باال و تازه کمرتم بدتر بشه 

 

بوده که  نیبغلم کنه ، به خاطر ا مایسارا و ن ياون موقع که نذاشتم جلو کردیفکر م. از حرفش گرفت  دلم

فرشاد به خدا منظور من ...  دمیکشیاونا خجالت م يمن فقط جلو یول...  یول... دستش بهم بخوره  خواستمینم

 ...نبوده  نیا

 

چشمام و بستم که نگام ... دستاش بلند کرد  يتکون دادم و فرشاد منو رو يحرفا سر نیا يهمه  يبه جا یول

 ؟ رقصهیم يپس چرا داغ کردم ؟ چرا قلبم داره واسه خودش بندر یول....  فتهیبه نگاهش ن

 

قفل  يدر اورد و تو بشیج يبه زور از تو دشویکل. اومد  رونی، ازش ب 15 يوارد آسانسور شد و طبقه  فرشاد

که  رفتیم رونیداشت از اتاق ب. تخت خوابوند  يخوابم رفت و منو روبه طرف اتاق . چرخوند و وارد خونه شد 

که باعث شد »  یمرس«آروم گفتم  یلیشدم و البته خ يغد باز الیخیپس ب. زشته که ازش تشکر نکنم  دمید

 :جواب دادن گفت  يبه طرفم برنگشت و به جا یول.  ستهیفرشاد از حرکت با

 

 . کنمیفردا رو کنسل م یمهمون -

 

فرشاد به سرعت به طرفم ... بره هوا  غمیو ج ادیکه باعث شد دوباره به کمرم فشار ب دمیحرفش از جا پر نیا با

 :برگشت و با تشر گفت 
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 ؟؟ يریآروم بگ قهیدو دق یتونینم...  واشیچه خبره ؟؟  -

 

 چرا انقدر اخمو شده بود ؟؟... بغض کردم  ناخودآگاه

 

اگه  شهیزشت م یلیخ. جفتمون و دعوت کردم  يالیمن زنگ زدم و فام.  میرو بهم بزن یمهمون شهیفرشاد نم -

 ! میکنسلش کن

 

 :به موهاش زد  یچنگ فرشاد

 

 سکتیممکنه د ادیبه کمرت فشار ب ادیدکتر گفته اگه ز.  یاز جات بلند ش یتونینم گهیوضعت که د نیتو با ا -

 ! نهیبب بیآس

 

 :گفتم  عیسر

 

کمک مهشاد  ادیسارا هم گفت که م. کمکم  ادیمهشاد که قراره صبح ب! ون نخورم فردا از جام تک دمیقول م -

 ....پس لطفا کنسلش نکن ... 

 

 :نگام کرد و گفت  دیبا ترد فرشاد

 

 ! ننتیبب ينجوریکه ا شنیخوب خونوادت نگران م -

 

 !خونوادم عادت دارن . نگران نباش .  ادیبالها سرم م نیکه از ا ستیبار اولم ن -

 

 . رفت  رونیاز اتاق ب " لتهیهرجور م"باال انداخت و با گفتن  يشونه ا فرشاد

 

 !مسکن بخورم و بخوابم  هیدادم  حیترج ادیبه خاطر کمر درد ز منم
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*** 

 

 نیا يغایج غیخودشم از دست ج يخونه  يبابا آدم تو يا.... شدم  داریمهشاد از خواب ب يبا سر و صدا صبح

 !!ته باشه داش شیآسا دیدختر نبا

 

بهش  یفرشاد چ دونمینم...  دیکه حال منو پرس دمیشن.  کردیکه داشت با فرشاد حال و احوال م ومدیم صداش

دفعه در به شدت باز شد و باعث شد من با ترس از جام  هیبعد ،  هیجفتشون ساکت شدن و چند ثان هویگفت که 

 !بکشه  ریبپرم و کمرم دوباره ت

 

 :به طرف کمرم رفت و رو به مهشاد گفتم  دستم

 

 ؟؟ یاول در بزن دیبا یشیجا که وارد م هیهنوز  يدیسنت نفهم نی؟ با ا یشیتو آدم نم -

 

 : دیبه طرفم اومد و پرس یبدون توجه به حرفام با نگران مهشاد

 

 شده ؟ ی؟؟ کمرت چ گهیانوش فرشاد راست م -

 

 ...لبخند زدم  شینگران به

 

 . دهیخورده ضرب د هیفقط ! جون  یه آبجنشد يزیچ -

 

 ؟ یی؟؟ دختر آخه تو چرا انقدر سربه هوا ياز جات تکون بخور یتونیکه نم دهیذره ضرب د هیفقط ... آررره  -

 

 :حوصله گفتم  یب

 

 !درضمن سالم ...  ادهیز یلیدردم خ شمینجوریهم!  الیخیمهشاد ب يوا -
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تا  يریکه بگ يبخور دمی، بعدشم داروهاتو م ارمیبذار من برم برات صبحونه ب!!  فتیماه کث يسالم به رو -

 !! یظهر تـــخت بخواب

 

 :زدم و گفتم  يلبخند

 

کرده ، به کمرم بزن که دردش داره نفسم  زیپماده رو که دکتره تجو نیا ایفقط قبلش ب. قربونت برم  یمرس -

 ! رهیگیرو م

 

 :گفت  یبه شوخ یول زدیچشماش موج م يتو ینگران

 

 ...خوردن که انقدر ادا و اطوار نداره  نیزم هی!  یلوس مامان يجمع کن خودتو دختره  -

 

 ... ستیدردم به خاطر کمرم ن يکه همه  دونستمیم یول دمیخند

 

ام رو دور کمرم محکم بست و بلند شد و  یماساژش داد و کمر بند طب یپماد رو به کمرم زد و بعدشم کل مهشاد

داره با مهشاد کل  دمیفهمیاز سر و صداش م. فاصله سارا هم اومد  نیتو ا.... ت تا صبحونه ام رو آماده کنه رف

 ! کنهیکل م

 

 .بود  یمیصم یلیبا مهشاد هم خ یدراصل دوست بود ول نکهیبا ا سارا

 

 : دیدر زد و کله اشو اورد داخل اتاق و پرس سارا

 

 ؟؟ میکفنت کن دیبا یبه سالمت ای يزنده ا -

 

 :و گفتم  دمیخند
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باالخره از جام بلند ... ها  مونمینم ينجوریعمرم ا ياز جام تکون بخورم زبونت باز شده ؟ همه  تونمینم يدید -

 !اونوقت خدا به دادت برسه ....  شمیم

 

 :و ادامو در اورد  دیخند سارا

 

 ! فتهیرو که چهار ستون بدنم به لرزه م زایچ نینگو ا يوا يوا!!!! خدا به دادت برسه  -

 

 :مهشاد از پشت سرش بلند شد  يصدا

 

 !صبحونه رو بده بهش بخوره که ضعف نکنه  نیا ایبه جاش ب! نکن دختر  تیمنو اذ یآبج نقدریا -

 

 :گفت  ی، به شوخ گرفتیرو از مهشاد م ینیهمونطور که س سارا

 

 !! رهیگیبشم پاچه امو گاز م نیا کیمن االن نزد -

 

 :سارا و گفت  يزد پس کله  یهم به شوخ مهشاد

 

کمک من که به فکر  ایبدو صبحونه اشو بده و ب!  یگیرو م زایچ نیبه خواهر من ا يحواست باشه ها دار ياو -

 ! میتدارکات ناهار و شام باش

 

 : دمیکه پرس رفتیم رونیاز اتاق ب داشت

 

 ؟ ستیفرشاد خونه ن -

 

 ! رهیلفات شام رو بگفرستادمش مخ. نه  -

 

 .رفت  رونیو اونم با لبخند از اتاق ب دمیخند
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*** 

 

بودم  دهیخواب یشانس آوردم که چند ساعت. نشستم  ییرایپذ ياز مبل ها یکی يکمک سارا حاضر شدم و رو با

 يو همه  نه سارا و نه مهشاد نذاشتن که از جام تکون بخورم. درد کمرم کمتر شده بود  ،و به خاطر آرامبخش 

اطراف من  ادیداشت ز یسع نکهیا باو البته  کردیفرشاد هم کمکشون م یحت. کارا رو خودشون انجام دادن 

 ،بود سر وقت قرص هامو بهم بده  ادشی نکهیو ا گاهشیگاه و ب یتوأم با نگران ينگاهها یول ،نشه  یآفتاب

 ! ستمین تیاهمیکه اونقدرام براش ب دمیفهمیداشت و م یخوشحال يجا یبس

 

تازه متوجه شدن که  یاحوالپرس یبعد از کل. اول از همه خونواده خودم اومدن . شد  داشونیکم مهمونا هم پ کم

از جام تکون  تونمیرو نم يخوردم و چند روز نیداد که زم حیفرشاد براشون توض!! من از جام تکون نخوردم 

 !راه برم  ایبخورم 

 

آروم  ،ندارم  یدادم که حالم خوبه و مشکل خاص حیبراش توض یبا مهربون یوقت یکرد ول یتاب یب یکل مامان

 .شد 

 

 :و گفت  دیبوس مویشونیبا مهر پ. به طرفم اومد  آرشام

 

 !؟ يسربه هواتر شد ،مدت ازت دور بودم  هیپاره ؟  شیآت ياریسر خودت بال ن یتونیتو نم -

 

 :و گفتم  دمیخند

 

 !!فرشاد جنسش خوب نبود  یبارون!!! من نبود که  ریتقص -
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البته به ( شده بود که مجبور شدم کل ماجرا رو  رهینامفهوم بهم خ یآرشام با نگاه! خنده  ریزدم ز طنتیبا ش و

 !کنم  فیواسش تعر) جز حرفام با فرشاد 

 

 . میهردومون ساکت شد ،زنگ  يدوباره  يبا صدا یول ،و دستم انداخت  دیبهم خند یهم کل آرشام

 

خاله . …بودن باال که دوباره زنگ خونه به صدا دراومد  ومدهیهنوز ن. جون و پدر جون بودن  نهیتهم فعهندیا

 .خوشحال شدم  یحساب دمیدیدوباره مهسا رو م نکهیفرشاد هم اومدن و من از ا يها

 

من و آرشام !وده تشر زد که چرا مواظبم نب یکرد و به فرشاد کل یابراز نگران یکل ، تمیوض دنیجون با د نهیتهم

)  دیکشیو با چشماش برام خط و نشون م کردیکه با حرص بهم نگاه م( فرشاد  افهیبه ق یرکیز ریهم ز

 ! میدیخندیم

 

مهمونا  يبه خودش گرفت و کم کم همه  يتر یحالت رسم یمهمون ،فرشاد  يخاله  يورود خانوادهها با

رفتن  شهیهم يماهه که برا هیکه  دونستمیم. …عمو  يخانواده  یخودم هم اومده بودن ول يخاله ها. اومدن 

 ! دمیدیرو نم اریکام گهیو خوشبختانه من د کایآمر

 

 ،رو انجام دادن  ییرایپذ يکارا ،تعارفات مرسوم انجام شد و مهشاد به کمک سارا و فرشاد  یوقت باالخره

 .رسما شروع شد  یمهمون

 

ساکت شد  هویآرشام  ،خونه گذاشت  يکه مهسا پاشو تو یقتدرست از و! درست نبود  يزیچ هیوسط  نیا یول

مهسا به طرفم  یوقت یحت. من بودم  ،موضوع شد  نیکه متوجه ا یو تنها کس. …کرد  رییو رنگ نگاهش تغ

چون . …به مهسا داره  ییساح هینظر گرفتم و مطمئن شدم که  ریآرشام رو ز ،کرد  یاومد و باهام احوالپرس

! باز شد  شمینگاه برادرم و گرفتم و با ذوق ن یمعن … شدینم رهیدختر خ هیبه  ينجوریوقت ا چیآرشام ه

 .…مطمئنم که اشتباه نکردم 
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 ، نیمخصوصاً که ا. متشنج شده بود  ينشسته بودم و اعصابم بدجور یصندل يهمونجور رو ، یآخر مهمون تا

کارام و  يهمه . …مهشاد و سارا  چارهیب. ردم نک يچکاریخودم ه یبود که گرفته بودم ول يا یمهمون نیاول

 یحت.  دیچرخیدور و برم م ادیز ، مخود يجون و خونواده  نهیفرشاد هم به خاطر حضور تهم! اونا انجام دادن 

دور رقص کردن  هی يازش تقاضا ،و عشوه  ياومدن جلوش با دلبر يحاضر نشد با دختر خاله هام که چند بار

برقصه و لحن سردش باعث شد که ،) بزنم  ششونیبلند شم و زنده زنده آت خواستیدلم م نکارشونیکه با ا(

 … نو اونا هم کنف بش نهیلبم بش يلبخند رو

 

 

 

زده  رتیح يآرشام و مهسا هم در برابر چشما.  می، من و فرشاد بود دنیکه اون شب نرقص ییتنها کسا درواقع

پسره بکشم که حدسم درست بوده و واقعا  نیزبون ا ریباشه حتما از ز ادمی!!!  دنیرقص يمن ، با هم چند دور ي

 !!؟؟ انهیبه مهسا عالقه داره 

 

ناهار  زیدستش ، به طرف م يبشقاب تو هیبا  یدل کندن و هر کس دنیاز رقص هیشام هم سرو شد و بق باالخره

 . شدیل خوردن مو مشغو دیکشیو واسه خودش م رفتیشده بود ، م دهی، که غذا ها روش چ يخور

 

 انهیزد و موذ يلبخند. گذاشت  مییروبه رو زیم يمختلف به طرفم اومد و رو يبشقاب پر از غذاها هیبا  فرشاد

 :گفت 

 

 !! يریجون بگ کمیبخور !!  يخسته شد یحساب یتحرك داشت یلیامروز خ... غذا بخور  کمی ایب -

 

 :و گفتم  دمیخند
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و اون تعارف زدم و خوشامد  نیتا االن چقدر به ا یدونیم! که داشتم  یتحرك نداشتم ، زبون یمن اگه جسم -

و خودت  گهیبشقاب د هیتو  زینصفشو بر ایب. همه اشو بخورم  تونمیمن نم ادهیز یلیغذا خ نیگفتم ؟ درضمن ا

 .بخور  نیبش

 

 :اومد و نشست کنارم و گفت  گهیقاشق چنگال د هیو رفت و با  دیحرف و زدم ، از جاش پر نیا تا

 

 ! مشیخوریپس با هم م....  شهی، اسراف م ادهیز یلیخ یگیآره راست م -

 

که سرش و آورد باال و با  کردمیمن مثل برق گرفته ها نگاش م یاز کنار بشقابم شروع کرد به خوردن ول و

 :پر گفت  مهیدهان ن

 

 !! خورمیهمه اشو خودم م یبجنب ریاگه د! ها  ادهیواسه تو ز نی؟ ا يخوریپس چرا نم -

 

اگه کارش به خاطر حضور خونواده هامون بود ، بازم به  یحت! شد  انیگوشه لبم نما يخودم اومدم و لبخند به

 !مذاقم خوش اومد و با اشتها شروع کردم به خوردن 

 

مدل 4مدل غذا و  3بازم دو مدل غذا درست کنه ،  یکیبهش گفته بودم فقط  نکهیبا ا. شاهکار کرده بود  مهشاد

بکنم  یدخالت چیخودم نتونستم ه یمهمون يکارا يتو یمن بودم ول زبانیم!  گهید نهیهم. دسر درست کرده بود 

! ... 

 

انقدر خورده بودن که  ایالبته بعض.... همه غذا خوردن ، دوباره بساط بزن و بکوب رو راه انداختن  یوقت باالخره

 !! از جاشون تکون بخورن  تونستنیشده بودن و نم نیسنگ يادیز

 

 :بهم زد و گفت  ينوشابه امون و برداشت و لبخند یخال يوانایغذا و ل یبشقاب خال فرشاد

 

 ! دیبهم چسب یلیخ یمرس -
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اکتفا کردم و اونم به  يو به زدن لبخند اوردمیخودم ن يبه رو یول! باعث شد چشمام از تعجب گرد بشه  که

 .طرف آشپزخونه رفت 

 

 :گفت  طنتیو با ش دیبه طرفم اومد و صورتم و بوس مهشاد

 

 .بودن  یغذاها واقعا عال.  يدیزحمت کش یلیخواهر جون خ یخسته نباش -

 

 : دمیخند

 

ماچ گنده و آبدار از لپت  هی امیب خواستمیاز جام تکون بخورم وگرنه م تونمیمن نم یدونیآخه مهشاد تو که م -

 . يتو زحمت افتاد یلیخ! خوشمزه بودن  یلیخ یواقـــعا دستت مرس.  رمیبگ

 

 ! زنهیحرف م بهیانگار داره با غر! اه اه جمع کن بساط تعارفتو  -

 

 ...ام گرفت  خنده

 

 ؟؟ ذارمیذره بهت احترام م هیبده دارم !! مودب باشم ها  خواستمیبابا مثال م -

 

لحظه هم  هی، آرشام  یاز اول مهمون.  کنهیو داره به آرشام و مهسا نگاه م ستیمهشاد حواسش به من ن دمید

با آرشام  ادیز گهیو به جز اون چند دور رقص ، د دادیبهش توجه نشون نم ادیمهسا ز یازش دور نشده بود ول

 ... گرم نگرفت 

 

 :گفتم  نیبرده ، واسه هم ییبوها هیکه اونم  دمینگاه مهشاد فهم از

 

 !فکر کنم داداشمون عاشق شده  مهشاد ، -
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 :تکون داد و گفت  يسر

 

 !نرفته  زادیعاشق شدنش هم به آدم -

 

 :به نشونه تاسف تکون دادو گفت  يتعجب بهش نگاه کردم که سر با

 

 وونهیرو د چارهیبا نگاهاش دختر ب یاز اول مهمون!  دهیذره ابهت از خودش نشون نم هیخل و چل  يپسره  -

 ! ستیهنوزم ول کن ن... کرده 

 

 ؟ ادیکه آرشام ازش خوشش م دونهیبه نظرت مهس م یعنی -

  

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

 

 :و گفت  دیکش یآه

 

 ! خوادیانگار اون آرشام رو نم یول...  دهیفهم کنمیفکر م -

 

 :از جاش بلند شد و گفت  "یدونیاز کجا م "اومدم بپرسم  تا

 

 ! شهیداره سرد م یجو مهمون.... بخونه  يزی، چ یآهنگ هیداداشمون بگم  نیپاشم برم به ا -

 

، آهنگ  دنیرقصیکه داشتن م ییبزنم و به طرف دستگاه پخش رفت و بدون توجه به کسا ینذاشت من حرف و

 .رو قطع کرد 

 

 :بلند گفت  يو با صدا اوردیخودش ن يمهشاد به رو یاعتراض ها بلند شد ول يصدا
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، قراره  زمیآرشام ، برادر عز! خبر خوش بهتون بدم  هی خوامیم!  نیدیانقدر رقص گهیچه خبرتونه ؟ بسه د -

 .بهمون افتخار بده و واسمون بخونه 

 

درز  رونیخونه ، دو جداره بود و صدا اصال به ب يوارایخوشبختانه د. و سوت بلند شد  غیدست و ج يصدا

 !ها صداشون در اومده بود  هیهمسا يوگرنه حتما تا االن همه  کردینم

 

 : دیخبر از همه جا پرس یبا تعجب و ب آرشام

 

 !من ؟؟؟ -

 

اورد و داد  تارشویاز کجا ، گ دونمیاشاره کرد و اونم نم ایمهشاد به ارش...  رهیباعث شد همه خندشون بگ که

 .دست آرشام و خالصه مجبورش کردن که برامون بخونه 

 

 نیزم يرو یو به سخت وستمینشستن و منم به کمک فرشاد ، به جمعشون پ نیزم يرو رهیبه صورت دا همه

 :داد و گفت  هیفرشاد هم کنارم نشست و منو به خودش تک. نشستم 

 

دردت شروع شد ، بگو که  ياگه احساس کرد.  ادیدر ب یتا کمرت از حالت خشک نیبش نیزم يذره رو هی -

 .مبل  يبنشونمت رو ای ارمیب یبرات صندل

 

 يزیچ گهیاونم د. شد و در جوابش فقط تونستم سر تکون بدم  يجور هیانقدر بهم توجه داشت ، حالم  نکهیا از

 : دیام نشست و با لبخند پرس گهیمهسا اومد و سمت د... به آرشام که نشست وسطمون  میشد رهینگفت و خ

 

 ... يدیزحمت کش یحالت کل نیخانوم خانوما ؟ با ا يچطور -

 

 .کارا رو مهشاد و دوستم سارا انجام دادن  يهمه ... نبوده  یزحمت زمینه عز -
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 !!زحمته  ی، خودش کل یما رو تحمل کن يمجبور شد نکهیبازم هم -

 

تکون دادم و به آرشام که داشت فکر  يسر. همه ساکت شدن  دمیپاره کنم که د کهیو اومدم تعارف ت دمیخند

 :آرشام گفت  یول دادیم ينظر هیهرکس . بخونه ، نگاه کردم  یچ کردیم

 

 ...بخونم  یچ دمیخودم فهم نیساکت باش! اوووووه چه خبره بابا ؟ من که االن هنگ کردم  -

 

قشنگ و  یلیآهنگ خ هیساکت شدن ، آرشام شروع کرد به زدن  یشروع کردن به دست زدن و وقت همه

 : دیچیخونه پ يگرمش تو يصدا

 

 احساس مثل بارون منم نم نم  يِزییشبِ پا -

 کم کم  شمیتو خودم انگار دارم عاشق م زمیریم

 سردم  کمیگرمم  کمی

 هر دم  کنمیحس م تورو

 عاشق شده قلبم  نیبب يتکرار يروزا يآها

 

 خونهیآهنگ و واسه مهسا م نیآرشام داره ا گفتیحسم م.... فرشاد  يشونه  يخوداگاه سرم و گذاشتم رو نا

 ، حرف دل منم هست ؟؟ نیا کردمیچرا فکر م... چرا ضربان قلب خودم هم رفته بود رو هزار  دونمینم یول

 

 نگو زوده تو دوست داشتن  -

  ستیو بس ن یحد کاف نیهم

  ستیمشخص ن يزیتا ته قصه هنوز چ دونمیم

 ! شونه؟یچهرت پر چرا

 ! تو قلبت آشوبه؟ چرا

 تو اگه زوده  يبرا

 من چقدر خوبه  يبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ١٧٢ 

 که دل به تو بستم  نیهم! آخر قصه ستین مهم

 عاشقت هستم  ایدن هیبا تو احساس و  شناختم

  رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت ستین مهم

 احساس و تورو از خالق عشق  يکعبه  رمیم

  رمیگ یم پس

 

 که دل به تو بستم  نیهم! آخر قصه ستین مهم

 عاشقت هستم  ایدن هیبا تو احساس و  شناختم

  رمیاز عشقمون س یبگ یاگه تو حت تسین مهم

 احساس و تورو از خالق عشق  يکعبه  رمیم

  رمیگ یم پس

 

 از خالق عشق  تورو

 ..... رمیگ یم پس

 ...حرف دل من رو زده بود  قایآرشام دق.  ادیبود اشکم در ب کینزد

 

 :و گفت  دیآرشام خند یول» دوباره ... دوباره « بعد همه با هم گفتن .... ، کر کننده بود  غیسوت و ج يصدا

 

 !!بخونن ها  توننیم) و فرشاد اشاره کرد  ایبه ارش( دو تا هم  نیبه من ؟ ا نیداد ریچرا گ -

 

آرشام نگاه کرد و که خنده اش گرفت و چپ چپ به  دینگام د يتو یچ دونمینم... بهت به فرشاد نگاه کردم  با

 :گفت 

 

 !؟ کنمیاستفاده نم ییهنجره طال نیمن از ا یدونیپسر تو مگه نم -
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به خوندن  یداشت فرشاد رو راض یسع يجور هیو هرکس  دنیکش "هـو "حرفش همه شروع کردن به  نیا با

 !! رفتیبار نم ریبود که اصال ز بیعج یول! بکنه 

 

همون  یوقت یحت!  هیدکور کردمیفکر م شهیهم یاتاقش داشت ول يتو تاریگ هی نکهیبا ا! دو برابر شد  تعجبم

و  زاستیچ نجوریبه خاطر تجمالت و ا کردمیحال ، فکر م يو گذاشت گوشه  دیخر انویپ هیازدواجمون  لیاوا

 ...االن  یول... نکردم  يکنجکاو ادیز

 

نظر گرفته  ریآرشام شروع کرده بود به خوندن ، مهسا رو ز یوقت... افتاد به مهسا که تو فکر فرو رفته بود  نگام

 ...شد  نیبعدش چشماش غمگ یول...  دهیآرشام گوش م يکه با بهت به صدا دمیبودم و د

 

و از عالقه اش  زدمیبا خود آرشام حرف م دیاول با... نه  یول....  کردمیحتما راجع به آرشام باهاش صحبت م دیبا

 ! شدمیمطمئن م

 

 :رو از دستش گرفت و گفت  تاریبلند شد و گ اینداره ، ارش دهیکه اصرار کردن به فرشاد فا میدید یوقت رهباالخ

 

 !بذارم  شیکنم و هنرمو به نما ایمن مجبورم ر!  شهیبلند نم يفرشاد که بخار نیکنار بابا از ا نیشیب -

 

 !و براش دست زدن  دنیشروع کردن به خند همه

 

من و .... فکر  يرفته بودم تو... من اصال حواسم بهش نبود  یول. قشنگش شروع کرد به خوندن  يبا صدا ایارش

... نفرتمو ازش فراموش کرده بودم  يسرعت ، همه  نیمن به ا یول میماه بود که ازدواج کرده بود 2فرشاد تازه 

 يپشتوانه  هیکه فکر کنم ،  دشیباعث م هاتشتوج... فراموش کرده بودم که به زور باهاش ازدواج کردم  یحت

 یحت تونهیکه فرشاد م کردمیحس م یگاهم بود ول هیتک شهی، آرشام هم میدرسته که دوران مجرد. محکم دارم 

 ... !از اون هم بهتر باشه 
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 یکنه ول ریکه قلبمو تسخ ترسمیم...  ترسمیم...  یول...  کردیقلبم جا م يداشت کم کم خودش و تو فرشاد

 ...که من خواهانش باشم و اون پسم بزنه  ياز روز ترسمیم... طرفه باشه  کیعشقم 

 

رفته اون مجبور شد که با تو  ادتی!  ي؟؟ تو فقط به وجود فرشاد عادت کرد یباف یانوشه تو چرا انقدر منف اه

 .... یاهتو مخمصه ؟؟ پس حرف از عشق نزن که هنوز اول ر شیرفته که گفت ، انداخت ادتیازدواج کنه ؟؟ 

 

 ینگران گهید.... قلبم آروم گرفت .... پاك شد  یمنف يفکرا يدستم ، ذهنم از همه  يتماس دست فرشاد رو با

 ... نداشت  یمعن

 

 :حال ، با صالبت و مغرورش زدم و با خودم گفتم  نیبه صورت مهربون و در ع يلبخند

 

به خدام باشه ،  دمیام یتا وقت...  ستیبازم مهم ن یمبهمه ول میته زندگ نکهیبا ا...  ستیمهم ن یچیه گهید -

 ... شهیبه صالحم باشه ، همون م یکه هرچ دونمیم...  بازنیمشکالم رنگ م گهید

 

 ....که همچنان در حال خوندن بود ، چشم دوختم  ایبا لبخند به ارش و

 

*** 

 

بود که  ینفرات نیسارا جزو اول.  کردمیم یبودم و با مهمون ها خدافظ ستادهیا يکمک فرشاد ، کنار در ورود به

 .رفت و من چقدر ازش تشکر کردم 

 

 :و گفت  دیصورتم و بوس! که به طرفم اومد ، چشمام برق زد  مهسا

 

 . میجبران کن میبرسه که بتون يروز شاالیا.  میبهت زحمت داد یلیخ -

 

 .یبزنبهم سر  شتریب شمیخوشحال م یلی؟ اتفاقا خ هیچه حرف نیا زمینه عز -
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 نیبه فرشاد آفر دیواقعا با!  شهینم ریکه آدم از مصاحبت باهات س یهست یتو انقدر دختر خوب. من از خدامه  -

 .بوده  یاش تو انتخاب همسر عال قهیبگم که سل

 

 :کردم و گفتم  بغلش

 

 ... یاز خودته خانوم یخوب يلطف دار -

 

خونه  میهم ما بر يروز هیازمون قول گرفتن که  نکهیو بعد از ا میکرد یاز خونواده مهسا هم خدافظ باالخره

 !!رفتن  رونیاشون ، از خونه ب

 

 .کردن و رفتن  یازمون تشکر کردن ، خدافظ یکل نکهیجون و پدر جون بعد از ا نهیتهم

 

که بره  کردم شیبه زور راض یتکون بخورم ، کمکم کنه ول تونمیکه نم يچند روز نیبمونه و ا خواستیم مامان

 .، با بابا و آرشام رفت  ینگران یو اونم با کل

 

 هیرو  هیقض نیشدم و گذاشتم که ا مونیپش یمهسا بپرسم ول ي، از آرشام درباره  یموقع خداحافظ خواستمیم

 .باشه ، ازش بپرسم  ادیکه حالم بهتر شده باشه و وقتمون ز يروز

 

داشت صورتم رو  یوقت. ، من رو به فکر فرو برد  دیازم پرس ی، به آروم یکه موقع خداحافظ یاون با سوال یول

 : دی، پرس دیبوسیم

 

 ؟ یهست یراض تیاز زندگ -

 

...  نباریا یول گفتمیبهش م شهیرو هم میو بم زندگ ریبودم که ز یمیانقدر با آرشام صم! بگم  یچ دونستمینم

 ...از خودم کامال مطمئن بشم و بعد به آرشام بگم  خواستمیم! بهش بگم  يزیفعال چ خواستمیچرا نم دونمینم
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 :زدم و گفتم  يلبخند نیهم واسه

 

بوده که فکرشو  يزیتا االنش که بهتر از اون چ!  یمشترکمو شروع کردم داداش یماهه که زندگ 2تازه  -

 . کردمیم

 

 . دینپرس يزیچ گهیآرشام و د ينشست رو لبا لبخند

 

هرچقدرم که من و فرشاد . جمع و جور کنه  یکمیموند تا کمکم کنه و خونه رو  شیخستگ يبا همه  مهشاد

و خونه رو  ادیتا ب فرستهیو م یکیفرشاد گفت که فردا  یحت... بشه ، قبول نکرد  الیخیکه ب میبهش اصرار کرد

رو هم به کار گرفت و به اعتراض و غر  ادو فرش ایالبته ارش! بازم به خرج مهشاد فرو نرفت  یجمع و جور کنه ول

 !غر هاشونم گوش نداد 

 

 ارهیگفت که فردا خودش واسمون ناهار م یحت. داد  تیشد ، مهشاد به رفتن رضا زیخونه کامال تم یوقت باالخره

 ... پزهیخودش م ای رهیگیغذا م رونیاز ب ایگفت که ) و البته محکم ( که فرشاد اجازه نداد و با احترام 

 

 .، خنده ام گرفت  يو کاله آشپز شبندیتصور فرشاد با پ از

 

 ...تشکر کردم  یو ازشون کل میکرد یخدافظ ایمهشاد و ارش با

 

 ...مبل ولو شدم  ياز رفتنشون رو بعد

 

 ..باالخره تموم شد ....  شیآخ -

 

 : دمیبا تعجب از فرشاد پرس بعد
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 ؟ یکن يآشپز يتو مگه بلد -

 

 ..خنده  ریبلند زد ز فرشاد

 

 ! رمیگیم ادیخوب  -

 

 ادیخواستم بهش بگم که ب. به نشونه تاسف تکون دادم  يحواله ام کرد که منم خنده ام گرفت و سر یچشمک و

 : دیکمکم کنه که برم تو اتاقم ، که اومد نشست کنارم و پرس

 

 سوال بپرسم ازت ؟ هیانوشه  -

 

 بپرس ؟ -

 

 : دیدرآخر ، روش رو سفت کرد و پرس یمن من کرد ول کمی

 

 ؟؟ ادهیتو با خانواده ات ز يچرا انقدر تفاوت ها -

 

 ی، ممکنه حت ادیبه احتمال ز یعنی. موضوع اشاره نکرده بود  نیتا حاال به ا... نشست رو لبام  يلبخند

 !واقعا براش مهم شدم ؟ یعنی.... امشب  یمتوجهشم نشده بود ، ول

 

 :جواب راست و درست بهش بدم  هیرو کنار بزنم تا بتونم کردم افکارم  یسع

 

خودم  "و ... کردم  دایمن خودم و پ... خوب  یول. دوست ندارم از خونوادم بد بگم چون باالخره خونواده امن  -

صالح  يچون فقط و فقط برا.  یبا جون دل اطاعت کن دیداده ، با يکه اگه خدات بهت دستور گهیبهم م "

 !خودته 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 :بهم کرد  یمتفکرانه نگاه فرشاد

 

 ؟ یکن دایپ رتویمس یتو از همون اول تونست یعنی -

 

 ... دمیخند

 

از  یدر اصل ، شناخت یعنی.مثل خونوادم باشم  دیبا کردمیبچه بودم فکر م یمن وقت.... خوب معلومه که نه  -

کردن  یسع یحت! ندادن  ی، بهم آگاه چوقتیکه چرا ه دونمیخدا نداشتم و فقط و فقط پدر و مادرم و مقصر م

 !!کنن  مونیمنو پش

 

 ؟؟ يموضع داد رییشد که تغ یپس چ -

 

 :باال انداختم و گفتم  يا شونه

 

 ییراهنما ینیبعدش معلم قرآن و د یزده شدم ول غمبرهیخدا و پ یاولش به خاطر معلم قرآن دبستانم ، از هرچ -

 ...د ها عالقه مند کر نیام ، منو به شدت به ا

 

 :خودم ادامه دادم  نیسوال بپرسه ، واسه هم ادیکه ز ادیخوشش نم دونستمیم. کنجکاوانه بهم نگاه کرد  فرشاد

 

بود تا  یاسمش کاف یکه حت يبه حد.... عبوس و بداخالق ... بود  یمعلم قرآن سوم دبستانم زن وحشتناک -

و نسبت به  ومدیبود که ازش بدم م یلیاز دال یکیهم  نیو ا دنیترسیهمه ازش م....  فتهیلرزه به جونت ب

 ! شدمیدرسش ، دل زده م

 

 :و ادامه دادم  دمیخند
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 نیتوه. از هجا ها رو اشتباه خونده بودم ، با خط کش ، چند بار محکم زد پشت دستم  یکیبار چون  هی ادمهی -

...  شهیم ریدوستاش تحق يجلو یساله ، وقت 9بچه  هیمن همه اش نه سالم بود و ! که شدم بماند  ییرایو تحق

 ! شهیر متنفر میتحق نیا یاز باعث و بان...  کننیدوستاش با ترحم نگاش م یوقت

 

باطنم ، لحظه به لحظه ازش  يتو یکتاب قرآنم رو حفظ بودم ، ول يمو به مو نکهیاون روز به بعد ، من با ا از

 ! شدمیدور تر م

 

 رونیاز ذهنم ب چوقتیاون روز نحس که ه ياداوری. ، نگاه کردم  دادیبه حرفام گوش مفرشاد که در سکوت  به

 :خودم و کنترل کردم و ادامه دادم  یول. بشم  ی، باعث شده بود که عصب رهینم

 

 نیواقعا از قرآن که باعث شده بود ، کتک بخورم و توه گمیبعدش من ، به جرئت م ياون سال و سال ها -

 ! ییبه سال دوم راهنما دمیرس نکهیتا ا! بشنوم ، متنفر شده بودم 

 

و باالخره  شدمیمهربون و خوش برخورد بود که نا خوداگاه به طرفش جذب م يام به قدر ینیسال معلم د اون

 داوریهروقت که وقت اضافه م... اونم شد مشاورم ... بهش گفتم  میهم باهاش درد و دل کردم و از اوضاع زندگ

 غمبریپ...  هیخدا ک دمیو تازه فهم خوندمچند تا کتاب هم بهم داده بود که من اونارو .  کردی، با من صحبت م

 ... ! هیاصال قرآن چ...  هیک

 

بسته  هیگوشه و  هی دیخانوم منو کش نیجشن گرفتن ، ا مونیلیفارق التحص يبرا ی، وقت ییسوم راهنما سال

به باطن ها توجه داشته باشم و اونا واسم مهم باشه نه ظاهر  شهیکنم هم یسعشده داد بهم و گفت که  چیکادوپ

.... 

