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 :مقدمه

 يریتو دلگ نمیبیکه م يهر روز رهیگیدلم م

 يریگیسراغم رو نم یاز وقت رمیمیم دارم

 غمبارم يچشما نیبا ا دمیرو از تو دزد نگام

 ...که چقدر چشماتو دوست دارم یبدون خواستمینم

 

 

عضو خانواده . دوست دارم یلیام را خ یزندگ! یتجرب يرشته ... رستانیسال دوم دب. شانزده ساله هستم يدختر

پدرم حدود چهل و پنج سال و مادرم چهل ... تر از جانم زیپدر و مادر مهربانم و برادر عز... چهار نفره هستم يا

 یکی... است اتیدر تهران و مادرم معلم ادب یوشفرش فر يچند مغازه  يدارا. شغل پدرم آزاد است... سال دارد

و  اریاسمش ال... و اما برادرم. سپرده است يمعتمد يرا دست انسان ها هیو بق دکنیاز مغازه ها را خودش اداره م

و  ادیز یلیعالقه ام نسبت بهش خ... میدار گریبا هم د یکیخوب و نزد يرابطه . و دو سال سن دارد ستیب

 ...شومیم وانهی، د نمشیروز نب کیکه اگر  يبه طور... است قیعم

*** 

و  یمشک يو موها ستادمیا نهیآ يجلو. دکمه هاشو بستم یهول هلک. شدیم رمیداشت د... مو تنم کردم مانتو

به خودم  نهیتو آ ینگاه... برق لب به لبام زدم هیفقط . سرم انداختم يشال رو هی... لختم و جمع و مرتب کردم

 ینیب. و لخته یموهام مشک. ارمد یشتکم پ يو ابرو ها دهیپوست صورتم سف... ست بایچهره ام ز. انداختم

 ...صورتم ، عاشق چشمامم ياز اجزا... چشمام سبزه... اما چشمانم! دارم یگوشت یکوچولو ول

امروز ساعت چهار از مدرسه ! آخه تولدش بود. کنم زیامشب قرار بود مامان و سورپرا... شده بود رید یلیخ گهید

و تو  رونیزود از خونه زدم ب... رمیکادو بگ هیتا واسه ش  دیرمرکز خ رفتمیهر چه زود تر م دیبا... گشت یبرم

 کیبوت هی يجلو... ها تک و توك باز بودند مغازه... تهران خودشم تو ظهر ، دلم آشوب بود يها ابونیخ یخلوت

 هیساعت ، باالخره  میبعد از حدود ن... داخل رفتم... داشت یمجلس يبایز يها راهنیپ... ستادمیا یلباس فروش

... خارج شدم کیحساب از بوت هیبعد از تسو... دمیکه کمرش کال تور بود ، واسه مامان خر یمجلس زیبول

 ....برم که گهیکنم و به سمت د یرو ط ابانیعرض خ خواستمیم

 :شروع کرد به چرت و پرت گفتن... جلو پام زد رو ترمز ینیماش
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 برسونمت؟ يدیافتخار م ؟يریخانم خوشگله؟ کجا م_

 :گفت يرگید و

 !هیا کهیچه خوب ت_

طول ... هم پشت یکیهم کنارش و  یکیکه پشت رول نشسته بود ،  یکیچند نفرن؟  نمیو برگردوندم تا بب سرم

 ...کردم یو ط ابونیخ

 !کنهیخانم ناز م_

پر رو  دونستمیچون م دادمیبهشون نم یجواب چیه... و بره رهیکاش گازشو بگ... تو وجودم افتاده بود يبد استرس

 !برداره نیخدا نسلشون و از رو زم! شنیتر م

 ...اما...! گهیشدن د الیخیحتما ب گهیو گفتم د دمیکش یقی، نفس عم ادینم نیماش گهید دمید

 غیبلند ج... دیکشیم نیداشت من و به سمت ماش... هراسان به سمتش برگشتم. شد دهیکش یکیتوسط  دستم

 :دمیکش

 ...یولم کن آشغال عوض_

 !يهم دار يناز يچه صدا_

 :زدمیم ادیو فر دمیکوب یبه شونه اش م فمیبا ک... کرده بودم بغض

 !تو رو خدا... جون مادرت ولم کن_

 :بهم داد و گفت یتکون

 !خفه شو_

خودم و ... کاغذ کادو پاره شد... نیکه واسه مامان گرفته بودم ، افتاد رو زم یلباس... و پاره کرد دامیخر ي سهیک

 ای... ومدیاگه هم بود جلو نم ای... نبود ابونیکس تو خ چیه... تر از من بود ياون قو یول دمیکش یقب مبه ع

... و باز کرد نیدر ماش... دنیترس یم ایده بشه و یکش یدختر به تباه کی ي ندهینداشت که آ تیواسشون اهم

 :همون لحظه تو دلم گفتم

 ...!خدا ، به خاطر فاطمه زهرا کمکم کن يا_

 :زد ادیبلند فر یکی... دمیرو شن ینیماش يکایالست غیج يصدا

 فاطمه؟....فاطمه؟ _
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 یکس... زدیداشت من و صدا م يپسر هی... برگشتم و به سمت صدا نگاه کردم... کردم مخاطبش منم احساس

 :که پشت رول نشسته بود گفت

 .میبر ای، ب شهیشر م... ناموسش اومد! ولش کن ریام_

که دستم آزاد شد ،  نیهم... کنه ، ولم کرد نمیبه زور سوار ماش خواستیاون پسره که از بازوم گرفته بود و م و

حس اعتماد و از کجا به دست آوردم؟ در و بستم و به رو به  نیا دونمینم. دمیاون پسره دو نیزود به سمت ماش

 ...هق هق افتادمو به  دیبغضم ترک... شدم رهیرو خ

 خانم؟ وفتادیکه براتون ن یاتفاق_

 :و باال گرفتم و گفتم سرم

 ...دیواقعا ممنون که نجاتم داد... نه_

 !نکردم يمن که کار_

 يمامان گرفته بودم و افتاده بود گوشه  يکه برا يزیرفت جلو تر و بول.بودم دهیترس یلیخ... شد ادهیپ نیماش از

جلو تر  یکم. و به حرکت در آورد نیدر و باز کرد و ماش... اومد نیبرداشت و به سمت ماش نی، از رو زم ابونیخ

 :به لباس داد و گفت یتکون... پارك کرد يرو گوشه ا نیرفت و ماش

 ...پاره نشده! سالمه_

 ...نگاهم غمناك بود... با تشکر نگاهش کردم... به سمتم گرفت و

 ...ممنون_

 !رمیکاغذ کادو بگ هیواسه ت ، من برم  نیتو ماش نیبش_

 ...ستمیبه زحمت ن یراض... نه_

 .ستین یزحمت... نه_

در و ... که زود برگشت دینکش قهیدق هیبه . رفت ، قفل در و زدم نکهیاز ترسم ، بعد از ا... شد ادهیپ نیاز ماش و

 .تشکر کردم... کاغذ کادو رو به سمتم گرفت... باز کردم و اونم نشست

وقت ها برادرم مغازه رو  شتریخودم دانشجو ام و ب! میدار يریلوازم تحر يجا مغازه  نیمن و برادرم ا_

 !گردونهیم

 :زد و بعد گفت استارت

 خونه تون کجاست؟_
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 ...تر نییسه چهار تا کوچه پا_

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 م؟یام هست یپس هم محل! عه_

ام  ادهیسر کوچه مون پ... سالش باشه کیو  ستی، ب ستیب خوردیبهش م... نگفتم يزیچ گهیزدم و د يلبخند

 :کرد و گفت

 !رونیب ایوقت لنگ ظهر تنها ن چیهواستم باشه ه! هواتو دارم نجایتو برو من از ا_

 :باشه تکون دادم و گفتم يو به نشونه  سرم

 ...یمرس! واقعا ممنونم_

 :زد و گفت ششیبه ته ر یدست

 ... داشتن یقابل_

خدا ... پاره شده بود فممیبند ک. از ترسم بدو به سمت خونه رفتم... کردم یشدم و خداحافظ ادهیپ نیماش از

 .اومد و خبر از رفتنش داد کاشیالست غیج يکه شدم ، صدا اطیوارد ح! ازشون نگذره

در و محکم به هم ...کاش فراموش کنم! رهیهنوزم اون صحنه از جلو چشمام نم! دمیو دو اطیبغض طول ح با

خونه  گهید. و آرامش به سمتم هجوم آورد تیاحساس امن... دمیکش قینفس عم. دادم هیو به پشت در تک دمیکوب

 ... راحت بود المیبودم و خ

 :بعد از سه بوق جواب داد... و گرفتم اریال يشماره . دمیخونه کش يبه سر و رو یدست

 جانم؟_

 ...سالم! بال یجونت ب_

 چه خبر؟! سالم خواهر گلم_

 ؟يایم یک ؟یسالمت_

 !تو راهم... تازه کالسم تموم شده_

 !که منتظرتم ایپس زود تر ب_

 شده؟ يخبر_

 آره_
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 ؟یچ_

 ...حاال_

 .خونه ام گهیساعت د میباشه تا ن_

. میو خونه تنها بودت یی، دو تا رفتیکه مامان سرکار م ییروز ها... میبا هم بزرگ شد اریمن و ال یبچه گ از

 یاز همون بچه گ. میدیرو بهتر فهم ی، زندگ میبزرگ تر که شد. کردیوقتا هم عمه ازمون مراقبت م یبعض

 ...میاز پدر و مادرمون رو داشت يعادت به دور

بود که از مدرسه  میساعت دوازده و ن! دلمه بادمجون... مامان و درست کردم يمورد عالقه  يغذا. میبگذر اوف

 !سپاس گذارشم شهیهم...گرفتم ادیرو از عمه ام  يبگم که آشپز نمیا... اومدم

 !گهید ارهیاما بعد گفتم خوب ال دمیاول ترس... در اومد يبودم که صدا دهیکاناپه دراز کش يرو

 ؟ییکجا الریآ الر؟یآ_

 .نجامیا... بله داداش_

 ...سمتم اومد به

 یسالم داداش_

 ...ختیمد و موهام و به هم راو کمینزد

 !تو خونه یراه انداخت ییغذا يچه بو! سالم وروجک_

 :زدم و گفتم يلبخند

 امروز چندمه؟_

 :و از تنش در آورد و متفکرانه گفت کتش

 !فکر کنم پنجم باشه... اوم_

 :به سمتش برگشتم و گفتم کالفه

 ه؟یخوب پنجم چه روز_

 سالگرد ازدواج مامان و بابا؟_

 و؟_

 ؟یچ_
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 !تولد مامان_

 !تو يدار يچه حافظه ا! اوووه_

 ...رمیبرم بم دینباشه با ادمیروز ها رو هم  نیا گهید... بگو ماشااهللا_

 ؟يدیتدارك د نهیواسه هم_

 ...اوهوم_

 !ولیا_

 

خوش به ! ییبا بابا رفته بودن جا. به مامان زد و خبر گرفت یزنگ هی اریال! از اومدن مامان نشد يخبر دمید

 !شون حال

مخصوص  یصندل يبزنه ، رو انویکه قرار بود پ اریال... اف اف بلند شد يساعت هشت شب بود که صدا قایدق

 ...بود یچه آهنگ آرامش بخش! تو فضا دیچیهم پ کیموز يبا باز شدن در ، صدا... ش نشست

 :بابا

 چه خبره؟ نجایدخترم؟ ا الر؟یآ_

... داد حیانگار مامان خودش متوجه شده بود چون به بابا توض...دمیجفتشون بوس يلبخند جلو رفتم و از رو با

 ...میکرد يزمان و سپر یاونشب ، کنار هم به خوش

 یاونقدر خسته بودم که نم! جام موندم يتو يخاموشش کردم و لحظه ا...شدم داریاز خواب ب میآالرم گوش با

! کابوس وحشت ناك هی! دمیدیبرام افتاده بود رو م روزیکه د یهمش خواب اتفاق! تونستم از جام تکون بخورم

درجا  دم؟ید یرو م یخوب زندگ يرو گهید وفتاد؟یبرام م یواقعا اگه اون پسره نجاتم نداده بود ، االن چه اتفاق

 !راحت بشم ییآبرو یب نیکشتم تا از ا یخودم و م

 دخترم؟ يداریب الر؟یآ_

 :تخت نشستم و گفتم يحال رو یب

 .دارمیب !بله مامان_

 :اتاقم شد و با لبخند گفت وارد

 !ریصبحت به خ! سالم کیعل_

 :زدم و گفتم يلبخند
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 !ریصبح شما هم به خ! ســـالم_

 ریبه همه سالم صبح به خ... تختم و مرتب کردم و بعد از شستن دست و روم به سمت آشپزخونه رفتم يرو

به مدرسه  اریکرد رفت و من رو هم ال یم سیکه تدر يگفتم و بعد از خوردن صبحانه ، مامان به مدرسه ا

 ...رسوند

 :گفت اریکه ال میدر مدرسه بود جلو

 رسونتشیچه دوست پسرش دوستش داره که هر روز صبح م! خوش به حالش گنیاالن همه م! ایکنیحال م_

 !مدرسه

 :به بازوش زدم و گفتم یمشت

 ...یکه تو داداشم دوننیهمه م! مسخره_

 ...گهیخوشگل و واسم تور کن د ياز دخترا یکی! بهترپس چه ! عه_

 ...شدم ادهیو باز کردم و پ نیماش در

 خداحافظ ؟یگیم یچ ستیمعلوم ن یاول صبح. برو به سالمت_

 الر؟یآ_

 بلــــه؟_

 ؟يپول دار_

 !آره_

 !رمیمن که فق! خوش به حالت_

 :خشم به سمتش برگشتم و گفتم يرو از

 ...گهیاَه برو د! سر کالس؟ آره برسم رید يخوایانگار تو م_

 :و گفت دیخند

 ...خداحافظ! مواظب خودت باش_

 ...گازشو گرفت و رفت و

*** 

شد، منتظر نگاهم  یم میو بغل دست یمیکه دوست صم الین... و جمع کردم المیمدرسه که خورد ، وسا زنگ

 :کرد و گفت
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 !سرم ختهیزود باش که هزار تا کار ر_

 شده؟ یچ_

 !خوامیمداد کنته و گرته هم م... دارم یامروز کالس طراح_

 ...ریخوب سر راه بگ_

 ! کار و بکنم نیهم خوامیم_

 ...میرفت نییو رو دوشم انداختم و با هم از پله ها پا میپشت کوله

 !رمیمغازه بگ نیاز ا ایب_

 ریطرفش هم لوازم تحر هیاب بود و طرف کال کت هی! مغازه که سهله ، فروشگاه بود... میبا هم داخل مغازه شد و

 یقفسه گذاشته بود و نگاه م يرو که تو ییداشتم کتاب ها.. کتاب ها رفتم يبه سمت قفسه ! فروختن یم

با تعجب داشتم ... بلند کردم وسرم ! خودم احساس کردم يرو رو ینگاه ینیلحظه احساس سنگ هیکردم که 

 :جلو اومد و گفت... کردمینگاهش م

 !سالم_

 ...نجایشما ا. سالم_

 :زد و گفت يلبخند

 !داره یفروش ریلوازم تحر يگفتم که برادرم مغازه _

 ...دستم بود نگاه کردم يکه تو یانداختم و به کتاب نییو پا سرم

 !دمیفهم! اوهوم_

 :که گفت ه؟یموضوعش چ نمیتا بب زدمیم ورق

 !قشنگه_

 :و باال گرفتم و گفتم سرم

 ؟یچ_

 :زد و گفت يلبخند

 !که دست تونه یکتاب_

 :هام و باال انداختم و گفتم ابرو
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 !آهان_

 :بزارم سر جاش که گفت خواستمیم

 !واسه خودتون دیبردار_

 !ممنون_

 !شما ينا قابل از طرف من برا ي هیهد هی... تعارف یب_

 :تشکر نگاهش کردم اما باز هم گفتم با

 !آخه الزمش ندارم_

 :اددیجوابم و م زیچ هیگفتم  یم یچ هر

 !ادیمطمئنم خوشتون م... دیشما بردار_

 شه؟یحاال چه قدر م_

 !ناقابل از طرف من ي هیهد هیگفتم که _

 :زدم و گفتم يلبخند

 !شما هستم ونیجونم و مد شمیجور نیهم. قبول کنم يجور نیا تونمیآخه نم_

 :رفت تو هم و گفت اخماش

 ... کردیرو م يکار نیمن بود همچ يهم جا يا گهیهر کس د... دیرو نزن یحرف نیهمچ گهید_

به سمتم  الین... کردیکه داشت اصرار م نمیحاال ا!اهل تعارف نبودم ادیز.فمیکردم و کتاب و گذاشتم تو ک تشکر

 :اومد و گفت

 ...میبر_

 ...میاز فروشگاه خارج شد الیکردم و با ن یخداحافظ

 گفت؟  یم یپسره چ_

 !بهم کتاب داد یچیه_

 ل؟یدل یب_

 ...آره_

 !شما هستم ونیجونم و مد یکه گفت دمیخودم شن_
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 :گفت یبعد با نگران و

 الر؟یشده آ یچ_

 !دادم حیو براش توض انیو جر دمیکش یقیعم نفس

*** 

 دیساعت هفت بود که رس يکایبابا هم نزد! تنها نبودم گهید... اومده بود خونه شهیمامان زود تر از هم امروز

 :کنارش نشسته بودم که گفت... و بردم ختمیر ییبراش چا... خونه

 !ادیبرو مادر تو صدا کن ب_

 ...سمت اتاق رفتم به

 مامان؟_

 جانم؟_

 !بابا کارت داره ایب_

 کار؟ یچ_

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 !دونمینم_

 ...مامان هم اومد يبعد از لحظه ا. بابا شیبرگشتم پ و

 آقا؟ ریبله ام_

 !زنگ زده بود بهم يامروز باقر_

 خب؟_

 !سفر میبا خانواده بر لهیرو که تعط يدو سه روز نیگفت ا_

 ...هیفکر خوب_

 !یگفتم که خبر داشته باش... قرارمون واسه فرداست_

 فردا صبح؟_

 ... آره_

 :دمیپرس
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 ه؟یک يبابا باقر_

 !از دوستان منه یکی_

 دمش؟یتا به حال د_

 !يکه بچه بود یوقت... آره_

 ...ادینم ادمیمن که _

 :زد و گفت يلبخند

 !ینیب یفردا م_

 ! ، برداشتم دیرسیکه به نظرم م يزیهر چ... مو پر از لباس کردم کیسمت اتاقم رفتم و چمدون کوچ به

*** 

آخه چه ! میکنیاونا و بعد از اونجا حرکت م يسمت خونه  میریگفت م یبابا م... نشستم نیآلود تو ماش خواب

 ...اَه م؟یوفتیصبح راه ب داشت ساعت شش یلیدل

که  يو به سمت افراد میشد ادهیپ نیاز ماش. ستادیا نیماش قهیبعد از حدود ده دق. کردم ینگاه م رونیب يفضا به

 شیشالم و رو سرم درست کردم و رفتم پ! کرد کیرفت و سالم و عل يبابا به سمت مرد.میمنتظرمون بودن رفت

 :گفت یسال انیمن سمت مرد م دنیبابا با د!... بابا

 !از دختر بابا نمیا_

 :لبخند جلو رفتم و گفتم با

 ...سالم_

 ؟یخوب! سالم عمو جان_

 ...ممنون_

 ...هم سن و سال خودم هم اونجا بود بایدختر ، تقر هی. به سمت همسرش رفتم و به اون هم سالم دادم و

 ! هستم نایمن رام! سالم_

 ...الرمیمنم آ! سالم_

 ...خوشبختم_

 .نیهمچن_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ١٤ 

 :گفت يبعد با اشاره ا... شد دهیکش گهیکه نگاهش به سمت د میزدیحرف م گهیبا هم د میداشت

 ؟يبا داداشم آشنا شد یراست_

 !نه_

 !همون پسره... ممکن ریغ! ممکن بود ریغ نیا... برگشتم

 !نی، داداشم راست الریو آ الرهیدوستم آ نیداداش ، ا_

بار  هیحاال  نم؟یپسره رو بب نیا دیبا رمیخدا چرا من هر جا م يا! میکرد یرو نگاه م گهیبا تعجب هم د جفتمون

 :گفت نایرام نمش؟یبب دیجونم و نجات داده تا آخر عمر با

 افتاده؟ یاتفاق_

 :لبخند زد و گفت برادرش

 !میبود دهیرو د گهیما قبال همد! آره_

 اونوقت کجا؟_

 !تو محله_

 :و باال داد و گفت ابروهاش

 دم؟یو ند الریپس چرا من تا به حال آ! بیچه عج_

 !رونیب يایچون که تو اصال از خونه نم_

 !هیحرف نمیآره ا_

 !چه جالب! نه؟یمن راست یاسم ناج پس

. شده بود لیفارغ و التحص... دو سال از من بزرگ تر بود... شدم نایو ازش گرفتم و مشغول صحبت با رام نگاهم

 اریبا ال. نامزد بود نیآقا رام! ومدهیکه داره ن ییکه اون به خاطر کارا! داره نیبه نام رام گهیبرادر د هیکه  دمیفهم

 :که گذشت ، بابا گفت یبعد از کم...هم آشنا شد

 !گهید میوفتیخوب راه ب_

 ...خودش شد و راه افتاد نیهر کس سوار ماش و

 :گفت اریال. راه بود که خواب به چشمام اومد يها وسط

 ...ار رو پام بخوابسرت و بز_

 ...رون پاش گذاشتم و چشمام و بستم يسرم و رو. کار و انجام دادم نیتعارف هم یب
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ما سبد  نیکه داشت از ماش دمیو د نیچشمام و که چرخوندم ، راست. نبود نیتو ماش یشدم کس داریب یوقت

 ...من شد يدادم که متوجه  یبه بدنم کش و قوس. داشت یاستکان ها رو بر م

 !یوقت خواب خانوم_

 :زود گفتم! چرا ضربان قلبم شدت گرفت؟ دونمینم

 !جز خواب دمیند يحوصله چاره ا یهم خسته بودم ، هم ب_

 :و باز کرد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت نیماش یپشت در

دست تو بده به من ، . میوفتیو دوباره راه ب میبخور ییو چا میجا نگه داشت هیپاشو تنبل خانم ، واسه استراحت _

 ...نییپا ایبلند شو ب

اومد سمتم  دیتا من و د نایرام. و به سمت جمع رفتم نییاومدم پا نیاز ماش ییشو رد کردم و خودم به تنها دست

 :گفت

 ...نشونت بدم میبر ایب! کردم بهشته دایرو پ ییجا هی! الریآ يوا_

 :بهش گفتم یتعجب و مسخره گ با

 دروغ؟_

بودن و  ختهیزرد ر يبرگ ها... واقعا هم قشنگ بود. گفت یکه م ییبه جا میرفت گهیو با هم د دیو کش دستم

 ! درست شده بود ییایو رو يزییپا يمنظره  هی

 الر؟یآ_

 بله؟_

 !ازت دارم یدرخواست هی_

 :چشماش نگاه کردم و گفتم به

 خوب بگو؟_

 !زدیرو صدا م نایاومد که داشت رام نیراست يصدا

 ...اومدم داداش_

 !شدم الیخیهم ب نیواسه هم! بگه خواستیم یکنجکاو نبودم تا بدونم چ ادیز.. میبه سمت جمع برگشت و

 :گفت نایرو به رام يباقر يآقا... نشستم نایرام کنار

 !میوفتیتا راه ب نیتون رو بخور ییچا ن؟یپس شما کجا بود_
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که رو به روم نشسته بود ، نگاه  نیبه راست. بدنم انتقال بدم دستام گرفته بودم تا گرماش و به نیداغ و ب ییچا

رنگ  نیبود که راست نیتنها فرقش ا! هم بودن هیشب شتریو ب نایتفاوت داشت با رام یچهره اش کم. کردم

نگاهم  ینیانگار سنگ!! همه هیو شب هیکجفتشون مش يوگرنه رنگ چشم و موها. بود نایپوستش روشن تر از رام

االن ! خدا يا. انداختم نییو سرم و پا دمیخجالت کش... و حس کرد چون سرش و باال گرفت و به من نگاه کرد

که ! کنهیاونم داره من و نگاه م دمیلحظه نگاهش کردم که د هی،  خورمیم ییداشتم چا یوقت کنه؟یم يچه فکر

 نایکردم و رام یمن سرفه م یبدتر؟ از طرف نیاز اخدا وضع  يوا. به سرفه افتادم! بپره تو گلوم ییباعث شد چا

 !دنیخند یبه من م اریو ال نیراست گهی، و از طرف د رمیتا آروم بگ زدیبه کمرم م

 :جلوش گرفته بودم ، گفتم دیکه انگشت اشاره ام رو به صورت تهد یدر حال اریسرفه م قطع شد ، رو به ال یوقت

 ...بزار دستم بهت برسه! اریآقا ال رسمیبه حسابت م_

 :خنده گفت با

 !خاله سوسکه يایبه سمتم ب يجرعت ندار. رسهیاالنم دستت بهم م_

 یکفشم رفت قاط! داد یجا خال... برداشتم و به سمتش پرت کردم نیحرفش ، کفشم و از رو زم نیگفتن هم با

مامان چپ چپ نگاهم کرد که ... کردیتکرار م یخاله سوسکه حساسم و ه يبه کلمه  دونستیخودش م! ایباغال

باهاشون  یکه حت! هستم ییوچه دختر سرتق و پر ر کننیخودشون فکر م شیاالن پ... نمیباعث شد ساکت بش

 !مینیما ا گه؟ید میکار کن یچ! شدم یمیهمه زود صم نیندارم و ا يادیز ییآشنا

زود دستم و گذاشتم رو بازوش ... ردبابا پشت رول نشست و حرکت ک... میخودمون شد يها نیسوار ماش دوباره

 :کردم که گفت شتریفشار دستم و ب! انگار نه انگار یول... ازش گرفتم یشگونیو ن

 !اریبه خودت فشار ن ادیز_

 ...دستم محکم تر شد فشار

 !ول کن دستمو يآ...يآ_

 !خاله سوسکه یگیآخرت باشه که به من م يدفعه _

 :گفت یبا دهن کج... و با خشم بهش نگاه کردم دمیو کنار کش خودم

 !خاله سوسکه ، خاله سوسکه ، خاله سوسکه_

 ...بابا به خودم اومدم نیخشمگ يبارش کنم که با صدا زیچ هی خواستمیم

 ؟یبود که با برادرت داشت يو خانواده اش چه رفتار يباقر يآقا يجلو ؟يکه تو دار هیچه اخالق نیا_
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 !بود یبابا همش شوخ یول_

اونوقت دختر من سبک بار ! کنهیرو نگاه کن چه با متانت رفتار م يدختر باقر... ش هم جالب نبود یشوخ_

 !ارهیدر م يباز

،  ستیمن با خبر ن يکه از اخالق ها یکس يبا اون اخالقم جلو دیبا. نگفتم يزیچ گهید... گرفته بود بغضم

 !بودم ییحرف ها نیمنتظر چن

 ...دیدستش و انداخت دور گردنم و منو به سمت خودش کش هی... نگاه کردم اریبه ال يدلخور با

 ...ارینکن ال_

 :دم گوشم زمزمه کرد آروم

 !کم مراقب رفتارات باش خب هی زم؟یعز یشیچرا دلخور م! ــسیه_

 ...یکن حتیواسه من نص خوادینم گهیتو د_

 ...یفهمیشو م لیا خودت دلبعد! دوست هی يحرف ها يرو بزار به پا نایا... ستین حتینص_

 يروز هی! افتاده بودم يروز یشاد بود ، حاال به چ يمن که دختر... خودم يداشتم اون موقع برا ییایچه دن واقعا

 نیکاش ا! آه... آه روزگار... بود و باعث شد کال اخالقم عوض بشه رید یلیخ گهیکه د دمیو فهم اریحرف ال

 !شد ینم يجور

... داشت ییبایز یلیخ يچهره ... بود بهش زول زدم میشونیاخم که رو پ هیو با  رونیب دیآغوشش خودم و کش از

و  یهم به خاطر شکستگ!پارسال عمل کرد یرو به خاطر شکستگ شینیپوست برنزه ، ب... یچشم و ابرو مشک

اداش ما از کشته مردش بودن ، اما د يادیز يدخترا... لبش هم متناسب با صورتش بود! ییبایهم به خاطر ز

 !ومدیخوشش م نیسر سنگ يدختر ها

 ؟يدی؟ خوشگل ند هیچ_

 :لب گفتم ریز

 ...یاز خود راض_

و که باز کردم ،  امیپ! گذشته بود که واسم اس ام اس اومد يا قهیچند دق! دوختم رونیب ينگاهم و به منظره  و

 :فرستادم! ناشناس بود

 شما؟_

 :نوشت عیسر و
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 !آشنا هی_

 :که گذشت فرستاد يبعد از لحظه ا! رو نداشتم یمزاحم يحوصله . رو ندادم جوابش

 ...نیمنم راست! نترس خانوم کوچولو_

 :که گفت دمیو ازش پرس نیهم! منو از کجا آورده بود؟ يشماره  نیراست! کردم تعجب

 !برداشتم نایرام یاز گوش_

  آه... شماره مو گرفته بود نایاول رام يهمون لحظه ... آره

 :نوشتم یالیخیب با

 کار کنم؟ یخب ، چ_

 !میخواستم با هم آشنا بش_

 ...پست نجات داده بود ، اما يدرسته که جونم و از دست اون آدما... رفتیم شیداشت پ یلیخ گهید

 !میآشنا شد یکاف يفکر کنم به اندازه _

 ...ستیطور ن نیاز نظر من ا یول_

 !بابا خالشیب... بهش اس ندادم گهید

 !قبول نکردم... باشه يپسر نیهمچ هیکردم که  یباور نم اصال

 !کاش... شد یعوض نم ممیتصم نیکاش ا اما

 ياحساس من و نگاه ها و توجه ها یسرد و ب يروز با نگاه ها هی نیا... میشد که تو شمال بود یم يروز هی

 ...دوست نداشتم بهش رو بدم و اونم ازم سوء استفاده بکنه. گذشت نیراست

 :و گفت ستادیبه دست تو درگاه اتاق ا تاریگ اریال

 ...گهید ایب_

 ...کردم نهیبه آ یو رو سرم انداختم و نگاه شالم

 ...میبر_

که  ییچه خاطره ها... میرفت ایبه لب در... منتظرمون بودن اطیتو ح نیو راست نایرام. میخارج شد الیهم از و با

 ...عذاب آور... اون لحظات برام عذاب آوره يآور ادی! برام نشد

 :گفتم اریرو به ال..! من نشسته بود يرو به رو نیباز هم راست... میماسه ها نشسته بود رو

 ...گهیکم برامون بخون د هی یداداش_
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 !خونمیرو م یآهنگ هیاز  کهیت هیفقط ... باشه_

 ...به حرکت در آورد تاریگ ياش و رو دهیدراز و کش يها انگشت

 ازت بپرسم  دمیترس

 نه یوقت بگ هی ؟يدار دوستم

 و بازم  يبر دمیترس

 نمیرو به پات بش يعمر هی

 و من ینباش دمیترس

 رمیعکس تو آروم بگ با

 ییجا هیروز  هی دمیترس

 !نمیتو رو با اون بب بازم

 ! شاد جور بودم يمن با آهنگ ها یبود ول یآهنگ قشنگ... هم تکرار کرد يچند سر هی و

 :به من انداخت و بعد با خنده گفت ینگاه اریال

 ...آهنگ شاد هی! يخوایم یته دلت چ دونمیم_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !قایدق_

دست ... از دستم خارج شد و بلند شدم تا برقصم اریاخت! من يکرد به نواختن آهنگ شاد مورد عالقه  شروع

کس برام  چیکس ، فکر ه چی، نگاه ه زیچ چین لحظه هاو... و اونم وادار به رقص کردم دمیرو هم کش نایرام

 .گرفت یمکارام و  نیا يجلو یکیکاش ... خودم بود یکودک يایتو دن! نداشت تیاهم

قدم  ایکنار در!دمیدو ایبه سمت در يادیو با سرعت ز دمیبوس اریال يکه تموم شد با سرعت از رو گونه  آهنگ

آب . دادیرو بهم م یخنک بود و حس و حال خوب ایآب در! و شلوارم و تا زانو دادم باال ایدر کیرفتم نزد! زدمیم

و سرم و به سمت آسمون گرفته بودم و نفس  بودمچشمام و بسته ...معلوم نبود ادیتنم ز يدیتا زانوم بود و سف

 ... نفر و حس کردم کیحضور ... دمیکش یم قیعم

 ار؟یال_

 !نیخود راست... خودش بود! چشمام و باز کردم...دمینشن یجواب

 !برداشت بد بکنه یکس خوامینم! دیبر نجایاز ا نیآقا راست کنمیخواهش م_
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 ...رو نخور زایجور چ نیا يتو غصه _

زود دستم و از تو دستش ... حالم دگرگون شد... روشون کاشت يدستم و تو دستاش گرفت و بوسه ا عیسر و

 ...خارج کردم

 بود؟ يچه کار نیا_

 :با خشم گفتم... کرد یو رو م ریانداخت و با پاش ماسه ها رو ز ریو به ز سرش

  د؟یکن یکارا رو م نیچرا ا_

 :چشمام نگاه کرد و گفت به

 ...دیببخش_

 ! کرد که حالم و دگرگون کنه یکارا رو م نیداشت ا... قدرم پر رو بود چه

 د؟یببخش دیگیو آخرش م دیکن یم يهر کار_

 :گفت... ستادمیکم با فاصله ازش ا هی... پرت کرد ایپا برداشت و به سمت در ریاز ز ینگس

 ...که کارم تنها انتظاره شهیمثل هم! مونمیمنتظر م_

 ...داشتم یخشمم بود برم يمحکم که نشانه  يشلوارم و که تا زده بودم ، باز کردم و قدم ها تیعصبان با

و  نیمن ا... ازدواج کردم ، عاشق همسرم باشم یدوست دارم وقت. داشته باشم یاحساس یبه کس خوامینم من

 !خواستمیو نم خوامینم

 ...نیسمت راست رفتیکه داشت م دمیو د اریتو راه ال... دمیرو تو اطرافم ند نایو رام اریکردم که ال تعجب

 ؟يکجا بود یبگ شهیم_

 wcشده؟ رفته بودم  یحاال چ_

 ...ه چشماش دوختم و زود از کنارش رد شدمپر از خشمم رو ب نگاه

 

و من و  دنیکش یم ونی، قل نیو راست اریال... میپنج شنبه بود و قرار بود فردا به سمت تهران حرکت کن شب

 ونیدوست داشتم قل... خانواده هامون هم کنارمون بودن. میخوند یم گهیهم د يهم اس ام اس برا نایرام

شب بود ... کردم یساکت نشسته بودم و درخواست نم نیواسه هم! دمیکش یخجالت م يباقر يبکشم اما از آقا

 :مامان گفت... لحظه لرز گرفتم هی. خنک بود یلیهوا خ...و به قرص ماه زل زده بودم

 !بنداز رو دوشت اریپتو ب هیدخترم برو _
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 :گفت ییگشتم که صدا یم یپتو مسافرت هیدنبال . ، وارد خونه شدم اطیاز تو ح... کار و کردم نیهم

 ؟يگردیم یدنبال چ_

 !اومده بود تو؟ يچه جور نیا... بود نیراست خود

 :بهش کردم و گفتم یاخم

 !کنم یم دایخودم پ_

 !اونم پشت سرم اومد... به داخل اتاق رفتم و

 ...ریبگ_

ابرو مو دادم  يتا هی! که نداد رمیجلو رفتم تا ازش بگ... پتو دستش بود هی... سمتش و بهش نگاه کردم برگشتم

گرفت سمتم و ! آورد رونیب کیکاغذ کوچ کهیت هیو  بشیدستش و کرد تو ج. باال و با تعجب بهش نگاه کردم

 :گفت

 ...ریلطفا بگ_

با خشم برگشتم سمتش و به ... بازوم رو گرفت و مانع رفتنم شد...نگاهش کردم و از کنارش رد شدم شخندین با

 :زود بازوم رو ول کرد و گفت... بازوم نگاه کردم

 !خوامیمعذرت م_

 د؟یکار و تکرار کن نیو دوباره ا دیکن یمعذرت خواه دیخوایچه قدر م_

 ...و هم روشکاغذ ر کهیت هیرو گذاشت تو آغوشم و اون  پتو

 ...براتون دارم ییحرف ها! به هر حال منتظرتونم_

 ؟ییمثال چه حرف ها_

 :و گذاشت رو قلبش و گفت دستش

 !دلم يحرف ها_

 !دلش و بزنه؟ کنجکاو شده بودم يحرف ها خواستیپسر م نیا... هام از رو تعجب ، باال رفت ابرو

*** 

 يزیمنم چ... دنبالم ومدیم يادیز يونه ، با فاصله گشتم خ یکه از مدرسه بر م يهر سر... و گذشت گذشت

 ...گفتم اما یبهش نم
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خودم  يرو رو نشیسنگ ينگاه ها... بود ستادهیگشتم ، جلو فروشگاه برادرش ا یروز که از مدرسه بر م هی

از جلوش که رد شدم ، همون جور که به رو به رو زول . نگاه هم بهش ننداختم هیاصال  یکردم ول یاحساس م

 :گوشم گفت کینزد الین... المدنب وفتهیباعث شد ب نیو ا... زده بود ، به رسم ادب سالم کردم و رد شدم

 !پسره افتاد دنبالمون نیا_

 ...محلش نده بزار بره. الیخیب_

 ...نکهیاومد تا اجور پشت سر مون  نیچند تا کوچه هم تا

 ! جون الیخداحافظ ن_

 ... يبابا_

اومد جلو و قدم به  نیراست. نمونده بود تا برسم خونه مون شتریکوچه ب هی... خودشون رفت يبه سمت خونه  و

 .رفت تو هم شتریاخمام ب. قدم من راه رفت

 !که دلمون خوش باشه... تک هیحداقل _

 .دمیچیخل پکوچه رو به سمت دا... بهش ندادم یجواب

 بگم؟ خوامیم یچ ینیبب یستیکنجکاو ن_

 :نگاهش کنم ، گفتم نکهیو بدون ا ستادمیا

 !دارم ينه کنجکاوم بدونم و نه عالقه ا... دست از سرم بردار_

 :چرخوندم که گفت یو داشتم تو قفل م دیکل.. شدم کیرنگ خونه مون نزد يبه سمت در قهوه ا و

من تو رو برا ... خوامت ینم يباز يتا بهت ثابت بشه برا! خونه تون زنهیمادرم زنگ م يخاستگار يامشب برا_

 !خوامیم یعمر زندگ هی

 :سرش گذاشت ، گفت يرو یخداحافظ يکه دستش و به نشونه  یدر حال و

 ...تا بعد_

داشت؟ زود به خودم اومدم و رفتم  قتیواقعا حق یعنیکار کنم؟  یچ دیدونستم با یبودم و نم ستادهیو واج ا هاج

 کرد؟ یم يقرار یچرا ب. قلبم گذاشتم يدستم و رو...تو و در و بستم

زنگ ... ، تلفن زنگ خورد میدور هم جمع شده بود یهمه گ یخونه ، وقت يتو ییاز گذشت چند ساعت تنها بعد

 !رنگ از رخم همانا دنیخوردن تلفن همانا و پر

 دخترم جواب بده؟_
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 :بم و باز کردم و گفتمکتا يال

 ...لطفا خودت جواب بده... خونمیمامان من دارم درس م_

 ...!گهید یبلند ش ادیت م یاوف بگو تنبل_

بعد از . نقطه از خونه زل زده بودم هیکتاب جلوم باز بود و به ... دیطول نکش شتریب قهیمامان پنج دق ي مکالمه

لحظه  هی. کرد ینگاه که سهله داشت چپ چپ نگاهم م... به من انداخت یمکالمه شون تموم شد ، نگاه نکهیا

 :با اخم گفت.. دمیترس

 !اتاق کارت دارم ایلحظه ب هی الریآ_

پشت سر مامان وارد اتاق . هم تازه به اتاقش رفته بود اریرو شکر بابا سرش به خوندن روزنامه گرم بود و ال خدا

 .شدم

 جانم مامان؟_

 :کرد گفت یخم نگاه مجور که با ا همون

 ؟یخبر داشت يزیتو از چ_

 :تعجب گفتم با

 ؟یاز چ_

 :کم که نگاهم کرد گفت هی

 !زنگ زده بود يخانم باقر_

 :گفتم یالیخیب با

 !خوب_

 !کرد يخاستگار نیتو رو واسه راست_

... در کرده اما يقمپوز هیکردم  یفکر م. حرفا بود نیپسره کله خر تر از ا نیا. تعجب به مامان نگاه کردم با

 ...!حرفشو بهم ثابت کرد! واقعا جلو اومده بود

 !یگینم يزیبه پدرت هم چ! مونهیمن و تو م نیمسئله ب نیا... یتو زوده ازدواج کن يمنم گفتم که هنوز برا_

 ...چشم_

 !يبر یتون یحاال م_
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رو  يزود شماره ا... شلوارم بود بیتو ج! کردم داشیباالخره پ... گشتم یم لمیدنبال موبا... اتاق خودم رفتم به

 يدلشوره  هی،  رمیخواستم شماره شو بگ یآخر که م يلحظه . کردم يریکه ازش گرفته بودم و شماره گ

 .قرمز و از رو تاچ فشار دادم يافتاد به جونم و دکمه  بیعج

شد  ینم! شدم یه موابست شتری، بهش ب دمید یو م نیهر روز راست یوجود که وقت نیبا ا. گذشت يهفته ا هی

مثل قبال باهاش خشک  گهید.... ایبهش عادت کرده بودم  دونمینم... هر روز... هر روز! نمشینب يروز کیکه 

... یتا فکرات و بکن مونمیم تظرتگفت من یم. زدمیهم م ياوقات لبخند یاخمام بعض ونیم. کردم یرفتار نم

 ...نکهیتا ا! کنم رونشیاز تو ذهنم ب تونستمینم. کردم یاوقات بهش فکر م شتریب

 ...شماره ناشناس بود اما...خورد یداشت زنگ م لمیموبا

 بله؟_

 !یسالم خانوم_

 سالم شما؟_

 ؟ینشناخت_

 !بهش نگفتم يزیچ یول... نهیلحظه از ذهنم گذشت که راست هیباشه؟  تونستیم یک... فکر فرو رفتم به

 ...نه_

 !نمیراست_

 !که نشناختم دیببخش! اوه_

 زم؟یعز یخوب_

 ...دلم مالش رفت ریز

 د؟یداشت يکار! ممنون_

 صدات و بشنوم؟ نکهیمهم تر از ا يکار_

 :گفت گمینم يزیچ دید یوقت... لبم نشست يرو يلبخند

 ؟يدلم و بشنو يحرفا يخواینم_

 ...دیشا_

 !یستین لیم یپس ب_
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 ...نگفتم يزیچ بازم

 !حرفام و رو در رو بهت بگم خوامیم_

 ...یول_

 ! اریبهونه ن کنمیخواهش م_

 ...ییجا امیب تونمیآخه من نم_

 !ییتو که از صبح تا شب خونه تنها! یتونیچرا م_

 ...خونه ادیزود م ارینه فردا ال_

 باشه خانومم؟! حرفام و رو در رو بهت بگم خوامیمن فقط م... حاال هر موقع که شد_

 ...باشه_

 شد؟ يجور نیچرا سرنوشت ا یول. قابل باور و اعتماد بود. من زود باورش کرد يدل ساده  چه و

 ...در آوردم و به مامان زنگ زدم بمیو از تو ج می، زود گوش رونیاز مدرسه که اومدم ب. گذشت يسه روز دو

 !سالم مامان_

 از مدرسه؟ يشد لیتعط... سالم دخترم_

 !جون زیعز شیپ رمیدارم م! آره مامان_

 !مواظب خودت باش... باشه برو_

 خداحافظ! نگرانم نباش. چشم_

 ...خداحافظ_

سوار شدم و ... زود جلو پام نگه داشت... دستم و دراز کردم یتاکس هی يکردم و جلو یخداحافظ الیبا ن زود

 :اس دادم که نیبه راست. آدرس و دادم

 !، امروز وقت دارم که بهشون گوش بدم یدلت و بزن يحرفا يخوایم اگه

 .بهم زنگ زد قهیاز دو دق بعد

 .یسالم خانوم_

 !سالم_

 ؟یخوب_
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 !ممنون_

 نمت؟یبب امیکجا ب_

 .يایب يبرسم اونجا ، وقت دار نکهیقبل از ا! مادر بزرگم يخونه  رمیدارم م_

 ...آدرس و بگو_

 ...آدرس و بهش گفتم و

 ...شاپ محله یتو کاف_

 خداحافظ... اونجام گهیساعت د میباشه تا ن_

 .خداحافظ_

 !دمیترسیحسم م نیشدم و از ا یکم داشتم وابسته ش م کم

 .میهم نشسته بود يبه رو رو

 واست سفارش بدم؟ یچ_

 :کاپشنم و گفتم بیو کردم تو ج دستم

 ...قهوه_

 نیکه ا دونستمیاما نم! تر حرفاشو بشنوم عیدوست داشتم هر چه سر... داشتم جانیه... رفت تا سفارش و بده و

 ...کنهیحرف ها سرنوشت منو به کل عوض م

 ره؟یم شیدرس و مدرسه چه طور پ... خوب_

 ...از هر گونه محبت تو چشمام بود ينگاه عار شهیهم مثل

 ...شهیمثل هم_

 :فتم و گفتمدستم و دور فنجان قهوه قاب گر. قهوه مون رو آوردن... کردینگاهم م رهیخ رهیخ داشت

 د؟یباهام حرف داشت نکهیمثل ا_

 :رفت تو هم و گفت اخماش

 ...باهام راحت باش ؟یزنیچرا لفظ قلم حرف م_

 !راحت ترم يطور نیا_

 :و گفت دیکش یقیعم نفس
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 از کجا شروع کنم؟_

 ...باال انداختم و قوه مو مزه مزه کردم يا شونه

 ... خوب راستش_

 :، دوباره تو چشمام زل زد و گفت یدوخت و بعد از کم زیو به م نگاهش

 !کردم دایکه بهت عالقه پ هیمدت هیراستش _

 ...يبعد يمسئله  دونستمیو که م نیا خوب

 ...!یرو داشته باش یحس نیدوست دارم تو هم نسبت به من همچ_

 !...نیپررو بود ا یلیخ گهید

مدت با  هی نیتو ا یاگه موافق باش. ازدواج انتخاب کردمهمون طور که قبال هم بهت گفتم، من تو رو واسه _

 ...میهم باش

 :رفت باال گفتم ابروهام

 ؟یچ_

من االن دارم واسه وکالت ! تا هم درس من تموم بشه و هم درس تو. میکه با هم در ارتباط باش نهیمنظورم ا_

 ...بشه سیام راست و رو کار وفتمیتا رو قلتک ب کشهیطول م یمدت هیکه  یدونیو خودتم م خونمیم

 ...ایقبول کنم  یعنی... به فنجان انداختم ینگاه

 ؟یعاشقم بش یتونیم_

 ؟يدفعه ا هیحرف اونم  نیگفتن ا! رو سرم ختنیر خیپارچ آب  هی انگار

 !ببرم نیاعتماد خانواده مو نسبت به خودم از ب تونمیمن نم_

 بره؟ یم نیرو از ب ی، اعتماد کس یمگه عاشق_

 ...دیشا_

 ...یعشقم بمون يپا خوامیازت م_

 ...تکون دادم یو به آروم سرم
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اگه  یول. بدم لیبمونم و ادامه تحص رانیا نیهم نرم و تو هم دیشا... برم فرانسه لیمن واسه ادامه تحص دیشا_

 يخاستگار امیو بعدش ب رمیو بگ سانسمیتا حداقل ل یصبر کن دیبا یبهم اعتماد کن یتونیو م يخوایواقعا منو م

 ...و بعدشم که

 :زد و با خنده گفت بشگن

 !ان شااهللا مبارك بادا... بادا بادا مبارك بادا_

 :به خنده ام اشاره کرد و گفت... حرکت هاش و طرز رك و راست حرف زدنش ، خنده م گرفت از

 باز کردم؟ تیشونیباالخره من اون اخم ها رو از رو پ يدید_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ... ترآروم _

 ...به اطراف اشاره کردم و

 !به چشمام رهیدفعه آروم شد و نگاهش خ هی

 ...فیح... فیح یول! بزار همه بدونن... نداره یبیع_

 ؟یواسه چ_

 !کردمیم يو ازت خاستگار زدمیجا جلو پات زانو م نیاگه امکانش بود ، هم_

 :و گفتم دمیخند

 ...وونهید_

 .شروع شد نیمن و راست نیب يشد که رابطه  نجایاز ا و

و برام باز کرد و  نیدر ماش... منم قبول کردم! ، اسرار کرد که من و برسونه میقهوه هامون و خورد نکهیاز ا بعد

 يبو. استارت زد و حرکت کرد... خودشم زود اومد و پشت رول نشست. منم تشکر کردم و نشستم داخل

چند بار ! دوست داشتم! داشت ینیریش يبو. دمیکش قینفس عم هی! بود دهیچیپ نیماش يادکلنش تو تمام فضا

 !هام کنم هیخوبه شو وارد ر يتا بو دمیکش قیپشت سر هم نفس عم

 ست؟یکاینزد نیخب هم_

 !گمیتو برو من بهت م... آره_

... کردمیو نگاه م رونیاز پنجره داشتم ب... نیماش يتو فضا دیچیپ يو روشن کرد و آهنگ شاد نیماش ضبط

 :تگف
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 !جونت ، به خودم بگو زیعز يخونه  يایب یهر موقع خواست_

 ...زد و بهش نگاه کردم يلبخند

 !امیخودم م! نه ممنون_

 :نگاهم کرد و گفت دلخور

 ؟...یکنیچرا تعارف م گهید! من خودم دوست دارم که کنارت باشم_

 :و با اخم بهش گفتم دمیو زود دستم و کش رهیدستم و بگ خواست

نوك انگشتت  ی، حت میکه به هم نا محرم یدوست ندارم تا وقت... و بهت بگم نیاالن ا نیاز هم دیمن با_

 !بخوره بهم

 :هاش رفت باال و گفت ابرو

 !دونستمینم! دیببخش... اوه اوه_

 !رد و بدل نشد به جز دادن آدرس نمونیب يزیچ گهید... دوختم ابوناینثارش کردم و نگاهم و خ يغره ا چشم

قبل منتظر شد تا برم داخل  يمثل سر... کردم یتشکر و بعد خداحافظ... نگه داشت نایجون ا زیعز ي کوچه سر

 !خونه و بعد گازشو گرفت و رفت

 !جون زیسالم عز_

 !يخوش اومد... سالم دخترم_

 ...ممنون_

 ...دادم هیتک یو بعد به پشت نیو انداختم زم میپشت کوله

 !يزیخسته شدم عز يوا_

 :و قند و کاکائو بود ، اومد کنارم نشست و گفت ییکه توش استکان چا ینیس هی با

 !گلم یخسته باش_

 ...دیبوس میشونیاز رو پ و

 آقا جون کجاست؟_

 ...تو هم پاشو لباسات و عوض کن! کم قدم بزنه هی... رفته پارك_

 ...چشم_
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مو که تو  یشلوار راحت... کردم زونیآو یمدرسه مو از تنم خارج کردم و تو جا لباس فرمیونی... سمت اتاق رفتم به

 .زمیعز شیجون بود تنم کردم و برگشتم پ زیعز يخونه 

 !خودمه ياوووم همون کاکائو مورد عالقه ! دونه کاکائو گذاشتم دهنم هی

 کاکائو دوست دارم؟ نیمن از ا یدونستیم! دستت درد نکنه زیعز_

مو خوردم ، سرم  ییچا نکهیبعد از ا! فرستاد یصلوات م بود و حیدستش تسب... نگفت يزیچ گهیزد و د يلبخند

 ...موهام و نوازش کرد... دمیپاش گذاشتم و از رو دستش بوس يو رو

مونن  یآوار م ری، همشون ز ادیکه زلزله م یپدر و مادر ، مادرم وقت! مادر پدرمه... و دوست دارم زمیعز یلیخ من

 یشو بر عهده م ی، سرپرست شهیمامان هم م يآقا جون که عمو... دونه فرزند بوده هیمادرم هم فقط ! رنیمیو م

پدر  شهیآقا جون هم م! کننیهم ازدواج م باپدر و مادرم هم با هم دختر عمو و پسر عمو هستن ، ! رهیگ

 !عموش شهیشوهرش و هم م

 مادر جون؟_

 جانم؟_

 ند سالش بود؟آوار موندن ، مامانم چ ریپدر و مادر مامانم ز یوقت_

 :و گفت دیکش یآه

 ...!آه... گرفت یهر شب بهونه پدر و مادرش رو م... ینبود طفل شتریشش سالش ب_

 !مادر من دهیکش یقدر سخت چه

. پتو رو کنار زدم و سر جام نشستم. شب شده بود و من خواب بودم. بود کیچشم باز کردم همه جا تار یوقت

 ...ومدیم اریال يصدا

 يزاریو نم نجایدو ساعته اومدم ا. ستمین نیمن که عالف ا! خوابه؟؟؟یدخرت آخه چه قدر م نیجون ا زیعز_

 !کنم دارشیب

 ...دیبه اتاق تاب ییدر اتاق و باز کرد و روشنا. میشندیشدنش به اتاق و م کینزد يصدا

 !!!!يداریعه تو که ب_

 ...نور چشمم رو زد. چشمم رو گرفتم يپشت دستم ، جلو با

 ...خانم الریوقت خواب آ_

 :از جام بلند شدم و گفتم کالفه
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 .خسته بودم یلیخ_

 .دارم یهزار تا کار و بدبخت. میزود آماده شو که بر... یخسته نباش_

 . روزنامه دستش گرفته بود هیرو مبل نشسته بود و  شهیکه مثل هم دمیآقا جون و د. اتاق خارج شدم از

 ...سالم_

 :انداخت و گفتبهم  ینگاه یچشم ریز

 ...سالم دخترم_

 .ظرف گرفت به طرفم هیجون از آشپزخونه اومد سمتم و  زیعز

 جون؟ زیعز هیچ نیا_

 !سهم شماست نمیا... داده بود یعیآقا جونت سفارش عسل طب_

 ...یمرس_

 :و برداشت و گفت نیماش چیسو اریال

 ...ممنون آقا جون! زیدستت درد نکنه عز_

 .مانتو مو تنم کردم زود

 :گفت يبا دلخور زیعز

 ...گهید دیموندیم گهیکم د هیحاال _

 :گفت اریال

 ...کار دارم یلیگفتم که خ. نه فدات بشم_

. اونم ببوسم که ممانعت کرد ياز رو گونه  خواستمیم. و به سمت آقا جون رفتم دمیبوس زیعز يرو گونه  از

امکان نداشت ... رفتیم شیپ خواستیهمون طور که م زیهمه چ شهیهم. بود يریمرد مستبد و سخت گ یلیخ

 استیس یلیخ. دمیرو ند خوردنشتا به حال شکست . مغرور بود يمرد...! انجام بده که نشه يکار ایبزنه  یحرف

 .مدار بود

 :گفتم یعقب رفتم و با خشک یکم

 ...خداحافظ آقا جون_

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 !خدا به همراهت_
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از  زیعز چارهیقدر سنگ دل باشه؟ ب نیا تونستیچه طور م. رونیو از خونه زدم ب دمیکفش هام و پوش زود

 ! دهیکش یدستش چ

بوق  هیقرار داشت ، چرخ زد و  اطیکه وسط ح یدور حوض بزرگ نیبا ماش اریال. بودم ستادهیعمارت ا يپله ها رو

 :کالفه گفتم. شدم نیکردم و سوار ماش یجون خداحافظ زیدوباره از عز. برام زد که برم سوار شم

 با خودش به گور ببره؟ خوادیکار کنه؟ م یچ خوادیهمه اموال و م نیآقا جون ا_

 ...دیاخماش رفت تو هم و لبش و گز اریال

 ه؟یچه حرف نیا_

ندونه فکر  یهر ک! مونه یجور نم نیا شهیکه هم ایغرور و از کجا آورده؟ دن نیکه قدر مغروره؟ ا ینیبیم_

 ...کنهیم

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...استغفراهللا_

 گهیتو د گم؟یم یچ یفهمیم! ارهیدر ب يکه دختر سبک بار باز ادیمن که صد دفعه بهت گفتم آقا جون بدش م_

 ...ارنیفردا پس فردا خواستگارا پاشنه در و از جا در م! یستیبچه که ن.. يبزرگ شد

 :بعد آروم تر گفت و

 ! رو به خرج انداختن چارهیاز االنم پاشنه رو از جا در آوردن و بابا ب گرچه_

 .به بحث ادامه ندادم گهیکردم و د يزیر ي خنده

 :مامان گفت... کم با بابا در مورد درسام حرف زدم هی، بعد از خوردن شام ،  میدیخونه که رس به

 الر؟یآ شهیشروع م یترم از ک انیامتحانات م_

جا نشتسه  نیآسوده ا الیداشتم و اونوقت با خ یشناس ستیفردا امتحان ز... متوقف شد ایدفعه انگار دن کی

 :زود از رو مبل بلند شدم و گفتم! بودم

 !فردا نیهم_

 ؟يخوند يزیچ_

 :دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 !نـــــه_

 :گرد شده نگاهم کرد و گفت يبا چشم ها مامان
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 ؟يکردیکار م یچ نایآقا جون ا يپس خونه _

 !ندازمیبهش م یدور نگاه هی رمیاالن م... آسونه... نشده يزیحاال که چ_

 نینکه خودش معلم بود ، به خاطر هم. من ، دست مامانم بود يآمار هر لحظه درس ها... زود به اتاقم رفتم و

 !خدا يوا... داشت یخوب يرابطه  یلیمدرسه هم خ ریچند تا دوست و آشنا هم تو مدرسه داشت و با مد

 .برام آسون بود یمطالعه داشتم ، کم شیچون قبال پ... کتاب و باز کردم يال

 .بلند شد میاس ام اس گوش يجور مشغول درس خوندن بودم که صدا نیهم

 زم؟یعز يداریب _

 واسش فرستادم...بود نیراست

 .اس بدم تونمینم... درس دارم یول... آره_

 ...و خاموش کردم میبعد گوش و

 !هــــه...چه قدر بچه خر خون بودم نمیبی، م کنمیخودم فکر م شیکه پ االن

 سرم اومد؟ آخه چرا؟ ییشد؟ چه بال یام چ ندهیشد؟من که عاشق درس خوندن بودم ، االن ، آ یبعدش چ اما

*** 

 شه؟یم یسوال چهار چ... گهیبگو د الریآ_

 :لب گفتم ریز آهسته

 ؟یفهمیم. خودمم ننوشتم گمیم! يریظهرمار بگ ياَ_

 :تذکر معلم به خودم اومدم با

 !خانومم صحبت نکن_

 مکتین يرو... مدرسه رفتم اطینوشتن نداشتم ، ورقه رو دادم و بعد به ح يبرا يزیچ گهیو چون د دمیو گز لبم

نتونستم  یبهم اس داده بود ول نیامتحان راست يسر جلسه . در آوردم بمیمو از ج یدرخت نشستم و گوش ریز

 :براش نوشتم... جوابشو بدم

 ! ریصبح به خ... سالم _

 .جواب دادم. که بهش دادم ، بهم زنگ زد یپشت سر اس ام اس زود

 الو؟_

 ؟یخوب ــزمیسالم عز_
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 !و کش دار گفت که دلم ضعف رفت زمیعز نیهمچ

 ؟؟يشما بهتر... سالم_

 ؟یزنیحرف م يکجا دار! قربانت_

 !مدرسه اطیتو ح_

 ؟يببر لیموبا زارنیمگه م_

 !یدولت ریغ رمیکه م يآخه مدرسه ا_

 ؟یشیم لیساعت چند تعط! دنبالت امیامروز قراره ب! الیخیرو ب نایحاال ا_

 !میساعت دوازده و ن... اوم_

 !نمتیب یپس م_

 :و گفتم دیلحظه از دهم پر هی

 ن؟یراست_

 :چون گفت! شکه شد انگار

 بگو؟ گهیبار د هیجون من  ؟یگفت یچ ؟؟؟؟یچ_

 :از ته وجود زدم و آروم تر از قبل گفتم يلبخند

 ن؟؟؟یراست_

 ...کردم یخوب یلیکه تو صداش بود ، احساس خ ییگرما با

 ن؟یجـــون راست_

 ...لبم و به دندون گرفتم ،يشاد از

 ؟یبگ یخواستیم یبگو عشقم؟ چ_

 :گفتمزود ... انیاز دور چند تا از دوستام م دمید

 !یممنون که هست_

 !يدیبه من بخش يتازه ا یکه زندگ! از تو ممنون باشم دیمن با_

 ...شدیقلبم داشت از جاش کنده م گهید

 :داد زد الیدور ن از
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 ؟يچرا بهم نرسوند!  يشعوریب یلیخ_

 :بلند شدم و گفتم مکتیبا خنده از رو ن. به سمتم هجوم اورد و

 !حقـــته_

 ؟یزنیحرف م يدار یبا ک_

 !به تو چه؟ فضول_

 ...رو از دستم گرفت یهوا گوش یو ب زود

 !مو بده یگوش... عه_

 :از پشت بلند گو اعالم کرد ناظم

 ...دنیبچه ها دارن امتحان م... چه خبرتونه؟ آروم تر! خانم منش_

 :گفتم الیخشم رو به ن با

 !که به خاطر تو گرفتم هیاخطار نیدوم نیراحت شد؟ ا التیخ_

 :مو از دستش گرفتم و گفتم یگوش

 ؟یهنوز پشت خط نیالو؟ راست_

 ... آره_

 شده؟ یچ_

 !هنوز تو تعجبم یچیه_

 چرا؟_

 !باشه ينجوریدخترا هم ا يمدرسه  کردمیفکر نم_

 ه؟یمگه چه جور_

 !خوننیدرس م یچ نیهمشون منگل و ع کردمیفکر م! طنتیشلوغ و پر ش_

 :گفت الین. دمیآروم خند... دیحرف بلند خند نیا دنیبا شن الین

 ؟يدیحاال کجاشو د_

 :گفتم نیکردم و بعد به راست دیرو تهد الیانگشت اشاره ن با

 !دهیم ریو دوباره گ ادیاالن ناظم مون م! من برم يندار ياگه کار_
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 !جلو در مدرسه تونم میساعت دوازده و ن. نره فقط ادتی! مواظب خودت باش... برو_

 يبا... باشه_

 !!که داشت ، فضول بودنش بود يبد یلیفقط اخالق خ... با خبر شد انیهم که از جر الین

 چرا؟ دونمینم! بود شتریشوقش از من ب الیمدرسه که خورد، ن زنگ

 چرا هول برت داشته؟ ال؟یچته ن_

 ...یچیها؟ ه_

 نیاز ماش... کردیم ییخود نما نیرنگ راست دیسف يای، پرش میدیدر که رس يبه جلو. میرفت نییهم از پله ها پا با

 :داده بود گفت هیتک نیرو به سقف ماش يگریدر گذاشته بود و د ياز دستاش و رو یکیکه  یشد و در حال ادهیپ

 !خانم الریسالم آ_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !نیسالم آقا راست_

 .میسوار شو بر_

 :رو به من گفت نیراست... اون شد يکردم که متوجه  یخداحافظ الین از

 خانومو؟ یکنینم یمعرف _

 .انداختم نیبه راست یو نگاه الیبه ن ینگاه

 !الستیمن ن یمیدوست صم نمیا نیراست... نهیآقا راست شونی، ا الین_

 !میدیگرچه ما شما رو هم قبال د! نیخوشبختم آقا راست_

 :زد و گفت يلبخند نیراست

 !با شما رو نداشتم ییکه شانس آشنا دیببخش! منم خوشبختم_

 :گفتم! طرز حرف زدنشون نیشدم از ا کالفه

 !نهیبیم یکیاالن ... میزود بر ایب_

 :گفت الیرو به ن نیراست. شدم نیو باز کردم و سوار ماش در

 !رسونمتونیسر راه م! دیشما هم سوار بش_

 وقت؟ هیمزاحم نباشم _
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 ...یشما مراحم! نه_

با  ایبهش بگم ب هیفقط کاف... خورد کرده بود یلیاعصابم و خ...شد نیسوار ماش هر چه تمام تر ییاونم با پر رو و

برخورد  يجور نیا الیبا ن یبه چه حق! ناراحتم نمیاز دست راست...! شو ، و اونم با کله قبول کنه قیرف نیراست

 اوف خدا جون اوفــــ! شناسنیرو م گهیچند ساله هم د کنهیندونه فکر م یداشت؟ هر ک یمیصم

 ...نیماش يتو فضا دیچیآهنگ پ يصدا

 )حلقه _یسچیطل رضایعل(

 داریب ایخواب بودم  دونمینم

 انگشت چپ تو  يتو

 انگار دمید حلقه

 يبر دیکه با یگفت

 دلت ریاون گ شیپ

 دونمیمن خوب م اما

 ....دلت ریزد ز یخوش

من و بزار و بره سراغ  نینکنه راست. شدمیوابسته م یزود به کس یلیبودم که خ يمن دختر. فکر فرو رفتم تو

 بکنه؟ يکار نیهمچ هیهمه بهش وابسته شدم ، نکنه  نیحاال که ا گه؟ید یکی

 :صورتم بشگن زد و گفت جلو

 تو فکر؟  یشده؟ چرا رفت یچ_

 :و تکون دادم و گفتم سرم

 ؟یچیه_

 !نبود الین. عقب نگاه کردم به

 کو؟ الیپس ن_

 میتاب اهم بر! زتیعز يخونه  يبر يخوایزنگ بزن به مادرت بگو که م هی! شد ادهیسر کوچه شون پ _

 !میبگرد

 ...حوصله ندارم. کن ادهیمنم سر کوچه مون پ... نه_

 .و به من نگاه کرد ابونیخ يو پارك کرد گوشه  نیماش
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 الر؟یشده آ یچ_

