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 شده ام زیلبر

 درد از

 شودیم زیسر ر یگاه یحت و

 میاشکها

 من چقدر است؟؟؟ شیگنجا داندیم یکس چه

 دیایب "ییاو" دییبگو

 کار چشمان اوست نشیتخم

 ...عاجزان نه

 

 ) الهه(اول  فـصل

گرفتم ، کم اوردم ، تحمل ندارم ، چقدر تنها باشم ، چقدر خفه شم و  شیخونه رو پ ریگرفته مس یبا دل خسته

 زم؟ی، چقدر تو دلم بر رمیبگ دیند

رفتن آرمان هرکار دلش  شمونیمامان بابا از پ یرو چرخوندمو وارد شدم ، از وقت دی، کل دم در خونه دمیرس

 يدم در ورود! سال ازم بزرگ تره شده همه کاره ، شده با فهم و عاقل 5چون  کنهی، فکرم کنهیم خوادیم

 .باهاش چشم تو چشم شدم 

 د؟یاورد فیباالخره تشر! به به :  زدیموج م یچشماش نگران يتو کردینگام م یعصب! یلعنت

 !سالم  -

 ؟يکجا بود... کدوم ! کیعل: کردو با حرص گفت  یاخم

 !بخوابم رمیآرمان اصال حوصله ندارم خستمه م  -

 !؟یلعنت يبود يکدوم گور: باال رفت  صداش

 تونین؟ وسط خوشبرد فیدوست دختر محترمتون تشر یراست! نداره یبه تو ربط: بلند تر از اون گفتم  يصدا با

 ...مزاحم شدم ، آره؟ شرمنده 

، بهت حق  یآج خوامیمعذرت م: فروبرد و آروم زمزمه کرد  شونشیلخت و پر يموها يکالفه دستشو تو آرمان

 يرو دونمیم يدیمارو د یتیبد وضع يتو دونمی، م نجایا وردمشیم دی، من اشتباه کردم نبا یناراحت بش دمیم

 ...یول يکردیبازم يا گهیمن حساب د
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؟  ادتهی يکارا متنفر بود نی، آرمان تو از ا یکنیآخه؟ چرا مراعاته منو نم یکنیم هیکارا چ نیا! ذره فکر کن هی  -

 ...بفهم  ارمیمنم آدمم به خدا کم م کنمیراحت م یزندگ نیآخرش خودمو از ؟یحرمت خونه رو شکست نیچرا ا

 يایفرود دادم ، از بچه باز يدادم و به اشکام اجازه  هیتک نشیشکست ، آرمان بغلم کرد ، سرمو به س بغضم

اواخر دختر  نیا یخودم خسته بودم ، سه سال بود که آرمان هم بابام بود هم داداشم ول يصبر یآرمان و ب

رو جز اون نداشتم ،  چکسیآروم بشه ، من ه يا گهید زیبا چ تونستیکالفم کرده بود ، انگار نم اشیباز

 .بازشدن در اومد ي، صدا گرفتمیجلوش رو م دیعاشقش بودم ، با

 .تکرار نشه  دمی، قول م زدلمیاشکاتو پاك کن عز نهیشرو: آروم گفت  دویخودشو عقب کش آرمان

سالم کرد هردو  دیرسیداخل شد خسته به نظر م نینگام کرد ، لبخند زدم اشکامو پاك کردم ، شرو معصوم

 ... میاب دادجو

 ن؟یسادیوا نجایشده؟ چرا ا يزیچ: مشکوك نگاهمون کرد  نیشرو

 !دلتنگ شده بود ی، ال ستین يزینه بابا چ: تفاوت گفت  یب آرمان

 یازشرکت رفت 5گفتن ساعت  ؟یمنتظر باش 7تو؟ مگه قرار نبود تا  یکار در رفت ریامروز چرا از ز! آهان:  نیشرو

 !رونیب

 ؟ياومد ، شام خورد شیپ يکار: آرمان

 !به حساب الهه! میبخور یچ هی رونیب میدنبالتون بر امیگفتم ب! نه: نیشرو

 جـــانـــم؟ به حساب مــن؟: گشاد نگاهش کردم و گفتم  ي، با چشما دیخند طونیش

 . رونیپس مارو ببر ب! ي، تو که شام درست نکرد گهیآره د: گفت  لکسیر یلیخ نیشرو

 ! بچه پررو:  من

 هوم؟!ينبود سیتو که خس یالـــ:  آرمان

 .حاال شدم  دیفکر کن:  من

 رونیشام درست کردن ندارم ، حوصله ب يحوصله : اوردم و رو به هردوشون گفتم  رونیزبونمو ب نیواسه شرو و

 !بخوابم رمیمن اشتها ندارم م! دیدرست کن ای دیرفتن هم ندارم ، واسه خودتون شام بخر

 !اونم گرسنه! شده 9تازه ساعت  ؟یکه االن بخواب یآخه کوچولو مگه مرغ: نیشرو

 برم طرح فردامو تموم کنم و بخوابم دیاالنم با! دارشمیب 8 دیبا! فردا صبح کالس دارم! رمیس: من

 شرکت؟ يایمگه قرارنبود از فردا ب یآج: آرمان
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 !کالسم مهمتره! امیبعداز کالس م: من

 . زمیجارس عزباال خونه ات ا: نیشرو

 .بگو  یچ هیآرمـان تو بهش ! ادب یب: به بازوشو گفتم دمیکوب بامشت

 . گهید گهیخب راست م: باخنده آرمان

جفتشون بلند شد ، لبخند زدم و وارد اتاقم  يخنده  يبهش انداختم و از جام بلند شدم ، صدا یخشم نگاه با

 .شدم 

، نگاهمو بهش  کردمیم یآرمان رو طراح یسالگ 10عکس  کامل کردم ، داشتم مویو طراح یصندل يرو نشستم

 .باالخره تموم شد  شیخووب شده بود ، آخـ... دوختم 

 

پسرا حاال حاالها  دونستمی، م ومدیخنده و حرف م يصدا رونیو ربع بود ، هنوزم از ب10به ساعت کردم  ینگاه

 ...به سقف چشم دوختم دمویتخت دراز کش ي، رو دارنیب

، پدر و مادر و  گذشتیم شونیاز دوست یسال 13باهم دوست بودن و  یآرمان بود از بچگ یمیدوست صم نیشرو

 شیمادربزرگ و پدربزرگش مونده بود ، دو سال پ شیپ یو اون از بچگ کردنیم یخواهرش کانادا زندگ

مهربون  یلیداشتم خ که تنها نمونه ، مثل آرمان دوسش شمونیپدربزرگشم از دست داد و آرمان با زور اوردش پ

کنم تا  يواسش خواهر شهیکردم هم یخانوادش ، سع شیکانادا پ رفتیسر م هیو ساده بود ، هر دو سال 

 .نکنه ، با افکار سردرگمم خوابم برد  ییاحساس تنها

بود به سرعت برق بلند شدم و سمت  میون7به ساعت انداختم ، اَه  یشدم و نگاه داریب میآالرم گوش يصدا با

 نوی، صبحونه رو آماده کردم ، آرمان و شرو رونیرفتم ، کارم که تموم شد مسواك زدم و اومدم ب ییستشود

 ... می، هرسه نفر مشغول بود دارکردمیب

 شه؟یکالست ساعت چند تموم م: آرمان

 10: من

 دنبالت امیمنتظر باش خودم م: نیشرو

 تو چرا مگه آرمان شَله؟: من

 .قرار دارم . خانم  ستمین کاریمن که ب: آرمان

 از من مهمتر هست؟ يزیچ: رفتم و گفتم يچشم غره ا طونشیچشمک ش به
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 !رهیگیم لیاووه چه خودشم تحو: باخنده نیشرو

 یازشون خداحافظ عی، رفتم تو اتاقم آماده شدم و طرحامو برداشتمو سر دمیشدم بامشت به شونه ش کوب بلند

 ياز من بزرگتر بود و تو یدم در منتظرم بود ، دو سال شیسورمه ا 111 دیبا پرا لدایکردم ، ازخونه خارج شدم ، 

 . دمیشدم و روشو بوس سواربا استعداد ،  ی، تازه کاربود ول میباهم آشنا شد یکالس طراح

 کوچولو خانم؟ يچطور: داد و گفت ییبا خوشرو جوابمو

 ؟یتو خوب زمیخوبم عز: من

 .، طرحمو تموم کردم  یعـــالــ: لدای

 !تیحرفه ا یمونده تا طراح گهیماه د 6: من

 آره فعال اوالشه: لدای

 ها؟ یتا آخرش باش دیبا: من

 !نمیبب يدیکش یباشه ، چ: لدای

 . دمینشونت م میصبرکن برس: من

 ؟يامتحانتم بد نیآخر يبر دیبا گهید يخانم ، فکرکنم هفه  یاوکــ: لدای

 آره: من

 ؟يندار ي، واسه بعدش برنامه ا یموفق باش زمیخوبه عز:باال برد و گفت  سرعتشو

 .شاپ بزنم  یکاف خوامیم! چـرا: ذوق دست زدمو گفتم  با

 قبول کرده؟ ؟یبه آرمان گفت ؟یمطمئن: تعجب گفت  با

 . کنمیم شیراض یول! نه نگفتم:  دمیخواب بادم

 . یرو کمک منم حساب کن یتونیم! هیاگه قبول کنه که عال: زد و گفت  یلبخند مهربون لدای

 .عالمه  هی یمرسس: گفتم  دمویبوس گونشو

کالس  ياز پسرا یکیاستاد دم کالس مشغول بحث با  می، وارد که شد میشد ادهیآموزشگاه پارك کرد و پ دم

 .بود 

 امیداخل االن منم م دی، بفرمائ ریسالم صبحتون بخ: زد و گفت يلبخند میسالم کرد بهش

فقط واسه گذروندن وقتم و پر  یعالقه داشتم ول یبه طراح دی، شا میاول کالس نشست و میکالس شد وارد

 . ومدمیم مییکردن تنها
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، از  کردیداده بود و بهم نگاه م هیتک نشیدم در به ماش نی، شرو میرفت رونیب لدایاز تموم شدن کالس با  بعد

  میشد نیو هردو سوار ماش نیکردمو رفتم طرف شرو یخدافظ لدای

 

 

 خـــان ـــنیســالم شـرو: کردمو بلند گفتم  کیسرمو بهش نزد طنتیش با

 ؟يسالم جوجه کوچولوم چطور: دیباخنده دماغمو کش نیشرو

 آرمانم هـا يمن فقط جوجه کوچولو! اوهو: انگشتاش نجات دادمو با اخم گفتم  نیاز ب دماغمو

 جوجه اردك زشت؟ ومدهیبهت ن یخوب: نیشرو

 نـــوچ: من

 کالس چطور بود؟:  دیپرس يزدو با لحن عاد يدلبخن

 شـهیمثل هم یعــالــ: من

 . یبه طراح يدیچسب يول کرد توی، درس و زندگ گهید ی، خُل کنهیهم م یچه ذوق نیبب: نیشرو

 ...ذارهی، که به خواسته هام احترام نم کنهیکرد ، ناراحت شدم که درکم نم یدهن کج يحالت خنده دار با

ازعالقه هام  یکی رمیرو که بگ یمن حال درس خوندن ندارم ، مدرك طراح! نده ریگ ـــنیشرو: گفتم  يجد

، من  سمیخودم وا يهم رو پا شهیهم وقتم پرم کنمیشاپ باز م یکاف هیبعدش اگه آرمان بذاره  شهیارضا م

 !به کار شما ندارم ، رو مخ آرمان کارنکن که منصرفم کنه يعالقه ا

خودت  يبه اصطالح رو پا يخوایکه م يکم دار یچ! یکنیوقت تلف م يخودم مخالفم ، دارمن : نیشرو

 ؟یسیوا

 مگه؟ يدار یچه اشکال! فقط تنوعه ، کارشم باحاله! به خدا یچیه: حرص گفتم  با

 !یعقل یب یلیخ: درهم گفت  ياخما با

،  خواستینداشتم ، دلم بحث هم نم حتینص ينگاه کردم ، حوصله  رونیحالت قهر رومو ازش گرفتم و به ب با

که گرفتم خودش شاهکاره ، البته کنکور هنر که دادم  یپلمید نیدرس بخونم مگه زوره؟ هم خوادیدلم نم

،  گرانینه د کنهیم یزندگ ششدم ، به هرحال آدم واسه خود الشیخیچرا ب دونمینم یقبول شدم ول يآهنگساز

 . کنمیپس هرکار خودم دوس دارم م

 جونـــم؟ خانم کوچولو؟ الهه خانم؟ یالــ: گفت  یشد با لحن مهربون میناراحت يکه متوجه  نیشرو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٨ 

 ؟يقهر طونکمیش: هم بردم ، صداش باز بلند شد  يندادمو اخمامو تو محلش

 ...؟ چشمام گشاد شد و با بهت نگاهش کردم ، از حالت صورتم خندش گرفت !طونکمی؟ش!جونم

 . ترسمینکن م ينطوریچشاتو ا وونه؟یچته د: نیشرو

 . ختیریب ییتو وونهید: از بازوش گرفتمو با حرص گفتم  یشگونیازم گرفتو از ته دل قهقهه زد ، ن روشو

 .کار دارم  یشو که کل ادهیغر نزن پ: شرکت پارك کرد و گفت دم

دلم  به شونیمنش یبود ول ی، شرکت خوش نام میو آرمان شد نیشرو یکیشر ونیدکوراس یشرکت طراح وارد

 ...دیجنبیم ادیسر و گوشش ز! جلف یکم سن و سال بود و کم نشستینم

 ...کرد و منتظر جواب موند  يشد سالم سرد بلند

 . دیبه کارتون برس دیسالم ، بفرمائ: خودش جواب دادم  مثل

 . دیو ازجاش پر دیترس یبازکردم ، طفل هویو درو  دمیاتاق آرمان دو سمت

 دمیترس ؟يشد یچته دختر؟ وحش:  آرمان

 سلــام عشقم  -

 . میســالم زندگ: زد  یچشمک طنتیش با

 دختر یبه خدا همه دارو ندارم: و آروم گفت  دیبا محبت بوس مویشونی، پ دمیکنارشو گونشو بوس رفتم

 آرمـــان  -

 جونم: منتظر نگاهم کرد  آرمان

 ...دلم برات تنگ شده بود ! یچیه  -

 . نجایا يایب دیبه بعد هرروز با نیفدات شم ، از ا: کرد بهم نگاه  یبا مهربون آرمان

 !امیکه به کارت نم نجایا ه؟یواسه چ نجایموندنم ا  -

 . یستیخونه تنها ن يکه تو شهیراحت م المیتازشم خ! يریبگ ادیکه زود  میکنیکمکت م: آرمان

 امیب شتریب کنمیم یسع یاوک: زدمو گفتم  يشاپ نبود پس به ناچار لبخند یوقته باز کردن بحث کاف االن

 . یخانم یمرس:  آرمان

 یقابش کن دیکه داده بودم ، فقط با یاز قول نمی، ا ـــایب: رو دستش دادمو گفتم  دمیکه از آرمان کش يا ینقاش

 !البته اگه به نظرت خوب شده. 

 . ی، مرس شده یعــال! دستت درست دختــر:  دیذوق بهش نگاه کردو دستامو بوس با
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 .مبل لم داد  يو رو زشیم يشدم که خوشش اومد ، گذاشتش رو خوشحال

 ؟یراست  -

 جان؟:  آرمان

 ...شبیدوست دخترت که د: گفتم  يمزمزه کردم ، با دلخور کمیرو  کلمات

 شدم الیخیفعال دوست دختر رو ب ینگران نباش آج: قطع کرد  حرفمو

 هـــان؟ یچ یعنیفعال : زدم  ادیو دلخور فر دمیکوب نشیبه س بامشت

 ینداشته باشم خانم ازیبهش ن یتا وقت یعنی: گفت  یمعمول یلیخ

 خسته شدم گهیمن د! تمومش کن آرمان: گفتم  دمویکش یپوف یعصب

 

 

... بخوره یتکون هیکه  گفتمیم يطور هی دیخب با یول ستیدختر باز ن دونستمیم... کردمیم يرو ادهیز داشتم

 .نشست  زشینداد و رفت پشت م ی، جواب کردیو ممراعات من دیبا

حواسم بهش بود ،  یچشم ریز یطرح هارو نگاه کردم ول يروبه روش نشستم و به ظاهر دفترچه  حرفیب

، رنگ موهاش و  زدیچهرش با بابا مو نم. بود  طونیش شیروشنِ دور مشک ي، چشما یچهرش جذاب و خواستن

 ...چهره ش  بیچشماش ، ترک

 . نهی، نگاهت سنگ زهیرینگام نکن وروجک تمرکزم بهم م ينطوریا: م شد و آروم گفت  رهینگاه خ ي متوجه

، واسم  نطوریهم هم یشکالت کی، ک خوادیم یکیدلم ذرت مکز: گفتم  یعوض کردمو و با لحن معصوم حرفو

 ؟يریگیم

 االن؟ نیهم:  آرمان

 !خواهــش! آره  -

 !برم ، صبرکن تونمینم خودم که االن یباشه خانم ول:  آرمان

 ؟يکاره ا یچ نیشرو: مشغول صحبت شد  هیرو برداشت و بعد از چند ثان یگوش

 ؟يبر ییتا جا شهیباشه ، م  -

 ؟يریبگ یشکالت کیو ک یکیذرت مکز یواسه ال يبر یتونیم! همن دورو برا  -

 . يبا یقربونت برم مرس  -
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 . نیطرحارو بب نیا نجایا ای، تا برسه ب رهیرفت بگ: رو گذاشت و گفت یگوش

 ؟یطرح چ  -

 !ادیبهش م شتریکدوم ب نمینظر بده بب ایکنم ب یاتاق طراح نیواسه ا خوامی، م يواریکاغذ د  -

 .داد  رشییتغ یبه طرحش انداختم ، چند تا نظر بهش دادم که کم یرفتم و نگاه کنارش

 .کوفت کن عجوزه  ایب: داخل شد و گفت نیشرو

 !ـــنیشرو  -

 هـــان؟:  نیشرو

 ه؟یعجوزه ک: گفتم  غیگوششو گرفتم با ج دمویپر سمتش

 تــو:  نیشرو

 پرسمیدوباره م  -

 بازم تو ، آخـخ ول کن گوشمو:  نیشرو

 ریحرفتو پس بگ  -

 .خب باشه ننه بزرگم عجوزس ول کن  یلیخ:  نیشرو

و به سرعت نور از اتاق در رفتم  دمیازدستش قاپ امویزد خوراک ادیزدمو با زانو به به پاش ضربه زدم ، فر يلبخند

مسخره رو نداشتم  يفضا نیموندن تو ا يچندششون نشستم ، مشغول خوردن شدم ، حوصله  یمنش ي، جلو

 زیکردم و ر ی، واسش دهن کج فتر ياومد بهم چشم غره ا رونیاز اتاق آرمان ب نیمجبور بودم ، شرو یول

 . دمیخند

 .اتاقم کارت دارم  ایب: گرفت و زمزمه کرد حرصش

 نوچ: تندتند باال دادمو گفتم  ابروهامو

 .تو اتاقم  دیایلحظه ب هی انیخانم شا: کرد و گفت يسرفه ا تک

پشت سرش  یلیم یو ذرتم دستم بود با ب کیشده بود بلند شدم ، ک رهیبهم خ یگفت ، منش نیجلو ا! یلعنتـــ

 .داد  ییبود سالم کردم جوابمو با خوش رو ستمیپشت س نیاسیوارد اتاقش شدم ، همکارش 

 ؟يقرارداد چوبکده رو فسخ کرد نیداداش ا: گفت نیبه شرو رو

 !فکرشم يتو: نیشرو

 . میبه روز پرداخت کن دیباال رفته واسه خسارت با متایق! ایشیم مونیپش! نکن بابا: نیاسی
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 . کنمیم شیکاریخب  یلیخ: نیشرو

 .بهش بدم  دویجد يبا اجازه برم اتاق آرمان سفارشا: بلند شد و گفت نیاسی

بازواش  نیو ب دیسمتم جه نیکه شرو دمیفرار کنم ، سمت اتاق دو دیفاتحم خوندس با يواا! اتاق خارج شد از

 .کرد و بازومو گازگرفت  میزندان

 يآ! مرگ من!  ــنیولم کن ، شرو یآخــخ لعنتــ: زدم  غی، خفه ج شدینم یول رمیازش فاصله بگ خواستمیم

 . شــوریسگ نشو ، گوشتم کنده شد ب

 نیشرو يدستا نیاالن ب یشد ، عادت کرده بود به دعواهامون ، ول يزیچه آبرور يداخل اتاق شد ، وا نیاسی

 .، چند لحظه مات موند بهمون  زدمیم غیداشتم ج

 

 .شده آخ  یوحش نیکمکم کن ا ـنیاسی: حرص و بغض گفتم  با

 نیاسیبودم به  ریهنوز اس یول دیهم چفت دندوناش بازشد و خند نی، شرو دیاز بهت دراومد و خند نیاسی

 .خندشو خورد و سمتمون اومد  نیاسیشدم ،  رهیمظلومانه خ

 .ولش کن ! دهیپر نیبسشه داداش گناه داره ، رنگشو بب: گفت نیبه شرو آروم

 .اومـم خوشمزه بود : گفت دهیاال پرب يازم جدا شد و با ابروها نیشرو

مبل و مشغول خوردن شدم ، اونا هم  يو نشستم رو دمیگازشو مال يتو شکمش جا دمیزد بامشت کوب قهقهه

 . کنمیم اهشیکبود و س! به حالش کبود شده باشه يوا کردیدرد م یلیمشغول کارشون شدن ، بازوم خ

 بله؟: دستش بهش برسه با اشوه جواب دادم  نکهیبود قبل از ا میمبل کنار يزنگ خورد رو شیگوش

 سالم  -

 )زدیدختر بود ، چه با ناز حرف م! اوه مامان! (کیعل  -

 راد؟ يهمراه آقا  -

 بله  -

 هستن؟  -

 !در خدمتم دیدار ياگه امر! دستشون بنده  -

 شما؟  -

 !دایشما تماس گرفت  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٢ 

 !نیمن درست گرفتم شما اشتباه جواب داد  -

 .کنم  یکارشو تالف خواستمیم.  دیکشیو برام خط و نشون م زدیانداختم با حرص بال بال م نیبه شرو ینگاه

 .من نامزدشم : خونسرد گفتم  یلیزدم و خ لبخند

 ؟یچـــ  -

 تکرار کنم؟  -

 بهم برسه از اتاق در نکهیطرفم ، قبل از ا دیپر نیرفتم شرو سهیقطع شد از خنده ر يا گهیبدون حرف د تماس

 . خوردیتو اتاق آرمان داشت قهوه م دمیرفتم و پر

 .کار دارم  یهم کل ادیبرم خونه؟ هم خستمه خوابم م شهیم: کنارش ، آروم گفتم  نشستم

 ؟يدست گل به آب داد ای يبه خاطر خواب و کار برگرد: مشکوك نگاهم کرد  آرمان

 . ادینه خوابم م...نه: گفتم  معصومانه

 . میگردیباهم برم گهیساعت د کی. پاشو برو تو اتاقِ استراحتم بخواب : باال انداختو گفت  ییابرو آرمان

 یلیاالن دکورش خ یبودمش ول دهیقبال د میاتاق خودش بود رفت يکه درش تو یگرفت و داخل اتاق دستمو

رفت ،  رونیان بکردم آرم يکردم ، تشکر زونیآو یچوب لباس يتر شده بود ، شال و مانتومو کندم و رو کیش

 ...و زود خوابم برد دمیتخت دراز کش يرو

*** 

 جانم عمو؟  -

 دخترخوب؟ یکنیآخه چرا لج م:  عمو

 !دمیبه شما هم زحمت نم! راحت ترم عموجون نجایمن ا  -

 ؟ییهمش خونه تنها یشی، دوما خسته نم يندار یاوال که تو زحمت:  عمو

 عادت کردم عمو جون  -

،  میهواتو دار) همسرش(ای، منو لع یکار کن زنهیبه سرت نم نکهیهم ا يایدر م ییم از تنهاما ه شیپ ایب:  عمو

 !دلش برات تنگ شده یحساب ارمیرام

-  عمــو ! ا... 

 جونِ عمو؟: گفت  میمال یلیبا لبخند بهم نگاه کردو و خ عمو

 که قبول کنه؟ دیزنیبا آرمان حرف م دیمگه نگف د؟یباش یمگه قرار نبود شما راض  -
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 يتنها نوه  خوادیبگم واال دخترم؟ خودم دلم نم یچ: بود ریمهراد روبه روم قرار گرفت غم از چشماش سراز عمو

کنم ، مراقبت باشم ، به خدا قسم  يخودم واست پدر شیپ يایکار کنه ، دوست دارم ب انیشا يدختر خانواده 

اون ! رو چشام بذارمت دینباشم ، با ونشیمد خوامیق داره ، مبه گردنم ح) بابام(الهه ، بهراد ذارمیواست کم نم

 !بود وونتید

غصه  نمیعمو جونم قربونت برم نب: کنم با لبخند گفتم  يریاز شکستن بغضم جلوگ کردمیم یکه سع یدرحال

 ...مراقب خودم باشم  دمی، من قول م دیهوامو داشت شهی، هم دیاالنشم واسم کم نذاشت نی، شما هم يبخور

 امیب تونمینم دیکردم ، عادت کردم باور کن یهمه سال تهرون زندگ نیمن ا: اضافه کردم  طنتیلحنم ش به

 فی، ح شمی، زشت م شمیاونجا هالك م يمن تو گرما! سوزمایبشم؟ م اهیس خوادیدلت م شییجنوب ، نه خدا

 رو دستتون ها؟ مونمیاونوقته که م! ترشمی، تازه به خاطر گرما زودتر م شمیم

زن و بچم  یشدم ول اهیمن که آره ، به قول تو س! چونیمنو بپ یه! طونیش: باال انداختو گفت  ییابرو عمو

 ... گهید یکنیاستفاده م یو کاله آفتاب نکیکرم ضد آفتاب و ع! نکرده ها رییرنگشون تغ

 ...عمـو جونـــم لطفا لطفا لطفا   -

 شرط؟ هیفقط به  زنمیمتقاعدت کرد ، باشه قبل از رفتنم با آرمان حرف م شهینم يجور چینه انگار ه:  عمو

 ؟یچه شرط: ناز کنارش نشستمو گفتم  با

هروقتم دلتو ! واسه گذروندن وقتت! یداشته باش یرو فقط به عنوان سرگرم يانجام بد يخوایکه م يکار: عمو

 . یبش الشیخیزد ب

 .فداتون شم  یچشم عمو جون مرس:  دمی، گونشو بوس دیخندیعمو م ي، چشما ستادمیپام ا يانگشا يرو

 يواسه  ادیاز دستم بر ب ي، هرکار) مامانم(دیلوفریبهراد و ن يادگارای، تو و آرمان تنها  زمیخدانکنه عز:  عمو

 .رو من حساب کن خانم کوچولو  شهی، هم کنمیم تونیو شاد یخوشبخت

 . میکه دار دیهست یشما تنها کس! یممنونم واسه همه چ! چشــم  -

 

 ياز خانواده  لیکردن من و آرمان ، با پرواز برگشت اهواز ، تنها فام حتیبعد از دو ساعت حرف زدن و نص عمو

 بایازخودم بزرگتره ، تقر یدو سال یکی اریبود ، پسرش رام زیمهربون و عز یلیبابا که خ کیو برادر کوچ مونیپدر

 ...بهمون سر بزنن  شتریاونا ب دمیم حیترج یرفتم اهواز ول يبار تهرون ، منم دوسه ومدنیم کباری یسال

*** 
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 ! بهم زل زده خاك برسر يچطور! ــز*ـیه ي پسره

 !لطفا دیسفارشتونو بد د؟یآقــا کجائ: صورتش تکون دادم يبا حرص جلو دستمو

 .قهوه  کیو ک یبستن جیآب هو هی،  خوامیمعذرت م! اُه: از کنکاشم برداشت  دست

 . دیحاضره ، بفرمائ گهید قهیدق3  -

 هیماه 4نشست ،  شخوانیبه پ زیم نیتر کینزد يحساب رو بهش دادم ، بعد از پرداختش رفت رو صورت

تحمل کردم تا باالخره اجازه داد ، البته  اشویمحل یباز کردم ، چقدر به آرمان التماس کردم و قهر و ب نجارویا

 یمشک ي، فضا نیو شرو یآرمان يکارکار خودمه البته با فدا شتریب ونشیسکمک عمو مهراد جونمم بود ، دکورا

 يمشتر یشده ، خداروشکر حساب یعال یخرجش کردم ول یکردم و کل یخودم طراح لشوی، تمام وسا ییآلبالو

سالشه به  18که  نیاسی، البته سامان برادر  میچرخونیم نجارویو برادرش راشا ا ایرو میمی، با دوست صم میدار

حال  نیدرع پهیخوشکل و خوش ت شیخدائ کنه،یباهامون کار م نجایکنه ا تخودشو به خانوادش ثاب نکهیخاطر ا

 .گارسونه  ییجورا هیقابل کنترل ، دوسش دارم مهربون و بافهمه ،  ریغ یو گاه طونیش

 دیبا یتنگ شده ول یلیلم واسش خ، د گردهیبرم گهید يو احتماال هفته  یکه آرمان رفته دب شهیم يروز چند

 . ادیاز دستم بر نم يا گهیتحمل کنم چون کار د

نفرم ،  هیمن  ی، ول خوامیسالم خانم ، دو تا قهوه ترك م:  شخوانیشاپ شد و اومد سمت پ یداخل کاف نیشرو

 د؟یکن میهمراه شهیم

 سـالم ، بله حتما آقاهه  -

 جوجه اردك زشت؟ يچطور:  نیشرو

 ؟یخوبم تو خوب  -

 فدات شم ، کار چطوره؟:  نیشرو

 هفته دو برابر شده نیا امونی، مشتر یعال  -

 نیجا افتاد یخوبه حساب:  نیشرو

 .مشغول خوش و بِش بودن  یباهاش دست داد ، حساب نیبهش سالم کرد و شرو سامان

 شیکه ته ر شونیکی اومدن و شخوانیهرروزمون بودن سمت پ يمشتر ریسه ماه اخ يکه تو يپسر دو

 لطفا یشگیسالم خانم ، سفارش هم: داشت گفت یشگیهم

 آمادس گهید قهیدق 10چشم   -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٥ 

 متشکرم  -

هوم؟ سفارش : چهرشون نشد آروم گفت  دنیبه پسرا که پشتشون بهش بود انداخت ، موفق به د ینگاه نیشرو

 ؟یشگیهم

 انیهرروز م! دائممونن يمشتر! نگام نکن نطوریچته؟ ا ياو  -

 !شمایم یرتیغ! بچه پررو:  نیشرو

 کردم؟ کاریاوه مگه چ  -

 . ارمیبا پسرا خوش و بش نکــن وگرنه چشماتو درم:  نیشرو

 فرستمیاالن قهوه م زیپشت م نیباشه ، برو بش:  زایخنده هلش دادم طرف م با

 يزیتا االن چ 12گشنمه از ناهار ساعت  ؟يدیهم بهم م کیک: روشن درشتشو معصوم کرد و گفت  يچشما

 .نخوردم 

 واقعا؟  -

 اهوم  -

 . ارمیواست م رمیخودم م نیجونم ، برو بش یباشه داداش  -

 .آشپزخونه و کمکش کردم  يراشا تو شیرو به جام نشوندم و رفتم پ ایرو

 شده خانم خانما اومدن آشپزخونه؟ یچ: زد وگفت یلبخند مبهوت دنمیبا د راشا

 .اومده ، اومدم خودم واسش سفارششو آماده کنم و ببرم  نیشرو: با لحن صادق گفتم  یمعمول یلیخ

 باز شده نجایازش تشکرکنم که به لطفش پاتون ا دیپس خوش به حالش ، با: زد  يصدا دار پوزخند

نگفتم و  يزیاز کنارم رد شد و مشغول کار خودش شد ، چ! شدمیمتوجه نم اشویها و بدخلق هیکنا نیا یمعن

شکالت هم کنار فنجونش گذاشتم ، از آشپزخونه خارج شدم  کیو  کیفنجون قهوه رو آماده کردم و دو تکه ک

 ... کرد؟یرفتار م نطوریا دی، چرا راشا با

 بفرما آقــا: نشستم آروم گفتم  نیشرو يگذاشتم ، روبه رو زیم يرو رو ینیس

 ؟ي، با آرمان حرف نزد یمرس:  نیشرو

 .بود ، امروز زنگ زدم خاموش بود  شبیبار پر نینه آخر  -

 . گردهیبرم گهیتا چند روز د شهیگفت کارش زودتر تموم م! باهاش حرف زدم شبید:  نیشرو

 .شده  زهیر هی، دلم واسش  زنهیکم حرف م یلینامرد با من خ! خوبه یلیخ  -
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 یکمتر دلتنگش بش خوادیم دیبه خاطر خودته ، شا: خورد  کشیاز ک کمی نیشرو

 ... دیشا  -

 ؟یامشب شام مهمون من باش شهیم:  نیشرو

 !الیخیکنم؟ ب کاریرو چ نجایا! نه بابا  -

 .، جانِ من  گهیو سامان هستن ، حواسشون هست د ایراشا و رو:  نیشرو

 ها؟ یولخرج نیاز ا ادیبهت نم ؟يآفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شد  -

 گه؟ید يایم. استثنا وجود داره ! م؟یخب چه کن:  نیشرو

 االن که زوده ی، ول امیخب م یلیخ  -

 !مهیساعت شش و ن ستینه بابا زود ن:  نیشرو

 خونه خوشکل کنم؟ يبریاول منو م  -

 .کوچولو  یآبج یاالنم خوشکل:  نیشرو

 .ددر  امینم ينجوریمن ا  -

 خانم کوچولوم میچشم پاشو بر:  نیشرو

 رو بخور تامن برم و برگردم نایتو ا  -

، پشت فرمون نشست و  میزد رونیشاپ ب یاز کاف نیبرداشتم با شرو فمویهماهنگ کردم ، ک ایشدم با رو بلند

بازکردم ، با عجله  دیو درو با کل نییپا دمیپر نیکنارش قرار گرفتم ، سمت خونه روند ، دم در پارك کرد از ماش

 يبا شال ستش برداشتم ، تند رهیت یآب یلبا شلوار  یآسمون یمانتو آب هیوارد اتاقم شدم ، از تو کمدم 

 .اومدم  رونیمو برداشتم و از اتاق ب یکردم ، کفش ل یحیمل شیو آرا دمشونیپوش

 يخانم شد یلیخ یآج: با شوق بهم انداخت و گفت یبلند شد ، نگاه دنمیبه محض د نیشرو

 قبلش نبودم؟ یعنی  -

 !يمن بود يقبلش کوچولو: گفت  يبا حالت بامزه ا نیشرو

 !گهید میبر! اُهو  -

 

 خانم خانما میبر: دستمو گرفت و طرف در راه افتاد  نیشرو
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 خواستیحرف زدن نداشتم ، دوست داشتم به آرمان فکرکنم واقعا دلتنگش بودم ، دلم م ي، حوصله  میسوارشد

نم بغلم کنه موهامو ناز کنه ، ازته دلش به کارام بخنده ، واقعا همه او ارمیدرب يباشه و واسش نازکنم ، لوس باز

 ی، ول شمیم نیقرار باشه ازدواج کنه تنهاتر هاگ يرو حس کنم ، وا يکسم خودش بود تاحاال نذاشته بود کمبود

 !شهیزن و بچش م ياسطوره  دونستمیم! بود يا کهیخوش به حال زنش ، داداشم خوب ت

 یگاهم نباشه ، ب هیکه آرمان تنها تک ي، بابا کاش بود کردمیبه آرمان عادت نم نقدریکه ا يکاش بود مامان

 ...که شنیآرمان نم یهم هوامو دارن ول یلیو عمو هم هستن ، خ نینباشه شرو یانصاف

 الــهه باتــوام هــا:  نیشرو

 بلـــه؟  -

 !گهیشو د ادهیپ میدیتو دختر؟ رس ییکجا:  نیشرو

 !زودچه ! اوه  -

 هوم؟ ينکنه عاشق ماشق شد: گفت  دیکشیکه دماغمو م یو درحال دیخند طونیش نیشرو

 ؟؟؟یچـ  -

 ؟ي، بود ينبود جیتوکه گ! ياریدرم يباز جیهمش گ! گوشم! وونهیآروم د:  نیشرو

 !ـنیشرو  -

 .تو ، من گشنمه  میشو بر ادهیپ گم؟یمگه دروغ م هیچ:  نیشرو

شدم ،  یشگیهم کیزبونمو نگه داشتم ، پشت سرش وارد رستوران ش یبگم کارد بخوره تو شکمت ، ول خواستم

، گارسون منو رو دستمون داد جوجه سفارش دادم  میو نشست میکرد دایدو نفره دنج پ زیم هی میومدیم نجایاکثرا ا

. 

 !ینیزم بیس هید فصل ، دلستر انار ، دوتا ساال هینوشابه  هیدوتا جوجه ، : سمت گارسون نیشرو

 بله آقا  -

،  کردمیم يبا برنجم باز یها شدم ، ول ینیزم بیشد ، مشغول س دهیچ زیبعد م قهیدور شد ، چند دق زمونیم از

 !نداشت لیکه عاشقش بودم م ییدلم به غذا. چرا اشتهام کور شده بود  دونمینم

 شده؟ يزیچ: شد باحرص زمزمه کرد رهیچشمام خ يتو نیشرو

 !یچینه ه  -

 شناسمت؟یرفته از خودت بهتر م ادتی! دخترخانم به من دروغ نگو:  نیشرو
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 وفتادهین یباورکن اتفاق  -

 یحرف بزن خانم: زمزمه کرد  یبا مهربون نیشرو

 ...دلتنگم  یلیخ! تنهام یلیخ کنمیحس م... راستش  -

 هوم؟ ؟یکنیآدم حسابم نم دمیشا ای ؟ینیبیرو نم یبزرگ نیآدم به ا: تو هم رفتن  اخماش

 ...یول يتو که تاج سر وونهید  -

اصال فکرکن منم از گوشت و خونتم ، به ! ــدیبــا ؟یفهمی، م یبا من راحت باش دینداره تو با یول:  نیشرو

 ؟یکنیم ییخواهر نگاهت نکردم ، چرا با وجود من احساس تنها ریبارم به چشم غ کیخدا قسم  يخداوند

،  یمثل آرمان دوستم داشته باش خواستی، دلم م یکردم داداشت باشم ، خواستم کم نداشته باش یسع شهیهم

 ...معذب خوادی، من دلم نم رمیاز خونتون م يانگار موفق نشدم ، اگه تو بخوا یول! یکن هیبهم تک

من ! یزنیمنفس بکش ، چقدر تند تند حرف ! پسرخوب ــسسیه: لبش گذاشتمو آروم گفتم ياشارمو رو انگشت

 !نبود نیاصال منطورم ا

 برم؟ آره الهه؟: گفت  معصومانه

بعد از دو  ادی، چطور دلت م ستمیمن تورو دوست دارم اصال هم باهات معذب هم ن نیشرو نیبب! وونهینه د  -

 ؟يبر شمونیباهم از پ یسال زندگ

شده ، منم برگشتم  رهیمبهوت به پشت سرم خ يباز و چشما مهین ینگاش کردم با دهن دمیازش نشن یجواب

 دوست دخترش بود؟ يهمون ناز نی، اوه نکنه ا کردینگاه م نیبا بابهت و حرص به شرو يدختر

 ...یم حیمن واست توض! يناز: و سمت دختره رفت  دیاز جاش پر نیشرو

کرد؟ داداش منو زد؟ مردم  یچه غلط یگوشش ، لعنت ریخوابوند ز یکیحرفشو تموم نکرده بود که دختره  هنوز

 . کردنیهمه با تعجب نگامون م

 ؟يکرد یخانم به ظاهر محترم االن چه غلط يآها: و سمتش رفتم دمیجام پر از

 ینداره آشغال عوض یبه تو ربط:  دختره

 !حرف دهنتو بفهم  -

 !ــرزه خانم*هــ شهیم یاگه نفهمم چ: زد  يپوزخند دختره

 !خفـــه شـــو لجن: زد ادیبهش نگاه کرد و فر تیبا عصبان نیشرو

 !ـنیشرو: با ترس عقب رفت و با بهت گفت  دختره
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 .نشنوم صداتو :  دیبهم قفل شده ش غر يدندونا ریاز ز نیشرو

 ... میاز رستوران خارج شد دویانداخت ، دست منو کش زیم يتوجه بهش دو تا تراول رو یب

،  ومدیلقب م نیا شتریب عشیفج يکرده و لباسا شیهفت قلم آرا ي افهیقبه ! ـرزه*بهم گفت؟ هـ یخدا چ يوا

کلمه حرف نزد  هی یهم بهتر ازمن نبود ، ول نیحال شرو! شده بود نیتوه نیو کالفه بودم بهم بزرگ تر یعصب

. 

 

آروم  میشد نیحرف سوار ماش یب... شده  نیتوه میبه وجودم ، به پاک! کردمیشام رو قبول نم شنهادیپ کاش

 ؟یخوب: زمزمه کرد یحرکت کرد ، با شرم و کالفگ

 !اهوم خوبم  -

 ارهیبه زبون ب يزیچ نیآشغال همچ کردمیشرمندتم الهه ، فکر نم:  نیشرو

 سیمهم ن  -

 . کنمیداغونش م! کرد نیبهت توه! اون به تو فحش داد! مهمه یلیهســت خ:  نیشرو

 ـرزه نشدم*با گفتن اون من که هـبوده  یگفت عصب يزیچ هیاون ! پسر الیخیب  -

 . يدیجویبود خرخرشو م نجایاگه االن ا دونمیخودتو کنترل نکن ، م نقدریا! خانم کوچولو: زد  يلبخند نیشرو

: بهش نگفتم و مراعات کردم  يزیچ نی، به احترام شرو گفتیچشمک بهم زد ، راست م هیو  دیخند زیو ر آروم

 م؟یریم میکجا دار

 !خوب یلیخ يجا هی:  نیشرو

 مثال کجا؟  -

 .رو نشونت بدم  ییجا هی خوامیم! یفهمینکن خودت م یمثال فضول:  دیلپمو کش نیشرو

روشن کردم ، صداشو بلند  نویپخش ماش! ــشدیآروم کنم ، نم مویکنجکاو ي شهینزنم و ر یکردم حرف یسع

 !، به لطفش حفطش کردم دادیگوش م ادیآهنگو ز نیا نیکردم تا حواسمو پرت کنه ، شرو

 

 میدرد مشترك دار هی ایدن نیا يتو تو منو

 میرو قلبامون ترك دار میدرد يخسته  دوتامون

 میافتاد یگوشه زخم هی مویتو کوه درد منو
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 میانگار رو زخمامون نمک دار میکنیجون م میدار

 ... زدیفرمون م يآهنگو با انگشتاش رو تمیبلندتر شدن و ر نیشرو يزمزمه ها يصدا

 سوخت تموم لحضه هامون مرد مونیزندگ تموم

 مرد مونیکس یب يهوا مونویعاشق يهوا

 میمنو تو جون هم بود میتو مال هم بود منو

 افتاد به جونمون تموم جونمونو خورد خوره

 ...آهنگا باال بره  نیعاشق بشم تا درکم از خواستیآهنگو با خواننده زمزمه کردم ، دلم م رلبیز منم

 میریدسته تقد رهیاس ایدن نیا يتو تو منو

 میریدرگ یزندگ نیبا ا مویدلهره دار همش

 دنیانگار دارن شکنجمون م میکشیکه م نفس

 میریمیم ییتنها نیآهسته آهسته تو ا میدار

 زهیریکه کم کم داره م يوارید هیمثل  میشد

 زهیخونمون سرده مثله غروب پائ يهوا

 میدیپس م یواسه چ یبه ک میما دار ویچ تقاص

 زهیغم انگ نقدیروزا چرا ا نیواسه ما ا آخه

 یزخم/ یبیحب نیام

 

 ؟یکنینگام م نطوریچرا ا ه؟یچ: ، گفتم کردیداشت با خنده نگام م نیشرو

 !یخونیصدات قشنگه ها با احساس م: چشمک زد  نیشرو

 ؟یچــ  -

 !وروجک يکردیم یآهنگ مورد عالقمو هم خون یداشت:  نیشرو

 خوندم؟یواقعـا؟ بلند م  -

 .آره به مرگ خودم   -

 يبهم نخنده و مسخره م نکنه پسره  ينطوریبزنمش که ا خواستی، دلم م يکوفت آبرومو برد يزد ، ا قهقهه

 ...سر رهیخ
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 !گهینبوده ناخوداگاه بوده د... حتما حواسم... خب  -

 .آهـان آره: گفت  کردیکه خنده شو کنترل م یدرحال نیشرو

 م؟یدینرس! کوفت  -

 !میکینزد! گهید میدیرس! چرا:  نیشرو

 ؟یبکن يخوایم کاریچ يباشه ، با ناز  -

 .برام نداره  یتیاهم! یچیکنم؟ ه کارشیچ:  نیشرو

 ؟یچ یعنی  -

کارش  نیا یول دمیبخش دمیازش د یهرچ مهیسال و ن کی! نداره اقتیل! کنمیولش م: تفاوت گفت  یب نیشرو

 !بد بود یلیخ

 !؟یفقط به خاطر من؟ مگه دوسش نداشت  -

! کارشو ببخشم نیدوسش ندارم که بخوام ا ياونقدر! وونهید یزمیبعد از آرمان همه چ نجایتو ا:  نیشرو

 . الشیخیب

 !ــنیشرو  -

 جانم؟  -

 ؟؟؟یستیتو عاشقش ن یعنی  -

و  یاون فقط سرگرم! من دختر جلف دوست ندارم! باشه ينطوریا دیعشق من نبا! عشق کجا بود! نه بابا  -

 .عادته 

 باشه؟ يچطور دیعشقت با  -

 . یفهمیزن گرفتم م: دیخند طونیش

-  ؟یک 

 ... ایزود نیبه هم! طول بکشه ادیفکرنکنم ز! امم: باال انداخت  يشونه ا نیشرو

 !شایریبگ يحق ندار ادیمن خوشم نم ؟يدیپسند یمن رفت یب یواشکیچشم و رو ،  یب يا  -

 

 

 . دمیدرز نم یچیاالن ه.  یفهمینپرس به موقعش م يزی، چ دمشینه اتفاقا با کمک خودت پسند:  نیشرو
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اطرافمو نگاه کردم  ستادیاز حرکت ا نی، ماش دی، مثل پسر بچه ها خند ختمشونیموهاشو بهم ر يبردم تو دست

 .چقدر قشنگ و بزرگ بود  يبود ، وا ستادهیبزرگ ا ییالیو يخونه  هی ي، جلو

 ه؟یمال ک نجایا: دمی، با شگفت پرس اطیباغ بود تا ح هیشب شتریب میشد اطیح داخل

 !ریحق يمال بنده :  نیشرو

 نجا؟یا يمنو اورد یواسه چ! واو  -

 اشتباه کردم؟! نشونش بدم میبه آج خوامیم! خب اومدم نفلت کنم:  نیشرو

 . نمشیبب خوامیتو م میخوشکله ، بر یلیخ! نـــه  -

 خیروبه روم س يصحنه  دنیبا د یداخل ، ول دمیو با دو رفتم سمت در ، درو باز کردم پر دمیخند یطونیش با

 !دست سوت بلند شد غیج يصدا! ي، واا ستادمیوا

 !تــولدت مبــارك  -

تو  دمیهمه پر الیخیب! نجاستیآرمـان ا يمثل مشَنگا ماتم برده بود ، اصال مگه امروز چندم بود؟ وا ينجوریهم

 .بغل آرمان و صورتشو بوس بارون کردم 

 .ها ، تموم شدم  يدیفقط دوهفته منو ند! هیدختر کاف: خنده هلم داد و گفت با

 !یدلم واست تنگ شده بود داداش  -

 !مبارك خانم تیسالگ 19! شتریمن ب:  آرمان

 ؟ياومد یک! یمرس  -

 واسم مهم بود یلیفدات شم ، امروز خ دمیرس 6ساعت :  آرمان

از  یکیو دختر خالش ستاره ، نگار  لدای، سامان ، راشا ،  ای، رو نیاسیرفتمو از همه تشکر کردم ،  هیبق سمت

 .و سامان  نیاسی ی، فرزانه و فرزاد دختر و پسر دائ رستانمیدب يدوره  يدوستا

 !ایخوب شکه شد: سمتم اومد و با خنده گفت نگار

 ؟ینگفت يزیآره واقعا، نامرد تو چرا بهم چ  -

گذاشتم تو اتاق ! برو لباساتو عوض کن خانم ، آرمان برات اورده! میقول داده بود نیبه شرو! گهید گهید: نگار

 ... نیشرو

 . میمثل خواهر و برادر نیمنو شرو شدیهنوز باورش نم! لوس يچشمک زد و دور شد ، دختره  هی

 اتاقت کجاس؟: رفتم ، زمزمه وار گفتم کردیبود و باهاش خوش و بش م ستادهیا لدایکه کنار  نیشرو سمت
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 طون؟یش یواسه چ: باال انداخت  ییابرو نیشرو

 !نگار لباسمو گذاشته اونجا  -

 یبرو ته راهرو سمت راست در طوس! باشه:  نیشرو

 ممنون  -

 .خواهر خانم  شودیخواهش م:  نیشرو

، دخترا  دنیرقصیم یو پسرا با خنده و شوخ دنیخندیاعث سردردم شد ، همه مآهنگ کرکننده بود و ب يصدا

 ...بود تا تولد  یپارت هیشب شتریبودن ، ب دهیپوش یلباس مجلس

از  یبیمتفاوت بود ، هم رنگش هم طرح روش ، داخل شدم اتاقش ترک هیبا بق نیراهرو شدم ، در اتاق شرو وارد

،  دمشی، زود پوش دیرسیزانوم م ریتخت بود ، قدش به ز يبراق رو ییآلبالو رهنیپ هیبود ،  دیسف یمشک یطوس

برداشتمو  فموی، ک ختمیشونه هام ر يرو وحالت دارم يآرمان حرف نداشت ، موها ي قهیاندازم بود ، سل قایدق

به خودم  گهینگاه د هی،  دمیتخت بودن پوش يهمرنگ لباسم رو که رو يکردم ، کفش ها شیآرا دیتجد

 ...بود  یعال ینداختم ، همه چا

، فرزانه و آرمان ، نفس و  نیو شرو لدایآهنگو کمتر کردم ،  ي، صدا هیاومدم ، رفتم سمت بق رونیاتاق ب از

 ...کردنیم یو دست و سوت همراه غیبا ج هیبق دنیرقصیباهم م ایسامان ، راشا و رو

 !الهه جان يشد یعال: نگام کرد  نیبا تحس ستادمیا نیاسیکنار  باخنده

 اسی یمرس  -

 خانم؟ دیدیدور رقص رو بهم م هیافتخار : فرود اورد  میتعظ يبه نشونه  يسر نیاسی

 !بله حتما  -

کم کم از رقص فارغ شدن و به ما نگاه  هی، بق کردیم تمیماهرانه هدا نیاسی،  میرفت دنیرقصیکه م یجمع نیب

نگاه  نیاسیبه  نطوریچرا ا! نیاراده باال رفت ، وا چشه ا یهام ب، راشا با اخم زل زده بود بهمون ، ابرو کردنیم

 !ها شهیم شیزیچ هی،  کنهیم

 نشست یصندل يدوباره سر خم کرد و تشکر کرد ، ازم دور شدو رفت رو نیاسیتموم شد  آهنگ

 ؟یرقصیخانمه بامن م يآها:  آرمان

 !آرمان  -

 ؟یجونم خانم:  آرمان
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 يخوشحالم که اومد یلیخ  -

 ؟یرقصیم! یفدات بشه آرمان ، نگفت  -

 . لیبا کمال م! اهوم  -

 میپس بزن بر  -

 کیک میبسه بر:  زمیجشنو بهم بر خواستمیشد ، نم شتریقر داشتم تکوندم ، سردردم ب یرفتم وسط هرچ دوباره

 !و کادو

 .خواهر کوچولو  میبر! شکمو يا: پس کَلَم زد  یفیخف يضربه  آرمان

 !!!دیریبگ کیک دیکــادو بد دیایب! دوستان گل  -

 . جمع شدن  زیبهونه قطع کردم ، همه دور م نیبه خنده افتادند ، آهنگ رو به ا طنتمیاز لحن پر ش همه

 

 

 

مبارك  تیو ورود به بزرگسال تیسالگ 19: روشن شدن و سرخوش و مهربون گفت  نیها به دست شرو شمع

 .خانم خانما 

 یمرس  -

 آرزو کن بعدش شمعا رو فوت کن فدات شم:  نیشرو

گلم  يپناه نشم و داداشا یتنها و ب چوقتیگاه داشته باشم ، ه هیتک هی شهیچشمامو بستم آرزوکردم هم آروم

 .کردم و شمعا رو فوت کردم  کیک کیشاد و خوشبخت باشن ، چشمامو بازکردم ، سرمو نزد

بود  یکادوهارو بازکردم و تشکر کردم ، واقعا عااال ییرایعد ازپذآهنگ دوباره بلند شد ، ب يدست زدن و صدا همه

بود ، قرارشد  206دست ساز ، ازطرف آرمان  تاریگ کی نیداداشام ازطرف شرو يخوش گذشت ، کادو یلیخ

 ...داشتم نامهیکه گواه نمیباشه ، ماش تارمیفرزاد استاد گ

*** 

 ...شدم دوباره خواست حرف بزنه  رهیروشنش خ يبه چشما دمویکش یقینفس عم کالفه

 يعالقه ا چیو مهم تراز همه ، ه! چند بار براتون تکرار کنم؟ من قصد ازدواج ندارم: گفتم یمحکم یلحن با

 .لطفا  دیپس تمومش کن! نسبت شما
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 !الهه نیبب:  راشا

 !الهه خانم: ، با حرص گفتم  ومدیالهه گفتنش خوشم ن از

 اد؟ینکن ، چرا از من بدت م وونمیتوروخدا د! ندهعذابم ! اه: کالفه گفت  راشا

 !نیازدواج کنم هم خوامی، فقط نم ادیمن از شما بدم نم  -

 . مونمیمنتطرت م يتا هروقت بخوا ؟یتا ک یباشه ، باشه قبول ، ول:  راشا

 .ازدواج کنم  خوامیگفتم که نم. راشا تمومش کن  يوا  -

 ؟یکنیبهم فکر نم یحتارزشم که  یب نقدریا: گفت  نیغمگ راشا

بذار به حال خودم باشم  رندهی، پس فعال بهم گ دمینرس يا جهیبه نت یول کنمیماهه که بهت فکرم کیمن   -

 باشه؟

آدم  هیدوسش داشته باشم ،  تونمیشد و از اونجا دور شد ، واقعا نم نشیسوار ماش ینزد ، عصب یحرف راشا

 ... خواستمشیمن نم ی، بد نبود ول یرتیغ ی، الک ری، مغرور ، گ یتعصب

و بدون صدا وارد  نیپاورچ نی، پاورچ ومدیم منیو آرمان از نش نیشرو يخنده ها يخونه رو باز کردم ، صدا در

 ...ســالاا: بلند گفتم يبا صدا هویشدم 

 .خشک شد  نشسته بود افتاد ، حرفم نیکه تو بغل شرو يهنوز حرفمو تموم نکرده بودم که نگام به دختر یول

 .با اجازه  شدمیوگرنه مزاحم نم دیمهمون دار دونستمینم خوامیمعذرت م: انداختم  نیشرم سرمو پائ با

 نیاز شرو. داخل اتاقم شدم  کردنیتوجه به هردوشون که صدام م یب! آخر کننیم وونمید! شنیدوتا آدم نم نیا

 کارشون نکنه؟ ی، اَه ، خدا بگم چ... االن یول ادیخوشش م لدایبهم گفته بود از ! انتظار نداشتم

آرمان از  يموقع اومده ، صدا نیکه ا هیچه دختر گهید نیبود ، ا 11:25به ساعت انداختم  یقفل کردم نگاه درو

تو گوش مشغول عوض  يجواب دادن بهش رو نداشتم هنزفر يبده حوصله  حیتوض خواستیم ومدیپشت در م

زود  ادیز یو ازخستگ ستمچشمامو ب یکالفه و عصب ی، ول دمیخت دراز کشت يکردن لباسام شدم ، آروم رو

 ...خوابم برد 

دست و رومو  ییدستشو يبود ، رفتم تو 7، ساعت  ومدیچشم بازکردم هنوزم خوابم م میآالرم گوش يباصدا

 يصبحونه رو پرکردم ، تنها نشستم صبحونه  زیم یشگیاومدم با وسواس هم رونیشستم مسواك زدمو ب

 ) ...و مهمونشون گذاشتم بمونه نیواسه آرمان و شرو( زیخوردم ، بدون جمع کردن م يمختصر
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 فیو ک دیکمرنگ مانتو و کفش سف یاتاقم هوس رنگ روشن کرده بودم ، شلوار و شال صورت يتو رفتم

به  تاری، گ) کنه فیتعر ینکنم ک فیخودم تعر(خوب شده بودم  یلیکردم خ يدخترونه ا شیهمرنگ شلوارم ، آرا

بزم داشتن که تا االن خوابن  شبیحتما د شرمایبود ، ب 8ساعت ! زدم انگار هنوز خواب بودن رونیدست از اتاق ب

. 

 نیبرداشتمو ازخونه خارج شدم سوارماش نویماش چینکردم تا خواب بمونن ، سوئ دارشونیکارشون ب یتالف واسه

صبح کالس داشتم باهاش ،  میون 8ته اونم ساعت فرزاد حرکت کردم ، سه روز در هف يشدم طرف خونه 

 .تک زدم  شیشدمو به گوش ادهیدم خونشون ، پ دمیرس

 الهه خانم وقت شناس ریسالم صبح بخ: در ظاهرشد  يبه دست جلو یگوش یورزش يبازشد ، فرزاد با لباسا در

 ورزشکار زیسحرخ يآقا ریسالم صبح شما هم بخ  -

 بفرما داخل خانم:  فرزاد

 ممنونم  -

: گفت  ی، با لحن معصوم دیبه شکمش کش یدست ستادیتخت نشستم روبه روم ا يرو میاتاق فرزاد شد داخل

 ؟يگرسنمه ، تو صبحونه خورد یلیخ

 ؟يبخور يبر يخوایم! آره  -

 برم؟ يدیاجازه م یربع ساعت هی:  فرزاد

 آقا دیبفرمائ  -

 . میکنیتخته ، اومدم شروع م يرو نهیه بنداز ، انگا هی دتوینُت جد نیبش گردمیتا من برم:  فرزاد

 چشم استاد بداخالق  -

تختش  يحال و خوابآلود رو یرفت، ب رونیاول سمت کمدش رفت لباس و حوله برداشت بعد از اتاق ب فرزاد

 .تر  دیشد یدرست مثل اتاقش ول دادیعطرشو م يتختش بو دمیدرازکش

چقدر  دونمیهم گذاشتم نم ي، چشمامو رو برهیداره خوابم م يبه نُت انداختم حوصلشو نداشتم ، وا ینگاه

 .شدم  رهیخوشرنگ فرزاد خ يبه چشما دمیخنده ، با ترس پر رینفر به شدت تکونم داد و بعد زد ز هیگذشت که 

تنبل  يکن تا برگردم ، جا خوش کرد که الال نینگاه به نُت بنداز ، نه ا هیگفتم : به جانب نگام کرد و گفت حق

 خانم؟

 .شاپ بودم  یکاف 11تا  شبیخستمه خب ، بدجنس د! فــرزاد  -
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 . میکنیقهوه رو بخور خوابت بپره ، من موهامو خشک کنم و شروع م نیا ریبگ:  فرزاد

 باشه ممنونم  -

 زمینوش جونت عز: زد  يچشمک بامزه ا فرزاد

 داخلش؟ یختیر يزیچ هیچ  -

 نه به جان تو: ابروهاشو تند تند باال انداخت  ادفرز

 اصال خوامینم! ي، مرموز شد يکرد يکار هیفرزاد تو   -

 ؟یاول خودم بخورم که مطمئن بش يخوایم ـکــار؟یچ:  فرزاد

 .آره بخور   -

 يزیآخه کوچولو من که مرض ندارم چ! خوردم نیبب: خوردو دوباره دادش دستم  یرو بلند کرد ، کم فنجون

 زمیتوش بر

 یمرس یاوک: لبام کردمو گفتم  کیرو نزد فنجون

 . ارمیب گهید یکیفنجون قهوه خوردم؟ صبرکن  نیکه من از ا يندار یمشکل نیبب:  فرزاد

 زهیپاستور اریدرن يباز+ بچه ! نه بابا  -

 هی، من که واسم عاد یمثل فرزانه دوست نداشته باش دیگفتم شا:  فرزاد

شاپ  یکاف دیبا 10 میشروع کن ایممنون خوشمزه بود ، ب: رو دستش دادم  ی، فنجون خال دمیرو سرکش قهوه

 باشم

 چشــم: شد و اومد باال سرم  يجد فرزاد

صبور بود ، البته منم  یلیگرفتم ، فرزاد هم خ ادیرو  زایچ یلیماه خ 4 نیا يتو! کرده بودم شرفتیپ یلیخ

 .کردم  یبود خدافط 10:15به ساعت انداختم  یاستعدادم خوب بودا، کارمون که تموم شد نگاه

 یلیخ دیحساس شده بود ، با یلیخ دای، جد دمیترسیشاپ ، از روبه رو شدن با راشا م یسرعت روندم سمت کاف با

 ای، رو کنهیم عاشق بشم اونم راشا که کامال محدودم م، واقعا دوست ندار نتمیآشپزخونه که نب يتو رفتمیکمتر م

سخت  یلی، مطمئنم قبول کردنش واسم خ هیو همش کالفه و عصب ستیروزا اصال خوب ن نیحالش ا گفتیم

 .رو حس نکردم  یو آرمان عشق کس نی، تاحاال جز شرو ادیبا خودش کنار ب دی، پس با شهیتموم م
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شاپ جوش  یکاف ومدیدستگاه پخش گذاشتم خوشم نم يرو تو يد ینشستم ، طبق عادت س شخوانیپ پشت

 :باشه، آهنگ شروع شد خی

 

 شهیشروع م نجایقصه از ا نیخداحافظ ، ا یگی، م بوسمتیم

 شهی، دست دوتامون داره رو م سهیبغض کردم تو چشات خ من

 بندمیو من چشامو م يری، م يریخودت م يایسمت رو تا

 خندمیم هی، پس من چرا با گر میازهم جدا باش میخواست ما

 ینیبینم يری، م یول يریم نمتیبیم

 يریگیدستاتو م ی، ازمن ول بوسمتیم

 رهیما م يایبدون من ، دلشوره از دن يکردیفکر م تو

 رهیگیدستاتو م یکی، اونجا  شهیهم درد من م یکی نجایا

 اما ، بغضِ تو دستاتو برام رو کرد يبر یتونیکه م یگفت

 ، جون دوتامون زودتر برگرد میمونیهردو از رفتن پش ما

 25band/ بده ییتنها چقدر

 

از  يا بهینه چندان غر يتو حال خودم بودم با صدا! بدرك گردهیکه نم گردهی، برنم خونهیم نیچه غمگ یلعنت

،  یشگیسفارش هم گفتیو طبق عادتش م ومدیبود که اکثر شبا با دوستش م ياومدم ، پسر رونیفکر ب

بهم  یبا کالفگ... شیرسبزه بود و طبق معمول ته  یکمیداشت ،  يجذاب و مغرور يچهره  یخوشکل نبود ول

 ...خاص یلیرنگ خ هیکه داشت خاصش کرده بود  يجذبه ا یبود ، ول يشده بود ، چشماش قهوه ا رهیخ

 بله؟! دیببخش  -

 ؟!حواستون کجاست خانم: کالفه گفت  پسر

 !دیبفرمائ! خوامیمعذرت م  -

 رموزی، دوتا ش یشکالت کیدو تا ک:  پسر

 . شهیچشم ، زود آماده م  -

 ممنونم  -
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نشسته بود ، با  یبیدختر باحالت عج هینشست که  يزیسفارشو داخل آشپزخونه برد ، پسره رفت پشت م ایرو

ه ، پسره دستاشو باش شتریسال ب 17ترس جمع شده بود تو خودش ، وضع لباساش جالب نبود فکرنکنم سنش از

 .دستاش  نیگرفت ب

 ... دمیشنیباهاشون نداشتم صداشون رو راحت م يادیز يفاصله  چون

 خودم حواسم بهت هست ، آروم باش ، آرووم دخترخوب گهینترس باشه؟ د:  پسر

 الدیم:  دختر

 

 جونم؟: ناراحت گفت  پسره

 بعد از کارش بکشتم خواستیمنو بکشه م خواستیم: با لرز گفت  دختره

، تو فقط آروم باش  کنمیروبه راه م زویتموم شد ، خودم همه چ یبهش فکرنکن ، همه چ زمیعز! ــسیه:  پسر

 .، اون مرده نترس خودم مراقبتم 

 ...من االن يدیرسی، اگه نم الدیم ترسمیازدست بدم ، من م مویپاک خوامیمن نم:  دختر

همش  خوامی، معذرت م دمیقول م! کنهینم دتیتهد یکس گهیوم باش ، د، توروخدا آر حانهیر ــسیه:  پسر

 . تیحام شمیخودم م ذاشتم،یتنهات م دیبود نبا رمنیتقص

واسم  یلیدختره خ يمشغول کرد ، چهره  یلیم یتشکر کرد و دختره با ب)  الدیم(برد پسره  ایرو رو سفارششون

ذهنمه ،  يبودمش؟ چشماش تو دهی، کجا د رفتیدرشت و معصومش رو فکرم رژه م یرنگ يآشنا بود چشما

برادرش ، سارا نامزدش وارد شدن  اسری،  لدایشاپ بازشد ،  یباشم ، اصال به من چه ، در کاف الیخیکردم ب یسع

شون شاپ خودمم کنار یکردم قسمت دنج کاف شونییکردم ، راهنما یو سارا روبوس لدایرفتم سمتشون با 

 ...نشستم 

 یمعرفت روان یبه به پارسال دوست امسال ب: من

 ییهم تو ی، روان میبود نجایا شیپیآخه بچه پررو ما که هفته : با حرص گفت اسری

 دوستت دارم یلیماه گذشته نه که خ کیواقعا؟ واسم مثل : من

 .رو هوا زدنم  يدیجنب ریخب د یآره جون خودت ، ول: اسری

 ؟يکتک هوس کرد زمیعز اسری: سارا

 .دلم واسش تنگ شده  نمیبیم کنمیراشا ، االن که فکرم شیمن برم آشپزخونه پ: اسری
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 يپشت سرم نشسته بود ثابت موند و بعد رو زیم يکه رو الدیم يرو لدایرفت ، چشم  اسری میدیخند هرسه

 .بلند شد رفت سمتشون  رمنتظرهیدختره ، چشماش نگران شد غ

 !حانهیر من ، يخدا يوا: لدای

 . لدای: با بغض زمزمه کرد دختره

 چقدر نگرانت بودم؟ یدونیم شم؟یپ يایمگه قرار نبود ب ؟ییچند وقته کجا نیدختر تو معلوم هست ا: لدای

 ...مرد  گهیخراب شد اون د ی، همه چ امینشد ب: دختر شکست  بغض

 کینزد يدوبار! اومد ادمی، باالخره  کردیهق هق م حانهیبغلش کرد ر لدای،  میکردیتعجب بهشون نگاه م با

 يمن درموردش کنجکاو یدوست مامان مرحومشه ، ول نیبودمش ، گفته بود دختر بهتر دهید لدایآموزشگاه با 

 .نکرده بودم ، اما االن باتمام وجودم کنجکاو بودم 

 ه؟باش زنمیبهت سرم امیبرم عصر م دی، با یشرمندم ال نیبب: سمتم اومد و هل گفت  لدای

 شده؟ يزیچ  -

 . زنمی، باهات حرف م امیعصر م:  لدای

 باشه منتظرتم  -

 برگرد ، شرمندم اسریساراجان تو با :  لدای

 یو کنجکاو شده بودم ول جیخارج شد ، گ حانهیو ر لدایگذاشت و با  شخوانیپ يمبلغ صورت حساب رو رو الدیم

 ... نیبود هم يچارم صبور

*** 

 ه؟یشده؟ اون ک یبهم بگو چ قیخب االن دق  -

 . گمیبدونم م یهرچ! نپرس یحرفام سوال نیب یباشه ول:  لدای

 باشه بگو  -

داشت  یمیدوست صم هی شیماریازدست دادم ، سرطان داشت ، قبل از ب هیسال 4بهت گفته بودم مامانمو :  لدای

سالم  14، من اون موقع  کشنیم يریدرگ يشب تو هیبود ، شوهرشو  کتریکوچ یبه اسم منا که ازش چند سال

معتاد  هی،  ادیتوزرد درم اروی یول نهدوباره ازدواج ک شهیازش مجبور م يداشت واسه نگهدار کیدختر کوچ هیبود 

گذشت بابام خواست  یبکنه ، چند وقت تونستینم شمیبود کار دهیفهم ری، د کردهیکه مواد پخش م یعوض

 دمشیپارسال د نکهیتا ا میخبر بود یب یسال 3,4مامان رفت ، ازمنا و دخترش  تیموقع نیکمکش کنه که تو ا
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رو  حانهیبود ، دست ر شیناپدر رمردهیشلوغ ، شناختمش پ ابونیخ هی يتو کردیداغون فرارم رمردیپ هیداشت از 

 !الدیم... گفت شیازدائ! معتاد بفروشتش ، گفت مادرش دوساله مرده هیخواسته به  دمیفهم میگرفتم فرارکرد

 شه؟یدائ الدیم يوا  -

 !؟يحرفام نپر يقرار بود تو: کردو گفت  ياخم بامزه ا لدای

 !، خب بگو دیببخش  -

منا  یاز وقت الدیرو ببره اونم نذاشته ، م حانهیکرده ، خواسته ر دیتهد شویاومده سراغش و ناپدر الدیگفت م:  لدای

پدرش مرده و  نکهیتا ا! درست درك کنه زارویچ نیا دادهیخبر بوده ، البته سنشم قد نم یطرد شده ازش ب

 .رو برگردونه  حانهیکرده منا و ر تیوص

 شد؟ یمنا چرا طرد شده بود؟ مادربزرگش چ  -

منا چون با عشقش ازدواج ! گردهیبرم گهیماه د 6،7احتماال ... تحت درمانه! خواهرش شیپ! مادربزرگش آلمانه  -

چند  الدیم! دهیسال بعدش شوهرشو ازدست م 9و  ادیم ایبه دن حانهیسالش بود ر 18 یوقت! کرده بود طرد شد

 یکنه ول یزندگ الدیکه با م ردارهمدارکشو ب شیناپدر يخونه  رهیهم م حانهیر کنهیم داشیپ شیوقت پ

شرمش خواسته بهش تجاوز  یب يکنه ، ناپدر فیتا بابا کاراشو رد شمیپ ادی، قرارشد ب رهیگیجلوشو م شیناپدر

 ...شهیو کشته م کنهیم یسرکش شی، ناپدر رسنیم سایو پل الدیکنه که م

 . دهیچقدر درد کش چارهیب! يواا  -

مسائل  هیآدم  یرو بچشه ، وقت یبه بعد طعم خوشبخت نیبتونه از ا دوارمیبود ، ام دهیعذاب کش یلیخ یطفل

 ...کنه  يناشکر دیخوشبخته و نبا یلیخودش خ فهمهیم نهیبیم ينطوریا

به ساعت انداختم  یباشه ، نگاه ششیپ يدو روز یکی حانهیکرد و رفت ، قراربود ر یکم کم خداحافظ لدای

رفتم طرفش  یکیتار يشب بود همه رفته بودن ، چراغارو خاموش کردم ، چراغ آشپزخونه روشن بود تو 10:35

، راشا بود  میشد رهیهم خ ياچشم يکه تو هوا گرفته شدم ، تو نیبود بخورم زم کیبرخورد کردم نزد یکیبا 

 !االن یداشت ول دیچشماش ام شبی، خواهش بود ، د ی، نگران یچشماش پر از خستگ

 حالت خوبه؟: ، لباشو به گوشم رسوند زمزمه وار گفت دمیعقب کش کمیخودمو ! دمیکرد ترس کمینزد سرشو

 اهوم: بود  نیکه از دهنم خارج شد هم ییصدا تنها

 .من بود  ریتقص خوامیمعذرت م:  راشا
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به سرعت از . ریشب بخ! صدا اومدم با اجازه یب! یهست دونستمیمن نم! نه:  نیجدا شدم ، سرمو انداختم پائ ازش

و آرمان رو  نیخاموش کردم که شرو مویاومد از صبح تا حاال گوش ادمینشستم ،  نمیماش ياونجا خارج شدم ، تو

بحث  هیخونه  رمیمطمئن بودم االن که م یکل کل نداشتم ول يکنم ، حوصله  هیتنب شبشونیبه خاطر کار د

 .بود  نگیپارک يهردوشون تو نیشدم ، ماش اطی، دم در پارك کردم و آروم داخل ح میدار یدرست حساب

، من که  ارمیکردم به رو ن ی، سع دمیترس مکمیشده بود ، جا خوردم  رهیبهم خ تیدر بازشد آرمان با عصبان هوی

 کنه؟ینگام م نطوریشرمنده باشن چرا ا دیبا ناینکردم ، ا يکار

 ؟یخاموش بود لعنت تیچرا گوش: برداشتو گفت  زیطرفم خ تیعصبان با

 سالم  -

 !جوابمو بده:  دیلب غر ریز آرمان

 !حوصلشو نداشتم  -

 !نگرانت شدم یعقل ، ازصبح تا حاال کل یب ي وونهید:  آرمان

 !يزدیسر م هی! شاپ باز بود یکاف  -

 ده؟یم يا یرفتارا چه معن نیشده؟ ا یچته؟ باز چ! تونستمینم:  آرمان

 برم تو خوامیبرو کنار خستمه م  -

 الـهه: گفت  یبا ناراحت آرمان

 جونم؟  -

 ؟یکنیم تمیاذ نقدریچرا ا:  آرمان

 ...اون دختره شبید  -

 !يگوش نداد! میبد حیواست توض میعجول خانم خواست:  آرمان

 ... حیتوض! اوه  -

 !بمونه شمونیمدت پ هیقراره  دیرس روزی، د نهیخواهر شرو: باال انداخت و گفت  ییابرو آرمان

 واقـــعـا؟:  دمیبا تعجب پرس! باز موند دهنم

 !يآبرومون رو برد يآره خانم ، زد:  آرمان

 االن کجاست؟! يوااا  -

 نهیتو اتاق شرو:  آرمان
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 ؟یچ نیشرو  -

 طور نیاونم هم:  آرمان

 !معذرت بخوام... دیبا... امم... پس! ایخدا  -

 !اوهوم: ابرو باال انداخت  طنتیبا ش آرمان

 ...نشسته بود که شک کردم  نیکنار شرو يطوری دیخب ببخش  -

 . میخوابیتا صبح کنار هم م یاز دلتنگ مینیبیکه همو نمما دو روز ! دتشایچند ساله ند:  آرمان

 .خواهرشه  دونستمیخب من که نم یلیخ  -

 .عقلم  یتو دخترك ب میباشه ، ببا بر:  آرمان

 مهیکردم ، تا ن یو شبنم خواهرش حرف زدم ، از دلشون دراوردم و معذرت خواه نیمحض وارد شدن با شرو به

و  خندوندیبامزه ش آدمو م يسال داشت ، لهجه  17بود ،  یدختر خونگرم و بانمک یلی، خ میشب حرف زد يها

 . گشتیدنبال واژه ها م یو باکالفگ کردیم یکلمات رو قاط یگاه

 يپز ینیریکامل ش يکانادا دوره  گفتیخونه سر نره ، م يشاپ که حوصلش تو یکاف ادیاز فردا باهام ب قرارشد

 ... سهیآشپزخونه کمک راشا وا يتو خواستیفته ،مو دسر ر یدنیو درست کردن نوش

 مایمونیصبح خواب م گهید میبخواب میبر:  شدیگذشته بود چشام باز نم 3از  ساعت

 ادیمنم خوابم م میباشه بر: شبنم

آرمان بخوابم ، مخالفت نکرد فقط  شیگفتند و رفتند ، دوست داشتم پ ریدست شبنم رو گرفت شب بخ نیشرو

 !يبازم دختر کوچولو شد: و گفت دیخند

 

 ) الدیم( دوم  فـــصل

 یو خوش دوختم حساب یگفت با کت اسپورت مشک شهیبه خودم انداختم ، لباسم خوب بود م نهیآ يتو ینگاه

و بزرگتر  يجد افمویدوسش داشتم ، ق یخواستم بزنم ول شمویدوش گرفتم ، ته ر میشدم ، با عطرم ن پیخوشت

 . شدیو جذبه م دخترکش م کردیمردونه م ختمویر حانهی، به قول ر دادینشون م

خودش ، اگه بابا  يخونه  ادیکاش زودتر ب! زهی، آخ که چقدر واسم عز نمیخوشکلمو بب يبرم خواهر زاده  خوامیم

 .بعد ازمرگ عشقش با اون آشغال ازدواج کنه  شدیمجبور نم کردیمنا رو طرد نم
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دو ساعت با روانشناس حرف  یکی يکه خورده هفته ا یروح يبه خاطر ضربه  حانهیالزم نبود ر گهید ياونطور

کرد ،  نکارویدخترش ا دونهیمگه عاشق شدن گناهه که پدرم با  دونمینم... شدینم ضیبزنه ، مامان هم مر

از دور  رفتمیبا مامان م شهیهم ادمهیکرد ،  يبچه دار یاوج نوجون يسال ازم بزرگتر بود و تو 11که  يدختر

 .کردم  دایدخترشو پ یچارگیاالن با ب ی، ول دمشیدیم

 يشدم ، طرف خونه  میمشک جیاومدم سوار اسپورت رونیگذاشتم ، ازخونه ب بمیج يپولمو تو فیو ک یگوش

از ارث مادرش استفاده کنه ،  ستیحاضر ن وونهیکنم ، د دایبهم گفت واسش کار پ حانهیروندم ، ر) لدای( یهمت

بهم  یبودن حس قشنگ ی، دائ هباش دمید يهمش جلو خوادیخودم باهام کار کنه ، دلم م کیبوت يتو خوامیم

 .آشغال نجات بدم  هیتونستم خواهر زادمو از  یسالگ 25 ي، تو دهیم

 رونیب حانهیبعد ر هیشدم زنگ رو فشار دادم ، چند ثان ادهیپارك کردم ، پ یهمت يآقا يرو مقابل خونه  نیماش