 

اونموقع بود که من .... قرآن بود  هیخودش دوخته بود و  يخوشگل ، که با دستا یلیچادر نماز خ هیهم  کادوش

 اشونیهرچند بعض. از صفاتم و تونستم عوض کنم  یلیخ.... که االن هستم  ینیکردم و شدم ا دایتازه راهم و پ

 !نتونم از خودم جداشون کنم  چوقتیهنوزم روم هست و فکر کنم که ه
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 : دمیخنده ام گرفت و پرس. کردینگام م یبیشدم به فرشاد که به طرز عج رهیشدم و خ ساکت

 

 ؟؟ یکنینگام م ينجوری؟ چرا ا هیچ -

 

 : دیخند خودشم

 

 . میبخواب میریبهتره بگ گهید.  کردمیات رو هضم مداشتم حرف.  یچیه -

 

 شدیداشت از جاش بلند م.  اوردمیبه روش ن یخواست بحث رو عوض کنه ، خنده ام گرفت ول انهیناش نکهیا از

 :ذهنم رو به زبون اوردم  يکه از سر شب افتاده بود تو یکه سوال

 

 فرشاد ؟؟ -

 

 ...نگام کرد  پرسشگرانه

 

 داره ؟ یخاص لیدل... خوب ...  یعنی؟  یخونینم چوقتیه یتو چرا گفت... تو  -

 

 :و گفت  دیکش یقینفس عم... شد به چشمام  رهیخ

 

، واسه  خونمیکه م یآهنگ نیگرفتم ، با خودم عهد بستم که اول ادیهنر رو  نیآره چون از همون اول که ا -

 ...هدم وفادار بودم همسر مورد عالقه ام باشه و تا االن هم به ع

 

فکر رو که منظورش به من بوده  نیکردم ا یمن هم سع.... گفت و بلند شد و به طرفم اومد تا کمکم کنه  نویا

که مدام فکرم رو مشغول  يزیچ... بهش فکر نکنم  تونستمیرو نم يزیچ هی یول. کنم  رونینه ، از سرم ب ای

عالقه موج  هیشب يزیتوش چ...  تداش ی، چشماش برق خاص زدیحرف رو م نیداشت ا یوقت نکهیا...  کردیم

 .... زدیم
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 پانزدهم فصل

 

 

 

لبم و در رو زدم و منتظر موندم تا برسه  يآرشام لبخند نشست رو ریتصو دنیبا د. بلند شد  فونیزنگ آ يصدا

 !!!15به طبقه 

 

، چهار روزه خوب شد و بعدشم  نبود و سه يجد ادیخوشبختانه مشکل کمرم ز.  گذشتیم میهفته از مهمون هی

فرصت بود  نیو بهتر رفتیامروزم پنجشنبه بود و هم من کالس نداشتم و هم آرشام سر کار نم. تونستم راه برم 

 .که درمورد مهسا باهاش صحبت کنم 

 

 ام که موهام افهیق دنیآرشام با د. خودمو رسوندم به در ، و بازش کردم  عیسر.خونه به صدا در اومد  زنگ

 .شدم  زونیو از گردنش آو دمیتا اومد داخل ، پر. ، خنده اش گرفت  زدمیصورتم و نفس نفس م يبود تو ختهیر

 

 !!سالم داداش گل خــودم  -

 

و  دیخند. بودم بغلش  دهیاز سقوط جفتمون ، دستشو دور کمرم حلقه کرد ، چون من با شدت پر يریجلوگ يبرا

 :گفت 

 

 است ؟ دهیات انقدر ژول افهی؟ چرا ق یبزرگ ش يخوایدختر تو نمگل . دل آرشام  زیسالم عز -

 

 :خودمم کنارش نشستم و گفتم . مبل نشوندمش  يکشون بردمش و رو کشون

 

 !بعدشم ، حوصله نداشتم موهامو شونه کنم ...  شمینچ من بزرگ نم -

 

 :دستمو گرفت و به طرف اتاق برد و گفت . بلندم کرد  آرشام
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 . کنمیخودم برات شونه م نمیبب نیبش ایب!  یکنی، سکته م ینیخودتو بب افهیآخه دختر تو که اگه ق -

 

 : دیشروع کرد به شونه کردن موهام و همزمان پرس یوسواس خاص هیو با  یصندل هی يرو نشوندم

 

بود  یه موضوع مهمچ نمیروبه راهه ؟ بگو بب ی؟ حال احوالت خوبه ؟ همه چ کهیکوچ یآبج نمیخوب بگو بب -

 ؟ نجایا امیپاشم ب يو مجبورم کرد یکه منو از خواب انداخت

 

 ! کردمیم ینیقبلش مقدمه چ دیبا... از همون اولش برم سر اصل مطلب  تونستمینم

 

...  يبدم بخور يزی، چ ي، ناهار ی، شربت يا وهی، م ینیری، ش ییچا وانیل هی...  یبابا بذار از راه برس يا -

 !!بعدش 

 

 :خنده  ریبلند زد ز آرشام

 

 بهم بخورم ؟ يبا هم بد يخوایاووووووه چه خبره ؟ همه اشو م -

 

 :و تکون دادم که اعتراضش بلند شد  سرم

 

 !دو ، سه ماهه چقدر بلند شدن  نیتو ا... موهاتو ببندم  نیدختر تا من ا ریآروم بگ قهیدق هی -

 

به کمرم واقعا  دنیرس گهید... کوتاهشون کنم  خوامیتازه م! بوده ، هست  که يکجا بلند شدن ؟؟ همونقدر -

 !شونه کردنشون سخته 

 

 :به طرفم تکون داد  دیتهد ياومد روبه روم و با اخم دستشو به نشونه .  دیدست از کارش کش آرشام
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و  شیآت يشراره ها نیا ادیآخه تو خودت دلت م.  ارمیاسمتم نم گهید یمتر از موهاتو کوتاه کن یلیم هیاگه  -

 ؟ یبزن

 

 :کردم  اعتراض

 

بلند  يمو یدونیبابا تو که خودت موهات کوتاهه نم! تحملشون کنم  تونمیسخته من نم یلیا آرشام خوب خ -

 !داره  يچه دردسر

 

 ! یبهشون دست بزن يحق ندار! که گفتم  نیهم -

 

زل زده بودم ، رو به طرف خودش  نهیرو که شونه زده بود و بافته بود و رها کرد و من رو که با اخم به آ موهام

 :لحن مهربون گفت  هیو با  دیطبق عادتش دماغم و کش. برگردوند 

 

که  دونمیم! خوشگلتو دوست دارم  يموها نیمن چقدر ا یدونیتو که م! قربون اون اخم کردنت برم من  -

 . یکه کوتاهشون کن شهینم یراضفرشادم 

 

 :زدم و گفتم  يلبخند

 

 ! زنمیشونه اشونم نم یول.  کنمیباشه کوتاهشون نم -

 

 :و گفت  دیخند

 

 ! رمی، بعد م زنمیتو رو شونه م يو قبل از کارم اول موها امیپس من صبح به صبح م -

 

 يوا. مهشاد نداشت  يموها يرو یتیحساس نیچن چوقتیآرشام ه.  دمیبغلش و محکم صورتش و بوس دمیپر

 !که من عاشق داداش مهربونم هستم 
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 تشیهدا ییرایو به طرف پذ دمیاز جام پر. افتاد که قرار بود ، راجع به مهسا باهاش صحبت کنم  ادمیتازه  بعد

 :کردم و گفتم 

 

 . ارمیرو ب ییرایپذ لیداداش جون تا من وسا نیبش -

 

 :و گفت  دیخند

 

 !گشنمه  یزود باش که صبحونه هم نخوردم و حساب یول ستمیبه زحمتت ن یاضحاال من که ر -

 

 : دمیخنده پرس با

 

 ؟؟ يمن بود دنیانقدر مشتاق د یعنی -

 

 :گفت  یبا بدجنس اونم

 

 !!کردن نداره  یسوخته که دلتنگ اهیس یدختر الغر مردن هیوگرنه . گل کرده بود  مینه حس کنجکاو -

 

 هیشب شتریکه ب ییبرداشتم و پرت کردم طرفش و با صدا بیس هیکه جلوش گذاشته بودم ،  وهیظرف م يتو از

 :زدن بود ، گفتم  غیج

 

 !که قراره زنت بشه  یو اون خل وچل یسوخته خودتـ اهیس -

 

 :کرد و گفت  یتصنع یاخم آرشام

 

 !چشت ابروئه  يه باالبهش بگ یکس ذارمینم. ام  یرتیمن روش غ. نکنـــا  نیبچه به زن من توه ياو -
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 :حالت با مزه گفت  هی، با کننیم یباف ایساله که واسه خودشون رو 18 يمثل پسرا بعد

 

و  شهیم ی، عال ادیب دشیباشه که به پوست سف يالبته اگه قهوه ا... موهاش مثل تو لخت باشه  دیزن من با -

... 

 

 :گفتم  طنتیو قطع کردم و با ش حرفش

 

 سوخته باشه ؟ آره ؟ يشماشم قهوه ارنگ چ دیالبد با -

 

شده  زیر يابروش و باال انداخت و با چشما يتا هی! گفتم  یکنه که تازه متوجه شد چ دییاومد حرفمو تا آرشام

 : دیپرس

 

 منظور ؟؟؟ -

 

آرشام  يرو جلو ینیریش کهیو درحال یالیخیخودم و زدم به ب. اومد  شیمن پ يبحث مورد عالقه  باالخره

 :، گفتم  ذاشتمیم

 

 . شناسمیمشخصات م نینفر رو با ا هیبگم من  خواستمیم...  یچیه -

 

خودم و گرفتم  يبه زحمت جلو یول دمیترکیاش داشتم از زور خنده م افهیق دنیاز د. تر شد  زیآرشام ر يچشما

 : دیپرس دیقلوپ ازش رو خورد و باترد هیاشو برداشت و  ییچا وانیآرشام ل. 

 

 ؟؟؟ یک... خوب  -

 

 :زدم تو چشماش و گفتم  زل
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 ...!!مهسا  -

 

و  کردیاون سرفه م.  دمیو غش غش خند وردمیمنم طاقت ن! تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن  دیپر ییچا

بخواد قلقلکم بده ، مثل فنر  نکهیاز ترس ا. سرفه اش بند اومد ، بلند شد و به طرفم اومد  یوقت.  دمیخندیمن م

 :، داد زدم  کردمیفرار م کهیو درحال دمیاز جام پر

 

 باشم ؟؟ زیانقدر ت يکردی؟؟؟ فکر نم هیچ -

 

 : دیشوك حرف من بود ، با خنده پرس يآرشام که هنوز تو. سنگر گرفتم  زیآشپزخونه و پشت م يرفتم تو و

 

 پاره ؟ شیآت يدیتو از کجا فهم -

 

 ....انداختم باال  شونمو

 

 !مال مطمئن شدم کا گهیاگه شک داشتم االن د -

 

 :حالت خنده دار سرشو خاروند و گفت  هی با

 

 !خوردم و خودم ، خودمو لو دادم  یرودست دییپس بفرما -

 

 !!بلـــه  -

 

 : دمیو پرس ختمیلختشو به هم ر يآشپزخونه نشسته بود و موها زیم یصندل يرفتم طرفش که رو بعد

 

 !داداشم عاشق شده ؟؟ -

 

 . کردینم یمهسا اصال بهش توجه...  هیدردش چ دونستمیم. آرشام رنگ غم گرفت  يچشما
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 . دیاز چشمم چک یو ناخوداگاه قطره اشک گرفتیم شیصورت داداشم مظلوم شده بود که دلم داشت آت انقدر

 

 :پنهون کنه ، گفت  یبا خنده و شوخ شویناراحت کردیم یسع کهیزد و درحال یفیلبخند ضع آرشام

 

 !نزدم  یبچه ؟؟ من که هنوز حرف یکنیم هیو چرا گرت -

 

 ؟ يمورد صحبت کرد نیبا خودش در ا! ...  دنیرو لو م یچشما همه چ نیا -

 

 :انداخت و گفت  نییو پا سرش

 

هم  گهیموضوع رو عوض کرد و د عی، سر دمیکش شیتا بحثشو پ یبهش بگم ، ول خواستمیم تیمهمون يتو -

 یعنیانوشه .... نذاشت بهش ابراز عالقه کنم و ازم فرار کرد  یحت... نشون نداد و مدام منو پس زد  یبهم توجه

 حاضر نشد به حرفام گوش بده ؟؟ یمن انقدر بدم که اون حت

 

به ... باشه  نیلحظه از مهسا بدم اومد که باعث شده بود آرشام انقدر غمگ هی. شد  شیداداشم دلم ر تیمظلوم از

 :مو قورت دادم و سرشو بغل کردم و گفتم زور بغض

 

... که نامزد  یمطمئن...  ی، مطمئن نمیبب... واسه خودش داره  یلیدل هی دی؟ شا یزنیکه م هیچه حرف نیا وونهید -

 نداره ؟؟

 

 :سرشو تکون داد و گفت  آرشام

 

 نجاستیمشکل ا.... مزد نداره که نا دونمیم. از فرشاد گرفتم  میمستق ریآمارشو غ.  شناسمشیوقته م یلیمن خ -

 ! کنهیم ي، دور شهیم کیکه بهش نزد ياز هر پسر...  کنهیکه فقط از من فرار نم
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 !وجود داره  یمشکل هی ایاست و  گهید یکیعاشق  ای... فقط دو حالت وجود داشت .. فکر فرو رفتم  به

 

 !بکنم که آرشام حرفاشو به مهسا بزنه  يکار هیهرطور شده  دیبا

 

 :به آرشام گفتم  رو

 

 ؟ یچقدر به احساست مطمئن...  یعنی؟  يخوایکه مهسا رو م یآرشام تو مطمئن -

 

 :تامل گفت  يبدون لحظه ا آرشام

 

از تو  شتریب یلیمن خ...  لرزهیو دلم م نمیبیرو م يباره که دختر نیاول.... خوب ... من . کامال مطمئنم  -

 رسمیکه کنارش به آرامش م هیو مطمئنم که اون تنها کس دونمیهم درموردش م ییزایچ هی... و خوب  دمشید

.... 

 

حاال که از احساسش مطمئنه  یول!! شد آرشام هم عاشق شده  یباورم نم... لبم  ينشست رو يلبخند ناخودآگاه

 . کنمی، منم هرطور شده کمکش م

 

 :، گفتم  رفتمیبه طرف تلفن م کهیاز آرشام فاصله گرفتم و درحال. ذهنم جرقه زد  يتو يفکر

 

 ! یجون داشته باش یحساب دیبا...  یواسه خودت درست کن و بخور که ضعف نکن يزیچ هی -

 

 :اش گرفت و گفت  خنده

 

 جون داشته باشم ؟؟ دیمگه قراره برم کوه بِکَنَم که با -

 

 :مهسا رو گرفتم و درهمون حال گفتم  ي شماره
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 ! یخانوم برس نیریتا به ش یرو بِکَن ستونیب دیبا.... بـله آقا فرهاد  -

 

 : دیچیپ یگوش يمهسا تو يبگه ، تماس برقرار شد و صدا يزیاومد چ تا

 

 ؟ زمیعز یخوب. سالم انوشه خانوم ... به به  -

 

 ؟ يتو چطور یمرس. سالم گل دختر  -

 

 ؟ يفقرا کرد ریاز ما فق يادیفرشاد چطوره ؟ چه عجب . شکر ، منم خوبم  -

 

 : دمیخند

 

کم سعادت بودم که نتونستم زودتر زنگ بزنم و ! خانوم  نییفرمایم یشکسته نفس... اونم خوبه االن سر کاره  -

 .حالتو بپرسم 

 

 :زدم و ادامه دادم  ی، چشمک کردیبهم نگاه م یکردم و به آرشام که داشت با نگران یمکث

 

 ؟ يندار یبدونم االن کار خاص خواستیغرض از مزاحمت ، م -

 

 ؟ یواسه چ...  کارمیفعال ب زمینه عز -

 

 !! میقبل از ظهر کنار هم باش ینیریو ش يبه صرف چا يایدعوتت کنم ، ب خواستمیم... امـــم  -

 

 :خنده  ریخنده اش گرفت و مهسا هم از اون طرف زد ز آرشام
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 امی، ب ستمیاگه مزاحم ن شمیوش حال مخ. ندارم  یکار خاص زمینه عز!! بودم  دهینشن گهید شوینجوریواال ا -

 !سر بهت بزنم  هیدوروزه  یکی نیهم يتو خواستمیبودم و م ادتیاتفاقا به ...  دنتید

 

 :گفتم  یخوشحال با

 

 ...ها  يایپس واسه ناهار ب -

 

 . یفتیزحمت ب يتو خوادینم....  رمیو زود م مونمیم یدوساعت یکی امیم... نه نه  -

 

که  نیهم.  زمیر یم شتریب مونهیپ هیواسه خودم غذا درست کنم ، خوب  خوامی؟ من که م هیچه حرف نیا -

 ... یمون یبگو که واسه ناهار م) مامانش (به خاله جون !! گفتم 

 

 ....آخه  -

 

 !که منتظرتم و حرف اضافه هم موقوف  ایزود ب... آخه و اما و اگر نداره  گهید -

 

 :و گفت  دیخند مهسا

 

 . امیو م شمیاالن حاضر م. چشم  -

 

 ...فعال ...  زمیعز نمتیبیپس م -

 

 ...فعال  -

 

 :و چلپ چلپ ماچم کرد  دیو قطع کردم ،آرشام پر یگوش تا

 

 ! یماه یلیبه خدا که خ... انوش نوکرتم  -
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 :خنده از خودم جداش کردم و گفتم  با

 

پس ...  یحرفاتو بهش بزن یبهونه رو جور کردم که تو بتون نیآرشام من ا نیبب!  يآبم کرد سیباشه بابا خ -

 .استفاده رو بکن تیاومده ، نها شیکه برات پ یتیموقع نیخوب از ا

 

 .کنم شیتا راض کنمیم مویسع يمطمئن باش همه .  کهیکوچ یچشـــم آبج -

 

 :، گفتم  رفتمیزدم و همونجور که به آشپزخونه م يلبخند

 

 !! یو صبحونه بخور که ضعف نکن ایتو هم ب. کردن ناهار باشم من برم به فکر درست  -

 

 ...تکون داد و به دنبالم به طرف آشپزخونه به راه افتاد  يسر

 

**** 

 

 

معلوم بود .  رفتیم جی، آرشام انقدر راه رفت که من سرم داشت گ دیکه اومدن مهسا طول کش یساعت کی اون

 !هش تشر بزنم و بلند شدم و به زور نشوندمش آخرشم مجبور شدم ب... استرس داره  یلیخ

شد و  مونیوسط راه پش یول. رفت  فونیو به طرف آ دیدر که به صدا دراومد ، مثل فنر از جاش پر زنگ

 :برگشت سرجاش و رو به من گفت 

 ! ادیو باال ن نجامیبفهمه من ا ترسمیم.  یبهتره تو در رو باز کن -

 . و برداشتم و در رو زدم  فونیتکون دادم و آ يسر

 !برسه ، آرشام مرد و زنده شد  15تا مهسا به طبقه دیکه طول کش يا قهیچند دق اون
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 دنیو به طرف سالن رفت که با د دیمهسا صورتم و بوس. ، به استقبالش رفتم و بهش خوشامد گفتم  دیرس یوقت

مهسا هم .  نییالم کرد و سرش و انداخت پااز جاش بلند شد و بهش س عیآرشام سر. جا خورد  یآرشام ، حساب

 .آروم ، جوابشو داد  ییافتاده و صدا نییپا يبا سر

 :گفتم  طنتیعوض کردن جو به طرف مهسا رفتم و با ش يبرا نیسرده ، واسه هم يادیفضا ز دمید

 !آرشام رو بفرستم دنبالت  خواستمیم!!! دختر  دیچقدر باال اومدنت طول کش -

 :، گفت  نشستیم کهیرحالو د دیخند مهسا

طبقه رو با پله  15فکرشو بکنم که  تونستمینم یمعطل بشم چون حت کمیمجبور شدم  گهید.  ومدیآسانسور نم -

 !! شدمیم یحتما افق 13طبقه ... باال  امیب

 :لب و ناخوداگاه گفت  ریاز حرفش بخندم که آرشام ز اومدم

 ...خدا نکنه  -

 يکنه آرشام که فقط بلد کارتیخدا بگم چ يا...  نییو سرخ شد و سرش و انداخت پا دیصداش رو شن مهسا

 ! يبد یسوت

باهاش صحبت کردم و حال پدر و مادرش رو  کمیو  دمیمهسا چ يرو روبه رو ییرایپذ لیجام بلند شدم و وسا از

بره و  شیکارشون خوب پ مکردیفقط دعا م. سر زدن به غذا ، تنهاشون گذاشتم  يبعد هم به بهونه .  دمیپرس

 !آرشام بتونه حرف دلشو به مهسا بزنه 

 کردنیکه داشتن صحبت م دمیکم کم صداشون و شن یول.  ومدیدرن ییصدا چکدومشونیاز ه يا قهیدق چند

 ! گفتنیم یکه چ دمیشنیبود ، نم ادیز ییرایچون فاصله آشپزخونه با پذ یول

 . سرم گرم بشه ، ساالد هم درست کردم  نکهیا يزود حاضر شد و من هم برا یلیخ غذا

تا صداشون  ییرایپذ يآشپزخونه بمونم ، رفتم تو ينداشتم تا تو يبهونه ا گهیکارام تموم شد و د يهمه  یوقت

واقعا شوکه  دمیکه د ياز صحنه ا یحرفاشون و زدن ول يمطمئن بودم همه  گهید.... ناهار  يبرا انیکنم که ب

 !شدم 

...  کردیم هیبود و داشت گر نییمهسا هم سرش پا. بود  ستادهیمهسا ا يشده بود و روبه رو چشماش قرمز آرشام

کردم که متوجه حضور من  يتک سرفه ا. بودم که به خودم اومدم  ستادهیبه همون حالت ا قهیچند دق دونمینم

 :بشن و با من من گفتم 

 ...پس ...  نیکنیصحبت م نیانگار دار یاومدم بگم که ناهار حاضره ول... امـــم ...  زهیچ -
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 :اشکاشو پاك کرد و به طرفم اومد و گفت  عیسر مهسا

 ...برم  دیبا گهید یول ياگه تو زحمت افتاد دیببخش.  کنمیرفع زحمت م گهیشرمنده انوشه جان من د -

که حرفاشون خوب  دیفهم شدیآرشام هم م افهیاز ق. است  دهیفا یهرچقدرم اصرار کنم که بمونه ، ب دونستمیم

 :گفتم  نینرفته ، واسه هم شیپ

 ....پس بذار بگم آرشام برسو .  زمینداره عز یبیباشه ع -

 :حرفم تموم بشه و تند تند گفت  نذاشت

 ...خدافظ ... واسه ناهار بمونم  تونمیکه نم دیبازم ببخش. اندازم  یزحمت نم يو تو شونیا رمیخودم م.... نه نه  -

 ! رونینشون بدم و از خونه زد ب یواکنش چیو نذاشت ه دیتم و بوسصور یهولک هول

 :و گفت  دیشده ، کتشو برداشت و اومد به سمتم و صورتم و بوس یاومدم از آرشام بپرسم که چ تا

 . زنمیو بهت سر م امیبعدا دوباره م. اصال حرف بزنم  تونمیاالن نم.  یآبج دیببخش -

گذشته که آرشام رو انقدر به هم  نشونیب یچ! شده  یبهت گذاشت که چ يرفت و من و تو یهول هولک اونم

 شتریب یهرچ یبود ؟ ول یچ هیرو ترك کنه ؟؟ واقعا قض نجای، ا سیخ يو باعث شده که مهسا با چشما ختهیر

 !! دمیرسیم جهی، کمتر به نت کردمیفکر م

 

 

 

**** 

 

 

بهم  ینگاه. سرکالس فرشاد بودم ! نگران شدم ... مامان بود ... ، نگام بهش افتاد  میبه لرزه دراومدن گوش با

 :جواب بدم و سرتکون داد و گفت  دیحتما با دینگاش کردم که فهم يجور هیانداخت و منم 

 . نیکه از مبحث عقب نمون دیو لطفا زود برگرد دیاتون جواب بد یبه گوش رونیب دیببر فیتشر یوانیخانوم ک -

 :رفتم و تلفنم و جواب دادم  رونیاز کالس ب عیسر "چشم استاد  "زدم و با گفتن  يلبخند

 جانم مامان ؟ -

 ! یخسته نباش. سالم مامان جان  -
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شده که  يزیساعت کالس دارم ؟ چ نیمن ا نیدونیمامان مگه شما نم...  نطوریشما هم هم یمرس. سالم  -

 ؟ نیزنگ زد

 :گفت  یبا کالفگ مامان

 ! شهیمشکل فقط به دست تو حل م نیچون ا زدمیبهت زنگ م دیحتما با یول دونمیم....  دونمیم -

 : دمیپرس ینگران با

 ؟؟ همه حالشون خوبه ؟؟ یمشکل ؟؟ چه مشکل -

 يدوهفته است خودشو تو! همه اش تو خودشه ....  شهیزیچ هیبچه ام ... آرشام  یآره همه حالشون خوبه ول -

 ... ادیلباش م يبه زور لبخند رو گمیبه جرئت م یحت...  یحت...  کارش غرق کرده

 :ادامه داد ... حس کردم بغض داره .  دیلرزیمامان م يصدا

باهاش  ایانوشه جان تو ب...  شهیواسه بچه که داره آب م رمیبم!  دهیچشه جواب نم پرسمیازش م یهرچ -

 !؟ هیدردش چ یبفهم یتو تونست دیشا. صحبت کن 

 :و گفتم  دمیکش یآه

 ...اونجا  امیمنم بعد کالسم م. خونه  ادیب گمیم زنمیبهش زنگ م. باشه مامان  -

خودم کل  نکهینگرانش کنم و نه ا نیاز ا شتریب خواستمیآرشام رو بگم چون نه م یناراحت لیبه مامان دل شدینم

 ! دونستمیرو م هیقض

 :گفت  یبا خوشحال مامان

تو هم زود ... خونه  ادیکنه و ب لیکه امروز کا رو تعط گمیو م زنمیپس من خودم بهش زنگ م. مادر  یمرس -

 ...خودت رو برسون 

 فعال خدافظ... چشم  -

 خدافظ.... به سالمت  -

رو  یمبحث به اون مهم!  یلعنت...  رونیرو قطع کردم ، در کالس باز شد و دانشجوها اومدن ب یکه گوش نیهم

 !دادم از دست 

 !!داداشم مهمتره ... به درك ... تکون دادم  يسر

 :رو به طرفم گرفت و گفت  فمیجفتمون به طرفم اومد و ک لیبا وسا سارا

 نشد ؟ داتیپ گهیکه د يکجا موند -
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 !برم خونه امون  دیبا... مامان زنگ زده بود  -

 : دیو ازم پرس اومد رونیرو شروع کنه ، فرشاد از کالس ب شییسارا خواست بازجو تا

 بود ؟ ی؟ ک يچرا انقدر طولش داد -

 !برم خونه  دیبا. .. مامان بود -

...  رسونهیو گفت که خودش منو م دینپرس يزیچ گهی، د ستیخوب ن ادیاوضام ز دیام فهم افهیکه از ق فرشاد

به راه  نگیو با فرشاد ، به طرف پارک میکرد یخداحافظ گهیاز همد نیهم يهم داشت ، برا گهیکالس د هیسارا 

 .افتادم 

 : دیراه فرشاد باالخره سکوت رو شکست و پرس يتو.  میزد رونیو از دانشگاه ب میشد نیماش سوار

 شده ؟؟ يزیچ -

 :مثبت تکون دادم و گفتم  يو به نشونه  سرم

 ... ستیخوب ن ادیآرشام حالش ز -

ازم  يزیچ گهیآرشام خبر داشت چون د یناراحت لیاونم از دل ادیل زبه احتما... هم فرورفت  يفرشاد تو ياخما

 !و چند ساله اشه  نیباشه آرشام دوست چند یاونه و هرچ يباالخره مهسا دخترخاله ...  دینپرس

کرد و  یو خدافظ ومدیداخل ن گهیدفترش ، د رفتیم دیشده بود و با رشیدرخونه نگه داشت و چون د يجلو

 .رفت 

به سمت فرشاد  دیهمزمان فکرم پرکش.. کردم  یباغ تا ساختمون رو ط ریباز کردم و قدم زنان مس دیرو با کل در

مساله  نیهم...  ومدیاوقات تا آخر شب خونه نم یبعض یشلوغ شده بود و حت يمدت بود که سرش بدجور هی... 

 هی یمخصوصا که به تازگ.. .بمونه  یاقب یباعث شده بود که رابطه امون دوستانه تر نشه و همونجور معمول

 !مورد کمک کنم  نیا يقبول کرده بود و اصرار داشت که من هم بهش تو ییپرونده جنا

 

به طرفم اومد و  عیکه سر دمشیمامان رو صدا زدم و د. تعجب کردم  ادشیخونه که شدم ، از سکوت ز وارد

 :گفت  عینذاشت سالم کنم و سر

 

 . ستیش اصال خوب نحال...  ششیبرو پ... بدو مامان  -
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هفته  2 نیا يبود که تو دهیشن یداداشم چ چارهیب... به طرف اتاق آرشام رفتم  یتکون دادم و با ناراحت يسر

 داغون شده بود ؟؟

 

کنارش نشستم . گذاشته بود  شیشونیپ يبود و ساعدشو رو دهیتختش دراز کش يرو... زدم و وارد اتاق شدم  در

 :کرد لبخند بزنه  یمن ، بلند شد و نشست و سع دنیو با د نییدستشو اورد پا... دستش گذاشتم  يو دستم و رو

 

 ؟ دمیکه من نفهم ياومد یک...  کهیکوچ یسالم آبج -

 

 ...نکنه  هیخودش رو گرفته تا گر يمعلوم بود که به زور جلو... قرمز قرمز بود  چشماش

 

 ! يکه متوجه نشد يافکارت غرق بود يتوانقدر !  دمیتازه رس. سالم داداش گلم  -

 

ته ... مدت کم ، معلوم بود که الغر تر شده  نیهم يتو...  گفتیمامان راست م...  نییسرشو انداخت پا آرشام

 ...اش بود  یاز آشفتگ گهید ينشونه  هیصورتش هم  يرو شیر

 

 :با بغض گفتم ... و بغلش کردم  اوردمیطاقت ن گهید

 

 ؟؟ يبهت گفته که داغون شد یمهسا چ... خودت  يتو زیشده ؟ تروخدا نر یآرشام بگو چ -

 

 :گفت  یحال یبا ب... شد  شیکه دلم ر دیکش يپرسوز آه

 

 ... شهیباردار نم چوقتیبشم چون ه الشیخیگفت که بهتره ب -

 

... داد  تیخودش رو به عصبان يکم کم بهتم جا یول... گرد شده به آرشام نگاه کردم  يباچشما... شدم  شوکه

 ؟؟ دهیاز مهسا دست کش یموضوع نیآرشام به خاطر همچ یعنی
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 :بهم انداخت و گفت  ینگاه کوتاه...  دمیو بلند پرس سوالم

 

 ....نه  -

 

 : دمیفروکش کنه و متعجب پرس تمیکلمه باعث شد که عصبان کی نیهم

 

 ؟ يدیخودتو عذاب م يو دار يدیپس چرا ازش دست کش -

 

به چند نفر متوسل شدم که باهاش حرف بزنن ؟ چند بار خودم  یدونی؟؟ م دمیگفته من ازش دست کش یک -

 !نه .... کلمه بود  هیهردفعه جوابش  یرفتم دم خونه اشون ؟ ول ایبهش زنگ زدم 

 

 نداره ؟ یتیواقعا برات اهم -

 

 ....پردرد  یول...  دیخند

 

...  پرستمیاون و با تمام وجود م... عاشق روح پاکش ...  تشیعاشق شخص... انوشه من عاشق مهسا شدم  -

نداره ،  یواسم فرق ادیبچه که بود و نبودش ز هیحاال به نظرت .  رسمیکه فقط کنار اون به آرامش م دونمیم

 انقدر کوتاه فکرم ؟ یعنی؟  مداره که بخوام به خاطرش از دختر مورد عالقه ام دست بکش تیانقدر اهم

 

 ؟ یرو به خود مهسا هم گفت نایا -

 

پدر شدن ،  يآرزو گهیدو روز د.  یگیم يدار یچ یدونیو نم یاالن داغ گهیم!  شهیباورش نم یول... هزار بار  -

چون .  يدیبعدشم طالقم م...  یازم متنفر بش دیشا یحت...  یشیاونوقت نسبت به من سرد م.  نهیشیبه دلت م

 !کنه  یکه اجاقش کوره ، زندگ یبا زن تونهینم يمرد چیه

 

 :زد و ادامه داد  يپوزخند
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 ...مسئله رو واسه خودش بزرگ کرده که شبانه روز ، شده فکر و ذکرش  نیاونقدر ا -

 

 افته ؟؟ ینم یاتفاق نیهمچ ندهیکه در آ يدار نانی؟ چقدر به خودت اطم ستیکه حرفاش درست ن یمطمئن -

 

 :چشمام و گفت  يزل زد تو يبعدش جد یچند لحظه سکوت کرد ول آرشام

 

خواستن در  نیبه شرافتم قسم که ا یول... دلم بچه نخواد  ندهیکنم که در آ نیتضم تونمیدرسته که من نم -

چون .... بره دنبال درمان  تونهیکه م دونهیمهسا خودش هم م.. بعدشم !  چهیبرابر عالقه ام به مهسا ، ه

به  ترسهیم...  خوادیخودش نم یول. شه، ممکنه درمان ب یدرمان يدوره  هیو با  هیکیمشکل ژنت هیشکلش فقط م

 ...بشه  دیبن بست بخوره و اونوقت کامال نا ام

 

که از چشمش  یقطره اشک یمن حت یروش رو ازم گرفت که متوجه نشم ول... چشماش اشک جمع شد  تو

... کشوند و غم آرشام رو با تموم وجودم حس کردم  شیقطره ، وجودمو به آت هی نیو هم دمیرو هم د دیچک

 ...اشک شده بود  سیخودم هم صورتم خ

 

 :جام بلند شدم و گفتم  از

 

 ...که نظرشو عوض کنم  کنمیم مویسع يمنم همه . خدابزرگه ...  ینگران نباش داداش -

 

 ...و به طرفش برگشتم  ستادمیبه طرف در اتاقش رفتم که با حرف آرشام سر جام ا و

 

 ...شده  ریواسه عوض کردن نظرش د گهید -

 

 چرا ؟؟ -
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 :تا بغضشو قورت بده و گفت  دیکش یقینفس عم...  دیآرشام چک يدوم اشک از چشما ي قطره

 

 ... !!بره  رانیاز ا شهیهم يبرا خوادیم... امشب پرواز داره  -

 

*** 

 

 

 یب یلیکه خ دونستمیم... فرشاد  يخاله  ياومدم خونه  یبار بود که م نیولا يبرا... در رو فشار دادم  زنگ

 ...بشه  ریچون ممکن بود د کردمیعجله م دیبا یکه بدون دعوت و تنها اومدم ، ول هیادب

 

 ...کردم  یتا خونه اشون رو با سرعت ط اطیدر ح ریداخل و مس دمیپر. باز شد  یکیت يباصدا در

 

 :بهش و گفتم  دمیرس.  کردیبود و با تعجب بهم نگاه م ستادهیدر مامان مهسا ا دم

 

 .شرمنده که بدون خبر اومدم ... سالم خاله جون  -

 

فکر کنم بتونم حدس ...  يکه اومد يخوشحالم کرد یلیخ. دشمنت شرمنده  هیچه حرف نیا...  زمیسالم عز -

 ... یینجایا یبزنم واسه چ

 

 :گفتم  یشرمندگ با

 

 ...مهسا  -

 

 :گفت  یقطع کرد و با ناراحت حرفمو

 

 ...اتاق  نیاول. دوم دست راست  يطبقه ... اتاقشه  يتو -
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 :لب گفت  ریهم ز بعد

 

 شیراض یتو بتون دیشا.  کنهینم یمن که توجه يبه التماسا... دختره خل شده ... کن  شیراض یاگه تونست -

 ... یکن

 

 :و گفتم  دمیو بوس صورتش

 

 .عوض کنم  مشویکه تصم کنمی، م ادیکه از دستم برب يهرکار -

 

وارد اتاق  " دییبفرما "گفت  نکهیدر زدم و بعد از ا... گفتم و به طرف اتاق مهسا رفتم  " يبااجازه ا "هم  بعد

 ...شدم 

 

کنه ، به عقب نگاه  نکهیبدون ا.  کردیچمدون باز نشسته بود و توش رو نگاه م هی يبه من بود و روبه رو پشتش

 :گفت 

 

 ...برم  خوامیم... گرفتم  مویمن تصم... مامان تروخدا دوباره شروع نکن  -

 

 ؟؟ کننیحل کردن مشکل ، صورت مسئله رو پاك م يتاحاال به جا یاز ک -

 

 ستادیمن ا يو روبه رو دیاز جاش پر. من ، چشماش از تعجب گرد شد  دنیبه عقب برگشت و با د عیسر مهسا

 :و گفت 

 

 ؟؟ ياومد...  یک... تو  -

 

 ! شدیم دهیسوال ازم پرس نیبار دوم بود که ا... ام گرفت  خنده
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 ! یکنیفرار م ياومدم بهت بگم که دستت درد نکنه که دار...  دمیتازه رس -

 

 :دستاش گرفت و گفت  نیتختش نشست و سرشو ب يبرگشت و رو. شد  نیمهسا غمگ يچشما

 

 ...که فکر کنم  شمیدور م نجایمدت از ا هیفقط دارم ... فقط ...  کنمیمن فرار نم -

 

 ...اونم قرمز بود  يچشما... و به چشماش نگاه کردم  نیزم يروش نشستم رو روبه

 

که به  يغصه ا ای يذاریدوش آرشام م يکه رو ی؟؟ به غم یبه چ یهفته ؟؟ فکرکن هی شهیمدت کوتاه م هی -

 !!و پوچ  چیاسه ه؟ اونم و یکنیم لیخودت تحم

 

 :با هق هق گفت ... شد  ریاز چشماش سراز اشک

 

هم  شهیکه چند ساله عاشقشم و هم يبا مرد خوادیمن دلم نم یکنیدل من از سنگه ؟؟ فکر م يفکر کرد -

 کنم ؟؟ یکه اونم منو دوست داره ، زندگ دمیقلبم دفن کنم و حاال فهم يداشتم عشقش رو تو یسع

 

 ... !پس اونم آرشام رو دوست داشت ... موندم بهش  مات

 

 ؟ یکنیکارا رو با خودت و اون م نیپس چرا ا -

 

 :گفت  یفیضع يو پاك کرد و با صدا اشکاش

 

 هی نکهیکه از فکر ا یدرك کن یتونینم... من رو درك کنه  تونهینم یشکیه یعنی...  یکنیتو من و درك نم -

سرم بزنه و  يمشکلم و تو نکهیا...  شمیم وونهیبرسه که اون منو نخواد و نسبت بهم سرد بشه ، دارم د يروز

فرار  يبه قول تو ، برا دمیم حیپس ترج..  پس...  شمیو زنده م رمیم یمن نتونم از خودم دفاع کنم ، هزار بار م
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غم نداشتنش رو تا ابد با خودم  دمیم حیرجت. مشکل دست و پنجه نرم کنم  هیهزار تا مشکل ، فقط با  نیاز ا

 ...سرد شدنش رو تحمل نکنم  یداشته باشم ول

 

 تونهینکنه ، نم ریمثل اون گ یتیموقع يتا تو یشکیه...  گفتیراست م... دختر  نیا دیکشیم يدرد اچهیخدا

 ...شده بود  میزود تسل یلیخ گهیاون د یول... درکش کنه 

 

و پوك هم  کیکه از ج يبه حد...  میهست یمیبا هم صم یلیمن و آرشام خ! نه  ای یدونی، م دونمیمهسا نم -