 .کردمیو نگاه م رونیپنجره ب از

 ...رمیخودم م يبریاگه تو نم! برم خونه خوامیفقط م. یچیه_

 :بشم که دستم و گرفت ادهیپ نیخواستم از ماش و

 از من سر زده؟ یاشتباه ؟یکنیم ينجوریچرا ا الر؟یچت شده آ_

 :، گفتم رونیداشتم دستم و از دستش بکشم ب یکه سع یبهش نگاه کردم و در حال تیعصبان با

 !گهیخوش باش د الیبا نبرو  ؟يدار یاجیبه من چه احت گهیتو د_

 .دمیجور نگاهم کرد که واقعا از طرز نگاهش ترس نیلحظه هم هی

 ؟یگیم يدار یکه چ یفهمیتو م چیه_

 ...و محکم نگه داشته بود دستم

 !اه ول کن دستمو_

بود ، من  تیمیچون دوست صم! یرو بزن یحرف نیهمچ هیدوست ندارم  گهید! الریآ اریدر ن يباز وونهید_

 ...نیهم. بهش احترام گذاشتم

احترام  ينجوریبهش ا خوامینگاه کنم؟ دوست منه ، من نم ویک دیبا يبزار یاحترام نیمن اگه نخوام به همچ_

 !يبزار

 شیخونه رو در پ ریطرفم انداختم و مس هیمو به  یکوله پشت. شدم ادهیپ نیو رها کرد و منم زود از ماش دستم

 .گرفتم

پاش و گذاشت رو گاز و ...یول کنهیم یغلط کردم ، عذر خواه گهی، م کنهیم یدنبالم منت کش ادیم االن گفتم

 !گرفت شیو در پ ریمس

 ! به احساساتم یتوجه چیبدون ه! به من یتوجه چیه بدون

! زهیتا اشکم نر زدمیتند تند پلک م... و بسته بود دنمیبغض راه نفس کش... رهیباعث شد که بغضم بگ نیهم

از هر غم و  يصدام عار کردمیم یکه سع یدر حال! حتما نگرانم شده تا حاال... مامان بود... زنگ خورد لمیموبا

 :باشه گفتم يغصه ا

 جانم مامان؟_

 دخترم؟ ییکجا_
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 ...تو راه خونه_

 !نگرانت شدم يبهم زنگ نزد_

 !برسم خونه گهیاالناست که د... نه فدات بشم_

 !باشه مواظب خودت باش_

 ...خداحافظ. چشم_

پسر  هی يپا ریغرورم ز يطور نیتا به حال ا. دمیقرص سردرد خوردم و رو تخت دراز کش هی دمیخونه که رس به

 !رو دوست داشتم يپسر نیخودم متاسف بودم که همچ يواقعا برا! له نشده بود

 ...خوابم برد ختمیریطور که اشک م نیهم

 يکه داشتم لباس ها دمیچشم که باز کردم ، مامان و د. لباسام به خودم اومدم يتق و توق کشو يصدا با

 :زد و گفت يلبخند! تو کشوم زاشتیشسته شده و تا شده رو م

 ؟يشد داریب_

 :تخت نشستم و گفتم رو

 ساهت چنده؟! اوهوم_

 !هفت_

 هفت؟؟_

 !نایمهمون ها م گهیساعت د هیپاشو برو دست و روت و بشور که تا ... آره_

 ؟یمهمون؟ ک_

 !با خانواده ش يباقر يآقا_

رابطه رو باهاش  يا خواستمیم گهیاگه شده د یحت! رو در رو بشم نیدوست نداشتم با راست... دیاز روم پر رنگ

گازش و گرفت و رفت  یامروز صبح وقت! کنهیاون منو درك نم...ستیبرام ارزش قائل ن يزیاون پش! تموم کنم

 !! سوختم یدر حد چـــ

به خودم نگاه  نهیصورتم و که با حوله خشک کردم ، تو آ! رفتم و دست و روم و شستم ییبه سمت دستشو زود

 !چه قدر چشمام پف کرده بود... کردم

 ایآ یول! فکر نکنه که برام مهمه! نبره یبه حالم پ نیچشم هام راست دنیکردن تا با د شیکردم به آرا شروع

 واقعا برام مهمه؟
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 ...هم انداختم سرم يشال قهوه ا هی. زانوم بود تنم کردم يرا باال شیکه بلند يقهوه ا کیتون هیو  یل شلوار

 !باالخره اومدن... زنگ در به صدا در اومد يصدا نمیکه خواستم بش نیهم... ییرایبه سمت سالن پذ رفتم

 ...ارمیب ییبه سمت آشپزخونه رفتم تا چا کیاز سالم و عل بعد

 هی! دمیرس نیرفتم تا به راست شیپ بیطور به ترت نیهم... تشکر کرد... کردم ییرایپذ يباقر ياز همه از آقا اول

 ا؟یتو اون چشماش بود خدا يچه سر! کنم یرو روش خال ییچا ینیبود س کینگاه بهم کرد که هول شدم و نزد

شو برداشت و منم زود به سمت  ییاستکان چا... و کمکم کرد تا محکم نگه ش دارم دیچسب ینیس ریز از

 ...آشپزخونه رفتم

دوست ! کم استراحت کنم هیمشغول صحبت کردن شدم و بعدش هم به سمت اتاقم رفتم تا  نایکم با رام هی

من  دیشا ای! خبر دارن زیانگار از همه چ... کردنینگاهم م يجور هیهمه شون ! باشم نینداشتم جلو چشم راست

 .! ..کنمیاحساس م يجور نیا

 ...شده بودم رهیبودم و به سقف خ دهیتخت دراز کش رو

من ... نشم که همش به ضرر خودم تموم بشه نیراست يوابسته  نیاز ا شتریکن ب يکار هی...کمکم کن ایخدا

 دیبا! دارمیارتباط دوباره مون قدم بر نم يوجب برا هی یقدم ، حت هیهم  رمیاگه بم یکار کنم؟ حت یچ دیبا

 !برده یکه به اشتباهش پ یو بگ یمنت کش ادیخودش ب

 !به اون جور مسائل فکر کردم که از زمان قافل شدم اونقدر

 مین... به ساعت نگاه کردم... حتما مامانه که اومده! وقته که تو اتاقم یلیخدا حتما خ يوا... به در خورد يا تقه

 !نبود که تو اتاق بودم شتریساعت ب

 ...چشم هام چهار تا شد... باز کردم و انداختم سرم و در و شالم

 !ادیچشم هات و گشاد نکن بهت نم_

 نجا؟یا ياومد یواسه چ_

 :داد و گفت هیچهار چوب در تک به

 !هات و ندارم یمحل یتحمل ب_

 :زدم و گفتم يخند زهر

 زنه؟یحرف ها رو م نیداره ا یک نیبب! هــه_

 ؟ياز گناهم بگذر يخواینم_
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 :کردم و بهش گفتم زیو ر چشمام

 ؟یباهام کن يکار نیبازم همچ ؟یکه چ_

 !...يزدیم دیکه نبا يرو زد ییحرف ها! يخوب تو هم اعصابم و خورد کرد_

 !بروبابا_

 .که مانع شد ندمیخواستم در اتاق و بب و

 :در گفتم يال از

 !نهیما رو بب یکس خوامینم... برو_

 !سایوا_

 ...جعبه خارج کرد هی بشیاز تو ج... کم باز تر گذاشتم هیو  در

 ه؟یرفته امروز چه روز ادتی نکهیمثل ا_

 مثال؟ هیچه روز_

 !نیولنتا_

از تو جعبه خارج کرد و دور موچ دستم ...! زدیدست بند توش برق م هی... بازش کرد! جعبه رو گرفت جلوم و

 ...بود بایچه ز! بست

 ...نگاه کردم بهش

 !ابت دستبندممنون ب_

 !زمیقابل شما رو نداره عز_

 :گفت...زدم يلبخند

 گه؟ید یآشت یعنی_

 :مامان اومد يبهش جواب بدم که صدا خواستمیکنم باهاش؟ م یآشت یعنی

 الر؟یآ_

 ... کردم هول

 برو؟ نجایزود از ا نیراست_

 کجا برم؟_
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 ...باال ومدیمامان داشت م... بدو بدو به سمت پله ها رفتم... فرستادمش تو اتاقم و خودم از اتاق خارج شدم زود

 بله مامان؟_

 کجاست؟ نیراست_

 ست؟ین نییمگه پا! دونمیمن نم_

 :و گفت دیکش ینفس کالفه

 ...یباال باش ستیخوب ن! نییپا میبر ایب_

 ..!میباشه بر_

به خاطر  یحت. گفتمیوقت به خانواده ام دروغ نم چیوقت ه چیکاش ه... کردمیم ياحمقانه ا يچه کار ها واقعا

 !نیراست

 نیراست نیسنگ ينگاه ها يهمش متوجه . میشام جمع شد زیسر م یهمه گ! میدیشام و چ زیم نایکمک رام با

نه تونستم غذام و درست ... حساس بود یلیخ ایجور قضا نیآخه سر ا... بهش بگه يزیچ هی اریال دمیترسیم. بودم

 !امیب رونیفکر ب نیبخورم و نه تونستم از ا یحساب

 :که کنارش نشسته بودم گفت مامان

 زم؟یعز يخوریچرا نم_

 :کردم و گفتم يغذام باز با

 ...ندارم لیم_

 یوقت... کرد بهم کمک نایرام. هم صبر کردم تا همه غذاشون رو بخورن تا پاشم ظرف ها رو جمع کنم یکم هی

بهم داده بود اشاره کرد و  نیکه راست يبه دستبند نای، رام دمیچیم ییظرف شو نیکه ظرف ها رو داخل ماش

 :گفت

 ؟یکادو گرفت!!! چه قشنگه_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...آره_

 نیکه خانواده ش از ا دونستمیم! دونستمیتا م دمیپرسیم نیاز راست دیحتما با. نگفت يزیچ گهیزد و د لبخند

 نه؟ ایخبر دارن  انیجر

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٤٣ 

 الر؟یآ_

 هوم؟_

 دنبالت؟ ادیامروزم م نیراست_

 !بهش انداختم ینگاه

 چه طور؟_

 !يجور نیهم_

 :گفتم یکالفگ با

 ...آره_

 !خونه رمیپس من زود تر م_

 چرا؟_

 ...یتا مثل اون روز ناراحت نش_

 !الیخیاون روز و ب_

 :با گفتن معلم

 ...دیاشخسته نب _

 .شدم الیزود کتابام و جمع کردم تو کوله م و منتظر ن. کرد لیرو تعط کالس

 ! تو برو_

 ؟یمطمئن_

 .آره_

 ...يپس تا فردا با_

بود  یدختر رك و راست و البته فضول یلینداشت فقط خ یالبته اونم گناه. دلم باهاش صاف نشده بود هنوز

 !نیهم

از جلو فروشگاهشون ... تر از مدرسه منتظرم بود نییدو تا کوچه پا... پارك میکه بر میقرار گذاشته بود نیراست با

 .و عقب گرد کردم دمیلحظه ترس هی! شاخه گل رز اومد جلو چشمام هیکه رد شدم ، 

 ...منم! زمینترس عز_
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 :زدم و گفتم يلبخند

 !نیراست يمنو ترسوند_

 ...میسوار شو تا زود بر... زمینترس عز_

 ...و به حرکت در آورد نیدر و برام باز کرد و خودشم پشت رول نشست و ماش. اه بودجلو فروشگ نیماش

 زت؟یخونه عز يریکه م یبه مادرت گفت_

 !نینه راست يوا_

 ...گهیخب زنگ بزن بگو د_

، به  کنمیاالن که دارم به اونموقع فکر م... مامان و گرفتم يکوله م در آوردم و شماره  بیمو از تو ج یگوش

 ...به مادرم گفتم ییدروغ ها نیکه همچ فرستمیلعنت مخودم 

 !دست تو دست نه یول میرفتیهم راه م يشونه به شونه ... میخوردیم یو بستن میزدیتو پارك قدم م میداشت

 سوال بپرسم ازت؟ هی نیراست_

 .بپرس! آره خانومم_

 ؟يبه من عالقه دار يدیفهم یتو از ک_

 :زد و گفت يلبخند

 !قراره یدلم برات ب دمیکه فهم یاز وقت_

 :زدم و گفتم یپر رنگ لبخند

 واقعا؟_

 :خودم و در آورد و گفت يادا

 !واقعا... آره_

 ...که دمیخندیبه حرکتاش م داشتم

... کردنیپارك نشسته بودن و با هم صحبت م مکتیآقا جون با چند تا از دوستاش رو ن! و کم داشتم نیهم فقط

 :زود برگشتم و گفتم

 !میبر نجایاز ا اید بزو_

 شده مگه؟ یچرا؟ چ_
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 !شمیاگه بفهمه بد بخت م... آقا جونم اونجاست_

 :گفت... نیبه سمت ماش میبرگشت

 کنه؟یکار م یمثال چ_

 !دهیشوهرم م_

 !بود يمن کامال حرفام جد ییول... خنده ریزد ز بلند

 !نیراست گمیم يمن جد_

 !خب بهتر_

 ...و بهش نگاه کردم سادمیلحظه وا هی

 من ازدواج کنم؟ يتو دوست دار ؟یگیم یچ یفهمیخودت م_

 ...خب معلومه_

 ...پس چرا_

 :و قطع کرد و گفت حرفم

 !شمیشوهرت م ادیقربونت بشم؟ فوقش اگه بخواد شوهرت بده ، خودم م یشیآخه چرا ناراحت م_

 :و لوس کردم و گفتم خودم

 !خوامینم_

 زم؟یعز يخوایم یپس چ_

 :براش رفتم و گفتم يغره ا مچش

 !جونم تا آقا جون نرفته خونه زیعز يخونه  میزود بر_

 باهات؟ امیمنم ب_

 کجا؟_

 :خنده ش و پنهان کنه گفت کردیم یکه سع یحال در

 !زتیعز شیپ_

 !نیاوفـــ راست_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٤٦ 

 یکه دستم بود و روش خال یآب يو بطر دمیمنم دنبالش دو. کرد و از من فاصله گرفت ادیسرعتش و ز زود

 نکهیباال آوردم و بعد از ا میتسل يدستم و به نشونه ... خمارش نگاهم کرد يو با چشما سادیلحظه وا هی... کردم

 ... ، پا به فرار گذاشتم دمیخندیم زیر زیر

وقت اون  چیکاش ه...اوردیدوام ن ادیز یو خوش یخوب نیاما ا...میچهار پنج ماه با هم خوب بود يها کینزد تا

 ...يادیاتفاقات ز! کدوم اتفاق؟ هــه! وفتادیاتفاق نم

چون ... چشم هاش رنگ شب بود... نشده بودم رهیطور بهش خ نیتا به حال ا... کردمیبهش نگاه م نیماش تو

مثل چشم ... اریال يمثل چشم ها. رو دوست داشتم یمشک يچشم ها شتریخودم سبز بود ، ب يرنگ چشم ها

دوست ... داشته باشه شیبودم که ته ر دهیوقت تا به حال ند چیه... بود بایز یلیرخ ، خ میاز ن! نیراست يها

 !خواستمیم يجور نیو هم نیمن راست یول... داشته باشه شیوقت ها ته ر شتریم ب ندهیداشتم همسر آ

 ؟يزل زد یشده عشقم؟ به چ یچ_

 ...خودم اومدم به

 !زمیعز یچیه_

 ...راحت باش_

! ادیخدا االناست که نفسم بند ب يوا... قلبم به تپش افتاد! دستشو از رو دنده برداشت و گذاشت رو دست من و

نبودم که دارم گناه  نمیاصال اون موقع به فکر ا. انگشتاش کردم و اونم محکم دستم و فشار داد يانگشتام و ال

 نیهم! کنارمه و دارمش نیبودم که راست نیبه فکر ا! کنمیم

هم  نیانگار راست! که ازش جدا بشم ومدیدلم نم... ومدیشم ، اصال دلم نم ادهیپ نیاز ماش خواستمیم یتوق

 ...داشت یحس نیهمچ

 !ازت جدا شم ينجوریا تونمیمن نم...نیبرو راست_

 !اول تو برو گلم_

 ...مواظب خودت باش... خداحافظ_

 خداحافظ. زمیچشم عز_

و  لیطو اطیح.به سرعت برق و باد ازم دور شد نیدر باز شد ، راست یدستم و گذاشتم رو زنگ خونه و وقت زود

 ...کردم یط

 !جون زیسالم عز_
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 !ياومد ریچه قدر د... سالم گلم_

 .اومدم ادهیها شلوغ بود پ ابونیکم خ هی_

 !واست نهار بکشم بخور ایب_

 .امیاالن م... ممنون_

 ...دیرسیون شب نحس نموقت ا چیکاش ه يا و

 :از خوردن ناهار، گفتم بعد

 !زنهیدلم بد جور شور م! برم خونه خوامیجون من م زیعز_

 شده مگه؟ یچرا گلم؟ چ_

 !اصال ستیدل تو دلم ن! دونمینم_

 !ادیبرات م نیماش هی زنمیاالن من زنگ م... باشه_

 !شمیممنون م_

کردم و آدرس خونه مون رو به راننده  یخداحافظ زمیآژانس اومد ، از عز نکهیبعد از ا... نداشتم یحال خوش اصال

 .راست لباسام و در آوردم و رفتم حموم هیخونه ،  دمیرس نکهیبعد از ا. ساعت چهار بعد از ظهر بود... دادم

چند تا . به اتاقم رفتم و به مامان زنگ زدم. کس خونه نبود چیه. بود بیعج. به تن ، از حموم خارج شدم حوله

 .ازش داشتم سکالیم

 تو؟ ییدخترم کجا_

 .حموم بودم! مامان دیببخش_

 !ایدنبالت تو هم پاشو ب ادیب اریبگم ال! نایجون ا زیعز يمن اومدم خونه _

 :گفتم نیواسه هم. کردیبد جور درد م یلیدلم خ ریز

 ...ستیاصال حالم خوب ن! نه مامان_

تو . غذا هم آماده ست... خونه ادیاالناست که پدرت ب! زمیعز میایم گهیدو ساعت د یکیپس ما هم ... باشه_

 !فقط داغش کن خچالهی

 ...چشم_

 !دیچرخیاومد که تو قفل م دیکل يصدا
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 ؟يندار يباشه مامان کار_

 مواظب خودت باش_

 !باشه خداحافظ_

 رفتمیداشتم از پله ها م... انداختم تا موهام خشک بشه کیکوچ يحوله  هیلباس تنم کردم و رو سرم  هی زود

 !زدم ادیکه رو به روم بود از ترس فر يزیچ دنیبا د! نییپا

 ...کردم یپله ها رو ط يمتوجه نشدم چه جور اصال

 ...بابا! بابا_

 !شدنیم ریجور سراز نیهم اشکام

 شده؟ یبابا چ_

 :ها اشاره کرد و گفت نتیسمت کاب به

 !اریو ب... هام قرص ... قرص_

چند تا ! زبانش ریکردم و گذاشتم ز دایرو پ یزبون ریزود قرص ز. برنم ادیدهنم گرفتم تا مبادا فر يو جلو دستم

 ...ارهیو کمکش کردم تا کتش و در ب دیمبل دراز کش يرو... دیکش قینفس عم

 دکتر میبر ایبابا ب_

 ...بهترم. زمینه عز_

 دفعه؟ هیشد  یآخه چ_

 ...فکر فرو رفت تو

 بابا؟_

 :بهم انداخت و گفت ینیغمگ نگاه

 جانم؟_

 :بغض گفتم با

 شده؟ یچ_

 ...یچیه_
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زود زنگ زدم به مامان و بهش ! اومده بود شیپ یمطمئنم که مشکل کردم؟یکار م یچ دیبا... بهم نگفت يزیچ و

 چیبابا ه... دنیرس اریتا مامان و ال پرستار باال سر بابا نشستم هیمثل ... گفتم که خودشو زود تر برسونه خونه

 شده بود؟ یچ یعنی... یچیه... زدینم یحرف

 :حرف مامان به خودم اومدم با

 !تو اتاقاتون دیلطفا بر الری، آ اریال_

 ...میاتاقش شد یراه اریپشت سر ال! حرف بزنن یخصوص خوانیم نکهیا یعنی

 شد بابا؟ يجور نیشده؟ چرا ا یچ یعنی اریال_

به  دیشا! گهینم يزیبه ما که چ... لحظه گرفته هیقلبش ... بهش فشار وارد بشه دیدکترا هم قبال گفته بودن نبا_

 ...بزنه  یمامان حرف

 :دمیبرم تو اتاقم که شن خواستمیم. رونیو از اتاق رفتم ب اوردمین طاقت

کرد و  یرو خال یغرب ي، مغازه  هیبچه درست کار کردمیکه فکر م یکه اعتماد داشتم ، کس یخانوم به کس_

 ...!رفت

 :دهانم گرفتم و گفتم يو جلو دستم

 !!!يوا یهــ_

 ؟يمغازه رو دار هیآخه مگه تنها همون ! نداره یبیع_

 !دادمیپرورش م نمیکه مار تو آست سوزمیم نیدارم از ا_

 ...به حرفاشون گوش ندادم و به اتاقم رفتم گهید

 رسمیم ییتا به جا رمیو جلو تر م زنمیورق م... توش ننوشتم يزیچهار ماه چ ياندازه ... زنمیو ورق م دفترم

 ...که

 یکی یکیو  دمیچیدرخت شاهتوت داشتم شاهتوت م ریز اطیتو ح! نایجون ا زیعز يخونه  میبا مامان رفت امروز

 ...یرفتم ول اطیباشه ، زود به سمت در ح اریال نکهیا يبه هوا. زنگ در به صدا در اومد يکه صدا خوردمیم

 د؟یکار داشت یبا ک! خانوم دییبفرما_

 هست؟ زتیعز_

 شما؟_

 ؟ینوه ش ؟یهست یشما ک... شونم هیمن همسا_
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 :گفتم یکالفگ با

 !بله_

 .و به صحبت گرفت زمیجون اومد و اون زنه هم فکش گرم شد و عز زیعز

 دختره نوه ته؟ نیا_

 ...دختر گل خودمه... آره_

 :، آروم گفت گرفتیمکه رو  یبعد در حال و

 !دمشیپسره د هیتو پارك با  شیآخه چند وقت پ_

 ...دیاز روم پر رنگ

 ...ستین يدختر نیمن همچ الریآ... یکنینه اشتباه م_

 ... دمیخودم د يمن خودم با چشم ها یول_

 .و به سمت در هجوم بردم اوردمیطاقت ن گهید

 !رو به ما نچسبون زایجور چ نیعنگ ا یالک! نزن یحرف یستیمطمئن ن يزیاز چ یخانوم وقت_

 :گفت ییپررو با

 ...فقط گفتم که هواسشون بهت باشه! کارت دارم یمن چ زمیوا عز_

 :جون گفت زیعز

 ...میچشممون به دخترمون اعتماد دار يما به اندازه ... یالزم نکرده شما نگران باش_

 یچشماشون به من اعتماد دارن ول يگفت اندازه  زیکه عز نجایاز ا... شروع شد نجایعذاب وجدان من از ا و

 !کنمیمن دارم از اعتمادشون سوء استفاده م... من

بعد سه روز بهم ... دادمیو نم نیراست يعذاب وجدان ، جواب تلفن ها نیبه خاطر هم يکه چند روز ادیم ادمی

رابطه  نیا خوامیفقط م...نه "تم که منم براش نوش "ازم سر زده؟ یکار اشتباه ؟يدیچرا جوابمو نم"اس داد که 

 ...نکهیتا ا...! ازش نشد يخبر گهیو د "بشه  یبه صورت رسم

مامان قبول  يسر نیبر خالف گذشته ، ا! گذاشتن يشب مادرش زنگ زد خونه مون و قرار خاستگار هی نکهیا تا

...! من براش مهمه يخواسته  نکهیا... زارهیاحترام م ممیبه تصم نقدریا نیچه قدر خوشحال بودم که راست. کرد

 !...خدا دلتنگ اون روز هام يا

 ...!ارنیبود و امشب قراره که واسم حلقه ب شیپ يهفته  يخاستگار مراسم
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 هیزانوم بود و  يتا باال شیکه بلند دیسف کی، تون یشلوار ل... خودم و چک کردم نهیآ يبار جلو نیصدم يبرا

 !بود یکاف نمیهم... برق لب بود هیسرمه و  هیفقط  شمیآرا. سرم کردم دیشال سف

سر پا  تونستمینم... وفتمیاالناست که از پا ب کردمیاحساس م... زنگ در به صدا در اومد ، دل تو دلم نبود یوقت

 یت هی! چه قدر مظلوم شده بود یآخــــ. لبم نشست يافتاد ، ناخوداگاه لبخند رو نینگاهم که به راست... بمونم

. رفتم جلو و سالم کردم... تر شده بود بایز شهیهم زا... تنش بود یو شلوار کتان مشک دیسف پلماتید قهیشرت 

 ...!دلم واسش ضعـــف رفت... داد لمیتحو یواشیدسته گل و داد به دستم و لبخند  نیراست

 يون شده من شدم نش... در آورد و انداخت تو دستم يحلقه ا فشیاز ک نی، مادر راست ییاز آوردن چا بعد

 یول کردمیم یکی نیداشتم سرنوشتم و با راست گهید! اون گره خورده بود یبه زندگ میزندگ گهید! نیراست

 کار کرد؟ آخه چرا؟ یسرنوشت چ

چادر عروس سرم کرد و قدش و واسم اندازه  هی... که لپام گل انداخته کردمیرو لبام بود و احساس م لبخند

داشت با لبخند نگاهم  نیراست...نداشتم ینیریش نیبه ا يلحظه ا! رو سرم ختیهم نقل ر نایو بعد رام... گرفت

 :گفت يباقر يآقا... بهم دادن يزادسکه بهار آ هیو نامزدش هم به عنوان کادو  نیبرادرش رام... کردیم

 ...یباش یجان اگه راض ریام! تون خونده بشه نیب غهیفقط مونده ص_

 !خونده نشه تیمحرم غهیص نشونیکه ب ستیصالح ن... البته_

خطبه تموم شد ،  نکهیبعد از ا...خوند نیمنو راست نیموقت و ب ي غهیص يخطبه  ن،یشد که مادر راست نیا و

 !شدیداغ اون ، داشت آب م يدستا نیمن ب يزده  خی يدست ها... دستم و محکم تو دستاش گرفت نیراست

 کم بود؟  نقدریخوشمون ا يچرا روز ها یول... من ، عشق من نیراست. شده بودم نمیمحرم راست گهید

 ابیآقا جون خودش اجازه داد که در غ... رفته بودن مسافرت یهم باشن ، ول نایبود روز بله برون آقاجون ا قرار

 ...کردیکار م یچ تیاز عصبان دونستیخدا م... وگرنه رهیجشن صورت بگ نیاون ا

 ...گردش میدنبالم و با هم بر ادیب نیاز اونجا هم راست... دیخر میبر الیقرار بود که با ن امروز

 !رمیمامان من دارم م_

 ...مواظب خودت باش دخترم_

 :بهم زنگ زد الیکه ن داشتمیداشتم آروم آروم قدم بر م... رونیهام و پام کردم و از خونه زدم ب یکتون

 جانم؟_

 االن؟ ییکجا الریآ_
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 ...گهیسر قرارمون د امیدارم م_

 ...جلو در آموزشگاه ایخوب تو ب_

 ...باشه_

فقط !! من اصال یول... هنر عالقه داشت نیبه ا... صورت حرف نداشت دنیتو کش... رفتیم یطراح کالس

 ...و بکشم نیراست يو فقط و فقط چهره  رمیبگ ادیدوست داشتم برم 

 ...میکرد یبا هم روبوس... رونیالس اومد باز ک یبعد از اندک... نشستم یصندل هیآموزشگاه که شدم ، رو  وارد

 !چه قدر دلم برات تنگ شده بود يوا_

 :زد و گفت يلبخند

 ...امیو ب ییتا من برم دستشو ریها رو بگ لیوسا نیفقط تو ا... طور نیمنم هم! فدات بشم_

نصفه  یطراح هی... دمیدیو م زمیو هنر دست دوست عز کردمیو رو م ریرو ز A3 يورقه ها یکی یکی داشتم

شو  ینیبگم فقط قسمت چونه و ب تونمیم... هنوز کامل نشده بود یبود ول بایچه ز...! مرد هی ياز چهره  مهین

 شده؟ الین یوارد زندگ یکس ه؟یک نیا یعنی... نکرده بود لیباال تر و تکم يبود و هنوز قسمت ها دهیکش

 ...و به مانتوش زد تا خشک بشه سشیخ دست

 الر؟یشده آ یچ_

 !چه قدر قشنگه رهیتصو نیا_

 ...دیلحظه رنگ از روش پر هی

 شده؟ تیوارد زندگ یشده؟ کس یچ_

 !تموم شده ست واسه من ي هیقض هی نیا! نه بابا_

 :تعجب گفتم با

 م؟یهم بوده و ما خبر نداشت یپس کس! عـــــه_

 !نداره یتیاهم گهیاالن د! شهیدو سال پ یکیواسه _

 ؟یکنیم یچهره ش و طراح يپس چرا دار_

 !داره یچون صورت خوش تراش_

 ...میتو جمع کن که زود تر بر لیوسا نیا ایب! ول بابا يا_
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 ...دیتو دستم و د يکه حلقه  رهیورقه ها رو از دستم بگ اومد

 الر؟یآ هیچ نیا_

 باشه؟ خوادیم یچ... گهیحلقه ست د_

 افتاده؟ نیتو و راست نیب یاتفاق ؟یچ یعنی_

 :گفتم يزدم و با شاد يلبخند

 !االن نامزدشم! سی_

 ؟يجد_

 ...آره_

 :کرد و گفت بغلم

 ! زمیعز گمیم کیتبر_

 :گفت يبعد با دلخور و

 شدم؟یبا خبر م دیمن االن با_

 ...هنوز خودمم باورم نشده... شد يدفعه ا هی زیهمه چ الیباور کن ن_

، از هم  یچند دست لباس خونگ دیبعد از خر. میتبحث و گرف يو ادامه  میاز آموزشگاه خارج شد گهیهم د با

 ...میرفت تگریبه چ گهیکه اومد دنبالم ، با هم د نیراست... میکرد یخداحافظ

 چه خبرا خانم گلم؟؟_

 !عشقم یمرس_

 ششیبا پشت دست ته ر... روشون کاشت يلباش کرد و بوسه ا کیو گرفت تو دستاش و بعد دستم و نزد دستم

 !کم نشده بود میاز دلتنگ یکاف يهنوز به اندازه ... رو نوازش کردم

تند تند ... خوب بود یلیو هوا خ شدیساعت هولو هوش شش م... میو سوارش شد میکرد هیتا دوچرخه کرا دو

 ...کردیم کمیو خودش و نزد رفتیم راژیو یه نیراست یول زدمیرکاب م

 !وفتمینکن االن م نیراست_

صورتش و جلو تر آورد ... من کرد کیکرد و دوچرخه شو نزد دایبه سمت چپ انحراف پ. جلو تر از اون بودم من

 :زدم و گفتم يلبخند... ماچ آبدار از رو گونه م کرد هیو لباش و رو گونه م گذاشت و 
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 ...وونهید_

 :زد ادیفر

 ...وونهید! تم وونهید_

 :بعد آروم گفت و

 ...منبه  يدستت رو بد یتونیم_

 !دست بتونم دوچرخه رو کنترل کنم هیفکر نکنم با _

 !دست تو بده به من... زمیعز یتونیم_

... دادم نیکه بود ، دست راستم و به دست چپ راست یداشتم تعادلم و حفظ کنم ، با هر زحمت یکه سع یحال در

 ...میدست تعادلمون و حفظ کرده بود هیجفتمون با 

 !زمیتند تند رکاب بزن عز_

 ...وفتهیشالم داره از سرم م! تونمینم نیراست يوا_

 !دوچرخه رو نگه داشتم و اونم به خاطر من واستاد... جلو تر دیلحظه دستم و ول کرد و شالم و کش هی

 شد؟ یچ_

 ...میراه و برگرد هیبق ادهیپ ایب... خسته شدم_

 يدستش و دور شونه م انداخت و بوسه ا نیراست...میو راه رفته رو بر گشت میکردیم تیدوچرخه رو هدا ادهیپ

 ...کاشت میشونیپ يرو

 الر؟یآ_

 بله؟_

منو تو مال هم  گهید ست؟ین يفاصله ا چیه نمونیب گهیتموم شده؟ د گهیفاصله ها د نیا شهیباورت م_

 ...میشد

 ...زدم و بهش نگاه کردم يلبخند

 ...شهیاالن که تو آغوش تو ام کم کم داره باورم م یول! نـــه يراستشو بخوا_

 ...چشمام کاشت يرو يزد و بوسه ا يلبخند
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 زاشتیو نم کردیمن و بر آورده م يها ازیتموم ن... مرد کامل بود هیاون ...داشتم نیدر کنار راست یخوش يها روز

 ...اما... ادیخم به ابروم ب

 ...ه بودمرو تختش نشست... بودم نایا الین يخونه  تو

 !یتازه کن ییتا گلو ارمیشربت ب هیمن برم برات _

آروم مانتو مو از تنم !کاره و کامل مهین يها یطراح... ورقه بود یکل رشیتحر زیم يرو... از اتاق خارج شد و

داشت بدجور  میحس کنجکاو! کشهیم یچ نمیداشتم تا بب يادیز يعالقه ... خارج کردم به سمت ورقه ها رفتم

رو اصال  دمیدیکه م يزیچ... اما... مظلومکودك  هیاز  یکیبود و  عتیاز طرح هاش از طب یکی... دادیقلقلکم م

 ...انگار نفس کم آوردم... قلبم فشرده شد ده؟یطرح رو کش نیا یاون به چه حق... کردمیباور نم

 ...شربت خنک هیاز  نمیا دییبفرما_

 ...که من خشکم زده بود ، اونم خشکش زدتو اتاق و همون جور  اومد

 :رو به سمتش گرفتم و گفتم ورقه

 ال؟ین هیچ نیا_

 ...من الریآ_

 :زدم ادیفر

  ؟يبا تو دار یتو چه سنم ؟يکرد یو طراح نیعکس راست یبه چه حق ؟؟؟یتو چ_

 ...من_

 ...نزن یحرف چیه! الیحرف نزن ن_

 :نفرت به چشم هاش نگاه کردم و گفم با

 وقته تموم شده؟ یلیشخص با تو خ نیا هیقض یگفتینبود که م مهینصفه و ن یهمون طراح نیا_

 :کردم و گفتم بغض

 ؟یداشت يرابطه ا نیبا راست شیتو دو سال پ_

 ...بغض کرده بود اونم

 ...ستین یکنیاون جور که فکر م. بدم حیبزار برات توض الریآ_

 ه؟یپس چ_

 ...نینشست رو زمو آروم  زیشربت و گذاشت رو م وانیل
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اونموقع که تازه فروشگاه و باز کرده بودن ، ! ، من دوستش داشتم یعالقه مند بش نیتو به راست نکهیقبل از ا_

 هیبه خدا تموم قض... کردیتوجه هم به من نم يذره ا یاون حت یول... رفتمیمن فقط به خاطر اون به مغازه م

 !الریآ ببخشمن و ... خبر نداره هیقض نیخودش از ا نیآقا راست یحت! نهیهم

من به تو  ؟یکنینامزد منه ، هنوزم بهش فکر م نیاالن راست یدونیم نکهیکار؟ با ا انتیببخشمت خ دیچرا با_

 ؟يتو چه طور از اعتمادم سوء استفاده کرد... اعتماد داشتم

 :و رو شونه ش گذاشتم و تکونش دادم دستم

 ـــال؟یمنه؟ آره ن یزندگ کیکه شر يکردیفکر م یبه کس یمدت تو داشت نیتو ا ؟يآخه چه طور_

 ...جواب مو داده بود يطور نیکه اعتماد داشتم ، ا یبه کس... رو خشم خودم نداشتم یکنترل گهید. زدمیم ادیفر

 :و برداشتم و گفتم فمیمو تنم کردم ، ک مانتو

 ...یزندگ نیلعنت به تو ، لعنت به ا_

 ...از خونه خارج شدم و

به نامزد من فکر کنه؟  دیآره؟ چرا؟ چرا با دم؟یدیم انتیدوستم خ نیتر یمیاز صم دیبود؟ با یچه زندگ نیا

 متنفـــر... ازش متنفرم! احمق يدختره 

 يبد نیبه ا يروز! دمیکه کردم قرص سر درد خوردم و بعد گرفتم خواب يکار نی، اول دمیخونه که رس به

 !هم تلخهواقعا ... تلخه قتیحق گنیم! نداشتم

خواب آلود  يبا صدا. رو لبام نشست يناخودآگاه لبخند. بود نیراست... شدم داریاز خواب ب میزنگ گوش يصدا با

 :جواب دادم

 جانم؟_

 !سالم خانومم_

 ...زمیسالم عز_

 ؟يخواب بود_

 :و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 ...آره_

 !ریعصرتون به خ_

 :و گفتم دمیخند
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 ...یمرســـ_

 ...به تنم دادم یکش و قوس و

 !، دل نگرون شدم يگفتم امروز زنگ نزد_

 ن؟یراست_

 بلــــه؟_

 !دیببخش_

 گلم؟ یواسه چ_

 ؟یبخشیم! حال و حوصله نداشتم که بخوام بهت زنگ بزنم ادیواقعا امروز ز_

 ...شتیپ امیب خوامیامروز م! الیخیحرف ها رو ب نیا_

 :بچه ها گفتم نیتخت نشستم و ع رو

 ؟يایم یک... آخ جون_

 :و گفت دیخند

 !شتیپ امیاتاقت م ياز پنجره  یدزدک! شب_

 !گرفته بود از طرز حرف زدنش خندم

 ؟یدزدک_

 ...بدزدمت امیکه ب... آره_

 اد؟یدلت م_

 !ببرمت گردش خوامیم! شتمیشب پ! آخ قربونت بشم_

 شم؟یپ یبمون شهینم_

 :گفت یمسخرگ با

 !ــــزهیج! زشته... اَو...اَو_

 :و گفتم دمیخند بلند

 ...ستین زینترس ج_

 !پدر زنم بهم گفته آخه_
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 !نیاَه راست_

 ...فعال خداحافظ... نمتیب یشب م! رمیکارم و بگ يمن برم دنباله  زمیعز_

 .خداحافظ... باشه_

 ...بود نیحالم و خوب کنه ، راست تونستیکه م یتنها کس... و هوام عوض شد حال

هق هقم و رو بالشم خفه  کنه؟یم یداره زندگ یندارم؟ در کنار ک ياون کجاست؟ چرا ازش خبر... االن یول

. نحس بود! چرا... من يبرا یاون صحنه نحس نبود ول! دمید ینحس نم يوقت اون صحنه  چیکاش ه... کردم

و سرد ، من موندم و فکر  تساکاتاق  هیحاال تو ! کم کم رهیگیدر کنار من ، جونم و م نینبودن راست دونمیم

 !ـــنیرفتن راست

 !...شهیچشمام تکرار م يدوباره جلو گذشته

بعد از ... وا بشه خشیکم  هیتا  زاشتمیسر به سرش م یکل... دیکشیخجالت م یلیکه اومد خونه مون ، خ شب

 :دمیمقدمه ازش پرس یب... میزدیقدم م گهیدست تو دست هم د... میبه پارك رفت گهیشام با هم د

 ن؟یراست_

 جانم؟_

 ؟یکنی، کدوم و انتخاب م يکه دوستش دار یکه دوستت داره و کس یکس نیتو ب_

 !که دوستم داره یکس... خوب معلومه_

 :و تو چشمام زول زدم ستادمیا

 چرا؟_

 !که من دوستش دارم ، من و دوست نداشته باشه یاون دیشا_

 ...شدم ناراحت

 ؟ی، اونم تو رو دوست داشته باشه چ يارکه دوستش د یاون یحاال اگه بدون_

 ...گهید کنمیرو که دوستش دارم و انتخاب م یهمون! مگه عقلم کمه_

 :و گفت دیکش یقیبعد نفس عم و

 ...تو یپرسیم ییچه سواال! الریآ يوا_

 ...دیدستش و دور گردنم انداخت و از رو گونه م بوس و
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 يتو برام اندازه ! چه دوستش داشته باشم و چه دوستم داشته باشه! کنمیرو انتخاب نم یاز تو کس ریمن به غ_

 ...ییایدن هی

 ...دلم قرص قرص بود... راحت شده بود المیخ... رو لبام اومد لبخند

 ...دیرس دیرسیم دیکه نبا ياما اون روز... داشت انیجر ينامزد نیدو ماه ا قایدق

*** 

 ...زدمیداشتم با تلفن حرف م. شدوارد  تیاتاقم باز شد و بابا با عصبان در

 ...خداحافظ. زنمیبعدا بهت زنگ م نینازن_

 :سمت بابا رفتم و گفتم به

 ؟یهست یعصبان نقدریافتاده؟ چرا ا یبابا اتفاق_

 :از اون طرف بلند گفت مامانم

 ــــریام! دو تا جوون و به هم نزن نیا یتو رو خدا زندگ ؟یکار کن یچ يخوایم ریام_

 :گهیهم از طرف د اریال و

 ...سوء تفاهم شده آخه دیبابا شا_

 :گفت تیبا عصبان بابا

 پسرم؟ یآخه چه سوءتفاهم_

بودم و داشتم  ستادهیجور اون وسط ا نیهم! کننیدارن بحث م یدر مورد چ دونستمینم. شده بودم جیگ من

 :بابا دستشو گرفت سمت من و گفت. دادمیحرفاشون و گوش م

 !بده به من اریاون حلقه رو در ب_

 ...کردم تعجب

 ؟یواسه چ_

 :زد داد

 !گفتم حلقه رو بده به من_

بابا هم از اتاق خارج شد و کت شو برداشت و از خونه زد ! از تو دستم در آوردم و دادم به بابا هیرو با گر حلقه

 ...رونیب

 :گفتم هیرفتم سمتش و با گر. نیدو زانو نشست رو زم مامان
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 قدر اعصابش خورد بود؟ نیکار کنه؟ چرا ا یچ خواستیم مامان بابا حلقه رو_

 !به هم خورد نیتو و راست ينامزد گهیدخترم د_

مگه ما کار  ؟یآخه واسه چ! به هم بخوره؟ هــه نیمن و راست ينامزد گفت؟یم یمامان داشت چ. شدم شوکه

 :کردم و گفتم ارینگاه به ال هی م؟یکرد یاشتباه

 گه؟یم یمامان داره چ_

 !دیمن نگاه کرد و بعدش نگاهش و دزد به

 :زدم داد

 بده؟ حیبه من توض یکی _

 :مبل نشوند و گفت يمن و رو. بلندم کرد نیدستم و گرفت و از رو زم اریال

 !ارمیواست آب قند ب. نیجا بش نیهم_

 شده؟ یفقط بگو چ. خوامیمن آب قند نم_

 ...الریراستش آ_

 :و از سر گرفتم ادمیفر دوباره

 ...نیمقدمه نچ! اشزود ب_

 :بهم انداخت و گفت يکالفه ا نگاه

 ...دهیسر بابا کاله گذاشته و اموال شو باال کش يباقر يآقا_

پلک زدم که  هی! فقط شوکه شده بودم... یچیه... و نه زدمیم ادیفر گهینه د... دهانم گرفتم يتا دستام و جلو دو

 !بشن يباعث شد اشکام جار

 ار؟یکار کنم ال یحاال من چ_

 ...میکرد هیتو آغوش هم گر ییمن و در آغوش گرفت و دو تا... سمت مامان رفتم به

 مامان؟ _

 ...هق هق افتادم به

 شه؟یم یاونوقت چ_

 :سرم و نوازش کرد و بعد گفت مامان
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 ...رو به هم بزنه تونیپدرت حلقه رو برد تا بهشون پس بده و نامزد یو بهت بگم ول نیدوست ندارم ا_

 ...بود نیراست... خوردیداشت زنگ م لمیموبا. از جا بلند شدم و به سمت اتاق خودم رفتم... هقم شدت گرفت هق

 !ـــنیراست_

 !شهیدرست م زیهمه چ! نکن گلم هیجانم؟ گر_

 کار و کرد؟ نیپدرت چرا ا! به هم خورد گهید مونیدرست بشه؟ هان؟ نامزد خوادیم یچ_

من روحمم خبر ... خبر نداشتم هیقض نیبه خدا من از ا میفرد زندگ نیتر زیبه مرگ خودم به مرگ عز... الریآ_

 !دار نبود

 :گفت نیرو از دستم گرفت و خطاب به راست یگوش... اتاقم باز شد و مامان اومد تو در

 !تموم شده ست الریتو و آ نیب زیهمه چ گهید نیآقا راست... خوب گوش کن_

 :گفتم هیگر با

 !رو بده به من یمامان تو رو خدا گوش_

 :و پس زد و گفت دستم

نون و نمک ما رو ! زادیبه پدرتم بگو دست مر! اگه بفهمه دوباره با تو در ارتباطه کنهیم اهیآقا روزگار شو س ریام_

فقط !و بده خدا جواب تون د؟یشکنیو نمکدون م نیخورینمک م... انجام داده یستیکار نا شا نیهمچ هیخورده و 

 ...و فراموش کن الریتو هم آ... نیهم

 :گفتم. و نداد نیمهلت حرف زد به راست یحت... رو قطع کرد یگوش و

به خاطر کار  زارمیمن نم... رمیم یم نیمن بدون راست! ها به هم بخوره یسادگ نیبه هم مینامزد زارمیمن نم_

 ...زارمیمن نم... نداره یگناه چیه نیراست! ، عشقم و از دست بدم نیراست ينکرده 

 :گفت... خونه باز شد و بابا اومد تو در

 هان؟ ؟یچ يزاریتو نم_

 .از دستش بدم ستمیو دوست دارم وحاضرم ن نیبابا من راست_

 ی، همون که عاشقش نیپدر آقا راست یفهمیم. شما دو تا تموم شد نیب زیهمه چ گهید! خل و چل يدختره _

رو؟  نایا یفهمیور شکسته شدم؟ م یفهمیم ده؟یکه مال و اموالمون و باال کش یفهمیم سر پدرت کاله گذاشته؟

 !یفراموشش کنــ دیبا
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 ابونیتو ب یحت نیمن حاضرم با راست! گناهه یب نیراست. به کار مردم ندارم يمن کار. کنمیمن فراموشش نم_

 !از دستش ندم یکنم ول یزندگ

 !که به صورتم خورد یمحکم یلیحرف مصادف شد با س نیهم

 :بابا گفت... و از دماغم خون اومد نیزم افتادم

 !من و نگاه کن_

 :گفت... و باال گرفتم سرم

 يدیاگه پشت گوش تو د. تموم شد زیهمه چ گهید. دمیوصلت دوباره به شما ها نم ياجازه . که گفتم نیهم_

زوده ازدواج  یلیهنوزم که واست خ. وجود داره یخاک يکره  نیهم تو ا نیبهتر از راست یلیخ! يدید نمیآقا راست

 . یکن

 :تکون داد و گفت دیبعد انگشت اشاره ش رو به عالمت تهد و

 !تمام... يتلفن هاش و جواب بد ای یزنگ بزن نیبه حالت اگه به راست يوا_

 ...دمیرو ند ییجا گهیرفت و د یاهیچشمام س...نیکرد و با کله خوردم زم ینیسنگ سرم

 :گفت دیتا من و د اریال. سروم به دستم وصل بود هیو . بودم مارستانیچشم باز کردم ، تو ب یوقت

 ...مامان به هوش اومد_

 :گفت ختیر یکه اشک م یمامان در حال. و بابا اومدن باال سرم مامان

 دخترم؟ يبهتر_

 :گفتم... دهنم خشک شده بود... تشنم بود یلیخ

 !خوامیآب م_

باال تا بتونم آب  دمیخودم و کش یکم هی. و داد دست من وانیل هیکرد تو  یاشت و آبش و خالبرد يبطر هی اریال

افتادم که  یاون شب ادی. به اطرافم انداختم ینگاه هی. اریو دادم دست ال وانیآب و خوردم ل نکهیبعد از ا. بخورم

سرم  يمالفه رو رو. دادیهم دوازده رو نشون م ساعتاالن هوا روشن بود و . به هم خورد نیبا راست مینامزد

. شدم اریمالفه رو کنار زدم که چشم تو چشم ال. خارج شدنشون از اتاق شدم يمتوجه . و چشمام و بستم دمیکش

 :گفتم

 ؟یتو چرا نرفت_

 :توجه به سوال من گفت یب
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 ؟یینجایا هیاز ک یبدون يخواینم_

 ...نه_

 یلیضربه هم اون س نیتن پشت سر هم بهت شوك وارد شده و آخردکترا گف. که حالت بد شد شبیاز د_

 !يبود که از بابا خورد یمحکم

 :شد و گفت کمینزد آروم

 قربونت بشم حالت خوبه؟ یاله_

 :کردم و گفتم بغض

 !ستمیخوب ن! ارینه ال_

 .رو موهام کاشت يو نوازش کرد و بوسه ا سرم

  ؟يدیو م لمیموبا یراست_

 :زد و گفت يپوزخند

 !تو سطل آشغال ل؟یموبا_

 ؟یگیم يدار یتو چ _

که بابا اعصابش خورد شد  زدیپشت سر هم بهت زنگ م نی، راست مارستانیب میوردیتو رو م میکه داشت شبید_

 ...خورد خورد شد لتمیموبا یگوش! واریرو پرت کرد به سمت د یو گوش

 :بغض نگاهش کردم و گفتم با

 ار؟یال_

 جونم؟_

 تموم شد؟ زیهمه چ یعنی_

 :و گفت دیکش یمثبت تکون داد و بعد کالفه نفس يو به نشونه  سرش

 !زمیآره عز... آره_

 :دکتر وارد اتاق شد و گفت. شد ریسراز اشکام

 ...يخدا رو شکر که به هوش اومد ؟یکنیم هیخانم چرا گر_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٦٤ 

حاال ! خواستمیو نم نیبدون راست یمن زندگ! خواستمیرو نم یزندگ نیا گهید. رمیبم خواستمیم. ام کرد نهیمعا و

که  يزیاز چ شد؟یم يجور نیا دیحد عاشقش بودم چرا با نیقدر وابسته ش شده بودم ، حاال که در ا نیکه ا

 !به سرم اومد دمیترسیم

کردم و  يپافشار یبمونم ول مارستانیهم تو ب گهیروز د هیکه  گفتیبابا م. مرخص شدم مارستانیروز از ب همون

رو  يکار چیه ياصال حوصله . افسرده شده بودم نیبدون راست.روز ها گذشت نیا. مرخص بشم امخویگفتم م

 ادی. ختمیریو اشک م شستمیگوشه از اتاقم م هیفقط تو ! حرف زدن رو هم نداشتم يحوصله  یحت. نداشتم

وقت اون روز ها  چیه. وفتادمیبوسه هاش م ادی. و ندارم تیطاقت دور گهید الریآ گفتیکه م وفتادمیحرفاش م

به  لیام تبد هیگر... خوامشیخداااا من م. عشقم، گلم گفتناش تنگ شده زم،یدلم واسه عز. کنمیرو فراموش نم

 :هق هق شد و بلند داد زدم

 !خوامیو م نیمن راست... خداااا_

 !بلکه ده بار... نه دوبار... بار کی نه

 :گفتیم یمامان پشت در بود و ه... اتاقم و قفل کرده بودم در

 !در اتاق و باز کن الریآ_

 :اومد که گفت اریال يصدا...صدام و بشنوه یکه کس نیبه ا دادمیهم نم یتیو اهم کردمیم هیگر همچنان

 !مامان جان برو کنار_

حتما ... بابا خونه نبود.هر دو با هم وارد اتاق شدن اریدر اتاق باز شد و مامان و ال! تو قفل دیچرخش کل يصدا و

 :گفت. بلندم کرد نیمامان دستم و گرفت و از رو زم.گرفتیداشت سراغ کار هاشو م

 !اون چشمات بشم يفدا! دخترم فراموشش کن_

وارد  آرامبخش هیآب و  وانیل هیبا  اریال. مامان و گوش کنم يحرفا زاشتیگوشام و گرفته بود و نم یکی انگار

مامان . به کمک آرامبخش ها آروم شده بودم. قرص و گذاشت تو دهنم و آب و به زور به خوردم داد. اتاقم شد

کرده بودم که  هیاون قدر گر. ببرهبا دست گرم از محبتش نوازشم کرد تا خوابم . کمک کرد که بخوابم

جلو چشمام  یتلخ زندگ يها قتیا حقخوابم برد ت. خدا رو شکر زود خوابم برد. درست نفس بکشم تونستمینم

 ...نباشه

 :مامان وارد اتاقم شد و گفت. که باز کردم ، صبح شده بود چشم
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زود پاشو آماده ! اونجا میقراره بر. وقت مشاوره واست گرفتم هی! کنم دارتیب امیخواستم ب ز؟یعز يشد داریب_

 !شو

 :و برگردوندم و گفتم روم

 !امیمن نم_

 :و گفت وارد اتاق شد اریال

 !نرو گهید یاگه دوست نداشت... جلسه برو هیحداقل  ام؟یکه نم یچ یعنی_

به دست و روم  یآب هی نکهیرفتم و بعد از ا ییبه سمت دستشو. طرفم و کمکم کرد که از رو تخت بلند شم اومد

مانتو و . تاب تنم بود هی. به خودم انداختم یینگاه هی. مامان مانتو رو داد به دستم. زدم ، دوباره به اتاق برگشتم

 ...جلوتر اومد و موهام و جمع کرد تو شال اریال. رو سرم انداختم یشال الک هیرو تنم کردم و  یشلوار ل

 !گلم یآبج رونیموهات از شال زده ب_

. شده بودم دهیحاال کامال پوش. موهام زدم يل هم به جلو هی. موهام و با کش جمع کردم.. کش دستم داد هی

 یراه اریبا ال. نزدم زیچ چیاصال لب به ه. ، حالم بد شد دمیصبحونه رو د یوقت. واسم صبحونه آماده کردمامان 

 :گفت اریال یول ادیمامان هم اصرار داشت تا ب. میشد

 !بهتره میبر ییدوتا_

 و نیمن فقط راست! به مشاوره نداشتم يازیمن ن! من و ببره خوادیکدوم مشاوره م شیپ دونستمینم اصال

 . خواستمیم

کس حال من و  چیچرا ه. کردمیو نگاه م رونیب شهیپلک هام از ش يو به خواب زده بودم و آروم از ال خودم

 نه؟یکه االن فقط درمان من ، راست فهمنیچرا نم کنه؟یدرك نم

 :گفت اری، ال ستادیا نیماش یوقت

 .میدیشو رس ادهیپ_

کوتاه ، من و وارد  ي قهیچند دق یالزم و انجام داد و ط يکار ها اری، ال میداخل که شد. میشد ادهیپ نیماش از

 :کرد و گفت یاتاق

 !منتظرم رونیمن ب_

 نییتز اهیاطراف اتاق تمام با گل و گ. رنگ اتاق سبز بود. آرام بخش یلیاتاق خ هی. آروم وارد اتاق شدم یلیخ

 :گفتم. دادیبه خانمه کردم که داشت گل ها رو آب م ینگاه. بزرگ هم کنار پنجره بود زیم هی. شده بود
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 .سالم_

 :و محبت گفت یگرم با

 .نیبش. سالم گلم_

 :گفت. نشستم و بهش چشم دوختم یصندل يرو

،  میخوریغصه م ی، وقت میشیناراحت م یوقت! میمون یگل ها م نیما آدم ها مثل ا يدختر گلم ، همه  یدونیم_

 !میشیم گل ها شکسته و پژمرده نیمثل ا

انتخاب رشته و کاهش  يقبال برا ه؟یبرگشت سمتم تازه متوجه شدم ک یوقت. آشنا بود یلیبرام خ صداش

مخصوص خودش نشست و  یرو صندل. بود يفکر کنم اسمش خانم احمد! واسه مشاوره ششیپ ومدمیاسترس م

 :گفت

 !صدا کن الیمن و ل یکه راحت باش نیواسه ا. خوب دخترم شروع کن_

 :گفت! گفتن نداشتم يبرا یحرف. اهش کردمنگ فقط

 ؟یبگ يزیچ يخواینم_

 :گفت دمینشون نم یعکس العمل چیه دید یوقت

و بنا به  دیهم نامزد هم شد یپس از مدت... یهست نیبه نام راس يتو عاشق پسر! خوب بزار من شروع کنم_

گوشه  هیتو  خوامیبلکه ازت م! یکه فراموشش کن کنمیمن مثل پدرت اجبارت نم. از هم جداتون کردن یلیدال

که  يتا به حال فکر کرد چیه! شهیمتموم ن یزندگ نیبا رفتم راست! خاطره باشه هیواست ... از قلبت بمونه يا

 ؟يچه قدر صبر دار نهیتا بب کنهیخدا داره تو رو امتحان م

و  ی، زندگ نیبا رفتن راست! خاطره بشه هیبه  لیواست تبد خوامی، نه م کنمیو فراموش م نیمن نه راست_

بگم که به من صبر  یاول راه نی، بزار از هم کنهیاگه هم خدا داره من و امتحان م! من حروم شد يبرا یجوون

 ی، وقت میرو دوس دار گهیهم د یرو تحمل کنم؟ چرا وقت يدور نیا تونمیمن نم! و ندارم نیاز راست يدور

 م؟یا باشاز هم جد دیبا میعاشق هم هست

 !ي، از عشقت بگذر یبه دست آوردن زندگ يبرا دیوقت ها با ی، بعض زمیعز_

 :زدم ادیفر

 ...گذرمیمن از عشقم نم_

 :آروم گفت... بلند شدم یاز رو صندل و
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 ...يو بر يبزار يدور از ادبه که بخوا! میکنیصحبت م گهیبا هم د میما دار... نیبش_

 .جا گرفتم یبرگشتم و دوباره رو صندل کالفه

ازت  یرو که عاشقش یکس ،يرو که قد نفست دوست دار یکس ستیآسون ن. کنمیدرکت م زم،یعز یدونیم_

خوب راستش ! افتاده ییکه چه اتفاق ها دمیمن از برادرت شن... بگم، ازت جدا باشه گهیجور د هیبزار  ایدور باشه 

 ...دمیمن به پدرت حق م

 :دکمه شو زد و بعد برگشت سمت من و گفت. قهوه ساز رفتبلند شد و به سمت  یصندل ياز رو و

در  نده،یدر مورد آ. حرف زد و حرف زد. میباش ندهیبه فکر آ دیاالن فقط و فقط با... کار از کار گذشته گهید_

رو فراموش کنم و کمتر بهش  نیبتونم راست يرفتار کنم، که چه جور يبه بعد چه جور نیاز ا دیبا نکهیمورد ا

و مو به مو به حرفاش  ومدمیش مشاوره میکه پ شدیم يچند جلسه ا. انگار مغزم و شستوشو دادن. مفکر کن

سه بار هم به مشاوره مراجعه  يو هفته ا رفتمیمدرسه م. بود يزییهوا پا. میاالن تو مهر ماه بود. دادمیگوش م

رفتارم از . رو فراموش کرده بودم نیدو ماه راست نیا يتو بایتقر. بود یواقعا مشاور خوب يخانم احمد. کردمیم

رو فراموش  نیکه راست یاز وقت یول خوندمیقبلنا نماز نم. شده بودم کینزد شتریخدا ب به. قبل بهتر شده بود

. شدم شیپ يتو درس هام هم موفق تر از سال ها. تر شده ياعتقادم قو ییجورا هی. کردم به خدا توکل کردم

آذر  ياالن تو. ماه ها گذشت و گذشت. کردمیاصال به ازدواج فکر نم. بود لیتحص يفقط و فقط قصدم ادامه 

 .سرده و سوز داره یلیهوا خ. میماه

 :مامان به لبخند وارد اتاقم شد و گفت... به تنم دادم یکش و قوس. ، چشم باز کردم میآالرم گوش يصدا با

 !کنمیکه دارم بحونه حاضر م ایزود پاشو ب زم؟یعز يشد داریب_

 :با لبخند گفت دیتا من و د اریال... به دست و صورتم زدم به آشپزخونه رفتم یآب نکهیرو کنار زدم و بعد از ا پتو

 ...يخواهر ریصبح به خ... سالم_

لقمه ... و روش جا گرفتم دمیرو عقب کش یصندل... گفتم ریسالم و صبح به خ یزدم و به همگ يلبخند

با تعجب به بابا نگاه کردم و . و خودشم کنارم نشست ختیر ییچا مامان واسم. واسه خودم گرفتم یکیکوچ

 :گفتم

 سر کار؟ يبر يخوایشما از االن م! صبحه مهیبابا ساعت شش و _

 :و گفت دیکش یآه بابا

 !جور کنم يزیچ یوام هی تونمیم نمیبب رمیدارم م! سرم ختنیطلب کارا ر ؟؟؟يچه کار_
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 :گفت مامان

 ...شهیخدا که جور م دیبه ام_

کس هم ازش  چیه. کرده بود ، رفته بود خارج يکاله بردار نکهیبعد از ا... بود يباقر يآقا ریها تقص نیتمام ا و

حاال هم ! با خودش ببره يجور هیانگار قراره که اونارم ! مونده بودن رانیخانواده ش هم تو ا... نداشت يخبر

 !من ي چارهیب يسر بابا ختنیطلب کارا ر يهمه 

 !نشده ریصبحونه تو بخور تا د_

 ...من و به مدرسه رسوند اریبعد از خوردن صبحونه ال. دوباره تو فکر رفته بودم. خودم اومدم به

 یتیواسم اهم گهید... دادمیمحلش نم یول دمشید یم! نداشتم الیبه نام ن یدوست گهی، د یسال سوم تجرب تو

روك و . شون صاف و ساده بودن یتو دوست! و مونا میو مر نیزننا... داشتم يا گهید دیجد يدوست ها... نداشت

 ...فضول نبودن الیمثل ن! راست بودن

با هم از  نیمن و نازن! کردن و رفتن یخداحافظ نیزود تر از من و نازن میمدرسه که خورد ، مونا و مر زنگ

االناست که ! خدا يوااااا...! خورد یاز در مدرسه که خارج شدم ، چشمام به دو تا چشم مشک. میمدرسه خارج شد

 :بهم زد و گفت يا قلمهس نیبود؟ نازن نیراست نیا. ستادمیلحظه ا هی... وفتمیپس ب گهید

 ...گهید میبر ایب_

 ن؟ینازن_

 هوم؟_

 ...نیراست_

 ...نگاهم و دنبال کرد و

. بغضم گرفت... شد یات برام تداعخاطر. کردیاونم داشت من و نگاه م... بود ستادهیا ادهیتو عابر پ ابونیور خ اون

 :گفت نینازن

 شش؟یپ يبر يخوایتو که نم_

 !نه_

 ...کار کرد ینره که پدرش باهاتون چ ادتی! يدینره به خاطر فراموش کردنش چه ها کش ادتی الریآ _
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دهنم . زدیقلبم تند تند م. بود نیدوستام ، نازن نیها خبر داشت تو مدرسه و تو ب انیجر نیکه از ا یکس تنها

. شد ریاشک از چشمام سراز. بهش انداختم ینگاه هیبرگشتم و . بزنم تونستمینم یحرف چیه. خشک شده بود

 :داد زد... دور و دور تر بشم اما نیاستتا از ر رفتمیتند تند راه م! راه افتاد دنبالم دیتا من و د نیراست

 !سایتو رو خدا وا الریآ_

 :گفت! بر نگشتم یول سادمیخدا رو قسم داده بود وا چون

 ...! افتادم يبدون تو به چه حال و روز نیبب... تو رو خدا نگام کن ه؟یسر و روم چه جور نیبب... نگاهم کن_

 هی. بود ختهیموهاش هم بلند شده و بود و هم به هم ر. گذاشته بود شیر. نگاهش کردم ونیگر يچشم ها با

 :با بغض گفت. تنش بود یکاپشن مشک هیو  یشلوار ل

 !خبر نداشتم ایقضا نیخدا من اصال از ا یگانگیبه  یول... ينه؟ حق دار يتو فراموشم کرد_

 :گفت. ختمیو اشک ر نییو انداختم پا سرم

 ؟يباورم ندار_

 :بلند اضافه کرد يصدا با

 ؟يدلت اومد از عشقمون بگذر يچه جور ؟يفراموشم کرد ؟يزیریچرا اشک م_

 :گفت نینازن

 !کننیهمه دارن نگاهمون م... میسادیوا نجایا ستیخوب ن الریآ_

 :دستم و گرفت و گفت نیبرم که راست خواستم

 ... اونجاست نمیماش. میبا هم بر ایب_

و به حرکت در آورد و  نیماش... کرد نیو من و سوار ماش دیدستم و کش. ختمیریو اشک م کردمینگاهش م فقط

 ...، روند میرفتیبا هم به اونجا م شهیکه هم یبه سمت پارک

 

 

ما تا ده  نیخونده شده ب ي غهیص. میهنوزم به هم محرم بود نیمن و راست. میکنار هم نشسته بود مکتین رو

 ...اما میقرار بود بعد از ده ماه ، عقد دائم کن. ماه بود

و  يویدن يها زیخاطر چ وقت به چیاون ه دونستمیم! گناهه یدونستم ب یم. و به سمت صورتش بردم دستم

شو  شیبا انگشت شصتم ر... رسهیم يروز نیهمچ هیکه  دونستمیم... فروشهی، عشق شو نم اتیپول و ماد
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 نیا یمن حت... بود بایهمه جور ز... صورت شو اصالح نکرده شهیم يمعلوم بود که دو هفته ا... نوازش کردم

جا  چیکه به ه ییجا هی... میکور پارك بود ينقطه  هیتو ... دیدستم و گرفت و بوس. شم دوست داشتم يجور

هم  مکتین هیخم شده بود و  نییدرخت بزرگ که شاخه هاش به سمت پا هی! قرارگاهمون بود نیا. نداشت دید

 ...محکم بغلم کرد عدبا انگشتش اشکام و پاك کرد و ب. قرار داشت رشیز

 ...تو رو از من جدا کنه هتونینم یکس! یتو هنوزم خانومم... یتو هنوز محرم من_

 ...تموم بشه ییجدا نیا خواستمیم. تو آغوشش مچاله کردم شتریو قورت دادم و خودم و ب بغضم