 . دمیبوس شویشونیشق پاومد ، با ع

 . الدیم ییسالم دا:  حانهیر

 !باشم تیدائ يکردیبودم قبول نم الدیکه م روزیتا پر! سالم خوشکلم  -

 . کنمیصدات م يبخوا یدوست ندارم تنها کسمو ناراحت کنم هرچ:  حانهیر

 .سال ازت بزرگترما  7،8خوبه، فقط  الدیهمون م! ــطونیش  -

 م؟یریم میباشه ، کجا دار:  حانهیر

 .خانم خانما ، بدو بپر باال  یفهمیاالن م  -

که  يببرمش همون پاساژ خواستمیجلو رو واسش باز کردم سوارشد ، پشت رل نشستم و حرکت کردم ، م در

 ... کردیداره واسش بخرم ، با نگاه کنجکاوش بهم نگاه م اجیکه احت یمغازه دارم هرچ

انتخاب  دتویاتاق جد ونیکه دکوراس ییجا میری، بعداز ظهر هم م میبخر يدار اجیکه احت یهرچ برمتیدارم م  -

 یکن

 کدوم اتاق؟! یقبول ، دوم یاول: ابر باال انداخت  حانهیر

 ؟یکن یخودت زندگ يخونه  يایمگه قرار نشد ب! حانهیر  -

 !که منو نخواسته یکس! اون خونه مال پدربزرگه:  حانهیر

خونه رو گرفتم ،  نیفروخته شد و من بجاش ا شیپدربزرگ سه سال پ يخونه ! منه يخونه  نیاوال که ا  -

 !ینینامه رو بب تیوص یتونیم يکه تو خواسته شد يدوما اگه باورندار
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 ستم؟یمن مزاحمت ن! خب یلیخ:  حانهیر

 . ستمیتنها ن گهیخوشحالم که د یلی، به خدا خ وونهینه د  -

بحثو عوض  نیکنه ، واسه هم یخونم زندگ يدوست نداره تو نیهم يو برا ترسهیاز جنس مذکر م دونستمیم

 ؟يدار پلمیچطور د! سالته 17تو فقط  یراست: کردم 

 یکمکم کردن چهارم دبستان رو جهش لدایو  یخوندم ، خانم همت یسال هم جهش کی! میاول مهین:  حانهیر

 بخونم

 دانشگاه؟ يبر يدوستدار! خوبه یلیخ  -

 !نه: محکم گفت  یلیخ

 چـرا؟  -

 آقا؟ يبه سرت زد یچه گل يدار سانسیکه فوق ل ییمثال تو! ندارم لیبه ادامه تحص يعالقه ا:  حانهیر

 و باالترش خوبه هرچند استفاده نشه سانسیداشتن ل یبزنم ول کیمن دوست داشتم بوت! عجب  -

 فعال حوصلشو ندارم خوامینم:  حانهیر

 ...هروقت نظرت عوض شد بگو! يودت دوستدارهرطور خ زمیباشه عز  -

 یاز دائ نوینبود ، حداقل ا یداخل پاساژ ، خداروشکر تعارف میو رفت میشد ادهیپاساژ پارك کردم ، پ نگیپارک يتو

و کفش واسش  فیواسه خونه ، مانتو ، شلوار ، شال ، ک یخوشکلش به ارث برده بود ، چند دست لباس راحت

خانما رو  یشخص لیزنونه و وسا ریز يلباساکه  يرفته بود ، بردمش دم مغازه ا شیبه دائ قشمی، نه سل دمیخر

 . فروختیم

 باهات؟ امیب ای يریم: بهش زدم  طونیلبخند ش هی

 !لوس يرو له کرده پسره  ایح! یوقت خجالت نکش هی! ادب یب:  حانهیر

 !له نشده زمینه نه نگرانش نباش عز  -

 .من  امیزود م دارویخر نیا ریبگ! پررو: گفت  ظیبا غ حانهیر

 ؟يدیفهم! بخر یکه دوستداشت یهرچ حانهیر: گفتم  تیپولمو دستش دادمو با جد فیازش گرفتم ، ک داشویخر

 . یتعارف کن خوادیدلم نم! یهرچ

 کنمیم یخال فتویک! نترس: گفت  طنتیش با

 ایبرو زودم ب يمثل خودم رو دار  -
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 گهیحالل زادم د میچه کن:  حانهیر

 

 

 ستادمیداخل گذاشتم ، دم در ا دارویرفت داخل ، مغازم دو واحد باالتر بود ، درشو باز کردم بسته ها و خر حانهیر

 .زد  يصداش کردم، لبخند گشتیاومد با چشم دنبالم م رونیبا دوتا مشما از مغازه ب حانهی، ر

 تو میبر! يدار یبزرگ ياوه چه مغازه : سمتم  اومد

 بفرما خانم  -

 خوامیم نایمن از ا! یخوشکل يچه مانتوها يوا:  حانهیر

طبقه  یمردونه سمت راست زنونه ، همه چ يبردار، مغازه دو قسمته سمت چپ لباسا یهرکدوم که خواست  -

 ... ي، شال و روسر یمجلس يشده ، مانتوها ، شلوارها ، پالتوها ، لباسا يبند

 بزرگه؟ نقدریتو ا يدارمت ، اونوقت چرا مغازه  ولیا ولیا:  حانهیر

 من مردونه یکنیدوتاش به اسم خودمه ، از فردا تو قسمت زنونه کارم! یکیچون دو باب مغازه رو کردم   -

 یــیباااشه دا:  حانهیر

،  یشی، آرا یتموم شد ، لوازم بهداشت داشیبود خر 1کیکه دوست داشت برداشت ، ساعت نزد ییتا از لباسا چند

 .هم واسش گرفتم  یشخص

سرحال بود ،  حانهیخونه ، خوشحال بودم چون ر میدی، باالخره رس دمیاز سر راه خر تزایدوتا پ میشد نیماش سوار

بزرگ داشت که دو دست مبل  ییرایاتاق پذ هی نیبود ، پائ 180بعد از ناهار رفت حموم ، خونم دوبلکس با متراژ 

 يهمرنگ مبل و پرده ، آشپزخونه  کیش رشف می، گل متیگرون ق ینیتزئ لیتوش گذاشته بودم ، وسا کیش

 سیکامل و لوکس بود ، درآخر سرو لشیکنار اپن قرارداده بودم ، وسا هیبلند پا یتا صندل 4که  يمتر 20اپن 

و حمام جدا بودن ، کتابخونه ، آشپزخونه  یبهداشت سیتا اتاق ، که هرکدوم شامل سرو 4و حموم ، باال  یبهداشت

بزرگتر بود و تراس داشت ، با  هی، اتاقم نسبت به بق دمیتوش چ یدست مبل راحت هی هک منیاپن ، اتاق نش ي

، کمد بود ،  شیآرا زینفره ، م کیشامل تخت  گهیانتخاب کردم ، دوتا اتاق د ونشویخودم دکوراس ي قهیسل

اتاقم بود ، اونم  واریبه د واری، درآخر هم اتاق مامان که د کردنیازشون استفاده مو  موندنیدوستام شب م یگاه

 .تر بود  کیاندازش کوچ یتراس داشت ول

 !ــدیو رفاه داشته باشه ، با شیآسا نجایا دیکه انتخاب کرده بود گذاشتم ، با یاتاق يرو موقتا تو حانهیر لیوسا
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*** 

درست کردم ،  قشیطبق سل انیگرفت ، اتاقشو با کمک دوستم آرمان شا دیعضو جد هیچند روز خونه  نیا يتو

 یلی، مامان خ یهمت يخانواده  شیچند روز رفت پ نیا حانهیمنو آرمان بود ، ر ي قهیسل بایتقر ونشیدکوراس

دادم که انجام  يکار نیبود ، اول گرفته يروال عاد مونیحرف بزنه ، زندگ حانهیخوشحاله و قرارشد هر هفته با ر

،  ختمیحسابش ر يتو دیرسیکه از بابا و مامان بهش م يبود ، تمام ارث نقد حانهیر يباز کردن حساب برا

 ...شمال بود که به نامش زدم  يالیدنگ و3و  نیزم هیکه  شمیبق

 م؟یریم میکجا دار الدیم: گفت  جانیبا ه حانهیر

 !شاپ یکاف  -

 !نطوریهم رموزمیش خوامیقهوه نم! يریبگ دیبخوام با یامشب هرچ:  حانهیر

 !غر نزن نقدریباشه ا  -

 م؟یپاساژه نرفت يکه تو یشاپ یچرا کاف:  حتنهیر

 !سر راهم هست! خوبه زشیطعم همه چ! کشهیبه خوردن م لشیم شتریآدم ب! و بزرگتره کتریش نجایچون ا  -

 ست؟یبه خاطر الهه ن یگیم یعنی! آهان:  حانهیر

 !الهه؟؟:  دمیتعجب پرس با

 ! لدایدوست ! شخوانیدختر پشت پ! گهیآره د: تکون داد  يسر حانهیر

 !به اون نداره یدرصد هم ربط کیمطمئن باش ! دونستمیاسمشم نم! هه  -

 !ستمیمطمئن ن! متاسفم:  حانهیر

 چرا اونوقت؟  -

 !فرق داره هیآخه نگاهات بهش با بق:  حانهیر

 ...نداره تیواسم اهم يا گهیدختر د چیجز تو ه! کنمیمچرت نگو دختر ، من اصال نگاش ن  -

 خب باشه یلیخ: تفاوت کن  یب حانهیر

 !عالقه نـــه یول دمیپسندیو بانمکشو م طونیش يداشت ، چهره  یجذاب تیبهش ندارم ، شخص یحس مطمئنم

 يقرمز روشن بودن ، صدا زیر يشده بود ، فقط چراغ ها شهیتر ازهم کی، فضا رمانت میشاپ شد یکاف داخل

شاپ  یالهه ثابت شد ، نشسته بود وسط کاف يچشم چرخوندم رو! و مست کننده فیظر يبا صدا! زنده یقیموس

 : کردیم شیبه دست همراه تاریکنارش گ يپسر خوندیم يشاد بایو آهنگ تقر زدیم تاری، گ
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 یچه تو سخت يچه تو شاد میباهم باش میخورد قسم

 یچرا رفت يزود نیبه ا میردباهم شروع ک ماکه

 ازمن يدور شد نقدریکه ا اسیگرمه کدوم رو سرت

 برگرد یمنه تنهام منو بشکن ول نیا قتیحق

 گمیدردودل هامو م يباتو همه  هنوزم

 گمید يایدن يتو یدونیباشم م کنارت

 پرستمیاول تورو م يمثلِ لحظه  هنوزم

 دوتــا چشـــماتـــو ـپرسـتمیم

 يحالم خبر دار نیروزا از نیکردم ا هواتو

 يتکرار يروزا نیو دست پاچم تو ا تابیب همش

 ستین یازمن نشون گهیکن به حال من د يفکر هی

 ستین یاز دردو دلم برگرد که جز تو همزبون پر

 کنارت باشم/ عماد طالب زاده+انیقاض ساالر

 

عاشق  یعنی! انیآرمان شا! کردیدست و سوت بلند شد ، موقع خوندن آهنگ به پسر روبه روش نگاه م يصدا

 همن؟

دو نفره  يزایاز م یکی يملت نشستن ، رو نجایا گنیبغل آرمان ، اوه نم يگذاشت ، رفت تو یصندل يرو تارویگ

 یبا الهه دوست شده بود بلند شد رفت سمتشون ، الهه بغلش کردو باهم روبوس دایکه جد حانهی، ر مینشست

 .کردن 

 : ومدیواضح م صداشون

 بود یعال یال يوا:  حانهیر

 یمرس زمینظر لطفته عز:  الهه

 ؟یکنینم یمعرف:  حانهیر

 !دوست خوشکلم حانهیر شونمیا! و دوست خوبمون تاری، آرمان داداش خوشکلم ، فرزاد استاد گ دیاوه ببخش:  الهه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٣٩ 

 !خوشبختم: رو به هردوشون گفت حانهیر

 !خانم حانهیطور ر نیمنم هم: آرمان

 !منم خوشبختم: فرزاد

نکنه حرف  نمش؟یدلم بخواد بب دیخوشحال بشم که خواهرشه؟ چرا با دیچرا با! دادم رونینفسمو ب اریاخت یب

 .اصال من به عشق اعتقاد ندارم ! رممکنهیغ! درست باشه؟ نه نه حانهیر

 !الدیبه به سالم آقا م:  دیافکارم پوک شهیآرمان ر يصدا با

 داداش؟ يسالم، چطور  -

 ؟یممنون تو خوب:  مانآر

 ممنونم ، اوضاع خوبه؟  -

 تو چطور؟ ،یعااال:  آرمان

 منم طبق معمول خوبه  -

 ؟يایم میفردا جمعس ، تولد دار! خب خداروشکر:  آرمان

 ؟یتولد ک  -

 .خودمون  نیشرو:  آرمان

 دمشیوقته ند یلیمعرفت هنوز زندس؟ خ یب  -

 .سرش شلوغه  یلیکفن نکنه هستش ، خ آره بابا تا مارو تو: با خنده گفت  آرمان

 امیخدانکنه ، حتما م  -

 مختلطه! اریخواهر زادتم ب:  آرمان

 باشه چشم  -

 ست؟ین يبرم امر گهیممنون، من د:  آرمان

 یقربانت، موفق باش  -

 خدانگه دار ن،یممنون همچن:  آرمان

 به سالمت  -

 قیباهام رف یماه حساب 4،5 نیا يکنارم نشست ، سامان که تو حانهیرفت ، ر رونیشاپ ب یخواهرش از کاف با

 .کرد بعد دور شد  یاورد سالم و احوال پرس زیداده بود سر م حانهیکه ر یشده بود، سفارش
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 فردا شب تولد دعوتم: با ذوق گفت حانهیر

 نظوریمنم هم  -

 داشتم ازین ی، واقعا به مهمون هیعال يوا: با ذوق گفت  حانهیر

 !پاساژ ، هم کادو هم لباس واسه شما میدوباره بر دیفدات شم خانم ، بخور که با  -

 ولیباشه ، ا:  حانهیر

 

 

 ) الهه(سوم  فـــصل

، به هرحال تولد  کردنیفرق م یدفعه کم نی، مهمونامون ا میکرد نیرو تزئ ییرایآماده بود ، کل پذ یچ همه

شرکت ، منم به کمک  دارهیرو نگه م نیشرو 7بود و اکثر مهمونا دوستاش بودن ، آرمان گفت تا ساعت  نیشرو

 . میکنیم ستیو نگار و فرزانه که از صبح اومدن کمکمون کارا رو راست و ر ایرو

 یال زننیزنگ م يوا:  کردیپا بند نبود ، همش ورجه وورجه م يذوق داشت و رو یلیخ شبنم

 !شگرانیچته؟ آرا! تر دختر آروم  -

 نجایا انیواو مگه اونا م:  شبنم

 انیرو يدوستا زمیآره عز  -

 ، چند نفرن؟ ولیا ولیا: گفت  نیبا لحن شرو شبنم

 !ایاومدن کمک رو! دونفر شبنم جان  -

بودن ، ساعت  شکردهیو آرا پیکردم ، هردو خوشت یداخل شدن رفتم باهاشون سالم و احوال پرس شگرایآرا

گذشته بود  6نگار شد ، ساعت از  يموها دنیچیهم مشغول پ ایبود ، اول از منو شبنم شروع کردن ، رو 3:20

 .رفتن  شگرای، آرا میکه هممون آماده شد

 دهیچیسرم پ يروشن و دخترونه داشتم ، موهامو باال شیتنم بود ، آرا دیسف يتا زانو ، ساپورت تور دیسف لباس

که شونه هام پوشونده  يهم انداختم رو سرم طور يتور دیشال سف هید تارشو فر درشت کرده بودن ، بودن و چن

و  حانهیمهمونا ر نی، آخر دنیرس ونامهم يجمع راحت نبودم ، کم کم همه  يپسرا يبشن به هرحال باهمه 

 !شده بود يا کهیعجب ت الدیم يوا! بودن الدیم
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 یمشک یتنگ ، کت اسپورت و شلوارل یتک پوش طوس هی،  ومدیش مکرده بود چقدر به غهیت شیش صورتشو

 .جواب گرفتم  یکردم و به همون گرم ییبلند باال ییتنش بود ، سمتشون رفتم خوش آمد گو

 رمیبا اجازه من خواهرزادتون رو قرض بگ الدیآقا م:  دمیرو کش حانهیر دست

 !دیبفرمائ: لبخند به لب گفت  الدیم

اتاقم تا لباسشو عوض کنه ، شالشو دراورد موهاشو فر درشت کرده بود  يرو گرفتم بردمش تو حانهیر دست

داشت و ازطرف  نیآست هیزانو تنش کرد که  ریچرك تا ز یصورت رهنیپ هیهماهنگ با لباسش بود  ششیآرا

 .دوتا بند پهن داشت ، فوق العاده شده بود  گهید

به دخترا اشاره  بی، به ترت کردمیم یهمه رو بهش معرف دیبا شناختیم رو ایو رو لدایدخترا ، فقط  شیپ میرفت

من ، نگار  يدوستا حانهیر! هستن دمیخانم دوست جد حانهیر شونیدوستان ا: کردم و اسمشون رو گفتم 

آقا فرزاد ، ستاره دخترخاله  خواهرخان و  نیاسی یفرزانه دختردائ شونیو دوست خوبم ، ا رستانمیدب یهمکالس

 !هم که آشنان لدایو  ایجونم ، رو نیخان ، شبنم جون خواهر شرو نیجان ، سناخانم نامزد شاه لدای ي

 !خوشبختم: با همه دست دادو گفت  حانهیر

دوست و هم (  مانیو پ نی، سامان ، فرزاد ، راشا ، شاه نیاسی،  میکردن ، سمت پسرا رفت یاظهار خوشبخت همه

 .کردم  یرو معرف) و دوست آرمان اینامزد رو( ثمیم، ) و آرمان نیشرو يها یدانشگاه

 ...پرت کرد  نیاسیدستاش مچالش کرد و طرف  يتو دیشالمو کش يکه فرزاد با مرموز میازشون دورش میخواست

 !فــرزاد! ااا  -

 !کوچولو رشیبرو بگ:  فرزاد

 !بدش نیـاسی  -

 !ریاز فرزاد بگ! نچ نچ نچ: گفت  طنتیبا ش نیاسی

 !فــرزااد! دینکن تیاذ  -

 جــون دلــم؟:  فرزاد

 !بدش  -

 ست؟ین فیموهاتو ح نیبب! فقط خودت سرته:  فرزاد

 !ایح یب گه؟ید یکنیامربه معروف م يدار  -

 !اهوم: ابرو باال انداخت  طنتیبا ش فرزاد
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سمتم اومد ! بود ، چشامون توهم گره خورد نیکه شالو سمت راشا پرت کرد ، راشا نگاش غمگ دمیدو سمتش

 .دورشدم  عیشالو رو سرم انداخت تشکرکردم و سر

 !میرنگ باش هیبذار همه ! گهیسرت نکن د گنیراست م: و آروم گفت دیخند زیر حانهیر

 شال نمیا ایخب ب یلیخ  -

سالن  يگوشه  زیم ي، پفک ، پاپکرن روبه کمک دخترا رو پسی، چ وهی، م یدنیمبل ، نوش يرو انداختمش

 کیتا شمع کوچ 24وسط سالن گذاشتم و مشغول قراردادن  يا گهید زیم يبزرگو رو یشکالت کی، ک میدیچ

 .روش شدم 

 !)مایرسیم گهید قهیآمادس؟ تا دو دق یهمه چ یآج: (اس داد میبه گوش آرمان

 )دم در تک بزن دیدیراحت ، رس التیآره خ: (دادم  جواب

 

 

سمتم اومدن ،  الدیو م نیاسی،  ستادنیصدا ا یب يدادم چراغا خاموش شدن همه گوشه ابچه ها اطالع  به

تولد  میبچه دار هیلحظه خندم گرفت انگار واسه  هی،  يبرف شاد الدیتا فشفشه دستش بود و م 4 نیاسی

 .بترکونتش  نیشرو دگل کرده بود بادکنک به دست اومد تا به محض ورو طنتشی، فرزاد باز ش میریگیم

 يسرتاپا دی، در باز شد بادکنک ترک ستادنیفشفشه هارو روشن کرد ، همه آماده وا نیاسیتک خورد ،  میگوش

 !تـــولدت مبـــارك:  میزد غیلحظه ماتش برد همه باهم ج هیشد ،  يپراز برف شاد نیشرو

 چه خبره؟؟؟ نجایاوه خدا ا:  نیشرو

 !ستین ی، خبر خاص میو دارتولد کوچول هی! یچیه: خنده گفتم  با

 ! ورووجـک:  نیشرو

 یلیرفت که سالم و تشکرکنه ، خ هی، کم کم از شُک دراومد سمت بق دیبوس مویشونیبغلم کرد و پ یباخوش

 ...بشم  شیخوشحال بودم که تونستم با عث شاد

ازکنارم جم نخور، خوش ! ـــای، خوشکل شد یآج ولیا: آروم گفت دیبعد از مهمونا سمتم اومد گونمو بوس آرمان

 !چپ نگات کنه یندارم کس

 زمیخوشکل هم بودم عز! ــرتیغ! اوه اوه  -

 !خودخواه پررو:  دیکش لپمو
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 ــستمین  -

 !امیبرم لباسامو عوض کنم زود م! یهست:  دیبوس موینیب نوك

تا بخوام مثل  نمیشگوشه ب هی دادمیم حیدوباره سردردم شروع شد ، ترج! آهنگ بازم کرکننده شده بود يصدا

بودن  يدستام گرفتم ، دخترا همه مشغول کار نیمبل نشستم ، سرمو ب يرو یاون وسط قربدم ، با خستگ هیبق

 .نگران بشه  یکس خواستیدلم نم! و خداروشکر حواسشون بهم نبود

 شده الهه خانم؟ يزیچ  -

بود ،  زی، چقدر ت کردیبهم نگاه م یکنارم نشسته بود و با نگران الدی، م نمیبلند کردم تا صاحب صدا روبب سر

 !بود؟ دهیچطور منو د

 ستین يزیچ! نه! نه  -

  د؟یمطمئن:  الدیم

 !آره  -

 حالتون خوبه؟:  الدیم

 !دیبله نگران نباش  -

 د؟یپس چرا دور ازجمع نشست:  الدیم

 !راحت ترم نجایا  -

 کنه؟یم تتیآهنگ اذ يصدا: تعجب نگاهم کرد  با

 !راستش آره  -

 !کنمیخب کمترش م یلیخ:  الدیم

 ممنونم  -

سردردم شروع بشه تا استراحت نکنم خوب  ینداشت وقت يریرفت و صدارو کمتر کرد ، بازم تاث ویاستر سمت

 .تو اتاقم تا استراحت کنم  رفتمیم يجور هی دی، با شهینم

 ؟یآبج یخوب: شد و زمزمه کرد  رهیچشمام خ يکنارم نشست تو آرمان

 !آره  -

 !!!چشمات قرمزشده:  آرمان

 زمیعز ستین يزیچ  -
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 ؟یبرقص يخوایوسط؟ م میبر:  آرمان

 آره  -

هم  جهیسرگ ندفعهیبه تکون خوردن ، ا میو پر سروصدا شروع کرد يهم قدم شدم ، با آهنگ بندر باهاش

 .بخوابم  خواستیگرفتم دلم م

 !آرمان من برم اتاقم: دم گوشش گفتم آروم

 ست؟یحالت خوب ن:  دیپرس نگران

 !ادینه ز  -

چشمام رو هم بود و  یول دمیشنیرو مبهم م ایرو يکردم کمکم کرد برم اتاقم ، صدا هیبستمو بهش تک چشمامو

 .قدرت باز کردنشونو نداشتم 

 ست؟یشده آرمان؟ حالش خوب ن یچ:  ایرو

 .نگران نباش خوبه :  آرمان

 .فکرکنم ضعف کرده ! نخورده يزیازصبح تاحاال جز شکالت و پفک چ!!! دهیرنگش پر:  ایرو

 !امیم گهید کمینذار بچه ها بفهمن ، من ! شهیخوب م:  آرمان

 .صدام کن  ازشدیچشم اگه ن:  ایرو

 باشه ، ممنون:  آرمان

 زم؟یعز یبخو: تخت درازکش شدم ، آرمان کنارم نشست و موهامو از رو صورتم کنار زد  يرو

 

 آره ، فقط خستمه: حال گفتم  یب

معذرت ! يبخواب فدات شم ، بخواب قربونت برم ، دو روزه خواب و خوراك درست ندار! زمیعز دونمیم:  آرمان

 ...بهت فشار اوردم  یلیخ خوامیم

 مهمونا من حالم خوبه شیتو برو پ! نه بابا  -

 . میریباهم م ی، بذار بهتر بش يتو مهم تر:  آرمان

 . زنمیبرو کارت داشتم تک م رسهی، االن شام م یزبانیتو م! وونهیزشته د  -

 قـــول؟؟:  آرمان

 اهوم  -
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 !خبرم کن يایب یخواست يبهتر شد! خب یلیخ:  آرمان

 گهیباشه برو د  -

 یساعت میداده بود ، ن یرفت ، وجودش بهم آرامش و حس سبک رونیاز اتاق ب دیبوس مویشونیعشق پ با

 .رفتم  رونیخودمو مرتب کردم از اتاق ب نهیآ ياستراحت کردم سردردم قابل تحمل شده بود ، بلند شدم و جلو

اخماش توهم گره  دنمی، آرمان به محض د ششونی، رفتم پ ومدیبچه ها م يآهنگ کمتر شده بود ، صدا يصدا

 ثمیو م ای، رو نیطرف در ، سنا و شاه زنگ به صدا درومد از کنارم رد شد و رفت یول شمیپ ادیخورد ، خواست ب

 ...زدن ینشسته بودن و دست م نیدور شرو هیبق دنیرقصی، فرزاد و شبنم باهم م

توجه به پاش  یزدم و ب ي، لبخند نمیپاش زد که برم بش يو کف دستشو رو دیخند طونیش دنمیبا د نیشرو

 . دنیکنارش نشستم بچه ها به حرکتم خند

 )دوباره رو پاش زد !( نیبش نجایااا من گفتم ا:  نیشرو

 هوم؟ ؟يمگه خودت خواهر ندار! برو باو  -

 !ناهاشیدارم ، ا: زد  مینیبا انگشت اشاره به نوك ب نیشرو

 !ایگیراس م! اوپس  -

 حالت بهتره؟:  نیشرو

 آره خوبم  -

 . دمیبر کویببخش بدون تو ک:  نیشرو

 نداره فدات شم یبیع  -

 ...دخترا گفتن همه زحمتا گردن تو بوده ! یبه خاطر همه چ یمرس : نیشرو

 بود فهیوظ  -

 کـمـک نیایدخترا ب:  آرمان

 یو بعد صندل میرو کنار هم گذاشت زای، م میبلند ش لدای، ستاره ، فرزانه و  حانهیآرمان باعث شد من ، ر يصدا

 .صرف شام اومدن  يو همه واسه  میدیو نوشابه هارو چ ینیزم بی، ساالد ، س تزایپ. هارو 

 یحس قشنگ هیبود ،  شهی، نگاهاش متفاوت تر ازهم کردینشسته بود و با لبخند بهم نگام م الدیروم م روبه

 ...به روش زدمو مشغول غذام شدم  يداشت ، لبخند
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ستم پشت ، با د زدیناخنک م مینیزم بیو س تزایبه پ یسمت چپ و فرزاد سمت راستم نشسته بود و ه نیاسی

 هنوز مال خودت مونده يخورد کشویت3فرزاد  گهیبسه د: دستش زدم 

 خب مال تو خوشمزه تره! ااا: مظلوم کرد  افشویق فرزاد

 .انداختم  نیخنده ، ازخجالت سرخ شدم سرمو پائ ریزدن ز همه

 ... يدوتا قرم بد یبخون یبزن تاریواسم گ دیکه بعدش با زمیبخور عز: گفت  نیشرو

 !!!ـــنیشرو  -

 جـونـم؟: از پشت افتاد ، دستشو گذاشت رو قلبش و کش دار گفت شیکه صندل ستادیسرپا ا هوی

 ...همشون رو بزنم  خواستیاوردن ، دلم م ری، سوژه گ دنیهمه خند باز

 بخورم سرد نشن خانم نارویمن ا يخوریتا تو خجالت م: برداشت و گفت  تزامیاز پ گهید کهیدوت فرزاد

پاشو جاهامونو ! نکن بذار غذاشو بخوره تیخواهرمو اذ نقدریااا ا: کنار فرزاد نشسته بود گوششو گرفت  آرمان

 میعوض کن

 ــدمیقول م کنمینم تشیاذ گهینه نه د:  فرزاد

 پاشو پاشو زوود:  آرمان

 آخ اووخ گوشم پاشدم پاشدم ول کن:  فرزاد

بود که به لبخند اکتفا کرد ، آرمان کنارم نشست پررو  الدی، فقط م دیبچه ها مثل بمب ترک يصدا خنده  باز

 .خندشونو گرفته بودن  يبرداشت و خودش مشغول شد بچه ها بزور جلو تزامویپ يجعبه 

 آرمــان: زدم  غیحرص ج با

 جون دلـم؟:  آرمان

 مـــن گشنمـــه  -

 ــزمیخب غذا بخور عز:  آرمان

 بخورم ؟؟؟ یچ قایدق  -

 ، نوشابه ینیزم بیساالد ، س:  آرمان

 خورمیم دینخور نارمیباشه اگه ا  -

 ...شد  دهیچنگال قاپ هویدهنم کردم  کیبرداشتم و نزد ینیزم بیس هی باچنگال

 ـــن؟یاسی  -
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 .خوشمزه تر بود  نیاومم ا: زد  یچشمک نیاسی

 ینیزم بیو س تزایخونه پنشسته بود رفت از آشپز الدیکنار م حانهیباال اومده بود ، ر گهیحرصم د... باز خنده و

 .خودش  ياورد، گذاشت جا

 نمیشیمن سرجات م نیبش نجایا ایب:  حانهیر

 ممنونم  -

 

زد که  يانداختم ، لبخند الدیبه م يزی، نگاه التماس آم دنیخندیم زیذوق جامو باهاش عوض کردم همه ر با

 .جعبه رو بستم  رشدمیمونده بود که س نزامیاز پ کهیمشغول شدم سه ت زنهیمطمئنم کرد دست به غذام نم

 من بخورمشون؟ گه؟ید يخواینم: باخنده گفت الدیم

 نینجاتم داد نیاطیآره دمتون گرم از شر ش  -

 .بود  فهیوظ:  الدیم

، بعد از  دنیخندیهم به حرکاتش م هیبق دیکشیشد ، فرزاد واسم خط و نشون م تزامیپ ي هیخوردن بق مشغول

کت و  هیلپ تاپ چرم گرفته بودم و آرمان  فیمارك و ک یآفتاب نکی، من واسش ع میشام مشغول کادوها شد

 .چرم  یپول فیک

 نرفته؟ ادتیقولت که  یالــ يآها:  نیشرو

 قول؟  -

 !اهوم:  نیشرو

 ؟یچه قول  -

 !بنداز ادشیفرزاد ! گهیکادوم د هیبق! ااا:  نیشرو

 گهید یهم آهنگ بخون یبزن تاریهم گ نکهیا! چشـم:  فرزاد

 من خستمه  -

 کمیبه دست نزد تاریمبل نشستم ، فرزاد هم گ ياوردم و رو تارمویاعتراض همه بلند شد ، به اجبار گ يصدا

 میکردیم نیرو تمر نیشرو يبود آهنگ مورد عالقه  یماه کی،  میو بخون مینشسته بود ، قرار بود باهم بزن

فرزاد  يتارم زدم صداش بلند شد، صدای، نرم دست به گ! قول داده بودم یول خوردیبود و بدرد تولد نم نیغمگ

 ... کردمیم شیبلندتر بود منم همراه
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 میرفته که ما دنبال آرامش بود ادتی تو

 میدنبالش بود یرفت هر چ ادتیآسون تو  چقدر

 چوقتیه شناسمتیکه نم یهست یچه جور آدم تو

 شکستیهمه دل آدمو م نیقلبت ا يچه جور تو

 ییتو زمیمن که همه چ یکن یلج م یچ واسه

 ییتو دمیکه فهم یحس نیبهتر ایدن يتو

 من که صاف و ساده ام ینیچ یصفحه م یک واسه

 که بهت بها بدم نهیام ا یکه دائم سع من

 حرفو کنار هم نیبچ ایب

 راه حل بگو به من که کنارتم هی

 بهونه هیکن  یهیتوج هی

 ادتمیهرشب به  ونیبا چشم گر بگو

 يریرضاش/  ییتو زمیچ همه

 

بودم تونستم کارمو درست  یکردن ، راض قمونینگام کرد و همه تشو نیگذاشتم فرزاد با تحس نیزم تارویگ

جذب نگاش  خواستیکردم کمتر نگاش کنم دلم نم ی، سع قیپراز لذت بود پر از تشو الدیانجام بدم ، نگاه م

 ذاشتنیپسرا سربه سرمون م میدیخند موی، تا سر شب گفت ارمیبه رو ن کردمیم یسع یول ومدیم بشم ازش خوشم

صد باره  دیگونمو بوس نیمبل خوابش برده بود ، شرو يهمه رفتن ، شبنم رو 2، ساعت  وردنیدرم يو دلقک باز

 .اتاقشون  يدست بلند کرد و برد تو يتشکر کرد ، شبنمو رو

 رونیگرفتم و اومدم ب يا قهیکردم ، موهامو بازکردم دوش چند دق زیپاك کن تم ریاتاقم صورتمو با ش يتو رفتم

 ...زود خوابم برد یلیخ دمی، لباس خواب تن کردم درازکش

، هنوز خوابم  ییدستشو يرفتم تو دمیچقدر خواب يشدم ، وا خیس هویبود ،  9باز شد ساعت  یبه سخت چشمام

 وانیل هی، همه خواب بودن صبحونه رو آماده کردم ،  رونیو اومدم ب ختمیصورتم آب سرد ر ي، چندبار رو ومدیم

طبق  ستادمی، باال سرش وا شنیدارمیلطفش ب هب هیبشه بق داریب نیبرداشتمو آروم رفتم تو اتاق آرمان ، ا خیآب 

تو  وانیچند لحظه به منو ل ستادیکردم ، وحشت زده ا یسرش خال يرو وانویبود ، ل دهیشلوارك خواب هیمعمول با 
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رفتم  رونیبرداشت ، با تمام سرعت از اتاقش ب زی، با داد سمتم خ هیچ هیقض دیدستم نگاه کرد ، انگار تازه فهم

 . ومدیدنبالم م تیعصبان واونم با حرص 

ست گازم خوا دی، آرمان بازومو چسب کردنیبا بهت بهمون نگاه م دارشدنیو شبنم که با سروصدامون ب نیشرو

 .آبرومون رفت  نجاستیپاته شبنم ا يرشلواریآرمـان فقط ز: که داد زدم  رهیبگ

 خدا يوا: نگاه به شبنم انداختو داد زد  هی آرمان

خب از خواهرم واسه فرارت : باخنده بازومو گرفت نی، شرو میدینفرمون خند 3هر  هویطرف اتاقش  دیدو

 آرمان بزنمت؟ يحاال من جا ياستفاده کرد

 نه نه  -

 ؟؟؟يکرد کارشیچ:  نیشرو

 کردم دارشیبا آب ب  -

 وروجک: با خنده گفت  نیشرو

ها ، گوشت به تنم نمونده به لطفشون ، آرمان از  وونهید رنیزدم ، فقط بلدن گازم بگ غیگاز گرفت ج گونمو

 ... میاومد ، صبحونه خورد رونیاتاقش ب

 آرمــان جونم  -

 جــون دلم؟:  آرمان

 حوصله غذا درست کردن ندارم رون؟یب میامروز که جمعس ناهار بر شهیم  -

 ن؟یشرو هینظر تو چ! امم:  آرمان

 هیاگه به حساب الهه س عال:  نیشرو

 !الهه؟... هیآره نظر خوب:  آرمان

 !يناهار بد دیتولدت بود با شبید نیشرو! دیدلتون رو صابون نزن: گفتم  مصمم

 

 !يناهار بد دیبا میدی، دو روزه کامل واست زحمت کش گهیراست م یآره ال: شبنم

 حرفاتونو؟ دیازقبل هماهنگ کرده بود هیچ: نیشرو

 !نـــه: و شبنم همزمان من

 !شرط داره یول برمتونیخب م یلیخ! آره معلومه: نیشرو
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 ؟یچه شرط: منو شبنم همزمان دوباره

 . به هم زدن يا ثانهییو آرمان چشمک خب نیگرفت ، شرو خندمون

 !دیلباسامونو اتو کن.1: آرمان

 !ادیهم ب لدای.2: نیشرو

 شرطن االن؟ نایا: من

 چروکه رهنمیشرط اول مهم تره من پ نیبب! آره: با خنده گفت آرمان

 !ارهیآرمـــان مهم اومدن : نیشرو

 اد؟یم نیبزنگ بب اریپاشو به  ی، ال یگیآهـــان راست م: آرمان

 . ادیفکرنکنم ب! نایبره خونه سارا ا اسریقرار بود صبح با  لدای: من

 !اد؟یب تونهیم نیمرگ من بزنگ بب: نیشرو

 ؟يعاشق شد يجد نیشرو: نگاه کردم  شیقرار یبهت به ب با

 !انیمامان بابا آخر ماه دارن م کنم؟یم یشوخ يتو؟ فکرکرد ییکجا: نیشرو

 ه؟یجد نقدریموضوع ا یدونستیمگه نم یال: آرمان

 !زنمیبهش زنگ م رمیخب االن م یلیخ! دهیبع تیدج نیواال از شرو: من

 یضدحال خورد ، سع يبدجور نی، شرو ادیب تونهیکرد و گفت نم یحرف زدم ، عذر خواه لدایو با  بلندشدم

 ...که صداش دراومد  میکرد تشیاونقدر اذ یول ارهیخودش ن يبه رو کردیم

 باشه قبول ضد حال خوردم خوب شد؟! دیکرد وونمید گهید دیاه تمومش کن: نیشرو

 بلـــه: باهم همه

 نشدم  مونیتا پش میبر دیآماده ش دیخوبه پس پاش: نیشرو

شاپ  یکاف ای، ب کنمیغصه نخور باشه؟ واسه پس فردا جورش م یداداش: دمیناراحت بود ، گونشو نرم بوس واقعا

 . نششیبب

 به خدا يا دونهی یآج یمرســ: دیبوس مویشونیپ يبرق زد با شاد چشماش

همه آماده  رونیکردم و از اتاق رفتم ب شیآرا کمیآرمان رو اتو شده بهش دادم ، خودمم زود آماده شدم ،  رهنیپ

 ... میکرد غیج غیو ج میشد ادهیمنو شبنم با ذوق پ مون،یشگیبه رستوران هم میرفت نیشرو نیبودن با ماش

 .تو  میبر دیایب! گهید دیریوروجکا آروم بگ: نیشرو
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 داخل آبرومونو نبرن میکنن رفت هیولشون کن بذار تخل: آرمان

 م؟یبریما آبروتونو م: حرص گفتم با

 !کم نه! امم:  آرمان

 امیادب اصال نم یب  -

 رمیلپاتو گاز بگ خوادی، دلم م کننیکه قهر م وفتمیساله ها م 4دختر  نیا ادینکن ،  نجوریاوه لباتو ا:  آرمان

 دوستت ندارم گهید  -

 تو قربونت برم میبر وونتمیمن د! ــزمیعز: دستشو انداخت دور شونم  باخنده

 شهیآدم دچار شک م وونهیبغلش نکن د نجوریا: نیشرو

 !دوسش دارم خب مهیآج! آدم غلط کرده:  آرمان

 بد عادت نشو...خونه شوهر رهیم گهیدو روز د:  نیشرو

 مشدی، نم ــخوامینم: با حرص گفت  آرمان

 ...تو میمن گشنمه بر! ستیدست تو ن: گفت  یمعمول یلیخ نیشرو

کرد و هرچهار نفر  یآرمان پوف! ، خودمم دوست نداشتم تنهاش بذارم شدیبحث کالفه م نیاز ا شهیهم آرمان

، طرفشون  حانهیبود و ر الدیکه بعد ازما وارد شدن ثابت موند ، م يدختر پسر يرو نی، نگاه شرو میداخل شد

 . میکرد یو سالم و احوال پرس میرفت

 .به حساب من  رمیگینفره م 6ما،  زیسر م دیایب الدیم: نیشرو

  ؟يدست و دلباز شد یاوه از ک: با خنده الدیم

 گذرهیخوش م دیای، شما هم ب رونیب ارمشونیوروجکا مجبورم کردن ناهار ب نیا:  نیشرو

 ؟یگیم یتو چ حانیمن که ازخدامه کمتر پول خرج کنم ، ر:  الدیم

 منم ازخدامه از شرت خالص شم: با ناز حانهیر

 چشم و رو یب يا:  الدیم

ازته دل  یو گاه کردیم طنتیشده بود ، ش تیبه کل تقو شیروح حانهی، ر مینفره نشست 6 زیو سر م میدیخند

 هی، با  کردینگاه م حانهیمورد نظرشو سفارش داد ، نگاهم به آرمان افتاد ، با عشق به ر ي، هرکس غذا دیخندیم

 .گرفتم  شگونین وشونظر گرفته بود ، معلوم بود تو فکره ، باز ریحس قشنگ حرکاتشو ز
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 دختر؟ چته؟ يشد یوحش! آخ: لب گفت  ریمانند ز ناله

 !شیخورد وونهیحواست کجاست د  -

 !نجایهم! حواسم ؟یچ:  آرمان

 ! حواستو دمید! آره جون خودت: اشاره کردم  حانهیچشم و ابرو به ر با

 !دختر آبرومو نبر، خب حواسم نبود:  آرمان

 !ـــزمیعز خوامیم حیخونه توض میرفت  -

 !یکنیاشتباه م یالــ:  آرمان

 !ـسیه  -

 پس؟ یمن چ! دیخواهرو برادر باهم گرم گرفت! ااا:  نیشرو

 ؟!یتو چـ  -

 . یچیه! چه بداخالق! اوخ:  نیشرو

 ...خونشون  میخواست بر الدیبعد از ناهار م ن،دیخند نیشرو يبه لحن مظلومانه  همه

 

 ) الدیم(چهارم  فصـــل

 ی، دو سه سال يپا ورق و مسخره باز میدست شبنم و الهه رو گرفت ، باهم رفتن اتاقش ، ماهم نشست حانهیر

خونه بود بعدش هم رابطمون  ونیبرخوردمون واسه دکوراس نیاول... میبود یمیصم یازشون بزرگتر بودم ول

 ...میکه داشت یاز مشترکات یتر شد به خاطر بعض يجد

 ؟!دمیبهت گفتم دارم دم به تله م الدیم یراست: نیشرو

 !تلـه؟: متوجه نشدم  منظورشو

 !اهوم:  نیشرو

 زن؟: گفتم  مردد

 !آره: ذوق گفت  با

 تو و عشق؟! اوه اوه  -

 مگه دل ندارم؟:  نیشرو

 خانم خوش شانس؟ نیست اه یحاال ک  -
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 !شیشناسیم:  نیشرو

 آشناس؟  -

 !شیدید ادیز: باال انداخت  ییابرو نیشرو

 کجا؟  -

 !یباش دهیهم د گهید يجا دیشا! شاپ یکاف! خونه آرمان:  نیشرو

 !دختر بود که یکل! خونه آرمان  -

 ؟یشناختیاونا چندتاشون رو ازقبل م نیاز ب:  نیشرو

 !لدایخانم و  ایالهه خانم، رو! شبنم  -

 !خانم لدایبگو ! اوهو: گفت  یبا تحکم ساختگ نیشرو

 خـانـــم؟؟ لـدای: و با خنده دمینفس راحت کش هی

 آره بابا مارو کشت، رفت با خانوادشم حرف زد مخالف نبودن: آرمان

 ؟!بهتر لدایاز  یک! یبه سالمت! خب مبـــارکه: من

 !خوبشو انتخاب کنم یکیدم به تله بدم  خوامیگفتم حاال که م !گهیآره د: نیشرو

 !دیرو بکن تونیباز! گهیبسه د: آرمان

 !يتو چته رم کرد: من

 شده داداش؟ یآرمان چ: نیشرو

 !ستین يزیچ: آرمان

 دردتو بدونم خوامینکــن ، م یبیغر سمیبگو عس: با ناز دخترونه من

 !بزرگ یلیخ... بزرگ شده حانهیر: ناراحت گفت  آرمان

 

 

 . شنیهمه بزرگ م ؟یچ یعنی ؟يشد وونهید: خنده وسط خنده گفتم ریز میزد یپق نیشرو منو

 گمیم یچ یفهیتو نم الدیم:  آرمان

 !دختر بچه بمونه؟ هیکه  يانتظار ندار! بگو منم بفهمم يطور هیخب : گفتم  مبهوت

 !با از دست دادنش هیبزرگ شدنش مساو:  آرمان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٥٤ 

 ؟!فهممینم!تو؟ درست حرف بزن یگیم یچ  -

 يقراره خواهرمو که کم واسم مادر یکس کنمیفکرم یوقت ی، ول کننیباالخره ازدواج م يهر دخترو پسر:  آرمان

 یزندگ شمیپ گهید نمیبب تونمیتحمل کنم ، نم شویدور تونمینم! شمیم یرتیغ! شمیم وونهینکرده رو ببره د

 !کنهینم

! یباش شیبه فکر خوشبخت دیدوما تو فقط با! ستین يبردن و دور یاوال که ازدواج به معن! آرمـــان: نیشرو

 !ر؟یتاحاال شده بهت بگه زن نگ... کنهیکارا رو نم نیاون ا! ا؟یخودتم قراره ازدواج کن! يخودخواه شد یلیخ

 شده؟ قراره ازدواج کنه؟ یحاال مگه چ: من

الهه شده  چیمن ردش کردم پاپ دید ی، اما داداش دوستش وقت کردمیر رو خودم رد مخواستگار داره ، اکث: آرمان

 !قبول کنم بزرگ شده تونمیاز االن بره ، نم خوامیقبول کنه نم ترسمی، م

! شمی، چرا ناراحت م رهیگیبه من چه که دلم م! و ناشناخته یحس لعنت نیکردم قلبم فشرده شده ، اه باز ا حس

 ...!یدوستداشتن طونیاون دختر ش یول! بهش ندارم مطمئنم یچرا نگرانم؟ من حس

 کردیآرمان نشسته بود و خودشو واسش لوس م يپا ياورد ، الهه رو رونمیدخترا از فکر ب طنتیخنده و ش يصدا

سش دنبال داشتم وا! نبوده یالک چوقتیکه ه یدلهره داشتم حس ومدیمن خندم نم! دنیخندیبه حرکاتش م هیبق

 .اما نبود  گشتمیم لیدل

 !ــالدی؟مییکجا ییدا:  حانهیر

 حان؟یجونم ر  -

 !زدمایحواست کجا بود داشتم باهات حرف م: نشست دستمو گرفت آروم گفت کنارم

 !بفرما! خانم خوامیمعذرت م  -

 !میشام تو خونه درست کن میگرفت میتصم! شده 6ساعت :  حانهیر

 فست فود؟ میمگه قرار نبود زنگ بزن  -

 !عوض شد میتصم گهینه د:  حانهیر

 د؟یبکن نیخوایم کاریباشه چ  -

 میخوایم دیخریم ایالزم واسه الزان لیتا پسرخوب وسا 3مثل  دیریو آرمان خان م نیشما و آقاشرو:  حانهیر

 !میخودمون درست کن

 خانم؟ حانهیر دیکردینم يشما که فداکار! اوه اوه  -
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 !درست کنه خوادیگفته م یال! هاالنم اجبار:  حانهیر

 ... امیمن عاشق الزان گهید یچرا ازکارش خوشم اومد ، ازطرف دونمینم

 تنبل یکنیکارا نم نیتو از گمیم  -

 ؟ییمن تنبلم دا: جمع کرد لباشو

 زمیگفته؟ من تنبلم عز ینه ک  -

 گهید رهیم شییحالل زاده به دا:  نیشرو

 !که ستمیمن تنبل ن: نیهمه بلند شد ، سرمو انداختم پائ يقهقهه  يصدا

 برمنکرش لعنت: آرمان

 .زمزمه کرد  یآروم ولیزد و ا نیبه شرو یچشمک حانهیر دنیهمه خند دوباره

 درست کنن ایشام الزان خوانی، خانما م دیخر میبر دیپاش دیزیخب مزه نر یلیخ: من

مثل اوندفعه جسد  يخوایاز خانما؟ شبنم تو که نم یکیکدوم : دیچشم گردوند و پرس یبا استرس ساختگ آرمان

 ؟يبه خوردمون بد ایالزان

 .انداخت  نیو الهه قهقهه زدن و شبنم سرخ شد ، سرشو پائ نیشرو

 ! درست کنه خوادیخودش درست کنه ها؟ آقا آرمان الهه م گمیم! دوستمو دینکن تیاذ! ااا: حانهیر

 .کردم ، ناراحت نشو  یشبنم جونم شوخ! حرف نداره میآج يآشپز: آرمان

 

 

 

 الهه؟ ایدرست کنه؟ شبنم  یحاال ک:  دیو آرمان نگاه کردو پرس نیبه شرو جیگ حانهیر

 ! الهه: و آرمان همزمان نیشرو

گازو  ریرفت ز ادشیاونروز ! نخند تیادب به آج یب: مشت زد نیشرو يآرمان بلند شد به بازو ياز رو پا الهه

 !خاموش کنه

 ؟یال يشد؟ منو زد یچ:  نیوشر

 !من؟ نــه ؟یک:  الهه

 !يزد! چرا:  نیشرو
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 !نه نه من نبودم:  الهه

 ؟يباز هوس گاز کرد:  نیشرو

 نـه:  الهه

 نیزدن ، شرو غیکرد و شروع کرد به ج ریگ نیتو بغل شرو یکرد فرارکنه ول ی، الهه سع دیسمتش پر نیشرو

 .شونه شو گاز گرفت 

 !یآخ وحش ریبگ نویا ــایآرمـــان ب! ادیدردم م ـــنیشرو! سگ نشو:  الهه

 مویآج يولش کن داغون کرد نیشرو: سمتشون رفت با اخم آرمان

 ؟يگفته بودم خوشمزه ا یال! امم: نیشرو

 !یوحشـــ:  دیبهش توپ ظیو با غ دیشونشو مال الهه

 میقربانت دست پرورده ا: نیشرو

 لدای چارهیب: الهه

 توه؟ هیاونم به خوشمزگ یعنی: ابرو باال انداخت  طنتیبا ش نیشرو

اوه ! شدم وونهید! الهه م؟ ره؟یحرصم گرفته بود، چطور جرئت کرد الهمو گاز بگ نیدوباره زدش ، ازکار شرو الهه

 . دینبــا. باشه  دیاشتباه محضه ، نبا هی تیاحساس مالک نیا! خــدا

 !شد رید گهید میپاشو بر الدیم:  آرمان

 میبر میبر  -

 قا؟یکجا دق:  نیشرو

 !همونجا؟  -

 همونجا کجاس؟:  آرمان

 م؟یکجا قرار بود بر  -

 حواست اجارس؟:  نیشرو

 ؟یک ياجاره   -

 . ــاری: و گفت دیکوب میشونیبا انگشت به پ نیشرو

 شدم ؟ ينجوریچرا من ا! خدا! شدم جیچقدر گ ي، وا دنیبا صدا خند همه

 . شهیم رید.  دیخر میبر دیپاش! کدومه اری: من
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 !چه عجب: نیشرو

 یتا حاال دوست دختر داشتم ول! ندونسته و چشم بسته! دستم انداختن ، انگار دل باختم ی، پسرا کل دیخر میرفت

 ...فقط واسه گذر وقت بودن یاحترامشون رو نگه داشتم ول! دوستشون نداشتم یعاشق نبودم حت

*** 

 نیا يتو! شونهیبرگزارشد ، امشب عروس عیسر یلیخ ریماه اخ 2،3 يتو لدایو  نیو عقد شرو ينامزد مراسم

دلم  شتریب شدیباعث م طنتاشیش! واقعا دوسش داشتم...! یحس لعنت نیا... و هرروز دمیدیالهه رو م شتریمدت ب

 . زنمینم یبه حسم مطمئن نشم حرف یتا وقت یبراش ضعف بره ، ول

 !دختر رشدید ؟يآماده ا حـــانیر: رو زدم  حانهیاتاق ر در

 . کمیصبرکن ! اومدم! تموم شد:  حانهیر

 کشه؟یطول م نقدریا دنیلباس پوش هی یبرگشت شگاهیساعته از آرا میبدو خانم ن  -

 اومده؟ شیپ یمشکل هیخب  ییدا:  حانهیر

 شده؟ یچ  -

 لباسو کامل ببندم پیز تونمینم:  حانهیر

 !بازکن درو ، واست ببندم: گفتم  باخنده

 ــالد؟یم:  حانهیر

 گهید بندمشیم! رشدهیدخترخوب د  -

 ایباشه ب:  حانهیر

بسته بود ، بستمش و از اتاق  مهیلباسش ن پیتنش بود ، ز یتا زانو با ساپورت مشک يریش رهنیداخل ، پ رفتم

 .گرم بپوش هوا سرده  يپالتو ا،یروشن کنم زود ب نویماش رمیم: اومدم  رونیب

 چشــم:  حانهیر

 بال یب  -

تن کرده بودم ، با ادکلن  يریش ی، کروات راه راه مشک ی، کت اسپرت مشک يریش رهنی، پ یکتان مشک شلوار

، منم تا تونستم  دی، باالخره به آرزوش رس قمهیرف هینباشه عروس یدوش گرفته پشت فرمون نشستم ، هرچ

 !گهید میبش دهیپسند دیبه هرحال ماهم با. کردم  پیخوشت

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٥٨ 

 

فوق العاده جذابش کرده بود، ته  مشیمال شیکنارم قرارگرفت ، آرا حانهیروشن کردم ر نویرل نشستم ماش پشت

 .بود  دهیبه پدرش کش شتریخب ب یمادرشو داشت ، ول يچهره 

 ؟يکرد غهیچند ت ییدا: هوا گفت یب

 !؟!جـــونم  -

 !گمیصورتتو م:  حانهیر

 !فضــول  -

 !رفتم مییبه دا:  حانهیر

 شمع؟ ای یصورتتو بند انداخت دمیمگه من پرس! بعج  -

 ...یدونینه چون خودت م:  حانهیر

 ؟يدیچرا پرس! خب یلیخ  -

 !صاف شده یلیآخه پوستت خ:  حانهیر

 !رفتم مییبه دا یباز نگ! ستمایمن پررو ن نیبب  -

 ؟ییدا یراست! گمیباشه لوس نم:  حانهیر

 جون دلم؟  -

 اد؟یخوشت م یاز ال! یآخرشم نگفت:  حانهیر

 ؟یکنیفکرم نطوریچرا ا! نه  -

 . زنهیچشات برق م یکنینگاش م یآخه وقت! به خاطر برق نگات:  حانهیر

 !یکنیاشتباه م زمینه عز  -

 من مطمئنم رینه خ: گفت  یبا لحن محکم حانهیر

 ...بهش ندارم يگفتم که من عالقه ا حانیر  -

 شناسمتیمن م... گهید يدار الدیم:  حانهیر

 !گهید رندهیگ! اَه: بلند گفتم  يدستم رو بشه ، با صدا خواستینم دلم

 نیاون همه ماش نیشد ، دم باغ ب شی، بغض کرد و تو خودش جمع شد ، دلم ر دمیاراده سرش داد کش یب

 .پارك کردم 
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 !سرت داد بزنم خواستمینم... راستش... خوامیمن معذرت م... من... حانیر  -

 !ستین گهید. ..ستیمهم ن:  حانهیر

 به جان مامان دست خودم نبود! ببخش منو حانیر  -

 خودم تنها برم؟ ای یشیم ادهیپ! ستیگفتم مهم ن:  حانهیر

 !میبر  -

مهمونا بود ،  يرایباغ هم پذ یول شدی، به خاطر سرما جشن داخل سالن برگزار م میگرفت وارد باغ شد بازومو

 .، باهاشون دست دادم  کردنیم ییدم در باغ خوش آمد گو لدایپدر و برادر  نیشرو يآرمان ، پدر و عمو

 ه؟یچ هیاوه اوه قض: زد یسوت آرمان

 ؟يا هیچه قض  -

 کو پسر؟ شاتیر! يخوشکل تر شد نینداشتت از شرو يالیبیبه جون س:  آرمان

 افتضاح شدم؟  -

 ه؟یراد نظر شما چ ونیآقا! آره:  آرمان

تر و  پیاز اکثر جوونا خوشت گمیبه جرئت م! گل کرده شیان االن حسودآرم! پسرم نیبب: باخنده  نیشرو پدر

 !يبهتر

 !نظر لطفتونه: من

 ؟!خانم سردتونه حانهیر! تو هوا سرده دیبر الدیم: آرمان

 !نجامیرفت ا ادتی: نگام کرد زمزمه وار ظیبا غ حانهیر

 !سرد شده یلیچند روزه خ نیهوا ا! کم نه: به آرمان گفت رو

 !داخل دییشما بفرما! صبرنکردن دیکه تا ع لداسیو  نیشرو ریتقص! شهیهوا سرد م يد! بله درسته: آرمان

 ؟يخانم چرا ازم دلخور حانیر: رو فشردم  حانهیدست ر میسالن رفت يسمت ورود میکرد تشکر

 ستمی، دلخور ن الدیسردمه م:  حانهیر

 !داخل دییبفرما! زدلمیعز دیببحش  -

 یرفت لباسشو عوض کنه ، ب حانهی، ر دنیرقصیجوونا وسط م يهمه  بایشلوغ بود تقر یلیخ ، میسالن شد وارد

سوزونده که  یشی، معلوم نبود چه آت زدینشسته بود و قهقهه م لدایو  نیشرو نی، ب گشتمیاراده دنبال الهه م

 . کردیبا اخم نگاش م نیشرو
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 میبگ کیبه عروس داماد تبر میبر ییدا:  دیدستمو کش حانهیر

 خانم خانما میبر  -

 !يومدیم رتریخان د الدیبه به م:  ستادیا دنمونیبه محض د نیشرو

شرمنده خودت که خانما رو ! سالم آقا دوماده: گفتم  نیبه جمع کردم و جواب گرفتم بعد رو به شرو یسالم اول

 )اشاره کردم  حانهیبه ر یواشکی( ؟ !یشناسیم

 جان؟ حانهیر یخوب...! بله بله! اوه:  نیشرو

 !دمیم ادیرو  ونیجون آداب معاشرت با آقا لدایدارم به ! خوبه خوب! سالم:  حانهیر

 !رهینگ میبذار شب اول گر! وروجک موش ندوون:  نیشرو

 رهیبگ تیاحتماال گر! خونتون امیمن که امشب م: الهه

 کنم؟ کاریحاال تورو چ چوندمیشبنمو پ! ـــایمرگ من ن یالـــ: نیشرو

 !دست تو بسپارم تونمیمن دختر مردمو نم یچیه: الهه

 !امیمنم م! آره منم موافقم: حانهیر

 میریم ییدوتا زمیدارمت عز! ولیا: الهه

 . میشکونیتخمه م يو یت يتا صبح پا گذرهیخوش م یکل دیخوش اومد: لدای

 !نقشمو خراب کنن خوانیم ووننید نایتوروخدا کمکم کن ا الدیم: تو سرش دیکوب يباحالت بامزه ا نیشرو

 !متاسفم! ادیازدستم برنم ينقشــه؟ کار! اوه: من

 !باشه لطفا اهینخودش س) بهم زد  یواشکیچشمک  هی( باشه؟ ! دیبرقص دیبردار الهه رو بر! نامرد: نیشرو

 ــنیشرو: الهه

خودش  تو سر نقدریا نیکردم نخندمو الهه رو ببرم که شرو یسع! خنده دار بود نیگرفت لحن شرو خندم

 ...هاش بودم  طنتیبود ، عاشق ش یو دوستداشتن نیریدختر ش نیآخ که چقدر ا... نکوبه

 الهه خانم؟ میبر: من

 میبر: نگام کرد و گفت  یبا شرم خاص الهه

 !دیهم چروك بزن يبه پا.  گمیم کیتبر! خانم لدای! جان نیشرو: من
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 خان الدیشما م هیروز... انشاا: لدای

 !ممنون یول! دیازمن صرف نظر کن: من

الهه همزمان با ! میآهنگ شاد فضا رو پرکرده بود ، شروع کرد میجمع گم شد ي، تو ستیالهه رفتم تو پ با

 :کردیرقصش آهنگو زمزمه م

 

 اومده باز کشته تورو یک گمیدل م به

 دختر خوشکل و تو دل برو هی گهیم

 اومدو تورو کور کرد یک گمیچِشَم م به

 اونکه با نگاش خونمو پر نور کرد گهیم

 دلمو تورکرد نیپر نور کرد باز ا خونمو

 منو مجبور کرد یعاشق بشم ول خواستمینم

 

باز  يلباسا چوقتیه ومدیتنش بود ، خوشم م يا دهیو پوش کیبلندشو فر درشت کرده بود ، لباس ش يموها

وقتا باال و  ی، بعض دیچرخی، م دادی، بدنشو پرجنب و جوش تکون م کردمیبه صورتش نگاه نم ادیز! دیپوشینم

 شیهمراه کردمیم یگرفت سع ندمخ شیهمه انرژ نی، از ا زدی، بشکن م دیخندی، م زدی، دست م دیپریم نییپا

 ... ارمیدربرارش کم ب شدیباعث م طنتشیبهش دست بزنم ، ش نکهیکنم بدون ا

 

 اون که با چشاش، با نگاش آره

 خنده هاش منو ازهمه دور کرد با

 منو مجبور کرد یعاشق بشم ول خواستمینم

 که با عشوه هاش، با اداش یاون

 با اون قدو باالش دل منو تور کرد آخ

 منو مجبور کرد یعاشق بشم ول خواستمینم

 همه جارو پرشور کرد اشیطونیبا اون ش آره

 رفت موهاشو بور کرد یمارو کشت وقت دل
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 خوشکلش چشامو کور کرد يبا لبا نکهیا با

 با برق نگاش خونمو پر نور کرد یول

 دلمو تورکرد نیپر نور کرد باز ا خونمو

 منو مجبور کرد یعاشق بشم ول خواستمینم

 یانیک الدیم/ کرد مجبور

 

 . ارماینفس کم م نطوری، ا يخوریدختر خسته شدم چقدر وول م يوا  -

و  يتو دوتا بشکن زد! که دمیرقصیهمش من م! گهیول نباش دسوس: به گردنش داد و با خنده گفت  يقر الهه

 يتکون خورد کمی

 يالحق که زلزله ا! ها گهیراست م نیشرو  -

و  نی، رفت شرو خوردیآروم وول م شدیکه پخش م يدیهمچنان با آهنگ جد یول زدی، نفس نفس م دیزخندیر

به خاطر به هم خوردن آرامشش واسش خط و  نی، شرو دنیخندیم طنتشیرو کشوند وسط ، بزرگترا به ش لدای

 . دیکشینشون م

 ق؟یرف يچطور: خلوت نشستم ، آرمان کنارم نشست  يگوشه  هی

 ؟يتو چطور! سروصدا هست یلیفقط خ! خوبم  -

 برام سخته طیشرا نیعادت کردن به ا... میمونیتنها م میمنو آج! هم خونم رفت! بد:  آرمان

 ره؟یشبنم هم م  -

 با خانوادش برگرده خوادینم مشب:  آرمان

 قشنی، هردوشون ال شنی، مطمئنن خوشبخت م شهیخونه ساکت م یاوه پس حساب  -

 گرده؟یبرم یمادرت چطوره؟ ک ی، راست ـنطورهیآره هم:  آرمان

-  ماه 2 یکی دیماهه ، شا نیباز قلبش آخر ا هیجراح نیاحتماال آخر! بهتره تشیوضع گفتی، خاله م ستیبدن! يا

 .برگرده  گهید

 ...شیکه سا... انشاا! خداروشکر که بهتره:  آرمان

 !آرمــان:  الهه

 ؟یخوب ؟یجونم ال: نگاش کردم ، آرمان دستاشو گرفت  یالهه بود ، با نگران فیضع يصدا
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 .هوا خفس ! کنهیسرم درد م:  الهه

 ورجه وورجه نکن؟ نقدرینگفتم ا: سرزنش وار گفت  آرمان

 !صداها رو مخمه نجایا! شمیآزاد قدم بزنم خوب م يهوا يتو تو باغ؟ میبر:  الهه

 صداها کمتره رونیب ایتوهم ب الدیخانم ، م میبر:  آرمان

 ستم؟یمزاحم ن  -

 پسر میبر اینه بابا ، ب:  آرمان

 داشتیبرنم طنتی، الهه دست ازش زدی، آرمان آروم آروم با الهه حرف م میکنار باغ رفت يها یصندل سمت

 کنه؟یالهه خانم مگه سرت درد نم  -

 آآآخ آآره سـرم: به سرش گرفت  یشیدستشو نما ستادویباره ا هی الهه

 !نیبش ریبگ ؟یکنیورجه وورجه م نقدریپس چرا ا: گرفت ، گفتم  خندم

 !گهید زنهیبه سرش م! یدونیم! انگار نه انگار یول ضهیمثال مر! بوده نطوریهم یازبچگ: آرمان

 !ادب یب زنهیخودت مبه سر:  الهه

 !نه اون سر! نه نه: آرمان

 !شهیکه رفع م... انشاا: زود جمعش کردم ی، منم خندم گرفته بود ول دیدراورد و خند ادا

 ممنونم: الهه

 !دیباهاشون عکس بنداز دیبا گهیم نیداخل شرو دیایشما؟ ب دییکجا:  سامان

 ... میباغ باش يتو میداد حیهمراش رفت ، منو الهه ترج آرمان

 حالت بهتره؟  -

 آره ممنونم:  الهه

 کنه؟یسرت درد نم  -

 . ستیمهم ن! کم یلیخ: زد  يلبخند الهه

 ؟يریعکس بگ خوادیدلت نم  -

 !خورمیچشم م شونهیکه گرفتن هستم ، کاف ییتمام عکسا يمن تو:  الهه

 ؟يدیاعتماد به نفستو ازکجا خر! اوه  -

 آرمان کادو داده:  الهه
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 دمش گرم  -

 اوضاعش چطوره؟ دایجد حانهیر:  الهه

 !اکثر مزاحمتونه دشینیبیرفع شده ، خودتون که م شیافسردگ! مساعده  -

 . ستمی، باهاش تنها ن هیدوست داشتن یلیخ! هیدوست خوب:  الهه

 

 

 رفته شیبه دائ  -

 ستین نطورینه ا: ابرو باال انداخت  الهه

 ستم؟ین یمن خوب و دوستداشتن یعنی: لحن مظلوم گفتم  با

 !اوق ؟یهست یتو دوست داشتن یباعث شده فکرکن یچ: لحن کنترل شده ازخنده گفت  با

 .اکتفا کرد  یکی، خندشو کنترل و به لبخند کوچ دمیبلند قهقهه زد ، از لحن با نمکش منم خند يصدا با

 !شهیحضور داشتن ، هم وناتیاکثر مهمون يتو! دمیو برادرشون رو ند اخانمیمن رو یراست  -

 !و همسرش ماه عسل رفتن ، برنامشون با ما جور نبود متاسفانه ایرو:  الهه

 آهان  -

 . ادیخشنه ، البته از نگاهاش به الهه هم خوشم نم يادیز ادیراشاهه نم نیدلم گفتم بهتر ، خوشم از ا تو

 !سوال هی یراست:  الهه

 ؟!دییبفرما  -

 ه؟یچ حانهیو ازدواج ر یواکنشتون در برابر عاشق! پرسمیرك م:  الهه

 !ازدواج! اوپس! عاشق شده یوجب مین دهیورپر حانیبود؟ نکنه ر یچه سوال نیا! شدم شوکه

 چطور مگه؟  -

 !گهیسوال بود د هی:  الهه

 !داره یبستگ! دونمینم  -

 د؟یکنیمنعش م یعنی:  الهه

 زدم؟ یحرف نیمن همچ  -

 !نیخالفشم نزد: تکون داد  يسر الهه
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حق ! اونم احساس داره! ذارمیاگه انتخابش درست باشه من به خواستش احترام م! هیدختر عاقل و بالغ حانهیر  -

 میریگیما جلوشو نم...شهیمامان هم مطمئنم خوشحال م! داره عاشق بشه، ازدواج کنه، خوشبخت بشه

 د؟یموضوع ندار نیبا ا یپس مشکل:  الهه

 !و بهش زل زدم زکردمیچشامو ر ینیبدب با

 ؟یکنینگام م نطوریچرا ا ه؟یچ:  الهه

 !یزنیمشکوك م ه؟یموضوع چ  -

 !ستین یموضوع مشکوک:  دیخند الهه

 !مونهیخودمون م نیب! گهیبگو د  -

 !بزنم یحرف تونمینم! نچ: گفت  سرتقانه

 !کنم یواجب شد بررس! هیخبر يپس جد  -

 !سین ينه نه خبر:  الهه

 سر توه؟ آره؟ ریهست ز یوروجک هرچ: معصوم کردم نیمثل شرو لحنمو

 گمیهروقت از دوطرف مطمئن شدم بهت م دمی؟ قول م2 نیشرو يشد: گرفت خندش

 شناسم؟یفقط من طرفشو م! خب یلیخ: ادی، به حرف نم ریخ نه

 باش؟! ینگ يزیچ حانهیبه ر یجان ال! بلـــه: شدیبلند م یصندل يکه از رو یدرحال

 واسم مهمه؟ دونهیم یعنی ؟یبود گفت جان ال طونیش يدختر بچه ها هیکنارش قرار گرفتم چقدر شب منم

 تو سرده میبر! چشم: قدم باهاش راه افتادم  هم

، موقع سرو شام  رنیناپذ یخستگ دنیکه وسط قر م یی، انگار اونا میسمت سالن رفت يا گهیحرف د بدون

 ی، درکل شب خوب شدینرمال پخش م يبا صدا میآهنگ مال یساعت می، ن میاز سرو صداها خالص شد بایتقر

 ...!هم مهمه هم جالب! وردمیسر درم زدیکه الهه درموردش حرف م یاز عشق دیبود فقط با

 ) الهه(پنجم  فصـــل

ماه که زنشو برداشته رفته کانادا  نیشرو! شمیم وونهیدارم د ه؟یزندگ نمیحوصلم سر رفته ، ا... واقعا کالفم! اه

رفتن  ثمیو م ایعسل ، آرمان هم کاراش دوبرابر شده کمتر واسم وقت داره ، نگار رفته شمال خونه خالش ، رو

،  يبرم چند روز خوامیشاپ هم نم یحوصلم واقعا سررفته ، کاف! ، منم که هـالـو ثمیشهرستان خونه خانواده م

 ... شناختمیخورد کرد شماره رو نم شتریاعصابمو ب لمیموبا يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 بله؟  -

 !معرفت بد اخالق من یب يبه به دختر عمو  -

 !ــاریرام  -

-  ؟یشناخت! ا  

 مگه چندتا پسرعمو دارم؟  -

 !م؟یوجود دار ییرفته ما ادتیکال  دیشا یزنگیگفتم نم  -

شماها که ! مدت نیواقعا مشغول بودم ا یول! شمیچقدر دلتنگتون م یدونیخودت م! وونهیچرت و پرت نگو د  -

 !نیچوندیرو پ نیشرو یتو ذوقمون عروس دیزد

 !چونمیمن نبودم که بخوام بپ  -

-  ؟يکجا بود! ا 

 !با دانشگاه رفته بودم زیتبر  -

 مهم تر ازما بود؟  یعنی  -

 !چته دخترخوب؟ دلت پره! دمیشن یخبر عروس یمن اونجا بودم وقت  -

 

 !یرامـ  -

 جانم؟  -

 دلم گرفته  -

 دلت يمن به فدا  -

 تهران؟ دیاینم  -

 !يگرما ندار يبهونه ! االن که زمستونه و هوا هم سرد ؟يایتو چرا نم  -

 !مونهیآرمان تنها م  -

 به آرمان بگه گمیبه بابا م لیهم تعط هونهی! ایپاشو ب یواقعا داغون! ادیاز پس خودش برم  -

 !گمیخودم م  -

 نجایا يایب یکنه چندوقت شیآخه بابا خواست بزنگه به آرمان راض  -

 ممنونم! عمو لطف داره  -
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 گردونمیبرم تویروح! میگذرونیخوش م یکه کل ایب! قربانت دخترعمو  -

 نیریبسه خودش  -

 ایضدحال،اصال ن يجنبه  یب  -

 جون؟ یرام: گرفت خندم

 ه؟یچ  -

 ؟یرامـــ  -

 جونم؟  -

 !امیفردا م یاگه قهرنکن  -

 واقعـــا؟  -

 آره  -

 نمتیبیفردا م یجونم. دارمت ! دختر ـــولیا  -

 نمک دون گهیبسه د  -

 !کنه یمامان چه ذوق ،يخوشحالم کرد یلیالهه خ  -

 آقاهه؟ د،یفدات شم لطف دار  -

 جانم؟  -

 ؟يبار يکار  -

 واست رمیگیم طینه فقط مراقب خودت باش، من بل  -

 رونیب رمیدارم م رمیگیخودم م  -

 ریبگ لیفرودگاه تحو یتو فردا رفت رمیگیم عیآشنا دارم سر  -

 يممنونم شرمنده کرد  -

 ندارم شتریدختر عمو که ب هی  -

 !وراج یزنیچقدر حرف م گهیبرو د  -

 با اجازه يممنون لطف دار  -

 سالم برسون  -

 توهم به آرمان سالم برسون  -
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 خداحافظ ت،یبزرگ  -

 ظخداحاف  -

که سپردم دست راشا ، چون اصال  شدیم يشاپو چند روز یبود ، کاف 5:25تخت ، ساعت  يرو انداختم رو یگوش

خونه وقت دارم تا اون موقع ، پشت رل  گردهیبرم 9رفتن شدم ، آرمان ساعت  رونیب ياعصابشو نداشتم ، آماده 

 ... کردیکارم حانهیکه ر ينشستم ، روندم طرف پاساژ

 یچی، ه اریرام ی، فقط مونده بود سوغات دمیالزم داشتم خر یمغازه ها سرزدم هرچ يبه همه پاساژ  داخل

داشتن که سمت  يشدم ، چندتا مشتر الدیو م حانهیر يبخرم ، داخل مغازه  یچ دونستمیچشممو نگرفته بود نم

 ...بودن  الدیم

 خانم حانهیسالم ر  -

 سالم یالـــ يوااا:  حانهیر

 خانم کوچولو؟ یخوب  -

 !يکرد دیدلم واست تنگ شده بود، چقدر خر! آره:  حانهیر

 !هیسوغات شترشیب  -

 ؟يریم ییجا يدار ؟یسوغات:  حانهیر

 !زمیآره عز  -

 ؟يریکجا م  -

 اهواز رمیم يچند روز  -

 ینـرو ال:  دیسرم داد کش بایپر از غم شد تقر چشماش

 چرا؟! اوا  -

 خانم حانهیسالم ر:  الدیم

 د؟یخوب الیسالم آقا م  -

 ؟یممنون تو خوب:  الدیم

 به لطف شما  -

 !نورا؟یچه عجب از:  الدیم

 بزنم يسر هیداشتم گفتم به شما هم  دیخر  -
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 !کارا بکن نیاز شهیهم! ممنون: زد  يلبخند ناز الدیم

 ؟يریم يدار یاصال واسه چ ؟یگفتیخب م: حانهیر

 .عموم اهواز  شیپ رمیم يحوصلم سر رفت ، دو هفته ا نجایا: من

 ده روز؟ يوا: حانهیر

 

 

 کمتر بمونم دمی، حاال شا زمیعز ستیمعلوم ن: من

 شهیدلم واست تنگ م: حانهیر

  نطوریمنم هم: من

 مراقب خودت باش اونجا: الدیم

 باش حانیچشم ، تو هم مراقب ر: گفتم  الدیزدمو رو به م حانهیبه ر یچشمک

 .ها مراقب خودمم  یبله چشم تو نگران من نباش:  الدیم

 نمیبب خوامیاسپورتتون رو م يکت ها! غرض از مزاحمت یراست! خودتو ریبگ لیتحو کمی: من

چرم کارشده بود چشممو  يقهوه ا قشیکه  یکت مشک هیکت هارو نشونم داد ،  نیتر کیچندتا از ش الدیم

هم انتخاب کردم ، واسه خودمم  يقهوه ا رهنیپ هی،  ادیم اریر رامبود ، مطمئنم به اندام پ کیش یلیگرفت ، خ

 ...تعارف حساب کردم و رفتم خونه یکل، بعد از  رهیپول بگ کردیقبول نم الدیخوشکل گرفتم ، م یپالتو عسل هی

، شام کتلت درست کردم ، از سرکار اومد ،  رسهینباشم به خودش نم دونستمیواسه آرمان پرکردم ، م خچالوی

 ...!خسته بود و ناراحت

*** 

 مراقب خودت باش یال:  آرمان

 خودتو داشته باش يهوا شتر،یتو ب  -

 یچشم آج:  آرمان

 زنگمیم دمیرس  -

 شد ریباشه ، برو سوارشو د:  آرمان

 .خداحافظ  یآج یدارو ندارم: و گفت  دیبوس مویشونی، پ دمیبوس گونشو
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 مراقب خودت باش، خداحافظ  -

کردم  دایپ موی، سوارشدم صندل شهیبراش تنگ م یلیدلم خ دونمیم یپرازغم شده بود ، خودم خواستم برم ول دلم

 دادمیم حیآلوده داغونش کرده بود ، چشمامو بستم ترج يهوا نیا یخوشکل بود ول دمیدی، از اون باال تهرانو م

 ...تا مقصد بخوابم 

 مایکمربنداشونو ببندن چشم بازکردم ، کمربندمو محکم کردم ، هواپ خواستیمهماندار که ازهمه م يصدا با

روشن کردم همون لحظه  مویاومدم گوش نیشن ، پائ ادهیفرودگاه اهواز نشست ، همه درتکاپو بودن تا پ يتو

 ...زنگ خورد 

 ؟یجانم رام  -

 تو؟ ییسالم خانم، کجا  -

 کجا باشم؟  -

 ؟یکدوم سمت! اهفرودگـ  -

 رمیبگ لیاومدم چمدونامو تحو  -

 ایتو، زود ب امیب ذارنینم ستادم،یمن دم درش وا  -

 باشه اومدم فعال  -

،  یطوس رهنی، پ یمشک نیج هیچشمش تو چشمام قفل شد ،  اریرام رونیگرفتم ، رفتم ب لیبساطمو تحو عیسر

به چهرش داده  یخاص يداشت ، پوست روشنش جذبه  يخوب و قد بلند کلیو ه افهیتنش بود ، ق یپالتو مشک

 کردمو جلو رفتم یبود اخم

 ننیبلند کن سنگ نارویا ایب! شیسالم آقا، چشمات درو کیعل  -

 یالـ: گفت  جانیبا ه اریرام

 ... اریب نارویا يـز باز*ـیه يجا... گهید ایب! کوفت  -

 میچشم خانم چشم ، االغتونم شد:  اریرام

رو لبام  زیآم تیلبخند موفق هیبلندش کرد ،  عانهیرو دوشم جابه جا کردم و به چمدونم اشاره کردم ، مط کولمو