کردم ، مطمئنا انقدر اخالقش دستم اومده که به  یکه باهاش زندگ یو دوسال ستیب نیا يتو...  میخبر دار

، از  ادیهم به حساب نم کلمش یکه حت يزیحرفاست که به خاطر چ نیجرئت بهت بگم ، اون مرد تر از ا

به خدا قسم که اگه ازش مطمئن نبودم ، ...  یخواهرم نیتو هم ع یدرسته اون داداشمه ول. عشقش دل بکنه 

جز تو فکر  یچکیبه ه گهیاون د....  ستیبراش مهم ن زایچ نیکه اون اصال ا دونمیم یول ذاشتمینم نجایپامو ا

 یعنیعشق ... خودتو تباه نکن  ی اقل زندگ، ال یستیآرشام ن فکرکه اگه به  کنمیازت خواهش م...  کنهینم

اصال از کجا معلوم که تو با ... کنه  دای، دست پ خوادیکه م يزیاوقات خطر کنه تا به چ یگاه دیآدم با!  سکیر

 ؟ یدرمان خوب نش

 

 يسرش و اوردم باال و تو. دستم گرفتم  يمهسا رو که به فکر فرو رفته بود ، تو يجام بلند شدم و دستا از

 :چشماش زل زدم و گفتم 

 

 تونهیآرشام م... به حرفام فکر کن ...  یو به خودت لعنت نفرست ینش مونیکه بعد ها پش ریبگ یمیتصم هی -

 ...خوشبختت کنه 

 

اومد  یم ییرایپذ لیوسط پله ها با خاله برخورد کردم که داشت با وسا.  نییهم تنهاش گذاشتم و رفتم پا بعد

 :من تعجب کرد و گفت  دنیبا د... باال 

 

 !چه زود حرفاتون تموم شد . کنم  ییرایاومدم که ازت پذ یا خاله جان من تازه داشتم م -
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 :و گفتم  دمیو بوس صورتش

 

 مشویتونسته باشم تصم دوارمیفقط ام... بود  نیریواسم ش یخودتون به اندازه کاف دنید. خاله جون  یمرس -

 !عوض کنم 

 

 :سرم و بلند کردم و گفتم .  رونیردم و از خونه اشون زدم بک یهم خداحافظ بعد

 

 ...خودت کمکشون کن  ایخدا -

 شانزدهم فصل

 

گذاشتم و بند کفشام  نیزم يدستم رو رو يشده  چیکادوپ يجعبه . قفل و در رو باز کردم  يرو انداختم تو دیکل

 !از برف نبود  يخبر یول ومدیبارون م ونیروز درم... سرد  یاواسط بهمن بود و هوا حساب... رو باز کردم 

 

فرشاد اوردم و  یسر بارون ییافتاد که چه بال ادمیشد و  یزدم ، هوا بارون رونیمهسا ب يهم که از خونه  امروز

 .بخرم  کیخوشگل و ش یبارون هیگرفتم ، واسش  میتصم

 

مونده بود و من  یدوساعت یکیتا اومدن فرشاد ، . تونستم از شر کفشام راحت شم و وارد خونه بشم  باالخره

 .نمیاش بب هیهد دنیذوق داشتم که عکس العملش رو بعد از د

 

 ينجورینداره که بخوام ا یلیکه واقعا دل دمید یاش رو بهش بدم ول هیبعد از اومدنش ، هد خواستمیم

 . کنم  رشیغافلگ

 

ناهار هم نخورده بودم و . تختش و به طرف آشپزخونه رفتم تا شام رو حاضر کنم  يگذاشتمش رو نیهم يبرا

 .گرسنه بودم  یحساب
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نگاه  لمیمنم درظاهر نشسته بودم و ف... اتاقش  يسالم کرد و رفت تو. که آماده شد ، فرشاد هم اومد  غذا

 !اتاق فرشاد بود  يشش دنگ حواسم تو یول کردمیم

 

رو ورانداز  یکه بارون نجوریهم... خنده دار شده بود  یلیاش خ افهیق. شد  دایبعد ، سروکله اش پ قهیدق دچن

 : دی، پرس کردیم

 

 ؟؟ هیچ نیانوشه ا -

 

 :و گفتم  دمیخند

 

 !! گهید هی؟؟ بارون هیخوب به نظر خودت چ!! جورابه  -

 

 :گرد کرد و گفت  چشماشو

 

 که از کجا اومده ؟ مال منه ؟ نهیمنظورم ا!!  هیبارون دمیفهمیکه نم یگفتیاگه نم -

 

 :باال انداختم و گفتم  شونه

 

 .اندازه ات باشه  دوارمیفقط ام...  دمیواست خر میاون خرابکار يرو جا نیاومد ؟ ا یخودت چ یسر بارون ادتهی -

 

 :کم از حالت بهت خارج شد و گفت  کم

 

 !!چقدرم که خوشگله ..  یبکن نکاروینبود که ا يازین یول -

 

 :و گفتم  اوردمیخودم ن يبه رو یتو دلم آب شد ول قند

 

 !نه ؟ ای ادیبهت م نمیحاال بپوشش بب. نداشت  یقابل -
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 : دیخند

 

 ؟؟ ادیبپوشم و بهم ن يزیمن چ شهیمگه م -

 

تنش کرد و روبه  عیسر!  رهیو باعث شد که خنده ام بگ " یخودت "و گفت  دیکه شن "بچه پررو  "لب گفتم  ریز

 ... ستادیروم ا

 

دلم قربون صدقه  يتو. اومد  یهم بهش م یلیکامال اندازه اش بود و خ... حرف نداشت  پشیت یلیوک خدا

 :، گفتم  گرفتمیچشم ازش م کهیتفاوت کردم و درحال ینگاهمو ب یخودم رفتم ، ول قهیسل

 

 !!! ادیهم م کلیبده يآدمابه ... خوب  یقشنگه ول یلیکه خ یبارون...  ستیبد ن -

 

 :خنده  ریزد ز فرشاد

 

 !بگو که باورم بشه  يزیچ هی،  يحرصم بد يخوای؟ بچه جون م ستیفرم ن يمن رو کلیه -

 

 . میفرشاد هم لباساشو عوض کرد و اومد تا غذا بخور. دراوردم و بلند شدم تا شام رو بکشم  اداشو

 

 يرفتم تو. ، خواستم برم بخوابم که فرشاد صدام زد  ومدیخوابم م یلیظرفا رو شستم و چون خ عیاز غذا سر بعد

 :، همون پرونده رو به طرفم گرفت و گفت  دیمن رو که د.  خونهیپرونده رو م کیداره  دمیاتاقش که د

 

 . ی، بهم کمک کن سیک نیا يتو خوامیم. رو بخون  نیا -

 

 : دمیگرفتم و پرس ازش

 

 هست ؟ یچ -
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که  کننیم يصحنه ساز يباند جور نیا... تــا سالح سرد و گرم  ریاز مواد بگ... ند قاچاقه با هی يدرباره  -

نفر توسط  هیشاهد قتل  یاتفاق یلیکه خ هیپرونده ام مال مرد نیا! درصدم شک نکنه  هی یبهشون حت سیپل

 یمرد افتاده و حت نیکه قتل گردن ا دنیچ هواسش توطئ ياونا جور نمیهم يبرا... باند بوده  نیاز افراد هم یکی

تو  يها ییو چون به توانا امیاز عهده اش برنم ییتنها یول لشمیمن وک. براش حکم اعدام صادر کنن  خوانیم

 . یکه بهم کمک کن خوامیدارم ، م مانیا

 

 : دمیپرس.  کردیم فیبار بود که ازم تعر نیاول... آگاه لبخند زدم  ناخود

 

 کنم ؟ کاریچ دیخوب من با -

 

حکم رو عقب  میتا بتون میتالشمون رو بکن يهمه  دیبعدش با.  یپرونده اش رو بخون دی، با يقبل از هرکار -

 ... میبنداز

 

 ؟ یدستشون رو ، رو کن یکه بتون ينکرد دایباند پ نیاز ا يزی، چ ي، رد یتو تاحاال سرنخ -

 

 :و گفت  دیکش یآه

 

بهتره  دیو شا.  ذارهیاز خودش به جا نم يرد چیه...  هیحرفه ا یلیباند خ نیا.  ستیمحکمه پسند ن یچرا ول -

 ! ذارهیواسمون م یاشتباه يبگم ، رد پا

 

 :تکون دادم و خواستم بلند شم که دستم رو گرفت  سر

 

 ... انوشه  -

 

 :ام رو حفظ کنم  يکردم خونسرد یسع.  رهیگیکردم ضربان قلبم داره شدت م حس
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 بله ؟؟ -

 

فکر کن  یلیاون رو با دقت بخون و روش خ کنمیازت خواهش م..  یلیخ... مهمه  یلیمن خ يپرونده برا نیا -

. 

 

که  رونیدستش دراوردم و خواستم برم ب ياز تو یتکون دادم و دستم رو به آروم "باشه  " يرو به نشونه  سرم

 :دوباره دستم رو گرفت و گفت 

 

 ...انوشه  -

 

 :ام گرفت و گفتم  خنده

 

 ؟؟ هیدوباره چ -

 

 :چشمام و گفت  يزد تو زل

 

 ...ات  هیبه خاطر هد یمرس -

 

*** 

 

فرشاد راست .  رمیجوانبش رو در نظر بگ يتا تونستم کل پرونده رو بخونم و همه  دیروز تمام طول کش دو

 ! دیرسیزده بود ، به بن بست م يبه هر در...  گفتیم

 

، اصل ماجرا رو از زبون  يزیقرار مالقات رو با اون مرد بده تا بتونم قبل از هرچ هی بیفرشاد خواستم تا ترت از

تونستم قانعش کنم که بدون صحبت با  ادمیز يبا اصرارا ی، ول شدینم یفرشاد اول راض. همون شخص بشنوم 
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،  چکسیموضوع ، به ه نیا يگفت که درباره  یشد ول یراض... بهش بکنم  تونمینم یکمک چیاون مرد ، ه

 !نگم  يزیچ ایمخصوصا آرشام و ارش

 

 لیو تازه دل! ، سنکوپ کردم  دمشیومن د میبه مالقات اون مرد رفت یوقت ی، ول هیمنظورش چ دمینفهم اولش

 ! دمیمخالفت فرشاد رو فهم

 

ست دو... بود  نیرام... که قاتله و ممکن بود اعدام بشه  کردنیکه فرشاد موکلش بود و همه فکر م يمرد اون

 !!! ایمشترك آرشام و فرشاد و ارش

 

پرونده  نیا ادیز تیاهم لیتازه اون موقع بود که دل! باورش برام سخت بود ... از جام تکون بخورم  تونستمینم

 ...فرشاد رو درك کردم  يبرا

 

 :بودم که با سالمش به خودم اومدم و جوابشو دادم و گفتم  ستادهیسر جام ا يلحظه همونجور چند

 

 کردیبه ذهنمم خطور نم یحت یعنی..  یعنی! شما رو نداشتم  دنین اصال انتظار د...مـَ...آخه ...آ ... دیبخش... ـ ب -

 ...شما ... که شما 

 

 :زد و گفت  یلبخند تلخ نیرام

 

اتاق  يکه تو کنمی، فکر م شمیم داریاز خواب ب یهنوزم وقت... خودمم هنوز باورم نشده !  دونمیم..  دونمیم -

 ...سرم اومده  ییکه چه بال ادیم ادمیتنگ سلولم ،  يواراید دنیبا د یخوب خودمم ول

 

داد  یمیفرشاد به طرفش رفت و شونه اش رو فشار مال.  نییبه موهاش زد و سرش رو انداخت پا یچنگ کالفه

... 
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 یسع. نشستم  نیرام يو روبه رو دمیکش قیچند تا نفس عم نیهم يبرا. کردم خودم رو کنترل کنم  یسع

 ...هم منتقل کنم که انگار خوشبختانه موفق بودم  نیکردم با لحنم ، آرامش رو به رام

 

 يشما برا حاتیمن به توض یول...  نیصحبت کن ادیز نیکه بتون نیستین یتیوضع يتو دونمیم نیآقا رام -

 ...دارم  اجینجات جونتون احت

 

 :حرفمو ادامه بدم و گفت  نذاشت

 

 ؟ نیبدون نیخوایم یچ.... من حالم خوبه ...  ستین يمسئله ا -

 

 ... اتشیتا کل شهیکه به اون اتفاق مربوط م یمسائل نیتر یاز جزئ... رو  یهمه چ -

 

 :به فرشاد کرد و رو به من ، شروع کرد به صحبت  ینگاه...  دیکش یقیعم نفس

 

،  حیمل یآب يچشما...  دمیبود که به عمرم د يدختر نیبگم ، خوشگل تر تونمیبه جرئت م... اسمش ندا بود  -

مرد بره و اسر  هیکه به جنگ  یو خالصه هرسالح... و اندام مانکن  ییطال يمثل برف ، موها دیپوست سف

... بهش شک کردم  ایاز مهمون یکی يتو...  یول. اش شدم  وونهید... شدم  رشیاس... خودش کنه رو داشت 

 ...است  گهید يدست منه و نگاهش به مردا يکه دستش تو دمید

 

 :ادامه داد  یفیضع يآب دهنشو قورت داد و با صدا نیرام

 

هم  گهینفر د هیکه  دمی، د میکه با هم رفت گهید یبعد از چند تا مهمون یول کردمیفکر م ينطوریا لشیاوا -

اش از دور داد  افهیق! بودن  ادهستیدو نفر کنارش ا شهیمرد مسن که هم هی. هست  ایمهمون نیا يتو شهیهم

رفتارش واقعا کالفه شده  نیاز ا منچشمش به اون بود و  هی شهیهم بایندا تقر...  هیمهم تیکه شخص زدیم

 ... !اومده  شیچند بار بهش تذکر دادم که گفت برام سوء تفاهم پ... بودم 
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چند . گرم کرد و رفت سمت اون مرد  گهیدختر د هیخودش سر من رو با  الیبه خ یمهمون هی يتو باالخره

با هم صحبت کردن و بعد هم بدون اون دوتا محافظ ، به سمت پله ها رفتند و اون دو نفر هم از خونه  قهیدق

 ...خارج شدند 

 

 یول. ازشون نشد ، خونم به جوش اومد و به سمت پله ها رفتم  يکه خبر دمید یصبر کردم و وقت قهیدق چند

 .... ذاشتمینم یاون اتاق لعنت يو پام رو تو شکستیکاش قلم پام م يا

 

 هیدرخواست  عیفرشاد سر. ساکت شد و من تازه موجه لرزش بدنش و صورت قرمز شده اش ، شدم  نیرام

و  نییسرش رو انداخت پا. ، آروم تر شد  کمیتا باالخره  دیو شونه هاش رو مال نیآب کرد و دادش به رام وانیل

 :ادامه داد 

 

 خواستمینم. در بسته رفتم  هیبه طرف همون . طبقه دوم سه تا اتاق خواب داشت که در دوتاش باز بود  -

 ... کردمیباز خواستش م دیبا! با من و دلم کرد ؟ يکار نیپرا همچ دمیپرسیاز ندا م دی، با یواردش بشم ول

 

که مواجه شدم ، شوکه شدم  يزیبا چ... م در رو باز کرد یوقت یول نمیرو بب يرو آماده کردم تا هرصحنه ا خودم

بود و ندا داشت  دهیاتاق خون پاش يهمه جا... تخت افتاده بود و سر و صورتش غرق خون بود  ياون مرد رو!!

جا  یمن حساب دنیبه طرفم برگشت و با د در ياز صدا...  کردیم زیدستمال تم هیبا  شویخون يداشت دستا... 

بود که نه در رو قفل  میخوش شانس ایاز شانس بدم  دونمینم... من بود  يجلو زیم ياسلحه اش رو... خورد 

 !کرده بود و نه اسلحه اش رو برداشته بود 

 

. .. بود  لکسیر یلیاون خ یول. و اسلحه اش رو برداشتم  دمینشون بده ، پر یبتونه عکس العمل نکهیاز ا قبل

 :گفت ...  دیاون فقط خند یچه خبره ؟؟ ول نجای، ا دمیازش پرس

 

 ...ندارم  یراه گهیحاال د یول.  یبش هیقض نیا ریتو هم درگ خواستمینم -

 

 :گفت ... شدم  وونهیزد که د یحرف هی بعدشم
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 . یبذارم زنده بمون تونمیو نم يدیرو د زایچ نیا گهیتو د -

 

نفر رو  هیتمام ،  یو وجودش پر احساس بود ، حاال با سنگ دل مردمیکه من واسش م ي؟؟ دختر شهیم باورتون

تا خواست دستشو به طرف ... من رو بکشه  خواستیرو کشته و حاال هم م ستینفر هم ن نیکه معلوم بود ، اول

وضعش ... که به شونه اش خورد  دمیکه د خورمیقسم م یول...  یکردم ، ول کیشل يچجور دمیکمرش که نفهم

 ... !  رهیاونقدر خطرناك نبود که بم

 

...  ستادهیپله ها ا کیاز همون مردا ، نزد یکی،  دمیکه د رونیب دمیاز اتاق پر. دست و پامو گم کردم ...  دمیترس

...  هیشیاحس کردم حالتش نم یسرش ، ول يدستشو برد باال... طرفم که اسلحه رو گرفتم طرفش  ادیخواست ب

 یشدم و سع نیو سوار ماش رونیزدم ب الیاز و...  از... انقدر هول شده بودم که اسلحه رو انداختم و فرار کردم 

 ...از اونجا دور بشم  عی، سر تونمیکردم تا م

 

! وحشت کرده بودم ... بودم  جیاون لحظه گ یول. عمرم ، انجام دادم  يبود که تو يکار نیتر احمقانه

 ! کنمیم کاریدارم چ ستمدونیونم

 

چند ساعت بعد ،  یول. زودتر از شهر خارج بشم  یجمع کنم و هرچ لمویوسا خواستمیم... رفتم خونه ام  عیسر

 ...کارم تمومه  دمیکه جلومو گرفت ، فهم سیراه ، پل يتو

 

حدسم درست . کرده بودن که نشون بدن ، جفتشون رو من کشتم  يصحنه ساز يندا رو کشته بودن و جور اونا

اسلحه رو هم که جا گذاشته بودم ، شد !!  دونستمیاسمشم نم یاز افراد مهم بود که من حت یکیبود و اون مرد ، 

 ...بر علت ، چون اثر انگشتم روش بود  دیمز

 

وضع  یو اگه کس شدینکرده ، محکوم مداشت به خاطر گناه ! دلم براش سوخت ... نزد  یحرف گهید نیرام

 ... !با ابهت و صالبته  نیهمون رام نی، ا شدی، باورش نم دیدیرو م شیهمه آشفتگ نیاالنش رو و ا
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کردم اعتماد به نفسم رو  ی، بودم ، سع دمیکه شن ییشوك حرفا يهنوزم تو نکهیرو صاف کردم و با ا صدام

 !و فرشاد از ته دلم خبردار نشن  نیحفظ کنم و با آرامش صحبت کنم که رام

 

 نوشته نشده بود ؟ يزیمرد چ نیا يچرا درباره  یول. بودم  دهیپرونده اتون ، قتل ندا رو د ي، من تو نیآقارام -

 

 :فرشاد جواب داد  نیرام يجا به

 

 دوست ندارن اصال ادیبه احتمال ز... بوده  رانیتاجر ا نیو سرشناس تر نیکه ندا کشته ، بزرگ تر ياون مرد -

، حکم  خوانیم عیکه انقدر سر نهیهم يبرا. کنه و رسانه ها ازش با خبر بشن  دایدرز پ رونیبه ب هیقض نی، ا

 .رو صادر کنن  نیرام

 

 به باند قاچاق داره ؟ یتاجر، چه ربط نیا یول -

 

 يست کرده و چندبارباند در نیا يواسه  يادیز يبود که اون مرد ، دردسرا نی، ا دمیکه من فهم ییزایچ -

 .از شرش خالص بشن  خواستنیواسشون مشکل درست کرده و مسلما اونا هم م

 

 : دمیو پرس نیدوباره روم رو کردم به رام. تکون دادم  دنیفهم يبه نشونه  سرمو

 

 ؟ دادیم بشویترت یک...  نیرفتیکه م ییایمهمون نیا -

 

 اشونیو اونقدر دوست و آشنا ندارم که به مهمون رانیکه اومدم ا ستیوقت ن یلیکه من خ نیدونیم... ندا  -

 ... دمشیدینم چوقتیکاش ه... کاش  یآشنا شدم ول یاتفاق یلیبا ندا هم خ... بخوان دعوتم کنن 

 

 ي، تو دمیحال خرابشو د یوقت. نکنه  هیمن و فرشاد گر يخودشو گرفته که جلو يکه به زور جلو دمیدیم

 .رو ثابت کنم شیگناهیدم که بمصمم تر ش ممیتصم
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 :از ندا نداره ؟ که گفت  یکه آدرس دمیپرس نیاز رام.  میرفتیم دیکم کم با گهید

 

... شهر بود  رونی، چون ب الشیالبته بهتره بگم و... خودش گرفت  يخونه  يتو یمهمون هیبار  هیراستش  -

 يمثل همه  ایخودش بودن  يواقعا خونه  نایا دونمیحاال نم... چندبار هم تا دم در خونه اش ، رسوندمش

 بود ؟؟ یحرفاش دروغ

 

 ریز یخداحافظ هی، از جاش بلند شد و با  مینیما اشکاشو نب نکهیا يو برا رهیخودش رو بگ يبار نتونست جلو نیا

 .، به طرف در رفت و با سرباز از اتاق ، خارج شد  یلب

 

*** 

 

بود که  الیندا و اون و يتنها سرنخ هامون ، خونه .  میبود یو عصب ، هردومون کالفه میزد رونیزندان که ب از

 !!البته معلوم هم نبود که آدرس ها درست باشن 

کرد که  دیفرشاد بهم تاک... آرشام بود . زنگ خورد  میراه ، گوش يتو.  میشد اول به خونه اش سر بزن قرار

 !نبره  ییبو هیمواظب باشم آرشام از قض

مهسا  نکهیمثل ا!  دیگزیککش هم نم دادمیخبر رو بهش م نیاون لحظه آرشام انقدر خوشحال بود که اگه ا البته

 ...گذاشته بود  ریروش تاث یلیانگار حرفام خ...  شیاجازه داده بود که آرشام بره خواستگار یموند و حت رانیا

 يشنبه تو5، ازم خواست که حتما روز  نهکیروز جبران م هیازم تشکر کرد و گفت که  یکل نکهیبعد ازا آرشام

 .کرد  یخداحافظ عیبه مهشاد هم زنگ بزنه ، سر خواستیحضور داشته باشم و چون م شیمراسم خواستگار

 !خوشحال شد  یرو واسه فرشاد هم گفتم و اونم کل هیقض

.  میرفت ینسبتا بزرگ يطبقه  2و به طرف آپارتمان  میشد ادهیرو پارك کرد و پ نی، فرشاد ماش میدیرس یوقت

 :نفر جواب داد  هیو در کمال تعجب ،  میزنگ زد. ندا بوده  يدوم ، خونه  يگفته بود که طبقه  نیرام

 ؟؟ هیک -

 :و فرشاد گفت  میبه هم انداخت یو فرشاد نگاه متعجب من

 ؟ یمیمنزل خانوم عظ -
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 :گفت درکمال تعجب  یول " نینه اشتباه گرفت " گهی، االن م کردمیم فکر

 . نجایا میاالن دو روزه که ما اومد... رفته  نجایاز ا یمیخانم عظ -

 : دیخونه اشو فروخته بود ؟؟ فرشاد پرس یک یعنی...  کردیم یزندگ نجایندا واقعا ا پس

 ؟ نیدیخر یمیخونه رو از خود خانوم عظ -

 ؟ نیپرسیم یچ يبرا... نه  -

 . نجاستی، هم میکه ازشون دار یتنها آدرس.  میهست شونیا يراستش ما از دوستا -

 :مکث کرد و بعد گفت  یکم مرده

که صاحب  میدونیو نم میدیخونه رو هم ما با واسطه خر. فوت کردن  شیچند وقت پ یمیراستش خانوم عظ -

 !متاسفم ...  هیک شیاصل

 ؟ نیندار يزی، چ ي، شماره ا یآدرس چیه یعنی -

 !نه متاسفانه  -

 !بود  الیتنها سرنخمون و گهیحاال د.  میرفت نیو به طرف ماش میاز اون مرد تشکر کرد یناراحت با

 تونستمیعجله داشت که نم الیرفتن به و يفرشاد انقدر برا یول.  میناهار نخورده بود چکدومیظهر بود و ه وسط

 !!میجا ناهار بخور هی میازش بخوام ، اول بر

بسته  هیتوش . که دست فرشاد روبه روم قرار گرفت  کردمیرو نگاه م رونیو ب شهیداده بودم به ش هیو تک سرم

 ! دونستیکه عاشقشون بودم و فرشاد هم م ییاز همونا... بود  ییشکالت کاکائو

 :، گفت  زدیخنده موج م يکه توش رگه ها ییصدا با

 !!بعد نگه دار  يسر يچند تاش رو واسه  یاگه تونست -

که  یاز هرچ. سته رو ازش گرفتم و بازش کردم و شروع کردم به خوردن ب یحرف چیو بدون ه دمیخند

دهن فرشاد و با  يچندتاشم چپوندم تو... ! گذشت  شدینم شیبگذرم ، از شکالت ، اونم از نوع شکالت تونستمیم

 ! مینصف بسته رو خورد یخنده و شوخ

از شهر  رونیب يلومتریسر راست نبود و چند ک ادیز رشیمس.  میبرس الیتا به و دیساعت طول کش کی کینزد

رو  نی، ماش اطیفرشاد محض احت.  میدیبزرگ رس یدر زرشک هیداده بود ، به  نیکه رام یبا آدرس. قرار داشت 

که  میمطمئن شد یو وقت میبه اطراف نگاه کرد.  میو به طرف در رفت میشد ادهیپ. چند متر جلوتر پارك کرد 

و  دمیکش یسرک. باال رفتم  الیو واری، فرشاد قالب گرفت و من به کمکش از د ستین اون دور و اطراف یکس
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 ادیدر رو باز کردم تا فرشاد هم ب...  اطیح يتو دمی، پر ستین يخبر زایچ نیمطمئن شدم که از باغبون و ا یوقت

 . میساختمون به راه افتاد فبه طر یواشکیداخل و آروم و 

آشپزخونه اش باز بود و من بازم به کمک فرشاد ، خودمو از پنجره ، داخل خونه  يپنجره  یقفل بود ول الیو در

و آروم و  میانداخت ینگاه گهیبه همد. آشپزخونه  يتو دیو از پنجره ، پر دیفرشاد هم خودشو باال کش. انداختم 

 . میرفت رونیسر و صدا ، از آشپزخونه ب یب

داخل  يا لهیوس چیه بایتقر.  ستیخونه ن يتو چکسیکه ه شدیلوم مفضا حاکم بود ، مع يکه تو یسکوت از

 . میدیشنی، م میرفتیراه م یپامون رو وقت يآروم راه رفتنمون ، بازم انعکاس صدا ينبود و ما با همه  الیو

 . میباال رو بگرد يشد اول طبقه  قرار

راهرو بود که درشو قفل  يهم تو کیاتاقک کوچ هیالبته . تا اتاق داشت  2ساختمون ، فقط  یبزرگ يهمه  با

 . میدرش رو باز کن می، نتونست میکرد يکرده بودن و هرکار

 زی، چ ینقاش يفرش جمع شده و دوسه تا تابلو کهیتوش به جز چند تا ت. بود  یخال یخال بایاز اتاقا تقر یکی

 !!داشت  یاتاق همه چ یکیاون  یول. نبود  يا گهید

تخت نصب شده  يتابلو فرش هم روبه رو هی.  ینقاش يو چند تا تابلو یخانوادگ يبود از عکسا اتاق پر سرتاسر

 .بود 

 .و کفش داشت  فیاتاق بود که توش لبالب لباس و ک يبزرگ هم تو یلیخ يواریکمد د هی

باز  يکه صدا کردمیرو نگاه م ریتحر زیم يکشو يتو لیداشتم وسا. اتاق وجود نداشت  يتو یخاص زیچ چیه

 .، توجهمو جلب کرد  الیو اطیشدن در ح

اوردن ، هول کردم و فرشاد  یم الیرو داخل و ونیکام هیچندتا مرد که داشتن  دنیطرف پنجره رفتم و با د به

 .رو صدا زدم 

مجبور ! نبود  يخبر یداشت و از در پشت یدر اصل هیچون ساختمون فقط  میشد از ساختمون خارج بش ینم

پس اون  یول... نداشته باشن  ياتاق کار نیکه اونا با ا میباش دواریو ام میبش مین اتاق قاهمو يتو میبود

 ؟؟ ذاشتمیدلم م يکجا دیرو با ونیکام

 

دو نفر بلند بلند .  میدیرو شن الیباز و بسته شدن درِ و يصدا. به طرف در اتاق رفت و از پشت قفلش کرد  فرشاد

 . شدیم کیو صداشون نزد زدنیحرف م
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!  رهیبه خرجش که نم. اریب ونیکام هیاحمق گفتم ، واسه خاطر چند تا صندوق ، ورندار  ثمِیم نیصد بار به ا -

 ... دردسر  ياندازتمون تو یآخرشم م

 

 ... انبار کرده  نجای، ا دهیرو که خر ییدختره ، کل جنسا نکهیمثل ا...  ستنیجنسا کم ن نباریا -

 

 ! کردیمغزش خوب کار م... شد مرد  فیح -

 

 ... يدختره ...  ومدیمن که ازش اصال خوشم نم -

 

 !اون اتاقک در بسته  ي، رفتن تو گفتیحسم م. شدن  ییانگار وارد جا.  ومدین گهید صداشون

 

بعد به طرف . انداخت  ینگاه رونیسوراخ قفل در ، به ب يفرشاد از تو.  دیکوبیام م نهیس يبه شدت تو قلبم

 :آروم گفت  یلیانداخت و خ رونیبه ب یپنجره رفت و نگاه

 

.  نییپا میتراس بپر ياز تو میکه ما بتون الیداخل و انیهر پنج نفرشون ، ب میدعا کن دیبا. کال پنج نفرن  -

 ... ستین ادیفاصله خوشبختانه ز

 

 :، گفتم  دمیلرز یاز ترس م کهیدرحال

 

 ....به رگبار  بندنمونیبه در ، م دهینرس... حتما اسلحه دارن  نای؟؟ ا الیبه درِ و میرو برسون خودمون يچجور -

 

 :گفت  یمحکم يدستش و با صدا يدستمو گرفت تو. نشست کنارم  فرشاد

 

 ...  رونیبرمت ب یسالم م نجایمطمئن باش از ا.  نجامیمن ا... نترس انوشه  -
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اون سه نفر . رو نگاه کردم  رونیسرمو تکون دادم و از پنجره ب. اونقدر آرامش داشت که منم آروم شدم  صداش

فرشاد گفت ، حواسم باشه که هروقت هرسه تاشون اومدن باال ، بهش بگم که .  الیداخل و ومدنیهم داشتن م

که داشتن  دمیرو شن شونییسه تا يداص.  کردمیرو نگاه م رونیسوراخ در ، ب يمنم از تو. وارد عمل بشه  عیسر

 !پنجره قفل بود  یول. کنار  دیبه فرشاد عالمت دادم و اونم پرده رو کش... اومدن باال  یم

 

و رو  ری، کل اتاق رو ز یگوشت چیداد و به دنبال پ یلب ، فحش ریاومد و فرشاد ز رونیناله از گلوم ب هیشب ییصدا

به طرفم برگشت  عیکرد و سر دایپ ریتحر زیم يکشو يرو تو یگوشت چیه پک شدمیم دیداشتم کم کم نا ام. کرد 

 :و گفت 

 

چون هر لحظه ممکنه هوس !  عیفقط سر... زنگ بزن  سی، تو به پل کنمیپنجره رو باز م ي رهیتا من دستگ -

 !کنن  یاتاق رو خال نیا انیکنن ب

 

خالصه گفتم  یلیماجرا رو خ. زنگ زدم  سیرو دراوردم و به پل میلرزونم گوش يمشغول شد و منم با دستا فرشاد

 .و قطع کردم . خودشون رو برسونن  عیو بعد از دادن آدرس ، ازشون خواهش کردم که سر

 

 ! شدن  ینفر انقدر غرق کارشون بودن که متوجه نم 5اون  یول. سر و صدا داشت  کمیفرشاد  کار

 

و دمِ در  ارنیم رونیرو از اتاق ب یبزرگ يکه دارن صندوق ها دمیداختم و دان رونیبه ب یقفل در ، نگاه يتو از

من رو  شونیکی يکه فرشاد زودتر کارش تموم بشه ، که صدا کردمیدلم دعا م يداشتم تو..  ذارنیاتاقک م

 ..کرد  خکوبیسرجام م

 

 .میو ببر میکن ونیاون رو هم بار کام لیوسا دیبا.  نیکن یو اتاق دختره رو خال نیبر ثمیسجاد ، با م -

 

و با  دیفرشاد هم شن.  دمیرو شن شدنیم کیدونفر که به اتاق نزد يپا يصدا. بود از ترس غش کنم  کینزد

در ، مثل سوهان قلبم رو  ي رهیشدن دستگ نییباال و پا يصدا. شد  رهیو بهم خ دیدست از کار کش ینگران

 :بلند شد  شونیکی يداص یول. داشتن ، رسما کارمون ساخته بود اتاق رو  دیاگه کل.  کردیسوراخ م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢١٨ 

 

 درشو قفل کرده ؟ یک. دره بسته است  نیا الدیم -

 

 :شد  نییباال و پا رهیاشون اومد و بعد هم دوباره دستگ گهید یکی يپا يصدا

 

 يدایزنگ بهش بزن و بگو که کل هیسجاد ...  الیو يبار اون اومده تو نیآخر! عباسه  نیحتما کار ا.  یاَه لعنت -

 گذاشته ؟ یاتاق رو کدوم قبرستون

 

 کردمیم یبودم و سع ستادهیمنم کنارش ا...  شدیکارش داشت تموم م بایتقر... کارشو شروع کرد  عیسر فرشاد

 . دمیلرزی، م دیب نیو ع تونستمینم یکه خودمو کنترل کنم ول

 

 :ند شد که احتماال همون سجاد بود ، بل شونیکی يصدا

 

 ؟ یدختره رو کجا گذاشت نیاتاق ا يدایالو عباس ؟؟ تو کل -

 

- ... 

 

 . میکن شیخال میخوای؟ م یواسه چ يدرشو قفل کرد -

 

 :گفت  یآروم يبار سجاد با صدا نیو ا ومدین ییلحظه صدا چند

 

 ؟ یمطمئن -

 

- .... 