 ؟يالغر شد نقدریچرا ا! فدات بشم یاله زم؟یجونم عز_

 ...ش برداشتم و تو چشماش زل زدم نهیو از رو س سرم

 ــن؟یراست_

 ...شد سیمن خ يلب هاش از اشک ها. دیچشمام و بوس يرو... به هق هق افتادم و

 ...بزن یحرف هیجانم؟ _

 ...تنگ شده بود یلیمن دلم برات خ_

 ... تر تو آغوشم گرفت محکم

بابام . کنم يو تو رو از پدرت خاستگار امیاون اتفاق نحس افتاد ، قرار شد دوباره ب نکهیدو روز بعد از ا یدونیم_

 !منم از لج اون ، اومدم جلو در خونه تون... رونیه انداخت ب، من و از خون دیموضوع و فهم نیا یوقت

 ...تعجب نگاهش کردم با

 ؟یچ_

 ...نگو يزیچ! ــسیه_

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ...گوشم ریمحکم خوابوند ز یلیس هیکنم ،  ياومدم دوباره تو رو ازش خاستگار دیپدرت تا فهم_

 ...و از آغوشش جدا کرد و تو چشمام زل زد من

 ...میفرار کن ای، ب میبا هم باش زارنیحاال که نم... میبر نجایاز ا ایب_

 ؟یچـــ

 فرار؟ ن؟یراست یگیم يدار یچ یفهمیتو م_

 :مو نوازش کرد و گفت گونه
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 !میمون رو بساز یفقط خودمون دو تا زندگ! میاز همه شون دور باش ایب... میبر ایب... زمیآره عز_

 !بکنم يکار نیبا خوانواده ام همچ تونمیمن نم! نینه راست_

 به خاطر من؟ یحت_

 :آره تکون دادم و گفتم يو به نشونه  سرم

 ...به خاطر تو یحت_

 !فرار تنها راهه. میباش گهیدر کنار هم د میتونیوجه نم چیبه ه گهیما د_

 :بغض گفتم با

 !بکن گهیفکر د هی... نه_

 :زد ادیبلند شد و فر مکتیرو ن از

 ...رسهیبه سرم نم يفکر چیه گهیمن د_

 :آروم گفت... و نگاهم کرد برگشت

 !میواسه خودمون شروع کن دیجد یزندگ هی میبر! الریآ میبا هم بر ایب_

 !نه... نه... نه_

و خانواده ام و  یزندگ تونستمیمنم نم یول... کامال مشخص بود که اعصابش خورد شده. دیکشیتند نفس م تند

 !آخه خــــدا... هم وجود نداشت يا گهیراه د چیه یول! بود یبزرگ یلیخ سکیر هی... ول کنم

 !ست هی یشماره م همون شماره قبل... فکرات و بکن و بهم خبر بده_

 ..هنوزم پشتش به من بود... ستادمیبرداشتم و ا مکتیو از رو ن فمیک

 !رمیمن دارم م_

 ...برنگشت یحت

 !مواظب خودت باش_

کارم الزم بود تا  نیانگار هم... تا نگاهم کنه... تا برگرده... شونه ش گذاشتم يدستم و رو... گرفته بود بغضم

تنش و حس  يتا بو دمیکشیتند تند نفس م... محکم بغلم کرد! میوفتیبه هق هق ب گهیجفتمون تو بغل هم د

 :از آغوشش جدام کرد و گفت... دیکشیم قینفس عم نیراست! کنم

 !يکم طاقتم نکرد نیاز ا شتریرو تا بب...برو_
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 ...روشون کاشت يرو گونه م و پاك کرد و بوسه ا اشک

 ...برو به سالمت_

تو پارك تنها  نیدست تو دست هم داده بودن تا من و راست ایدن يانگار همه ... خودش عقب عقب رفت و

چاره  یازش دل بکنم ول ومدیدلم نم... دظهر بو میساعت دو و ن... میحرف هامون و به هم بزن میتا بتون.. میباش

 ...نداشتم يا

درسته و  میکدوم تصم دوستمینم...کدوم راه و انتخاب کنم دونستمینم... بزرگ قرار گرفته بودم یدو راه هی تو

خودت  گفتیعقلم م یول... برو نیفرار کن با راست... برو گفتیدلم م. نبود یکیحرف دلم با عقلم ! کدوم اشتباه؟

و نه  ی، نه پول دیدار ینه سر پناه د؟یبر دیخوایکجا م دیبعدشم فرار کن... بزرگه یلیخ سکیر هی! و بدبخت نکن

 !باشم نیدوست دارم کنار راست... آه خدا... يبزرگ تر

 باهاش هر جا که... رمیم. خوامیو نم نیبدون راست یمن زندگ. خودم و گرفته بودم میتصم... هفته تمام شد هی

مقدار پول هم گذاشتم  هیساك برداشتم و توش چند دست لباس جمع کردمو  هی.. زدم ایدلم و به در! رمیبگه م

باره  نیآخر يانگار که برا. از اتاقم خارج شدم و آروم آروم تو خونه قدم زدم... تختم پنهانش کردم ریز. کنارش

به سمت . وجود نداشت یراه برگشت چیه گهید رفتمیاگه م. بار بود نیآخر... آره! کشمیخونه نفس م نیدارم تو ا

 نیهم. رو در رو بهشون بگم تونستمینم...بود یوقت خداحافظ گهید... کاغذ و قلم برداشتم هی. اتاقم برگشتم

با هم دوست . که دختر عموم بهم زنگ زد کردمیداشتم شروع به نوشتن م! بزارم برم تونستمیهم که نم يجور

 :جواب دادم... دوباره زنگ زد. اما جواب شو ندادم میبود یمیصم

 لوفر؟یجانم ن_

 ؟یخوب الریسالم آ_

 ؟یداشت يکار... یمرس_

 خبر دارم هی_

 ...باشه ریخ_

 ...ستین ریخ ادمیز_

 شده؟ یچ_

 .بهم زنگ زده بود نایامروز رام_

 .بود لوین یمیدوست صم نی، خواهر راست نایرام
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 گفت؟یم یچ! خوب_

 ...و بهت بگم اما نیدوست ندارم ا_

 ؟یاما چ_

 !نهیامروز روز عقد راست_

 .اشک از چشمام اومد يادیز ياز خنده ... از ته دل! بلند. دمیخند

 وونه؟ید يخندیچرا م_

 .بود يمسخره ا یشوخ یلیخ_

 !ایب شهیاگه باورت نم! گمیبه خدا راست م! خره ستین یشوخ یول_

 :گفتم. شدم يجد

 ؟یگیم يدار هیچرت و پرتا چ نیا_

 !شهیو ساعت شش جشن شون شروع م! اال که رفتن محضر واسه عقد.فرستمیواست آدرس و م_

 یجور زنگ زدم ، ول نیچند بار هم. دادیجواب نم. و گرفتم نیراست يزود شماره . تماس و قطع کردم اریاخت یب

 !... پاسخ بودن یب

 برهیبا و. داده بود لمیمسخره ش تحو يها یباز از اون شوخ ای گفتیداشت راست م لوفرین یعنی. تو دلم نبود دل

 :نوشته بود که. بود لوین. گرفتم یبیعج ي، دلشوره  میگوش ي

 ...از آدرس نمیا. گمیبه خدا بهت راست م_

 :آخرشم اضافه کرده بود که. آدرس و نوشته بود و

 ...!خبرم کن يایب یاگه خواست_

بود که  یک... یبار شماره شو گرفتم ول نیچندم يبرا. سوق داده شد نیراست يم به سمت شماره دست اریاخت یب

 !کنمیقبول نم نمیرو نب يزیتا من چ یول شدیکم کم داشت باورم م! جواب بده؟

 یحت. کردن الیگوشه و فکر و خ هیکارم همش شده بود نشستن تو . سر کردم یساعت پنج با هزار تا بدبخت تا

برو خونه  يگردیبه مامان اس داده بودم که از مدرسه که بر م... خونه نبود یکس. ختمیریدونه اشک هم نم هی

،  دمیکه رس ابونیبه سر خ. رونیزود آماده شدم و از خونه زدم ب... شد میساعت پنج و ن! اونجا امیمنم م زیعز ي

دلشوره مو  نیو هم... مرد بود ریپ هیاننده ش ر. دربست به اون آدرس رفتم. تکون دادم نیماش هی يدستم و جلو

 :تو فکر بودم که گفت. کم ، کم کرد هی
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 !میدیخانم رس_

 :شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 د؟یجا منتظرم بمون نیهم شهیم_

 .بله_

داشت  یکی، انگار  داشتمیهر قدم که برم... شده بود یهمه جا چراغون... باغ بزرگ بود هی. از در داخل شدم و

از ... باغ تو نوك تهران بود نیا... جلو تر رفتم! هینا شدن فیتوص.نداشتم یحس و حال خوب...شکافتیلبم و مق

 :و گفتم زدمبه خودم  يزهر خند... فاصله داشت يلومتریچند ک هیخونه مون 

 الر؟یآ يبدون کارت دعوت اومد_

... برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم. اومد دنیکل کش يصدا کردمیجور که داشتم اطراف و نگاه م نیهم

بدم  صیتشخ تونستمینم... دیدی، چشمام واضح نم ختمیریکه م یبه خاطر اشک... ومدنیعروس و داماد داشتن م

تر  کیو نزد کینزد... شمتا جلو چشم نبا ستادمیاز درخت ها ا یکینه؟ رفتم پشت  ای نهیکه داماد راست

  ... دستم و به درخت گرفتم .رفت یاهیآن چشمام س کی...شدن

  

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

  

 یشوخ لیبفهمم که دل دیبا... ستین نیکه داماد راست نمیبب دیمن با! نمیصحنه رو بب نیا دیمن هر جور شده با

... و باز کردم مامو چش دمیکش قینفس عم هی!یتونیتو م... مقاوم باش الریآ... آره! بوده یچ لوین يمسخره 

  ...اشکام و با پشت دست پاك کردم

ممکن  ریغ نیا... کردیم يدختره با لباس عروس داشت دلبر... داماد حلقه کرده بود يعروس دستشو دور بازو

... میهر جور شده ما در کنار هم باش خوادیآخه اون م! آخه اون من و دوست داره... باشه نیبود که داماد راست

! میمشترك و بدون دقدقه رو شروع کن یزندگ هیو  ییجا هی میبر... میبر نجایو از ا میفرار کن ییادوتقراره ما ، 

... محال بود... که عاشقمه گفتیخودش بهم م! آخه اون من و دوست داره... کنهینم انتیبه من خ نیراست

 ؟ينکرد يکار نیهمچ هیبگو که ... یکنیرو با من نم يکار نیهمچ هیتو  ن؟یمگه نه راست! محــــال
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 يهق هق من ، تو صدا يصدا... بود نیراست! دمشیرخ د میاز ن... ام به درخت بود هیتک... دمیداماد و د... دمید

همه  گهید... دادم هیسرم و به درخت تک... نیخوردم و نشستم رو زم زیآروم ل... اونا گم شده بود يرقص و شاد

بهم گفته بود ،  یهر چ... کرد انتیبه من ، به احساساتم ، به خانواده م خاون ! بود نیاون راست... تموم شد زیچ

 !دروغ! کرده بود ، همه ش دروغ بود يهر کار

که واسه  یجهنم شیحق من نبود ، بود؟ داشتم تو آت یزندگ نیا. ستمیبا تونستمینم. رفتیم یاهیس چشمام

از چشمامم  نیمن به راست... واسم عذاب آورده. سوختمیتو بهشتم ، م کردمیخودم درست کرده بودم و فکر م

پدرش در حق خانواده  نکهیبا ا... گرفت دهیاحساساتم و نا د. اون از اعتمادم سوءاستفاده کرد. اعتماد داشتم شتریب

دوباره بهش اعتماد . دوباره باورش کردم. رفتم نیمن بازم به سمت راست یکرده بود ، ول يکار نیهمچ هیام 

 کرد؟  يکار نیهمچ هیباهام چرا .کردم

 :جلو اومد و گفت یخانم هی. دادم و اشکم و پاك کردم هیاز درخت ها تک یکی به

 افتاده خانم؟ یاتفاق_

 ...نه_

 ...کمکتون کنم دیبزار_

کم مزه  هی... لبم کرد کینزد. آب قند واسم آورد وانیل هی. دمیفهم فرمشیونیاز ... دهیم سیبود که سرو معلوم

 ...ازش تشکر کردم. مزه کردم

 د؟یبا عروس و داماد دار یبدونم چه نسبت تونمیم_

 :تکون دادم و با بغض گفتم نیو به طرف سرم

 ...یچیه_

 زیعز يآدرس خونه . و باز کردم و سوار شدم نیدر ماش... هنوزم منتظرم بود یتاکس... راه رفته رو برگشتم و

 ...شده بود حال و روزم نیحاال ا... کردم هیدادم و گر هیتک شهیش سرم و به... جون رو بهش دادم

 اطیح... در خونه به روم باز شد. دستم و رو زنگ خونه گذاشتم. شدم ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 :جون با لبخند گفت زیعز... وارد خونه که شدم ، بلند سالم کردم. کردم یو ط لیطو

 !ياومد ریچه قدر د !زمیعز میمنتظرت بود_

 :هم گفت مامان

 ؟يکجا بود... آره_
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 ... رفته بودم کتابخونه نیبا نازن_

 ؟يپس چرا به من اطالع نداد_

 :گفتم کالفه

 ...دیببخش_

 ...به سمت آشپزخونه رفتم و

 ؟يمادر جون قرص سردرد دار_

 ...همون جاست...زمیآره عز_

! نه یول...زنده نباشم گهید خواستمیم! دو تا با هم انداختم باال... کردم داشیگشتم تا پ... خورد شده بود اعصابم

دل به  دینبا! زود اعتماد کنم یبه هر کس دیمن نبا! نمیرو بب یتلخ زندگ يها قتیباشم تا حق دیبا! اشتباهه نیا

از اتاق  یکیو تو از پله ها باال رفتم ...او نهمه کسم بود. من هر کس نبود يبرا نیراست یول. ببندم یهر کس

 دمینفهم. کم آروم گرفتم هیخودم حرف زدم تا  ي، اونقدر با خدا ختمیاونقدر اشک ر... دمیمهمان دراز کش يها

 !چشمام گرم خواب شد و به خواب فرو رفتم یک

 يدست و جلو... باعث شد که نور چشمم و بزنه نیچراغ روشن بود و هم... چشم باز کردم ییحس روشنا با

 :مامان گفت... رفتمچشمم گ

 ؟يشد داریب_

 !آره_

 !میشام بخور میخوایم... به دست و صورتت بزن یآب هیپاشو _

از حال بدم خبر  دینبا یکس. سر و وضعم و مرتب کردم... يبعد تاش زدم و گذاشتم گوشه ا. رو کنار زدم پتو

. نگاه کردم نهیآب و باز گذاشتم و خودم و تو آ. شدم ییوارد دستشو... بود ییتو اتاق حموم و دستشو! داشته باشه

بره به ! بره به جهنم. همون بهتر که رفت. نداشتتو رو  اقتیاون ل! کن الر؟تمومشیآ يادامه بد يخوایم یتا ک

تو رو داشت ، باهات  اقتی، اگه ل خواستیاون اگه واقعا تو رو م... دهیکه به آخر نرس ایدن... شو الشیخیب! درك

که بهت  یجواب کس. در امانت کرد انتیقلبم و امانت بهش داده بودم اما اون خ... کردینم انتیبهت خ. وندمیم

 ایدن!  نیراست بخشمتیاما نم! نه ؟یو ناراحت باش يو همش غصه بخور یکه به پاش بمون نهیا کنهیم انتیخ

از آدم  یسادگ نیبه هم شهیهم! کنمیفراموشت م یول بخشمتینم! بخشمتیوقت نم چیهم به آخر برسه ، ه

 ... گذرمیبرام ارزش داشتن ، م ایدن ياندازه  يارزش که روز یب يها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٧٧ 

 ؟يکجا موند الر؟یآ_

 ..به خودم اومدم خوردیتق تق که به در م يصدا با

 الر؟یآ_

 بله مامان؟_

 ...فکر کردم حالت بد شده_

 !خوبم... نه_

به سمت ... برداشتم و صورتم و خشک کردم ییدستشو نتیحوله از تو کاب هی. مشت آب به صورتم زدم مشت

آقا جون بد . و نشستم دمیو کنار کش اریکنار ال یصندل. بلند سالم کردم! شده و حاضر بود دهیچ... شام رفتم زیم

ون آقا ج! واال! سر بابام کاله بزار ایگفتم ب نیسترا يکار کرده بودم؟ انگار من به بابا یانگار چ... کردیبد نگاهم م

 ...سر صحبت و باز کرد

 ؟یوام جور کن یشد؟ تونست یچ ریام_

 !نه آقا جون_

 ؟يخوایحاال چه قدر پول م_

 :به ما کرد و بعد رو به آقا جون گفت ینگاه بابا

 !ونیلیم ستیدو_

 :ادامه داد... دیسوت کش موخم

 !کردن کارام سیواسه راست و ر زارمیش هم م گهیواسه طلبکارا و نصف د رهینصفش م_

 :گفت يدر کمال ناباور آقاجون

 !شرط داره هیاما  دمیپول و بهت م نیمن ا_

 ...قاشق و چنگال و انداخت رو بشقاب و با تعجب به آقا جون نگاه کرد بابا

 آقاجون؟ یچه شرط_

 ...ستیاالن وقتش ن! گمیشرط شو سر موقع بهت م_

 ...به ما نگاه کرد و

 .میکنیبا هم صحبت م يمسئله ا هیو هم در مورد  دمیهت پول و مهم ب! شرکت ایفردا ب نیهم_
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... همش سرنوشتمه... جا به بعدش همش خواست خداست نیاز ا... جا بود نیتا هم دمیسررس يتو يها نوشته

 !خواسته؟ یواسم چ ریتقد دونمینم. به بعدش رو خبر ندارم نیاز ا گهید! واسم مبهمه

 تونستمیلحظه هم اون نگاهش رو نم هی... کردمیآقاجون فکر م يهمش داشتم به حرف ها.. صبح خوابم نبرد تا

 ... داره یربط هیموضوع به من هم  نیا کردمیهمش احساس م. کنم رونیاز تو ذهنم ب

جور  نیو همو دختر تون ر دیکه چشم هاتون رو بست گفتیکه رفتم تو اتاق ، مادر جون به مامان م یوقت روزید

 الریخوب شد که ما تو مراسم بله برون آ... اعتماد کرد شهیکس نم چیروز ها به ه نیا... دیداد نیبه راست

 دیچه بخواد و چه نخواد با الریآ يسر نیا یول! موندیتلخ از اون جشن تو ذهنم م يخاطره  هیوگرنه ... مینبود

 !ارهیحرف رو حرف آقاجونت ب تونهینم یکه کس یدونیآخه خودت م... قبلول کنه

 قبول کنم؟  دیقبول کنم؟ چرا با دیبا ویمن چ... ذهنم مشغوله نیخاطر هم به

به  میهمراه با باد مال یسوزش... اتاقم رفتم و بازش کردم يبه سمت پنجره ... مردمیم ياز کنجکاو داشتم

 هیاز ... ستیحالم اصال خوب ن! تب دارم انگار من یو هوا سرده ، ول میزییدرسته که تو فصل پا... صورتم خورد

 يفکر ها بودم که صدا نیتو هم... نیطرف هم راست هیآقاجون و از  ينسب به حرف ها میطرف حس کنجکاو

... انگار دل آسمون هم گرفته بود... از پنجره به آسمون نگاه کردم! بود ینیدلنش يچه نوا... دیاذان به گوشم رس

... سجاده ام رو پهن کردم... وضو گرفتم و دوباره به اتاق برگشتم...اتاق خارج شدم اذان که تموم شد آروم از

دلم و  يداشتم تا خدا دردم و تا حرف ها ازین... خودم خلوت کنم يکم با خدا هیداشتم تا  ازیانگار از ته دل ن

 ! بشنوه

و  ختمیآروم آروم اشک ر... نمازم تموم شد ، چادرم و از سرم در آوردم و سرم و رو سجاده گذاشتم نکهیاز ا بعد

 ...چشمام گرم خواب شد که یشد ، ک یچ دمینفهم. غم بزرگ تو دلم و به خدا گفتم نیا

*** 

 یحت... حساب کنه هیدر به در دنبال پول بود تا با طلبکارا تسو. دمیماه واقعا شکسته شدن بابا رو د هی نیا تو

دو سه روزه که  یول.که مامان جلوشو گرفت! رو که پرادو بود بفروشه و پولشو بده به طلبکارا نشیماش خواستیم

... ، بهش داده حالش بهتره خواستیرو که بابا م یلکه آقا جون اون مقدار پو یاز وقت! کوکه فشیخدا رو شکر ک

که به خودش و فروشگاهاش وارد  یل رو هم گذاشته واسه صدماتپو ي هیبق... حساب کرد هیبا طلبکارا تسو

بعد  یول کردیدست آقاجون کار م ریپدرم هم اول تو شرکت ز... آقاجون شرکت صادرات فرش داشت... شده بود

 ... بشه تقلکه مس رهیگیم میها تصم
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به در اتاقم  يکه ضربه ا شدمیداشتم حاضر م... میآقاجون دعوت بود يخونه  ی، پنجشنبه بود و همه گ امروز

 :ورود دادم و گفتم ياجازه ... خورد

 .دییبفرما_

 ...بود اریال... در اتاق باز شد و

 ؟يحاضر_

 بابا منتظره؟... آره_

 ...عجله نکن... نه_

 :برگشتم سمتش و گفتم...دمیکشیبود ، خجالت م شمیپ اریچون ال یبه چشم هام مداد بکشم ول خواستمیم

 رون؟یب يبر شهیم_

 چرا؟_

 :بعد داخل اتاقم قدم زد و گفت و

 ...ندارم يمن که با تو کار_

 ... میرفت سر گوش و

 ...دینرس يا جهیو روش کرد و به نت ریکم ز هی

 ار؟یال يگردیم یدنبال چ_

 :نگاهم کرد و گفت يجد

 ؟یستیدر ارتباط ن نیتو که با راست_

 :زدم و گفتم يزهرخند

 ن؟یراست_

 :برگشتم و گفتم نهیبعد به سمت آ و

 داشته باشم؟ تونمیکار م یمرد متاهل چ هیبه نظرت من با ... زن داره گهیاون د_

 :دیتعجب پرس با

 ؟یدونیتو از کجا م_

 :و مرتب کردم و گفتم شمیآرا زیم يرو
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 ...رسهیخبرا زود م_

 :و گفت ستادیرو به روم ا اومد

 !الریمن و نگاه کن آ_

 :کردم و گفتم نگاهش

 هوم؟_

 ...یو نه باهاش در ارتباط باش یدوست ندارم نه بهش فکر کن_

 :پلک بزنم گفتم يذره ا نکهی، بدون ا کردمیجور که نگاش م همون

 !منم اصال دوست ندارم که نه بهش فکر کنم و نه باهاش در ارتباط باشم_

 :آروم گفت... تکاش میشونیپ يرو يکرد و بوسه ا تیو گذاشت پشت سرم و سرم و به سمت جلو هدا دستش

 ...يخواهر نیآفر_

 :و گفتم دمیو عقب کش خودم

 !ازم مطمئن باش... ستمین میقد الریاون آ گهیمن د_

رژ  هی، با  دمیبه چشمام ، مداد کش نکهیمنم بعد از ا... باشه تکون داد و از اتاق خارج شد يو به نشونه  سرش

که  یدامن کوتاه مشک هیآقاجون بپوشم ،  يکه قرار بود خونه  یلباس... کردم لیخودم و تکم شیآرا یصورت

به سمت . بود یسه ربع صورت نیآست یمجلس زبلو هیکلفت و  ياندازه ش تا رون پام بود همراه با جوراب شلوار

و کاپشن  دیدمپا و شال سف دیشلوار سف... رو انتخاب کردم یکوتاه یمانتو هام ، مانتو مشک نیاز ب. کمد رفتم

و در آخر . کم خرت و پرت جمع کردم هیبرداشتم و توش  یمشک فیک هی. رو هم با هم ست کردم دمیفس

 ...اریال یزد ول يبابا لبخند... نگاهم کرد قیمامان با تشو... خارج شدم اقاز ات. مو هم انداختم توش یگوش

 چه وضعشه؟ نیا_

 :با اعتراض گفت بابا

 دخترم و؟ يکارش دار یچ_

دستم و کردم ... بردیادکلنش عقل از سر آدم م يالمصب بو... کردم و از کنارش رد شدم ارینثار ال يغره ا چشم

مو از تو جا  یمشک يپوت ها... اریروت کم بشه آقا ال. کردم شیو ادکلنم و خارج کردم و رو خودم خال فمیتو ک

... شدم یمنم پشت سرش راه. رفت اطیو به ح تو از بابا گرف نیماش چیسو اریال. خارج و بعد پام کردم یکفش

 :گفت رمیمن دارم پشت سرش م دیتا د اریال
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از ما  ریغ! ه؟یکه اخالق آقاجون چه جور یدونیخودت م. اون رژتو پاك کن. کم مراعات کن هیخانوم ،  الریآ_

 !هم هستن يا گهید يمهمون ها

 .خسته شدم از بس همون جور که آقاجون دوست داشت رفتار کردم اریال_

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 !زمیاز من گفتن بود عز_

 .میخونه آقاجون شد یو پشت سرش هم بابا اومدن و با هم راه مامان

 نیبود که با ماش نیپنج تا ماش اطیتو ح! آقاجون شلوغه يکه چه قدر خونه  دمی، فهم میدر خونه که وارد شد از

هم پشت سر  لوفرین. با مهمون ها به اتاق رفتم تا لباسام و عوض کنم کیبعد از سالم و عل! شش تا شدیما م

 ...من اومد

 چه خبرا؟ حالت چه طوره؟_

 :گفتم کردمیم زونیکه مانتو مو آو یبهش کردم و در حال ینگاه

 !باشم؟ خوب خوبم يخوایچه طور م_

 .تونستینم یبگه ول يزیچ خواستیانگار م. کردیو من م من

 لو؟یشده ن يزیچ_

 ...راستش آره_

که اگه الزمم شد لنگ  زارمیواسه خودم چند دست لباس م شهیمن هم نایجون ا زیعز ياتاق مهمون خونه  تو

 :به سمت کمد رفتم و گفتم! نمونم

 گه؟یبگو د_

 ؟یعروس ياون روز اومد_

 .خبر نداشت پس بزار بهش دروغ بگم يزیاون که از چ.. و نگاهش کردم برگشتم

 چه طور؟... نه_

 !الریواقعا متاسفم آ_

 ...ستین الممیخ نیع ؟یمتاسف باش دیچرا با_

 :تعجب گفت با
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 واقعا؟_

 ...من و نداشت اقتیچون اون ل... آره_

 يو خانواده  نایا نیراست يقرار بود فقط خانواده . مینامزد بود نیخبر نداشت که من و راست لیکس تو فام چیه

هم فقط تا  لوفرین... که اونم قسمت نشد... میکه عقد دائم کن یجون خبر داشته باشن تا وقت زیما و آقا جون و عز

 !نیهم... عالقه دارم نیکه من به راست دونستیحد م نیهم

اونا رو ... بوده قیاون با چند تا از دخترا رف! ياز اون سر تر بود یلیتو خ. تو رو نداشت اقتیاون ل... الریآره آ_

 ...ودداده ب يباز

 :و گفت دیبعد آه کش و

 !يخوب شد تو درخواست رفاقت شو قبول نکرد_

 :گفتم

 اوفــــ_

دامن بلند  هی،  میهم داشت بهیغر يکه آورده بودم کوتاه بود و مهمون ها یچون دامن... برگشتم به سمت کمد و

باالش تنگ  يقسمت ها. بود بایز یلیخودم و نگاه کردم خ نهیتنم که کردم و تو آ... از تو کمد برداشتم یمشک

 :ادامه داد... شدیآزاد تر م دیرسیکه م نییبود و به پا

قراره !! گفت دختر خاله شه دمیپرس نایاز رام. عروسک بود نیالمصب ع. عروس چه قدر خوشگل بود یدونینم_

 ه؟یچ یدونیه مآخ! هفته بعدش هم خواهر و مادرش و ببره هی! برن خارج واسه ماه عسل یهفته بعد از عروس هی

ها  سیانگار پل... فرار کرده اون ور آب مو بعدش ه دهیرو باال کش یکیانگار مال و اموال ... ستین رانیپدرش ا

 !هم دنبالشن

 :سمتش و گفتم برگشتم

 ؟یبس کن شهیم_

 :سمتم اومد و گفت به

 ز؟یعز يناراحت شد_

 !موضوع واسه من تموم شده ست نیا... يخوریکله مو م يفقط دار... نه_

موضوع رو  نیحتما عمو ا... دهیاموال پدر منو باال کش يباقر يآقا دونستینم لویتعجب داشت که ن يجا واسم

عمو . هم سرم کردم یصورت يروسر هیمو تنم کردم و  یبلوز صورت. دمش گرد! بچه ها مطرح نکرده نیب
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سال از من کوچک تر بود و  کی لوفرین! نسترن یکیو  لوفرین یکی .، دو تا دختر داشت لوفرهین يارسالن که بابا

عموم هم اردالن  نیدوم. برادران بزرگ تر بود يخان از همه  ریپدر من ، ام. بود یینسترن هم کالس دوم ابتدا

 پسر داره که هیعمه معصومه ام . دو تا هم عمه دارم! سالشه یو س! خان بود که ازدواج نکرده و هنوز مجرده

که دو سال از من  تایدو تا دختر هم به نام آرزو که ازدواج کرده و آناه! هو شش سالش ستیاسمش آرمان و ب

... دختر هم به اسم شهال داره هی.. و شهرام اریشاهرخ و شه! دهییعمه منصوره ام هم کال پسر زا! بزرگ تره

و  مجردهشهرام  یفرزند دارن ول هیکه ازدواج کردن و هر کدوم  اریشاهرخ و شه! و دو سالشه و مجرده ستیب

 !شناختمشونیخانواده بودن که نم هی یول! ما تیپر جمع يها لیاز فام نمیا! و چهار سالشه ستیب

 :نگاهم کرد و گفت نیبا تحس. کنار مادر جون نشستم رفتم

 !يچه ماه شد_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !ممنونم_

 ...دمیجون پرس زیذهنم بود رو از عزکه تو  یبعد سوال و

 جون؟ زیعز_

 بله؟_

 !شناسمیمن اون خانواده رو نم_

 :زد و گفت يلبخند

 ؟یشناسیمرده که کنار آقاجونت نشسته رو که م ریاون پ_

 !برادر آقاجونه. بله_

 ! آقاجون ته ياون آقائه هم برادر زاده . نیآفر_

 :که کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت یبه خانوم و

 !هم خانومشه شونیا_

 :زدم و گفتم یحیمل لبخند

 ...خوشبختم. سالم_

شال هم رنگ  هیتنش کرده بود و  یکت و دامن بلند بادمجون هی. بود پیخوش ت. دیرسیبه نظر م یخوب خانم

 .کت و دامنش رو سرش بود
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 .خوشبختم تییمنم از آشنا. زمیسالم عز_

و پوست  یآب يبلوند و چشم ها يموها. خوردیم یلیها خ یبه روس افشیکه جوون و خوشگل بود و ق يدختر و

 :نشست و گفت کمیاومد نزد... دیسف

 !خوشبختم تییاز آشنا. هستم انایمن ک... زمیسالم عز_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...زمیعز نیهمچن... الرمیمنم آ_

 ...ییبایچه اسم ز الر؟یآ_

 انایک یوقت. کردنیم یزندگ نیتو اکرا! از من بزرگ تره یسال کیکه  دمیفهم میزدیر که با هم حرف مجو نیهم

و مهندس ! و شش سالشه ستیداره که ب ارشیبرادر هم به اسم ک هی... برگشتن رانیشده به ا لیفارق التحص

 نیتعجب داشت که بعد از ا يبرام جا! نرفتن و حاال برگشت رانیهفت سالش بوده از ا انایک یوقت ایگو! عمرانه

 ... برگشتن رانیهمه مدت دوباره به ا

 د؟یبرگشت رانیهمه مدت به ا نیحاال چرا بعد از ا_

 :کرد و گفت یپوف

 !از دست آقاجونم_

 :و گفتم دمیخند

 پس آقاجون توام مثل آقاجون منه؟_

 :گفت آورد یدر م یو ادا و اطفار جالب کردیکه چشماش و گرد م یحال در

 ...خشن ، مغرور ، مستبد_

 :و گفتم دمیخند

 !قایدق_

 !بود يجور نیمنش بزرگ کال ا يخانواده ! شدیاخالق تنها به آقاجون من ختم نم نیا پس

 .عمه منصوره به آشپزخونه رفتم يصدا با

 ..کمک عمه ایب. جان الریآ_

،  یتو زحمت بکش ستیهر چه قدر بهش گفتم که الزم ن. هم همراه من اومد انایک. سمت آشپزخونه رفتم به

 ...دیاونم همراه ما دختر ها سفره رو چ... قبول نکرد که نکرد
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که کنار من  انایک... می، آقاجون بسم اهللا گفت و همه شروع به غذا خوردن کرد میهمه سر سفره جمع شد یوقت

 :نشسته بود آروم گفت

 .میخوردیغذا م زیهمش سر م نیتو اکرا. که سر سفره نشسته بودموقت بود  یلیخ_

 ؟يکه سر سفره غذا بخور يدوست ندار_

 ...خوشم اومده یلیخ! نه اتفاقا_

 ...دادم و به خوردن غذا مشغول شدم لشیتحو يلبخند

بازم  یبود ول ییظرف شو نیباز خدا رو شکر که ماش... از خوردن غذا ، شستن ظرف ها بر گردن من افتاد بعد

تو آشپزخونه تنها مونده ... ش رو هم با دستم شستم گهیو نصف د دمیچ نینصفشون رو تو ماش... بود ادیتعداد ز

 ! وفتادیکارا بر گردن من م يهمه  شهیهم. بودم

 :اردالن اومد تو آشپزخونه و با لبخند گفت عمو

 !خانوووم الریسالم آ_

 :گفتم کردمیکه دستکش رو به دستم م یزدم و در حال يلبخند

 !سالم اردالن خان کیعل_

 :و گفت دیبوس میشونیرو پ از

 !میتو آسمون ها دنبالت باش دیبا گهید... ذره شده بود هیدلم واست _

 :نگاهش کردم و گفتم يدلخور با

 ...نامیجون ا زیعز يخونه  شهیمن که هم! نگو يجور نیعمو ا_

 ...ییخاندان ، البته از دخترا ، فقط تو نیبه درد بخور ا ينوه  تنها! یگیراست م... آره_

 :زدم و گفتم يلبخند

 واقعا؟_

 :خودم گفت مثل

 !آره عمو جون واقعا_

از در که وارد ... تو چشم نبود ادیجون ز زیعز يآشپزخونه . انگار از آشپزخونه خارج شده بود. نگفت يزیچ گهید

. يدیرسیتا به آشپزخونه م يکردیم یرو ط يسه متر يراهراو هیو  یرفتیبه سمت راست م دی، با يشدیم

 ...فیح! هیمیکه خونه شون قد فیح یول... بزرگ بود یلیآشپزخونه هم خ
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به اون  ینگاه... به خودم اومد! برداشت وانیل هیبلند شد و از تو ابکش  یدست هیفکر ها بودم که  نیهم تو

 نیا هیشب نجایچرا همه ا. شده بود شیزیچ هیچشمام انگار . بودم دهیتا به حال اون و ند یشخص کردم ول

. کردی، داشت من و نگاه م بوددستش  وانیاونم همون جور که ل... هان؟ با تعجب نگاهش کردم يا هیروس

رنگ و  ییخرما يموها... یپوست گندم...یچشم آب. بود يچه پسر يوا. میدیجفتمون هم زمان نگاهمون و دزد

اون . بهش کردم ینگاه...امیبار پلک زدم تا به خودم ب هی.من تا شونه هاش بودم! داشت يچه قد... شیته ر هی

 :نگاهشم گفت يمتوجه  دیتا د... کردیجور داشت من و نگاه م نیهم

 !دمیتا به حال شما رو ند_

 :گفتم. نشست میشونیرو پ یاخم! یـــیصدا چه

 !نیو همچن_

دادم ... ختمیر وانیآب تو ل يپارچ و برداشتم و مقدار زیگرفتم و از رو م از دستش. و به سمتم گرفت وانیل

 ...دیبا تشکر نگاهم کرد و آب و سر کش... دستش

 !ممنون_

 ...نداشت یقابل_

 ...کرد یمعرف خودشو

 . منش هستم ارشیمن ک_

 !بود انایک هیچه قد شب گمیبود؟ م نیا ارشیک پس

 و شما؟_

 !منش الریآ_

حتما تو . چه جورش بود گهید نیا! وا... تکون داد و از آشپخونه خارج شد "دمیفهم" يو به نشونه  سرش

 .به ظرف شستنم ادامه دادم! کردنیبرخورد م يجور نیخانم محترم ا هیبا  نیاکرا

 ...اومد تو آشپزخونه قهیبعد از چند دق لوفرین

 ؟يدیپسره رو د الریآ يوا_

 ...کردینگاه م نهیت خودش و تو آبهش انداختم که داش ینگاه

 کدوم پسره؟_

 ...گهیو د ارشیآقا ک_
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 :و گفتم یالیخیو زدم به ب خودم

 ؟یخوب که چ_

 :و گفت ستادیا کمینزد اومد

 ش؟یدید... ستیها ن یرانیبه ا هیاصال شب... انگار از اروپا واسمون مهمون اومده_

 :نگاهش کردم و گفتم یچشم ریز

 ...ستیواسه من ن يتازه ا زیچ نیا_

 ...شد میبه دختره حسود یلیخ... خدا شانس بده! ان یانگار ننه باباشون غرب! هیخواهرشم اون جور_

 :گفتم کردمیکه دستکش ها رو از دستم خارج م یحال در

 ؟یکنیم يحسود یبه چ... خاك تو سرت_

 ...و به موهاش حالت داد ستادیا نهیآ يجلو

 !یشیچه خبره ، رو پات بند نم یاگه تو هم بدون. مخبر داغ برات دار هی الریآ_

 :نشستم و گفتم یصندل رو

 ه؟یخبر داغت چ نیا_

 :طرفم برگشت و گفت به

 ...سادمیقصد گوش وا ی، منم ب کردنیجون داشتن با هم صحبت م زیعمه منصوره و عز_

 ؟يکارات دست بر دار نیاز ا يخوایم یک_

 .نگفتن يزیهنوز بهمون چ میچون ما بچه ا یول. دمیفهم ییزایچ هیخره _

 ؟يدیشن یبگو چ_

 !شازده پسر انتخاب بشن نیا ياز دختر ها برا یکیکه قراره  گفتیجون م زیعز_

 !هم نداره یخوشبخت نیهمچ يگرچه ازدواج اجبار... خوشبخت بشه_

 بهتر؟ نی؟ از ا يواخیم یچ گهید! لهیکاره؟ پسره هم خوشگله هم ثروت منده و هم اص يآخه اجبار کجا_

 :زدم و گفتم يلبخند

از من و تو بزرگتر  یباشه اونا چند سال یهر چ. تانیاول شهال و آناه يها تیالو... به دلت صابون نزن یالک_

 .هستن
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 :اومد کنارم نشست و گفت. موضوع رو قبول کرد نیا انگار

 !یگیراست م... آره_

 :کرده باشه گفت دایپ يدیراه ام هیانگار  بعد

 کنه؟یرو انتخاب م یک نیبب... از کجا معلوم؟ انتخاب با آقاجونه_

 :منصوره صدا زنان به آشپزخونه اومد عمه

 ...صحبت کنه خوادیآقاجونتون م... گهید دیایب! دخترا_

 .شدینور م ی، براش نور ال کردیازدواج م ارشیاگه دخترش با آقا ک. خوشحال بود یلیعمه منصوره خ انگار

همه هستن شروع کرد به صحبت  دید یآقا جون وقت. ، رفتم کنار مامان نشستم میدیکه رس ییرایسالن پذ به

 :کردن

 نیکه از اوکرا زمیعز يبرادر زاده  يمخصوصا به خانواده . کنمیم ییمهمون ها خوش آمد گو ياول به همه _

 . به وطن خودشون برگشتن

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

از نوه هامون رو به عقد  یکیکه هر کدوم . میخودمون گذاشت نیب يقرار هی شیسال پ دنیمن و برادرم چند_

 .میاریهم در ب

من سرم و ! ارشیهم به ک لیفام يو دختر ها کردنینگاه م انایبه ک لیفام يپسرا. به اطراف انداختم ینگاه

 :دامه دادآقا جون ا. رو نگاه کردم یقال يو گل ها نییانداختم پا

 !انیدر ب ارشیمن به عقد ک ياز نوه ها یکیقراره _

به دختر ها انداختم که حاال همه شون داشتن با  ینگاه! خنده ام گرفته بود از تصورشون... شدن دیکه ناام پسرا

توجه مو جلب  ینگاه ینیکه سنگ نییدوباره خواستم سرم و بندازم پا. کردنیم يدلبر ارشینگاهشون واسه ک

نگاهش شدم ، با غرور نگاهش  يمتوجه  دیتا د... کنهیداره منو نگاه م ارشیک دمیسرم و که چرخوندم د. کرد

 ...! اَه اَه اَه... چه قدر مغرور بود... دیکش يا گهیرو به سمت د

ها به من  دختر يآن همه  کی. آقاجون و متوجه نشدم يفکر ها بودم که هواسم پرت شد و حرف ها نیهم تو

 :آقاجون گفت... با تعجب بهشون نگاه کردم... نگاه کردن

 ...الرهیاون دختر آ_
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حرف از جاشون بلند شدن و جمع رو  نیکه زود با گفتن هم تایآخه؟ شهال و آناه یچ یعنی الره؟یآ یچ یچ

 ...آقاجون متوقف شدن يترك کردن که با صدا

 ...دیکجا؟ برگرد_

 ...خود بدبخت تو بچسب! الریآ الیخیرو ب نایحاال ا... دارن ین چه حس و حالتصور کنم که اال تونستمیم

 :درشت سرخ داشت رو سرم انداخت و با بغض گفت يبود و توش گل ها دیبلند که سف يروسر هیجون  زیعز

وصلت  نیرو به من داد و گفت که ا يروسر نیقبل از مرگش ا) خان  ارشیمادربزرگ ک شهیکه م( فاطمه _

 .سر عروس بندازم يرو رو يروسر نیکه صورت گرفت ، ا

بندازن تو انگشتم و بگن برو  ارنیحلقه ب هیفقط کم مونده . بغضم گرفته بود... دیخم شد و از رو صورتم بوس و

 يهر لحظه ممکن بود که اشک از چشمام جار. و بشناسم ارشیمن ک نکهیبدون ا یحت... تیسر خونه زندگ

منم رو به ... ستمیاشاره کرد که با بهممامان ... خان عمو ، جلو اومد گفتمیر آقاجون که من بهش مبراد... بشه

 :و گفت دیبوس میشونیاز رو پ. ستادمیروش ا

 .دخترم یخوشبخت بش_

 .به مامان انداختم که بهم اشاره کرد ساکت باشم ینگاه هی

که  یمیانگشتر قد هیکه جلو اومد ، خان عمو  ارشیک... تر کینزد ادیکرد که ب ارشیاشاره به ک هیعمو  خان

 . بهش گفت يزیلب چ ریداد و ز ارشیشده بود ، رو به دست ک يکار نیسنگ زمرد بود و اطرافش نگ هیروش 

مدت مات و  نیتو ا... هم جلو اومد و دست راستم و گرفت تو دستاش و اون انگشتره رو تو انگشتم کرد ارشیک

 . مبهوت مونده بودم

 :عمو گفت خان

 ...همسرمه ادگاری نیا_

 زیعز... دیهم از دست خان عمو بوس ارشیک. ارشیاز تو دست خودش در آورد و انداخت تو دست ک يانگشتر و

 ...دیجون هم رو سرمون نقل پاش

*** 

 ... خونه ، تازه سر صحبت باز شد میبرگشت یوقت شب

 :که بغض کرده بودم گفتم یحال در

 ؟...من دخالت کنه یتو زندگ گهید یکی دیچرا با ستم؟یمگه من دختر تو ن ؟یبه آقاجون نگفت یچیبابا چرا ه_
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 :گفت اریال گهیاز طرف د و

 بکنن؟ يکار نیهمچ هی الریرسم و رسوم مسخره با آ هیسر  يبهشون اجازه داد يچه جور! آره بابا_

 :و گفت دیکوب واریمشت به د هی یبعد عصب و

 ...زاشتیبگم ، بابا نم يزیچ خواستمیم یه_

 :هم گفت مامان

 ؟یموضوع خبر داشت نیتو از ا! ریامــــ_

 :به ما کرد و گفت ینگاه بابا

 !هم اصال بد نشده الریشده مگه؟ واسه آ یحاال چ... دیامون بد_

 :به بابا انداخت و گفت ینگاه اریال

 ... نکهیبد نشده بابا؟ ا_

 :حرفش و قطع کرد و گفت بابا

 ! اریلا هیکاف_

 :رو به من گفت و

 .و خواسته بود ارشیو ک الریکه به من داده بود ، ازدواج آ یآقا جون عوض اون مقدار پول_

 :گفت مامان

 بود؟ یآقاجون با خان عمو الک ياون قول و قرار ها یعنی_

آقا . قبول کنه ، اون مقدار پول و به من داد الریآ نکهیا يآقاجون هم برا. هست يقول و قرار نیهمچ... نه_

 ...کرده الریآ يرو پشت قباله  يده هکتار نیزم هیجون 

 کرده؟ يکار نیهمچ هیهمه مهمه که آقا جون  نیازدواج ا نیا یعنی. تعجب به بابا نگاه کردم با

 :گفت اریال

 ؟یفروخت نیتو دختر تو به پول و زم یعنیبابا _

 .زده شد اریکه از جانب بابا به ال یمحکم یلیشد با س مصادف اریحرف ال نیهم

منم . رونیاز خونه زد ب اریال...پر از خشم به بابا انداخت یصورتش گذاشت و نگاه يدست راستش و رو اریال

 ...دنبالش رفتم

 ...صبر کن اریال_
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 .جلو رفتم و از دستش گرفتم زود

 ...تو رو خدا صبر کن_

 :اشاره کردم و گفتم قیبه سمت آالچ. چشماش سرخ سرخ شده بود. بهم انداخت ینگاه

 ...اونجا میبر ایب_

 ...کشهیم گاریمواقع س نیتو ا دونستمیم. خارج کرد بشیاز تو ج يگارینشست و س یصندل يرو

 ...شد يجار اشکم

 داره؟ یتیچه اهم گهید... جور نابود شده نیهم میمن زندگ! به بابا نگو يزیچ گهید کنمیداداش خواهش م_

 :و تو آغوشش گرفت و گفت سرم

 ...تو معامله کنن یبا زندگ زارمیمن نم! الریطور بشه آ نیا زارمینم_

و تو  دمیکش رونیسرم و از تو آغوشش ب. پا خاموش کرد و خواست ادامه بده که مانعش شدم  ریو ز گارشیس

 .چشماش زول زدم

ازدواج و قبول  نیمن ا... بهش وارد شده يادیز یبابا صدمات مال... همون جور که هست بمونه زیبزار همه چ_

 ...تا آقاجون ، بابا رو ساپورت کنه کنمیم

 ...الریآ یول_

 ...داداش کنمیخواهش م_

 الر؟یارزش داره آ ؟یچ یزندگ ؟یچ یخوشبخت یول شهی، خرج م ادی، به دست م رهیپول از دست م_

 :و با پشت دست پاك کردم و گفتمچشمام  اشک

ازدواج صرف  نیکه از ا میکن یآقاجون و راض میتونی، نم میهم که بکن يهر کار... گرفته شده میتصم نیا _

 ...نظر کنه

 

*** 

از  نکهیمن هم بعد از ا! ششیخودش ازم خواسته بود که برم پ. آقا جون نشسته بودم يرو به رو یصندل يرو

 مدرسه 

 . نجایراست اومدم ا هیشدم  لیتعط

 ...سند خارج کرد و گذاشت جلوم هی،  زیم يتو کشو از
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 .دمیازش نفهم يزیچ. بهش انداختم ینگاه

امضا بزنم تا اون  هیکار هاش آماده ست فقط مونده  يهمه . بزنم خوامیکه به نامت م هینیسند همون زم_

 .بعد از عقدتون یعنی... یازدواج کن ارشیبا ککه  زنمیم یامضا رو وقت نیا... واسه تو بشه يده هکتار نیزم

 هیاحساسات ... نهیبه زم! به پوله زیهمه چ کردیبگم؟ فکر م تونستمیم یچ. نگفتم يزیو چ دمیکش یقیعم نفس

،  ياگه ترکم نکرده بود! توئه ریتقص نایا يهمه . نیخدا لعنتت کنه راست... گرفتیم دهیدختر هفده ساله رو نا د

 .وفتادیمواسه من ن یاتفاق نیهمچ هی، االن  يحرفت مونده بود ياگه پا

 :جون جلو اومد و گفت زیعز... شد يو اشکام جار دیاتاق که خارج شدم ، بغضم ترک از

 .نکن هیگر! خواست خداست... و سرنوشته ریتقد زیهمه چ زمیعز_

 ...خواست آقاجون و خان عموئه نیا... ستیخواست خدا ن نیا_

 ...جون و نگاه کردم زیبرگشتم و عز دمیبه آخر پله ها که رس. کردم یرو مبل برداشتم و پله ها رو ط و از فمیک

 ...خداحافظ_

 نی، زم رسهیازدواج به آقا جون م نیکه از ا يریتنها خ. بزنم ییحدس ها هی تونستمیم... رونیاز خونه زدم ب و

از  دونهیخدا م گهیرو به من داد د نشیآقا جون ده هکتار از زم... ارهیکه از خان عمو به دست م هیزراعت يها

 ...!ارهیبه دست م نیخان عمو چند هکتار زم

*** 

 ي هیقض. میآروم آروم حرکت کرد میبود ریچون هم مس. میاز مدرسه خارج شد نیمدرسه که خورد ، با نازن زنگ

 ...و بهش گفته بودم ارشیآقا ک

 ...و هم بله برون هیپس امشب هم شب خاستگار_

 ...انگار چه خبره... آقاجونم همه رو هم دعوت کرده... آره_

 :دستم و گرفت و گفت محکم

 !زشــهیعز يبله برون نوه ... خوب معلومه_

 :گفتم هیکنا با

رد شم ، االن  شیاز دو متر کردی، که جرعت نم کردیباهام خشک رفتار م نیهمچ روزیتا د. زیعز ينوه . آره_

 ـــزش؟یعز ي؟ شدم نوه شده یچ

 پسره خوشگله؟. الیخیرو ب نایحاال ا_
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 :بهم کرد و گفت ینگاه... ندادم یجواب

 .رضاست يسکوت به معنا_

 :با لبخند گفتم. تصورش خنده ام گرفت از

 ...ی، چشم رنگ ییپسره مغرور ،مو خرما هی_

نگاه  گهیبه هم د می، داشت میبود؟ اون روز که تو آشپزخونه رو به رو شد یچشماش چه رنگ... بعد تو فکر رفتم و

 ه؟یچشماش چه رنگ يدینفهم الریخاك تو سرت آ. میکردیم

 .سوزش بازوم به خودم اومدم با

 !جلو بعد عاشقش شو ادیحاال بزار پسره ب ال؟یتو فکر و خ یرفت يهـــو_

 :کم مالش دادم و گفتم هیو  بازوم

 ..!دردم گرفت... يرشعویب یلیخ_

 ... که فکر دوباره عاشق شدن به سرت نزنه یتا تو باش_

 :بعد به خودش اشاره کرد و گفت و

 .بارم عاشق نشدم هیتا به حال  ن؟یمن و بب _

 :بهش زدم و گفتم يلبخند

 !خانوم نینازن شمیعاشق نم يسر نیا گهید. بار عاشق شدم اونم واسه هفت پشتم بس بود هیمن ! برو گمشو_

 ...ادیکن که چشم پسره در ب پیخوش ت یامشب حساب یراست... دوارمیام_

 ... کرد و رفت یبعد خداحافظ و

. ، متعجب شدم دمیبه خونه رس یکردم و وقت یو ط اطیح... باز شد یکیت يدر با صدا. و رو زنگ گذاشتم دستم

 ...دیرسیکارا م ي هیمامان داشت به بق. شده بود نییخونه تز

 .الم مامانس_

 ... یخسته نباش زمیسالم عز_

 ؟یکنیکار م یچ. ممنون_

 .کنمیدارم واسه شب غذا حاضر م_

 :بغلش کردم و گفتم. خچالی يبلند رو چسبونده بود رو ستیل هی. آشپزخونه رفتم به
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به  يازیاصال ن یول. کمکت امیاالن خودم م... يدیانجام م ییکارا رو به تنها يقربونت بشم که همه  یاله_

 ...همه تدارك نبود نیا

 :کاشت و گفت میشونیرو پ يا بوسه

 !هم کمـه یتدارکات نیهمچ هی. انتخاب شد لیچند تا دختر فام نیدخترم ب... جشن بله برون تنها دختره مه_

 .اوفــــ مامان_

 .کمکم انیدو تا خدمت کار هم گرفتم تا ب هی... من و نخور يتو غصه _

 .میله ها با هم باال رفتمن و هول داد از پ و

 ...یدوست دارم امشب بدرخش. و برو حموم اریزود لباسات و در ب_

 .در اتاقم و باز کرد و به سمت کمد لباسا رفت و

گل  يکار شده بود و از دنباله  یگل بزرگ آب هیاش  نهیبود و کنار س یخفاش ناشیکه آست ینفت یلباس آب هی

 ینفت یشال آب هی. رنگ از تو کشو خارج کرد و گذاشت رو تخت یمشک يوارجوراب شل هی. شده بود زونیتور آو

 .هم بهشون اضافه کرد

 ...مامان یول_

 ...ست دهیتنت هم پوش يلباس ها همه  نیتازه با ا... ستین نمونیب بهیو غر مییهمه مون آشنا ز؟یعز هیچ_

 .نکردم و حوله مو برداشتم و به سمت حموم رفتم یاعتراض گهید

از انتخاب  یکی وفته؟یممکنه برام ب یکه چه اتفاق کردمیفکر م نیداشتم به ا... بودم ستادهیدوش آب گرم ا ریز

رو از من  يریگ میحق تصم! مو انتخاب کرد ندهیاون همسر آ. رو ، به دست آقاجون سپردم میمهم زندگ يها

 کنمیبه گذشته که فکر م. کردینم یمال مکبه پدرم ک گهی، آقاجون د کردمیازدواج مخالفت م نیاگه با ا. گرفت

کاش . سپردمیوقت دل بهش نم چیکاش ه. من بود یبه زندگ نی، وارد شدن راست نایا يمسبب همه  نمیبیم

... الریبه گذشته فکر نکن آ گهید! به گذشته برگشت؟ شهیمگه م ده؟یچه فا یول. موندمیهمون جور سر سخت م

فقط . نداره يا دهیفا چی، ه يکه تو گذشته کرد ییخوردن از انجام کار ها فسوسآه و ا گهید... منتظر توئه ندهیآ

 ...يکه در انتظارته انجام ند يا ندهیاشتباهات رو تو آ نیکن ا یسع

! پاسخ یدو تماس ب. رفتم میبه سمت گوش یچرا ول دونمینم. مو تنم کردم و به سمت اتاقم رفتم حوله

 ...ه؟یک ومدینم ادمی یشماره آشنا بود ول... زنگ خورد میدوباره گوش که ه؟یک نمیبازش کنم بب خواستمیم

 بله؟_
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 الر؟یآ_

 :که ضربان قلبم اوج گرفته بود گفتم یدهنم و قورت دادم و در حال آب

 ؟ياریاسم من و به زبون م یتو به چه حق ؟یزنیبه من زنگ م یتو به چه حق_

 ...!گفتن دارم يمنم حرف برا... اجازه بده_

 ؟يکرد انتیکه بهم چه جور خ ؟یبگ يخوایم یچ_

 !ختمیریهم نم یقطره اشک گهید یحت. زدیتو صدام موج م نفرت

 ...ازدواج بودم نیمن مجبور به ا_

 .نامزد دارم گهیمن د... یبه من زنگ بزن يحق ندار گهیتو هم د... بشنوم يزیچ خوامینم_

 ... متنفـــر. ازت متنفرم. رو قطع کردم یگوش و

 ...بود نیاز راست... بلند شد میاس ام اس گوش يکه صدا کردمیموهام و خشک م یکیکوچ يبا حوله  مداشت

 نیمن مجبور به ا... یبه من داشته باش یحس نیهمچ هیدوست ندارم  یول. نمیبیدارم اوج تنفر و تو صدات م_

مدت کوتاه تا طلبکارا رد مون و گم  هیواسه . پدرم ببرم شیبتونم خواهر و مادرم و پ لهیوس نیازدواج شدم تا به ا

 ...دوستت خواهم داشت شهیمن دوستت دارم و هم. کنن

 :جوابش نوشتم در

 .نمیبب لمیموبا يدوست ندارم شماره تو ، تو گهیو د کنمیمن دارم نامزد م.خورمیگول حرفات و نم گهید_

 :جوابم نوشت در

 .عاشق تو بودم یلیخ. زمیعز یخوشبخت بش_

که دوباره بهت فکر کنم؟ هق هقم  یکنیم يکار يچرا دار... ازت متنفرم... دمیکوب واریو به شدت به د لمیموبا

 ...خورمیگول حرفات و نم گهید... نیراست يگر لهیح هیتو . اوج گرفت

 ...ختمینشسته بودم ، آروم اشک ر نیجور که دو زانو رو زم همون

و هر  ارشیبا ک یمن زندگ...ناراحتم کنه يزیچ زارمینم گهید یول. زدیامروز بهم زنگ م نیهم دیانگار با یلعنت

 .دمیجور که شده ادامه م

! داره مادر من يا قهیچه سل ییخدا. رو که مامان از قبل واسم گذاشته بود رو تخت ، رو تنم کردم ییها لباس

مدت الغر  نیچه قدر تو ا. ختمبه خودم اندا ینگاه. نشستم و موهام رو به آروم شونه زدم شمیآرا زیم یرو صندل

 ... رو نداشت یشگیهم تیسبزم شفاف يچشم ها گهید. شده بودم
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 .نگاهم کرد نهیبورس و از دستم گرفت و با لبخند تو آ. به در اتاقم خورد و بعدش مامان وارد شد يا تقه

دوست نداشتم احساس ... نه تنها مامان ، بلکه همه! روز ها با من مهربون شده بودن نیچه قدر ا. کردم تعجب

 ...ترحم بهم داشته باشن

 ...فکر کنم اونم از تو خوشش اومده. به تو شدم ارشیک ينگاه ها يمتوجه ... الریمهمه آ یلیروز خ هیامروز _

 :ببنده گفت یاسب تا موهام و دم داشتیبر م زیکش از رو م هیکه  یبعد در حال و

 ...!یاون يتو االن نشون شده ... دیقراره با هم ازدواج کن گهیباشه د یهر چ. باهاش خشک رفتار نکن_

 .کم صورتم از درد جمع شد هیو با کش بست که باعث شد  موهام

 دردت گرفت؟_

 .کمی_

 :و ادامه داد ستادیرو به روم ا اومد

و توجه نشون  دنیمردا با محبت ورز. یخوب جمع کن یلیست و خهوا دیبا... مرده هی ارشیباشه ک یهر چ_

به خودت برس ، خوشحال باش ، خودت و شاد نشون . زمیحوصله نباش عز یب. شنیدادن ، کم کم دلبسته م

 ... !نهیتو بب یناراحت ینزار کس... یفکر کنه که تو ناراحت ینزار کس. بده

ساعت چهار و . کردن خودم شیاز اتاق رفت ، شروع کردم به آرا نکهیبعد از ا. مامان برام الزم بود يها حتینص

 .وقت داشتم یلیو من هنوز خ. بود مین

هنوزم که هنوزه دست تو ابروهام . انداختم یبعد به ابرو هام نگاه. کرم پودر و برداشتم و به صورتم زدم اول

 اهیچشم مو س ریبا مداد ز. انداختم یم نگاهبلند يبه مژه ها. ابروهام و بردارم یدوست داشتم روز عروس. نبردم

رژ سرخ به  هی، به گونه هام و آخر سر هم  رژگونهکم  هی. و برداشتم و به مژه هام حجم دادم ملیبعد ر. کردم

تو صورتم و با دستگاه کل موهام و  ختمیبعد موهام و کج ر... مو رو به برق زدم تا داغ بشه ویدستگاه و. لبام زدم

 .کردم وشیو

. جلو رفتم و سالم کردم. جون اومده بودن زیانگار آقاجون و عز. سرم انداختم و از اتاق خارج شدم يو رو شالم

،  ستین نمونیب يا بهیغر دمید یوقت. نگفت يزیچ يسر نی، ا دادیم ریگ شمیکه آقاجون به آرا شهیبرخالف هم

به آشپزخونه . کردنیداشتن به مامان کمک م کهانداختم  بهیبه دو تا خانوم غر ینگاه. شال و از سرم در آوردم

. سفارش بده رونیمامان پلو رو خودش درست کرده بود و قرار بود جوجه و کباب و از ب. دمیرفتم و سرك کش
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ش هم  یکیو اون  کردیشون داشت ساالد درست م یکیاون دو نفر هم که مامان استخدامشون کرده بود ، 

 .کردیو آماده مر ییرایپذ لیداشت وسا

 ...دیخسته نباش_

 . ممنون_

 :گفت يگرید و

 !خانم یخوشبخت بش_

 ...یمرس_

 :و گفت رونیمن و از آشپزخونه کشوند ب مامان

 ...انیاالن مهمون ها م. نیبرو بش_

 .، و عمه ها و عمو ها هم اومدن اریکم بابا و ال کم

 .میبود ارشیک يدن خانواده و منتظر اوم میهشت بود که همه دور هم جمع شده بود ساعت

 ییصدا يکه متوجه  رفتمیم نییداشتم از پله ها پا. به خودم انداختم و از اتاقم خارج شدم نهیآخر و تو آ نگاه

 ...رو متوجه نکنه یکفشم ، کس يتق و توق پاشنه  يپام راه رفتم تا صدا يرو پنجه . شدم

اول قرار داشت ، چرا  تیشهال که تو الو! شمیانتخاب آقا جون نم نیا يجون اصال متوجه  زیعز _:منصوره عمه

 آقاجون اون و انتخاب نکرد؟

 .که با خان عموت گذاشته بودن يانتخاب آقاجونت بود بر اساس قرار نیا _:جون زیعز

 ...دخترم حق داره چارهیب... ادیشهال اصال دوست نداشت که ب. ناراحتم یلیاز دست آقاجون خ _:منصوره عمه

 .بشنوم يزیچ خوامینم گهید! تمام... و انتخاب کرده الریآقاجونت آ... گرفته شده میتصم _:جون زیعز

احساس غرور  هی. رفتم نییتند خودم و از اتاق مهمان دور کرد و از پله ها پا... ومدیانگار داشت به سمت در م و

 !چون آقاجون من و انتخاب کرده بود... بهم دست داده بود

 ...اف اف بلند شد و ضربان قلب من هم اوج گرفت ي، صدا دمیپله رس نیکه به آخر نیهم

 ...وستنیهم به من پ اریمامان و بابا و ال. در منتظر مهمون ها شدم يو باز کردم و جلو در

به سمت . من هم ازش تشکر کردم. رو به دستم داد یخان دسته گل بزرگ ارشی، ک ییاز خوش آمد گو بعد

 :و گفت شمیزود اومد پ لوفرین. آشپزخونه رفتم

 الر؟یآ يکردیاصال فکر شو م_
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 و؟یفکر چ_

 نامزد تو بشه؟ ارشیکه آقا ک_

 .دختر عمه آرزو هم کمکم کرد. مشغول شدم ختیر ییبه چا. رو لبام نشست يلبخند

 .پاشنه دارت ياصندل ه نیبا ا. مواظب باش _:آرزو

 :و گفتم دمیو گز لبم

 ...هواسم هست_

داشت قلبم  یلیانگار استرس داشتم وگرنه چه دل. دمیشنیگروپ گروپ قلبم و م يصدا. به سمت جمع رفتم و

 همه گروپ گروپ کنه؟ نیا

 .کنار مامان نشستم ،ییچا ییرایاز پذ بعد

 :به دست عمو اردالن داد و گفت ی،آقاجون کاغذ و قلم اریبس ياز صحبت ها بعد

 ...پسرم سیبنو_

،  يو شمعدان ،پانصد سکه بهار آزاد نهیجام آ کی،  دیجلد کالم اهللا مج کیام  هیشد که مهر نیقرار بر ا و

 !و شصت و پنج تا شاخه گل رز  صدیس

 :خان هم گفت که ارشیپدر ک و

 !خرمیرو من م یچوب لیبها ، کل وسا ریبه عنوان ش_

موافقت کردن و خان عمو هم  نیو طرف.میریرو بگ یشدم، مراسم عروس لیفارق التحص نکهیشد بعد از ا قرار و

 .کل زدن و دست زدن بلند شد يو صدا... کله قند و شکوند

 زیر يکه توش گل ها يتور دیچادر سف هی. ستادمیمنم به احترامش ا. بلند شد و به سمت من اومد ارشیک مادر

 نیهمچ هیهم  نیافتادم که مادر راست يروز ادی... نداخت و واسم قدش و اندازه گرفتبنفش داشت و سرم ا

لبخند که ردش  هیانداختم که با  ارشیبه ک ینگاه. دیجون رو سرم دوباره نقل پاچ زیعز... رو باهام کرد يکار

 ...کردیکم رو لباش بود ، نگاهم م یلیخ

 ...و  کردیبا لبخند نگاهم م نیراست. گذشته اومد جلو چشمم يتک لحظه ها تک

گردنبند هم به گردنم  هی. زدم و تشکر کردم يلبخند. امیکه باعث شد به خودم ب دیاز رو صورتم بوس مادرش

تا به حال . به اون انگشتره انداختم ینگاه. رو که خان عمو بهم داده بود ، هنوز تو دستم بود يحلقه ا. بست