 .جا خوش کرد 

 زدلم؟یعز يچطور: ، گفت  میرفتیم نشیماش سمت

 پسرعمو؟ يخوبم تو چطور  -
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 شدم یعال دمتید: اریرام

 . ستیهم سرد ن یلیخ! يدیچقدر لباس پوش  -

 یکنی، سوز هوا رو حس نم يشما از وسط برف و تگرگ اومد گهیآره د:  اریرام

 سوز کجا بود بچه سوسول؟  -

من هستم ،  يدیهست ، ترش يدواریام ي، جا یشیخوشکل م ي، دار دمتایند مهیفقط دوسال و ن یال:  اریرام

 !دمیقول م

 ...گمایبه آرمان م! ادب یب  -

 ــوسولسـ هیسوارشو حاج اینه نه غلط کردم ، ب:  اریرام

 ؟یرامــ يدیخر نیماش! اه  -

 گرفت واسم 3، عموت به کارم اومد آخرش مزدا گهیآره د:  اریرام

 که واست خرج بشه یپول فیح... که يندار اقتیل  -

 ، غر نزن بچه پررو نید بش:  اریرام

المصب دلم واست : با ذوق تو چشام زل زد  دیو نرم بوس هویرل نشست ، کنارش قرارگرفتم ، گونمو  پشت

 .تنگ شده بود 

 ...البد  دهیابراز محبت جد نمی؟ ا!المصب

 شمونیپ يایم نهمهیجون ا ایبا عمو و لع نهیآره معلومه ، واسه هم  -

 )عشقم( یبتی، مشکل داشتم حب وونهید امیب تونستمیحتما نم:  اریرام

 !ستینکننده  حیاصال توج! آقا شمینم حیتوج  -

 

 

 موی، گوش ومدیآخر حرفش م یخرم کنه دوتا کلمه عرب خواستیادامه بده که رومو برگردوندم هروقت م خواست

 .دراوردم به آرمان زنگ زدم 

 ؟يدیرس: جواب داد  زود

 اول سالم آقـــا خوشکله  -

 ؟ينشد تیاذ ؟یخوب یمردم از نگران...شیآخ  -
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 نشدم تیاذ زمیخـــوبم، نه عز! د سالم کن پسره  -

 االن؟ ییخوبه خداروشکر، تنها زدلمیسالم عز  -

 منزل عمو میریم میاومد دنبالم دار ینه فدات شم، رام  -

 مراقب خودت باش یلیخ ،یباشه خانم  -

 حواست به خودت باشه نطور،یچشم، توهم هم  -

 قربونت برم اریرو بده رام یگوش زم،یباشه عز  -

 چشم، فعال  -

ور رفتم تا  نیدادم ، سرعتشو کمتر کرد و مشغول صحبت کردن شد ، به پخش ماش اریرو دست رام یگوش

داشت با آرمان  لکسیر یلینگاه کردم خ اریبا تعجب به رام! یعرب... آهنگ ناآشنا پخش شد هیروشن شد ، 

 ...ازش خوشم اومد و بهش گوش دادم  یول دمیفهمیاز آهنگ نم یچیه! زدیحرف م

 

 هیو اال اعمل ا یقلب ایواال ال  اتکلم

 بکنم؟ توانمیصورت چه م نیا ریقلب من، درغ ينه ا ای میبگو سخن

 هیل فکریو ب یقلب ای هیواحد باله ل مش

 ستم؟یو من در ذهنش ن کندیاو به من فکرنم چرا

 هیعل يتنادی یو کل حاجۀ ف ینیع يد

 زنندیوجودم اسم او را صدا م يچشمانم و همه  کهیدرحال

 مره بس ینیع یبص ف لو

 در چشم من نگاه کند کباریفقط  اگر

  هیل یاوام بشوق حسیح

 خواهد برد یمن پ یبه دلتنگ يزود به

 یف بۀیدا یبان حسیح

 من در او ذوب شده است یکه هست دیفهم خواهد

 دق یقلب یتعال یقلل لو

 قلبم به تپش افتاده ایبه کنارمن ب دیبه من بگو اگر
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 ال یاروح له اوام ما اقش انا

 او خواهم رفت و به او نه نخواهم گفت يسرعت به سو به

 مشغول هیا یهو برده حاله عل یحال انا

 کرده است ریفکر او را درگ يزیاحساس خودش را، چه چ زیرا دارم و او ن شیخو يحال و هوا من

 دباله مش الزم اقول یکل شئ ف یفبال و

 که بگم ستین يازین شمیاند یم کندیکه او فکرم يزیمن به هرچ و

 طول یمشتاقه له حاشتاق عل وهیا اللهیم

 او را خواهم داشت دنیشور و شوق د شهیو هم میخواهان او هستم، من دلتنگ او من

 عبدالنور نیریس/ ینیع یبص ف لو

 

 .و آهنگو عوض کرد  دیآه بلند باال کش هیرو پسم داد  یتماس رو قطع کرد گوش اریرام

 تو داشبرد بود يد یس نهمهیا! يکردیخب عوضش م ؟یکنینگاه م نطوریچرا ا:  اریرام

 ؟يدیگوش م هیچ نیا  -

 ؟!آهنگ گنیبهش م: ، بلند گفت ! مهیزندگ يهمه : زد  لب

 ؟!يدیگوش م نایاز نیتو ماش گه؟یم یچ یفهمیم  -

 ...هم دوسش دارم یلیآره خب خ:  اریرام

 ؟یشیهمشو متوجه م يهمه  یعنی ؟یگرفت ادی یواقعا؟ از ک  -

 .کامل بلدم  بایتقر نجامیوقته ا یلیمنم خ! ها؟ نهیمردم زبونشون ا شتریب نجایآره تعجب داره؟ ا:  اریرام

 گه؟یم یحاال چ... جالبه  -

 شمیداخل االن ، به وقتش مترجمتم م میبر:  اریرام

 مگه؟ میدیرس  -

 . میشد ادهیپارك کرد و پ یبزرگ يبقه دو ط يآره تکون داد ، دم خونه  يبه نشونه  يسر

 د؟یخونتون رو عوض کرد یرام يوااا  -

 میخودمون ساخت نویا! سه ساله خانم خانما:  اریرام

 یباکالس يخوشکله ، چه نما یلیخ  -
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 گهیو کار منه د قهیسل:  اریرام

 یازخود راض  -

جون به استقبالم اومدن هردو  ای، عمو و لع کردیم ییخود نما اطشیح يتو يمتر12باغچه  هی میخونه شد داخل

لحظه تنهام نذاشت  کیمامان رفت  یتنگ شده بود ، واقعا بامحبت بود ، وقت اجونیبغلم کردن دلم واسه لع

 .و مهربون بود  یدوستداشتن یلی، خ کردیمثل دخترخودش باهام رفتار م

 .دارم  فیپدرمادر گرام؟ بنده هم کشک تشر دیخوب! بله! اهم:  اریرام

 !خجالت بکش بچه: بهش رفت  يچشم غره ا اجونیلع

 . يخوریواقعا بدرد نم گهید... يکه شد يحسـود نبود! اُه اُه: عمو

 . اریواقعا تاسف آوره آقا رام: من

 

 

 گرام يخانواده  ي، با رنیگیم لمیتحو شتری، اونجا ب نیهام شیپ رمیواقعانکه ، اصال من م:  اریرام

 ها؟ ی، نرفت یرفت رونیبه جون خودت اگه امروز از خونه ب اریرام: اجونیلع

 آدمه؟  یال نیا ؟ی، چرا پسرتو فروخت رمیمادرمن خب بهم محبت کن نم: اریرام

 !اسمش روشه ستینه معلومه که ن: عمو

 !بـــابـــا: اریرام

 !ینیهم نتُن ع هیجوجو کوجولو بلو بلو گل: من

 . یبون دراورده واسه من فسقلز! تو يخواینــه کتک م: اریرام

ها عادت داشتن به  چارهیپناه گرفتم ، ب اجونیبرداشت ، پشت لع زیو سمتم خ دیازحرص به هم سائ دندوناشو

 . دادیکتک و داد و ب شهی، هم میموش و گربه بود یدعواهامون ، از بچگ

: سمت پله ها  دیمچ دستمو محکم گرفت منو بزور کش گشیچمدون به دست چپ سمتم اومد با دست د اریرام

 باال میبر

 سیابل امیجا نم چیمن باتو ه  -

 کنمایبلندت م! گهید ایب یاه ال:  اریرام

 !عـــمو  -
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 واست آماده کرده ، تا وقت شام استراحت کن اری، اتاق باال رو رام زدلمیبرو عز:  عمو

 دلتون نسوزه! خوامایصاص م، ق دیریبگ مویاگه منو کشت د یول! چشم  -

 یکن تشیبه حالت اذ يمراقب دخترخوشکلم باش وا اریرام: دیخند زیر اجونیلع

 ن؟یبه حالم به خاطر ا يکجاش خوشکله؟ وا نیا! ایندار قهیمامان سل! اه اه: اریرام

 ! بنداز نهینگاه به خودت تو آ هی يوقت کرد زمیآره به خاطر الهه عز: اجونیلع

 خودتونم؟ يمن بچه ! مـــامــان: اریرام

  حرف مفت نزن نقدریا گهید ایب یبچه سوسول پرورشگاه: من

  

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

 

 .باال انداخت  يتفاوت شونه ا یاون ب یاز بازوم گرفت که دهنمو بست ، معصومانه نگاهش کردم ، ول یشگونین

 اتاق شماست ، بفرما خانم نیا:  ستادیاز اتاقا ا یکی يجلوتر راه افتاد ، پله ها که تموم شد جلو اریرام

بود و  یعال یو بنفش ، همه چ یچرك ، مشک یصورت ياز رنگا ی، اتاق میگفتم هردو داخل شد یرلبیز یمرس

 !کاملِ کامل

 خوشکله یلیخ يدیممنونم زحمت کش  -

 یراحت باش دوارمیاتاقته ام واریبه د واریبود ، اتاق من د فمیفدات وظ:  اریرام

 بازم تشکر راحتم  -

 من درخدمتم یالزم داشت يزی، اگه چ نهیخوبه ، برو استراحت کن ، اتاق مامان بابا پائ:  اریرام

 !فتهیباشه، وظ: باال انداختم  ییابرو

 !رو دادم باز؟:  اریرام

 ...گهیخودته د ریتقص! تشکرنکن یخودت گفت! آره فکرکنم  -

مامان چند دست لباس و حوله  یاستراحت کن ، راست ری، بگ دمیبعد جوابتو م ياالن خسته ا! خب یلیخ:  اریرام

 .کم بود به خودم بگو  يزیکمد ، بازم چ يو چندتا خرت و پرت گرفته گذاشتم واست تو

 !درد نکنه اجونمیمگه دنبالتن؟ دست لع یزنیچقدر تندتند حرف م يواااا  -

 ...یکه هست ، خواهش ، راست نهیهم:  اریرام
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 حرف نزن نقدریبعدش الال ا رمیدوش بگ خوامیم گهید برو د  -

 فعال کنم،یبگو، واسه شام صدات م یداشت يباشه کار:  اریرام

 ...ممنون، فعال  -

و مانتو و شال بود ، خوبه قبلش خبرداده بود  یمحض خارج شدنش در کمدو بازکردم ، چند دست لباس راحت به

 ...حوله رو برداشتم سمت حموم اتاقم رفتم تو کمد و کشو ، دمیچ عیسر لموی، وسا ارمین ادیلباس ز

 *** 

حرص  شتریتا ب دادمیطولش م شتریب نیرو مخم بود واسه هم اریغرغر رام يصدا دمیلبام کش يلب براقمو رو رژ

 .بخوره 

 .شد  ریبه خدا د گهیبدو د یالــ:  زدیبچه ها نق م مثل

 

 

  کمیاومدم صبرکن ! اَاَه  -

 ، هوا سرده امروز لباس گرم بپوش يدیلفطش م یالک يدار:  اریرام

 امیهم خوبه ، برو من م یلیهوا خ یتو سوسول  -

 منتظرتم نیازمن گفتن بودا ، باشه پس بدو من تو ماش:  اریرام

شدم ، هوا  نشیکردم ، سوارماش یخداحافظ اجونی، ازعمو و لع نیبه دست رفتم پائ فیادکلنم دوش گرفتم ک با

 .بودم  دهیپوش موینازك تنم بود که روش پالتو عسل يمانتو هیر بود ، قبل سردت ينسبت به روزا

 !يکرد پیخوشت! به به:  اریرام

 م؟ینیبیدوستاتو کجا م ؟يفکرکرد یپس چ  -

 که باهاشون قرارگذاشتم یرستوران میریخانم تموم شه م دیخر نکهیبعد از:  اریرام

 بود؟ یدوستت چ یکیاسم اون ... و نیفرد م،یبر یاوکـــ  -

 نیهام ـــنیهـــام:  دیبا حرص غر اریرام

 .گفتم  ی، انگار اسم زنشو اشتباه رهیم ادمیسخته اسمش ! چه نافشم بهت بستن... چته خب  -

 .کجاش سخته؟ آره نافش بهم بسته :  اریرام

 داره اسمش؟ یاصال معن مونهیمن تو ذهنم نم  -
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 هینداره، فقط اسم تو با معن! نه بابا:  اریرام

 سوزهیزنت دلم واسش م یچته؟ طفل... ایبداخالق شد یلیخ یرامـــ  -

 .هستم  ادشمی، ز ابهیمن کم يدلشم بخواد ، جذبه ! هه:  اریرام

 خوامیدشمن نم می، اگه مثل تو دوتاهم دورم باشه تو زندگ ابهیخداروشکر کم! خــودخواه! اوووغ  -

 که پشت فرمونم فیح! خفــه یالـــ:  اریرام

 ؟يکردیم کاریچ ياگه نبود يهــو  -

 لوس ي فهیضع ینباشم که بفهم دیبا:  اریرام

 شــوریباهات ب حرفمینم گهیاَه اصال تا پاساژ د  -

 وراج؟ یکنیلطفو درحقم م نیواقعا ا:  اریرام

ذهنمو مشغولش کنم ، به  خواستمی، نم گهیمحبتمونه د میدیحرفیم ينطوریا شهیجواب گذاشتم ، هم یب سوالشو

 .تنها بود  یلیزنگ زدم ، اونم مثل من خ حانهیر

 جانم؟: دیچیپ نشینازك و دلنش يصدا

 گل و خوشکل يسالم خانم خانما  -

 ؟یخوب یسالم الـــ: با ذوق گفت  حانهیر

 فدات شم؟ ی، تو خوب یمرس  -

 همش تنهام... شده زهیر هیدلم واست ! ستمیبدن:  حانهیر

 کارس؟یچ الدیپس م! نطوریمنم هم  -

 همش مشغوله کار خودشه... که نهیشیکارام نم يپا... اون پسره:  حانهیر

 گردمیبرم گهیروز د 3قربونت برم احتماال   -

 ؟؟يایواقعــا م! یچه عــال يوا:  حانهیر

 آخرهفته اونجام زدلمیآره عز  -

 ؟یمونیدوهفته م یآخ جـــون ، مگه نگفت:  حانهیر

 مثل بچه ها گرفتیبهونه م شبی، آرمان تنهاس ، د امیبا پسرعموم م گهید هیروز کاف 10  -

 زمیعز یآخــ: با احساس زمزمه کرد حانهیر

 باشا نیجلو خواهرشوهرت سنگ دهیورپر  -
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 شم نیسنگ خورمیم ادی، ز يچشم خواهر شوهر: دیذوق خند با

 ش؟یدیمدت ند نیتو ا ؟يندازیوروجک منو دست م  -

 میریسر راه هم قرار بگ ومدین شینه پ:  حانهیر

 دتتیاون دو سه بار اومده دم مغازه د یول  -

 نمشیبب ومدینامرد پس چرا ن يواقعا؟ ا:  حانهیر

 )ـزه*ـیبس که ه( زنهیم دیفقط خودش د اسیبس که باح  -

 )دیزخندیر(منو کشته  اشیآخ ح:  حانهیر

 ارم؟یواست ب يالزم ندار يزیچ! گهیبرو د ایب  -

 ...بزرگ الزم دارم یلیخ زیچ هیچرا :  حانهیر

 بگو؟ زم؟یعز یچ  -

 آرمان:  حانهیر

 برو بچه پررو ،ينه اصال تُفش کرد ،يرو قورت داد ایواقعا ح! خدا مرگم بده  -

 . يمراقب خودت باش با: گفت  غیخنده و ج نیب

 

 

 اری، رام میو پاساژ بود يچندتا مجتمع تجار ونیدم منگاه کر رونویاندختم ، ب فمیرو تو ک یکرد ، گوش قطع

حرف هم قدمم شد دستمو  یب اریپاساژ حرکت کردم ، رام نیشدم سمت اول ادهیگذاشت ، پ نگیپارک يتو نویماش

 .گرفت 

 !به خدا ارثت سرجاشه! نگاه نکنا نطوریا! ياوو: نگاش کردم که باخنده گفت بد

 ول کن تیشخص یب ییپررو یلیخ  -

 تم؟یشخصیچون دستتو گرفتم پررو و ب:  اریرام

 ...بهت نداشته باشم بعدش مثل يکار یگیکه خودت م نیا! نه  -

 . شهیم رید میبر ایخانمم ، ب دیببخش! ـسسیه: اشارشو رو لبم گذاشت انگشت

گرفتم ،  یغات، واسه همه سو میاومد نیباال و پائ یپاساژا دوسه ساعت يتو! گرفته؟ ادیاز آرمان  نمیا خانمم؟

 . دیخر یسوغات نیاسیو آرمان و  نیهم واسه شرو اریرام
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 !یرام: زنونه چشممو گرفت کیش یلیخ يپالتو هی

 جونم؟:  اریرام

 قشنگه؟! پالتوه رو نگاه کن نیا  -

 ...تو اندامت! زنونس نیا یقشنگه ول ؟يخوایواسه خودت م:  اریرام

 احونینه واسه لع  -

 صد بار گفتم! کارا مامانمو خام نکن نیبا ا! رمتیگیمن نم! نیریخودش يا:  اریرام

 !بهم فکرنکن چوقتیشوهره زن تو شم؟ ه یمگه قحط! ساکت بچه پررو  -

 یوقته تو فکرم یلیخ! ازخداتم باشه : زمزمه کرد! باال دیپرازغم شد که ابروهام پر چشماش

 قشنگه؟ يحاال جد: کردم موضوعو عوض کنم یسع! وردم؟یحرفش سر در ن از

 خوبه زمیآره عز:  اریرام

رستوران، رستوران  میدادم بر تیخرت و پرت رضا گهیعمو و چند قلم د يادکلن برا هیپالتو و  دنیاز خر بعد

 .دختر پشتش نشسته بودن رفت  هیتا پسر و  2نفره که  6 زیم هیسمت  اریرام. بود  یو بزرگ کیش

، هرسه نفر به احتراممون بلند شدن ، سالم کردم و جواب  شدمیم دهیتو دستش بود و پشت سرش کش دستم

 . دمیشن یگرم

بنده  يو محترم دخترعمو کیش اریدخترخانم بس نیا: کرد میباز معرف شیشروع شد با ن شیمسخره باز اریرام

 !پا خانمه واسه خودش هی! تره الهه جان کیازخودم کوچ یماه 8سال و  کیهست که 

 . میخوشبخت: باخنده گفتن  هرسه

 شونیو ا نیدوست محترم من آقا فرد ینیبیآقا که م نیا: با دست به تک تکشون اشاره کرد و ادامه داد اریرام

البته ! گرفتم ادی یدو کلمه عرب شونیخودمونه به لطف ا نیلزج خان هام نینامزدشون زهرا خانم گل ، در آخر ا

 .زهرا خانمم کمک کرد 

خم کرد و  يبا لبخند سر نیخوشرو جواب داد ، هام نیگفتم ، فرد یزهرا دست دادم و سمت پسرا خوشبختم با

 .گذاشت  نشیس يدستشو رو

قشنگ بود ، پوست سبزه و بانمک  کلشیداشت ، ه یجذاب يروبه روم قرارگرفت ، چهره  نی، هام مینشست همه

زد ، سرمو با خجالت  يکرد لبخند رمیبانگاش غافلگداشت ،  ییرایدرشتش گ يچشما نشستی، چهرش به دل م

که واسم جالب بود  ییبه چهرا معادت داشت ییجورا هیبهش زل زده بودم ،  عیچقدر ضا! يانداختم ، وااا نیپائ
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 یباعث شده بود رام نیعرب زبون بودن و ا یرام يبود که دوستا نی، جالب تر از اون چهره ها ا زدمیزل م

 .حرف بزنه  یبتونه راحت عرب

 کردنیم یسفارش دادم ، سر شام پسرا شوخ یکرد ماه ادداشتیرو برداشتم ، گارسون سفارش هارو  منو

 ...خون گرم بودن یواقع یبود ، به معن یمیگرم و صم یلی، جوِّشون خ وردنیدر م يمسخره باز

 

 ) الدیم(شـشم فصـــل

که حوصلش سر رفته ، خداروشکر دوشب  رفتیگیکرده بود ، همش بهونه م وونمید یواقع يبه معنا حانهیر

 .کمتر شده ، امروز صبح هم الهه برگشت  اشیریبرگشتن و بهونه گ نیو شرو لدای شیپ

واقعا دلم واسش تنگ  یول ستمیمطمئن ن% 100هنوز ! عالقه... تو وجودم شدم  یحس هی يمدت متوجه  نیا تو

 ...در اتاق به صدا درومد درو بازکردم ... من ینه ول ایبهم فکرکرده  یاون حت دونمیشده ، نم

 جونم؟  -

 گهید میبر الدیم:  حانهیر

 آمادم عجول خانم  -

 پس؟ میبر! يشد پیخوبه خوشت:  حانهیر

 !میبــر... بودم شهیهم  -

 یازخود راض:  حانهیر

 !یخودت! نُچ نُچ  -

 

 

، آرمان همه رو امشب شام دعوت کرده خونشون ، خوشحالم که قراره  روندمیم اطی، با احت میشد نیماش سوار

که اوج احساسات  ستمیساله ن 18/17 ي دهیپسر تازه به دوران رس هیمن ...! دونمینم لشویدل یول... نمیالهه رو بب

! دلمههم باشه ازته  یاگه حس دونمیم! شهیسالمم داره تموم م 25به هرحال ! دلم روشن نباشه فیباشم و تکل

 ...هیواقع

شد  ادهیبا ذوق پ حانهیدم خونشون پارك کردم ، ر! کردم فکرمو منحرف کنم از الهه یسع دمیکش یقیعم نفس

 . میهردو وارد شد دیپاشنه چرخ يپارك کردم کنارش قرار گرفتم ، در رو نویو زنگ درو فشار داد ، ماش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٨١ 

،  میمنو الهه سالم کرد. بود  ستادهیدم در ا یزونیم کلی، با ه یقدبلند ، چشم ابرو مشک يسالن باز شد پسر در

 .نگاش کردم  يکردمو دستشو فشردم و با کنجکاو یبه دست درازشدش سمتم نگاه

 !خانم گل حانهیو ر الدیآقام! سالم: لبخند گفت  با

 !م؟یدار ویبا ک ییحاال ما افتخار آشنا... دیشناسیخب شما که م! سالم  -

 .و آرمان  یال يپسرعمو! ارهستمیرام: پررنگ شد  لبخندش

،  یمشک نی، شلوارج یطوس یخفاش کی، الهه تون میکردم ، داخل شد یدست دادم و اظهار خوشبخت دوباره

 .کرد  یزودتر سالم احوال پرس حانهیسرش بود ، ر یشال مشک

 خوش گذشت؟! سالم الهه خانم گل: روش قرارگرفتم  روبه

 بود یعال ،یجاتون خال! سالم:  الهه

 ما يخب خداروشکر، دوستان به جا  -

 تو همه اومدن دییممنون، بفرما:  الهه

 م؟یبود نیپس بازم ما آخر  -

 دهیآره فقط آرمان هنوز نرس: زد ینیریش لبخند

 د؟یستادیچرا وا نجایا گهیداخل د میبر: دستشو پشت کمر الهه گذاشت اریرام

هست؟  نشونیب يعالقه ا یعنیقراره باهم باشن؟  یعنیشد ،  يجوریلبخند قشنگشو بهش دوخت ، دلم  الهه

 .رحمانه خفه کردم  یاصال به من چه؟ حسمو ب

اراده تمام حواسم به الهه  یکه تموم شد آرمان هم اومد ، ب ایهمه بودن سالم و احوال پرس ییرایاتاق پذ میرفت

 !کردن بودن ییرای، هردوشون مشغول پذ شدیازش دور نم اریلحظه هم رام کیبود 

 یول ذاشت،یسر به سر بچه ها م ی، گاه کردیم فیمشغول حرف شدم ، از خاطرات ماه عسلش تعر نیشرو با

 . زدمیم یمصنوع يحوصله و کالفه شده بودم تمرکز نداشتم ، به حرفا و حرکاتشون لبخندا یمن ب

 !الدیآقا م:  الهه

 جانم؟  -

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم:  الهه

 !بله حتما  -

 !ستیهم حواسش بهمون ن یکس! شلوغه نجایا! تو آشپزخونه میبر:  الهه
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 !میبر  -

 !د؟یخان ازش دست کش اریقدم باهاش داخل آشپزخونه شدم ، چه عجب رام هم

 !درخدمتم دییبفرما: نشستم و گفتم  یصندل يرو

 باهات حرف بزنم حانهیدرمورد ر خواستمیراستش م:  الهه

 !حانه؟یر  -

 !بهتون؟ گمیگفتم اگه درمورد عشق دوطرفشون مطمئن شدم م ادتونهی نیشرو یعروس! آره:  الهه

 ؟يمطمئن شد یعنیحاال   -

 ... رفتیشالش ور م يجمع کرد ، با گوشه  کمیگفتم که حس کردم ناراحت شد ، خودشو  شیبا ن حرفمو

 ...از احساس هردوشون ! آره:  الهه

 هست؟ یخب ک  -

 کنم؟ ینیب شیعکس العملتو پ تونمیمن نم ؟یرفتار کن یمنطق شهیم:  الهه

 رفتار کردم؟ یرمنطقیمن تاحاال غ  -

 !من نذاشتم! خواستن بهت بگن! عاشق هم شدن حانهیآرمان و ر! خب یلیخ: گرفت  ینفس الهه

الهه بگم؟  یچ دیچرا خودم متوجه نشدم؟ االن با! آرمــان؟! گرد شده نگاش کردم يلحظه با چشما چند

 ...منتظر جوابم بود  یدوخته بود ول نیچشماشو به زم

 ستم؟یمزاحم که ن د؟ینجائیشما هم ا الدیا آقا م ؟ینشست نجایجونم چرا ا یالــ  -

 .الهه گذاشت  يدستشو رو شونه  اری، رام ختیحرفش اعصابمو به هم ر ي هیکنا

 !بچه ها ، با اجازه شیبرم پ گهیمن د! يدار اریاخت! نه نه: آروم و کنترل شده گفتم  یحرص ول با

 میماهم دست شماس ، خانمم شما هم پاشو بر ياجازه :  اریرام

 .از جا بلند شدم  دمویکش یتموم شده؟ پوف یهمه چ یعنی! خانمم؟

، فرزاد ،  نیاسی، نگار ،  ثمی، م ای، سارا ، رو اسری،  حانهی، آرمان ، ر لدای،  نی، شرو میشد ییرایداخل پذ هرسه

 يخوشحال شدم ، همه  ابشیبود و من از غ ومدهی، بازم راشا ن زدنیهم بودن و گپ م شیفرزانه ، سامان پ

 .دخترا موهاشون رو پوشونده بودن 

 .ذره شده  هیدلم واست  شمیپ ایعشقم ب: الهه گفت دنیبه محض د نیشرو

 .گوشه نشست  هی اریتفاوت با رام یواسش زبون دراورد و ب الهه
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 یال! تنگ شده یدلم واسه ال گهیهرچند لحظه م! که قبول کردم زنش بشم مونمیمن پش: گفت يبا دلخور لدای

 ...یالـ! ادیخوشش نم نایاز یال! رنگو دوست داره نیا یکاش بود ، ال یال! اونطوره یال... نطورهیا

 

 

سفت تر کردو  لدای يدستشو دور شونه  نیشرو نشستم ، حانهی، کنار ر دنیبه لحن معصوم و دلخورش خند همه

 !ها خانمم؟ یکن يقرارنبود حسود: دیبوس شویشونیپ

داده بود و جواب  هیتک اریرام يداد ، الهه سرشو به شونه  هیتک نیشرو يو با عشق سرشو به بازو دیزخندیر لدای

 نیهم با آرمان و شرو اری، رام کردیم فیکه اهواز افتاده بود تعر یو واسشون از اتفاقات دادیدخترارو م يسواال

 . زدیحرف م

، غصه دارشدم ، چرا من  اریشد به رام میضعف رفت ، حسود طونیش ياون موجود کوچولو يوجودم برا تمام

بهش حس داشته باشم؟ من فراموشش  دیگاهش باشم؟ اصال چرا با هیمن تک دیباشم؟ چرا نبا اریرام يجا دینبا

 .احتماال عشقشون دو طرفس ! حس داشته باشم گرانیوس دبه نام دینبا... کنمیم

 .کردم حواسمو از الهه دور کنم ، به اطراف چشم دوختم  ی، سع دمیکش یاز سر کالفگ یقیعم نفس

 !؟یتو هم ؟يالدیشده م یچ: کنارم نشست  حانهیر

ناراحت بودم چون  کمیبهش کردم و به آرمان اشاره کردم ،  ییاخم کوچولو! عالقش نسبت به آرمان افتادم ادی

 .نه به الهه  گفتیبه من م دیبا کردمیحس م

 !خوامیمعذرت م: نیانداخت پائ سرشو

 !میزنیخونه درموردش حرف م میبر  -

 ؟یهست یاالن ازدستم عصبان:  حانهیر

 نباشم؟  -

 ...دلم باعث... بشه ينطوریا خواستمیبه خدا من نم:  حانهیر

 باشه؟ میزنیتو خونه کامل حرف م! دخترخوب  -

 ...یول! باشه:  حانهیر

 !موضوع نیا الیخینداره ، نترس من پشتتم ، فعال ب یول  -

 !یتوهم یلیشده؟ خ يزیباشه ، چ:  حانهیر
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 نه  -

 من برم کمک دخترا واسه شام:  حانهیر

 زمیباشه عز  -

 شده؟ یچ الدیداش م: کنارم قرار گرفت  نیهمراه دخترا رفت ، شرو حانهیر

 ! رو منا دیکرد کیبابا امشب کل  -

 ! حالتو گرفته یکیانگار ! يایخب ناراحت به نظر م: نگام کرد  مشکوك

 !فکرا نکن نیاز! نه داداش  -

 !بگم دختره ولت کرده یستیهم ن يواال اهل دختر باز:  نیشرو

 !ارمشیداداش اگه ولت کرده بگو خودم کت بسته م الدیم: آرمان

 !ها نیردادیگ! بابا يا: من

 !یامروز تو خودت! شدیفکت از حرف زدن فارغ نم چوقتیآخه ه: نیاسی

 نه؟! عاشق شده دیشا: اریرام

 !زهیریآدمو بهم م... دمیمنم کش! نهیآره هم: ثمیم

 داره؟ ؟یاصال خوشکله؟ ارزش داره؟ پول چ: فرزاد

 !دیدوزیو م دیبریواسه خودتون م: من

 .دستت رو شد ! خودتو نزن به اون راه ه؟یطرف ک: اسری

 . الیخی، ب ستین میزیبه مرگ خودم چ! پســرا: من

بود  زیآم تیموفق ششیمادرت چطوره؟ عمل دو هفته پ یراست: بزنم بحثو عوض کرد یحرف خوامینم دید آرمان

 آره؟

 .برگرده  گهیآره خوبه ، احتماال ماه د: من

 .باال سرتون باشه  شهیهم شیکه سا... خب خداروشکر، انشاا: نیشرو

 ممنونم: من

 !شام دیبفرمائ! یگرام ونیآقا: الهه

 حانهیمنو ر نیعقب و نشستم ، الهه با دو اومد ب دمیکش یصندل هی،  میرفت زیسمت م دیدستمو کش نیشرو

 . وردمیبه رو ن یجا خوردم ول کمینشست ، 
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 .غذامو بخورم  ذارنیازپسرا فرارکردم نم: گوشم گفت  دم

 به من؟ ياالن پناه اورد یعنی  -

 !آره:  الهه

 !فکرکنم بهتر باشه! اریرام شیپ یرفتیم  -

 هیحداقل واسه ! آزاد باشم خوامیم کمی: خودشو کنترل کرد و لبخند به لب گفت  یول! جا خورد! شده بودم تلخ

 .وعده غذا 

 ؟ینیبش شمیمگه قرار نبود پ یدم گوش هم؟ ال نیکنیپچ پچ م یشما دوتا چ! ااا: نیشرو

 ...ادینم رمیگ یچیه نمیبش شتیپ! ناهارم نخوردم! من گشنمه: الهه

 .خدمتش  میرسیبعد از شام م! ولش کن بذار راحت باشه: اریرام

 به خاك آره؟ دهیپوزتو مال یخواهرم اونجا حساب نیا: آرمان

الهه مثل  گفتیم رفتیچپ م! دیدیمامان که اصال منو نم! که لنگه نداره جادو کرد هیاعجوبه ا یعنی! اَه اَه: اریرام

 یازکارو زندگ نیبه خاطر ا! بدتر گهیاوه بابا هم د! دخترمه کاش عروسم بشه گفتیم ومدیراست م! اسمشه

 . قهی، عت هتا نترش رمشیگیم يآخرشم مجبور دونمیمن م! افتادم ، لـــوس

 .دادم که آروم بشم  رونیب یدستمو فشار دادم و نفسمو عصب ياراده کارد تو یحرص و ب با

 !دستت الدیم يوااا: متعجب الهه به خودم برم گردوند  يصدا

نگرانشو بهم دوخته بود  ي، الهه چشما کردمیحس نم يدرد یداشت ، ول يزیشده بود و خون ر یزخم دستم

 . کردنیهم نگران و متعجب نگام م هیبق

 

 ؟یچاقو داشت کاریپسر خوب؟ تو چ يکارکردیچ: آرمان

 کنه؟یدرد م یلیجونم حواست کجاس؟ خ ییدا: نگران دستمو گرفت  حانهیر

 !گردمی، درد هم نداره االن برم دینشده شما مشغول باش يزیچ! حواسم نبود:  شدمیکه بلند م یدرحال

 !نداره که یخودکش گهید ادیخبرش م ادیبابا خودش ن: اریرام

 !میایما االن م دیبچه ها شما بخور: گفت  هیبهش کرد و رو به بق یاخم الهه

 !آب ریز ریدستتو بگ! اریکتتو درب: سردو باز کرد و گفت  رآبیاومد ، ش ییهم قدم باهام سمت دستشو الهه
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تاخونو پاك  دیزخم کش يآب گرفتم ، دستشو آروم رو ری، دستمو ز يکردم به جا حوله ا زونیدراوردم و آو کتمو

 . کردمیکنه و زخمو فشار داد ، با تمام وجودم سوختم دردشو االن حس م

 ...یولـــ! از دستش بدم خوامی، نم ادیز یلیمن دوسش دارم ، اونم خ! شدم ، آره رهیچشماش خ به

 !ادینم خونش با آب بند! اتاقم دستت رو پانسمان کنم يتو میبر: الهه

،  ومدمیاتاقش م يبار بود تو نیگفت ، اول يدییحرف پشت سرش حرکت کردم ، در اتاقشو بازکرد و بفرما بدون

 زمطالعهیو م شیآرا زیبهش ، کمد و م دهیچسب یطراح يرنگ پر از کاغذها رهیت ییآلبالو يواراید! متر 20 بایتقر

 ... یصورت دیسف کیفرش کوچ میو گل یپرده و رو تخت! یمشک

 !رو تخت ببندم دستتو نیبش ستیرفتن اتاق ن نیذره ب ریاالن وقت ز: صداش به خودم اومدم  با

هام جمع کردم ،  هیر ينشستم ، عطر خاص اتاقشو تو یحرف چیاز کنکاش اتاقش برداشتم و بدون ه دست

 ...کف دستم دیو سوزش شد نیبتاد يکنارم نشست دستمو گرفت داغ شدم چشمامو بستم ، بو

 ...شد  لیکردن ، دستمو با باند بست و مشغول جمع کردن وسا یاز ضدعفون بعد

 و آرمانه؟ حانهیباخودت؟ نکنه به خاطر ر يکرد کاریچ! ستین قیخداروشکر عم:  الهه

 !يدیممنونم زحمت کش  -

گذشت اومد نشست  يا قهی، چند دق هیبق شی، بلند شدمو رفتم پ يخمار يجواب ندادن سوالش گذاشتمش تو با

 ! ، بعد از شام دخترا مشغول ظرفا و آشپزخونه شدن وردیخودش نم يبه رو یسرجاش ول

کنار دختر  ارویرام دنیبرگردم خونه خستم بود ، خسته که نه چشم د خواستیدلم م... با پسرا مشغول بحث منم

 !ه هم مهربونخونگرم یلیجذاب کم سن و سال که هم خ طونیپسر ش هی! مورد عالقم نداشتم

 يالهه رو برا يخنده ها دنیطاقت شن گهی، د رفتمیم دیبا... شدن  یباز به جمع برگشتن و مشغول وراج دخترا

 .نداشتم  اریرام

 !شعوره یب یلیخ اریرام نیا! آرمان یراست: الهه

 ...چشمام تا حد امکان باز شد  شیلحن رك و جد از

 شده مگه؟ یچ ؟یال یکنیم نیچرا توه:  دیبا اخم توپ آرمان

 !دادیشوهرمم م دیرسینبود و حسابشو نم اجونیاگه لع! کنه قیرف یکیمنو با  خواستیم! که یدونیآخه نم: الهه

 ؟یبده نخواستم بترش: اریرام

 ...نداره یربط چیاومدم جاتو تنگ کردم؟ به تو ه ه؟یچ: الهه
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 ...صدبار گفتم! اریرام: آرمان

هم بهش  وونهید يدختره ! رونیبار جور کردم تنها برن ب هینکردم که فقط  يبا کاربا! بچس دونمیآره م: اریرام

 نیواسشون تو بهتر یحاال من با بدبخت... گهیآبرومو برد د! ، فکـرکـن ، فـــالفـــل خوادیگفته فالفل م

رفت به مامان بابا گفت پوستمو کندن ،  انم، بعدشم خ زاتیتجه یعاشقونه رزرو کرده بودم و کل زیرستوران م

 ...گهید وونسید! خوادیهنوز خاطرشو م نیالبته هام

 ...وراج رتیغ یب! خفــه شــو یرام: الهه

 بشه لـــوس کوچولو یرتیغ دیفقط آرمان با یخودت گفت: اریرام

 !کارت اشتباه بود اریرام د؟یدیباز به هم پر! اُه بسه: آرمان

 !دیبابا صلوات بفرست: فرزاد

 دیخب باشه بابا نفرست: گفت  کردیکه خندشو کنترل م یچپ چپ نگاش کردن که بالفاصله درحال اریو رام الهه

. 

 .ندارم  اتونویبچه باز ي، من حوصله  دیمشکلتون رو خودتون حل کن: آرمان

 ؟یداداش یستیتو پشتم ن یعنی: با لحن بچه گونه الهه

 نیشورشو دراورد گهیشما د! نـــه: رد و گفتک یاخم ساختگ آرمان

حرصم گرفته  ه؟یچ گهی، حسشون به هم د نیو بادو نشست کنار شرو اریرام ي نهیتو س دیبا مشت کوب الهه

 !هم هست رتیغ یبود که کرده؟ واقعا احساس داره؟ ب يچه کار نیا! بـود

به  دمشیکردم ، نم یفقط باهاش شوخ: زمزمه کرد رلبیز یفیضع يداد با صدا رونینفسشو فوت مانند ب اریرام

 !یکس

 . رونیباال انداخت و رفت ازسالن ب يشونه ا مینگاش کرد رهیهردو خ! میدیمن هم آرمان شن هم

 .جونم  حانیر هیاول ازهمه سوغات اس،یوقت سوغات گهیاآلن د: ختیالهه باز فکرامو بهم ر يپر از شاد يصدا

 !زمیعز ادیخوشت ب دوارمیام:  دیجواهر گرفت و گونشو بوس کیکوچ يجعبه  هی حانهیر طرف

 .بود ، باذوق ازش تشکر کرد  "حانهیر" يو فانتز فیظر يپالك طال هیبازش کرد  حانهیر

 دوارمیام: زد  يدستم داد لبخند محو يجعبه ا دی، نوبت من که رس دادیهمه رو م يکادو بیبه ترت حانهیر

 ...خب ناقابله یول! خودتون بهتره قهیسل نکهیبا ا... ادیخوشتون ب
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ادکلن بود  هیکردم و جعبه رو باز کردم ،  ياورده باشه ، از ته دل تشکر يزیانتظار نداشتم برام چ ازش

"azzaro chrome legend" عطر سردش  یخودم بود هرچند متفاوت تر ول ي قهیمطابق سل! دمیبو کش

 .دخترا نشست  شیزد و رفت پ نیریلبخند ش هیلبخند به لبم اورد، دوباره تشکر کردم، 

مطمئن بشم منو  دیاول با! گمیبهش نم چوقتی؟ من ه...هیکس شیبشم که دلش پ یعاشق کس دیچرا با ایخدا

 میبچه ها رفتن و فقط موند يکم کم همه ... مشغول حرف زدن با پسرا شدم که ذهنمو منحرف کنم! خوادیم

 . میاصرار آرمان و الهه نرفت که با لدای،  نی، شرو حانیمنو ، ر

الهه پاسور به دست نشسته ! زدیم نیچشماش غمگ یو کنار آرمان نشسته بود ول رفتیسمت الهه نم گهید اریرام

 . دیچیم نیزم يهم باخنده جفتش نشستن ، ورقارو ماهرانه رو لدایو  حانهیو ر نیزم يبود رو

 !عشق دوطرفه: گفت حانهیروبه ر طنتیو با ش دیکش نشونیورق ازب هی آخرش

 !دیو دستاشو به هم کوب دیشاد خند حانهیر

 

 !کنهیهم م یچه ذوق حانهیر نیبب ه؟یچ نیآخه وروجک ا: نیشرو

 .باحاله  یلیخ! یفقط محض سرگرم! فال ورق: الهه

 !یگفتیدرمورد شبنم م یداشت! الشونیخیب نیشرو: آرمان

 حانهیر! رفتن يبرا میباالخره بلند شد 2ون گوش بدم ، ساعت مجبور شدم چشم از الهه بردارم و به حرفاش منم

 !دونهیالهه رو خدا م ایدل کند حاال از آرمان  یبا بدبخت

 خب بگو؟: زدم و حرکت کردم یکنارم قرار گرفت، تک بوق حانهیرل نشستم ر پشت

 ؟ییبگم دا یچ:  حانهیر

 ؟یچرا بهم نگفت ؟يعاشقش شد یازک  -

 ...منم مثل مامانم دمیترس:  حانهیر

 !ستمیباهات بکنم؟ من مخالف عشق ن نکارویمگه من مثل بابامم که ا یلعنت  -

 خب من اونقدر باهات راحت نبودم:  حانهیر

 ؟يدوسش دار! خب یلیخ  -

واقعا حالل زاده ... حسو تجربه کردم  نیمنم ا... کردمیانداخت ، درکش م نیهاش رنگ گرفتو سرشو پائ گونه

 . ومدی، از برادر عشقم خوشش م دهیبود ، کامال به خودم کش
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 ؟یدونیدرمورد گذشتش م زویهمه چ یول... داره اقتتویل: گفتم آروم

البته گذشتش برام ... دونمیم زایچ یلیخ یول... با خودش که حرف نزدم... رو بهم گفته زایچ یلیخ یال:  حانهیر

 ...دارن یهمه اشتباهات! ستیمهم ن

 خوبه مهم االنشه  -

،  ادیگفت با روشنک م... رانیپرواز داره واسه ا گهیروز د 10 یمامان... رفت بهت بگم ادمی یراست:  حانهیر

 .دخترخالت 

 !؟!روشـنک؟:  دمیبهت پرس با

  ؟يچرا تعجب کرد! آره:  حانهیر

 اد؟یم یواسه چ گهیاون د! اَه  -

 تنها برگرده خطرناکه یمامان خوادیخب نم:  حانهیر

 !لوس يآره جونه خودش دختره   -

 ه؟یمگه چ الدیچته م:  حانهیر

 ...يافتاده  لیاز دماغ ف! کرده باشه رییسه سال تغ نیا يتو دمیشا... گهید شینیبیصبرکن خودت م  -

 کردیم فیازش تعر یلیکه خ یمامان:  حانهیر

 کنه؟ فیتعر ینکنه ک فیتعر یمامان  -

 !میروشنک بشه زن دائ خوادیگفت م یمامان اد؟یازش خوشت نم:  حانهیر

 مگه خر گـــازم گرفته؟! عمـــرا ؟یچــ  -

 . مونیدیاالن به کشتن م. باشه تیحواست به رانندگ! داد نزن نقدریا يوا: گوششو گرفت  حانهیر

به  یسرخودش کالفه بودم ، آخه چرا بدون هماهنگ يمایامان و تصمشدم ، داغون شدم ، از دست م یعصب

شوهر  يجا دیاز روشنک متنفرم ، با دونهیاون که م ره؟یگیم میچرا واسم تصم ده؟یم دهیدختر مردم وعده وع

 .گرفت  يواسش اسباب باز

قبولش  تونمیمن نم نایساله رو داره ، جدا از 14 يدخترا يها يلوس باز یسالشه ول 23،  يجلف و افاده ا دختر

 ...روشنک  ينمونده برا یدل گهید... دل دادم... آخه من دل باختم... کنم

از چنگم ) اریرام(بذارم پسره  تونمینم! میما مال هم بش دیمال من بشه ، با دیمن الهه ، با رممکنهیعشقِ غ فقط

 !یلعنتـ... ، باز اشتباه کردم کردیسرد با الهه م برخورد م درنقیامشب ا دی، نبا خوامشیمن م! ارهیدرش ب
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 ) الهه(هفتــم  فصـــل

 دونمی، فراموشش کرده بود منم اوردمش اتاقم ، نم کردمینگاه م الدیبودمو به کت م دهیتختم دراز کش يرو

 یلیبرخورداش افتادم ، اخالقش خ ادیشده بود ؟ ،  تیتقو مییایمن حس بو ایتمام اتاقم عطر کتشو گرفته بود 

 کهیت ومدیم رشیتا فرصت گ! کنهیم همیمرتکب شدم و اون داره تنب یکرده بود حس کردم گناه رییباهام تغ

 تونمینم شمیم فیمقابلش ضع! نمیبیکارش نم يبرا یلیدل کنمیفکر م یهرچ یول زدی، پوزخند م کردیبارونم م

 يتو ی، وقت ادیلبم م يلبخند تلخ رو هیو  شمیبشم ، الل م ریدلگ تونمیبشم ، نم یعصب تونمیجوابشو بدم ، نم

 !حسرت هیحس تمنا بود  هیچشاش  ي، تو شمی، گرم م کشمیم جالت، خ ارمیکم م شهیم رهیچشام خ

خراب  ویامشبش همه چ ينه چهره  یول! چشامو بستم ، چشماش اومد تو ذهنم ، لبخندش دمویغلت گهیبار د هی

 !کرد ، امشب مهربون نبود ، اخماش توهم بود ، کالفه بود ، تلخ بود یکرد لبخندشو خط خط

حس ! نـه! عاشق شده دمی، شا ختیدلم ر دیدستشو بر یوقت! و آرمان ناراحت بود حانهیبه خاطر ر دیشا دونمینم

گاهم  هیتک نیبهتر تونهیم کنمیباشه ، من دوسش دارم ، حس م گهیعاشق کس د دیکرده ، نبا رییمن بهش تغ

 هیخودخواه شدم؟ چرا اون مثل بق نقدریا راباشم؟ چ فیدر مقابلش ضع نقدریا دیچرا با ایخدا! بعد از آرمان باشه

 متفاوت باشم؟ تونمیچرا نم ست؟ین

... دستم رو بشه خوامیعاشق بشم نم خوامیشدم ، نم میقا طنتمیپشت خنده ها و ش شهیمن هم! کمکم کن ایخدا

 ...چشمام آروم بسته شدن و ذهن نا ارومم رو خفه کردن ...  دیبا... بکنم يکار هی دیبا! خوامینه نم

 فدات بشم؟ یبازکن يخوایچشماتو نم! الهه م:  اریرام

 !ول کن یرام ادیخوابم م: هلش دادمو گفتم  جیگ

 ول کنم؟ ویرو نگرفتم که؟ چ يزیچ: گفت  دویخند طنتیبا ش اریرام

 !بخوابم خوامیم رونیزود برو ب شعور،یب  -

 . میبخور یچ هیرستوران  میپاشو بر! ادیآرمان هم گفت تا شب نم! ظهره 2ساعت ! خب من گرسنمه:  اریرام

 خودت برو تونم،ینم ادیخوابم م یلیخ  -

 زدلمیعز گهیپاشو د: دستمو گرفت  اریرام

 . گهیچته؟ بذار بخوابم د! کوفت زدلمویعز: باز کردم مهیچشمامو ن دمیتو صورتش کوب بالشتمو

 ! ، مهمونتم هــا دهیبهم مزه نم ییتو چته؟ خب من گرسنمه تنها: مظلوم کرد و ناراحت گفت  چشماشو
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که بهت مزه بده ، من  دیناهار کوفت کن دیباهم بر داکنیپ يزیچ يخب برو دوست دختر! به درك! آهـــان  -

 بخوابم خوامیاالن م

 

 

 پس؟ هینطوریباهام؟ ا يایواقعا نم یعنی! ااا:  اریرام

 !نطورهیآآآره هم  -

 . خورمی، واسه ناهار خودتو م رونیب رمیمنم نم! یخب پس خودت خواست  -

شدم  رهیگرد شده از ترس و تعجب بهش خ يتخت و بازو هاشو دورم حلقه کرد ، با چشما يانداخت رو خودشو

. 

، تقال کردم که از حصار  دمیبدنمو شن يترق ترق استخونا يو بازوهاشو چفت تر کرد ، به وضوح صدا دیخند

 .ازمن بود  شتریب یلیزورش خ! ذاشتی، نم تونستمینم ی، ول امیب رونیدستاش ب

 ...، دست از تقال برداشتم  رهیدستش خطا نم دونستمیاعتماد داشتم ، م بهش

دلِ  دونمیم... کردم تتیاذ یلیخ دونمیم! یال خوامیمعذرت م: م زمزمه کرد گرفت و دم گوش نشیبه س سرمو

رو  زایچ یلیبهت خ دیبا... باهات حرف بزنم دیبا... تحملم تموم شده... طاقت ندارم گهید یول... يازم ندار یخوش

 ... مـن... یال... یکنیم وونمید يدار... که یبدون دیبا... شمیبگم ، دارم خفه م

 !دوستت دارم: لرزونشو بست و آرومتر از قبل زمزمه کرد  يچشما

هضم  یرو تکرار کردم ول یدو حرف يجمله  نیا يچند بار! دوسم داره ، دوســم داره ؟یداره؟ چــ دوسم

 ...، مثل بغض مونده بود تو گلوم  شدینم

، نگران بود ،  کردیم نگاه ممنتظر به... شدم رهیخ اریرام دیو پر ترد نیغمگ يپر از سوالم به چشما يباچشما

 . ـاریرام. نـــه ! دوسم داره! ياون دو کلمه هضم شد ، وا

الهه ! الـو ؟یگفتم؟ خوب یچ يدیشن! عکس العمل نشون بده ؟یکنینگام م نطوریچرا ا ؟یال: با بغض گفت  اریرام

 ؟

 ...دینـه ، نبا  -

 .حرف بزن  زم؟یعز دینبا یچ:  اریرام

 اریرام خوامینم  -
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 . زدلمیآروم باش عز! اشکارو نینگه دار ا يوا ؟يخواینم یچ:  اریرام

 ؟يدار... دوسم... چرا  -

 چرا دوستت نداشته باشم؟ خواد؟یم لیآروم باش ، مگه دوست داشتن دل! نکن هیگر یال: دست پاچه گفت  اریرام

 ؟یرامـ  -

 جون دلم؟: زمزمه کرد  مهربون

 !یدوسم داشته باش دینبا  -

 ...چته دختر آروم باش ، آروم خانمم ، آرووم! ـسسیه: ناز کرد و گفت  موهامو

 !ـاریرام ار،یرام  -

 جونم خانمم؟:  اریرام

 ...یعنی! من... نیبب... من  -

بشم تو  التیخیب تونمیمن نم...  زنهیتو م يبرا نیقلبمو؟ ا يصدا يشنویحرف نزن دختر ، م! ـسسیه:  اریرام

 . یمال من

 .بامن ، فراموشم کن  نکارویپس نکن ا... يدوسم دار یگیمگه نم  -

اصال .  ستیاالن وقتش ن.  میزنیبعد درموردش حرف م. اصال بخواب . خب؟ آروم باش ! اصال حرف نزن یال  -

 .فراموشش کن 

لرزش تن  کردیم یسع ی، ول دیلرزیانگشت شستش اشکامو پاك کرد و مشغول نوازش موهام شد ، تنش م با

 يقو یکنیشد؟ چرا کمکم نم ينطوریچرا ا ایناراحتش کنم ، خــدا خوامینم... بشکنمش خوامیکنه ، نم منو مهار

 بمونم؟

که اصال به فکرم  يالدی، م ارینه رام خوادیم الدویقبولش کنم ، من دلم م تونمیمن نم یخوبه ول یلیخ اریرام

پسش  شهیهم یتفاوت باشم ، ول یدر برابرش ب تونمیکه نم يالدی، م رشمیدرگ شهیکه هم يالدی، م ستین

 . رسمیاما باز به خودش م... کنمیانکارش م شهی، هم زنمیم

 .موهام آروم شدن و به خواب رفتن  نیو حرکت انگشتاش ب اریرام يبازوها نیپراز اشکم و تن لرزونم ب يچشما

شده بود ، به  رهیبهم خ نشیو غمگ براق يتخت نشسته بودو باچشما يلبه  اریآروم باز کردم ، رام چشمامو

 ...باهاش خوب رفتارکنم دیبازم لبخند زد ، با يچشما دنیمحض د

 ؟يدیخوب خواب! من يخوابالو يسالم جوجو:  اریرام
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 ساعت چنده؟.  یمرس! سالم  -

 میون6:  اریرام

 ! دمیچقدر خواب يواااا:  دمیکش يا ازهیخم

 .آخ آخ گشنمم هست : شکمم بلند شد باخنده گفتم  يصدا

 . میناشانه بخور رونیب میریم! پاشو آماده شو خانمم:  اریرام

 گه؟ید هیناشانه چ  -

 .صبحونه /شام /ناهار  بیترک: زد  یچشمک

 .تا من آماده بشم  رونی، پاشو برو ب وونهید:  دمیو با انگشت به کلش کوب دمیخند

 ایآماده بشم زود ب رمیچشم م:  اریرام

شدن ، کت  رینشستمو اشکام سراز نیزم يرو دیبغضم ترک. رفت و درو بست ، تظاهر تموم شد  رونیاتاق ب از

 .بغل گرفتمو هق زدم  الدویم

 یدلشو ازمن خال! خوامینم ارویخدا من رام! خــدا کمکم کن ؟يشنویکنم خـــدا م يباز اریبا رام خوامینم ایخدا

 ...شد؟ چــرا؟ ينطوریکه منو دوست نداشت پس چرا االن ا اریمنو بخواد؟ چرا من؟ رام دیکن، چرا با

به خودم لبخند  نهیآ ي، جلو ختمی، چند مشت آب سرد رو صورتم ر ییبلند شدم و رفتم طرف دستشو یسخت به

متوجه شدم که  رید نقدریشدم؟ چرا ا الدیعاشق م یشد ، من از ک رینداشت ، اشکام باز سراز یزدم ، اما دووم

 ...واسم روشن شد؟ چــرا اریکه مطمئن شدم عاشقشم احساسات رام نیچرا هم ده؟یشد نقدریا

 ؟يزنده ا! یشد داخل شتریاون تو؟ ربع ساعت ب یکنیکارمیچ ؟یالــ: بلند شد  اریرام يصدا

 از دستت آرامش داشته باشم؟ دیهم نبا ییفضول تو دستشو يپسره   -

 ...آخه من گشنمه:  اریرام

 .بود  ستادهیمنتظرم ا پیتو ذهنم جرقه زد ، درو باز کردم آماده و خوشت يدلقک باز هی،  دمیدلم خند يتو

 !زمیرفع کن عز تویبفرما تو گشنگ: اشاره کردم  ییبه داخل دستشو يجد یلیخ

 شعوریادب ب یب يدختره :  اریرام

 !تعارف نکن بفرما ، داغ و حاضر... گهیگشنته د یخب خودت گفت  -
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 واریبا د یکنیم کمیتحر يبذار آروم بمونم ، دار... کنمــایم یالـــهه تالف! ادب یب: کردو گفت  یاخم اریرام

 .کنم  تیکی

 داداش یـــستـــیحـرفا ن ـــنیمـــال ا... یول... دمیچه غلــطا؟ ترس! اوه اوه  -

 میمال شیآرا هیازش دورشدمو رفتم تو اتاقم دروبستم ، زود آماده شدم ،  غیج غیبرداشت که با ج زیخ سمتم

 . رونیکردمو از اتاق اومدم ب

 نشیمحکم خورد به س خی، سوئ کردیمبل نشسته بود و فکر م يحواس رو یپرت کردم ، ب اریسمت رام چویسوئ

 !یلعنتـــ: با حرص گفت  دیباز د شی، منو با ن دیباترس ازجاش پر

 . ومدیهــا ، اصال خوشم ن یادب یب یلیخ  -

 ...اوردمو سرمو به دو طرف تکون دادم  رونیب زبونمو

 ؟یاظهار وجود کن یستیتو مثه آدم بلد ن! خنگولک دمیترس: گفت  یحرص اریرام

 !واریسرتو بکوب به د يخوایکه هست ، نم نهیهم  -

 خوامیمتاسفانه م: زمزمه کرد آروم

 خورمایضعف کردم گشنمه تورو م ی، االنشم کل گهید میلواشک ، بر زینمک نر: ادامه داد بلند

شام  میبر نای، گنده تر از دهنت لقمه برندار ، بچه سوسولِ مامانم ا يمنو بخور يغر نزن ، غلط هم کرد! اه اه  -

 )!کوفت کن( گهیبهم بده خودتم بکوفت د

جوابشو بدم ، باز  ينطورینگار انتظار نداشت اشد ، ا رهیبهم خ يدرشت شده ازتعجب و ناباور يبا چشما یطفل

قبولش  دیبا یعنیبست ،  شمویعاشقمه ن اریفکر که رام نیا یکنم ، ول سیشل شد که تونستم دهنشو سرو شمین

فکرارو کنار زدم ، با مشتم بهش ضربه زدم که خندش گرفت ، بلندم کرد و سمت در راه  ار؟یکنم؟ آخه چرا رام

 ...افتاد 

 . یشیدرست نم ینیهم شهیخودم آدمت کنم ، تو هم شیببرمت پ دیبا! دختر بد میبر ایب:  اریرام

 من خرابــم؟ ی، رامـــ امیولم کن خودم م  -

 طنتشیکه ش يری، من خانم سربه ز یطونیش يادی، فقط ز یتو عشق من ه؟یچه حرف نیا! ـــوونهینـه د:  اریرام

 . خوامیفقط مال خودم باشه م

 !ستمیتازه شم من که خانمت ن شم؟یدرست نم یخودت گفت  -

 م؟یصحبت کن هیقض نیدرمورد ا يجد میامشب که برگشت شهیم:  اریرام
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 ...آره حتما  -

از  شویکمک راننده جاگرفتم ، حرکت کرد ، فلش ممور ینشست ، کنارش رو صندل نمیپشت فرمون ماش اریرام

 ...و وصل کرد به پخش دیکش رونیکتش ب بیج

متوجه بشم ناچار  نکهیو من بدون ا دادیحداقل دوسه دفعه گوش م يکه روز ی، آهنگ یهمون آهنگ عرب بازهم

 ... دادمیفقط گوش م

 

 هیو اال اعمل ا یقلب ایواال ال  اتکلم

 هیل فکریو ب یقلب ای هیواحد باله ل مش

 هیعل يتنادی یو کل حاجۀ ف ینیع يد

 

 شویعصب يبود ، نفسا يباعث شد چشامو باز کنم ، کالفه بود ، غم داشت ، اَبر اریفوت مانند رام يها نفس

 ... نیماش دیشد ي، تکون ها یاپیپ يباال بود ، سبقت ها نی، سرعت ماش دادیم رونیب عیفوت مانند و سر

 

 مره بس ینیع یبص ف لو

  هیل یاوام بشوق حسیح

 یف بۀیدا یبان حسیح

 دق یقلب یتعال یقلل لو

 ال یاروح له اوام ما اقش انا

 

 . شدیم یخط خط شتریب اریو اعصاب رام دادیحنجره جر م خواننده

 . میترسونیم يکنترل کن خودتو ، دار! نیچته؟ سرعتتو بب ؟يشد وونهید یرام: ترس سمتش برگشتم با

 ه؟یالهه اون پسره ک:  اریرام

 کدوم پســر؟  -

 ؟یزنیکه به خاطرش منو پس م یاون:  اریرام

 . میزنیشب حرف م... سرعتتو کم کن ، توروخدا آروم باش! ترسمیمن م ـــاریرام  -
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 مشغول هیا یهو برده حاله عل یحال انا

 دباله مش الزم اقول یکل شئ ف یفبال و

 طول یمشتاقه له حاشتاق عل وهیا اللهیم

 

 ردم؟آره؟ درست حس ک الدهیم ه؟یبگو اون ک! شمیم وونهیدارم د یلعنتـــ:  اریرام

... يدرست حس کرد! الدیآره م ـــالد؟یم! زهیت اریزبونمو بند اورده بود ، قفل شده بودم ، چقدر رام ترس

 !کالیبار

 ...کردمیپر از ترس و التماسم نگاش م ي، فقط با چشما دیچرخ ینم زبونم

 ، درسته؟ الدهیترم نکن ، اون م وونهید یحرف بزن ال:  اریرام

بود ،  ادیز یلی، سرعت خ دمیچسب ینتونستم حرف بزنم ، از ترس تو خودم جمع شدمو محکم به صندل بازم

 ادیفر... مـــن غیج... روبه رو برخورد کرد نیبا ماش مهیاز کنترلش خارج شد ، منحرف شد ، نصف و ن نیماش

 ...! یبعد خاموش و... محو شد یهمه چ... شد دهیباز کوب نیماش... اومد نیسرعت پائ... اریرام

 

و منگ بودم ، چند بار پلک زدم تا راحت تر  جی، گ ـدیباز کردم ، همه جا تار بود و سف مهین نمویسنگ يپلکا

 مینیب يتو یو ضدعفون ندهیمواد شو يبودم ، بو مارستانیو کم نور ب دیاتاق سف يبسنجم ، تو تمویبتونم موقع

بود و  نیسنگ نمی، س دیچیپیسوخت ، دلم میم دایبود ، گلوم شد نیسنگ یو حساب کردیدرد م یلیبود ، سرم خ

 ؟...مارستانمیشده بود ، من چرا ب یچیداشت ، دست راستم تا آرنج باندپ یفیدرد و سوزش خف

 . ومدیم ادمی یکم کم همه چ...  اریرام يادایمن ، فر غیج يتصادف ، صدا! من يالتماسا! اریرام

 ؟يره به هوش اومدخانم خوشکله باالخ! به به  -

 .، فقط نگاش کردم  کردیکنار تختم بود و سرُم رو عوض م یبه تن با نگاه مهربون دیپرستار روپوش سف هی

 نمی، بب غیت ریز یبارم رفت هی،  یبش يمرگ مغز یحت ای يممکن بود ضربه مغز يشانس اورد یلیخ: داد ادامه

 اد؟یم ادتیازخودت  يزیاصال چ

 .مثبت تکون دادم که باز دردو با تک تک سلوالم حس کردم  يآروم به نشانه  سرمو

 کجاس؟ اریرام: با دهن خشک و تلخم زمزمه کردم  یسخت به
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عمو و زن عموت امروز حالشون :دادن شد حی، خودش مشغول توض دینشن دمیشا... سوالم نشد يمتوجه  انگار

 بایاق بودن ، به زور برادرت فرستادشون برن خونه ، تقرات نیروز همش پشت در ا 10 نیا يخوب نبود تو

همونجا نشسته ،  مشراه انداخته بودن ، برادرت هنوزم دم دره ، ه هیشناخته شدن تو بخش بسکه گر

 ...که مرخص شده  هیبهوش بود چند روز یول دهید فیخف بیپاش شکسته و چند جاش آس هیپسرعموتم خوبه 

 داداشمو نمیبب خوامیم: قطع کردم  حرفاشو

 . ینیبیبخش اونم م يکه منتقل شد گهیباال سرت ، چند ساعت د ادیصبرکن اول دکتر ب:  پرستار

، تشنم بـــود  کردیتموم تنمو پر م یفیبودم و کم کم درد خف جیرفت ، گ رونیاز اتاق ب يا گهیحرف د بدون

 .ساله اومد باال سرم 35 بایدکتر مرد تقر هی،  دمیترسیم... و

 حال الهه خانم ما چطوره؟: زد و گفت  يلبخند

خوب به نظر : گفتم يکنم ، با لحن نه چندان دوستانه ا یباهاش بد عنق خواستیفقط دکتر بود که دلم م انگار

 ام؟یم

 !هــا دختر يناشکر ؟یبد باش دیبا! امم:  دکتر

 ستمیتشنمه ، درد دارم ، خوبم ن یلیخ  -

 . ارمیهمه آدم معطله الهه خانم بداخالقن؟ آب هم واست م نیا! يوااا: کرد  يزیر يخنده  دکتر

 ...کنهیدرد م یلیسرم خ  -

 کنم؟ نتیمعا یکنیم ي، همکار يکه انجام داد هیبه خاطر عمل... هیعیطب! دونمیم:  دکتر

 بله  -

 دختر خوب نیآفر:  دکتر

 يتحت نظر نجایا یساعت کیحالت خـــوبه خوبه ، : کرد  ادداشتی ییزایچ هیپروندم  يکه کرد تو ناتشویمعا

 .واست  ارهیبخش ، آب هم االن پرستار م یشیبعدش منتقل م

 ممنونم  -

بودم ، همش  اریبا سرُم ور رفت ، نگران رام کمیآب داد و  وانیل هیپرستار اومد بهم  هیزد و رفت ،  يلبخند

جوابشو  دی، با کردمیآرومش م دی، با دادیرلشو از دست مکنت شدیم یهروقت عصب یازبچگ... خودمه ریتقص

چک کردن و  تمویاومدن سروقتم ، وضع تارچندتا پرس نکهیاتاق بودم تا ا يتو کاریدو ساعتو ب کی، نزد دادمیم
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شده ، حالم  یچیروش نبود و فقط باندپ ییکه حاال مو گرفتمی، اگه درد سرمو درنظر نم دنیچندتا سوال پرس

 .و قابل تحمل بودن  فیدردا خف ي هیخوب بود ، بق

 ریاراده سراز ی، نکنه از دستم خسته شده و رفته؟ اشکام ب دمیآرمان رو ند یمنتقل شدم بخش ، ول یبدبخت با

 ...شدن 

 الـــهه  -

بود ،  ستادهیاز تخت ادورتر  يپر بغض آرمان بــود ، چشم چرخوندم ، پرستارا رفته بودن و آرمان دو متر يصدا

قرمز پراز اشک ، لرزش تنشو از  ي، چشما یدم دست ي، لباسا دهیشوکه شدم ، صورت نتراش افشیق دنیازد

 . کردمیفاصله حس م

 بودمیمراقبت م دیبا... یالـ... رمنهیهمش تقص... غلط کردم یال: طرفمو سرو صورتمو پراز بوسه هاش کرد اومد

 . نیبب... نکن من خوبم هیآرمان گر  -

 ؟یدونـــیم مردم؟یم یذاشتیاگه تنهام م یدونیم:  آرمان

 شـوریب ریزبونتو گازبگ: کردم آرومش کنم اشکاشو پاك کردمو بادست سالمم زدم تو سرش  یسع

 .دوستت دارم  یلی، الهه خ يممنونم که برش گردوند... خـــدا يوا:  مویشونی، چشمامو ، پ دیبوس سرمو

 برم خونه آرمان خوامیم  -

 .بکش  يداریب مارستانیدو روز هم تو ب هی... يوروجک تو که همش الال بود: کردو گفت  یاخم آرمان

 حالش خوبه؟ اریرام! ینـــه ، داداش يوااا  -

 پررو يپسره  کردمیخانم نبود سرشو از تنش جدا م ایاگه لع یعنیبگم؟  یچ:  آرمان

 کردم شیمن عصب ستیاون ن ریتقص  -

بره  شهیم یعصب یکنم وقت شیکردم حال یسع ی، ازبچگ کردیم یتو اون حال و وضع رانندگ دیبه هرحال نبا  -

 . فمهینم... کنه شیجا تنها تخل هی

 حالش خوبه؟... ینگفت  -

ل فقط روز او ی، ول فیخف يزخم و کبود شمیپاره شده ، بق شیشونیپ... االن خوبه ، پاش شکسته... آره بابا  -

به  ی، تو عالئمت نرمال بود ول وردیکه درن ییایبه هوش اومد چه جنگولک باز یوقت یدونیبود ، نم هوشیب

 ادیکه ب کردیو داد م غیج یاونم ه ،که بهت وارد شده  هیفقط به خاطر شوک گفتنی، دکترا م يومدیهوش نم

 .همه رو فرستادم خونه  ومدنیم ی، به خدا تا مرز سکته رفتمو برگشتم ، دوستاتم ه شتیپ
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 چرا کچلم کردن؟ ه؟یعملم چ ي هیقض  -

 یس ي، تو میکه تو سرت بود مطلع بش یتا از غده خون یقسمت بوده تصادف کن دیشا: پر از غم شد  چشماش

سردردات  يهمه  لیعملت کردن و درش اوردن ، دل يشد يکه بستر ی، روز دوم میاسکن متوجه شد یت

 گهید شهیبلند م... ، موهاتم نگران نباش یوبه خوببوده ، االنم خ نیهم

 .بدون موهام  وفتمیم یمن از کارو زندگ... گفتنش واست راحته گهیآره د: گفتم یناراحت با

 .وقتا گذاشتن  نیرو واسه هم سیکاله گ ؟یباش شیافتاده که تو دوم شیاز کارو زندگ یک:  آرمان

 من موهامو دوست داشتم: کردم  بغض

 .کرد  میراض نیشرو... میمجبور بود ؟یواسه من آسون بود از موهات دل بکنم آج يفکرکرد:  آرمان

اومد  حانهیر: حرف بزنه آروم گفتم  الدیاز م خواستی، دلم م گشتیهرحال با غر زدن هم موهام برنم به

 مارستان؟یب

 

 

بزور ورش داشت  الدیبود ، م نجایاروزه کامل  2 کردیم هیآآآخ که دلم کبابشه ، فقط گر: با غصه گفت  آرمان

، فردا  ادیب تونهیکارداره نم یکل رسهیگفت مادربزرگش آخر شب م یبردش ، امروز زنگ زد معذرت خواه

 .بهت  زنهیسرم

 . يکردیحال م يدیدیمن عشقتو م يتوهم که خوشبحالت شده بود، هرروز صدقه سر  -

نبودم ،  حانیمدت تو مد ر نیتنت سالم باشه ، به خدا ا یول رمیبه خاطر تو حاظرم بم... نمینب خوامیم:  آرمان

 . کردیدلگرمم م یول

 هست که آروم و دلگرمت کنه یکیخوشحالم ! خوبــه  -

، به  يباهمه فرق دار یمیتو آج …دهیمثل تو بهم آرامش نم چکسیه... الهه نذار بزنمتا:  دیغر یعصب آرمان

 .خود مامان  یشیاصال م... يدیمامانو م يبو یخدا گاه

 يجا يتو مهی، خودشو هرچند نصف و ن نهیتخت بش يجابه جا شدم تا کنارم رو کمیزدمو  یکم جون لبخند

آرومم  تونهیم ينجوریا دونستی، م دیکشیکمرم م يچسبوند ، دستشو مهربون رو نشیجاکرد و سرمو به س یخال

مامان هم  ادمهی،  کردیآرومم م مرمش کردن موها و کبا نواز... درد دارم... غصه دارم... هروقت ناراحتم... کنه

 ...دیبخشی، بابا با تموم عشقش به مامان آرامش م شدیآروم م ينطوریا شهیهم
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 !الــهه:  آرمان

 ؟یجونم داداش  -

 ؟يدرد دار یلیخ:  آرمان

 ندارم يدرد گهید یاالن که تو کنارم! نه بابا  -

بوده  يقو یلیخ اری، رام ينبود نجایاالن ا ياگه تو پشت فرمون بود دیشا ؟يشانس اورد یلیخ یدونیم:  آرمان

 .افتاد  یاتفاق نم نیا يکه طاقت اورده و سالم بلند شده ، البته اگه تو پشت فرمون بود

 ؟یچ میکه باهاش تصادف کرد ینیماش  -

 . دیچراغ برق تصادف کرد ری، بعدش با ت ومدین شیهم واسش پ یخوشبختانه راننده تنها بود و مشکل:  آرمان

 کنن؟یمرخص م یمنو ک  -

 . برمتیجا نم چیحالت مطمئن نشم ه تیدخترخوب تحمل داشته باش ، من تا از وضع:  آرمان

 ...تختم... خوادیحالم خوبه ، دلم اتاقمو م یول... خوب باشه  -

 دی، فقط با هیعیطب یباشه ، دکتر گفت همه چ نجایا شهیانگار قراره هم زنهیطور حرف م هیاوووه حاال :  آرمان

 . یدو روز تحت نظر باش یکی

 .دو روز تنها باشم  یکی نیا خوادیدلم نم ؟یمونیم شمیتو پ  -

 .بخواب  ری، االنم بگ شتمیپ ـــزدلمیآآآره عز: و با محبت گفت  دیلپمو کش آرمان

خــواب بــودم ، االن وقـــت  نهمهیا! یآرمـــانـ نـه: کلماتو ادا کردم  يخمار کردمو با حالت کشدار چشمامو

 . هیداریب

 !هـــا يچند روزه با سرُم زنده ا ؟ینگفت کمتیکلمه هم از ش کیتو؟  ستیبال گرفته ، گشنت ن يا: زد  قهقهه

 بهم؟ يآب بد شهینه فقط تشنمه ، م  -

 .چرا نشه  یآره خانم  -

 .رو دستم داد  يکنار تخت ، بطر ی، نشست رو صندل رونیآب اورد ب يبطر هی خچالیبلند شد و از آرمان

 رونیاز ب ارمیب وانیبخور حال ندارم برم ل ينطوریهم:  آرمان

 ینداره ممنونمداداش بی، ع یتنبل یلیخــ  -

 ؟يدرد ندار گهیحالت خوبه؟ د:  آرمان

 . قابل تحمله یول... نی، داغه و سنگ کنهیخوبم ، فقط سرَم درد م  -
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 . کشنیهاشو شب م هیبخ... شهی، سرتم خوب م زمیعز يخداروشکر که بهتر  -

 .خرت و پرت داخل شدن  کیپالست هیو  ینیریبا گل و ش لدایو  نیاتاق زده شد ، آرمان درو باز کرد ، شرو در

رو به  تیکه جمع میهنوز؟ ما ذوق کرد يکچل خانم زنده ا... کمیسالم عل: لحن شوخ گرفت و گفت  نیشرو

 ...موته

مدت  نیتو ا نی، شرو مینگرانت بود یلیخ... یخدارو شکر الـــ يوااا:  دیو گونمو بوس یشونیسمتم اومد پ لدای

 .خواب و خوراك نداشت 

 .تازه  دمیکشیهم خوب بـــود ، از دستت راحت بودم ، داشتم نفس م یلیخ... رمینه خ:  نیشرو

 . میواسه آج زدیبود مثل خر عر منَنه بزرگ من ... میدیآره د:  آرمان

،  زدیکه نم یی، چه نعره ها گرفتیبغل م لتویوسا نیاتاقت رو زم يتو نشستیمنم شاهدم ، م گهیآره د:  لدای

 . نیکباب بود واسه ا گهیور نگران تو بود ، از طرف د نیدلم ازا يوا

 .مثل عاشقتم رو دم گوشش نجوا کرد  يشونش گذاشت و زمزمه ا ياز پشت سرشو رو نیشرو

واقعا ... یرفتی، خب اگه زبونم الل م يزیواسم عز یلیبه خدا خ یال:  دیتخت نشستو سرمو بوس يلبه  اومد

 .دختر خوردمیبه اندازش ضربه م یاز آرمان ، ول شتریب گمینم... شدمیداغون م

 . یچرت نزن يحرفا نیانشااهللا که زبونت الل بشه از:  آرمان

 ...انـشـااهللا که الل شه: گفتم  طنتیباش منم

قربونت بره ، چشم به  نیکه شرو یاله: گفت  زدیکه به سرم م ییبوسه ها نیبا ذوق سرمو بغل گرفتو ب نیشرو

 ...یماه یلی، خ یخوشحالم که هست یلی، خ شمیخاطر تو الل هم م

 .خـــو  ـشهیم میمـــن حســود: با بغض گفت  دویکوب نیپاهاشو مثل بچه ها به زم لدای

 کنمیخودم بغلت م ای، ب زمیعز ـایب: زد و گفت  یباخنده چشمک آرمان

دستاش نگه  نیرو ب لدایو  دیمثل جت از جاش پر نیو خرامان رفت طرف آرمان ، شرو دیخند طنتیبا ش لدای

 .داشت

 رفت قرارمونو؟ ادتی: دیغر باحرص

 . خوادیمنم دلم م شهیم میحسود یکنیرو بغل م یال یخب وقت: و گفت  دیخند زیر لدای

 ؟يدیمنو دلت بخواد ، فهم دیفقط با: گفت یعصب نیشرو

 . دیباشه فهم! له شد... بابا ولش کن دختر مردومو: آرمان
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 ...مهی، عشق منه ، زن منه ، تمام زندگ ستیدختر مردم ن: شد  طونیش نیشرو

 اوووق: میگفت مویجمع کرد مونوافیآرمان همزمان ق منو

 

نبود ، رفتارش خانمانه  غیجلف و ج ياز اون لباسا يخبر گهیکرده بود ، د رییکامال تغ نیبعداز ازدواج با شرو لدای

شوهر و  بندی، با تمام وجودش پا گرفتیگرم نم يپسر چیبا ه گهید! عاقـــل... یواقع يشده بود و به معنا

 . کنهیکه با آدم نم ییعشق چه کارها... شده بود  شیزندگ

 ...بهت بگم يزیچ هی خوامیراستش م... یال: رفتن  رونیاز اتاق ب نیکنارم نشست ، آرمان و شرو لدای