 

 :هم دستاش گفت  هیانگار قطع شد چون رو به بق تماسش
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 ...باشه  نجایممکنه هنوزم ا. شده  الیوارد و یکی... کار عباس نبوده  -

 

 رونیبه ب یتراس و نگاه يتو میرفت... چون کار فرشاد تموم شد و پنجره رو باز کرد  دمیصداشونو نشن گهید

 :و گفت  رو کرد بهم عیفرشاد سر. اومد  یدرزدن و مشت و لگداشون م يصدا! نبود  یاز کس يخبر...  میانداخت

 

 ! ننینب بیشکمت جمع کن که آس يپاهاتم تو.  نییسه ، بپر پا يبا شماره  -

 

 ادیکه فاصله ز میواقعا شانس اورد.  نییپا دمیسه ، از تراس پر يباشماره . دادم و منتظر نگاش کردم  سرتکون

 ! شکستینبود وگرنه حتما پاهامون م

 

، معطل  نییپا میدیپر نکهی، بعد از ا نیواسه هم.  دمیشکسته شدن در اتاق رو شن ي، صدا میبپر نکهیاز ا قبل

 . میدیدو الیو با تمام توان به طرف درِ و مینکرد

 

من رو پشت  عیفرشاد سر. بلند شد  يانداز ریت يصدا هویکه  دمیشنیرو م داشونیفحش و داد و ب يصدا

 دیاونا کامال به اونجا د یول.  میمتر فاصله داشت2فقط  الیوتا درِ . پرت کرد و خودشم کنارم نشست  ونیکام

 !بزننمون  ریراحت با ت یلیخ تونستنیداشتن و م

 

 :باز کرد و گفت  عیلحظه بست و سر هیچشماشو . به عقب انداخت  ی، نگاه زدیکه نفس نفس م فرشاد

 

هروقت عالمت دادم ، باتمام توانت به سمت .  میندار یراه چیه گهید...  رونیب انیم الیدوتاشون دارن از و -

 ! امیمنم از پشت سرت م...  يدویم الیدرِ و

 

. انداخت  ی، به اون طرف نگاه ونیکام يپنجره ها نیتکون دادم و فرشاد از ب دییتا يتند سرمو به نشونه  تند

 :ون لحظه داد زد فرشاد هم هم.  دنیدو نفر از اون ها درِ ساختمون رو باز کردن و به طرفمون دو

 

 !االن  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 

توجه  یما ب یغرش گلوله ها بلند شد ول يصدا.  میدیهردو به طرف در ، که از شانسمون باز بود ، دو و

 . افتاد  نیزم يفرشاد بلند شد و رو ادیفر يکه صدا میدیدویم

 

 کین به سرعت به ما نزددونفرشون داشت ینداشتن ول دیبه ما د گهیاتفاق افتاد و اونا د نیدر ، ا يجلو درست

 ... روبه روم سنکوپ کردم  يصحنه  دنیبرگشتم به فرشاد کمک کنم تا بلند شه که با د...  شدنیم

 

 ... !خورده بود  ریت فرشاد

 

 

 هفدهم فصل

 

 

 

 

فرشاد تونست خودش رو  یول. و زمان و مکان از دستم در رفته بود  تیموقع... از جام تکون بخورم  تونستمینم

دستش ، دست منو گرفت  هیدستش به پهلوش بود و با  هی. جمع و جور کنه و هرچند سخت ، از جاش بلند شد 

 .کشوند  نیو به طرف ماش

 

رو روشن کردم و باالخره از اون  نیسرئت ممکن ، ماش نیرو از فرشاد گرفتم و با باال تر چیسوئ! خودم اومدم  به

 ! میشد دور یمکان جهنم

 

خم به  یشده بود ول واریبه فرشاد که رنگش مثل گچ د ی، نگاه هیهرچند ثان.  ختیریم نییپا اریاخت یب اشکام

رو که به سرعت به طرف  سیپل يها نیماش یوقت یحت.  گرفتیام شدت م هیانداختم و گر یاورد، م یابرو نم

 :بود  نی، ا خوردیم چرخذهنم  يکه تو يزی، از سرعتم کم نکردم و تنها چ دمی، د رفتنیم الیو

 

 "!فرشـــاد ...  مارستانیب.... گلوله  "
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 یط قهیدق 20 يرو که تو يریزود ، مس یلینکرده بودم و خ یرانندگ يوار وانهید نیبه ا چوقتیعمرم ه يتو

 يتو. بود رسوندم  که سر راه یمارستانیب نیو خودمو به اول دمیرفتم و به شهر رس قهیپنج دق ي، تو میکرده بود

به  فشیضع يفقط صدا گهیآخراش د یول. داشت آرومم کنه و بگه حالش خوبه  یفرشاد سع میمدت رانندگ

 ... کردیام م وونهیو د دیرسیگوشم م

 

 هیو مثل برق و باد خودم و رسوندم به اورژانس و با دوتا پرستار و  رونیب دمیپر نیاز ماش يدونم چجور ینم

 !فرشاد  شیبرانکارد برگشتم پ

 

و  کردیناله نم يداشت خودشو خوب نشون بده و ذره ا یبازم سع یبسته شده بود ول یحال یاز زور ب چشماش

 ...اخم هم نکرده بود  یحت

 

و  دمیدویپشت سرشون م. برانکارد قرار داد و به سرعت به سمت اورژانس رفتند  ياز پرستارا اون رو رو یکی

اورژانس ، چشماش باز شد و  يببرنش تو نکهیقبل از ا.  زدمیاشکام و پاك کنم و فرشاد رو صدا م مکردیم یسع

و با بسته  "مواظب خودت باش  " گهیمحس کردم ... لباش تکون خورد ... کرد لبخند بزنه  یمن سع دنیبا د

 یصدا ازم در نم یبود ولاشک  سیصورتم خ... افتادم  نیزم يمنم خم شد و رو يشدن در اورژانس ، زانو ها

 .اومد 

 

آب قند به طرفم گرفت و گفت  وانیل هی،  يبلندم کرد و با دلسوز نیزم ياز پرستارا به طرفم اومد و از رو یکی

: 

 

 ..دعا کن براش ...  زمیخدا بزرگه عز -

 

 .... دمینفهم يزیچ گهیو د "خـدا "لب زمزمه کردم  ریز
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*** 

 

 

آرشام ،  دنیبا د. کردم و چشمام رو باز کردم  يناله ا... سرم ، پلکام تکون خورد  يرو یحس نوازش دست با

 : دمیبا تعجب پرس...  ومدین ادمی يزیاول چ

 

 .... نجایا... آرشام تو  -

 

شونه هامو گرفت و به  عیآرشام سر. بره  جیکه باعث شد سرم گ دمیاز جام پر... افتاد  ادمی یهمه چ هوی که

 :اد و گفت عقب فشارم د

 

 . يتکون بخور دی، نبا يضعف دار...  زمیآروم عز... آروم باش انوشه  -

 

 : دمیلب نال ریز

 

 ...فرشاد  -

 

االن . نگران نباش ... نبوده  یمطمئن باش زخمش اونقدرام اساس یاتاق عمله ول ياالن تو.  ستین شیزیچ -

 ...حال تو از اون بدتره 

 

 :ذهنم رو به زبون اوردم  يسوال تو... شدن  ریسراز اشکام

 

 ؟ میینجایما ا يدیاز کجا فهم -

 

 :و گفت  دیکش رونیب یکمپوت. اتاق رفت  يتو خچالیطرف  به
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...  نجایبهم زنگ زدن و گفتن که خودمو برسونم به ا. که باهات تماس داشته من بودم  يشماره ا نیآخر -

 .بود  نجایهم ا سی، پل دمیرس یوقت

 

 :گفت  ینیبگم که نذاشت و با لحن غمگ يزیدهن باز کنم و چ خواستم

 

ممکن  گرفتنتونیاگه م یدون ی؟ م نیرفت ییآخه چرا تنها یول...  دمیرو فهم یهمه چ یبگ يزیچ خوادینم -

 ...بود 

 

...  گفتیو واقعا هم راست م " نیریممکن بود بم "بگه  خواستهیکه م دمیفهم یادامه نداد ول نکهیبا ا حرفشو

 ! میفرار کن میکه تونسته بود شدیهنوز باورم نم

 

 يچشما... وارد اتاق شدن  ایجون و پدرجون و مهشاد و ارش نهیاتاق به صدا دراومد و مامان بابا به همراه تهم درِ

 یهمه اشون سع... شد  ریازفرشاد افتادم و دوباره اشکام سر ادیجون ،  نهیتهم دنیبا د.. بود  یهمه اشون اشک

فقط بابا بود که تونست خودشو کنترل .  فتنیب هیبدتر به گر شدیکه باعث م رنیاشون رو بگ هیگر يداشتن جلو

 :و با مهر گفت  دیبوس مویشونیقرمزش به طرفم اومد و پ يکنه و با چشما

 

 بابا ؟ یخوب -

 

 :بغض گفتم  با

 

 ... نمیفرشاد رو بب خوامیم.. فرشاد ... من خوبم بابا  -

 

 ... شهینم... اتاق عمله بابا  ياالن تو -

 

 :قطع کردم و گفتم  حرفشو
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 ... کنمیبابا خواهش م...  ارمیدووم نم نجایا... برم پشت درِ اتاق عمل  خوامیپس م -

 

و سرُم رو از دستم  ادیموند و بعد سرتکون داد و به آرشام گفت که بره دنبال پرستار تا ب رهیچند لحظه بهم خ بابا

 .جدا کنه 

 

نگاهم  يکامال تو يقرار یب...  میو پشت درِ اتاق عمل منتظر موند میهم به کمک مامان و مهشاد رفت بعد

 ...از فرشاد دور بشم  خواستمینم یول. مشهود بود و هر لحظه ممکن بود دوباره غش کنم 

 

...  زدنیکالفه قدم م ایآرشام و ارش... بودن  اوردهین رونیاتاق عمل ب يساعت بود که هنوز فرشاد رو از تو کی

مامان و مهشاد دو . انداختن  ینگران به ساعت م ی، نگاه یبودن و هرازگاه ستادهیگوشه ا هیبابا و پدرجون 

و دعا  کردیم هیکه مثل من گر یتنها کس یآروم بشم ول کمی، بلکه  دنیمالیطرفم نشسته بودن و شونه هامو م

...  ارمینتونستم طاقت ب...  کردیرو زمزمه م ییزهایلب چ ریو ز ختیریآروم اشک م! جون بود  نهی، تهم خوندیم

کمرم رو نوازش ... اش گذاشت  نهیس يبغلم کرد و سرم رو رو. لرزون به طرفش رفتم  ییبلند شدم و با پاها

 :کرد و با بغض گفت 

 

 ...، دعا کردنه  میبکن میونتیکه م ياالن تنها کار...  زمیدعا کن براش عز -

 

 "....  ری، فرشاد رو ازم نگ دمیخودت قسمت م یبه بزرگ ایخدا "من دعا کردم  و

 

 

همه به . اومد  رونیبعد از حدود دو ساعت که به اندازه دو قرن گذشت ، درِ اتاق عمل باز شد و دکتر ب باالخره

 !موندم  رهیفقط به دهنش خ... م من نا نداشتم که از جام تکون بخور یطرفش هجوم بردن ول

 

 یتکون داد و نگاه يسر "حاش خوبه ؟  " ای "دکتر؟ يشد آقا یچ " دنیپرسیم زیکریکه  هیدر جواب بق دکتر

 :زد و گفت  يلبخند... نگاه من ثابت موند  ينگاهش تو یبه تک تکشون انداخت ول
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 ....گذشت  ریخوشبختانه به خ -

 

 :لب گفتم  ریجون رو بغل کردم و مدام ز نهیدادم و با ذوق تهم رونیحبس کرده بودم ، ب نهیس يکه تو نفسمو

 

 !شکرت  ایخدا... شکرت  ایخدا -

 

 نیا... آوردن  رونیبرانکارد قرار داشت ، ب يرو کهیلحظه بعد دوباره درِ اتاق عمل باز شد و فرشاد رو درحال چند

 یبسته اش ، دلم واسه اون نگاه عسل يچشما دنیبا د... من بودم که به طرفش پرواز کرد ،  یکس نیدفعه اول

 .... مندار شویلحظه دور کیطاقت  دمیو اونجا بود که فهم دیپر کش

 

 

*** 

 

 

 :غر زد  فرشاد

 ! گهیخودت بخورد د... ندارم  لیبابا من االن م -

 :و گفتم  کردیحرص زدم پشت دستش که داشت ظرف کمپوت رو از خودش دور م با

 ! شیبحور دیبا...تَنت  يروزه که فقط سرُم رفته تو هی...  يندار لیکه م خودیب -

قاشق رو که به طرف دهنش  نیاول. ظرفشو برداشتم تا خودم بهش بدم .  دمیگفت که نفهم يزیچ هیلب  ریز

 :گفتم  طنتیو با ش دنیشروع کردم به خند... ! که خودشم تعجب کرد  عیاونقدر سر!! خورد  عیبردم ، سر

 ؟ یکنیچرا انقدر ناز م گهید...  ياز دست من بخور يخوایخوب از اول بگو م -

منم کل کمپوت آناناس رو بهش دادم و خواستم بند شم و کاسه اش رو بشورم . نگفت  يزیو چ دیخند فرشاد

 :که صدام زد 

 انوشه ؟؟ -

 :طرفش و گفتم  برگشتم

 ؟؟ هیچ -
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 :فت و کج کرد و مثال با خجالت گ سرش

 !!هنوز گرسنه امه  -

و  دمیکش رونیب السیکمپوت گ هیو  خچالیرفتم طرف .  دمیو غش غش خند رمیخودم و بگ يجلو نتونستم

 :گفتم 

 !شرط  هیبه  دمیبهت م نمیا -

 :و گفت  دیخند چشماش

 ؟ یچه شرط -

 :شده بودم ، گفتم  رهیبه کمپوت خ کهیذوق ، درحال با

 !!نصفشو خودم بخورم  نکهیا -

 ...نوبت فرشاد بود که بهم بخنده  ندفعهیا

 یهم که بهوش اومده بود ، سع یاز وقت... بهتر شده بود  یلیو خوشبختانه حالش خ گذشتیروز از عملش م دو

لحظه  هی يچشمش به منه و اگه برا هیاوقات ،  شتریکه ب دمیدیم یدور نگه دارم ول ایداشتم ذهنشو از قضا

 ... شماز ش دور ب ذاشتیو نم "کجا؟ " دیپرسیاز اتاق خارج بشم ، م خواستمیم

اومد ؟ و منم که  یبود که سرِ اون پنج نفر و جنساشون چ نی، ا دیاون روز ازم پرس يکه درباره  یسوال تنها

شدن ، به  ریکرده و خوشبختانه اونا هم دستگ فیاجناس رو توق يو همه  دهیبه موقع رس سیبودم ، پل دهیشن

 . دینپرس یسوال گهیطور خالصه براش گفتم و اونم د

 : دیشده و پرس ریس گهیتموم کرد و گفت که د عیسر یلیخ(!) بار به کمک من  نیرو ا کمپوت

- ؟ شمیمرخص م یمن ک 

 . یشیاگه صالح بدونه ، فردا مرخص م. ات کنه  نهیو معا ادیب دیدکترت با -

از چشماشو با حالت  یکی... خودمم کنارش نشستم تا خوابش ببره . دراز بکشه  تکون داد و کمکش کردم تا سر

 :باز کرد و گفت  يخنده دار

 ؟؟ يخوابم ببره که سرم رو بِبر يمنتظر -

 :و گفتم  دمیخند

 !کشمت  یراحت م الیخونه ، با خ میرفت یبذار وقت! آدمه  یکل نجایا... ارزه  ینم سکشیفعال به ر -

 ...منظمش نشون داد که خوابش برده  ينفس ها يبعد هم صدا ي قهیچند دق. نگفت  يزیو چ دیخند
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... بشه  داریاز خواب ب دمیترسیم یپلکاشو ببوسم ول خواستیدلم م ـــبیعج. شدم  رهیبسته اش خ يچشما به

 ...ببره  یهنوز زود بود که به عشقم پ

! مغرور و لجباز شدم  يپسر بچه  نیعاشق ا کنمیاعتراف م .. یوانیانوشه ک... من ! ... عشق ... ؟؟ آره  عشـــق

 ! یجفت چشم عسل هیعاشق 

 

*** 

سربه سر  یآرشام اومد دنبالمون و کل. مرخص شد مارستانیکرد ، فرشاد از ب دییتا شویدکتر سالمت نکهیاز ا بعد

 یبه مناسبت بهبود فرشاد ، مهمونجون  نهیمامان و تهم. اونجا واقعا غلغله بود . فرشاد گذاشت و ما رو برد خونه 

 !گرفته بودن و فکر کنم کل شهر رو دعوت کرده بودن 

،  خوردیصحنه ها به هم م نیو من چون حالم از ا نیورودمون به خونه ، دوتا گوسفند زدن زم يلحظه  همون

 :، به طرفم اومد و با خنده گفت  هیاالن حالم چجور دونستیآرشام که م. نگاه کنم  گهید يجا هیکردم به  یسع

 ! يداخل تا دوباره غش نکرد میبر ایب...  یاحساسات یآبج ایب -

 : دیبود ، پرس دهیآرشام رو شن يکه حرفا فرشاد

 مگه انوشه قبال غش کرده ؟ -

 :زد و گفت  یچشمک "نگو  "کردم  یاشاره م یبه من که ه یبا بدجنس دویخند آرشام

 !!بعدش خودشم غش کرده  مارستانیدختر خانوم ، شما رو رسونده ب نیا ...بلـه آقا فرشاد  -

خودم حس  ينگاه فرشاد رو کامال رو ینیسنگ... گفتم  راهیدلم به آرشام بد و ب يو تو نییو انداختم پا سرم

 ...به طرف خونه به راه افتادم  يو همونجور اوردمیسرم رو باال ن یول کردمیم

بغلش و  دمیپر یجون برخوردم و با خوشحال نهیراه به تهم يتو... بابا بود  يونه خ يتو یمهمون خوشبختانه

 : دمیصورتش و بوس

 .سالم مادرجون  -

؟ چرا انقدر  يچند روز استراحت نکرد نیدختر تو مگه ا...  زمیعز يخوش اومد... ماهت مادر  يسالم به رو -

 چشمات گود افتاده ؟؟ ریز

 :و گفتم  نییو انداختم پا سرم

 ... تونستمینم... نه مادرجون  -
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 :پرعشق بهم انداخت و محکم بغلم کرد و گفت  یجون نگاه نهیتهم

 ...اومده  رمیگ یعروس نیخوش به حال خودم که همچ -

استراحت  کمی،  یمن هم رفتم داخل تا بتونم تا آخر مهمون. و به طرف فرشاد رفت  دیشال بوس ياز رو موهامو

 .. !کنم 

 

*** 

.  میو به طرف خونه به راه افتاد میکرد یهمه رفته بودن ، ما هم از مامان بابا و آرشام خداحافظ یشب ، وقت آخر

من نذاشتم و گفتم  یول. بمونه و مراقب فرشاد باشه  شمونیپ يچندروز ادیاصرار کرد که ب یلیجون خ نهیتهم

 .ش اومد ، بهش خبر بدم یپ یازش مراقبت کنم و بهش قول دادم که اگه مشکل تونمیکه م

 کردمیبود که هر لحظه حس م نیماشاال انقدر سنگ. ، به زحمت فرشاد رو تا آسانسور بردم  میدیبه خونه که رس

 .درِ خونه رو باز کردم و بردمش داخل  یو به سخت اوردمیخودم ن يبه رو یول.  شکنهیکمرم داره م

 ... میرفتیآروم راه م نیواسه هم. هاش پاره بشن  هیچون ممکن بود بخ خوردیتکون م ادیز دینبا

چراغ اتاقشو خاموش کردم و گفتم که اگه به . به اتاقش و کمکش کردم تا دراز بکشه  میدیقرن رس هیاز  بعد

 !زنگ بزنه  میداشت ، به گوش ازین يزیچ

 ...م برد انقدر خسته بودم که خواب یول. اتاقش نشستم  يمبل ، روبه رو يحال و رو يتو رفتم

 !! راه تنفسم باز بود  یبه نفس نفس افتادم ول.  دمینفس بکشم ، از خواب پر تونمینم نکهیحس ا با

. دراتاقشو آروم باز کردم و نگاش کردم . مبل بلند شدم تا به فرشاد سر بزنم  يو از رو دمیکش یقیعم نفس

صورتش ...  دیچراغ اتاقشو که زدم ، خودمم رنگم پر.  دهیحس کردم رنگش پر یول نمشیبب تونستمیدرست نم

 !! خوابِ خواب بود ... زدم  شرفتم طرفش و صدا...  زدیعرق بود و با دستش ، زخم پهلوش رو چنگ م سیخ

آب  وانیل هیبه طرف آشپزخونه و مسکنشو با  دمیدو... خدا ، داغِ داغ بود  يوا..  شیشونیپ يگذاشتم رو دستمو

قرمزِ ... چشماشو باز کرد و به زحمت بهم نگاه کرد . کردم  دارشیبه زور ب. ه طرف اتاقش رفتم برداشتم و ب

سرما  چارهیب.  دیکشینفس م یبه سخت ادیاز درد ز... بلندش کردم و قرص رو دادم بهش تا بخوره ! قرمز بودن 

 ... !هم خورده بود 

هاش  ونیاش کردم و به ناله هاش و هذ هیش و پاشوپا ریتشت آب ولرم گذاشتم ز هی. دست به کار شدم  عیسر

 ! ادیسرش م ییوگرنه معلوم نبود که چه بال دمیخدا رو شکر که از خواب پر.  دادمیگوش م
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بعد ...  نییپا ارمیکردم که تبشو ب یو سع شیشونیپ يدستمال نمدار گذاشتم رو هیاش کردم ،  هیکه پاشو خوب

تنهاش بذارم و اونقدر بهش  دمیترس گهید یدراومد ول يساعت تَبش قطع شد و نفساش به حالت عاد میاز ن

 .تختش خوابم برد نیینگاه کردم که پا

کمرم ، همونطور خم شده به  ادیز یبلند شدم و به خاطر خشک.  دمیاز خواب پر میزنگ گوش يبا صدا صبح

 !نشه  داریبطرف اتاقم رفتم و زنگ رو قطع کردم تا فرشاد 

اتاق  ي، بردم تو رِگرمیش وانیل هیو با ینیس يو صورتم و شستم و صبحونه رو آماده کردم و گذاشتم تو دست

منم با لبخند جوابشو دادم و . زد و سالم کرد  يلبخند دنمیبا د.  کردیشده بود و به درِ اتاق نگاه م داریب. فرشاد 

 : دمیگذاشتم و پرس زیم يرو ، رو ینیس

 الت خوبه ؟ح -

 :تکون داد و با خنده گفت  سرشو

 ! خورمیفکر کنم دارم سرما م یول. هنوز زنده ام  -

 .دلم خدا رو شکر کردم  يتو!! بهتر ... نبود  ادشیرو  شبید پس

که امروز کالس  يشانس اورد.  ارمیهم ب یقرص سرما خوردگ هیصبحونه ات رو بخور تا واست . نداره  یبیع -

 !!ندارم و خونه ام 

 :کرد و گفت  يا ناله

 کنم امروز ؟؟ کاریدفتر رو چ -

 .امروزت رو کنسل کنه  يقرارا يو بگو که همه  تیزنگ بزن به منش.  الشیخ یب -

صبحونه اشو  تونهیاش معلوم بود که خودش نم افهیاز ق. ، تکون داد  دییتا يکرد و سرشو به نشونه  يا سرفه

 یگرسنه بودم ول يخودمم بدجور. کردمیدهنش م یکی یکینشستم به لقمه گرفتن و  نیهم يبرا. وره بخ

 !داشت  تیفرشاد اولو

داشتم  یحس خوب. آشپزخونه  يرو برداشتم و بردم تو ینیاش رو هم بخوره ، س یمجبورش کردم کل فرن یوقت

و واقعا  کردمیکمک به همسرم رو تجربه م يو من تازه مزه  میدراومد ياز اون حالت هم خونه ا کردمیحس م. 

 ...بود  نیریتجربه ش نیچقدر ا

 یقبلش به سارا هم زنگ زدم و باهاش احوالپرس یفرشاد رو دادم و به فکر تدارکات ناهار افتادم ول يقرصا

 !وقت بود که ازش خبر نداشتم  یلیچون خ. کردم 
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 يتو! فرشاد  يمحبوب و مورد عالقه  يغذا... درست کنم  يقورمه سبز رو که قطع کردم ، بلند شدم تا تلفن

آرشام هم از محل ... که گفتم خوابه  دنیجون هم زنگ زدن و حال فرشاد رو پرس نهی، مامان و تهم نیب نیا

مراسم  يتو تونمی، م دیکرد که امروز پنج شنبه است و پرس ياداوریکارش دو ، سه بار زنگ زد و بارِ آخر 

فرشاد رو تنها بذارم و  تونستمیومنم که نم!  گهیروز د هیکنسلش کنن و بذارن واسه  ایشرکت کنم  يواستگارخ

و ازش خواهش کردم که مراسم رو  امیب تونمی، گفتم که نم ستیآرشام واسه امشب دل تو دلش ن دونستمیم

 !کنسل نکنه 

برداشتم و بشقاب  ینیس هیبعد هم . ، قطع کردم  یکردم و بعد از خداحافظ شیبه زور راض یول شدینم یراض

 .برنج و ظرف خورشت جفتمون رو توش گذاشتم و به طرف اتاق فرشاد رفتم 

*** 

و قرار شد که  رهیگذشت و آرشام تونسته بود ، همون شب از مهسا بلــه رو بگ يروز از مراسم خواستگار سه

.  شونیرو برگزار کنن و آرشام و مهسا هم برن سرخونه و زندگ یهرچه زودتر آماده بشن که مراسم عقد و عروس

که اون  رفتیم شیخوب پ یهمه چ... تکون بخوره  ادیز تونستیهنوزم نم یفرشاد حالش بهتر شده بود ول

 ...اتفاق افتاد 

 یگاه و زدمیبه غذام سر م یو هرازگاه کردمینشسته بود و منم داشتم درسام رو مرور م ونیتلوز يجلو فرشاد

امو شروع  یکم کم خونه تکون دیفکر بودم که با نیا ياسفند بودو تو لیاوا. انداختم  یم ونینگاه به تلوز هیهم 

 .عمرمون بشه  دیع نیبهتر هک خواستمیو م گذروندمیبود که با فرشاد م يدیع نیاول. کنم 

آشپزخونه و  ي، اومد تو رفتیآروم راه م کهیفرشاد هم درحال. جمع کردم و بلند شدم تا غذا رو بکشم  کتابامو

 :گفت 

 !، بزرگه رو خورد  کهیغذا رو بِکش که روده کوچ فهیبجنب ضع...  یخوب ياومـم چه بو -

 :محکم زدم پشت دستش و گفتم  رمیکفگ با

 !!و تو  دونمیبه غذام ، من م یدوما اگه بازم ناخونک بزن.  یخودت فهیاوال ضع -

 :غر کنان گفت و غر دیدستشو مال پشت

 ...خانوما بزنه  نیرو به ا قتینداره که بتونه حرف ق یذره دموکراس هیآدم  -

 :تکون دادم  دیتهد يرو گذاشتم جلوش و انگشتم رو به نشونه  غذا

 ...نکن  يکار. هـا  یگیم یحواست باشه چ -
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 :ت خواستم بلند شم که فرشاد زودتر بلند شد و گف. تلفن ، حرفمو قطع کرد  يصدا

 . دمیمن جواب م. تو غذا رو بِکش  -

بعد که  یول ومدیحرف زدنش م يصدا.  ادیو منتظر موندم تا فرشاد ب دمیکش عیغذا رو سر. بگم  يزینذاشت چ و

. ، ناخوداگاه دلشوره گرفتم  دمیتا فرشاد رو د. اومدم  رونیاز آشپزخونه ب.  گهینم یچیه دمیدقت کردم ، د

 :طرفش و تکونش دادم و گفتم  دمیدو. همون لحظه هم تلفن از دستش افتاد .بود  دهیپر يرنگش بدجور

 شده ؟؟ یچ... فرشاد ... فرشاد  -

 دمیچنگ زدم و شن نیزم يتلفن رو از رو. شده بود  رهیگوشه خ هی، به  دیلرزیم کهیو درحال دادیجوابم رو نم یول

 "الو ؟؟ الو ؟؟  " گهیم یکه مرد اونطرف ، ه

 : گفتم

 ؟ نیهست یاَلو ؟؟ شما ک -

 ...انگار  شونیا یول کردمیداشتم با همسرتون صحبت م.. هستم  یمن سرگرد حسام -

 : دمیپرس یقطع کردم و با نگران حرفشو

 شده ؟ یجناب سرگرد چ -

 :کرد و گفت  یمکث

به قتل ...  گهید یزندان هیدعوا با  يتو...  یعیشف نیرام يبهتون خبر بدم که آقا دیراستش ، متاسفانه با -

 ... دهیرس

 ...شدم  رهیکوتاه تلفن رو قطع کردم و به فرشاد خ یخداحافظ هیبا ..  دمیصداشو نشن گهید

 :لب گفتم  ریز... بند اومده بود  زبونم

 ...فرشاد  -

 :بهم نگاه کرد و گفت  یاز هرگونه احساس یخال يخورد و با چشما یتکون

 ... رمیگیازشون انتقام م...  ذارمیدست نم يدست رو گهیمن د یول. ون کنن رو کشتن که ساکتم نیرام -

 

 هجدهم فصل
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فرشادوآرشام و ....اون روزا واقعا برام سخته فیتوص.....گذشت کردمیزودتر از اونچه که فکر م نیوهفتم رام سوم

کشته  گناهیپسرشون ب نکهیمخصوصاا...کشتنیداشتن خودشون رو م نیپدر و مادر رام....نداشتن یخوب احالیارش

قاچاق وکشته شدن  يداشدن اون جنس هایبا پ یمضنون بود ول نیهنوزهم به رام سیدرسته که پل.شده بود

چون حالش  یول رهیزودتر پرونده رو از سر بگ یمصمم بود که هرچ یلیفرشادخ.شد زهاعوضیچ یلیخ نیرام

 ....دادمیکاراشو خودم انجام م يازخونه تکون بخوره وهمه  ذاشتمیهنوز کامل خوب نشده بود،نم

 

 ادیاولش ز. مراسم شرکت کنه ينذاشتم تو نیحال فرشاد از صبح افتضاح بود واسه هم...بود نیهفتم رام شب

رفتم کنارش نشستم دستشوگرفتم و  ختیاوضاعش بهم ر يکه بهش شد،بدجور یباتلفن یقرار نبودول یب

 ....صداش زدم

 

 شاد؟؟فر -

 

 ....که توچشماش نشسته بود،گرفت یدلم ازون همه غم...چشمام نگاه کرد به

 

 ....یکنیخودتوداغون م ي؟توداريریگیفرشادچراانقدربه خودت سخت م -

 

 .....حاال.......حاال یول...ثابت کنم شویگناه یقول داده بودم که ب نیمن به رام.....انوشه نمیراحت بش تونمینم -

 

 چارهیکه اون همه بال سر اون ب ییها ینبود جزاون لعنت چکسیرهیتقص یعنی....رتونبودیکشته شدن اون تقص -

 گهیکه د میخشممون روکنترل کن میاگرخودمون نتون یول میربندازیاوناروگ یاز راه قانون میتونیمام....آوردن

 ....میببر شیراهمون رو پ میتونینم

 

 :دمیو پرس دمیکش یآه....کنهیره به حرفام فکرمدا دادکهیفرشاد نشون م سکوت

 

 بودکه بهت زنگ زد؟ یک -
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 ياون دوتا یکشته شدن ول سیباپل يریدرگ يسه نفرشون تو....گفت اون پنج نفر فرار کردن.یسرگردحسام -

پرونده رو هرطور شده  نیا کنهیم یکشته شده سع....نیرام ادحاالکهیباندبه احتمال ز....تونستن فرار کنن گهید

قبل .به دادگاه ارائه بدم میکه تااالن جمع کرد یوهرچ ارمیرو ب نیرام یاصل يدفترم و پرونده  دفردابرمیبا...ببنده

 ....ربشهید یلیخ نکهیاز ا

 

 :گفت یازجابلندشد وباخستگ بعدهم

 

 !ریشب بخ...بخوابم رمیم...کنهیدرد م یلیمن سرم خ -

 

دفترش  يفرشاداون مدارك رو تو نکهیا...فرشادبه فکرفرورفتم يحرفابا.طرف اتاقش رفت وبه

 ! کنه اونا رو منهدم کنه یکرده چون ممکنه باندسع یگذاشته،کارخطرناک

 

 میامشب بر نیشدم وبلندشدم تابه فرشاد بگم هم میحس نگران میآخرشم تسل.... برد یخوابم نم کردمیهرکارم

آروم  نیواسه هم!!!!برم تونستمیم ییبعدشم خودم تنها.ز خوب نشده بودفرشادهنو...شدم مونیوسط راه پش یول

 يدفترش وپرونده  رمیکه م ادنوشتمکاغذ واسه فرش کهیت هی يرو.سروصدا به سمت اتاقم رفتم وحاضرشدم یوب

رو برداشتم  نیماش چیبعدهم سوئ.شد ومن هنوز برنگشته بودم،نگران نشه داریکه اگه ازخواب ب ارمیرو م نیرام

 .وبه طرف دفتر فرشادبه راه افتادم رونیوازخونه زدم ب

 

دفتر فرشاد رو بهم  دیکل یسوال چیه شناخت،بدونینگهبان چون من وم.دمیدور نبود و زود رس ادیز خوشبختانه

 .رو هم باخودم ببرم دیکارم تموم شد،دردفتر رو قفل کنم وکل یبخوابه،ازم خواست که وقت خواستیداد و چون م

 

قفل  يرو تو دیبه دفتروکل دمیرس!بود یکیواقعاکه ساختمون ش.دادم وبه طرف ساختمون به راه افتادم سرتکون

 داشیپ یول دمیکش وارید يرو دبرقیواردشدم ودستم رو به دنبال کل!!!که قفل نبود بهیعج....چرخوندم

 ...اتاق شدم یختگیربرم که تازه متوجه به هم  زیکنارم لیخواستم به طرف فا میبانورگوش.نکردم
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وجودم رو  يترس همه ...به وجود اومده بود يآشفته ا يافتاده بودوفضا نیزم يپخش رو یچ همه

 امیبه خودم ب نکهیوقبل ارا ستادنیدونفر پشت سرم ا دمیبرگشتم ود.ازپشت سرم اومد ییپا يصدا.فراگرفت

رفت  جیسرم گ....دیچیدماغم پ يتو يزیت يبو.دماغم گرفته شد يور یداکنم،دستمالیپ دنیکش غیوفرصت ج

 ..........دمینفهم يزیچ گهید.....و

***** 

 

بود  دهیچسب سیخ سیموهام خ.که تودهنم رفته بود رو تف کردم وبه سرفه افتادم یینشستم وآبا....بنداومد نفسم

 یول دمید یباالخره سرفه ام بند اومد و به خس خس افتادم همه جارو تار م.به سرم وشالم از سرم افتاده بود

 یهمون ادیسطل دستش بود وبه احتمال ز هیکه یوبلند قد رو درحال یکلیمرده هیشد، يباالخره تنفسم عاد یوقت

داشتم  یسع یرفت ول یم جیسرم گ.دمید کرد،روبه روم یآب داخل سطلشو روم خال شیبود که چندلحظه پ

 !ه؟یکه روبه رومه ک ینیتابفهمم کجام وا ارمیوکامل به دست ب میاریهوش

 

چون ازقرارمعلوم  دمینپرس یسوال چیه یشد وبه دور وبرم نگاه کردم ول زیمردسطل به دست گوشام ت يباصدا

 ....شده بودم وبهتربودفعال سکوت کنم دهیدزد

 

 ...به هوش اومدآقا -

 

بود نگاه  ستادهیکه روبه روم ا يسرم وآوردم باالوبه مرد.دمیشن شدرویم کیکه بهم نزد ییپا يصدا

بودکه اون لحظه انجام دادم  يکار نیکه انگار خنده دارتر دمیسرم کش يشالم رو رو ینا نداشتم ول نکهیباا.کردم

 ....دنیچون مرد شروع کردبه بلندبلند خند

 

 :د،گفتیخوب خند نکهیبعدازا.بازم حرف نزدم یانداخت ول یاش لرزه به تنم م خنده

 

 ی؟ولیهم هواست بوده که موهاتوبپوشون يلحظه ا نیتوهمچ یبگ يخوایم یعنی....دختربامزه اس نیچقدا -

 ....خروار خاك رخرواریز يممکنه بر ده؟؟چونیچه فا
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برگشت سمت ....رونیروبه نگهبان گفت که از اتاق بره ب...لبش رفت يزل زدم توچشماش که خنده از رو بانفرت

 :صورتم خم شد وگفت يمن و رو

 

 ؟؟ینگاه نکن ينجوریا يباشه که دار يا یدتنهاناجیکه شا یبه کس ستیبهترن -

 

 :دهن بازکردم وگفتم باالخره

 

 ....بخواد خودش نجاتم بده دهیکه من و دزد یکس کنمی؟؟فکرنمیناج -

 

 :زدو شروع کردبه دست زدن يپوزخند

 

 !!یزرنگ یلیخ....خوشم اومد نیآفر.....براوو -

 

اش قطع  هوخندهی) افتادم وونهیآدم د هی ریخداگ يوا(تودلم گفتم ....دنیخودش شروع کردبه خند بعدم

 :چشمام  يزل زد تو يشدوجد

 

کنترل  گهیبشم د یاگه عصبان یول....کردم اول از در مسالمت واردبشم یسع شهیخانوم کوچولومن هم نیبب -

 یهست یدختر خوب دونمیچون م ینگفتم که بترس نارویا.اونوقته که خدابه دادت برسه....و دمیخودمواز دست م

 مگه نه؟؟...يایوباهام راه م

 

 :دمیجوابشوبدم پرس نکهیا يجا به

 

 ؟یهست یتوک -

 

 :گفت یبامسخرگ
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 !!باشما خوشوقتم ییواز آشنا اهستمیپو -

 

 .....فرار نجایازا يجور هیکله پاش کنم و دبتونمیشا....توخونشه تیخر نیانگارا نه

 

 :گفت کردیم يمانتوم باز يکه باکناره  یروبه روم نشست و درحال.به افکارم ادامه بدم نذاشت

 

 !ست؟یکه در حد سنت ن یبکن یطنتیش يکرد یچراسع نمیبگوبب -

 

 ...سرم آمده ییچه بال دمیبودم که با جمله بعدش تازه فهم دهیمنظورشونفهم...بهش نگاه کردم باتعجب

 

 يندونستن درد نیبازم ا یول یدونیکه کشته شدن برادر من بود؟البته که نم يازاون سه نفر یکی یدونستیم -

 !!پتیخوش ت یهم تو و هم اون شوهرعوض....يتوکاربزرگترا دخالت کرد يادیچون ز کنهیرو ازت دوا نم

 

 نیکردم که به ا یعجب غلط.....که تودفترفرشادبودن از افرادباندبودن ییپس اونا...همه وجودمو فراگرفت ترس

فرشادخودش  ذاشتمیکاش م...!!تودام رمیخودم م يخوداحمقم هربارباپا...هچل يخودموانداختم تو یسادگ

پس همون !!نشسته بود یروان ي رهپس نیا يتوجلو يخنگ اگه فرشادهم رفته بوداالن اون جا ي وونهید....بره

 :دیزل زدتوچشام وپرس تیدوباجدیکش یقیعم انفسیپو...بهترکه خودم اومدم

 

به  یچ نجاهمهیپرونده بشه وبذاره هم نیا الیخیهست که به خاطرتوب يشوهرت چقددوستت داره؟اونقدر -

 تموم بشه؟؟ یوخوش یخوب

 

 :رو به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس يزیچ نیزدم واول يپوزخند

 

 ...میریروزا ازهم طالق بگ نیوقراره هم میچون من واون از هم متنفر نیدیمنودزد یالک -

 

 :باالرفته گفت يباابروها
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 ؟يکردیم يهمکار يکه ازش متنفر یباآدم یعنی -

 

 دنینه؟؟؟دزد....واسه کمک بهش قانع کننده است لمیمطمئنا دل....دوست برادرم وشوهرخواهرم هم بود نیرام -

 !اخانیبودجناب پو يا هودهیمن کارب

 

 :گفت طنتیدوباشیاخندیپو

 

 ....انهیواقعادوستت داره  شهیجدا؟حاالمعلوم م -

 

هنوزبوق اول کامل نخورده بودکه .بلندگو يفرشادروگرفت وگذاشت رو يشماره .منودرآورد لیموبا بشیازج

 :ون جواب دادفرشادنفس نفس زن

 

 . ...؟الوییالوانوشه؟توکجا...الو -

 

 :نگاه پرازنفرت دادم که باعث شدبخنده وگفت هیبهم زدکه جوابشوبا یاچشمکیپو

 

 حال واحوال شماچطوره؟....يدادگستر کی هیپا لیوک....یاصالن يسالم آقا...به...به -

 

 :دیدپرسیباترد هیبعدازچندثان....نگفت يزیچ فرشاداول

 

 ؟یهست یتوک -

 

 :دوگفتیخند ادوبارهیپو

 

بنده .دیپرس نوازمیجواب سوالموبده ا نکهیا يزنت هم به جا...ها نیتفاهم دار يزن وشوهر...جالبه یلیخ -

 .اهستمیپو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٣٨ 

 

 :دیپرس کنهیکه حس کردم داره خشمش رو کنترل م يجور.دیکش یقیعم فرشادنفس

 

 ؟يخوایم یچ -

 

 :زدوگفت يالبخندیپو

 