 !امهدقت نکرده بودم که سنگش ، رنگ چشم
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 . همه دست زدن و من به خودم اومدم دوباره

. چادر و از سرم باز کردم و دادم به مامان. کنم ییرایرو باز کرد و داد به دستم تا پذ ینیریجون جعبه ش زیعز

تنش کرده  ینفت یو شلوار آب یآب يچهارخونه  راهنیپ هی. افتاد ارشی، نگاهم به ک کردمیم ییرایکه پذ ینیریش

 .بهم انداخت و ازم تشکر کرد ینگاه هی بار نی، ا دیخان که رس ارشینوبت به ک! یکت تک مشک هیبود با 

 ...میسرمون دو کلوم حرف بزن ریتا خ میرفت اطیبه ح ارشیاز خوردن شام ، من و ک بعد

. و با فاصله ازش نشستم دمیبه لباسام کش یمنم دست. نشست یچوب یصندل يرو. بردمش قیسمت آالچ به

 :نگاهم کرد و گفت

 !ییبا صفا يچه جا_

 ...نظر لطفتونه_

 :سمتم برگشت و گفت به

 ؟یبا من ازدواج کن يچرا قبول کرد_

 :دیاز دهنم پر. و بهش بگم قتیحق تونستمینم! و منتظر جوابه کنهیکه داره نگاهم م دمیو باال آوردم و د سرم

 ...به احترام آقاجونم_

 !خوبه_

 ؟يازدواج انتخاب کرد يتو چرا من و برا_

 !به خواست خان آقا_

 .و درخت پوشونده بود اهیبه باغچه سرسبز انداختم که اطرافش رو گل و گ ینگاه

 !از االن بهت بگم... انتظارات بر آورده نشه نی، ا میدوست ندارم چون به اجبار ازدواج کرد. دارم یمن انتظارات_

 .تعجب بهش نگاه کردم با

 :بعد نگاهم کرد و گفت... کج کرد گهیزد و سرش و به طرف د يلبخند

 !يبچه ا یلیچرا آقاجونت تو رو انتخاب کرده؟ تو هنوز خ دونمینم_

 .ستادمینگاهش کردم و بعد ا يدلخور با

 یز ازدواج با تو راضا نیمنم همچ... یرو انتخاب کن گهید یکی یتونی، م یموضوع ناراحت نیاز ا یلیاگه خ_

 !ستمین

 .ستادیخواستم برم که مچ دستم و گرفت و پشت سرم ا و
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 !کشمیرو نم یکیناز  ادیباشه ، من ز ادتی...! کنهیخانم چه زود قهر م! نمیبب سایوا_

 !استغفر اهللا... بزن گهیم طونهیش...! بود ییپسر پررو چه

 .انگار متوجه شد ؛ چون ولش کرد... مچ دستم نگاه کردم که همچنان تو دستش بود به

 ...منم آروم قدم برداشتم. افتاد به سمت خونه راه

 !شمیپ ایب! خانوم کوچولو گهید ایزود ب_

 .میهم راه رفت ينثارش کردم و رفتم کنارش و شونه به شونه  يچشم غره ا... زدیبچه حرف م هیداشت با  انگار

 ؟يبهم بد شهیم. و ندارم لتیشماره موبا. شیآزما يبرا میفردا قراره بر_

 ...، فقط خاموش شده بود دمشیکوب واریبه د یوقت. افتادم لمیموبا ادی

 شد؟ یچ_

 .کردم ویس الریازش گرفتم و شماره مو با نام آ. تو دستش بود لشیموبا

 ...یباشه ناشتا باش ادتی... شو داریصبح زود ب_

 :دار گفتم کش

 !دونـــمیخودم م_

 ! ساعت هشت جلو در خونه تونم_

 .مینگفتم و با هم وارد خونه شد يزیچ گهید

*** 

رو  وفتهیب لیکه باعث شد موبا دمیکش زیدستم و رو م. و طرفم دست بردار نبود خوردیداشت زنگ م لمیموبا

 !دمیساعت دو خواب شبید... ومدیخسته بودم و هنوز خوابم م یلیخ. رو تخت نشستم یعصب... کیسرام

 :جواب دادم يخواب آلود يصدا با

 جانم؟_

 !لحظه هی ومدین ییصدا

 ...سالم_

 :و گفتم دمیکش يا ازهیخم

 ! سالم دیگیو فس و فس کنان م دیکرد داریمن و از خواب ب یاول صبح _
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تازه چشمام گرم ... ه نداشتمامروز پنجشنبه بود و مدرس... دمیپتو رو روم کش. مزاحـــم.تماس و قطع کردم و

بهم  يسر نیکنم که ا ارویبار  ادیاز دهنم در م یخواستم هر چ. زنگ خورد لمیخواب شده بود که دوباره موبا

 :امون نداد

اون . رونمیشما م يربع به هشته و من االن پشت فرمونم و دارم به سمت خونه  کیخانوم ، ساعت  الریآ_

 ؟ینیبیهفت پادشاه رو خواب م يوقت شما دار

 :زود پتو رو کنار زدم و گفتم... دیجا خوابم پر در

 ...شمیاالن آماده م! نه... نه_

 ...خنده ش گرفته بود انگار

و نه ورزش  ي، نه آدامس بجو يربع نه صبحونه بخور هی نیباشه تو ا ادتی! جلو در خونه تونم گهیربع د هی_

 ...یکن

 ...شده بودم هول

 ...!باشه... ه باش_

 .دمیدو ییارتباط و قطع کردم و به سمت دستشو... خندهیلحظه احساس کردم داره بهم م هی

 یمانتو طوس هیبپوشم؟  یحاال چ. ، به سمت کمد لباسام رفتم کردمیکه صورتم و با حوله خشک م یحال در

زنگ  لمیبستم که موبا یو مشلوارم  يداشم دکمه ... سرم کردم یو شال طوس یمشک يهمراه با شلوار دمپا

 :جواب دادم یبا نگران... خورد

 ...هنوز ساعت هشت نشده که_

 !جلو در خونه تونم... یزود باش خانوم_

 ...امیاالن م... يواااا_

 یمشک فیزدم و ک یرژ صورت هی... آثار مداد چشم هنوز هم تو چشمام بود... انداختم نهیبه خودم تو آ ینگاه هی

 ...نشه که با مامان رو به رو شدم داریب یکردم تا کس یآروم آروم پله ها رو ط... از اتاقم خارج شدم.مو برداشتم 

 ریصبح به خ... سالم_

 !کنم داریب ومدمیداشتم م. زمیسالم عز_

 ...منتظرمه نییپا ارشیآقا ک. شدم دارینه خودم ب_

 ...مواظب خودت باش گلم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

 خداحافظ... باش _

 ...رونیمو تنم کردم و از خونه زدم ب یمشک يها یکتون و

 هیام وش تک یب نشیبه چشماش زده بود و به ماش يدود نکیع هی. دمیو د ارشیکوچه رو که باز کردم ، ک در

خوب معلومه حتما خان ... پاشه ریز یوقت یگرون نیبه ا نیماش هینبود؟ ! پس از اون پسر خر پوال بود؟... داده بود

 !خدا شانس بــده! دهیبراش خر ینیماش نیهمچ هیعمو 

 ...رفتم و سالم کردم جلو

 ...سالم_

 :و از رو چشماش برداشت و گفت نکشیع

 .میسوار شو بر! سالم خانوم کوچولو_

 . بهش انداختم ینگاه

 ؟يمنتظرم موند یلیخ_

 ...نداره يرادیا... نه_

تو  کردمیکه حرکت کرد ، احساس م نیماش... نیاشتو م دمیو زود پر وردمیطاقت ن. بهم نگاه کرد رهیخ و

 کجا و اون کجا؟ نیا یبابا پرادوئه ول نیدرسته ماش... فضام

با ... کم کم چشمام گرم خواب شد. کردمیو نگاه م رونیداده بودم و به ظاهر ب هیتک شیصندل یو به پشت سرم

 :به خودم اومدم ارشیک يصدا

 انگار خوابت گرفته؟_

 :گفتم کردمیهمون جور که نگاهش م... بار پلک زدم و سرم و به سمتش برگردوندم هی

 !دمیوقت خواب رید شبید... آره_

 !کنمیم دارتیب یدنیرس. بخواب ریبگ يخوایم_

 !ـــدیخواب از سرم پر گهید... نه_

نور و  یوقت.ه بودمنشد قیبهش دق نقدریتا به حال ا. بود ییبایپسر ز. خمارم بهش زل زده بودم يچشم ها با

 ییرنگ موهاش خرما کردمیتا به حال فکر م... رهیت یکیو تو تار شدی، موهاش بور م خوردیبهش م ییروشنا

 کیاز نزد نقدریحاال که ا... بود ورهم ب ششیابرو هاش و ته ر یحت... بوره ارشیک. کردمیاشتباه م یباشه ول

 ...!بوره... ستین ییخرما... کردمیآره اشتباه م. فهممی، م کنمینگاهش م
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 ...زنمشیم دیبازم و بستم تا متوجه نباشه که دو ساعته دارم د مهین يچشم ها... و به سمتم برگردوند سرش

 ؟يشد ریس_

 :نشستم و گفتم صاف

 ؟یاز چ_

 :زد و گفت يشخندین

 ...یچیه_

 !ه؟یمنظورش چ دمیفهم تازه

 :لب گفتم ریبراش رفتم و آروم ز يغره ا چشم

 ...یاز خود راض! ـــشیا_

 :و زد رو ترمز و گفت نیماش

 .میدیرس... شو خانوم کوچولو ادهیپ_

کم لفتش دادم و بعد  هیمنم ... منتظرم موند تا خودم در و باز کنم...شد و اومد سمت من ادهیپ نیاز ماش خودش

 ...شدم ادهیدر و باز کردم و پ

نگاهم . مینشست یکنار هم رو صندل. دمیترسیخون م شیاز آزما شهیهم. ، خوف برم داشته بود میکه شد داخل

 :انگار رنگ به رخ نداشتم چون گفت... کرد

 ؟یترسیتو که نم_

 ...نه_

 ...خلوت بود یلیخ شگاهیآزما

 ...اومد رونیدختر پنبه به دست ، از اتاقک ب هی

 !نوبت شماست... دییبفرما_

 ...نگاه کردم ارشیترس به ک با

 ...میبر ایب_

 :گفت... به دنبالش راه افتادم آروم

 !تو برو تو اون اتاق_

 تو باشم؟ شیمنم پ شهینم_
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 :زد و گفت يلبخند

 ؟یترسیم_

 ...یکم هی_

 :و گرفت و گفت دستم

 ... ایب_

 ...بهم دست داد یحس هیتماس دستم با دستش ،  با

 :گفت رهیکه قرار بود ازم خونه بگ خانومه

 !باال دیو بد نتونیخانوم آست_

 :زود گفت ارشیک

 ...نداره یخانومم آمادگ... دیریاول از من خون بگ_

 :کنار خودش اشاره کرد و گفت یبعد به صندل و

 ...الریآ نیبش نجایا ایب_

 !قدر مهربون شده بود چه

 ...دیخون گرفتن ، نوبت به من رس ارشیاز ک نکهیاز ا بعد

 ...دمیترسیم

 ... نجایا نیبش ایب _:ارشیک

 :گفت ارشیک... بغض کرده بودم... چندشم شد... دیبه دستم پنبه رو مال خانومه

 ...به من نگاه کن_

 رهیجفتمون به هم خ... چونه ام و سرم و به سمت خودش برگردوند ریدستش و گذاشت ز... و بسته بودم چشمام

آن با سوزش دستم  کیط فق... داشت که ترسم و فراموش کردم یتو چشماش چه آرامش دونمینم. میشده بود

 ..رمیبه خودم اومدم که باعث شد لبم و گاز بگ

 ...آخ_

 ...تموم شد_

 ...ازمون دور شد خانومه

 :با لبخند رو به روم نشست و گفت ارشیک
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 ...درد نداشت يدید_

 ...پنبه چسبوند رو دستم يچسب از تو سبد برداشت و به جا هیبعد ... دستم نگه داشت يپنبه رو رو و

 ییزود به سمت دستشو... دهنم گرفتم و اوغ زدم يدستم و جلو... حالت تهوع داشتم... رفتیم یاهیس چشمام

 ...خورده و نخورده بودم و باال آوردم یو هر چ دمیدو

 :گفتیو م زدیم يبه در تقه ا یه ارشیک... رفتیم جیگ یحساب سرم

 شد؟ یچ الریآ الر؟یآ_

 :گفتم. خارج شدم ییبه دست و روم زدم و از دستشو یآب

 ...پسر شد_

 ...چون من پسر دوست دارم... پس خوبه! عــه_

 کینزد... رفتیم جیهنوزم سرم گ. صورتم و باهاش خشک کردم... به سمتم گرفت يورق دستمال کاغذ چند

 ...من و نگه داشت یکه دست وفتمیبود ب

 ...تا راه برم کردیدستش و دور کمرم حلقه کرده بود و کمک م ارشیک

 ...یرو صندل نیکم بش هی ایب... حتما فشارت افتاده_

شکالت و باز کرد و ... اومد شمیو شکالت به پ وهیآب م هیبا  ارشی، ک قهینشستم و بعد از چند دق یصندل رو

 ...گذاشت تو دهانم

 ...رو هم ترسونده بودم ارشیانگار ک... کم حالم بهتر شده بود هی

 کار کنم؟  یچ دیبا چارهیپس منه ب... یباش فیقدر ضع نیا کردمیفکر نم _: ارشیک

 :بهم انداخت و گفت یطونیبعد نگاه ش و

 ...که شهیتا بخوام بهت دست بزنم ، آخ و اوخت شروع م_

 ...بهش نگفتم يزی، چ کردمیجور که نگاهش م همون

و  زیگرنه من که همه چو... گمیالبته من به خاطر تو م م؟یکالس ها شرکت کن نیتو ا میبر يخوایم یراست_

 !فوله فولم

 ...يدیم ادیبه منم  یتو که فول... الزم نکرده_

 ...و گرفت و بلندم کرد دستم

 ...یزنیحرفا م نیفکر کنم حالت خوب شده که از ا... میپاشو بر_
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 :از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین

 !با مــزه_

 ... تو بخور خانوم کوچولو وهیآب م_

 .میرفت نیبعد به سمت ماش و

*** 

 ...ینگاه کن نهیخودت و تو آ یتونیم... تموم شد زمیعز_

 یکم دمیخودم و د یوقت...نکنه ریپام گ ریدامن لباسم و باال تر گرفتم تا ز یبلند شدم و کم یاز رو صندل آروم

 ...هم ابروهام و مرتب کرده بود یو کم ادهیرو صورتم پ یحیمل شیآرا. متعجب شدم

، بدجور چشم شو گرفت و  دید نیتریلباس و پشت و نیا یوقت. بودم دهیخر ارشیک ي قهیسلعقدم و به  لباس

لباس عقدم ،رنگ بنفش داشت و . که انتخاب کرده بود ،خوشم اومد یراهنیمنم از پ. ازم خواست که پروش کنم

تنم بود  پیکمرش ک. بود نیچ نیپف دار و چ یزرق و برق داشت و دامنش حساب یش کم نهیرو س. دکلته بود

 ...بود دهیکم حالت چروک هیو روش 

تنش  یواسه امروز چ نمیدوست داشتم بب... خان بودم ارشیمنتظر ک... زود تر از من به خونه رفته بود مامان

 ... بود ارشیک... شدم میگوش ي برهیو يفکر ها بودم که متوجه  نیزده؟ تو هم یپیکرده؟ چه ت

 بله؟_

 نوم کوچولو؟خا يآماده ا_

رفتار  نیامروز و مت هی یول! حقشه بهش بگم بابا بزرگ! خانوم کوچولو گفتیهم بهم م تیموقع نیتو ا یحت

 ...کنمیم

 :گفتم... ختمیدور شونه ام ر یو موهام و که فر درشت شده بودن رو کم ستادمیا نهیآ يجلو رفتم

 ؟ییتو کجا... آره_

 ...ادیم کیصدا از نزد دمید

 !جا نیهم_

 :بعد اضافه کرد  و

 ...پشت سرت_
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شلوارش و  بیکه دستاش و کرده بود تو ج دمید نهیو از تو آ ارشیک... همون جور تو دستم مونده بود میگوش

 یبنفش غیتنم کرده بودم ، ج یلباس لخت نیبار بود که جلوش همچ نیاول يچون برا... کردیمنتظر نگاهم م

 ...و به سمتش برگشتم دمیکش

 :گفت یباال رفته نگاهم کرد و با نگران يرو هااب با

 شد؟ یچ_

... و دست زدن دنیبودن ، کل کش شگاهیکه تو سالن آرا يافراد... تا نفسام منظم بشه دمیکش یقیعم نفس

تشکر کردم و ... کرد ممیبود و تو دستش گرفته بود ، جلو آورد و تقد راهنمیرو که همرنگ پ یدسته گل ارشیک

رنگ و  یمردونه اش مشک راهنیپ. رنگ تنش کرده بود یکت و شلوار بادمجون...بهش انداختم ینگاه هی

 . میشده بود یچه ست يوا... بود یبود هم بادمجون بشیکه تو ج یکراواتش و دستمال

کل و دست  يدوباره صدا... کمک کرد که شنلم و تنم کنم و بعد من هم دستم و دور بازوش حلقه کردم اول

 ...میخارج شد شگاهیو با هم از سالن آرا... بلند شد

 چیبا گرفتن عکس ه یبردار سخت مخالفت کرد ول لمیبا آوردن ف... روند هیو به سمت آتل میشد نیماش سوار

دستم و به سمت ضبط ... سکوت و دوست نداشتم نیا... سکوت حکم فرما شده بود نمونیب. نداشت یمخالفت

اومد به  ارشیدست ک هک گشتمیآهنگ مناسب م هیداشتم دنبال ... ن شدبردم و لمس کردم تا روش نیماش

و ... گشتیدستم و گرفت تو دستش و در همون حال دنبال آهنگ م... کرد دایسمت ضبط و با دستم تماس پ

 ...پخش شد کیباالخره موز

 )يدیاحمد سع _آهنگ با تو (

 دلم که هر لحظه باهات خوادیرو اونقدر م تو

 و زود برات شهیهم شهیو تنگ م خوبه

 دلم پا به پات نیکه ا خوادیرو اونقدر م تو

 باشه به جات تونهینم چکسیه ادیم

 دمیخاطر تو من از همه بر واسه

 دمیاز همه گذشتم تا به تو رس بدون

 دمیتو و نگاتو خنده هاتو د تا

 دمیچشمات و تو دلم کش ییبایز طرح
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 مونمیخوبم کنار تو م شهیتو هم با

 وصله جونم ییگذشته ها گذشته تنها تو گهید

 ندارم ییبا تو باشم آرزو نکهیا جز

 ...زارمیکه به پات م یام از تموم احساس یراض

♫♫♫ 

 فقط قلب من تا ابد یکه باش تو

 زنهیموندن کنار دلت م واسه

 رو دوست دارم و انتظارم ازت  تو

 شکنهیقلب من م يتنهام نزار نهیا

 دمیخاطر تو من از همه بر واسه

 دمیاز همه گذشتم تا به تو رس بدون

 دمیتو و نگاتو خنده هاتو د تا

 دمیچشمات و تو دلم کش ییبایز طرح

 مونمیخوبم کنار تو م شهیتو هم با

 وصله جونم ییگذشته ها گذشته تنها تو گهید

 ندارم ییبا تو باشم آرزو نکهیا جز

 ...زارمیم که به پات یام از تموم احساس یراض

 ....نامزد من بود گهیبه هر حال اون د... نکردم یمن هم اعتراض. تو دستش رو دنده بود دستم

 ...و کارش و شروع کنه ادیتا ب می، منتظر عکاس بود میدیکه رس هیآتل به

 ...به موهام زده بود شگریکه آرا يا رهیکرد به گ ریکه گ وردمیشنل و از تنم در م داشتم

 ...يآ آ_

 هی ارشیتازه اون موقع بود که متوجه شدم ک... کاله شنل و گرفت تو دستاش و آروم از سرم خارج کرد ارشیک

 !خوبه پس...! سر و گردن از من بلند تره

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 !یمرس_
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از تو چشماش حرفاش و  تونستمیبا چشماش حرف بزنه و منم که نم خواستیم شتریب... کم حرف بود یلیخ

 ...نمبخو

بگه  يزیچونه ام و خواست چ ریدستش و گذاشت ز... ریو سرم و انداختم ز اوردمیتاب ن... کردینگاهم م داشت

 ...که در اتاق باز شد و عکاس اومد داخل

بار پلک هاش و رو هم گذاشت و  هیو ... دهنش و از انگشت اشاره اش گاز گرفت يدستش و برد جلو ارشیک

 :لب گفت ریآروم ز

 !!!بر خر مگس معرکه لعنت_

 ... ام گرفته بود خنده

 ...عکاس کار خودش و شروع کرد وبعد

*** 

 کی ي هیکه شما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایمنش ، آ الریمحترمه و مکرمه ، سرکار خانم آ ي زهیدوش_

به  يو شصد و پنج شاخه گل رز و پانصد سکه بهار آزاد صدیو شمعدان ، س نهیجام آ کی،  دیجلد کالم اهللا مج

 لم؟یوک اورم؟یب رمنش د ارشیک يشاه داماد ، جناب آقا یشگیو هم یعقد و نکاح دائم

 :گفت لوین

 ...!نهیعروس رفته گل بچ_

 :آرزو گفت يسر نیا... دوباره شروع به خوندن خطبه کرد عاقد

 ...!ارهیعروس رفته گالب ب_

 :لب گفت ریز ارشیک... بار شروع به خوندن خطبه کرد نیسوم يبرا عاقد

 !کنه ـــریخدا به خ... ارهیهم عروس رفته از چشمه آب ب يسر نیحتما ا_

 ...عجله داشت يپسر واسه هر کار نیچه قدر ا... گرفته بود خندم

 قیرو هم گذاشتم و نفس عم هیبار پلک هام واسه چند ثان هی،  نیراست يآور ادیبا ... که نیراست برعکس

مگه . وفتمیب ادشی تیموقع نیدوست ندارم تو ا... موضوع تموم شده بود هیواسه من  گهید نیراست... دمیکش

فکر حال و روزم بود؟ خوب معلومه  ه، فکر من بود؟ به فکر احساساتم بود؟ ب کردیکه داشت ازدواج م ياون روز

 !که نبــود
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 رونیو از سرم ب نیفکر راست هیکردم با خوندن چند آ یسع... م باز بود ، زول زدمکه جلو رو نیاسی يسوره  به

 ...کنم

 :عاقد

 عروس خانم؟ لمیوک ایآ _

 ...گذاشت رو پام یکیمخمل قرمز رنگ کوچ يجعبه  نیراست مادر

 !انگار منتظر جواب بود... کردیاونم داشت من و نگاه م... نگاه کردم ارشیبه ک نهیتو آ از

 ...ب بسم اهللا گفتمل ریز

 !بزرگ تر ها ، بلـــه يبا اجازه _

... من يبرا یلحظه باشه ول نیتر نیریش يلحظه واسه هر دختر نیا دیشا... دیچیدست زدن تو فضا پ يصدا

 ...بود شتریبرام ب شینیری، ش گرفتیصورت م نیعقد با راست نیاگه ا دیشا...! ینبود ول ینیریاز ش یخال

 ...کنم انتیبود ، خ ارشیام که ک نهی، به همسر آ نیبا فکر کردن به راست خواستمینم

 ...خان بود ارشینوبت ک يسر نیا حاال

 د؟یریپذ یعقد م نیکردن ا یرسم يمنش ، وکالت بنده را برا ارشیک يآقا_

 :جذاب و مردونه اش گفت يبا صدا ارشیک

 ...بله_

 ...دیکم پاچ هیکه تو دستش نقل بود ، رو سرمون  انایک... تو فضا دیچیدست زدن پ يصدا دوباره

 .هم نداشت ، عاقد رفت یعقد و امضا دفتر ازدواج که تموم یاز ثبت رسم بعد

از تو جعبه حلقه رو  ارشیک... رقصون رقصون حلقه ها رو به سمتمون آورد انایفراوون ،ک يها  کیاز تبر بعد

منم حلقه رو از تو جعبه ... و بعد حلقه رو انداخت تو انگشتم... خارج کرد و دست چپ مو گرفت تو دستش

 .نکرد و همون جور رو هوا حلقه رو تو دستش کردم دایتماس پ ارشیدستم با دست ک یبرداشتم منته

 ومدهیمجلس ن نیبه ا تایشهال و آناه یحت.. .که عمه معصومه و منصوره ناراحتن کردمیاحساس م نیب نیا تو

 ...بودن

 ...گرفته بودم و باز کرد یلفظ ریرو که به عنوان ز يجعبه ا ارشیک

 :داشت قفل دستبند و ببنده ، گفت یکه سع یدر حال. مچ دستم و جلو بردم...! يکار نیپر از نگ... دستبند بود هی

 ...!ادیخوشت ب دوارمیام... خودمه ي قهیسل_
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 :لبخند بهش نگاه کردم و گفتم با

 ...تو دوست دارم قهیسل! ممنون_

 :آروم گفت...بستیبود و داشت قفل دستبند و م نییمدت سرش پا تمام

 خودم و چه طور؟_

که آقاجون جلو اومد و ما هم به  دینکش هیبه ثان! متعجب شده بودم... و بلند کرد و به چشمام نگاه کرد وسرش

چه ! ستیآقاجون ن نیلحظه فکر کردم ا هیمن و نگاه کرد که  يگفتن ، جور کیبعد از تبر. ..میستادیاحترامش ا

 عوض شد؟ خالقشسرعت ا نیچرا؟ چرا به ا! شدیم دهیقدر تو چشماش عشق و محبت د

 ...زمزمه کرد ارشیک رگوشیز يزیگفتن ، چ کیعمو هم بعد از تبر خان

 :ارشیک

 ...خان آقا ستیالزم ن_

 ..من گفتم تا آماده کنن! ...به هر حال_

 ...ممنون_

نگاهش  يمتوجه  دیتا د... کردیداده بود و به ما نگاه م هیتک يگوشه ا هی نهیدست به س... افتاد اریبه ال نگاهم

 :در آغوشم گرفت و گفت... شدم ، جلو اومد

 !خواهر گلم یخوشبخت بش_

 :تو آغوشش جدا شدم و گفتم از

 ...یناراحت باش نمینب_

 ...کردیانداخت که داشت با خان عمو صحبت م ارشیبه ک ینگاه

 کنه؟یباهات خوب برخورد م ارشیک_

 :که بغض کرده بودم گفتم یزدم و در حال يلبخند

 کنه؟ يباهام بد رفتار دیچرا با! آره داداش_

 :و گفت دیبوس میشونیرو پ از

 !نمیتو بب یدوست ندارم ناراحت_

 ...واسه من تموم شده است هیاون قض. من خوشحالم... ارینه ال_

 :زد و گفت یانداخت و بعد لبخند زورک ارشیبه ک ینگاه اریال
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 !ایمراقب خواهرم باش_

 :به من انداخت و گفت ینگاه ارشیک

 ...!همسر منه گهیاون د... حتما_

 ...در اومد جانیلحظه قلبم به ه کی

 ...دنیرو در آغوش کش گهیهم د و

که  یو به جمع کسان دیو کش ارشیکرده بود ، جلو اومد و دست ک یاونو پسر عموش معرف ارشیکه ک يپسر

شناختمشون ، با چند تا پسر داشتن  یچند تا دختر که نم. کردمیبا لبخند به کار هاشون نگاه م... برد دنیرقصیم

 ...شده بودن فهو پسر عموش به جمعشون اضا ارشیحاال هم که ک! دادنیاون وسط قـــر م

 :داشت خودش و از دست پسر عموش خالص کنه گفت یکه سع یدر حال ارشیک

 ...برقصم ستمیمن اصال بلد ن... الیخیبهداد ب_

 :بهداد هم با خنده گفت و

 مهرداد ترکونده بود؟ یبود که تو عروس یپس اون ک... آره جون عمه ات_

 :و گفت دیخند

 ...کردیاونموقع فرق م_

 :زد و گفت ارشیک يبه بازو يضربه ا بهداد

 ؟یکنیرفتار م نیسرسنگ ي، دار يچون آقا داماد شد یبگ يخوایمثال م! گمشو بابا_

بودم که از ته دلم بهش  يهمش منتظر لحظه ا... رقص بلد باشه کردمیفکر نم... و وادار به رقص کرد ارشیک و

 ...رقصهیاوفـــ چه جورم م.... که دمید يدر کمال ناباور... بخندم اما

 :لحظه با لبخند به سمتم برگشت و با اشاره به بهداد گفت هی

 ...لحظه هی_

 :به طرف من اومد و گفت و

 ...قدر من و مظلوم نگاه نکن نیا_

 ... رقص برد ستیو منم به پ دیدستم و کش و

د و تنم بو میمجلس یحاال خدا رو شکر که کت بافتن. دمیکشیتو جمعمون بود ، خجالت م بهیچند تا پسر غر چون

 ...فقط مسئله موهام بود. پوشوند یتنم و م شتریدرشتش ، ب يبا بافت ها
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 يکمر هیهم  ی، دستم و رو هوا و هر از گاه يو طناز يبودم و آروم آروم با دلبر ستادهیا ارشیک يبه رو رو

مجلس  یساعت کی... شاباش دادن ها شروع شد... رقصدیو م کردیهم به من نگاه م ارشیک... دادمیتکون م

 ...رفتن و خانم ها داحل موندن اطیبعدش مرد ها به سمت ح یبود ول یقاط

دوست داشتم ... خسته شده بودم یحساب... کننیمهمون ها کم کم دارن رفع زحمت م دمیاز خوردن شام ،د بعد

با ما  یافظخداح ياز مهمون ها که برا یکیبه احترام  ارشیک... بخوابم رمیو بگ ارمیلباس و از تنم در ب نیا

 :گفت ارشیبا اون خانوم ، ک یبعد از خداحافظ... ستمی، و من هم مجبور شدم با ستادیاومده بود ا

 ؟يخسته شد_

 ...اوهوم_

 ...خودم و رو مبل پرت کردم و

 ...باهم میحاال کار ها دار... چه زود_

 :چون خواستم خودم و نبازم گفتم... دهنم و قورت دادم و بهش نگاه کردم آب

 ...!خوادیمن دلم فقط خواب م... میندار يکار گهید_

 :و گفت...گوشم کرد که مور مورم شد کیو نزد لبش

 !خوادیم گهید زیچ هیمن دلم  یول_

، تازه  کنهیم یو داره خداحافظ ستادهیکنار من ا ارشیکه ک دمیخان هم رفت ، و د ارشیپدر و مادر ک یوقت

 ...ماست شیامشب و پ ارشیک! که بلــه دمیفهم

با هم گرم  اریو ال ارشیک... میتو خونه مونده بود اری، مامان و بابا و ال ارشیرفته بودن و فقط من و ک همه

 :و بعد رو به من گفت... آورد ییرایو به سالن پذ ختیر ییمامان واسه همه مون چا... صحبت شده بودن

 !يخسته شد... برو لباست و عوض کن مادر الریآ_

 :اشاره کردم و گفتم مییافنجان چ به

 ...بخوابم رمیبخورم ، م ییچا_

 ...یباشه هر جور راحت_

! اشک تو چشماش جمع شده بود... دیو بعد از رو سرم بوس دیدستش و آروم به سرم کش... بابا نشسته بودم کنار

 چرا؟

 :گفتم میکه فقط من و خودش بشنو يگوشش ، جور کیخواستم حال و هواش عوض بشه ، آروم نزد چون
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 !شتمیر خینترس فعال ب_

 :زد و اونم آروم گفت يلبخند

 !الریآ یمن یتو زندگ...! صاحبشه شیر خیمال بد ب_

 ...ازش فاصله گرفتم یو کم دمیاز رو گونه اش بوس يشاد با

 یمن فقط و فقط به خاطر خانواده ام راض... گرفتیکم کم داشت بغضم م... کردیبا لبخند داشت نگاهم م بابا

تا پدرم بدهکار ... نکنه يتا آقاجون لج باز... اونا سخت نشه يبرا یتا زندگ. امیدر ب ارشیدم تا به عقد کش

 !... زیو در آخر به خاطر احترام به آقا جون و عز... نباشه

 :مو خوردم ، از جا بلند شدم که مامان گفت ییچا نکهیاز ا بعد

 !کن شییه اتاقت راهنماب... هم خسته شده ارشی، فکر کنم آقا ک الریآ_

رو  یحرف مامان ، انگار آب پاک نیبا گفتن هم یول...! خوابهیشب تو اتاق مهمون م ارشیک کردمیفکر م من

 !رو دستم ختیر

 :از رو مبل بلند شد و گفت ارشیک

 ...با اجازه_

 :بعد اضافه کرد و

 !خوش یشب همگ_

 ...پسرم ریشبت به خ _:بابا

 ...ومدیهم پشت سرم م ارشیک. و باالتر گرفتم و از پله ها باال رفتم راهنمیدامن پ... به سمت من اومد و

از من  ییکه عکس ها وارید يرو يها یبه تخته شاس... و به اتاقم نگاه کرد ستادی، اول ا میاتاق که شد وارد

 ...کم کم جلو اومد. گرفته بودم هیکه اون عکس ها رو تو آتل... کردیتوش داشت ، نگاه م

 !کرده بود ریانگار گ.... لباسم و باز کنم اما پیتا ز رفتمیهمچنان داشتم کلنجار م من

 یچرا باز نم دونمینم یلباس از بغل بود ول پیخدا رو شکر ز... تخت نشست و به من نگاه کرد يرو لبه  ارشیک

 ...کرده بود ریگ... شد

 :لب گفتم ریز... مشد رهیخ نهیرو بهش کردم و به آ پشتم

 ...گهیاَه باز شو د _

 !پیهواسم و گذاشته بودم رو ز يو به سمت راست کج کرده بودم و همه  سرم
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 :گوشم زمزمه کرد ریو آروم ز دیمردونه از پشت ، کمرم و در آغوش کش یدست

 ؟يخوایکمک نم_

موهام و آروم تو ... رو صورتش ختیکه موهام ر نمشیسرم و برگردوندم تا بب... زدیداشت تو دهنم م قلبم

همون جور که من پشتم بهش بود ، دستش و به سمت ... دور گردنم ختیو بعد ر... دستش گرفت و بو کرد

 !وفتمیاالنا بود که پس ب... رفتیدلم داشت مالش م ریز... پهلوم برد

 وفتهیبخوره و ب زیلباس از تنم لکم مونده بود که ... دیکش نییو به سمت باال و بعد به سمت پا پیبار ز هی آروم

 ...ام گرفتم نهیکه زود با دستم از رو س نییپا

که  یهمون دست. ش رو هم رو دستم گذاشت گهیدست د! بد؟ ایحس خوب بود  نیا دونمینم... داشتم یحس به

 !داشت لباس و نگه داره یام بود و سع نهیرو س

 :سرم و به عقب بردم و گفتم آروم

 ارش؟یک_

به خودم  یکامال ازم دور شد ، نگاه یوقت! حرف بزنه ، آروم و آروم خودش و ازم دور کرد يکلمه ا نکهیا بدون

 !کامال مشخص بود که لپام سرخ شده. انداختم نهیتو آ

انگار تو فکر فرو رفته ! گذاشته شیشونیپ يو ساعدش رو رو دهیرو تخت دراز کش دمید... سمتش برگشتم به

 ...!بود

که  دونستمیم... و زود تنم کردم رونیب دمیتاپ از توش کش هیشلوارك و  هیباسام رفتم و سمت کمد ل به

 ...ستینگاهش به من ن

رو تختم  تونستمیم... نیدو نفره و دو تا بالش انداختم رو زم يپتو هیرو باز کردم و دو تا تشک و  يوارید کمد

 بخوابم؟ ارشیتم در کنار کرو نکردم؟ چرا خواس يکار نیواقعا چرا همچ... یبخوابم ول

 ...نگاه کردم ارشیو به ک دمیگردن باال کش ریپتو رو تا ز... دمیاز پهن کردم رخت خواب ، دراز کش بعد

 ؟یبخواب يخواینم_

خدا من طاقت  يوا... کرد راهنشیپ يو آروم آروم شروع به باز کردن دکمه ها... رو تختم بلند شد و نشست از

... کردمیجور نگاهش م نیهم... بزار فکر نکنه که کم آوردم یول...! رو ندارم ییصحنه ها نیهمچ هی دنید

پلک هام و ...شلوارش رفت پیز آخردستش به سمت کمربند ، دکمه و در ... ستادیو از تنش کند و ا راهنیپ

 !کن ریامشب و به خ هیخدا  يوا! پتو ریمحکم رو هم گذاشتم و سرم و کردم ز
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دهانم  يبکشم که دستش و جلو یبنفش غیچشمام و باز کردم و خواستم ج... دیپتو خز ریکه ز دینکش هیثان به

 ...گرفت

 نجا؟یا يزیهمه رو بر يخوایم! ــشیه_

 ...گرد شده ام نگاهش کردم يجور با چشم ها همون

 !یخودت بکش دیحاال جورشو با!  يوردین یواسه ام لباس راحت_

 :آروم گفتم... کار رو هم کردم نیهم... دستم و رو دستش گذاشتم و خواستم دستش و از جلو دهنم بردارم آروم

 !ارمیخوب بزار برم ب_

 :خمارش نگاهم کرد و گفت يچشم ها با

 !خوامینم گهید_

چرا تا به  یول... بود يورزشکار کلشیه! برهنه اش نگاه کردم ي نهیبه س...نییپا دیپتو رو از سر جفتمون کش و

 !دقتم یموضوع دقت نکرده بودم؟ از بس که ب نیحال به ا

 يبور و بلند يمژه ها! کردمیهنوزم داشتم نگاهش م...آروم به پهلو شدم... چشماش و رو هم گذاشت آروم

...  یداشت ول یمنظم و مرتب يابروها! شده بود دیشو زده بود ، چه قدر صورتش سف شیحاال که ته ر... داشت

 ریسرم و تکون دادم تا دوباره درگ... نه ارشیک یول! داشتیبر م یاون ابروهاش و حت... افتادم نیراست ادیه دوبار

 .نشم نیافکار راست

 :دمیازش پرس...کم بود یلیخ نمونیب ي فاصله

 سردت نشه؟_

 ...شد نهیدست به س... و باز کرد و اونم به پهلو شد چشماش

 !گرممه... نه_

 ...نگفتم يزیچ گهیو د دمیو گز نمییپا لب

 !شب خوش خانوم کوچولو_

 ...دوباره پلک هاش و رو هم گذاشت و

 :گفتم آروم

 شب خوش_
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! بازم بخوابم و نرم مدرسه شدیکاش م... خدا يوا! امروز شنبه بود... چشم باز کردم میآالرم گوش يبا صدا صبح

تازه ... آالرم دوباره بلند شد يآزار دهنده  ي، صدا قهیبعد از پنج دق... دمیانداختم و دوباره خواب قیآالرم و به تعو

 یلعنتــــ! چشمام گرم خواب شده بود

 . به گمونم هنوز خواب بود. چشماش و باز نکرد یخورد ول یتکون ارشیک

 ...!خوابه کردمیمن فکر م... ستادیلحظه قلبم ا هی... رو کنار زدم تا از جام بلند شم که مچ دستم و گرفت پتو

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 ریصبح به خ... سالم_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 ساعت چنده؟... ـــریصبح تو هم به خ. سالم_

 !پنج_

 ...، زود فرار کردم کنهیبد نگاه م دمید... شد دهیام کش نهیس يباال انداخت و بعد نگاهش از صورتم ، رو ییابرو

 .رفتم و وضو گرفتم ، به اتاقم برگشتم ییبه دستشو نکهیاز ا بعد

 !هم در حال عبادت خدا باشم تیموقع نیتو ا یخسته بودم اما دوست داشتم حت درسته

 .از اتاق ، سجاده رو پهن کردم و مشغول نماز خوندن شدم يگوشه ا تو

 ...رو سجده موندم ذکر گفتم هیچند ثان ينمازم تموم شد ، برا نکهیاز ا بعد

بود و داشت من و نگاه  دهیکه به پهلو به سمت من دراز کش دمیو د ارشیرو سجده بلند کردم ، کسر از  یوقت

 ...کردینگاهم م رهیخ رهیخ کیتار مهین يتو اون فضا... بهش زدم و سجاده رو جمع کردم يلبخند... کردیم

 ؟يشد داریبه خاطر نماز خوندن ب_

 !هم به خاطر نماز و هم به خاطر درس... آره_

 :گفتم یبعد با ناراحت و

 !دارم و حل مسئله هاش مونده یاضیامروز هم ر... چند روزه وقت نکردم درس بخونم نیآخه تو ا_

 هیکه  دمیبا کمال تعجب د... قرار داره یش هی زیم يکنار قفسه ، رو دمید... کتابام رفتم يبه سمت قفسه  و

 ...رفتم ارشیبه همراه کتابام به سمت ک... شرت مردونه ست یت هیشلوارك و 

 !رو واست گذاشته بود کنار قفسه نایا... انگار مامانم به فکرت بوده_

 ...متوقفم کرد ارشیکه ک وترمیکامپ زیخواستم برم سمت م. نگفت يزیزد و چ يلبخند
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 .مسئله ها تو حل کن نیجا بش نیهم_

رو که به  ییجاها. و رو تشک پهن کردم و مشغول حل کردن مسئله ها شدم هم از خدا خواسته ، کتابام من

 ... کنهیکنکور هم کمکم م يبرا یگفت واسه آمادگ یحت... کردیکمکم م ارشی، ک خوردمیمشکل بر م

 ! اوفــــ باالخره تموم شد_

 ...ساعت شش و ربع بود... پرت کردم يا گهیرو به سمت د کتابا

 !خوابمیم... خسته ام یلیمن خ_

 ...بود متیساعت هم غن مین یحت! دمیربع به هفت و خواب کیکردم واسه ساعت  میو تنظ میگوش

 ... خوابم برد عیسر یلیخ

 :ارشیک

داشت که من و جذب خودش  یدختر چ نیچم شده بود؟ تو وجود ا دونمینم. موندم داریمن ب یول دیخواب الریآ

که  یچند سال. ومدیخوشم م تشیگونه اش هنگام خنده ، از مظلوم يسبزش ، از چال رو ياز چشم ها... کردیم

 !من و جذب خودش کنه نقدرینتونسته بود ا يدختر چیبودم ، ه نیتو اوکرا

که اون دختر  کردمیرو واسه من انتخاب کنه ، خدا خدا م یکیچهار تا دختر ،  نیکه قرار بود آقاجونش از ب يروز

 .با نگاه اول ، خودش و تو دلم جا کرده بود یبود ول يچه جور دونمینم. ..باشه الریآ

 ي، دو تا زدیبچه م يادیاز اون دختر ها که ز یکی. ، بهتر بود گهیاون سه تا دختر د نیاز ب. بود ینیریش دختر

 !ومدنیبه من نم یعنی. بود ادیهم به نظرم سن شون ز گهید

آروم موهاش و  یلیخ... غرق شده بود نیریتو خواب ش... خسته بود یلیاون انگار خ... کردمینگاهش م داشتم

 ...لمس کردم

 ...دادیم یخوب يبو یلیکه موهاش و بو کردم ، خ شبید ادمهی

 ...آروم موهاش و بو کردم! بشـــه داریکه ب دمیترسیم... بالشش کردم کیخودم و نزد دیترد با

ام به انتخاب خودم باشه  ندهیدوست داشتم همسر آ. ازدواج و داد ، مخالفت کردم نیا شنهادیخان آقا بهم پ یوقت

 ...رهیم شیخودش پ يداره برا یزندگ نیا! دونمینم... یول

... مهمه یلیازدواج براش خ نیگفت ا... خواستم بهم داد یهر چ... یکردم ول يخان آقا مخالفت کردم ، لج باز با

 نیگفت چون تو اول ؟يگفتم چرا من؟ چرا من و انتخاب کرد! رادرش داده بزنـــهکه به ب یقول ریدوست نداره ز

 !یمنــــ يپسر ينوه 
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 هیگفت ... کردم يبازم لج باز... پامه ریخوب فقط به خاطر خان آقائه که ز نیماش نیا... ام و هم داد بهم یب هی

 ! دهیرو بهم م سند خونه یروز عروس یول... زنهیهم به نامم م يخونه صد و ده متر

 !دونمیکرده بود؟ نم افتیاز آقاجونش در یازدواج چ نیدر عوض ا الریآ دونمینم

 ینیب. بالش پخش شده بود يبلندش ، رو یمشک يموها. فر بود ییبایبلندش به ز يمژه ها... کردمیم نگاهش

 ...انداخت یآدم و به هوس م...سرخ رنگ بود... شیگوشت يلب ها... ومدیم یلیکه به صورتش خ یگوشت

دوست ... نگاهش کنم رهیخ رهیدوست نداشتم خ. گشتمیم يزیانگار دنبال چ... کردمیجور نگاهش م همون

 ...پام بزارم ریکرده بود که غرورم و ز يدختر با نگاهش کار نیا... یاز جانب من باشه ول یکینداشتم نزد

دوست داشتم ... نگاه مظلومش و دوست داشتم نیخانوم کوچولو ، ا نیم؟ اخوشبختش کن تونمیمن م یعنی

 ...باهاش آشنا بشم شتریب

که بفهمه  دمیلحظه ترس کی. زود از جام بلند شدم و شلوارم و تنم کردم... دیآالرم ، رنگ از روم پر يصدا با

 !ساعت چه قدر زود تموم شد مین نیا یول. کردمیداشتم نگاهش م

 :و گفت دیکش يا ازهیخم... هاش و باز کرد و به سمت من برگشت چشم

 ؟يبر يخوایم ییجا_

 !و از اونجا برم سرکار رمیدوش بگ هیبرم خونه  خوامیم... آره_

 ...زدیپتو رو تا م داشت

 !حموم يبر یتونیهم م نجایخوب ا_

 :زدم و گفتم یکج لبخند

 برم سرکار؟ يبا لباس داماد_

 :و گفت دیخند

 !پس منم سر راهت برسون مدرســه... یور که راحتهر ج_

 !دوست داشتم از چال رو گونه اش ببوسم. چه قشنگ بود! دمیاون چال رو گونه اش و د دوباره

 

 :الریآ

 ریتو مدرسه بهم گ دمیترسیاز قبل مرتب شده بود ، م یچون ابرو هام کم. کردمینگاه م نهیخودم و تو آ همش

 ...بود اهیهنوز چشمام س یو پاك کرده بودم ول شمیدرسته آرا! بدن
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 :در اومد ارشیک يصدا

 !ها شهیم رمیمن داره د... گــهید میبر ایب! یکنینگاه م نهیچه قدر خودت و تو آ_

 ...نگرانم یبود بابت چ دهیانگار فهم... سمتش برگشتم به

 ادیمدرسه و به اونا ز رنیم کننیم زیابروهاشون و تم یپسرا حساب رانیتو ا دمیآخه؟ من شن یهست ینگران چ_

 ؟یقدر نگران نیا ياون وقت تو که دختر! دنینم ریگ

پله ها رو به سمت  میداشت یوقت. میکوله مو برداشتم و با هم از اتاق خارج شد... داد یبهم دلگرم ییجورا هی

 ...دمیو مامان د اری، ال میکردیم یط نییپا

 هیسر پا  یشده بود ول رید... مینیصبحونه بش زیگفتن ، مامان اسرار کرد که سر م ریاز سالم و صبح به خ بعد

 ...میلقمه خورد

 نشیبه سمت ماش ارشیبرداشتم و با ک زیمو از جا آو یکاپشن صورت... آل استارم و پام کردم يها یکتون

 ...میرفت

 :بهش انداختم و گفتم یهبشم ، نگا ادهیپ نیخواستم از ماش یوقت... میزدینم یطول راه حرف تو

 !یمرســ_

 :اخم گفت با

 بابــت؟_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !میکه رسوند نیهم_

 !مواظب خودت باش... ستیالزم به تشکر ن_

 :شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 .خداحافظ... یداشته باش یروز خوب_

 یحس چیه گهید... کردیبود و داشت من و نگاه م ستادهیا... دمیرو د الیبرگشتم ، ن یوقت... و بستم نیدر ماش و

دلم باهاش صاف نشده  یول... گذشته یچند ماه هیحاال هم از اون قض... نبودم يا نهیمن دختر ک. بهش نداشتم

 ... بود

دنبالم  الین. وارد مدرسه شدم ، گازشو گرفت و رفت دید یهم وقت ارشیک. رفت تو هم و وارد مدرسه شدم اخمام

 :گفتاومد و 
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 الر؟یآ_

 ...که دستم و گرفت رفتمیباال م اطیح يداشتم از پله ها. ندادم و به راهم ادامه دادم محلش

 :دمیغر

 ...ول کن دستمو_

 الر؟یبود آ یک نیا_

 به تو چه؟_

 ؟یکنیکار م یچ تیبا زندگ يتو دار الریآ_

 ! برو سراغش... برو ؟یخواستیو م نیداره؟ تو راست یآخه به تو چه ربط_

 :گفت ومدی یطور که دنبالم م نیهم. در راهرو رو باز کردم و وارد سالن شدم... به راهم ادامه دادم و

 ؟یگیم يدار یتو چ_

 ...ندادم یجواب

 با تو ام؟ الریآ_

 .و به سمتش برگشتم ستادمیا

 ... ازدواج کرده گهید نیو بهت نگفتم که راست نیآه البته ا_

 :زدم و گفتم يشخندیبعد ن و

 ...!دیدر کنار هم باش نیتو و راست ستیانگار قسمت ن_

 ...، زود به سمتم اومدن دنمیو مونا با د میو مر لوفرین... وارد کالس شدم و

 !مبارکه عروس خانوم_:لوفرین

 :دهانم گرفتم و گفت ياشاره ام و جلو انگشت

 ...شنونیاالن م! ـــسیه_

 ؟یکن یدوستات و دعوت نم گه؟ید هیجور نیا_:میمر

 ...معرفت یب_:مونا

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...بابا جان آروم تر_
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 ..مونا

 ؟ياومد یبود؟ با ک یک نیماش نیا... غلط نکن_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...ارشیک_

 :با تعجب گفت میمر

  ارش؟یک_

 :مونا

 ارش؟یتا حاال شده ک یاز ک_

 :نینازن

 ...شبیاز د_

 :مونا

 شد؟ یچ شبیراستش و بگو؟ د_

 :و گفتم مدیخند

 ...!تو اون موخ منحرفت يا_

 ...نشستم و اونا هم دورم گرفتن مکتین رو

 ...!تخته ينفر من و فرستاد پا نیاول... که معلم وارد کالس شد دیطول نکش يزیچ

*** 

 دادیو نه غرور من اجازه م زدینه اون به من زنگ م... نداشتم ارشیاز ک يخبر چیه... گذشته بود يهفته ا کی

 . که بهش زنگ بزنم

برام خسته کننده  زیهمه چ... گرفتم بخوابم میتصم... تنها بودم شهیمثل هم... از مدرسه اومده بودم خونه تازه

 ...شده بود

کنکور شرکت  يبرا يادیز يتو کالس ها! شـهیم شتری، استرس من ب میش یم دیتر به سال جد کیچه نزد هر

 به جونم؟ وفتهیم ادیکجا ماسترس از  نیا دونمیکردم ، اما نم

 ...زنگ خورد لمیموبا... چشمام گرم خواب شده بود که تازه

 :جواب دادم يخواب آلود يصدا با
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 جانــم؟_

 ...سالم_

 !زنگ زد هی! بود؟ چه عجــــب ارشیک نیا

 ؟یخوب... سالم_

 ؟يخواب بود! انگار بد موقع زنگ زدم؟! یمرس_

 ... بودم دهیدراز کش... نه_

 ..!زنگ زدم بهت بگم مامانم واسه شام دعوتت کرده_

 من و؟_

 !بله_

 تنها؟_

 !تنها_

 :بعد اضافه کرد و

 !خداحافظ... دنبالت امیساعت هشت م_

 :گفتم مبهوت

 خداحافظـ_

 ! ها شدیم شیزیچ هیپسر  نیا

 !سر کالسه دمیفهم... رد تماس داد... زنگ به مامان زدم هی

  ...دوش گرفتم هیحموم و  رفتم

 یبود همراه با شلوار ل ییمویکه رنگش ل یاسک قهی یلباس بافتن هی... ستادمیکمد لباسام ا يبه تن جلو حوله

 .تنم کنم یکنار گذاشتمشون تا رفتن. انتخاب کردم

 ...مامان بود يسر نیا... زنگ خورد میگوش دوباره

 الو مامان؟_

 ؟یخوب زم؟یسالم عز_

 ...یسالم مرس_
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 چه خبر؟_

 !شام دعوتم کرده يبرا ارشیمامان ک_

 !دونمیآره م_

 ؟یخبر داشت_

 ...امروز به من هم زنگ زد و گفت... آره_

 د؟یایشما نم_

 ... ما رو آخر هفته دعوت کرده... نه_

 ؟یواسه چ_

 ...!شده رمیشغل دست و پا گ نیا! به خاطر من_

 ...آها_

 ؟یار کنرفت يکه چه جور یدونیخودت م یول...ستیدخترم الزم به گفتن ن_

 ...نگران من نباش! بله مامان_

 ؟يریم یبا ک_

 !دنبالم ادیم ارشیک_

 ؟يندار يکار... پس خوش بگذره_

 ...خداحافظ... نه_

 خدانگهدار_

بودم  بایخودم ز. مرتب و جذاب به نظر برسم شهیدوست داشتم مثل هم. شدمیشش بود که داشتم آماده م ساعت

 .شدمیتر م بایکردن هم ز شیآرا یو با کم

هم  يرنگ مو از تو کمد خارج کردم و کنار گذاشتم پوت ها يلباسام و تنم کردم ، پالتو خاکستر نکهیاز ا بعد

! ربع به هفت شده بود کیساعت . بودم ، از تو جعبه خارج کردم و پام کردم دهیرنگ پالتو مو که تازه خر

 !و من هنوز حاضر نباشم ادیقبل زود ب يها يمثل سر دمیترسیم

 ســـــاده...نیهم! حس دوست داشتن ساده هیفقط . بهش نداشتم یحس چی، ه کردمیچه قدر فکر م هر

 .مو به صورت کج رو سرم گذاشتم و شال گردن هم رنگش رو هم دور گردنم بستم يخاکستر دیسف کاله
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 !بود ارشیک... زنگ خورد میگوش

 بله؟_

 !رسمیدارم م... خانوم کوچولو حاضر باش _

 !ممن حاضر_

 ...خوبه_

 :گفت یبعد از اندک و

 جلو در خونه تونم...! ایب_

 :و برداشتم و گفتم فمیک زود

 خونه؟ ياینم_

 ...نه_

 ...کردم یط نییو قطع کردم و پله ها رو به سمت پا ارتباط

 ...رفت ادمیخدا  يوا_

و دوباره از  فمیکردم و بعد انداختمش تو ک یبرداشتم و رو خودم خال زیبه اتاقم برگشتم و ادکلن و از رو م دوباره

 .شدم ریپله ها سراز

 .جا گرفتم نیجلو رفتم و منم تو ماش.نشسته بود نیتو ماش... دمشیکوچه د کیتار مهین ياون فضا تو

 ...سالم_

 ...بهم انداخت و استارت زد یکوتاه نگاه

 .سالم_

گفتن  يبرا یو منم حرف زدینم یحرف ارشیک. سر رفته بود یحوصله ام حساب. و آروم به حرکت در آورد نیماش و

 !نداشتم

هم دستش به سمت ضبط رفت و  ارشیک. کردم يخودم و مشغول باز یخارج کردم و کم بمیو از تو ج میگوش

 !دادیکالم بود و بهم آرامش م یب. انتخاب کرد ینیآهنگ دل نش

 .نبود شتریساعت ب مین ریمس کل

 ارشیک دونمیوسط نم نیا یهمه شون باهام مهربون بودن ول. گرم ازم استقبال کردنبا آغوش  میدیرس یوقت

 !چش شده بود؟
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استراحت  یرفته بود تو اتاقش تا کم! ارشیبه جز ک میهمه دور هم جمع بود یعنی.پدر شوهرم نشسته بودم کنار

 ...کنه

 :، رو کرد بهم و گفت گفتمیکه حاال بهش بابا م ارشیپدرک

 عروس گلم؟ رهیم شیپ يدرسات چه جور_

 ...گرفتم یپوست م وهیم

 !!بابا رهیم شیخوب پ! شکر خدا_

 !حد؟ نیدر ا ینیریخود ش یعنی! بابا یدست شیو قاچ کردم و گذاشتم تو پ بیس و

 ...کرد يتشکر پدرش

 :گفت ارشیک مادر

 زم؟یعز هیرشته ات چ_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !یتجربــ_

 :گفت انایک

 زن داداشم قراره خانم دکتر بشه؟! خوبچه _

 :لبخند جوابش و دادم با

 !خدا دیبه ام... آره_

 :و گفت ستادیا انایک

 ...یآشنا بش شتریخونه رو بهت نشون بدم تا ب میبر ایب الریآ_

 يراهرو هیاتاق خواب ها تو . بزرگ بود یطبقه ول هیخونه شون . و همراه باهاش رفتم رفتمیپذ لیکمال م با

 ...خونه گریو آشپزخونه هم سمت د ییرایبزرگ قرار داشت و سالن پذ

 .بود دیهاش به رنگ سبز و سف لیوسا يهمه ... داشت ییبایاتاق ز... من و به سمت اتاق خودش برد انایک

 !قشنگه یـــلیاتاقت خ انایک_

 !زمیعز نهیب یچشمات قشنگ م_

 :افتاده باشه گفت ادشی يزیبعد انگار چ و

 ؟یگیم یچ ینیو بب ارشیاتاق کحاال _
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 ه؟یمگه چه طور_

 :همراه با لبخند زد و گفت یچشمک

 !نیخودت برو بب_

 !ـــمیبا هم بر ایب! شهیروم نم ییمن تنها_

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 !رو به روئه نیاتاقش هم... خودت برو_

 !انایاوفــــ ک_

 .از اتاقش خارج شدم و

 هیبه در زدم که بعد از ثان يتقه ا. در بردم ي رهیدستم و به سمت دستگ دیبا ترد. ستادمیا ارشیدر اتاق ک جلو

 :گفت يا

 ...دییبفرما_

و  دیاتاقش به رنگ سف يواراید... داشت یکیاتاق تار. و وارد اتاق شدم دمیکش نییرو به سمت پا رهیدستگ آروم

چند تا عکس از خودش زده  واریرو د... یمشکسقف اتاقش هم ... یمشک وارید هی،  دیسف وارید هی... بود یمشک

هم سمت  یکیکوچ یتوالت مشک زیم هی.بودتخت دو نفره هم وسط اتاق  هی... عکس ها بزرگ بود زیسا... بود

 !که به گمونم تراس باشـــه. هم جلوش نصب شده بود دیسف يپرده  هیهم بود که  یکیدر کوچ هی. اتاق گرید

تو ... لحظه دلم واسش ضعف رفت هی یچرا ول دونمینم... شده بود رهیو به سقف خ دهیرو تخت دراز کش ارشیک

 .تخت نشستم يبه سمتش رفتم و لبه . شد زیخ میجاش ن

 !يدار یکیاتاق ش_

 :زد و گفت يلبخند مچهین

 !ممنون_

 :گفتم یبا نگران... که رنگ به رخ نداره دمید

 ارش؟یتو حالت خوبه ک_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 !آره خوبم_

 ...قرص خارج کرد هیکنار تختش خم شد و از تو کشوش  زیطرف م به
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 ؟ياریبرام آب ب وانیل هی شهیم_

 !ارمیاالن م... آره_

آب  وانی، تو ل زیبه طرف آشپزخونه رفتم و از تو پارچ رو م. به گمونم سرماخورده بود... از اتاق خارج شدم و

 .و به سمت اتاق خواب برگشتم ختمیر

 ...کرد يغلط دار يو بعد سرفه . هم قرص و خورد ارشیو به دستش دادم و ک وانیل

 !دکتر میبر ایب! يتو سرما خورد ارشیک يوا_

 :رو خودش و گفت دیرو کش پتو

 !شمیخوب م... ستیدکتر الزم ن_

 :گفتم ینگران با

 !يدار ازیتو به دکتر ن یول_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه هی

 !رمدکتر کنارم دا هی_

 بود؟ مـــــــن؟؟ یمنظورش ک! تعجب بهش نگاه کردم با

 !کردیتب دار نگاهم م... رفت شیشونیدستم به سمت پ ناخودآگاه

 !ببرتت دکتر گمیاالن به بابا م! يتو تب دار ارشیک_

 .از رو تخت بلند شدم که مچ دستم و گرفت و

 ...و نگاهش کردم برگشتم

 !رمیاگه خوب نشدم م. ستیالزم ن الریآ_

 !ارشیمن نگرانتم ک_

چونه  ریدستش و گذاشت ز! کامل نشست يسر نیا! نه ایشد تو جاش  زیخ میدوباره ن... انداختم ریسرم و به ز و

 ...ام و سرم و باال گرفت

 !خانوم کوچولو ینگران من باش خوادینم! هات یقربون مهربون_

بغضم گرفته ! نمیحال و روز بب نیرو تو ا یوقت دوست نداشتم کس چیه! دمیترسیم یاز تب کردن کس شهیهم

 ! تا متوجه نشــــه نییدوباره سرم و انداختم پا... بود

 ...بلند شد ارشیمادر ک يصدا
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 !شام دیایبچه ها ب_

 .ادیتند پلک زدم تا اشکم در ن تند

 :بلندم کرد و گفت... پتو رو کنار زد و اومد دستم و گرفت ارشیک

 ...میبر ایب_

 ...میبا هم از اتاق خارج شد. و پشت گوشم زدم و بهش نگاه کردم موهام

 ... شام حاضر بود زیم

 ! دستت درد نکن مامان_

 .دلم زینوش جونت عز_

واسه من و بعد واسه  یظرف ساالد و تو دستش گرفت و کم ارشیک. بود يغذا قرمه سبز. نشستم ارشیک کنار

 ...ختیخودش ر

 ...شام تو سکوت صرف شد... نداشته باشم يو کسر یهواسش به من بود تا کم همش

 .دیچ نیهم ظرف ها رو تو ماش انایو جمع کردم و ک زیم من

 :رو بهم داد و گفت وهیظرف م مامان

 !ارشیک شیپ نیخودتم بش ییرایرو ببر تو سالن پذ وهیم. زمیدستت درد نکنه عز_

 :تگف انایو رو به ک. ها رو گرفت تو دستش یدست شیهم پ خودش

 !ما شیپ ایتو هم کارت تموم شد ب زمیعز_

 ...باشه مامان_

 .به من زد و جلو تر از من حرکت کرد يلبخند

 ...کردم ییرایرو پذ وهیو کارد و گذاشتم و بعد م یدست شی، اول پ میدیکه رس ییرایسالن پذ به

 :گفت ارشیک مامان

 پسرم؟ يچرا حال ندار ارش؟یک_

 :کرد و گفت يسرفه ا ارشیک

 !فکر کنم سرما خوردم_

 :گفت پدرش

 ببرمت دکتر؟ يخوایم_
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 !شمیخوب م... نه_

 :بعد من و نگاه کرد و گفت و

 ...ببرمت تونمینم! یجا بمون نیامشب و ا دیبا! شرمنده الریآ_

پس همون ... نداشت یفیتعر ادیز نیحالش همچ... مجبورش کنم که من و برسونه خونه تونستمینم!... خدا يوا

 !بمونم بهتر که

 ...فقط من به مامانم خبر بدم تا نگران نباشه! نداره یبیع... باشه_

 ...خونه رو گرفتم يبرداشتم و شماره  زشیو از رو م لمیموبا. رفتم ارشیبه سمت اتاق ک و

 بله؟_

 داداش؟ یخوب اریسالم ال_

 ؟يایم یک! گلم یمرس_

 !مونم یداداش امشب و م_

 چرا؟_

 !ارهیمن و ب تونهینم... ستیسرما خورده حالش خوب ن ارشیک_

 !دنبالت امیخودم م... نداره یبیخوب ع_

 .امیفردا صبح انشااهللا م! که شهیخوب نم يجور نیا!نــــه_

 !يخوریتو هم سرما م! اینش ارشیک کینزد ادیز الریآ_

 :و گفتم دمیخند

 ؟يندار يکار... باشــه! وونهید_

 ...مواظب خودت باش... نه_

 ...يبابا. باشــه! اریاوفــــ ال_

 .يبا_

 ... لحظه دلم براش تنگ شد کی... قربونش بشم یاله. تماس و قطع کردم و

 .برگشتم ییرایسمت سالن پذ به

 :اش ، بلند شد و گفت وهیزود تر از همه ، بعد ازخوردن م انایک
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 ...خسته ام یلیخ! بخوابم رمیمن م_

 :بعد رو کرد به من و گفت و

 ...الریآ دیببخش_

 !شبت خوش ه؟یچه حرف نیا. زمیعز کنمیخواهش م_

 ...یمرس_

 :رو به همه گفت و

 ...شب خوش_

 :گفت ارشیکه تموم شد ، ک لمیف... میکردیتماشا م لمیف میداشت

 !شبتون خوش ... میبخواب میبر... الریپاشو آ_

 :سمت پدر و مادرش برگشتم و گفتم به

 ...!ریشب به خ_

 :زد و گفت يلبخند پدرش

 ...!ریشب شما هم به خ_

 ...دمیلحظه لرز هیسردم شد و ... به سمت تراس رفت ارشی، ک میتا وارد اتاق شد. میبه سمت اتاق روانه شد و

 ...تو ایب! سرده هوا ارشیک يوا_

 !من گرممه_

 ...يآخه تب دار_

 :با دو تا دستام ، دست مردونه اش و گرفتم و گفتم... شده بود رهیخ ییجا هیبود و به  ستادهیا... سمتش رفتم به

 ...تو ایب! تنت داغـــه_

 ...به سرم زد يفکر... لب تخت نشست... از تراس خارجش کردم و

 ؟يدار کیحوله کوچ_

 :نگاهم کرد و گفت گنگ

 حموم؟ يبر يخوایکار؟ م یچ يخوایحوله رو م_

 .نه؟ کار دارم ای يبگو دار! نه_
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 !رو باز کن توش حوله هستش یاون کشو اول... آره_