 ...جونم  یبگو آج: زدم و دستشو گرفتم  يلبخند

 . یال شمیمن دارم مامان م.. .راستش من: کرد  یمن و من لدای

 ؟يتو حامله ا لدای! داخ يوااا ؟یچــ  -

 زمیآره عز: مثبت تکون داد  يشد و سرشو به نشونه  سرخ

-  بشه بچتون ، عشــقم ، چند وقته؟ يگریجـــونم ، چه ج يا 

 ...یاومدم خونتون که بهت بگم ول نیبا آرمان و شرو يکه تصادف کرد یروزه ، همون شب 43حدود :  لدای

 خوشحالم یلیخ لدای يوااا  -

 باشم ینتونم مامان خوب ترسمیم یمنم خوشحالم ول:  لدای

 یشیمامان جوجو و مهربون م هی، من مطمئنم  یـتونیم  -

 ختهیعالمه کار ر هی ی، طفل ومدیبهم گفت به جاش ازت عذر بخوام که امروز ن حانهیر یراست! یمرســـ:  لدای

 سرش

 ...اومده، خوشحالم که مادربزرگش  ستیتنها ن گهیخدارو شکر که د  -

 واسشون دارن ییفکرا هی گفتی، م ادیداره م الدیم يمادربزگش با دخترخاله ...  ستیآره ، تازه تنها هم ن:  لدای

 ؟ییچه فکرا ؟یچ یعنی  -

 !ستین یانگار ناراض الدمیدخترخالشو بندازن بهش ، م یعنی: و گفت  دیآروم کش موینیب

قراره ازدواج  الدیم ست؟ین یناراض الدیبه گلوم ، م دیخراب شد ، آوارشد رو سرم ، بغضم قلنبه شد و چسب امیدن

 .کامل فراموش شده بود ... واسم سخت بود ، نه دنیکنه؟ نفس کش

 !آرمـــان! ــنیشد؟ شرو یچته الهه؟ الـــهه چ: با ترس گفت لدای
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داره  الدیچرا م ایکرد ، خدا مشیهن و دماغم گذاشت و تنظد يرو رو ژنیو ماسک اکس دیزودتر رس پرستار

 !خــدا ش؟یندارم که ازم گرفت اقتشویمن ل یعنیچرا مال من نشد؟  ره؟یم

 

 )  الدیم(هشــتم  فصل

ازم جدا شد و روشنک دستاشو دور گردنم حلقه کرد ، دستام رو هوا خشک شد و با تعجب بهش نگاه  مامان

کرده بود ، گونه هاش برجسته و  رییدرجه تغ180 افشیق! بود؟ نه نبود شید سال پهمون دختر چن نیکردم ، ا

 .درومده بود  یسابشده بود ، رو اندامشم معلوم بود کار کرده ، ازخجالت دماغشم ح يلباش شتر

 .چقدر دلم واست تنگ شده بود  زمیعز! يچه خوشکل شد يالدیم يوااا: گفت  دشینازك و کش يصدا با

ممنون ! سالم: جمع نشه ازخودم دورش کردم و گفتم  شیو بند دیق یصورتم از ب کردمیم یکه سع یدرحال

 ؟یخوب.  داریدخترخاله ، مشتاق د

 حانهیلحظه هم ر هیکرد ، مامان  یسالم و احوال پرس حانهیتوهم ، با ر دی، ابروهاشو کش ومدیخوشش ن ازجوابم

حرکات؟ اَه  نیا یچ یعنی،  ومدیحرکات سبک روشنک خوشم ن ، اصال از میشد نی، سوار ماش کردیرو ول نم

 ... رمزشق يمردونه بود مانتو رهنیپ ياندازه  قایلباساش آخر جلف بودنه ، دق

 زنمـایبـا تــو حرف م يلـادیم:  روشنک

 دمینشن خوامیبله؟ معذرت م  -

 خوادیدلم م يالدیخواهـــش م م؟یبخور یجا بستن هی میاول بر شهیم:  روشنک

حرف بزنه ،  یدرست فارس تونستیبود و نم دهیبود ، مثال خارج د دهی، لهجش چرخ خوردیاز صداش بهم م حالم

 ...و کوفت درد يالدیم

 ه؟یمامان نظر شما چ: حسابش نکردم  آدم

  میجان ، دخترم که دوست داره بر الدیم میبر:  مامان

 "روار خاكخ هی ریرفت ز شیدخترت چند سال پ! هه"دلم گفتم  تو

 ؟یجونم تو چ حانیر  -

 ندارم یمشکل ییباشه دا:  حانهیر
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 یموفق نبود ، مامان هم ه ادیز یخودشو شاد نشون بده ول کردیم یگرفته بود ، سع یلیبه خاطر الهه خ حانهیر

 نیکه الهه صبح بهوش اومده و حالش خوبه ، شرو دونمی، م کردیو چشماشو پراز اشک م کردیم چشیسوال پ

 . تیوضع نیتو ا نمشیبرم بب تونستمینم یول زدی، دلم واسش پر م شهیگفت فردا عصر مرخص م

 شیخال يجا... الهه م، عشقم اونجا نبود... فرق داره نباریا یول … رمیشاپ الهه سر راه بود پس همونجا م یکاف

تن پسره  ياستخونا خواستیدلم م بال سرش اومده نیبوده که ا اریبا رام دمیفهم ی، وقت سوزوندیمطمئنا قلبمو م

 ...چشمورو رو خرد کنم ، خودمو کنترل کردم  یب ي

و اسم  کوبوندیم واریسرشو به درو د ی، وقت زدیزجه م یعاشق بودنش نبود ، وقت دنیبرام تلخ تر از د یچیه اما

 . رمیبم خواستیدلم م وردیالهه رو به زبون م

 مون؟یبریم يکجا دار! يـــالدیم: دمیکش رونیروشنک ازفکر ب ينازك و مسخره  يصدا

 ؟ینخواست یمگه بستن  -

 اوهوم خواستم:  روشنک

 گهید برمتونیخب دارم م  -

نحسش باز تو گوشم زنگ  يکرد مشغولش کنه تا صدا یخبر داشت سع کمیبه روشنک  تمیکه از حساس حانهیر

... شدیمن روبه رو م یبا سرسخت یکنه ول روشنک باهام باز يسر صحبت رو درباره  خواستیم ینزنه ، مامان ه

 .دختر لوس و مسخره بود  نیدرموردش بشنوم ا خواستمیکه نم يزیتنها چ

 شخوانیپشت پ ای، نگار و رو میشد ژنیشاپ بدون اکس یشاپ پارك کردم و هر چهار نفر وارد کاف یکاف کینزد

نشستن و سفارشاشونو به  زینگار گرفته بودو پربغض ، خانما پشت م... سرخ و متورم بودن ایرو يبودن و چشما

 ...حال جوابمو دادن  یرفتم سالم کردم ، ب شخوانیسامان دادن ، طرف پ

 بودم ریدرگ یلیخ) به مادر و روشنک اشاره کردم(امروز  میالهه حالش چطوره؟ نشد بهش سر بزن: من

وارد شده بود که  یشک تنفس هیخوب نشون بده ، امروز بهش  کنهیم یسع یول ستیخوب ن... بگم یچ: ایرو

 . میدینفهم لشویدل

 

باهامون حرف  یوقت مالقات بود ، ال يآخرا گهید میما رفت یوقت:  دهیو بغضشو قورت م کنهیم ینیف نیف نگار

 .با آرامبخش خوابوندنش  شمیساعت پ میخودش جمع شده بوده ، ن يفقط بغض کرده تو زدینم

 .عالئمش همه نرماله ... شهیفردا عصر مرخص م: ایرو
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 دنشید میریممنونم ، فردا حتما م: من

 .خونشون  دیبر شهیبه بعد مرخص م5، ساعت  مارستانیب دیبر خوادینم: ایرو

 باشه ممنونم: من

 ، خانواده خوبن؟ میمشغولت کرد یحساب میخوایمعذرت م: نگار

که درمورد الهه  نجایا امیکردن ، گفتم ب یهوس بستن تیموقع نیا ي، خانما تو میایآره خوبن ، از فرودگاه م: من

 هم بپرسم

 دی، و ممنونم که نگران الهه هست ستیتنها ن گهید حانهیخوبه ، ر: ایرو

 .حالش خوب باشه  یول رمیبم خواستیدلم م! رو لبام جا خوش کرد ، فقط نگران بودم؟ نــه یتلخ لبخند

 خانم لطفا صورت حساب ایبود ، رو فهیوظ: زدمو گفتم  ینیغمگ لبخند

 ...مهمون من: ایرو

 . دیممنونم لطفا صورت حسابو بد...نه نه اصال: که فرصت کنه ادامه بده گفتم نیازا قبل

 .تلخم مشغول شدم  يبا قهوه  خوردنیم یکه بستن هیجا گرفتم و بر خالف بق حانهیاز پرداختش ، کنار ر بعد

 ؟يخورینم یتو چرا بستن! لـــادیم: روشنک

 قهوه هوس کرده حتما! روشنک ــالیخیب: حانهیر

 در کار بود؟ ينداشتم ، اجبار یبه بستن یلیم: من

 !پسرم يشده؟ تو که تند خو نبود يزیچ ـــالد؟یم: مامان

 میکه بر دیایتموم شد ب نیتو ماش رمیمامان ، م ستیمن حالم خوش ن... خوامیمعذرت م: من

زدم  رونیشاپ ب یکردمو از کاف یجمع یخداحافظ هیبلند شدم،  زیشدمو از پشت م الیخیخوردمو ب مهین ي قهوه

... نحسشو نشنوم يصدا گهیکنم تا د ریفکشو خم خواستی، قدرت تحمل روشنکو نداشتم ، آخ که دلم م

 ...باشه خواستیدلم نم ینداشت ، ول یاهگن چیه نکهیازش متنفر نبودم ، با ا نقدریا چوقتیه

*** 

،  ستین شیحال ایشورشو دراورده ، ح گهیدختر د نیموهام فرو کردم ، ا يتخت نشستمو دستامو کالفه ال يرو

خوب  دی، اول با شمیدخترو ببنده به ر نیا رهیبگ میتصم نکهیصحبت کنم ، قبل از ا يبا مامان جد دیبا

 يخَرم که روشنکو برا نقدریمن ا احرمت شده باشه ، واقع یب نقدریچند سال ا نیا يتو کردمیبشناستش ، فکرنم

 ...تونهینه نم... مادر باشه تونهینم نیانتخاب کنم؟ ا یزندگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 درمورد من اشتباه قضاوت نکن... دمیم حیبرات توض يـــالدیم: نحس روشنک اومد  يدر و بعد صدا يصدا

 !وقت نیهمچن... اصال حوصله ندارم! روشنک  -

 داخل؟ امیب! الدیلطفا م:  روشنک

از خشم کنترلش  کردمیم یکه سع ییبا صدا.  ومدمیباهاش کنار م دیبه خاطر مامان با ا؟یبگم ن تونمیم! یلعنت اَه

 تو در بازه ایب: کنم گفتم 

مطالعمو روبه  زیم ی، صندل شهیآدم نم نینه ا... جذب تنش بود دیاتاق شد ، تاپ قرمز تنگ و شلوار سف داخل

 ...روم قرار دادو نشست 

من ! یحاج آقا شده باش نقدریانتظار نداشتم ا یول... سین ایروونیا هیشب گهیاخالقم د دیشا! الدیم نیبب:  روشنک

 !سیکه کردم در نظر خودم زشت ن يکار

 هی رتی، من غ هیروونیاخالقم ا دونمیکه م ییو تا اونجا کنمیم یزندگ رانیمن تو ا! یرانیرایروشنک خانم غ  -

دوستم که متاهل  ي، جلو يجلو من باهاش رژه بر سیدرست ن یکه حت یپیت نیبا ا ادیدارم ، خوشم نم ویرانیا

 ؟یبش ظاهرپسرا  ياوپن جلو نقدریا یخودت راحت! من به درك! يهم هست بگرد

 راحت رفت و آمد داشتم با پسرا یلیشده؟ من آلمان خ یمگه چ الدیم:  روشنک

 نه آلمان رانهیا نجایا ؟یفهمیچــرا نم  -

 ؟یهست یمگه تو ک! سر من داد نزن:  روشنک

،  یمـــادر باش یتونی، نم یزن باش یتونیهــه ، تو نم! یکه انگار قراره باهاش ازدواج کن میمن همون  -

 ...بودن سخته برات  بندیداره ، چون پا تیبرات اهم یازهمه چ شتریب یچرا؟ چون خوش گذرون یدونیم

 . الدیم يخوایبشم که تو م یاون دمیقول م یاگه دوسم داشته باش:  روشنک

باهاش برام انزجار  یفکر هم آغوش یحت نکهیداشتم که بگم؟ ا یچ گفتم؟یم یچ! لبامو به هم دوخت سکوت

 چطور دوسش داشته باشم؟ چطور تحملش کنم؟! آوره

 ؟يدوسم دار: دمیسرد پرس یلیخ

 ؟یچـــ:  دیپرس دهیپر يابرو ها با

 ؟يدوســم دار دمیپرس  -

 .دوستت داشتم ... شهیمن هم... من! الدیم:  روشنک

 رونیبرو ب  -
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 چــرا؟:  دیپرس مبهوت

 االن نیهم رونیگفتم از اتاقم برو ب  -

من به خاطر  ؟یکنیچرا قبولم نم الد؟یچته م: قاب گرفت خمویطرفم اومد با دستاش صورت  ادمیتوجه به فر یب

چرا  ؟يدینم تی، چرا بهم اهم یتو دوستم داشته باش نکهیفقط واسه ا... جزء جزء تنم کارکردم يرو نقدریتو ا

 عاشقت کنم؟ يذارینم

... ــکینزد... ـکینزد... شدیتر م کیهرلحظه نزد...چشمام قفل کرد ، صورتش يپر از خواهشش رو تو يچشما

فاصله اون قدر کم ... بود دهیعکس العمل نشون دادنم پر ییتوانا یول... دحبس ش نهیس يتو تینفسم از عصبان

 ... کردمیصورتم حس م يشد که نفس هاشو رو

 رونیگمشو از اتاقم ب:  دمیکش ادیزدم و فر پسش

 ...من... ــالدیم:  روشنک

 رونیفقط خفه شو و برو ب... خفــه شو  -

 ...من دوستت یلعنت:  روشنک

 ...از کجا معلوم قبل از من یمنو ببوس يخوایراحت م نقدریتوکه ا! مـ تـ نـَ فـِر ؟یفهمیم... من ازت متنفرم  -

 ...یول... بودم ایلیمن قبل از تو با خ... کنمیمن انکار نم! آره آآآره:  روشنک

 ـــرووونیگــمشـــو ب  -

 

تخت  يرو...  کنهیاشتباهش افتخار م يشغال به کار هاآ... دیبه هم کوب يبد يزدو درو با صدا رونیاتاق ب از

لحظه ، الهه  نیاالن هم نیهم ينگاش ، برا طنتیآرامش صداش ، ش... خواستی، دلم الهه رو م دمیدراز کش

 نکارشیا يبرا یلیدل یرفتم گفتن خوابه ، ول دنشیکه د يکه هر دوبار يالهه ا... نهیکه حاظر نشده منو بب يا

 ه؟یمگه گناهم چ... کنمینم دایپ

 روزیکه د یبه کت کنه؟یرفتار م نطوریبه خاطر رفتار مسخره م که قبل از تصادفش باهاش داشتم باهام ا نکنه

 حانهیر! عطر مست کنندشو گرفته بود ، هـــه يبو... دادیمنو نم يبو گهید... کنمیداده بود نگاه م حانهیدست ر

 !بار 0... بودش و من دهیبار د 7که الهه مرخص شده بود  يروز 4 نیا يتو

 شام آمادس ایب ییدا:  حانهیر

 دیخودتون بخور حانیندارم ر لیم  -
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 !با روشنک خونه رو رو سر مبارك گذاشته بود دادتیدادو ب يشده؟ صدا يزیچ: باز کردو نگام کرد درو

 مامان متوجه شد؟  -

 الد؟یشده م یحموم بود فکر نکنم ، چ:  حانهیر

 حان؟یر  -

 جـونـم؟:  حانهیر

 بخوابم رو پاهات؟ شهیم  -

 ؟يبچه شد: گفت  دیخندیچشاش م یکنه ول میلبخندشو قا کردیم یکه سع یدرحال

 دلم گرفته... فقط دلتنگم! نــه  -

باهام حرف  يخوایجونم نم ییدا: پاهاش گذاشتم ، آروم موهامو نوازش کرد  يتخت نشست ، سرمو رو يرو

 .خودتو سبک کن  ؟یبزن

 نه؟یمگه سرم سنگ  -

 من دوستتم؟ یشده؟ مگه نگفت یبگو چ! اریدرن يمسخره باز! ــالدیم:  حانهیر

 . شمیکه مطمئنم داغون م وفتهیم یاتفاقات هیفقط نگرانم ، داره ! تونمیباورکن نم... بگم تونمینم  -

رفتارش سبکه و  دونمی، م يدوسش ندار دونمی، م کنمیم ی، مادرجونو راض چونمیپیمن خودم روشنکو م:  حانهیر

 .نگران نباش ... ، پـس دهیعذابت م

 عوض شده زایچ یلی، خ حانیر ستین نیمسئله فقط ا  -

االنم پاشو ... بشه باهام حرف بزن  رید نکهیفقط قبل از ا! ـدونمینم ؟یک یول! يعاشق شد دونمیم:  حانهیر

 ، باشه؟ میزنیموضوع حرف م نیبعد درمورد ا! شام مادرجون منتظره میبر

 !دهی، باز معده درد گرفتم ، تو برو بگو خواب ستینه گشنم ن  -

 ؟یداشت کاریهمه مدت تو اتاقش چ نیاگه خوابه پس ا گنینم! ستنیبچه که ن:  حانهیر

 سراغم ادی، نذار مامان ب چونیبپ! حانیر کنمیخواهش م: نگاش کردم  یالتماس

 خب بابا ، سرتو بردار بلند شم یلیخ:  حانهیر

 ممنونم  -
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صدا  ی، بلند شد آباژور کم نورو روشن کرد ، المپ هارو خاموش کرد و ب دمیبوس شویشونیتخت نشستمو پ يرو

زانوام گذاشتم و به  يشکمم ، سرمو رو يدادم ، زانوامو جمع کردم تو هیرفت ، به سر تخت تک رونیاز اتاق ب

 ...امروز فکرکردم

مهمونام ، دلم  يبازش اومد جلو يبرد ، با اون لباسا لدایو  نیشرو يروشنک آبرومو جلو! نحس بود واقعا

بودو  دهیرو چسب نیشرو ي، با حرص بازو رهیگیخندم م وفتمیکه م لدای ینگاه عصب ادیسرشو بکنم ،  خواستیم

اس داد  یال نیآرمان منتظره ، شرو نیوپاشو ، شر دیخر میری دیبا نی، شرو رهید میپاشو بر نیشرو:  گفتیم یه

 !ششیبرم پ دیبا

آره ! فردا نیشده به اجبار ، هم! نمشیبب دیشده با يهرجور کنه؟یم يوسط فکرام ، چرا ازم دور دیالهه پر بازم

 ...کردم بخوابم یسع دمویباز دراز کش دمویکش قی، نفس عم دنشید رمیفردا م

جونم : جواب دارم  میگرفته از خوابآلود يآرمان بود ، باصدا يه چشم بازکردم ، شمار میمزاحم گوش يصدا با

 داداش؟

 !نمیپـــاشو ب ؟يدیخواب یلنگه ظهر گرفت الدیآقا م! بـَـَـَه:  آرمان

 مگه ساعت چنده؟  -

 !12:  آرمان

 خونه؟یکبکت خروس م هیچ: صدامو صاف کردم ! قهیدق 8:15و به ساعت چشم دوختم،  دمیپر ازجام

 یخودمم باهات خصوص دمیدرستشو د یعموم با مادرتون صحبت کرد ول شبید! واال غرض ازمزاحمت:  آرمان

 . ستیهرچند اصال نظرت مهم ن! صحبت کنم

 ؟یصحبت کن یباهام خصوص يخوایم یشده؟ ، درمورد چ یبگو چ! هیخبرا هی يجد رینه خ  -

 میو چشم و گوش بسته ا بینج يکه پسر ییونجاراستش بنده از ا الد،یدر مورد خواهر زادتون آقا م:  آرمان

 !میمزاحم بش میگفت! واسه بشورو بپزو بساب میبه خانم خونه دار ازین میدید! خودم عاشق ماشق نشدم

 !یکنیدامیپ... بگرد انشاا! که نوکر و خدمتکار باشه ندارم يواال شرمنده من خواهرزاده ا  -

 !میهم با خواهر زادتون داشت گهیکار د هیراستش ! نه:  آرمان

 !بـنـــال ؟یچ گهید: حرف زدم  یکلفت کردمو الت صدامو

با خواهر  دیبا نکاریا ي، بعدش برا میخوایهم م یبیما بِ... ما! دیباش انیتو جر دیخودتون با... یدونیم:  آرمان

 ...زادتون 
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 !خجالت بکش! آرمـان  -

 !دنیواسه کش کنمیم نیشم تمر، چـ دیشما به ما زن بد! بله آقا:  آرمان

 !میبحرف يجد خوامیم! خودت باش چند لحظه وونهید  -

 خود خودمم... چشم:  آرمان

 ؟يرو واقعا دوس دار حانهیر  -

 امیدوسش ندارم ب ینکنه خُلم وقت! کنم ينه دوسش ندارم ازش خوشم اومد گفتم بخرمش باش باز:  آرمان

 !یشناسیتو خودت منو خوب م ش؟یخواستگار

و روانش کار  شیروح يچقدر رو یدونی، م يباخبر شیخودت از حال روح! بکشه یسخت گهید خوادیدلم نم  -

 !میکرد

باورکن خوشبختش ! ستیطرفه ن هیکه عالقم  دونمیم نویو مهم تراز همه ا! دونمیم ویخودم همه چ:  آرمان

 . کنمی، به روح پدرو مادرم خوشبختش م خورمی، قسم م الدیم کنمیم

 

 !نشستم یوگرنه تا االن ساکت نم! بهت مطمئنم... شناسمتیم... دونمیم  -

 که من دامادتون بشم؟ یهست یممنونم ، راض:  آرمان

 میببرش راحت ش ایآره ب  -

برم کتو شلوارمو از  دیمزاحم ، با ریزشتت بهش بخوره ، وقتمو نگ يچشا ذارمینم برمیم امیم! غلط کن:  آرمان

 !ي، بابا رمیبگ ییاتوشو

 !به سالمت! یبرو روان ر؟یخود درگ نیدست ا میقراره خواهرزادمو بسپار ایخــدا  -

 !آآخ جون جــور شد! نمیبیتا بنا گوشم باز شد ، امشب الهه رو م شمیتخت پرت کردمو ن يرو ویگوش

 

 ) الهه(نهم  فصل

 !ـامی ینـِـ مـ يمن باهاتون خواستگار ی، ول یخوشبخت بش دوارمیام یداداش  -

شد  یاآلن چ! ینداشت یتو که مشکل میحرف زد شبیما د ؟ياریدرم يهـــان؟ چرا بچه باز ؟یچ یعنی:  آرمان

 هو؟ی
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آرمان باز بلند  يصدا یکردم به خودم باز اعتماد به نفس بدم، ول یو کالفه ش شوکه م کرد ، سع یعصب يصدا

 ...شد 

! يـــای یتــو امــ شَــب مــ! هیکیمن حرفم ! یکن یکه منو راض زیاون مغز کوچولوت برنامه نر يتو:  آرمان

 ؟يـدیفهم

 . امینم... خوامینده ، نم ریمرگ الهه گ! آرمان: اشکامو از دست دادم  کنترل

آخه : گفت  نشستیمهربونش رو سرو صورتم م يو بوسه ها شدنیکه بازوهاش دورم فشرده م یدرحال

 یغلط کرده کس شه؟یم یمگه چ يایاگه ب ؟يدیـا؟ آخه چرا خودتو عذاب مهـ ه؟یاشکا واسه چ نیدخترخوب ا

با  میدار ؟يکرد بسخونه ح نیا يکامل خودتو تو يهفته  هی ایکبود نیچرا به خاطر موهات و ا! بد نگات کنه

، مرگ آرمان  یمامان همرام باش يجا خوامیم! یال کنمیباشه؟ خواهش م! میگردی، با همونم برم میریم نیماش

 ؟یتو مراسم داداشت نباش ادیچطور دلت م! ایب

 ...امیم... باشه  -

 !، همه آمادن میبر دیبا گهیساعت د مینکن ، پاشو آماده شو ، ن هیمن قربون اشکات ، بسه فدات شم گر:  آرمان

 اد؟یم یرام  -

،  میکن شینشد راض یچرت ، ول لیدال نیو از کنهیپاش درد م گفتی، م ادیب کنهی، قبولم نم دیخواب یرام:  آرمان

 !ادینم

 !گناه داره تنها بمونه  -

 کشهیدو ساعت طول م تشی، نها میبمون ادیز ستی، ماهم قرار ن ادیازپس خودش بر م! نگران اون نباش:  آرمان

 !گهید

 امیم شمیمن آماده م رونیباشه ، برو ب  -

کتان ،  یکمدم قرار گرفتم ، شلوار مشک يو از اتاق خارج شد ، صورتمو با آب سرد شستمو جلو دیبوس مویشنیپ

 مویمال شیو آرا نهی، رفتم جلو آ دمی، مانتو شلوارمو پوش ییآلبالو یصورت يبا رگه ها ی، شال مشک یمانتو صورت

خودم بود ،  ي، درست مثل موها کردیم یکج هنبهم د. نگاه کردم  سمیدخترونه کردم ، با پوزخند به کاله گ

،  ختمیر میشونیپ يطرفه رو هیسرم مرتبش کردم ، جلوشو  يرو یبه سخت! حالت ی، بلند ، صاف با کم ییخرما

رو  اجونیاومدم ، عمو و لع رونیستش برداشتم ، از اتاق ب فیبا ک موییآلبالو یعروسک يشالمو سرم کردمو کفشا

 ... زدینگران قدم م آرمانمبل نشسته بودن ،  ي
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 !دیطول کش دیببخش! من آمادم  -

 !چه خوشکل کرده خواهرشوهر! به به: عمو

 ...!ماشاا يچه خانم شد یــیوا: اجونیلع

 ارهیکه االن آرمان جوش م میممنونم ، بر: خجالت گفتم با

 . دیبهش زدم ، از ته دلش خند یطونیبراش دراوردمو چشمک ش زبونمو

 . دمیبعد جوابتو م... رهیوروجک د میبر: آرمان

 ...ومدیهم م یکاش رام: زمزمه کردم  میشدیم نیکه سوار ماش یدرحال

 .خوب نبود  ادی، حالشم ز ادیب تیبا اون وضع دیدرست ند زمیعز: اجونیلع

 خوادی، دلم م ادینم رونی، اصال از اتاق ب کشهیاز چشم تو چشم شدنمون هم خجالت م اریتو فکر ، رام رفتم

، دلم واسش تنگ شده ، اون تنها  ستمیراحت کنم که از دستش ناراحت ن الشویعذاب وجدانشو کم کنم ، خ

 ...دونمینم کنه؟یم يچرا ازم دور یول دونهی، اونم م ستمین يا نهیدوسش دارم ، آدم ک یلیپسرعمومه و خ

ثابت شد که البه الشون  یرنگ ياها افتاد و بعدش رو دسته گل بزرگ رزه ینیریخوشکل ش يبه جعبه  نگاهم

 .درست مثل خودم ! اسهیعاشق رز و  حانهیر! ، هــه کردیم ییخودنما اسی

 !ما؟یدیرس ؟یشینم ادهیپ! جونم یآج: آرمان

کرده  ی، چقدر سع کردیم يقرار ی، قلبم به شدت ب میبود نایا الدیم يخونه  يبه اطراف انداختم ، جلو ینگاه

 میبه زور هم شده راض... گهیآرمانه د یول! ستیدرست ن افهیق نیبودم آرمان رو متقاعد کنم که اومدنم با ا

 قتیحق... الدیاز دست دادن م قتیآره حق قت؟یحق... روبه رو کنه قتیحق نیدلمو با ا خواستی، انگار م کردیم

 ...!گهید یدر کنار کس الدیم

 ؟یآج یخوب: کردیم نگران به چشمام نگاه آرمان

 .میبر! خوبم  -

 شده؟ يزیچ یال! فدات شم دهیرنگت پر ؟یمطمئن:  آرمان

 میشلوغش نکن بر! نه... نه  -

 میبر ایب زدلمیباشه عز:  آرمان

جون منتظرمون بودن ، زنگ در توسط آرمان فشرده  ای، عمو و لع دشونیدستش گرفتو بوس يسردمو تو يدستا

 .قلبمو آروم کردم  یاپیپ يچشمامو بستم با نفسا... دیلرزیباز شد ، قلبم م یکیت يشد ، چند لحظه بعد در با صدا
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چشماش  ي، تو کردیبود که نگام م الدیآشنا باعث شد با ترس سرمو بچرخونم سمت صدا ، م هیسالم  يصدا

 ...شدمیتوجه ش نمبود که م یحس هی

 الهه خانم؟ یخوب:  الدیم

 ممنون! سالم  -

 !داخل خانم دییبفرما:  الدیم

بشه ،  داریب الدیدوباره حسم نسبت به م خواستیبه اطراف انداختم ، همه رفته بودن داخل ، دلم نم ینگاه

... یوونگیحس د... یپشت سرم گوشمو نوازش کرد ، باز حس عاشق الدیم يقدما يجلوتر راه افتادم که صدا

 ...حس خواستن

 !الهه؟:  الدیم

 

ناآشنا  يا افهیتفاوت رد بشم ، ق یبدنمو سست کرد ، تمام توانمو به کار بردم که ب يتک تک سلوال صداش

افتادم که چطور با حرص پشت سرش غر  لدای ادیبهم زل زده بود ، از سرو وضعش حدس زدم روشنک باشه ، 

 .کرد  ییکاشته بود خودنما شکه رو دندون ینیرو لباش نقش بستو نگ يبخند پهن ترزدم که ل ي، لبخند زدیم

 روشنک هستم ، خوشبختم: گفت  دهینازك و کش يدراز کرد و با صدا دستشو

 !من الهه م ، خوشبختم: فشردمو آروم گفتم دستشو

باشم  حانهیر شیپ دادمیم حیرجسمت آشپزخونه رفتم ، ت الدیبا مادر م ی، بعد از سالم و احوال پرس میشد داخل

 !تا روشـــنک خـانم

 !ســالاام عروس خانم  -

 یقربونت برم ، همش نگران بودم که نباش يکه اومد یمرس! یال يوااا:  حانهیر

 زمیمن دورت بگردم عز  -

 !ذره شده هیدلم واست ... خدانکنه:  حانهیر

 ... دمیکرد ، لبخند زدمو گونشو بوس زونیبچه ها خودشو بهم آو مثل

 ندمو؟یآ ییزن دا يدید:  حانهیر

 ...مبارکه... اهوم: گفتم یمعمول یلیرفتار کنم ، خ يکردم عاد یسع

 تنش کرده؟ یچ يدید... اعصاب خوردکنه یلیخ:  حانهیر
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از  الدیم یعنیبود ،  تنش يسه ربع قهوه ا نیبلوز آست هیرنگ با  یساپورت ب! اوردم ادیرو تو ذهنم به  لباسش

 گفتیم شهیهم حانهیچرا ر داد؟یم ریگ حانهیر دنیبه لباس پوش نقدریپس چرا ا اد؟یخوشش م ندیاُپِن ما يدخترا

 مهمه؟ یلیخ الدیم يبرا ایحجاب و ح

 تو فکر خواهرشوهر؟ یچته رفت:  حانهیر

منم شدم  يدیهنوز بله نگفته داداشمو قاپ... ایح یب: گفتم که خندش گرفت  یبا اخم ساختگ حرفمو

 خواهرشوهرت؟

 . یتوهم خواهر شوهرم... میقاپ و ماپ ندار... شوهر خودمه:  حانهیر

 ... مینیبش هیبق شیپ میبر ایب  -

 پرروه؟ گنینم ست؟یزشت ن:  حانهیر

 . دسیآفتاب مهتاب ند يدخترا يبرا یاون مراسم سنت... میبر اینه بابا ب  -

 جنبه؟یسرو گوشم م یلیمن خ یعنی... دختربد: گفت دویازته دل خند حانهیر

 !جنبهیگفته؟ من سروگوشم م ینه ک  -

 . میبعد بر زمیبر ییچا ایب.  دمیپام محکم شد م يجا یجوابتو وقت: باال انداخت  ییابرو حانهیر

 ...خب یلیخ  -

باز شد که  يمتر مین حانهیر دنیآرمان با د شی، ن هیبق شیپ میباهم رفت... شاد بود خوشحال بودم حانهیر نکهیاز

 . دنیهم به حرکاتشون خند هیخنده بق ریرفت و هردوشون زدن ز یشینما يبهش چشم غره  الدیم

رو فرستادن تو  حانهینشست ، بزرگترا آرمانو ر الدیتعارف کردو کنار روشنکو م ییچا حانهیآرمان نشستم ر کنار

 .مطمئن شدم رفتن تو اتاق از جام بلند شدم  یکه حرفاشونو بزنن ، وقت حانهیاتاق ر

 !بذار حرفاشونو بزنن نیبش ریبگ! بسه دختر یطونیش: باخنده گفت  اجونیلع

 !شر نباش دختر نقدریخودم ا شیپ نجایا نیبش ایالهه ب: عمو

 ، خـُـب؟ امیزود م! اجونیلع! عمو: من

 رمبرو دخت! گهیجوونه د: الدیمادرم

،  ستیتا منو عمه نکنه دست بردار ن شناسمیکه من م ی، آرمان حانهیبلند شدمو آروم رفتم طرف اتاق ر ازجام

تخت نشسته بودو  يزدن شدم ، آرمان رو دیمشغول د یواشکیباز بود ، مهیخندم گرفت چقدر منحرفم ، دراتاق ن

 يانداخته بود، دستا نییچند سانت کنارش نشسته بودو سرشو پا يبا فاصله  حانهی، ر حانهیزل زده بود به ر
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خواستم بپرم داخل ... بازشد شمی، ن دیلباش بردو نرم بوس کیآرمان بود ، دستاشو نزد يتو دستا حانهیر

 یفیخف غیج.  کردیبودو هنوز درد م دهیکه ضرب د ی، همون دست دیازپشت دستمو کش یکیبترسونمشون که 

 !درد هم ازترسهم از... دمیکش

 شده؟ یچـــ: دیو پرس رونیب دیزود از اتاق پر آرمان

 !دختره رنگ به رو نداره ؟يکرد کاریچ الدیم: گفت يبغلم کرد و با لحن طلبکارانه ا حانهیر

 . دمیترس یمن الک... ستین یچیه: من

 دستت درد گرفته؟: حانهیر

 . دیخوبم بابا شلوغش نکن: من

 د؟یکنیم کاریچ نجایاصال شما ا: آرمان

 ...که... اومده بودم صداتون کنم... من بود ریتقص... خوامیمعذرت م: الدیم

 آره؟ ؟يسروگوش آب بد ياومده بود یال! نـوچ: مشکوك بهم نگاه کرد  آرمان

 .من؟ عمـــرا ! نـــه: من

 . میما حرفامونو زد میبر دیایب... فضول خانم:  دیبوس مویشونیبا خنده پ آرمان

 آره؟ گه؟یط حرف بود دفق: من

 ؟يزدیم دید یداشت! الـــهه: آرمان

کارش باعث شد هرسه  نی، ا گشتیانگار دنبال آثار جرم م... و آرمان نگاه کرد حانهیمثل منگوال به ر الدیم

 ...وستیاخم کردو زودتر ازما به جمع بزرگا پ الدیم یول... میبخند

*** 

 ...کنم یمعذرت الهه جـــون ، من فقط خواستم شوخ! اوووه: روشنک

 .روشنک  رونیبروو ب: حانهیر

 یعصب... کنمینم هینه من گر... کردم آروم باشم ینشستمو سع نیزم يرفت ، رو رونیاز اتاق ب لکسیر روشنک

 .نبود  يکارش عمد... اومد شیپ... اشکال نداره... شمیهم نم

 .، شرمنده بود  دیلرزیپراز اشکش بهم نگاه کرد ، چونش از بغض م يچشماکنارم نشستو با  حانهیر

 ..کشتمت  زهیاشکت بر... بغض نکن ينطوریا زدلمیعز الیخیب:  دمیزدمو لپشو کش يلبخند

 ...شرمندتم به خدا:  حانهیر
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 ... ستیشد ، مهم ن دهیمن د يکم مو يفقط کله ! هه... نشده که يزیچ  -

 ...دیبا حرص موهاتو کش دمید... کرد نکارویاز عمد ا دمید:  حانهیر

 

 امیسرمو م ذارمیم نوی، من ا شهیخراب م شتیآرا یهم نکن هیپاشو برو گر... قربونت برم الیخیب  -

 .اشاره کردم و از جام بلند شدم  سیانگشت سبابه به کاله گ با

 . ایزود ب... خوامیبازم معذرت م... باشه:  حانهیر

، کنترلمو  ختنیریوقفه م یاشکام ب... شده بودم وونهیبه کمد ، د دمیخارج شد ، با حرص مشتمو کوباتاقم  از

،  نیزم يرو ختمیبود ر ریتحر زیم يرو یکَندمو پاره کردم ، هرچ واریاز درو د اروینقاش يازدست دادم ، همه 

 .اومد داخل  نی، در به شدت باز شدو شرو نیبرداشتمو خواستم بکوبمش به زم تارویگ

 زدلم؟یعز یکنیم کاریچ ؟یشده ال یچ: تو دستم نگاه کرد تاریتعجب به منو گ با

 خواستمیمحبت نم...  خواستمی، نم دیگذاشت ، سرمو بغل گرفتو سرو صورتمو بوس نیرو زم تارویطرفم ، گ اومد

 ...ستیآرامشم ن یول... جز آرامش خواستمینم یچیه...  خواستمیترحم نم... 

 من تو اتاقم؟ يدیازکجا فهم: تر که شدم با بغض گفتم  آروم

! شدینم یعصب یمن که الک یِشده بود؟ آج یچ! خانم کوچولو يکه به پا کرده بود ییاز سروصدا:  نیشرو

 شد؟یم

 که متوجه نشد؟ یکس  -

، بعد از جشن  یینجایجشن داداشت ا ي، زشته تو زمیعز هیبق شیپ میبر ایب... من دم اتاقت بودم! نه:  نیشرو

 !؟یکنیم فیتعر ویهمه چ

 .از اول بذارمش  دیبا! نیکنم ، موهامو بب شیاز اول آرا دیبا: گفتم  یناراحت با

 !ستمیوارد ن ادیز یدونیم... اوم... شیآرا یول کنمیموهاتو کمکت م... خودم نوکرتم:  نیشرو

 برم صورتمو بشورم؟ یکن یسالنو خال شهی، فقط م کنمیم شیخودم آرا خوادینم  -

 ...آره ، فقط شالو سرت کن:  نیشرو

 چند سانت؟ نیواسه هم  -

 !يبهم بده کار فیتعر هی کنمیهم باشه فراموش نم ادتی! آره:  نیشرو
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تا از  دونستمیو م... ترحم نکنه یازم خواست شال سرم کنم که کس نیواسه ا دونستمیرو سرم انداختم ، م شالو

هم اومد که  لدای، زود صورتمو شستمو دوباره اومدم تو اتاق ،  شهینم الیخیباخبر نشه ب دادمیدادو ب ي هیقض

 .کنه  شمیآرا

... بودم یعصب... جشن عقد برادرم خوشحال نبودم ي، تو میبود هیبق شیسالن پ يساعت بعدش تو مین بایتقر

... دنیخندیم... هم سنو سال خودم که همه شاد بودن يپراز دخترو پسرا... بودم ، سالن شلوغ بود یحرص

چرا  دونستمیپوزخند زد ، نم... مبود نگاه کرد کینزد الدیبه م یلیچشم گردوندم به روشنک که خ... دنیرقصیم

... شده بود رهیبهم خ یحس هیبا  الدیبهش فروخته بودم؟ م يتَر زمیمگه چه ه کرد؟یباهام بد رفتار م نقدریا

 !دونستمینم شویه معنک یهمون حس

بهش کردو ازجاش بلند شد ، چشم  یاخم الدی، م دیبوس الدویم يگونه  دیرو به هم د رمونیکه نگاه خ روشنک

 مویشونی، آرمان بلند شدو پ ستادیوا حانهیآرمانو ر يدنبالش راه افتادم ، جلو دیدستمو کش لدایازش گرفتم ، 

 .دیبوس

 !ییایخواهر دن نیممنونم ، تو بهتر ی، به خاطر همه چ یعاشقتم آج: گوشم زمزمه کرد دم

همو  اقتیل... نیخوشبخت بش دوارمی، ام یبوده ، از توهم ممنونم داداش فمیکردم وظ يهرکار: دمیبوس گونشو

 !دیدار

 ...، واقعا شاد بودم که داداشم خوشحاله  میدیکه گذاشته بودن باهم رقص يبا آهنگ شاد... وسط میرفت باهم

 ؟یکنیم يشوهردزد! ا دختره: باخنده اومدو ازهم جدامون کرد انهحیر

 . یخوشحالم که تو زن داداشم یلیخ... ، شوهرت مال خودت زمیعـــز: دمشیتمام عشقم بوس با

 ؟یاوک... میهم باش یمثل قبل آج... فقط زن داداشت باشما خوامینم:  حانهیر

 . زمیعز یاوووک  -

 !تنهاس شش؟یپ يرینم... کنهیداره نگات م اریرام! خواهر شوهر:  حانهیر

 گه؟ید اهیدنبال نخود س میفرستیم ي، دار زمیباشه عز  -

 اصال نرو بهتر حانینه به مرگ ر:  حانهیر

 صدام کن یداشت يکار... رمینه فدات شم م  -
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، کت اسپرت  بود باز کرده ي، گچ پاشو چند روز یردشدمو رفتم سمت رام دنیرقصیکه م يافراد نیاز ب آروم

 یسه ربع تا زانو با ساپورت و شال مشک نیآست يخاکستر رهنیبود ، من پ دهیپوش یو شلوار مشک يخاکستر

 ...کنارش نشستم  م،یست کرده بود! بودم دهیپوش

 جونم یسالم رام  -

 سالم دخترعمو:  اریرام

 . خواستیرو نم اریرام نیبود ، دلم ا نیبعد از تصادف باهام تلخو سرسنگ هنوزم

 ار؟یچته رامــ  -

 !يچه خوشکل شد ؟یخوب... زدلمیعز یچیه:  اریرام

 خوشکل؟! هه  -

 میتازه ست هم کرد! آره: اریرام

 میبرقص میپاشو بر  -

 بامن؟ االن؟ ؟یبرقص: کرد زیر چشماشو

 جشن داداشم برقصم؟ يتو دونمی یکیخوشکلو  يهست با پسرعمو یمشکل  -

 !ینامحرم برقص نهمهیا يدوس ندارم جلو یول... نه: اریرام

 ...دمیتازه با آرمان هم رقص... یرام الیخــیب  -

 .نرقص  گهیالهه د کنمیخودم ، خواهش م دمید! دونمیم:  اریرام

 !يدیرقصیازهمونا که واسم تو اهواز م یبرقص دیتو با یباشه ول! اه  -

 کدوما؟: باال انداخت  ییابرو اریرام

 . وسط  ایکدوم ، پاشو ب یفهمیکنمو آهنگو بذارم خودت م یصبرکن برم وسطو برات خال  -

 

... داکردمیفلش خودمو گذاشتم داخل ، آهنگ مورد نظرمو پ دمیکش رونیسمت پخش ، فلش آرمانو ب رفتم

همون که ،  دیکردو رقص بیترک گهیکه اهواز برام گذاشته بودو باهاش تکنو و چند تا رقص د یهمون آهنگ

من  ی، ول دهیآدمو به باد م يآبرو ایسبک باز نیا گفتیم... که بزنتش کردیدنبالش م اجونیلع دیرقصیهروقت م

 .بودم  ایمسخره باز نیعاشق ا
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زد تو سر خودش  يبا حالت خنده دار و بامزه ا اریرام... شد یشروع آهنگ همه باخنده پخش شدنو وسط خال با

 ...بعد رفت وسط

 

 رمیمیدلت دوره م یلیاز من خ یوقت

 رمیگیدلشوره م يبدجور نمتیروز نب هی

 رمیبرو نه نه نه نه نم نگو

 رمیبارم شده قلبتو من بگ هی بذار

 رهیگیکه هستم زبونم م باتو

 رهیم یکه آ خـــه واسه چ فهممینم

 هیکارا چ نیا گهیآخه د دونمینم

 رهیمیم یم یدلم واست م یوقت

 ویعاشقم کرد يواااااا

يکردیکاش ولم نم يواااااا يا 

 يآآآخ چقدر بد یرفتینم

 يزدیپشت پا نم کاش

 ستیپشت خط ن تیخط پشت

 ستیاصال کشته مردت ن آخه

 ستیدفعش که بد ن هی زیعشقو تجو بکن

 ستیعشق من ن نیعوض شده نـه ا چقدر

 شهیچشمام بسته نم چــرا

 شهیخسته نم دنتید از

 شه يسر نیداده بودم آخر قول

 شهیباورکن نـه نم یول

 بااشه گمیم ریبم بگو

 هستم عاشق یلیخ آخه
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 که واست فداشه خوادیم قلبم

 باشه گمیم ریبگو بم بدو

 قفس به چشمم ادیم ایتو دن بدون

 با من تو بذار نفس بکشم بمون

 بدم بمون بذار خوب بشم یلیخ

 برو باشه عشقم رو چشمم ریبم یگیم بازم

 مانکن یساس/يکرد عاشقم

 

. که ازشدت خنده و خجالت سرخ شده بود سمتم اومد  یدست زدن ، خودشم در حال اریرام يبا خنده برا همه

مامان چنان چشم ابرو واسم اومد فکرکنم مهمونا برن درستو ... يذاریوروجک آبرو که نم: و گفت دیگونمو بوس

 . کنهینگاش کن هنوز داره با اخم نگام م. کنه  ییرایازم پذ یحساب

 ممنونم دمیخند یباحال بود ، کل یلیخ ولیا  -

 کردی، چون مامان خونمو حالل م دمیرقصینم یذاشتیم ياگه بندر یول... فقط واسه خندوندنت بلند شدم:  اریرام

 .زدن  ادیازپشت سرم دو نفر همزمان اسممو فر... ازته دل... دی، خند دمیپر نییذوق دست زدمو باال پا با

، سالم کردم ،  کردنی، هردوشون با خنده نگام م دمیرو د نیاسیفرزادو  طونیکه دو جفت چشم ش برگشتم

 زدمیداد م بایاون همهمه بشنون تقر يصدامو تو نکهیواسه ا... ، بازم بهم نگاه کردن بدون حرف دمیجواب شن

... 

 د؟یکنینگام م ينطوریچرا ا ه؟یچ  -

 !یچیه: زدن ادیباز فر شیبا ن هردوشون

 ن؟یدیتا حاال خوشکل ند  -

 !نه:  هردوشون

 ن؟یشد یروان  -

 !نه: ابرو باال انداختن  هردو

 ن؟یدوسم دار  -

 !آآآره: گفتن  یبا خنده و هماهنگ هردوشون
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 .کوچولو  یدلم برات تنگ شده بود آج: جلوتر اومد و گفت  نیاسی،  میدیچهار نفر خند هر

 دلت تنگ شد؟ يومدیدو روز ن! ایپالس بود نجایمرخص شدم هرروز ا یخوبه ازوقت: من

 . رمیگینم یکیهم برات ذرت مکز گهید... احساس سنگدل اصال دوستت ندارم یب: نیاسی

 شموین اشیباز وونهی، خندم گرفت ، د دنمید ومدیم یکیذرت مکز هیهرروز با  نیاسیچند روز قبل افتادم که  ادی

 .باز کرد 

 . یواسمون آهنگ بزن يایچون قراره ب یکن هیگر دیبخند که االن با... آره بخند: فرزاد

 !عمـــرا! آهنگ بزنم؟ من ؟یچـــ: من

 !همه هم االن منتظرن... من به همه گفتم: چشماش شرشد  فرزاد

 !توروخــدا نه: من

 !یخوددان گهید... رهیآبروت م یاگه قبول نکن! گهیقسم نده د: نیاسی

 يرو ادیز يشدم ، فرزاد از خنده  یعصب شتریخنده ، ب ریکه سه تاشون زدن ز دمیکوب نیحرص پاهامو به زم با

 .ولو شد  نیزم

 چشونه؟ نایا ؟یشده ال یچ: اومدو باتعجب بهمون نگاه کرد  نیشرو

 

 ذارنیسربه سرم م نایا... نیشرو  -

 !يدسرخ ش تیاز عصبان! آرووم! قربونت برم آروم باش:  نیشرو

 !خوبم ن؟یچته شرو  -

 یمحل نده ، ه نایبه ا ادیدخترخوب ، ز نیبب: گوشه  هیبه پسرا کردو منو دنبال خودش کشوند  یاخم نیشرو

 !تکراربشه شیدو ساعت پ خوادیدلم نم! کننیم تیعصب

 !قـــول! شهیتکرار نم... نگران نباش داداش خوشکلم  -

 ؟يخوردیحرص م يکردن که اونطور کاریحاال چ:  نیشرو

 ...آهنگ بزنم خوامیفرزاد بدون مشورت باهام رفته به همه گفته م نیا  -

 یفکرکردم خودت خواست! آره اومد گفت:  نیشرو

 !رهیآبــروم م يبخونم؟ وااا یاصال چ! ستمینـه ، آماده ن  -

 ، خوبه؟ میکنیم شیکاریبذار بعد از شام ! خب االن وقته شامه یلیخ:  نیشرو
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 !آره  -

 الدیاگه نزنم ازنظر همه کم اوردم ، مادرم دونستمی، م نمیروشنکو نب يآهنگو بزنم که پوزخندا خواستیم دلم

صرف شام رفت ،  ي، بعدش سمت بزرگترا برا دیچند بار قربون صدقم رفتو گونمو با محبت بوس... کنارم اومد

، روشنک  نشستیروبه روم م الدیم شهیهمبود که  يریچه تقد دونمینشستم ، نم اریواسه شام کنار فرزادو رام

هم کنارش نشسته بود و اخماش توهم بود ، چشم ازشون گرفتمو به بشقاب پراز غذام نگاه کردم ، عاشق جوجه 

رفته بودن  ایناراحت بودم که نگارو رو گهی، ازطرف د کردمیم ياشتهام کور بود ، داشتم با غذام باز یبودم ول

 . میوردیدر م يمسخره باز مویدیرقصیکه باهم م ییواسه وقتا. بود  دهون تنگ شمسافرت دلم براش

 . یدهنتو بازکن فسقل: جوجه به چنگال گرفتو گفت کهیت هی یرام

اشتها نداره ، بده من بخورم که اندازه  ینیبیمگه نم یرامــ: کرد تو دهنش ، بادهن پر گفت دویچنگالو قاپ فرزاد

 .تا گوساله گشنمه  5

 ...تا گوساله  5اون  چارهیب: با خنده بهش گفت  اریمرا

فقط اشتهات  یشیمتوجه م ینیشروع شد؟ اندامتو بب اتیجفت من پرخور یاه فرزاد باز نشست: حرص گفتم  با

 . ستیمثل گوساله ن

 مثل گوسالس؟ میاندام ورزش کار یگفت یعنیهـا؟ ... يبریچقدر اشتهامو باال م یدونیآخه نم:  فرزاد

 .اشتها ندارم ... يمنو بخور يغذا یتونی، م کنمینم یجسارت نینه من همچ: بلند شدم ازجام

 !حرفاتو دمیشن! چـــراکه نه؟برو آماده شو واسه آهنگ زدن:  فرزاد

برداشتم اونقدر همه مشغول  تارمویآب خوردن بود ، داخل اتاقم شدم گ هیآهنگ واسم به راحت نیا! زدم لبخند

آهنگو  تمیکردم ر ینشستمو سع هیچارپا ي، رو اطیمتوجه م نشد ، رفتم تو ح چکسیو رقص بودن که ه يشاد

شد ، هماهنگ و آروم با  ستهشک اطیسکوت ح... تاریگ يمایس يرو دمیدستامو کش... ذهنم مرتب کنم يتو

 ...شروع آهنگ خوندم

 

 نگرونم ی، نگفت يریم يدار دمیشن

 حرفه ، به دنبال بهونم یگفت دمیشن

 ، مثل شهره فرنگه ایدن یگفت دمیشن

 قشنگه ی، نگو زندگ فهمهیکه م یکس به
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 :ادامه دادم  دمویکش قیکردم حواسمو جمع کنم، نفس عم یشد، سع ریسراز اشکام

 

 حرفاتو دمیشن دمتیند من

 با درداتو شکنمیم ینگفت

 اتویرو ستیمن ن کمتراز

 

راحت داره  الیام که االن با خ یمن تو فکر کس ستیحق ن! ستیحق ن نیا ایهنمه؟ خداتو ذ الدیم ادیچرا  چرا؟

 بهش فکرکنم ، کمکم کن فراموشش کنم خوامینم گهیخـــدا د گذرونه،یبا عشقش خوش م

 

 تونمینم يدی، تا د يریم يدار دمیشن

 سخته ، کنارتو بمونم یگفت دمیشن

 يکه بود يزی، از اون چ يدیدست کش دمیشن

 ي، که تو عاشق نبود گمیم یول دمیند

 يریجوکار و رضاش یعل/ حرفاتو دمیشن

 

 الدویم يروشنک که گونه ... هق زدم... روشنک حلقه شده اومد تو ذهنم يکه دستش دور شونه  الدیم ریتصو

 ...هق زدمو چشماش نقش بست تو خاطرم... کنهیم الدیکه م یاخم... بوسهیم

 زم؟یعز یکنیم هیالهه؟ چرا گر  -

 یب! حرف یب.  کردیمهربون و نگرانش نگام م يبود، باچشما اریبه صاحب صدا نگاه کردم رام دمویپر ازجام

 دی، با ستیسهم من ن الدیشونش گذاشتم ، خودمو گم کردم ، من از اول اشتباه کردم ، م يسرمو رو حیتوض

 !فراموش بشه دیبا... دی، با... با سرنوشت بجنگم دینبا... شروع کنم دینبا امیکنار ب

 . یآروووم باش ال! داغونم نکن... نکن هیگر ينطوریا زدلمیعز:  اریرام

 ؟یرام  -

 جون دلم؟:  اریرام
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 !رهیگیم... شیداره آت... دلم: گفتم يخفه ا يبا صدا دمویم کوب نهیفاصله گرفتم ، بامشت به س ازش

 ...دیمردونش گرفت و بوس يدستا يتو مشتمو

 ؟يهوا بخور کمی رونیب میبر يخوایم! ریخانمم آروم بگ... دلت يمن به فدا:  اریرام

 شه؟یم  -

 داخل لباساتو عوض کن میآره بر:  اریرام

 ممنون  -

 

فقط مهم بود برم قدم بزنم تا از ... شمیم عیبرام مهم نبود اگه آهنگ نزنم ضا گهید... به دست داخل شدم تاریگ

 .من نشه  يمتوجه  یخونه اونقدر شلوغ و پر سروصدا بود که کس،  رونیب امیحالو هوا ب نیا

 يمزاحم رو نداشتم ، پرتش کردم رو سیاتاقم ، حوصله کاله گ ي، رفتم تو کردیم میبیبلند آهنگ عص يصدا

 یو شال مشک یاسی، هدسرِ  یاسی، مانتو  یمشک یلباسامم دراوردمو کنارش انداختم ، شلوار ل ي هیبق...  نیزم

پخش شده بود ، زود  ششیکه حاال آرا اختماند شمینگاه به صورت پرآرا هیبرداشتم ،  مویکفش عروسک.  دمیپوش

اومدم ،  رونی، از اتاق ب الیخیب!بکنم تونستمینم شمیکردم ، چشمام قرمز بود کار زیکن تم رپاكیصورتمو با ش

 !متوجه م شدن ينبود که چند نفر اریانگار شانس باهام 

 !موقع شب؟ اونم تو جشن عقد داداشت نیکجا؟ ا: طرفمو با تعجب گفت اومد آرمان

 ...خوامیم یبا رام  -

 ؟یک يبا اجازه :  آرمان

 .مراقبشم! کنمیخواهش م! آرمان اجازه بده ببرمش: اریرام

داشتم  ازین یول.  شهیناراحت م دونستمیتنه زدو از کنارمون رد شد ، م اریکردو بدون حرف به رام یاخم آرمان

 . ارمیبرگردم از دلش درم یدور باشم ، وقت تیازجمع

، دلم آرومو قرار نداشت  میرفتیهم قدمو کنار هم راه م میزد رونیبا عمو حرف زدو از خونه ب يچند کلمه ا یرام

 نداختیبهم نم ینگاه مین یبود که حت يالدیتاب م یدلم ب گهیاز طرف د دمیکشیخجالت م اریرام ی، از مهربون

... 

 ، باهام حرف بزن زدلمیخب عز:  اریرام

 ...میباشه؟ فقط قدم بزن الیخیب یرام  -
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با  گرفتیهروقت دلت م ادتهی،  میبدونم چته، مثل همون وقتا که کوچولو بود خوادینـــوچ، دلم م:  اریرام

 ... یسنگ صبورت باشم ال خوامیم... یباهام حرف بزن خوامیجز من؟ االنم م يزدیحرف نم چکسیه

 کنهیدفعه موضوع فرق م نینـــه ا  -

 . یبش یخال خوامی، فقط م دونمیم وینداره ، من همه چ یفرق: گفت  یباال انداختو معمول يشونه ا اریرام

 ؟یـــدونیم  -

 زمیبگو عز! اوهوم:  اریرام

 .کنارم نشست  یکم يسبز نشستم ، اونم با فاصله  يفضا کینزد مکتین يرو

 شتریب خوادیدلم م دمید... کنم هیبهش تک تونمیکه م هیشد که حس کردم اون یچ دونمینم: شروع کردم  آروم

 ستمین یآدم یدونیدلبسته شدم ، خودتم م دمیچشام باز شدو د هویباهاش حرف بزنم ،  خواستی، دلم م نمشیبب

 کردمی، فکرم شدیباورم نم خودمم،  شهیم شتریب دمیدیم گذشتیهرروز که م یکه احساستمو بروز بدم ، ول

 ...یدونیخودت م شمیو بق یاز حسم مطمئن شدم تو ازعشقت گفت یوقت یـه ، ول*ـوسـ*همش هـ

 شده؟ یخب االن چ ؟یباهاش رابطه داشت: آروم گفت دویکش ينفس کالفه ا اریرام

که  یه ، کسرو دوست دار گهید یکی، اون  خورهیطرفه به درد نم هیعشق ... یرام یدونینه رابطه کجا بود؟ م  -

 !بکنم تونسمیفکرشم نم

 حدسم درست بوده؟ ه؟یاالن بگو اون ک... خب:  اریرام

 !الدیم. درست بود : رفتم زمزمه کردم  لیتحل يباصدا

 ؟یبکن يخوایکارمیچ:  اریرام

 فراموشش کنم دیبا  -

 شه؟یعشق فراموش م ؟یگفتیکه م هیعشق نیا ؟یتونیم:  اریرام

 طرفه باشم هیعشقه  هی ریدرگ خوادیدلم نم! مجبورم  -

 ستیروشن ن فتیبا خودت تکل ای یستیعاشق ن ای:  اریرام

 بهش فکرنکنم گهیفقط کمکم کن د  -

 ...ی، ول کنمیباشه کمکت م:  اریرام

 ؟یچ یول  -

 ؟یروز بهم فکرکن هیباشم که ممکنه  دواریام تونمیم:  اریرام
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 دونمینم: آروم زمزمه کردم! دونمیفکرکنم؟ نم اریبه رام تونستمیم

 ...!زدو آروم ازکنارم بلند شد  ینیلبخندغمگ

 

 )  الدیم(دهـم  فصـل

 قبال هم گفتم نویا.  يآل من فرق دار دهیچون تو با ا! تورو انتخاب کنم تونمیمــن نم! دختر کوچولو نیبب  -

 گه؟یآلت الهه جـونه د دهیاونوقت ا! آهان:  روشنک

اتاقم ، دفتر  کیکوچ يبلند شد رفت سمت کتابخونه  يردم که با پوزخند مسخره اتعجب بهش نگاه ک با

 :خوند يزیآم ریتحق يصفحه ازش باز کرد باصدا هیبرداشتو  ادداشتموی

 

 !ام الـــهه

 .. ینـــاگــهـان چـه

 ..را بـــه نگـاهـــم  نگـاهــت

 .. يکرد تعـــارف

 ..نـــاگـــهان من  و

 ...!شـدم  عـاشـــقت

 

 .نگاش کردم  یالهه م معطوف کرده بود ، عصب يرو دشویحرص و تاک تمام

بخونم ... هنوزم هست! دمیکه اومدم د یهمون روز اول نویمچتو گرفتم؟ ا یهوم؟ ناراحت: گفت دویحرص خند با

 بازم؟

 . يزد لمیامن دست به وس ياجازه  یب يتـــو غلط کرد: زدم ادیفر بایو تقر دمیازدستش کش دفترو

 

 کچل؟ هی! دوست دخترته؟ هــه حانهیخواهرشوهر ر نکهیا ؟یستیپاك ن دمیبهت برخورد که فهم یآخ:  روشنک

 

 

 

 ...اومد  نیهوا دستم باال رفتو با تمام قدرت رو صورتش پائ یب
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 !با خَشم... من کردویرفت عقب ، با بهت بهم نگاه م یچند قدم دویکش یفیخف غیج

 ؟يکرد یغلط... چه... تو... تو:  روشنک

 !روشنک رونیبرو ب  -

 ؟ينشون بد... زورتو... يخوایم... پست... يندار... منو... اقتیتو ل... یعوض: گفت  کهیت کهیت روشنک

انگشتام رو  يدستشو از رو گونش کنار زدم ، جا.  دمیکش یکالفه پوف. رفتیمخم رژه م يهق زدنش رو يصدا

 یب! يمرد یلیواقعانکه خ الدیدختر؟ م هیمن؟ من دست بلند کردم رو ... ، ازخودم متنفرشدمصورتش مونده بود 

 !رتیغ

... یعوض... ؟یفهمیم... دوست داشتم... فقط تورو... یول... ينبود یاول... واسم... درسته که... من:  روشنک

 .دوستت دارم

رفتو  رونیازاتاق ب. صدامو خفه کردم  یول ؟يدو با چند نفر بو یداد بزنم فقط منو دوست داشت خواستیم دلم

 . دیدرو کوب

حق نداشت ... دست بزنه میشخص لیاون حق نداشت به وسا... رو تخت ولو شدم دمویکش يکالفه ا نفس

 چرا؟ ؟يباهام سرد شد نقدریدختر چرا ا... آآآه الهه... درمورد الهه بد بگه

 یچیکردم به ه یکه من دارم؟ چشمامو بستمو سع هیچه زندگ نیدلم بذارم؟ خدا ا يروشنکو کجا حاال

 ...موفق شده بودم بایتقر... فکرنکنم

رفتمو دنبال  رونیزود از اتاق ب! دیرفته بود با آرمان خر! که خونه نبود حانهی، ر دمیازجا پر حانهیر غیج يصدا با

شدم  رهیروبه روم خ يت به صحنه داخل شدمو با به... بود حانهیممتد ازاتاق روشنکو ر غیج يصدا... صدا گشتم

 ...یروان يدختره  ؟يکرد کاریچ! وونهی، روشنک د

بود که  دهیبر قیرگ دستشو هم عم. خورده بود  2 ازپامیچند تا د. تخت بلند کردم  يکم جونشو از رو تن

 .گرفتم  شویزیشال جلو خونر هیمحکم با 

 .منتظرم نیتو ماش نیپائ... ایب اریزود مانتو و شال ب حانیر: گفتم آروم

 يایروشنکو رو صندل! شده یپسرش مسبب چ نهی، خداروشکر مامان خونه نبود که بب دمیدو نییپله هارو پا زود

 ...با ترس سوارشد ، پشت فرمون نشستمو با سرعت حرکت کردم  حانهیپشت خوابوندم ، ر

 رگم بدهخدا م م؟یبد یجواب مامانو چ يبشه؟ واااا شیزینکنه چ الدیم:  حانهیر

 ...کشهینم ویکس ازپامیچهار پنج تا د... ستین دیشد شیزینترس خونر! ریدختر آروم بگ  -
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 کرد؟ ينجوریچرا ا... خدا يوا:  دیحال نال یب حانهیر

 ...من زدمش: موهام چنگ انداختم يتو کالفه

 چــرا؟ ؟یچ:  حانهیر

 ...حالش خوبه؟ نبضشو چک کن... حانیر الیخیب  -

 .گاز بده  شتری، ب کنهیداره ناله م:  حانهیر

 ؟يلباسارو تنش کرد... میدیرس  -

 !آره آره:  حانهیر

از  یکی يمنتقل شد تو... دستام جا گرفت يدم ارژانس پارك کردم ، دوباره تن سرد روشنک رو مارستانیب يتو

 ... اورژانس ياتاقا

که خواسته خودشو واست لوس کنه؟  يکرد کارشیچ: بعدش با لبخند اومد سمتمو گفت قهیچند دق پرستار

 !نداره یمشکل... بهوش اومد مرخصه.  کننیشد ، دارن معدشو شستو شو م هیدستش بخ... حالش خوبه

 رم؟یقرار بگ یتو دو راه دیچرا با ایخدا... بچه بود... بود وونهیدختر د نی، واقعا ا نییکردمو سرمو انداختم پا تشکر

 ...وجه تشابه هم باهام نداره هی یکه حت یکس اد؟یدختر از من خوشش م نیچرا ا

 !اره؟یدرم هیچ ایبچه باز نیا نمیبب ادیبهوش ب... من برم باال سر روشنک ییدا:  حانهیر

که حاال حاال ها  يبچه ا هی... لوسه يبچه  هیروشنک  دیساله هم فهم 18 يزدم ، دختر بچه  یتلخ لبخند

 ...ستیبزرگ بشو ن

*** 

زجرش  نقدریکه ا کنمیحاللت نم: گرفته گفت يفارغ شدو با صدا هیکرده بود از گر وونمیمامان د يها هیگر

 !يدیم

من دوسش ندارم ! کرد؟ به درك دیتا آخر عمر تحملش کنم؟ تهد دیبا يبچه باز هیبه خاطر ! مـــادرمــن  -

 ازدواج کنم؟ هـــوم؟ دهیرو نچش ایدن هیکه هنوز عقلش رشد نکرده و تلخ یبا کس دیچرا با

 .بال رو سر خودش اورده  نیاون به خاطر تو ا... پسر خجالت بکش:  مامان

 ...دیروشنک خند يایپرستار هم به بچه باز! شاهد حانهیر نیا ایب ؟ییچه بال  -

 کم داره؟ یچ ؟يخوایچرا روشنکو نم:  مامان
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... به روح بابا قسم... نکنم يواسه روشنک پدر ید باشم ولبه خدا حاظرم مجر... مامان ستمیباهاش کامل ن  -

 !داره ایح... از خواهر زادت عاقل تره یسال تفاوت سن 5با  حانهیر

 کنهیاون فرق م:  مامان

 طیمادر فقط باال سرش بوده؟ شرا س؟ین حانهیدختره؟ ر يتنها نوه  س؟ین حانهیر دونس؟ی یکی ؟یچه فرق  -

 .هه ! سخت تر بوده ، تنها فرقش خارج رفتنشه حانهیر

 ...من مرگ مادرت باهاش خوب رفتارکن! مرگ یول... باشه باشه قبول:  مامان

 . یکنیمثل بابا رفتار م يمامان قسم نده ، دار  -

 خودم برش گردونم دمیقول م شهیعاقل نم يدیاگه د... تحملش سخته يدیاگه د! ماه کیفقط  نیبب:  مامان

 يبکنم؟ کاش راه فرار تونستمیجز قبول کردن م يکار... دمیکوب گمیبا مشت چند بار به کف دست د هکالف

 !کاش... بود

منم کار منا رو ...رمیخونه م نیاز ا... یاگه نتونستم تحملش کنمو شما باز اصرارکن یخب مامان ، ول یلیخ  -

 !به روح منا قسم! کنمیتکرار م

دستامو دورش  دمویکش یبغلم کرد و هق زد ، آه هوی دیمصممو د يچهره  یتناباور نگام کرد ، وق مامان

 يروشنک هم دو روز... طبق معمول با آرمان بود حانهیکردم آرومش کنم ، ر یسع دموی، موهاشو بوس دمیچیپ

 ... خوردیاتاق م يناهارو شامشو تو ومدوینم رونیاز اتاق ب شدیم

 .باشم که دوسش ندارم  یفقط مجبورم نکن با کس! زمنیعز رمی، باشه؟ نم رمینم! نکن هیگر... مادرمن  -

 !تنها تورو دارم... ایاز کل دن... فقط نرو! باشه:  مامان

 دمیقول م. پشتتم  شهیمن هم! رمینم... زمیچشم عز  -

. دلش گرفته س یلیخ دونستمی، منم ناچار بودم برم به روشنک سر بزنم ،م رونیکه آروم شد از اتاق رفت ب کمی

 .، با فاصله کنارش نشستم کردیتختش نشسته بودو نگام م يرو. در زدمو داخل شدم 

 

 حالت خوبه؟: زمزمه کردم آروم

 مگه برات مهمه؟: گفت  تلخ

 ... يزیو برام عز یباشه دخترخالم یهرچ  -

 ؟یفهمیم! دخترخالت باشم خوامینم... دخترخاله... دخترخاله:  روشنک
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 ...تکون دادم  دنیفهم يشدمو سرمو به نشونه  رهیچشماش خ به

اگه  گهیخاله م ؟یدوسم داشته باش يدیاونوقت قول م شه؟یحل م یهمه چ يخوایبشم که م یمن اون:  روشنک

 !يمراعات کنم دوسم دار

 ...دختر وعده داده  نیبازم مامان اومده به ا... دمیکش یپوف

 مامانم؟ این کن ، طرفت منم االن روش نیهم: رفته گفتم  لیتحل يصدا با

 تو... معلومه:  رشنک

 يا گهیحساب د چیجز دختر خاله ه یدونیروشنک خودتم م نیبب... کنهیمن با مامان فرق م يخب پس حرفا  -

حساب  یکردم که تو تونست يمن کار دونمینم... يهم فقط دختر خالم بود یروت باز کنم ، از بچگ تونمینم

باهم  یچند وقت خوامیمن م... نایا الیخیدوختن مادرامونه ، حاال ب دنویبه خاطر بر ای یرو من باز کن يا گهید

، البته  دمیانجام م يکه بخوا ییکه بتونم باهات خوبم و کارا ییمنم تا جا.  خوامیکه من م یاون یتو بش! میباش

،  میشیمثل دوتا آدم بالغ جدا م،  يبدون قهر ، بدون لوس باز! تموم بشه... میاگه نساخت یول. اگه درست باشه 

 باشه؟

 م؟یکنینامزد م  -

 . ستین ياز نامزد يخبر! فکرکن قراره دوست پسرت باشم! نه: کالفه گفتم  دمویبه پشت گردنم کش یدست

 خب؟.  اریدرن ي، حاج آقا باز یباش یدوست پسر خوب دیبا یول. باشه قبول :  روشنک

 خوام؟یکه من م یباش يزیقراربود چ  -

 ؟يانجام بد خوامیکه م ییو کارا یقرار بود باهام خوب باش:  روشنک

 .شام  میاالنم بر! ينه هرکار  -

 ؟یقرار بود حاج آقا نباش: ذوق از جاش بلند شدو اومد بازومو گرفت ، نگاش کردم که گفت با

 !م؟یکن يرو ادهیز خوادیدلم نم! خب یول... نذاشتم يقرار نیمن همچ  -

 شام میرچشـم ب:  روشنک

از  دونمینم... ، عذاب وجدان داشتم دیزدو شامو کش يلبخند دنمونی، مامان با د نییپا میباهم رفت دویکش بازومو

 ...!نبود  يبه مرد بده خبر تونهیزن م هی گفتنیکه م یاز آرامش. نداشتم  یاصال حس خوب ی، ول یچ

*** 

 !تکرار کن گهیبار د هی حانهیر ؟یچـــ  -
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 گفتم؟ یمگه چ ؟یزنیچته؟ چرا داد م:  حانهیر

 !گمیتکرار کن م  -

 !ارهیالهه و رام هیفردا شب ، نامزد:  حانهیر

 ...شهیباورم نم! نــه! نه  -

 ه؟یچـرا؟ مگه چ  -

 یچ: سرمو بغل کرد  یبا تعجب و نگران حانهیشد و ر ریمردا ممنوع کرده بودن سراز يکه برا یسمج ياشکا

 باهام حرف بزن؟! جونم؟ بگو ییدا هیچ الد؟یشده م

 کرد؟ چرا آخه؟ نکاروی، چرا ا ادیز یلیخ! من دوسش دارم... حـانیر  -

 ؟یتو الهه رو دوست داشت! تو  -

 .دارم ... هنوزم  -

 ...بدون اون  رمیمیم! حانیر: زدمو ادامه دادم  هق

 ؟يچرا ساکت موند دمیازت پرس نهمهیا ؟یپس چرا زودتر بهم نگفت ؟یپس چرا با روشنک! خدا يوا:  حانهیر

 .منو نخواد ... دمیترس  -

.  دهیو خبرش پوک یهست با روشنک يروز 20! رهید یلیخ... گهید رهید: بهم دوخت  نشویغمگ يچشما حانهیر

 .نشدم  رتیگ یچه احمق بودم که پ يوا... دمیفهمیکاش زودتر م! اونا هم عاشق همن

 !الهه رو از دست دادم! خــدا. دوسش ندارم .  خوامیمن روشنکو نم  -

 .قربونت بره  حانهیر! زمیعز ــسیه! آروم باش:  حانهیر

 !بشم؟ خـــدا الشیخیب دیتموم شد؟ با یعنیچطور آروم باشم؟   -

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ:  دیپرس یداخل اتاق شد و با تعجب نگامون کرد ، با نگران مهیسراس روشنک

 .نگران نباش  ستین يزیچ: حانهیر

 .ستیمال من ن گهید! الهه م ازدست رفت! يدیبه آرزوت رس... بذار بدونه: من

 شده؟ یچ! حانهیر:  دیچشماش ترس يا هیثان يبرا روشنک

 !دوسش داره الدیم دونستمیمن نم... الهه س ، من هینامزد:  حانهیر

 هیعشق توهم ! که دوستت نداشت يدید! الدیش کم شد ، م هیبهتر ، سا... به درك: گفت  یعصب روشنک

 . رهیم شیکه خوب پ ی، همه چ میروزه باهم 20ما ! طرفه بود
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 !چوقتیه.  کنمیانتخابت نم چوقتیمن ه.  رونیگمشو ب! خــفه شو ، خفه شو: حقارت کردم احساس

 د؟یشنیصدامونو نم ایمامان نبود  دونمینم. داشت آرومم کنه  یدستاشو دور شونم حلقه کردو سع حانهیر

بهش بگم  يزیاز احساسم چ نکهیبود ، بدونِ ا ییجا یاننتظار ب یرفت ، داغون بودم ول رونیاز اتاق ب روشنک

 خوامش؟یفرصت ندارم که بگم م ست؟یواسه برگشت ن یوقت ره؟ید ایخـــدا! رهید... نهیبه پام بش خواستیدلم م

 بگم دوسم داشته باشه؟

 !من خوبم رونیبرو ب: گفتم  حانهیر به دمویتخت درازکش يرو یچارگ یب با

 باشم؟ شتیپ يخواینم ؟یمطمئن: حانهیر

 دنبالت؟ ادیب ستیمگه آرمان قرار ن! نه فقط تنهام بذار: من

 ...میریفردا م! ادین گمیخب م: حانهیر

 

 ...سـالم دااا: به صدا درومد و بالفاصله آرمان داخل شد  در

 !یشده پسر؟ چه داغون یچ: خوردو با تعجب نگام کرد  حرفشو

 !بد حالم کمی! ستین يزیچ: کردم لبخند بزنم  یسع

 حان؟یشده ر يزیچ! برو عمتو خر کن:  آرمان

 م؟ی، بر ضهیمر! نه بابا: حانهیر

 ؟یچرا مغازه رو بست ؟يندار یاصال مگه تو کار و زندگ! ادیهم باهامون ب الدیم دیبا: آرمان

 .خوش بگذره! ستیخستم حالمم روبه راه ن امی، من نم رمیفقط بعد از ظهرا م: من

 .کنمیکنسل م يای، همه هستن ن میدربند حال کن میبر میخوایپاشو پاشو ، م! بخور زیچ: آرمان

 مگه قرار بود منم باشم؟: من

 ؟يکه صبح بهت دادم نخوند یامیمگه پ: آرمان

 !چک نکردم مویگوش! نه: من

 !، زود باش همه معطلناالن پاشو آماده شو ... ستیمهم ن: آرمان

 !موننیروشنک و مامان تنها م: من

 .زود باش میما دم در منتظر! ارشونیباشه ب ؟ياریبهونه م يدار: آرمان
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 یگرفتم ، موهامو ژل زدمو دادم باال ، شلوار مشک يا قهیدق 3دوش  هیحوصله  یرفتن ، ب رونیاز اتاق ب هردو

به دست رفتم  چیالهه واسم اورده بود زدم ، سو يدم ، از عطرمردونه تن کر يچارخونه ا رهنیو پ يپارچه ا

 .بردم  رونیب نگیاز پارک نوی، ماش کردم يا يسرسر یبودن ، خداحافظ ونیتلوز ي، مامان و روشنک پا نییپا

 نیشرو يبعد نیو سارا پشت ، ماش ایو رو لدایجلو،  حانهیاول الهه و ر نیدم در پارك بودن ، ماش نیتا ماش سه

 .و فرزاد و سامان هم پشت  اریرام... جلو نیو شاه ثمیم... آخر نیو آرمان پشت ، ماش اسریجلو  نیاسیو 

 .ياریب نیماش خوادی، نم مینفر جا دار هی! با ما ایتو ب: شد سمتم اومد  ادهیپ آرمان

 شه؟یمطمئن؟ الزم نم: من

 !میبر.  مینیهم! نه بابا: آرمان

آرمان و  ی، بحث درمورد عروس دمیجواب شن... سالم کردم. شدم  نشونیشدمو سوار ماش ادهیحرف پ بدون

من الهه  یعنی... کردمیفکرم زیچ هیمن فقط به  یول... ماه عسلشون... بود ، درمورد تموم شدن کاراشون حانهیر

 رو از دست دادم؟

 

 ) الهه( ازدهمی فصل

بودن ، پارك کردمو هر  دهیکوپه خر يوندایداغونم برام ه 206 يو عمو به جا اریبودم ، رام دمیجد نیماش عاشق

بود بخوره  کینزد... دیپاشو ند ریتو فکربود چال ز. نبود  شهیمثل هم. گرفته بود  حانهی، ر میشد ادهینفرمون پ 5

 .آرمان دورش حلقه شد  يکه دستا نیزم

منه احمق سر ! هه... زدیچشماش برق م.  دیخندینگاه کردم خوشحال بود ازته دل م اریبه رام دمویکش یآه