مرده  ياون پسره  يودست ازپرونده  یکن دلطفیشمابا...من يبه بحث موردعالقه  میدیحاالرس...آهان -

 ....به من نگاه نکنه ينجوریتاا شهیخانوم خوشگل اول ازهمه کورم نیوگرنه ا یبکش

 

 .فرشادبلندشد يفحش ها وناسزاها يصدا

 

 :کردوگفت ینچ نچ ایپو کشمتیوم کنمیم داتیپ یمواز سرش کم بشه هرجاباش هیاگه  یپست فطرت عوض -

 

 هیممکنه حرفات  یدونی؟نمیکنیباهام صحبت م ينجوریمنه اونوقت توا يدستا يجون همسرت االن تو -

 ستم؟ین یکنم که خودمم راض يکنه وکار یخرده منوعصبان

 

 :دوگفتیکش یقینفس عم فرشاددوباره

 

 ! نیاوردیسرش ن ییه وبالصحبت کنم ومطمئن بشم حالش خوب دباهاشیبا...دیبا -

 

 :رو به طرفم گرفت ومنم بابغض گفتم یاگوشیپو

 

 ....فرشاد -

 

 که نکردن؟ تتیزم؟اذیعز یخوب....انوشه...انوشه -
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 :ره،گفتمیوجلوموبگ داکنهیفرصت پ ایپو نکهیوقبل ازا عیسر

 

 ....نینذارخون رام....یخاطرمن پرونده رو ول کن دبهیفرشادتونبا -

 

سرخ  یصورت ابایدادفرشادهم بلندشدپو يصدا.از دستم افتاد لیوموبا دمیکش یغیج.دهنم خورد يکه تو یبامشت

 :روبرداشت وازحالت بلندگوخارج کردوگفت یگوش

 

روکال  سیپل شیپ يبر نکهیدرضمن فکرا.يپرونده روببند نیکه ا دمیهفته بهت مهلت م کیهفته فقط  کی -

 .....دختره مرده نیا یتتوپرکنیفرم شکا یبتون هنکیکن چون قبل ازا رونیاز ذهنت ب

 

 :کردگفتیکمربندشوبازم کهیبرگشت طرف من ودرحال تیباعصبان.کرد وقطع

 

 .یبااعصابم ور رفت يادیز گهید یول یحرفاباش نیعاقلترازا کردمیفکرم -

 

دوم وسوم به مراتب  يضربه  دمیکش غیصورت وبدنم فروداومدواز درد ج يکمربندش رو يضربه  نیواول

اونقدرزدکه ....شدن يواشکام جار رمیروبگ دنمیکش غیج يجلو تونستمیتالشم نم يمحکم تربودومن باهمه 

دهنم جمع  يروکه تو یرفت و در روقفل کردوخون رونیولم کردوازاتاق ب يخودش خسته شدوهمونجور گهید

 "ت به دادم برسخود....ایخدا":دلم گفتم يتو هیوباگر رونیشده بودتف کردم ب

 

**** 

 ...  دادمیکتکاش جون نم ریبود که ز بیعج. نا نداشتم که ناله بکنم  یحت گهید

 

 2که در شبانه روز  گهیپسر د هیبود و  ایبودم ، پو دهیکه د ییسه روز ، تنها کسا نیا يروز گذشته بود و تو سه

اومده و بود و بدون  يسه روز چند بار نیا يهم تو ایپو!  خوردمیاورد که اونم نم یاومد و واسم غذا م یبار م

 !کنه  یکشته شدن برادرش رو با زدن من خال يعقده  خواستیانگار م...  زدیفقط کتکم م یحرف چیه
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 ي، بدجور دمیکشیجفت دنده هام شکسته ان چون نفس که م کردمیحس م... شده بود  یخودش خون مشت

که داشتم ، حس کردم  یولم کرد و من همونطور درازکش و به خاطر ضعفدوباره با همون حال ...  دنیکشیرمیت

با ... اورد  یبود که واسم غذا م ياون پسر یاومده ول ایفکر کردم دوباره پو... که دوباره در باز شد  رمیمیدارم م

 :به طرفم اومد و جلوم خم شد و گفت  عی، سر تمیوضع دنید

 

 ؟؟ نیشنویخانم حالتون خوبه ؟ صدامو م... خانم  -

 

 يتوانم رو جمع کردم و ناله  يهمه  نیواسه هم. تکون بخورم  تونستمینم!! صداش بچه گونه بود  چقدر

پسره ... چند ساعت هم که شده از دردام جدا بشم  يکه برا شدمیهم نم هوشیب یحت یلعنت... سر دادم  یفیخف

که  نمیبب تونستمیو نم دندیدیتار م چشمام. برگشت  قهیرفت و بعد از چند دق رونیاز اتاق ب عیزنده ام ، سر دیتا د

واقعا . کنه  زیزخمام رو تم خوادیم دمیفهم نیدستمال و بتاد دنیکنارم نشست ، با د یوقت. دستاشه  يتو یچ

 . بود  بیبرام عج

 

 .رفت  رونیاز اتاق ب یرو هم بخورم و با ظرف خال یکه تموم شد ، مجبورم کرد کل اون سوپ آبک کارش

 

بار بود که  نیامروز اول. دلم روشن شده بود  يتو يدینور ام... دادم  هیپشتم تک یسرد و سنگ واریرو به د سرم

که  دیفهم شدیدو دوتا چهارتا ، م یکمیساله باشه و با  17،18 خوردیاش م افهیبه ق.  کردمیپسر دقت م نیبه ا

 .م بده  ياش کنم که فرار یراض بتونم دیشا....  دیکار رو اورده و شا نیبه ا ادیر فقر زبه خاط

 

اون چند ساعت هم مثل چند قرن گذشت و خوشبختانه ...اورد منتظر بمونم  یتا شب که واسم غذا م تونستمینم

 .نشد  ایاز پو يخبر گهید

 

شدن من با خبر شدن  دهیاز دزد لیماال تا االن کل فامفکر کردم که احت نیبه ا... نداشتم  يخبر چیفرشاد ه از

 نمیاونا رو نب چوقتیه گهیکه د ادهیاحتمالش ز دونستمیم... شدن  يخانواده ام ، اشکام دوباره جار ياداوریبا ... 

 ! نمشونیکه شده ، بب همبار هیاگه واسه  یحت کردمیبازم از ته دلم دعا م یول
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 یاون پسر ، نفس راحت دنیبا د یباشه ول ایپو دمیاول ترس.  دیباز شدن در اتاق به گوشم رس يصدا باالخره

 .و بهش لبخند زدم  دمیکش

 

 :که صداش زدم  رونیظرف غذام رو گذاشت کنارم و خواست از اتاق بره ب...  نییو انداخت پا سرش

 

 ...صبر کن  -

 

 :به طرفم بر نگشت و گفت  یول.  ستادیا

 

 ... شمیم هیچون اگه آقا بفهمه ، حتما تنب.. چون . نگو که من کمکت کردم  چکسیلطفا به ه...  لطفا -

 

 نیاونم از ا...  یکارا غرق بش نیا يکه تو یفی؟ به خدا تو ح یکنیبهت داده که براش کار م يچه وعده ا ایپو -

 .... یتونیو م يراه واسه برگشت دار...  يسنگدل نشد.... تو هنوز قلبت پاکه ! سن 

 

 :، گفت  دیلرزیم يکه بدجور ییقطع کرد و باصدا حرفمو

 

 ...نه ندارم  -

 

 :قانعش کنم که نذاشت و ادامه داد  خواستم

 

 پلممیهم سن خودم برم و درسم رو ادامه بدم و حداقل د يبچه ها يمن دوست ندارم مثل همه  یکنیفکر م -

راحت به  الیبا خ تونستمیسر من و مادر و خواهرام بود ، م ياالاش ب هیداشتم که سا ي؟ اگه پدر رمیرو بگ

 یکار کن یمجبور ش یسالگ 12از سن  یوقت یول...  یول... مورد عالقه ام  يرشته  يتو... درس خوندنم برسم 

و درآخرم ساعت ... زود  یلی، پخش کردن روزنامه اونم صبح خ یعموم يشستن توالت ها...  ياونم چه کار... 

که  ییکارا يبا همه ...  یکنینم دایفرصت فکر کردن به آرزوهاتو پ یحت گهیخونه و د يشب برگرد 12، 11

سالش بود و  7 نشونیتا خواهر داشتم که بزرگتر 3دونفر بود و من  یکیکردن شکم  ری، پولم در حد س کردمیم
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چند روز غذا نخورم و  کردمیم یبد بود که سع يروزگارمون به حد.  شدیاونم اضافه م يتازه مخارج مدرسه 

... شدم  اآشن ایافتاده بودم ، با آقا پو ابونیخ ي، گوشه  یروز که از شدت گشنگ هی...  دادمیسهممو به خواهرام م

ماه خورد و خوراکمون ، بهمون پول  هی يکرد و به اندازه  ریشکم خودم و خانواده امو س. اون بهم کمک کرد 

 ....منم از خدام بود ... و منم ... سراغ داره که درآمدش خوبه  يکار هیه واسم بعد هم بهم گفت ک... داد 

 

 :قطع کردم و گفتم  حرفشو

 

که  يکمک کرد ییو به آدما ي؟ چرا ادامه داد يدیبوده ، کنار نکش ياون کار ، چه کار يدیفهم یچرا وقت -

 ؟ کشونندیم یچندصد نفر رو به تباه يروز

 

 چیه یباال و به سمتم اومد و ب دیدماغشو کش. از اشکش ، شوکه شدم  سیصورت خ دنیبا د. طرفم برگشت

 ...دست چپشو زد باال  نیآست یحرف

 

دهنم که مانع  ياومد و ناخوداگاه ، دستمو گرفتم جلو ینفسم باال نم... باور کنم  تونستمیرو نم دمیکه د يزیچ

 ...زدنم بشه  غیج

 

 :گفت . گرفته بود که هق هق نکنه خودش رو  يبه زور جلو چارهیب پسر

 

 ی، هم بهم پول خوب دمیکه واسشون انجام م ییکارا يدر ازا...  نیبا هروئ... کردن  رمی؟ اس ینیبیم... آره  -

ساله که منم  کی گهیحاال د.  رسوننیخانواده ام بخرم و هم بهم مواد م يواسه  یهمه چ تونمیکه حاال م دنیم

 قیتزر ریساعت د هیساله که اگه  کی...  کشونهیم شیشدم که داره ذره ذره وجودم رو به آت یتباه نیا ریاس

 ادیاز دستم بر نم يکار چیمن ه.... به خودشون وابسته کردن  ينجوریمنو ا... ممکنه آدم بکشم  یکنم ، حت

 دادمیم تونی، حتما فرار تونستمیاگه م...  کنهیم خمیاگه آقا بفهمه باهاتون حرف زدم ، مطمئنم توب یحت... خانوم 

 .واقعا متاسفم ...  یول...  یول

 

 : دمیاشکام رو به سرعت پاك کردم و پرس. گفت و به طرف در راه افتاد  نویا
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 بدونم چند سالته ؟ شهیم...  شهیم -

 

 ....سرَم رو  ختیرگام منجمد شد و با جوابش ، انگار آوار فرور يکه بهم انداخت ، خون تو ينگاه سرد از

 

 ...هفده سال  -

 

 ... دی، به گوشم رس دیقفل چرخ يکه تو دیکل يبعد ، صدا هیاز در خارج شد و چند ثان و

 

 نوزدهم فصل

به فرشاد مهلت داده ، فقط دو روز مونده و دو روز  ایکه پو يهفته ا هیاز ... فقط دو روز مونده بود ... روز  دو

 ... شمیمن کشته م.... نشده باشه  نیرام يپرونده  الیخی، اگه فرشاد ب گهید

 تشویاز فرشاد نشده بود ، عصبان ياومد و چون هنوز خبر یم دنمیبه د ادیز ایهم که گذشت ، پو يدو روز نیا

 ... کردیم یمن خال يرو

و احتماال  مکردیرو حس نم يزیچ گهیانقدر سر شده بودم که د دمیشا. بدنم نسبت به درد مقاوم شده بود  گهید

 . دمیمشت و لگداش جون م ریروزا ز نیهم

بود که  نی، ا کردیکه م يو تنها کار زدیباهام حرف نم گهید)  دهیکه خودش بهم گفت اسمش سع( پسر  اون

 ختیر یدهنم م ينا ندارم از جام تکون بخورم ، خودش غذا رو تو یکه حت دید یاورد و م یواسم غذا م یوقت

 .. یحرف چیبدون ه... 

که  کردمیبازم واسش تکرار م... کمکم کنه  خواستمیبازم ازش م...  کردمیوجود بازم التماس م نیمن ، با ا یول

 ...داد  ینشون نم یعکس العمل چیچون ه.  دیشن یانگار نم یول.  ستین نجایاون ، جاش ا

مطمئنم اگه .  اوردمیبه روم ن یرفت ول جیسرم گ...  نمیرو جمع کردم تا بتونم بش رومین يو همه  دمیکش یآه

خون  کردمیبشم چون حس م يبستر مارستانیب يرو تو يدوهفته ا یکی دی، با رونیبرم ب نجایبتونم از ا یحت

دنده هام ... جمجمه ام ترك برداشته  ادیزکه به احتمال  دیفهم شدیدارم و از درد وحشتناك سرم م یداخل يزیر
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بدنم کبود شده بود و  يهمه جا...  شدمیمردم و زنده م یو من با هر دم و بازدم ، م دنیکشیم ریت يبدجور

 ...خونش خشک شده بود  ایداشت و  يزیخونر ایجاها هم  یبعض

 دونستمیم... و پرونده رو ببنده  ارهیاونوقت ممکنه فرشاد طاقت ن... اونوقت ... اگه فردا نتونم فرار کنم .. فردا  اگه

و کال افراد  سشیو رئ ایپو ذاشتمیم دیمن نبا یول...  رمینم رونیب نجایرو هم بکنه من زنده از ا نکایا یاگه حت

. بود  نیمن ، هم یتنها خوش شانس دیو شا شونیمقرّ اصل ردنمن رو او دونستمیم.. باند به هدفشون برسن 

مشکل  یول. و مقرشون رو لو بدم  سیزنگ بزنم به پل عیسر تونستمیکه فرار کنم ، م شدمیچون اگه موفق م

به ... نداشتم واسه فرار  یاصال راه نکهیبد تر از اون ا ای...  ستمیبلند شم و با تونستمینم یبود که من حت نجایا

 ! دیسع جز

چون . تونستم سرفه کنم  ینم یحت یول!! احتماال اونم شکسته بود .  کردیخس خس م يام بدجور نهیس قفسه

 کردمیفکر نم چوقتیه.. قابل تحمل بود  ریکرد ، غ یام وارد م نهیه هام و قلبم و قفسه سکه به دند يدرد

 !کنم  دایپ یوضع نیهمچ هیبرسه که  يروز

حدس بزنم  تونستمیاز نوع باز شدن در م گهیمدت د نیا.. اومده  دیسع دمیقفل در که اومد ، فهم يصدا

 ! دیسع ای استیپو

بکشم  قینفس عم هیخواستم . بشه  یراض دیکنه که سع يکار هیوجود از خدا خواستم کمکم کنه و  يهمه  با

 !واقعا اوضام اسف بار بود ... که نتونستم 

رنگ نگاهش پر بود از ترحم و تاسف  دمیبهم انداخت که د ینگاه.. ظرف غذام دستش بود . اومد داخل  دیسع

 !غم ... و 

 یگذاشتم وقت...  گفتمینم یچیه...  گفتینم یچیه... قاشق قاشق دهنم کرد  جلوم نشست و غذا رو اومد

چون .  ستیخونه ن ایکه پو دمیکه موقع غذا دادن بهم داشت ، فهم یاز آرامش... کارش تموم شد ، حرف بزنم 

 ... رونیب رفتیهم از اتاق م عیو سر دادیتند غذا رو بهم م یلیخ دیهروقت که اون بود ، سع

رو جمع کردم و صداش  رومین يبره که همه  رونیرو برداشت و خواست از اتاق ب ینیشد ، س یکه خال بشقاب

 :زدم 

 کنمیخواهش م... صبر کن  -

از اتاق  یحرف چیمن حرفام رو بزنم و بعد هم بدون ه ذاشتیکه م شهیمثل هم... نگفت  یچیه یول ستادیا

 :رو صدا زدم و شروع کردم به صحبت  "خدا  "لب  ریز.. شتم بود که دا یاالن تنها فرصت یول.  رفتیم رونیب
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داداش دارم که جونمو  هی...  مهیخواهر دارم که زندگ هی، آره ؟ منم  يکه سه تا خواهر دار یتو گفت... تو  -

پدر و مادرم و ...  دیرسی، روزم به شب نم دمیشن یو صداش رو نم دمشیدیروز نم هیاگه ...  دمیواسش م

 ! نمشونیب ینم چوقتیه گهیبرم ، د نجایاگه نتونم از ا.  پرستمیم

 :بگه که نذاشتم و ادامه دادم  يزیبرگشت به سمتم و خواست چ دیسع

،  دنیبه خواسته اشون رس نکهیبعد از ا.. بهت گفته که  یعوض يایحتما اون پو...  یبگ يخوایم یچ دونمیم -

 ام ؟ یزندان نجایا یچ يمن برا یدونیتو م. دروغگوئه  هیاون پست فطرت فقط  یول.  کننیمن رو آزاد م

 انداخت نییرو پا سرش

*** 

 

 

خوش شانس باشم  یلیو اگه خ بندهیرو م نیرام يفردا به احتمال نود درصد فرشاد پرونده ... روزه  نیآخر امروز

چون ممکنه منصرف  شمیم دیدارم کم کم نا ام..  ستین يخبر چیه دیاز سع...  کشهیمنو م عیسر یلیخ ای، پو

 يو تو کنهیولم نم دونمیم... دارم  دیام... دارم  مانیبازم به خدا ا یول...  ترسمیم یلیخ...  ترسمیم... شده باشه 

 ! رهیگیدستم رو م طیشرا نیبدتر

 

، مطمئن بودم که  خوردمیکتک م گهید يذره  هیاگه ... بود  ایترسم شدت گرفت چون پو. در اومد  يصدا

. شکنجه اش هم همراش نبود  لیاون وسا ایشالق ... و اخمو نبود  یعصب شهیکه مثل هم بهیعج یول.  رمیمیم

 : دمینچ نچشو شن يصدا... پام  يخودمو جمع کردم و سرم رو گذاشتم رو..  دمیترسیبازم م یول

 

 . یشیو شوهرتم عاقل باشه ، فردا آزاد م یاگه خوش شانس باش... ندارم  تینترس امروز کار -

 

بکشم  رونیخواستم سرم رو از دستش ب... دوزانو نشست و با دو انگشتش ، سرم رو گرفت باال  يروم ،رو روبه

تکون  دییتا يسرش و به نشونه ... شدم  رهیبهش خ یاز هراحساس یخال يفقط با چشما... توانشو نداشتم  یول

 :داد و گفت 
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 ياالن چشمات مثل دوتا گو یدونیم... تو  يمخصوصا چشما... بهتر از نفرته  یاحساس یب... بهتره  ينجوریا -

 ... يخوشگلتر شد ينجوریا....  یبراقه ؟ البته خال يا شهیش

 

کنم که دوباره طعم مشت و لگداش رو بچشم  شیعصبان خواستمینم... نشون ندادم  یعکس العمل...  دیخند و

... 

 

 کمیانگار فقط اومده بود که مطمئن بشه زنده ام و . که حرف زد و با حرفاش آزارم داد ، رفت  قهیاز چند دق بعد

 ...کنه  یخودشو خال

 

از  یسکوت غذا رو گذاشت جلوم ول يتو شهیمثل هم. رو بهم دادن  ای، انگار دن دیساعت بعد ، با اومدن سع کی

و در  دیکش رونیبه ب ینرفت و سرک یول رونیبره ب دخوایفکر کردم م. جاش بلند شد و به طرف در اتاق رفت 

آهسته  يو به طرفم گرفت و با صدا راوردکاغذ د کهیت هیجورابش  ياز تو.رو بست و به سرعت به طرفم اومد 

 :گفت  يا

 

 سیشوهرتو بنو يشماره  -

 

 :که با خنده گفت  سمیاومدم بنو. خوشحال شدم که حواسم نبود که خودکار ندارم  انقدر

 

 ...صبر کن بهت خودکار بدم  -

 

 ...که قراره کمکم کنه  شدیباورم نم... و منتظر ، نگاهش کردم  دمیخند

 

تند تند ... و داد بهم  دیکش رونیخودکار ب هیو از وسطش ، . و رو کرد  ریرو برداشت و باهاش برنج رو ز قاشق

پاش و جلدش رو  ریخودکار رو ازم گرفت و گذاشت ز....  دیفرشاد رو نوشتم و کاغذ رو دادم به سع يشماره 

که  یپشت لگن ختیجمع کرد و ر نیزم يرو زبعد هم همه اشو ا... شد  شهیخورده ش هیاونقدر که شب... شکوند 

 :حکم توالت رو داشت و بهم گفت 
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شب ها به نگهبان ها  نکهیچون به خاطر ا... قاشقش رو  هی یحت... واست غذا اوردم ، نخورش  یشب ، وقت -

 یواشکیو  گرفتنشی، ازم م يخوریکه تو غذاتو نم یی، وقتا رهینشن و خوابشون نگ نیکه سنگ دنیغذا نم

 ... رشپس اصال نخو زمیبر يزیغذات چ يتو خوامیم... نهینب ایکه آقا پو خوردنشیم

 

 :وم و گفت بشقاب غذارو گذاشت جل دیسع. مثبت تکون دادم  يرو تند تند به نشونه  سرم

 

کن  یتا آخرشب سع...  يراه بر یتا شب بتون یبش تیتقو کمی دیکه با يانقدر ضعف دار... رو بخور  نیا یول -

 ... يراه بر کمی قهیو هرچند دق یبلند ش

 

 :لب گفتم  ریز. دردام رو فراموش کرده بودم  يهمه . بکشم  غیج ادیز یداشتم از خوش دوست

 

 ... یکنیکه کمکم م یمرس -

 

 :زد و گفت  يکرد و لبخند محو نگام

 

 .  برمیو ظرفشو م امیم گهیربع د هی... غذات رو زود بخور ...  يمن ازت ممنونم که روشنم کرد -

 

 کنمیامشب فرار م... هفته ، با ذوق و شوق شروع کردم به خوردن  هی نیا يبار تو نیاول يتکون دادم و برا سر

 . شمیباالخره آزاد م... 

 

*** 

 

 

همه اشون با هم ... و ترس یو خوشحال جانیو ه ینگران... ، شب شد  کردمیکه فکر م يزیزودتر از اونچ یلیخ

 ...وجودم رو فرا گرفته بود و باعث شده بود درد بدنم رو کمتر احساس کنم 
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 يکه دوباره رو گرفتیچند قدم راه برم که انقدر دردم اوج م کردمیم یسع ی، هراز گاه دیسع يگفته  طبق

 ! شدمیولو م نیزم

 

نقشه  هیحتما ...  یول شدیمطمئنا تماسش کنترل م...  رهیبا فرشاد تماس بگ يچطور خوادیم دیسع دونستمینم

 ! وفتهین ریکه موفق بشه و گ کردمیفقط دعا دعا م! داشته که شماره رو ازم گرفته  يا

 

 ! دمیهرچند کلشو کابوس د... که شب حداقل سرحال باشم  دمیبعد از ظهر رو خواب کل

 

لحظه شک  هی...  دمیترس. ظاهر شدن  گهینفر د هیو  دیقفل در اومد و متعاقبش ، سع دنیچرخ يصدا باالخره

 ...راحت شد  المیکه اون مرد زد ، خ ییبا حرفا یول! لوم داده  دیکردم نکنه سع

 

 ! میبهش بد یخوب يآقا گفته امروز غذا...  رونیب ایغذا رو بده بهش و ب عیسر -

 

قاشق هم از  هی یاومد که گفته بود حت ادمی... تکون داد و به طرفم اومد  ياونم سر.  دیرو داد به سع ینیس و

 :کردم لحنم سرد باشه و با انزجار گفتم  یسع... غذا رو نخورم 

 

 ...ببرش ...  خورمینم -

 

 :گفت  يجد ید ، با لحن، به خاطر حضور اون مر دیسع

 

 ! رشیپس بگ...  يغذا رو بخور يهمه  دیآقا گفته با -

 

 !برعکس نداشته باشه  ي جهیبودم که نت دواریفقط ام... سر و صدا راه بندازم  کمیبود که  نیوقت ا االن

 

ه همون آقاتون بدش ب...  نیدست از سرم بردار...  رمیبم ی؟ دوست دارم از گرسنگ یفهمی، نم خورمیگفتم نم -

 ...بخوره خبر مرگش 
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 :بلند شد ) نگهبان بود  ادیکه به احتمال ز(اون مرده  يصدا

 

 ... يخوری؟ به درك که نم ياریدر م يباز یچه خبرته ؟ چرا کول يهو -

 

 :گفت  دیرو به سع بعد

 

 ... اقتیل یاحمق ب يدختره ...  میخودمون بخور ارشیبرش دار ب -

 

 .و از اتاق خارج شد  "دمت گرم  "بهم زد و آروم گفت  یچشمک دیسع.. از اتاق خارج شد  و

 

ام  نهیو س دیکشیم ریبودم ، سرم ت دهیکه کش ییغایبه خاطر ج... زدم و دوباره به خس خس افتادم  يلبخند

کنه  ینقشه اشو عمل دیمنتظر موندم تا سع... ندادم  یتیبازم انقدر خوشحال بودم که بهش اهم یول.  سوختیم

.... 

 

 

 

کردم لباسامو مرتب  یاز جام بلند شدم و سع یبه سخت. باز کرد و وارد شد  یساعت بعد ، درِ اتاق رو به آروم مین

کنم چون اگه  هیتک دیمجبور بودم به سع...  دمیتعفن م يبو کردمیبودم که حس م یو خون فیانقدر کث... کنم 

خراب شده برم  نیاز ا تونستمیهم نم چوقتیو ه مافتاد یراه برم ، مسلما از پا م ییخودم به تنها خواستمیم

 :کمکم کرد و گفت  دیسع!  رونیب

 

برگردن و  سیو رئ ایهرلحظه ممکنه پو ی، ول ختمیر نیگرم هروئ 50غذات  يتو نکهیبا ا...  میعجله کن دیبا -

 . کشننیاونوقت جفتمون رو م
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رفتم  رونیوحشتناك ب کیهفته از اون اتاق تار هی، راه افتادم و باالخره ، بعد از  نستمتویکه م یسرعت نیشتریب با

 یلیخ دینگهبان بود که با یبازم کل ینبود ، ول داشونیکه اون غذا رو خورده بودن ، االن پ يچند نفر نکهیبا ا... 

 ! ننمونیکه نب میبودیمراقب م

 

 یرنگ بود که وقت يدر قهوه ا هیتهش ... بود  کیتار کیکه تار میسالن شد هی، وارد  میاومد رونیاتاق که ب از

 خوردیکه وسطش راه پله م میشد گهید يراهرو هیوارد . سر وصدا بازش کرد  یآروم و ب دی، سع میدیبهش رس

اومد  یم نییصحبت چند نفر از پا يصدا...  نییپا میسر و صدا رفت یآروم و ب...  بردیم نییپا يو ما رو به طبقه 

 ... میخارج شد یتوجه به صداها ، منو برد به پشت خونه و از در پشت یب دیسع یول

 

 ... دیرسینگران به نظر م دیسع یول رفتمیخواب راه م يانگار تو...  رونیکه از اونجا اومدم ب شدینم باورم

 

 : گفت

 

از اون  میپشت بوم هستن متوجهمون شدن ، بتون يکه رو ییکه تا نگهبانا میبدو بایتقر دیراه رو با کهیت نیا -

 . میمنطقه دور بش

 

به فرشاد که ... فکر کنم  يداشتم به آزاد یسع یبرده بود ول لیرو تحل رومیذره راه رفتن ، ن هی نیهم نکهیا با

 ...به خانواده ام ...  دمشیدیهفته م هیبعد از 

 

سه ، از پشت  يباشماره ...  نیرفت که وسط راه نخورم زماونم دستم رو گ... بدوم  تونمیگفتم که م دیسع به

 ابونیکه دو طرف جاده ب میمعلوم نبود چقدر از شهر دور بود...  میدیو به طرف جاده دو میدیپر رونیساختمون ب

 ...آب و علف  یخشک و ب! بود 

 

 :نذاشت و داد زد  دیسع یول سمیوا خواستمیم... رفت  جی، نفسم بند اومد و سرم گ میدیکه دو کمی

 

 ... کمیفقط ... مونده  گهید کمی...  اریطاقت ب کنمیخواهش م -
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و  روین يهمه ...  گشتمیبه عقب بر نم یول ادیپا م ياز پشت سرم صدا کردمیحس م.  کشوندیخودش منو م و

فرشاد و بابا رو ... اوردم ، از دور  یداشتم کم م یوقت گهید...  دمیدو دیسع يپام و پابه پا يتو ختمیتوانم رو ر

... که کنارشون پارك بود رفتن و سوار شدن  ینیو به سمت ماش دنیاونا هم مارو د... گرفتم  يانرژ...  دمید

 :برگشت و گفت ...  کشوندیو من رو به جلو م دیدو یم دیسع...  میمتر باهاون فاصله داشت 100حدودا 

 

 ... گهید يذره  هیفقط ...  میرسیم میدار نیبب...  نیبب -

 

 ...اونجان ... اوناهاشن  -

 

برگشتم عقب . اسلحه بلند شد  کیشل ياز پشت سرمون اومد ، صدا يدور يصدا که از فاصله  نیمتعاقب ا و

 ... کردنیم يراندازیو ت دنیدو یکه به طرفمون م دمیدور د يرو نگاه کردم و چند نفر رو از فاصله 

 

 ... دیمنو جلو انداخت و خودش پشت سرم دو دیسع

 

 ریت يبگم که زود سوار شه که صدا دیبرگشتم به سع. شد  ادهیپ نیاز ماش عیپامون ترمز زد و سر يجلو فرشاد

 ...افتاد  نیزم يرو... و  دیپر دیرنگ سع...دفعه  هیاوج گرفت و  يانداز

 

رو  دیبابا هم سع... محکم فرشاد دورم حلقه شد و بلندم کرد  يکنارش و تا خواستم تکونش بدم ، دستا افتادم

نگاه  يپسر ي دهیفقط به صورت رنگ پر...  گنیم یچ دمیشنینم... بردن  نیبلند کرد و ما رو به طرف ماش

 يتو نکهیرفت و به محض ا لیم تحلیکل انرژ... خورده بود  ریکه جونمو نجات داده بود و خودش ت کردمیم

 ....شدم  هوشیو ب دمینفهم يزیچ گهی، د نشستم نیماش

 

 

**** 
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...  کردیدستم رو چک م يبود ، و سرم تو ستادهیکنارم ا يپرستار.... احساس سوزش دستم ، چشم باز کردم  با

 :صورتش رو پر کرد و گفت  یلبخند پررنگ... کردم که متوجهم شد  يناله ا

 ...شدن  وونهیخانواده ات د...  ي؟ دختر تو که ما رو نصفه عمر کرد يباالخره به هوش اومد -

 :به زحمت لبامو تکون دادم و گفتم .  شدیخشک خشک بود و صدا از هنجره ام خارج نم گلوم

 ...آب  -

 ...همه اشو خوردم  ادیدهنم گرفته شد و من با عطشز يآب جلو وانیل هیبعد ،  هیثان چند

 :زد و گفت  ياونم بهم لبخند... دکتر برگشت  هیرفت و با  رونیو از اتاق ب چک کرد تمویوضع پرستار

 ؟ یچشماتو باز کن یگرفت میباالخره تصم... به به سالم دختر گل  -

 :ندارم ، رو به پرستار گفت  یمشکل دید یوضعمو چک کرد و وقت اونم

 ...تکون بخوره  دیال اصال نبافع... حرف بزنه  ادیز دینبا یول دنشید انیخانواده اش ب نیبذار -

 .رفت  رونیگفت و دکتر دوباره بهم لبخند زد و از اتاق ب ي "چشم  " پرستار

 :گفت  یدستمو گرفت و بالبخند مهربون پرستار

 دی، با مارستانیکه رسوندنت ب یتیوگرنه با اون وضع. برگردوندت  یدوستت داره که دوباره به زندگ یلیخدا خ -

 ...سردخونه  متیبردیچند ساعت بعد م

 ...  دنمید ارهیتا خانواده امو ب رونیترسناکش خنده ام گرفت و اونم رفت ب یشوخ از

بغلشون  يخودمو تو تونستمیاگه م... راه گلومو بست  یهاشون ، بغض وحشتناک افهیق دنیبا د...  شدینم باورم

 ...تکون بدم  ادیسرم رو ز تونستمینم یحت یول کردمیپرت م

شده بود و صورت مامان  دیسف دیبابا سف ي قهیکنار شق يموها.... شده بودن  رتریسال پ 10بابا به اندازه  مامان

که  خوردیرو نم زایچ یلیپوست صورتش حساس بود و خ ياونم مامان من که اونقدر رو... و چروك  نیپر چ

آرشام ... بود  دهیپر يهم رنگش بدجور ایالغر شده بود و ارش یمهشاد حساب! مبادا به پوستش لطمه وارد بشه 

 .آشفته بود  یحساب تشیالغر شده بود و وضع یلیهم خ

دکتر،  دیاومدن ، به خاطر تاک یهرکدوم که به طرفم م. نبود  هیجون هم ظاهرشون بهتر از بق نهیو تهم پدرجون

عقب  رفتنیم عیو بعد هم سر دنیبوسیامو م یلیو صورت زخم و ز کردنیبغلم م...  کردنیباهام صحبت نم ادیز

 ...نباشم  ختنشونیتا من شاهد اشک ر
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شده بود رو به  غیهفته ازم در هیرو که  یچون آرامش. بغلش موندم ، بابا بود  ياز همه تو شتریکه ب یکس تنها

 يو ازم جدا شد و من برا اوردیبابا خودش طاقت ن یول... اومد که ازش جدا بشم  یاوردم و دلم نم یدست م

 ...پدرم بودم  ختنیبار شاهد اشک ر نیاول

انگار از نگام ، حرف دلم رو خوند که اومد ... شدم  رهیبه آرشام خ.  دمیچشم چرخوندم ، فرشاد رو ند یهرچ

 :کنارم و گفت 

ناقابل هم نوش  ي هیچندتا بخ هیو  واریتو د دی، سرش و کوب دیوضع د نیتو رو با ا یوقت...  سادهیپشت در وا -

  !داخل  ادیب شهیاالنم روش نم... ن کرد جا

  

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

 

 :و ادامه داد  دیکش یآه

 میشد ریهفته پ هی نیتو ا...  دونستیچون خودشو مقصر م... از همه بدتر فرشاد ... انوشه  میهمه داغون شد -

 ... یگشتیاگه برنم... 

چند ... رفت  رونیاتاق بو از  دیچشمام رو بوس يرو... خودم و خودش رو پاك کرد  يقطع کرد و اشکا حرفشو

 .بعد هم با فرشاد اومد داخل  قهیدق

با مرده  يادیبدتر بود و فرق ز هیفرشاد وضعش از بق.  گفتیآرشام راست م. شد  شیظاهرش دلم ر دنید از

 !! گور نداشت  يتو يها

 ياومد باال... بود  یاونم چشماش بارون... شد  ياومد که چقدر دلم براش تنگ شده و اشکام جار ادمی دنشید با

دستمو ! نکنه  هیمن گر يجلو اینداشت اشکاش رو کنترل کنه و  یسع هیبود که مثل بق بیبرام عج... سرم 

 :گفت  یلرزون يصدا باو  دیبعد هم رد اشکام رو بوس...  دیبوس مویشونیگرفت و خم شد و پ

به حالم اومد ؟ تموم  یچ یدونیم... نکن عمرم  هیگر... جات امنه  گهید... نکن  هیگر... دلم  زینکن عز هیگر -

 ..نکن خانومم  هیگر... شد اون روزا 

و ... که به خاطر وجود فرشاد داشتم  یآرامش... رو حس کردم  شدیم قیکه به وجودم تزر یمن دوباره ، آرامش و

 ....احساس بودم  نیمن چقدر محتاج ا
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 ستمیب فصل

 

 

 

 هیتو ... ترسوندیمنو م يلبش بدجور يزهر خند رو.  رفتمیقدم عقب م کی،  شدیم کیبهم نزد ایکه پو یهرقدم

... چشمام نگاه کرد  يو تو ستادیروبه روم ا... شدم بهش  رهیبا ترس خ...  واریبه د دمیرس... دستش شالق بود 

 :لب گفت  ریز

 

 ... یبا ترس و نفرت بهم نگاه کن دینبا -

 

 : دمیکش غیج... بدنم فرود آورد  يشالقشو رو و

 

 ترو خدا نزن ... نزن  -

 

 ... دیخندیم زیو جنون آم زدیاون محکم تر م و

 

 ...پاشو ... پاشو ... انوشه ... انوشه  -

 

خواب خورده  يرو که تو یهنوز درد ضربات شالق...  زدمیعرق بود و نفس نفس م سیبدنم خ.  دمیخواب پر از

معطل نکردم و ..  کردیبهم نگاه م یکه با نگران دمیچشم چرخوندم و فرشاد رو کنارم د...  کردمیبودم رو حس م

و  کردیاونم در سکوت کمرم رو نوازش م... کردن  هیبغلش و بلند بلند شروع کردم به گر يخودمو پرت کردم تو

 : گفتیم یو هرازگاه دیبوسیموهامو م يرو

 

 ...بهت برسونه  یبیآس چیه تونهینم هگیاون د...  نجامیمن ا.  زمینترس عز -
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 ارهیآب ب وانیل هیاز قرصامو با  یکی، بلند شد و رفت تا  شمیآروم نم دید یوقت...  کردمیم هیو گر دمیلرزیمن م و

 ... تا بخورم 

 

روحم به شدت  یبهتر شده بود ، ول یلیام خ یحال جسم نکهیو من با ا گذشتیم یهفته از اون اتفاق لعنت سه

 ...شدمیبود و روز به روز افسرده تر م ضیمر

 

چند قلوپ آب خوردم تا قرصه بره . کرد  کیرو به لبم نزد وانیدهنم گذاشت و ل يبرگشت و قرص رو تو فرشاد

و دستم رو گرفت و  دیبوس مویشونیپ. کمکم کرد تا دوباره دراز بکشم .  دمیو بعدش سرم رو عقب کش نییپا

 :گفت 

 

 ... رسهیدستش بهت نم چوقتیه گهید یمطمئن باش اون لعنت.. .حاال راحت بخواب  -

 

وارد عمل  سی، پل میما از اون منطقه دور شد یفرشاد بهم گفته بود که وقت.  دونستمیخودمم م...  گفتیم راست

 !! ایو پو سیبه جز رئ. کرده  ریشده و اون ساختمون رو محاصره کرده و همه رو دستگ

 

، همون شب کشته شد  سیبا پل يریدرگ يتو ایپو یاز مرز هم خارج بشه ول ینه و حتتونسته بود فرار ک سیرئ

... 