رفتم و حوله ها  ییبه سمت دستشو. بود ییتو راهرو حموم و دستشو... رونیتا حوله برداشتم و از اتاق زدم ب دو

... کردیبود و همش سرفه م دهیدراز کش... کردم و دوباره به سمت اتاق برگشتم سیخ یرو با آب ولم کم

 ...تنش مثل کوره داغ بود. دیرزلحظه ل هیگذاشتم که  شیشونیپ ياز حوله ها رو رو یکی... شدم کشیدنز

 ! یکنیم يدکتر تو لج باز میپاشو بر گمیمن بهت م! خودته ریهمش تقص_

 ؟يآخه چه جور یول! کمشیاز حوله ها رو هم بزارم رو ش یکی خواستمیم

 !ش دادم باال نهیس ریشرتش و گرفتم و تا ز یت نییپا

 :با تعجب گفت ارشیک

 ؟یکنیکار م یچ يدار_

 !کمتیحوله رو بزارم رو ش خوامیم_

همون طور که سرم ... و گونه هام رنگ گرفت دمیخجالت کش. شرت و از تنش خارج کرد یحرکت زود ت هی با

 !کمشیبود ، حوله رو گذاشتم رو ش نییپا

 ...نییپا ادیاالن تبت م_

قبل  يمثل روز ها... چشماش کدر شده بود یآب... میچشم تو چشم شد دار؟یب ایخوابه  نمیو باال آوردم تا بب سرم

دستم و ... دوست داشتم لمسشون کنم! کردیم وونهیکه گذاشته بود ، داشت من و د یشیته ر. براق نبود گهید

از تو چشمات حرفات و بخونم  تونمیمن نم... کردیفقط نگاهم م یعنی... گفتینم يزیچ... گرفت تو دستاش

 ...یکنیبا نگاهت معذبم م يدار... حرف بزن! ارشیک

... دیچه قدر طول کش دونمینم...کردمیبود ، نگاهش م دهیطور که خواب نیهم... چشماش و رو هم گذاشت آروم

... ستادمیاخسته شدم آروم دستش و گذاشتم رو تخت و بعد  یلیخ دمید! ساعت؟ کیساعت؟  مین قه؟یده دق

از اتاق خارج شدم و ... بود اومده نییتبش پا یکم... حوله ها رو از تنش برداشتم... به تنم دادم یکش و قوس

به اتاق که برگشتم، آروم حوله ها رو رو ... رو که حاال گرم شده بود ، دوباره با آب ولرم شستم ییحوله ها

تخت  ي گهیبه سمت د... گرمش نشه نیاز ا شتریآروم پتو رو کنار زدم تا ب... گذاشتم ارشیو شکم ک یشونیپ

دستم و به سمت آباژور بردم و خاموشش ... بامداد بود کیساعت ... دمیکش رازد ارشیرفتم و به پهلو به سمت ک

 !اونقدر که خسته بودم... خوابم برد يچه طور دمیکردم و نفهم
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! نییپا ومدیکه داشت از تخت م دمیو د ارشیک... چراغ آباژور روشن بود... شدم داریباحساس سرما از خواب  با

 :چشمام بازه گفت دید یو وقت دیآروم پتو رو روم کش...من شد يبه خودم دادم که متوجه  یتکون

 !کردم دارتیب دیببخش_

 ...نداره يرادیا_

 :برداشتم و گفتم زیسمتش خ به

 ارش؟یک يبهتر_

 !خوابتو ب... آره_

 :و رو بالش گذاشتم و گفتم سرم

 ؟يریتو کجا م_

 !رمیدوش بگ هیحموم  رمیم_

 ...!بود میشش و ن... به ساعت انداختم ینگاه. سرم گذاشتم ریو دستم و ز دمیکش يا ازهیخم

 ... روم و از اتاق خارج شد دیپتو رو باالتر کش ارشیک

 ...اونقدر خسته بودم که زود خوابم برد منم

 !بود ختهیاعصابم و به هم ر یحساب! ومدیتق و توق تو اتاق م يصدا

 ...رو تخت نشستم و چشمام و باز کردم کالفه

 !رو سرم دمیو پتو رو کش دمیکش یبنفش غیج!! خدا ای

زود اون  ادیم ییکه هر صدا یبشـــ لیذل الریآ...! آب دهنم و قورت دادم... ومدیم ارشیک زیر يخنده ها يصدا

 !گــهیبکپ د ریآخه به تو چه؟ بگ! یکنیونده تو باز موا م يچشما

 :و با تعجب گفت نییپا دیپتو رو از سرم کش... ومدیکه به سمتم م دمیشن یو م ارشیک يقدم ها يصدا

 !سرت آوردم ییچه بال کننیفکر م نجایا يزیریدختر تو چته؟ االن همه م_

 :و به دندون گرفتم و گفتم لبم

 !دیببخش_

 !که وفتادهین یاتفاق ؟؟یآخه واسه چ_

! کردم که لپام گل انداختـه یاحساس م! دمشیشورت تنش داشت که د هی؟؟ فقط !!بود وفتادهین یهم اتفاق واقعا

 ...شرمنده شده بودم یحساب
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 گهید! کوتاه روشون کاشـــت يموهام و نوازش کرد و بعد بوسه ا...! برهنه رو به روم نشسته بود يباال تنه  با

! نه...! و  ارشیبا گذشت زمان بتونم ک دیشا! بود نیواسم دلنش... کردمیاشتم به بوسه هاش عادت مکم کم د

 ! دمیوقت اشتباه گذشته رو انجام نم چیه گهیمن د... امکان نداره

 !دادیهوا روشن شده بود و صبح و نشون م... بهش زدم يلبخند... کردینگاهم م داشت

همون طور که ! شلوار تنش کرده بود هیخدا رو شکر ! هم رفت سمت اتاقش ارشیو ک دمیتخت دراز کش رو

 :گشت، گفت یم راهنیدنبال پ

 !ساعت هفت صبحه ها! گهیشو د داریتنبل خانوم ب_

 !!ادیخوابـم م_

 د؟ی، خواب از سرت نپر يدیکه کش یبنفش غیج نیو با ا يدیصحنه که د نیبا ا_

آروم آروم دکمه هاش ... در آورد و تنش کرد یو از تو جا لباس راهنیپ.. .بهش انداختم ینگاه... زده شدم خجالت

رو انتخاب کرد و به گردن و  یتوالتش رفت و ادکل زیبه سمت م...! و بست و در همون حال هم من و نگاه کرد

 ...هوش از سرم برد! هم داشت ییبه به چه بو... مچ دستش زد

من و نگاه کرد  نهیو از تو آ ختیژل به کف دستش ر یبعد کم.. .و تو دستش گرفت و موهاش و شونه زد برس

 :و گفت

 آره؟... یبلد باش دیتو که با!! ستمیتهران و بلد ن یگشتن يمن جاها_

 ...!شدم رهی، خ دادیکه صورتش و نشون م نهیپهلو شدم و منم به آ به

 !میو اونور رفت نوریا اریاز بس که با ال! همه جاش و بلدم... آره_

 ... میباشــــه که فردا با هم بر ادمی!! پس خوبه_

 :افتاده باشه گفت ادشی يزیبعد انگار چ و

 ...داشت یاسم نیهمچ هیفرح کاخ؟ !! دمیشن ادیو ز فشیهست تعر ییجا هی!! آها_

 :و گفتم دمیخند

 !فرحزاد؟_

 .داد هیتوالت تک زیسمتم برگشت و به م به

 ش؟یشناس یم! آره همون جا_

 :به عالمت بله پلک زدم و گفتم یبار به آروم هی
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 !!شناسم یبهتر از اونم م يجاها... آره_

 !دمیگفت که نفهم يزیچ هی

 ؟یگفت یها؟ چ_

 :و گفت دیخند

 !يریگیم ادیرو بعدا  نایحاال تو ا! گفتم ینیبه زبان اکرا_

 ؟یگفت یبگو چ_

 !پس حله... گفتم باشه_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !آره حله_

 :به دستاش اشاره کرد و گفت و

 ...امیبرم بشورم ب_

*** 

 بایخودم ز... مرتب و جذاب به نظر برسم شهیدوست داشتم مثل هم. شدمیشش بود که داشتم آماده م ساعت

 !شدمیم باتریز شیآرا یبودم و با کم

بودم  دهیه تازه خرهمرنگ با پالتو مو ک يپون ها. رنگ انتخاب کردم يخاکستر يپالتو هیسمت کمد رفتم و  به

 .، از جعبه خارج کردم و پام کردم

 !و من هنوز آماده نباشم ادیقبل زود ب يها يمثل سر دمیترسیم... ربع به شش بود کی ساعت

 !نیهم... دوست داشتن ساده هی دیشا... فقط. بهش نداشتم یحس چی، ه کردمیچه قدر فکر م هر

 .مو به صورت کج گذاشتم رو سرم و بعد شالگردنش رو دور گردنم بستم يخاکستر دیسف کاله

 .بود ارشیک... زنگ خورد میگوش

 بله؟_

 !رسمیدارم م... خانوم کوچولو حاضر باش_

 ...نگاه کردم نهیتوالت رفتم و خودم و تو آ زیسمت م به

 !من حاضرم_

 !خوبـه_
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 بود؟؟ يجور نیچرا ا نیوا ا... ارتباط و قطع کرد و

 دمید نهیاز تو آ... بعدش فکر کردم مامان باشه یاول متوجه نشدم ول... فکر ها بودم که در اتاقم باز شد نیهم وت

 !ارشهیکه ک

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 !بســم اهللا_

 :و گفت دیخند

 ؟يدیمگه جن د ه؟یچ_

 ...به سر و وضع خودش انداخت ینگاه هیبعد  و

 :زدم و گفتم يلبخند

 ؟؟يدیچه زود رس_

 !ام؟یب گهیساعت د میبرم ن يخوایم_

... که زود به سمتش رفتم و دستم و تو دستاش گذاشتم رهیدر و بگ ي رهیبه سمت در برگشت و خواست دستگ و

 !!زده بود خیسرد ، انگار دستاش  يهوا نیتو ا... اون سرد يمن گرم بود و دست ها يدستا

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 سردته؟_

 !وبمخ... نه_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه هیبعد  و

 !شتیپ امیدادم خودم ب حیصدات بزنه که ترج ادیخواست ب! منتظره ها نییمادر زنم پا_

 .میرفت نییاز پله ها پا گهیزدم و دست تو دست هم د يلبخند

 :به ما کرد و گفت یبا لبخند نگاه مامان

 ...دیگرم بش یکم هی دیبخور ییچا دیایبچه ها ب_

 :گفت ارشیک. گذاشت زیم يرو رو ییچا ینیس و

 ...دستتون درد نکنه_

 :زد و گفت يلبخند مامان

 ...یمامان بگ اریو ال الریبه بعد به من ، مثل آ نیاز ا یتونیم! پسرم من و مثل مادر خودت بدون_
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 .شو تو دستش گرفت ییزد و استکان چا یلبخند کم رنگ ارشیک

 .میو راه افتاد میکرد یمامان خداحافظاز  میخورد ییچا نکهیاز ا بعد

 ...دادم شنهادیمن کن سلوقون و پ یدوست داشت به فرحزاد بره ول یلیخ ارشیک

 مین هی... شده بود رهیبود و به رو به رو خ یدر حال رانندگ يجد. نگاهش کردم نیتو ماش کیتار مهین يفضا تو

 .نگاهم شده بود يانگار متوجه . بهم انداخت ینگاه

 شده؟ يزیچ_

 ...نه_

لحظه رفتم تو جلد  هی... خوشحال بودم یلیخ. نشست یم نیبرف ذره ذره داشت رو زم... نگاه کردم ابونیخ به

 :و گفتم میبچه گ

 !بارهیداره برف م! نگاه کن ارشیک_

 ...لبخندش به چه معناست نیا دمینفهم... نگفت يزیچ گهیزد و د يلبخند

 .پوش کرده بود دیو سف نیزم يشتریب ي،برف ها میرفت شیباال تر پ و هر چه به سمت میدیکن که رس به

که تو باغ رستوران بود  یقیو به سمت آالچ میشد ادهیپ نیبا هم از ماش... زد تو پارك کیرستوران ش هی يجلو

 .میرفت

 م؟؟یغذا بخور میخوایم يسرما چه جور نیحاال تو ا_

 .برعکس من که عاشق سرمام یول! کنهیبودم که به شدت از سرما فرار م دهیکم ، فهم یلیمدت خ نیا تو

 :منو رو داد دستم و گفت. میداخل رستوران رفت به

 سفارش بدم خانوم کوچولو؟ یچ_

 !خورمیم یکباب گویمن م_

 :به منو انداخت و گفت یهم نگاه خودش

 سوپ قارچ و جو چه طوره؟_

 :مآره تکون دادم و گفت يو به نشونه  سرم

 !خوبـه_

 :و صدا زد و گفت گارسون

 !!یکباب گویدو تا سوپ قارچ و م_
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که من متوجه  زدیحرف م یباز داشت با زبان... تلفنش زنگ خورد... ارنیتا غذا رو ب دیطول کش يلحظه ا چند

 گه؟یم یحداقل بفهمم چ! رمیبگ ادیرو  ینیفرصت زبان اوکرا نیگرفتم که تو اول میهمون لحظه تصم! شدمینم

 زنه؟یحرف م یبا ک

رو به روش نشسته بودم و داشتم  نهیدست به س... دیمکالمه ش طول کش قهی، ده دق قهیبگم پنج دق دیشا

 !کردمینگاهش م

 :گذاشت و گفت زیو رو م لشیمکالمه ش تموم شد موبا نکهیاز ا بعد

 !دادمیجواب م دیبا دیببخش... بود يتماس کار_

 ...!نداره یبیع_

 ...تا آروم باشم دمیکش یقیعم نفس

 !نیبرگردم اکرا دیبا_

 ؟یواسه چ_

 ...اومده شیپ يکار هیاونجا واسه م _

 .رفت دیچ زیمرتب رو م نکهیاول سوپ و آورد و بعد از ا گارسون

 ؟يریم یحاال ک_

 !فردا دیشا_

 !دلتنگش بشم دمیترسیم... باشه بهش عادت کردم یهر چ... شدم ناراحت

 :گفتم یناراحت با

 ؟يگردیبر م یک_

 ...ستیمعلوم ن دونمینم_

 ...مشغول خوردن سوپ شد و

 :دادم که شنهادی، پ میمون رو هم خورد یکباب گویم نکهیاز ا بعد

 ارش؟یک_

 بله؟_

 م؟یکم قدم بزن هی میبر_

 ...میکه جلو تر از رستوران بود رفت یکرد و بعد از حساب کردن ، به سمت باغ دییسر حرف مو تا با
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 .میداشتیآروم کنار هم قدم بر م. و دور بازوش حلقه کرده بودم دستم

 ...درست کردم یخم شدم و گوله برف! تو فکره یلیخ دمید

 ! و اصال هواسش به من نبود کردیجلو نگاه م يبه منظره  داشت

 :زدم صداش

 ارش؟یک_

خورد ... کاپشنش بود ، به سمتم برگشت و منم گوله برف و به سمتش پرت کردم بیکه دستش تو ج یحال در

 ...به صورتش

بدو به سمتش . دستش و جلو صورتش گرفته بود... نیآن خم شد و نشست رو زم کی دمید... گرفته بود خندم

 ...رفتم

 دردت گرفت؟ یلیشد؟ خ یچ ارشیک_

 ...رهیم بگ هیبود گر کینزد... شده بودم نگرانش

 ...م  ارشیک_

به  دیگوله برف و کامال مال... دیچیاحساس سرما تو صورتم پ... دیو گرفت و من و به سمت عقب کش بازوم

 ...صورتم

 !دیخندیو اونم م... کردمیو داد م غیج

 ...و از تو صورتم زدم کنار و بهش نگاه کردم برف

 ...ارشیک کشمتیم_

 يگلوله ها!! من کجا و واسه اون کجا؟ يگلوله ها یول... دمگوله برف درست کردم و به سمتش پرتاب کر و

 ...اون دو برابر واسه من بود

که تو  یکیبا گوله برف کوچ... زدمیو بازم بهش گوله م اوردمیکم نم یول... قرمز شده بود فمیظر يها دست

 ...که! منم مثل خودش برف و بمالم تو صورتش خواستمیم... دمیدستم بود ، به سمتش دو

 ....نیخورد و با کمر افتادم زم زیل پام

 :به سمتم اومد و گفت زود

 شد؟ حالت خوبه؟ یچ_

 ...تو چشمام جمع شد اشک
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 !درد دارم... نه_

 .... شد يتو صورتم جار اشکام

 ؟یبلند بش یتونیم_

 !کردم هینگفتم و فقط بلند بلند گر يزیچ

هنوزم اون گوله . شده بودم کیبهش نزد یلیخ... بلند کرد نیگردن و پام و من و از رو زم ریداخت زو ان دستش

 ...گل کرد طنتمیش... برف تو دستم بود

آروم گوله برف و از کاپشنش رد ... حلقه شده بود ارشیدست چپم هم دور گردن ک. برف تو دست چپم بود گوله

 ...!نییکردم بره پا

 :نگاهم کرد و گفت ارشیک

 !!یهست یخوب گریباز یلیخ_

 :که گفتم نیمن و خواست بزاره زم و

 ...!به خدا کمرم درد گرفت_

 ؟؟یختیریاشک م یواسه من الک_

 نیبه سمت ماش... زد ينگاهم کرد و لبخند... زدم و دستم و محکم تر از قبل دور گردنش حلقه کردم يلبخند

چند  يفقط برا... ، آروم صورتش و با صورتم تماس داد یرو صندل زاشتیداشت منو م یوقت... میحرکت کرد

 ...و به حرکت در آورد نیو بعد خودش پشت رول نشست و ماش.... لحظه

بهش زدم و  يمن لبخند یبود؟ ول یمنتظر چ دونمینم. جلو در خونمون زد تو پارك ، منتظر نگاهم کرد یوقت

 :گفتم

 ...شبت خوش! ممنون_

 یدوست نداشتم کس... شدمیداشتم کالفه م... نگاهم کرد... بشم که مچ دستم و گرفت ادهیپ نیاشاز م خواستم

 ...نگاه کنه رهیخ رهیخ يجور نیبهم ا

 شده؟ يزیچ ارشیک_

 !بابت امروز ازت ممنون_

 :کردم و بهش گفتم اخم

 ؟یزنیحرف م یچرا کتاب_
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 :داد و گفت لمیتحو يلبخند

 ...!امروز در کنار تو بهم خوش گذشت... گهید شمیم يجور نیوقتا ا یبعض_

 .به منم خوش گذشت_

 ...نگاهم کرد رهیخ رهیخ دوباره

 .تاب نگاه تب دارشو نداشتم... نییو انداختم پا سرم

 ...رمیو م رمیگیم طیفردا بل ادیبه احتمال ز! مینیرو بب گهیهم د مینتون گهیچند روز د نیا یط دیشا_

چونه ام و سرم و بلند  ریدستش اومد ز. میچشمام و ازش دزد... بغضم گرفت! مناراحت شد یچرا ول دونمینم

 ...کرد

 ...الریبه من نگاه کن آ_

سرشو ... دیاز چشمام چک یقطره اشک. ش نگاه کردم یآب يبه چشم ها. بهش نگاه کردم... بود کیتار مهین فضا

 .دیآورد جلو و از رو چشمم که ازش اشک اومده بود ، بوس

 .، گرفتم کردیو دور دستش که حاال کنار گوشم و گرفته بود و داشت با شصتش گونه مو نوازش م دستم

 ...یبهش بگم ول خواستمیم... شدیدروغ نباشه دلم واسه ش تنگ م اگه

 ...از دهانم خارج شد اریاخت یب

 !شـــهیدلم برات تنگ م ارشیک_

 ...!!!کوتاه ... دیام کرد و از روشون بوس گونه کیآروم لباش و نزد... دیتو کل صورتم چرخ نگاهش

 !!!نیهمچن_

 ...بود اریال... زنگ خورد لمیموبا

 رسم؟یم گهید ي قهیده دق یمگه نگفت الر؟یآ ییکجا_

 ...امیاالن م... جلو درم... چرا داداش_

 .رو قطع کردم یگوش و

 :نگاه کردم و گفتم ارشیک به

 !خدا پشت و پناهت باشه... يو برگرد يبر یبه سالمت... یداشته باش يخطر یسفر ب... برم دیبا گهیمن د_
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هم در کوچه  اریال... ، واسه ش دست تکون دادم رونیاز ب. نییپا دمیپر نیو از ماش دمیزود از رو گونه اش بوس و

 ی، خداحافظ اریبا ال یشد و بعد از احوال پرس ادهیپ نیاز ماش ارشیک! اومد به سمتم دیرو باز کرد و تا من و د

 ...کرد و رفت

 :اریال

 ؟يخوش گذشت خواهر_

 !یتو خال يجا... اوهوم_

 !خوشت اومده ارشیکه از ک نمیب یم_

 !هیپسر خوب.. آره_

 !هیتو خوش باش واسه ما کاف! خوب خدا رو شکر_

*** 

 :معلم

 ...دیکتاباتون رو جمع کن دیتونیم! بچه ها دیخسته نباش_

 :گفت نینازن... رو تو دفترم نوشتمکه رو تخته بود  یادداشتی

 الر؟یآ يدیدرس و فهم نیتو ا_

 ...!آسون بود... آره_

 !چون اصال هواسم به درس نبود! يبد ادیتا بهم  شتیپ امیب دیروز با هیپس _

 ...ایب! نداره يرادیا_

 .فمیو جمع کردم تو ک مکتیرو ن يها لیو وسا يو انداختم تو جامداد خودکار

 :نشست ، گفت یمن م یپشت مکتیکه رو ن میمر

 !تولدمه گهیبچه ها سه روز د_

 :به سمتش و گفتم برگشتم

 ...زمیمبارك باشه عز_

 ! یمرســــ_

 :بعد اضافه کرد و
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 گه؟ید دیایم! گرفتم واسه دور هم بودن کیجشن کوچ هی_

 :گفت نینازن

 !ام هیمن که پا... آره_

 :هم گفت مونا

 پنج شنبه؟؟ شهیم یعنی_

 :میمر

 !کالسمون دعوتن يکل بچه ها...! آره_

 :مونا

 ...امیمنم م! پس خوبه_

 :میمر

 ؟؟یتو چ الریآ_

 نه؟ ای شهیم نمیبب دیبا یول امیدوست دارم ب یلیخودم که خ... دونمینم_

 :مونا

 چرا نشه؟_

 ...!امیم ادیبه احتمال ز یول... که دونمیحاال نم_

 :میمر

 ؟یکنیناز م يدار! برو گمشو_

 !امیباشــــه م! نهووینه د_

 ...شد یبه صدا در اومد و آروم کالس خال زنگ

 ...کردمیرو سکو نشسته بودم و داشتم نگاهشون م... کردنیم يباز بالیو مونا داشتن وال میمر

 چه خبر؟ ارشیاز ک_

 :انداختم و گفتم نیبه نازن ینگاه

 !کن سولوقون میبا هم رفته بود شبید... یسالمت_
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چه !!... ارشیآغوش ک ادی! تو کمرم دیچیافتادم که هنگام افتادن پ يدرد ادیبعد دستم و رو کمرم گذاشتم و  و

 !باشه؟ نیاندازه واسم دلنش نیبه ا تونستیهم م نیآغوش راست یعنی... بود نیدلنش

 !انگار دست بر دار نبود... یول... فتمین نیراست ادیبه  گهیو تکون دادم تا د سرم

و جمع کرده بودم و منتظر  لمیوسا. خانواده مو زده بودم دیمن ق... چه قدر ساده بودم. چه قدر احمق بودم واقعا

باهام کرد؟ دلم  يکار نیهمچ هیفهمم چرا  یاصال نم... میبودم تا بهم خبر بده و با هم فرار کن نیراست

! نبود نیحق من ا...! عالم ترحـــم هی ریز ندممو... مردم نیسنگ ينگاه ها ریموندم ز... غرورم له شد... شکست

آخرش  یعاشقم بود ول دیشا... که عاشقم نبود یوابسته به کس... وابسته به عشقم... دختر عاشق بودم هیمن 

کم کمش فقط دو سه  ؟یچرا قربان یول... خانواده اش کرد یاونم خودش و قربان دیشا... گـــهید یکیرفت با 

... خواستنیمن م يبود ، طلب شون رو از بابا ادیطلب کارا که تعداد شون ز هیبق... بودن اباشتا طلب کار دنبال ب

... باشم ارشیکنار ک نکهیام به ا یراض... ام یحاال هم راضـ! و حاال... کردم یمن بودم که خودم و قربان نیا

 ...!گهید یکیسمت  رفتیو م کردی، وسط راه من و رها م کردمیازدواج م نیبا راست دیشا

 هواست کجاست؟ الر؟یآ_

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 ؟يجانم؟ صدام کرد_

 :گفت تیعصبان با

 !نم؟یچیدو ساعته دارم صغرا کبرا م! يشعوریب یلیخ_

 ...خوب هواسم نبود_

 ؟يدیکدوم از حرفام و نفهم چیه یعنی_

 ...نه_

 !نگمــــه_

 ؟یگفت یم یحاال چ_

 :گفت یناراحت با

 ...یو بهت بگم ول نیدوست ندارم ا_

 !گــــهیبگو د...! يجون به لبم کرد ؟یچ یول_

 !برگشتـه نیکه راست دمیاز بچه ها شن یکیاز _
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 !دونمیچرا؟ نم... دیاز روم پر رنگ

 ؟یکــــ_

... خانواده اش اون طرف موندن یول... حساب کرده و برگشته هیانگار با طلب کارا تسو! شـهیم يدو سه روز_

 ...!اومده االن با همسرش

 ....نامزدش بودم ، حاال يروز هیکه  یمن... حالم بد شد... شدم يجور هی "همسرش  "حرف  دنیشن با

 ؟يدیشن یبه تو گفت؟ از ک یک_

 !الین_

... رو که از بوفه گرفته بود ، به سمتمون گرفت ییها وهیمونا آب م... اومدن نیو مونا به سمت من و نازن میمر

 ...دمینوش یکم هیو زدم توش و  ین

 :میمر

 !ها ادیناظم در م ياالن صدا... گهید دیبچه ها پاش_

 :نینازن

 مگه زنگ خورده؟_

 :میمر

 ...آره_

 ...رفتم مکتمیبه سمت ن. میوارد کالس شد... میپله ها باال رفت از

 ...دوباره بلرزه نیراست دنیمبادا دلم با د نکهیاز ا... نمیو بب نیدوباره راست نکهیاز ا... داشتم هراس

که  یآهنگ... نوشتمی، م شدمیناراحت م يزیاز چ ای گرفتیدلم م یوقت شهیهم... دفترم و باز کردم و نوشتم يال

 ...بارها و بارها گوش کردم نیبعد از رفتن راست

 )یحت _ یعبدالمالک یعل(

 یوقت یتو بودم حت ادی به

 یحت يمن نبود ادیبه  تو

  یحت يدلم و شکوند یوقت

 ...يو نموند یرفت یوقت

 یوقت یتو بودم حت ادی به
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 یحت ینشست بهیبا غر تو

 یتو نامه نوشت یوقت

 ....یهست يا گهیکس د هی عاشق

با گوش کردن  دیشا... انداخت یاون روز ها م ادیبود که من و به  یتنها آهنگ... دفترم نوشتم يگوشه  هی تو

 ...دمیکه چه قدر زجر کش دمیفهمیآهنگ م نیا

 !نیبعد از رفتن راست... که خودم سرودم يشعر و

  کردمیفکر نم چیه

 ...گونه مجازات شوم نیا یجرم عاشق به

 ...به سراغم نخواهـــد آمد یکس گرید

 ...زندیشتابان م قلبـــــــم

 !ام نهیانفجار در س يمعکوس برا شمارش

 ...کشمیخود را در آغوش م ییمن تنها و

 ...ماندم تنهــــا

*** 

 یاومده ، اصال حال و روز خوش نیبودم راست دهیکه فهم روزیاز د. کاناپه ولو شدم يرو شهیتر از هم هخست

 !دلم و آروم کنم نیتا ا... تا باهاش حرف بزنم... رو هم نداشتم تا بهش زنگ بزنم ارشیک يشماره ... نداشتم

مامان هم در ... تنها بودم شهیمثل هم... که از مدرسه اومده بودم شدیم یدو ساعت هی... بود میچهار و ن ساعت

بابا هم خدا رو شکر . هم که دانشگاه بود اریال! بشـــه داشیاالنا بود که پ گهید! تو مدرسه بود سیحال تدر

 ...بود شرفتیکارش رو به پ

به  ینگاه... پزخونه رفتمبه سمت آش! درس خوندن و نداشتم ياصال حوصله  یداشتم ول یمیامتحان ش فردا

 .گرفتم واسه شام پلو مرغ درست کنم میانداختم و تصم خچالی

 ...!زنگ خورد لمیکه موبا کردمیبرنج و آبکش م داشتم

 :جواب دادم... بود اریال شماره

 ؟یخوب... یسالم داداش_

 !نایجون ا زیعز يزود برو خونه  الریآ... یسالم مرس_
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 شده؟ یچ_

 ...!خراب شده زیانگار حال عز! گفتم زود برو اونجا_

 ! تو وجودم دیچیپ دلشوره

 حالش خوبه؟_

 !امیتو برو اونجا منم م... دونمینم_

دم دستم بود تنم  یهر چ. و زود به اتاقم رفتم نگیرو قطع کردم و برنج و همون جور گذاشتم رو س یگوش زود

 ...رونیکردم و از خونه زدم ب

  ...رسوندم نایجون ا زیعز يدست تکون دادم و خودم و زود به خونه  نیماش نیاول يجلو

  

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

 

و حساب  نیماش هیزود کرا... دمیآمبوالنس و د یقرمز و آب يچراغ ها ی، تو امارت به اون بزرگ دمیرس یوقت

 ...باال رفتم شدیکه به خونه وصل م ییاز پله ها... کردم یو ط اطیکردم و طول ح

 مامان؟_

 !کنان اومد به سمتم هیگر مامان

 شده؟ یمامان چ_

 !شده بود دهیرنگش مثل گچ سف... کننیو رو برانکارد دارن حمل م زمیعز دمید و

 ...دمیو شن ارینفس نفس زنان ال يصدا

 جون حالت خوبه؟ زیعز_

 ...حرف زدن نداشت ، فقط آروم پلک زد يکه نا زیعز

 شد؟ يجور نیا زیماما چرا عز_

حالش ... و رنگ به رو نداره نییفشارش افتاده پا دمید. بزنم زیسر به عز هیاز مدرسه اومدم ، گفتم  نکهیبعد از ا_

بهش دادم تا  یزبون ریقرص ز هی! دوباره مثل قبل سکته کنه  دمیترس... تپش قلب داشت... بد بود یلیخ

 ...آمبوالنس اومد

 :گفت اریرو به ال آقاجون
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 !و روشن کن نیبردار و ماش زیو از رو م نمیماش چیبرو سو_

 ...!رونیب میو از امارت زد میآقاجون شد نیسوار ماش یکار و انجام داد و بعد همه گ نیهم هم اریال

خبر از دکتر  هیاتاق و ما هم منتظر  هیجون و برده بودن تو  زیعز... میتو قسمت اورژانس بود مارستانیب تو

 ... میبود

 :و مخاطبش قرار داد و گفت اریال مامان

 ؟يبه پدرت خبر داد_

 ...رسونهیداره خودش و م! موندم کیگفت تو تراف... آره_

خواستم برگردم . ختمیر وانیآب خنک تو ل یبه سمت آب سرد کن رفتم و کم... اصال حالش خوب نبود مامان

 ...دمیشن ییآشنا يمامان که صدا شیپ

 ه؟خانوم پرستار تو رو خدا حالش خوب_

 ! خانومتون دو ماهه باردار بود! داشت آقا يزیخون ر_

 بچه زنده است؟؟ ؟یحاال چ_

 !مونهیم نجایخانمتون امشب و ا... دیدادیوگرنه بچه رو از دست م! نشیزود رسوند! بله شکر خدا_

 :پرستار بلند شد يبعد دوباره صدا و

باهاش  متیبا مال دیانجام بده و شما هم با نیسنگ يخانمتون کار ها دینبا! بهتون بگم دیرو هم با ینکات_

 ...!هشتاد درصده نیاحتمال سقط جن. دیرفتار کن

 نم؟یخانمم رو بب تونمیم_

 !کننیدارن استراحت م! البته... بله_

از دستم  وانیو ل! یکیخواستم هر چه زود تر خودم و از اونجا دور کنم که محکم خوردم به ... گرفته بود بغضم

 !نیافتاد رو زم

 !بود اریال... اشک رو گونه مو پاك کردم و سرم و بلند کردم آروم

 الر؟یشده آ یچ_

 ...ستین يزیچ! نه داداش_

 ؟يکجا بود_
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 !جا چیه_

 :بردارم که از بازوم گرفت و گفت يتازه ا وانیل خواستم

 الر؟یشده آ یبگو چ_

 :زدم ادیفر سرش

 ...ولـــم کن! اریولم کن ال_

 يها ياز بد... گرفته بود یلیدلم خ. بود نشستم یکه خال یمکتیرو ن اطیتو ح... رونیاز بخش رفتم ب هیبا گر و

 ...متنفــر... نیازت متنفرم راست! چه زود! شـهیداره بابا م گهیهستم که د یهنوزم به فکر کس نکهیاز ا! زمونه نیا

که  ییتو! يخوایمن و م يکردیکه ادعا م ییتو... یگرفت يدختر پاك و معصوم و به باز هیکه احساسات  ییتو

، اگه  ياگه مجبور بود!! يآره مجبور بود... یتا با دختر خاله ات ازدواج کن يمجبور بود یو بهم گفت یبرگشت

 شد؟ هان؟ یچ! یعاشقم یلیخ ی، پس چرا حاال اون بارداره؟ چرا؟ تو که گفت یخواستیدختر خاله تو نم

بودم  ارشیدر کنار ک یوقت... من تو فکرش نبودم... بد جور حالم گرفته شده بود !خفه کنم تونستمیهق و نم هق

به  یحت. ازش ندارم يخبر چیه یچند روزه رفته و منم حت ارشیک... ینداشت ول یتیواسم اهم نیراست گهید

 !زنگ بزنه و حالم و بپرســه هیتا  دهیخودش زحمت نم

و حس  یداره کم کم خوشبخت! چشــهیپدر شدن و م يداره مزه  نیام و اونوقت راست يگرفتار نیتو ا من

کار کنم؟ در  یچ دیبا دونمینم... به خودم خبر ندارم ارشیاصال از احساس ک... من هنوزم تو خال ام یول کنهیم

که  خوادیدلم نم... خوامیم رامشکم آ هی! من تحت فشارم... مون مونده یکه تنها چند ماه به عروس یحال

نسبت به من  دشیدوست ندارم د... دوام داشت ينامزد نیآخه تنها دو ماه ا! بدونه من قبال نامزد داشتم ارشیک

حاال که ! االن بهش بگم و از دستش بدم ترسمیم! گمیفرصت مناسب بهش م هیخودم تو ! عوض بشـــه

که من و از درس  نیسترا! ترسم اونم من و ول کنـه و بره یم... ترسم از دستش بدم یوابستـه اش شدم ، م

به  يدیام چیاون موقع ه گهید...! ندازه یم یبخواد بره من و از زندگ ارشیو حاال هم اگه ک... خوندن انداخت

 نیآقا جون بود که من و اجبار به ا نیحال و روز انداخت و ا نیبود که من و به ا نیراست نیا! ندارم میزندگ

 ...و تو خودش جا کرد ارشیمتنفــر شد و در عوض ک نیمن بود که از راست یقلب لعنت نیکرد و ا ازدواج

 یاشتباه خوامیمن نم... شمیدلتنگش م ستین یکه وقت! شمیم یکیلعنت به من که زود وابسته به ! به من لعنت

 !رشایشده عاشق ک یحت... شم یوجه عاشق نم چیبه ه گهیمن د! رو که قبال انجام دادم ، دوباره تکرار کنم

 !بلند شم که نگاهم خورد به نگاهش مکتیاز رو ن خواستم
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 !ش یخود لعنت... خودش بود... کردیمن و نگاه م داشت

قدم به جلو اومد و که من زود به سمت اورژانس حرکت  هیآروم ! نه ایبه سمتم  ادیداشت که ب دیترد انگار

 ...کردم

 ؟..خانـــوم_

 ؟"خانـــوم"حاال من واسه اش شده بودم ... زدم يشخندین

مرد متاهل  هیاالن اون  دادم؟یو به حرفاش گوش م ستادمیا یم دیبا یواسه چ! ستادمیراهم ادامه دادم و نا به

 ! و من هم نامزد داشتم. شد یبود و داشت پدر م

 هیروز با تو ،  هی! گهید نهیهم یزندگ. بعد به سمت اورژانس رفتم یمکث کردم ول یکم "خانـــوم"گفت  یوقت

 !روز بر خالف تو

 نهیداده بود و دست به س واریاش رو به د هیکه تک دمیو د اریکه خواستم از در اورژانس وارد بشم ، ال نیهم

 :جلو تر رفتم و گفتم! زدم ادیسرش فر نکهیشرمنده شدم از ا. کردیداشت من و نگاه م

 ار؟یال_

 :گفت کردیجور که نگاهم م همون

 هوم؟_

 !واقعا دست خودم نبود... دیببخش_

 !باشه تکون داد يبار به نشونه  هیو سرش و  دیکش ششیو به ته ر دستش

 به خاطر اون پسره؟_

 ...شدم متعجب

 !کدوم پسره؟_

 هان؟ ؟يکه فراموشش کرد یپس فطرت؟ مگه تو نگفت نیاون راست_

 :و گفت دیکش یقیبعد نفس عم و

 !حقشـه برم بزنم لت و پارش کنم_

 ...خواست بره که محکم از بازوش گرفتم! بود دهیفهم پس

 ...کنمیخواهش م! ارینه ال_

 :گفت يبلند يصدا با
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من کجا رفته؟ که  رتیغ... دمیتو کنار کش يهم فقط و فقط به خاطر خواهش ها نجاشیتا ا! الریولم کن آ_

 بکنه؟؟  يکار نیمن همچو با خواهر  ادیآشغال صفت ب هیبزارم 

 !و به دنبالش رفتم دمیترس! رونیب دیمحکم بازوشو از دستم کش و

 !تو برو تو_

 !یوفتیتو به خاطر من تو خطر ب خوامیمن نم... کار و نکن نیا اریال_

 :زد ادیفر

 !گفتم برو تو_

 !شهیم یبدم ، اخالقش سگ ریگ نیاز ا شتریدونستم که اگه بهش ب یم

 .خدا جون خودت کمکم کن! سپردم دست خدا زویهمه چ. به سمت اورژانس رفتم بدو

 .همون لحظه دکتر از اتاق خارج شد. ستادمیمامان ا کنار

 :و گفت ستادیزود ا مامان

 شد؟ یدکتر چ يآقا_

 با شما داره؟ یخانم چه نسبت_

 !مادرم هستن_

 ...دونستیجون و مثل مادرش م زیعز مامان

 !دارن یوگرافیبه آنژ ازیقلبشون گرفته و ن يدو تا از رگ ها شونیبهتون بگم که ا دیمتاسفانه با_

 :گفت آقاجون

 بشن؟ ویآنژ دیبا یک_

 !عمل انجام بشـه ، همون قدر هم بهتره نیهرچه زودتر ا! دیریتا وقت بگ... مارستانیب دیبر دیبا_

دکتر دوباره حرف هاش .... ومدیکه با سرعت داشت به سمت ما م دمیهمون لحظه بابا رو د... شد ریسراز اشکام

 .و تکرار کرد و نکات الزم و گفت

!!! ارویو نه ال دمیو د نینه راست. رفتم مارستانیب اطیبه سمت ح... دور و دور تر. خودم و دور کردم طیاون مح از

 !نبودن یول! کنم داشونیپ دیبا ترس و اضطراب تند تند سرم و چرخوندم و اطراف و نگاه کردم تا شا
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تو  دیکوبیکه با مشت م دمیو د اریال ابونیتو خ. بود مارستانیب طیاز مح رونیتو ب.... جر و بحث بلند شد يصدا

از مرد ها هم دورشون و گرفته بودن و  یتعداد کم....از خودش دفاع کنه خواستیم نیو راست نیصورت راست

 .رفتم اریالبه سمت .... دمیه سمت شون دوزود ب! داشتن از هم جداشون کنن یسع

 !تو رو خدا ولش کن اریال_

 !کردیکه با اون صورت غرق خونش هنوزم داشت من و نگاه م دمیو د نیراست

 :گفت! واریو گرفت و چسبوندش به د نیلباس راست قهی اریال

 ینیتا بب یسرت و بلند کن يحق ندار یحت ؟يدیفهم! وفتهیطرفا م نیآخرت باشه که گذرت ا يدفعه  کهیمرت_

 شد؟ رفهمیش! نیهم...یاشتباه يگذشته  هیتو واسه ش ! نامزد داره گهیاون د! ه؟یخواهر من رنگ لباسش چ

 "آره  "دهنش و توف کرد تو آسفالت و با سرش اشاره کرد که  يحرف زدن نداشت ، خون تو يکه نا نیراست

اشکام و تند ... من و نگاه کرد یچشم ریرفت ، ز یداشت م یوقت... لباسش و ول کرد ي قهیهم محکم  اریال و

 :گرفتم و گفتم اریال يتند پاك کردم از بازو

 ...میبر ایب! گهیداداش بسـه د_

 :زد ادی، فر کردنیبودن و داشتن ما رو نگاه م ستادهیکه ا يهم به سمت اون عده ا اریال و

 د؟یندار یمگه شما کار و زندگ ه؟یینمایس لمیف ه؟یچ_

 ...هم کرد ییغرغر ها هیلب  ریز و

*** 

 يجا هی،  المیخ یخودم تو جشن تولد بودم ول. شده بود رهیبچه ها خ دنیگوشه نشسته بودم و به رقص هی

 ...گهید

. کرد دایپرستار پ هی عیآقاجون سر. به درخواست آقاجون مرخص کردن مارستانیجون و از ب زیشب عز همون

 !جون بمونه زیعز شیتونست پ ینم ادیمامان هم به خاطر کارش ز! م که بودنعمه منصوره و عمه معصومه ه

 یمطمئنا وقت. ازش نداشتم يخبر گهی، د میاز اون شب که با هم به کن سولوقون رفته بود. افتادم ارشیک ادی

منتظر بودم تا بهم . من شماره ش رو نداشتم یول.... گهید شهی، خطش هم عوض م شهیم گهیکشور د هیوارد 

 ...خبر بودم یازش ب که شدیم ياالن سه چهار روز وفته؟یمن م ادیاصال به  یعنی! زنگ بزنـــه

وادار به  نینازن.... به اطراف انداختم ینگاه هی... امیو بلندم کرد و باعث شد که به خودم ب دیدستم و کش نینازن

 دهیتولد مناسب د نیا يکه برا یلباس. کردمیشون م یو همراه دادمیناز تو فضا تکون مدستام و با ... رقصم کرد
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بستــــه  یبودم و دم اسب دهیموهام رو هم اتو کش. ومدیهم بهم م یلیخ. بود یل یسارافون مجلس هیبودم ، 

 .بودم

 .ختمیخودم ر يبرا وانیل يآب تو یاز رقص به سمت اپن رفتم و کم بعد

 ...برگردم به جمع بچه ها که خواستم

 ..!اون جا اونقدر هوا خوب بود... زمیآره عز_

 ؟ياون جا هم با حجاب بود_

ماه عسل اونجا  يما شد و هم داداشم با خانومش برا يو مسافرت برا حیتفر هیهم ! گشتم یم یلختک! نه بابا_

 ...رو انتخاب کردن

 !آروم گفت که باعث شد بچه ها بخندن يزیچ و

 ه؟یک نمیبب خواستمیم... آشنا بود یلیصدا خ. تر رفتم جلو

 !شـــه یتازه داداشم داره بابا م_

 ...بلند شد "مبارکــه  "و  "اوووه  " يصدا و

 نیاون چرا به ا یول... بود نیخواهر راست نایرام ه؟یک دمیخودم فهم. حرکت نکردم گهید... جا خشکم زد همون

 :از بچه ها گفت یکیجشن اومده بود؟ 

 !ما شیپ ایتو هم ب الریآ_

من با آرامش دستم و به  یول... دیمن رنگ از صورتش پر دنیبا د نایرام... من مجبور شدم که به جمعشون برم و

 :سمتش دراز کردم و گفتم

 ! جون نایسالم رام_

 :لرزش دستم و تو دستش گرفت و گفت با

 !سالم_

 :زدم و گفتم یزورک يلبخند

 ؟یشیعمـــه م يدار دمیشن...! گم یم کیبهت تبر_

 !گفتم که نگو ظیبا غ نیرو همچ عمه

 !خدا دیآره به ام_

 !زمیعز یبه سالمت_
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 :جمع دعوت کرده بود گفت نیدوستم که من و به ا همون

 د؟یشناس یرو م گهیمگه شما هم د_

 :خودم جواب دادم... ومدین نایاز رام یپاسخ

 ...مربوط به گذشته هاست... آره_

 :نینازن

 !میرسون یسر راه تو رو هم م ای، ب رمیمن دارم م الریآ_

 .اومدم. زمیباشه عز_

 :گفت میمر. رفتم نیبه سمت نازن و

 !!یشیناراحت م نایرام دنیدونستم که با د یمن واقعا نم الریآ_

 ...هم خوب شد یلیناراحت بشم؟ اتفاقا خ دیبا یواسه چ... نه_

 ؟يریزود م يپس چرا دار_

 :لحظه از ذهنم رد شد و گفتم کیرو که  یدروغ

 !منتظرمه... نامزدم اومده دنبالم_

 ...دیزد و از رو گونه ام بوس يلبخند

 !زمیعز يممنون که اومد_

 :در آغوشش گرفتم و گفتم منم

 !تولدت مبارك_

 ...به سمتش گرفتم بود و تو جعبه قرار داشت ، یعروسک خرس هیکه  ییبعد کادو و

 !اگه ناقابلـه دیببخش_

 ...بود یواسم کاف يکه اومد نیهم... یمرســ_

 :مو تنم کردم و گفتم پالتو

 ! تو هم تعارف و بزار کنار گهید... خوش گذشت یلیخ_

 .می، از خونه خارج شد یبود ، رو داد و بعد از خداحافظ دهیخر میمر يرو که برا ییهم کادو نینازن

 :گفت کردیم يریکه شماره گ یدر حال نینازن
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 !دنبالمون ادیب گمیو م رمیگ یاالن با داداشم تماس م_

 !دنبالم ادیگفتم که ساعت شش ب اریبه ال. زمینه عز_

 :انداخت و گفت شیبه ساعت موچ ینگاه

 ! مهیساعت پنج و ن_

 :انگار ارتباطش با برادرش برقرار شده بود که گفت و

... الریآ!...از دوستام هستش یکیاز من هم  ریغ! دنبالمون ایآره جشن تموم شد ب! یمرس... یسالم داداش_

 .يمنتظرتم با... باشه

 :اعتراض کنم خواستم

 ...ــــنینازن_

 ! الریآ یکنیاه چه قدر تعارف م_

شد  ادهیپ نیاز ماش! و شش نقره ستیدو هی... شد انیبرادرش از دورنما نیکه ماش دینکش قهیبه دو دق...  اوفــــ

 :و گفت

 !سالم خانوما_

 !نهیکه باعث شد لبخند رو لب جفتمون بش میجفتمون هم زمان سالم داد و

 :گفت نینازن برادر

 ...دید یچه قدر طولش م... گهید دیسوار بش_

آهنگ  هیو تنها  میسکوت کرده بود یهمگ...و باز کردم و سوار شدم نیجلو و من هم در عقب ماش نینازن

 ینگاه کردمیهمش احساس م. کردمیو نگاه م رونیداشتم ازپنجره ب. در حال پخش بود نیتو ماش آرامش بخش

 یوقت!کنهیداره من و نگاه م نهیاز آ نیبرادر نازن دمیسرم و که چرخوندم ، د. اوردمیطاقت ن! کنهیم ینیروم سنگ

دوست داشتم هر چه زود تر . در عذاب بودم. شد رهیکردم ، زود به رو به رو خ ریمتوجه شد که نگاهش و غافل گ

 ...به خونه برسم

 منزلتون کجاست؟_

 :زود گفت نینازن

 !تر نییکوچه از ما پا هیداداش _

 :گفتم دیبه سر کوچه که رس. نکردم یصحبت چیه گهیمن د و
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 !شمیم ادهیجا پ نیمن هم! دست تون درد نکنه_

 !ادینداشتم تا جلو در خونه مون ب دوست

 :نینناز

  الر؟یآ یکنیچرا تعارف م_

 !بعد به برادرش گفت که کدوم درب منزل ماست و

 ...و زد تو پارك و منم تشکر کردم نیماش

 !ممنون یلیخ_

 !خانم الریآ کنمیخواهش م_

 :گفتم نیبعد رو به نازن و

 ....زمیخداحافظ عز_

 !نمــتیب یم_

زوم کردم به ... ادیم رونیب ینیو ماش شـــهیباز م موتیداره با ر نگیکه در پارک دمید... شدم ادهیپ نیاز ماش و

 ...راننده مشخص شد ي افهیکه جلو تر اومد تازه ق نیماش ه؟یک نمیراننده ش تا بب

 ..!کردمیداشتم نگاهش م يبا بهت و ناباور...شد و به سمت من اومد ادهیو نگه داشت و پ نیدر ، ماش جلو

 .آب دهانم و قورت دادم زدم و از ترس یزورک لبخند

 !!!ارشیک.... یک_

 ...دیبوس میشونیسمتم اومد و دستش و گذاشت پشت سرم و آروم از رو پ به

 !سالم خانوم کوچولو_

 :و گفتم دمیاز رو گونه اش بوس آروم

 ..سالم_

 :داد و گفت نییرو پا شهیش نینازن! حرکت نکرده بود نیبرادر نازن نیهنوز ماش. به پشت انداختم ینگاه

 الر؟یآ یکنینم یمعرف_

 :هم کنجکاوانه من و نگاه کرد و گفت ارشیک... شد ادهیپ نیبعد از ماش و

 ؟یشناسیو م شونیتو ا_

 : و تکون دادم و گفتم سرم
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 ... آره_

 ...کردم یمعرف و

 !من یمیدوست صم نی، نازن ارشینامزدم ، ک ارشی، ک نینازن_

 :گفتم نیرو به برادر نازن و

 ...هستن نیهم برادر نازن شونیا_

 ینیبود و به مسائل د يآزاد یلیدختر خ! با هم دست دادن... دراز کرد ارشیآزادانه دستش و به سمت ک نینازن

 ...دست داد ارشیهم با ک نیبرادرنازن... اعتقاد نداشت ادیز نیهمچ

 :ارشیک

 د؟یو رسوند الریشما آ_

 :نینازن برادر

 ...بله_

 ...باعث زحمت شد! ممنونم ازتون یلیخ_

 !رحمت بودن ه؟یچه حرف نیا! کنمینه خواهش م_

 :گفتم زود

 !داخل؟ میبر دییبفرما_

 :نینازن

 ...میبر دیبا... زمینه عز_

 ...شدن و به راه افتادن نی، سوار ماش ارشیبا من و ک یبد از خداحافظ و

 ...!و البته جذاب تــــر! شده بود شتریب ششیته ر... انداختم ارشیبه ک ینگاه

 :گفت. میشد اطیدستش و دور شونه ام انداخت و با هم وارد ح. و اومد به سمت من دیکش یقینفس عم ارشیک

 !نگیو بزارم تو پارک نیمنتظر باش تا ماش نجایا_

 ...و پارك کرد ،دوباره به سمتم برگشت نیماش نکهیبعد از ا. من هم منتظرش شدم و

 ریکنم اما خودم غافل گ رتیخواستم غافل گ... ازدوستات یکیتولد  یگفت که رفت اریال! دنبالت ومدمیداشتم م_

 ...!شدم

 ...دیکش یبعد آهــــــ و
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ها  یتو فرهنگ خارج زایجور چ نیکه ا دونستمیم.نگفتم يزیحال چ نیبا ا! برداشت بد بکنه نکهیاز ا... دمیترس

 زایجور چ نیرو ا دمیترسیم! بود یرانیا کی ارشیباالخره ک! دمیترسیاما باز هم م... ستین تیمورد اهم ادیز

 !تعصب داشته باشه

 ...سالم کردمو به سمت اتاقم رفتم. و مامان خونه بودن اریال. میهم وارد خونه شد با

زنگ به من  هی یمدت حت نیتو ا... ناراحت بودم ارشیاز دست ک! رونیکه از اتاق برم ب خواستیدلم نم اصال

 !نزده بود

و روشون  ریجور داشتم ز نیهم. ستادمیکمد لباسم ا يرفتم و جلو.... آروم لباسام و از تنم خارج کردم آروم

 یلیخ شیصورتم آرا. ستادمیا نهیآ يزود تنم کردم و جلو. کردم دایبلند پ نیآست زیبل هیشلوار و  هیتا  کردمیم

هرجا که  دیچرا با... يخسته از خاطرات تکرار! خسته بودم... تمپاك کردنش و نداش يحوصله ...داشت یکم

شب که  يپر شبی، اون از د دمیاز امروز که خواهرشو د نیبندازه؟ ا نیراست ادیو من و  وفتهیب یاتفاق هی،  رمیم

اتفاقات  نیچرا ا یفراموشش کنم ، ول خوامیآخه خدا جون من که م... که زنش بارداره  دمیفهم مارستانیتو ب

 وفته؟یم

 !شونه ام نشست که باعث شد دو متر بپرم باال يرو یدست

 ه؟یک نمیترس برگشتم تا بب با

 ؟يدیترس_

 !نزنم ادیتا سرش فر دمیکش یقیبار آروم پلک زدم و نفس عم هی

 آره؟ ؟يانگار تو فکر بود! بترسونمت خواستمینم دیببخش_

 ..تخت نشست يرفت رو لبه  و

 ..آره_

 ... آروم موهام و شونه زدم... توالتم نشستم و بورس و گرفتم تو دستم زیم یصندل رو

داده بود و داشت من و نگاه  هیدستاش و به سمت عقب گرفته بودو بهشون تک. بهش انداختم نهیاز آ ینگاه

 ...کردیم

 :گفت گمینم يزیچ دید یوقت

 ؟یزن ینم یچرا حرف_

 :گفتم یکالفگ با
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 !بگم؟ خبرا دست توئـــه دیبا یچ_

 ...به سمتش برگشتم و

 ؟يزدیزنگ به من م هیچند روز  نیتو ا دیتو نبا_

 .کردمیداشتم نگاهش م يمن جد یول... اومد رو لباش لبخند

 مگه بهت نگفتم؟.... واسه کار رفته بودم_

 ...لب غر غر کردم ریو ز نهیبه سمت آ برگشتم

 !کنهیهم م یچه حاضر جواب یعذرخواه يبه جا! يرفته بود حیو تفر یانگار من گفتم واسه مهمون_

 ؟یگفت يزیچ_

 :نگاه کردم و گفتم شیخندان آب يبه اون چشم ها نهیتو آ از

 !ــــــرینـخ_

 !ما يخونه  میبر دیپس زود آماده شو با! خوبـــه_

 چـــــرا؟_

 :سمت در رفت و گفت به

 ...مهمون دارم هیچون من _

 :برگشت به سمت من و گفت و

 !نــهیو هم مادرم منتظره تا عروسش و بب_

 :گذاشتم و گفتم زیم يو رو برس

 ...شمیاالن آماده م... باشه_

و پالتو و شال  یمشک يشلوار کتان دمپا هی. جدا و بعد تنم کردم یبافتن زیبل هیباز هم در کمد و باز کردم و  و

 .رژ قرمز زدم و از اتاق خارج شدم هیش فرمم خو يبه لبا. مو هم تنم کردم یبافتن

 ...دمیو ند اریرفتن ال وقت

 کجا رفت؟ اریمامان ال_

 !زمیرفت باشگاه عز_

 :و گفتم میکرد یهم روبوس با
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 ...خداحافظ مامان_

 گه؟ید يگردیواسه شب برم... زمیخداحافظ عز_

 ...آره دیشا... دونمینم_

 ...منتظرمه ارشیکه ک دمیبلند شد و من فهم نیبوق ماش يصدا

 :رو به مامان گفت نوییرو داد پا شهیش ارشیک. رفتم نیبه سمت ماش زود

 خداحافظ _

 ...خدانگهدارتون باشــــه_

 ...خارج کرد اطیح نگیو از پارک نیماش و

 :دستم و به سمتش بردم تا عوض کنم که زود دستم و گرفت و گفت... تو پخش بود يا یخارج آهنگ

 خانوم کوچولو؟ ینکیکار م یچ_

 ! عوضش کنم خوامیم_

 ...یقشنگـــ نیچرا؟ آهنگ به ا_

 !فهمم یازش نم يزیاگه قشنگ باشه من چ یحت_

 ...ها نگاه کردم نیو با اخم به رفت و آمد ماش...یمو دادم به صندل هیتک نهیدست به س و

 !نداره که خانوم کوچولو یناراحت نیا_

 يکه ادامه .... خورد بود یاعصابم حساب...! بابا بزرگ ستمیسرش داد بزنم و بگم که من خانوم کوچولو ن خواستم

 :حرفش و گرفت و گفت

 ...کنمیمن برات ترجمه م_

 ...آهنگ و گذاشت تا از نو پخش بشه و

برخورد  يطور نیچرا داشتم باهاش ا دونمینم. در و محکم گرفته بودم ي رهیدستگ. باز کردم نهیو از س دستام

و هر آن ممکن بود ... بد جور هم پر بود...! دلم پر بود یلیکه خ دونستمیو م نیا یچرا؟ ول دونمینم کردم؟یم

 !!!کنم یخال ارشیسرک

 !وفتــــهی، ن وفتهیکه دوست نداشتم ب یتا اتفاق دمیکشیم قیتند نفس عم تند

 :م برام ترجمه کرده ارشیشروع کرد به خوندن و ک آهنگ

 اهامیرو يشب تو هر
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 کنمی، احساست م نمتیبیم

 یکنیم یفهمم که زندگ یم يجور نیا

 دور یلیخ يفاصله ا از

 ماست نیکه ب يفاصله ا و

 یکنیم یکه هنوز زندگ يکه نشون بد ياومد

 ی، هر جا که باش کینزد ای دور

 !تپـــــهیدارم که قلبت هنوز م باور

 يدر و باز کرد گهیبار د هی

 یقلب من يتو نجایا و

 تپهیطور م نیهنوز هم قلبم

 ادیبار به سراغمون م هی عشق

 .تا آخر عمر هست و

 کنهیوقت رهامون نم چیه و

 !میبر ایدن نیاز ا تا

 بود که تو رو دوست داشتم یمن وقت عشق

 واقعا دل داده بودم میبار تو زندگ هی

 میکن یم یزندگ شهیمن ، ما هم یزندگ يتو

 ی، هر جا که باش کینزد ای دور

 تپــــهیدارم که قلبت هنوز م باور

 يدر و باز کرد گهیبار د هی

 یتو قلب من نجایا و

 تپهیطور م نیهنوز هم قلبم

 ترسمینم یچیو من از ه یینجایا تو

 دیکه قلبم خواهد تپ دونمیم و

 ...موند میطور خواه نیهم شهیهم
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 قلبم جات امنه يتو تو

 :ادامه داد... سرمو به سمتش برگردوندم و نگاهش کردم.... گرمش گرفت يدستا يزده مو تو خی يها دست

 !زنهیم شهیقلب من هم و

 .شده بود و بانوك انگشتم پاك کردم يگونه هام جار يکه رو یاشک آروم

 " کیتانیتا"نوشته بود  یسیضبط به انگل يصفحه  يرو

 !کـــهیتانیهنگ تاآ يترجمه  نیکه ا دمیمن از اونجا فهم و

 :به دستم آورد و گفت یکوتاه فشار

 نه؟ ایحاال قشنگ بود _

 :زدم و گفتم يلبخند مچهین

 !قشنگ بود... آره_

 .، مادرش با آغوش گرم ازم استقبال کرد دمیدیخونه شون که رس به

 .زمیعز يخوش اومد. سالم_

 !ممنون. سالم مامان_

 .میکرد یبا هم روبوس و

 :دمیرو شن يدختر غیج يکه همزمان صدا... هم پشت سر من وارد خونه شد ارشیک

 !ارشیک_

 هیهمراه با  نیشلوارك ج هی. کردمینگاه م بهیدخترغر نیداشتم به ا يبا بهت و ناباور...دیدو ارشیبه سمت ک و

هم  ارشیبود و ک دهیچسب ارشیمحکم از ک... شد زونیو از گردنش آو ارشیبغل ک دیپر.... تنش بود یتاپ صورت

 .گفتیم يزیگوشش چ ریو آروم ز کردیآروم کمرش و نوازش م

خودشو پرت  دیبا یبود؟ اصال واسه چ یک گهید نیا! جلل خالق! رونیمونده بود چشمام از حدقه بزنه ب کم

 ارش؟یتو بغل ک کردیم

چشم  هی ارشیو بعد به ک... کرد تیهدا ییرایبا لبخند دستش و گذاشت رو کمرم و منو به سمت سالن پذ مامان

 .و ابرو اومد

 .دختره رو از تو آغوشش جدا کرد و بعد با دستش به من اشاره کرد ارشیک

 ! همسر من هستن الریآ شونی، ا انایل_
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همون جور خشکم .... دیبود با لبخند به سمت من اومد و من و در آغوش کش انایدختره که انگار اسمش ل همون

 !به همـــه دیچسب یبود؟ مثل کنه م يچه دختر گهید نیا! زده بود

 :با نمکش گفت يلحجه  با

 ...انایمن ل! الریسالم آ_

 :گفتم. سر داد يقه قه ا ارشیک

 !جون انایخوشبختم ل_

 جون؟_

 :از هم باز شد و با لبخند گفتم اخمام

 !جون انایل... آره_

 ...میرفت ییرایهمه با خنده به سمت سالن پذ و

 :گفت ارشیک

 ...برو تو اتاق لباس تو عوض کن يخوایاگه م الریآ_

 کجاست؟ انایک یراست! باشــه. اوهوم_

 :مامان

 ...کنه دیکم خر هیرفته بود ! ادیم گهیاالنا د_

 زیعکس شدم که رو م هی يکه متوجه  کردمیم زونیپالتو مو داشتم آو. شدم یراه ارشیسمت اتاق ک به

 !بود یپاتخت

 .تر رفتم و قاب عکس و تو دستم گرفتم جلو

 ...لبام اومد يعکس لبخند رو دنید با

و من دست راستم . میزدیو لبخند م میشده بود رهیخ نیجفتمون به دورب... میبود که روز عقد انداخته بود یعکس

 .چونه ام گذاشته بودم ریو ز

 ...کردمیهمون جور داشتم عکس و نگاه م. بود یقشنگ یلیخ عکس

 ...اومد تو ارشیاتاق باز شد و ک در

 :با لبخند نگاهش کردم وگفتم. تو من نبود تیاز عصبان ياثر گهید

 ارش؟یک_
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 :کنارم رو تخت نشست و گفت اومد

 جانم؟_

 ؟یتو عکس ها رو گرفت_

 !دونه عکس و گفتم که زود بهم بده هی نیا یول! نه هنوز_

کارم  يزود متوجه ... گونه اش کاشتم يرو يفوران کرد و دستم و دور گردنش حلقه کردم و بوسه ا احساساتم

 .رونیب دمیشدم و خودم و از آغوشش کش

 ...نییو سرمو انداختم پا دمیخجالت کش. کردیباال رفته داشت نگاهم م يابروها با

 ...چونه ام و سرم و باال گرفت ریو گذاشت ز دستش

 ارشیاندازم ، ک یم نییسرم و از خجالت پا یدونستم وقت یانگار م! کارش عادت کرده بودم نیبه امن هم  انگار

 ... کنهیو سرمو بلند م رهیگیچونه ام و م ریشک ز یهم ب

 ...که! میشده بود رهیچشم هم خ تو

 ...اجازه کسب کنه ، وارد اتاق شد نکهیبه در خورد و بعد بدون ا يا تقه

 :اومد تو اتاق و گفت... بود انایل

 ...يسور میآ_

 !نگاه کردم انایل يموهام وزدم پشت گوشم و به کار ها... چونه ام برداشت ریدستش و از ز ارشیک

در  نکهیقبل از ا. چمدون گرفت و از اتاق خارج شد يو ازدسته ... اتاق بود رفت يکه گوشه  یسمت چمدون به

 :به من انداخت و گفت ینگاه ارشیک. گفت يزیچ ینیگشت و به اکرابر ارشیاتاق و ببنده ، به سمت ک

 ...امیاالن م_

چه  نیا! کنم یخال ارشیمو سر ک یدق و دل دیانگار من امروز با! یلیخ...ناراحت شدم یلیخ... از اتاق خارج شد و

 دیشا! هیزیداخجالتم خوب چبه خ...! چه پررو...! و اومده تو اتاق نییگاو سرشو انداخته پا نیبود؟دختره ع يرفتار

 !آخــه میبود گهیوضع د هیما تو 

 ...اومد تو ارشی، در اتاق بازشد و ک کردمیجور که داشتم غر غر م همون

تونستم خودم و کنترل  ینم تیاصال از عصبان... ستادمیبه سمتم که زود ا ومدیداشت م...اخم نگاهش کردم با

 .بهش بگم يزیچ هیدوست داشتم ... کنم

 !میبر ایب...شام منتظر ما هستن زیهمه م... بابا اومده_
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 ...و چشمام ومحکم رو هم گذاشتم تا خشمم و کنترل کنم دمیلبم و گز. کردم ارشیو به ک پشتم

 ...میهم از اتاق خارج شد با

 .سمت بابا رفتم و بهش دست دادم به

 ...!دیخسته نباش. سالم_

 ...یسالمت باش... یمرس... سالم دخترم_

 ...دیآروم به سمتم قدم برداشت و بعد من و درآغوشش کش انایک

 ..دلم برات تنگ شده بود! الریآ يوا_

 :کرد و گفت نگاهم

 یاز ما م یسراغ هی ؟يزدیبه ما م يسر هی دیاونوقت تو نبا نیهان؟ داداش رفته بود اوکرا ه؟یبگو گناه ما چ_