 تونمیثابت کنم منم م نکهیواسه ا... فقط واسه فراموش کردن عشقم... گرفتم يباقلبم احساساتشو به باز يلجباز

تو .  گهید یکیدوستت نداشت پس رفت سراغ  الدیم! خاك تو سرت الهه. دوست داشته باشم  ویکس الدیمثل م

 !عقل یکه عاشقته؟ ب یسراغ کس یرفت یکن فراموشش نکهیچرا قبل از ا

 عقله ؟ یب یک زدلم؟یچته عز:  اریرام

من دارم ... دمیبود و نگاه عاشقش ، خجالت کش اریچند قدم رفتم عقب ، رام دمویکش یفیخف غیج ناخوداگاه

که  ياریقلبم قبولش نکرده بهش وعده دادم؟ اونم رام یمعلوم هست؟ چرا وقت چیه کنم؟یم کاریباهاش چ

مال  خوامیمنو مال خودش کنه ، نه من م... بشکنم تا خودش فاصله هارو نابود کنه نمونویبله مرز ب هیمنتظره با 

 .غلط کردم... کمکم کن ایخدا... کنم هیبه اون تک خوامیباشم ، م الدیم زدلیعز خوامیباشم ، م الدیم
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 !د؟یریخونه بگ يونو تودل و قلوه هات ما؟یستادیمنتظر شما وا! گهید ایب یال: نیشرو

 ؟ینیخلوتمونو بب يچشم ندار: اریرام

 .حساسم میمن رو آج.  ستیاز خلوت ن يخبر دیمحرم نش یتا وقت! رینه خ: نیشرو

 .ناموسمه! همه راهو؟ نامزدمه ها؟ پسرعموشم هستم نیا رهیم یک! اوووه: اریرام

موهاشو چنگ زد  دویلبشو گز! دینخند الدیمن مورمورم شد ، م یول دنیخند اریبه لحن مصمم و محکم رام همه

 ...دلخوره ومدهی، هــه حتما روشنک ن

جمع خودشون  یدوباره قاط رفتنویکنار همسراشون راه م ومدنیم یپسرا هراز گاه داشتمیدخترا قدم برم کنار

خونشون افتاده که  يتو یاتفاق دیشا مدونینم... اعصاب بود یناراحتو ب حانهیر... کالفه بود جویگ الدی، م شدنیم

 ...نبود میکنجکاو يارضاواسه  یتیاالن موقع یفضول بودم ول... داغونشون کرده نقدریا

 نجایرو هم دهیجوجه ها و کوب. کنم  شیآت دیاریمنقلو ب! یدوستان گرام: بلند گفت  ستادویاز حرکت ا فرزاد

 .میسازیم

 !باشه؟ يمناسب تر يفکرکنم کباب پز واژه : نیشرو

 !بچه زود بودا؟ گمیکه م اتهیسوسول باز نیواسه هم! اَه اَه: فرزاد

 ...کن شیذغاالرو آت نیا ریبگ ایب الیخیبابا ب:  نیاسی

کردم ، ژل آتش زا روشون  شونیمنقل خال يرفتم تو دمویدرست کردن بودم ، بدو ذغاالرو قاپ شیآت عاشق

 کردنیبا تعجب نگام م هیکه از عالقم خبر داشتن قهقهه زدن ، بق لدایو  نیزدم ، آرمان و شرو تیکبر ختمویر

 .سرعت عملم باال بود 

که به  یچوب يلحظه بلندم کردو رفت طرف نرده ها هیتو .  دیبلند شدمو به فرزاد تنه زدم ، خند لکسیر یلیخ

! ها ی، ولم نکن ترسمیم وونهید! فــرزاد:  زدمیاسمشو صدا م دمویکشیم غی، با ذوق و ترس ج دنیرسیم يریسراز

 فرزاااد؟

 ؟يدرست کرد شیکه تو آت میما ده تا پسر چقندر! یبش هیتنب دیجونم؟ با: فرزاد

توروخدا . فرزاد  يواا.  کنمیانجام بدم قبلش فکرنم ویدوست دارم کار یوقت یدونیتوکه م يفر! دیجینـه هو: من

 .ولم کن
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بد به وجودم رخنه  يحسا يهمه  دنشیبود که با د اریفرزاد جداکرد ، رام يامنو از دست يقدرتمند يدستا

 یعنی... خوبه گفتم ناموسمه:  زدیلب غرم ریحرکت کرد ، ز هیکردن ، دستشو دور شونم حلقه کردو سمت بق

 !شه کتینزد یکس خوادیدلم نم دن؟یمنظورمو نفهم

 ...حقته نفهم! فکر یحقته ب... يکه خورد يلرز خربزه ا يپا ینیبش دیبا... تنم مورمور شد ، بله الهه خانم باز

، آروم از  رمیازش چشم بگ تونستمینم... دونمینم د؟یشن ارویرام ي، حرفا کردینگامون م یبیحس عج هیبا  الدیم

 .جا گرفتم  حانهیو ر لداینشسته بودن ، کنار  راندازیز يدخترا که رو شیجدا شدمو رفتم پ یرام

 اد؟یم یخاله ک زدلِیعز: نازکردمو گفتم لداروی شکم

 ...کوه میبریم... بام مشیاریبا خودمون م... ادیدخترم م گهیچهارماه د: لدای

 

 مامانش قربونش بره یاله: من

 !اه اه ؟یهست يچه خاله ا گهیتو د. ذوقت نکنن  یخاك تو سر ب يا: لدای

 !عشق منه دایش... خالش نیبهتر شمیخودمم م... رمیخودم قربونش م: حانهیر

حرف مشترك  "ي"،  نیاول شرو "ش"! با عشق انتخاب کردن لدایو  نیکه شرو یاسم! دایش... زدم يلبخند

. بودن ، خوش به حالشون  وونهیواقعا د... واقعا عاشق هم بودن.  لدایاسم  يتموم کننده  "دا"اسماشون ، 

عاشقم  شدیکه ادعام م یمن... من ین عشقشونو داشتن ولبودن ، همشو نجایکه ا يتا دختر 4خوش به حال هر 

 ...دیهدف چرخ یچشمام ب. دادم  گهید یکیاالن قول عالقه به 

 هیبا  اریتفاوت چرخوند ، رام یزدنم گرفتم سرشو ب دی، مچشو موقع د کردیبودو نگام م ستادهیروبه روم ا الدیم

فردا شبو به  ينامزد دیترسیم دیشا. هم هست  الدیم نکهیاز شدیم شی، فکرکنم حسود کردینگام م یترس خاص

رفتم خونه باهاش ! دیتمومش کنم با دیآزارش بدم ، با نیاز ا شتریب خوامینم! که فکرشم داشتم... هم بزنم

 ...کنمیصحبت م

 !؟يگرفته ا زدلم؟یشده عز یچ: گفتم حانهیبه ر آروم

 .نه خوبم ... سین يزیچ: حانهیر

 !يتو فکر یلیخ ؟یبگو آج! من مطمئنم. شده  یچ هی: من

برش گردونه  خوادیفکرکنم م. مامان مجبورش کرده باهاش باشه ! خوادیروشنکو نم الدیم... راستش: حانهیر

 .نگرانشم... عاشق شده الدیم. خاله  شیپ
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 یتو واسه کس ...یبهم بزن اریبا رام ي، حق ندار ریبگ لیالهه خانم تحو. هـــه . شده؟ عاشق شده  عاشق

 .مرد  گهید الدیم! شکشی، تب پ کنهیبهت فکرنم یکه حت يریمیم

*** 

که رو سرم بود  یسیمعصوم شده بود ، از کاله گ حیمل شیآرا نیچهره م با ا... به خودم انداختم نهیآ يتو ینگاه

کرد  شتریب تمویسرم کرد معصوم لدایکه  يبود ، چادر یعیطب یلیدرشتش خ يخب فرها یول ومدیخوشم نم ادیز

 که دوسش ندارم عقد کنم؟ یکس باقراره  نکهیخوشحال باشمو ذوق کنم؟ به خاطر ا دیاالن با یعنی، 

سکته  جانیاز ه اریرام چارهیب... يخوشگل شد: گفتن  دنمویبوس یبا مهربون اریرام يدخترخاله  دیو آناه لدای

 ...نزنه خوبه

 اری، رام میرفت رونیمنتظرمون بود هرسه ب شگاهیاومده بود دنبالم ، دم آرا اری، رام دمیشنینم صداهاشونو

بود ،  نایا نی، من جلو و دخترا پشت نشستن ، مقصد اول محضر و بعد باغ شرو میکرد که سوار ش مونییراهنما

 یمونیشده بودمو باز پش ریخود درگ... کردمیمن از غصه داشتم دق م یآرومو قرارنداشت ، ول یازخوشحال اریرام

 به هم بخوره؟ یکه من باعث نشم همه چ يطور هی شهیم ایخدا... اومده بود سراغم

 خانم خانما؟ یش ادهیپ يخواینم: لدای

 گهید نییپا ایبدو ب شهیخانم عاشق پ: دیآناه

، سر رو  دنیکش ينفس آسوده ا دنمونیبا د نیشدم ، آرمان و عمو و شرو ادهیپ نیزدمو از ماش یکم جون لبخند

 ارویمن رام... بزنم غلط کردم ادیفر خواستیدلم م شدنیم ریسراز اریاخت یآرمان گذاشتم ، اشکام ب يشونه 

 جرئتش کجاس؟ یول... شدم  مونی، پش خوامینم

 ه؟یاشکا واسه چ نیا م؟یشده زندگ یچته نفسم؟ چ: آرمان

 یآروم باشه ، آرمان به ازدواجم راض کردیم یسع. بغضشو کنترل کنه  کردیم یبودو سع یخودشم اشک يچشما

کاش به عقدم ... يدادینم تیآه آرمان کاش رضا. من مجبورش کردم قبول کنه  یول. برم  خواستینبود ، نم

 . يشدینم یراض

 !آرووم باش زمیبسه عز. دلمو خون نکن ... یهمه چ ریز زنمیم يزیبر گهیقطره د هیبه خدا اگه : آرمان

 مویشونیآرمان ، آروم ازش فاصله گرفتم که عمو دستمو گرفتو پ ياشکا دنیکردم آروم باشم فقط واسه ند یسع

کنارهم نشسته بودن که با ورودمون  الجونیو خواهرشون ل اجونی، لع الدیمادر م... داخل می، باهم رفت دیبوس

 . مینشست گاهیجا يدست زدن ، تو دنویهمه کل کش
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دلم واسش ... ومدیازش بدم نم گهیهم عاشق بود ، د چارهیروشنک؟ روشنک ب نینهمچ...! نبود ـالدیم

رنگ به رو  الدیمادرم. بود  ستادهیکنار مادربزرگش ا حانهیکنار هم بودن ، ر نیاسیو  نیآرمان و شرو! سوختیم

 .نداشت 

کارا الزمه؟ گفته بودن آره  نیعقد ساده ا هیآخه واسه . دییسایقند م لدایباال سرم پارچه گرفته بودنو  دیآناه نگارو

 ...بود يمسخره ا لیدل! يچون دختر

 یچیه... کردمیم يبا دستام باز... نداشت یتیکه برام اهم ییزایعقد و چ طیشروع کرد به خوندن شرا عاقد

 ..تموم شه ی، فقط دوست داشتم همه چ دمیشنینم

 آآآرمـــان؟! شد؟ پاشو مامان یمامان چ! یمـــامان: حواس همه رو به خودش جلب کرد  حانهیر غیج يصدا

بشم  ستیقرار ن گهیبه هم خورد؟ من د یهمه چ یعنی... تو شوك بودم... یدورشون جمع شدن من ول همه

زجه  حانهی، ر دیکشینفس نم... نشستم ، اون زن مهربون و خوش خنده الدی، باال سر مادر م ار؟یمحرم و زن رام

لب  ریداد ، زن عمو و خواهرش زیم یماساژ قلب دیاشت نگهش داره و آرومش کنه ، آناهد ی، آرمان سع زدیم

 .فرو کرده بود  نیشرو ي نهیس يسرشو تو زدیاز ترس هق م لدای،  فرستادنیصلوات م

و بعد  ریآژ يصدا... کردنیثبت م زویرو نداشتم ، فقط چشمام همه چ يکار چیقدرت ه... اما فلج شده بودم من

 ...  الدیمنتقل شدن مادر م

 یب يچشما. بلندم کرد  یکس. بودم  رهیخ ینامعلوم ينشسته بودمو به نقطه  نیزم يهم چنان همونجا رو یول

من تنها ... يدلهره ا چیکردم بدون ه هیقرار گرفت ، گر نشیس يسرم رو. شد  یآرمان بارون دنیفروغم با د

 !کرد فای، آرمان بازم نقش پدرمو ا ستمین

*** 

تا  کنمیم يکار وفتهیمامان ب يبرا یبه خدا قسم اتفاق:  دیرو به روشنک غر یعصب زدیکه قدم م یدرحال الدیم

 !نره ادتیآخر عمر منو 

بهش بزنه ، آرمان مچشو محکم گرفتو  يا دهیبرگشت تا کش الدیم. کرد  هیگر. زجه زد . هق زد  روشنک

 ... وفتهیاتفاق ب نیا خواستیدعاکن ، اونکه نم نیدعوا بش ينکن ، جا وونشید! گهیبس کن د: گفت میمال

 ضشیسکته که واسه قلب مر نیمامان من داره با سوم. باعث شد  نیا ؟یگیم یچ یفهمیآرمـــان؟ م: الدیم

 چکسویمن جز اون ه.  یاتاق لعنت نیا يسه ساعته که بردنش تو... کنهیبا مرگ دست و پنجه نرم م هیمساو

 !چکـــسیه... ندارم
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 دنیطاقت د... یستیبگم من کنارتم تنها ن. دوست داشتم بتونم آرومش کنم . کنارش باشم  خواستیم دلم

 .کرد  روونیکه روشنکو پس زد ، منو و یعشق! باشه ششیپ دیاالن عشقش با! نــه یول. اشکاشو نداشتم 

چرا با  یول... من خواستم مراسم خراب شه ایخدا... کردیکه بودم م يزیداغون بود و منو داغون تر از چ الدیم

 شد سبب آرامش من؟ چــرا خودم نه؟ چـــرا؟ الدیچـــرا مادر م ؟ياتفاق مراسممو خراب کرد نیا

 مگه نگفتم بمون خونه؟ ؟ياومد یتو باک: : گفت  یبلند و عصب يبا صدا آرمان

 .توروخدا بذار بمونم .  رمیمیآرمان دارم م: حانهیر

 !ستیتو حالت خوب ن ؟يچرا به حرفم گوش نداد: مانآر

به مامان گفت ،  ویروشنک احمق همه چ: گفت هیسمتش رفتو با گر الدیبده م یجواب حانهیر نکهیاز ا قبل

  ...گفت رحمیاون ب یالتماسش کردم که خفه شه ول

  

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

 

بگو ... میمراقبش نبود! ماس ریهمش تقص... شهیخوب م دونمیمن م شهیخوب م: زجه زد  شیگر ونیم حانهیر

 د؟یبهش گفت یچ

 

 .نفس کم اورد  ادیز ي هیاز گر حانهیزمزمه کرد که ر ییزایگوشش چ ریبردشو ز يگوشه ا الدیم

 ...سالن ي گهیرفت طرف د دویکوب یمشت واریبه د یعصب الدیم

کردم آرومش کنم ، آرمان کنارمون نشستو دستشو دور  ینشست طرفش رفتمو سع نیزم يرو حالیب حانهیر

آروم گرفت و  حانهی، هق هق ر ذاشتیجا م مونیشونیسر و پ يهردومون حلقه کرد ، بوسه هاشو رو يشونه 

 حانهیر ایخدا... باشه وابخ هی نایکاش ا... نبودن یمن تموم شدن ياشکا یول...  کردیزمزمه م ییزایلب چ ریز

 ...ریخـــدا آرامششو ازش نگ... چشهیامشو متازه داره رنگ آر

 همراه خانم سروش؟:  پرستار

 !من: همزمان گفتن  حانهی، روشنک ، ر الدیم

 د؟یبچه هاشون:  دیپرس ینیبا حالت غمگ پرستار
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 شیخوب پ یهمه چ دونمیمن م... حالش خوبه الدی، مادر م وفتادهین یاتفاق دونمیم ای، خدا ختیاز حالتش ر دلم

 . ریآرامششونو نگ! خــدا. رفته 

 !من پسرشم: با تن لرزون زمزمه کرد  الدیم

، اونجا  رشیپذ دیلطفا بر... گمیم تیبهتون تسل! متاسفم: داشت گفت یمغموم یعبوس ول يکه چهره  پرستار

 ؟!دیکن کاریچ گنیبهتون م

 !خـــدا ـــای: الدیم

 الدویم زدیآرمان هم هق م نباریافتاد ، ا نیزم يدو زانو رو ...داغون شدنشو دمید... الدویشکستنه م دمید من

شدمو بدن  رهیازحال رفت با ترس بهش خ حانهی، ر کردنیم هیهم گر يبغل گرفت ، تو آغوش مردونه  يتو

، پرستار بعد از  میکرد شیبستر تارنشون نداد ، با کمک روشنک و پرس یعکس العمل چیتکون دادم ، ه فشوینح

 .و وصل کردن سرُم از اتاق خارج شد  حانهیر تیچک کردن وضع

هق زد ... شونم گذاشتو فشارم داد ينداشت ، بغلش کردم ، سرشو رو هینسبت به بق يحال بهتر چارهیب روشنک

 !خودخواه... یِمنِ عوض... خودمو... بخشمینم... من گفتم... من باعثم:  گفتینامفهوم م ختیاشک ر

 !وخدا آرومتور... آروم باش! شیهـ: من

 ...من باعثم! کشهیمنو م... الدیم:  روشنک

 ...آرمان باعث شد از روشنک جداشم يگرفته  يشدن به هق هق ، صدا لیصدام تبد یب ياشکا

 .اومده دنبالتون ، برو روشنکم با خودت ببر  اری، رام یال: آرمان

 ...حانهیر شیپ مونمی، م رمیجا نم چیمن ه: من

من  دیروشنک بر الدویتو و م... میریبگ لیتحو میایب دیسردخونه ، فردا با کننیدارن منتقل م الدویمادر م: آرمان

 ...خونه میایدارم ، حالش خوب شد م نیمن ماش.  دیتنها بمون شهینم روقتهید گهیاالنم د! حانهیر شیپ مونمیم

 !مونمی، منم م ستیحالت خوب ن ؟یمطمئن: ش نگاه کردم  دهیصورت رنگ پر به

،  ي، تو االن از همه داغون تر زدلمینه عز: کردیگوشم زمزمه م ریآروم ز دینرم بوس مویشونیاومدو پ طرفم

... کنه تشیاذ الدی، روشنکو ببر خونمون ، نذار م میامروزت خراب شد ، برو قربونت برم ، برو استراحت کن زندگ

 !مراقبش باش

بود ، جرئت  ستادهیا الدیسرخ کنار م يبا چشما اریدست روشنکو گرفتمو از اتاق خارج شدم ، رام یمخالفت بدون

 .نگاه کردن بهش رو نداشتم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

به  میدیرس! آخ که دلم براش کباب بود. هم حرکت کرد شونه هاش افتاده بود  الدینگام کردو راه افتاد ، م اریرام

 ...نمیماش

 !تو دخترا رو ببر... ها برمتن خوامی، من م اریرام: الدیم

 .تنها باش  یخونتون بعد هرچقدر خواست رسونمتی، م میریباهم م شهینم: اریرام

شونم  ي، روشنک سرشو رو میکمک راننده نشست ، پشت نشست یصندل يهدف رو ینداد ب یجواب الدیم

 اریبود ، رام 11ساعت انداختم به  ینگاه... واقعا تنها شده بود الدیم... باورش سخت بود.  ختیگذاشتو اشک ر

 .غصه بخوره  ییاتو تنه خواستیدلم نم... تنها باشه خواستیپارك کرد ، دلم نم الدیدم خونه م

 !تنها نمون تو خونه! ایبا ما ب الدیم: رفته گفتم  لیتحل يصدا با

 .ممنون! تنها باشم خوادیدلم م: زد  يپوزخند الدیم

! ایلطفا ب: راهشو سد کردم  يجلو. شدم  ادهیپ اریاخت یشد ، منم ب ادهیپ نیگفتو از ماش یلب ریز خداحافظ

تنها نمون ... اونجا ایمادرت مثل مامان خودم بود ، ب... میما هممون عذا دار... یعذاب بکش ییتنها خوامینم

 !کنمیخواهش م

! تنها باشم دمیم حیرجت یول... ممنون: شد و آروم گفت  رهیخ میاشک يچشما ي، تو دیلرزیازشدت بغض م صدام

 .دیشما بر

 رینفوذ شده بود ، اشکام سراز رقابلیمثل سنگ غ... شده بود خی! من چقدر راحت بودمو اون چه سخت شــما؟

،  کردینگام م يجوری اریسوار شدم ، رام نوی، رفتم طرف ماش کنمیالتماس نم گهید نییسرمو انداختم پا. شد 

 اد؟یداره م یعنی؟ !کالس نذاشت یمگه کل! هم اومد سوارشد ، تعجب کردم الدیآدم گناهکار ، م هیمثل 

 !تا خونه سکوت بودو سکوت... راه افتاد اریرام.  دینپرس یسوال چکسیه

 .سمتمون هجوم اوردن  نیاسیو  لدای نویخونه شرو يوارد شدنمون تو با

 د؟یدادیجواب نم اتونویچرا گوش د؟یشد یختیر نیشد؟ چرا ا یچ: هامون انداختو گفت  افهیبه ق ینگاه لدای

 ؟!دیشد؟ جواب بد یچ: بود که صداش بلند شد نیشرو نباریا... چهار نفرمون جوابمون سکوت بودو بغض هر

 !مامان رفت: نشست  نیزم يحال رو یب الدیم

نگامون  یاشک يبا دهن بازو چشما لدای... هیدوباره گر دویبغضم ترک... میبود الدیهممون منتظر حرف م انگار

 ... گذاشت الدیم يشونه  يسرشو رو نیاسیچسبوند ،  نشیسرشو به س نیشرو.  کردیم
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، کاش عمو و زن عمو نرفته  مونیی، تا صبح شده بود الال غی، ج ادی، اشک ، هق هق ، سکسکه ، فر بغض

 !یینبود ، دوباره تنها 9ساعت  يکاش پروازشون برا... بودن

 يتو شهیخالصه م الدیم یاالن زندگ... آرمان يخالصه شد تو میرفتن زندگ یوقت... ممامان و بابا افتاد ادی

 "!ـــچکـسیه. ندارم  چکسویمن جز مادرم ه"افتادم  ادشیفر ادیعشقش؟ 

*** 

. الغر تر شده  یلیهم خ الدیمدت کم کرده ، م نیتو ا ییلویچند ک حانهی، ر گذرهیاز اون فاجعه م یماه دو

،  ستین یول... کنه ، هست یآرمان مجبورش کرده تو خونمون زندگ. و کم حرف هم شده  ریو گوشه گ یعصب

خودشو مقصر  الدی، م ادرشم شیداغون شده ، همش تو خودشه ، روشنک ده روز بعد از فوت خالش برگشت پ

 ؟...نو بدهکه جواب م یکو کس یهم کنجکاو بودم ول یلیشده بود خ نطوریچرا ا دونمینم... دونستیاتفاق م نیا

! الدهیفقط تو ذهنم م. ندارم  یعذاب وجدان گهید... هم برگشته اهواز اریتر شده ، رام يقو الدیبه م حسم

گوشه نشسته  هیمدت همش  نیا يفکرنکنم چون تو یول... نه ایمدت بهش سر زده  نیعشقش تو ا دونمینم

 . رفتیم رونیکارداشت نه از خونه ب ینه به کس زدیبود نه حرف م

 ...اتاقش رفتمو آروم در زدم  سمت

 

 بله؟: الدیم

 شام دیایب الدیآقا م: من

 ...حرف رفت داخل اتاق  یشدو ب رهیسرخش تو چشمام خ يدرو باز کرد ، با چشما الدیم

 .ممنون اشتها ندارم : سکوت گذشت تا به حرف اومد  يتو هیثان چند

 .دی، صبحونه هم نخورد دیایب دیبا.  شهینم: گفتم  سرتقانه

 !بره نییاز گلوم پا یکوفتم بشه هرچ:  الدیم

 ...خدانکنه : لب گفتم  ریز

هق زدن  ينداشتم ، صدا دنیاز تعجب قفل کردم ، قدرت عقب کش... شدم ریبازوهاش اس نیدفعه تو ب هی

، آروم تر شد خودمو  دمیکمرش گذاشتم ، آروم پشتشو مال يبرَم گردوند ، دستامو رو يمردونش به حالت عاد

 ...ازش جدا کردم
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 )  :الدیم(دوازدهــم  فصل

انجام بدم  خواستیدوماه دلم م نیا يکه تو يمن الهه رو بغل کردم؟ کار! من... که کردم تو شک بودم يکار از

ت که االن پراز سوال و شرم بودن خجال طونشیش يمن چطور تونستم؟ از نگاه کردن به چشما... تا آروم بشم

 ...که دوسم نداره بغل کردم يمن دختر.  دمیکشیم

 !میمنتظر. ناهار  دیایب: انداختو آروم گفت  نییپا سرشو

 .کرد شتریسکوتش عذاب وجدانمو ب... دادیفحش م.  زدیداد م. تو گوشم  زدیکاش م. رفت  رونیاز اتاق ب زود

،  زیآروم تر شدم ، صورتمو شستمو رفتم سر م کمیو  دمیکش قیچند تا نفس عم.  شدیعطرش هنوز حس م يبو

نبود فقط با  یی، اشتها دمیبشقابم کش يغذا تو کمیلبخند کم رنگ زد ، کنارش نشستمو  هی دنمیآرمان با د

 ...کردم يغذام باز

 !؟يباز که افسرده شد الد؟یچته م: آرمان

 .خوبم . داداش  یچیه: من

 ؟ییشده دا يزیچ:  حانهیر

 ؟یآرمان صبح کارم داشت یراست! نه: من

 .میزنیغذاتو بخور بعد حرف م. آره ! اهوم: آرمان

 .ییبرم جا دیبعد از ناهار با. االن بگو ! نه: من

 !حانسیدرمورد منو ر: آرمان

 !بگو داداش: زدم و آروم گفتم  یکم جون لبخند

 ماه عسل؟  مینداره بر یبدونم اشکال خواستمیم... میریجشن بگ میخوایما که نم:  آرمان

 ...دیبکن دیهرکار دوست دار ؟يریگیاجازشو ازمن م... زن خودته: لبم نقش بست  يرو يپوزخند

 هیببرمش آتل خوامیمن م یول خوامینم گهیلباس عروس بمونه تو دلش ، م دنیحسرت پوش خوادیدلم نم: آرمان

 . میحداقل عکس داشته باش

 ...گرفته بود يبودو با چنگال غذاشو به باز نییداختم ، سرش پاکه از خجالت سرخ شده بود ان حانهیبه ر ینگاه

 ...من که موافقم.  دیخوشبخت بش: من

 جان ییممنونم دا: بامزه گفت  آرمان
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با عشق  دویتو بازوش ، آرمان سرشو بوس دیکردو با مشت کوب یاخم حانهیر. رو دراورد  حانهیر دنیخند يادا و

 ...نگاش کرد

 ؟...دختر  نیکردم با ا کاریمن چ ایخدا... اصال حواسش نبود. به الهه انداختم  ینگاه

 ؟یالـــ: آرمان

 : ...!الهه

 ؟یالـــهه؟ هست: آرمان

 بله؟: الهه

 ؟یستیدختر؟ روبه راه ن ییکجا: آرمان

 ؟یداشت يجانم کار! خوبم: الهه

 ؟یرو واسه فردا جـور کن هیقرار آتل یتونی، م میلباس عروس و کت شلوار بخر میبر میخوایامروز م: آرمان

 ...باشه حتما: تکون داد  يسر الهه

 !زدلمیعز یمرسـ: آرمان

 د؟یریماه عسل م:  دیهوا پرس یب الهه

 گفتم؟ یچ يدینشن: کردو دلخور گفت  یاخم آرمان

 ؟!، دوباره بگو زنمیم جیگ کمی کنهیسرم درد م! ببخش: الهه

 !زوده یلیخ یول... رازیش میبر رهیبگ طیواسه پس فردا بل خوادیم: حانهیر

 !گهینکن د تیاذ حانی، ر ستیزود ن رینه خ: آرمان

 ...رو به زور حانهیر يآرمان حق ندار: کردو گفت  یاخم الهه

 ...بگه خواستیم یحرفشو خورد ، کنجکاو شدم بدونم چ دنمیاورد باال با د سرشو

 ...دارمت یآج ولیا: گفت  دویخند حانهیابرو رفت که رآرمان اخم کردو واسش چشمو  به

 ... اتاق يکردن هم نداشتم ، تشکر کردمو رفتم تو یفضول يحوصله  یول وردمیحرفاشون سر در ن از

 :نوشتم اریاخت یتخت برداشتمو بازش کردم ، ب يرو از رو نوشتمیکه توش شعر م يا دفترچه

 

 ...روزهـــا  ـــنیا

 ! شومیم تیدلتنگ شانه ها شتریب
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 ...!دار است  خنده

 ...! چگاهیکه ه يزیچ يبرا یدلتنگ

 ؟!آن مـــن نبــوده  از

 )زهـــرا مطور ( 

 

 ایخدا... دوباره براش دلتنگ شدم ی، ول دمیطمع وجودشو چش قهیدق کی يبرا کباریفقط ... خنده دار بود واقعا

 ...!کنهیبا نگاهش جذبم م! تفاوت باشم یب تونمیکنم که آرومم؟ نم تظاهر تونمینم گهیچرا د شه؟یم ينطوریچرا ا

مال من باشه ،  ستیقرار ن اریرام يالهه .  هیقابل تحمل تر از ناموس دزد ییبرگردم به اون خونه ، تنها دیبا

 يقلبم برا يقرار یب... ذهنم نقش گرفتو باز  يو سرکشش تو طونیش يچشما ادیازش دور باشم ،  دیپس با

 ...سر رو شونه ش گذاشتن

*** 

 

 بود اما قیبهت عم عشقم

 يدیحال و روزم رو نم تو

 يبود یغرق بچگ انقدر

 يدیهامو نفهم یدلبستگ

 

دوست نداشتم  یول ششونیبرم پ خواستیبود ، دلم م حانهیالهه و ر يکرد ، صدا کیتحر مویکنجکاو آهنگ

 !مزاحمشون باشم

 

 بود اما قیبهت عم عشقم

 کردم یترك م دیعشق و با نیا

 کاش يو ا يبود زونیمن گر از

 کردمیروز اول درك م از
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 ...پرواز داشتن رازیو آرمان واسه ش حانیر 6ظهر بود ، ساعت  3به ساعت انداختم ،  ینگاه

 

 رحم یب ییتنها نیهم حاال

 دل وفا داره یقیمن رف با

 که يجور هی میو نمک خورد نون

 دارهیاز سر من برنم دست

 

به الهه  کردویم ینیکه رو دلم سنگ ییحرفا نیا تونستمیکاش م... خوندیتک تک کلمات رو از دل من م انگار

 ...بگم

 

 بود اما قیبهت عم عشقم

 تر شکسته انگار قیعم قلبم

 میریگیازت به دل نم يزیچ

 برو محکم قدم بردار راحت

 

گرفته بود ،  تارویرفتم ، الهه با ژست خاص خودش گ رونی، از اتاق ب ارمیاتاق دووم ب يتو تونستمینم گهید

 ... کردیم یرو به روش برگه به دست نشسته بودو شعرو باهاش همراه حانهیر

 

 میآرزوهامون جدا موند از

 میخاطرات گذشته جا موند تو

 یعباس امکیس/  قیعم عشق

 

 .چشمام زل زده بود  يباره قطع شد ، الهه تو هیآهنگ  يصدا

 ؟یزنیچرا نم! هنوز تموم نشده که یا ال: مانند گفت  غیج حانهیر

 ...میحوصلم سر رفته بود گفتم آهنگ بزن ؟يشد داریا ب: زدو گفت يلبخند دنمیبرگردوند با د سرشو

 آرمان کجاس؟! دمیاهـــوم شن: من
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 !رسهیم گهیساعت د میتا ن: حانهیر

 د؟یمونیچقدر م: من

جارو بکشم، ... ظرف بشورم... رخت بشورم دیبا اممیب... شوور کردم گهیمن د شه؟یدلت برام تنگ م هیچ: حانهیر

 !هم هست يو بچه دار يامـــم شوهردار

 !تند نرو! ورووجک: با خنده گفتم  دمویکش لپشو

 ...صبرکن برسم خودم برم خواستــ! تایسر خونه زندگ یرفت یدست زنتو گرفت نمیاومدم نب: حانهیر

 ...دیبر دیبا گهی، برو به کارات برس ، کمتر از دو ساعت د قدرنینکن ا یطونیش: من

 .کوچولو  یــیچشـــم دا: حانهیر

اتاقش ، بعد از سه روز با الهه تنها شدم ،  يگونمو ماچ کرد ، باخنده رفت تو نییپا ستادویپاش وا يانگشتا يرو

 يچشما يراهشو گرفتم ، سرشو باال گرفتو تو يسمت اتاقش ، جلو رفتیبلند کرد بدون حرف داشت م تارشویگ

 ...شرمندم نگاه کرد 

 ...دست خودم نبود! خوامیمعذرت م: تکون خورد لبام

 !اشکال نداره: ناراحتم کرد، زمزمه وار گفت  یول... دونمیچـــرا؟ نم! زد پوزخند

قلب الهه  یلعنت اریاگه رام! ــاریرام افتاده؟ اریرام ادی دیکرد؟ چرا ناراحت بود؟ شا نطوریچرا ا... اتاقش يتو رفت

 ...بود االن مال من بود دهیرو ندزد

در بلند  يبا صدا... بهش انداختم یخاموش بود روشن کردمو نگاه یکه چند وقت مویمبل نشستم ، گوش يرو

 .شدم 

 . میما اومد! اهل خونه يآها: زد ادیشنگولش اومد داخل و فر ي افهیبا ق آرمان

 ... هیجور دلگرم هی نمیا... بود  حانهیخونه ر از اهل منظورش

 

 !سالااام آقا: حاضر و آماده اومد جلوش  حانهیر

 ...، خوش به حالشون کردنیم یهنوزم بچگ دم،یحرکاتشون خند به

 خب؟...! نجایا یمونیم میستیکه ما ن يهفته ا هی نیتو ا الدیم: آرمان

 بهتره ينجوریبرم خونه ، ا يچند روز خوادیمن که گفتم م: من

 ؟يخواهرمو تنها بذار يخوایم یعنی: آرمان
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 نجا؟یا انیب نیو شرو لدایمگه قرار نبود  ؟یچــ: من

 ؟یداشته باش اتویآبج يهوا یبمون شهیهمش سرکاره ، نم نیشرو یول! انیاونا م: آرمان

خودم  یول... به خاطر اعتماد آرمان عذاب وجدان گرفتم. فقط عشقمه ... حانهیر ی، ول مهیآبج لدایآره ! هـــه

 !الهه رو داره يوجودم تمنا يهمه  دمید هوی... انتخاب نکردم الهه رو دوست داشته باشم

شمالشو  ينایکرده خونه و زم تی، مامان وص... گرفتم برگردم سرکارم میتصم: رفته گفتم  لیتحل يصدا با

 !فرصته نی، االن بهتر برهیوقت م... کنم میتقس حانهیخودمو ر نیب دی، همه رو با الشیو مونهیبفروشم ، م

 نه؟ ایدخترا  شیپ یمونیم گمیخواست نفله؟ دارم م هیاز تو ارث یک:  آرمان

 ...برم شمال کارارو روبه راه کنم خوامینه م: من

 !یباشه هرطور راحت! ایمعرفت شد یب: آرمان

 !به خودم اعتماد ندارم گهیاز الهه دور باشم ، د دیبا... راحت ترم ينطوریا آره

*** 

 یمیقد لشیوسا یقشنگ و بزرگ بود ، عاشقش بودم ول یلیمامان خ يالیو خونه تموم شد ، و نایفروش زم کار

 ...کنم یزندگ نجایبه بعد ا نیاز دیگرفتم روبه راهش کنم ، شا میشده بودن ، تصم

شده بود ... ارزششو داشت یعوض کنم ول لشویکنمو وسا يواریتا کل خونه رو کاغذ د دیطول کش يهفته ا دو

 ...درست کردم  نیاسیو  نیبا کمک شرو ونشوی، دکوراس خواستیدلم م شهیکه هم يزیچ

کاناپه بود  يکه رو مویاومدمو گوش رونیباعث شد از غذا خوردن صرف نظر کنم ، از آشپزخونه ب میگوش يصدا

 ...برداشتم 

 جونم آرمان؟  -

 !دختر خواهرت پدر منو دراورده؟ نیا! گهید ایمعرفت پاشو ب یآخه ب! یاله ادیجونت درب:  آرمان

 شده؟ حالش خوبه؟ یچ  -

 !بهت زنگ بزنه ستیقهره حاضر ن! رهیگیبهونتو م یول... خوبه! واشیآقا :  آرمان

 قهر چرا؟  -

 .خبر بلند شده رفته شمال عشق و حــال  یعورش بش یب ییچون دا:  آرمان

 !گرفتم بمونم میشد که تصم ییهویبعدش ... عشق و حال کجا بود؟ اومدم کارا رو درست کنم  -
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 ؟ياورد ریگ الینکنه ژ يکه دار الیو.  يموند ییهویاجازه و  یب يتو غلط کرد! میگیم نویماهم هم:  آرمان

 هـــوم؟

 !هم فاله هم تماشا! نجایا دیایب دیخب بلند ش... چرت نگو پسر  -

 ؟یگیم يجـــد:  آرمان

 ...دیایب دیپاش! اهوم  -

 همه؟ میخراب ش میایو زن و بچش ، ب نیمنو خانمم ، خواهرم ، شرو:  آرمان

 . گهیآره د  -

 ؟ینونه مردونش کنز ينه که بخوا! خوابمایواسه هممون؟ من دور از خانمم نم يجا دار:  آرمان

 .مال تو و خانمت  شیکیچهارتا اتاقه ، ... باشه بابا! ز ذَ ينفله   -

 ...کنم یراض موی، پس برم سبز یجـونمـــ:  آرمان

 ت؟؟؟یسبز  -

 ...گهیجونم د ـــحانیر:  آرمان

 .يحالمو به هم زد! لیبرو زن ذل... زهرمار  -

 ...فعال خدانگه دارت:  آرمان

 .خداحافظت پسرم  -

 نیکه بتونم درست تر نجا؟یاومدم ا یاز الهه دور بمونم؟ پس واسه چ ستیقرار ن یعنیقطع کردم ،  تماسو

 ...هنوزم نتونستم درست فکرکنم یول! رمیبگ مویتصم

 ادیخفه م به فر يصدا! لعنـــت به مــن. ناموس مردم چشم دارم ، لعنت به من  يعاشقشم ، هنوزم رو هنوزم

از الهه دل بکنم  تونمینه من نم... نیبه ستون ، نشستم رو زم دمیکوب یشد، دست مشت شده مو عصب لیتبد

ردم کنه  تونهیاون حق انتخاب داره ، م... گمیبهش م ویدفعه همه چ نیبهش بگم ، آره ا دیطاقت ندارم ، با گهید

 .که حرف دلمو بهش زدم  شهیم راحت المیخ ی، ول کنمی، فراموشش م شهیتموم م زی، بعدش همه چ

حرف دلمو به  تونستمیکه م ییتمام حالت ها. هدف از پله ها باال رفتمو داخل اتاقم شدم ، افتادم رو تخت  یب

صبح  يکایاونقدر فکرکردم که باالخره نزد... بخش نبود جهینت چکدومشونیه یالهه بزنم رو تصور کردم ول

 ...خوابم برد
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باشم ،  دهیخواب نقدریا شدیو زنگ خونه چشم باز کردم ، ساعت دو بود ، باورم نم میممتد گوش يصدا دنیشن با

 الو؟: حال جواب دادم  یب ویگوش

 . میزنیزنگ م میدرو بازکن ، دو ساعته دار ایکوفت پاشو ب:  آرمان

 هـــان؟  -

 

 .میما دم در ایب گمیم. منم آرمان ! ـــالدیم:  آرمان

نداره فقط اتاق  بیشلوغ بود ، ع یبه اطراف انداختم حساب یدم در؟ آرمان؟ نگاه ؟ی، چ دیپربرق از سرم  هوی

لباس عوض کردمو رفتم در  عیزنگ دوباره بلند شد که سر يصدا. کردم  زییهمه جارو تم شبید هینطوریمن ا

 ...اومدم  نییبازکن رو زدم ، صورتمو آب زدمو از پله ها پا

 !خواب خوش! یخوب زبانیبه به چه م: نیشرو

 !هیزیخجالتم خوب چ! رو افهیق: آرمان

امروز  یچرا نگفت شبی، سوم آقا آرمان د دیاول سالم ، دوم خوش اومد: دخترا سالم کردمو روبه پسرا گفتم  به

 از قبل بود؟ تونیزینکنه برنامه ر د؟یایم دیدار

 ...دستمو دور شونش گذاشتم  دمویاومد کنارم ، سرشو بوس حانهیر

 !نایخانم و ا الی، گفتم ژ میریمچتو بگ میاومد: آرمان

 . میخوای، ناهار م ينداره خواب بود یبه من ربط! ما گشنمونه: نیشرو

 .براتون پختمیتوپ م يغذا هیخودم  دیای، اگه خبر داشتم م ارنیب زنمیچشم ، االن زنگ م: من

 رتت؟یبگ ومدهین یهمه هنرت هنوز کس نیپس چرا با ا: آرمان

 .تا غذا برسه  دیاستراحت کن کمیباال اتاقاتونو نشون بدم  می، بر گهید اههیشانس و بختم س: من

 بره؟ نییا؟ خانم من چطور باال پا: نیشرو

 . تونمیشلوغش نکن م نیشرو: لدای

 .دیخوابینه فکر شما رو کردم ، تو انبار م: من

 حانهیباال اتاق آرمان و ر میبهشون نشون دادم ، رفتبود رو  نییکه پا یدنبالم کرد ، اتاق نی، شرو دنیخند همه

 .تشکر کردو داخل اتاقش شد نیسرد و سرسنگ یلیاتاقم بود ، خ واریبه د واریرو نشون دادم ، اتاق الهه هم د
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 ) الهه( نزدهمیس فصل

،  واریکلمو بکوبم به د خواستی، دلم م کردیسرم هنوزم درد م. بود  میون 6تخت بلند شدم ، ساعت  يرو از

خنده و حرف از  ياومدم ، صدا رونیمردونه عوض کردمو از اتاق ب رهنیو پ یشلوار راحت هیلباس خوابمو با 

 . ومدیم نییپا يطبقه 

 حانهی، ر شکستنینگاه کردن تخمه م ونیزیتلو نیمبال نشسته بودن و در ح يرفتم همه رو نییپله ها پا از

 !يواسه ناهارم که بلند نشد ؟يشد داریخوش خواب خانم باالخره ب: گفت متوجه م شد و با خنده 

 ...نهیبعدش هم کنمیسفر م نیبا ماش یمن وقت دونهیخسته بودم ، آرمان م یلیشرمنده خ. سالم : من

 سر دردت بهتر نشد؟: آرمان

 بهترم یلیآره خ: من

 بهت دمیمسکن م یکوچولو برو ناهارتو بخور اگه خواست یآبج: نیشرو

 ...گرم کنم رمیمن م: الدیم

 خجالت بکش ، سه تا خانم هستا؟: لدای

 ... !شرمنده نکن ییدا: حانهیر

 .میذاریحداقلش ما پا تو آشپزخونه نم... مارو مسخره کن ایب! لیزن ذل گفتیبود به ما م یک يآ: آرمان

خوردمو گازو خاموش  خیآب  وانیل هیغذارو روشن کردم ،  ریبحثاشونو نداشتم ، رفتم تو آشپزخونه ز ي حوصله

اومدم شمال اصال  نکهیتو ظرفو مشغول شدم ، از دمیکش يهمونجور. داغ بشه  ادیکردم ، دوست نداشتم غذام ز

 ...شروع شد یباز همه چ یول کردمیفراموش م الدویداشتم م. خوشحال نبودم 

عطرش که تا چند روز حسش  يبو... دادیکه به تنم م يتنش افتادم ، هق زدن مردونش ، فشار يگرما ادی

 کردمیدوام داشت که فکرم یحس قشنگش فقط تا وقت یکه اون لحظه داشتم ، ول یاحساس قشنگ... کردمیم

 .به خاطر خودم بغلم کرده نه عشقش 

 میمال هم بش شدیبود ، کاش م رممکنیغ یول... فراموش کنم ویکردم همه چ یسع دمویکش قینفس عم هی

 ...بهش فکرکنم دی، نبا خوادیرو م گهید یکیاون ! نه یقدم رو خودم بردارم ، ول نیاول تونستمیکاش م

فراموش کنم گفت هروقت خودم  الدویم تونمینم دونهیتموم کرد ، گفت م زویزنگ زدو همه چ روزید اریرام

 دونهیگه که مچقدر دلش بزر! داره يکنه ، چه صبر یخواستم و تونستم فراموشش کنم ازش بخوام باهام زندگ

 ...م و بازم هوامو داره گهید یکیعاشق 
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 ؟یال:  لدای

 لدا؟یجونم   -

 ؟ياینم. ایدر میبر میخوایم:  لدای

 .امیچرا م  -

 ؟يناهار خورد:  لدای

 .آره  -

 ادیلباس اضافه هم باخودت ب یراست. پس بدو برو آماده شو:  لدای

 باشه چشم زن داداش بزرگه  -

 زن داداش زن داداش نکن برام.  تمیمن آبج... کوفت:  لدای

 بگم زن داداش خوادیدلم م  -

 ...فحش بدن یکنه به عمه ش که تو باش يکار هیبچم  یوقت کنمیآخ چقدر حال م:  لدای

! دیکنیم بتیفقط غ... دیدیاَه چقدر طولش م: اومد تو آشپزخونه نیلبخند کوچولو زدم که شرو هی، منم  دیخند

 !رهید گهید میبر دیده بشآما

 

 .زنمتایم! غر نزن: لدای

 ؟يکرد يباز قلدر فهیضع يآ: نیشرو

 .رمیگیطالق م ادیب ایبذار بچم به دن. کن  يطرفدار ایب یبعد ه. از برادرت  نیا ایب یال: لدای

 ...لبخند تلخ رو لبام بود  هیو  کردمیمثل مجسمه نگاهشون م فقط

 ؟يرو تنها بذار وونهیمنه د ادیدلت م: دی، شونشو بوس دیچیدستاشو دورش پ نیشرو

 ...فهیکه بهم بگه ضع ینه کس خوامیم یمن حام. آره  یکن تمیاگه اذ: لدای

 .تا همش دلت بخواد من پناهت باشم  یکوچولو باش فویضع خوادیآخه دلم م: نیشرو

 !کارا نیول کن قلدر ، زشته جلو دختر مجرد ا: لدای

 .بمونه میبه دل آبج يزیچ ذارمینم: اومد طرفم و گفت دویخند نیشرو
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آماده  عیخوب شده بود سر بایسردردم تقر. بود با خنده هولش دادمو با دو رفتم باال ، وارد اتاقم شدم  وونهید واقعا

.  نییاومدمو از پله ها رفتم پا رونی، آروم از اتاق ب دیرسیخسته به نظر م افمیکردم ، ق شیکوچولو آرا هیشدمو 

 ...شمبرخورد داشته با الدیدوباره با م خواستیدلم نم

 خانم؟... الهه  -

: انداخت تو چشمام نشویغمگ يچشما ستادوی، قدرت برگشتنو نداشتم ، خودش اومد جلوم وا دیلرز نهیتو س قلبم

لطفا  یول.  مینیبب خوادیدلت نم دونمی، م یستیخوشحال ن نجامیمن ا نکهیو از ا يایب خواستیدلت نم دونمیم

 ...جلو چشمت امین گهیسفر د نیبعد از دمیتحملم کن ، قول م

... ، لحن سرد حرفاش باعث بازموندن دهنم شد نستادیمنتظر جواب وا یاز کنارم رد شد حت يا گهیحرف د بدون

 یمن نمش؟یبب خوادیفکر کنه دلم نم دیفقط از خودم ناراحتم که دوسش دارم ، چرا با... ستمیمن ازاون ناراحت ن

چفتو قفلم  یکه دهن ب کنمیم يدور ازشمن  ه؟یحرکاتم چطور یعنی...  کنمیم يلحظه شمار دنشید يکه برا

 ...نگه يزیاز دوست داشتنش چ

 ها؟ شهیم رید ؟یال يکجا موند:  حانهیر

 ...دیمن که امادم شما طولش داد  -

فکر  ی، به چ یزنیم جیو گ يغرق شد االتی، شما تو خ میاومد شهیم يا قهیدق 5ما ... ینه خانم:  حانهیر

 طون؟یش يکردیم

 !پسر ایدختره  نکهیبه بچتون ، ا  -

 ...ستمیهــان؟ بچمون؟ من که حامله ن:  حانهیر

 شه؟یهفته حامله م هیبعد از  یآخه کدوم آدم وونه؟ید زنهیم جیگ یحاال ک  -

رو نگه داشت ، آخ که چقدر به حالشون غبطه  حانهیکه آرمان ر میزد رونیب الیبا خنده دنبالم اومد ، از و حانهیر

 .خوش بگذرونم  نطوریروز با عشقم ا هی، کاش منم  خوردمیم

 موی، همه سوارشد میبر نشیشد ، قرار بود همه با ماش نشیو کالفه سوار ماش یانداختم ، عصب الدیبه م ینگاه

 .روبه روم  ي نهیمام قفل شده بود به آآرمان بودو چش يبازو يحرکت کرد ، سرم رو نیماش

 چته؟:  دیلب پرس ریدوخت بهم ، ابروهاشو گره زد و ز نهیکالفشو از آ يچشما الدیم

متوجه شد اولش با تعجب نگام کردو بعد با لبخند سرشو تکون داد ،  حانهی، ر میباره نگامو دزد هیشدمو  هل

از  دنی، به محض رس وردمیباال ن ایبه در دنیسرمو تا رس ، دمیاز حالتش خجالت کش یمنظورشو متوجه نشدم ول
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و پاچه هامو دادم باال ،  ایطرف در دمیکنم ، دو یبچگ هیبدون توجه به بق خواستی، دلم م دمیپر رونیب نیماش

 .تا زانو رفتم تو اب 

 ...برتتای، م ینیبیطرفت نم ادیهم ب يزیچ يهوا جونور کهیتار رونیب ایب یفسقل: باخنده گفت نیشرو

 !باحاله یلیخ... خهیآبش  ایتوهم ب ـــنیشرو یـیوا  -

 ...امیم یالتماس کن:  ستادیا نهیدست به س نیشرو

 .اصال  این. برو بابا  -

تو آب ،  کنهیکه پرتم م کردیم دیتهد نی، شرو دمیکشیم غیج جانیباخنده اومد تو آب و بلندم کرد ، با ه نیشرو

ازته دل قهقهه زدم ، . ولم کرده باشه  شدیسقوط کردمو پرت شدم تو آب ، باورم نم نیباره از بغل شرو هی

به سرفه افتادم ،  ادیز ي، از خنده  شدآب ولو  يخم شد بلندم کنه که آرمان ازپشت هولش داد و تو نیشرو

به بازوش  غیا جب لدایساحل مشغول کندن لباساش شد ،  يتو نی، شرو میاومد رونیآرمان بازومو گرفتو از آب ب

 لداروی خواستیلج کرده بود و م نیشرو یخلوت لباس عوض کنه ول يجا هیبره  خواستیازش م زدویمشت م

 .شدم  ادهیکردمو پ ضلباسامو عو نیماش يحرص بده ، تو

با بغض  یو گاه زدیداد م یعصب الدی، م زدنیبودنو مشکوك حرف م ستادهیجا وا هیاز اولش  حانهیر الدویم

، صداهاشون واضح نبود فقط حرکاتشونو  کردیکننده آرومش م دواریبا آرامش و لحن ام حانهیر.  زدیحرف م

 . دمیدیم

 ...، خودم باعث شدم خودم گند زدم حانیاون ازم متنفره ر: داد زد الدیتر که شدم م کینزد

 يکار نکهیقبل از ، فقط مطمئنم بهت حس داره ، خودت حلش کن ، آدما گهی، تمومش کن د ـــسیه: حانهیر

 ...تو یول کننیکنن فکرم

. حرف رفت طرف پسرا  یهم ب الدیزد ، آروم سمتم اومد ، م یحرفشو خوردو لبخند کمرنگ دنمیبا د حانهیر

 ...زهرخند اومد رو لبم هیگرفته س ،  نقدریفکرکنم با عشقش تموم کرده که ا

 ...محشره میجه بخورواسه شام اکبرجو: باعث شد حواسمو جمع کنم  حانهیر يصدا

 .من هوس فسنجون ترش کردم! امـــم  -

 .هم فسنجون داره هم اکبرجوجه.  هیغذاش عال گهیم الدیم.  الیرستوران هست پشت و هی... ترش:  حانهیر

 تو آب؟ يومدیچرا ن! خوبـه  -

 .بودم وردهیباخودم لباس ن:  حانهیر
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 !همه سوار شدن... میش نیسوار ماش میپس بر یاوک  -

 .میباشه بر:  حانهیر

 . زدیکرده بودو داشت غرم مویهوس به ل لدای،  میسوار شد پشت

 .بزن تو سرش یتوهم سوءاستفاده کن ، ه نیبه شرو متیدختر؟ انداخت یزنیچقدر غرم: باخنده گفت الدیم

 مویتازشم من که دلم به ل... زنهیبه سرت م یخانمت چه گل مینیبب: گفت دادیآب دهنشو قورت م یدر حال لدای

 .خوادیبچم م! خوادینم

 ؟يخواینم يزیچ گهی، د رمیگیم رمی، االن م رزنیباشه پ: پارك کردو با خنده گفت نویماش الدیم

 د؟یخواینم يزیشما چ: کرد به ما  رو

 

 

 ...شد  دهیکش نیبشه که بازوش توسط شرو ادهیخواست پ الدیم...  میو تشکر کرد مینه گفت همه

 ...بخرم رمی، بچه خودم هوس کردم خودمم م یش ادهیالزم نکرده تو پ: نیشرو

 . لیزن ذل! خودت برو ایب.  ومدهیبهت ن یخوب: الدیم

 .الدیآقا م مینیبیفرداتم م: گفت شدیم ادهیکه پ یدرحال نیشرو

 شه؟ینوبت ما م یک: گفت حانهیگوش ر ریشد ، آرمان با خنده ز ادهیهم باهاش پ الدیم

 ؟یچــ: حانهیر

 ...شدن یتپل... اریو... ین ین: آرمان

 .من هنوز خودم بچم! پررو: حانهیر

 اره؟یکوچولو تر م ین ین هیبرام  یدختر کوچولوم ک: آرمان

 .هروقت دخترکوچولوت نباشه: حانهیر

 ...کنمایمن باردارم هوس م! ا آرمان نکن: گفت لدایرو فشرد که  حانهیبا خنده ر آرمان

ترشک اومدن ،  کیپالست هیو  مویبه ل ینیبا س نیشرو الدویبعد م قهیچند دق... میدیلحن شوخش خند به

لبخند کوچولو زدمو  هی،  کردیبا حسرت به ترشکا نگاه م الدیم... مشغول شدم دمویقاپ نیترشکو از دست شرو

، و در کمال  ی، مهربون تحببود ، م یحس هیچشماش  يبرداشتو تشکر کرد تو کمیگرفتم طرفش ،  کویپالست

 !تعجبم عشق
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*** 

خوش  نقدریا الدیبتونم کنار م کردمیاصال فکرشو نم... که شمال بودم واقعا خوش گذروندم يچهار روز نیا يتو

واقعا باهام خوب ... دونمیاحساسشو نسبت به خودم نم یکه با تمام وجودم دوسش دارم ول یکنار کس... باشم

 ...بود نیریگذاشتناش واسم فوق العاده شاحترام ... کردیرفتار م

همراه هم ، باهم  میشده بود ییجورایهوامو داشت ،  یلیفرارکنم ، اونم خ دشید ياز جلو خواستیدلم نم گهید

باشم ، از خدام  الدیبا م شدمیوروجک بود که مجبور م ي حانهیسر ر ری، مطمئنم همش ز میومدیباهم م میرفتیم

 !شدیمعذب م ییجورای... ستین یراض ادیز الدیم کردمیحس م یبود ول

 .بودم که در اتاق بعد از دو ضربه باز شد  لمی، مشغول جمع کردن وسا نییپا رفتمیم گهید ي قهیتا چند دق دیبا

 ؟یخانم يسالم ، آماده ا: حانهیر

 هــا؟ آره آمادم يعاقل نشد ي، شوهر کرد یسالم فسقل: من

 !با تو خانمانه رفتار کنم تونمینم یعاقل شدم ول: حانهیر

 اونوقت چرا؟: من

 .بعد  يهروقت شوهر کرد! ییآخه جوجو: حانهیر

 !جوجو عمته... دوسالم بزرگترم! چشم و رو من خواهر شوهرتم یب يا: من

 !مهم تجربه س ؟یخب که چ! نداشتم يباشه عمه : حانهیر

 . میرفت نییاز پله ها پاجوابشو بدم  نکهیچمدون به دست بدون ا دمویخند طونشیلحن ش به

 .مرده؟ بده من  نیمگه شرو ؟يعروسکم تو چرا چمدون بلند کرد: بهم زد یچشمک نیشرو

 ؟یهـــان؟ با من: من

 !گرامم ينه پس با عمه : طرفم اومد  نیشرو

 .چشمش به خانمش بود  رفتیم رونیب الیزد ، همون طور که از و گهیچشمک د هی دویقاپ چمدونو

 !حســـود ــشینخور: دیاومد که آرمان با خنده بهش توپ يواسش چشم غره ا لدای

زود تر دست به کار  دیهووم بشه ، با گهیدوروز د ترسمیم... شنیدرست نم نایا! نــه: مبل جابه جا شد  يلداروی

 .رمیگیطالق م. بشم 

 .دوست داره نویشرو یلیهم خ یال! هینظر خوب! امـــم: متفکرانه گفت آرمان

 !غلط کردن: گفت  یبا اخم ساختگ لدای
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 !یدو تا جوون عاشق هیبه هم و خوشبخت دنیاالن تو مانع رس: آرمان

رو  یخراب نشه ال لدایو  نیشرو یزندگ نکهی، واسه ا رمیزن بگ مییدست به کار شم واسه دا خوامیمن م: حانهیر

 رم؟یبگ

 .بده آره بردار ببرش رتیخدا خ: لدای

 .دمیاصال من خواهرمو شوهرنم ستا؟یخبرا ن نینچ از ا: آرمان

 ش؟یدیم نیپس به شرو: لدای

 ...يتا بسوز: گفت يابرو باال انداختو با لحن بامزه ا آرمان

 !جوش نزنن هیپس بق يخواستگار امیتا خودش نگه من نم یال! شد رید گهید میبر: نیشرو

 ش؟یریبگ يایهست بعدش تو با زن و بچه ب پسر مجرد نجایا: گفت کردیکه به خودش اشاره م یدر حال الدیم

 .الهه که رو دستمون نمونده 

 اوووه: با خنده بهش گفتن هی، بق دی، پر از تعجب نگاش کردم ، نگاهشو ازم دزد ختیحرفش قلبم ر نیا با

 بزنم مماختو بپوکونم؟ ؟يما چشم دار هیچه غلطــا؟ رو آبج: آرمان

 شنی، جاده ها شلوغ م رهید گهید میبر! امـــم: با خنده از جاش بلند شد الدیم

 یکنیم وونمید... الدیلعنت بهت م... دلمو خوش کنه خواستیفقط م... کنه دوارمیام خواستیفقط م... یلعنت

کاراشون به جنون  نیپسرو خواهر زادش منو با ا نیچرا آخه؟ ا شه؟یم شیحال یمگه دل من شوخ... آخر

 ...کشنیم

*** 

نگاه به  هی... بودم دهیخواب نیماش يبار تو نیآخر کردم؟یم کاریتختم چ يباز کردم ، رو یبه سخت چشمامو

دوش آب سرد  هیحموم ،  يکه خوابم، حوله مو برداشتمو رفتم تو هیساعت 5 یعنیشب بود ، 11ساعت انداختم 

آرمان  شیبرم پ خواستی، دلم م شهیاومدم ، خونه ساکت بود مثل هم رونیگرفتمو حوله به تن ب يا قهیچند دق

رو با کارام ناراحت و  حانهیر خواستیخب درست نبود ، دلم نم یداشتم ، ول ازیبه وجودش ، محبتش ن... بخوابم

 ...حساس کنم

 ؟یخانم يشد داریب:  حانهیر

 ؟يدیهنوز نخواب! آرهه  -

 .کنم دارتیشام بخور، آرمان نذاشت ب ایب! میدارینه ما ب:  حانهیر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

 

 اشتها ندارم عروسمون یمرس  -

 !تو اتاقمون بخواب ایبرو لباستو بپوش ب: آروم گفت  دویخند طونیش حانهیر

 ؟یچــ  -

 میکنار هم بخواب ییسه تا ایب! نداره یچ:  حانهیر

 بشه؟ یزن و شوهر بخوابم که چ هی شیپ امیدختر؟ من ب يشد وونهید  -

 کشمیخجالت م... یلوس نشو ال! ا: انداخت  نییشد ، سرشو پا سرخ

 ــدا؟ینکن نمیبعدش لعنت و نفر یول امیباشه م: سرخش خندم گرفت  يجمع شده و گونه ها يلبا از

 ...ایب ي، زود میکنینـه نم: پر از ذوق شد و گفت چشماش

 الدیخدا حواسش بهم هست؟ پس چرا م... آرمان بخوابم اجابت شد شیدلم خواست پ نکهیجالب بود هم یلیخ

 چــرا؟ اد؟ینم

لبخند مهربون  هیبودن ، آرمان با  دهیتخت دراز کش ي، رو حانهیاتاق آرمان و ر يلباسام رفتم تو دنیاز پوش بعد

 حانهیدادم ، ر هیآرمان تک يو سرمو به بازو دمیبازوش بذارم ، کنارشون خواب يدستشو دراز کرد که سرمو رو

 ...وردیدرم يو مسخره باز دیخندیم یه

 !کنارتو و آقاتونا خوابمیم امیمنم م گهیجفت شوهرم دوروز د یمن االن گذاشتم بخواب یال نیبب: حانهیر

 !يغلط کرد فهیضع: آرمان

 ؟يتو االن به من فحش داد ؟یچـ: با لحن دلخور گفت کردیم کیبه آرمان نزد شتریخودشو ب یدرحال حانهیر

 ...تیشکا رمیشه بذار صبح بشه مباشه با! اونم دوتا

 !يبازم غلط کرد! امـم: گفت دویبه حرکاتش خند آرمان

 .بخوابم خوامیم! سیهـ: من

 ... يتو که همش خواب بود! ینخواب ال: حانهیر

 ...يشد داری، تو که تازه ب گهینخواب د یآره ال: آرمان

 !هنوز خستمه داداش ، زن داداش : من

 یداداش هیباشه زندگ: آرمان

 ریشبتون بخ: من
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سر ما بودن ،  ری، جفت بازوهاش ز میطاق باز خوابونده بود نمونیرو ب چارهی، خندم گرفت ، ب دیسرمو بوس آرمان

 ...کم کم چشمام بسته شدو با آرامش غرق خواب شدم

 .دم آرمان چشم باز کردم ، با تعجب و ترس بهشون نگاه کر يکالفه  يو صدا حانهیر ي هیگر يصدا با

 ...ببرمش شهی، نم ادیب خوادینگه دار م حانویبرم ، ر دیمن با یال: دستپاچه و نگران نگام کردو گفت آرمان

 فدات شم؟ یکنیم هیچرا گر حانهیر ؟ینصفه شب يشده؟ کجا بر یچ: من

 ...وقتش... هنوز... داره... درد... ــلدای: حانهیر

 ...بگذرونه ریخدا به خ... زدیشده؟ قلبم به شدت م یچ لدایحرفشو بزنه ،  يهق نذاشت ادامه  هق

نگاه  هیآرومش کنه ،  خواستیم زدویگوشش حرف م ری، ز دیو صورتشو بوس یشونیرو گرفتو پ حانهیر آرمان

 .اوردم  رونیبازوهاش ب نیرو از ب حانهیملتمس بهم انداخت ، رفتم طرفشونو ر

! دمیشد خبر م ی، هرچ بردمتونیعجله دارم وگرنه م مارستانیبرم ب دیمن با: و دست پاچه گفت عیسر آرمان

 .فعال

 مانیتا وقت زا گهیروز د 40،  کردیم هیبند گر کی حانهیصبح بود ، ر 4رفت ، ساعت  رونیسرعت از اتاق ب با

 میازش خواستم آماده بشه تا بر حانهیاالن دردش شروع بشه؟ واسه آروم کردن ر دیچرا با... مونده بود لدای

 ...، خودمم رفتم تو اتاقمو به سرعت آماده شدم مارستانیب

 ای لدایواسه  ینکنه اتفاق... وجودمو استرس گرفته بود يهم زود نشست ، همه  حانهیفرمون نشستم ر پشت

 ...وفتهیبراشون ب یاتفاق دینبا! بسه گهید... طاقت ندارم گهید ایخدا... شدن ریاشکام سراز! نــه وفته؟یپسرش ب

 ...داخل میرفت مویشد ادهیپارك کردم ، هردو پ مارستانیب يچراغ قرمزو رد کردمو جلو فهکال

... گرفتم ، جواب داد نویشرو ياونجا نبودن ، شماره  نی، آرمانو شرو میستادیکه پرستار گفته بود ا یاتاق عمل دم

 ...صداش داغون بود 

 ؟یجونم ال  -

 شما؟ دیی، کجا میدم در اتاق عمل حانیسالم داداش ، منو ر  -

 زمیعز میایاالن م  -

 باشه فدات شم  -

 یداد ، دستشو گرفتمو سع هی، سرشو به شونم تک ختیرینشستم ، هنوزم اشک م حانهیقطع کردمو کنار ر تماسو

 ...کردم آرومش کنم
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 !یالــ:  نیشرو

خ بود ، بلندشدمو رفتم طرفش ، سرشو سر بلند کردم ، بغض کرده بودو چشماش سر نیشرو يگرفته  يصدا با

من ... دعاکن یبشه ، ال شونیزینکنه چ يوا... هنوز زود بود یال... ترسمیم یال: شونم گذاشتو هق زد  يرو

 ...بشه شونیزیاگه چ شمیداغون م

 مطمئنم... حال هردوشون خوبه... نکن هیگر زمی، عز نیشرو  -

 !ادیب شیگفتن ممکنه واسه بچه مشکل پ... ومدی، نفسش باال نم دیکشیدرد م یلیخ لدای:  نیشرو

 د؟یطول نکش... ساعته داخله کی بایتقر: رفته گفت  لیتحل يبا صدا آرمان

 ...کردمیلب دعا م ریگوشه نشستم ، آروم ز هی حرفیفاصله گرفتمو ب نیشرو از

مرد گنده ، جفتشون خوبن ، خانمت  گهیکن د هاتو تموم هیگر: گفت  نیبه شرو رونویبا لبخند اومد ب لدای دکترِ

بشه  يبره بخش نوزاد بستر دیبچه با یول... بخش شهیدردو حس نکنه ، االن منتقل م میبهوش اومد مسکن زد

 ...، خدارو شکر عجول بودنش کار دستمون نداد کهیکوچ یلی، خ

ازته دل خوشحال بودم ، از ... دنیخندیم اشیباز وونهیآرمانو بغل کرد ، همه به حرکاتو د دویبا ذوق خند نیشرو

 ...بلندم کردو چند دور چرخوندم  نیکنده شدم ، شرو نیزم يرو

 

 د؟یکنیم انتیبهش خ... دمینشون م لدایبه  رمیگیم لمیف نارویهمه ا: اوردو گفت رونیب بشیاز ج شویگوش آرمان

 من بابا شدم... هیعال یلیخ... مریمیم یآرمان دارم از خوشحال يوااا: گفت دیخندیکه هنوز م نیشرو

 ...شمیبابا م گهیمنم چند وقت د: آروم گفت دویرو بوس حانهیدست ر آرمان

 ه؟؟؟یخبر: دمیپرس جانیه با

 ...گهینه بابا ، آرمانه د: حانهیر

 ...دختر کوچولو هی،  خوادیبچه م یلیدلم خ: آرمان

 ...شهیم وونشیدخترش د! شهیم یخوب يمطمئنم بابا... ادیبابا شدن آرمان دلم ضعف رفت ، واقعا بهش م از

 آقـــا یشیبابا م يتوهم زود... انشاا: لبم اومدو به آرمان گفتم  يلبخند رو هی

 ...خدا از دهنت بشنوه و اجابت کنه: آرمان

 از همتون یمرس... شما دی، بر شهیدارمیب گهیحداقل تا چهار ساعت د لدای گهیدکتر م: نیشرو

 ؟یبمون ذارنیمگه تورو م ؟یگیم یچ: من
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 .گرفتم براش یاتاق خصوص: نیشرو

 .بکنه يکه تنها کار تونهی، نم لدایکمک  مونمیخب من م: من

 ، خودم هستم هواشو دارم دمیبه تو زحمت نم زمینه عز: نیشرو

 .فمهیوظ هیزحمت چ: من

 کوچولوم یکنیدرحقم لطف م شهیتو هم... لطفه: با انگشت اشاره ش به دماغم ضربه زدو گفت  نیشرو

 ، بمونم؟ گمیتعارف م یها؟ ب شهیهندونه جا نم گهید: من

 همتونم ، خوابتونو خراب کردم ي، شرمنده  ی، برو خانم خوادینه به مرگ خودم ، نم: نیشرو

 ییبابا گمیم کیچند؟ فعال که زن داداشم و برادر زادم از همه مهم ترن ، تبر لویخواب ک: آرمان

 بابا يجوجه  یی، وا نمشیبب خوادیدلم م یلی، خ یمرس: گفت دویدونه خندمر نیشرو

،  گمیم کیخب منم تبر یول د؟یذاریم یاسمشو چ دیآخرم به من نگفت ه؟ی، جوجه چ يآبرومونو برد: حانهیر

 .باش  یخوب يبابا

 ...پرسمیمن جوجوه مثل مامانش ، مرخص بشه اسمشو از خودش م يبچه . حــتما  یمرس: نیشرو

از  حانهیگفتمو با آرمانو ر کیزوج ، منم تبر نیبودن ا يخندم گرفت ، واقعا اعجوبه ا شیحرف و لحن جد از

 دیخوشحال بودم ، هوا کامال روشن بود ، با یلیگذشته بود خ ریبه خ یهمه چ نکهی، از میاومد رونیب مارستانیب

 ...رمیدخترشون کادو بگ يبرم واسه  گهیچند ساعت د

 ...نشستمو سمت خونه روندم نمیخودشون رفتن ، منم پشت رل ماش نیبا ماش حانهیو ر آرمان

 *** 

رو بغل کردم ، اونقدر کوچولو بود که از  دایدادمو ش لدایگرفته بودمو دست  لدایو  نیدختر شرو يکه برا یپالک

رو تو  دایبچه بودو همش شعاشق  حانهیبخوره ، ر زیدستم ل نیممکنه از ب کردمیحس م دمویترسیبلند کردنش م

 ...بغل داشت

 !یخوش یب یخوش گهیرفت ، د يمامان شد: نشستمو گفتم  لدای کنار

 ...یلیخستم خ یلیبه غلط کردم افتادم ، خ یال یـیوااا: لدای

 بمونم کمکت؟ يخوای، م زمیعـز: من

 ؟یتونیم: لدای

 ...آره چرا که نه: من
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 ...ستمیباهاشون راحت ن یول موننیدخترخالم و خالم گفتن م: لدای

 کوچولوش هستم دایو ش لداخانمیخودم نوکر : من

 کنمیم ینوبت خودت تالف... ، انشاا یمرســـ: لدای

 ایح یباشه ، به ب الدیجز م یبچه ام کس ياگه قرار باشه بابا خواستیلبخند تلخ اومد رو لبم ، دلم بچه نم هی

 …کردیم يقرار یب شتریدلم ب شدمیازش دورتر م یهرچ... دست خودم نبود یبودن خودم فحش دادم ، ول

 ؟یکنیدم گوش خانمم زر زر م یچ! وروجــک: نیشرو

 !شیریبگ يزودتر بر میریطالق بگ یتوافق کنهیم میداره راض: لدای

 .گناه داره  دایزن دومم؟ آخه ش یبش شهینم! یال: نیشرو

 . کنمیرو بزرگ م دایخودم ش! لدای ایمن  ای! نه: من

 باهاش باشم ، خب؟ دایش یتا دوسالگ ایب یول. تـو! امــم: نیشرو

 ه؟یخشک واسه چ ری، ش رونیب ادیفقط از چله ب! رینه خ: من

 ...من با زن دوم موافق ترم! بچه از مامانش دور شه ادیخدارو خوش نم: آرمان

 !لدایمن پشتتم ! یکه موافق يغلط کرد: حانهیر

 !مرده؟ دختر باز بدبخت نیواسم ساخته؟ آخه ا يا یچه زندگ ینیبیم: لدای

نثارش کرد ، همه  یچشمک لداینگاه کرد ،  لدایو محکمش گرد شدو با تعجب به  ياز لحن جد نیشرو يچشما

 ... دیدستاش گرفتو گونشو بوس نیرو ب لدایبا خنده  نی، شرو دنیاز حرکتش خند

 !گسیمزه د هی یلخب ا یول... دمیبدم تورو از دست نم مویزندگ: نیشرو

 ؟يدیتو کجا مزه شو چش ؟يچه مزه ا: دیتوپ آرمان

 ...مید بدو که لو رفت یال! لو دادم! ا: نیشرو

 ؟يمن با تو؟ اصال شما؟ مگه خودت خواهر ندار! شـــوریب: من

 

 

، نگران  زدیحرف م الدیدرمورد م زیر کی حانهیو بحث تموم شد ، ر رونیبا خودش برد ب نویبا خنده شرو آرمان

 نکنه از عالقم خبر دار شده؟... بودم
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با تعجب به شمارش نگاه کردمو بعد جواب ! بود اریاومدم ، رام رونیاز حال و هوام ب میگوش يصدا دنیشن با

 ...دادم

 جونم؟  -

 !بابا ریبگ لیتحو کمیخانم  یال! به به  -

 !حواست به ما باشه کمیتو  ؟ی، خوب یسالم رام  -

 ، چه خبر؟ شکنمیم تارتویگ زنمیه مگله نکن ک  -

 جون چطورن؟ ای، عمو و لع تیسالمت  -

 !بگم یواال چ  -

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ  -

 !کردن رونمیاز خونه ب! بایتقر  -

 کنن؟ رونیپسرشونو ب دیاز حرفش قهقهه زد ، تعجب کردم ، چرا با بعد

 شده مگه؟ یچــرا؟ چ  -

 !یال  -

 جونم؟  -

 ؟يفراموش نکرد الدویم ؟يهنوز دوسم ندار  -

 به سوالم داشت؟ یچه ربط ؟یرام  -

 ؟ينکرد رییپس هنوزم تغ  -

 شده؟ یجواب منو بده؟ چ  -

! یچیمنم گفتم ه ؟یچ یخوشم اومد ، رفتم بهشون گفتم ، اونا هم گفتن ال يبنده خدا هیاز ! بابا یچیه  -

 . رونیباکالس انداختنم ب یلیخ

 !اوووف مبارکه بابا  -

 رون؟یانداختنم ب نکهیا ه؟یمبارك چ  -

 . گمیخوش اومدنتو م! وونهینه د  -

 ؟یگیرو م يناز! آهـــان  -

 کردن؟ رونتیچرا ب ست؟یبد ن نکهیخب ا! آآآره  -
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 !یبه خاطر جناب عال  -

 خوامی، معذرت م یدادم رام تیباز! من وافعا شرمندتم  -

به  نکهیبدون ا یمال خودم بش خواستیکنم ، مغرور بودم دلم م یمعذرت خواه دیا، من ب زمینــه عز  -

 !احساساتت توجه کنم

 ؟يچطور باهاش آشنا شد  -

 ...خانمه یلی، خ نهیهام يدختر عمو  -

 ؟يدوسش دار  -

 !کنهیرو پر نم ایبعض ي، هرچند جا هیدختر بانمک! داشته باشم تونمیم  -

 . زنمی، خودم با عمو حرف م دیخوشبخت بش دوارمیام  -

 !زنگ نزدم نیمن واسه ا! نــه  -

 . کنمیخودم درستش م! کردن رونتیبه هرحال به خاطر من ب ؟یپس چ  -

 گهید یکیکه دارم جاتو به  خوامیبطلبم ، معذرت م تی، فقط زنگ زدم حالل امینه خودم باهاشون کنار م  -

 دمیم

 !کن یخوشبختش کن ، توهم خوشبخت زندگ... يرو دار یشبختخو اقتیل! یخوب یلیتو خ! یرااامــ  -

 شه؟ی، م یبش میمثل قبال آبج خوادیدوستت دارم ، دلم م یلیخ! ممنونم الهه  -

 آآآره حتما  -

 .نگاه بهت بندازه  هیخر به سنگ بخوره  الدیسر م کنمیاز ته دل دعا م  -

 !یرااامـــ! ااا  -

 !گهید گمیقربونت برم ، خب راست م  -

 .مزاحم ! گهیبرو د... زیمزه نر  -

 ؟يندار يچشم ، بازم ممنون ، کار  -

 ینه مراقب خودت باش ، موفق باش  -

 ي، با زمیعز نیهمچن  -

راحت شد ،  المیراه بده خ شیزندگ يتو ویکی تونهیم یرام نکهیاز... قطع کردم ، ازته دلم خوشحال بودم ویگوش

 ...باشه يبا ناز یعمو رو متقاعد کنم تا اجازه بده رام دیفقط با
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 !ببند شتویتو دختر؟ ن ییکجا: نیشرو

 باز شد؟ شتین نطوریبود که ا یک: آرمان

 !جـونم یرااامـــ: من

 !ایح یب يدختره ! پــس بگو: لدای

 چه خبر؟ خوب بود؟: حانهیر

 !خبر دسته اول دارم هی: من

 ؟يهـــوم؟ چه خبر: حوصله گفت یاخماش تو هم رفتو ب آرمان

 م؟یببرتت راحت ش ادیداره م: نیشرو

 !وونهینـُچ د: من

 شده؟ یپس چ: حانهیر

 !میافتاد یعروس هی گهیفکر کنم چند ماه د: من

 ؟یک یعروس م؟یافتاد: لدای

 !یرامـــ: من

 ...قرار نبود با تو یمگه رام ؟یبا ک: حانهیر

،  کردینگام م یبا نگران یول نیشرو... هم با تعجب بهم زل زدن  هیخورد و با تعجب بهم نگاه کرد ، بق حرفشو