 

خورده بودم رو  ایرو که از پو ییبود که بازم خواب کتک ها ختهیروحم اونقدر به هم ر یول دونستمیرو م نایا

که خورده  يریبود که به خاطر ت دی، خبر مرگ سع ختیبه هم ر نطوریکه حالمو ا يا یاصل لیو دل...  دمیدیم

 ينبود ، االن تو مایرفتم و اگه ن یوونگید ز، تا مر دمیخبر رو که شن نیا.  اوردیدووم ن مارستانیبود ، تا ب

کنه که من  يبود و تونست کار یواقعا روانشناس خوب... بهم کمک کرد  یلیخ ماین... بودم  يبستر شگاهیآسا

هنوز نتونسته بود  یول. رو گرفته بود رو رها کنم  بانمیگر دیخاطر کشته شدن سعرو که به  یبتونم عذاب وجدان

 ...برام انجام بده  ي، کار نمیبیم که ییبه خاطر خوابا
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 کهیت هیپام به . با شالقش دنبالم بود  ایو پو دمیدویم یخاک ریمس هی يبار داشتم تو نیا. خوابم برد  باالخره

بهش زد  ياز پشت سرش ضربه ا دیدفعه سع کیشد که  کیبهم نزد ایپو... شدم  نیکرد و پخش زم ریسنگ گ

که خواستم دستش  نیهم یاومد به طرفم و دستش رو به طرفم دراز کرد ول دیسع... افتاد  نیزم يکه اونم رو

 دنیبا د... من سقوط کرد  يروح شد و رو یب دیسع يچشما...  دیچیفضا پ يگلوله تو کیشل ي، صدا رمیرو بگ

نگران  يو باز هم با چشما دمیاز خواب پر... زدن و  غیکم ، شروع کردم به ج يبازش از اون فاصله  يچشما

 ....فرشاد مواجه شدم 

 

 

*** 

 

... و به طرف مبل رفت و خودش رو پرت کرد روش  دیصورتم رو بوس.. وارد خونه شد  ادیز يبا سر و صدا سارا

 :تم با خنده گف

 

 ؟ یکنیخودتو روش پرت م ينجوریچه خبره ؟ مگه مبل باباته که ا -

 

 :ابروش رو باال انداخت و گفت  يتا کیرو از سرش در اورد و  شالش

 

 !!! سوزهیکه دلم نم نهیواسه هم ستیمال خودمون ن... روش  دمیپرینم ينجوریاگه مبل بابام بود که ا -

 

 دنیسارا با د. اومد  رونیشربت دستش بود ، از آشپزخونه ب ینیس کهیمامان درحال. و کنارش نشستم  دمیخند

 :مامان بلند شد و سالم کرد و گفت 

 

 !!و برم  نمیلوس رو بب یالغرمردن يدختره  نیا قهی؟ اومدم دو دق نیدیچرا زحمت کش -

 

 :تو سرش و گفتم  زدم
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 ...پاشو برو ... ات تموم شد  قهیدو دق -

 

 :تاسف تکون داد و گفت  يبرداشت و سرشو به نشونه  ینیس يشربت رو از تو وانیل سارا

 

؟ از خشم و غضب خدا  ادیاندازن ؟؟ آخه خدا رو خوش م یم رونیمهمون رو از خونه ب...  هیزیخجالتم خوب چ -

 !!! خساست و رها کن... کن  ایخورده ح هی؟ واال  یترسینم

 

رفت و در رو زد و  فونیمامان به طرف آ. زنگ بلند شد  يکه صدا "اون دهنتو  ریگل بگ "بهش بگم  اومدم

 :برگشت طرفمون و گفت 

 

 .اومدن  مایانوشه مامان ، فرشاد جان و آقا ن -

 

 : دیپرس دیبا ترد سارا

 

 ؟ مایکدوم آقا ن -

 

 ! يداد یسوت یلهمون روانشناسه که تو جلوش ک... دوست فرشاد  -

 

 :گفت  دهیو با رنگ پر دیاز جاش پر سارا

 

 ! دمیپوشیلباس مناسب تر م هیکه من  یاون ؟؟ چرا زودتر نگفت -

 

 :برگشتم طرفش و گفتم . حرف سارا ، چشمام گرد شد  نیکه با ا کردمیشالم رو سرم م داشتم

 

 ؟؟ دمیبله ؟ بله ؟؟ نفهم -

 

 که بار دومت باشه ؟ يدیفهمیم یتو ک -
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سارا هم از خدا خواسته به . رو شروع کنم چون زنگ خونه به صدا دراومد  مییوقت نشد بازجو یطرفش ول رفتم

 . بلند شد  شیاحوالپرس يصدا. طرف در رفت و در رو باز کرد 

 

 : دیپرس یا مهربونباهام دست داد و ب. به طرفم اومد  دنمیفرشاد با د. ام گرفت و به سمت در رفتم  خنده

 

 حالت بهتره ؟ -

 

 !بد خوابت کردم  شبید دیببخش...  یآره مرس -

 

 :کرد و گفت  یاخم

 

 !ام بود خانوم  فهیوظ. حرفا رو ها  نینشنوم ا گهید -

 

بود و داشت با  دهیبعد هم به طرف مامان که مانتوش رو پوش... کردم  یهم احوالپرس مایزدم و با ن يلبخند

 :رفتم و گفتم  کردیم یوسفرشاد رو ب

 

 . يدیزحمت کش یلیخ یمرس یمامان -

 

 :و گفت  دیو بوس صورتم

 

 باشه ؟... ، حتما بهم زنگ بزن تا خودمو برسونم  یداشت ياگه کار.  زمیام بود عز فهیوظ -

 

 !راحت  التیخ... چشم قربونت برم  -
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 کمی نکهیو بعد از ا ختیشربت ر مایفرشاد واسه خودش و ن...  مینشست ییرایپذ يتو یمامان رفت ، همگ یوقت

 شبیگفت که من بازم د مایمن کشوند و به ن ي، کم کم فرشاد بحث رو به کابوسا میچرت و پرت زد يحرفا

 !!اونم دو بار ...  دمیکابوس د

 

 :فکر فرو رفت که سارا به حرف اومد و گفت  ماین

 

 ي، تو یآلوده اش دور باش ياز تهران و هوا ياگه چند روز دیشا... مسافرت  نیمدت بر هیبه نظر من بهتره  -

 .بذاره  یخوب ریات تاث هیروح

 

 :چشماش برق زد و رو به سارا گفت  ماین

 

 ....اومد  رونیحرف درست از زبون شما ب هیباالخره  -

 

 :توجه به اون ادامه داد  یب ماین. سارا از تعجب گرد بشه  يباعث شد چشما و

 

 يهفته  هیمخصوصا که . مسافرت چند روزه است  هیات رو عوض کنه ،  هیروح تونهیکه م يزیاالن تنها چ -

گرفته و نگران  یترم ، فرشاد واست مرخص نیتو که ا.  نیو خوش باش نیروز بگرد 16، 15و  نیبر.  دهیع گهید

 ! یستیدرسات ن

 

 :هم با لبخند گفت  فرشاد

 

 یمسافرت زندگ نیاول شهی، م نیوقته مسافرت نرفتم و مخصوصا که ا یلیمنم خ.  هیبه نظر من هم که عال -

 .ماه عسلمون  یبه عبارت ای... مشترکمون 

 

 :به صورتش زدم و گفتم  يلبخند

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٦٠ 

 !ندارم  یمنم حرف... دور شم  نجایمدت از ا هیمنم از خدامه ... باشه  -

 

*** 

 

 

 

 :و گفتم  دمیمهشاد رو بوس اشک آلود صورت

 

 ! یکنیم هیگر ينجوریکه ا رمیبرم بم خوامیمن که نم وونهید -

 

 :هق هق گفت  با

 

 ! کشمتی، خودم م ادیبال سرت ب گهیبار د هیاگه ... ببند فکتو  -

 

 :و گفتم  دمیخند

 

 ...مواظب خودم هستم  يچشم خواهر -

 

 :اومد کنار مهشاد و ازم جداش کرد وگفت  ایارش

 

 !نکن واسه پوستت ضرر داره هــا  هیانقدر گر زمیعز -

 

 :زد و گفت  ایارش يبه بازو یبا حرص مشت مهشاد

 

 کردنه ؟ یاالن وقت شوخ -

 

 :بهم زد و گفت  یلبخند مهربون ایارش.  دنیبه خند میشروع کن ایباعث شد من و ارش که
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 ...بهتون خوش بگذره  یحساب کنمیدعا م... ظب خودت باش انوشه جان موا -

 

 .ها  یباش میمواظب آبج... جان  ایارش یمرس -

 

 :به مهشاد انداخت و گفت  یپر احساس نگاه

 

 ...مطمئن باش مثل جفت چشمام مراقبشم  -

 

 :و گفت  دیدماغمو کش. زدم و به طرف آرشام رفتم و محکم بغلش کردم  يلبخند

 

 ...ها  یمواظب خودت باشـــ کهیچکو یآبج -

 

 :بغض گفتم  با

 

 ... نیمدت برم که از دستم راحت بش هی دیبا... مخصوصا تو رو . کردم  تتونیاذ یلیمدت خ نیا -

 

 :تکون داد و گفت  دیتهد يانگشتشو به نشونه ... به چشمام نگاه کرد . منو از خودش جدا کرد  آرشام

 

 ... ایب رونیاز دهنت ب یحرف نیهمچ گهیبار د هی هیفقط کاف -

 

 :گفت  عیاومده باشه ، سر ادشی يزی، انگار که چ بعد

 

و اونوقته که  يتنها داداشت حضور ندار یمراسم عروس يوگرنه تو. ها  نینره واسه دهم برگرد ادتی یراست -

 !با تو  دونمیمن م

 

 :کردم و گفتم  بغلش
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 .نباش داداش بزرگه  نگران...  امیم یول رسونمیشده جنازمو م -

 

بود ، خنده ام  ستادهیازش ا یکم يکه با فاصله  ماین دنیبا د. ، چشمم به سارا افتاد و به طرفش رفتم  بعد

بار کل  نیاول يبود که برا بیعج یمنفجر بشه ول یکیجرقه بزنه و اون  شونیکیهرلحظه منتظر بودم . گرفت 

 . و تازه ، رنگ نگاهاشون هم عوض شده بود  کردنیکل نم

 

 :گوشش آروم گفتم  ریکه بغلم کرد ، ز سارا

 

 . گمیم کیبهت تبر.  یخل و چل رو تور کن هی یباالخره تو هم تونست -

 

خنده ام گرفت و سرم رو به . انداخت  مایبه ن ینگاه یچشم رینگفت و ز يزیبهم رفت و چ يچشم غره ا سارا

 !!تکون دادم تاسف  ينشونه 

 

فرشاد شدم و  نیتونستم از مامان دل بکنم ، سوار ماش یو وقت میکرد یمهسا و پدر و مادرش هم خدافظ از

 ...اومد و به طرف شمال به راه افتاد  رونیفرشاد هم بوق زنان از باغ ب

 

هوس بارون کرده  يربود و من بدجو یاونجا االن عال يآب و هوا... ازش خواسته بودم که منو ببره شما  خودم

... فرشاد هم به خواسته ام احترام گذاشت ... بگذرونم  ایماه عسلمو با فرشاد ، کنار در خواستیدلم م... بودم 

 ... میدیورزیهردومون بدون ترس به هم عشق م گهیحاال د

 

هم که فرشاد گذاشته بود ، خواب  یآهنگ مالم... کل راه رو بخوابم  خواستیخسته بودم که دلم م انقدر

 نیواسه هم...  رهیچون ممکن بود فرشاد هم خوابش بگ. بخوابم  خواستمینم یول کردیم شتریرو ب میآلودگ

دادم دست فرشاد ، که زد  شویکیو  ختمیر يچا وانیدو تا ل يو تو دمیکش رونیپام ب ریرو از ز يفالسک چا

 " میفتیبعد راه ب و میرو بخور مونییاول چا "کنار و گفت 
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 :و گفتم  دمیخند

 

 يریرو بگ وانیل هیدست  هیو با  یکن یدستت رانندگ هیبا  یتونینم یعنی.  میاز تهران دور نشد یهنوز که حت -

 ؟

 

 :بهم کرد و گفت  يو اشاره ا دیخند

 

 ...!چشم ترس شدم  گهیتصادف کردم ، د یدختر سرتقِ لجبازِ ناش هیبا  یاز وقت یول تونستمیم یزمان هی -

 

 :گرد کردم و با حرص گفتم  چشامو

 

 من که نبودم ؟؟ هان ؟؟ یکه گفت یینایا -

 

 :در اورد و گفت  دنیترس يو ادا دیخند بلند

 

 ؟؟ میگوش بد شهیکه پخش م یقشنگ نیبه آهنگ به ا ستیبهتر ن...  زهیچ -

 

. تموم کرد ، به راه افتاد  یخورد و وقت وشییکه خنده اش گرفت و در سکوت چا "بچه پررو  "لب گفتم  ریز

 یحرف چیدادم بدون ه حیانقدر قشنگ بود که ترج... کرد  شتریکه پخش شد ، فرشاد صداشو ب يآهنگ بعد

 ...بهش گوش بدم 

 

 نباشه خوامیم ایتو دن ینباش -

 

 شه ایروزگار روزگارش س نیا

 

 جز خودت فدا شه یواسه ک دلم
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 خوام نباشه یم ایتو دن ینباش

 

 من يتو آبرو عشق

 

 من يآرزو داشتنت

 

 بغض هیقشنگ تو  اسم

 

 من يتو گلو شهیهم

 

 رو ندارم یتو کس چز

 

 شونش بذارم يرو سر

 

 نینازن یدونیم خودت

 

 من چقد دوست دارم که

 

لب با  ری، ز کردیم یدنده گذاشت و همونجور که رانندگ يدست خودش ، رو ریدستم رو گرفت و ز فرشاد

 ... کردیم یخواننده همخون

 

 نباشه خوامیم ایتو دن ینباش -

 

 شه ایروزگار روزگارش س نیا

 

 جز خودت فدا شه یواسه ک دلم

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

 نباشه خوامیم ایتو دن ینباش

 

بار بود که به  نیاول...  شدیخواننده توش گم م يصداش انقدر قشنگ بود که صدا ی، ول خوندیآروم م نکهیا با

 ادی یول. بهش بگم واسم بخونه  خواستیدلم م یلیخ... ذره هم خش نداشت  هی یحت...  کردمیصداش دقت م

فرشاد  یول. ساکت شدم  نیهم اسهو.  خونهیحرفش افتادم که گفته بود ، فقط واسه همسر مورد عالقه اش م

کاش  يا یول... انگار اون آهنگ ، حرف دلش بود ، چون دوباره برگردوند عقب و اون آهنگ دوباره پخش شد 

 ...تا من به عشقش نسبت به خودم مطمئن بشم  خوندیخودش برام م

 

بار ، کنار فرشاد نشسته بودم و  نیا نکهیبه خاطر ا دیشا...  دیرسیقشنگ تر به نظر م شهیچالوس از هم جاده

 . کردمینگاه م رونیدستاش بود ، به ب يدستم تو کهیدرحال

 

جون و پدرجون به عنوان  نهیکه تهم ییالیو فرشاد به طرف و يسار يکایبه نزد میدیاز چند ساعت رس بعد

 ...بهمون داده بودن ، روند  یشب عروس هیهد

 

چندتا خرت و پرت هم  هیراه  يتو... هم قرار داشت  ایسر راست بود و از شانس من ، کنار در یلیخ آدرسش

 ! هیخال خچالشیداره و فقط  یهمه چ الیو میدونستیم...  میدیخر خچالیواسه 

 

 یهم م يانقدر خسته بودم که چشمام داشتن رو یول ایدوست داشتم برم کنار در یلی، خ میدیکه رس الیو به

 ....شدم و گذاشتمش واسه فردا  الشیخیب. افتادن 

 

به زور چشمام رو باز نگه  گهیکنه و منم که د يجا ساز خچالی يها رو تو دیفرشاد رفت تا خر.  میشد الیو وارد

خوابم  عیسر یلیتختش پهن کردم و خ ي، خودمو رو دمیکه رس یاتاق نیباال و به اول يداشته بودم ، رفتم طبقه 

 .برد 

 

 

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٦٦ 

 

از ... و بلند شدم و سرجام نشستم  دمیشد و از خواب پر یرعد و برق ، با هم قاط يخودم و صدا غیج يصدا

و خواب آلودش  دهیدر اتاق با شدت باز شد و متعاقبش ، فرشاد با ظاهر ژول...  دمیترسبدنم خودم هم  ادیلرزش ز

 :وارد اتاق شد و نگران گفت 

 

 ...انوشه  -

 

 میداشت دلدار یسع.  هیگر ریبغلش انداختم و زدم ز يو خودمو تو نییپا دمیاز تخت پر...  اوردمیطاقت ن گهید

 :با هق هق گفتم .  شدمیآروم نم يجور چیبودم که ه دهیمن انقدر ترس یبده ول

 

 ترسمیم... فرشاد ... نشم ... خوب  چوقتیه ترسمیم...  ترسمیم...  نمیبیاونو م... او .. همش خواب ... همش  -

 .... شهیم... تموم ... داره ... تحملم ... خسته شدم  گهید... بشم  وونهید

 

 :که فرشاد منو محکم تر به خودش فشار داد و گفت  دمیکش غیو ج دمیترس... رعد و برق دوباره بلند شد  يصدا

 

 نی؟ مطمئن باش ا یش یخوب نم چوقتیگفته تو ه یک... آروم باش ...  ستین يزیچ... نترس خانومم  -

 ؟ يبه من که اعتماد دار...  دمیبهت قول م.  هیکابوس ها موقت

 

 :گفت  و دیموهامو بوس يرو. مثبت تکون دادم  يبه نشونه  سرمو

 

 .تا خوابت ببره  نمیشیم نجایمنم هم... حاال برو بخواب  -

 

 :تکون دادم و گفتم  یمنف يبه نشونه  سرمو

 

 ...اون صحنه ها رو ندارم  دنیطاقت د گهید...  نمیدوباره کابوس بب خوامینم... بخوابم  خوامینم -

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 :لبخند نشست رو لبش و گفت ... انداخت  رونیبه ب ینگاه فرشاد

 

 ... ایواسه قدم زدن کنار در دهیو جون م ادی؟ بارونم داره نم نم م ایکنار در میبر يخوایم -

 

حاضر شدم و به خاطر  عیسر. آزاد تنفس کنم  يداشتم هوا اجیواقعا احت... مکث قبول کردم  يلحظه ا بدون

 دنیبا د. فرشاد ، حاضر و آماده منتظرم بود . زدم  رونیم کردم و از اتاق بفرشاد ، پالتوم رو هم تن دیسفارش اک

که با دست چپش گرفته بودش ، از  تارشیدست راستش و گ يبودم ، تو دهیکه خودم واسش خر يا یبارون

رو تنش  یبارون. به طرفش رفتم  یقیخودمو گرفتم و با لبخند عم يجلو یول. بزنم  غیبود ج کینزد یخوشحال

 . میخارج شد الیکرد و دستمو گرفت و از و

 

بود نه  ینه طوفان ایدر...  شدمینم ریبازم س یول دمیکشیم قیبلند و عم يبود که نفس ها زیتم يبه قدر هوا

قدم  يکنار مرد یاونم وقت..  کردیرو بهم منتقل م یساحل واقعا حس خوب يماسه ها يقدم زدن رو... آروم 

 .م وجود دوستش داشتم و عاشقش بودم که با تما زدمیم

 

 :تخته سنگ اشاره کرد و گفت  هیبه  فرشاد

 

 . مینیاون بش يبهتره رو -

 

خودشم کنارم نشست و . تخته سنگ نشستم  يمثبت تکون دادم و به کمک فرشاد ، رو يو به نشونه  سرم

نگ عوض کرده و اونم دوباره بازم چشمام ر دونستمیم. شد  رهیپاش گذاشت و به چشمام خ يرو رو تارشیگ

هم ازم چشم  هلحظ هی یحت کهیدستش و درحال يرو گرفت تو تاریگ یحرف چیبدون ه... محسورشون شده 

بهتره بگم روحمو نوازش  ایقشنگ و بمش ، گوشمو  ي، شروع کرد به زدن و چند لحظه بعد ، صدا داشتیبرنم

 ...داد 

 

 با من قدم بزن ایب شهیبارون داره هدر م -

 واسه تو و قدم زدن زنهیداره پر م دلم
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 باز شهیدلم برات تنگ م هیهوا بارون یوقت

 باز شهیهوا چشات چه خوش رنگ م نیتو ا یدونینم

 

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 زدن تو بارون قدم

 داره یتو چه حال با

 هواتو داره دلم

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 ن تو بارونزد قدم

 داره یچه حال باتو

 هواتو داره دلم

 

 ...برد  ی، آدم رو به اوج م شیمحشرش و آهنگ عال يصدا...  خوندیداشت واسه من م قایخدا دق يوا

 

 خودت کنارم و صدات همش تو گوشمه یستین -

 رو دوشمه يداد هیکه هد یقشنگ هیبارون

 زنهیحواسش به توئه اونم دلش پر م بارون

 زنهیتون در م شهیمن با قطره هاش رو ش يبجا

 

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 زدن تو بارون قدم

 داره یتو چه حال با

 هواتو داره دلم

 هواتو داره بارون
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 هواتو داره دلم

 هواتو داره بارون

 

که تونستم  يکار تنها. نشون بدم  یاصال واکنش تونستمیقشنگ و با احساس خوند که زبونم بند اومد و نم انقدر

اونم نگاه عاشقانه اشو بهم دوخت و ... و بهش نگاه کنم  زمیچشمام بر يعشقم رو تو يبود که همه  نیبکنم ا

 :گوشم گفت  ریز

 

  ادیز یلیخ... دوستت دارم انوشه  -

 

 :آغوشش گم شدم و گفتم  يتو

 

 ...منم دوستت دارم  -

 

 

 کمیو  ستیب فصل

 

هم بود که  گهید يالیو هیما  يالیکنار و.  میرو انجام داده بود دامونیخر يما همه  و دیروز مونده بود به ع دو

 میشد یمیزود صم یلیبا هم آشنا و خ لیکرده بودن و همون اوا هیزوج واسه ماه عسلشون اونجا رو کرا هیاتفاقا 

 . میلحظه رو با هم بگذرون اونما و  يالیو انیسال رو هم ب لیقرار شد موقع تحو یحت. 

 ...بود و اسم شوهرش محمد  ایدختره ناد اسم

تا روز . باشه  یعال یهمه چ خواستمیمشترکم بود و م یزندگ دیع نیاول. کردم  نیرو تزئ الیکمک فرشاد ، و به

 نی، سفره هفت س قهیشدم و با سل داریصبح زود ب... سال ساعت نه صبح بود  لیتحو. آماده شد  ی، همه چ دیع

 داریفرشاد ب.  رونیو دوش گرفتم و اومدم ب حمومتو  دمیپر يجلد... بود  8کارم که تموم شد ، ساعت .  دمیرو چ

با . سروصدا ، رفتم پشت سرش و دستم رو گذاشتم رو چشماش  یآروم و ب.  کردیدم م ییشده بود و داشت چا

 :خنده گفت 

 . ستیآدم ن يدستا نای، ا نمیبیم کنمیفکر م یهرچ... امـم  -
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 :دستاش بلندم کرد و گفت  يبکشم که برگشت و رو غیچشمش برداشتم و اومدم از حرص ج ياز رو دستامو

 ...عشق منه  يدستا... فرشته است  يدستا نایا -

 :، گفتم  دمیخندیم کهیزدم و درحال غیج. شروع کرد به قلقلک دادنم  و

 ... نیبذارم زمـــ.. .  ادیاالن نفسم بند م. نکن تروخدا ... نکن فرشاد  -

آخ و اوخ کردنش بلند  يصدا. گرفتم و پا گذاشتم به فرار  شگونشیداد و ولم کرد ، با تمام توانم ن تیرضا یوقت

 :شد و افتاد دنبالم و گفت 

 ... یتا ادب بش دمیدعا کن دستم بهت نرسه وگرنه انقدر قلقلکت م -

بهم و از  دیوسط راه رس...  دمیر کردم و به طرف پله ها دواوردم و از دستش فرا رونیرو تا ته از حلقم ب زبونم

 :پشت محکم بغلم کرد و گفت 

 !؟ یفسقل یکن کاریچ يخوایحاال م -

 :مظلوم کردم و گفتم  چشمامو

 !گنـــاه دارم ...  یکن تمیاذ ادیتو دلت نم دونمیمن که م یییفرشاد -

هوا صورتم و  یو ب "طلبت  یکی "بهم زد و گفت  یچشمک. بلند شد  فونیآ يبگه ، صدا يزیخواست چ تا

 .منم از خدا خواسته رفتم باال تا حاضر بشم . و به طرف در رفت  دیبوس

 

*** 

 

 ...و النهار  لیمدبر ال ایمقلب القلوب واالبصار ،  ای -

مون نشسته و محمد روبه رو ایو ناد میمن کنار فرشاد ، پشت سفره نشسته بود.  خوندیداشت دعا م ونیتلوز

رو  یدلم داشتم واسه خودم و فرشاد و هرک يتو. داشت  یقشنگ يصدا...  خوندیبودن و محمد واسمون قرآن م

 : دملب دعا کر ریز... آخر سال بود  يها قهیدق.  کردمی، دعا م شناختمیکه م

ممنونم ازت که فرشاد رو ...  کنمیرو مزه م یخوشبخت یتازه چند روزه که دارم طعم واقع.. کمکم کن  ایخدا -

باشم  یبراش باشم و بتونم مرهم یکمکم کن همسر خوب... تا لذت عشق رو تجربه کنم  یو گذاشت يبهم داد

 ...واسه زخماش 
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توپ ، خبر نو  کیشل يبعد ، صدا هیاومد و چند ثان ونیاز تلوز کیت کیت يکه صدا کردمیداشتم دعا م نجوریهم

 . ورد شدن سال رو به ارمغان ا

 ایو با ناد میگفتم و بعد هم بلند شد کیرو بهش تبر دیو ع دمیذوق و شوق ، اول از همه فرشاد رو بوس با

 يدیفرشاد به عنوان ع. اکتفا کردم  یکیگفتم و به محمد هم به گفتن تبر کیرو بهش تبر دیکردم و ع یروبوس

بودم ، بهش دادم  دهیخر ایناد يا کمک و نظرارو که ب یبهم داد و منم اودکلن دیسف يست خوشگل از طال هی، 

 . از بوش خوشش اومد  یکه کل

 تارشویاصرار کردم ، فرشاد گ یهرچ.  ایکنار در میو رفت می، بساط صبحونه رو برداشت ینیریاز خوردن ش بعد

 يپاشم بندر خواستیحرفاش دلم م نیبا ا... فقط واسه من بزنه و بخونه  خوادیدلش م گفتیم... برنداشت 

و خل و  وونهیو فکر نکنن که من د رهو محمد ، آبروم ن ایناد يخودمو گرفتم که جلو يبه زور جلو یبرقصم ول

 !!چلم 

ساکت  ایبود ، ناد طونیهرچقدر محمد ش.  میفرشاد و محمد خورد يایو با شوخ یمیصم يجو يرو تو صبحونه

، از چشماشون  کردنینگاه م گهیبه همد یوقت ینداشتن ول گهیبه همد یشباهت یاصال از نظر اخالق! و مظلوم 

 !هستن  هم ییبودم که دختر عمه پسر دا دهیفهم ایناد ياز حرفا.  کردیعشق فوران م

به همه زنگ زدم و  ریمس يتو.  میبگرد کمیتا  میصبحونه امون تموم شد ، به طرف شهر راه افتاد نکهیاز ا بعد

همزمان با  تونستیو نم کردیم یچون فرشاد داشت رانندگ. گفتم  کیرو تبر دیاز طرف خودم و فرشاد ، ع

 ...هم صحبت کنه  لیموبا

 .... شهیاز ذهنم پاك نم چوقتیخوش گذشت که ه يروز به حد اون

ساده  يغذا هی عیبود ،سر رشدهیچون د.  میشد الیو وارد و میکرد یو محمد خداحافظ ای، از ناد میبرگشت یوقت

رو هم اورد و  تارشیفرشاد گ نباریا...  ایکنار در میو بعد از خوردن ناهار ، به اصرار من ، دوباره رفتدرست کردم 

بم و قشنگش غرق  يصدا يو بازهم من تو داشترو خوند و بازم چشم از چشمم برن "بارون  "بازم آهنگ 

 شدیتر م قیقلبم عم ياش تو شهیکه روز به روز ر يحد و حصر یو بازهم من بودم و فرشاد و عشق ب... شدم 

... 

**** 
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 دیآرشام بود و ما با یدهم عروس... گذشت  دیروز اول ع 8،  کردمیکه فکرش رو م يزیزودتر از اونچ یلیخ

دوست نداشتم . از کم بودنش دلم گرفت  یعمرم بود ، ول يروزا نیچند روز ، بهتر نیهم نکهیبا ا.  میگشتیبرم

 میایماه م کیالبته فرشاد بهم قول داد که تابستون ... نبود  يچاره ا یدور بشم ول ایاز اونجا ، و مخصوصا از در

 . میگذرونیتا خوش م 2مسافرت و خودمون 

واقعا وقت نشد و  یول زدیدلم واسه حرم امام رضا پر پر م...  میرفتیچند روز ، مشهد هم م نیداشتم تو ا دوست

 . میقرار شد همون تابستون ، مشهد هم بر

که باعث  يزیتنها چ یاز برگشت زود هنگاممون ناراحت بودم ، ول نکهیبا ا...  میراه بازگشت به تهران بود يتو

 ! کردمیم ي، لحظه شمار يلباس داماد يداداشم تو دنید ي، ازدواج آرشام بود و واقعا برا شدیم میخوشحال

اونم از همون . شر کابوس هام خالص شدم از  گهیبود که د نیهم داشت و اونم ا تیمز هیمسافرت  نیا البته

 رشمیداشتم و تاث ازیمسافرت واقعا ن نیبه ا... بود  مایحق با ن. شب اول که فرشاد به عالقه اش اعتراف کرد 

 .بود  ادیز یلیام خ هیروح يتو

 دنیبعدش هم بارون شروع کرد به بار قهیبود و چند دق يهوا ابر. انداختم  رونیبه ب ی، نگاه نیماش يپنجره  از

 :از فکرم خنده ام گرفت و رو به فرشاد گفتم . 

 ؟ رهیگی، بارون م میهروقت ما با هم يدقت کرد -

 :حواله ام کرد و گفت  یچشمک.  دیهم خند فرشاد

 نیو ا يکردکه تو انتخاب  يا هیمهر نیدعات کنن چون با ا دیمردم با...  هیجنابعال ي هیاونم به خاطر مهر -

 یکم آب يو کال مسئله  شهیکشور پرآب م يسدا يهمه  گهیآب و هوا داشته ، تا چند وقت د يکه تو يریتاث

 !! شهیحل م رانیا

 :و فرشاد ادامه داد  دمیخند

 !هم هست  گهیموضوع د هیالبته  -

 :دستش گرفت و گفت  ينگاش کردم که دستم رو تو متعجب

 ! هیو به همون زاللچون عشق ما از جنس بارونه  -

بارون  ياز همون روز اول خواستگار... از جنس بارون  یعشق... به روش زدم و به حرفش فکر کردم  يلبخند

... شد مهرم و چند ماه بعد هم مهرم رو به دل فرشاد انداخت و مهر اون رو هم به دل من ... اومد به کمکم 

 .شد  میبرکت زندگ هیداشت و واقعا هم ما يادیز ریتاث میزندگ يتو
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، فرشاد رو مجبور کردم  یفروش یبستن نیاول دنیبا د. کرد  یهوس بستن يکه دلم بدجور میتهران بود کینزد

که از  یمن و آب يفرشاد که از اداها. ها رو بخورم  يژیق یبستن نیاز ا یکیدلم ضعف رفت که . که نگه داره 

 رهیکه دنبال مادرش راه م يمثل جوجه ا منمشد و  ادهیبود ، پ شده بود ، خنده اش گرفته زونیلب و لوچه ام آو

 . میشد یفروش ی، پشت سرش راه افتادم و وارد بستن

زود تمومش  یلیشروع کردم به خوردن و خ يادیهم سفارش جفتمون رو اوردن و من با لذت ز قهیاز چند دق بعد

 :سومش رو خورده بود ، با خنده گفت  کیفرشاد که تازه . کردم 

 !چه خبره دختر ؟ دنبالت که نکرده بودن  -

 ...ا خوب هوس کرده بودم بدجـور  -

انقدرخنده اش گرفته . مظلوم ، نگاش کردم  افهیق هیزل زدم بهش و با . فرشاد ، چشمام برق زد  یبستن دنید با

اونم .  خوامیخودش رو م یفارش بده که گفتم بستنواسم دوباره س خواستیم. بخورتش  تونستیبود که نم

که مشغول خوردن  یتمام مدت... خوردمش  يشتریاش رو داد دستم و منم با لذت ب ی، بستن یحرف چیبدون ه

 یم رونیو زبونم رو واسش ب کردمیام اشاره م یبه بستن یمنم هر ازگاه.  کردیبودم ، فرشاد با عالقه بهم نگاه م

 ! رهیخنده اش بگ شدیاوردم که باعث م

برم  نیخواستم به طرف ماش.  رونیب میها رو حساب کرد و از مغازه اومد یخوردنم تموم شد ، پول بستن یوقت

 :، باشوق گفتم  ابونی، اونطرف خ یگرکیج دنیکه با د

 ... ـایبدو ب...  خوااااامیم گریفرشـــاد من ج -

و به دو طرفم  امیبه خودم ب نکهیو قبل از ا ابونیوسط خ دمیبهش بدم ، پر یفرصت عکس العمل نکهیقبل از ا و

و بوق  ینیماش يکایالست غیج يبا صدا "مراقب بـــا ش ... انوشـه  "داد فرشاد که گفت  ينگاه کنم ، صدا

خودم گوشم رو پر کرد  غیج يصدا...  مدمبعد ، احساس کردم به پرواز در او هیگوش خراشش بلند شد و چند ثان

 ي، صدا دمیکه شن ییصدا نیآخر. برخورد کرد  نیمتر جلوتر فرود اومدم و سرم محکم با آسفالت زمو چند 

 ... دمینفهم يزیچ گهیشد و د اهیگوش خراش فرشاد و بعد از اون ، چشمام س ادیفر

 

*** 
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،  دیدیم اولش چشمام تار. کردم و چشمام رو باز کردم  يناله ا. دستم ، به هوش اومدم  ياحساس سوزش تو با

پرستار ، لبام  دنیبا د. دراومد و سرم رو به سمت راستم حرکت دادم  يبه حالت عاد دمی، د هیبعد از چند ثان یول

 : دمیحرکت دادم و پرس یرو به سخت

 !من کجام ؟ -

 :زد و گفت  ییکه تازه متوجه شد به هوش اومدم ، لبخند دندون نما پرستار

 بی، آس يکه خورد يبا اون ضربه ا يشانس اورد.  یمارستانیب ي؟ نگران نباش تو زمیعز يبه هوش اومد -

 ! يشوهرتو نگران کرد یهرچند حساب.  يدیند یچندان

و  میافتاد یزودتر راه م دیبا. کنه  قیبهم آرام بخش تزر خواستمینم یرو حس کردم ول یفیسرم ، درد خف يتو

رو عقب  یباز به خاطر من ،عروس خواستمینگفته باشه چون نم يزیچ یافتاق به کس نیفرشاد از ا کردمیدعا م

 :، گفتم  کردیرو کنترل م تمیرو به پرستار که داشت وضع. بندازن 

 

 ؟ شمیپ ادیب دیبه شوهرم بگ شهیم -

وارد اتاق شد و به طرفم اومد  عیچند لحظه بعد ، فرشاد سر. رفت  رونیاز اتاق ب "حتما  "زد و با گفتن  يلبخند

 : دیپرس یدستم رو با دو دستش گرفت و با نگران. بود  دایپ يقرمز يخوش رنگش ، رگه ها يچشا يتو.... 

 ؟ کنهیدرد نم تییدلم ؟ جا زیعز یخوب -

 :و گفتم  دمیبه صورتش پاش يلبخند

 .حالم خوبه ... نگران نباش  زمینه عز -

 :و گفت  دیرو به طرف لبهاش برد و بوس دستم

و  مهیفکر کردم اوضاعت وخ. جات نشکسته ، اولش باور نکردم  چیدکترت گفت ه یوقت... خدا رو شکر  -

با اون تصادف ! جات نشکسته و فقط بدنت کوفته شده  چیواقعا ه دمیبعدش د یول. بدن  يبه من دلدار خوانیم

 !کنم  هخاطر سجد نیخدا رو به ا دیبا.  مونهیم معجزه هینشده مثل  تیچیه نکهی، ا

 .نگفتم  يزینگرانش زدم تا مطمئن بشه حالم خوبه و از سر دردم چ يبه چشما يلبخند

 :و گفت  دیبوس مویشونیپ

.  میرسیم رید نیواسه هم میراه افتاد رترید کمیگفتم  نایبه مامان ا. رو امضا کرده  صتیترخ يدکتر برگه  -

 .نخواستم نگران بشن 
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 .و سرم رو از دستم جدا کنه  ادیتکون دادم و فرشاد رفت دنبال پرستار تا ب يسر

 : دمیاز فرشاد پرس! شب شده  دمی، د رونیب میکه اومد مارستانیب از

 بودم ؟ هوشیمگه من چند ساعت ب -

 ... قهیو شش دق یساعت و س 4 -

 !!گفت هم  قیچه دق...  دمیخند یحرفش حساب از

و  میافت یرو دادم و گفتم که راه م دنمونیبه مامان زنگ زدم و خبر رس عیسر. خونه  میدیساعت بعد رس کی

 ! میو استراحت کن میو امشب خسته ا میایاونجا که مامان نذاشت و گفت که فردا ب میایم

جون  نهیتهم. رو به اون هم دادم  دنمونیجون هم زنگ زدم و خبر رس نهیبا مامان که تموم شد ، به تهم تلفنم

 "بود  یعال "و منم صادقانه جواب دادم  "بهتون خوش گذشت ؟  " دیقربون صدقه رفتن ، ازم پرس یبعد از کل

 .فرشاد که کنارم نشسته بود ، نشست  يلبا يرو یحرفم لبخند پررنگ نیبا ا. 