 ؟یگرفت

 !شرمنده ام_

 :زود گفت بابا

 ...دشمنت شرمنده باشه دختـــــر_

 .خوردینشسته بود وداشت ساالد کاهو شو م یرو صندل. انداختم ارشیبه ک ینگاه

 !کار و کرد نیا انایکه زود تر از من ، ل نمیو کنار بکشم و بش ارشیکنار ک یصندل خواستم

هم  يگرید یصندل... جا کرد ارششیکار وانجام داد و خودش و کنار ک نیا انایل! خر مگس معرکه لعنـــت بر

 دیکش رونیکنار خودش و ب یچون صندل... من شد یناراحت يمتوجه  انایانگار ک... نمینبود تا من بش ارشیکنار ک

 :و گفت

 ؟ینیکنار من بش يدیافتخار م_

 .زدم و به کنارش رفتم یزورک لبخند

قاشق رو پر  یهر از گاه... با غذام شده بودم يبود و مشغول باز نییسرم پا... به غذا رو از دست داده بودم لیم

 ...خوردمیوم کردمیاز غذا م

 ...موند یغذام دست نخورده باق نصف

 ...سرم و بلند کردم انایل يخنده  يصدا با

 ...دیخند یو قه قه م کردیو نگاه م ارشیک داشت
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 يبا انگشت اشاره ضربه ا انایل. کردیرو با لبخند نگاه م انایهم داشت ل ارشیک... شده بود یسس ارشیک ینیب رو

 انایل.گرفت انایرو به سمت ل يدستمال کاغذ ارشیک... پاك کرد ارشیک ینیزد وسس و از رو ب ارشیک ینیبه ب

 .رو هم پاك کرد ارشیک ینیاز دستمال و جدا کرد و بعد از پاك کردن انگشتش ، رو ب یبرگ

انگار اون ... بهم کرد ینگاه... دستم و گرفت انایبلندشم که ک زیو رو بشقاب گذاشتم و خواستم از سر م قاشق

 ه؟یحال من چه جور دونستیم

 ...دمیو سر کش وانیل... ختیبرام ر یآب وانیل

تمام مدت بغض . دمیچ نیظرف ها رو تو ماش... میجمع کرد انایو با کمک مامان وک زیاز تموم شدن غذا ، م بعد

 ...کنم فضا فرار نیازا خواستمیم. داشتم

 نداشتم؟ یمن حق خوشحال چرا

 .میرفت ییرایو جمع و جور کرد و بعد با هم به سمت سالن پذ زیم انایک

 ...وستیبه جمع با پ وهیهم با ظرف م مامان

 ...نشسته بودم ارشیک ییهم رو مبل روبه رو يسر نیا

 .ارمیو کارد ب یدست شیآشپزخونه رفتم تا پ به

و به  بیاز س کهیو قاچ کرد و ت بیس...برداشت و پوست گرفت یبیس انایل... کردیتماشا م ونیزیداشت تلو ارشیک

 ...هم با لبخند نگاهش کرد و با دندان گازش زد ارشیک...گرفت ارشیسمت دهان ک

 .گرفتمیم شیداشتم آت گهید

 :گفت تیبا عصبان بابا

 !ارشیمالحظه کن ک_

 .بابا نگاه کرد و به دیدزد ونیزیچشماش و از رو تلو ارشیک

 ..شدیهزار تافکر از تو ذهنم رد م... بود یناشدن فیتو اون لحظه توص حالم

 ...جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم از

 .بمونم نجایلحظه هم ا هی تونستمینم گهید... دنبالم ادیب اریزنگ بزنم ال خواستمیم

 ...اومد تو ارشیاتاق باز شد و ک در

 الر؟یشده آ يزیچ_

 :کردم و گفتم نگاهش
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 !برم خونه مون خوامیم.... نه_

 زود؟ نقدریچرا ا یول_

 .شنبه هم امتحان دارم... خسته ام یلیخ_

 ...پس آماده شو تا برسونمت... باشه_

 !دنبالم ادیم اریال... نه_

 !رفت تو هم اخماش

 !برمتیخودم آوردمت ، خودمم م_

 چرا من صدام و بلندنکنم؟... صداش و برد باال اون

 !یخانوم انایتو فعال سرگرم ل! الزم نکرده_

 ؟یزنیم هیچه حرف نیا_

 :زدم و گفتم يشخندین

 ...واقعا که ه؟یحرف یچ_

 ...داشتم تا بغضم و پنهون کنم یسع

 ؟یفهمیم نمیکنارت بش زیتا سر م! رمیواست پوست بگ وهی،تا م نمیمن حق دارم تا کنار تو بش! من نامزدتــم_

 :تر اومد و گفت جلو

 !يدیکار ها رو انجام نم نیکدوم از ا چیو تو ه_

 ...شد کهیلحظه انگار قلبم هزار ت همون

 دختره تا چه حده؟ نیتو و ا نیب يرابطه _

 داره؟ ییحرف چه معنا نیا الریآ یشیتو متوجه م_

بشم و اون من و تنها  یدوباره وابسته به کس... بود نیترسم از هم ...دیلرزیچونه ام م یو قورت دادم ول بغضم

 !بزاره و بره

 !اون فقط همکاره منــه_

 !ارشیآقا ک گنینم يهمکار نیبه ا_

 ...که زود بازوم و گرفت نهیخواستم برگردم تا اشکام و نب... شد ياز چشمام جار اشک
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 ؟یکنیم هیچرا گر_

 ...پشت دست اشکم و پاك کردم با

 الر؟یبه من نگاه کن آ_

من و با خشونت ول  يبازو ارشیک... تو چهارچوب در ظاهر شد انایبه در اتاق خورد و ل يتقه ا... کردم نگاهش

 ..بهش گفت و بعد در و بست و قفلش کرد يزیکرد و به سمتش رفت و آروم چ

 !دوباره به سمت من اومد و

ازدواج  خوادیم انای، با ل هیرانیاز دوستان من که ا یکی! فقط و فقط همکاره منه انایل! یکنیاشتباه م يتو دار_

قراره فردا ، مهرشاد ! کنهیدو تا شدم ، به من محبت م نیا ییمن سبب آشنا نکهیهم فقط به خاطر ا انایل! کنه

 ...!نیهمـــ... انایسراغ ل ادیکه همون دوستمه ، ب

 .فتمتختش نشستم و دستم و رو سرم گر رو

افتاده باشه ، تمام تنم  انایو ل ارشیک نیممکنه ب یچه اتفاقات نیتو اکرا نکهیاز تصور ا... ختمیریآروم اشک م آروم

 بودن؟ يچه طور نیتو اکرا دونهی، خدا م کردنیرفتار م يجور نیمن ا يجلو نایا یوقت. به لرزه افتاد

 يرفتن قفسه  نییو از باال و پا نیا... دیکش قیپرده رو کنار زد و تندتند نفس عم... که رفت سمت تراس دمید

 .دمیفهم یاش م نهیس

 !کشهیم گاریس دمیدیبار بود که م نیاول يبرا...لبش گذاشت و با فندك روشنش کرد يرو يگاریس

 :گفت يجد... شد پاش خاموشش کرد و داخل اتاق ری، ز دیکش گاریدو پک که س یکی

 ؟يبر يخوایم_

 ..آره تکون دادم يو به نشونه  سرم

 !پاشو حاضر شو_

 ...کنان پالتو مو تنم کردم و شالم و انداختم رو سرم نیف نیف

باشم اونوقت االن  یاز دست اون ناراحت و عصبان دیمن با! انگار طلبکاره... تر از من از اتاق خارج شد جلو

 !جامون برعکس شده

شدم ، گازشو  نیکه سوار ماش نیهم... و روشن کرد نیاستارت زد و ماش ارشیک... کردم یهمه خداحافظ از

 واشی "تا بهش بگم  دادیغرورم هم بهم اجازه نم. از ترس کپ کرده بودم روندکهیاونقد با سرعت م... گرفت
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بودم به  دهیمحکم چسب ...رفتیم ییفکر کنم صد و ده تا! شدیم شتریگذشت سرعتش ب یهر چه م یول "تر

 :زدم ادیفر! یصندل

 !نشدمـا ریمن هنوز از جونم س_

 !يبهم اعتماد ندار دمیفهم یوقت! شدم ریمن از جونم س یول_

نشستم و شما رو تماشا  یاونوقت منم ساکت م نیکردیدل و قلوه رد و بدل م انایکار کنم؟ با ل یچ یخواستیم_

 کردم؟یم

 !الریآ هیکاف_

بزرگ شدم  رانیمن تو ا! ستیها هست ، تو فرهنگ ما ن یتو فرهنگ خارج زایجور چ نیاگه ا...ستین ینه کاف_

، تو  دیرو دار يطور رفتار نیما ا يجلو یوقت دونهیخدا م! دونمیزن و شوهر م هیجور کار ها رو مختص  نیو ا

 !د؟یکنیکارا م یتون چ ییخلوت و تنها

سرم ! رو نبسته بودم ، پرت شدم به سمت جلو یمنیکمربند ا نکهیر او زد تو ترمز و منم به خاط نیدفعه ماش هی

بد جور هم سرم درد  یلیخ! نهیب یچشمام تار م دمیسرم و که بلند کردم ، د... دردگرفت یحساب! شهیخورد به ش

 ...کردیم

 :سرش داد زدم! کنهیداره نگاهم م یکه با نگران دمید! دمیدیو دو تا م ارشیک

 !سرم داغون شد ه؟یچه طرز رانندگ نیا_

 ...خون.... الریآ... آ_

به دستم انداختم که آغشته به  ینگاه... کرد سیدستم و خ یگرم عیما دمید... گذاشتم میشونیو رو کنار پ دستم

و نه  دمیرو د یینه جا گهیرفت و د یاهیمن همونجا چشمام س یجلو اومد ول ارشیدست ک!!! خون شده بود

 ...مدیشن يزیچ

 

 :ارشیک

اعتماد  یام نسبت بهم ب ندهیوقت دوست نداشتم همسر آ چیه...کردیو برداشت م زیهمه چ یاشتباه داشت

مسئله  نیرو ا قایمن هم دق... داشتـــه باشه ازیاز حس محبت ، به حس اعتماد ن شتریب دیمرد شا هی! باشـــه

 دیشا...!حق با اون بود دیالبته شا! ــهموضوع ناراحت بشــ نیاز ا الریکه آ کردمیاصال فکرشو نم... حساس بودم

اوقات تو شرکت با  شتریب نیتو اکرا... نداشتم انایبه ل یحس چیاما من اصال ه... رفته بود شیاز حد پ شیب انایل
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 یکیمهرشاد هم ... من ينه تنها برا! شده بود يهمه عاد يبرا گهیهاش د يرفتارها و لوس باز نیا... میهم بود

 :که گفتیبهم م... کنم يخاستگار انایداد تا از ل شنهادیبهم پ یلیخ... م نبود یمیاز دوستان صم

 !به تو عالقه داره انایپسر ل_

 ! برسونه گرانیبه د قیطر نیمحبتش و از ا خوادیو م! دختر لوسه هیاون فقط ... یکنیکه اشتباه م گفتمیم

هم  انایانصافا ل! ادیخوشش م انایاز ل... کرده ریگ انایل شیتازه بعد از چند ماه متوجه شدم که مهرشاد دلش پ و

به چشم من ، فقط و فقط همکار  یول... و دو سالش بود ستیب... داشت یبا نمک ي افهیبود و هم ق کلیخوش ه

 ...بود

 !ــدیرو لباش ماس گفتم که مهرشاد بهش عالقه داره ،لبخند انایبه ل یوقت

 قبول نکرد؟  انایچرا ل دونمیم یول. بود یخوب یلیپسرخ... بود یرانیو مادرش ا ینیپدرش اکرا مهرشاد

 .شدم رانیبازگشتمون به ا يکه قبول نکرد ، من هم سرگرم کار ها یوقت

 ...میاقامت کن رانیتو ا شــهیهم يکه قرار بود برا یوقت

 ...!، درخواست مهرشاد و قبول کرد دیموضوع رو شن نیا یوقت انایل

 مهینصفه و ن يکار ها يبرا دیشن یوقت! اومده رانیمسافرت به ا يحاال هم مهرشاد برا... بود بیعج یلیخ واسم

... باهم باشن شتریب نجایتا ا... ارمیب رانیرو هم با خودم به ا انایرفتم، ازم درخواست کرد تا ل نیدوباره به اکرا

 باشم؟ الریازطرف آ ییبرخورد ها نیمچه هیشاهد  دیچرا با ه؟یوسط چ نین ام ریتقص دونمینم

... دادمیپام و گذاشته بودم رو پدال وگاز م. کردمیم یتالف ن،یماش ادیو داشتم با سرعت ز تمیحرص و عصبان تمام

خلوت  يفقط تو اون جاده ها رم؟یدارم کجا م دونستمیاصال نم! در کنار خودم نبودم الریبودن آ ياصال متوجه 

 :اومدم مبه خود الریآ ادیکه با فر... روندم یو با سرعت م نی، ماش

 !رنشدمــایمن هنوز از جونم س_

 !يبهم اعتماد ندار دمیفهم یوقت! شدم ریمن از جونم س یول_

نشستم و شما رو تماشا  یاونوقت منم ساکت م نیکردیدل و قلوه رد و بدل م انایکار کنم؟ با ل یچ یخواستیم_

 کردم؟یم

 !که بهش زده بودم هنوز قانع نشده بود ییبه حرف ها... کردمیبازم داشت اشتباه م اون

 یلیمن وخ نیو ا کردیزود بغض م يزیسر هر چ... بود یدختر احساسات هیاون ... بزنم ادیسرش فر خواستمینم

 ...کردیم تیاذ
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 :محکم گفتم یول آروم

 !الریآ هیکاف_

بزرگ  رانیمن تو ا! ستیها هست ، تو فرهنگ ما ن یتو فرهنگ خارج زایجور چ نیاگه ا...ستین ینه کاف__

،  دیرو دار يطور رفتار نیما ا يجلو یوقت دونهیخدا م! دونمیزن و شوهر م هیجور کار ها رو مختص  نیشدم و ا

 د؟یکنیکارا م یتون چ ییتو خلوت و تنها

ترمز  نیوهم... وارد کوچه شده بودم که محکم زدم رو ترمز... تا از کوره در برم بود یجمله ش کاف نیهم انگار

دستم و پام و گم ... کردمیگرد شده داشتم نگاهش م يبا چشم ها! به سمت جلو الریمصادف شد با پرت شدن آ

 کار کنم؟ یچ دیبا دونستمینم... کرده بودم

 :با خشم گفت... و بلند کرد و به من نگاه کرد سرش

 !سرم داغون شد ه؟یچه طرز رانندگ نیا_

 ...!بود یو دوست داشتن نیریلحظه هم حرف زدنش برام ش نیتو ا یحت

 :هول شدم و گفتم... ادیداره خون م شیشونیپ يکه از گوشه  دمید

 خون....الریآ... آ_

هوش  یب الریکه آ... برداشتم و دستم و جلو بردم که يمال کاغذورق دست هی! شیشونیو گذاشت کنار پ دستش

 ...!افتاد رو دستم

 

 :الریآ

 دهیزانوم و کمرم چسب ریمحکم از ز... دیدو یم یبه سمت...بودم ارشیچشمام و باز کردم که تو آغوش ک یوقت

 ...!بود

 ...چشم هات وباز کن ؟يشد يجور نیتو رو خدا چرا ا الر؟یآ_

 .نمیچهره اش و بب تونستمیدرست نم...! بود کیهوا تار... کردمیباز بود و داشتم نگاهش م چشمام

 ...میاورژانس شد وارد

 ...ستیخانم پرستار ، حال خانومم خوب ن_

 !دشیبه اون اتاق ببر_

 ...کردیم تمیاذ یلینور المپ ها خ... و بسته بودم چشمام
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 ...تخت گذاشته يکردم که من و رو احساس

 ...سرم و حس کردم يبا پشت دست ، زخم رو مآرو

 :تر اومد و گفت جلو

 ؟يبه هوش اومد_

 ...بار آروم پلک زدم هی

 !دختـــر يمن و ترسوند_

 :اضافه کرد یبعد با نگران و

 ؟يدرد دار_

 ...و پرستار وارد اتاق شدن دکتر

 :گفت نهیپس از معا دکتر

 ...نداره ياسکن ضرر یت یس هی اطیمحض احت... ندارن فقط ضربه به سرشون وارد شده یمشکل_

 ...دیسرم مال يکرد و به محل زخم شده رو نیجلو اومد و پنبه رو آغشته به بتاد پرستار

 ...که داشتم ياز درد... محکم دستش و فشار دادم...دستم و گرفت ارشیک... از نهادم بلند شد آه

... اتاق نگاه کردم وارید يبه ساعت رو... و پانسمان کرد ، از اتاق خارج شد میشونیپ يپرستار گوشه  نکهیاز ا بعد

 !بود میو ن ازدهی

 :گفت یبا نگران... تخت نشستم رو

 شده يزیچ_

 ...مامانم منتظره! خونـــه میبر دیبا_

 !ینمو یمن م شیبه مامان زنگ زدم و گفتم که شب و پ... نباش يزیتو نگران چ_

 ...یول_

 :گفتم... سرم و مرتب کرد يرو شال

 !خونه میبر... ادیخوشم نم مارستانیب يمن از فضا_

 ؟یکم استراحت کن هی يخواینم_

 ...نه_

 .کمک کرد تا بلند بشم... و گرفت دستم
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 مارستانیحساب با هم از ب هیپس از تسو... هم به سمت صندوق رفت ارشیراهرو نشستم و ک يتو یصندل يرو

 ...میخارج شد

اش گذاشته بودم و آروم  نهیس يمنم سرم و رو. میهم به راه افتاد يو دور شونه ام انداخت و پا به پا دستش

 ...رفتمیآروم راه م

 :و زود گفت ستادیافتاده باشه ، ا ادشی يزیکه چ انگار

 ...اسکن یت یس_

 :و قطع کردم و به راهم ادامه دادم حرفش

 ...ستیالزم ن_

 ...الریزمه آال! چرا_

 !خوامینم... نـــه_

 ...میبر اینکن ب يلج باز الریآ_

 ! خونه میفقط بر... ستیگفتم که الزم ن_

 :با التماس گفتم... به چشماش انداختم ینگاه

 ـــــم؟یبر_

 :و کج کرد و گفت سرش

 !باشـه_

 ...و برام باز کرد و بعد خودش پشت رول نشست نیماش در

و روشن  نیاستارت بزنه و ماش نکهیقبل از ا...کردمینگاه م ارشیداده بودم و به ک هیتک یصندل یو به پشت سرم

دستش و خواست ببره به سمت فرمون که زود ، ...که چشماش قرمز شده دمید... بهم انداخت ینگاه میکنه ، ن

دست راستم که آزاد ... نگاهش کردم... کرد نگاهم...! دستمون رو هوا مونده بود... با دست چپم از دستش گرفتم

کار رو هم  نیهم... دستم، چشماش و نوازش کنم يخواستم با انگشت ها... بود ، به سمت چشماش رفت

... لباش کرد کیدستم و گرفت و نزد يانگشت ها. چشم هاشو نوازش کردم يرو... چشماش و بست...! کردم

 :لبش نگه داشته بود گفت يتو دستاش ، و گوشه  تامهمون طور که دس...نوك انگشتم و بوس کرد

 ...خوامیواقعا ازت معذرت م...! بشــــه يطور نیا خواستمیمن واقعا نم! من و ببخش الریآ_

 !کنهینم یوقت معذرت خواه چیعاشق ه...! افتادم یحرف ادی
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 !یـــــچیه...نگفتم يزیچ. دمیاز ته وجودم کش یآهــــ

گذشت تا  يلحظه ا... سرم و به سمت پنجره چرخوندم... بغض کرده بودم... رونیب دمیو از تو دستش کش دستم

 ...و به حرکت درآورد نیماش

من ... به حرفهاش قانع شده بودم گهیمن هم د... رفته بود نیاز ب تیانگار اثر عصبان... کردیم یآروم رانندگ گهید

 .کردمیبهش اعتماد م دیبا

 :راه بود که گفتم يها وسط

 !برم خونه مون خوامیمن م_

 ...ـــــالریآ یول_

 :و قطع کردم و گفتم حرفش

 ..."لطفا_

از ! دور باشم دیبا... که اون دخـــتره اون جاست یحداقل تا وقت... به اون خونه برگردم گهینداشتم د دوست

رو که  ییها زیچ خوامیم... یبه حرفاش قانع شده بودم ول... دور باشم تا اتفاقات امروز و فراموش کنم ارشیک

 ...فراموش کنم دمید

کرده  قیبهم تزر یهوش یب يانگار دارو...! بخوابم خواستمیفقط م... به شدت خسته بودم... و بسته بودم چشمام

 ...باشن

شده بود و با دستاش محکم  رهیکه به رو به رو خ دمید ارشویک... ، چشمام و باز کردم ستادیا نیماش یوقت

 ...ه بودفرمون و گرفت

 :جون گفتم یب

 !ممنون_

هاش تو کوچه  کیالست غیج يصدا... و تو قفل چرخوندم و در خونه رو باز کردم دیکل...شدم ادهیپ نیاز ماش و

 ...دیچیپ

 ...خونه که شدم ، همه با تعجب نگاهم کردن وارد

 :مامان

 ؟يشد يطور نیتو چرا ا! خاك بر سرم الر؟یآ_

 :بابا
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 شده دخترم؟ یچ_

 ...کردنیهمه مات و مبهوت نگاهم م... کرد و به سمتم اومد یط نییزود پله ها رو به سمت پا اریال

 !کهیخراشــــه کوچ هیفقط ! نشده يزیچ_

 ...دست بزنه که مانعش شدم میشونیپ يبه سمتم امد و خواست به پانسمان گوشه  مامان

 ...ستین يزیگفتم که چ_

 :بابا

 اتفاق برات افتاد؟ نیچه طور ا_

 !هواسم نبود ، سرم خورد به در_

 ...کند میشونیزود جلو اومد و پانسمان و از رو پ اریال

 !کردم هیو گر دمیکش یبنفش غیج

 !ســـــتیکار ضربه خودن به درن نیا... الریراستش و بگو آ_

 :و گفتم دمیو از دستش قاپ پانسمان

 ؟یش یچرا متوجه نم! خورده به در_

 :مامان

 بحثت شد؟ ارشیبا ک_

 ...نــــــه! نه مادر من_

 :بابا

 !کنمیصحبت م ارشیمن فردا با ک_

 !بابا ستیالزم ن_

 ...و نگاهم کرد ستادیا نهیدست به س اریال

 شده؟ یچ دونهیخدا م_

 !اوفــــــ از دست شما_

 يبرا یغامیپ... خارج کردم مبیو از ج لمی، موبا رفتمیطور که از پله هاباال م نیهم... به سمت اتاقم رفتم و

 :نوشـــــتم ارشیک
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 "شب خوش ... و بگو نیتوهم هم! به همه گفتم که سرم خورده به در اتاق "

دلم ...خســـته بودم... دمیپتو خز ریلباس خواب تنم کردم و ز هیلباسام و از تنم کندم و ... اتاق شدم وارد

 ....انگار هنوز قانع نشده بودم...شکستـــــه بود

به احتمال . ـــدیو ازش پرس میشونیشدن پ یزخم لیتماس گرفت ودل ارشیبابا با ک... روز گذشت چنـــــــد

 !رو که گفتم ،اونم گفتــه يزیهمون چ ادیز

صبح که از ... رفتیم شیپ ينجوریمن ا یکه زندگهفته بود  هی. رو نداشتم یکس چیو ه يکار چیه ي حوصله

... کردمی، خودم و با درس خوندن مشغول م گشتمیهم که بر م یو وقت رفتمیشدم ، به مدرسه م یم داریخواب ب

که  يهر سر! خـتهیهمه جا به هم ر... بازار شام بود... و مرتب کردن اتاقم رو هم نداشتم زیتم ياصال حوصله 

پر از ورق و دفتر و  زمیم يرو... تختم نا مرتب يرو... ارج کرده بودم به گوشه پرت کرده بودملباسم و از تنم خ

 ...پرت شده بودن یهام به سمت فیهر کدوم از ک... خودکار

و  نمیب یگفت من اون و به چشم همکار م! که گفت اون فقط همکارشـــه ارشیشده بودم؟؟ ک يطور نیا چرا

 کردم؟ یرفتار م يطور نیمگه به حرفاش قانع نشده بودم؟ پس چرا ا... نیفقط همــــ

 .ختمیریهم نم یذره اشک یحت.فقط ناراحت بودم ـــه؟یدردم چ دونستمیم اصال

 یزندگ یرفته پ یهر ک... دیوقته که از هم جدا شد یلیشماخ ؟یباالخره که چ الر؟یآ یناراحت یچ واســه

هان؟ فراموشش  ؟يو بشنو نیا دیبا گـــهیچند بار د... شـــهیداره پدر م! ـــمبفه...اون ازدواج کرده... خودش

 ... کن

که تمام خاطره هام  يهمون دفتر... ختیر دمیدفتر سررس يرو یقطره اشک... شد ياشک از چشمام جار گهید

 ...سمینو یو توش م

کم گذاشتم؟  یمن واسه ش چ دونمینم! شد ریسراز نطوریاشکام هم شیآور ادیبود؟ با  نیدرد من راست پس

خانواده مو  دیبه خاطرش حاضر شده بودم ق یکرد؟ من که حت يکار نیآخه با من همچ یواسه چ دونمینم

 ...گرفتم یمیتصم نیهمچ هیخدا من وبکشــه که ... بزنم

نه ... تمحرف زدن نداش يمن حوصله  یول... زد یبود که زنگ م ارشیک. ساعت شش بود... زنگ خورد لمیموبا

 ...کس چی، با ه ارشیتنها با ک

 ...خسته شدم گهید... عذاب نجات بده نیمن و از ا ایخدا

 ...ریطلب تو بگ ایطلبم و بده  ای! مرگ بدهکارم و هزار تا آرزو طلبکار هی ایخدا " گــــهینوشته هست که م هی
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و فراموش نکردم؟  نیکنارمـــــــه هنوزم راست ارشیکه ک نیندارم؟ چرا با ا يچرا حق شاد... آدمم منم

وقت  چیکاش ه... کنمیشو حس م یخال يوار جا وونهی، حاال دارم د کردمیو قبول نم نیکه اول راست یمنـــــ

 ...شدم یخام حرفاش نم

و  نخوردیاشکام آروم آروم از ر وگونه م سور م... شده بودم رهیبودم و به سقف اتاقم خ دهیتخت دراز کش رو

 ...کردنیم سیگردنم و خ يرو

 ...خراطها رو که صد ها بار گوش کرده بودم، در حال پخش بود دیمج آهنگ

 خدا همرات یکه رفت تو

 برگرد يتنها شد یول

 اون که شب هاش و سراغ

 ...تو سر کرد ادیبا  فقط

 رم؟یمن ، به ستمش م شیبرگرده دوباره پ نیاگه راست واقعا

 ...کنمیتکرار نم گهیکردم و د یاشتباه نیبار همچ کی

 ...دمیدوباره عاشق شدن و به خودم نم ياجازه  یحت

 !داستان تموم شده باشــــــه هیبرام  دیبا گـــهید نیراست

 ...داره ینقش پررنگ میحاال اونه که تو زندگ! مهـــمه ارشیک االن

 :گرفته ام گفتم يزود اشکام و پاك کردم و با صدا... به در اتاقم خورده شد يا تقه

 ...دییبفرما_

 ...گرفته بود اطیسمت ح يشو هم از پنجره  ییبو دو روشنا کیتار مهیاتاق ن يفضا... شدم زیخ میتخت ن رو

 يمردونه ا کلیه ه؟یک نمیسرم و کج کردم تا بب...دمیشن یرو م يبلند يقدم ها يصدا... آروم باز شد در

 ییچشمام و روشنا... اتاق روشن شد يچراغ ها.... برق و دیدستش رفت به سمت کل...کردیم انیخودش و نما

 ...دمیو د ارشیبودم، ک ردهک زیکه چشمام و ر یدر حال... چشمم گرفتم يدستم و جلو... شدم تیاذ... زد

 ...دیمن تاب یکینور ، به تار هیکه مثل  ارشیک

 ...کردیتاقم نگاه ما يباال رفته داشت به فضا يتعجب و ابرو ها با

 :گفتم

 ...!سالم_
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 ...زدیتعجب تو چشماش موج م... و باال گرفت سرش

 انا؟یزلزله اومده اح نجایا... سالم_

 ...کمرنگ یلیخ... کوتاه یلیخ...لبام نشسـت يرو يلبخند

 !کنارم... رو که تو دستش بود ،گذاشت رو تخت يبسته ا... تر اومد جلو

 ست؟ ختهیاتاقت به هم ر نقدریخانوم کوچولو؟ چرا ا يبود دهیخواب_

 ...!نداشتم بدم یجواب... باال انداختم يا شونه

 :با ابرو به جعبه اشاره کرد و گفت. بود ارشیمن و ک نیجعبه ب... هم کنار جعبه نشست خودش

 ه؟یتوش چ ینیبب يخوا ینم_

 :گفتم... دستم و به سمت جعبه بردم آروم

 هست؟ یحاال چ_

 !یفهمیبازش کن م_

 ش؟یدیبه چه مناسبت برام خر_

 !!برات گرفتم نیآره؟ از اکرا گه؟ید گنیم یبهش سوغات_

 :لب گفتم ریکردم و ز نگاهش

 .ممنون_

رو ... کوتاه بود یمجلس راهنیپ هی... از تو جعبه خارجش کردم... پارچـه قرمز بود هی. در جعبه رو برداشتم و

و کمرش هم پر  نهیس يرو... به زور قدش به زانوم برســه دیشا... پوف داشت یدامنش تور کار شده بود وکم

 ...دبو بایز یلیخ... نبود که چشم آدم و بزنه يجور... زرق وبرق بود

 ه؟؟یچه طور نمیتنم گرفتم تا بب يو رو راهنیو پ ستادمیا

 :لبخند زد و گفت ارشیک

 ؟یتنش کن شـــهیم_

 انجام بدم؟ گهیروز د هیکار و  نیا شـهیم_

 چرا؟_

 ...ارشیحوصله ندارم ک_

 :و داخل جعبه گذاشتم و گفتم لباس
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 ...!قشنگ بود یلیخ... یمرس_

 :گفت

 !ش هنوز مونده یکیتازه _

 دمیاز جعبه خارجش کرد ، تازه فهم یوقت... جعبه کوچولو در آورد هیکتـش  بیاز تو ج... تعجب نگاهش کردم با

 ه؟یچ

با تعجب داشتم به . خم شد نییبه سمت پا یکم... راست موگرفت يمچ پا... بودمهم انداخته  يو رو پاهام

... خوش فرم و خوش تراشم بست يبود ، به مچ پا راهنمیرو هم همرنگ پ يپابد قرمز... کردمیکاراش نگاه م

 ...نوازش کرد... پام وحس کرد یبعد آروم با انگشت شصتش ، نرم

 ... صورتم و از نظر گذروند يک تک اعضات... و باال گرفت و نگاهم کرد سرش

 ...دستم پابند و لمس کردم با

 !قشنگن یلیخ نایا... یمرســـــ_

 ...!قابل خانوم کوچولومو نداره_

 ...دلم به لرزه افتاد یچرا ول دونمینم

 :که گفت کردمیم يدستم باز يداشتم با انگشت ها... دادم لشیتحو یجون یب لبخند

 نوروز؟ آره؟ گنیکه بهش م... دیدار دیع هیها  یرانیشما ا دمیشن_

 ...لبخند رو لبام نشست...!و بلند کردم و موهام و به پشت گوشم دادم سرم

 !رنیگ یو جشن م دیع نیاز کشور ها هم هستن که ا یبعض! ها نـــه یرانیتنها ما ا_

 اسمش نوروز بود؟_

 ؟يبود دیع نیتا حاال تو ا... آره_

 ...نوروز ندارم دیاز ع یچندان يخاطره . که بچــه بودم ییوقت ها یول... بودم_

 !!دهیع گهیدو هفته د_

 !!چه زود گذشت؟. دمیکش یآهــــ و

 م؟یکن دیکم خر هی میبر يخوایم_

 !دونمینم_
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 ...!داد با تو برم شنهادیتنها برم بازار که مامان پ خواستمیمن م_

 :که از تو ذهنم گذشت و بهش گفتم يزیچ

 !یرفت یم انایخوب با ل_

 :با اخم گفت... کالمم رو گرفت یتلخ انگار

 موضوع تموم شده باشه؟ نـــه؟ هی نیفکر کنم ا_

 :رو تخت بلند شدم و گفتم از

 ...نگفتم يزیمن که چ_

 :بهش انداختم که گفت ینگاه... دستم و گرفت مچ

 و بفهـــم لطفا نیا... ستیمن ن یتو زندگ یاز تو کس ریبه غ_

چند لحظه  یناراحت... شاد شدم... شد قیمثبت بهم تزر يعالم انرژ هیحرفش ،  نیبا گفتن هم یچرا؟ ول دونمینم

 ...قبل و فراموش کردم

 ...رو تختم بلند شد و به سمت در رفت از

 ...!دیخر میزود حاضر شو تا با هم بر يخوایحاال هم اگه م_

 ...دیمحکم در اتاق و به هم کوب و

براش  نکهیخوشحال بودم از ا... لبام نشست يرو يلبخند...کنـــهیم تشیاذ یلیموضوع خ نیکه ا دمیفهم

 ...داشتم تیاهم

 ...لبام و هم با رژلب ، سرخ کردم... به خودم عطر زدم یو کم ستادمیا نهیآ يجلو. آماده شدم عیو سر زود

 .کردم یط نییآروم پله ها رو به سمت پا...بودن نییمامان وبابا هر دو پا. اتاق پا به فرار گذاشتم یاز شلوغــ و

 ...سالم_

 .زمیسالم عز _: مامان

 ...سالم دخترم_:بابا

 !نیریخود ش يا... که کنار بابا نشسته بود دمیو د ارشیک

 :زدم و گفتم یکم رنگ لبخند

 ...من آماده ام_

 :تکون داد و گفت يسر ارشیک
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 .میباشه بر_

 ...می، از خونه خارج شد یبعد از خداحافظ و

 ...خارج کرد بشیو از ج نیماش چیسو

 :و گفتم دمیچیدستم و دور بازوش پ زود

 ؟يبر نیبا ماش يخوایدو قدم راه و هم م نیا_

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ...یهر طور راحتــ_

 .میمدرسه شد کی، نزد میرفت یطور که م نیهم... میزدیآروم قدم م آروم

 ست؟ین یخونیکه توش درس م يدرسـه ام نیا الریآ_

 ...همونه... آره_

 :خواست بره تو که گفتم... به فروشگاه کنار مدرسه انداخت ینگاه

 

 کجا؟_

 !چند تا کتاب بخرم هی خوامیم_

 ؟يایبعدا ب شـهینم_

 :کرد و گفت نگاهم

 هست بگو؟ یمشکل! بخرم خوامیحاال که اومدم م_

 ...نه_

برادرش که صد در صد ! هم باشـه نیراست دمیترس یم... رفتن ما به اون فروشگاه مشکل بود... مشکل بود چرا

 ...یبود ول

کتاب ها  يبا هم به سمت قفسه ... حلقه بود ارشیک يهنوزم دستم دور بازو... ترس وارد فروشگاه شدم با

همش ... دو سه تا کتاب انتخاب کرد... نداختا یبه کتاب ها م یبا دست راستش که آزاد بود ، نگاه... میرفت

 ...بود یخیتار

 ؟يخواینم يزیتو چ_

 !ممنون... نه_
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 يکه تو ییداشتم به عروسک ها. گذاشت زیم يکتاب ها رو رو... میبه سمت صندوق تا حساب کن میرفت و

 ...همشون خرس بودن... کردمیبود نگاه م نیتریو

 !دیبد دیعروسکم لطف کن نیآقا ا_

 ...نگفت يزیچ گهیبهم زد و د يلبخند...عجب نگاهش کردمت با

 !آقا دییبفرما_

 ...!بود نیبرادر راست... به سمت اون مرده رفت نگاهم

 .از همه شون متنفر بودم گهیحاال د... اخمام وکردم تو هم یحساب! من ، ابروهاش و داد باال دنید با

به سر ! ها ابونیبود تو کوچه و خ دهیچیسال نو پ يحال و هوا...میحساب کرد، از مغازه خارج شد نکهیاز ا بعد

که جلو در  ییبه سبزه ها... قرمز که تو آب شناور بودن نگاه کردم يها ی، با لبخند به ماه میدیکه رس ابونیخ

 ...یرنگ يتخم مرغ ها... آماده يها نیهفت س... مغازه ها بود

 الر؟یآ يریبگ یماه يخوایتو نم_

 !نمیو بچ نیدوست دارم خودم هفت س... خوامیو هم م نیهفت س يها لیتازه وسا... رمیبگ امخویآره م_

 ن؟یهفت س_

 ه؟یچ یدونینکنه نم... گهیآره د_

 :زد و گفت يلبخند

 ...داره یفقط برام تازگ! هیچ دونمیچرا م_

 :ارشیک

 ...کردمیبا لبخند نگاهش م... ها رو بهم نشون داد یماه شه،یاز رو ش. میبا هم جلو رفت... جا شلوغ بود همه

 ...خوامیم یآقا من دو تا ماه_

 ... بود و انتخاب کرد یسبزه که ظرفش سفال هی... با انگشت نشون داد که کدوم و بهش بده و

ها  دیخر نیبود که تو ا يبار نیاول نی، ا میبرگشته بود رانیسال که به ا نیبعد از چند... داشت یتازگ برام

 .کردمیشرکت م

 ...با دست پر به سمتم اومد الریآ

 ...میتا بر...! رو حساب کن نای، ا ارشیک_

 ...تعارف کنه زایجور چ نیبودم سر ا دهیتا به حال ند... بود ییدختــر پر رو... زدم يلبخند
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و صدا  الریبرگشتم تا آ. بخرم انایهم واسه ک یدو تا ماه خواستمیم. افتادم يزیچ ادی... که کردمیحساب م داشتم

 :صداش زدم... بود ستادهیاز من فاصله دار ا یکم... یکنم ول

 !خانومم_

 ...اسم شو بدونه یدوست نداشتم کس چون

 ...بشــم کشیقدم برداشتم تا نزد... زدیحرف م يچادر یداشت با خانوم! دهیجواب نم دمید

 منش؟ ياومد یبا ک_

 ...رمیبگ نیهفت س لیکم وسا هی امی، دلم گرفته بود گفتم ب دهیع کیدنکه نز... خانوم تنها اومدم_

 :جلو رفتم وگفتم کرد؟یچرا من و انکار م. دمیو شن صداش

 خانومم؟_

 :گفت هیخانوم چادر... دیاز روش پر رنگ

 با شما کار دارن؟ شونیا_

 :گفتم... به من انداخت ینگاه الریآ

 شده؟ يزیچ_

 !امیتو برو من االن م! ارشینه ک_

 :گفت خانومه

 هستن؟ یک شونیا زمیعز_

 ... نییو انداخته بود پا سرش

 !نامزد منه شونیخانوم ا_

 :زد و گفت يلبخند

 ؟يکردیم مشیپس چرا قا_

 !دمیترسیخوب م_

 :و گفت دیو در آغوش کش الریآ

 .زمیمبارك باشه عز!!! نجاینه ا یمدرســه بترس طیتو مح دیبا_

 :بعد برگشت سمت من و گفت و
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 ...یو خوشبخت کن الریآ دوارمیام! مبارك باشه پسرم_

 ...البتـه! ممنون_

و  دی، لبش و گز میکه دور شد یکم... با اون خانومه ، دستش و دور بازوم حلقه کرد یبعد از خداحافظ الریآ

 :گفت

 !يگند زد ارشیک يوا_

 چرا؟_

 "خانومم  " یزنیمن بهش گفتم که تنها اومدم ، اون وقت تو از اون ور صدا م! مدرسه مون بود ریمد__

 !خندم گرفته بود... بعد ادا من و در آورد و

 !خانوم کوچولو یحاال خوبـه نگفت_

 :شد و گفت نهیدست به س...! دمیبلند خند... لب غرغر کرد ریز و

 !مگیبابابزرگ؟ حاال بهت م يخند یبه من م_

 .اوردمیخودم ن يبه رو یسوخت ول یکم... از بازوم گرفت یشگونیون

 

 :الریآ

دم که تنها اومدم  یم حیدو ساعته دارم بهش توض... مدرسه مون ریاونم جلو مد. شده بودم هیضا عیشکل فج به

من و صدا  يجور نیوقت ا چیحاال خوبه ه! "خانومم  " گهیکه م ادیم ارشیآقا ک ياونوقت از اون ور صدا

و  اریال رمونیچون خانم مد مــــهبگم برادر تونستمینم! منم مجبور شدم که بگم نامزدمـــه... ها زنهینم

 ...بد گرفتار شده بودم اون وسط... شناختیم

 !ها دیخر میقرار بود بر_

 :تو دستم و باال آوردم با اشاره گفتم يها لونینا

 ستن؟ین دیخر نایپس ا_

 ...آره تکون داد يونه و آروم به نش سرش

 گــه؟ید یشناسیم... دیمرکز خر میبر نیسر باماش هیخونه ، بعد  میبزار میرو ببر نایا_

 خوب سراغ دارم يجا... آره_

 :گفت ارشی، ک میخونه شد کینزد یوقت... میزنان به سمت خونه رفت قدم
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 .منتظرتم نیمن تو ماش! ایها رو بزار خونه ب لیتو برو وسا_

 ...باشه_

 ...تند تند قدم برداشتم و رفتم داخل خونه...و باز کردم اطیو تو قفل چرخوندم و در ح دیکل

 ...ریرو بگ نایمامان؟ مامان ا_

 :زود به سمتم اومد و گفت مامان

 ه؟یچ نایا_

 !نیسفره هفت س يبرا دیخر_

 ؟يریم يخودت کجا دار_

 :ها رو به دستش دادم و گفتم لونینا

 ...میکن دیخر گهیکم د هی میر یم ارشیبا ک_

 م؟یپس واسه شام منتظرتون بمون_

 ...میایب رید دیشا. نـه_

 ...و روشن کرده و منتظره منــه نیکه ماش دمیو د ارشیک.و بستم  اطیدر ح...زود از خونه خارج شدم و

آروم ... تصادف اون روزم افتادم ادیشدم ،  نـشیسوار ماش یوقت. شدم و اونم گازشو گرفت و حرکت کرد سوار

 ...دردم گرفت و باعث شد صورتم تو هم بشـه... کبود بود... گذاشتم میشونیدستم و رو کنار پ

 !زخمت خوب نشده؟ نــه؟ يهنوز جا_

 :و گفتم دمیتر کش نییپا یو کم شالم

 !!ـگهید يکه تو به آب داد هیدست گل... نــــه_

 ؟کار و کردم نیمگه من از قصد ا_

 یلیدل... تموم شده بود گهیکه شده د یهر چ... نگفتم يزیچ گهیدونم و د ینم يباال انداختم به معنا يا شونه

اول که ... بد کنم ارشیتا به ک شـهینم یدلم راض یدونم چرا ؟ ول ینم...رمیبحث و بگ ينداشت که ادامه 

به همه دختر ها نگاه  يجور هیموقع  نآخه او... باشـه يآقاجون ، فکر کردم پسر مغرور ي،تو خونه  دمشید

شازده پسر انتخاب  نیا يبرا لیفام ياز دختر ها یکیحس مغرورش کرده بود که االن  نیا دیشا ای... کردیم

کنارم  نیاگه راست دیشا... شازده ، من باشـم نیا یفرد انتخاب کردمیفکر نم... من که اصال تو باغ نبودم... شـهیم

ازدواج  ارشیکه من با ک خواستیدر عوض نم دیشا... کردیم ی، به بابا کمک مال يقصد چی، آقاجون بدون ه بود
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 یم ارشیدارم که ک نانیاطم نیمن از ا... خواستیما م يبرا گـهید زیچ هیو سرنوشت  ریتقد... یول...! کنـم

 نیراست...باشه شتریب نی، از راست ارشینسبت به ک نانمیاعتماد و اطم نیا دیشا یحت... تونه من و خوشبخت کنـه

، اما  کردیدرست بود که باباش ساپورتش م... خوند یم سانسیل يحاال تازه داشت برا... و دو سالش بود ستیب

و شش  ستیب ارشیاما ک! شد که باباش ساپورتش کنـه یتا آخر عمر نم شد؟یطور که نم نیبه هر حال ا

 ... واسش کار جور شد یاومد ، کل رانیبه ا نیاز اکرا یوقت یحت... فته و مشغول کار هاون مدرکش و گر...سالشه

و  دیو ترد سکیمن ، تو در آغوش گرفتنم ، ر دنیتو بوس... بود ارشیتر از ک یخودمون یلیخ نیبگم راست دیشا

 يحرف ها... دمیبوس یم... بار ها و بار ها تو پارك بغلم کرد م؟ییبراش مهم نبود که کجا... گذاشت یکنار م

 ... ستیطور ن نیا ارشیک... اما... زدیعاشقانه بهم م

 تو فکـر؟ یچرا رفت_

 :و گفت ابونیخ يو پارك کرد گوشه  نیماش...به خودم اومدم ارشیک يصدا با

 برم؟ دیاز کدوم سمت با_

 ...میدیرس دیکردم تا به مرکز خر شییراهنما

 ... کردمیبه لباس ها نگاه م یکی یکی... همه جا شلوغ بود. میهم وارد پاساژ شد با

 ارش؟یچه طوره ک نیا_

 ...نیهمراه با شلوار ج يشرت سرمه ا یت هی... بود انداخت کنیکه تو تن ما یبه لباس ینگاه

 ه؟یچ یکی نینظرت درمورد ا... خوبه_

 ....ینفت یهمراه با شلوار آب دیو سف یآب يچهار خونه  يمردونه  راهنیپ هی

 ...قشنگه نمیا_

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 ...داخل پرو کن میبر ایب_

 ..!میکن دیواسه تو خر ایاول ب... نه_

 !ها شهیم یمن طوالن يها دیخر_

 ...ستین یمشکل_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ..باشـه_
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 ...که فرار کنم دیترسیانگار م... دستم و تو دستش نگه داشته بود محکم

 دهیپوش يادی، ز کردیانتخاب م ارشیرو که ک ییاون مانتو ها...متفاوت بود یلیهامون در مورد مانتو خ قهیسل

 ... باز بودن يادیز کردمیرو هم که من انتخاب م ییبودن و اونا

 ...خوبـه یلیخ نیا ارشیک_

 ؟یکنیچرا لج م! نه_

 !یکنیلج م يکه دار ییتو نیا_

 !نه بگو چشـم گمیم یوقت_

 !پوشمیمانتو م يطور نیعمره ا هیمن ... خوام ینم_

که لباس  یبه بعد هر چ نیاز ا ؟یفهمیم... یمادر بچه هام باش ندهیقراره در آ! یتو نامزد منـ گهیحاال د_

 ...یستیتنها خودت ن گهید! من هم مربوطه تی، به شخص یبپوش يبخوا

 !ارشیاوفـــ ک_

 ...ستیتو ن تیمانتو هم مناسب شخص نیا... که گفتم نیهم_

 ...دیو منو به دنبال خودش کش دیو کش دستم

 ...واشی_

 ...که کردمیجور داشتم مانتو ها رو نگاه م نیهم... منم پا به پاش قدم برداشتم... تر قدم برداشت آروم

 ...کیبوت نیداخل ا میبر ایب_:ارشیک

 .خانم فروشنده ش بود هی... میبا هم وارد شد... نگفتم يزیچ گهید

 دییبفرما... نیخوش اومد... سالم_

 ...دی،لطف کن نهیتریرو که پشت و يدیاون مانتو سف... سالم_

 .دوست داشتم شتریمانتو رو ب یکیمن اون  یول! گهیکدوم و م دمیفهم

 :گفت ارشیک... فروشنده ، مانتو رو به دستم داد خانوم

 ...پروش کن_

 ...به مانتو انداختم ینگاه

 ...دوست داشتم شتریرو ب یکیمن اون  ارشیک یول_
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 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 !پروش کن خانومم_

 يلبخند... بودم ستادهیا نهیجلو آ... شد یتو ذهنم تکرار م "خانومم  " يهمش کلمه ... سمت اتاق پرو رفتم به

 ...حرف نداشت ارشیک ي قهیسل. بود بایز...مانتو رو تنم کردم... به خودم زدم

 یسیانگل ي غهی هیشد و  یکمربند از رو کمرش بسته م هی...هم تا زانوم شیبلند... هاش سه ربع بود نیآست

 ... به در اتاقک خورد يتقه ا...! خوشم اومد... داشت

 الر؟یآ_

 ...ستادمیو باز کردم و رو به روش ا در

 چه طوره؟_

 ... نگفت يزیچ يا لحظه

 ...یعالـــ_

 :اومده باشه گفت ادشی يزیانگار چ بعد

 ؟يتو دوسش دار ؟یتو چ_

 ...آره تکون دادم يو به نشونه  سرم

 ...پس خوبه_

 .دراتاقک و به روم بست و

با ... زدیبا عشوه و ادا حرف م ارشیخانوم فروشنده داشت با ک. رونیرو به دستم گرفتم و از اتاقک رفتم ب مانتو

جلو تر ! زاره یبه دختره محل نم ادیاخماش رفته تو هم و ز ارشیک دمید! شدم اصال يجور هیصحنه  نیا دنید

 :و به خانومه گفتم زیرو م ممانتو رو گذاشت... حلقه کردم ارشیک يرفتمو دستم و دور بازو

 ...دیو حساب کن نیلطفا ا_

کرده بودم ، نگاه  کتریداشت با تعجب به من که خودم و بهش نزد ارشیک... برام رفت يچشم غره ا دختـره

 ...کردیم

 خانومم خوشت اومد از مانتو؟_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !ــــزمیآره عز_
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... کنهیکه داره با تعجب بهم نگاه م دمید یبه طور واضح م. بازوش زدم يرو يو کش دار گفتم و بوسه ا زمیعز

 ... ، رنگ نگاهش عوض شد دمیاز رو بازوش بوس یوقت

 ...اهــم اهــــم_

 .گذاشت زیم يپول رو یخارج کرد و مبلغ بشیپولش و از ج فیک ارشیک... میدو به دخـتره نگاه کرد هر

اضافه  دامونیرنگ هم به خر یشلوار و شال کاربن هیگشتن باالخره  یبعد از کل. میخارج شد کیهم از بوت با

 ...میکرد

 واسه خودت؟ يبخر يزیچ يخوایتو نم ارشیک_

 چه طوره؟ میایب گهیروز د هیه نظرت ب_

 ...میروز انجام بد هیهامون و تو  دیخر يهمه  ایب! نــــه_

 ...آخـه هم خسته شدم هم گرسنه_

 :از بازوش گرفتم یشگونیو ن دمیخند

 ..يخودت گوش نداد! شــهیم یهام طوالن دیمن که بهت گفتم خر_

 ...ستین ی، مشکل گمیبازم بهت م_

 :گفت... زدم يلبخند

 ...فست فود باشه هیاونجا فکر کنم _

 ...کرده یام دلم هوس پپـرون_

 ...یچه تفاهـم_

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !واقـعا؟_

 !آره واقعا_

 ...زد یفقط چشماش برق م! دم؟ینگاهش و نفهم نیا يمعنا... بهم کرد ینگاه... لبخند دستش و گرفتم با

رو  گرمیدست د.. زدمیضربه م زیآروم با انگشتانم به م... میهامون و سفارش داد زاتیپ... میفست فود شد داخل

نبود ، از غصه و غم دق  شمیپ ارشیکه اگه امروز ک کردمیفکر م نیداشتم به ا... چونه ام گذاشته بودم ریهم ز

 ...کردمیم
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... و با آرامش فشار داددستم  یکم... چشمام و دوختم به دستم... دستم احساس کردم يرو رو يزیچ یگرم

 ...بهش زدم يلبخند

 تو فکـر؟ يریچرا امروز همش م_

از رو دستم ...کردیدستم و حس م یآروم نرم... تکون دادم دونمینم يو به دندون گرفتم و سرم و به نشونه  لبم

دستش و از رو دستم ... ها رو آورد تزایگارسون پ... دستم گرفتم انیمنم انگشتان دستش را م... کردینوازش م

من ... انداختم ارشیبه ک ینگاه!... خودم خبر نداشتم یگرسنه بودم ول...با ولع شروع به خوردن کردم... برداشت

با ... کردیبا لبخند نگاهم م... کردیداشت نگاهم م... اون هنوز دست به غذاش نزده بود یدو تا قاچ خورده بودم ول

 :دهان پر گفتم

 شده؟ يزیچ_

 :پررنگ شد و گفت لبخندش

 !!يخور یبا اشتها غذا م_

 ...نوشابه خوردم یکم

 ؟یکنیچرا من و نگاه م... خوب تو هم بخور_

 داره خانوم کوچولو مو نگاه کنم؟ يرادیا_

 ...، لبمو گاز گرفتم رمیپت و پهنم و بگ يخنده  يجلو نکهیا واسه

 ؟يریگیقدر لب تو گاز م نیچرا ا_

 :گفتم اعتراض با

... بزار منم راحت بخورم... وفتادهیحاال هم غذاتو بخور تا از دهن ن ؟يدیم ریقدر به من گ نیچرا ا ارشیک_

 ...گـــهیزهرمارم نکن د

دهانش  کیاز آن را برداشت و نزد یبرد و قاچ تزاشیطور که لبخند رو لباش بود ، دستش و به سمت پ همون

لبش کردم و از رو لبش پاکش  کیزود انگشتم و نزد... دور لبش و گرفت یکش اومد ، کم تزایپ یوقت... کرد

همونجور ! شدم يجور هی. کرد هانشداخل د یانگشتم و گرفت و به آروم... خواستم دستم و دور کنم که... کردم

 :گفتم یشوخ یبا لبخند و با کم... کردیداشت نگاهم م

 !گرسنتـه یلیخ یآخـه بهم گفت! ؟يریبگغذاست و گازش  یموقع هواست پرت نشـه فکر کن هی_

 :وگفتم دمیکش غیآروم ج... از انگشتم گاز گرفت آروم
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 !!ارشیک... يآ_

 :زد وگفت يلبخند... و از تو دهانش خارج کردم انگشتم

 جونــم؟_

 !!خدا يکنـــه ا وونهیپسر قصد داشت من و د نیانگار ا... ریخ نـه

 ...نگفت يزیهم چ ارشیک گهید...و مشغول غذا خوردنم شدم نییو انداختم پا سرم

از طرح و مدلش خوشم اومده ... دمیرو د یرنگ ی، کت وشلوار کاربن میشد یاز فست فود خارج م میداشت یوقت

 ...بود

 !گهید ایب ؟يسادیچرا وا_

 ...لحظه هی ایب ارشیک_

 :گفتم... اومد کمینزد

 ت؟سیکت و شلواره قشنگ ن نیبه نظرت ا_

 :بهش انداخت و گفت ینگاه

 ...خوبــه! چرا_

 ؟یپروش کنـ شهیم_

 ...دیواسه خر میایم گهیروز د هیحاال ... میبر ایب الریآ_

 ...کیداخل بوت میبر ایب... نه_

کت و  ارشیک... بده ارشیاز خانومه خواستم تا کت و شلوار و به ک. کیداخل بوت دمشیدستش و گرفتم و کش و

 :با لبخند گفتم... شد یو هم با من ست م ومدیبهش م یلیرنگ هم خ نیا...تنش بود پیک... تنش کرد

 ! ـهیعال_

 :نگاه کرد و گفت نهیو تو آ خودش

 ...کت و شلوار انتخاب کردنت ي قهیسل نی، نه به ا دنتیمانتو خر ي قهینه به اون سل_

 ومده؟یخوشت ن! ارشیوا ک_

 ...خوشم اومده... ستیطور ن نیا... نه_

 ...شلوارشم بپوش يخوا یم_
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 یچند تا ت دنیمن هم مشغول د. گفت که بپوشه تا قدشو براش اندازه بزنه... آقا هم اونجا بود يفروشنده  هی

 یوقت... شرت همراه با دو تا شلوار انتخاب کردم یدو تا ت... چند تا نشونم داد هیخانومه ... شرت مردونه شدم

دو ! ام قهیکرد و بعد گفت که خوشش اومده از سل مبا لبخند نگاه... اومد ، نشونش دادم رونیاز اتاقک ب ارشیک

و البته  ومدیبهش م شتریو هر کدوم و که ب کردیتک تک تنش م ارشیک... مردونه انتخاب کردم راهنیتا هم پ

 ...داشتی، بر م کردمیم دییمن تا

 ...میرفت نیپر به سمت ماش يبا دست ها خالصه

 !دمیخر ینم يزیچ دی، شا يواقعا اگه تو نبود... میهامون و انجام بد دیامروز کل خر نیهم کردمیمفکر ن_

 :تعجب گفتم با

 چرا؟؟_

دوست داشتم  یول..! یجـیواقعا خودم و زده بودم به گ... نگفتم يزیچ گهیبهم انداخت و منم د يمعنا دار نگاه

 !!جواب مو بده یازش سوال کنم تا اون با مهربون

 ...و جلو در خونه مون پارك کرد نیماش

 خونه ؟ ياینم_

 ...به مامان و بابات سالم برسون! نه خانوم کوچولو_

 !تو میبر ایب... بد شد یلیکه خ يطور نیا_

 :لبام و غنچه کردم و گفتم...نگاهم کرد طونیزد و ش یکم رنگ یلیخ لبخند

 فکـــــرت منحرف نشه بابابزرگـــ_

مچ دستم و گرفت و منو ... بشم ادهیو باز کنم و پ نیبعد که انگار قهر کرده باشم ، برگشتم و خواستم در ماش و

لبخند زدم و من هم ... گونه ام کاشت يآروم رو يبوسه ا. هنوزم اخمالو بودم...به سمت خودش برگردوند

 ...دمشیبوس

 ...ممنون بابت امروز_

 ...کردمیمازش تشکر  دیمن با... کردم تعجب

 ...ارشیازت ممنون باشم ک دیمن با_

 :زد و گفت يلبخند

 !تونم ازت جدا بشـم ینم گهی، د یبمون نیاز ا شتریاگه ب ؟يبر يخواینم_
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 ...پررنگ شد لبخندم

 ؟ينر شـهینم_

 .کار دارم یکل...سر برم شرکـت خان آقا هی دیآخــه فردا با_

 !شب خوش... باشه_

 !م کوچولوشب تو هم خوش باشه خانو_

 ...گفتم ياوفــ کشدار "خانوم کوچولو  "گفتن  با

 ...اوفــــ شب خوش بابابزرگ_

 !کـنه تمیدوست داشت که اذ انگار

مطمئن  یوقت... و تو قفل چرخوندم دیبراش دست تکون دادم و به سمت خونه رفتم و کل... شدم ادهیپ نیماش از

،  زدمیباهاش حرف م یحت ای دمشید یم یها وقت یتازگ... شد که در خونه رو باز کردم گازشو گرفت و رفت

 :با لبخند گفتم... زدی، قلبم تو دهنم م دمیبوس یم ای گرفتیکه دستم و م ییوقت ها یحت... زدیقلبم تندتند م

 !ارشیآه ک_

 کار؟ یچ خوادیمن و م ینصف شب ه؟یک نیا خدا يا... زدیداشت صدام م... آشنا اومد ییصدا

 :صدام کرد دوباره

 .الریآ_

 یبود و نم کیکوچه تار... اومد رونیدرخت ب ریاز ز یکی... به اطراف انداختم یو نگاه دمیترس... گرفتم استرس

و اون شخص هم . درب منزلمون شدم کینزد...بدم صیو تشخ کردیکه صدام م یاون کس يتونستم چهره 

همون طور ... بود نیراست نیا! من يخدا... نور تو صورتش افتاد... ستادیچراغ برق ا ریت ریتا ز... جلو تر اومد تا

 :و در خونه رو ببنم که گفت اطیخواستم برم تو ح. خشکـم زده بود

 !لحظه هی، فقط  کنمیخواهش م_

 رون؟یب یکش ینم میزندگچرا پات و از تو  ؟يکارم دار یچ_

 ؟یفهمیم! چون دوستت دارم_

 ...از من و از خانواده ام دور باش! ـهیبرام کاف گهیاون قدر دروغات و باورکردم که د... بفهـمم خوامینم... نه_

 هان؟ ؟یاون و ببوس یتونیچه طور م ؟یبا اون پسـره اونقدر مهربون برخورد کن یتونیتو چه طور م_
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و  رونیاومدم ب اطیاز ح... ستادمیا يحرفش ،لحظه ا نیاما با گفتن ا... خواستم در و ببندم! بود  دهیما رو د پس

پشت . کردمیبود و حس م تمیعصبان يداغ خودم و که نشانه  ينفس ها... ستادمیاش ا نهیبه س نهیتو کوچه س

 ...سوزوند یلبم و م

و در آخـر ...! منه ي ندهیهمسـر آ... و نامزد منـه ستین یدوما اون هرکس... ارشیک! اوال اون پسره اسم داره_

  ؟یبا اون دختـره رابطه داشته باش یتو چه طور تونست ؟یتو چ

 :کم صداش و بلند کرد یلی، خ یکم

 ...مجبور بودم_

 !!!یشیپدر م يدار گهیتو د... حاال هم برو... ينبود يکار چیتو مجبور به انجام ه_

 :زد و گفت يشخندین

که  يمن فقط بچه ا. خوامیمن اون بچه رو نم... ش کردم تا بچه رو بندازه یراض! دلت خوشـه.. .هـــه_

 ...خوامیمن و تو باشه رو م یحاصل عاشق

صورت ش  يگرفتم جلو دیانگشت اشاره ام و به صورت تهد...بهش زدم یمحکم یلیحرفش ، س نیگفتن هم با

 :و گفتم

 ...حرف دهنت و بفـــهم_

چرا همش جلوم سبز ... ازت متنفرم... دادم هیدر و بستم و پشتم و بهش تک. قدم برداشتم اطیبه سمت ح و

 .آروم اشکام روونه شد ؟یشیم

 !يبه من نداد حیتوض يوقت اجازه  چیتو ه_

 :ادامه داد... ومدیاز پشت در م صداش

... ختر خاله ام ازدواج کنممن تو رو دوست داشتم اما مجبور شدم که با د. نکردم انتیوقت به تو خ چیمن ه_

تا ... يبهم بد گهیفرصت د هی خوامیم...! يقبولم ندار گهینداره چون تو د يا دهیفا گهیحرف ها د نیگفتن ا

فرصت به من بده  هیفقط ... کنم يکار رحاضرم به خاطرت ه یحت گهید يسر نیا... میدوباره در کنار هم باش

 ...یکنم دوباره عاشقم بش يتا کار

 :بغضم و پنهون کنم گفتم کردمیم یکه سع یدر حال آروم

 میتو واسم تو زندگ... وقت هم نخواهم داشت چیقبولت ندارم و ه گهید! یگیراست م... يکرد انتیتو بهم خ_

برات  یفرصت چیه گهید... نشم یتا زود وابسته به کس. زود دل نبندم یتا به هرکس... يدرس عبرت شد هی
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خدا بخواد که من و تو در  يسر نیاگه ا یحت. میباش گهینخواست که ما در کنار هم د خدا شیپ يسر... نمونده

 یعاشق گهیمن د. خوامیبا تو رو نم یزندگ گهیمن د...! خوامیمن نم گهید يسر نی، ا میباش گهیکنار هم د

تون قدم  یتا تو زندگ ادیب ایبزار به دن ه؟یکه تو راهه چ یگناه اون طفل معصوم... خوامیتو رو نم يکردن برا

تو ... اون طفل معصوم به خاطر من سقط بشـه خوامیوقت نم چیمن ه... شهببخ یتا بهتون خوشبخت... بزاره

 ...ممکنه ریتو غ شی، برگشتن من پ یدونیم یخودتم بهتر از هر کس

 ...دهیداده و داره به حرفام گوش م هیکه به درخت تک دمید... در و باز کردم آروم

 .نیهم!رونیبرو ب میاز زندگ... نمتیبب خوامینم گهید_

 ...جرئت حرکت و ازم گرفت... حرفش ، خشکم زد دنیبشم که با شن اطیوارد ح خواستم

 !باشـــه ادتی يو تا عمـر دار نیا... رهیتو رو ازم بگ زارمیبگو نم...رهیدست تو رو بگ زارمیبهش بگو نم_

 ...بهش بگم که يزیتا چ برگشتم

 ...بود رفته

*** 

همه  يآقا جون برا. میخان عمو بود يهمه تو خونه ... بود ادیتعداد ز... مینشسته بود نیهفت س يسفره  سر

... شد لیو سال تحو... اومد يانفجار بمب شاد يصدا.... تا گذشتیلحظه ها به سرعت م... خوند ریخ يمون دعا

به سمت آقا جون ... کردنیخوشحال م روکوچک تر ها  و دادنیم يدیبزرگ تر ها ع... میگفت کیهمه به هم تبر

اونم انگار عادت داشت که دستش و جلو . عادت کرده بودم گهید... دمیاز رو دستش بوس شهیرفتم و مثل هم

 ... ارهیب

 ...مبارك آقا جون دتونیع_

چپ چپ شو تحمل  ينگاه ها یو بعد هم کل... دمیبوس یدستش ، زود از رو گونه اش هم م دنیبعد از بوس قبال

با اخالق بدش ،  ياون هر سر یمن دوستش داشتم ول... کار و نکردم نیبود که ا یسال نیامسال اول... کردمیم

... برخورد کنه نیسرسنگ دیچون دختر با ؟چرا... چرا؟ چون من دخترم... شکوندیاز حدش ، دلم و م شیبا غرور ب

 ...چرا؟ چون آقا جون پسر دوست داره

سابقه ... گرفتم و تشکر کردم! يدیبه عنوان ع... پولش خارج کرد و به سمتم گرفت فیاز تو ک یجاهپن تراول