 ...دوست ندارم  ارویمن رام دونستیخوب م

وقته  یلی، خ میشدیباهم خوشبخت نم یتفاهمه ، منو رام یزندگ يالزمه ... خب یول! قرار بود: گفتم خونسرد

 .میبه هم زد زویهمه چ

 ست؟یبزرگ تر باال سرتون ن د؟یدوزیو م دیبریخودتون م يبرا یچ: کرد خیتنمو س يآرمان مو یعصب يصدا

 د؟یراه انداخت هیچ ایمسخره باز نیچه وضعشه؟ ا نیا ه؟یبچه باز یمگه زندگ

 .نشده که يزیچ! اونا حق انتخاب دارن! آرمان آروم باش: مشتش گرفت يآرمانو تو يبازو نیشرو

 نشــده؟ يـزیواقعا چ. نشده  يزیچ! نـــه: آرمان

چقدر براشون  شدنیاگه بعد از ازدواج متوجه م یدونیم! خورنیبه درد هم نم دنیآرمان خوبه االن فهم: لدای

 شد؟یگرون تموم م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٦٥ 

من اشتباه کردم؟ درسته ! شدن ، آرمان سرم داد زد ری، اشکام سراز کردیفقط با بغض به بحث نگاه م حانهیر

 ...میخواستینم یما تباه... رو نجات دادم یرام یزندگ! نجات دادم مویزندگ یاشتباه کردم ول

 ن؟یتموم کرد ویهمه چ یک ؟یگرفت یالل مون هیچ: آرمان

 .دوسش نداشت  یال دونمیمن از همه بهتر م یتو ندون. در کار نبود  ياجبار! تمومش کن آرمان: نیشرو

 نذاشت؟ ونیچرا با من در م! پس غلط کرده قبولش کرده: آرمان

نداره  یکه بهش حس یخواهرت با کس یخواستیم... خب دوسش نداشته... آرمان تورو خدا داد نزن: حانهیر

 کنه؟ یزندگ

قفل کرده ! اما من... دیکنارش نشستو شونه شو مال حانهیدستاش گرفت ، ر نیمبل نشستو سرشو ب يرو آرمان

 ...دیچرخیاز جام تکون بخورم ، زبونم نم تونستمینمبودم ، 

 يبغلم کرد ، تو ستادویا دایاتاق ش يشدم ، تو دهیدادو دستمو گرفت ، دنبالش کش نیرو بغل شرو دایش لدای

 .فقط خودمو نجات دادم ... ندارم یکردم؟ من گناه کاریمگه چ ست؟یبغلش هق زدم ، آخه چرا برادرم پشتم ن

 !شهیدرست م یهمه چ... روم باشآ زدلمیعز: لدای

 .کنم یزندگ خوامشیکه نم یباکس خوادیم... برم خوادیآرمان دلش م: من

 ...يبذار ونیباهاش درم تویزندگ يانتظار داره همه ! ، بهش حق بده ، سرپرستته هیاون عصب: لدای

 !اون مشکالت خودشو داره: من

 .دیقسمت هم نبود... اشکال نداره! یدوسش نداشت دونمیم! نکن حیکوچولو کارتو توج: لدای

 ...قبولش کردم  یستیرودربا يتو... کنارش باشم خواستمیم! دلم براش سوخت: من

 آره؟ ؟يدوست دار ویکس: لدای

 .دستم براش رو بشه  خواستمیبه چشماش نگاه کنم ، نم تونستمیشد ، نم رهیچشمام خ يتو

 .کن یخودتو خال! باهام راحت باش: تر ادامه داد آروم

نشد ، نه  یباشم تا اونو فراموش کنم ، ول یبا رام خواستمیطرفس ، م هیمنم عشقم ! لدایآره : گفتم  صادقانه

 ...نشد

 !یبگو ال ه؟یاون ک: لدای

 ...تونمینه نم: من

 !یبشه بهش برس دیشا. کمکت کنم  خوامیم: لدای
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 !الدیمـ: کوتاهو آروم گفتم یلیخ

 الد؟یم: با تعجب بهم نگاه کرد ، زمزمه کرد  لدای

 ؟يوردیو به رو ن یدوست داشت الدویتو م یعنی! شهیباورم نم: مبل نشستو گفت  يکردم که رو دییسر تا با

کمکم کنه فراموشش  خواستی، م دونستیم زویهمه چ یرام! طرفس هیعشقم ... گفتم که: انداختم  نییپا سرمو

 !تر شد يواحساسم بهش ق... یکنم ول

 ...یباش الدیتو فکر م کردمیفکرشم نم یحت! جالبه یلیخ: و به زبون اورد دیخند چشماش

 چشه؟ الدیمگه م: دمیتوپ

 ...درست نشناختمت! دونمینم... گوشه الدیم زمینه عز: لدای

 کنم؟ کاریچ... ناراحته یلیآرمان خ: من

 .نگران نباش! شهیدرست م زیهمه چ... ششونیپ میبر ایب: لدای

 د؟یکجا رفت: گفت دنمونیرو تو بغلش گرفته بود با د دایش حانهی، ر میاومد رونیاتاق ب از

 پسرا کجان؟... بود یعصبان! آرمان نباشه دیتو د یخواستم ال: آروم گفت  لدای

 . انیگفت زود م... رونیآرمانو برد ب نیشرو: حانهیر

 ؟بود یعصب یلیآرمان خ: حال زمزمه کردم یب

 ؟يچرا باهامون زودتر حرف نزد. آروم شد  زدیداشت باهاش حرف م نی، شرو زمینگران نباش عز: حانهیر

 نکهیتا ا... میبود یدوراه يجفتمون تو! با خودمونم مشخص نبود فمونیچون تکل مینگفت يزیچ یما به کس: من

 میزندگ کیاما من به عنوان شر... میعجله نکرده باش مونیتا درمورد زندگ میبه هم فرصت بد میگرفت میتصم

 !خوشش اومده يدختر هیاز  یاالنم رام! خوامشینم

 !دیخوریبه درد هم نم دیدیبشه فهم رید نکهیخوبه قبل از... اشکال نداره: لدای

 !فهمم زیقربون خانم همه چ: نیشرو

 

بهم آرامش  نیشرو يچشما یول کردیبهم نگاه نم یبودن ، آرمان حت ستادهیپشت سرمون ا نیو شرو آرمان

 ...دادنیم

 !م؟یبر حانیر: آرمان

 .آره: بلند شد  حانهیر
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 ...من خستمه دیکن يبچه دار دینیبش دی، با دیکجا؟ عمرا بذارم بر: لدای

 !ما قیاز رف نمیا! يداد قیبه همه رف ایخدا: نیشرو

 .سر کار باشم  دیفردا با... ستیخوش ن ادیخستمه ، حالمم ز: آرمان

 بمونه؟ نجایا یال هشیم: لدای

 گهیبمونه ، د خوادیهرجا م... رو ازم نگرفته نایمهم تر از ا ياجازه : گفت  زیآم ریزد و تحق یپوزخند تلخ آرمان

 !کنهیکارمیچ ستیبرام مهم ن

 رونیحرف از خونه ب یشد ، با تعجب بهش نگاه کردم ، نگاه سردشو ازم گرفتو ب خیحرفش س نیتنم از يموها

 ...کردیآرمان نگاه م یخال يبود و به جا ستادهیهم متعجب ا حانهیرفت ، ر

 کمی! شیشناسی، خودت که م هیها ، االن عصبان يغصه نخور! جونم یال: بازومو گرفتو مهربون گفت نیشرو

 !شهیم مونیآروم بشه از حرفش پش گهید

 !شهیم مونیاز حرفش پش شهیخوب م گهید قهیاالن آرمان داغه دو دق! یخونه آج میبر ایب: حانهیر

 ...امیاومدم ، بعد م نمی، من با ماش دیشما بر: لبخند کم جون زدمو گفتم هی یسخت به

 ؟يایب يدیقول م: چشمام قفل کرد ينگرانشو تو يچشما حانهیر

 !آره قول: من

 م؟یبمونم باهم بر يخوایم: حانهیر

 امیتو برو تنهاش نذار ، من م! نــه: من

 نیشرو ي، برا الدیدر مورد عشقم به م لدایگاهم بود ،  هیتک نیشرو يضم شکست ، شونه بغ حانهیرفتن ر با

 !سرزنشم نه یهم تعجب کرد ول نیکرد ، شرو فیتعر

 !يبذار شیاشکال نداره تو پا پ يبه نظر من اگه واقعا دوسش دار! دختر خوب نیبب: نیشرو

 نذاره؟ شیپا پ الدیچرا م.  ستیخبرا ن نیاصال از ا! رمینه خ: لدای

اگرم .  شناسمیم الدویروشن بشه ، البته من م یال فیتکل دیبا! طرفه باشه هیواقعا عالقه  دیچون شا: نیشرو

 !ذارهینم شیباشه پا پ يعالقه ا

 اونوقت چرا؟: لدای

 اریر رامبه خاط دیالبته شا. حس نکنه از اعتماد آرمان سوءاستفاده کرده  نکهیواسه ا! به احترام آرمان: نیشرو

 .نزده  یحرف
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 اول حرف بزنه؟ یعشقش بکنه ، چرا ال يبرا يکار ستیاون حاظر ن یوقت: لدای

 !نگفته يزیاز ترس آرمان چ دی، شا شناسمیم الدویمن م گمیم! لدایاه : نیشرو

 .ارهیآمارشو درب میگیم حانیبه ر! نداره يخب کار: لدای

 ...عشق نباشه دیاصال شا.  ستیعشق درست ن نیا! لدای! نی، شرو دیش الیخیتوروخدا ب! نــه: من

 . میاریهم سر در ب الدیاز دل م دی، با ستیدرست ن ينطوریا ی، ول میگینم يزیخب نترس چ یلیخ: لدای

 !دیفهم شهیخب م یول یک دونمینم... امــم! اواخر متوجه شدم عاشق شده نیا... راستش: نیشرو

 !اون دختر بودم يوقته که عاشق شده ، کاش جا یلیخ... دونمیم... عاشق شده... لبم يلبخند تلخ اومد رو هی

 !حرف بزنه کنمیم کشیخب تحر: لدای

 .ارمیخودم ته توشو درم: نیشرو

 !برم گهیمن د... میکنیم شیکار هیحاال خودم : از جام بلند شدمو گفتم آروم

 !خونتون میریفردا باهم م... کــجا؟ بمون: نیشرو

 ...کمکت امیجونم فردا م لدای... راحت تره المیخونه باشم خ! رمیم... گهینه د: من

 ... روقتهید! يموندیکاش م: لدای

 بذار برسونمت: نیشرو

 . دیخودم نگران نباش رمیم.  کشمتیم يزنو بچتو تنها بذار! تازه سر شبه: من

 !زنگ بزن منتظرتم يدیرس! پس مراقب خودت باش: کالفه نگام کردو آروم گفت نیشرو

 .چشـم: من

گرفته بود ،  یلیشدمو با سرعت روندم ، دلم خ نیزدم ، سوار ماش رونیکردمو از خونه شون ب عیسر یخدافظ هی

که اجاره ش دادم تا کارش  شدیم یچند ماه یشاپ ، ول یبرم کاف خواستیدوست نداشتم برم خونه ، دلم م

باهام حرف  گهینکنه د... دمیترسیم ن، از روبه رو شدن با آرما دمیچرخیم ابونایخ يتو ينجوریلنگ نمونه ، هم

 دوسم نداشته باشه؟ گهینزنه؟ نکنه د

 نیماش دنیخونه ، با د دمیگذشته بود که رس 11ساعت از . کردم  یهدف رانندگ یب ابونایخ يچقدر تو دونمینم

 نیاصال ا گشتم؟یم ابونایخ يبود و من داشتم تو نجایا الدیم یعنیدم خونمون خشکم زد ،  الدیم يپارك شده 

 ...سست وارد خونه شدم يشدمو درو بازکردم ، با قدما ادهیپ نیداره؟ از ماش کاریما چ يموقع خونه 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

 )  الدیم(چهاردهم  فصـل

 )دعواش کنه  ترسمیم هیآرمان از دست الهه عصب! خونمون ایب ییدا( با متن  حانهیاز ر یامیپ دنیرس با

 قهیو کالفه بود ، چند دق ی، آرمان واقعا عصب دمیبود که رس 10آماده شدمو اومدم خونشون ، ساعت حدودا  دزو

 .گوشه خودشو جمع کرده بود  هی حانهیبا تلفنش حرف زد ، ر دادیبا داد و ب يا

 زم؟یشده عز یچ: نشستمو آروم گفتم کنارش

 !به هم زده اریبا رام زویالهه همه چ: حانهیر

لبام نقش  ياراده رو یلبخند ب هیهضم شد  یکردم ، وقت لیشدمو حرفشو تحل رهیخ حانهیبا تعجب به ر اولش

 .بغض کنه  شتریب حانهیبست که باعث شده ر

 

 ومدهیهنوز ن یزده ، ول رونیب نیشرو ياز خونه  یساعته که ال کیاز  شتریاالن ب: آروم ادامه داد یلیخ حانهیر

 !آرمان دست روش بلند کنه ادیب یوقت ترسمیم! خونه

 براش افتاده باشه؟ یکجا رفته؟ نکنه اتفاق یعنیساعت؟  1

 !اومد: دیغر یبم و عصب يبا صدا آرمان

 يکه رو يا دهیکش يصدا یول رمیکه جلوشو بگ دمیبرداشت ، از جا پر زیخونه باز شدو آرمان سمت در خ در

 ...!الهه فرود اومد قفلم کرد  يگونه 

 ...نشون بده  یعکس العمل نکهیشده بود ، بدون ا رهیپر از اشکش به آرمان خ يبا چشما الهه

پدر  شهیدرسته هم ؟يدیکه سرخود کاراتو انجام م يصاحب شد یب نقدریا ؟يبود يکدوم گور: زد ادیفر آرمان

واهرم که خ رتمیغ یب نقدریا يفکر کرد! کنم يکردم واست پدر یسع. من که بودم  یمادر باال سرت نبوده ول

 !حرف بزن ن؟هـــا ؟يفکرکرد یخودت چ شیباشه؟ پ ابونایتو خ ییشب تنها میون11ساعت 

 ...آرمان: حانهیر

 !حانهیتو دخالت نکن ر: آرمان

 !حداقل حرمت مهمون بودنمو نگه دار! یحرمت بزرگتر بودنمو که نگه نداشت: من

... اتاقش يبهم انداختو بدون حرف رفت تو يکه پر از اشک و خون بود ، نگاه شرمزده ا ییبا چشما آرمان

 .اتاقش  يالهه خواست بره تو! هم پشت سرش حانهیر

 !باهات حرف بزنم دیبا: گرفتم  جلوشو
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 .گهیوقت د هیواسه  دیبذار! االن خستمه: جواب داد  دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 !لطفا الهه  -

 .االن کشش ندارم:  الهه

 ...یول! کارش درست نبود... ریدل نگ ازش به! آرمان برادرته  -

 !شده س حیکارش توج! پدرمم بود... فقط برادر نبوده! رمیگیبه دل نم:  الهه

 .رمیگیوقتتو م قهیفقط چند دق.  نیبش ایب! خب یلیخ  -

 براتون مهمه؟ یلیخ:  الهه

 !لطفا! اهوم  -

لباش  دنی، با گز دیلرزیاز مبال نشست ، گونه ش سرخ شده بود و لباش نامحسوس م یکی يمعصوم رو یلیخ

 هیگر خواستمینم! تنها باشه خواستمینم... غصه بخوره خواستمیداشت لرزششون رو ازم پنهون کنه ، نم یسع

 !کنه

 ؟یدوست نداشت ارویرام: من

که  یدوسش نداشت: دمیدمو آروم تر پرسسمتش خم ش یکمیحس ناشناخته نگام کرد ،  هیگرد شدو با  چشماش

 ن؟یبه هم زد

چرا براتون : و مثل خودم جواب داد دیکردو آب دهنشو صدا دار قورت داد ، چشماشو ازم دزد سیلرزونشو خ يلبا

 داره؟ تیاهم

به  یبگ خوادیدلت م دونمیواسه خودم دارم ، م يقانع کننده ا لیمن دال: دوختم نیاز لباش گرفتمو به زم چشم

 !دمیپرسینداشت نم یباورکن اگه ربط یول. نداره  یتو ربط

 ؟یچه ربط: بازم متعجب نگام کرد الهه

 !ربطشو بهت گفتم دیفعال جواب سوالمو بده شا! حاال: دادم هیلبخند کم جون زدمو به مبل تک هی

 !گمینم یحرفارو به هرکس نیمن ا! هیشخص یلیسوالتون خ: الهه

رفت کنار ، به دستت  اریاالن که رام! روز خاص تو بشم؟ من که دلم روشنه هی شهینم یعنی ؟یام ال یهرکس من

 .مطمئنم ! یشیتو مال من م ارم،یم

 !شمیمنم خاصت م: که نشنوه زمزمه کردم يطور
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 یهم صحبت خوب تونمیم یول... باهات ندارم یدرسته نسبت! یباهام حرف بزن خوادیفقط دلم م: تر ادامه دادم بلند

 .دوست  هیمثل ! باشم

 !دوسش نداشتم ندمیبه عنوان همسر آ: کرد سینگام کرد ، دوباره لباشو خ مردد

 د؟یرفت شیعقد باهم پ يسفره  يچرا تا پا ؟يپس چرا قبولش کرد: من

 !میشدیخودم شروع کردم ، خودمم تمومش کردم ، چون باهم خوشبخت نم! اشتباه از من بود: الهه

 ...زمیریبه پات م زمویخوشبختت کنم ، همه چ دمیقول م یاگه قبولم کن... دلم غوغا بود يتو

 ؟یرو دوست داشت یچرا؟ کس: من

به  يزیجواب بده ، لباش از هم باز شدن تا چ خواستیکرد ، صورتش رنگ باخت ، نم رییچشماش تغ حالت

 ...جوابش  دنیشد و من منتظر شن سی، لباش خ ارهیزبون ب

با چشماش داشت قورتم ! فضول يرو بزنم ، دختره  حانهیر خواستیدلم م... دیالهه از جاش پر حانهیمدن راو با

 .دادیم

 !اتاق؟ آروم شده يتو يبر شهیباهات حرف بزنه ، م خوادیآرمان م! یال: حانهیر

 .با اجازه! آره: الهه

 شد؟ یچ: دیپرس جانیکنارم نشستو با ه حانهیرفتن الهه ، ر با

 بشه؟ يزیمگه قرار بود چ: من

 !دختره رنگ به رو نداشت ؟یگفتیبهش م ینکن ، چ تیاذ! يالدیا م: حانهیر

 !خوب خوب يزایچ: من

 !جانه من! گهیبگو د: حانهیر

 خوبش برسه ، آرمان چطوره؟ يبه جاها ینذاشت يتو مزاحم شد: من

 !ت خودش نبودهدس گفتیم! مونهیتو الهه رو زده پش يجلو نکهیخوبه ، از: حانهیر

 !الیهم بشه واو یوقت... شهینم یآرمان عصب! اهوم: من

 ...ترسمیازش م! بشه یاون روزو که باز بخواد عصبان ارهیخدا ن: حانهیر

 !ادیخوابم م... برم خونه گهیمن د! شهینم یعصب یباش یدختر خوب: من

 

 ؟یمونیشب نم: حانهیر
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 .کن یمن از آرمان و الهه خداحافظ يجا... اومدم همه چراغا روشن موند یهول هولک نقدریا... گهینه د: من

 !خب صبر کن صداشون کنم: حانهیر

 ...ریخانم کوچولو ، شب بخ میبذار به حرفاشون برسن ، ما رفت! گهینه د: من

 ...زدم رونیاز خونه ب دمویبوس گونشو

 ... طاقت ندارم گهیمن د! رو به الهه بگم زیو همه چ امیفردا ب دیشدمو سمت خونه روندم ، با نیماش سوار

 يچند ماهه همه  نیا... دمیتخت دراز کش يرو... خونه پارك کردمو داخل خونه شدم ، لباسامو عوض کردم  دم

 نیکه ا يزیچ هی! خوادیم جانیه هیدلم ... ارتمیوجود نداره که سر ذوق ب یاتفاق خاص چیه! شده يروزام تکرار

 !تموم کنه موییالهه که تنها هی... اتفاق قشنگ هی! رو تموم کنه یو طوالن يتکرار يروزا

 

 ...گذردیزمان نم نجایا

 ...دارندینبودنش دست از سرم بر نم يها هیثان

 !ییتاك تنها کیت

 ...! زدیریرا به هم م زیچ همه

 )زهــرا مطــور(

 

 بــله؟: جواب دادم  ویگوش جیچشم باز کردم ، گ میزنگ گوش يصدا با

 ؟یهنـــوز خوابـــ  -

چه : صدامو صاف کنم گفتم کردمیم یکه سع یخوابو از سرم پروند ، سر جام نشستمو درحال حانهیر غیج يصدا

 ؟يسر اورد یخبرته؟ اول صبح

 !یزن باال سرت باشه تا آدم بش هیحتما  دیبا! رو رد کرده 10ساعت  ؟یاول صبح  -

 .اوووه؟ چته دختر؟ دلت پره  -

 امروز چندمه؟ یدونیم! يتنبل شد یلیخ  -

 ؟یبپرس خیکه تار يکرد دارمیاز خواب ب يزنگ زد  -

 .ـــدمیپرس يمن جد  -

 ، چندمه؟ دونمیخب نه نم  -
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 معرفت اصال قهرم یب  -

 خب بگو امروز چه خبره؟! داااد يا  -

 ...تولدمه  -

 نموند؟ ادمیچرا ... کردم ، آره درسته امروز تولدشهرو مرور  خیتار کمی تولدش؟

 ...برات داشتم يفکر دیکنه؟ شا زتیآدم سوپرا يذاریچرا نم: کوبوندمو آروم گفتم میشونیکف دست به پ با

 .خونمون  ایب 5ساعت ! بخشمتیحاال م... رفته بود ادتیچون مطمئنم   -

 ؟یواسه چ  -

 جشن تولـــدمـه  -

 امیحتما م... باشه خانم کوچولو  -

 هـــا؟ ینکن رید  -

 !چشـــم، فعال  -

شده بود ،  10به ساعت انداختم ، تازه  یباز کردم ، از جا بلند شدمو نگاه نیقطع کردمو دستامو به دو طرف تماسو

، از خونه دوش گرفتم ، صبحونه خوردمو لباسامو عوض کردم  ي، سرسر رمیبگ یچ هیوروجک  يبرم برا دیبا

 ...تنبلم باشه که یمن يانتخاب برا نیخارج شدمو پشت رل نشستم ، فکرکنم طال بهتر

شدمو سمت خونه  نی، سوار ماش دمیگردنبند خوشکل خر هی ایاز طال فروش شتایپنج ، ش يتو دنیاز چرخ بعد

 ...خالص بشم ختمیبد ر يشایشلخته و ر يموها نیتا از شر ا رفتمیهم م شگاهیسر آرا هی دیحرکت کردم ، با

 هیبود ، فقط  یشده بودم ، هم موهام هم صورتم مرتب و خواستن یعال! انداختم ، هـــوم نهیآ يتو ینگاه

که به خودم  یاز اعتماد به نفس! ام یعال ينجوریهم الشیخیب شمیم یرسم یلیچون خ یکروات کم دارم ول

 نویشدم ، ماش نیاومدم ، سوار ماش رونیدوش گرفتمو از خونه بالهه  ییخنده م گرفته بود ، از ادکلن اهدا دادمیم

 ...دمیرس ریتاخ يا قهیدق 40با  بایکردم ، تقر تیآرمان هدا يسمت خونه 

، هردوشون  شوازمیتوهم اومدن پ يبا اخما حانهیزدم ، در بازشد ، داخل شدم که آرمان با لبخند و ر زنگ

 ...خونه  يتو میکردم و رفت یشده بودن ، باهاشون روبوس پیخوشت یحساب

 ؟یباش نجایا 5قراربود : حانهیر

 !گهید دیطول کش! خوامیمعذرت م: من

 واسه کمک؟ يومدیزود تر م دیتو نبا... رسنیم 6، مهمونا  بخشمینم: حانهیر
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 که حمالت من باشم؟ يبه من چه؟ شوهر کرد: من

 ه؟یحمال ک گهیدو روز د مینیبیم... یحمال خودت: با خنده بازومو مشت بارون کرد آرمان

 !رسنی، االن مهمونا م میبه کارامون برس میبر ایآرمان جونم ب: حانهیر

 !یکن یحمال دیفعال که تو با: گوش آرمان گفتم دم

 !کمـــک يایب دیاشتباه نکن االن خودتم با: گفت دویخند

مبال جمع شده ... دیکرد زونیبادکنک هم آو... دیکرد نیهمه جارو تزئ... مثل تولد بچه ها! که نمونده يکار: من

 ...نیدیچ یصندل

 !ســالم: الهه

 

 یلیخ ششی، آرا کردیبودو به من نگاه م ستادهیا حانهیکنار ر یکت و دامن مشک هیچرخوندم ، الهه با  سرمو

 …لباش تو چشم بود ، از لباش چشم گرفتمو جوابشو دادم شیآرا... یو سبک بود، ول حیمل

 ...کردمیحس م ينطوریمن ا ایمهربون شده بود ! دونمید زدو مشغول چک کردن اطراف شد ، نملبخن هی

 ؟یکنیبعدشم ماااچ م ؟یکنیمن خواهرتو بغل م يجلو: گفت غیبا ج حانهی، ر دیبوس شویشونیگونه و پ ارمان

 هـــان؟

 !نداره ها؟ خودش اومد جلو یبه من ربط: گفت حانهیاومدو معصومانه به ر رونیاز بغل آرمان ب طنتیبا ش الهه

 .فهمهیم مییچند وقت که رفتم خونه دا هی... دارم واسش! دمیبله د: ابروهاشو داد باال حانهیر

 خونمو الزم دارم... دارم یمن کارو زندگ... نذار هیاز من ما! هو هو: من

 خونه؟ ياریم الیم الیتو کار؟ ژ یتوهم رفت! اوه اوه: آرمان

کسب درامدو ... اون کارو گفتم ه؟یچ الیژ دونمیمن که اصال نم! نه: نگام کرد ، با خنده گفتم یحس هیبا  هاله

 !حرفا نیا

 .کارا نباشـه نیخر کن که تو خط ا ویکی... آهـان: آرمان

اصال ! ادب یب: گفت غیآرمانو با ج ي نهیتو س دیچندبار با مشت کوب کردیکه خنده شو کنترل م یدرحال حانهیر

 ...شوریدخمل بازه ب... ادیازت خوشم نم

کاراش  نیاز کردمیم حتینص الدویداشتم م! کنمینم يمن که دختر باز... زمیعز یینجایتو ا! اوه اوه: آرمان

 .دست بکشه
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شد ،  دنمیسمت آشپزخونه که باعث خند دنیو دو دنیکش یفیخف غیج حانهیزنگ خونه ، الهه و ر يصدا با

 ...فضا رو پر کرد يکردم ، آهنگ شاد یمنم رفتم آهنگ رو پِل... مهمونا شوازیت پآرمان رف

 ؟يشد دایکم پ! ــالدیبه به آقا م:  نیشرو

 .شده نیسنگ تونیشما سا! پدر يبه به آقا  -

 !ياریب فیباال با خانمت تشر یبزن نیآست دیمجردم بگردم ، با يبا دوستا ذارهیخانمم نم! نه بابا:  نیشرو

 ؟یبا من معاشرت کن ذارهینم ـــلدای  -

 نی، خود شرو الدیفاکتور گرفتم م هینداره ، من تورو از بق یبه من ربط: گفت زیر کیکه تازه وارد شده بود  لدای

 ...مجردا بود ي هیمن منظورم بق! مجردشو خط بکشه يدوستا يدور همه  خوادیگفت م

 ؟یآروم حرف بزن یتونینفس بکش ، نم! آرووم آروم زمیعز :گفت کردیکه خنده شو کنترل م یدرحال نیشرو

 .کشهیطول نم ادیز... تو فکر متاهل شدنم! باشه بابا: گرفتمو گفتم لدایرا از بغل  دایش

 واقـــعا؟: لدای

 !خبر یچه ب: نیشرو

 !؟يخبر داد یلینه که تو خ! آره واقعا: من

 !هست حاال یک: لدای

 فهمنیبه موقعش همه م... بـــماند: من

 !غرنزن نقدرمیبرو تو آشپزخونه کمک دخترا ا ایب! لدای: آرمان

... تازشم ؟يدیدستور م یکشیمادربزرگتونم ، خجالت نم يمن جا: به بازو آرمان و گفت دیمشتشو کوب لدای

 .تنها بذارم  تونمیدخترمو که نم

 !دخترتو دارم برو کمک بدو يتنبل خانم ، من هوا: من

 !ماسهیم شمیکمک کنم ، تازشم ارا خوامیمن خستمه خب ، نم! ــنیشرو: لدای

 ؟یبا صورتت کار کن يخوایمگه م: آرمان

آشپزخونه ، دوباره زنگ به صدا درومد و آرمان رفت،  يحرف رفت تو یاوردو ب رونیآرمان ب يزبونشو برا لدای

 .نشستمو بچشو دادم دستش  نیکنار شرو

 . رشدیدرگ یلیمن ذهنم خ ه؟یدختره ک یبگ يخواینم: نیشرو

 یفهمینه به موقعش م: باال انداختم  ییابرو
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 شناسمش؟یحداقل بگو م: نیشرو

 ...شیشناسیم! اهوم: من

 هستش؟ نجایامشب ا: نیشرو

 دمیدرز نم يزیچ گهیتالش نکن د نیاز شتریب! ممکنه: من

 شده؟ یعاشق ک رمردیپ الدهیبفهمم آخرش آقا م دیرو کارات ، با کنمیزووم م یب حسابپس امش: نیشرو

 مگه من چند سالمه؟! یخودت رمردیپ: من

 ؟یکنیرو رد م 28فکرکنم امسال : نیشرو

الهه  نکهیکردو بهمون شربت تعارف کرد ، از یروبوس نیوارد شدن الهه حرفامون ناتموم موند ، الهه با شرو با

نه که محدودش ! ستین ایراحت نیاز ا يخبر گهیاگر خانمم بشه د... نبودم یراحته اصال راض نیبا شرو نقدریا

 ...میهم باش بندیپا دیبا! مخودم باش زنهیکه به تنش دست م یتنها کس خوامیم ینه ، ول! کنم

 يو به معنا ردخویازکنارم تکون نم نیکه تموم مهمونا اومدن و جشن شروع شد ، شرو دیساعت نکش مین به

 یول گرفتیسالم کردن بلند شدم دنبالم اومد ، از کاراش خندم م يهم که برا ي، چند بار کردیکنترلم م یواقع

 !شدیبهش بگم چون حساس م يزیچ تونستمینم

 ؟يای، م میدانس تانگو بذار میخوایم الدیم: فرزاد

 رقصه؟یبا من م یک: گفتم دمویخند کوتاه

 .کنمیدلت بخواد جورش م یتو با هرک! يسرور: فرزاد

 .برقصم خوامیمنم م! هیقو شمیچه پارت: نیشرو

 .زن بستونم نیواسه ا خوامیپاشو با زنت برقص ، من م يتو زن دار! خجالت بکش: فرزاد

 ؟یزنیمشکوك م ؟یرو واسش در نظر گرفت یک: نیشرو

 ه؟یفرزانه رو بچسبونم بهش ، نظرت چ نیا خوامیم: فرزاد

 

 .خوامیرو م گهید یکی! خوامیمن فرزانه نم: زدم پس گردنشو گفتم یکی

 کم داره؟ یخواهر من مگه چ. دلتم بخواد ! اوووه: فرزاد

 ...فقط لوس و نق نقوه ! یــچیه: نیشرو
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،  شهیکه اگه شوهر کنه خوب م... که: لبخندشو جمع کردو ادامه داد نیبهش رفت که شرو يچشم غره ا فرزاد

 !فرزانه س نیهم! گنیمزن نمونه که 

 ؟يایبذارم م الدیخب م... حاال شد! نیآفر: فرزاد

 . خوامیفعال شاد بذار ، آهنگ شاد م! نه: من

 !توووپ ذارمیم یچ هیاالن  یاوووک! کنه یقر کمرشو خال خوادیاوووف م: فرزاد

و دست و  غیآهنگ بلند شدو بعد از اون ج يبودکه صدا دهینکش هیبدو رفت سمت دستگاه پخش ، چند ثان فرزاد

 ...سوت بچه ها

 

 نکن  ينکن ، با دلم باز يو لج باز لج

 نکن یدروغت دلمو راض يبا حرفا تو

 

 نیاسیالهه که وسط بودو با  دنیبا د یبرقصم ول خواستمینداشتم م يکشوندنم وسط ، راه فرار نیو شرو فرزاد

 ...تموم کرده؟ آروم از جمع خارج شدم اریرابطشو با رام نیاسیشد ، نکنه به خاطر  يجوریدلم  دیرقصیم

 

 

  شمیپ یستیتو ن یهزار راه وقت رهیِ مو م دل

 شمیم فیکه باشه بخاطرت تو کوچه تون صد نفرم حر رتیغ سر

 

 .  گهید ایشد پس؟ب یچ ؟یبرقص یخواستیتو مگه نم: دیاومد کنارمو با تعجب پرس نیشرو

 

 

 از سرت افتاده  دمیرو د چادرت

 پشت سرت راه افتاده هیاون ک نـُمیب بگو

 

 ! شدم مونیپش: به زور جواب دادم دمویکش آه
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  یشیآخرش شـر م کشمتیم زنمیم

 یشیبار بهتر م نینه قول بده ا یول

 

 ! وسط ؟ میبر ياینم س؟یحالت خوب ن ؟يباره داغون شد هیشده پسر؟  یچ: نیشرو

 

 

  رُمیخودم کالس م دلـُم کالس نزار مو واسه

 رُمیگیم phd رُمیم ياگه تو ازم بخوا يوا

 

 ... امیزود م! خفه س یلیخ نجایهوا بخورم ، ا کمی اطیتو ح رمیمن م! نه: من

 

 

  کنمینگاه نکن بخدا دق م یبه کس تو

 کنمیناجور م يمحل نزار فکرا یبه کس نه

 جهان دیام/ دمید چادرتو

 

 ستادمویا اطیح يبلند ، تو یآهنگ هم حساب ياومدم ، همه مشغول رقص و صحبت بودن صدا رونیسالن ب از

 يسر و سر یعنیمال من بشه؟  ستیالهه قرار ن کنم؟یتالش م يخودیدارم ب یعنی،  دمیکش قیچندتا نفس عم

 داره؟ نیاسیبا 

 !یشیرد م ای کنهیقبولت م ای... حرف دلتو بهش بزن! جا نزن پسر: گفتیاز درونم م ییصدا هی

 چته پسر؟: کردیبا لبخند نگام م نیشونم اومد ، برگشتم شرو يدست رو هی

 ...داخل میبر! یچیه: من

... شهیدرست نم یچیبا حرف نزدن ه! حتینص هی ی، ول دونهیاون هنوز نم دونمیم! يعاشق شد دونمیم: نیشرو

 !بذار شیپا پ
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خونه ، راست  ي، بعدش رفتم تو ستادمیمبهوت حرفاش ا يخونه ، چند لحظه ا يرفت تو يا گهیحرف د بدون

 !روشن بشه فمیبکنم که تکل يکار هی دی، با شهینم ينطوریا... گهیم

چشمک  هیزدو  يلبخند دنمیبود ، با د ستادهیروش بود ا کیکه ک يزیپشت م حانهیروشن شده بودو ر چراغا

 نیاسیکه کنار  دمینفس راحت کش هیبود ،  ستادهیا نیو شرو لداینثارم کرد ، با چشم دنبال الهه گشتم ، کنار 

 ...ستین

 ؟...هم باشه نوبته  یخب نوبت: آرمان

 !ــکیک: با هم گفتن همه

 !اول کــادو! رمینه خ: آرمان

و خاموش  حانهی، بعد از آرزو کردن ر دیکادو باز کردنا و تشکرا طول کش یساعت می، ن دنیبه لحنش خند همه

، درهمون حال  دادیاقو رو سامان شروع کرد ، چاقو رو با مشتاش گرفته بودو باسن تکون مشدن شمعا ، رقص چ

 حانهیاوردو دست ر رونی، باالخره چاقو رو از چنگ سامان ب خواستیاز آرمان شاباش م دادویمشتاشو تکون م

 .داد

فرزانه رو ... فرصته نیآشپزخونه ، االن بهتر يرو بردن تو کیشد ، الهه و فرزانه ک دهیباالخره بر کیک

 ...زنمیبا الهه حرف م چونمویپیم

، من خودم کمک  دی، بر دیبرقص دیبر دیخوایاگه شما م! فرزانه خانم: سرشون وارد آشپزخونه شدمو گفتم پشت

 !کنمیم

 !ــالدی، من هستم آقا م دیشما بر شه؟ینه توروخدا مگه م! اوا: فرزانه

 .و با الهه جان ندارم ، خودم هستم حرفار نیتعارف نکردم ، من ا: الدیم

 !رمیم دیاگه خودتون راحت! باشه: به منو الهه نگاه کرد یجور خاص هیچشماشو تنگ کردو  فرزانه

الهه  يکه صدا گشتمیم شیبدون آرا شیواقع ي افهیذهنم دنبال ق يرفت ، تو رونیحالت قهر از آشپزخونه ب با

 د؟یکمک کن دیمگه نخواست! گهیکمک د دیایب: اورد رونمیاز فکر ب

بود ، آخ که  ختهیصورتش ر يرو جلو يا کهیکوتاهشو مدل فشن زده بود و ت يبهش دوختم ، موها چشمامو

 ...زمیموهاشو به هم بر خواستیچقدر دلم م

 . خواستینم نمونویسکوت ب نیبشقاب شدم ، دلم ا يتو کیک يها کهیمشغول گذاشتن ت ستادمویا کنارش
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 ...مینشد حرفامونو کامل کن شبید: تر کردمو گفتم لبامو

 کدوم حرفا؟: الهه

 رفت؟ ادتی یعنی: من

 م؟ینشد حرفمونو کامل کن یکه سر چ نهیمنظورم ا! نه نه: الهه

 ؟یقبول کن ینتونست ارویکه رام يدوست دار ویکس دمیپرس شبید: من

 من برم تعارف کنم:  دیچ ینیس يرو تو کیک ينداد ، بشقابا یجواب... بازم سرخ شد الهه

 !برام مهمه یلیسوال خ نیجواب ا: گرفتم جلوشو

 .لطفا! میبعد حرف بزن: الهه

 !باشه چشم: گفتم  میتکون دادمو مال يکنم ، سر تشیبود ، نخواستم اذ شیترس قاط کمیخاص بود ،  لحنش

کردن شدم ،  ییرایمنم مشغول پذدوم رو برداشتمو  ینیرفت ، س رونیجلوش کنار رفتم ، زود از آشپزخونه ب از

 اول حرف دلشو بدونم؟ خوادیچرا نتونستم حرف دلمو بزنم؟ چرا دلم م

مگه ارزششو نداره؟ ! خب بگه! پا له کنه و بگه دوستت نداره ریغرورت رو ز یترسی، م يمغرور یلیتو خ! چــون

 ...شهیروشن م فمیکه تکل نهیمهم ا... باشه خوادیکه م یحرفمو بهش بگم ، جوابش هرچ دیداره ، با

زوجا بذاره ، دل منم  يآهنگ تانگو برا هیفرزاد مصمم بود ... دمیالهه رو ند گهیکردن ، د ییرایاز پذ بعد

 ...قدم بشم شیرقص پ نیدرست نبود واسه ا یبا الهه برقصم ، ول خواستیم

و سارا رفتن وسط ،  اسری،  نیشاه ، سنا و ثمیو م ای، رو حانهیشدو آرمان و ر کیشروع شدن آهنگ سالن تار با

دست الهه رو گرفته بود  لدایدست منو،  نیشدم وسط ، شرو دهیباره کش هی،  کردنیجمع هم نگاشون م ي هیبق

تا از  دمیچیدستامو دورش پ... داد لزدو الهه رو طرفم ه یچشمک نی، شرو کردمی، با تعجب بهشون نگاه م

 ...شد دنیمشغول رقص لدایبا  دویخند نیشرو... کنم يریسقوطش جلوگ

  د؟یدیافتخار م: دمیالهه رو گرفتم ، آروم دم گوشش پرس يزده  خی يبه خودم اومدم دستا... بودم جیگ

 

 فرصت نره از دست نیحاال نوازش کن که ا منو

 هست بایاحساس ز نیباره که ا نیآخر نیا دیشا

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ١٨١ 

زدمو دستام دورش  يانداخت ، لبخند نییرم سرشو پادادو با ش تیازم فاصله گرفت ، با چشماش رضا کمی الهه

 ...قرار گرفت

 

 حاال که تب کردم نیحاال نوازش کن هم منو

 تو برگردم يایبه دن دیشا یلمسم کن اگه

 

 ...منه يدستا نیب یاالن تمام زندگ... شدیدور گردنم حلقه شد ، باورم نم دستاش

 

 ستین یکار سخت یعاشق بود تو باش شهیم هنوزم

 ستین یوقت گهیمرز با من باش اگرچه د بدون

 

دلم ... میدادیهماهنگ با آهنگ تنمونو تکون م... کردیم وونمینفسش د یشونم گذاشت ، داغ يرو سرشو

 ...دیدزدیاون نگاهشو م یبشمو حسمو بهش انتقال بدم ول رهیچشماش خ يتو خواستیم

 

 نهیشیدم رفتن تو چشمات غصه م نیا نمینب

 نهیقسمتم ا دونمیم بوسمیاشکاتو م همه

 

ناراحته؟  رقصهیداره باهام م نکهیاز یعنی،  زدیشد ، چشماش از اشک برق م رهیچشمام خ يباال اوردو تو سرشو

 !کردیآروم آهنگو زمزمه م... کنهیم دوارمیچشماش هست که ام يحس خوب تو هی... نه یول

 

 خستم یزندگ نیکه از ا يمن خوند ياز چشما تو

 ترسمیاونقدر آرومم که از مرگ هم نم کنارت

 

 يشعر نیباشم مخاطب ا دواریام تونمیم یعنیبهم زد ،  نیریلبخند ش هی... نبود یتموم شدن مونیچشم تماس

 یب یکیهمه نزد نیدورش بود ، قلبم از ا گمیدستم دستشو گرفتمو دست د هیمن باشم؟ با  کنهیکه زمزمه م

 ...نداشت  يبهتر، ضربان قلب اونم وضع  زدیقرار م
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 شهیتو آت يانگار تو دستا یسرده ول تنم

 شهیقصه تموم م نیو ا يبندیپلکامو م خودت

 یاب/  نوازش

 

 نقدریا شدیقبل روشن شدن چراغا ازش دور شدم ، باورم نم دمویبوس شویشونیپ اریاخت یتموم شدن آهنگ ب با

بهش  دیبا... باهاش حرف بزنم دی، با شهیطاقتم داره تموم م گهید ایخدا... من يالهه ... بودم کیبهش نزد

 ...از قلبم کنده شده کهیت هی کردمیحس م... بگم

بازم نظرم همونه  ؟یگیبهش نم يزیچرا چ فهممینم یول يدوسش دار دونمیم! خوب بهت حال دادما: نیشرو

 !بذار شیپا پ... که گفتم

 ...طرفه باشه هیحسم  دیمنو نخواد ، شا دیشا... ترسمیم! نیشرو: گفتم  کالفه

 ست؟ین نطوریا! شهیروشن م فتیکه تکل نهیطرفه هم که باشه حداقلش ا هی: نیشرو

 ...گهیوقت د هی یباشه ول: من

که  يدراورد يباز عیرقصتون اونقدر ضا يبا خودت ، البته تو شیبق گهیازما گفتن بود ، د: گفت  يجد نیشرو

 ...میدیعاشقونه نرقص نقدریهم ا لداینو ، م دنیفکرکنم همه فهم

 

 ... آرمان حواسش نبود يشانس اورد: زدو ادامه داد يا قهقهه

 ...دمیبده جواب داداششَم م تی، خودش رضا ومدهیبه تو ن یفوضول: زدم پس کله شو گفتم  یکی

 ... آرمانم پر تیندم ، رضا تیباشه منم داداششم ها؟ من رضا ادتی! اوووه: با حرص گفت دویگردنشو مال نیشرو

 ... زنمیاالن باهاش حرف م نیهم رمیاصال م... خودتو کمتر بچسبون! برووو داش: من

 !تو کَفش  یبمون ذارمیم: نیشرو

 !امشب بگم بهش  خوامیم ينه جد: من

 شد نظرت عوض شد؟  یچ: نیشرو

 ...روشن بشه  فمیزودتر تکل دی، با یگیراست م: من
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 يخوایراحت باشن ، اگه م حانهیخونمون که آرمان و ر میالهه رو با خودمون ببر میخوایامشب م نیبب: نیشرو

 ! دیحرف بزن کنمیواستون جور م

 !پس قربون دستت جورش کن... هیعال: من

 یبود ول دهیدلهره امونمو بر... داشتم یبهش بگم استرس خاص زویبا الهه حرف بزنمو همه چ تونمیم نکهیاز

 ...ارمیخودم ن يبه رو یآرامشمو حفظ کنمو تا آخر مهمون کردمیم یسع یلیخ

*** 

 ...کردم با تمرکز کامل حرف بزنم یبستمو سع چشمامو

 ! ادیازت خوشم م یلیخ: من

 هوم؟: نگام کرد جیگ الهه

 ...وقته که دوستت دارم یلیالهه من خ! دوستت دارم: من

جاده  يمنو تو... مقدمه حرفمو زدم  یب یلیشد ، خ رهیم خبه ینزد فقط چند لحظه با تعجب و گنگ یحرف الهه

 ...که بودم گذاشتو رفت يدو طرفه ا ي

 !گفتمیبهش نم یچیکاش ه! دوستش داشته باشم؟ اَه خوادینم یعنینه؟  یعنیرفتارش  نیا

 ؟یاومد تو خونه؟ بهش گفت ينطوریچرا ا یشد؟ ال یچ: دستشو رو شونم گذاشتو با تعجب گفت  نیشرو

 !دوسم نداره دونستمیم... گفتمیم دینبا: من

 گفت؟ یمگه چ ؟یچـــ: نیشرو

 !که گفتم رفت تو خونه نیهم! یچیه: من

دو  یکی دیتو با... اونم اومده تو خونه؟ خــاك یبهش گفت يآخرش اومد! دیاطیح يساعته تو مین: نیشرو

 ...من شیپ یکالس آموزش مخ زن يایجلسه ب

 کنم؟ کاریبگو چ. باش  يجد! نکن تیاذ! نیشرو: من

باهاش حرف  ایفردا بازم ب! فکر هم بکن... بخواب کمی ریبگ! شَرِتو کم کن برو خونتون! یچیفعال ه: نیشرو

 .بزن

 . ستیاجبار ن! الشیخیب... زنمیباهاش حرف نم گهینه د: من

 دوستت دارم بپره بغلت ماچت کنه؟ یگیتا م ینکنه انتظار داشت ه؟یچ: نیشرو

 ...سرد رفتارکنه نقدریانتظار نداشتم ا یلو! نه: من
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 !داشته یلیدل دیفرارش هم شا نیهم! سرد رفتار نکرده: نیشرو

 ...رو دوست داشته باشه گهید یکی دیشا! آره: من

واسه  نقدریا... هیمشکلش چ یخودت بفهم دیبا.  یکنیبزرگ م کویکوچ زیهر چ! هــا ینیبدب یلیخ! اه: نیشرو

 .نکن يخودت صحنه ساز

 باهاش حرف بزنم؟ کمیقبل از رفتنم  تونمیم: من

 ...آره داداش بفرما: نیشرو

باره در اتاقش  هیکه  رفتمینه؟ داشتم با خودم کلنجار م ایحرف زدن باهاش درسته  دونستمینم... خونه يتو رفتم

 ... چشمام قفل شد ياومد ، نگاش تو رونیاز اتاق ب یاشک يباز شد و با چشما

 !بگو؟ يخوایاگه نم ؟يدیچرا جوابمو نم: اتاقش ، دستشو گرفتمو با التماس گفتم يباره بره تودو خواست

 د؟یدستمو ول کن شهیم: الهه

! رمیم يندار یاگه تو بهم حس... خب باشه ؟یکنیرفتار م ينطوریمگه من چند نفرم؟ چرا ا! دیا دیا دیا: من

 ...ستین ياجبار

 يپشت رل نشستمو چند بار با مشت رو یزدم ، عصب رونیاز خونه ب يا گهیول کردمو بدون حرف د دستشو

 ...به حرکت دراوردم نویفرمون کوبوندم با اعصاب داغون ماش

حرف دلشو  دی، با شناسهیعشق غرور نم! کردم غرورم شکست؟ نه دایچرا االن که جرئت حرف زدن پ ـــا؟یخدا

 ... اونقدر دورش باشم که باالخره جوابمو بده دیبا... قب بکشمع دیرفتار کرد؟ من نبا ينطوریچرا الهه ا... بفهمم

 !دهیرو نشون نم يزیرفتارش چ یول... رقصش حس کردم بهم حس داره يتو

 ...دادیاستراحت کردن رو بهم نم يرفتار الهه اجازه  یبردمو رفتم تو خونه ، خسته بودم ول نکیپارک يتو نویماش

 کنه؟یالهه قبولم نم یعنی... تنمو با سرما آروم کردم يحموم ، آب سردو باز کردمو گُر يدراوردمو رفتم تو لباسامو

 زنه؟یچرا باهام حرف نم ه؟یاصال مشکلش چ

چند بار  دمویکه با الهه رقص یبرداشتم ، آهنگ مویگوش... بردی، خوابم نم دمیتخت دراز کش يتن کردمو رو حولمو

باالخره فکرش اجازه دادو چشمام ... خوب تنش ، رنگ خاص نگاهاش، عطر  کردمیگوش دادم ، الهه رو حس م

 ...گرم شد 

شرکت مامان رو روبه راه کنم  يبرم کارا دی، از امروز با دادیصبح رو نشون م 10ساعت  دارشدمیاز خواب ب یوقت

 ...نمونه يخودیکه ب دمیم هیرو هم کرا کیراش بندازم ، بوت دی، با
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کارش  شدیم یسال کیکه  يا یغاتیامو عوض کردم ، راه افتادم سمت شرکت تبلصبحونه خوردمو لباس يسرسر

 کیساختمون ش یبزرگ نبود ، ول ادیز دیشا! ساختمون دو طبقه هیشدم ،  ادهی، دم درش پارك کردمو پ دهیخواب

 !بود یو نوساخت

باشه تو برگشت  ادمی! و مرتب بشه زیتم دیخوب بود فقط با زشیکردم ، همه چ یشدمو همه جارو بررس داخل

 ...استخدام بزنم یآگه هی

 زییساعت بعدش کارگرا مشغول تم میکنن ، ن زیتا دوتا کارگر بفرستن و شرکتو تم یزدم به شرکت نظافت زنگ

 ...کردن شدن

*** 

! هیغاتیشرکت تبل نجایجلف بود ، درسته ا يادیز پشی، ت دیجویم يروم نشسته بودو آدامسشو به طرز بد روبه

 ...میکنینم غیآدم تبل نجایا یول

 

 رمیگیخب ، اگه موافقت شد فردا باهاتون تماس م یلیخ: دختره به دلم ننشست ، سرمو تکون دادمو گفتم اصال

 .پرکردن قرارداد يبرا

پس ! باشه: فرزانه بود از جاش بلند شدو فرم مصاحبه ش رو دستم داد ، درهمون حال گفت لشیکه فام دختره

 !منتظر تماستونم

 !رمیگیحتما تماس م دیبود نیاگه بهتر! دیمصاحبه داد هی نجایا: من

 ...باشم تونمیم! اهوم: فرزانه

 !داخل انیب دیهم بگ يبه نفر بعد دییبفرما! بله: من

مصاحبه اومده بود ، نفر  يبرا یبود که به عنوان منش ینفر چهارم نیرفت ، ا رونیاق بزدو از ات یزشت لبخند

 ...در زدو داخل شد يبعد

 .بود هیبهتر از بق یلیخ دنشیبود ، حداقل لباس پوش هینظر بهتر از بق به

خانم : گفتمانداختمو  یکه پر کرده بود نگاه یمبل نشست، به مدارك و فرم يسالم کردو با اشاره م رو آروم

 درسته؟! يریام

 .هستم يریالهه ام! بله: يریام

 .کنم رونیهفته از ذهنم ب کی نیکردم فکر الهه رو مثل ا یسع! گهید يالهه  هیبازم ! الهه الهه؟
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به  یلیخ یهرچند کمه ول... کاره يسابقه  میسال و ن 1اونم داشتن ! دیدار هینسبت به بق تیمز هیخب شما : من

 .کنهیاستخدامتون کمک م

 ممکنه استخدام بشم؟ یعنی: لبخند کمرنگ زد هی يریام

 ن؟یدینا ام نقدریا یعنی: من

 !خوانیبهتر از من م يپایت ایباال  يهمه سابقه ها! بایتقر: خجالت خاص گفت هیبا  يریام

 د؟یکار بود یمتقاض نیشما اخر: من

 !شما شیزودتر از من اومدن پ هیبله بق: يریام

 .تا فردا معطلتون کنم نمیبینم یلیپس دل! خب یلیخ: من

 !دیپر کن نارویا: استخدام و فرم مشخصاتو دستش دادم فرم

 من استخدامم؟ یعنی... یعنی: با بهت نگام کرد يریام

 !بله دیفرمارو پر کن نیاگه ا: انداختم باال و با لبخند گفتم ابرو

 .متشکرم! یانیک يآقا يوا: يریام

 .رو بگم فتونیتا بعدش بهتون وظا دیپر کن نارویا... خودتونه اقتیبه خاطر ل نیاگه استخدام شد :من

 نیا یعنی! یــلیخ... براش تنگ شده یلیاسمش ثابت موند ، دلم خ يمشغول پرکردن شد ، چشمم رو يریام

تو  یلیخ گفتیبده ، م یلیحالش خ گفتیم حانهینبود؟ امروز برم بهش سر بزنم؟ ر یفکرکردن کاف يمدت برا

 ...خودشه

 .پرکردم! یانیک يآقا: يریام

 د؟یکنیم یبا پدر مادر زندگ: بهش انداختم ، سرمو باال اوردمو گفتم یازش گرفتمو نگاه فرمو

 ...پدرم فوت شدن ، با مادرم: يریام

 داد؟یم شونویکفاف زندگ شیشنهادیحقوق پ! شهر بودن نییبه ادرسشون انداختم ، پا ینگاه

 د؟یمطمئن تونیشنهادیاز حقوق پ: دمیپرس آروم

 !یانیک يآقا کنهیواقعا برام صرف نم نیکم تر از ا: يریام

! وتریو کامپ تیریمد پلمهیهزار تومن؟ با دو د 200ظهر ،  میون2صبح تا  7ساعت : باال انداختمو گفتم ییابرو

البته صبحونه و ناهار ! مهیب+  کنمیهزار تومن اضافه ش م200! دیسابقه کار هم دار...  دیهم که بلد يحسابدار

 .باالتر رهیو حقوقتون م دیخوریم ياضافه کار دیبمون شتریاگرم ب! تمام کارمندا با منه
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 کارمو شروع کنم؟ تونمیم یک! ممنونم: گفت یزدو با خوشحال یبرق چشماش

کارارو هم به موقعش  ي هیپر کنن ، بق دیدی، فرمارو م انیمصاحبه م يچند نفر برا! تونهیروز کار نیفردا اول: من

 .دیباش نجایا 7، فقط ساعت  گمیم

 ست؟ین يامر گهیممنونم ، د... چشم: يریام

 .، به سالمت بنمتونیفردا م! کنمیخواهش م: من

 .خدانگه دار: يریام

زنگ زدمو منتظر شدم تا  انهحیگذشته بود ، به ر 11ساعتو نگاه کردم ، از  دمویکش يرفتنش نفس کالفه ا با

 ...جواب بده

 !معرفت خودمون یب ییبه به دا: حانهیر

 ؟ی، خوب یسالم خانم: من

 !شما یبه احوال پرس: حانهیر

 .که میحرف زد شبید! لوس نشو: من

... اتاقش يهنوزم غمبرك گرفته تو! ، نترس حالش خوبه ياریآمار معشوقه تو درم یزنیزنگ م یه! آره: حانهیر

 شده؟ یحال نیکه ا یبه دختره گفت یچ ستیمعلوم ن! خورهیهنوزم درست غذا نم

 آرمان هست؟: من

 .ادیم 2ساعت ! نه سر کاره: حانهیر

 !آرمان بدونه بهتره کنمیحس م یول. حرف بزنم  یبا ال دیبا: من

 ...منم موافقم ، به هرحال آرمان سرپرستشه: حانهیر

 .طرفم هنوز از دل الهه خبر ندارم هیاز ... مخالفت کنه ترسمیم: من

 .میبه آرمان بگ نکهیحرف بزن ، هم ا یهم با ال.  نجایا ایب يخوایخب اگه م یلیخ: حانهیر

 امیباشه االن م: گفتم عیسر

 .کردما یتعارف هیچه از خداتم بود؟ حاال ! اوووه: حانهیر

 .اونجام گهید قهیمن شرکتم ، ده دق! بچه نیبش: من

 . يجفت خونم شرکت زد ياز شانس منه اومد نمیا: حانهیر

 .يدارم واست ، فعال با یفسقل: من
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شده  نمیهفته بود آهنگ تو ماش کی... به سرعت باد از شرکت خارج شدمو پشت رل نشستم. قطع کردم  تماسو

 ...امو به الهه بگمآهنگ باعث شد حرف نیکرد ، ا کیآهنگ منو به الهه نزد نیا... یبود نوازش اب

 ...پشت سر گذاشتم اطشونیباز شد ،داخل شدمو ح یکیت يخونشون پارك کردمو زنگ زدم ، در با صدا دم

 !خان ییسالم دا! به به:  حانهیر

 ؟یخوب حانیسالم ر  -

 .دمیتو ، ناهار کش ایب ،یمرس:  حانهیر

 الهه؟: دم گوشش گفتم آروم

 .نشون نداد یالعمل خاص عکس! يایبهش گفتم م... هستش: حانهیر

 !باش: من

 مبل انداختم يشده بود ، کتمو دراوردمو رو دهیچ زیرفتم ، م حانهیدنبال ر دمویکش قینفس عم هیبودم ،  نگران

 نجا؟یا شیندازیچرا م! کن خب زونشیآو: غر زد حانهیر

 .من خستمه ! دخـتر یــخیب: من

 ؟يقانع کننده ا لیچه دل: حانهیر

 !سالم: الهه

 !تنگ شده بود نیرینگاه مهربون و ش نیا يکه چقدر دلم برا يسمت صدا ، وا دمیچرخ عیسر

 ؟یخوب! سالم: تکون دادمو آروم گفتم يسر

 د؟یشما خوب! ممنون:  الهه

 ...گرفته مشویدختر تصم نی؟ نه ، انگار ا!شما! پوزخند رو لبام نشست هی

 اوضاعتون روبه راهه؟ گذره؟ی، به شما خوش م میمتشکر ، ما خوب: من

 !گذرهیممنون م: الهه

 د؟یشماریرو م التونیف دیمن گرسنمه ، شما دوتا دار! کوفت: حانهیر

 .میبر! باشه: الهه

،  کردیم يحواس با غذاش باز ی، در طول غذا خوردنمون حواسم به الهه بود که ب مینشست زیپشت م ییتا سه

لبخند  هیدستم نگاه کرد ،  يتکه کباب سمت دهنش گرفتم ، سرشو باال اوردو با تعجب به منو چنگال تو هی

 ...انداختو با چنگالش کبابو برداشت  نییبهش زدم سرشو پا
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 با شرکت؟ یکنیچه م: حانهیر

 .استخدام يمصاحبه کنم برا گهیبا چند نفر د دیاستخدام کردم فردا با یتازه منش! ــچیه: من

 !شدمیم تیمنش ومدمیخودم م ذاشتیاگه آرمان م: حانهیر

خونه به شوهرت  نیتو بش! خجالت بکش دختر. شو  سییر ایشما ب! ستیدر شان شما ن یخانــم؟ منش: من

 .برس

 .خودتو دست بنداز! يبد یلیخ: حانهیر

 اد؟یم یآرمان ک! چشـــم: من

 .خونمیدارم درس م! گرفتم برم دانشگاه می، تصم الدیم! رسهیم گهیدو ساعت د: حانهیر

 تو فکرش؟ يشد که افتاد یواقعا؟ تو و درس؟ چ: من

 .میکنکور بد میباهم درس بخون میخوایم: الهه

 !هیکاریبهتر از ب گهیراست م یال یول! از وقتش گذشته یدرسته دو سه سال: حانهیر

 .دیکه جفتتون قبول بش... انشاا! خوبه: من

 !کنمیخودم جمع م! نه يوا: گفت غیاز غذا بود بلند کردم که الهه با ج یکه خال ظرفمو

 !عادت داره. بذار کار کنه ! یال ـــسیه: حانهیر

عادت هم داشته باشه ! باشه: گفت کردیجمع م زویم ي هیبلند شدو ظرفو از دستم گرفت ، همونطور که بق الهه

 !امروز از عادتش صرف نظر کنه هی

 !که ظرفارم بشوره ادیرف نظر کنه؟ من گفتم بص ویچ یچ: حانهیر

 .شورمیخودم م! الزم نکرده تنبل خانم: الهه

 !ریبگ ادی حانیتوروخدا؟ ر ینیبیمنو م يخواهر زاده : من

 .دیهم درست کن يچا دیشوریظرفارو م دی، دار ستمیسر پا با تونمیاصال من باردارم نم: حانهیر

 .دوتا برده درخدمتتن! ها یباشه؟ خجالت نکش يا گهیامر د: الهه

 !ستین يفعال امر: مبل لم دادو با خنده گفت يرو حانهیر

 يالهه صدا ياتاقشو درو قفل کرد ، قهقهه  يتو دیدو غیبا ج حانهیکه ر میبرد ورشیالهه همزمان سمتش  منو

 .خندمو بلند کرد 

 .من برم ظرفارو بشورم: که آروم تر شد گفت کمی
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 .کمکت امیم: من

 .، ممنون شورمیخودم م ونیزیتلو يپا دینیشما بش! نه: الهه

 . میدیپوش ییو دستکش ظرفشو شبندیآشپزخونه هردومون پ يتوجه به حرفش پشت سرش راه افتادم ، تو بدون

 

 !تو برو! گهید شورمیخودم م ؟یچ یعنیآخه : گفت یناراض الهه

 .کنم نیتمر ندمیواسه آ خوامیم: باال انداختمو گفتم ییابرو

 میکردیم یهردومون سع ی، ول میداشت یتماس دست ادیظرف شستن ، ز نیلباش اومد، ح يلبخند کوچولو رو هی

 ...میاریبه رو ن

 الهه؟: من

 بله؟: الهه

 خوامیفقط م! نه. قبولم اجبار کنما  ينه که بخوام برا ؟يدرمورد اون مسئله فکرکرد: آروم گفتم یول شمرده

 .بدونم تویجواب قطع

 چرا من؟: اورد رونیکردو دستکشو ب یابو آبکشبشق نیآخر

 چرا تو نه؟  -

 باشم؟ یمناسب سِیبرات ک تونمیم یکنیچرا فکرم! دونمینم:  الهه

 یلیدو، سه سال خ نیا يکه آرزوشو داشتم ، تو یهست يزیچون همون چ... یآلم دهیچون تو از همه نظر ا  -

 ...خواستمیکه م يبود یتمرکز کردم ، همون یکه فکرکن يزیحرکاتت ، اخالقت و هرچ يرو

 م؟یحرف بزن اطیح يتو میبر شهیم: کردو گفت زونیآو شبندشویپ

 .میچرا که نه؟ بر! آره: من

 ...میهم نشست ي، روبه رو اطیح يتو میرفت... بدونم فمویبود که تکل نیچرا؟ فقط مهم ا دمینپرس

 ؟يچشماتو ببند شهیم: الهه

 چـــرا؟: من

 .حرف بزنم تونمینم ينطوریمن ا! لطفا: الهه

 خوب شد؟: انداختمو گفتم نییبه چشماش بود؟ سرمو پا ممینگاه مستق ينطوریاز ا منظورش

 !بله ممنون: الهه
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 !ام یمن عاشق کس: مکث کرد ، آب دهنشو مکرر قورت داد يلحظه ا چند

 .دادم  رونیکردم آروم باشم ، نفسمو مثل آه ب یفشرده شد ، سع قلبم

و ... ومدیخوشم م شیشگیهم شیو ته ر پیفقط از ت لیاوا دمش،یشاپ د یکاف يدفعه تو نیاول: داد  ادامه

به نظر  يبه ظاهر آدم خشک و مغرور! ستین زایچ نیهمجنساش تو مد دخترو ا ي هیبرعکس بق نکهیا

 ...دیرسیم

 ...کردیساکت شد ، بهش نگاه انداختم ، انگار که داشت مرور خاطره م دوباره

عشقش ! شدمیهرروز داغ تر م... میپسر رفتو آمد کرد نیبا ا! ریتقد گمیمن بهش م یچطور ول دونمینم:  الهه

...! نمشیکه شده بب يبه هر بهونه ا خوادیکه دلم م دهیاونقدر شد دمیچشم باز کردم د هوی،  کردیترم م وونهید

 !ستیو اتفاقاتش بر وفق مراد ن ایدن شهیهم... خب یول

کدومشون؟ شخص  ن؟یاسی! فرزاد! راشا... اوردم ادیکه باهاشون رفتو آمد داشتن رو به  ییذهنم تمام پسرا يتو

 هم هست؟ يا گهید

 خواستیم... یسر اون تصادف لعنت! هه! حس کردم داغون شده... ناراحت شد! گذاشتم ونیدرم اریبا رام:  الهه

 شینامزد... آقا نامزد کرده دمیمرخص شدم د یوقت! مارستانیشم شد ب جهیکه دوسش دارم بدونه ، نت یاسم کس

 !که فراموشش کنم رمیبگ میباعث شد تصم

... کردم یسع یلیخ: ، با بغض گفت  رهیاشکاشو بگ يجلو کردیم یپر از اشکش دوختم سع يچشما يتو نگامو

نامزد کردم ، روز عقدم همه اومده بودن جز خودشو  یواسه فراموش کردنش با رام! شدمیعاشقش م شتریب یول

 ...براش نداشتم یتیاهم دمینامزدش ، فهم

 ...تصاحبش کنم خواستیدلم م! نداشتم ارویکنار رام دنشینرفتم چون طاقت د! روز عقدش نبودم منم

دم اتاق عمل  اونم اومده بود ،! مارستانیب میعقد به هم خورد رفت... محضر بد شد يحال مادرش تو:  الهه

... هم ازخودش هم از نامزدش! دمیترس یبرم جلو آرومش کنم ول خواستیدلم م... کردیم يقرارینشسته بودو ب

 !وردیمادرش طاقت ن

زودتر  میکاش زبون لعنت... من باعث آزارش شدم... دمیمنِ احمق ند! عاشق من بوده شدیباورم نم! زدیم هق

 . دادیحرف زدن م يکاش غرورم زودتر اجازه ! گفتمیبهش م ویهمه چ دویچرخیم
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! دمیشده ، بر یکیبودم عاشق  دهیشت هیاز بق یول! ، قراربود کنارمون باشه شدیباورم نم! اومد خونمون:  الهه

عوض شد ، حسم  یکه سر رو شونم گذاشتو زار زد دوباره همه چ ياونروز یول.  کردمیفراموشش م دیبا گهید

 سردم کرد؟ یچ یدونیم یول! گرم تر شدپررنگ تر شد ، عشقم 

 ي، منم داغون شدم ، منم روز يدیکش یچ دونمیم... زدلمیآروم باش عز:  دمیبغل گرفتم و چندبار بوس سرشو

! زدمیحرفمو بهت م ومدمیطرفس ، قربونت برم کاش زودتر م هیعشقم  کردمی، منم فکرم مردمیهزار بار م

 ...يشد تیکه اذ خوامیمعذرت م

 ...دمیچی، دستمو دور شونش پ دمیبوس فشویظر ي، شونه  دیلرزیم فشیظر تن

متعجب و  يقورت داد ، آرمان با چشما ی، الهه آب دهنشو به سخت میدیهردومون از جا پر اطیباز شدن درح با

 ...شده بود رهیبه هردومون خ یعصب

 !دمیم حیمن برات توض: به آرمان گفتم ستادمویالهه وا يجلو

 !دمید ویخودم همه چ! ستیالزم ن حیتوض: زدداد  آرمان

 !آروم باش داداش: من

 !؟يکردینم نکارویاگه داداشت بودم که ا یعوض: آرمان

 ...یول! خوامیکردم؟ من معذرت م کاریمگه چ: من

 !رونیخفـه شو از خونم گمشو ب: آرمان

برق از  هیتو چند ثان یول... خشونت دست الهه رو گرفت و داخل خونه هلش داد ، سمتش رفتمو بازوشو گرفتم با

 !از کتک خوردنمو داشت؟ آرمان منو زد؟ تی، سوزش گوش و گونم حکا دیسرم پر

! اعتمادمبه همه  يگند زد! بــرو گمشـو: زد  ادیخورد ، چند قدم عقب رفتم ، فر نمیآرمان به شدت به س دست

 !ناموس من ناموس توه یلعنت! انتظار نداشتم یکیاز تو ... به همه باورهام

ناموسم  حانهیمگه ر ؟يمگه عاشق ناموس من نشد! شهیتو که ادعات م: زدم ادیفر دمویکوب نشیبه س یعصب

 نبود؟

 دست زده بودم؟ حانهیمگه من قبل از ازدواجمون به ر ؟یفهــمیم! يعشقه؟ تو بغلش کرده بود نیا:  آرمان

 .نداشتم  يبه روح مادرم منظور یول! نتونستم خودمو کنترل کنم ، شرمنده تم... خوامیمعذرت م: من

 .رونیآره؟ برو ب ؟يمنظور خواهرمو بغل کرده بود یب! گورتو از خونم گم کن کنمیخواهش م! الدیمـــ: آرمان

 . دمیم حیصبرکن واست توض: من
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 ...بلند شدم  نیولوم کرد ، به زور از رو زم نیزم يدماغمو ناز کردو رو مشتش

 !گمـــشو گمی، م شکنمیاستخوناتو م يبه مرگ پدرو مادرم قسم نر: آرمان

 !به الهه نداشته باش يکار! به روح پدر مادرت دمیقسمت م یول... رمیم! خب یلیخ: من

 ومدیکه از دماغم م یت دستم خونشد؟ با پش ينطوریآخه چرا ا... رفتم رونیاز خونش ب يا گهیحرف د بدون

جوش  دمیدیم يصحنه ا نیاگه منم همچ. حق داشت ! گفتیراست م... پاك کردمو پشت فرمون نشستم

 .وردمیم

 

دردسر ! شرمندتم. آرمانو آروم کن ! نذار آرمان دست روش بلند کنه! مراقب الهه باش: دادم حانهیاس به ر هی

 .شدم

سر  ییشروع نشده تموم شد؟ نکنه بال یهمه چ یعنی. روشن کردمو راه افتادم نویپرت کردم کنارمو ماش ویگوش

کردم؟ کاش اول با آرمان حرف  یخدا عجب غلط يشه؟ نکنه مقاومت نکنه؟ وااا مونینکنه الهه پش اره؟یالهه ب

 !خب من مطمئن نبودم الهه قبولم کنه یول زدم،یم

 

 ) الهه(پانزدهم فصل

به آرمان  هیبا گر حانهیشد ، ر نیزم يبود که باعث پرت شدنم رو یم اونقدر ناگهانکه از آرمان خورد يا دهیکش

 يبه زور کشوندش تو حانهیر... دادی، فحش م گفتیبهم نداشته باشه ، آرمان ناسزا م يکه کار کردیالتماس م

 .اتاق و آرومش کرد

وقفه  یکه ب ییداخل اتاق ، اشکا، برش داشتمو رفتم  دمیمبل د ياتاقم که کت آرمانو رو يبرم تو خواستم

 ...بغلش کردم دموی، چند بار بو کش دادیخودشو م ي، کتش بو دمیتخت دراز کش يپاك کردمو رو ختندیریم

همه  دیدوسم داره با دمیشاد باشم؟ حاال که فهم شهینم یعنی ومده؟یبهم ن یخوشبخت یعنیشد؟ چرا؟  نطوریا چرا

 خراب بشه؟ یهمه چ دیاالن که منم حرف دلمو بهش زدم با زه؟یبه هم بر یچ

 ...روبه راه کن  ویخودت همه چ ایخدا... کم کم آروم شد ، تنم مچاله شد  حانهیآرمان و ر دادیدادو ب يصدا

 ؟يداریب یال: اومد  حانهیر يصدا

 تو ایب دارمیآره ب: انداختمو گفتم  زیم يرو الدویم کت

 زم؟یعز یخوب: داخل شد ، چشماش سرخ و متورم بود  حانهیر
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 آرمان آروم شد؟! آره  -

 !اطیح يتو دیرفتیکاش نم یول... کنمینگران نباش، خودم درستش م! آره:  حانهیر

 باشم؟ الدیبا م... که ذارهیبه نظرت آرمان نم  -

 .مورد باهاش حرف بزنم نیفعال وقتش نبود درا! دونمینم:  حانهیر

 ه؟یعصب یلیخ  -

 ...شهی، خوب م زمیعز شیشناسیتو که بهتر م! بایتقر:  حانهیر

 ...سراغش  ادیکه آرمان آروم بشه باز م نیاحتماال هم... نگرانت بود الدیم: گفت  دویبوس گونمو

 !ادیبهش بگو ن! نــه: بشه  ریحق خوامیباز دعواشون بشه ، نم خواستینم دلم

 ؟يشد مونیپش چــرا؟ نکنه: دیبا بهت پرس حانهیر

 .کنه  یخال الدیحرصشو سر م خوامینم! هیعصب اری، آرمان هنوز به خاطر رام میبش الیخیفعال ب ینه ول  -

 ...وقته موضوعش تموم شده یلیکه خ اریرام! نه بابا:  حانهیر

 مخالفت نکنه؟ شهیآرمان قبول کنه؟ م شهیم یعنیشدم ،  رهیخ الدینزدمو به کت م یحرف

 نه؟یآروم بش تونستیبشه؟ نم کتیچطور به خودش جرئت داد نزد! الدهیم ریاصال تقص: باره گفت هی حانهیر

 .ختیبه هم ر ویزد همه چ! نیبب

 یآرمان قبول کرده؟ که آرمان عصبان نمیشم و بب داریب شهیهمش خواب باشه؟ م نایا شهیم یعنیکردم ،  بغض

 ست؟ین

معذرت ! ومدینم شیمشکال پ نیاالن ا يدوست دار موییدا دادمیدرصد احتمال م کیاگه : آروم گفت حانهیر

دوست  ارویتو رام کردمیفکرم یعاشقت شده ، ول الدیم دونمیوقته م یلیمن خ! منه ریهمش تقص یال خوامیم

 .یبغض نکن آج. درستش کنم  کنمیم یسع! يدار

بودمش ،  دهیند ينطوریتا حاال ا! دبو یعصب یلیآرمان خ! کنهیآرمان قبول نم: گرفته م زمزمه کردم  يصدا با

 .شهینم یراض دونمیم

کم  دی، فقط نبا میکنیم شیراض میپشتتون نیو شرو لدایموضوع نگاه کن ، منو  نیمثبت به ا کمی:  حانهیر

 .دیباش يقو! دیاریب

 اره؟یبه نظرت کم نم ؟یچ الدیم:  من
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بهش زنگ بزن باهاش حرف بزن ، من ! مطمئنم تا آخرش پشتته: دستم دادو با لبخند گفت  شویگوشش حانهیر

 ...آرمان شیبرم پ

 !ستیدرست ن... زنمیباهاش حرف نم! حانینه ر:  من

که  رمیم! پا حرفاش بذار حرفاشو بهت بزنه نیبش! گهیخجالت نکش د ریبگ...! ؟ استغفرا... يعمم بود تو: حانهیر

 . یراحت باش

زنگ بزنم؟ اصال  یعنیتو دستم و شماره ش نگاه کردم ،  هیبه گوش یرفت ، چند لحظه با دودل رونیاتاقم ب از

 که هست بکنم؟ يزیبدتر از چ ویکارم درسته؟ نکنه همه چ

بود که  دیضربان قلبم اونقدر شد! بوق دو بوق سه بوق کیپاك کردمو شمارشو گرفتم ،  یاز همه چ ذهنمو

 !شهیاز جا کنده م داره کردمیحس م

 شد؟ یچ حان؟یجونم ر: الدیم

 !سالم  -

 ؟یالهه خودت: سکوت کرد ، بعد گفت  يچند لحظه ا الدیم

 !بله  -

کرد  تتیآرمان اذ ؟یالهه خوب... کارو کردم نیبشه ، سر احساس ا ينطوریا خواستمینم! به خدا شرمندتم: الدیم

 آره؟

 ؟یخودت خوب. نگران نباش! خوبم  -

 ، الهه؟ زدلمیعز میمن عال یاگه تو خوب باش: الدیم

 !قربون صدقه رفتن يزوده برا یلیخ. ستیبگم جونم؟ نه درست ن! بودم مردد

 خانم؟ یال: الدیم

 جونم؟:  دیشدمو از زبونم پر هل

 !بال خانمم یجونت ب: الدیم

 کنه؟ وونمید خوادیم یواقع يبه معنا.  شهیداره کنده م گهیقلبم د! خدا يمن گفت خانمم؟ وا به

 ؟یکشیعقب نم ؟یبه خاطر من مقاومت کن يحاضر ؟یسیمیتا آخرش وا: ادامه داد  الدیم

 .تا آخرش هستم! آره  -

 .زنمیبا آرمان حرف م امیشب بازم م: الدیم
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 !الدینه م  -

 .کنمیدرست م ویبهم اعتماد کن ، همه چ! قربونت بره ، نگران نباش الدیم: الدیم

 .کنمیخواهش م این! کنهیآرمان بازم دست روت بلند م  -

باالخره قبول کنه که من  نهیمهم ا! سرت يفدا: گفت نیغمگ دویکه درکش نکردم خند یحس هیبا  الدیم

 .دامادش بشم خوامیم

 .که واقعا دوسش داشتم ضعف رفت  یلفظ داماد اونم از زبون کس دنیاز شن دلم

 .ممنونم: قش بست ، گفتم لبام ن يلبخند کوچولو رو هی

 .کنمیخوشبختت م! میشیباهم خوشبخت م... یمال خودم بش دمیبهت قول م! وروجکم ستیتشکر الزم ن: الدیم

 .خوشحالم یلیخ يممکنه؟ وااا یعنی شه؟یم یعنی ایخدا... رو ابرا بودم اشیدلگرم از

 !خانمم: الدیم

 بله؟  -

 .زمیعز نمتیبیشب م: الدیم

 .فعال! مراقب خودت باش  -

 .خدانگه دارت! الهه م نیهمچن: الدیم

چون تو ! الدیچون تورو دارم م... خوشبختم یلیخ! ، من خوشبختم دمیپر نییتخت باال و پا يذوق رو با

 ...یپشتم

 !خنده رهیچند لحظه مبهوت نگام کرد بعد زد ز! اومد داخل حانهیباره در باز شدو ر هی

 ؟يبهت گفت که خل شد یچ ؟يشد وونهید: گفت کهیت کهیت

گفت تا .  کشهیگفت عقب نم! ــادیامشب م:  دمیدستش دادمو گونشو بوس شویاومدمو گوش نییرو تخت پا از

 !هووورا. آخرش سر حرفشه

 الدویم خوادیگفت نم یول. آرمانم آروم تر شده .  انیم گهید کمیهم  لدایو  نیشرو! خوبه خداروشکر: حانهیر

 !نهیبب

راهش نده تو  ادیب الدیم یپر؟ نکنه آرمان ، وقت یهمه چ یعنی: نشستمو با بغض گفتم نیزم يرو! شد یخال بادم

 خونه؟

 ...مهیتا شب خدا کر.  یهمه چ شهیدرست م. نباش  يزیاالن نگران چ! فکرنکنم: حانهیر
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 ناجور کرده آره؟ يدرموردم فکرا یلیآرمان خ: دمیزدمو پرس یلبخند کجک هی

 . یفکرا مشغول کن نیذهنتو با ا خوادینم... ینداشت يریمن بهش گفتم تقص! یآج: انهحیر

 ...میاومد رونیاز اتاق ب دویدستمو کش حانهیواسه بعد ، ر میحرفامونو بذار يزنگ خونه باعث شد ادامه  يصدا

 .اومد طرفمو خواست گونمو ببوسه  شیشگیبا لبخند هم نیو آرمان اومدن داخل ، شرو لدایو  نیشرو

 . یبلند کرده؟ دستش بشکنه اله میدست رو آج یکدوم احمق: با اخم گفت هوی

 !دهنتو ببند نیشرو: آرمان

 ...دستاش فشرد ، کارش دلگرمم کرد ، آروم تر شدم يدستمو تو ستادویکنارم وا لدای

 که نرفته؟ ادتیحروم؟  یهمه چ چارهیب نیحالل واسه ا یبشه؟ واسه خودت همه چ یببندم که چ: نیشرو

 .خواهرمه بفهم نیا.  کردنیاونا فرق م! یلعنت: آرمان

 .مثل خودت بودن یکیاونا هم خواهر  یول! آره خب: پوزخند زدو ادامه داد هی نیشرو

 یتا کس يخودت شاهد بود ینداشتم ول طنتیش گمیباهام باشن ، نم خواستنیاونا خودشون م! نفهم: آرمان

 .خوردیسرانگشتمم بهش نم خواستینم

 بخواد؟ يزیچ تونهینم! الهه هم آدمه: نیشرو

 .بد یخوبشه چ یچ دونمیمن خودم م. نداره  یاصال به تو ربط! غلط کرده: آرمان

 لیبهش تحم ویهمه چ يخوایم! حرف ، حرف خودت باشه يخوایتو فقط م.  یدونینم یچینه تو ه: نیشرو

 که خواهرت عاشق شده؟ ستیمهم ن ست؟یمهم ن شیخوشبخت یعنی.  یکن

اصال به من . برو به عشقت برس ! برو... مبارکت باشه! چرا مهمه: چشمام نگاه کردو گفت يبا خشم تو آرمان

 نیالهه ا نیا! دیبکن نیخوایم یهرغلط. موضوع رو بفهمم بهتره که دخالت نکنم  دینفر با نیمن آخر یچه؟ وقت

 .شما 

، اگه  دهیجا بع یهمه تعصب ب نیشده آخه؟ تو و ا یپسر؟ چته؟ چ يمنطق نبود یب نقدریتو که ا! آرمان: لدای

 هم مارو؟ يدیهست بگو ، چرا هم خودتو عذاب م یمشکل

 .موضوع ندارم نینسبت به ا یفقط حس خوب... دونمینم: مبل نشستو آروم گفت يرو آرمان

! بگو يدید يزی، اگه ازش چ يشد قیدتر باهاش رف، به هرحال از همه زو یشناسیم الدویخودت بهتر م: حانهیر

 .تموم ای شهیحل م ای

 .میداره بگو ماهم بدون یاگه ضعف! منم موافقم: نیشرو
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! به هم ختیر زویکار امروزش همه چ یول... خوبه دونمیم! شناسمشیمن م: رفته گفت لیتحل يبا صدا آرمان

 .گمیم یمن چ یفهمیتو نم نیشرو

 ندارم؟ رتیمگه غ فهمم؟یچرا نم: دیابروهاشو داد باال و با تعجب پرس نیشرو

 د؟یدونیپس چرا همتون منو مقصر م: آرمان

 یبدن عصب حیواست توض يبخوا نکهیا يبه جا. کارت درست نبود  یول! دونهیتورو مقصر نم چکسیه: لدای

 ...یدونیخودت بهتر م شمیو بق يشد

 یلیخ! هیقو نقدریا شونیکه خبر رسان ییها یس یب یب نیخدا حفطشون کنه ا: زد و گفت یلبخند کم جون آرمان

 .میحرفاشونو بشنو مینیهمه بش نجایا نهیبش ادیب الدمیم. خب 

 

 

 اد؟یبگم ب یعنیواقعا؟ : حانهیر

 .بگو خودشو زود برسونه! نشده زنگ بزن مونیتا پش! گهیبرو د: نیشرو

اوضاع بد  کردمیکه فکر م يدلم آروم گرفت ، اونقدر...  دی، آرمان هم خند دنیحالت حرف زدنش همه خند از

 ... ستین

 !ها یزنیغر م یلیخ! ریآروم بگ: گفت نویشرو يزد پس کله  آرمان

 ...قبال دست بزن نداشت ن؟یاز دست ا یکشیم یچ! حانهیآآآخ ر: سرشو ماساژ دادو گفت نیشرو

 .و کبودم کرده اهیس... نگو که دلم خونه: حانهیر

 ارهیم رونیب یکنواختیجمعو از  طنتشونیاومدن ، هرجا باشن ش لدای نویگرم شده بود ، خدارو شکر که شرو جمع

. 