 یبرخورد کرده بود ، زخم نیکه با زم یسمتسرم ، اون ق. تو حمام  دمیکردم و پر یجون خداحافظ نهیتهم از

و من از االن عزا گرفته  سوختیم یلیخ ینداشت ول هیبه بخ يازینبود و ن قیعم ادیخوشبختانه ز. شده بود 

 !!کنم  کارشیچ گهیبودم که واسه دو روز د

 یول کردمیخودمم احساس ضعف م... نخورده  يزیافتاد فرشاد از صبح تاحاال چ ادمیاومدم ،  رونیحموم که ب از

کردم و صداش زدم تا  مرویخودم دوست نداشتم ، به ناچار واسه فرشاد دو تا تخم مرغ ن نکهینداشتم و با ا لیم

عاشق تخم مرغ با  دونستمیگوجه هم براش حلقه حلقه قاچ زدم و گذاشتم کنار بشقابش چون م. بخوره  ادیب

 .گوجه است 

فاصله فرشاد هم غذاش رو خورد  نیتوو ا.  دمیاتاق و موهامو سشوار کش يمطمئن شدم ، رفتم توفرشاد که  از

 . تشکر کرد  یاتاق و کل يو اومد تو

به  گهیوقت بود که د یلیخ.  دمیاتاق مشترکمون دراز کش يتخت دو نفره  يکه تموم شد ، کنارش رو کارم

شوهر رو  يکلمه  یحاال معن...شده بود به همسرم  لیا تبدو حاال ، اون واقع میکردینم یاسم هم خونه زندگ

 ... کردمیدرك م

 

 

 و دوم ستیب فصل
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 یبزنم ، ول غیاز ته دلم ج خواستمیبود که م ادیانقدر دردش ز. شدم  داریاز خواب ب يدیبا سر درد شد صبح

بهتر  دمید یوقت. کمتر بشه  کمیخودم و گرفتم و با دو دستم ، سرم و محکم فشار دادم تا بلکه دردش  يجلو

 وانیل هیو با  دمیکش رونیقرص ها ، کپسول نوافن رو ب يجعبه  ياز جام بلند شدم و از تو ی، به سخت شهینم

 ...تا دردش کمتر بشه  زیم يآشپزخونه نشستم و سرم و گذاشتم رو زیم یصندل يآب خوردمش و همونجا رو

 رفتیم جیذره گ هیسرم . ، از جام بلند شدم تا صبحونه رو آماده کنم ذره حالم بهتر شد  هیساعت که  میاز ن بعد

 .نبود  ياز اون درد خبر گهید یول

 يدل تو.  میبابا به راه افتاد يو به طرف خونه  میو حاضر شد میشد و تند تند صبحونه خورد داریهم ب فرشاد

 .... يلباس داماد يداداشم تو دنیدلم ضعف رفت واسه د.  شهیکه فردا داداشم داماد م شدیباورم نم... دلم نبود 

خدا . مامان بابا و آرشام اومدن استقبالمون .  میشد ادهیو پ میرو داخل باغ برد نیو ماش میدیزود رس یلیخ

 !نبود که دروغ بگم  يازیو ن پوشوندیم مویشونیپ يروشکر که شالم ، زخم رو

 : دیو پرس دیموهامو بوس... بغل آرشام  تو دمیمامان بابا ، پر دنیاز بوس بعد

 ؟ کهیکوچ یخوش گذشت آبج -

 ...گذاشت  ریام تاث هیروح يواقعا تو...  یلیخ.... آرشام  یلیخ -

. کردم  فیبودم که از اعتراف فرشاد واسش بگم ، تند تند ماجرا رو واسش تعر تابیکنار و چون ب کشوندمش

 !خودم به فرشاد هم گفتم  يازعالقه  یحت

 :گوشم گفت  ریمحکم بغلم کرد و ز آرشام

 ...بشه  شتریعشقتون روز به روز ب کنمیدعا م. خوشگلم  یبرات خوشحالم آبج یلیخ -

 کردمیباهاش ازدواج نم چوقتی، ه يکردیاگه تو مجبورم نم. تو اَم  ونیرو مد میمن خوشبخت.  یداداش یمرس -

 ! شدیم یو معلوم نبود سرنوشتم چ

 :و گفت  دیبوس مویشونیپ

پس منم ... نبود و منم روو به موت بودم  رانی، االن ا يزدیاگه تو باهاش حرف نم. منم مهسا رو از تو دارم  -

 !!به اون در  نیو ا ونمیبه تو مد

 : دمیاز آرشام پرس. داخل  رفتن هیو بق میستادیا رونیوقته ب یلیو تازه متوجه شدم که ما خ دمیخند

 ؟ انیم یک ایمهشاد و ارش -
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مامان به زور . و خسته شدن  دنیزحمت کش یلی، خ میکردیم نیباغ رو تزئ میکه داشت روزیتا د. ظهر  -

 .استراحت کنن  کمیفرستادشون تا 

از من و مهشاد  تیآرشام هم به تبع. فردا ، حاضر و آماده بود  يبرا یهمه چ.. شدم  رهیزدم و به باغ خ يلبخند

که  يوا. نداشت  یمشکل چی، ه هیقض نیمهسا هم با ا...  رهیباغ بگ نیهم يتو شویمراسم عروس خواستی، م

 !زودتر فردا برسه  یهرچ خواستیچقدر دلم م

تا  میرو مجبور کرد ایآرشام و ارش. شد  شتریب امونی، سر و صداها و شلوغ کار ای، با اومدن مهشاد و ارش ظهر

 کی یلبخند حت.  میآخراش از نفس افتاده بود گهیکه د میدیو رقص میچند تا آهنگ شاد بزنن و انقدر خوند

از بچه هاشون رو فرستاده بودن  یکیماه ،  ههر س يبه فاصله  قایدق.  شدیمامان بابا دور نم يلحظه هم از لبا

 ... کردمی، شکر م یخوشبخت نیواقعا خدا رو به خاطر ا! بخت  يخونه 

 

**** 

 

 !بـــله ... پدر و مادرم  يبا اجازه  -

 نکهیبعد از ا. باالخره آرشام بلـه رو از مهسا گرفت . و سوت و دست ، همزمان با هم بلند شد  غیکَل و ج يصدا

، پرواز کرد ، من بودم  کیتبر يبه طرفشون برا که یکس نیحلقه ها رد و بدل شد و عسل دهن هم کردن ، اول

 !کشوندم  یو مهسا م آرشام گاهیو البته دست فرشاد رو هم گرفته بودم و به زور به طرف جا

 :بغل آرشام و گفتم  يو پرت کردم تو خودم

 ، آره ؟ يخانوم رو زد نیریباالخره مخ ش -

 :و گفت  دیو طبق عادتش ، دماغمو کش دیخند بلند

 ؟ یشک داشت یبه استعداد داداشت توو مخ زن مگه -

 :، گفتم  کردیکردم و رو به مهسا که با لبخند نگامون م یتصنع یاخم

دلش  یهرچ. تورش  يتو يراحته که شترش از پل گذشته و تو افتاد الشیخ! پررو رو  ينگاش کن پسره  -

 !! گهیم خوادیم

 :هر سه شون بلند شد و مهشاد از پشت سرم گفت  يخنده  يصدا

 ! گذرهی؟؟ اون خره که از پل م هیشتر چ!!  یاستفاده کن که بلد باش ییانوشه جان لطف کن از ضرب المثال -
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 !!همون شتر براش بهتره !!  ادیکه خـــر به کارش نم کلیقد و ه نیآرشام با ا نی؟ ا هیمن چ ریتقص -

 :و گفتم  دمی، جفتشونو بوس بعد

 ... کنمیم يشمار هیاز حاال دارم واسه عمه شدن ثان..  گمیم کیجدا بهتون تبر یول -

 :رو به من و فرشاد زد و گفت  یچشمک.  دیآرشام خند یشد ول یمهسا ارغوان يها گونه

 ! کنمی، منم به خواسته ات فکر م يکرد ییهروقت تو منو دا -

،  ایآرشام زدم و رو به مهشاد که همراه با ارش يبه بازو یبار نوبت فرشاد بود که بخنده و من مشت محکم نیا

 :، گفتم  دیخندیما م يبه حرفا

 نکهیا يمن آرزو.... هـــا  یزودتر منو خاله کن یهرچ دیبا.  ي؟ تو زودتر از ما عروس شد يخندیم یتو به چ -

 ... !بهم بگه خاله ، به دلم مونده  یکی

 :انداخت و رو به من گفت  ایبه ارش ینگاه مین مهشاد

 .دنبال دردسر باشم  خوامیحاال حاال ها نم! دلتو صابون نزن  خودیب -

جفتشون رو  ي، گونه  ختیریسرهاشک م کی کهیلحظه ، مامان بابا اومدن طرفمون و مامان در حال همون

 :و گفت  دیبوس

 ریهمتون عاقبت به خ کنمیفقط دعا م...  دمیلباس بخت د يو هر سه تون رو تو دمیاالخره به آرزوم رسب -

 . نیبش

 :و گفت  دیبلند شد و مامان رو بغل کرد و دستش رو بوس آرشام

 ؟ هیاشکا واسه چ نیا گهیپس د یاگه خوشحال. قربون مامان خوشگلم برم  -

 :، گفت  کردیاشکاش رو پاك م کهیو درحال دیصورت آرشام رو بوس مامان

 ... کنمیم هیکه دارم گر ادهیز یاز خوشحال... اشک شوقه مامان جان  -

. داد  هیکرج رو هد يتو الیو هی، سند  شونیعروس يو به عنوان کادو دیآرشام و مهسا رو بوس یشونیهم پ بابا

 ... ارنیبه سمتشون هجوم ب لیفام ي هیتا بق میو کنار رفت میامون رو داد هیمن و فرشاد هم هد
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 قیآالچ. باغ  ي، رفتن تو یکوبیرقص و پا يمعمول ، همه برا يبازم بعد از مراسما یهوا گرفته بود ، ول نکهیا با

 نیکترینزد يو رو رونیب میرفت هیاز بق تیمن و فرشاد هم به تبع. شده بود  نیآرشام و مهسا تزئ يبرا نباریا

 . میعروس و داماد نشست گاهیبه جا یصندل

رقص هجوم  ستی، همه به طرف پ ياز آهنگ بعد یول.  دنیآهنگ رو فقط عروس و داماد باهم رقص نیاول

 .شدن  یکوبیبردن و مشغول پا

فقط اگه ! برقصم  يبندر خواستینداشتم ، االن دلم م دنیبه رقص یلیتما چیمراسم خودم که ه برعکس

فرشاد  نکهیاز ا! وسط  میدیپریو م گرفتمیدست فرشاد رو م عیتلط نبود ، سرو جشن هم مخ ادیانقدر ز تیجمع

دلم  شتریب... بال در اوردم یوش، از خ ذاشتیبهم نکرد و به خواسته ام احترام م دنیواسه رقص ياصرار چیهم ه

 :انگار که ذهنمو خونده باشه ، بازوش رو گرفت به سمتم و گفت . باهاش قدم بزنم  خواستیم

 ؟ دنیبانو افتخار قدم زدن با بنده رو م -

 :زدم و از جام بلند شدم و گفتم  يلبخند

 ...آقا  لیبا کمال م -

سقوط کنم ، بازو  نیزم يرو نکهیرفت و قبل از ا جیقدم رو برداشتم ، سرم گ نیتا اول یرو گرفتم ول بازوش

کردم لبخند  یسع.... صورتم قرار گرفت  ينگران چشماش ، رو به رو یفرشاد ، به دورم احاطه شد و عسل يها

 :نشستم ، گفتم  یم یصندل يدوباره رو کهیبزنم و درحال

 . شهیحالم خوب م نمیبش قهیدو دق. گرفتم  جهی، سرگ ادیز جانیاحتماال به خاطر ه.  زمیعز ستین يزیچ -

 :گفت  طنتیبا ش یول زدیموج م ینگاهش هنوز نگران يتو

 !!دادم  یرو بهت م شنهادیپ نی، زودتر ا يدار جانیهمه ه نیواسه قدم زدن با من ا دونستمیخانومم ، اگه م -

 :به بازوش زدم و گفتم  یخنده مشت آروم با

 ...بچه پررو !!  یاعتماد به نفس يخدا گهیواال تو د -

 ... خنده ریچشمک زد که باعث شد نتونم خودم رو کنترل کنم و بزنم ز طنتیباال انداخت و با ش ییابرو

بهمون که .  دهیرقص یصورت مهشاد سرخ شده بود و معلوم بود حساب. به طرفمون اومدن  ایو ارش مهشاد

 :، با تشر رو به من گفت  دنیرس

 ؟ ینشست نجایا کاریب ينجوریو هم یبرقص یشیتو چرا پانم -

 :من ، فرشاد جواب داد  يجا به
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 ! رهیم جیگ کمیسرش . مهشاد خانم  ستیحالش خوب ن -

 : دیپرس یکال موضوع رقص رو فراموش کرد و با نگران مهشاد

 ؟ االن حالت خوبه ؟ رهیم جیشده ؟ چرا سرت گ یچ -

 :لبخند گفتم  با

 ...بهترم  یلیاالن خ.  ستین میزیآره بابا چ -

 :حالت متفکر و دو دل گفت  هیکنار و با  دیمنو کش مهشاد

 !؟؟ يحامله ا.... واقعا ... نکنه ...  گمیم -

 :از خنده منفجر نشم ، گفتم  کردمیم یسع کهیگرد شدن و در حال چشمام

 ؟ یکنیچرا انقدر شلوغش م!! بود  يعاد ي جهیسرگ هیتو ؟  یگیم یچ وونهید -

 .حدس زدم  هیمن فقط . و حالت تهوع هم هست  جهی، سرگ يباردار يباالخره از نشونه ها -

 ؟؟؟ هیا غهیچه ص گهید یا حاملگنه باب! من که حالت تهوع ندارم  یول -

 :باال انداخت و گفت  يا شونه

پس .  یستیکم خون هم که ن!  یگرفتینم جهیسرگ چوقتیتو ه. چک آپ برو  هی یستیپس اگه حامله ن -

 ؟ يشد ينجوریبازم ا!  هیات عاد جهیگفت سرگ شهینم

 :تکون دادم که با حرص گفت  سر

 ؟ يدیفهم. برمت چک آپ  یدنبالت و م امی، خودم م دیبعد از ع -

 :بردم باال و گفتم  میتسل يرو به نشونه  دستم

 ! امیم.... چشم  یمورده ول یب تینگران دونمیهرچند م. باشه بابا  -

 :و گفت  دیزد و صورتم و بوس يلبخند

 !! نیو خوش بگذرون نیبرقص کمیوسط  نیو بر ریحاال که حالت بهتره ، دست شوهرتو بگ -

 يدستم تو کهیبه طرف فرشاد رفتم و درحال. تاسف تکون داد  يچپ نگاش کردم که سرشو به نشونه  چپ

 میقدم زدن از جمع دور شد يو مردونه اش محصور شده بود ، برا يدست قو

 

*** 
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تا به مدت دو ، سه هفته ماه عسلشون رو  شیهفته از ازدواج آرشام و مهسا گذشت و اونا همون شب رفتن ک دو

 !بر عکس مهشاد .... اومد  یخارج از کشور خوشش نم يآرشام هم مثل من از مسافرت ها... اونجا بگذرونن 

چک آپ کامل  هیو  میامروز صبح مهشاد اومد دنبالم و با هم رفت. داشتم  جهیسرگ يدو هفته هم چند بار نیا

مخصوصا (  یمورد با کس نیاز مهشاد خواستم فعال در ا. شد  یآماده م گهید يهفته  کیاش تا  جهینت. شدم 

. به فرشاد نگفتم  يزیهام چ جهیاز سر دردام و سرگ. نگران بشن  يخود یب خواستمینم. صحبت نکنه ) فرشاد 

 .هم دادم  يمهشاد ،تست باردار شنهادیبه پ

 نینه به ا یکشوند ول یم یشته باشم ، منو به اوج خوشبچه دا هیاز فرشاد  نکهیفکر ا... استرس داشتم  بیعج

 ! میزود بود که بچه دار بش یلیهنوز خ!  يزود

 دمیهم بهش خند یبه مهشاد گفتم و کل. بود  یکه منف میدیام که آماده شد ، با تعجب د يباردار شیآزما جواب

 ...  ادیب شمیدلشوره داشتم تا جواب آزما يحاال بدجور یول. که فکر کرده من حامله ام 

مورد صحبت  نیبا آرشام هم در ا.بمونن  ادیز تونستنیو مهسا هم برگشتن چون به خاطر کار آرشام ، نم آرشام

که از  کردیشد و فکر م ینم چمیپاپ ادیز یول ستیروزا حالم خوب ن نیفرشاد متوجه شده بود که ا. نکردم 

 !شدم ، کم حوصله  ادیز يکاریب

با خوردن  یول دیدیداشتم و چشمام تار م جهیصبحش دوباره سرگ.  دیفرا رس شمیروز گرفتن جواب آزما باالخره

حاضر شدم و به طرف  عیفرشاد از خونه خارج شد ،سر نکهیقرص آرام بخش ، سر وتهش رو هم آوردم و بعد از ا

نوبتم که شد ، .  مونیطرف مطب دکتر خانوادگ هرو گرفتم و راه افتادم ب شمیجواب آزما. به راه افتادم  شگاهیآزما

 یبا مهربون.. سالم کردم . آب دهنم رو قورت دادم و در زدم و وارد شدم . لرزان به طرف اتاقش رفتم  ییبا پاها

 : دیجوابم رو داد و پرس

 ؟ ادیاز دستم بر م ی؟ چه کمک یوانیشده خانوم ک یچ -

 :گذاشتم و گفتم  زشیم يرو رو شیآزما ي برگه

رفتم .  شهیتار م دمیهم د یهر از گاه. و سر درد دارم  جهیکه سرگ هیدکتر ، من چند وقت يراستش آقا -

 ؟ هیمشکلم چ نیشما که بهم بگ شیدادم و اومدم پ شیآزما

تا متوجهم بشه  کردم يسرفه ا.  دادیعذابم م يسکوتش بدجور. رو خوند  شمیآزما يبا دقت برگه  یمحب دکتر

 : دیبهم زد و پرس یتصنع يلبخند. به دهنش زل زدم  یو با نگران

- هات شروع شدن ؟؟ جهیسرگ یاز ک 
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 ...فکر کردم  کمی

نه دست  یبود ، ول ادیشدت ضربه ز نکهیتصادف کردم و با ا نیبا ماش شیدکتر من چند وقت پ يراستش آقا -

 .سر دردام شروع شد  نیفقط از صبح روز بعدش ا. برام به وجود اومد  یسرم شکست و نه مشکل خاص ایو پام 

 :و گفت  دیکش یآه

 ؟ يرو دار دنشیطاقت شن.  خوادیم يادیبهت بگم ، صبر ز خوامیکه م يزیچ یسخته دخترم ول دونمیم -

 . نیهست بگ یهرچ کنمیخواهش م... دکتر  يره آقا... آ ... آ -

 ..و حرفش رو مزه مزه کرد  نییسرش و انداخت پا... گذاشت  زیم يرو هم قفل کرد و يرو تو انگشتاش

به عصب  يبد يمتاسفانه ضربه ... تصادف به سرت وارد شده  يکه تو هیسر دردات به خاطر ضربه ا نیا -

 ...باعث بشه .... ممکنه باعث بشه  یجانیه نیوارد شده و کوچکتر تیینایب

 ...پرت کرد  یکه گفت ، منو به قعر چاه تباه يجمله ا هی نیبه چشمام انداخت و با هم ینگاه. ساکت شد  دکتر

 ... ياز دست بد تویینایممکنه باعث بشه ب -

 

 

که بخنده و  کردمیاز ته دلم آرزو م. کنم  یتونستم حرفش رو حالج ینم. به صورت دکتر زل زدم  ينا باور با

 ياثر چیه یول "!!  يداد شیو آزما ینبود که تو رفت يزیکوچولو که چسردرد  هی! کردم دختر  یشوخـــ "بگه 

 ! دیرسیبه نظر م...  يجد... و  نیغمگ يو بالعکس ، چشماش بدجور شدینم دایصورتش پ ياز خنده تو

 

تعادلم رو  تونستمینم. زدم  رونیاز مطبش ب... نه  ایکردم  یاز دکتر خداحافظ دونمینم. از جا بلند شدم  اریاخت یب

دکتر  دیشا... خودم رو ببازم  يزود نیبه ا دینبا... کردم بلند شم  یسع...  نیمطب خوردم زم يحفظ کنم و جلو

حرف .... ؟  کننیمغز و اعصاب اشتباه نم يمگه دکترا... اون که تخصصش مغز و اعصابه ...  یول!! اشتباه کرده 

 ! ستیدر کار ن یهکه اشتبا یدونیخودتم خوب م. نزن انوشه  خودیب

 

مگه ... دروغه ... نه ... نه ....  شمیدارم کور م...  تونمینم!! ...  نمیبب تونمینم گهید. خوداگاه سرم به دوران افتاد  نا

به  یانقدر واقع یکی نیآخه چرا ا یول... دوباره کابوسام شروع شده !  نهیهم... آره .. همش کابوسه  نای؟ ا شهیم
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و راه رفتن رو برام سخت  زونهیبه پاهام آو یتن هی يوزنه  هی، انگار  دارمیکه برم یهرقدم؟ چرا  رسهینظر م

 ؟ چرا ؟ ادهی، انقدر ز قتیحق نی؟ چرا درد ا نیزم خورمیم ی؟ چرا ه کنهیم

 

...  یعنی... به سمت فرشاد  دیذهنم پرکش...  کنمیکامال احساس عجز م.  رمیاشکام رو بگ زشیر يجلو تونمینم

بهم  یول مردمی؟؟ کاش م نیاز ا شتریب یبدبخت ای؟ خدا نمیبراق رو بب یاون نگاه عسل تونمینم گهیمن د یعنی

 میسع يهمه ! خوبت بودم  يخدا من که بنده ...  نمیبب... فرشادم رو ... مردم رو  تونمینم گهیکه د گفتنینم

،  نیپس ا.... که مورد خشمت واقع نشم ... کنه  یازم سر نزنه که تو رو عصبان ییبود که خطا نیا شهیهم

..  کنمیازت خواهش م.... نه خدا ... رو ندارم  یامتحان نیمن تحمل چن... نه ... تقاص کدوم گناه نا کردمه ؟ نه 

خورد ...  ارمیقسم که طاقت نم تیبه خداوند... امتحانم نکن  ينجوری، ا کنمیالتماس م رگاهتبه د.. نه نه 

 يتو میزندگ يباختن همه  یعنی،  یعسل ياون دو تا گو دنیند.. شکنمیآزمون م نیا نیبار سنگ ریز ... شمیم

 ! تونمینم.... خــدا  تونمینم... سرنوشت  نیا يقمار مسخره 

 

خودش رو رسوند  یبا چه حال... زنگ زدم به آرشام  یبا چه حال! خودم رو رسوندم به خونه  یبا چه حال دونمینم

 نکهیواسه ا... واسه فرشاد.. واسه خودم ... خودم رو پرت کردم توو بغلش و از ته دل زار زدم  یبهم و با چه حال

داداشمم به .... کرد  هیمن گر يو آرشام هم پابه پا...  دمزار زدم و زار ز... بهمون پشت کرده بود  یبازم خوشبخت

 ...حال من زار زد 

 

 :روحم زل زدم به آرشام و گفتم  یب يبه خودم اومدم ، با چشما یوقت یگذشت ، ول چقدر دونمینم

 

 ... نمیبب تونمینم گهیمطمئن شم که د دیبا... قبلش  یول. از فرشاد جدا شم  خوامیم -

 

 ...زل زد بهم  يبا ناباور آرشام

 

از دست  تویینایب يفرشاد انقدر پسته که بفهمه دار ي؟ فکر کرد هی؟ مگه الک یگیم يدار یچ یفهمیانوشه م -

 ؟ گهید یکی، ولت کنه و بره با  يدیم
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 ...و تکون دادم  سرم

 

رو  ییجا تونمینم گهی؟ د یفهمیم... آرشام  شمیمن دارم کور م... بهم ترحم کنه  خوامینم یول... نه ... نه  -

؟؟  شینیبب ینتون یداره که عشقت کنارت باشه ول يچه زجر یفهمیم...  نمیفرشاد رو بب تونمینم گهید..  نمیبب

 ! کنمترکش ...  دیبا.... دوش فرشاد  يباشم رو يبار خوامیمن نم

 

 يخوایم يکه چجور يفکر کرد نیبه ا...  چارهیب... بدبخت ! ... چند جمله روجون کندم تا به زبون اوردم  نیا

 ؟؟  یتحمل کن شویدور

 

 :دستامو گرفت و گفت ... فکارم ادامه بدم به ا ادینذاشت ز آرشام

 

 ... کنهیولت نم نبارمیا.  يبخور نی، اومد طرفت و نذاشت زم یداشت اجیبه کمک احت یلیخ یبار وقت هیفرشاد  -

 

 :خودش ادامه داد .  دمیرو نفهم منظورش

 

بهت بگم که  دی، با یکن يباز تیبا زندگ يخوایحاال که م یول.  یباره نفهم نیدر ا يزیچ چوقتیقرار بود ه -

 ...  ستیدر کار ن یفرشاد واقعا دوستت داره و ترحم

 

 :به موهاش زد و بهم نگاه کرد و ادامه داد  یکالفه چنگ... کرد  مکث

 

و  دمیدیذره ذره آب شدنت رو م...  یازدواج کن اریداشت که تو با کام يدیکه بابا اصرار شد هیمال موقع هیقض -

 یباالخره دست به دامن آقا و خانم اصالن یول...  دمیکشیانجام بدم ، زجر م يواست کار تمتونسینم نکهیاز ا

تا با بابا صحبت کنه و نظرش رو عوض  استمخو یاصالن يکردم و از آقا فیرو واسشون تعر یهمه چ....شدم 

واسه  انینظرش مثبته ، م نهیو اگه بب کنهیگفت با فرشاد صحبت م...داد  گهید شنهادیپ هیاون  یکنه ول

چرا زودتر  گفتیم.. دلخور بود  يازم بدجور...  شمیفرشاد که از موضوع باخبر شد ، اومد پ. از تو  يخواستگار

 شی، پا پ ادیتو ازش خوشت نم کردهیچون حس م یمدته که به تو عالقمند شده ول هیبهش نگفتم ؟؟ گفت که 
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 يبد یو جواب منف یممکنه لج کن ادیچون به احتمال ز.  یقه با خبر شعال نیاز ا دیگفت که تو نبا.  ذاشتهینم

باهاش تن  واجبا اونم که شده ، به ازد يلجباز يباهات صحبت کنه که از رو يجور هیکه  کنهیم یگفت سع... 

بهش بگو که ... به ذهنت خطور کنه  یکه حت يزیاز اونچ شتریب یلیخ... انوشه ، اون واقعا دوستت داره ....  يبد

 خورمی، قسم م زهیچقدر واسم عز یدونیبعد ، اگه پست زد ، به جان خودت که م... برات افتاده  یچه اتفاق

 ... کنهیکارو نم نیمطمئنم ا یول.  رمیهرطور شده طالقتو ازش بگ

 

 ياشکام دوباره جار...  شدیورم نمبا... شد  رهی، خ کردمیساکت شد و به من که شوك زده بهش نگاه م آرشام

، دروغ بود ؟؟؟ آخ  گفتیم لیکه اون اوا یهرچ یعنی...  یعنیفرشاد از همون اول دوستم داشته ؟  یعنی... شد 

 ...تا چه حد ؟  یرو بفهمم ؟ خدا بدبخت نایاالن ا دیخدا چرا با

 

اون حقش ...  رونیب امیفرشاد ب یدگحاال مصمم تر شده بودم که از زن... کردم هق هقم رو کنترل کنم  یسع

...  نهیبیمردش رو نم...  نهیبیرو نم ییجا گهیکه چشماش د... بسوزه که تا آخر عمرش کوره  یزن يکه پا ستین

 ...و عشقش رو 

 

 یدغدغه زندگ یفرشاد حق داره که راحت و ب. مصمم تر شدم  ممیتصم ي، تو یرو که گفت نایا. نه آرشام  -

 .تباه کنم  شویزندگ یبا خودخواه دیمن نبا... کنه 

 

 :خواست مخالفت کنه که نذاشتم و با بغض گفتم  آرشام

 

بذارم که اونم پا به  تونمینم...  خوامینم یواسه خودم از جون کندن سخت تره ول... نگو  یچیه گهیترو خدا د -

 ...من زجر بکشه  يپا

 

 :، گفت  رفتیبه طرف در م کهیبلند شد و در حال. تکون داد  يبا تاسف سر آرشام

 

احتمال هم وجود داره که دکتر  نیا.  میهم نشون بد گهیرو به چند تا متخصص د شتیآزما میحاضر شو بر -

 …اشتباه کرده باشه  یمحب
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هر  یحاضر شدم ول عیسر. ته دلم روشن شد  يدیبازم نور ام ی، ول ستیدر کار ن یمطمئن بودم اشتباه نکهیا با

 کردنیرو تکرار م یهمه اشون حرف دکتر محب...  شدیسرم آوار م يرو ای، با جواب هاشون ، دن میرفتیم یمطب

 ... برندفرو ب يدیبودن تا منو به قعر ناام کردهیکیهمه اشون دست به ... 

**** 

 

گفت خودش به . ، رسوند خونه  کردمیسرنوشتم فکر م یبودم و به تباه دهیمن رو که درمونده و رنگ پر آرشام

 هیفقط به ...  ستیدر کار ن یصحبت دونمیم یول... و من فقط با فرشاد صحبت کنم  گهیموضوع رو م نیا هیبق

 ...مثل من زجر بکشه  دیفرشاد نبا...  کردمیفکر م زیچ

 

 شهیسرم از هم.  دمیشک رونیاز چمدون هام رو ب یکیتخت  ریکه کردم ، از ز يکار نیخونه شدم و اول وارد

 تیینایواست مضره چون به ب ادیز جانیه "دکتر افتادم  يحرفا ادی...  سوختیو چشمام م کردیدرد م شتریب

...  رمیاشکام رو بگ زشیر يجلو تونستمیوجه نم چیبه ه یول... کردم خودم رو کنترل کنم  یسع " ارهیفشار م

ناز فرشاد که  يلبخندا ای.  نمیبارون رو بب ریرنگ چشمام ز رییتغ تونمینم یحت گهیفکر کردم که د نیبه ا

که  یلحن نیچمدونم رو که بستم ، به فرشاد زنگ زدم و با سردتر. ام شدت گرفت  هیو گر.... عاشقشون بودم 

 افتهیاالن راه م نیگفت هم یتعجب کرد ول... خونه چون کارش دارم  ادی، زود ب تونهیتونستم ، بهش گفتم اگه م

... 

 

محکوم کنم ، حالم از خودم به  گناهیاون رو ب خواستمیم نکهیاز فکر ا.. آماده کردم و منتظرش نشستم  لباسامو

 ... مجبور بودم ... نداشتم  يا گهید يچاره  یول خوردیهم م

 

که  ستیکه آرشام گفت ، فرشاد از اون آدما ن يدی؟ د يندار يگفته چاره ا یک " گفتیاز ته دلم م ییندا هی

؟  یکنیو خودت و فرشاد رو بدبخت م تیزندگ ي شهیبه ر يزد یبرداشت شهیچرا ت.. کنارته  یفقط موقع خوش

 چیزن کور که ه هی.. فرشاد هم آدمه  " گفتیم گهید يندا هی یول "! بکن  تویآدم زندگ يمثل بچه  نیبش
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اون  يو بذار یبش الشیخیب دیبا ي؟ اگه واقعا دوستش دار خورهیبه چه دردش م ستیازش ساخته ن يکار

 .روم داشت  يشتریب ریندا تاث نیو ا "بکنه  شویزندگ

 

چقدر زود خودش رو ... به ساعت نگاه کردم ... قفل در ، لرزه به تنم و قلبم انداخت  يتو دیچرخش کل يصدا

گونه ام رو ببوسه که  با لبخند بهم سالم کرد و به طرفم اومد و خواست.  ستادمیبه زحمت بلند شدم و ا!! رسوند 

 !دردناك رو شروع کنم  شینما نیاالن ا نیاز هم دیبا...  دمینذاشتم و سرم رو عقب کش

 

 :رو به روم نشست و گفت .. لبخند از لباش دور نشد  یحت.  دینپرس يزیچ یکرد ول تعجب

 

 خونه ؟؟ يوقت روز منو کشوند نیکه ا یداشت یچه کار مهم یگیخانوم خانوما نم -

 

 :روح شده بودن ، گفتم  یکه سخت و ب ییبا چشما.  رمیتَر شدن چشمام رو بگ يکردم جلو یعس

 

 ...راستشو بگو  کنمیو خواهش م پرسمیسوال ازت م هی -

 

 ...باهاش صحبت کنم  يسرد نیسابقه نداشت من به ا...  شدیم شتریهرلحظه توو نگاهش ب تعجب

 

 شده ؟ يزیچ...  زمیبگو عز -

 

 : دمیپرس. رو گرفتم  دنمیآه کش يزور جلو به

 

 ؟؟ یخبر داشت اریکام ي هیاز قض یعنی؟  میخواستگار يخودت اومد تیتو با رضا -

 

 :و گفت  نییسرش رو انداخت پا هیبعد از چند ثان یمکث کرد ول. شد  شوکه

 

 !خبر داشتم ... آره  -
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،  کردمیبودنش رو انگار فقط خودم حس م یکه تصنع يبا لحن سرد. امو بهت زده نشون بدم  افهیکردم ق یسع

 :گفتم 

 

 نیا یعنیمن انداختمت تو هچل ؟  یگفتی؟ و م يزدیاونو تو سرم م شهیو هم یخبر داشت هیتو از قض یعنی -

 ؟؟ يکرد یمدت با حس ترحم با من زندگ

 

 گهید یول. رو بهش بگم  زایچ نیشرمزده بود و من از خودم متنفر شدم که مجبور بودم ا یفرشاد حساب نگاه

 ...نداشتم  یراه

 

به . کنم  يریداشتم از لرزش پاهام جلوگ یسع. دادن بدم ، از جام بلند شدم  حیبهش فرصت توض نکهیاز ا قبل

 دیدیچشمام درست نم. حاضر شدم و چمدونم رو که از قبل آماده کرده بودم رو برداشتم  عیسر. سمت اتاق رفتم 

اشکامو پاك کردم و به . بدم  صیتشخ ور یینتونم درست جا شدیقه زده بود ، باعث مهم که توش حل یو اشک

 .به راه افتادم  ییرایطرف پذ

 

 دیاومد ، پرس یکه انگار از ته چاه م ییبا صدا. شد  رهیبه چمدونم خ رتیو با بهت و ح دیاز جا پر دنمیبا د فرشاد

: 

 

 ؟؟؟ هیچ نیا...  ـیا.. ا ..شه ... اَنو ... اَ  -

 

نه .. رو بهت بگم  تیواقع تونمیببخش منو فرشاد که نم... و تکون دادم تا دوباره توش اشک جمع نشه  سرم

 ..ببخش .. رو تحمل کنم  دنتیند تونمیازت دل بکـنم و نه م تونمیم

 

. ادخته بهم دروغ گفته و کار خودش رو گردن من ان میزندگ لیکنم که همون اوا یزندگ يبا مرد تونمیمن نم -

 ...ندارم  یی، جا شهیکه بهم ترحم م ياز سر راهم برو کنار چون من تو خونه ا
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اشک  ياز پشت پرده . زد  شیآت گرمویبغض دار و لرزون فرشاد ، ج يصدا "لعنت به تو ... لعنت به تو انوشه  "

 ...شده  یکه چشماش بارون دمیاز صداش فهم یول نمیصورتشو خوب بب تونستمینم

 

قسم که  یپرست یو م پرستمیکه م ییترحم کدومه ؟ به همون خدا... به خدا غلط کردم ... انوشه غلط کردم  -

چون دوستت داشتم ..  یو باهام ازدواج نکن یو لج کن یبفهم دمیترس یم...  ستین یکنیکه تو فکر م ينجوریا

 . دمیترس یم يروز نیهمچ هیو از 

 

 هیداره گر... باور کنم فرشاد ، مرد مغرور من  تونستمینم. شدن  ریکردن و سراز دایدوباره راه چشمام رو پ اشکام

 !اشکام  نیا یلعنت به من که باعث و بان...  کنهیم

 

 دنیراه افتادم که به طرف در برم که با د.  شدیچشمام دوباره داشت تار م.  نمینداشتم شکستنش رو بب طاقت

که واسه من  يفرشاد... مغزم قفل کرد ... شوکه شدم .. ، خشک شدم  زانو زده بود... پام  يفرشاد که جلو

غرور من خورد ... اون ، من شکستم  يبه جا.  ختیریمن زانو زده بود و اشک م يتو اوج بود ، حاال جلو شهیهم

 :زدم  غینتونستم تحمل کنم و ج. شد 

 

 ...نکن ...  یکارو با من نکن لعنت نیا -

 

فرشاد آروم . و هق زدم  نییو سرم وانداختم پا نیدو زانوم افتادم زم يرو. نم رو نداشتن وز ینیتحمل سنگ پاهام

 :بغلم کرد و گفت 

 