 ...دادینوه هاش ده تومان م يهر سال به همه ... بده يدیع ینداشت آقا جون تراول پنجاه
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... هم نبوداخالق خان عمو هم از آقاجون بد تر که نبود ، بهتر ... سمت خان عمو رفتم و بهش دست دادم به

شهال ... داشت یپس آقا جون رو من پارت! ده تومان... داده بود کردم لویکه به دست ن ییها يدیبه ع ینگاه

 .گرم در آغوشم گرفت... مجون رفت زیبه سمت عز... کردیداشت با حسادت هر چه تمام تر نگاهم م

 ...جون زیمبارك عز دتونیع_

 ...تو هم مبارك دیع. زمیفدا بشم عز_

 ...تون باال سرمون باشه هیسا شهیان شااهللا هم_

هم  ارشیبه سمت پدر و مادر ک. نمیجون و بب زیعز یضیطاقت نداشتم مر. کردم و زود ازش فاصله گرفتم بغض

نگاهم ... واقعا چه دست و دلباز بودن... دادن هیو پالك بهم هد ریزنج هی،  يدیبه عنوان ع. گفتم کیرفتم و تبر

زد و با دست  ينگاهم سمتشه ،لبخند دیتا د... کردیبود و داشت نگاهم م ستادهیا يگوشه ا... افتاد ارشیبه ک

 یپام م يرو پنجه  دیبا یکم. میکرد یو روبوس میدست داد یبا هم به صورت رسم... اشاره کرد به سمتش برم

 !تا بتونم ببوسمـش کردمیو قدم رو بلند م ستادمیا

 !لومبارك خانوم کوچو دتیع_

 ...تو هم مبارك دیع_

 :داد به دستم و گفت. بود کیو بار کیکوچ...آورد رونیب یکرد و جعبه مخمل بشیتو ج دست

 ...يدیبه عنوان ع نمیا_

 ...با ارزش يها يدیخودشم ع... گرفتم یم يدیهمه ع نیبود که ا یسال نیاول... زدیبرق م ياز شاد چشمام

 :ابرو به پشت سرم اشاره کرد و گفت با

 ...الریمامان و بابات آ_

 :، مامان گفت میگفت کیبه هم تبر نکهیبعد از ا... و به سمتشون رفتم برگشتم

 ...یکنیبزار کادوتو بعدا باز م... کننیهمه دارن شما رو نگاه م... دیاریخودتون و به چشم ن ادیدخترم ز_

 ...کرد دییبابا حرف مامان و تا و

 ...چشم_

 ...که به سمتم اومد دمیو د اریال...بهم داد يدیبه عنوان ع یتراول پنجاه هی بابا

 ...مبارك دتیع... خودم يکوچولو یآبج_

 ...محکم در آغوشم گرفت و
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 ...یتو هم مبارك داداش دیع... انگار من واسه همه کوچولوام! بابا يا_

کردن و به  یبا هم روبوس... میقدم برداشت ارشیاش نگه داشته بود ،به سمت ک نهیکه سرم و رو س یدر حال و

 ...گفتن کیهم تبر

... هم کنارم بود انایک... من شد يشستن ظرف ها بر عهده  شهیبعد از خودن ناهار ، مثل هم... گذشت یساعت

 ...دیکش یو اون آب م زدمیمن کف م

 داد؟ يدیع یداداش بهت چ_

 ه؟یچ نمیز بازش نکردم ببهنو... دونمینم_

 !مرده بودم يتو بودم تا االن از کنجکاو يمن اگه به جا_

 ...!تو ذهنم جرقه زد يزیچ... دمیخند

 ؟يدانشگاه بر يخوایتو نم انایک_

 ... دوست دارم یلیچرا خ_

 ...خوب پس چرا_

 :وقطع کرد و گفت حرفم

 .بدم لیو همون جا ادامه تحص نیردم اکراشما برگ یقراره بعد از عروس... رو دوست ندارم نجایمن ا_

 ؟يبر يخوایحاال تنها م! چه خوب_

. خو گرفتم نیمن با اکرا... ندارم يعالقه ا رانیمن اصال به ا! هم تنها دیبا مامان و بابا شا دیشا. ستیمعلوم ن_

 ...دوست دارم شتریاونجا رو ب

 ...نیکرد یسال اونجا زندگ دنیشما چند... خوب معلومه_

 .گرفتم انایو با حوله خشک کردم و بعد حوله رو به سمت ک دستام

 .زمیممنون عز_

 ...کنمیخواهش م_

 ...دمیو ند ارشیک...نگاه کردم ییرایتو آشپزخونه ، به سالن پذ از

 کجاست؟ ارشیک یدون یتو نم_

 :فکر کرد و گفت یکم
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 !!باشه اونجارفته  دیشا... هست کیاتاقک کوچ هیطبقه  نیباال ،تو آخر يطبقه _

 چرا اونجا؟_

 ...هم که عاشق کتابه ارشیک... خان آقا اونجا رو کتاب خونه کرده_

از سالنش  يدوم ، تو گوشه ا يتو طبقه ... تکون دادم و از پله ها باال رفتم" دمیباشه فهم " يو به نشونه  سرم

 یکی یکیبه سمت پله ها رفتم و ... شهیسوم خطم م يحدس زدم که به طبقه ... وجود داشت چیمارپ ي، پله ها

با ... جلو تر رفتم. کنجکاو شدم... یه سقف چوبی... شدیسقف خطم م هیپله ها به  نیآخر ا یول... شون کردم یط

 يوا! باال دمیخودم و کش... صفحه افتاد اون سمت... فشار آوردم که رو سقف کار شده بود یدست به صفحه چوب

به ... آروم صفحه رو سر جاش گذاشتم و سر پا شدم... ومدیم یقیموس يصدا... پر از قفسه کتاب! من يخدا

 !حال کنجکاو بودم نیو در ع دمیترسیم یلیخ. فتمر ومدیکه م ییسمت صدا

دستم رو به ... رفتمیجلو م اطیآروم و با احت یلیخ... شدیچوب بلند م "قرچ " يصدا داشتمیکه بر م یهر قدم با

. قفسه ها روشون خاك نشسته بود یتمام کتاب ها و حت... که وسط قرار داشت ، ثابت نگه داشتم يقفسه ا

 دهیترس یلیخ... دمیشنیرو م ییقدم ها يصدا... ومدیهم نم یقیموس يصدا گهید... نگاهم و تو اطراف چرخوندم

از ترس به نفس نفس ... دمیشک یبنفش غیبه شونه ام خورد و من با ترس به عقب برگشتم و ج يضربه ا.... بودم

 .افتاده بودم

 ؟یکار کن یچ نجایتو ا الر؟یآ_

 ...!يوا... يمن و ترسوند ارشیک_

 :بازوم گرفت و گفت ریزود از ز. نداشتم ستادنیا ییتوانا... سست شده بود پاهام

 شد؟ یچ_

بهتر شده  یکم... افتادم شیکبود ادی... و پاك کردم میشونیعرق رو پ یکم... بردم میشونیو به سمت پ دستم

 ینم دهید گهیکم رنگ د ياون کبود نیبودم و به خاطر هم ختهیموهام و به صورت کج رو صورتم ر... بود

راه  راهنیپ هی...و باز گذاشته بود راهنشیپ يدو تا از دکمه ها... ستبــرش دوخته بودم ي نهیچشمامو به س...شد

 يبو... روشن بود یشلوارش هم به رنگ آب. وشن ، تنش کرده بودر یو آب دیکه شامل دو رنگ سف يراه عمود

بهم  يزیچ... و نگاهش کنم ارمیبه بازوم فشار آوردکه باعث شد سرم و باال ب یکم... کننده بود وونهیعطرش د

 ...قلبم به تپش در آمده بود... با نفوذ... کردیفقط نگاهم م... گفت ینم

 ...دردم گرفت... یدستم و ول کن شهیم_
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 .آروم بازوم و از دستش رها کرد یلی، خ آروم

 ؟يکرد دایپ يجا رو چه جور نیا_

 ...رو جلدش و فوت کردم... روش و خاك گرفته بود...رونیب دمیکش یسمت قفسه کتاب رفتم و کتاب به

 ...یباش نجایا دیگفت شا انایک_

 !نجایا يومدیم دیتو نبا_

 :تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم با

 چرا؟_

 ...پا بزاره دینبا جایاز من و خان آقا ا ریبه غ یچون کس_

 ... حاال که من پا گذاشتم_

 :دمیپرس يبا کنجکاو بعد

 ...!ومدیم یقیموس يصدا ؟يکردیکار م یجا چ نیتو ا ارشیک_

 :گفت.اتاق رفت گریآروم به سمت د...و کم ارتفاع بود یروونیش... به سقف اتاقک انداختم ینگاه

،  میومدیخان آقا م يخونه  یوقت شهیبودم ، هم کیکوچ یلیاونموقع که خ... تنگ شده بود نجایدلم واسه ا_

 .اتاق خاطره دارم نیبا ا. ومدمیاتاق م نیمن به ا

. تر رفتم و دو زانو رو به روش نشستم کینزد... دستش بود تاریگ هینشسته بود و  نیرو زم... سمتش رفتم به

 ... نواخت یم بایز یلیخ... و به حرکت درآورد تاریگ يها میو بلندش ، س دهیکش يآروم با انگشت ها

 :خوند... کرد رو من میو تنظ نگاهش

 ...نمیب یتو خودم و تک و تنها م یکه ب يا

 ...نمیب یتو رو اونجا م زارمیجا که پا م هر

 ...پر درد و غصه بود تو يچشما ادمهی

 ...غربت تو قد صد تا قصه بود قصه

 ...تو هرجا که هستم ، با منـه ادی

 ...زنهیم شیعمر من و آت داره

 ...که دلشون شاد باشه ، براش دست زدم ییبچه ها مثل

 ؟يآهنگ ها رو ازکجا بلد نیاما تو ا... فوق العاده بود_
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 ...!از اوناست یکی نمیا... وشمیدار يمن عاشق آهنگ ها_

 ؟يبلد تارمیتو گ یراست_

 ...انویپ يبه عالوه _

 :و گفتم ستادمیا زود

  ؟یگیراست م_

 ...آره پلک زد يبه نشونه  آروم

 !ارشیک خوامیمنم م_

 ...بلند و آزاد... دیخند

 خانوم کوچولو؟ يخوایم یچ_

 :و غنچه کردم و گفتم لبام

 !ـانوی، پ تاریگ_

 ... به چشــــم يا_

 ؟يدیم ادی یک ؟یک_

 ...یهر موقع که وقتش بشـه خانوم_

 :زدم و کالفه نگاهش کردم نهیو به س دستام

 .نمیب یکالس آموزش م رمیاصال الزم نکرده خودم م ؟يزاریحاال واسه ما طاقچه باال م_

 ...پشتم و بهش کردم و

 !دمیم ادیبهت  یباشه هر موقع که خواست ؟یکنیحاال چرا قهر م_

 ! اصال خوامینم_

 ؟يریحاال کجا م_

 !زشته دو ساعتـه اومدم باال.. نییبرم پا خوامیم_

 ...میبا هم بر سایپس وا_

خودش هم بعد من اومد و ... ستمیپله ها با ياز دستم گرفت وکمکم کرد تا رو ارشیک... رو کنار گذاشتم صفحه

 .کرد يسقف جا گذار يصفحه رو رو
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 ...که بهت دادم خوشت اومد ییاز کادو_

 ...میهنوز رو پله ها بود... ستادمیاز مچ دستم گرفت و من هم ا... تو هم بود یاخمام حساب... نگفتم يزیچ

 یلیچند ماه که سرت خ نیتو ا. به خدا به قول خودت طاقچه باال نزاشتـم الر؟یآ یکنیم يطور نیچرا ا_

 !مون یامتحاناتت ، کنکورت ،بعدش هم که عروس... شلوغه

 ...دیته دلم لرز... شدم يجور هی "مون  یروسع "گفتن  با

 :داد ادامه

 !من و تو يخونه ! دمیم ادیخودمون بهت  يان شااهللا تو خونه _

 :در پنهان کردنش داشتم گفتم یکه سع يلبخند با

 قول؟_

 :گفت محکم

 ...قول_

 .میرفت نییبعد دستش و دور شونه ام انداخت و با هم از پله ها پا و

*** 

 يتنها خانواده . به در بود زدهیامروز روز س... میکه بابا تو دماوند داشت، اومده بود یکه به باغ شدیم يروز سه

 يا گهیاز خودمون کس د ریدوست نداشتم به غ... بابت راحت بودم نیاز ا یلیخ... ما بودن يو خانواده  ارشیک

 ... باشه

 !ییدوتا...تنها... میزدیتو باغ قدم م ارشیک با

 کیبه رودخونه نزد. گرفتی، عکس م ومدیکه خوشش م يدستش گرفته بود و از هر منظره ا یعکاس نیدورب هی

وارد  یرو که پام بود ، کنار گذاشتم و به آروم ییها ییدمپا. جلو تر رفتم و شلوارم و تا زانو باال دادم. میشده بود

لحظه به  کیکه  يزیتنها چ... و بسته بودم امچشم... دادیبهم م یحس خوب... خنک بود.... آب رودخانه شدم

 يبه من ، نگاه ها نیراست ي، ابراز عالقه  ای، کناردر میکه با اونا رفته بود یمسافرت. بود نیذهنم اومد ، راست

 ...!همه و همه... نیراست

 .گرفتیعکس م بود و داشت ازم ستادهیرو به روم ا ارشیک. چشمام و بازکردم... به خودم اومدم نیفالش دورب با

 !رمیگیدارم ازت م یقشنگ يعکس ها یلیخ... تکون نخـور_

 :زدم و گفتم يلبخند
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 ...يچشم مو درآورد! حداقل اون فالش شو خاموش کن_

 ... بله بله_

طور عکس  نیهم که هم ارشیک... دادم و چند تا ژست قشنگ گرفتم هیکه کنار رودخونه بود ، تک یدرخت به

 .گرفت یم

 ...کنهیکه همش داره اطراف شو نگاه م دمید

 ارش؟یشده ک يزیچ_

 !میریعکس دو نفره بگ هیو بزارم روش  نیتا دورب خوامیتخته سنگ م هیفقط ... نه_

 .به سرم زد يفکر

 !کن زونشیدرخت آو نیا ياز شاخه  ایب_

 ؟يچه جور_

 ...گهیکن د زونیاز بندش آو_

کرد و زود  میو تنظ نیدورب... درخت شده بود يشاخه ها زونیآوبست ، حاال  یرو که به گردنش م يبلند بند

 يام باز کرد تو دستا نهیدستام و از س ارشیک. بودم ستادهیا نهیمن دست به س...ستادیپشتم ا. اومد به سمتم

 خندان؟ ایتو اون لحظه ظاهرم چه بود؟ متعجب  دونمینم. و عکس گرفته شد... خودش نگه داشت

 ...، که نیبره سمت دورب خواست

 ...وفتهیداره م ارشیک يوا_

و  نیبا دستش دورب یول. شده بود سیتمام تنش خ... خودش افتاد تو آب رودخونه... یو رو هوا گرفت ول نیدورب

 ... باال نگه داشته بود

 :ه بودم گفتمخم شد یکه کم یدستم و رو دلم گرفتم و در حال...کردیبودم که دلم درد م دهیبهش خند اونقدر

 ...داشت دنیاون صحنه د_

 !بلند شم خوامیم... ریو بگ نیدورب نیا ایحاال ب_

 :گفت یو با خنده و شوخ دیمشت آب به سمتم پاچ هی... دمیخند یمن همچنان م یول

 آخـه؟ يخندیچرا م یعوضـ_

ال رو چمن ها دنبال هم و حا میاز رودخونه دور شده بود. زود فرار کردم... دیزود بلند شد و به سمتم دو و

 ...میکردیم
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 !سایوا گمیبهت م_

که با دو دستاش من و گرفت و محکم  دینکش یطول... ، از دستش فرار کردم دمیخند یمن که بلند بلند م و

شو به دندون  نییکه لب پا ارشیک... اشک تو چشمام حلقه زد... دیچیتو کل باغ پ ادمیفر...از بازوم گرفت يگاز

 :کنان گفتم غیج غیج. گرفت شم، از پشت محکم در آغو کردینگاهم م طونیگرفته بود و داشت بدجور ش

 ...دردم گرفت! ارشیک يشعوریب یلیخ_

 :انگشتم و به سمت لبش بردم و گفتم و

 نشده باشه؟ یخون نیبب_

 :با خنده گفتم... بلند شد ادمیدوباره فر... انگشتم و هم گاز گرفت و

  ؟يهار شد_

 کیسرش و از سمت چپ ، از عقب نزد... از آغوشش فرار کنم که محکم تر از قبل نگه ام داشت خواستم

لباش رو که واسم ... صورت هامون از هم فاصله داشت يمتر یدر حد پنج سانت. نگاهش کردم... صورتم کرد

با لبخند داشتم ... زدیداشت برق مچشماش ... دیهم از رو گونه ام بوس ارشیزدم و ک يغنچه کرد ،لبخند

زنگ  لمیبزنه که موبا یخواست حرف... حصار بازوانش تنگ تر شد...! کم ياز همون فاصله . کردمینگاهش م

 ...بود اریال. خارجش کردم بمیزود از ج...خورد

 بله داداش؟_

 ...واسه ناهار دیایب_

 ..میاومد_

 دونمینم... لبام اومد يرو يلبخند... دیکش یدستش و به موهاش م تیبا حرص و عصبان... تماسو قطع کردم و

 ...داره گهیحس و حال د هی ارشیدوست داشتن ک یچرا؟ ول

عکس ها رو نگاه  یکی یکیداشت . میرفت الیگذاشته بود ، برداشت و باهم به سمت و نیشو که رو زم نیدورب

 ...کردیم

 !نم؟یمنم بب ارشیک_

 :و گفت دیخند

 !نیخوب بب_

 ...تر نییپا ریبگ... رسهیآخه قدم نم_
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 :بهم زد و گفت ياز دستش دلخور شدم ، لبخند دید

 ...دییبفرما_

با دست چپش هم عکس ها رو . تو همون دستش بود نیکه دورب یراستش و انداخت دور شونه ام در حال دست

... ، معرکه شده بود میکه با هم گرفته بود یاون عکس... میرفتیطور قدم زنان م نیهم... کردیجلو عقب و زوم م

 !باشم افتادهمتعجب تو عکس  کردمیکه من فکر م یدر حال... میجفتمون لبخند زده بود

. فردا تولدم بود نکهیو مهم تر از همه ا... داد یبهم مزه م یلیدو سه روزخ نیا. میو دور هم تو باغ خورد ناهار

 ...هستم ارشیم که کنار کسال تولد نیاول... خوشحال بودم یلیخ

 ...دیداده بود رو د يدیبهم ع ارشیرو که ک يدسبند ارشیظرف ساالد و بردارم که پدر ک خواستم

 بهت داده؟ یک! مبارکت باشه... يدار یچه دستبند قشنگ_

 :نگاه کردم و گفتم ارشیبعد به ک. زدم و تشکر کردم يلبخند

 !!داد يدیبهم ع ارشیک_

 :گفت ارشیک مادر

هر ... طور بود نیهم شیاز بچه گ... میگرفته، ما اصال خبر ندار الریآ يبرا لیهمه که وسا نیا ارشیواال ک_

ها رو  زیچ نیبهتر! مینیب یخوبش و م ي قهیسل میحاال هم که دار... گفت ینم یبه کس يزیچ کردیکه م يکار

 ...رهیگیواسه خانومش م

حرف ها  نیا یداشت با مهربون ایگل کرده بود  شیحس مادر شوهر مدونینم... بعد با لبخند به من نگاه کرد و

 :گفت انایک! خودم خنده ام گرفته بود زد؟یرو م

 ؟ياز االن مادرشوهر باز! وا مامان_

 ... ما شد يهمه  يباعث خنده  نیهم و

 :ارشیک مادر

 آخه؟ هیچه حرف نیا! خدا نکشتت دخـــتر_

 لبخـند... لبخند زد... به من انداخت ینگاه ارشیک... دیفقط خند انایدر جواب ، ک و

بعد از تعارف کردن ، . به سمت جمع برگشتم ییچا ینیها ، با س لیاز خوردن شام و جمع و جور کردن وسا بعد

اول فکر کردم داره من و نگاه ! به سمت ماست ارینگاه ال دمید... که میمشغول صحبت بود... نشستم انایکنار ک

 ... اناستینگاهش به سمت ک! متوجه شدم که نهاما بعد  کنهیم
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 :من شد، گفت یهواس پرت يکه متوجه  انایک انا؟یبشه به ک رهیخ اریداشت ال یلیچه دل! متعجب شدم یلیخ

 الر؟یهواست هست آ_

 :بهش انداخت و گفتم ینگاه

 ...!یگفتیم یداشت... آره_

شون رو خوردن ،  ییهمه چا یوقت... ، گرفتم کردینگاه م یرچشمیز انایکه داشت به ک یو وقت اریبار مچ ال چند

 .مانعش شدم یخواست کمکم کنه ول انایک. استکان ها رو جمع کردم 

 ! زمیعز نیتو بش_

 :و صدا زدم اریقبلش ال یسمت آشپزخونه رفتم ول به

 ا؟یلحظه ب هی اریال_

 :اومد گفت اریال یوقت. گذاشتم زیم يرو رو ینیس. آشپزخونه شدم وارد

 شده؟ يزیچ_

 ...و نگاهش کردم ستادمیا نهیبه س دست

 ؟یکنیمن و نگاه م يدار يسادیچرا مثل طلبکارا وا ه؟یچ_

 ؟يدار انایبه ک يتو عالقه ا_

 :گفت! دیبعد خند... زد شخندین اول

 ؟یزنیکه م هیچه حرف نیداره که بهش عالقه داشته باشم؟ اصال ا یلیچه دل_

 ؟یکنینگاهش م نقدریپس چرا ا_

 .و نشست دیکش رونیو ب یصندل

 شه؟یبر عالقه م لیدل یمگه هر نگاه_

 .خم شدم و تو چشماش نگاه کردم زیم رو

 ...تو رو خدا اریال_

 :و قطع کرد و گفت حرفم

 یخودت که بهتر از هر کس! که به ناموس مردم چشم داشته باشم ستمیس ن*و*م*ا*ن*ي*قدر هم ب نیا_

 !یوند یاخالق من و م
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 ؟..پــس_

 یعنی... دیاون من و ند... بود انایک یکه کپ دمیرو د يدختر هی... مرکز قلب مارستانیجون و برده بودم ب زیعز_

تا شکم بر طرف  کردمیداشتم نگاهش م نیواسه هم... اومد رونیکه از اتاق دکتر ب دمشیمن هم از دور د

 ...بشــــه

 ار؟یال یچ یعنی_

 ...داره یقلب يماریب دیشا! دونمینم_

 دیشا... میکن یما اشتباه م دیداشته باشه؟ شا یقلب يماریوجود داشت که ب نیامکان ا یعنی...ولو شدم یصندل رو

 ...دیشا...دهیاشتباه د اریال

حوله ام رو تنم کردم . امروز از تنم خارج شد یخستگ... استکان ها رو شستم ، به سمت حموم رفتم نکهیاز ا بعد

 دهیخواب ارشیک. در اتاق و باز کردم... چراغ ها خاموشه يکه همه  دمیاز راهرو د. تاق رفتمو به سمت ا

بورس و برداشتم .و تاپ تنم کردم  لواركش هی. آروم شب خواب و روشن کردم و رفتم سمت چمدون لباسام...بود

پتو  ریز... که حاضر و آماده پهن شده بود ،رفتم یبعد به سمت رخت خواب... بلندم رو شونه زدم يو آروم موها

 نهیپتو رو تا س! سردش بشـه دمیترس... روش پتو نبود... کردم ارشیبه ک ینگاه... هوا خنک بود یکم... دمیخز

... افتادم لوفریحرف ن ادی... شد یم نییباال و پا دیکش یکه م یستبرش با هر نفس ينه یس... دمیاش باال کش

و الغر و زرد  فیاصال نح یو بور بود ، ول دیسف يدرسته پسر! زردنبو نبود ارشیک... ده ام گرفتخن! زردنبـو

 !هم گفتن يا گهید ياز حسادت چه حرف ها ستیمعلوم ن! چهره نبود

 دمیترس یم... داشتم دیترد... دستم و به سمتشون بردم... شیشونیرنگش روخته بود رو پ ییبور و طال يموها

دوست ...چه خوش حالت بودن... کردم يبا موهاش باز یآروم ، کم... انگار خواب بود... نه یول! باشـه داریب

عاشق شم چون  گمینم... دوستش دارم من... وابسته بهش شدم! دلم بود ریتقص... نداشتم وابسته اش بشم اما

 یول کشمیعشق و تو وجودم م من... هیبه بار عاشق شدم برام کاف... بشم یمحال ممکنه که عاشق کس گهید

 !حس محبت و دوست داشتن و تو خودم داشته باشم تونمیم

 ...چشمام و رو هم گذاشتم و با فکر کردن به اتفاقات امروز ، خوابم برد آروم

 يبه تنم دادم و رو یکش و قوس. هوا کامال روشن شده بود... به صورتم ، چشم باز کردم دینور خورش دنیتاب با

ساعت  نمیو روشن کردم تا بب لمیموبا يصفحه ! کردم ریپس من د... بود یخال ارشیک يجا... متشک نشست

 ...بودم من دهیاوه چه قدر خواب! بود میده و ن... چنده؟
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 ...!دمیو ند ارشیو ک انایو ک اریاز ال ریبه غ یکس... به دست و روم زدم ، از اتاق خارج شدم یآب نکهیاز ا بعد

 ...ریسالم صبح به خ _:گفتم بلند

 :دمیبا تعجب پرس... شون جواب سالم مو دادن همه

 کجان؟ نایپس مامان ا_

 !گردش رونیرفتن ب_

... واسه خودم لقمه گرفتم و سر پا خوردم یکم... ختمیخودم ر يبرا ییچا یکم... سمت آشپزخونه رفتم به

 .حوصله نداشتم

لپ تاپ  هی اریال... رفتیور م لشیلم داده بود رو مبل و داشت با موبا ارشیک... رفتم ییرایسمت سالن پذ به

رفتم کنار ... خوند یبه دستش گرفته بود و داشت م یهم کتاب انایک. دستش گرفته بود و طبق معمول تو نت بود

 ...دمیاش سرك کش یتو گوش... بهم انداخت ینگاه مین... نشستم ارشیک

 ؟یکنیکار م یچ_

 !کنمینم یکار خاص_

ساعت همش  میحدود ن... نداشت یخاص يبرنامه ... رو روشن کردم يو یت... حوصله ام سر رفته بود یحساب

 :زنگ خورد و با گفتن لشیموبا یباغ ول میبگم که بر ارشیخواستم به ک... کردم نییکانال ها رو باال و پا

 ...مهندس يالـو؟ سالم آقا_

 ...رفت يگریسمت د به

 هیتنم کردم و  کیتون هی... برداشتم يو همراه با هندزفر لمیموبا. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم یکالفگ با

رو گذاشتم رو  يهندزفر... به من نبود یهواس کس...رونیشال انداختم رو سرم و از اتاق و بعد از خونه زدم ب

 :کردم یگوشام و آهنگ مورد نظرم و پل

 کنار من همه نیتولد منـه ، بب شب

 کنار من کمـه نجاینگاه تو فقط ، ا امشب

 شمیپـ ستین یک یچیو برم شلوغ شده ، انگار ه دور

 شنیم سی، چشمام دوباره خ کنهیهوات و م دلم

 کنمیبندم و ، شمع ها رو خاموش م یو باز م چشمام

 ...کنمیما گذشت ، امشب فراموش م نیکه ب یچ هر
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 ...گذرم ی، من که ازت نم... یامشبم ول گذرهیم

 ...وفا ترم یهام نگاه نکن ، من از تو ب هیگر به

 رم؟یدونستم دارم کجا م یاصال نم. رفتمیطور واسه خودم راه م نیهم... آهنگ و گوش کردم نیبار هم نیچند

کردم روز تولدم ،  یتصور نم دیناراحت بودم شا... از همه دور باشم يواسه لحظه ا یفقط دوست داشتم حت

 ...ستین... ستیهواسش به من ن... طور رفتار کنه نیا باهام ارشیک

 یبزار دلم خال... کنم هیگر تونمی، بزار تا م ستین شمیپ یحاال که کس... دیچیهق هقم تو اون فضا پ يصدا

اون  دیشا... کردمیرو که انجام دادم ، رو جبران م یو من اشتباهات گشتیسال به عقب بر م کیکاش ! بشـه

کاش ... شدمیرو که انجام دادم ، مرتکب نم یاصال اشتباهات یحت ای... شدیم گهیجور د هیو سرنوشتم  ریطور تقد

 :آهنگ تکرار شد کهیت هی نیا...من وجود نداشت یتو زندگ نیبه نام راست یشخص

 کنمیبندم و ، شمع ها رو خاموش م یو باز م چشمام

 ...کنمیما گذشت ، امشب فراموش م نیکه ب یچ هر

 ...گذرم ی، من که ازت نم... یامشبم ول ذرهگیم

 ...وفا ترم یهام نگاه نکن ، من از تو ب هیگر به

 میهمه راه رو اومدم؟ فکر کنم ن نیچه طور ا دونمیاصال نم...دمیرفته بودم که به آب رودخونه رس شیپ اونقدر

مشت ... دمیترس یهم نم يزیاز چ. از باغ خودمون خارج شده بودم... دمیرس نجایتا به ا دهیطول کش یساعت

کرده بودم که به نظرم چشمام قرمز  هیگر راونقد... امیبه خودم ب یتا کم... مشت آبرودخونه رو به صورتم زدم

بزار هر . ..اوردمیخودم ن يبه رو یلرزه گرفتم ول يلحظه ا... و گذاشتم باد به صورتم بخوره ستادمیا... شده بود

برسم ، اما  یبه خوشبخت نیدر کنار راست خواستمیم! من بود یزندگ نیا... هر چه باداباد! بشه ، بشه خوادیم یچ

بگم؟ فقط تو ذهنم  تونمیم یچ! خواست خدا بود... خواسته ام برسم نیبه ا ارشیکه در کنار ک استحاال خدا خو

اصال  گهیو من د... شـهیمربوط به گذشته ام م! نیراست... دارهاسم خاك خورده وجود  هیاز قلبم ،  ي، تو گوشه ا

به ... که فراموشش کنم نهیبه خاطر ا من يو زجه ها هیگر نیا... ام داشته باشـه ندهیتو آ یدوست ندارم که نقش

در کنار ... زمیریاشک م نیاوقات به خاطر راست یو گاه ارشمیدر کنار ک... که عذاب وجدان دارم نهیخاطر ا

 دیبا دیشا... و هم از دست بدم ارشیک ترسمیم! ترسمیم... و هنوز بهش نگفتم که من قبال نامزد داشتم ارشمیک

االن که وابسته و دلبسته اش شدم ،هراس  یول... حماقت کردم. گفتم یبهش م وموضوع  نیاز همون اول ا

ضرب المثل هست که  هی یول...بگم ارشیو به ک موضوع نیوقت هم نخواهم توانست ا چیو ه تونمینم... دارم
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 ارشیک يموضوع برا نیا يروز هیترسم که  یهم م نیو من از ا "مونه  یوقت پشت ابر نم چیماه ه " گهیم

 ... قول! موضوع و بهش بگم نیمون حتما ا یبعد عروس دمیقول م... روشن بشـه

 نیغمگ يو با آهنگ ها ومدمیقدم زنان م. حالم بهتر شده بود... برگشتم الیبه سمت و يحس و حال بهتر با

 !بود اریال... زنگ خورد لمیموبا...کردمیکه در حال پخش بودن ، زمزمه م

 جانم؟_

 ؟ییکجا_

 مگه براتون مهـمه؟_

 ؟یباز چت شد تو؟ کجا رفت_

 :و گفت دمیکش یقیعم نفس

 !سر اومده بودم باغ هی... امیدارم م_

 ؟...يو بعد بر یشد به ما بگ ینم_

 !که نگفتم دیببخشـ! دنگ رو من بود؟ شینکه هواستون ش_

 ...خونه ایزود ب! ا؟یچپ بلند شد يانگار از دنده _

 ...خوب یلیخ_

داد که پدر و  ینشون م نیپارك شده و ا نگیها تو پارک نیکه ماش دمی، د دمیرس یوقت. تماس و قطع کردم و

از  انایکه ک دمید! "پدر و مادر ها  "... لبام نشست يرو ي، لبخند یحرف نیبا گفتن چن... مادر ها برگشته اند

اون  اریکه ال شبیاز د... بود یدختر دوست داشتن... و با لبخند بهم اشاره کرد که وارد خونه بشم دیپنجره من و د

 نه؟ ایموضوع باهاش حرف بزنم  نیجع احرف ها رو بهم زده ، دو به شکم که را

 ...و که باز کردم در

 ...دمیکش یکوتاه غیشدن ج زیدهانم گرفتم از تعجب و سوپرا يو جلو دستام

... بود تارینشسته بودن و جفتـشون دست شون گ یرو صندل يدر ورود ي، درست رو به رو ارشیو ک اریال

نگاهش  هیهمزمان که ... شروع به خوندن کرد ارشین و کهمه دست زد! نواختـن یو م تاریهماهنگ با هم گ

 ...نگاهش هم به من بود هیو  تاریگ يها میبه س

 رمیبگ هیروز تولد تو ، که من باز برات هد دهیرس

 رمیم یبهانه ست ، بگم که چه قدر برات م نیمن فقط هم واسه
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 ارمیم ادیتو رو به  شهیشمارم ، هم یروز ها رو م تموم

 ...زارمیموهات م يخوبه روز تولد تو ، گل سرخ رو چه

 :با هم خوندن اریو ال ارشیک و

 یرسیبه داد دل ما م ی، ک یدلواپسـ نیریش ي لحظه

 ...و دلبستن بود یروز من ، وقت عاشق نیبهتر دارتید

 یرسیناخونده از راه م ی، وقت یدلواپس نیریش ي لحظه

 ...و دل بستن بود یروز من بود ، وقت عاشق نیبهتر دارتید

تر بودم ، دستم و دور گردنش حلقه کردم و از کنار  کینزد اریخنده به سمت شون رفتم و چون اول به ال با

 ...دمیگوشش بوس

 ...یداداش مرسـ يوا_

 ...دیو دور کمرم حلقه کرد و از رو گونه ام بوس دستش

 ...تو يفدا_

خواستم دستم و دور گردنش حلقه کنم که زود خودش و ...رفتم ارشیبعد از آغوشش جدا شدم و به سمت ک و

 ...کار و کردم نیمن هم هم... رو گونه ام کاشت يبعد دستش و دورکمرم انداختم و بوسه ا. آورد نییکم پا هی

 ...و بعد هم پدر و مادر خودم ارشیبعد پدر و مادر ک... کرد یجلو اومد و باهام روبوس انایک بعد

 :گفت اریال

 !شـهیداره آب م کتیخانوم زود باش که ک یآبج_

رو به ... کرد میو تنظ نیدورب ارشیک... گذاشته بودن زیم يو رو کیک... انداختم ییرایبه سالن پذ ینگاه هی

رفت  اریبه سمت ال انایک... شده بود رو به دستم داد نییرو که با ربان تز يکارد اریال. نشسته بودم کیک يرو

 :وگفت

 ...!کار و بسپار به دست من نیا... نیبش الریداداش تو برو کنار آ_

 يمامان شمع ها... شده بودم زیواقعا سوپرا... رو لبام خنده بود... بهم نشست کیتنگ و نزد... اومد کنارم ارشیک

ال از هجده س... شدمیم دیسال جد هیداشتم وارد  گهید... رو که هفده تا بود ، روشن کرد یکوچک رنگارنگ

. داشته باشم یکنم که سال خوب و خوشیآرزو م... بودم دهیکش يادیز يها یامسال سخت... گذشت میزندگ
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. شمع ها روشن بود و همه منتظر من بودن تا فوتشون کنم... یآه و افسوس چیبدون ه... يدقدقـه ا چیبدون ه

 .و بازکردم شمع ها رو فوت کردم و چشمام... هم گذاشتم و بعد يچشمام و آروم رو

... که کنارش بود ، در حال چشمک زدن بود یچراغ کوچک... انداختم  نیبه دورب ینگاه... واسم دست زدن همه

 :گفتم واشیآروم و ...کارد رو به دستم داد ارشیک

 ...میببر ییدو تا ایب_

 يبر رو يدستم گذاشت و با هم با کارد فشار يدست شو رو! "باشه " يبار پلک زد به نشانه  هیزد و  يلبخند

 ... میآورد کیک

 :گفت ارشی، پدر ک دیکه به کادو ها رس نوبت

رستوران و از  میریبه مناسبت کادو تولدش ، ناهار و م!تولد عروس گلمون باشـه میدونستیواال ما که نم_

 ...میایخجالتش در م

 :خجالت گفتم با

 ...کادو تولده هیبرام  دیکه کنارم هست نیهم !بابا دینگ يجور نیتو رو خدا ا_

 ...به سمتم گرفت يجعبه ا مامان

 !یخواستیکه م يزیهمون چ_

 ...باشـه زنمیاگه همون که حدس م...نگاه کردم اریتعجب به ال با

نتونستم  یبودم ول دهیها د شیچند وقت پ... که دوستش داشتم یخدا جون همون عروسک يوا

 .کردن و نداشتم دیخر يحوصله ...رمشیبگ

 ؟یگفت نایتو به مامان ا اریال_

خودمم ... دیخند یم زیر زیهم ر انایک... که ازخنده قرمز شده بود ارشیک... آره تکون داد يو به نشونه  سرش

 ...خنده ام گرفته بود

 ! یمخصوصا خرس... من عاشق عروسکـم! من از االن بگمـا_

 :گفت اریال

 !بشنـوه وارید گهیبه در مداره ! هواست باشـه ارشیک_

 :باال انداخت و گفت يشونه ا... انداختم ارشیبه ک ینگاه

 ...دمیم لـتیتو تهران تحو! من مخصوصـه يکادو_
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 :زدم و گفتم يلبخند

 ...نگفتم يزیمن که چ! وا_

، به سمت تهران  میخورد کیش ياز رستوران ها یکیتو  ارشیک يناهار و به حساب بابا نکهیروز ، بعد از ا اون

 .میروونه شد

*** 

بعد از لمس صفحه اش و ... کنم دایو پ لمیتا موبا دمیکش زیم يدستم و به رو... به صدا در اومد میگوش آالرم

االن . دو روز و درس خونده بودم نیتمام ا... چه قدر خسته بودم... تخت نشستم يخاموش شدن زنگـش ، رو

... بشم داریمجبور بودم که ب یول ومدیبدجور خوابم م... ساعت پنج بود... ته باشممطالعه داش هیشدم تا  دارمیهم ب

  ...شدم یخالص م گهیامتحانم بود ود نیآخر گهید نیا... درسم مهم تر بود

  

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

 

کتابم رو ... کل موهام و جمع کردم و با کش بستم... به دست و صورتم زدم ، به اتاقم برگشتم یآب نکهیاز ا بعد

امتحان  يدرس خوندم تا برا یکردم ، کم یم یو طول و عرض اتاق و ط زدمیکه قدم م یر حالبرداشتم و د

 ...داشته باشم يشتریب یآمادگ

*** 

رو بغل  گهیو هم د میدستامون و به هم زد... بعد از من از اتاق خارج شد نینازن... باالخره تموم شد... شد تموم

 :گفت یبا خوشحال... میکرد

 ...یبود عالــــــ یعالـ_

 !ولیا_

 ...شو به سمت آسمون پرتاب کرد کتاب

 !!!کارو نیخـره نکن ا_

 ...باالخره تموم شد! دوست دارم_

 :و گفتم دمیخند

 !هنوز کنکور مونـده... نـه_
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 ...مونا هم اومد... دیاز رخش پر رنگ

 ...اونقدر تند تند جواباشون و نوشتم که دستم درد گرفت... داده بود یبا حال يچه سواال ییخدا_

 ...کرد دییشو تا حرف

 کجاست؟ میمر_

 !رفت بوفـه_

 !تا بلونـبونه خرهیم زیچ هی رهیم یکنیاوفـــ اونم که تا ولش م_

 ...بود ارشیک... و خارج کردم لیوموبا بمی، زود دستم و کردم تو ج میگوش ي برهیو با

 !امیا من االن مبچه ه_

 :جواب دادم... رفتم يا گهیبه سمت د و

 .الو؟ سالم_

 ؟یخوب! سالم خانوم کوچولو_

 !شـه ینم نیبهتر از ا... یمرس_

 ؟يکار کرد یامتحانت و چ_

 ...بود یعالـ_

 ...رسـمیم گهید ي قهیپنج دق هی...سمت مدرسه تون امیدارم م! خوب خدا رو شکـر_

 :با خنده گفتم... دادیانجام م يدفعه ا کیکار هاشو  يهمه ... کردم تعجب

 ؟يندار یتو مگـه کار و زندگ_

 !برگردم؟ يخوایم_

 ...فعال... منتظرتـم ایب! نـه_

 ...نـمتیب یم_

 ...سمت بچه ها رفتم به

 !اومده دنبالـم ارشیک... برم دیبا گهیمن د_

 :با خنده گفت مونا

 !کنهیچه ذوقـم م نیبب_
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 :دور بازوم حلقه کرد و گفتبعد دستش و  و

 ...ـنمیو بب ارشیآقا ک امیب خوامیمنم م... ـمیبر_

 ...!هم داره ییچه رو... برو گمـشو_

 ...دهیکه رس دمیفهم ارشیتک زنگ ک با

 ...بزار برم... دیبه خدا رس_

داده بود  هیتک نیبه چشماش زده بود و به ماش يدود نکیع هیکه  دمیو د ارشیک... شون دنبالم راه افتادن همه

 ...دلم واسش ضعف رفت... از قبل شده بود شتریب ششیته ر. 

 :از پشت هولم داد و گفت میمر

 ... گهیبرو جلو د_

 :آشنا شده بود زود گفت ارشیکه قبال با ک نینازن...و از رو چشمش برداشت نکشیع... تر رفتم جلو

 ...ارشیسالم آقا ک_

 :بهش انداخت و گفت ینگاه ارشیک

 ...مسال_

 ...و مونا شده بودم میمر ریبعد به من نگاه کرد که اس و

 ... ارشیسالم ک_

 ...سالم_

 ...با لبخند نگاهم کرد و

 !مون دعوتن ها یعروس نایا... هم موناست نیو ا میدوستم مر نیا نیبب_

 :گفت نینازن

 ...من يبه عالوه _

 :و گفت دیخند ارشیک

 ...قدم شون رو چشـم_

 :گوشم گفت ریآروم ز مونا

 ...شده بتینس ییچه هلو... الریآ يوا_
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 ...بگو ماشااهللا... از کاسه ادیچشت در ب_

 .رفتـم ارشیو اونابه داخل مدرسه برگشتن و من هم همراه با ک میکرد یخداحافظ گهیبعد از هم د... دیخند

 :گفتم. در حال پخش بود یکالم یآهنگ ب... کردیم یرانندگ آروم

 م؟یریم میحاال کجا دار_

 چشم نگاهم کرد يزد و از گوشه  يلبخند

 !تا کادو تولدت و بدم میریم_

 !دو ماه از تولد من گذشـته...! اوه_

 ...من هنوز کادو تو بهت ندادم یول_

 ...ارشیک ستیالزم ن_

 .و قطع کرد حرفم

 ...نگو یچیه ـشیه_

دوباره گل  میحس کنجکاو ؟یعنی رفتیداشت کجا م... کردم ینگاه م رونیب يبه فضا... نگفتم يزیچ گهید منم

 !ارشیامون از دست تو ک... تولدم و بده اما حاال يکردم فراموشش شده که کادو یمدت فکر م نیتو ا! کرده بود

 :دستمو گرفت و گفت. میخارج شد نیبا هم از ماش. و پارك کرد نیماش

 !برو سمت مزون ؟يریم يکجا دار_

 .و نگاهم کرد ستادیا... ش کردمتعجب نگاه با

 ؟یکنیچرا تعجب م ه؟یچ_

 ...فروشنده بود یخانوم جوون... میو با هم وارد مزون شد دیدستم و کش و

 ... منش يسالم آقا_

 :به من کرد و گفت یبعد نگاه و

 ...نیخوش اومد_

 !ممنون_

 :خانوم فروشنده گفت. نگاه کردم ارشیتعجب به ک با

 .نیاریمنش سفارش داده بودن رو ب يرو که اقا یلباس دیکنلطف  ؟یعقوبیخانوم _
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 :گفت میکه کجا بر کردیکه با دستش اشاره م یبعد در حال و

 ...دییبفرما_

 ؟...کردیکار م یداشت چ ارشیک.دادمیتعجب داشتم به تموم صحبت ها گوش م با

 :رو که تو کاور بود ، به سمتم آورد و گفت ی، لباس عروس یعقوبی خانوم

 ...شو انجام بدم یینها يتا کار ها دیلطفا پروش کن... دییبفرما_

 ...نگاه کردم ارشیک به

 تو بوده؟ يکار ها نایا ارش؟یک_

 :زد و گفت يلبخند

 ...یداشته باش یسال خوب و پر برکت... از کادو تولدت نمیا! آره خانوم کوچولو_

 !امروز تولـدمه نیما انگار همدرسته که دو ماه از تولدم گذشته ا... زدم یپررنگ لبخند

 هی،  ستادمیا يقد نهیآ يجلو یوقت... سمت اتاق پرو رفتم و با کمک اون خانومـه،لباس عروس و تنم کردم به

 ...محشـره! خدا يوا... دیبار یم یفقط داشت واسم خوب ارشیدر کنار ک... لحظه فکر کردم تو خوابم

 :گفت خانومـه

 ...داره زتونیهم از اندازه و سا یانگار شناخت کامل... همسرتون حرف نداره ي قهیسل_

 :زدم و گفتم یچرخ

 ؟يزیچ هیفقط ... آره_

 :برداشت و گفت يته گرد سوزن

 جانم؟_

 ...دی،اجازه ند ادیاگه خواست ب! ـنهیاالن من و بب خوامینم_

 :زد و گفت يلبخند

 ...باشه_

 ...کمرم کار شده بود و به دست گرفت و سوزن ته گرد زد يرو که رو ياز پارچه ا یکم... به سمتم اومد و

 ه؟ینظر تو چ! بشـه انیتا بهترنما... کنمیرو دارم تنگ تر م کهیت هی نیا_

 ...انداختم ینگاه نهیآ تو

 !آره خوبه_
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 ...اومد ارشیک يصدا

 داخل؟ امیب تونمیم_

 :گفت خانومـه

 ...چونمیمنم برم شاه داماد و بپـ... ياریدرش ب یتونیم_

رو ... بود کیواقعا ش. انداختم ، لباس و از تنم خارج کردم نهیبه خودم تو آ گهینگاه د هی نکهیو بعد از ا دمیخند

 يرادیا چیه تونستمینم... مدلش دکلته بود... بود نیچ نیدامنش هم چ...! و کمرش کال تور کار شده بود کمیش

 :گفت يبادلخور ارشیاومدم ، ک رونیب پرواز اتاق  یوقت... بود بایچون واقعا ز رمیاز لباسـه بگ

 ؟یچرا نزاشت! نمیتو تنت بب خواستمیم_

 يشد ، منم تو رو تو خمار يطور نیحاال که ا ؟یلباس عروس از من مشورت گرفت دیتو مگـه واسه خر_

 ...یتا روز عروسـ زارمیم

 ...کنم تـشیاذ یدوست داشتم کم. که پر از لباس عروس بود ، رفتم یشدم و به سمت سالن نهیدست به س و

 ومده؟یکه سفارش دادم ، خوشت ن یمگـه تو از لباس عروس! الریآ ـنمیبب سایوا_

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 ؟یکنیفکر م یخودت چ_

 ...بود ، بر انداز کردم کنیرو که تو تن ما یلباس عروس و

 ...یدوست نداشتاگه ! گهینکن د تیاذ_

 ...و قطع کردم و به سمتش برگشتم حرفش

 ارشیک یمرسـ... خوشم اومد ازش یلیمن خ... هم قشنگ بود یلیخ! نه_

 ...آسوده شد الشیانگار خ. شدم کیبهش نزد و

 !از واسه خودم دوست دارم شتریتو رو ب ي قـهیسل_

تا  میبا هم به سمت صندوق رفت... زد میشونیپ يبه گوشه  يدستش و دور شونه ام حلقه کرد و بعد بوسه ا آروم

 ...میحساب کن

*** 

... لهیدل یاسترس ب نیگفت که ا یبهم م اریاسترس داشتم و ال! ماه ریدرست پنجـم ت... روز کنکور بود امروز

 :باباگفت... بودن داریصبح ، همه ب میساعت شش و ن. همه رو زا به راه کرده بودم. اونجا باشم دیساعت هشت با
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 ... یکن یدانشگاه آزاد ثبت نام م يریفوقش اگه رتبه ات هم کم شد ، م... استرس نداشته باش ادیز_

 :گفت مامان

و  ییتوانا دیبا... یکن ادهی، تو اون کاغذ پ يرو که بلد ییها زیچ دیفقط با! هی، کاف يخوند یتا حاال هر چ گهید_

 ...یخودت و بسنجـ يریادگی

 :گفت... زنگ خورد اریال لیموبا... دادیم میجور دلدار هی یک هر

 ...اومده جلو در خونه ست ارشیک... زود باش الریآ_

 تو؟ ادیتعارفش کن ب_:مامان

 ...میایآره ما هم االن م... سالم ارش؟یالو ک_:اریال

آخر و  يلقمه . که برام مهمه ، آزمون کنکورم بود يزیفعال تنها چ... ننداختم لمیاصال نگاه به موبا شبـهید از

 نهیتو آ یهم نگاه اریال... دمیال استارم و پوش يها یزود به سمت کمد کفش ها رفتم و کتون. گرفتم و خوردم

 دنیبا د... دمیرو د انایو ک ارشیدر کوچه رو که باز کردم ، ک... میبه خودش انداخت و با هم از خونه خارج شد

 ...به سمتم حرکت کرد...لبام اومد يبه رو يلبخند،  انایک

 ...ریصبح به خ! ندهیسالم خانوم دکتـر آ_

 ...ریصبح تو هم به خ... سالم_

 :داد و گفت نییو پا نیماش ي شهیش ارشیک

 ...میش یهم جا م نیماش نیتو هم... ارهین نیماش گهیبگو د اریخانوم دکتر کوچولو ، به ال_

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا! کوچولو؟ اه گهیچرا همش به من م... زدم یحرص ، لبخند کج از

 مگه من زبون توئم؟! آقا مهندس خودت بهش بگو_

 :و گفت دیخند انایک

 ...گمیاصال خودم م! از دست شماها_

 ...زد یلبخند و بعد چشمک ارشیک... دادم هیو به در تک ستادمیا نهیدست به س...رفت اریبعد به سمت ال و

 ؟يات و به در داد هیچرا تک! نیتو ماش نیبش ایحاال ب_

 :به سمتم برگشت و گفت ارشیک.شدم نیو باز کردم و سوار ماش نیعقب ماش در

 ...سالم ـکیعل_
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 !حوصله ندارم ارشیک... سالم_

 چرا خانوم کوچولو؟_

 !رهیبه بازوش زدم که باعث شد خنده اش بگ يا ضربه

 ...استرس دارم_

 چه طوره؟! یشیاگه هم که نشد ، خونه دار م ایدانشگاه آزاد ،  يریم ایفوقش  ؟یآخـه فدات بشم چه استرس_

تو خونـه ، کهنه  نمیبش امیندم و ب لیاونوقت ادامه تحص هیخوب نیمن درسم به ا...! يکه دار یممنون از لطف_

 ...شما رو بشـورم يبچه  يها

 :و گفت دیخند.. .چشماش از تعجب گرد شده بود ارشیک

 تو حالت خوبه؟ الریآ_

خنده اش و جمع  کردیم یکه سع یهم در حال ارشیک... شدن نیسوار ماش انایو بعد ک اریباز شد و ال نیماش در

 ...و به راه انداخت نیکنه ، ماش

*** 

... داشت ینیچه جو سنگ...تموم شد ، از اون محوطه خارج شدم میبه تمام سوال ها پاسخ دادم و تا نکهیاز ا بعد

 !اریو ال انایبعدک. دمیو د ارشیک

 خانم؟ یآبج يکار کرد یچ_:اریال

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !نفس بکـشم تونستمیانگار نم... بود نیجوش سنگ یلیخ_

 !یشیخوب قبول م يرتبه  هیمطمئن باش با _:انایک

 ...نگفته بود ، باالخره زبون باز کرد يزیچ مدت نیکه تا ا ارشیک

 !مهمون من رونیب میناهار و بر نیایب_

 :گفت اریال

 ...!بگـم مامان تو خونه منتظـره دیجهت اطالعت با_

 :بود انداختم و گفتم ستادهیا کمیکه نزد اریال يو دور بازو دستم

 ...!ستیحالم اصال خوب ن_

 :گفت یبا نگران انایک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

 ...حتما فشارت افتاده_

 :داد و گفت اریو به دست ال نیماش چیسو ارشیک

 ...بخرم  يزیچ هی، من برم  نیسمت ماش دیشما بر_

بعد از لحظه  ارشیک... رفتیم یاهیو چشمام س رفتمیم جیسرم گ... حالت تهوع داشتم. میرفت نیسمت ماش به

 ...و شکالت اومد کیو ک وهیهمراه با آب م يا

 ...يریجون بگ بخور تا_

 ...به حرکت در آورد نیهم ماش ارشیهم گذاشتم و ک يبعد چشمام و رو. خوردم یبه زور کم ینداشتم ول لیم

 زم؟یعز يبهتر شد_

دستم  يدستش و رو... تکون دادم "آره  "سرم و به نشونه ...انداختم انایبه ک یو باز کردم و نگاه چشمام

 ...گذاشت

استرس بهم  نیانگار ا... من هم حالم بهتر شده بود. میما خورد يناهار و دور هم ، تو خونه  یروز همگ اون

 .راحت بود المیخ گهیحاال د یول... فشار آورده بود

 ...روز بعد ده

به من هم گفت اگه ... جون زیعز شیمامان رفته بود پ... کاناپه لم دادم يخونه رو مرتب کردم ، رو نکهیاز ا بعد

 ...بعد از سه چهار بوق جواب داد... زود شماره شو گرفتم...! ارشیدلم پر زد واسه ک! ایتموم شد ب کارات

 جانم؟_

 !خان ارشیسالم ک_

 !سالم خانوم کوچولو_

 :، گفت کردیصحبت م يگریبعد انگار با شخص د و

 خوبـه نیهم... آره_

 ارش؟یک_

 بله؟ _

 ؟ییافتاده؟ کجا یاتفاق_

 مون؟ یمهم تر از عروس یچه اتفاق... نه_
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 :زدم و گفتم يلبخند

 ؟ییاالن کجا_

 ...رزرو کردم یرو واسه روز عروس یباغ هی_

 !یشناس یتو که تهران و به طور کامل نم یول_

 که؟ ادتـهی... با مهرشاد اومدم_

 !سالم برسون... آره_

 ؟ییتو کجا... یسالمت باش_

 .جونم زیعز شیبرم پ خوامیم... خونه ام_

 يخونه  میر یبعد از اونجا با هم م! ییدنبالت قراره ببرمت جا امیاالن آماده باش من ب! میکنیم يکار هیپس _

 خوبه؟... جونت زیعز

 :گفتم يکنجکاو با

 م؟یبر میخوایکجا م_

 ؟يندار يکار. دنبالت امیبا مهرشاد م.. زود حاضر شو... حاال بمانـد_

 .مواظب خود باش... نه_

 .خدانگهدار_

 بایتقر... کار ها رو خودش انجام بده يدوست داشت همه ... کارش معلوم نبود چیاصال ه. و قطع کردتماس  و

 ...ختیر يقلبـم هر! ماه ریو سوم ت ستیب... مون بود یروز عروس گهیده روز د

و به  دمیزود کفش هام و پوش... اف اف بلند شد يبعد صدا قهیده دق... موندم ارشیآماده شدم و منتظر ک عیسر

 :در کوچه رو باز کردم و با لبخند گفتم... رفتم اطیسمت ح

 ...گهیاومدم د_

 کرد؟یکار م یچ نجایا نیا...! یول

 ؟يخوایم یچ_

 :به سر تا پام انداخت و گفت ینگاه

 ...!عجـله نیحاال کجا با ا... يبود یکه منتظر کس نمیب یم_
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 ...شددر و ببنم که پاش و جلو آورد مانع بستن در  خواستم

 ...برو گمـشو_

قرار ... میقرار بود با هم ازدواج کن... میخواست یرو م گهیما هم د...! نیمنم راست... چشم هات و باز کن الریآ_

 ...ـمیبود تا آخـر عمر کنار هم باش

 ...شد ریسراز اشکام

 الریآ ؟يرو دوست دار ـکهیکه اون مرت یکنیتظاهر م يچرا دار! ایبه خودت ب الریآ ؟يعوض شد نقدریچرا ا_

 .کنمیخواهش م... ایبه خودت ب

 ياومد يبلند شد ییبا چه رو... گول حرفات و بخورم خوامینم گهید... نمتیبب خوامینم گهیمن د... نجایبرو از ا_

 کار کرد؟ یباهات چ اریال يرفته اون سر ادتی نجا؟یا

 :زدم ادیفر

 ...برو! نجـایبرو از ا_

 ...!بکنـه يکار احمقانه ا دمیترس یم... دمیترس یم... دمیمحکم در و به هم کوب و

 :دمیشن یو م ادشیفر يصدا

 !کشم یم یتو به تباه یزندگ... یتو در کنار اون خوشبخت باشـ زارمیمن نم_

کار کنم؟  یچ دیبا دونستمینم... دیلرز یدست و پام م... هق هق وارد خونه شدم و بعد در و قفل کردم با

اون در ... کرد انتیبود؟ اون به من خ یوسط چ نیاز دستش خالص بشم؟ گناه من ا دیبا يچه جور دونستمینم

از جون من  خواد؟یم یبرگشته و چ حاال... ازدواج کرد يگریکه به من وعده داده بود ، رفت و با شخص د یحال

 ینم نیش شدم ، چرا راست خو گرفته ام ، حاال که دلبسته ارشیحاال که من به بودن در کنار ک خواد؟یم یچ

 مو بکنم؟ یزاره زندگ

 :زدم ادیفر

 ...متــنفر... ازت متـنفرم_

به خودم نگاه  نهیتو آ... دمیآب و باز گذاشتم و مشت مشت آب به صورتم پاچ ریش... رفتم ییسمت دسشو به

 قیال یدادم؟ حت یرو پس م یشده بودم؟ داشتم تقاص چ یمرتکب چه گناه یزندگ نیمگه من تو ا... کردم

 یم زیل نهیقطرات آب از آ... دمیبود ، پاچ انینما نهیخودم که تو آ ریمشت آب به تصو هی ستم؟ین یخوشبخت

 ... کردمیو من همچنان به خودم نگاه م ومدنیم نییخوردن و به سمت پا
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 يزیاز هر چ... راب بکنهمون و خ یروز عروس دمیترسیم... داشته باشـه ارشیبا ک يبخواد کار نکهیاز ا دمیترسیم

 .دمیترس یانجامش بده ، م نیکه راست کردمیو تصور م دمیرسیکه به ذهنم م

 بمیو از ج لمیموبا. خارج شدم ییدستم و صورتم و با حوله خشک کردم و از دستشو... برهیرفت رو و لمیموبا

 .شد قیبهم تزر یآرامش هیبا آوردن اسمش ، انگار ... بود ارشیک... خارج کردم

 بله؟_

 ...یخانوم يایمنتظرم ب_

 .اومدم... باشه_

 میبه لب هاش گوشت یرژ قرمز مو برداشتم و کم. ام نگاه کردم دهیسمت اتاقم رفتم و به صورت رنگ پر به

در کوچه رو که باز کردم ، همش اطرافم و نگاه . داشتمیبا ترس و لرز قدم بر م... و بعد از خونه خارج شدم. زدم

. حس دست خودم نبود نیو ا دمیترس یم... دمیترسیازش م... برام حکم خون آشام داشت نیحاال راست ...کردمیم

شد و با هم  ادهیپ نیاز ماش... سمت شاگرد نشسته بود. رنگ بود ينقره ا ي ایزانت هیکه سوار  دمیو د ارشیک

سالم . ، آقا مهرشاد راننده بود اگه اشتباه نکنم. و باز کرد و من هم سوار شدم نیماش یدر پشت. میدست داد

 :گفت ارشیک... رو داد سالممکردم و اون هم جواب 

 !میخوب داداش بر_

 ...ها ابونیمن تنها چشم دوخته بودم به خ ی، ول زدنیراه اونا حرف م تو

گفتم؟  یم یبه ک کردم؟یکار م یچ دیبا... ادیب ارشیسر ک ییمبادا بال دمیترسیم... مدت بغض کرده بودم تمام

بره به جهنم ، داداشم تو دردسر  نیراست... شکافت یو م نیقلب راست گهید يسر نی، ا گفتمیم اریاگه به ال

به مامان ... ناقص کنـه يقبل سکته  يمثل سر ترسمیم... وفتـهیبراش ب یاتفاق ترسمیبه بابا بگم ، م... وفتهیم

تو  ا؟یکار کنم خدا یچ دیمن با... بفهمه ارشیک ترسمیم به عمو اردالن بگم ،... ادیاز دستش بر نم يبگم ، کار

 اد؟یاز دستم بر م يده روز چه کار نیا

 :بهم انداخت و گفت ینگاه ارشیک... ستادیا نیماش

 ؟یبش ادهیپ يخواینم_

دستم . سبز بود ياطرافشون هم پارك و فضا... چند تا ساختمان نو ساز... به اطراف انداختم یشدم و نگاه ادهیپ

 :بهم انداخت و گفت ینگاه. گذاشتم ارشیگرم ک يو تو دستا

 خـه؟یدستات  نقدریچرا ا_
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 ...ستین يزیچ_

 حالت خوبه؟_

 .نگفت يزی، چ گمینم يزیچ دید یهم وقت ارشیآره تکون دادم و ک يو به نشونه  سرم

 :گفت ارشیآقا مهرشاد رو به ک... میساختمون شد وارد

 .امیپنجم ، واحد ده منم االن م يطبقه  دیشما بر_

 دش؟یکل_

 ...یآره راست_

 ...گرفت ارشیرو به سمت ک دیو کل بشیدست کرد تو ج و

... دیبه موهاش کش یخودش و نگاه کرد و دست نهیپنج و فشرد و بعد تو آ يدکمه . میهم وارد آسانسور شد با

 انتی، داشتم بهش خ نیبا راست مینامزد ي هیمن با پنهان کردن قض یعنی... کردمیتمام مدت نگاهش م

 ...انت؟یخ کردم؟یم

 ...و تو قفل چرخوند و در واحد و باز کرد دیکل ارشیک. میبه سمت واحد ده رفت... ستادیا آسانسور

 خانوم کوچولو؟ دییبفرما_

 :از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین

 ...یخسته بشـ "خانوم کوچولو  "از گفتن  يخوایم یک_

 !ترکـش کنم يروز هی دیشا ی، ول شمیه که نمخست_

 :نگاهش کردم و گفتم یناراحت با

 ؟یخانوم کوچولو رو ترك کن_

 ...دیو در آغوش گرفت و از رو موهام بوس سرم

 ه؟یچه حرف نیا... نـه_

اول که وارد ... شدیم يمتر ستیصد و ب ایصد و ده . میشد یوارد واحد آپارتمان... نشست رو لبام يلبخند

راهرو داشت که به  هیاز سالن هم  يبعد گوشه ا. شدیخطم م ییرایبود که به پذ يسالن سه متر هی،  يشدیم

 ییرایآشپزخونه کنار سالن پذ... اشتنقرار د گهیدو تا اتاق خواب داشت که مجاور هم د... رفتیاتاق خواب ها م

 .بود یکیمنزل ش... قرار داشت

 ه ماست؟واس نجایا ارشیک_
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 ...خونه مخصوص من و تو و خاطره هاست نیا. زمیآره عز_

 :تعجب نگاهش کردم با

 خاطره ها؟_

 ...زد و به سمت اتاق خواب رفت یچشمک

 !مون ندهیآ يمنظورم خاطره ها_

 :اضافه کرد بعد

 خوبه؟... میزاریبچه هامون م يرو برا یکیخودمون و اون  ياتاق خواب و برا نیا_

 !یچه حس خوب... بچه هامون... لبم نشست يرو ي، لبخند کردیفکر م دی، با ام ندهیبه آ نکهیا از

 :تر رفتم و گفتم کینزد

 ؟ياز االن به فکر بچه ا_

 ...دوتا ، سه تا ، چهار تا... دوست دارم یلیمن بچه خ! نگفتما یموقع نگ هیبزار بهت بگم ... بلـه_

 :و گفتم میخند بلند

 ـه؟یچه خبره؟ مگه دستگاه جوجه کش... بسـه_

 ...میآقا مهرشاد به خودمون اومد يبا صدا... دیهم خند خودش

 خانوم منش؟ نیپسند کرد! ادیخنده ب يصدا شهیخونه هم نیان شااهللا تو ا_

 :زدم و گفتم ارشیبه صورت ک يلبخند

 .پسند شد... بلـه_

 ...پس مبارکـه_

زنگ  يدستم و رو... و حساب کرد نیماش هیکرا ارشیو ک میشد ادهیپ نیاز ماش نایآقا جون ا يدر خونه  جلو

... انداختم که با ابرو اشاره کرد که برم تو ارشیبه ک ینگاه... باز شد یکیت يبعد در با صدا يلحظه ا. گذاشتم

م نشسته بود رو جون ه زیعز... مون اومد بال، مامان به استق میوارد خونه که شد... خودش هم پشت سرم اومد

 ... مبل

 .سالم مامان_

 ...نیخوش اومد. سالم_
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 ..یمرسـ_:ارشیک

،  دیو د ارشیک یوقت... چه قدر دلم واسش تنگ شده بود... کردم یباهاش رو بوس... جون رفتم زیسمت عز به

،  دیهاش سف يروسر شتریب... بزرگ سر کنه يعادت داشت روسر شهیهم... سرش و مرتب کرد يرو يروسر