 کجاس؟ دایش: دمیپرس لدایاز  آروم

 ن؟یتو ماش یبچه کو؟ جا گذاشت! ـــنیشرو.  يوااا:  دیبا استرس از جاش پر لدای

 .الهه رو چطور حمل کنم بچه رو جا گذاشتم يجنازه بس که نگران بودم ! داااد يا: نیشرو

 دشیاریب دیبر د؟یبخند دینیبش ينطوریا دیتونیچطور م! نیتیمسول یب یلیخ: تعجب نگاهشون کردمو گفتم با

 !گهید

 .ارشیپاشو ب! نیشرو: لدای
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 .چیسو نمیا ایب. خودت برو! ییمادرش تو: نیشرو

 .توهم هست  يخوبه بچه . ارشیپاشو برو ب! برو بابا: لدای

 بچتونو تحمل کنن؟ دیکردن که با یچه گناه اسریسارا و : کردو گفت یاخم آرمان

 بود؟ عیضا نقدریا! ا: نیشرو

 !دیا یجفتتون روان: گفتم دمویکش يآسوده ا نفس

 .سارا شیپ ایباباس  شیپ ای دایش! میها عادت کردن ، ما که همش ددر دودور چارهیب: لدای

 . شوازیبرم پ گهید رسهیاالن م. بود ابونیسر خ الدیم: به جمع برگشتو گفت حانهیر

 .زدم  یجون ی، منم لبخند ب دیخند ياوردو نخود رونیب زبونشو

 .دنیم کیکش ابونیتازه سر خ... عجله دارن یلیخ ایبعض! اوه اوه: نیشرو

البته خودش گفت . نشه  یعصب الدیم دنیبا د کردمی، همش خدا خدا م کردیساکت نشسته بودو فکرم آرمان

 !ادیب

 .برم لباسامو عوض کنم  دیبا! به سرو وضع نامرتبم انداختم ینگاه

 !رفتا حانیاستقبال؟ ر يبر يخوایکجا؟ نکنه توهم م: گفت نیجام بلند شدم که شرو از

 !؟ هیاستقبال چ وونهیخفه د: گفتم آروم

 !خفـــه؟ من سن پدرتو دارم بدبخت ؟یگفت یهـوم؟ چ: نیشرو

زدمو رفتم سمت اتاقم ، درو باز کردم که بپرم  غی، ج شهیبشر عاقل نم نیا! دنبالم ، نــه دیجاش بلند شدو دو از

 ...شدمو شونم سوخت دهیلحظه از پشت کش نیآخر يداخل ، تو

 ؟يریگیچرا گاز م! یوحش! آآآخ: دمیکش غیبار درجا زدمو ج چند

، هنوزم مثل قبل  یاومــم ال! وروجک ینکن نیبه بزرگترت توه یتا تو باش: اره گازم گرفتو گفتدوب نیشرو

 !يخوشمزه ا

 ...دیاتاق که بازومو کش يگل کرده بود ، اخمش کردمو خواستم برم تو اشیمسخره باز باز

 .طونکمیاز ته دلت تنگ شده بود ش يدلم واسه خنده ها: زدو آروم دم گوشم زمزمه کرد یچشمک

 ...برو بذار لباسامو عوض کنم گهیخب د: دمیزدمو لپشو کش يلبخند

 ...يایم تیزشت و خرک يبا لباسا ينطوریهم! یکنیواسه ما که لباس عوض نم... آدم فروش! خاك: نیشرو

 !ایزود ب... برو قربونت برم: حرفشو قطع کرد و ادامه داد الدیم یسالم و احوال پرس يصدا دنیشن با
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 يتن کردم ، جلو کیش یبلوز و شلوار ساده ول هیکمدو باز کردمو ... استرس داشتم یلیاتاق ، خ يتو دمیپر زود

 اره؟یشده بود ، من موندم اونهمه قدرت رو از کجا م رهیآرمان قرمز ت ي دهیکش ي، جا ستادمیوا نهیآ

مبل دونفره تنها  يهم رو لدایروبه روش ،  حانینشسته بود و آرمان و ر نیکنار شرو الدیرفتم ، م رونیاتاق ب از

 .سرشو باال اورد و با لبخند جوابمو داد  الدینشسته بود ، سالم کردم ، م

 الد؟یآقا م یگفتیم! بله! اهم اهم: زد پس کلش و گفت یکی نیشرو

 ...دادم  حیدر مورد امروزم که توض! که الزم بود گفتم ییمن تا جا: الدیم

 .دمیدیکاش بودم منم م... ین خالم يآخ جا: نیشرو

 !نیشرو:  دیبا حرص غر آرمان

 .بله چشم ، بستمش: گفت دویلبش کش يشستشو رو نیشرو

 .زمیعز نیبش نجایا ایب ؟يستادیچرا وا یال: لدای

 .دستاش گرفتو نرم فشار داد  نیکنارش اشاره کرد ، کنارش نشستم ، دستمو ب یخال يجا به

 ؟یقراره دومادمون ش! لهیخب آق م: و گفت الدیزد پشت م یکی نیشرو

 ...من حوصله ندارم! پاشو برو ياریدرب يمسخره باز يخوایم: دینگاش کردو غر یعصب آرمان

 !رونیب ندازمتیباش وگرنه م يجد! نیشرو: لدای

 جوجه؟ یگیم یتو چ: نیشرو

 !زووود! دیبر دیجفتتون پاش: آرمان

 

 !قووول شمیم یدختر خوب! معــذرت: لدای

 !بچه جان پاشو برو! ـــسیه: نیشرو

 لطفا؟! دیباش يجد شهیم: الدیم

 .دییبفرما! چشم: لدای

 .دمیمن خواهرمو بهت نم! پاشو برو: نیشرو

جفتشونو  خواستیدلم م! رو تموم کنن یشوخ خواستنیدوتا هم نم نیبود ، ا دهیاسترسم به اوج رس گهید يوااا

 .کنم  یکی واریبزنم با د

 !نمتیبیبعدا م.  نیشرو: الدیم
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 ؟یگفتیخب خب م: نیشرو

 .ادامه بده  الدیم. دیتمومش کن! بچه ها: آرمان

من  یکنیحس م دونمیم! يشد یعصب یلیخ دونمیمن بود ، م ریفقط تقص يدیکه د يزیاون چ! امروز: الدیم

 ... یول دمیبهت حق م. نامردم 

 ...بگو ! گهید ياومد حیواسه توض: آرمان

؟ فقط خواستم !هیمنطورم چ یدونیکه خودتم م یمن سر احساس عالقه بغلش کردم ، نه سر حس: الدیم

 ...خوامیاشتباه کردم ، واقعا شرمنده م ، معذرت م دونمیدوستداشتنمو بهش منتقل کنم ، م

 .خواهرم ازدواج کنه خوادیمن دلم نم یول! باشه: آرمان

رو خوشبخت  یکس توننینم مایتی یعنی مم؟یتیون مثل خودت چ دیشا ؟يدیاز من د يزیمشکلت منم؟ چ: الدیم

 ؟یخواهر زادمو خوشبخت کن یکنن؟ خودت تونست

همه ! دمیازت ند یبودنت حرف زدم؟ سوما من مشکل میتیاز  یدوما من ک! يشد میتیاوال که تو تازه : آرمان

 .نکن  یباهم قاط ویچ

 ه؟یپس مسئله چ! خب یلیخ: الدیم

 .رفتنشو ندارم یهنوز آمادگ! ازش دل بکنم تونمینم: گفت  یحس هیبا  آرمان

 ؟يعذابم بد يخوایچرا م ؟یکنیچرا دودلم م! دلمو لرزوند ، آرمان صداش

نه دور  گفتیاگه م ؟یازدواج کن خوادیبگه نم يدینگه داشتنش؟ پس بهش حق م يبرا شهیم لیدل نیا: نیشرو

 ؟يدیکشیخط م حانویر

 !کردیفرق م یلیش خ هیاون قض: آرمان

 !نم؟یبینم یمن فرق یول: الدیم

 عالقشون دو طرفس؟ یدونیتو که م ؟يریگیچرا جلوشونو م! رفتار کن یلطفا منطق! آرمان: لدای

 ...فکرکنم یبه رفتن ال خوامیفعال نم یول! دیبگ یاصال هرچ... خودخواه ! منطق یمن ب: آرمان

من که ... خونم آماده بشه یتا وقت شهیم یطوالن یودش کلحرفا خ نیو ا يدوران عقد و نامزد! آرمان: الدیم

 ؟يبا يبا یفردا با خودم ببرمش و ال نیهم ستیقرار ن

 ...من سر حرفم هستم: از جاش بلند شد و با حرص گفت آرمان
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 يچرا طرفدار ؟ینگفت يزیتو چرا چ: گفت حانهیبه ر تیبا عصبان لدایداخل اتاقشو درو محکم بست ،  رفت

 ؟ينکرد

! زنمیم نهیبه س موییحساس بشه که سنگ دا خوامینم! مجبورش کنم تونمیخب من نم: با بغض گفت حانهیر

 ...دی، تحمل کن کنهیقبول م دونمیم

 .میکنیبود ، اشکال نداره خودمون حلش م نیدرستشم هم... دادمیحق م حانهیشناخت آرمان ، کامال به ر با

 .کنهی، منم مطمئنم قبول م دیستیپشت هم وا دیواقعا همو دوست دار ، اگه دیاریشما کم ن! یال! الدیم: نیشرو

 نقدریکه ا يالدیم خواستینبود ، دلم نم یمن نشست ، اصال حس خوب يپا ریازجاش بلند شد ، اومد ز الدیم

 ...نشستم نیزم ي، بلند شدمو روبه روش رو نهیپام بش نییپا زهیبرام عز

 ؟یالهه تا آخرش باهام: ، زمزمه کرد گرفتیاز چشمام نم نگاهشو

 .تا آخرش! آره: من

 ؟یپشتم باش یتونیم ؟ياریکم نم یمطمئن: الدیم

 ؟یتو چ.  تونمیآره م: من

به . جلودارمون باشه  تونهینم چکسی، ه یباهام باش يمن تا آخرش پشتتم ، اگه تو بخوا: لبخند تلخ زد هی الدیم

 . ارمیدستت م

 ...نگرانم! یمنم پشتتونم ، ول: گذاشت  الدیم يشو رو شونه  گهیمن و دست د يدستشو رو شونه  هی نیشرو

 ؟ینگران چ: الدیم

 د؟یفقط به هم عادت کرد دیاحساس باشه؟ نکنه زود گذر باشه؟ اصال شا ينکنه از رو: نیشرو

 !اورد ید تا حاال دووم نماگه زودگذر بو! موضوعم نیوقته متوجه ا یلیمن خ ؟یکنیفکرو م نیچرا ا: لدای

 

 !هیمطمئنم عشقشون تموم نشدن! دونمیم ویوقته همه چ یلیمنم خ: حانهیر

 دیبهش بگم دوسش دارم ، با دیتنها بشم ، با الدیساکت بشن ، اصال بلند شن برن ، کاش با م خواستیم دلم

 ...کنمیم یبگم خودم آرمانو راض

 داداش؟ نیشرو: الدیم

 جونم؟: نیشرو

 با الهه تنها حرف بزنم؟ قهیفقط چند دق شهیم: الدیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٢٠٣ 

 ...نهیصحنه مثل ظهر بب هی ادیاگه آرمان ب: حانهیر

 !باهاش تنها حرف بزنم خوامیبه روح مادرم فقط م! دیخودتون از پشت پنجره نگامون کن: الدیم

 .آرمان حساس شه خوامینم دیایفقط زود ب! برو یال! برو داداش: نیشرو

 !نیشرو کنمیجبران م: الدیم

 ...مهیجبرانش خوشبخت کردن آج: نیشرو

 .، مطمئن باش کنمیخوشبختش م میاز سد که بگذر: الدیم

 . دیحرفاتونو بزن دیبر: لدای

 !هم موقوف یطونیش: کرد و آروم تر ادامه داد کمونینزد سرشو

 الدی، م میو کنار هم نشست اطیح يتو میهم رفت ي، شونه به شونه  دیهم خند الدی، م دمیخند طونشیلحن ش از

 ...صورتم ينگاهشو دوخته بود به اجزا طنتیبا ش

دادو سرشو انداخت  رونیلبام متوقف شد ، نفسشو مثل آه ب يرو موینیب ينگاهش از چشمام اومد رو يسوسو

 !الهه: نییپا

 جونم؟  -

 دارم؟یاالن ب یعنی! شهیمن باورم نم:  الدیم

 شه؟یباورت نم یچ  -

 !يتوهم دوسم دار نکهیا:  الدیم

 !هنوز کار سختش مونده یباورکن ، ول! يداریب  -

هرچند هنوز  ارم؟یبتونم به دستت ب کردمیچقدر به خدا التماس م یدونیم! حس تو بود دنیفهم شیسخت:  الدیم

 .یشیمن دلم روشنه آخرش مال خودم م یول.  میکن یآرمانو راض میموفق نشد

 !یتعلق داشتن به کس هیچه حس خوب... بشم دلم ضعف رفت الدیکه قراره مال م نیا از

 ؟ینشه چ یاگه آرمان راض  -

 ... کنمیم شیبشه ، راض دیبا! شهیم: خشونت خاص گفت هی با

 .هوا سرده ! داخل نیایبچه ها ب: نیشرو

 .سرده یلیخ! آره جون عمت: لب گفت ریز الدیم

 !هم نشده قهیپنج دق هنوز: گفتم  نیگرفت از جا بلند شدمو به شرو خندم
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 .نمیرو س ذارهیداخل االن داداشت سرمو م ایوروجک ب: نیشرو

 اط؟یتو ح میاومد دیفهم: الدیم

 . کردیآره داشت از پشت پنجره نگاتون م: نیشرو

 !دیبکن يکار دیزود اومدم جمعتون کنم نخوا: ادامه داد  يآروم تر يو با صدا دیخند

کردم چرا  يکار هیحاال من ! چرت نگو: ستپرش  ي نهیزد تو س یکیبرداشت و با مشت  زیطرفش خ الدیم

 د؟یکردیم کارایچ لداینذار بگم با  د؟یندازیم کهیت نقدریا

 .شما راحت باشد گهیباشه من برم داخل د: کوتاه کرد  يخودشو جمع کرد ، چند تا سرفه  نیشرو

 ...تو میاینه ماهم م: ، گفتم  دیکرده که رنگش پر کاریچ ستیگرفت ، معلوم ن خندم

 .رمیدارم م! کن یهم خداحافظ هیمن از بق يبرو داخل ، به جا نیشرو: الدیم

 !کن یخدافظ ایخب خودت ب! عجب: نیشرو

 .فعال تو برو: الدیم

کردن  ی، باهم خدافظ دیتلخ خند الدیدر گوشش گفت ، م يزیاومد ، باهاش دست داد و چ الدیسمت م نیشرو

 ...فت داخلر نی، شرو

 .شه یکه راض امیاونقدر م! امی، اگه قبول نکرد هرروز م امیفردا بازم م: خم شد و دم گوشم گفت الدیم

 الد؟یم: من

 جون دلم؟: الدیم

 !ممنونم: من

 .یباهام نکهی، از یقراره پشتم باش نکهیاز! من ازت ممنونم: الدیم

 ، درسته؟ ی، توهم قراره پشتم باش یگاهم باش هیتوهم قراره تک: من

 .، مراقب خودت باش نمتیبی، فردا م زمیصد در صد عز: الدیم

 .شتریتو ب: من

 !نگاه نکن ينطوریبرو ا ایب: ، آروم زدم به بازوش دمینگاه به لبامم انداخت که خجالت کش هی

 ...شمتاز. ینگاهامو تحمل کن دیبا! دیبا یمال خودم بش یوقت: دیآروم خند الدیم

 !شده بود شهیتر از هم رهیو ت طونینگام کرد ، چهرش خندون بود ، چشماش ش نیکردو سنگ مکث

 ؟یچ: من
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 .گمیشد بهت م یهروقت آرمان راض شویبق! نشو طونیش: الدیم

 !امروز کتت جا موند! یراست: عوض کردم حرفو

 ...برم گهیمن د. بمونه! اهوم: الدیم

 .مراقب خودت باش ! باشه: من

 .نداره تویطاقت دور گهیدلم د يدوسم دار دمیاالن که فهم ؟یدونیم! شهیدلم برات تنگ م: آروم گفت الدیم

سخته جلودار خودم باشم ، تا کار دست ... یهست یبغل یلیخ! تو: گوشم زمزمه کرد ریاورد و ز کینزد سرشو

 .خداحافط . دوستت دارم! یخودمون ندادم برم ، ال

 قی، گونه هام داغ و تپش قلبم چند برابر شده بود ، چند تا نفس عم رونیز در خونه زد بنگام کنه ا نکهیا بدون

 .خونه  يو رفتم تو دمیکش

 !دیبزنه که راحت باش دتونید یمن نذاشتم کس ن؟یکه نکرد يکار: نگام کردو گفت طونیش نیشرو

 !؟یتو نذاشت! آره ارواح شکمت: لدای

 !قربونت برم میمنو تو ندار: نیشرو

 اد؟یبازم م الدیم! یال: حانهیر

 ...ادیگفت فردا هم م! آره: من

 ...کنهیمطمئنم آرمان قبول م! ها ینگران نباش! الهه جونم: لدای

 يدلـــگــرم شده به اندازه  یفهمیم يبنداز شیگل ينگاه به لپا هی! یالزم نکرده تو دلگرمش کن: نیشرو

 !یکـــافـــ

 ...بال گرفته يا ؟یآره ال: لدای

 . دینکن تیاذ موییزن دا! ا: حانهیر

 ...گهید ییزود شد زن دا! اوه اوه: لدای

 .بد ذات خوردتش اسریجونم تنگ شده ، االن اون  دایدلم واسه ش! میپاشو بر: و گفت دیخند نیشرو

 ...نیموندیکاش م: من

 .برم خونه ، دلم برا خانمم تنگ شده  خوامیمن م! رینه خ: نیشرو

 . نییو سرشو انداخت پا دیخند زیر لدای،  دیخند طونیزد و ش لدای يبرا یچشمک

 خواد؟یدلش م میدختر مجرد دار نجایا یگینم! ایح یبرو ب ایب: گفت حانهیر
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 !رو قورت دادنا ایامروز ح يدخترا! دهه! مجرده غلط کرده دلش بخواد: لدای

 ... خوادیمنم دلم م! گفتیراست م حانهیزهرخند بود اومد ، ر هیشب شتریکه ب کیلبخند کوچ هیرو لبم  فقط

اضافه  طنتاشیکنه منم به ش یطونیاون ش م؟یباهم باش یدور از ترس و نگران الدیروز منو م هی شهیم یعنی

 بشم؟

، مطمئنم  گذرهیم! تونیفیکوتاهه بالتکل يدوره  هی... گذرهیتو دلت م یچ دونمیم: بغلم کردو آروم گفت لدای

 که بتونه جداتون کنه؟ هیک.  شهیاونوقت شما هم دلتون همش واسه هم تنگ م! شهیم یآرمان راض

 نیشرو نی، هرکس زن ا طونیشده بود هم ش ایح یبعد از ازدواج هم ب لدای،  دیچشمک زدو گونمو بوس هی

 !گهید شهیم نیبشه هم وونهید

 شیدراورد عمو راض يباز وونهیهم د یسر رام ادتهی! شهیدرست م یهمه چ: گفت دویبوس مویشونیپ نیشرو

 .کنهیکه زود قبول م... کرد؟ انشاا

 ...بشه یخداکنه زود راض... خداکنه مثل قبل باشه: گفتم دمویبوس شونشو

 !درست مثل داداشات! ها یتوهم کم طاقت! يآ يآ يآ: با خنده گفت ختویفشن شدمو بهم ر يموها

سرشون  ییچه بال ستیمعلوم ن! قرمز شدو خودشونو زدن به اون راه رنگشون لدایو  حانهیحرفش ر نیا با

 !اوردن

 ...مزاحم! برو خونتون ایب...! استغفرا... اگه مثل شما بودم که اآلن! ــرینه خ: گفتم نویشرو يتو بازو زدم

 .شب خـــوش! دیشما هم حسرت بخور میبرس مونیبه زندگ میما بر: سمت در دیرو کش لدایزدو دست  قهقهه

 .رفتن ، خونه دوباره آروم شد  رونیاز دور بوس فرستادو ازخونه ب لدای

 داره؟یآرمان ب مینیبب میبر ایب: گفت دویگونمو بوس حانهیر

 !دیبخواد تنها باش دیشا... زمیخودت برو عز! نه: من

 !ایب وونهید ه؟یچه حرف نیا: حانهیر

 !ریبخوابم شب به خ رمیمن م! نه: تو اتاقم گفتم رفتمیبلند شدم ، همونطور که م ازجام

*** 

بازم شد و لبخند  يتخت نشسته بود ، متوجه چشما نییحس کردن نوازش موهام چشم باز کردم ، آرمان پا با

 !کردم دارتیب زمیببخش عز: زد

 شده؟ يزیچ! اشکال نداره: تخت نشستم اونم کنارم اومد ، گفتم يرو
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 !دلم گرفته! آره:  آرمان

 .يزدیبود ، با اون حرف م شتیخب زنت که پ! وونهید  -

 .خواستیم مویخواب بود ، تازشم دلم آج:  آرمان

 ره؟یدلت بگ دیچرا با  -

 به نظرت اشتباه کردم که ازدواج کردم؟:  آرمان

 ؟ياشتباه کرد یفکرکن دیچرا با! نـه  -

 

 

 ...محدود شد! سرد شد منو تو يچون با ازدواجم رابطه :  آرمان

 نکرده رییتغ یچیه... حرفارو نزن نیا! داداش خوشکلم  -

 .قرار گرفته نمونیمرزا ب یلیخ! یکرده ال رییتغ:  آرمان

 بهتر؟ حانیاز ر یک! يکردیروز ازدواج م هی دیبه هرحال با  -

دارم  میمنو تو از هم دور شد نکهیاز ا یول... خوامیهمونه که م حانیر! مونمیاز انتخابم پش گمیمن نم:  آرمان

 .تره کیبهت نزد نیشرو ی، حت کشمیعذاب م

 شده؟ یمگه چ! آرمان  -

 نفر باشم؟ نیاول دیبهم بگه خواهر کوچولوم عاشق شده؟ چرا من نبا دیبا نیچرا شرو:  آرمان

 بهت بگم؟ تونستمیمن چطور م... آرمان  -

 ؟يبا اون راحت تر ای زتره؟یزمگه اون ع ؟یبگ نیبه شرو یچطور تونست:  آرمان

 . یبش یعصبان دمیترس! یناراحت بش دمیترس... به تو بگم دمیخجالت کش  -

 بدم؟ نقدریترسناکم؟ ا نقدریا یعنی:  آرمان

از رفتاراتون متوجه  ییزایچ هیخودم : رفته ادمه داد لیتحل يبا صدا دویکش قینفس عم هیجواب بدم ،  نذاشت

 .مطمئن نبودم یول! شده بودم

ازم  دمیبهت حق م! دستم بشکنه یاله: گفت دویکردم ، گونمو بوس میقا نشیسرمو تو س دمویکش خجالت

 .گر گرفتم دمید الدیم کیاونقدر نزد مویتمام زندگ یخب وقت یول! يدیترس

 .يحق دار! خدانکنه: گوشش زمزمه کردم ریز
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با من حرف  دیچون اول با. کنم  هتونیتنب خواستمیفقط م !ندارم الدیبا م یمشکل چیمن ه! یال یدونیم: آرمان

 !هردوتون. نیزدیم

 !يوااا... یعنیموافقه؟  یعنی ؟یچ یعنی! تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟یبش مونیاز انتخابت؟ نکنه پش یمطمئن... یال! وونهید يدختر کوچولو: دیسرمو بوس دویخند افمیق دنید از

 .شمینم مونیپش... مطمئنم: چسبوندمو زمزمه کردم نشیبه س سرمو

 ...زنمیحرف م ي، اگه باز اومد باهاش جد یباشه خانم: نوازش کردو گفت موهامو

 !یماه یلیخ... یممنون آرمان: دمیبرداشتمو گونشو بوس نشیاز رو س سرمو

 لدای... به زور نگهت دارم خوامینم! محدودت کنم خوادیدلم نم... زمیعز زهیچ نیبرام مهم تر تیخوشبخت: آرمان

 ...یازدواج کن دیتوهم با... گنیراست م نیو شرو

،  ستین یهنوزم دلم کامل راض یخودخواهم ول دیشا: براقش نگاه کردم ، ادامه داد ينزدم فقط تو چشما یحرف

 ...بره ادتیو منو  يبر ترسمیم

حرکت بلندم کرد و از اتاق خارج  هیبا .  دمیسواسه گفتن نداشتم فقط سرمو رو شونش گذاشتمو شونشو بو يزیچ

 .شد 

 .بخوابم خوامیم! یولم کن نصف شب وونهید: مانند گفتم غیج

 .حانیر شیپ می، بر یبخواب شمیپ خوادیدلم م! ـــسیه: آرمان

 ...، تمام وجودم پر از آرامش بود ، پر از عشق حانیمنو ر نیتخت گذاشتم ، ب ياتاقشونو باز کردو رو در

 ؟يکه کنارت بود چقدر آروم شد روزید ادته؟ی! آره ده؟یبهم م یآرامش نیهمچ الدمیم یعنی

 !خوابم برد ادیراحت و آرامش ز الیلبخند رو لبم اومدو چشمامو بستم ، با خ هی

*** 

 ...نگاه کردم  حانهیمبل انداختمو و به ورجه وورجه کردن ر يرو تارویگ

 آرمان قبول کرد؟ یعنی! شهیباورم نم یال يوااا: دیپریم نییبا ذوق باال و پا حانهیر

 .قبول کرد! اهـوم: خنده گفتم با

 بگم؟ الدیبرم به م: حانهیر

 .گهیآرمان گفت خودش بهش م! نه: من

 شد؟ ينطوریشد؟ چرا ا یچ! بغض کرد ، با تعجب نگاش کردم حانهیر
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 ؟يشد؟ چرا ناراحت شد یچ حــان؟یر: من

 !نهیدوست داشت عروسشو بب یلیخ یمامان: حانهیر

 !الدهیم! يوا: سمت اف اف رفتو گفت حانهیزنگ خونه ر دنیرو بغل گرفتمو آرومش کردم ، با شن حانهیر

 !گچ نیچته؟ رنگت شده ع ؟یال: اومد کنارمو گفت حانیبسته ، ر خیحس کردم تنم ... گرفتم استرس

 .برم تو اتاقم لباس عوض کنم! بمخو: گفتم یمبل نشوندم ، اعتراض يگرفتو به زور رو دستمو

 .نجایهم نیبش ریبگ.  یخوب نیلباست به ا! الزم نکرده: حانهیر

ســالم : زدو اومد طرفم  يلبخند دنمیبا د الدیاومد داخل ، م الدیبا م هیرفتو بعد از چند ثان يدر ورود سمت

 !خانم خودم

 ؟یخوب. سـالم : جمله گرمم کرد ، لبخند زدمو گفتم هی نیهم! ستادمیا

 ؟يتو چطور.  میو بد باشم؟ عال نمتیبب شهیمگه م: الدیم

 .خوبم: من

 !چسبهیمن برم براتون قهوه درست کنم هوا سرده م: حانیر

 !یمرس: میهمزمان گفت الدیم منو

 دمیوقته ند یلیخ ؟يبه دست شد تاریبازم گ: گرفت بغلش  تارموینشستو گ میرو مبل کنار الدی، م میدیخند

 !یبزن

 دلم براش تنگ شده بود  -

 .خوشحالم  یلیخ ؟یشاد بزن زیچ هیاالن  شهیم:  الدیم

 

 شد؟ یاول بگو چ  -

بود  یکامال راض گهیامروز د. از هردومون ! فقط دلخور بود... بود یراض! آرمان شیامروز رفتم پ روزوید:  الدیم

 .منم اومدم بهت بگم

 .هیراض دونستمیباهام حرف زد ، م شبیآره پر  -

 زدلمیعز... بزن: داد دستم تارویگ دویکش قینفس عم هی

 .زدلمیکوفت و عز: از تو آشپزخونه داد زد حانیر

 !ـزدلـمیخانمـم عشقـم عز: گفت دهیکش دویخند الدیم
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هم باهام  الدیم يصدا... ردملبخند زدمو شروع ک هی! اومد ادمیبزنم که هم شاد باشه هم وصف حالمون؟  یچ

 ...میخوندیهمراه شد ، صداش فوق العاده بود ، باهم م

 

 و قانوناش ایدن الیخیتو آروم باش ، ب ياسترس دار چقدر

 هردوتامون باش میایهست که کنار م نمونیمشکالت هنوز ب يسر هی

 من دوست دارم فقط با تو یازم آتو ، ول يدار دونمیم

 قدم با تو زنمیشب م یوقت دهیبهم آرامش م نیو ا باشم

 بچه گونت يتَرشه گونت ، من با اخالقا زارمینم نه

 من جاتو اصال دمینم یو با تو هستم ، به کس امیم کنار

 یمشک يبا مو یکیدختر ش هی،  یبا تو خوبه زشت ن یزندگ

 یچشم يتو شهیاز هم شتریتوهم ب یبا من یمسلما وقت که

 برام یدلخوش گهید ياگه بر وونهید

 وونهیبدون که دوست دارم من د نویا مونهینم

 دونهیقدرتو مثل من نم یکس چیه

 غر زدناتو ، دروغ گقتن و دور زدنا تو یدوست دارم حت من

 از همه من خوشترم باتو شترینگاه کردن و زل زدناتو ، آخه ب چپ

 شمیپ يایب ییتلفن بدو هیبا  شمیم داریب یدارم وقت دوست

 شک یبار ب یس رمیگیتلفنتو م کنمیه به تو شک مک یوقت

 يکه واسم ارزش دار ییتنها تو یمن روتو اشکال نمیبینم

 يپس تو هم بگو که رو من حس دار يبا من اجبار یباش خوامینم

 شمیتو االن پ نکهی، خوشحالم از ا شمینگران م یستین یوقت

 برام نحصه یزندگ یتو حت یبرام بسه ب نیو هم یهست

 برام یدلخوش گهید ياگه بر وونهید

 وونهیبدون که دوست دارم من د نویا مونهینم

 دونهیقدرتو مثل من نم یکس چیه
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 باتو حالتم شهیباتو راحتم عوض نم من

 هست واسم ادیمثل تو ز نکهیو روت حساسم با ا ادهیتو طاقتم ز با

 شمیبرگرد پ یپس هرجا رفت شمیمن فقط باتو سرگرم م یول

 شنیکمتر م امیمشغله فکر یحت یکنارم هست که تو یوقت

 دمیت ند هیشب ییجا چیمن ه یول دمیبد دینکن که ند فک

 زمیعز دیاتفاق جد هی شهیحضور تو برام م مطمئنا

 واست اصال زارمیکم نم يزیکه من تا تهش هستم چ نویا بدون

 راحت از من یلیخ یکنیو دل نم يکه توام دوستم دار دونمیم

Armin2afm / divoone 

 

بود و  جانیه... ذوق کردم... دمی، خند دیچرخیبلندم کرده بود و دور خودش م الدیباره از جا کنده شدم ، م هی

 ... يشاد

 پسر؟ يچرا کنترل رفتار ندار... نیبذارش زم! ـــالدیم: حانهیر

 ...عشق خودمه... مال خودمه: زد ادیقهقهه زدو فر الدیم

 خانمم؟ یخوب: گذاشتم نیزم يآروم رو ستادویچسبوندم که ا نشیرفت ، صورتمو به س جیگ سرم

 !ذوق مرگ بودم... خوشحال بودم... بودم یعال! بودم؟ آره خوب

 آره خوبِ خوب: من

 ...بود یعال دیکه خوند یآهنگ: حانهیر

 قهوه کو؟: بهم زد یچشمک الدیم

 !فکرکنم سر رفت! يوا: حانهیر

 ...دیمبل ، دستمو بوس ياومد کنارم نشست رو دویخند طونیش الدیآشپزخونه ، م يدو رفت تو با

 الهه؟ يدوسم دار: چشمام زل زد يتو

 دمیحرارت چشاشو تحمل کنم ، نگامو دزد تونستمینم... گرونیاز د دنیشن یبه هزارتا ال دیارز یگفتنش م الهه

 .یلیخ... آره: من

 من به فدات: الدیم
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چسبوندن به  شیانگار آت... بوسه ش داغ بود يازم جدا نشد ، جا یول دیگذاشت ، نرم بوس میشونیپ يرو لباشو

 ...میشونیپ

 .اهم اهم : حانهیر

 یلیخ: گفت حانهیفقط کالفه نگام کردو رو به ر... حرص هم نخورد... لبخند نزد یول... دیسرشو عقب کش الیم

 . رمیاالن م. خب بابا 

 .نکن الهه رو تیاذ مگیم! نگفتم برو: حانهیر

 ؟یشیم تیالهه اذ: الدیم

همش کنارش  خواستی، دلم م رمیبگ طنتمویش يجلو تونستمینم... دمیزدمو لپشو کش يلحن ناراحتش لبخند از

 .باشم

 ...تو برو به کارات برس! حانیر: گفت دویخند الدیم

 .ستیخبرا ن نیاز ا! رینه خ: نشست نمونیاومد جدامون کردو ب حانهیر

 .زنمیخب بابا دست بهش نم یلیخ! م؟یکرد يریعجب گ: الدیم

 جونم؟: زنگ خورد ، از جا بلند شد و جواب داد الدیم یگوش

 واقعا جور شد؟  -

 !داداش يدار ییفدا  -

 یمرس میمخلص  -

 خدافظ نمتیبیفردا م  -

 .دنبالت  امیم! آماده باش 8الهه فردا ساعت : کرد طرفم روشو

 کجا؟: حانهیر

 . ادیجوابش هم دو ساعت بعدش م. واسمون نوبت گرفت نیاسی... شگاهیآزما :الدیم

 درست شد؟ یهمه چ یعنی... شهیباورم نم: من

 .یشیشنبه خانم خودم م 5تا  تشیفردا کارامون جور شه نها. آره قربونت برم: الدیم

 ...ممنونم یلیخ ای، خدا نییشدمو سرمو انداختم پا سرخ

توپ  یعروس هی، آخ جووون  شهیدرست م یهمه چ دونستمیم... خوشحالم یلیخ: دیهردومونو بوس حانهیر

 .میافتاد
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 آرمان کجاست؟ یراست! آره حتما: الدیم

 ...اشیاز مشتر یکی، رفته خونه  ادیم گهیاالن د: حانهیر

 !رفتینم اشیخونه مشتر چوقتیآرمان که ه: گفت طونیش الدیم

 .بده لیکارو تحو دیبا! رفته نظارت: حانهیر

 .خودشو برسونه زنمی، االن خودم به آرمان زنگ م رونیب میشام بر... دیآماده ش دیخب شما بر یلیخ: الدیم

 !شده 5ساعت تازه  ست؟یواسه شام زود ن: من

 . ییجا میبر دیقبلش با.  ستی، زود ن زمینه عز: الدیم

 .باشه من برم آماده شم : من

 ينگاه کنم ، بدون خجالت جلو الدیبه م تونمیکه بدون ترس م یامشب... بپوشم یچ دونستمیاتاق ، نم يتو رفتم

  ...باهاش حرف بزنم هیبق

  

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

 

 شیدلم آرا... ، با ادکلنم دوش گرفتم دمیزود پوش دموی، پالتو چرم سف دیسف کی، تون یو شال طوس شلوار

 مویطوس یدست فیموهامو مرتب کردمو شالمو گذاشتم ، ک... دمیمال یهمه چ یهرچند مات ول! خواستیم

 ...اومدم رونیبرداشتم ، از اتاق ب

با ما که ! خدا بده شانس: سوت زد و گفت دنمی، آرمان با د زدنیبودن و باهم حرف م منینش يتو الدیو م آرمان

 ؟يکردیخوشکل نم یرفتیم رونیب

 ...من همه جورش خوشکلم: لوس کردمو گفتم خودمو

 !بر منکرش لعنت: آروم گفت الدیم

 ؟!بخونه غهیقراره براتون ص لدای يبابا یراست! کوفت: گفت دویخند آرمان

 .خونشون ، منتظرمونن  میریآره االن قبل از شام م: الدیم

 بشم؟  الدیاالن قراره محرم م یعنی! يوااا

 !من بهشون گفتم فردا! يچقدر عجله دار: آرمان

 .بهتره میباش غهیص! شگاهیبا الهه برم آزما دیصبح با! نه: الدیم
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 ان؟یهم باهامون م نیو شرو لدای: آرمان

 ...میریآره واسه شام باهم م: الدیم

 ...میمن اماده م بر: حانهیر

 .بچه ها میالمصب؟ بر يشد یاووه چ: بهش زد یچشمک آرمان

جلوتر راه  الدیاره کرد که بره جلو ، ماش الدی، دست منم گرفت ، به م دیچیپ حانهیر يدستشو دور شونه  آرمان

 ...افتادو ما پشت سرش

 !میمن بر نیبا ماش: الدیم

 .میکار دار یی، سر راه جا میایخودمون م نیما با ماش! نه: حانهیر

 من تنها باشم؟ یعنی: چشماشو معصوم کردو گفت الدیم

 !کنمیدارم به نفعتون کارم وونهید: با خنده گفت حانهیر

 .میریم نشیشدم ، همه با ماش مونیاصال ول کن من پش: آرمان

 .دیایب نتونیمن راحتم شما با ماش! نه نه: الدیم

 ...تا حرفامونو بشنوه رونی، کلشو اورد ب نییرو اورد پا شهیشد و ش نشیسوار ماش عیسر و

 وونه؟ید نیبدم دست ا مویآج يچطور مخمو زد! حانیر يآ: آرمان

 . ایب الدیبا م! نیبرو بش: هلم داد حانهی، ر دنیخند حانهیو ر الدیم

 واقعا؟: من

 .منتظرمونن! لدای يخونه بابا میریم! گفتم که مخمو زده. آره: آرمان

 .خانمم نیبش ایب: مهربون نگام کردو گفت الدیحرکت کرد ، م نشونیو آرمان نشستن و ماش حانهیر

نگاهش برام  کردمیاالن حس م ینگام کنه ، ول ينطوریا کردمیدعا م... بهم محبت کنه الدیاز خدام بود م من

 ...گرفتی، آرامشو ازم م کردیم وونمی، نگاهش د نهیسنگ

 خانم؟ یخوب: به حرکت دراورد ، آروم گفت نوینشستم ، ماش کنارش

 .خوبم! آره آره: من

 ...زمیعز دهیرنگت پر ؟ياسترس دار: الدیم

 !باورش برام سخته! میجوری... دونمینم: من

 الهه؟ يشد مونینکنه پش: نگام کرد  نگران
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 ...دارم یحس هیفقط ! نه: من

 .رهیم شیخوب پ یهمه چ! قربونت برم ، نگران نباش: الدیم

 

 ...زمیعز نییپا ایب: پارك کرد یگل فروش هی يجلو

 ؟يریگل بگ يخوایم: من

 .رمیدسته گل برات بگ هی خوادیدلم م یول! ستین يدرسته شب خواستگار: الدیم

 !وونهید: من

 .تو ي وونهید! اهوم:الدیم

 دمیاون همه گل خوشکل ذوق کردمو همه شون رو با نگام بلع دنیتو مغازه ، از د میو رفت میشد ادهیپ هردو

 زدلم؟یعز يکدومو دوست دار: الدیم

 !الدیم: گال در گردش بود گفتم يکه چشمام رو یدرحال

 الد؟یجون م: الدیم

 !خوادیهم دلم م اسمنای نیاز ا! دوست دارم یمن رز ارغوان: من

 .به چشم يا: الدیم

 فقط دوتا گل رز باشه؟ شهیم: من

 فقط دوتا؟: دهنشو باز کرد! ابروهاشو با بهت انداخت باال الدیم

 .هم تو یکی! من یکی! اهوم: من

فقط من وسواس .  زیر يالگ شمی، بق دیآقا فقط دوتا رز بذار... زدلمیباشه عز: ازته دل قهقهه زد  دویکش لپمو

 .خوب بشه یلیدارم لطفا خ

هم گرفت و  ینیریجعبه ش هیکه دست گل کوچولو و خوشکلم آماده شد ، از همون اطراف  دیطول نکش ادیز

 ...لدایپدر  يخونه  میرفت

 ...گفت کیتبر) لدایپدر ( یهمت يدست زدن ، آقا دنویکل کش لدای، سارا ،  حانهیورودمون ر با

 ...اریآب قند ب! سارا! دهیرنگشون پر نیبخون راحتشون کن بب غهیص ایب! ییزود باش بابا: لدای

پچ پچ کرد بعدش اومد  لدایدر گوش پدر  کمی الدیمبل نشستم ، م ي، رو دنیاز طرز حرف زدنش خند همه

 ...کنارم نشست 
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از  يزیچ نکهیخونده شد بدون ا غهیزود ص یلیخ... رسوام کنه دمیترسیکه م زدیقلبم اونقدر تند م ضربان

 !محتواش متوجه بشم

 الدم؟یمن االن زن م یعنی! شدیمردا دست زدن ، باورم نم دنویدخترا کل کش باز

 

 )  الدیم(شانزدهم  فصـل

 يبعد هم دستا شیشونی، اول پ دادمیالهه رو درسته قورت م میاگه تنها بود! کنم کاریچ دونستمینم یخوشحال از

 ...نشونش گرفته بودم دستش کردم يکه برا ي، انگشتر دمیبوس فشویظر

 ...خوشکله یلیخ! الدیم یمرس يوااا: الهه

 . رسهیبه گرد پات هم نم یخوشکل يقربونت بره ، تو الدیم: من

بود ، سه دنگ  حانهیسه دنگش که مال ر(شمال رو به نامش زدم  يالیدنگ و 3 غمونیص ي هیمهر يبرا

 .، سندشو دادم دستش ) تا بدون اتالف وقت به نام الهه زدم دمیکش یسخت یکل گشمید

 ه؟یچ نیا: تعجب نگام کرد با

 !منم گفتم زودتر بهت بدمش! یچ یعنیمعلوم  ي هیمهر يدینپرس: من

 الزمه؟ هیچند روز هم مهر نیا يمگه برا ه؟یمهر! یچ: الهه

 !آره خانمم: من

 . خوامشیمن نم یول: الهه

 چــرا؟: من

 ...چون: الهه

 !شد رید میبر دیپاش: باعث شد الهه ادامه حرفشو بخوره حانهیر يصدا

 . شمیواقعا ناراحت م یمو قبول نکن هیهد. س  هیهد هیفقط  نیا! خانمم نیبب: نگاه به الهه انداختم هی

 دایش! قبول نکردن همرامون باشن اسری، سارا و  میزد رونیاز خونه ب یگرفتمو بعد از تشکر و خداحافظ دستشو

 ...ششونیهم طبق معمول موند پ

 گهیبا دست د کردم،یدستشو نازم ي، دست الهه رو گذاشتم رو پام ، با انگشت رو میشد نامونیسوار ماش همه

 !دمییپایهم فرمونو م

 !الهه: جمع کنم میتمرکزم رو به رانندگ کردمیم یسع
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 بله؟: ه کردگرفتو بهم نگا ابونیروشو از خ الهه

 ؟یستیکه ن مونیپش ؟يدار یچه حس: من

 .مطمئنم خوبه یول! خاصه... شناسمیحسمو نم! دمیباشم؟ به آرزوم رس مونیچرا پش وونهینه د: الهه

 !رو ابرام یازخوشحال دم؟یکشیلحظه رو م نیچقدر انتظار ا یدونیم: من

 ...نگاش کنم دینبا... مقاومت کنم گهید تونمینم! لباشو به حالت تفکر جمع کرد ، نگامو ازش گرفتم الهه

 .وصف دارم  رقابلیآرامش غ هیهم دلهره دارم هم ... هیجور هیقلبم ! یدونیم: الهه

 شدیکم پخش م يکه داشت با صدا یآهنگ يسرکوب کردمو صدا دنشویبه آغوش کش ي، تمنا دمیبوس سرشو

 ...بلند کردم

 عشقو دارم  میتو زندگ خوشحالم

  ایاز دن رهیگیم موقت دل هر

  بارمیبارون م يهمپا

  دارویب دیروز با ام هر

  خوابمیم ایشب با رو هر

 داشتم  ویسخت يروزا من

  دوارمیام ندهیبه ا اما

  ویشب مهتاب ویو غروب سرخاب یاسمون اب واسه

 خوشحالم  کنهیکه منو عاشقترم م یچ هر

  ونمیخدا به تو مد يا ممنونم

 اروم  يبارون لحظه ها ریرقص ز واسه

 با اون که دوسش دارم و دوسم داره  یزندگ

  ونمیممنونم به تو مد خوشحالم

  نمیشیکنار پنجره م شبا

  نمیبیاسمون م يتو ماهو

  بایصبح ز هیاروم با  خواب

  نمیبیعشقتو م کنمیکه چشم وا م یوقت
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 شمس اوشیس/  خوشحالم

 

بودن  دهی، دست الهه رو تو دستام گرفتم ، بچه ها زودتر ازما رس میشد ادهیرستوران پارك کردمو هردو پ يجلو

 ...و رفته بودن داخل

سفارش  یهمه سلطان... میشش نفره منتظرمون بودن ، کنارشون جا گرفت زیم هی، پشت  میرستوران شد وارد

 االن الهه خانمِ خودمه؟ مالِ خودمه؟ یعنی... کردمیم يرمق با ساالدم باز ی، ب میداد

 ؟یستین نجایچته داداش؟ ا: نیروش

 هـــوم؟ ؟يدار دیپل ينکنه فکرا: لدای

 یلیبا الهه تنها باشمو خ خوادیاالن دلم م ینخواد ول طنتینه که دلم ش ؟یتو فکر چ نایو ا میبه فکر چ من

 !راحت نگاش کنم

 ...ستمین دیپل يتو مد فکرا ادیمن ز دوننیو آرمان م نیشرو! امـم... منحرفه يادیذهناتون ز! نه: من

 ...و ومدیم یبغل کرده بود بعدشم کتک خورده بود باز ه مویآره عمم بود آج: نیشرو

 ...زنشه دوس داره د؟یدار کارشونیچ! ا: اخم کردو گفت حانهیر

 ؟يتوهم زبون دراورد یفسقل: نیشرو

 !کنمایم یکه قاط دیند ریبه زن من گ: آرمان

 . لیزن ذل! ییاَ: روم گفت لباشو جمع کردو آ الهه

کنترلمو از دست  يخوایم ؟یکن وونمید يخوایم ؟یکنیبا لبات م هیچه کار نیدختر ا... اراده بستم یب چشمامو

 بدم؟

 ؟...حرفو بزنه نیجرئتشو داره خالف ا یک... زنته! ـزم؟ نه*ـیاالن ه یعنی... به لباش نگاه نکنم کردمیم یسع

، بچه ها هم بدون توجه به  کردیم يکه تازه جلوش گذاشتن باز ییبا غذا... باال اوردمو به الهه نگاه کردم سرمو

 ...کرد ریمو غافل گ رهی، سر الهه اومد باال و نگاه خ دنیخندیو م گفتنیما م

 ؟يخوریچرا غذاتو نم: کرد کیبه گوشم نزد سرشو

 هست چرا به غذا لب بزنم؟ یتا وقت! تره یبگم خانمم خوردن خواستیم دلم

 ...ییددر تنها میبر میچونیبچه ها رو بپ خوادیدلم م... ستمیگرسنه ن: دم گوشش زمزمه کردم آروم

 ...خوادیدلم م نویمنم هم: کرد ی، لبخون دیخند
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 یول زدمیبا بچه ها حرف م یهراز گاه... زدمو به غذاش اشاره کردم ، مشغول شد ، منم شروع کردم یچشمک

 ...حواسم به الهه بود شتریب

 ...درست خوردم يغذا يبعد از عمر! یحساب يفاز داد... الدیدمت گرم م: نیشرو

 !درست؟ يغذا! جونـــم؟ چشمم روشن: لدای

 !داره خانمم ولیتو که ا يغذا... ارتمونیبازم ب کنمیدارم خرش م! نه نه: نیشرو

 ...ستیخبرا ن نیاز ا گهید... بخور ولتویا يهمون غذا! یخر خودت: من

وگرنه پشت ... يبهم بد یحساب يغذا نجایا میاریناهار و شام ب کماهیتا  دیبا... يغلط کرد: لب غر زد ریز نیشرو

 !يدید مویآج يدیگوشتو د

 ...شمیمن از آقامون جدا نم! شکمت نکن یمنو قاط: الهه

 !خونه یخونه ب... بخواب ریرستوران بگ نیامشبم تو هم! شنومیفکرنکن نم! خان نیشرو: لدای

 ستمیحاظر ن... زنیبهم بر مونویزندگ خوادیدلشون م نایا! میبر ایب: رو گرفتو بلند شد حانهیبا خنده دست ر آرمان

 !خوابمو از دست بدم يخوشمزه تر جا يوعده غذا هیواسه 

 ؟!خوشمزه تر يهــوم؟ غذا: اخم کرد حانهیر

 ...من عاشق کبابم یدونیتو که م... کباب بوداممم ! منظور از خوشمزه تر! نه: آرمان

 .الهه هم از حرکاتش سرخ شده بود ... ومدیو چشمو ابرو م دیکشیواسم خطو نشون م نیشرو

 !گهید ارهیرو م یهم ال الدیم... میرو برسون لدایو  نیشرو میآرمان بر... خب یلیخ: حانهیر

 !ددر دودور شیبه حالت ببر يوا! خونه شیبریزود م: کرد که اخمام تو هم رفت یبا الهه روبوس نیشرو

 ...!میایو م میکنیما حساب م... دیشما بر! خب یلیخ: دمشیالهه رو گرفتم ، طرف خودم کش دست

خشن  نقدریچرا ا... خانمته میدیفهم! خب باش! خدا ای: آب دهنشو قورت دادو گفت یشیبه حالت نما نیشرو

 .، خدانگه دارتون میرفت ق؟یرف یکنیبرخورد م

ساعت ،  میما ن... باش مونیمراقب آج: گفت دویخند نیشرو يایدرهم من و مسخره باز يبه اخما آرمان

 ...میخونه ا گهیربع ساعت د 3 تشینها

 .هواشو دارم... نگران نباش! چشم: کردم اخمامو ازهم بازکنم  یزدمو سع يلبخند

 .باش یدختر خوب... نکن طنتیش! مراقب خودت باش یال! نممنو: آرمان

 .چشـــم  ؟يداد ریباز گ! اوووه آرمان: و گفت دیخند الهه
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 .خداحافظتون: آرمان

، دلم آروم  میاومد رونیچهار نفر رفتن ، دست الهه رو گرفتم ، بعد از پرداخت صورت حساب از رستوران ب هر

 دست به الهه م بزنه؟ دیآخه چرا با... بودم یبعص نمیشرو يبه خاطر رفتارا... نداشت

! نداره يریتقص نیالبته شرو ده؟یم يا یاز حد چه معن شیب يها یکینزد نیا یدست بزنه ، بزنه ول خوادیم حاال

از برادرش هم  نیشرو یدونیخودتم خوب م! حساس نباش یالک: عقلم گوش زد کرد . بهش راه داده  ادیالهه ز

 . يبد به دلت راه بد یالک دینبا... تره کیبهش نزد

 شده؟ يزیچ! الدیم: الهه

 

 ...میکه بر نینه خانمم ، بش: ، لبخند زدم ارمیخودم ن يکردم به رو یسع

 طنتیکه چقدر دلم ش يوا... کردینگاه م رونویسمت شهرك قدس روندم ، الهه آروم نشسته بودو ب... میشد سوار

 ... خواستیم

 اد؟یچته خانمم؟ خوابت م: گفتم  دمویخوابالو بود ، لپشو کش چشماش

 !ادیدو شبه که خواب به چشمم نم... اهــوم: الهه

 رو بخوابونم؟ یصندل... من به فدات یاله: من

 ...خوبه! نه: الهه

 پام؟ يرو يسرتو بذار يخوایم: من

 شه؟یحواست پرت نم: دیخند

 پرت شدن؟ يمونده برا یمگه حواس: من

 ...هم رفت  يپاهام گذاشت ، کم کم چشماش رو يسرشو رو دویخند طونیش

که االنم دارم به آرزوم . کنم  دیعالمه خر هیالهه  يبرا خواستیدلم م شهیببرمش چند تا پاساژ ، هم خواستمیم

 . رسمیم

رو باز  خمار شده ش يمجتمع پارك کردم ، آروم شونشو تکون دادمو صداش زدم ، چشما نکیپارک يتو نویماش

 !دیاز جا پر هوی دنمیکرد ، با د

 من کجام؟: الهه

 !شوهرت نیتو ماش:  دمیحرکتش خند به
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 !نجامیچقدر خوبه که ا! يوااا:  دیمنگ نگام کرد بعدش خند يچند لحظه ا الهه

 ...خونم میریم چونمیپیم نجارویا ینش ادهیخانمم اگه پ: نگاش کردم  طنتیبا ش دمویبوس گونشو

 کجاست؟ نجایاصال ا... شمیم ادهیپ! رینه خ: درشت کرد  چشماشو

 ...نکن تمیاذ! الدیم: که با مشت به بازوم کوبوند  دمیبازم خند تشیجد از

 .خانمم  یفهمیم نییبپر پا: سرش مرتب کردمو گفتم  يرو شالشو

... ادینم ادمی! دوم؟ امـــمک یول... پاساژه نگیپارک: شد ، اطرافو نگاه کرد و گفت  ادهیخواب بود ، پ جیگ هنوز

 .هنوز خوابم  دیشا

 . زدلمیباال عز میبر! نور الدیم: دمیخند

 ه؟یدینور کدوم چشم سف! چشمم روشن: با اخم نگام کرد و حق به جانب گفت  الهه

 ؟یکن وونمید يخوایم... وروجک ریآروم بگ: عقلمو پرونده بود ، بازوشو گرفتمو مهربون گفتم  طنتشیش

 م؟یسیوا نجایکه ا ستیقرار ن... میبر: دیو بازومو بوس دیخند

 . میسینمیوا نجایا ینکن طنتیاگه ش! نه خانم: آسانسور  يتو میرفت دمویچیدور شونش پ دستمو

 طون؟یش دیگیراه به راه به من م یچرا ه طونه؟یمن کجام ش: الهه

 . طونمیمن ش... زدلمینه عز: من

 . گمیم نویمنم هم! آره: الهه

 .پر کرد  موینیعطر خاصش ب... دمیگردنش ، نفس کش کی، سرمو بردم نزد... رهیگیدختر آروم نم نیا! نه

 خوبه؟... زنمیحرف نم گهی، اصال د الدینکن م: و گفت  دیخند طونیش

از کارات؟  شمیم وونهیمن د یگینم... یسیپاشم وا دیبا يکرد طنتیش! رینه خ: تکون بخورم گفتم  نکهیا بدون

 عسلم؟ یکنیسوسه م مچرا و

درش باز شد ، فرزاد و فرزانه با دهن باز بهمون نگاه  رمیباره آسانسور متوقف شد و تا بخوام ازش فاصله بگ هی

 . میاومد رونیاز آسانسور ب. کردن 

 د؟یکنیم کاریچ نجایفرزانه؟ ا یتو خوب ؟يچطور يســـالم فرزاد: گفت یحالت رییبدون تغ الهه

؟!کجا بود شیپ هیچند ثان ارهیخودش نم يبه رو! زرنگ وروجک 

 ؟!آره... چه خبره؟ شما باهم  نجایا! اوه: فرزاد

 ؟یفضول! اوا: باخنده الهه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

 !گه؟یبگو د یال: فرزانه

 .می، نامزد کرد میگیبه شما م... خب یول! خبر نداره یهنوز کس: الهه رو گرفتم و رو به فرزاد گفتم دست

 ـد؟یبـر؟ عجله داشتخ یچه بـ: فرزانه

 .خانممو نداشتم  يمن طاقت دور! آره: ، جواب دادم  ومدینگاهش خوشم ن از

 دیکه خوشبخت بش... انشاا! خوشحال شدم یلیخ ی، ول زنهیکه نم یحرف... نکنه نیاسی کاریبگم خدا چ يا: فرزاد

. 

 ممنون: الهه همزمان گفتم  با

 .مایدار یما کارو زندگ دی، اگه شما االف دیریگیوقتمونو م دیدار گهید:  دیخند فرزاد

 .، با اجازه  میکن یتا فضول میشرمنده وقتتونو گرفت! اوه: الهه

 ...آسانسور  يکردو رفتن تو یخنده هاش خداحافظ نیراه افتاد ، فرزاد قهقهه زد ، ب دویکش دستمو

 الهه؟:  میگشتیمختلف م يمغازه ها نیهم قفل بودن و ب يتو دستامون

 جونم؟: الهه

 ؟يا هیپا! میلباس عقد بخر خوادیدلم م: من

 !مینداد شمیاالن؟ هنوز آزما: الهه

 

 . میریبگ ایب! خواهش یول... می، هنوز بله برون هم نگرفت دونمیم: من

 . میبر. باشــه ! ایعجله دار یلیخ: با خنده گفت الهه

خانم بود درخواستمو گفتم ،  هیفروشنده ... گشتمیلباس خاص م هیمغازه ، دنبال  يبردمش تو دمویکش دستشو

 ...ومدیچند تا لباس نشون داد که اصال خوشمون ن

 !نیبب نویا! ـــالدیم: الهه

 یمشک يش سنگ کار نهیس يکه رو... یلباس بلند عسل! بود یعال... که الهه اشاره کرد نگاه کردم یلباس به

 ...خوشم اومد. داشت 

 .نمیتنت بب خوامیم ؟یپرو کن يریم: من

 ...باشه: دستم داد فشویک الهه

 !بنداشو ببندم تونمیمن نم الدیم: بعد گفت  قهیبرداشت و داخل اتاق پرو شد ، چند دق لباسو
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 . بندمی، درو بازکن واست م زمیباشه عز: من

 . نمتیبچرخ بب: بستم  زونیباز کرد ، پشتت بهم بود ، بندارو واسش م درو

 ...داشت  یقشنگ یلیخ ي، از پشت دنباله  ومدیبهش م یلیخ! بود ی، رو تنش عال دیچرخ

 چطوره؟: دینگام کرد و پرس الهه

 . هیتن خورش عال... زمیعز ادیبهت م یلیخ: بود گفت ستادهیکه پشت سرم وا فروشنده

 !ومدیواقعا بهش م... نگاش کردم گهیبار د هیمنتظر نگام کرد ،  الهه

 . ادیبهت م یلیخ... زمیخوبه عز یلیخ: من

 !ادایبهم م یالبته من همه چ... یمرس:  دیخند

 . رونیب ایوروجک زود لباستو عوض کن ب: من

رفته  یتن کس خوامینم یول! رنگ نیهم زیسا نیلباس هم نیهم: اتاق پرو رو بستمو رو به فروشنده گفتم  در

 .باشه 

کردم ، الهه لباس به دست اومد ،  پاکت خودش گذاشت ، حساب يگفتو لباس آکبند رو تو یچشم فروشنده

 ... میاومد رونیدستشو گرفتمو از مغازه ب

 !خب االن موند کفش و تاج و شنل: من

 ؟يامشب انجام بد يخوایم دارویخر نیهمه ا! يوا: الهه

 !فقط کفش! خب. ضدحال : بچه ها غر زدم  مثل

 !و کروات و کفش ریپس توهم کت و شلوار بگ: دیخند الهه

 .، االن کفش و کت شلوار  رمیگیبا تاج و شنلت م رهنویکروات و پ: من

 . میباشــه ، بر: الهه

فوق  قشیسل... گرفتم یمشک کیکت شلوار ش هیخودش  ي قهیچندتا مغازه باالخره با سل ياز گشتن تو بعد

 .العاده بود 

 ...ادیبهت م یلیمطمئنم خ: گفت تک پوش دستم داد ، با تعجب نگاش کردم که  هیکه  رونیب میمغازه اومد از

 زم؟یعز يریبگ نویا يوقت کرد یک: با ذوق گفتم  دمویکش لپشو

 .اتاق پرو بودن يکه جناب تو یوقت: الهه

 ...واسم قشنگ بود یلی، کارش خ دمیبوس شویشونیپ یاپیپ
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: براش انتخاب کردم  یعسل زیر يبا طرحا یمشک نهیکفش زم هی،  یکفش فروش هی يبرد تو دویکش دستمو

 چطوره؟

 ...دوسش دارم... خوشکله: الهه

 !من حرف نداره ها ي قهیسل! یدوسش داشته باش دمیبا ؟یپس چ: من

به ساعت انداختم ، حدود  یگرفتم ، نگاه یمشک یکفش ورن هیمنم ... و کفشو امتحان کرد ، خوب بود دیخند

 . گردوندمیبرش م دیکم کم با! بود 10

 ات؟فد میبر: من

 . الدیممنونم م! میآره بر: الهه

 !يم بود هیکه پا یمرس. بهم خوش گذشت  یلیخ... تشکر کنم خانمم دیفدات شم ، من با: من

 .خوش گذشت  شتریبه من ب: گفت  دوی، خم شدمو هم قدش شدم ، گونمو بوس نییپا دیکش قموی الهه

 حانهینگامو جلب کرد ، ر یفروش یکیذرت مکز ي، که مغازه  میسوار آسانسور بش می، خواست دمیبوس شویشونیپ

 ...هیکیالهه عاشق ذرت مکز گفتیم

 ...قربونت برم ایب: دادم دستش  شویکیگرفتم ،  یکیمغازه کشوندم ، دوتا ذرت مکز يرو دنبال خودم تو الهه

 ...هوس کرده بودم که نگو نقدریا یمرس يوا: الهه

 ...دمیجوابش فقط خند در

 . لیصبحونه هم تعط... دم درم 8صبح ساعت :  دمیبوس شویشوونیر خونشون پارك کردم ، پد دم

 !ممنون به خاطر امشب... باشه چشم: الهه

 ...زنگ خورد ، با تعجب به شماره نگاه کرد ، جواب داد  شیجوابشو بدم که گوش خواستم

 !؟يمارو فراموش کرد ينامزد کرد! معرفت یب يسالم پسرعمو! الو: الهه

 ...دلخورم ینکن پسربد که حساب حیتوج: الهه

 !کریبذار رو اسپ: کردم  یلبخون واسش

 ...قرار داد  نمویرو ب یگوش. کرد  یدرخواستمو عمل زود

 االن پروازتونه؟ یعنی د؟یایم یواقعا؟ ک: الهه

 .میاالن فرودگاه... زمیآره عز: اریرام

 ؟!جون و عمو هم هستن ایلع! یاوک: الهه
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 .آرمان خبر داره . میاومد ییچهارتا... آره: اریرام

 .خبر برات دارم هی... یفقط رام! دیباشه خوش اومد: الهه

 باشه؟! میزنیبعد حرف م امیبذار ب... جونم شماره پروازمونو خوندن یال: اریرام

 ...میزنیمفصل حرف م يخب اومد یلیخ: الهه

 .من درخدمتم ... قربونت برم چشم: اریرام

 ...دنبالتون میایم گهیساعت د کیما : الهه

 . گلم نمتیبیم... تشکر ایدن هی: اریرام

 !فعال: الهه

 ...رهیراحت باهاش گرم بگ نقدریا اریرام خواستیقطع شد ، دلم نم تماس

 !، فکرکنم آرمان به عمو گفته... داخل  میبر ایب: الهه

 ...بودن منینش يو آرمان تو حانهیخونه ، ر يتو میخاموش کردمو رفت نویماش

 !نایکرد رید کمی! سالم: با لبخند گفت  آرمان

 اد؟ی، چه خبره؟ عموت داره م دیخر میرفت... خوامیمعذرت م: من

 .دونهیالبته فقط عمو م... صبح بهشون گفتم... انیشما دارن م ي هیواسه قض... آره: آرمان

 الد؟یباشه م... دنبالشون میباهم بر... میایم الدمیمنو م: الهه

 .باشه خانمم: لبخند زدمو آروم گفتم هی

 ...فرزاد دهن لق زنگ زد آمارتونو داد: آرمان

 . نهیاونکه کارش هم... یاوووک: الهه

 .اگه خوش گذشته بهتون کوفتتون بشه ! یراست... منم برم آماده شم! م؟یکه بر دیآماده ش: حانهیر

 جون؟ ییچرا دا: دستمو دور شونش گذاشتم دمویخند

 ن؟یبردیمارو هم م دینبا: حانهیر

 خونه؟ مینه که ماهم همون موقع اومد: آرمان

 .ا لو نده: حانهیر

 ددر؟ میکه رفت دادمیلو م دیا نبا: آرمان

 !دیشما هم بجنب... میآماده ش میما بر: دنبال خودش ، درهمون حال گفت دیدستمو کش دویخند الهه
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 ؟یکه آماده ش يدار یتو کجا؟ مگه چ! الدیم: حانهیر

 ...جوابشو بدم که الهه زود تر از من دست به کار شد خواستم

 ...واسم لباس انتخاب کنه اصال ادیب خوامیم... به تو چه؟ شوهرجونمه! ا: الهه

 ...، دنبال الهه راه افتادمو رفتم تو اتاقش دنیو آرمان فقط خند حانهیر

 بپوشم؟ یچ نمدویلطفا واسم مانتو لباس انتخاب کن ، نم: الهه

 !انتخابه نیپس پالتو بهتر... هوا سرد شده بود... مانتو هاش گشتم نیباز کردمو ب کمدشو

 .يخوریمانتوهات نازکن سرما م... هوا سرده! نیا:  دمیکش رونیب شویبادنجون يپالتو

 ؟یممنون ، کفشو شال چه رنگ یاوک: الهه

 !ــدیسف: گفتم  عیسر... ومدیبهش م یلیخ دیسف رنگ

 .لباس عوض کنم رونیبرو ب... باشه! امم: الهه

 ، باشه؟ کنمینگاه نم... بذار بمونم! الهه: مظلوم کردم چشمامو

 .بدو ... نکن ينطوریچشماتم ا... رونیبــرو ب! نه: الهه

 ...کهیش یلیخ! بپوش نویا: تختش بود طرفم پرت کرد يکتمو که رو دویکه اونم خند... دمیخند

تو بغلت ... دهیتورو م ياومــم بو: دمیکردم ، با تمام وجودم بو کش کینزد مینیتمو به بهوا گرف يرو رو کت

 بوده؟

 !فضول... نکن یطونیش نقدریا رونید برو ب: گرفت گوشمو

منو  يادا: بازوهام  نیطرفش که تعادلشو از دست دادو افتاد ب دمیباره چرخ هی... وردیمنو درم يادا وروجک

 ؟یفسقل ياریدرم

 که گرفتمو بپوش باشه؟ یتک پوش... جونم يالدی، م رشدید گمیکارا؟ فقط دارم م نیمن و ا! نه: الهه

 ...چشم خانم: گفتم دموی، چونشو بوس وردمیبحثو عوض کرد ، به روش ن موضوع

کردم لباسامو  یداخلش زندگ یکه چند ماه یاتاق ياومدم ، رفتم تو رونیپوش و کتمو برداشتم ، ازاتاقش ب تک

 !شده بودم کیعوض کردم ، واقعا ش

 در اتاق الهه رو زدم! و آرمان هم هنوز آماده نشده بودن حانهیاومدم ، ر رونیاز اتاق ب... بود یعال قشیسل الهه

 ...يالدیتو م ایب: الهه

 .با دقت بهش نگاه کردم  ستادموی، پشت سرش وا کردیم شیاتاقش ، آماده بود فقط داشت آرا يتو رفتم
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 .تمرکز کنم تونمینم! نگام نکن: دیخند

 .خانممو نگاه کنم  خوادیمن دلم م... یتحمل کن دیبا! که هست نهیهم: من

 !يشد پیچه خوشت يتموم شد ، وااا... خب یلیخ: گذاشتش  زیم يرو دویلباش کش يرو میمال رژلبشو

 قبال نبودم؟ یعنی: جنتلمنا رو گرفتم  ژست

 

 

 ...موهاتو درست کنم ای، ب يبود: با خنده گفت  الهه

: کرد  کیکه نمونشو واسم گرفته بود رو نزد ی، موهامو ژل زد و مرتب کرد ، ادکلن ستادمیجلوش وا عانهیمط

 بزنم واست؟ نیاز هم ؟يدوست دار نویا يبو

تاب  یب بیمن عج ی، ول دیدزدیچشماشو از نگام م... کرد رو تن و لباسم شیکردم ، خال دییبا چشمم تا فقط

استرس  یوقت... چشماش شرم بود يمجبورش کردم نگام کنه ، تو... چونش ریدستموبردم ز! نگاهش يگرما

بشم؟  کیبهش نزد... بودم ری، با خودم درگ کردیلبا و چشماش حرکت م نی، نگاهم ب گرفتیداشت لباشو گاز م

 ...شدیم کینه؟ سرم داشت بهش نزد

 .رسنیاالن م! شد رید د؟یبچه ها آماده ا: از پشت در بلند شد آرمــان يصدا

 . میایاالن م... میآره آماده ا: گر گرفتم ، آب دهنمو قورت دادم ! گرمم بود... دمیکش عقب

 ...میبر: دیکش قینفس عم هی الهه

 ...میاومد رونیاز اتاق ب دمویدستشو بوس... خوشحال شدم وردیخودش ن يبه رو نکهیا از

 

 ) الهه(هفدهم  فصـل

عمو و ... طرفمون اومد زهیم زهیدختر ر هیبراش دست تکون دادم ، دست تو دست ... دمیرو از دور د اریرام

 .پشت سرشون اجونمیلع

 !مینشون بده باهم اریبه رام خوستیدستش گرفت ، انگار م يدستمو سفت تر تو الدیم

 !داشتم ازیآغوش مهربونش ن نیچقدر به ا... و بغلشول کردمو رفتم ت الدویسمتم اومد ، دست م اجونیلع

 !گهید مینیما ا: و گفت  دیخند الدیدم گوشش گفت که م يزیمردونه دست داد ، چ الدیبا م عمو

 عمو جون؟ یخوب: دیاومد کنارمو سرمو بوس عمو
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 د؟یشما خوب... میعال... آره عمو جون: من

 ...شما یبه احوال پرس: عمو

 ...بلند شد یرام يجواب عمو رو بدم که صدا خواستم

 ؟یکنینامرد سالم هم نم! دزدنیمعرفتارو م یب: اریرام

 !عروسک يچطور:  دیبوس مویشونینبود ، پ شتریمتر ب یبرگشتم فاصلمون چند سانت طرفش

 ؟يتو هنوز آدم نشد! اه: ازش فاصله گرفتم ، با ابرو به نامزدش اشاره کردم  نشویمشت زدم تو س با

 ...نامزد خوشکل من يناز... تکم يدخترعمو! یال: گفت  دویدست نامزدشو کش د،یخند

! تیبه خاطر از دست دادن راحت گمیم تیتسل... زمیخوشبختم عز: گفتم... جلو بردم ، دستمو فشرد دستمو

 .شوهرت اعجوبه س

 ...برمیم یمسئله پ نیممنونم ، آره دارم کم کم به ا: و گفت  دیخند

 ...نشده بجنب ریتا د! ایهنوز راه برگشت دار: من

 ... کردیچند برابر م شوی، چال گونه هاش قشنگ دیجوابم فقط خند در

جان هست ، نامزد  یکه معرف حضور رام پیآقا پسر خوشت نیا: کردم  کشیگرفتمو به بچه ها نزد الدویم دست

 ...الدهیم زمیعز

 ...شد الیخیب یبگه ول یچ هیباز شد که  ، دهنش دمیبه وضوح د ارویرام يابرو دنیپر

 !یمشغول یپس حساب! يریگیسراغمو نم گمی، م! خبر یچه ب: باره گفت هیو  وردیطاقت ن یول

 ...دیخوشبخت بش! وروجک خانواده به نامت افتاد... گمیم کیتبر: زد الدیم يشونه  به

 !گهید میممنون ، بر: درجوابش کوتاه گفت  الدیم

 ...میآره بر: اریرام

! دم؟یفهمینم لشویدل! گرفته بود الدی، م انیباهامون ب نیو نازن اریقرارشد رام... میاومد رونیاز فرودگاه ب ينفر 8

 افتاده؟ یاتفاق یعنی

 ...ارمیاز دلش درب دیناراحت شده؟ با اریاز رفتار رام نکنه

 د؟یچند وقته نامزد: اریرام

 !شهیم یساعت7: کوتاه جواب داد  الدیم

 . دیکردیخبرمون م یسمونیس دیوگرنه واسه خر... میدیخب خداروشکر زود رس! ا: اریرام
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 . ستین يتازه هنوز خبر ؟یمعرفت داشت یلینه که تو خ... یتند نرو رام: من

تو که روزانه ... کرد یآرمان بابا رو راض یدونیخوبه م... دادمی؟ من دورادور بهت خبر م!ستین يخبر: اریرام

 !یگرفتیخبرم

ممکنه همه  يزدیحدس م دینبا ؟یدونستیمگه تو موضوعو نم! خب نگفتم که نگفتم... يداد ریاالن گ! اوه: من

 درست شده باشه؟ یچ

 مجرد بمونه؟ شهیهم یانتظار داشت یعنی: گفت اریموقع آروم بود رو به رام نیکه تا ا نینازن