 ياصال هرکار.. اصال .. مدت باهام حرف نزن  هی... بزن تو گوشم  ایب. اشکارو  نیا زینر... داغونم نکن انوش  -

 !از رفتن نزن ...  ییحرف از جدا یبکن ول خوادیدلت م

 

خواستم بلند شم که .  دادمی، طاقتم رو از دست م موندمیاونجا م گهید قهیخـدا اگه دو دق يوا.. بند اومد  نفسم

 !سکوت مطلق ... رفت و همه جا تار شد و بعدم  یاهیچشمام س.  دیکش ریت يسرم بدجور

**** 
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رو  ییجا چیبود و ه کیرهمه جا تا. احساس نوازش شدن دستم ، به هوش اومدم و چشمام رو باز کردم  با

 ...فرشاد از سمت راستم بلند شد  ينوازش دستم قطع شد و صدا.  دمیدینم

 !دختر  یقربونت برم ؟ تو که منو کشت يبه هوش اومد -

 :کردم و سرم رو به اون سمت برگردوندم و گفتم  يا ناله

 ؟ يداریموقع ب نی؟ چرا تا ا يدیساعت چنده فرشاد ؟ تو چرا هنوز نخواب -

 بخوابم ؟ یواسه چ.  زمیساعت دو ظهره عز -

 :با استرس گفتم . وجودم رو فرا گرفت  يترس همه . فعال شدن  رادارام

 ؟ نمیبیجا رو نم چی؟ چرا من ه کهیتار نقدریپس چرا همه جا ا یول...  یول -

چشمامو بستم و . و بعد هم حس کردم که با عجله از اتاق خارج شد  دمیگفتنش رو شن "خـــدا  ای " يصدا

 نی، ا دادمیهم فشار م يرو شتریهرچقدر چشمام رو ب یول. کنم  یتلخ خال قتیحق نیکردم ذهنم رو از ا یسع

 . دادیذهنم جوالن م يتو شتریب "کور شدم  "جمله که 

 یوقت یحت...  دمیدینم يزیچ یپلکم رو باال داد ول یتبعد ، دس هیچند ثان.  دیچند نفر به گوشم رس يپا يصدا

 ...تکون دادم  یمنف ينه ، سرم رو به نشونه  ای نمیبینور رو م دیازم پرس

 : دیچیگوشم پ يدکتر بود ، تو ادیز یلیمرد ، که به احتمال خ يصدا

 . نینامه رو امضا کن تیو فرم رضا نیاریب فیلطفا تشر... هرچه زودتر عمل بشن  دیبا -

دستش ، از  يدستم رو که گرفت تو.  شهیم کیبهم نزد یکیزود ، حس کردم  یلیخ یپاها دور شد ول يصدا

 : دمینال.. فرشاده  دمیکه بهم دست داد ، فهم یحس

 ... نمیبب تونمینم...  گهیمن د.. من ... فرشاد  -

 ...خش دار و پر بغضش ، قلبم رو از درد مچاله کرد  يصدا

خبر رو  نیا یوقت یدونی؟؟ م یمحرم راز خودت ندونست... شوهرتو ... ؟؟ چرا منو  یچرا انوشه ؟ چرا بهم نگفت -

 چـــرا ؟...  يکه تو هنوز منو باور ندار نهیدرد و غمم ا شتریبهم دست داد ؟؟ به خدا قسم که ب یچه حال دمیشن

 :با هق هق گفتم ... شد  يجار اشکام

 ... یبهم ترحم کن...  خواستمینم...  نمیغصه دار بب... تو رو ...  خواستمیم.. نـِ ...من .. من  -

 :گفت  تیقطع کرد و با عصبان حرفمو
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 ينجوریکنم ؟ تو منو ا یزندگ یاَم که به خاطر ترحم با کس یترحم کجا بوده ؟؟ من اصال آدم ید لعنت -

 تیکه واسم اهم يزیتنها چ میکه از اول زندگ یمن... ها ؟ چرا ؟؟ من ؟  یکنی؟ چرا عشق منو باور نم یشناخت

؟ د المصب  کنمیم یترحم باهات زندگ يوپام گذاشتمش ، به نظرت از ر ریداشته ، غرورم بوده و به خاطر تو ز

 ..انصاف داشته باش  کمی

پسر رو  نیکه انقدر ا یکشیا منو نمچرا من انقدر بدبختم ؟؟ چر ایخدا....  کردمیم هیبهش کرده بودم و گر پشتمو

 زجر ندم ؟؟

 یم يدلدار... کردن  یم هیگر...  زدنیحرف م... اتاق  يتو ختنیر لمیموقع در باز شد و احتماال ، کل فام همون

که  ییحرفا يهم برنگرده ، با همه  یینایکردم که اگه با عمل هم ب یفکر م نیمن فقط به ا یول... دادن 

عشق و عالقه ام بشم ؟؟ انگار سهم  الیخیب دیبا يچجور دونمیفقط نم.  شمیم الشیخیفرشاد بهم زد ، بازم ب

 .... ی، فقط اشک هست و درد و تحمل سخت یمن از زندگ

 

**** 

 

کشور هم  يمتخصصا نیبهتر یحت... سه ماه گذشته .  دمیفرشاد گوش م يدرِ اتاقم نشستم و به حرفا پشت

 يا یروح نیسنگ يام داشت ، ضربه  یدر پ یپ يکه عمال يا جهیتنها نت... برام انجام بدن  يکار نتونستن

 ... رو ازم گرفت  دمیبود که کل ام

 یجون و پدر جون هر روز م نهیتهم لیاوا..  میپدر يمرخص شدم ، برگشتم خونه  مارستانیاز ب نکهیاز ا بعد

اگه اون حالش از من بدتر نباشه ،  گفتنیم... فرشاد  شیبرگردم پ کردنیاومدن پشت درِ اتاقم و ازم خواهش م

...  نجایا ادیماهه که فرشاد هر روز م هیبه جاش ...  کننیبهم اصرار نم گهیمدته که د هی یول!  ستیبهترم ن

 از شکسته...  کنهیبرام صحبت م یاز همه چ...  دمی، من گوش م زنهیاون حرف م... پشت درِ اتاقم  نهیشیم

مامان و  يو به اصطالح ، توبه  رییاز تغ.... وضع آرشام  یشونیاز پر... مهشاد  یاز افسردگ... شدن پدر و مادرم 

کنن  یقرآن دستشونه و دعا م ایو  خوننینماز م ای کسرهی... وقته اونا هم محجبه شدن  یلینکه خیاز ا... مهشاد 

 ...نداده باشن  دهیعق رییبه خاطر من تغ دوارمیقط امف! هم داشته انگار  تیمز هیحداقل کور شدن من ... 

ماهه که  کی...  زمیریو اشک م دمیمن گوش م...  کنهیو بغض م زنهیاون حرف م... به جز خودش  گهیهمه م از

، من در انتظار فرداش لحظه  رهیهم که بعد از چند ساعت حرف زدن م یو وقت دمیصداشو فقط از پشت در شن
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هرچند که من سه ماهه لحظه به ...  ذارهیمنتظرم نم....  ادیم یساعت خاص هیهر روز سر ...  کنمیم يشمار

 ...لحظه به لحظه ...  کشمیرو م یعسل يدو تا گو دنیلحظه ، انتظار د

 یحت... بود  مایعقد سارا و ن شبیکه د گهیم یخبر دارم ، ول نکهیبا ا... گرفته تر شده  شهیصداش از هم امروز

 ! میجشن حضور داشت يتو مونییدوتا شبید خواستیکه دلش م گهیم

 میمستق یصراط چیبه ه دید یآخرشم وقت. در رو باز کنم  کردیاومده بود پشت درِ اتاقم و بهم التماس م سارا

 یلیخ نکهیبا ا...  نهیمراسمش بب يدوست داره منو تو یلیدر هل داد و گفت که خ ری، کارت دعوتشو از ز ستمین

 .... تونستمینم....  تونستمینم یبرم ول خواستیدلم م

 يمثل تو که زد.... دوتا آخرش کل کالشون کار دستشون داد  نیا!! واقعا خنده دار بود  مایازدواج سارا و ن گهیم

 !! يکار دست دلم داد یول يرو درب و داغون کرد نمیماش

 ... کنهیکنترلش م یول لرزهیم يبدجور صداش

 بیاز عجا نمیا!!! بارون توو مرداد !!! فک کن ...  ادیبارون م یچند شبه حساب!!!  هییچه هوا رونیب یدونینم -

واست آهنگ خوندم  ایشمال و من کنار در میافتادم که رفت یاون شب ادیاومدم  یاالن که م! معجزات خداست 

فقط خدا کنه حوصله صدام رو . ..واست بخونم  هماه دوبار 4بعد از  خوامیم... اوردم  تارممیگ نیواسه هم... 

 ! یداشته باش

حوصله اشو داشته باشم  یگیاونوقت تو م... سوزم  یصدات م دنیتب شن یفرشاد ؟؟ من هر شب ت یگیم جوك

فرشاد شد آرامش قلبم  يانگار روحم رو نوازش داد و صدا تاریگ يناله ... ؟؟؟ مشتاق گوشم رو به در چسبوندم 

.... 

 با من قدم بزن ایب شهیمبارون داره هدر  -

 واسه تو و قدم زدن زنهیداره پر م دلم

 ... غیدر یول.  رمیدستتو بگ گهیبار د هیکه  رهیدلم ضعف م... فرشاد  نطوریهم منم

 باز شهیدلم برات تنگ م هیهوا بارون یوقت -

 باز شهیهوا چشات چه خوش رنگ م نیتو ا یدونینم

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 زدن تو بارون قدم

 داره یتو چه حال با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیازهرا شاهسون پور   – یعشق باران

wWw.98iA.Com ٢٩٣ 

 هواتو داره دلم

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 زدن تو بارون قدم

 داره یچه حال باتو

 هواتو داره دلم

 

با احساس تر  يبه حد... و بالعکس  ذاشتیآهنگ نم ییبایز يتو يریلرزون و بغض دارش ، تاث يصدا یحت

چه برسه به من که هر روز ... شد  ی، از غم و درد صداش مچاله م دیشنیم نویکه ا یشده بود که قلب هر ک

 ...بم و خوش آهنگ  يصدا نیا دنیواسه شن شدمیمحتاج تر م

 

 خودت کنارم و صدات همش تو گوشمه یستین -

 رو دوشمه يداد هیکه هد یقشنگ هیبارون

 زنهیحواسش به توئه اونم دلش پر م بارون

 زنهیتون در م شهیمن با قطره هاش رو ش يبجا

 هواتو داره رنگ چشاتو داره بارون

 زدن تو بارون قدم

 داره یتو چه حال با

 هواتو داره دلم

 هواتو داره بارون

 

 هواتو داره دلم

 هواتو داره بارون

 

 

 :گفت  هویلحظه مکث کرد و  چند
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چطوره دست به دامن  گمیم... امام رضا رو داره  يهوا يقرار بود ببرمت مشهد ؟؟ دلم بدجور ادتهیانوشه  -

 مشهد ؟ میفردا ، پس فردا بر يا هی؟ پا میحاجت و معجزه بش

 ... نمیبازم حرم آقا رو بب خواستیافته که چقدر دلم م یم ادمی... دارم  شک

 :، از جاش بلند شد و گفت  شهیم دیکه از حرف زدنم نا ام فرشاد

 . زمیفعال خدافظ عز.  طیتا آخر شب بهم خبر بده که برم دنبال بل یاگه خواست -

چشممه و  يام رو يدود نکیع. رو لمس کرد رهیماه ، دستم دستگ کیرو کنار گذاشتم و بعد از  دیو ترد شک

 ... امیماه ، باالخره به حرف م کیگذاشتم و بعد از  رونیپامو از اتاق ب

 ...فرشاد  -

 ...رو حس کردم  شدیم کیعطر تلخش رو که بهم نزد يبو. کردم با سرعت نور به عقب برگشت  حس

 ...جان فرشاد ... جان  -

ام ،  یقلب هست ياش گذاشتم و به تپش ها نهیس يسرم رو رو... شدن  ریاشکام سراز... محکم بغلم کرد  و

 :گوشم گفت  ریو ز دیموهامو بوس يرو. آغوش تنگ شده بود  نیچقدر دلم واسه ا... گوش دادم 

 گهید کنمیخواهش م... شکستم  یداشتم م گهید... سخت بود  یلیامتحانت خ... خت بود انوشه س یلیخ -

 ..داغونم نکن و ازم خودتو پنهون نکن  ينجوریا چوقتیه

 ...بود  نیکه تونستم بگم ا يزیتنها چ... هق هق افتادم  به

 ...فرشاد  -

ماهه که  هی.. بگو تا صداتو بشنوم ... بگو خانومم ...  یصدام نزن ينجوریمرگت بشه که ا شیفرشاد پ یاله يا -

 ....، پشت درِ اتاقت له له زدم  يروز نیهمچ هی دنیواسه رس

چند ماهه صورتش رو اصالح  دادینشون م شونیهاش که بلند شیو با حس ر دمیصورتش کش يو رو دستم

 :لب گفتم  ریز.  دمینکرده ، آه کش

 مشهد ؟ میفردا بر -

 :رو بهش دادن گفت  ایکه انگار دن ییمحکم تر بغلم کرد و با صدا... شد  شتریش بدستا فشار

 ... میر یفردا م... عشقم  میبر -
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 و چهارم ستیب فصل

 

شد و حرم رو مجسم کردم  یخال یو هر حرف يزیذهنم از هرچ.شد ياشکام جار, رو لمس کرد  حیکه ضر دستم

 .…و فقط زار زدم 

 خدااااااا …خدا  -

نفر  هیو  گرفتیشونه ام قرار م يرو یدست یچون هرازگاه. رو هم متأثر کرده بود  انمیخرابم انگار اطراف لحا

 : گفتیم

 .…خدا صبرت بده خانوم  -

بمونم و درد دل  حیکنار ضر قهیفقط تونستم چند دق..  کردمیچند ماه فکر م نیا يمن به صبر و تحملم تو و

همون . گذشت  ریکه خوشبختانه بخ نیبود بخورم زم کیمن و به عقب هل داد و چند بار نزد تیکنم چون جمع

 دیفهم یبهم بده که اونم وقت هرم هیخانوم که کنارم نشسته بود خواستم که  هیاز . نشستم  حیضر يکاینزد

ردم و بلند شدم ازش تشکر ک. دستم و جهت درست قبله رو هم بهم گفت  يمهر گذاشت تو هی ي، فور نامیناب

 .بخونم  ارتیتا دو رکعت نماز ز

. …تا زمان قرارم با فرشاد مونده  قهیچند دق دمیو فهم دمیخانوم ساعت رو پرس هیاز . که دادم بلند شدم  سالم

زد به شونه ام و گفت ) که احتماالً خادم حرم بود ( از خانوما  یکیکه  يبرم صحن جمهور يمونده بودم چهجور

: 

 .؟ بگو تا ببرمت  يبر يخوایکجا م زمیعز -

 یبعد از ط.  میدستمو گرفت و راه افتاد.  يبرم صحن جمهور خوامیزدم و تشکر کردم و گفتم که م يلبخند

به  یمنته یتشکر کردم و ازش خواستم که منو ببره کنار پله برق. میصحن يگفت که االن تو ، يریمس

. و منتظر فرشاد موندم  دمازش تشکر کر یکل ،منو که رسوند .  )مکان به امام رضا  نیتر کینزد(دارالحجه 

 … دمیصداش رو کنار گوشم شن. لبخند زدم  ،شونه ام قرار گرفت  يدستش که رو

 خوش گذشت ؟ …قبول خانوم خانوما  ارتیز -

 جه ؟؟دارالح میبر …کنم  ازیهنوز نتونستم راز و ن یخوب بود ول یلیخ. مال تو هم قبول باشه .  یمرس -

 … زمیعز میبر -

 ...فرش ها پا گذاشتم  يکفشامو در آوردم و رو..  نییپا میرفت. کشوند  یگرفت و به سمت پله برق دستمو
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انگار قلبم منقبض شده بود و هر قدم ... کنم  فشیتوص تونمینم يجور چیکه ه یحس... داشتم  یبیحس عج هی

لحظه هم دستم رو ول  کی یفرشاد حت.  کردمیحس م شتری، تند شدن تپش قلبم رو ب داشتمیکه به جلو برم

مکان به امام  نیتر کینزد متکه اون قس زونهیآو وارید کیلوستر سبز رنگ نزد هیبودم که  دهیشن.  کردینم

 یگفت کل. عارفانه است  یلیاون قسمت خ يکرد و گفت که اتفاقا فضا دشییتا... به فرشاد گفتم . رضاست 

همون لوستر  کیازش خواستم منو ببره نزد...  هیو گر کننیلب دعا م ریو ز دنیروش چسبروبه  واریآدم به د

 ...سبز رنگ 

شروع .. افتادم  امیبدبخت ادیتازه .. شد  یچشمام بارون.. رو لمس کرد ، دوباره اشکم فوران کرد  واریکه د دستم

 میاز تک تک لحظات زندگ دونستمیم... رو گفتم  یهمه چ... گفتم ... با امام رضا .. با خدا ... کردم به درد و دل 

که به قلبم  ییلویچند ک يوزنه  نیتا ا... تا آروم بشم ...  مقرار خود یواسه دل ب... بازم گفتم  یخبر داره ول

 ...تا راه تنفسم آزاد شه ... بود ، جدا بشه  دهیچسب

 :چقدر گذشت که فرشاد اومد کنارم و گفت  دونمینم

 ..شب شده ...  میاگه دعات تموم شد ، بهتره برگرد زمیعز -

تند تند از امام ... سرتکون دادم و اشکام و پاك کردم ! کرده  هیمعلومه که اونم گر. خش دار شده بود  صداش

 !خوب  یلیخ... داشتم  یحس خوب... اومدم  رونیکردم و همراه فرشاد از حرم ب یرضا خداحافظ

 

**** 

 

و  خوردمیم یدرست ينه غذا.  میحرم بود يشبانه روز رو تو شتریب بایتقر. ون به مشهد گذشت هفته از اومدنم هی

بهم  شویهزار بار عشق و مردونگ يروز...  زدیو دم نم سوختیمن م يفرشاد هم پابه پا. داشتم  ینه خواب راحت

 .اومد  یودم بدم مزجر دادم ، از خ وماه تموم اون ر کی نکهیو من لحظه به لحظه از ا کردیثابت م

بخوام ،  يزیمشهد و از امام رضا چ امیاگه ب کردمیفکر م.. بد بود  یلیحالم خ. تهران  میبود روز بعد برگرد قرار

 یهفته ام انگار ب هی نیا يدعاها يهمه ...  کردمیاشتباه م...  یول.  کنهیهمون روز اول خواسته امو اجابت م

مطلقه  یاهیو س یکنیم یزندگ گهید يایدن هی يتو یکنیکه حس م یزندگ نیبه ا دیبا نکهیمثل ا... بوده  ریتاث

 ....،ادامه بدم 
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 میافتاد صبح قراره برگرد ادمی یوقت. عرق شده بودم  سیخ...  دمیاز خواب پر يسحر بود که بدجور يکاینزد

. بلند شد نشست  عیسر... فرشاد و تکونش دادم  يشونه  يدستم و گذاشتم رو... شکست  يتهران ، دلم بدجور

 : گفتهم بهش اضافه شده بود ،  یکه نگران يخواب آلود يبغلم کرد و با صدا

 ؟ يدیدلم ؟ باز کابوس د زیشده عز یچ -

 :پاك کردم و گفتم  اشکامو

 ...بار  نیآخر يحرم ؟ برا يمنو ببر شهیم...  شهیم.... فرشاد  -

هتلمون به حرم کامال مشرف .  میکمکم کرد تا حاضر بشم و از هتل خارج شد.. رد قبول ک یحرف چیه بدون

 . میبر ادهی، گفتم که پ شیکیبود و به خاطر نزد

 یشدتش اونقدر بود که حت...  شتریبار ب نیا.. شد  يبازم همون حس به قلبم جار... داخل حرم  میو رفت میدیرس

 .پاهام هم به لرزه در اومد 

و خودش برگرده هتل و دو ، سه  حیخانوم بخواد که منو ببره کنار ضر ياز خادما یکیواستم تا از فرشاد خ از

 "دارم  اجیاحت ییتنها نیبه ا "مخالفت کنه که نذاشتم و گفتم  خواستیم. برگرده  گهیساعت د

 : دیخانوم خادم ازم پرس.کرد و رفت یبود و خدافظ یاز خادما که زن مهربون یکیکرد و منو سپرد به  قبول

 ؟ زمیعز یستین يمشهد -

 ... گرفتمی، از صداش آرامش م ییجورا هی

 .است  گهید زیچ هیقسمتم ... انگار  یول. خدا بکنه  شیاومده بودم از آقا بخوام شفاعتمو پ... نه  -

 :داد و گفت  یمیو فشار مال دستم

رو ، مخصوصا مهموناش رو که  چکسیآقا ه...  دتتیطلب گهیشهر د هیآقا چقدر دوستت داشته که از  نیبب -

 ..از ته دلت دعا کن خانومم ... خالصانه باشه  دیفقط دعات با....  گردونهیبر نم ی، دست خال بنیمثل خودش غر

 :، گفت  بردیو آروم آروم همونجور که منو جلو م ستادیهم ا بعد

 ...دختر خانوم هم جا بشه  نیتا ا دیراه رو باز کن کمیخانوما ،  -

رفت از اون خانوم خادم  ادمی یحت...  حیبه ضر دمیرس.  کردیراه رو باز م عیسر یلی، خ نامیناب دیفهمیم یهرک

...  حیدستم و چسبوندم به ضر.  نیزم ينشستم رو....  دادیذهنم جوالن م يفقط حرفاش تو.... تشکر کنم 

 ...بار از ته دلم خدا رو صدا زدم  نیا.  وددل شکسته ام سرچشمه گرفته باز ... بار  نیا یشد ، ول ياشکام جار
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اگه دست .  میامشب دوباره قراره برگرد... بار  نیواسه آخر... دوباره اومده  اهتیرو س يبنده .... امام رضا  ای -

شوهرم رو هم  یحت گهیاالن د یول..  یول... خدمت حرمتو بکنم ... خادمت بشم  خواستیخودم بود ، دلم م

زور ندارم که باهاش دست  گهیبه خدا من د یول. است  گهیامتحان د هی نمیا دونمیم... امام رضا .  نمیبب تونمینم

 يپاك و معصومت ، که شفاعت بنده  يپناه اوردم به بنده .... شکسته خدا  يدلم بدجور... و پنجه نرم کنم 

دل شکسته  نیشفاعت ا...  یفرستیاز خونه ات نم یرو دست خال یچکیو ه یبیتو غر گنیم... گناه کارتو بکنه 

 ....خـدا .... امام هشتم  ای... خدا بکن  شیمنم پ ي

 واریعقب عقب رفتم و به د کمی. تنم نموند  يتو یجون گهیانقدر که د. فقط زار زدم . بگم  يزینتونستم چ گهید

کامل از دست  مویاریهوش نکهیقبل از ا. دم تا خوابم برد کر هیپاهام و انقدر گر يسرمو گذاشتم رو. دادم  هیتک

حرم امام رضا رو بکنم و به  ی، تا آخر عمرم خادم ارمیدوباره به دست ب مویینایبدم ، از ذهنم گذشت که اگه ب

 ....خواب رفتم 

.  کنمیم هیدرخت و گر هیبه باغ خونه امون داشت ، نشستم کنار  یبیباغ که شباهت عج هی يتو دمید خواب

 یول.  نمیبب تونستمیصورتشو نم... مـــرد  هی.... شد  کینفر بهم نزد هی.  میانگار برگشته بودم به دوران بچگ

خودمو رسوندم  کمیکوچ يو با همون پاها دمیاز جام پر.... تر بود  کی، بهم نزد ایدن نیا يتو یانگار از هرکس

 یدوزانوش نشست رو به روم و درحال يرو.... دست داد حس آرامش بهم  بیعجـ... بغلش  يتو دمیبهش و پر

 : دی، پرس کردیکه موهامو نوازش م

 کرده ؟ تتیاذ یشده خانوم کوچولو ؟ کس یچ -

 :حال ، سرم رو تکون دادم و گفتم  نیبا ا..  کردیانداز و آرامش بخشش ، منو از دردام جدا م نیطن يصدا

نتونستم قرآن رو درست بخونم ، دعوام کرد و با خط کش ،  نکهیخانوم قرآنم امروز به خاطر ا.... اوهوم  -

 .... دستم  يمحکم زد رو

 :نشونش دادم و با بغش گفتم  دستامو

 ...به خدا من فقط دو تا غلط داشتم ...  کننیدرد م یلیجاشون خ -

سرش ... رفت  نیدرد از ب....  دیزخمامو بوس يمو گرفت و روناراحت شده ، دستا یلیمرد که حس کردم خ اون

با دستاش رد اشکامو پاك کرد و خم شد و هردو چشمم رو .... شد  رهیاشک آلودم خ يرو اورد باال و به چشما

 :و گفت  دیبوس
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قشنگ  ياچشم نیا فیح.  زنهیتو رو نم گهیخانم قرآنتم د... دردات تموم شد  گهید....  زمینگران نباش عز -

هم به  گهیکن و د يپاشو برو با دوستات باز.... که قرمز شدن ؟؟ پاشو دختر خوب  يکرد هیکه انقدر گر ستین

 .پاشو .... خدا انقدر دوستت داره که حواسش بهت باشه ... بد فکر نکن  يزایچ

، از جام بلند شدم و خواستم بدوم و از اونجا دور شم که  کردمیرو حس نم يدرد گهید نکهیخوشحال از ا ومن

 :که گفت  دمیصداشو شن

 ... ی، فراموش نکن يرو که داد یفقط قول -

خوابم ...  زدمینفس نفس م.  دمیاز خواب پر یدست يو به خاطر تکون ها دمیعالم خواب منظورش رو نفهم يتو

 . دیرسیبه نظر م یواقع يادیز.... بود  بیواقعا عج

 :همون خانم خادم اومد  يصدا

 ... ینمازتو بخون خانوم.  دنیاالن اذون صبح رو م... پاشو ... نخواب  نجایا.  زمیپاشو عز -

اون  یول... بوده باشه  یخواب معمول هیخوابم فقط  دمیترسیم....  دمیترسیم یچشمامو باز کنم ول خواستیم دلم

 ...باشن  یمعمول توننینم نایا.. کرد  قیم تزرکه با حضورش به وجود یاون آرامش... مرد 

هجوم نور به  یول نمیبب تونستمیرو درست نم يزیچ. چشمامو باز کردم  يلب خدا رو صدا زدم و آروم ال ریز

 . و دوباره بازشون کردم  دمیکش یقینفس عم... چشمام فشار اورد و بستمشون 

هربار پلک .... چند بار پلک زدم ... به صورت تار  ی، صورت همون خانم خادم بود ، ول دمیکه د يزیچ نیاول

 . نمیتونستم همه جا رو بب نکهیتا ا...  کردیم شتریرو ب دمیزدن ، انگار وضوح د

 : دیپرس دیبازم تعجب کرد ، با ترد يکه از چشما خادمه

 ؟؟؟ ینیمن وبب...  یتونیم -

 ..فقط تونستم سرمو تکون بدم . شده بودم بهش  رهیو خبهت فرو رفته بودم  يتو

 ...از خانوما از کنارم بلند شد  یکی يدفعه صدا کی

 ...خانوم  نیا... کرده  دایخانوم شفاعت پ نیا -

 

اون خانوم خادم و  نکهیحرفاشو بشنوم و قبل از ا ي هیزنا به طرفم ، نذاشت بق يباره ، هجوم همه  کیبه  و

کرد و  دایاشک راه چشممو پ... شد  کهیت کهی، چادرم ت هیاز ثان يکسر يبه دادم برسن ، تو گهیچند نفر د

 :و گفتم  دمیخند... کردم  هیو گر دمیخند... باالخره تونستم بخندم 
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 ...شکرت  ایخدا... شکرت  ایخدا -

 

*** 

 

همه جا رو  تونمیه دوباره مهفته است ک هی. تا به مقصد تهران حرکت کنه  میو منتظر مینشست مایهواپ يتو

رو با تک تک سلوالم  یهفته است که دارم خوشبخت هی. هفته است که انگار دوباره متولد شدم  هی....  نمیبب

 . کنمیحس م

بود که به  نیکه کردم ا يکار نیاون زنا باز کنم ، اول نیتونستم با کمک همون خانوم خادم راهمو از ب یوقت

 .دنبالم  ادیب گهیساعت د میه تا نفرشاد زنگ بزنم و بگم ک

 :و گفت  دیاونم بغلم کرد و صورتم و بوس. تشکر کردم  یاون خانوم هم کل از

 ...ما رو هم دعا کن ... خوش به حال دل پاکت . دوستت داره  یلیامام رضا خ شهیمعلوم م -

 ....، ازم دور شد  ونیگر يبا چشما و

قبلش وضو ... و رفتم به سمت دارالحجه  يپرسون پرسون ، خودمو رسوندم به صحن جمهور... افتادم  راه

 ... اذان صبح بود  گهید قهیگرفتم ، چون چند دق

لحظه هم  کی یتوجه به نگاها ، لبخندمو حت یب....  کردیام نگاه م کهیت کهی، به چادر ت شدیاز کنارم رد م یهرک

 . کردمیاز لبم دور نم

 ییخودنما ينشستم و دوباره به اشکام اجازه  رشیز... و راه افتادم به سمت همون لوستر سبز رنگ  نییپا رفتم

 ....دادم 

ازش تشکر کنم  يچجور دونستمینم یحت. درد و دل کردم  یبا امام رضا حساب. که دادن ، نمازم و خوندم  اذان

... 

و  نکمیعمدا ع. منتظرش  ستادمیهمونجا و ا ادیبهش گفتم ب. د زنگ خور میاومدم ، گوش رونیدارالحجه که ب از

برداشتم و  نکمویدستشو گرفتم و ع. شونه ام حس کردم ، برگشتم  يدستشو که رو یگرم. چشمم گذاشتم  يرو

رنگ رو که حاال بهت و  یعسل ياون چشما رهباالخ...  دمید مویزندگ...  دمشید... بعد از چند ماه ... باالخره 

 . دمی، د شدیم دهیاشک هم توش د یو حت رتیح
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و بلند و پشت سر هم  هیگر ریمحکم بغلم کرد و زد ز... کنم و نه حال اون رو  فیتوص تونمیحال خودم رو م نه

 :گفت 

 ...شکرت ... شکرت  ایخدا... نوکرتم .... شکرت خدا  -

 ... کردمیم هیو گر دمیخندیم...  ردکیم هیو گر دیخندیم...  شدیم ياشکاش جار دیدیصحنه رو م نیا یهرک

خنده هام و  تونستمینشستم کنارش و همونجور که نم.... و رو به حرم سجده کرد  نیزم ينشست رو همونجا

 :گوشم گفت  ریآروم ز. اشکام رو کنترل کنم ، بغلش کردم 

 ...وحشتناك تموم شد  ياون روزا يهمه  گهید... تموم شد نفسم  -

تا  مینشست مایهواپ ي، تو میو با هم خوش گذروند میدیو خند میمشهد گشت يهفته که تو کیحاال ، بعد از  و

 . میجون و پدر جون به مناسبت بهبود من گرفتن ، برس نهیامشب که مامان بابا و تهم یبه مهمون

بود  "شکرت  ایخدا "از هر ده تا کلمه ، نه تاش .. جفتمون دور نشد  يلحظه هم لبخند از لبا هی یروزا حت نیا

 ... مینیب یقشنگتر م یلیرو خ یروزا زندگ نیا.... 

 :گوشم گفت  ریدستم رو گرفت و ز فرشاد

 خانوم خانوما ؟ یکنیفکر م یبه چ -

 :و گفتم  دمیسرشار از عشق به صورتش پاش يلبخند

 ؟ دنینشون م ی، چه واکنش ننیما رو بب هیبق یکه وقت کنمیفکر م نیدارم به ا -

 :و گفت  دیخند

آخر  یول فتهیو ماچ و بوسه راه م هیو دوباره بازار گر کننیاول همه اشون بغلت م. که فکر کردن نداره  نیا -

 !!! يکرد تیرو اذ هیبق نهمهیا نکهیبه خاطر ا.  يخوریکتک مفصل م هیمهمونا رفتن ، از هرکدوم  یشب ، وقت

 :حواله بازوش کردم و گفتم  یمشت...  دمیخند

 ! یکنینوش جان م یکتکا رو جنابعال يو همه  یسیمیجلوم وا يای؟ م يا کارهیچ نجایو اپس ت -

 :و سرش رو خم کرد و گفت  دیکش یشینما یآه

 ...شرط  هیفقط به .  میخوریشما رو هم ما م يچشم ، کتکا.... خانوم  کترهیگردن ما از مو هم بار -

 .... دمیخند دوباره

 ؟؟ یچه شرط -

 :چشمام و گفت  يزد تو زل
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 ...، خودم و ازم دور نکن  چوقتیه چوقتیه چوقتیه گهید -

 :شونه اش و گفتم  يو گذاشتم رو سرم

 . دمیکش يادیخودمم زجر ز... کار رو نکنم  نیا چوقتیه گهیکه د خورمیقسم م -

 :به خودش فشارم داد و با خنده گفت  محکم

که  ارمیبارون از کجا ب یول! خوب شده  یجنابعال يحاال چشما! داره هــا  ییهم دردسرا یعشق بارون گمیم -

 !؟؟ نمیبتونم رنگ عوض کردنش رو بب

 :و گفتم  دمیبحث رو عوض کرده بود ، خند نکهیاز ا خوشحال

 .بهم  یبارون زل بزن ریشمال و هر روز ز يمنو ببر یتونیالبته م...  یصبر کن زییتا پا يمجبور زمیعز -

بازار ما رو هم ! خوش به حالت شده  يادی، انگار ز یگرفت یترم مرخص هیشما ! خوشگل خانوم  گهینه د -

 !!برام جور کنه  يچند تا مشتر هیبسپرم  مایبه ن دیبا.  يکساد کرد

هرچند از اون . ازش بپرسم  خواستمیم شیوقت پ یلیافتادم که خ يموضو ادیناخوداگاه . ام گرفت  خنده

 !هنوزم واسم عالمت سوال بود  یول.  گذشتیوقت بود که م یلیلخ ، خموضوع ت

 فرشاد ؟؟ -

 جانم ؟؟ -

 .... گمیم....  گمیم -

 :، منو به خودش فشار داد و گفت  دیمن منم رو د یوقت

 ؟ زمیبگو عز -

 ... اونجا بود و  ارمیکام... رفته بودم داخل ساختمون که  ادتهی.. .  مونهیمال شب عروس هیقض... راستش  -

 خوب ؟؟ -

سر و  هویکه اسمتو داد زدم ،  نیهم ادمهی. ، اسم تو بود  دیکه به ذهنم رس يزیاون لحظه تنها چ ادمهیمن  -

 بود ؟ یچ انیجر... شد  دایکله ات پ

 :قشنگ که دلم براش ضعف رفت ، و گفت  یلیخ يخنده  هی...  دیخند

 نکهیعمدا ، واسه ا کردمیفکر م. شدم  یعصب یلی، خ یستیکه تو ن دمیدوستام برگشتم و د شیاز پ یوقت -

... سراغت رو از خواهرت گرفتم و تا دم در ساختمون اومدم .  ی، رفت يمراسم رو نشون بد نیاز ا تیتینارضا

. شدم  مونیدوباره پش یلمس کردم ول ور رهیچند بار دستگ یحت. و برت گردونم  امیغرورم مانعم شد که ب یول
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هنوزم .  دمیصدات رو شن یاون شلوغ يانوشه واقعا معجزه بود که تو.  دمیشن غتویج يخواستم برگردم که صدا

 لرزهیافتاد ، تنم م یم ی، چه اتفاق دمیشن یصداتو نم ای دمیرسیتر م ریاگه اون لحظه د گمیکه هنوزه با خودم م

 ...گذشت  ریواقعا خداروشکر که به خ... 

 کردمیداشتم به معجزه فکر م... معجزه بود  هیشد ،  میکه فرشاد وارد زندگ نیهم. نگفتم  يزیو چزدم  يلبخند

که  قهیچند دق. عالمت سوال بود هیکه اون مرد بهم گفت ، برام مثل  يآخر ياون جمله . خوابم افتادم  ادیکه 

 "!  دمیفهم "فکر کردم ، ناخوداگاه بلند گفتم 

 :و گفتم  ایآخرشم دلو زدم به در.. بهش بگم  يمونده بودم چجور...  با تعجب زل زد بهم فرشاد

 ...نظر تو ... امـــم ... خادم امام رضا ... ، بشم  نمیفرشاد من نذر کرده بودم اگه دوباره تونستم بب -

از  یشگونین عیسر. برگشتن و با تعجب بهمون نگاه کردن  انمونیاطراف... قهقهه اش چشمام گرد شد  يصدا با

 :لب تشر زدم  ریز. بازوش گرفتم که آخش رفت هوا 

 انقدر خنده دار بود ؟ یعنیحرفم !  کننیچته بابا مردم دارن بد نگامون م -

 :، سرش رو به سمت آسمون بلند کرد و گفت  زدیهنوز لبخند م کهیحال در

 !...شکر  تویبزرگ... بهش بگم  يمونده بودم چجور... قربونت برم امام رضا  -

 :، با لبخند گفت  دیمتعجب منو د يچشما یوقت و

 ... ، تا آخر عمرم بشم خادم آقا  یخوب ، منم نذر کرده بودم اگه تو خوب بش -

 فرشته ؟؟ ای يدیمرده آفر نیخدا ا يوا... به خاطر من ... اون .... شدم  رهیبهت بهش خ با

 :زدم به چشماش و گفتم  فقط زل یول کردمی، محکم بغلش م مینبود مایهواپ يتو اگه

 .تنگ شده بود  يبراق بدجور يچشما نیدلم واسه ا!  شدمیم وونهیچون داشتم د... خدا به دلم رحم کرد  -

 هیو سرم رو تک دیبوس مویشونیپ... نگاهش پر از عشق شد .  دمیدوتا چشماش رو بوس يناخوداگاه خم شدم رو و

 :گوشم گفت  ریداد به شونه اش و ز

 ...من  یدوستت دارم عشق بارون -
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 قصه  نیآمد ا انیبه پا "

 "....  ستیهمچنان باق تیحکا
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