 !مثل داداشش باهام رفتار کنه خواستیدلم م ینه ول: اریرام

 !صداهاشون کم کم قطع شد... کردمیبه بحثاشون گوش نم گهید

دستمو رو پاش گذاشتمو ... کردینگام نم یحت ره؟یبدونم چرا دلگ خواستیدلم م! همچنان ساکت بود... الدیم

 ...نگاه دلخور بهم انداخت مین هینگران نگاش کردم ، 

 از دستم شکار بود؟ ينطوریکردم که ا کاریمن چ مگه

 شده؟ يزیچ! الدیم: گوشش کردم  کیسرمو نزد... میخونه بود کینزد

 

 ...ستین يزیچ... ینه خانم: زد  یلبخند تلخ الدیم

 ناراحتت کرده؟ یچ! هست يزیچ هی! چِرا:  من

 ار؟یبه خاطر رام: خوابِ خواب بودن ، آروم گفتم نینازن ارویرام... انداخت نهینگاه تو آ هی

 ...دمیبازوشو بوس دمویخند زیمثبت تکون داد، ر يجمع کردو سرشو به نشونه  یلباشو با ناراحت... پسرگنده

 خوادیدلم نم! وونهید یفقط الزمه باهام حرف بزن يناراحت شد يزیهروقت از چ: رو شونش گذاشتم سرمو

 . يتو دلت نگه دار يزیچ دینبا... نمتیناراحت بب

 ...میحرف بزن دیعالمه با هیفردا ... باشه: الدیم

 م؟یاصال حرف نزن يخوایم... دمیمن ترس یکه تو گفت يطور: درشت کردم  چشمامو

 ...میحرف بزن دیحتما با! نه: خونمون نگه داشت  يجلو نویماش

 اقتشیل... مراقبش باش: گفت  الدیرو به م یحس خاص هیبلند کرد ، با  نویشد و نازن ادهی، پ دارکردمیب ارویرام

 .شب خوش ! ناسیبهتر
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 یکیچش شده؟ با گوشت تلخ  اریرام دونمینم... اخماش رفت تو هم الدیم. خونه  يحرف رفت تو نیاز ا بعد

 ...شده بود 

 تو؟ ياینم: من

 .دنبالت  امیصبح م! نه: الدیم

 نشو باشه؟ یاز رفتاراش عصب: من

 !بمهیاون رق: با حرص گفت الدیم

 ...وونهیفکرا نکن د نیاز ا ه؟یچ بیرق: حرفش تعجب کردم  از

فقط راحت به دستت .  ریبه دل نگ تمویحساس. باهات راحت باشه  نقدریا اریرام خوادیمن دلم نم... الهه: الدیم

 ...که راحت بدمت وردمین

 ... یعشقم...  یتو انتخابم: و زمزمه کردم  دمیآروم کردنش بازو و شونشو بوس واسه

 ...دیو گونه هامو بوس میشونی، سرم ، پ دیچیدورم پ دستشو

 !نمتیبیصبح م. خانمم  نییبپر پا! ایحواسمو پرت کن يخوب بلد! وروجک:  الدیم

 ؟یستیناراحت ن گهید: من

 .مراقب خودت باش ... نه ملوسکم: الدیم

 . ری، شب به خ نطوریتوهم هم: شدم  ادهیپ نیماش از

 ...ته بودن نشس ییرایپذ يتو نیخونه ، همه به جز نازن يتو رفتم

 ...خانم کوچولو نیبش نجایا ایب: گفت  دویخند دنمیبا د عمو

شده واسه  یخانم گهیقربون دختر خوشکلم برم که د:  دیگونه مو بوس اجونینشستم ، لع اجونیخودش و لع کنار

 .خودش 

 یمشورت هی م؟یاالن بفهم دیبا... میخانوادش یعنی:  دیکه دلش پر بود توپ اریرام یول! نگفتم يزیجوابش چ در

 . يخبر

 !مهم خودشه و بس ؟يالهه ا یوص لیپره؟ مگه وک یتو دلت از چ: عمو

 خونه؟ ياورد یمگه نه که دستشو گرفت ؟يمشورت کرد یبا کس نیآخه مگه تو سر نازن: اجونیلع

 رون؟یب نمیو چند روز از خونه ننداخت دینه که شماهم قبولش کرد: اریرام

 ؟يبا کدومشون مشکل دار الد؟یم ایاالن مشکل کجاست؟ الهه : آرمان
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 شما که تموم شده بود درسته؟ نیداستان ب: دیپرس دیبا ترد حانهیر

 .خودش باعث تموم شدنش شد ! به هم زد ویآقا پسر ما همه چ نیاول هم! آره دخترم: عمو

 ...میداماد دار هیما االن دوتا عروس و : با محبت گفت دوینرم بوس مویشونیجون پ ایلع

 !هوا بخورم کمی... رونیب رمیمن م: از جا بلند شد  اریرام

 الدیبار خودش دعا کرده بود زود به م نیآخر! بچگونه رفتار کنه نقدریا دیآخه چرا با! داشت یبرام تازگ رفتاراش

 !االن یول... برسم

 ...میحرف بزن دیبا! امیمنم همرات م: بلند شدم  منم

تکون دادم ، رفتم پشت  يسر... نبود یاز رفتنم ناراض ینگاه کردم کس هی، به بق اطینداد ، رفت طرف ح جوابمو

 .سرش 

 !کردیفقط به اطراف نگاه م... زدینم ی، حرف مینشست اطیح يتو مکتین يرو

 باهم بودنمون؟ ای الد؟یمشکل کجاست؟ من؟ م: خفه کننده رو شکستم  سکوت

 .باشم  تونمینم...  ستمین یول! خوشحال باشم دیمن االن با... دونمینم: با دستاش پوشوند  سرشو

 ؟یستیخوشبخت ن نیخوشبخت باشم؟ اصال مگه تو با نازن خواستیمگه تو دلت نم ؟یتونیچرا نم: من

 . کردمیواسه نگه داشتنت تالش م شتریب دیبا! که از دستت دادم مونمیپش: گفت  رلبیبستو ز چشماشو

 .نداشتم  یروح هیمطمئن باش من باهات خوشبخت! تموم شده یاالن که همه چ: من

 کم دارم؟ هــان؟ یمگه من چ! د المصب: اریرام

 !، متوجه شد دیبلند و کنترل نشده بود که تنم لرز ادشیفر يصدا اونقدر

 .دوتامون بس بود  يعشق داشتم که برا اونقدر! خدا قسم نیبه هم: تر ادامه داد  میمال

 ؟!آره ره؟یاس گهید یکی شیکه روح وقلبش پ یکی! متحرك يمرده  هی خواست؟یدلت جسممو م: من

 . يتو بود نینازن ياالن جا خواستمیم نویاگه ا! یلعنتـ: اریرام

 .باهام حرف بزن  ار؟یرام هیاصال مشکلت چ نه؟یمشکل نازن: من

مشکل منه ... نداره یبازم دوسم داره ، اون مشک یخوبه ، اون از عشق من به تو خبرداره ، ول یلیخ نینازن: اریرام

 . زمیعشقمو به پاش بر تونمیاحمقم که نم

 ؟يمگه تو انتخابش نکرد ؟یتونیچرا نم: من

 !يچون هنوز قبولش سخته که تو خانمم نشد تونمینم یانتخاب کردم ، ول: با حرص گفت اریرام
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ازش گذشتم اونم نگذشت؟ مگه خودش نگفت تا  یمگه وقت کنه؟یبرخورد نم ی، چرا منطق دمیاده گزار یب لبمو

 کنه؟یبهم فکر نم ینشه حت یخال الدیقلبم از م

 گذاشت؟ شیخودش پا پ ست؟یطرفه ن هیعشقت  يدیچند وقته فهم: اریرام

 .اون اومد جلو ... آره! شتریب دو روز یکی دمیشا... هفته کیحدود : لبمو کندم ، آروم جواب دادم  پوست

قطره اشک از چشمات بشه ،  هیفقط ... قطره هی ختنیخوشبختت کنه ، چون اگه باعث ر دوارمیام: اریرام

 . شکنمیگردنشو م

 ...کندم که پراز خون شده دموی، مطمئنم اونقدر پوستشو جو دیچیلبم پ يتو درد

 دیکتش دستمال دراورد و کش بی، از ج دیکش ینفس عصب هیلبام متوقف شد ،  ياومد باال ، چشماش رو سرش

 ...رو لبم 

 ... دمیدستاش گرفتمو خودم رو لبم کش نیدستمالو از ب.  خواستیرو نم یکینزد نیا دلم

 .نکنه رو چشمام جا داره  تتیاذ یتا وقت! نترس دختر خوب: زمزمه کرد  آروم

 ...مونهیاسترس دارم پوست به لبم نم یوقت دونستیحرکاتمو حفظ بود ، م خوب

مهربون  میبا آج یتا وقت: رو لبش اومد  یپوزخند کجک هیشدو  رهیداد ، تو چشمام خ رونیفوت مانند ب نفسشو

 .باشه هواشو دارم 

ترسمو  خواستیمشکلش حل شد؟ فقط م یعنیشد؟  یاالن چ... يرفت طرف در ورود يا گهیحرف د بدون

 !نه؟یبب

*** 

 ...خـو رم ینـِـ م يزیمن اول صبح د! الدیم: حرص گفتم  با

 با من بخور ، باشه؟... به خاطر من! امروز هیخب :  دیو گونمو کش دیخند

 !میخونه صبحونه بخور میاصال بر: من

 . یتو بگ یهرچ... نه يزیباشه اصال د... میبخور رونیدوست دارم ب: الدیم

 خونه؟ میخب چرا نر: من

و ... يهم خون داد ی، سرنگ به اون بزرگ چیکه ه ينخورد يزیتا االن چ شبیاز د! یفین ضعتو اال: الدیم

 .کنم  تتیخودم تقو خوادیپس دلم م! خون دادنت هم به خاطر منه

 …خواستمیم یشکالت کیک... شاپ یکاف میبر خواستیخندم گرفت ، دلم م لشیدل از
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 .بزرگ آب پرتقال  وانیل هیبا ... خوامیم یشکالت کیمن ک یباشه ول: من

 .خـانــمم  یشما امرکن یهرچ! خب یول... بهش گفت صبحونه شهیهرچند نم:  دیگوشمو بوس الدیم

 یلیآهنگ بذار ، خ: و در همون حال گفتم  نشی، با راه افتادنش دست بردم به پخش ماش میشد نیماش سوار

 ...نیساکته ماش

 ...میف بزنخانم کوچولو آهنگ نذاشتم که باهم حر: الدیم

 . میبعد حرف بزن! االن آهنگ: بلند شد  يآهنگ شاد يپخش رو زدم که صدا الدیتوجه به حرف م بدون

 

 که بامه عقلو هوشه منو  گذرهیچند ساله م االن

 نازشو ينازشو چشا ياون چشا برده

 

 :دم گوشم با آهنگ خوند  طنتی، با ش دیبازومو سمت خودش کش الدیم

 

 شب با هم رو تختو  میدیکه صبح تا شبو د وونهیدو تا د "

 " مویجیصبح دوباره گ مویجیصبح دوباره گ فردا

 

 ...خنده ش بلند شد يصدا... نییسرخ شدمو سرمو انداختم پا فقط

 

 برم از کنارت تونمینگاهت نم هیبا  يساده دل منو برد چه

 بوده میکه خواست یجوره هرچ میکه خواست یهرچ میدیساده د چه

 !سیِخوبه اوه  یابرا چه زندگ يرو وونهیدو تا د واسه

 

با ... دادیسرشو آروم تکون م الدیشوننش گذاشته بودم ، م يسرمو رو... میخوندیها باهم آهنگو م وونهید مثل

 ... دادمیتکون م نشیس يآهنگ انگشتامو رو تمیر

 

 بدون که مهمه واسم يکه بخند نیا دیما ند هیشب ویچکیه ایدن میبا هم شهیهم

 تو بغلتم یگیبهم م يدیتو اشتباهن تو بغله من لم م ستَنَمیکه شاد ن ییاونا
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خود  ي وونهید... شدمیم وونهیبود ، منم داشتم د وونهیواقعا د... دادو بلند تر آهنگو خوند یفیفشار خف دستمو

 !خودش

 

 دو نفره زد يحرفا شهیدونفرس از بس م هوا

 هیواقع نایا میبیغر بیعج میعشقو حال هم يپا

 رو رواله  مونیزندگ سین یمج یکدوم عج چیه

 عشق باشه روبراهه روبراهه هرجا

 !جشن هو هو میریگیها م تیپس واسه موفق مینیشیم

 

سرعتشو ... دوخت ابونی، چشماشو به خ دیفرو کردم که خند نشیس يچشمام قفل شد ، سرمو تو يتو چشماش

 !یرعتو ف دیچیپ... کم تر کرد

 

  دمیقول م یکن هان وونمیبا چشمات د تو

 تو يدار وونتویتو د يدار وونتوید نیتا تهش ا تو

 منو با عشقت  يکرد زیکه سوپرا تو

 ادتهیروزو  نیهم ادتهیروزو  نیهم گذرهیسالَم که م هر

 

هزار بار قول ... با تمام وجودش بگه دوسم داره خواستیبودم ، دلم م تابشیاالن من ب... گل کرده بود طنتمیش

 ...دلگرمم کنه  خواستیدلم م! بده تا آخرش کنارمه

 

 برم از کنارت تونمینگاهت نم هیبا  يساده دل منو برد چه

 بوده میکه خواست یجوره هرچ میکه خواست یهرچ میدیساده د چه

 سیِخوبه اووه  یابرا چه زندگ يرو وونهیدو تا د واسه
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آهنگ بودو  يصدا... کوچه آروم و خلوت  هیاطرافو نگاه کردم ، ... متوقف شد نیخونده بود ، ماش مویتاب یب انگار

 !آهنگ

 

 مینفره نر هی ییجا چیه میکه قول داد ينفره قو هیبا هم  مینفر هی ما

 با هم میکن یبحث نم يزیچ چیبا هم سر ه میکن یقهر نم ماها

 

 ...چشماش تب دار بود... بود تنم داغ بشه  یفقط نگاهش کاف... نگام کرد یبا برق خاص... عقب دیکش شویصندل

 

  میکن ینم يتک باز میدیبه هم پاس م میکن ینم ينقش باز میکن ینم يلجباز

 میپر یجمعمون جمعه فکر نم ییگرمه ما دو تا سرمون

 خبرا موثق هدفا مشخص میکَن یدل نم میدیدل م یوقت

 

دوستت ... دوستت دارم الهه: دم گوشم زمزمه کرد ... به تنم داد یفی، فشار خف دیبود بوس نشیس يکه رو سرمو

 ...دوستت دارم ! دارم

 ...فرو کردم  نشیتو س شتریسرمو ب... فقط در جوابش سکوت کردم... دلمو خونده بود حرف

 

 میشیعوض نم میقدما بلندتر خوده خوده خودمون شهیم یه داره

 میهمو دوس دار میگیبه همه م میشیبرنده م میر یراهم سخت باشه عقب نم اگه

 میشبو روز باش میآره قول داد میپشت هم شبو روز باش میقول داد ماها

 بند 25/  میبا هم شهیهم

 

 ترم بکنه؟ وونهیکه هستم د ینیاز خواستی، م دیگوشم کش ریز قینفس عم هی،  دینرم بوس مویشونیپ

 ...يتو هم بگو دوسم دار! نکن تمیاذ... بگو الهه: گفت  ییبا لحن پر تمنا الدیم

 ...دوستت دارم یلیخ: بودم ، زمزمه کردم  وونشید من

 ...شد کیباز لباش به گوشم نزد... دیکش ینفس از سر راحت هی

 ــوم؟جا غش کنم؟ هـ نیهم ادیتو که دلت نم! نییخونم اومده پا يخانمم؟ الهه  یدونیم:  الدیم
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 ...شدم رهیچشماش خ يسرمو بلند کردمو تو! طنتیپر از ش... دو پهلو بود حرفش

نگامو دوختم به ... شرمم شد... انگار منتظر جواب من بود! محافظه کار ی، ول طونیمشتاق بودو ش چشماش

 ...فرارکنم مشیفقط خواستم از نگاه مستق... نشیس

 ...چونم قرارگرفتو چشماش باز تو چشمام قفل شد ریآروم ز دستش

 ...کنم قیعشقمو بهش تزر خواستیدلم م... بودم یمن راض یول! بشه؟ کمینزد تمیبدونم رضا خواستینم

من  نی، ا کردیم وونمیصورتم د يشد ، هرم نفسهاش رو کیسرش نزد... نگاهشو براق تر کرد طونمیش لبخند

 ...تموم کردم مونویسانت کی يبودم که فاصله 

 .دختر  يکرد وونمیبه خدا د! الهه:  دیبوس ینرم و طوالن مویشونیتنم گرم شده بود ، پ... هام تب دار بود گونه

تو خودم جمع شده بودمو نگامو به کفشام ... تو چشماش نگاه کنم دمیکشیبود که خجالت م یچه حس دونمینم

 ...دوخته بودم

 از کارم؟ يالهه؟ ناراحت شد:  دیبا بهت پرس دیدیکه هنوز سکوتمو م الدیم

 .نگاه کردن تو چشماشو نداشتم  يرو یبود ، ول یتجربه اش عال... ناراحت نبودم! نه

 ؟يناراحت شد! به من نگاه کن خانمم:  الدیم

 . اتیمن قربون شرم و ح: ، زمزمه کرد  دمیخجالت کش دیفهم... نگاه کرد قیچشماش نگاه کردم ، دق تو

 ...ریآروم بگ... گهیبسه د یطونیش: قهقهه زد و گفت نشیکه زدم تو س یشتم با

 رم؟یکردم؟ هــوم؟ من آروم بگ یطونیشد؟ من ش یچـــ: درشت کردم  چشمامو

! کردم یطونیمن ش! پس نه: حرف زدن من گفت  تمی، با ر ختیبود به هم ر ختهیر رونیکه از شال ب موهامو

 ؟!پرونمیکه عقل آدمو م نمیریش نقدریمن ا... یکن یمن نذاشتم تو رانندگ

 ...کار دستمون بدم ترسمیم! از دست تو: تر ادامه داد  آروم

 ...یشکالت کیک میبر... ـــالدیگشنمه م: خودمو جمع کردم ... موضوعو عوض کنم مخواستم

 ...میچشم بر... دختر خانم يذاریحواس که واسه آدم نم: الدیم

 ...دهنم باز موند! بازدممو نگه داشت الدیکه حرف م دمیکش گهید قینفس عم هی نیحرکت ماش با

 !انیفردا روشنک و مادرش م:  الدیم

 ...بهم بخوره؟ نکنه باز  ینکنه با اومدنش همه چ... نکنه! خدا يوا

 د؟یچرا رنگت پر...  زمیعز... چته الهه؟ خانمم :  الدیم
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 بشه؟ ینکنه روشنک باعث خراب شدن همه چ... نه  االن! ایخدا! قدرت جواب دادن نداشتم یول دمیشنیم

 ... ومدیم نیینه پا دیترکیبود که نه م نیاونقدر سنگ بغضم

 !منو نیبب...  زدلمیچته دختر؟ چته الهه؟ حرف بزن عز: بلند شد  الدیم يصدا ستادیاز حرکت ا نیماش

 دختر؟ هیاشکا چ نیشده؟ ا یچ: بهش دوختم ، با تعجب بهم نگاه کرد و گفت  مویاشک يچشما

 شه؟یتموم م...  یهمه چ! ادیب... اگه روشنک : لرزونم گفتم  يصدا با

 ـوونه؟ید یگیم یچـ شه؟یتموم مـ یچـــ:  الدیم

 !روشنک دوستت داره: مزاحممو کنار زدم  ياشکا

 !هم تورو دوست داره اریرام: گفت  یعصب الدیم

 !الدمیمن عاشق م... ندارم اریبه رام یمنکه حس! گفتیراست م... بستم دهنمو

 .دوست ندارم  ارویمن رام یول:  دمیرفته نال لیتحل يصدا با

 !رنگ به روت نمونده... یشو فسقل ادهیاالنم پ! منم روشنکو دوست ندارم: لبخند اومد رو لبش  هی

شاپ  یوارد کاف... ، دستشو پشت کمرم گذاشت رفتمیکنارش راه م... شدم ادهیحرفش آروم تر شده بودم ، پ با

 ... شخوانیو خودش رفت طرف پ زیم نی، منو نشوند پشت اول میشد

اگه ... توه  ریهمش تقص:  دیکنارم نشست و کمرمو آروم مال الدیم... رفتیگذاشتم ، دلم ضعف م زیم يرو سرمو

 ...وروجک  میدیرسیزود تر م يکردینم یطونیش

 ...کن رمیتحق یباشه ه: کردم زونیآو یبا ناراحت لبامو

 .قربونت برم  کنمیم یدارم باهات شوخ! ها یحرفا نزن نیاز ا گهید وونه؟ید هیچ ریتحق:  دیبوس سرمو

 م؟یچه خبره؟ مگه ما چند نفر! يوااا: قرار گرفت زیم يبزرگ آب پرتقال رو وانیو دو ل کیک کهیت چهار

 .بخور دخترم! سیهـــ: الدیم

 مگه من دخترتم؟: دخترم؟ اعتراض کردم  هوم؟

... شهیم یخوب يبابا! زمیمثبت تکون داد ، عـــز يتو دهنش گذاشتو سرشو به نشونه  کیک کهیت هی الدیم

 .من مامان بچه هاشم ! ییوا

 ؟یزنیلبخند م ينطوریکه ا یکنیفکرم یبه چ! خانمم: الدیم

 ...ادیبهت م یلیبابا شدن خ نکهیا: من

 !میخونمونم بر دیبا... میکار دار یزود بخور، کل: الدیم
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 ؟یخونت واسه چ: من

 

 

 !گهیبابا بشم د میبر: الدیم

 پررو... ادب یب:  دمیکش گوششو

گفتم  یمگه چ... من باور نکردم! هــا يدست بزن دار گفتیم نیآخـخ شرو: صداشو نازك کردو گفت الدیم

 ؟يجوش اورد

 !شهیاالن آماده م شمونیواب آزماج... میپاشو بر: ول کردم گوششو

 .بخور... میریجا نم چیه یتموم نکن نارویتا ا: الدیم

،  دمیاشتهاشو نداشتم ، آب پرتقالمو کامل سر کش گهید یول... بشقابم مونده بود يبزرگ تو کیک کهیت هی

 !خوردم... میبر: بود گذاشتم یبشقابش که خال يتو کمویک

 .میریهم م گهیدو جا د یکیبعدش ... یضعف کن خوامینم! وروجک: دیخند

 . يبخر یچ هیواسم  يبر فتهیوظ... گمیهروقت گرسنه م شد بهت م: من

 !تموم بشه دیبا نمیا یول. به چشـم  يا: دیلپمو کش الدیم

 . خوامیباورکن نم... من که با شکمم تعارف ندارم! الدیم: من

 . میبر... باشه ملوسم: الدیم

*** 

 !درست شد؟ یهمه چ یعنی! خدا یـــیوااا:  حانهیر

 !حواست باشه...  نیتو هوا زد مویآج: گفت  حانهیو با خنده به ر دیصورتمو بوس آرمان

 ...منه  ییزن دا! سین تیآج گهید:  حانهیر

 !ستیجلومون ن يسد گهیاالن د... خوب بود شمونیآزما... بکنم دیبا کاریچ دونستمینم یاز خوشحال... دمیخند

 .بهراد باشم  يشرمنده  ایاون دن امیبه خاطر کوتاه خوادی، دلم نم دیخداروشکر که خوشحال: اد مهر عمو

 !از مادرمون نداشت یهم دست کم اجونیلع... دیکرد يعمو جون شما در حقمون پدر:  آرمان

 ... کردم يکم کار یلیمن خ... نگو پسرم: مهراد  عمو

 ...ممنونم  یواسه همه چ... دیخوب یلیشما خ! یــیعمـو:  دمیگونشو بوس... طرفشو بغلش کردم  رفتم
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 ...میهم دار گهیخبر خوب د هی: حلقه کردو با ذوق گفت  حانهیر يدستشو دور شونه  آرمان

 !کردو به آرمان چشمک زد يتک خنده ا... زدیمشکوك م نیشرو

 !باشه ریخ: فت گ کردیبود و به ذوق کردنمون نگاه م ستادهیگوشه وا هیحال  یکه ب اریرام

 ...خب راستش... رهیخ! آره:  آرمان

 !شهیالهه داره عمه م: زود گفت  لدای

 !دوباره بارداره؟ لداینکنه  ؟یچـ! عمه! گهیهستم د دایش يعمه؟ من که عمه  هـــوم؟

 ...باال اورد یمنف یو ابروهاشو به معن دینگاه کردم ، منظورمو فهم بهش

 جونم بارداره؟ حانهیر یعنی حانه؟یر... پس

 !حانه؟یر:  میهمزمان گفت الدیم منو

 الدیبعد از من هم م... عالمه بوسش کردم هی، با ذوق بغلش کردمو  نییسرخ شد و سرشو انداخت پا حانهیر

 ...آبلمبوش کرد

 و ییرایپذ يتو میو بوس بارون نشست کیبچه بود ، بعد از تموم شدن تبر ي وونهیاون د... خوشحال بود آرمان

 !باز بحث ما

 رسه؟یم یخالت ک... جان الدیم:  اجونیلع

 !رسهیعموم هم امروز م. شب  میو ن 3ساعت :  الدیم

 نکنه عموش منو نپسنده؟! دیاسترس جد هی... خدا يوا! از عموش به من نزده بود یحرف عموش؟

 د؟یندار يمراسم که عجله ا يبرگزار يبرا: مهراد  عمو

 ...زود تر باشه بهتره یهرچ: کرد خنده شو کنترل کنه یسع الدی، م میهمزمان بهم نگاه کرد الدیم منو

 ...دیعقد کرده بمون یبه نظر من چند ماه! مونده هیهنوز جهز ؟يدار يچه عجله ا! آخه پسر جون: اجونیلع

 !میکنیاهم آمادش ماتاقمون که ب مونهیفقط م! من خونم کامل کامله اخانم؟یخواست لع هیزیجه یک:  الدیم

 ... میواسش کم نذار دیبا... میدخترو دار هی نیهم! پسرم شهینم: مهراد  عمو

 فرار که نکرده؟! وقت هست... ستیخوب ن يازدواج عجله ا: اریرام

 یول... به خودتون داره یجان بازم بستگ الدیم: ادامه داد  الدیرفت و رو به م اریبه رام يچشم غره ا اجونیلع

 . دیصبر و تحمل داشته باش کمیخب به نظر من 

 . ستیالزم ن هیجهز گمیمن هنوزم م یول... گهید میزنیحرف م یرسم میایفردا با عمو و خاله م:  الدیم
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 ...میزنیداره اصال؟ همون فردا با بزرگترت حرف م یبه تو چه ربط:  آرمان

 . میشیفردا مزاحمتون م... برم دیبا گهیمن د: به ساعتش انداخت  یو نگاه دیفقط خند الدیم

 !چشمک زد هی... دینگاهمو د! بره خوادیمن دلم نم... کردمو بهش چشم غره رفتم زونیو لوچمو آو لب

 ...یمونیم نجایناهار ا! نه من نه تو يکـــجا؟ اگه بر:  دیبا اخم توپ حانهیر

 . مونهیم... غلط کرده بره! ستیواسه بچمون خوب ن... آروم باش زدلمیعز:  آرمان

 حرفا؟ نیو ا لیزن ذل گفتیبود م یکیمنو؟  روزِید ادتهیآرمان ! يا: نیشرو

 بود؟ یک یدونیتو م حانهیر ادته؟ی ارمویو... لوس گفتیبه منم م! آره:  لدای

و سرخ  نییپا نداختی، چون همش سرشو م میحرف بزن شیاز باردار دیکشی، انگار خجالت م دیفقط خند حانهیر

 ... شدیم

 ...، از بچه ها فاصله گرفتمو کنارش نشستم کردیحرف بهمون نگاه م یجا نشسته بود و ب هیآروم  نینازن

 

 

 ؟ینشست نجایچرا ا ؟یخوب! زن داداش گل: من

 ...زمیراحتم عز: لبخند کوچولو زد  هی نینازن

 ؟يجمعمونو دوست ندار! ستمیراحت ن ينطوریمن ا! که شهینم: من

 .دوست دارم ... ستین نطوریاصال ا! نه نه نه: نینازن

 اصال اون شوهر غول تشنت کجاس؟... باهامون راحت باش زمیعز! دهینشون م نویانزوات که ا یول: من

دخترو تنها  نیکنه؟ چطور دلت ا کارتیبگم خدا چ... اریرام ي، ناراحت شد؟ وا دیکردو لبشو گز یاخم نینازن

 ؟يبذار

 چشه؟ نمیبب... ششیپ میاصال پاشو بر... کنم یفقط خواستم شوخ! ناراحت نشو یآج: من

 !کنهیاز همه کمکش م شتریب ییاالن تنها... بذار با خودش تنها باشه: نینازن

 زونیبهش آو... ناراحته تنهاش نذاره یوقت... کنارش باشه شهیرو دوست داره که هم یزن اریرام دونستمیم! نه

 ...!باال بره  بشه و از سروکولش

 ...دنبالم اومد ، درو باز کردمو رفتم داخل حرفیآروم و ب نیطرف اتاق راه افتادم ، نازن دمویکش نوینازن دست
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االن ... میزنیبعد باهم حرف م... يناز:  دینال يبودو چشماشو بسته بود ، همونجور دهیتخت درازکش يرو اریرام

 !حوصله ندارم

که کنار تخت بود برداشتم ، محکم کوبوندم تو صورتش  ي، طرفش رفتمو حوله ا ختیاعصابم بهم ر ؟یچ یعنی

. 

 کنم؟یسکته م یگینم وونه؟یچته د: شده بود رهیبا ترس و تعجب بهم خ دیجا پر از

با  نجایا يتو اومد! کنهیم یبیغر... تنهاس! نجایباره اومده ا نیاول... زنته نیا! نگاه کن! یوجدان یب یلیخ: من

 ؟يلوت کردخودت خ

 داره ییبه تنها ازین... االن مهم تره اریرام... من راحتم! الهه جان: دستمو گرفت نینازن

 ؟یثابت کن يخوایم ویچ ه؟یکارات چ یمعن ه؟یچ ایبچه باز نیا... اریرام! ستین نطوریاصال هم ا: من

 ...تورو یوقت! کشمیم یمن چ یفهمیتو که نم! یلعنت... آروم بشم دیفقط بهم فرصت بد: دیغر یعصب اریرام

قبولش  ينطوریا نیهرچند نازن زنه؟یراحت حرف م نقدریا نینازن ياخم من ادامه حرفشو خورد ، چطور جلو با

 ...جلوش به رابطمون اشاره کنه شهینم لیدل یکرده ول

 !بگذر... عاقل شو! اریخفه شو رام: من

خواستم برم کنارشون ... آشپزخونه بودن يجون تو ایو لع لدایو  حانهیتنهاشون گذاشتم ، ر يا گهیحرف د بدون

 ...شدم  دهیکه از پشت کش

 ارم؟یکم م ژنیاکس یگینم ؟يذاریچرا تنهام م! الهه: الدیم

 !شما هم مشغول حرفاتون... تنها بود نینازن! ببخش: گفتم  دمویجوابش گونشو بوس در

 !الهه یتنها باش اریبا رام خوادیدلم نم: دستاش فشارداد  يدستمو تو... ناراحت شدم! پوزخند زد الدیم

 خواستم حرف بزنم که خودش دهن باز کرد! رفتم نیشده؟ من که با نازن متوجه

 ...دنبالت ومدمیم ياگه باهاش نبود! يبود نیبا نازن دونمیم: الدیم

 ؟يبهم اعتماد ندار یعنی:  دمینال ناراحت

. که هنوز دوستت داره تنهات بذارم  یبا کس خوادیفقط دلم نم. نبود  نیمنظورم ا! وونهینه د: با بهت گفت  الدیم

 !سیبرادرانه ن گهینگاهش د

 !ندازمیراه م يزیآبرور يریباهاش گرم بگ... من به روشنک حساسم! پس حواست باشه: گفتم  دمویبرچ لبامو

 !الهه... چشم حسود خانم:  دیبوس مویشونیزد و پ قهقهه
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 جونم؟: من

 خونم؟ يایبعد از ناهار باهام م:  الدیم

 ؟یواسه چ: من

تنهاتم ... مرتب نکردم یخونه رو درست و حساب یمن حت یول! رسهیم 7عمو ساعت : گفت  یبا خستگ الدیم

 . ارهیدلم طاقت نم! بذارم تونمینم

 . ــامینده م ریاگه آرمان گ! باشه: من

 !بده ریحق نداره گ... یخانم خودم:  الدیم

 . امیباشه م... من برم کمک دخترا: گفتم  عیسر لدای يچشم غره  دنید با

 زدلمیممنون عز:  الدیم

 ... نمونده بود يآشپزخونه ، کار يتو رفتم

 ...به حال بعد از عقدتون يوا! شروع شده اتیتنبل باز يهنوز عقد نکرد:  دیتوپ لدای

 ...خوش باشه یحساب دیبذار راحت باشه دخترم ، االن با... جون لدای: اجونیلع

ازم کار  یمثل چــ... کردیتلخ م مویدوران نامزد یچطور خوش دیخودتون که شاهد! جـــون ایآخــخ لع:  حانهیر

 !دیکشیم

 . رهیگیبچت انتقام م...  شهیعمه م گهیدو روز د ؟یمثل چــ: با خنده گفت  لدای

،  کردیپسرا حواسمو پرت م يخنده ها يصدا ...لبخند زدمو مشغول درست کردن ساالد شدم هیجوابش فقط  در

 ...ذارنیم الدیدارن سر به سر م دونستمیم

 ؟یتنهاش گذاشت: هم اومد کنارمون ، دم گوشش گفتم  نینازن

 ...پسرا شیاومد پ! نه:  نینازن

 . یدرست کن ویهمه چ یتونیتو م... ، تنهاش نذار يکنارش باش ناز... شهیحالش خوب م: گفتم  دمویکش اه

صد بار گوش  يآهنگو به عشق تو روز هیهنوزم ! ادیدلش باهام راه نم... فکرکنم اشتباه دل بستم:  دیخند تلخ

 !دهیم

 

زود  یلیمطمئنم خ! نه:  گهیرو م یهمون آهنگ عرب دونستمیگرفت ، م شیآت نشیگرفته و غمگ ياز صدا دلم

 ...دهیبهت عشق م قتهیکه ال ياونقدر
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 ریرو هم درگ گهینفر د هیبا خودش روشن نشده  فشیکنه؟ چرا تا تکل ریدخترو درگ نیا اریرام دیچرا با آخه

 خودش کرد؟ چرا اشتباه منو تکرار کرد؟

 دمیصبر داشته باش ، قول م: گذاشتم ، دم گوشش زمزمه کردم  زیم يآماده شده رو پر از سس کردمو رو ساالد

 ...درست بشه یهمه چ

 !دوارمیام: گفت  دیچیم زیم يکه بشقابارو رو یدر حال نینازن

 ...آرامش رو داره اقتیدختر واقعا ل نیا! پر از آرامش يلبخند... باز هم لبخند قشنگ و مهربونش و

 !دیکن یغذا خوردن همراه يمارو برا دیافتخار بد! ونیآقا: و گفتم  ییرایپذ يرفتم تو زیشدن م دهیچ با

 . يدیزحمت کش نهمهیا درد نکنه که ادست شم! کوچولو طونیش: گفت  دویگونمو بوس عمو

 ...دیچقدر زحمت کش میمشاهده کرد! آره: گفت  ظیبا غ نیشرو

 ! ادهیکه دخترم درست کرد از سرتونم ز يهمون ساالد! هـوم: بهش گفت  عمو

 . شنیم شتریهر روز خاطرخواهاش ب! خدا به داد برسه:  آرمان

 .نگاه کرد  اریو در آخر رام اجونی، لع الدیعمو ، م به

 .رو هم  ختمیمن با همون دختر خوشکله ر! نکن یمنو قاط: و گفت  دیخند اریرام

 نیبه من پشت کنه و پشت نازن ينجوریا شهیکاش هم... اشاره کرد ، از حرف و حرکتش خوشم اومد نینازن به

 !سهیوا

 ...نذاشتن نیو نازن حانهیم که ربچه ها تموم شد ، خواستم ظرفارو بشور يایو مسخره باز ایبه برکت شوخ ناهار

 !رسهیعمو م گهیساعت د 4کمتر از  ؟یشیآماده م! خانمم: اومد کنارمو گفت  الدیم

 .شمیاالن آماده م! چشم: گفتم  دمویعطر تنشو بلع... بود کیبهم نزد یلیخ

دست  هیکردم ، کوله مو برداشتمو داخلش  شیآرا کمیزود آماده شدم ، ... اتاقم يکنارش رد شدمو رفتم تو از

 !بلند شد الدیم يدر و دنبالش صدا يانداختم ، صدا يلباس تو خونه ا

 ؟يآماده ا! خانمم: الدیم

 !داخل ایآره ب: آماده بودم  يبه خودم انداختم ، آماده  نهیآ يتو ینگاه

 .شد  رهیاحساس بهم خ ایدن هیباز کرد و اومد تو ، با  درو

 ؟یکنینگاه م ينطوریهــوم؟ چرا ا: دادم باال  ابروهامو

 ؟يدار یتو مشکل! خانم خودمه: داد  هیبست و بهش تک درو
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 !راحت باش! نه واال: من

 !ییوقت اونجا ریتا د... اریبا خودت لباس ب! خوشکلم: شدو آروم گفت  کمی، نزد دیخند

 ؟یگردونیبرم نم ادیعموت ب نکهیقبل از ا یعنی: من

 بپوشم؟ یچ: نه تکون داد ، با غصه گفتم  یبه معن سرشو

 !گمیاالن بهت م: گفت  دویشالمو جلوتر کش یکمی

 !کهیش یلیخ! نیا:  دیکش رونیجذب ب یکت و دامن زرشک هیباز کردو لباسارو با دقت نگاه کرد ،  کمدمو

 ...و عطر هم برداشتم شیکوله ، لوازم آرا ينکردمو انداختمش تو یمخالفت یبا کت و دامن راحت نبودم ول ادیز

 .بزن آقام  دیکمتر د! ـمیبر: گفتم  ختمویشده بود ، موهاشو بهم ر رهیبهم خ طنتیبا ش الدیم

 .چشم خانم کوچولو :  دیبوس مویشونیپ

! ها یحرف گوش کن! ها ینکن یطونیش: هزار بار تکرار کرد ... برم الدیبا اخم و تخم قبول کرد با م آرمان

 !حواست به خودت باشه

 !کردی، هرچند اگه عمو باال سرش نبود اصال قبول نم کردمیهمش با سر قبول م منم

با ژست خاصش پشت فرمون نشسته  الدی، م میشد نیو سوار ماش میکرد يا يسرسر بایتقر یهمه خداحافظ با

 !تو فکر غرق بود یبودو حساب

 !ـلـادیم: گفتم  یسر رفت ، اعتراض حوصلم

 جـونـــم؟: بهم دوخت  نگاشو

 اد؟یعموت تنها م: گفتم  دمیکشیپاش خط م يکه با انگشتم رو یدرحال

 لشیتحو ادیز! از قضا من به پسرشم حساسم... خانمش و پسرش هم هستند! نه: اخماش درهم رفت  الدیم

 . رینگ

 !رمیگیرو گرم نم یمن که هرکس! حسود ي ـوونهیگرفت ، د خندم

 !چشم حسود خان: سه کلمه بود  جوابم

 !بشه کیبه خانم من نزد کنهیجرئت نم! هرچند... هم زبون داره  یلیخ! ستین زینگاش تم ادیز: داد  ادامه

 پسنده؟یعموت منو م! الدیم کنن؟یم یکجا زندگ:  من

 . دمیمنم پسند! یقراره خانم من بش! بندرعباس:  الدیم
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 زیکه کامال مرتب و تم نییطبقه پا! خونه زدم يدور تو هی،  میارد خونه شدو و ادهیخونه پارك کرد ، هردو پ دم

 .باال  میدستمو گرفت ، باهم رفت! بود

 !برو لباستو عوض کن یخانم: اتاقش هلم داد  سمت

 .شدم  نهیبه س نهیس الدی، با م رونیلباس عوض کردم و اومدم ب زود

 ...امیصبرکن لباسمو عوض کنم م: گفت  دویخند طونیش

تو فکر : شونم گذاشت ، آروم دم گوشم گفت يشد و سرشو رو کمی، از پشت نزد ادیبودم تا ب ستادهیاتاقش وا دم

 طونک؟یش یهست یچ

تر شد خودمو عقب  کیکه سرش نزد نیبود ، هم طنتیچشماش نگاه کردم ، چشماش پر از ش يتو برگشتمو

 م؟یاز کجا شروع کن! خــب: گفتم  دمویکش

 

 ) ـالدیم( م هجدهـ فصـل

، دستشو گرفتمو  دمیکش قینفس عم هی! خواستیحتما دلش نم... خب یکنار ، ول دیشدم که خودشو کش ناراحت

فقط مونده بود غذا درست کردن که دلم ! کرده بودم زیی، خودم همه جارو مرتب و تم میرفت نییاز پله ها پا

 .الهه کنارم باشه  خواستمیفقط م! ودهمش بهونه ب نایهرچند ا... کنار الهه درست کنم خواستیم

 !ـــالدیم:  الهه

 جـونم؟: لب زدم ! شهیمثل هم... دیگفتنش لرز الدیاز م دلم

 م؟یپس واسه اومد! همه جا که مرتبه:  الهه

 ... یندارم ال توی، طاقت دور یباش خواستیچون دلم م: اپن نشوندمش ، سرمو رو شونش گذاشتم  يرو

 ؟يندار يچکاریه یعــنی: درشت شد  چشماش

! يدیاتاقمم د... میپذیغذا رو با هم م یول... زهیواال خونه که تم! امـم: خاروندم  مویشونیپ ستادمویوا خیس

 !نامرتبه

 ...گفتم فاتحه م خوندس  يکاردار یگفت يطور هی... پسر بد: گاز گرفت  گونمو

غذا  رونیاز ب تونستمیر بکشم؟ هرچند اگه مازت کا ادیمن دلم م... کوچولو طونیآخه ش:  دمیبوس دستاشو

 !عمو حساسه یول... وردمیم
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 يدوست دارم کنارت آشپز یلیخ! هم خوبه یلی، خ زمیاخم نکن عز: باز کرد  مویشونیرو پ نیبا انگشتاش چ الهه

 م؟یدرست کن یکنم ، حاال چ

من کباب ، مرغ هم دست تو رو : گذاشتم  زیم يمرغ و گوشت چرخ کرده رو رو يداخل آشپزخونه ، بسته  رفتم

 ... بوسهیم

 !یاوووک:  دیپر نییاز رو اپن پا الهه

کنترل کنه تا باعث  طنتشویش کردیم ی، سع کردی، الهه با دقت و حوصله کار م میمشغول کارمون شد هردو

 ...نشه يخرابکار

خونه ،  ي، کبابا رو بردم تو شدیحس نم ، اصال گذر زمان میمنقل گذاشت يفر و کبابارو رو يشکم پر رو تو مرغ

 ...پرت  یآشپزخونه نشسته بودو حواسش حساب يتو زیالهه پشت م

کردم  یش خال قهی يآبو تو ستادمویپشت سرش وا نیپاورچ نیاپن بود آروم برداشتمو پاورچ يکه رو یآب وانیل

 ...دیاز جاش پر دویکش غی، ج

 هــان؟ ؟یکنیم سیمنـــو خ! دمیترس! ـــالدیم يوااا: گفت  غاشیج نیب تکوندیکه لباسشو م يهمونطور الهه

 يرو يسفت نگهش داشتم ، آبا... شدم دهیبتونم فرار کنم موش آب کش نکهیآبو بلند کرد ، قبل از ا پارچ

 ...زدی، مشت م دیخندی، م زدیم غیاز ته دلش بودم ، ج يموهامو تو صورتش پخش کردم ، عاشق خنده ها

لباس  میبر! شد دختر ری، د! stop: مبل گذاشتمو گفتم  يالهه رو رو م؟یون 6! يت انداختم ، وابه ساع ینگاه

 !فرودگاه رسنی، االن م میعوض کن

 کنم؟ کاریچ! شده سیمن لباسم خ: گفت  یناراحت با

 ؟يایب نایمگه قراره با ا: تعجب گفتم  با

 ...لباسِ ... تاپو یول! یول... نه:  نییشدو سرشو انداخت پا سرخ

بود؟  یطونیاالن وقت ش! الدیم ي، خنده م گرفت ، آ دیکش قینفس عم هیتموم کردن حرفش  بدون

 م؟یکارکنیچ

 ...فقط... رمیگیم رمیلباس زنونه هست ، االن م کیبوت هی ایکینزد نیقربونت برم هم: گرفتم  دستشو

 ... وفتهیکارم راه م. اتو بده ! خوادینم! نـــه: الهه

 ...گردمیزود برم رمویم ابونی، تا سر خ یبپوش دمیبهت لباس م: آروم گفتم ... نبود ، خودم باعث شدم یراض دلم

 ... ستیباورکن الزم ن! نه: گفت  یبا لرز محسوس الهه
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 ...باال می، بر زمیباشه عز: بلندش کردم  دمویچی، دستامو دورش پ دمیموهام کش يتو یدست

رو بپوش سرما  نایبده واست اتو کنم ، ا اریلباستو درب: تخت گذاشتم  يو پالتو رو شرتیت هیلباسام  نیب از

 ...ينخور

 .فر سرد نشن  يبذارشون تو... تو برو به غذا ها سر بزن! کنمیخودم اتو م! نــچ: سرتقانه گفت  الهه

 .کنم  تشیاذ ومدیدلم نم! دیکشیخجالت م... چوندمیپیم داشت

 . نییپا رمیپس م... زمیباشه عز:  دمیبوس سرشو

 ... يخوریسرما م! عوض کن سویلباس خ نیکــجا؟ اول ا: الهه

برداشتمو از اتاق خارج شدم ، لباسامو عوض کردم ،  مویرونیب يهوامو داشت ذوق مرگ شدم ، زود لباسا نکهیا از

 .از پله ها باال رفتم ! مونده مایرود هواپتا ف گهیرو به راه بود ، فقط ربع ساعت د یسر به غذا ها زدم ، همه چ هی

 زم؟یعز يآماده ا! الهه خانم:  ستادمیاتاق وا دم

 ...تو ایآره ب: الهه

با نمک  یلیکردن خ شیموقع آرا... صحنه بودم نیا دنی، عاشق د کردیم شیبود و آرا ستادهیوا نهیآ يجلو

 شدیم

 ...رسنیاالن م! میبر: جمع کرد  لشویوسا

 !میدیشنیغر م یوگرنه کل... میدیرسیزود م دیخودم اومدم ، با به

اولش رو  نیرهام به الهه از هم ي رهیخ يکردم ، نگاها یعمو و رهام دست دادم ، با زن عمو احوال پرس با

 !مخمه

 ...جان الدیم ادیبهت م یلیخ... یچه دختر خوشکل... ماشاا: عمو  زن

 !طرف نیاز ا دییبفرما... میسوار ش میبر: فقط لبخند زد ، تشکر کردمو ادامه دادم  الهه

زن  شی، عمو جلو نشست ، با حرص الهه رو پشت پ میراه افتاد نیالهه رو گرفتم تو دستم ، سمت ماش دست

 ...عمو نشوندم

 نیو از ا...  دمشیبار تو مراسم مامان د نی، آخر کردیم ی، گلگ زدیخونه عمو طبق معمول حرف م ریمس تو

 .مسئله ناراحت بود 

 . ستیعمو دارم که اگه بهش سر بزنم بد ن هیفقط  گهینم! پسر معرفت نداره نیا! الهه جان یدونیم:  یعل عمو

 !نجایداشتم ا يریچقدر درگ دیدونیخودتون م! عموجان:  من
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 خورد؟یروزه به کجا بر م کیفر س هی. دلخورم  یمن که حساب! ستیموجه ن:  یعل عمو

 ... میایم ادیبه بعد با الهه ز نیاز ا: رهام به الهه گفتم  ي رهیخ ياز نگاه ها کالفه

 درسته؟ د؟یداشته باش 19از  شتریفکرنکنم ب ؟یسن گرفت نیدختر به ا هیشد که  یچ! الدیم:  رهام

 يهرچند سن خانما رو... ستینه درست ن: دندوناشو خرد کنم ، خواستم جواب بدم که الهه گفت  خواستیم دلم

 مهنارخانم؟ گمی، درست نم ستهیمیوا 20

 . دونمیرو نم هیبق... سالمه 20من که ... زدلمیآره عز: الهه قهقهه زدو گفت  هیزبون نیریعمو از ش زن

 

 داشته باشه؟ نه؟ 29 دیبا دالیم! بازم سنتون کمه... به هرحال:  رهام

 !سالش هم نشده 28هنوز  الدیم! دیبازم اشتباه گفت! نه: قدم شد  شیباز پ الهه

 ... يچه هواشم دار! خدا بده شانس:  رهام

 کارکنم؟یاگه هواشو نداشته باشم پس چ! خب شوهرمه:  الهه

مشغول  مویاق ها ، لباسامونو عوض کردات ينداد ، دم خونه پارك کردم ، بعد از انتقال چمدونا تو یجواب رهام

 ...میشام شد زیم دنیچ

 ...دیدیواقعا زحمت کش! به خدا شرمنده ام: عمو با خجالت گفت  زن

 ... مینکرد ي، کار دیرو چشم ما جا دار:  من

 زم؟یعز یمونیم نجایامشب که ا: عمو رو به الهه گفت  زن

 !برهیداداشش سرمو م... خب یول! من که از خدامه: نگام کرد ، خودم زودتر گفتم  الهه

 .باشه  نجایامشبه عروسمون ا هیبذار ... زنمیخودم با آرمان آقا حرف م: عمو  زن

بخوابه تو دلم قند آب شد که الهه با حرص نگام کرد و چشمو ابرو رفت ، جوابش  نجایکه الهه امشب ا نیا از

 ...لبم بود  يرو يرنگ شده لبخند پر

... کردیتشکر م زیر هیزن عمو هم ... کرد فی، عمو خدارو شکر تعر میاومدن عمو و رهام شامو کنار هم خورد با

لباسو براش  نیکه چرا ا کردمیم نی، خودمو نفر خوردیحالم از نگاهاش بهم م! کردیبه الهه نگاه م یرهام هم ه

 انتخاب کردم؟

بمونه ، تمام مقدسات رو قسم خوردم  شمیشد الهه پ یبا آرمان حرف زدم تا راض یساعت می، ن میجمع کرد زویم

 ... دمیم لشیتا اعتماد کنه خواهرشو سالم تحو
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 ... يتکرار يو حرفا ونیزیتلو يپا می، همه نشست وهیاز شام و م بعد

 ونم؟ج: گرفتم ، نگاش کردمو آروم گفتم  ونیزیدستمو گرفت ، چشم از تلو الهه

 !برن بخوابن خوانیم نایحواست کجاست؟ عمو ا:  الهه

 . کردمیداشتم فکرم! خوامیمعذرت م: جا بلند شدم  از

جهان به  نیکز ا ییو من از خود به در شدم ، گو ياز در آمد: با خنده به الهه اشاره کرد و زمزمه کرد  یعل عمو

 !جهان دگر شدم 

 . ری، شب به خ نمتونیبیصبح م! ها يالهه جان نر! هم داره یوونگیعشق دربه در شدن و د نیا: عمو  زن

 . دی، خوب بخواب ریشبتون به خ! کنمیم یسع:  الهه

که دوتاش ! چهار تا اتاق داره نجایا! خب خب خب: آروم کردمو کنارش نشستم  طنتمویرفتنشون ذهن پر از ش با

 .تو اتاق من بخوابن  دی، الهه خانم با جهیدر نت! هم واسه خاله و روشـــنک یسوم! پره

 .منو ببر خونه ! نــه:  الهه

 خونم؟ ارمشیب بتینصف شب ، برم دنبال رق 3که ساعت  يمنو تنها بذار ادیدلت م یول! باشه:  من

 !آرمان یول.  مونمیم. باشه :  نمیاخم مشت زد تو س با

 . میفرودگاه باش دیبا 3، ساعت  میبخواب میبا آرمان حرف زدم ، بدو بر:  دمیبوس شویشونیو پ گونه

 !برهیخوابم نم نایبا ا: به لباساش انداختو گفت  یاتاقم الهه نگاه ي، تو میپله ها باال رفت از

 . دمیخودم بهت لباس م! قربونت برم ایب  -

 !تنیتنم ف ينه که لباسات رو: خنده گفت  با

 . ییخودته که کوچولو ریتقص:  دمویکش لپشو

 کنم؟ کاریمن چ! یبزرگ يادیخودت ز: انداخت  دیرسینگاه به خودش که قدش تا سرشونم م هی

 ...زدلمیبپوش عز نویا: دستش دادم  دیرسیزانواش م يباال میوجب و ن کیتا  شیبافت که بلند شرتیت هی

 يرو رونیب رختکن حموم لباسامو عوض کردم ، اومدم يکه معذب نباشه رفتم تو نیا يبرداشتمو برا لباسامو

 .بود  دهیپاهاش کش يرو رو يتخت نشسته بودو پتو

 !؟يخوریسرما م! وونهیتنته؟ د یسرما رکاب نیا يتو: تعجب گفت  با

 .خانم کوچولو  خوردمیسرما نم  -

 زم؟یعز یراحت:  دمیو سرشو بوس دمیچی، پتو رو دورش پ نمی، سرشو چسبوند به س دمیدراز کش کنارش
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 . کنمیم دارتیب گهیبخواب خانمم ، سه ساعت د: آره تکون داد ، دم گوشش زمزمه کردم  یبه معن سرشو

دختر کوچولو  نیکنار ا... من یهم گذاشت ، اونقدر موهاشو ناز کردم که خوابش برد ، ول يرو چشماشو

دختر  نیتا صبح بهش نگاه کنم ، دوست داشتم تک تک نفساشو ببوسم ، ا خواستیبخوابم ، دلم م تونستمینم

 !ـــنیبهتر. بود  نیبهتر

رو  نیتمام وجودش تک بود ، من برنده م ، من تونستم بهتر... ، منطقش و  طنتشی، آرامشش ، ش ظرافتش

 ...داشته باشم 

 

 ... هیحسه خوب چه

 موقع خواب ، شبا

 ...مردونت  يسرشو بذاره رو دستا عشقت

 ... یچشماشو ببوس...  یکن يموهاش باز با

 ... رهیاروم تو بغلت خوابش بگ اروم

 ! يداریتو هنوز ب یول

 ... یفقط نگاش کن يدار دوست

 ... یکنینگاهش م يکه دار ينطوریهم

 ...بشه  ریسراز اشکات

 ... رمیمی، م ینباش...  یخودت بگ شیدلت پ تو

 

من االن ... زودتر مال خودم بشه  دی، با دیکردم ، اونقدر که از دور شدنش تنم لرز کیبه خودم نزد شتریرو ب الهه

 .تحمل کنم  شویدور تونمیکه وجودشو تجربه کردم نم

 

 

جات راحت  الد؟یم یخوابیچرا نم: چشم باز زمزمه کرد  هیاز خواب با  جی، گ دیگونه م کش يرو فشویظر دست

 ست؟ین

 . کنمیم دارتیب گهیساعت د می، ن زمیتو بخواب عز! راحت راحتم: بود  یعال یراحت بود ، همه چ جام
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 ؟يدیاصال نخواب! چشمات سرخه: چشمشو باز کرد هنوز خمار خواب بودن  هردوتا

 بخوابم؟ يذاریآخه مگه تو م! نـچ: به صورتش نگه داشتم  کی، سرمو نزد دمیبوس چشماشو

 .هم نکردم  تی، اذ دمیخوب خواب يمن که مثل دخترا:  دیکش یجون مهین ي ازهیخم

 . دمیراحت خواب یلیخ! ها میخودمون یول: زد  یچشمک شد ، طونیش چشماش

 ا؟ پس خوش گذشته به خانم؟:  دمیتنشو بلع يدورش سفت تر کردم بو بازوهامو

 . یلیاهوم ، خ:  دیخند مستانه

 .، دستاش دور بازوم حلقه شد  دمینرم بوس شویشونیگاز گرفتم ، پ گونشو

 .توهم بخواب . بخوابم  گهید کمی: لب غر زد  ریز

 . میخوابیم یحساب میفرود گاه ، برگشت میبر دیخواب بسه ، با گهید زدلمیعز:  دمیو ده باره چشماشو بوس دوباره

 . گهید قهیفقط ده دق: داد  هیو سرشو به بازوم تک دیرو ساعت چرخ چششماش

از  ارمویداشتم اخت گهید یپا خطا نکنم ، ول ، تمام تالشمو کرده بودم تا دست از یدوستداشتن یِتو بغل يِ دختره

 . دادمیدست م

 . کنمیم دارتیب گهید کمی. آماده شم  رمویدوش بگ هیخب ، تو بخواب من برم  یلیخ:  دمیبوس سرشو

بهم طاقت ! ایخدا... تخت بلند شدم ، که بالفاصله بالشتمو تو بغلش گرفت  يتند تند تکون داد ، از رو سرشو

 .بده 

تن کردم ، موهامو حالت دادم ،  ی، کت چرم مشک یو شلوار خاک رهنیبا آب سرد گرفتم ، پ يدوش سرسر هی

 ... کردمیم داریالهه رو ب دیآماده بود ، با يتنمو عطر بارون کردم ، آماده 

 الهه خانم؟ الهه جونم؟: گوشش بردم  کیتخت نشستم ، سرمو نزد يرو کنارش

 جونم؟: گفت  يخورد و با خواب آلود یتکون

 .فرودگاه  میبر دیپاشو خانمم ، با: کنار زدم  شیشونیپ ياز رو شونشویپر يموها

، کمکش کردم  زدیم جیهنوز گ یبود ، ول دهیبلند شد ، دستو صورتشو شست ، خواب از سرش پر یجیگ با

 ...چشماش گرم شد  نی، الهه به محض نشستن تو ماش میرفت نییلباساشو عوض کنه ، آروم از پله ها پا

 ...الهه بود يمنظم نفس ها يصدا نمیسکوت سمت فرودگاه روندم ، آهنگ تو ماش يتو

قفل کردم ، روشنکو خاله منتظرم نشسته بودن ، سمت خاله رفتم  نویشدمو ماش ادهیکنم پ دارشیب نکهیا بدون

 . دیسرپا شد و گونمو بوس دنمیکه با د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٢٥٢ 

 !میموقع شب مزاحمت شد نیببخش ا ؟یخوب! سالم پسرم: بهم انداخت  یپر محبت نگاه

که از اون سر کشوندمتون واسه  خوامیمن معذرت م د؟یسالم تک خاله ، شما خوب:  دمیبوس شویشونیپ

 . میخواستگار

 . یجان ، انشااهللا که خوشبخت بش الدیبود م فمیوظ:  ختیخنده موهامو بهم ر با

 ؟یسالم دخترخاله ، خوب:  روشنک سرد دست دادم با

 .سالم ، ممنونم : انداخت و گفت  نییبود سرشو پا دیکه ازش بع یبا خجالت روشنک

 نیماش يرو تو لیراه افتادم ، خاله و روشنک هم پشت سرم راه افتادن ، وسا نیبلند کردمو طرف ماش چمدونارو

 . دینی، بش دییبفرما: گذاشتم 

 .عقب رو باز کردم هردو سوار شدن ، منم پشت فرمون قرار گرفتم  در

 ه؟یدختر ک نیا الدیم: با تعجب به الهه نگاه کرد و گفت  خاله

 !خاله مهیزندگ: لبخند به صورت غرق خواب الهه نگاه کردم  با

ه؟ چرا بلندش بش یکه چ يدخترو بد خواب کرد نیا ینصف شب! دهیاز تو بع الدیم: اخماش تو هم رفت  خاله

 ش؟یاورد يکرد

 . دهیخواب دینیخودتون بب ناهایا ه؟یبدخواب چ: خنده گفتم  با

 ...باز شد مهیخورد ، چشماش ن ینزد ، الهه تکون یحرف گهید خاله

 احوال خانم خوابالو؟:  دمیبه صورتش کش یدست

 ادی، هنوز خوابم م يوااا: غرق از خواب گفت  يبا صدا الهه

 پس فرودگاه؟ الد؟یم:  دیفهم تشویچرخوند ، تازه موقع سرشو

 . میاز فرودگاه گذشت.  زمیعز يشما خواب بود! سالم عروس خانم:  خاله

خوبه ، انگار با ! با خاله و روشنک شد ، نـــه ی، روشو برگردوند و مشغول سالم و احوال پرس دیاز جا پر الهه

 ...روشنک هم کنار اومد

 . میپارك کردم ، خاله و روشنک رفتن تا بخوابن ، دست الهه رو گرفتمو وارد اتاقم شد نکیپارک يتو نویماش

 . کنمی، االن غش م میبخواب ایخانم ب: رفته م گفتم  لیتحل يصدا با

 . یبمون داریو ب يبه پام بسوز دیکه مهمونتم با ییاز اونجا! ادیمن که خوابم نم یول:  دیخند طونیش الهه
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خانم خانما ،  فهیضع تیشوهردار! ، دوما ياوال که شما صاحب خونه ا: طرفم  دمشیو کشتخت نشستم يرو

 . یپا به پام بخواب دیبا

 . ادیخوابم م یلیخ نمیبیم کنمیاالن که خوب فکرم! امــم: گفت  یجا به جا شد و با لودگ کمی

، کتمو دراوردم  دیتخت دراز کش يفقط نگاه پر از خنده م بود ، شال و مانتوشو از تنش خارج کردم ، رو جوابش

 ... دمیپا کردم ، کنارش دراز کش یشلوار راحت

 ...و زود چشمامون رو هم رفت  میخواب بود جیسرشو روش گذاشت ، هردومون گ دویبوس بازومو

 

، چند  دیکش رونیب فشیاز تو ک شویالهه با غرغر گوش! بود 5، ساعت  میدیالهه از جا پر لیزنگ موبا يصدا با

 .شد  رهیخ یبه گوش يلحظه ا

 !چته دختر؟ جوابشو بده خب ه؟یک:  دمینگاش کردمو پرس نگران

 !ارهیرام: تکون خورد  لباش

ازش گرفتمو جواب  ویتو هم گره خورد ، سفت شدن رگ گردنمو به وضوح حس کردم ، بدون فکر گوش اخمام

 بله؟: دادم 

-  ... 

 الـو؟ ار؟یآقا رام  -

 !سالم  -

 ؟یسالم ، خوب  -

 شته؟یپ داره؟یالهه ب  -

 ؟!موقع شب  نیا ؟يکارش دار! بله  -

 . زدمیاگه کارش نداشتم زنگ نم! الدیم  -

داشته باشه؟ اصال با زن  تونهیم يا یرو طرف الهه گرفتم ، کارش چه معن یدادمو گوش رونیب مویعصب نفس

 . یداشته باشه؟ لعنتـــ تونهیم کاریمن چ

رو حرفاشون داشته باشم  يبود که نتونستم تمرکز ریاونقدر ذهنم درگ... زدیحرف م اریدرهم با رام يبا اخما الهه

 ستیهرچند اصال به تو مربوط ن:  دمیشن گفتیم اریالهه که با حرص و خجالت به رام يجمله  نی، فقط آخر

 . ریشب بخ. راحت ، االنم برو بخواب  التیخ یول! فضول خان
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 دونمیشده بودم ، نم رهیبهم نگاه کرد ، طلبکارانه بهش خ ی، با شرمندگ فشیرو کالفه انداخت رو ک یگوش الهه

 . ترسمی، م الدینگام نکن م ينطوریا: بود که معصومانه گفت  يچجور افمیق

 ارِی، رام ومدنینفسام باال نم... شدینم یکردم آروم باشم ، ول ی، سع دمیتخت دراز کش يازش گرفتمو رو نگامو

 داشته باشه؟ تونهیم يموقع با زن من چه کار نیا یلعنت

 !داشت کارمیتا بگم چ نیبش ؟یکنیخب چرا قهر م! الدیم:  الهه

داغون بود و  رتمیغرور و غ یول! هندار يریکه تقص نیا يدیمعرفت چرا جوابشو نم یب گفتیندادم ، دلم م جواب

 .ساقط کنم  یاز زندگ ارویرام خواستی، دلم م نداختیالهه م یگردن راحت رویتقص رحمانهیب

 ...خب ببخش ، باشه؟ باهام حرف بزن ! ـــالدیم: دادو آروم گفت  هیسرشو به بازوم تک الهه

با زنم داشته باشه؟ مغزم  تونهیم ينصف شب چه کار! شکنمیدستم بهش برسه گردنشو م:  دمیبلند غر يصدا با

 . سوزمیدارم م.  شهیداره سوراخ م

 .داره؟ وجدان داشته باش  یدختر چه ربط نیبه ا! الدی، م دیخودشو عقب کش کمیچون  دیآره ترس! دیترس

 .کنم  حیجکارشو تو تونمیواقعا نم! ببخش: گذاشت ، زمزمه کردم  نمیس يبازوشو گرفتم ، سرشو رو آروم

لب  ریکارش الزم بود تا آرومتر بشم ، چشمامو فشار دادمو ز نی، هم دیگردنمو بوس يرگ سفت شده  الهه

 داشت؟ کارتیچ:  دمیپرس

 .، ارزش نداره تموم شد  شهیشو باشه؟ به خدا اعصابت داغون م الیخیجونم ، ب الدیم:  الهه

بدونه که ما باهم ... بدونه که  خواستی، م بردینگرانه ، خوابش نم گفتیم: نگاش کردم که زبونش باز شد  فقط

 ...من با تو  نکهیا... 

 . برمیکلشو م ادیبه خدا از فردا طرفت ب: ناتموم گذاشت و ملتمس نگام کرد ، اعصابم داغون تر شده بود  حرفشو

 خوادیآخ که دلم م ؟یشرم یب نیشده بود ، پسر به ا داریبردنش ب نیپرونده بود به جاش حس ازب خوابمو

 .آشغال ... گردنشو خرد کنم 

  ؟یشی، پس چرا ناراحت م ي، انتخابم تو بود خوامیمن که به تو جواب دادم ، من که تورو م: گفت  رلبیز الهه

 ی، ول یستین میشخص لهیوس دونمیم! مال خــود خــودم! یتو مال من: ، دلخور گفتم  دمیچیدورش پ دستامو

 .روابطمون به خودمون مربوطه الهه ! ننتی، انتظار دارم همه به چشم زنم بب ی، خانمم یناموسم

 ریبهش خرده نگ ادی، تو ز خوادیفقط زمان م رهیم ادشی ی، همه چ شهیخوب م اری، رام زمیحق با توئه عز:  الهه

 .مطمئن باش . ، باشه؟ من مال خودتم 
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 ...بخوابم  یآروم شدمو تونستم دو ساعت شهیم میزن عقد گهیدو روز دتا  نکهیا دینبود ، فقط به ام یمخالفت يجا

*** 

 .آخرشونم باهم بزنن  يحرفا دیپس اجازه بد: من و الهه گفت  يرو به عمو لدای پدر

 هم مونده؟ ی، مگه حرف دنیشب کنار هم خواب کیبعد از : با حرص گفت  روشنک

که از جمع  نیموقعش از خنده منفجر شد ، شرو یبه روشنک نگاه کردم ، کل جمع با حرف ب تیعصبان با

 .کنه  هیخنده شو اونجا تخل ي هیآشپزخونه تا بق يکرد و رفت تو یعذرخواه

 ... !خب ، پس مبارکه انشاا: الهه گفت  يبا خنده به عمو عمو

که  نیجمع گردوند ، کنار الهه نشستمو به شرو يرو تو ینیریو بلند شد ظرف ش دیبا ذوق الهه رو بوس حانهیر

 .زنت من با خانمم کار دارم  شیپاشو برو پ: تازه کنارش جا گرفته بود گفتم 

 یگفتم ال! يآ يآ يهم مونده؟ آ يمگه کار: خنده شو کنترل کنه گفت  کردیم یکه هنوز سع یدرحال نیشرو

 !هم به داداشاش رفته

 . ستمیصد بار گفتم من مثل شما ن:  نیشرو ي نهیدستشو مشت کردو کوبوند تو س چشماشو درشت کرد ، الهه

 هــوم؟ ست؟ین ایخودت بگو هست  الدیم! یوحش:  دیمشت الهه رو مال يجا نیشرو

 !تـکه به خدا! ــستین چکسیمن مثل ه يالهه :  دمیالهه رو بوس سر

 . خوادیدلم زن م ؟يبال و پر ندار ریتو دختر مختر ز! یال! خدا بده شانس: کنارمون نشست  رهام

 یابیمگه خانمم دفتر همسر . الهه خانم ! نه یال:  دمیبا اخم بهش توپ... شهیم یمیچه زود صم! پسر پررو ؟یالــ

 داره؟

 .خوب دور و برشون دارن  يدوستا شهیدخترا هم! چس نشو پسر: پشتم زد  یبه شوخ یحالت رییبدون تغ رهام

جمع  نیتموم مجرد تو هم یدختر همه چ هی یچشماتو بازکن: سرشو کج کردو با ژست فکرکردن گفت  ههال

 !هستا

 .ستیمن سازگار ن ياگه منطورت خاموشکه با معده : از جا بلند شد ، چشم چرخوند و با حرص گفت  رهام

 .لوووس ! کفاره بده دیآدم با: لب گفت  ریهم صورتشو جمع کردو ز بعدش

 باهاش مشکل داره؟ نمیا: لبخند پهن زد و آروم گفت  هی الهه

از صبح تا حاال : آره تکون دادم  یگرم گرفته بود گرفتمو سرمو به معن اریو رام نیاز روشنک که با نازن نگاهمو

 . میکردیجمع م دیهزاربار زدن تو پوز هم ، اگه عمو نبود فکرکنم جنازه شونو با
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 !خاموشک: لب گفت  ریو ز دیخند الهه

... ده برابر کرد مویالهه نشد هم خوشحال کینزد اریرام نکهیبود ، ا میزندگ يشبا نیاز بهتر یکیاونشب  واقعا

که صداقت عشقمون  یشب... ضد ما نبود  یچیکه ه یشب. رسما خانمم شده  گهیکه باورم شد الهه د یشب

 ...پررنگ شد و باعث وصالمون شد 

 

 *** 

 !دلم برات هالکه...  نمیسرتو بذار رو س ایب... سر به سرم نذار الهه : تخت لم دادمو ملتمسانه گفتم  يعجز رو با

 .نشم  کتی، نزد یگفته امشب خطرناک نیشرو! نـــوچ: داد باال  شویطونیش ي، ابروها دیخند ينخود

که به طرفش  یکردمو درحال یصد برابر کرده بود نگاه شوییبایمات صورتش که ز شیموهاش و آرا ونیشن به

چـشم  ؟ینش کممی، بعدش نزد يبریدلمو ضعف م ی، ه يخوشکل کرد یرفت نهمهیا: گفتم  داشتمیبر م زیخ

 !حتـــمـا

تخت انداختمو پشت سرش  ي، کتمو رو دیدو رونیاز اتاق ب یکوتاه غیبا ج دویباال کش کمیبلندشو  رهنیپ

 !دونهیرفت خدا م نییاز پله ها پا ی، وروجک با چه جون دمیدو

، با التماس نگاش  ستینکنه دست بردار ن وونمیدختر تا د نی، ا وردیبود و برام شکلک درم ستادهیمبال ا پشت

چقدر حرص خوردم؟  یدونیم دم؟یچقدر انتظار کش یدونیم ؟یکوفتم کن يخوایم مونویشب عروس! الهه: کردم 

 چقدر تحمل کردم؟ یدونیم

 بخوابم؟ رمویدوش بگ هیمزاحم از سرم باز شه تا برم  يموها نیا خوادیچقدر دلم م یدونیم: با ناز گفت  الهه

، از صبح تا حاال  می، ما االن خسته ا گمیم نویخب منم هم: رو سرم زدم  یشینشستم و دستامو نما نیزم يرو

همش  یشستلحظه نن هی، شما هم که  میبردار بود لمیکردن ، سه ساعت معطل عکاس و ف تمونیهمه اذ

 .حموم بعدشم الال  میپاشو بر! ، منم که پابه پات يکردیم يانرژ هیتخل یداشت

، بعدش  ریدوش بگ هیاول تو برو  يا؟ خب چون شما بزرگتر: مبل لم دادو حالت متفکرانه گرفت  يخنده رو با

 . رمیم يدیبخواب ، منم خواب

 ... دادمیجوابشو م شدمویم کشیبودم آروم اروم نزد نیزم يکه رو يهمونطور

آرمان  دمیتازشم ، د! پروند ییزایچ هیهم دور از نگاهت  حانهیالبته ر! هم گفت مراقب باشم لدای ؟یدونیم:  الهه

 ، سابقت خرابه ها؟ یهوامو داشته باش خواستیازت م یاشک يبا چشما
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الهه ازم استقبال شد ، بلندش کردمو انداختمش رو  غیدو وجب بود ، به پا شدم که با ج کیم باهاش نزد فاصله

که پرِت کردن  ییخانم زرنگ ، گوش اونا یفرارنکن یتا تو باش: گفتم رفتمیدوشم ، همونطور که از پله ها باال م

 . چونمیپیهم به موقعش م

دختر خوب  هیمثل ! الدی، م کنمیفرار نم گهی، د نیبذارم زم! يوااا:  گفتیم زیر کی غیج غیبا خنده و ج الهه

 !ـلـــادیالال ، م میبر امیم

 . نییپا ذارمتیاالن م الد؟یجــون م: اتاق شدم  داخل

 یچ گهید! نییپا نمیا: کردم  هیسمتش خم شدم و به دستام تک... تخت خوابوندمش ، کنارش نشستم  يرو آروم

 خانم خانما؟

وجودش  يتشنه  شتریکه باعث شد ب دیشو گزنزد ، فقط لبا یکرد و حرف رهیچشمام خ يدرشتشو تو يچشما

بدون اجازه ش بهش  خواستیدرصد دلم نم کی یچونه ش نشوندم ، حت يرو یکوتاه و نرم يبشم ، بوسه 

 .باشه  فرهر دو ن يکه خواسته  یوقت... که توش عشق موج بزنه هیکار واسه زمان نیدست بزنم ، ا

 زدلم؟یموهاتو باز کنم عز: کردم و زمزمه وار گفتم  کیبه گوشش نزد سرمو

! ، پسر گنده کنمیخودم بازشون م یاگه بلند ش: گذاشتو هلم داد  نمیچشماش شر شد ، دستشو رو س بازم

 .لم داده رو من  هیزیخجالتم خوب چ

انم خودمه ، ، خ کشمیجـــونـم؟ پســر گنــده؟ خجالتم نم: کردم  زیبخورم چشمامو ر یتکون نکهیا بدون

 ــه؟یمشکل

 .موهام مال خودت  نیا ایاصال؟ ب هیمشکل چ! نه واال: مظلومانه گفت  دویدستاشو عقب کش الهه

 .باالخره تموم شد  یول دیطول کش يا قهیمشغول باز کردن موهاش شدم ، ده دق نشوندمشو

 . شمیالك ممن که دارم ه ؟ياز کجا اورد يانرژ نهمهیا! دختر: گفتم  دمویبوس شویشونیپ

 .برات  خونمیم ییالال امیلباس راحت شم م نیبخواب ، منم از شر ا ریبگ: تخت  يداد رو هـلم

 م؟یبخواب یعنی: باال انداختم  ابروهامو

 !گرگم به هـوا میپاشو بر! نه: که از خنده لرزش داشت گفت  ییبا صدا الهه

 م؟یبخواب یالهه؟ مطمئن: کردم  کشینزد سرمو

 م؟یکن کاریپس چ گه؟یآره د:  ستادیبه کمر جلوم وا دست

 .باشه پس لباسمو عوض کنم و الال : تخت بلند شدم  يرو از
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 . دمیتخت دراز کش يعوض کردم ، رو یشلوار راحت هیاز تنم در اوردم ، شلوارمو با  رهنمویپ

 ؟یپوشینم رهنیپ: گفت  آروم

 .خانم ریب بخش! نه: سرمو تکون دادم ! دمیپوشیوفتا نم شتریب

:  دیکه الهه با حرص نال دیطول کش يا قهیهم گذاشتم تا راحت لباس عوض کنه ، چند دق يآروم رو چشمامو

 .بند لباسمو باز کنم  تونمیمن نم! ـــالدیم

لباسشو باز کردم ، موهاشو  چیدر پ چیپ ي، آروم و با حوصله بندا نهیتخت نشستمو اشاره کردم که کنارم بش يرو

 . زمیتموم شد عز:  دمیبوس

 م؟یفقط بخواب م؟یباهم باش يخوایالهه؟ نم: گفت و خواست بلند شه ، آروم گفتم  یلب ریز یمرس

 ؟يدیاجازه م: نزد ، دم گوشش زمزمه کردم  یحرف یطرفم چرخوند ول سرشو

 !ستاین ياجبار ؟یمطمئن:  دمیسرشو تکون داد ، باز پرس یشرم خاص با

عاشقتم دختر ، : لب گفتم  ریموافقت پلک زد که دلم براش ضعف رفت ، ز ينشونه شد ، به  رهیچشمام خ يتو

 ... زمیریبه پات م مویزندگ

 میدیپرس یصد بار م يروز نکهیا... زهیبهم بر یکه نکنه همه چ میچقدر استرس داشت...  میدغدغه داشت چقدر

 م؟یشیمال هم م

بود ،  نمونیسد ب یلیتا بتونم به عشقم برسم ، تا بتونم روحا و جسما به خودم متعلقش کنم ، خ دیکش طول

 میاعتقاد داشت زیچ هیفقط به  ی، ول می، برگشت می، رفت میشد کی، نزد میدور شد! از خودمون بود ایکوتاه یلیخ

 !میما مال هم شد... باالخره الهه مال خودم شد ی، آسون نبود ول "عشــق"

 

 یکنیم وونهیروبه روم ، منو د ینشست بازم

 یکنیکنار قلبمو ، پر از نشونه م گوشه

 یکنیم یمنو راض ي، دار یکه عاشقم کن يخوایم

 یکنیم يباز ییجورا هیبا حس من ،  يدار بازم

 یکنیبا اون چشات ، حالمو بدتر م يدار بازم

 یکنیفاصله رو ، کمتر و کمتر م نیو ا يایم

 یکنیلب ، به من اشاره م ریز يخنده ها با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا... zahra...  – ؟ میش یما مال هم م

wWw.98iA.Com ٢٥٩ 

 یکنیو پاره م کهیکارات قلب منو ، ت نیا با

 کارات نیبا ا یکشی، منو م یشیمال من م تو

 رفتارات ي وونهی، شده د چارهیدل ب نیا

 دوننیم نوی، آره همه ا یشیمال من م تو

 از من مونهینم يزیچ گهی، د رمیمیم ینباش

 باراد/  یشیمال من م تو

 

 22:28: ؛ ساعت  کشنبهی؛  1392/  09/  10:  انیپا

 ... ســـتیهمچــنان بــاق تیدفتــر ، حکـــا ــنیآمــد ا انیپـا بـه

 

 

 

  92 آذر  : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member239750.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member218150.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member237439.html    :ناظر 
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