 یشو م ینیاز ب یو کم هالب  يرو يبا روسر شهیها هم هم بهیجلو غر. بزرگ سرخ رنگ بود يهمراه با گل ها

 .بودم دهیاون ند یبه پاک یخانم... عاشقش بودم... پوشوند

 .جون زیسالم عز_

 ...يخوش اومد... سالم فدات شم_

 ...کردن کیبا هم سالم و عل... جون دست داد زیهم با عز ارشیک

 ...پسرم يتو هم خوش اومد_

 !زجونیممنونم عز_

 :موهام و کال باز کردم و گفتم... شال از سرم باز شد... و نوازش کرد موهام

 ؟یباف یجون موهام و م زیعز_

رو به روم  ارشیک...شروع به بافتن کرد... زدیآروم انگشت هاش و به موهام م...دیموهام کش يبه بلندا یدست

بودم که  دهیتازه فهم... وفتـهیب یجون اتفاق زیشد واسه عز ینم یدلم راض. ر بغض کرده بودمبد جو... نشسته بود

، در  یوگرافیعمل آنژ يتو( بودن بالن بزارن ستهو دکتر ها هم نتون... جون گرفته بود زیقلب عز یاصل يرگ ها

جون هم لج کرده که من  زیعز... باز بشـه یعمل جراح دیو گفتن که با) زننیرگ ها ، بالن م یصورت گرفتگ

 گمیبهش نم يزیمنم چ... شهینم یجوره راض چیه... ناراحتم...! ستین یعمل جراح نیعمرم و کردم و الزم به ا

 ...شهینم یاما راض. کننیبزرگ تر ها باهاش صحبت م شتریب... تا ناراحت نشـه

و نرمش  دهیچروک يه دست هاب ینگاه... و از دستاش آزاد کرد و من متوجه شدم که تموم شده موهام

 ...روشون کاشتم يدستام گرفتمشون و بعد بوسه ا يتو... انداختم

 :صدام زد مامان

 ...هندوانه ببر ایجان ب الریا_

 :گفتم... سمت آشپزخونه رفتم به

 ؟یبره عمل جراح نیکرد یجون و راض زیشد مامان؟ عز یچ_

 :پر از هندوانه رو به دستم داد و گفت ظرف
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 .رمیم ی، از دردش م رونیب امیهم سالم ب یجراح غیت ریاگه از ز گهیم... که شهینم یراض ...نه_

 !دور از جونش_

 .همراه با کارد و چنگال... زهیها هم رو م یدست شیپ... ش تنها مونده اریزشته ک... ییرایزود برو تو سالن پذ_

 ارشیهمون جا هم کنار ک... و بعد هندوانه رو تعارف کردم دمیها رو چ یدست شیاول پ... ییرایتو سالن پذ رفتم

 :رو به مامان گفت ارشیک... نشستم

 ...دینیو بچ دیها رو ببر لیوسا دیهر موقع که خواست ایاز فردا  دیتونیم... میمامان خونه رو هم گرفت_

 :با لبخند گفت مامان

 !چه خوب_

 ...!یان شااهللا به سالمت... مبارك باشه_:جون زیعز

 .ممنون_

 !تو خونه مون ارنیرو فردا ب یچوب يها لیمن گفتم وسا_:ارشیک

 :گفتم

 ...گهید ارنیرو ب یچوب يها لیبعد وسا میخونه رو فرش کن... مینیها رو بچ لیوسا میخوب اول بزار بر_

 ارن؟یب گهیروز د هیزنگ بزنم و بگم  يخوایم_

 ...بهتـره يطور نیاره ا_

*** 

 ...نه اونجا نزار_

 .گذاشت و کمر راست کرد نیزم يجعبه رو رو اریال

 الر؟یآ يپس کجا بزارمش؟ خسته ام کرد_

 !بزار آشپزخونه_

 !اوه از دست تو_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...یداداش کنمیجبران م تیان شااهللا عروس_

 ...من فعال قصد ازدواج ندارم_
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 !؟یکنیخره که ازدواج مباال! ها یزنیدخترا حرف م نیمثل ا! وا_

 :به اطراف چرخوند و گفت یو از کالفگ سرش

 ...جعبه رو کجا بزارم نیبگو ا! بابا جان ول کن منو_

 :و گفتم دمیخند

 ...ببرش آشپزخونه_

ام رو  هیتا جهز میگرفت میامروز ، تصم... بود رو برداره ینیکه توش پر از ظروف چ يدوباره خم شد تا جعبه ا و

 .مینی، بچ میانتخاب کرده بود ارشیکه با ک يتو خونه ا

 ...نصب پرده يبرا ادیبه پرده فروش زنگ زدم و گفتم که امروز ب الریآ_:مامان

 مگه آماده شده پرده ها؟_

 .زمیآره عز_

 ... مبارك باشـه_:ارشیک مادر

 .ممنون مامان_

 .راحت شد المیبابت خ نیاز ا. روش نبود یبود و خاک زیتم. دمیبه لبه اش کش یسمت پنجره رفتم و دست به

 :گفت انایک

ذره گرد و خاك هم وجود  هی! نگران نباش... کنـه زیخدمتکار گرفته که کل خونه رو تم هی روزیداداش د_

 ...نداره

 :گفتم... کردیها رو نگاه م نتیداشت داخل کاب... سمتش رفتم به

 ؟یـنیمن ظروف و از تو جعبه خارج کنم و تو هم بچ يخوایم_

 .نمیچ یم... آره_

هم  ارشیمادر ک. آوردم رونیبعد آروم ظروف و ب. دمیکه رو جعبه قرار داشت و بر یبرداشتم و چسب يکارد

 :با خودش آورد داخل آشپزخونه ، گفت گهید يکه جعبه ا اریال... کمکم کرد

 !ارنیگفت قرار گذاشته که فردا مبلمان و ب !االن زنگ زده بود به من ارشیک_

 ...بهتره يجور نیا. آره داداش_
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 یلیطرح فرش و خ. میانداخت ییرایسالن پذ يبعد فرش ها رو تو. میدیآشپزخونه رو چ يها لیکم ، وسا کم

.. .بافته شده بود يا روزهیف یآب يرنگ و وسطش با گل ها یاطرافش کرم... طرح دستبافت بود. دوست داشتم

رنگ  يا روزهیو ف ی، کرم میودرو که سفارش داده ب ییپرده ها... ومدیبه چشم م يا روزهیف یرنگ آب شتریب

آشپزخونه رو هم زبرا سفارش داده  يپرده ... اومد و پرده ها رو هم نصب کرد ینصاب ، بعد از ساعت. بودن

 .ومدیبهش م شتریطرح ب نیرنگ بودن ، ا یآشپزخونه ، کرم يها نتیچون کاب. طرح چوب. دمیبو

 لیهنوز اتاق خواب ها تکم. بود يها خاکستر واریکف اتاق پارکت و رنگ د. سمت اتاق خواب خودمون رفتم به

 .، به سمتش برگشتم ارشیک يبا صدا... نشده بود

 !سالم خانوم خانوما_

 ...یخسته نباش. سالم_

 ... یول خوادیم یچ دونستمیم کنه؟یمنتظر داره نگاهم م دمید. و از دستش گرفتم فشیک

 ؟یکنینگام م يطور نی؟ چرا ا هیچ_

 :و گفت دیکش یآه

 ...یچـیه_

 :به اتاق انداخت و گفت یبعد نگاه و

 ...!شـهیم لیاتاق تکم نیا گهیفردا هم د_

 :افتاده باشه گفت ادشی يزیچ ادشیانگار  بعد

 !قشنگ شدن یلیخ ییرای، آشپزخونه و سالن پذ یراست_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !خودمـها ي قهیسل... شـهیمعلومه که قشنگ م_

 !بهتره؟ یک ي قهیسل گمی، اون وقت بهت م میکن لیحاال بزار اتاق خواب و هم تکم_

 !اتاق خواب رو هم خودم انتخاب کردم يها لیوسا شتریگرچه ب.. نمیب یحاال م_

 !ستین يجور نیاتاق ا نیا ؟یدونیها رو نم زیچ یلیحاال شما خ_

 .تعجب نگاهش کردم با

 ه؟یپس چه جور! وا_

 !؟ینیب یم یشب عروس_
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 :و گفت دیبلند خند... شرم لپام قرمـز شد از

 !ینیشدن اتاق و فکر کنم اون موقع بب لیتکم گمیم یعنی... من منظورم اون نبود_

 :اتاق خارج شدم و گفتم از

 ...از دست تو ارشیک_

*** 

 ...یروز قبل از عروس کی

که ... وفتهیب يکه اتفاق بد... زدیدلم شور م یچرا؟ ول دونمینم. استرس داشتم یلیخ... بود میروز عروس فردا

با  ارشینزاره در کنار ک...نزاره به آرامش برسم دمیترسیم. دمیترس یازش م... بکنه یکار اشتباه نیراست

 یو وقت گرفتمیو م نیراست يشماره  مشتو دستم بود و ه لمیموبا. بودم شیپر از تشو. کنم یزندگ یخوشبخت

 دیبا. باهاش حرف بزنم دیمن حتما با یول. زدیدلم شور م. کردمیارتباط و برقرار کنم ، زود قطع م خواستمیکه م

 .فرستادم امیپ هیواسش ... واسم هیمهمـ یلیفردا روز خ... نداشته باشـه ارشیبا من و با ک يبهش بگم که کار

ازت خواهش . روز برام خراب بشـه نیوجه ا چیدوست ندارم به ه... منـه يبرا یهمم یلیفردا روز خ. سالم

 .به فکر فرزندت باش... یشیپدر م يدار گهیتو د! رونیمن بکش ب ی، پا تو از زندگ کنمیم

 :فرستاد غامیواسم پ. رد تماس دادم. باهاش حرف بزنم خواستمینم. که باهام تماس گرفت دینکش یطول

 ...جواب بده_

 .نزدم یحرف یجواب دادم ول... زنگ زد! خدا يا. دمیترس

 واست؟ ـهیفردا روز مهم_

 :زد ادیفر. ندادم یجواب

 جواب بده؟_

 ...آره_

 نه؟! روز قرار بود ، واسه ما دو تا مهم باشه نیا_

 :که تونستم صدام و بردم باال ییجا تا

مادر  خوامیم... ازدواج کنم خوامیمنم م... یشیپدر م ي، دار يدتو ازدواج کر. میوجود ندار ییما گهید... نه _

 .و بفهم نیا... ما تموم شده نیب زیهمه چ گهید. باشم ارشیفرزندان ک

 ...دمیصداش و شن. زد يزهرخند
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 !بعدت باش ينگران روز ها... فردا رو خوش باش_

 !یغلط چیه... یبکن یتونینم یغلط چیتو ه_

 .تماس و قطع کردم و

پر توقع  یلیواقعا خ! از فردا دمیترس یم! دمیترس یم... فقط.. ختمیر ینم یذره اشک یحت. کردمینم هیگر گهید

رفت عشق و ... ازدواج کرد گهید یکیداده بود ، رفت و با  دیکه به من وعده و وع یخودش در حال... نیبود راست

ماه  يتو کدوم کشور ، برنامه  دونمینم الحا! ماه عسل خانومش و برد خارج! زدم يشخندین... حالش رو کرد

که  کردیپس چرا اصرار م... گرفته بود يواقعا مهم نبود؟ اون من و به باز. چون برام مهم نبود! ختنیعسل و ر

به  دیپس چرا بهم گفت دوستم داره؟ شا... کار و کرده نیبا همه ا دیشماره شو قبول کنم و بهش زنگ بزنم؟ شا

 تیبه خاطر موقع دیخوب شا م؟یپس چرا اومد خاستگار!... که دوستت دارم گفتیبهش م ، دیرس یکه م یهر ک

 گهید نیا ؟يچه جور... اما... واقعا عاشقت شده بود دیکرد؟ شا یم یعاشق يپس چرا در کنارم ادعا! بوده تیمال

مجبور؟ به خاطر  یچ هواس... مجبور بوده دیاگه عاشقم بود ، پس چرا تنهام گذاشت؟ شا... دست دل آدم هاست

 ... به خاطر خانواده اش... پدرش

نون و ... خانواده مون شد کیبا هزار تا دوز و کلک نزد... سرمون آورد یینرفته که پدرش ، چه بال ادمی هنوزم

 شتریب... سر بابام و کاله گذاشت...! کار کرد؟ نمک خورد و نمکدون شکست ینمک مون و خورد و آخر سر چ

قراره دو سه روز  دمیکه فهم يروز... وفتهیم مم، لرزه به اندا وفتمیاون روز ها که م ادی... دیال کشاموالش و با

که همه از  يروز... داد شنهادیو بهم پ ارشیکه آقا جون ازدواج با ک يروز... بعدش ، اموالمون مصادره بشـه

 يپسر مغرور هیو فکر کردم  دمیو د شاریکه ک يروز... گفت ینم يزیبابا چ یول... مخالف بودن  اریجمله ال

 ! عاشق... دیشا ای... آقا مهربونه وابسته شدم نیحاال من به ا... اون مهربون بود! نبود طور نیاما ا... باشه

حاضر ... من دوستش دارم کنم؟یاشتباه نم یعنی ؟یعاشق گنیحس م نیبه ا ایخدا...دیاز چشمام چک یاشک قطره

دلبسته و ! شمیدلتنگش م... باشـه کمینزد... باشـم کشینزد خوامیم... ازش دور باشم يلحظه ا یحت ستمین

 .وابسته اش شدم

 !گونه هام يرو... کرده بودن دایخودشون و پ ياشکام ، جا انگار

! ترسمیم ایخدا... من و دوباره عاشق کرد ارشیک... که دوباره عاشق بشـم اما خوامینم یعنیقبول ندارم ،  من

 هم ترکـم کنه؟  ارشیه کنکنـ

 ...دیرس ینوبت به آهنگ... دادمیداشتم آهنگ گوش م لمیموبا تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 )تکرار_يآذر نیافش(

 ...، دوباره من عاشق بشم گهیکه د کردمینم فکر

 ...خدا تو رو ، خراب اون چشمات بشم برسونه

 ...تو يتو ، قربون اون چشما ياون صدا قربون

 ...تو يمن فدا یاله... تو يمن فدا ی، اله نیندارم به جز ا یحرف

 ...بعد عشق اولم ، بعد شکست آخرم من

 بشـم يجور نیواسم ، باعث شد ا یشد عاشق نفرت

 روز ، تو مثل عشق اولم هی يبر يبخوا اگه

 پا بشم شهینم گهیشکنه و د یمن م کمر

 کنمیاشتباهم و دارم دوباره تکرار م من

 ...تر بشم ونهوید خوامیبه خدا ، م ستیخودم ن دست

 رو دوست داشته باشم ی، کس گهیکه د کردمینم فکر

 تکرار بشم يمهره  گهیکه د خواستمینم من

 ...يممنونم ازت که عشقم و پس نزد ایخدا

 دوباره عاشق تر بشم... با دلم ، دوباره عاشق تر بشم يکرد يکار هی

 بعد عشق اولم ، بعد شکست آخرم من

 بشم يجور نیواسم ، باعث شد ا یشد عاشق نفرت

 ...روز تو مثل عشق اولم هی يبر يبخوا اگه

 پا بشم شهینم گهیو د شکنهیمن م کمر

 کنمیاشتباهم و دارم دوباره تکرار م من

 ...تر بشم وونهید خوامیبه خدا ، م ستیخودم ن دست

 ..ییتو دمیتنها ام...! کمکم کن ایخدا... کنمیدارم اشتباه مو دوباره تکرار م واقعا

 يرفتم و خودم و مشغول کار وترمیکامپ زیبه سمت م... زود اشکام و پاك کردم... به در اتاق خورد يا تقه

 ... کردم

 .دییبفرما_
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 .بود اریال ه؟یک نمیبرگشتم تا بب... آروم باز شد در

 ؟یکنیکار م یچ_

 !کنمیرو که الزم دارم ، جمع م ییها لیوسا... یچیه_

 . نشست یصندل يداخل اومد و رو... اتاق و بست در

 !شهیدلم واست تنگ م_

 ...بغض کردم. ناراحت بود... کردم نگاهش

 !تلپم نجایهم همش ا میبعد عروس... که رمینم يدور يجا_

و  دمیبرگشتم و دفتر سررس... اشک تو چشماش حلقه زده بود... زدیداشت برق م. به چشماش انداختم ینگاه

اتاق بود  يکه گوشه  یلیبه وسا... زود با پشت دستم ، پسش زدم... اشک از چشمام سر خورد... فمیگذاشتم تو ک

 :اشاره کردم و گفتم

 !تو خونه ام يبزار يبریرو م نایا_

 :و گفت دیخند

 خونه ات؟_

 :و گفت دیاز رو موهام بوس... اومد به سمتم و سرم رو در آغوش گرفت... بلند شد و

 ...یشیم ارشیک يخانوم خونه  يدار گهید_

 :که دستم تو دستاش بود ، نگاهم کرد و گفت یدر حال... نشست کنارم

تو رو  تونهیاون م... هم تو رو دوست داره ارشیک! يو دوست دار ارشیکه تو هم ک دمیمدت فهم نیتو ا_

من ، بابا ،  الریآ...ی، حاال فراموشش کن يو فراموش نکرد نیاگه تا به حال راست خوامیازت م... خوشبخت کنه

 ست؟یطور ن نیا... میتو رو تو پر قو بزرگ کرد... میبرات کم نزاشت زیچ چیه تیمامان ، تو زندگ

 ..آره تکون دادم يو به نشانه  سرم

 .اوهوم_

..! بهت بزنه يحرف ناراحت کننده ا نیحق نداره کوچک تر...پر قو نگه داره يتو رو تو دیبا ارشیحاال هم ک _

 ... حق نداره از گل نازك تر بهت بگه! حق نداره بهت بگه باال چشمت ابروئه

 .نییسرم و انداختم پا... براش مهم بودم ، بغضم گرفت نقدریا نکهیا از
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باهات  لیدل یاما حق نداره ب...! وفتهیاتفاق ن نیامکان نداره ا یعنی... شـهیزن و شوهر ها دعوا م نیب دونمیم_

... و ناراحت باشه یاز دستت ناراض ارشینکن که ک يکار. میپشتت هست شـهیو بدون ما تا هم نیا... دعوا کنـه

 !ـهیپسر قابل اوناز نظر من ... بکنـه یکن که در کنارت احساس خوشبخت يکار

 :ادامه داد... نگاهش کردم... دیکش یآه

 ...نیراست_

 :گفتم زود

مربوط به گذشته  نیراست... ستیاصال واسه من مهم ن گهیاون د... اریاسم اونو ن هگید کنمیداداش خواهش م_

 ...شهیمن م ي

 ؟یگفت ارشیو به ک انیجر نیا! دونمیم... الریآ دونمیم_

 :ترس نگاهش کردم و گفتم با

 !نه_

 ...ستی، اصال درست ن یمهم نیپنهان کردن موضوع به ا... یکن بهش بگ یسع_

 .کردم دییتا حرفشو

خودم  هیمثل سا... وفتهینم یاتفاق چیه... گذرهیفردا با آرامش و با شکوه م... نباش زیچ چیتو اصال نگران ه_

 ...ادیهم همراه تو م انایک... هستم ارشیهمراه ک

 :زدم و گفتم يلبخند

 انا؟یک_

 ...داده یکه سوت دیفهم انگار

 ...خودش بهم گفت! نه نه اشتباه نکن_

 :زدم و گفتم يلبخند

 گذره؟یم یشما چ نیب! شعور یبرو گمشـو ب_

 ؟یکنیم يطور نیچرا ا... یچیه_

 :و گفتم دمیخند

 !راستش و به من بگو! غلط نکن_
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 ... الریآ! بابا يا_

 ...خواست بره که دستشو گرفتم... ستادیبلند شد ا و

 ..کنمیتون م دنیواسه به هم رس يهر کار دیرو بخوا گهیبه خدا اگه هم د! از من پنهون نکن_

 :و گفت دیخند

 ...ستیطور ن نیا_

 ...یو هم واسه زندگ لشیهم واسه ادامه تحص... نیبره اکرا خوادیم انایو مد نظرت داشته باش که ک نیفقط ا_

 ...نگفت يزیچ

 ؟يدیازش پرس مارستان؟یاون روز رفته بود ب یواسه چ... یراست_

 یول! مارستانیب سییر شیرفته بود پ ایگو! رفته بوده اونجا قیتحق هیه انجام گفت واس... دمیآره ازش پرس_

فقط . دونمیمن اون و مثل خواهرم م... گذرهینم یچ چیما ه نیب... ستین یکنیکه فکر م يبه خدا اون جور الریآ

اشتباه برداشت  کنمیخواهش م... ستینمهم تر از درس  زیچ چیمن ه یکه تو زندگ یدونیخودتم م... نیهم

 ...ستیکار درست ن نیا... دل ببنده یچیهم به ه چارهینزار اون دختر ب! نکن

 .کردمیم یداشتم باهات شوخ. نگفتم يزیمن که چ... باشه باشه_

 گهیاز هر وقت د شتریرنگش ب یآب يچشم ها..! قـتهیحق زی، باور کردم که همه چ ارشیک يچشم ها دنید با

! بایچه ز... کال رز قرمز بود... بهش انداختم ینگاه... جلو اومد و دسته گل و به دستم داد. ، شفاف بود يا

به  يلبخند... گرفتیم لمیداشت ف ربردا لمیف... دی، بوس میشونیدستش و گذاشت پشت سرم و آروم از رو پ

کاله شنل و آروم گذاشت رو سرم و  ...کمکم کرد تا شنل و تنم کنم... نصارم کرد یزدم ، اونم چشمک ارشیک

 ...میخارج شد شگاهیبا هم ، از سالن آرا

کمکم  ارشیک... رمیجا بگ یگذاشت تا راحت رو صندل یپف دامن لباس عروسم ، نم...و برام باز کرد نیماش در

، به  قهیچند دق نیتو ا... تو پخش بود ییصدا یآهنگ ب... بعد خودش هم پشت رول نشست و استارت زد... کرد

 .میبه هم نگفته بود يا گهید زیجز سالم چ

 !گرممـه یلیخ... یو بزن نیکولر ماش شهیم_

 !پختـم از گرما یداشتم م!  یآخ... بهم انداخت و کولر و روشن کرد ینگاه

 حاال خوب شد؟_

 ...آره_
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 !خانومم رو نمیبب خوامیم... ذره کاله شنل تو بده عقب هیحاال _

کاله شنل و  یکم "! خانومم رو نمیبب خوامیم "آخرش تو ذهنم تکرار شد  يجمله ... لبام نشست يرو يلبخند

 :و گفتم دمیخند... عقب دادم

 ؟يکردیرو نگاه م یک یداشت شگاهیپس تو آرا_

 یوقت یول... ستیکه عروس من ن نیا... دیاریبگم عروس من و ب خواستمیم... لحظه نشناختمت هیباور کن _

 !کنن یهستن که قراره تو مجلس امروز من و همراه یهمون عروس خانوم شونینه ، ا دمید دقت کردم

... تنش بود دیسف يمردونه  راهنیپ هیهمراه با  یرنگ یکت و شلوار مشک هی. انداختم پشیبه ت ینگاه... دمیخند

 یبیدستمال ج هی... بود ، زده بود یو مشک دیدو رنگ ، سف يبایز بیکه از ترک يزیر يکراوات چهارخونه  هی

 ...ستیگل ن بشیکه تو ج دمید... کتش گذاشته بود بیهم ، تو ج دیسف

 شاه دوماد ، پس گلت کو؟_

سواش کردم و تو دستم ... دسته گل يگل رز و گذاشته بودن گوشه  هی یسفارش... به دسته گلم انداختم ینگاه

 :زد و گفت يلبخند... بـشیبزارم تو ج خم شدم به سمت جلو و خواستم گل و... گرفتم

 ؟یکنیکار م یچ يدار_

 بشیکه تو ج یجا زدم ، با ابرو به گل بشیج يگل و تو یوقت... پارك کرد يو گوشه ا نیکه ماش دینکش یطول

 :بود اشاره کردم و گفتم

 !خان ارشیک بتیگل تو ج_

 :دستم و تو دستاش گرفت و گفت... به گل انداخت ینگاه

 !خانوم یمرس_

 :زدم و بعد گفتم يلبخند

 ...واسه عکس و بعد هم  هیآتل میبر دیبا... و راه بنداز نیحاال زود ماش_

 :و قطع کرد و گفت حرفم

 ...چشـم_

 !ومدنیبا هم دنبالمون م... بود انایکنارش هم ک... ادیپشت مون م اریال نیکه ماش دمید نهیاز تو آ... استارت زد و

 :و گفتم دمیخند

 !انیدنبالمون ب خوانیجور م نیهم نایا_
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 :به پشت انداخت و بعد گفت نهیاز آ ینگاه

 !طور خواسته نیا اریال_

 :زود جواب داد... و گرفتم اریال يزود شماره ... عروسم خارج کردم فیو از تو ک لمیموبا

 د؟یداشت يبله عروس خانم؟ امر_

 ن؟یایدنبال ما ب نیخوایطور م نیهم اریآقا ال_

 !میباهاتون هیمثل سا نطوریخانم تا آخر شب هم انایمن و ک! بلـه... بلـه_

 :تعجب گفتم با

 !تا آخـر شب؟_

 م؟یزاریتنها تون م يفکر کرد ؟یپس چ_

 ...دمیخند بلند

 ...ـمیدور هم جمع باش! شـهینه اتفاقا خوب م_

 :گفت! دمیدیو م ارشیک يداشتم عکس العمل ها یچشم ریز

 ؟يمو از تو داشبورد بد یآفتاب نکیع شهیم_

برداشتم و بهش  ارشیک نکیاز تو داشبور ع! اولش برگردوندم يو به جا لمیکردم و موبا یخداحافظ اریال از

 ...دادم

 ...دییبفرما_

 ...یخانوم یمرس_

 .به لبام نشست يلبخند! تعجب کردم که امروز بهم نگفته خانوم کوچولو نیا از

 يکه قرار بود ادامه  یمن ، کس ي ندهیکه کنار من نشسته بود ، همسر آ يمرد... دوباره نگاهش کردم از

به صورتش  ینگاه... کنه یکت شو باز کرد تا راحت تر رانندگ يدکمه !مو در کنار اون بگذرونم یزندگ

بلند  یپهن و کم ششیشه خط ریصورتش و اصالح کرده بود و مثل هم... چه قدر جذاب بود مرخیاز ن... انداختم

تاج ... کرده بود ونینیموهام رو ش شگریآرا... نقص بود یب شمیآرا...به خودم انداختم ندهیاز تو آ ینگاه...دبو

که به پشت پلک هام زده بود ،  يا هیسا... کرده بود باترمیز یلیسرم گذاشته بود ، خ يکه رو یفیو ظر یپرنسس

که برام  یبلند تر و خط چشم شهیم از هممژه ها! ارشیکت و شلوار ک رنگدرست هم ... بود یبه رنگ مشک
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 یابروهام رو هم کم... رنگ هم به گونه و لبام زده بود يرژگونه و رژ قهوه ا...تر بود بایز شهیبود ، از هم دهیکش

 ...رو زد تو پارك نیماش ارشیک... اصالح کرده بود یطونیش

 !میدیرس.. یشو خانوم ادهیپ_

 ...بهش انداختم ینگاه

 !در و واستون بازکنم امیب دیمن با... دیآخ ببخش_

 ...میرفت هیو با هم به سمت آتل... بشم ادهیو بازکرد و کمکم کرد تا پ نیدر ماش... بعد با لبخند نگاهش کردم و

مون رو اونجا برگذار  یکه قرار بود مجلس عروس ییجا... میعکس گرفتن ، به سمت باغ حرکت کرد یاز کل بعد

 یوقت! همه جا باهامون بودن هیاز صبح مثل سا... شروع به بوق زدن کرد اری، ال میه شدباغ ک کینزد... میکن

... که انگار همه منتظر ما بودن دمیدی، م میشد یتر که م کیو داخل باغ برد ، هر چه نزد نیماش ارشیک

تا در و واسم باز کنـه و دست تو دست هم به سمت  ادیشد و من هم منتظر موندم تا ب ادهیپ نیاز ماش ارشیک

 میخواست یوقت... میبود ستادهیا گهیدست تو دست هم ، در کنارهم د... کار رو هم کرد نیهم... میمهمان ها بر

 یکفشم ده سانت يپاشنه ... بابت ازش ممنون بودم نیاز ا... دستم و محکم تر گرفت ارشی، ک میجلو تر بر

سنگ فرش بود ، راه رفتن باهاشون برام  کهیت هیچون اون  یباهاشون راه برم ول تونستمیم یبه راحت... بود

با  نکهیبعد از ا... میکردیاول مجلس مردونه رو رد م دی، با تمیرفیبه مجلس زنانه م نکهیا يبرا... سخت بود

کمکم  ارشیهمون ابتدا ، ک... می، به سمت مجلس زنونه رفت میکرد ییخوش آمد گو کیدرجه  لیفام ونیآقا

 ...بود ، داد ستادهیکه کنارش ا انایشنل و به دست ک ارشیک... کرد تا شنل و از سرم باز کنم

خدمتکار با ظرف اسفند به سمت مون ... بودن ستادهی،درست رو به رومون ا ارشیجون و مادر ک زیو عز مامان

به سر هر  نکهیبعد از ا... ورود به ما دادن يباالخره اجازه  اسفند گذاشت و ینیپول رو س يمقدار ارشیک... اومد

پف ...مینشست گهیکنار هم د... میرفتمخصوص خودمون  گاهی، به سمت جا میو خوش آمد گفت میرفت يزیم

 زیم يکه رو يا وهیاز آب م یکم... نگاهش کردم الیخ یو ب دمیخند... رو هم گرفته بود ارشیک يدامنم رو پا

 :بهم انداخت و گفت ینگاه ارشیک... آخ خدا جون شکرت... مبود ، خورد

 ؟یکنیم يتک خور_

... و گذاشتم تو دهانش یمنم زود ن... دهانش و جلو آورد... و از دهانم خارج کردم ین... تعجب نگاهش کردم با

و  ی،ن دیکه نوش یکم...! امشب و هیهمه ملت به ماست  نیچشم ا... شدیم عیضا یحساب کردمیکار و نم نیاگه ا

 ...زیو گذاشتم رو م وانیدهن نزدم و همون طور ل گهیمنم د... پس زد
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 ... جوان در حال رقص بودن يدختر ها شتریب... رقص انداختم ستیبه پ ینگاه

 ارش؟یک_

 جان؟_

 !برقصم خوامیمنم م_

 :و گفت دیخند

 !یشیخانوم کوچولو ناراحت م گمیاونوقت که بهت م_

به سمتم اومد و  ارشیک... رقص خوندن ستیربع ،ما رو به پ کیبعد از حدود ... کردم نصارش يغره ا چشم

 :خواننده گفت... میهم قرار گرفت ي، رو به رو میدیرقص که رس ستیبه پ... در دستش گرفت یدستم و به آروم

 !خونمیآهنگ عشق من باش رو به افتخار عروس و داماد م... خوب_

 ... دیرقصیو مردونه م بایز یلیخ... کردیم میهم همراه ارشیک... دادمیدستام و رو هوا تکون م آروم

 نمیاما اون اشکات و نب رمیدارم بم دوست

 رمیاون دستات و بگ خوامیقلب من م گهیتو د يبرد

 دل وتنهاش نیروز ا هیمن باش جون من باش نزار  عشق

 ...م بردارماز تو چش تونمیدوستت دارم نم وونهید يا

 يکرد و بعد تراول ها بشیدست تو ج ارشیک...دمیبرقص ارشیبردار فعال گفته بود که فقط من و ک لمیف

منم هم در عوض با اشوه و ناز ! رو سـرم ختیر یده تا تراول پنجاه! شمردم قایدق... دیکش رونیب یپنجاه

کم کم مهمان ها هم ... اطرافمون شلوغ شد! زدمیپسر کش بهش م يو از اون لبخند ها دمیرقص یبراش م

 دهیکش ینگاهم به سمت... کردیبود و پول ها رو جمع م ستادهیشده کنار ا نییتز يبا سبد انایک... شاباش دادن

 :شدم و گفتم ارشیک کیآروم نزد... شد

 !انیدارن م نایبابا ا_

آقاجون و خان آقا ، بابا و ... رقص بودن ستیها ، تو پ یهمه درجه اول گهیحاال د... تر شدن کیاونا هم نزد و

رو  دیبار یانگار از آسمون پول م! از خانم ها هم که همه بودن... اریو ال ي، عمو ارسالن و عمو ارد ارشیپدر ک

... دور شده بودم ارشیازک... ختیریبه سرم پول م ش، بعد ونی، البته از آقا دیرقص یکه باهام م یهر ک! سرم

 :قُر قُر کنان گفت لوفرین...لوفریو ن اریو من هم با ال دیرقصیم انایاون داشت با ک

 ... گهیبرو کنار د اریال_
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 ...رو در آورد لویخود ن يبا خنده ادا اریال

 ... گهیبرو کنار د اریال_

و بهم  بشیدستش و برد به سمت ج! خورده يزیمعلوم بود چ...ستیتو حال خودش ن ادیز دمیفهم... دیبعد خند و

... به سمت آروم ، رقصون رقصون رفتم... گشتیکه داشت با نگاهش دنبالم م دمیو د ارشیک... شاباش داد

 ...ازش دور باشم اما يلحظه ا یحت خواستیاحساس کردم نم... آهنگ که تموم شد، محکم از دستم گرفت

حوصله ام سر رفته  یحساب... ساعت به طرف مجلس مردونه رفت میحدود ن ارشیک... مجلس بود يها آخر

 ...و مونا به سمتم اومدن میو مر نینازن...بود

 !!يچه ناز شد.. سالم_:مونا

 ...زمیسالم عز_:میمر

 !جون الریدست راستت رو سر ما آ... سالم_:نینازن

 :و گفت دمیخند

 !تون یسالم به همگ_

 :گفت مونا

 !ما هم شد بینص ارشیمثل ک یکی دیشا! به سر ما هم بکش یدست هی... نینازن گهیراست م_

 ؟یکنیآخر شب دسته گل تو پرت م یراست _:میمر

 ؟یواسه چ... نه_

 ...میکن یما هم بعد تو عروس! تو بغل ما وفتهیب دیکه شا_

 ... دمیمون خند همه

 !بسـه گهید یشوخ... میریبگ یعکس دست جمع هیبا هم  نیایحاال ب_:نینازن

 :اومد به سمت مون و گفت انایک

 د؟یندار يکم و کسر_

 ؟يریعکس بگ هیاز ما  شهیم! زمیچرا عز_:نینازن

 ...البتـه_:انایک

 ...میباهم گرفت يادگاریو چند تا عکس ...تاشون کنارم نشستن سه
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 ...به سمتم ومدیداشت م ارشیک... به خودم امدم دنیکل کش يصدا با

 ...زمیعز یباشخوش ... میما که رفت_:نینازن

فقط مخصوص  یعنی... يبه سمت سالن غذا خور میبردار گفت که بر لمیف... ستادمیاومد و من هم ا ارشیک

 ...عروس و داماد

 ...کت شو از تنش خارج کرد یبا کالفگ ارشیبردار از اتاق خارج شد ،ک لمیف نکهیاز ا بعد

 ...ياونوقت تو لج کرد! میاریبردار ب لمیف ستیبهت گفتم الزم ن الریآ نیبب_

 شده مگه؟ یحاال چ_

 ..یچیه_

 :گفتم...شروع به غذا خوردن کرد و

 قراره؟... یبش یامشب و عصبان ستیقرار ن_

اونم با لبخند ... گرفتم ارشیقاشق مو پر از غذا کردم و به سمت دهان ک... بهش زدم يلبخند... کرد نگاهم

 ...روش کاشت يگونه ام کرد و بوسه ا کی، لباش و نزد دیجویکه غذا شو م یو بعد در حال... خورد

هاشون ، دنبالمون  نیآشنا ها با ماش شتریب... روندیخودمون م يبه سمت خونه  ارشیک... میبود نیماش تو

 ... میتا به سمت خونه بر میشد ی، باالخره راض میتهران و گشت يها ابانیکه خ یکم... بودن

تا به  لیافراد فام يهمه ... میشد ادهیپ نیبا هم از ماش...آپارتمان پارك کرد يو تو محوطه  نیماش ارشیک

بابا دست من و تو دست ... بغض کرده بودم... مامان جلو اومد و در آغوشم گرفت... باهامون اومده بودن نجایا

 :گذاشت و گفت ارشیک

 ...مواظبش باش!سپارمیتنها دخترم و اول به خدا و دوم به تو م_

 :هم گفت ارشیک... شد ریسراز اشکم

 ...چشمام جا داره يرو_

 شیمن دارم وارد زندگ دونهیم نکهیا... احترام گذاشتنش نسبت به بزرگتر هارو نیا... اخالقشو نیا! داشتم دوست

 !از قبل شتریب یحت... مراقبم باشه یلیخ دیشم و با یم

صورتم و  يرو یرعوس يبایهنوزم اون تور ز. بود نییهنوزم سرم پا. میتو دست هم وارد آپارتمان شد دست

منتظر بودم ! نمیو بب ارشیسرم و بلند کردم تا از پشت تور ک. در خونه رو که بست ، به خودم اومدم... گرفته بود

 ... و تور و از جلو صورتم کنار بزنه ادیتا جلو ب
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بود  نمونیکه ب يادیز ين فاصله از او یحت. کرد ی، داشت من و تو خودشون غرق م اشیرنگ در يها چشم

 ... دمید یداشتم برق خاص تو چشماش و م

 :شدم و گفت کمیلبخند نزد با

 !من يبایعروس ز يخودت خوش اومد يبه خونه _

رو هم  نیو ا... شهیمواقع چال رو گونه ام کامال مشخص م نیکه تو ا دونستمیم. لبام نشست يرو يمحو لبخند

 !دوست داره یلیو گونه مو خچال ر ارشیدونستم که ک یم

آب  یکم. کرد به سمت آشپزخونه رفت یهمون طور که داشت کراواتش رو شول م. دیرو چال گونه ام بوس از

 :گفت... ختیر وانیواسه خودش تو ل

 ارم؟یواسه تو هم ب يخوریم_

 :داشتم شنل و از تنم خارج کنم گفتم یکه سع یحال در

 ...یمرس! نه_

 .به سمت اتاق خواب رفتم و

. رنگم و که واسه امشب انتخاب کرده بودم ، تنم کردم یسمت کمد رفتم و از تو کشو لباس خواب مشک به

چه قدر امشب ماه شده . به خودم انداختم یو نگاه سادمیوا نهیآ يرو به رو. تخت يلباس خواب و گذاشتم لبه 

 گهیحاال د! ارشیبودم همسر ک دهش گهیحاال د. دوست داشتم و راتییتغ نیکرده بودم و ا رییتغ یلیخ! بودم

 کیداد که من بهش نزد یغرورم بهم اجازه نم ای. استرس داشتم یاما کم! عشقم و بهش نشون بدم خواستمیم

 !خسته بودم یلیهم واسه امشب خ دیشا ای... بشم

 ...اومد داخل ارشیاتاق باز شد و ک در

تخت  يلباساش و از تنش کند و رو ارشیک... لبام اومد يبه رو يلبخند... چه جالب... ! دمیکش خجالت

 ارشیپشتم به ک... نشستم یصندل يتوالتم رفتم و رو زیبه سمت م... نگاه شو حس کردم ینیسنگ... دیدرازکش

 شد؟ یمگه م اما... به سرم زده بود رو باز کنم شگریرو که آرا ییداشتم سنجاق ها یسع. بود

 نجا؟یا ایب_

رفتم رو ... کار و کردم نیمنم هم! ـششیکه برم پ کنهیکه رو تخت نشسته و داره بهم اشاره م دمیو د برگشتم

داغش رو که به  ينفس ها... سنجاق ها رو از سرم باز کرد یکی یکی... بود ارشیپشتم به ک... تخت نشستم

 ..کردم یخورد ، احساس م یگردنم م
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 ...سنجاق نیاز آخر نـمیا_

 !احت شدمر یآخـ_

حوله مو برداشتم و به سمت ... کردیگرد شده داشت نگاهم م يبا چشم ها. دمیهوا از رو گونه اش بوس یب و

 دمیو د ارشیک. دوش آب گرم گرفتم ، حوله مو به تنم کردم و از حموم خارج شدم هی نکهیحموم رفتـم بعد از ا

به سمت کمد ... که خوابـه دمیفهم... دیکش یچشماش بسته بود و منظم نفس م... بود دهیکه رو تخت دراز کش

 يموهام و با حوله خشک کردم ، شونه ا نکهیرو تنم کردم و بعد از ا یهمون لباس خواب مشک...لباسام رفتم

با ... شد دهینگاهم از صورتش به بازوش کش... انداختم ارشیبه ک ینگاه. دمیتخت دراز کش يرو. بهشون زدم

بعد پشتم و بهش کردم و ... بازوش کاشتم يرو يشدم و بوسه ا زیخ مین ترو تخ! بسته بودمش دیباند سف هی

 ...هم گذاشتم يآروم چشم هام و رو

 :آروم اسمش رو صدا زدم!!! دارهیکه ب دمیفهم! شب خوش خانومم_

 ارش؟یک_

 جانم؟_

 ... میزد یم حرف مو در همون حالت با ه... طور پشتم بهش بود همون

 !خانوم کوچولو یبهم بگ دمیامروز نشن_

 !کوتاه...دیخند

 ! تا بهت بگم خانوم کوچولو دمیند یلیدل گهی، د دمیلباس عروس د يتو رو تو یامروز وقت_

گردنم فرو برد و آروم  يسرش و تو گود. از پشت در آغوشم گرفت!!! خودش هم یحت... تر شد کینزد صداش

 :گفت

 ...يخانومم شد گهیحاال د_

... همون طور که پشتم بهش بود ، دستم و به سمت عقب بردم و صورتش رو نوازش کردم.. دلم مالش رفت ریز

از موهام و به  يتره ا... داشتم جانیه... دیکوب یام م نهیس يقلبم به شدت به قفسه . گردنم زد ریبه ز يبوسه ا

 ...داره یخوب یلیخ ي، بو کنمیکه ازش استفاده م ییدونستم شامپو یم... بو کرد قیدستش گرفت و عم

 ... دستش که دور کمرم حلقه بودگذاشتم يدستم و رو  آروم

 !خان ارشیشب خوش ک_

 ...باز نگه دارم تونستمیچشمام رو نم... هم خسته بودم واقعا
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 :دوباره گفت و

 ...شب خوش خانومم_

 ...که هنوز تو آغوشش بودم ، خواب برد یدر حال و

شد به سمت  دهینگاهم کش! نبود ارشیک. به پشت سرم انداختم ینگاه... شر شر آب چشم باز کردم يصدا اب

چه قدر . به بدنم دادم یرو تخت نشستم و کش و قوس. کرد یزمزمه م یرو به زبان خارج یآروم آهنگ... حموم

 !بودم دهیراحت خواب

دو ! دمید یاتاقم رو م ونیتازه داشتم دکوراس. به دست و روم زدم ، به سمت اتاقم برگشتم یآب نکهیاز ا بعد

اون طرف تر از تخت ،  یدرست کم. آباژور قرار داشت هی یپاتخت زیرو هر م. بود یپاتخت زیطرف تخت مون م

 توریش رو هم مانتر نییپا يباالش رو کتاب و طبقه  يطبقه ها... با جنس چوب بود ادیبا عرض ز يقفسه ا

 زیم... اتاق رو نگاه کردم گریطرف د... هم رو به روش بود يچرم قهوه ا یصندل هی... قرار داده بودن وتریکامپ

که رو پارکت اتاق پهن  یکوچک يموکت ها... بود يو قهوه ا دیهم سف یرو تخت... توالتم رو اونجا گذاشته بودن

 .بود یشده بودن ، به رنگ کرم

. کوتاه برداشتم و تنم کردم نیشرت آست یت هیشلوار همراه با  هی. بود رو کنار زدم ییکه کشو يارویدر کمد د

 .موهام و مرتب جمع کردم باال و به سمت آشپزخونه رفتم

که زنگ  خچالیخواستم برم سمت ... ادیرو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز و بهش شعله دادم تا به جوش ب يکتر

مرد نا آشنا و  هیکه  دمید یاز تو چشم. شال انداختم سرم و به سمت در رفتم هی... خونه مون به صدا در اومد

 ...پشت در منتظـره بهیغر

 ...و باز کردم در

 .دییبفرما_

 :رو به سمتم گرفت و گفت یگل سبد

 .سبد گل رو براتون آوردم نیا. سالم خانم_

 ـه؟یاز طرف ک_

 ...داشت گذاشتن ادی هیواسه تون _

 :نوشته بود.گل ها بود انداختم يکه ال ادداشتیبه  ینگاه... سبد گل رو به دستم داد و

 "...نو مبارك يگل من باغچـه  "
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 ... وجودم به لرزه افتاد...کرد خیدستام ... نینوشته بود ، راست نشییپا و

 ...دیجا رو امضا کن نیلطفا ا_

 .و دادم به اون مرده سبد

 !خوامیو نم نیمن ا... دیببر نجایو از ا نیا_

... و زود در خونه رو بستم... کردم ، امضا کردم یامضا م دیرو که با ییزود خودکار و از دستش گرفتم و جا و

 :اومد ارشیک يصدا... دمیکش یاز ترس ، از اضطراب تند تند نفس م... داده بودم هیپشتم و به در تک

 بود؟ یک_

 :زدم و گفتم یلبخند زورک. ستمیسر پا با تونستمینم...اصال حالم خوب نبود. دهانم رو قورت دادم آب

 ...ریصبح به خ. سالم_

 :و گفتم دمیبه بازوش کش یآروم دست... بود ستادهیبا حوله تن پوش رو به روم ا. به سمتش رفتم و

 بهتـره؟_

 ؟یکنیچرا حرف و عوض م... ریصبح تو هم به خ. سالم_

 !و دوختم به چشماش چشمام

 ..ستیطور ن نیا... نه_

 بود؟ یپس ک_

 ...اشتباه اومده بود_

 بود؟ یگفتم ک_

 .کشت یداشت خودش و م يکتر...به سمت آشپزخونه رفتم کالفه

 !یپستچ_

 !که اشتباه اومده بود؟ یحاال مطمئن_

 .میباهم صبحونه بخور ایحاال تو هم برو لباست و عوض کن و ب... آره_

 ...میدر کنار هم صبحونه رو خورد... شلوارك تنش کرد و اومد هیهم فقط  ارشیک. دمیصبحونه رو چ زیم

 !، چمدون تو جمع کن يصبحونه تو خورد نکهیبعد از ا یراست_

 :تعجب گفتم با
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 م؟یبر میخوایم ییچه طور؟ جا_

 !میاونجا باش يهفته ا هیقراره ... هتل اجاره کرده هیبابا تو شمال واسه مون ... آره_

 :کودکانه گفتم يشاد با

 !ایلب در_

 :گذاشت گفت یکه لقمه را به دهانش م یحال در

 !ایلب در... اوهوم_

*** 

. میتو راه همش سرگرم بود. میدیکه مد نظرمون بود رس یی، باالخره به جا میاز چند ساعت که تو راه بود بعد

 ...من ، خوردن هله هوله ي، حرف ها ارشیک يها یشوخ

 . میشد ادهیوپارك کرد ، با هم پ نیماش یوقت. بود ایدر يهتل درست رو به رو! ایو برد به سمت در نیماش

 ...یآب تنـ میاول بر ایب ارشیک_

 ...تعجب نگاهم کرد با

 !االن حقتـه که بهت بگم خانوم کوچولو_

 :اعتراض گفتم با

 ...!ـارشیک_

 :داشت گفت یکه چمدون و برم یعقب و باز کرد و در حال صندوق

 جانم؟_

گرفت و ما  ارشیخدمتکار هتل ، چمدون و از دست ک. میچمدون و برداشت و با هم وارد هتل شد.نگفتم يزیچ

 ارشیک... چمدون و کشون کشون بردم سمت اتاق خواب. بود یبگم واقعا عال تونمیم... رو به سمت منزلمون برد

تخت دراز  يتنه اش برهنه بود ، رو االکه ب یرو از تنش خارج کرد و در حال شرتش یت... زود کولر و روشن کرد

 ...دیکش

 !خسته شدمـا یحساب... یآخ_

 :و از رو سرم کندم و گفتم شالم

 ؟یبخواب يخوا ینکنه م_

 :و رو هم گذاشت و گفت چشماش
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 ...خسته ام! اره به خدا_

 :مانتو مو باز کردم و گفتم يها دکمه

 خواب؟ ای حیتفر يبرامسافرت  ياومد_

 :و گفت دیکش يا ازهیخم

 ...هم خواب هم حیهم تفر_

 !لبمو گاز گرفتم... نگاهم کرد طونیباز کرد و ش مهیو ن چشماش

 ..از بابام هم تشکر کن یراست... میدیرس! زنگ هم به مامانم بزن بگو نگران نباشن هی یراست_

 خان؟ ارشیک دیندار يا گهیامر د... بله چشم_

 :که چشماش بسته بود گفت یزد و در حال يلبخند

 ...نه_

و کوسن و تو  دیخند... خورد به صورتش... و که رو تخت بود رو برداشتم و پرت کردم به سمتش یکوسن

 ...دمینشن یگفت ول يزیلب چ ریآغوشش گرفت و ز

 ...زنگ زدم ارشیو برداشتم و به مادر ک لمیموبا

 !الو سالم مامان_

 حالت چه طوره؟ ؟یخوب... سالم دخترم_

 :زود گفتم. ازحرف خودم خندم گرفت! از درد رمیم یدارم م يشده؟ وا یکه چ انگـار

 !ممنون خوبم... یمرس_

 کنه؟یکار م یچ ارشیچه خبرا؟ ک_

 !دهیهم خواب ارشیک... یسالمت_

 :و گفت دیخند

 دی، بعدش حتما با کنهیم یرو ط یمسافت طوالن هی یوقت...بوده و هنوزم هست يطور نیا شهیپسر هم نیا_

 ...بکنـه یاستراحت کوتاه هی

 !بابت هتل دیاز بابا هم تشکر کن... دیمامان نگران ما نباش... بله_

 .دیخوش باش. زمیعز کنمیخواهش م_
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 ...خداحافظ. دیسالم برسون. ممنون_

 خداحافظ_

 یمامان ، باالخره راض يحرف زدن و سفارش ها یبعد از کل.دلتنگشون بودم یحساب. زنگ هم به مامانم زدم هی

 ...شد تا تماس و قطع کنه

 یکم فضول هیخواست  یدلم م. افتاد لشینگاهم به موبا. خسته بود یلیخ ارشیانگار ک...سمت اتاق خواب رفتم

 اول از همه رفتم... مو بکنم یخدا رو شکر کد نداشت و من راحت تونستم فضول.رو برداشتم لشیموبا. کنم

... عکس خودم بود! نظرم و جلب کرد یشدم ، که عکس یخارج م يداشتم از گالر... نداشت یعکس!يسمت گالر

هم من و دوست داره؟ به سمت  ارشیک یعنی. خوشحال شدم یلیخ... میبه در انداخته بود زدهیهمون که روز س

... یخسته شدم از فضول! بودن یهمه شون هم خارج...همش مهندس فالن ، دکتر فالن. رفتم نـشیمخاطب

 ...دمیسر جاش گذاشتم و به پهلو شدم و خواب و لیموبا... بود میحس کنجکاو! نبود یالبته فضول

 

 :ارشیک

! بود میهشت و ن... انداختم ینگاه میبا تعجب به ساعت مچ. شده بود کیچشم باز کردم ، هوا کامال تار یوقت

 .. شده یاز دستم عصبان الریآاالن حتما . بودم دهیاوه چه قدر خواب

مثل  دیخواب یم یوقت. دلم براش ضعف رفت... دهیکنارم خواب الریآ دمید... از رو تخت بلند بشم که خواستم

 ياز ازدواج فرار يروز هیمن که . رمیدوست داشتم از چال گونه اش گاز بگ دیخند یم یوقت. شد یعروسک م

 یول...وجود نداره یقیعشق حق ردمک یفکر م یزمون هی. شدم که باهاش ازدواج کردم يبودم ، حاالعاشق دختر

 .برم یم یحاال دارم به اشتباهم پ

من هم . زود تو آغوشم خوابش برد یلیخ شبید. آروم گونه اش رو نوازش کردم... دمیرو روش کش ملحفه

اون خواب ... دیشن یها عاشقانه ام که اون نمزمزمه  يبرا...! دنشیبوس يبرا...دنشیبوئ يکردم برا دایپ یفرصت

شدم  نکهیا... درآورد خودش يقلبم و به محاصره  نکهیاز ا... زدمیآروم براش حرف م یلیبود و من خ

 ... ترکش کنـم تونمینم نکهیا... شدم رشیدرگ نکهیا. اسارت و دوست دارم نیا...رشیاس

... شدم شییبایبالش گذاشتم و محو ز يسرم و رو. دمیلباش بوس يآروم از غنچه . لباش کردم کیو نزد لبام

 . ، نگاهش کنم دهیطور که خواب نیهم خواستمیم... کنم دارشیاصال دوست نداشتم ب

 !سبز رنگش رو باز کرد و نگاهم کرد يتاچشم ها... صورتش رو نوازش کردم تا چشم باز کرد آروم
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 :الریآ

با حس نوازش ... دیتاب یاتاق م طیکم از پنجره به مح یلینورخ هیفقط . ودب کیشدم ، همه جا تار داریب یوقت

چشم  دیتا د... دیکوب یقلبم به شدت م... کرد یکه داشت صورتم و نوازش م دمیو د ارشیک. چشمام و باز کردم

 !دهیبهم م یکه چه آرامش گمبهش ب تونستمیکاش م! به نوازش کردنش ادامه نداد گهیباز کردم د

 ؟یخانوم يشد ردایب_

 :پلک زدم و با لبخند گفتم آروم

 ...آره_

 :تخت نشست و گفت يرو

 !رونیب میتو هم حاضر شو بر. رمیدوش بگ هیحموم  رمیمن م_

 يبه دست و صورتم زدم ، جلو یآب نکهیمن هم بعد از ا. حوله شو از تو چمدون برداشت و به سمت حمام رفت و

 یمشک ملیرنگ به چشمام زدم و مژه هام رو با ر یخط چشم آب. کردم شیخودم و آرا یو کم ستادمیا نهیآ

 ی، همراه با شال و شلوار آب رنگ یمانتو مشک...! بشه لیتکم شمیلبام زدم تا آرا يبرق لب هم رو هی. کردم

 ... رو برداشتم فمیعطر به خودم زدم و ک یکم. دمیرنگم پوش

تخت گذاشتم و از اتاق  يانتخاب کردم و رو یلوار مشکهمراه با ش ارشیک يرنگ هم برا یشرت آب یت هی

 :صدام زد. بودم ارشیرو کاناپه لم داده بودم و منتظر ک. خارج شدم

 الر؟یآ_

 بله؟_

 ...بهم بده ایب! کنمینم دایو پ ویافترش_

 ...داخل چمون و گشتم. اتاق خواب شدم وارد

 ش؟یحاال آورد_

 !گذاشتم تو چمدون... آره_

 ...کردم و دادم بهش دایپ

 ...زحمت ژل و ادکلنم رو هم بده یپس ب_
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و  دیژل به موهاش مال یکم. کردم یداده بودم و آماده شدنش رو تماشا م هیتک زیبه م... رو هم بهش دادم اونا

تند و  يبو... که استفاده کرده بود و تنها مونده بود که ادکلنش رو بزنه ویاز افترش.موهاش و به سمت باال داد

 ...خوش بو بود یلیحساب خ نیداشت اما با ا یتلخ

 :کرد و گفت نگاهم

 م؟یبر_

با لبخند ... دیگردنم بوس يخم شد و از گود... شرتش رو درست کردم یت ي قهیو دور گردنش انداختم و  دستم

 یکردم آمادگ یهنوزم احساس م! کردم؟ یکار و م نیچرا ا دونمینم... ازش فاصله گرفتم ینگاهش کردم و کم

 !الزم رو ندارم

،  ومدیکه م یبا هر موج... شده بودم ایتر به در کینزد... میزد یقدم م ایاز شام ، دست تو دست هم لب در بعد

 ...شد یم سیباالتر از مچ خ یشلوار من تا کم

 ...زدم یدستام و به سمت آسمون باز کردم و چرخ... دیبار ینم نم م بارون

 !ام ییهوا نیهمچ هیمن عاشق  يوا_

 :جلو تر اومد و گفت ارشیک

 ...کننیهمه دارن نگاه م... زشتـه الریآ_

 .میدستم و دور بازوش حلقه کردم و آروم آروم به سمت هتل قدم برداشت... شدم خودم و جمع و جور کنم مجبور

*** 

 :زدمیم ادیفر

 !کنمیخواهش م... ارشیک يوا_

 ...حرکت کرد ایبه سمت در. بازوم رو گرفت. بود شتریسرعتش از من ب.. .ومدیبه دنبالم م... کردمیفرار م و

 !نـه ارشیک يوا_

 ؟یدوست نداشت یچرا؟ تو مگه آب تن_

 :و گفتم دمیخند

 من شـو الیخیب! ترسم یمن م... نه_

_؟یآب تن میبر ؟یکه چ یکنیم داریمن و ب يایبعد م دمیمن گرفتم خواب است؟یطور نی؟ ا...ا  

 :و گفتم دمیخند
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 ...خوب حوصله ام سر رفته بود_

 .ام بود نهیس ریتا ز ایدر آب

 !نکن کنمیخواهش م ارشیک_

 :و گفت دیخند

 ؟یخواست ینم یمگه آب تن... کنم که ینم يکار_

 :و گفتم دمیخند

 بگم غلط کردم خوبـه؟_

 .میجلو رفته بود یلیخ... باال انداخت ییابرو

 ...ون وقت شم ا یغرق م! ستمیمن شنا بلند ن_

آب و از دهانش ... دست شو رها کردم و محکم دستم و دور گردنش حلقه کردم يسر نیا...تو دهانم پر شد آب

 :و گفتم رونیب ختمیر

 !چه قدر شور بود...اَه_

 :و گفت دیخند

 ..برو من هوات و دارم ؟يدیاز من چسب يطور نیچرا ا_

 !کنمیخواهش م... ایک... ترسم  یمن م_

 :و گفت دیخند... تعجب نگاهم کرد با

 ؟یگفت یچ_

شد و سرم رفت  یپام خال ریز... دستم و از دور گردنش شول تر کردم اما ناگهان. هم خنده ام گرفته بود خودم

که داشت با لبخند  دمیو د ارشیآب چشمم رو باز کردم ، ک ریز یوقت... زدم یداشتم دست و پا م... آب ریز

... محکم در آغوشم گرفت...باال دیمن رو کش... از بازوم گرفت ... شدیانش حباب خارج مو از ده کردینگاهم م

 :باخنده گفت. دمیبلع یهوا رو م... اش و به سرفه افتادم نهیسرم و چسبوندم رو س

 آب؟ ریز میدوباره بر_

 .ارمیباور کن نفس کم م...نه_

 :گفت یالیخیب با

 ...!شهینم يطور_
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اما ... باال و نفس بکشم امیخواستم زود ب یزدم و م یدست و پا م... آب ریز دیمن رو هم همراه خودش کش و

تند ... آب يباال میایداد تا ب تیو باالخره رضا. میآب موند ریز يا هیفکر کنم حدود پونزده ثان... زاشتینم ارشیک

 يچشم ها. و باال گرفتم تو چشماش زول زدمسرم ... شد یقلبم داشت از جاش کنده م. میدیکش یتند نفس م

لبام گذاشت  يکه زود لباش و رو میهمون طور به هم زل زده بود... بایچه ز! ایرنگ بودن در یو آب ارشیک یآب

من ! دوست داشتم.به نفس نفس افتاده بودم... دمیبعد عقب کش يلحظه ا... کرد دنمیبا ولع شروع به بوس

 ... من عاشقشم... که عاشقـشم کنمیاعتراف مدارم . و دوست داشتم ارشیک

کوچک از  يبوسه  هیاول  يسر نیا... کم بود یلیفاصله مون خ گهیحاال د. و دور گردنش حلقه کردم دستم

قلبم  گهیچون حاال د! چون اون عشقم بود. برام لذت داشت. کردم شیمن هم همراه... بعد یلبام گرفت و کم

خواستم تا آخر عمر درکنارم  یو قبول کرده بودم و م ارشیخودم با تمام وجودم ک... و قبول کرده بود ارشیک

 ...باشـه

 *** 

 !خسته شدم ارشیک_

 ؟یچرا خانوم_

 :پشتم و بهش کردم و گفتم! درد گرفته بود یچشمم حساب... نیدوباره فالش دورب و

 ...شـهیم تیچشمام اذ! ریعکس نگ گهید_

داشت ! نجایا میاستراحت و دوش گرفتن ، دوباره اومد یمنزلمون و بعد از کم می، رفت یبعد از آبتن. میودب ایدر لب

و تو دستش گرفته بود و من هر  نیهم دورب ارشیک. لحظه رو دوست داشتم نیا یلیخ...کرد یآفتاب غروب م

 .گرفت یکردم ، ازم عکس م یم يکار

 ...یعکس و بدم عکاس برام بزنه رو تخته شاس نیا خوامیم الریآ_

 :و گفتم دمیرو شکمم کش یدست. افتاده بودم بایواقعا هم ز. و به عکس نگاه کردم دمیخند

 ... گرسنه ام یلیمن خ_

 :زد و گفت میشونیپ يرو گوشه  يش دور شونه هام انداخت و بوسه ا یشگیو مثل عادت هم دستش

 ...میبر_

به وجودش عادت کرده  گهید...! میحرف زد... میشام خورد...میکرد دیخر... میون گشتخودم يآخر شب برا تا

 .بودم
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تو ماه  یحت. کرد یهم داشت با تلفن صحبت م ارشیک.زدم یم سیام رو ل ینشسته بودم و بستن یصندل رو

 ...خاموش کنه گهیو د لشیبهش بگم حتما موبا دیبا! میزارن خوش باش یعسل مون هم نم

 :شد و گفت کمیفکر ها بودم که نزد نیهم تو

 !ساعت ده شد... یخانوم میبر گهید_

 :وگفت دیخند. زدم سیام رو ل یبهش انداختم و بستن ینگاه

 ...شده ها رید! خانوم کوچولو پاشو_

 .میبا هم به سمت هتل رفت... دستش و گرفتم... و به سمتم گرفت دستش

شالم و از سرم کندم و به . به تنم دادم یو کش و قوس دمیکش يا ازهیخم. میباز کرد و وارد منزل مون شد در

 !دمیکه چشمام و چرخوندم ، تخت و د نیهم... سمت اتاق خواب رفتم

 !ارشیک يوا_

 ...يزیچه سوپرا! من يخدا يوا. کردمیبا تعجب نگاه م داشتم

کرده  بشیدستاش و تو ج ه؟یچ ارشیعکس العمل ک نمیبرگشتم تا بب. رز پر پر شده بود يتخت پر از گل ها رو

 ...کرد یبود و داشت با لبخند نگاهم م

 ه؟ینظرت چ_

 ...ای زیسوپرا نینظرم و در چه مورد خواست؟ درمورد ا دمینفهم

 :آروم صورتم و نوازش کرد و گفت. اومد جلو

  ؟یرو با من بگذرون ییایشب رو هی يحاضر_

برد  رونیکل روز من و ب ارشیبود که ک نیپس به خاطر هم. کار کنم؟ شوکه شده بودم یدونستم چ ینم اصال

 !میو االن هم اصرار کرد که زود به خونه برگرد

و من ... آروم جلو اومد. زد یداشت برق م ارشیک يچشم ها.نزدم یحرف یآره تکون دادم ول يو به نشونه  سرم

... جلو پام زانو زد و سرش و باال گرفت. تخت يرو لبه  نمیبشتخت و باعث شد  يخوردم به لبه ! عقب رفتم

 ...لباش کردم کیمن بودم که لبام و نزد يسر نیا

با وجودش ، گرما . کردم یو احساس نم زیچ چیه گهید ارشیدر کنار ک... رو برام رقم زد ییایهم شب رو واقعا

آروم ، ! ارشیفقط ک. مهم بود ارشیاالن فقط و فقط برام ک. شده بودم زیهمه چ الیخیب گهید. داد یرو بهم م

 :بعد گفت... دینفس نفس زنان گوشم و بوس
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 !دوستت دارم_

 :و من هم گفتم دمیگردنش بوس ریز از

 ...دوستت دارم_

 

 ماه بعد شش

 دمیم ، کشاز کتاب ها پنهانش کرده بود یکیو که پشت  دمیکتاب ها رفتم و دفتر سرس يسمت قفسه  به

 .کردم دایپ یخال يورق زدم و صفه ... رونیب

خدا ... پرستمش یبا تمام وجودم م... ارشمیمن واقعا عاشق ک... گذشته ارشیمشترك من و ک یماه از زندگ شش

اصرار داره که  یلیخ ارشیپدر ک... دخالت نکرد میخدا رو شکر که تو زندگ! ستین نیاز راست يخبر گهیرو شکر د

بزار ... اریبچه ب هی الریآ گهی، همش بهم م ششیپ رمیهر دفعه که م! جون زیعز نیهمچن... میارینوه براش ب هی

بچه هم  هیندارم که بخوام  یمن هنوز سن. کنم یمن قبول نم یول... نمیتو رو قبل از مرگم بب يحداقل بچه 

 ..!کردیپدرش نم ایجون  زیبا عز یمخالفت چیه یول... دمیمورد نپرس نیرو هم در ا ارشیتا به حال نظر ک! ارمیب

 ...کبابم سوخت! خدا جون يوا... ، زود به سمت آشپزخونه فرارکردم یسوختگ يبو با

. فقط سه چهار تاش سوخته بود... سوخته رو از رو تابه برداشتم يشعله رو خاموش کردم و چند تا کباب ها زود

 .همش حواس پرت بودم... بلد بودم اما يآشپز

 !شدم و رفتم به استقبالش يآشپز الیخیب! اومده ارشیکه ک دمیفهم... دیتو قفل چرخ دیکل

 ...یخسته نباش. زمیسالم عز_

 .گونه اش کاشتم يرو يو دور گردنش حلقه کردم و بوسه ا دستم

 ...یمرس! دلم زیسالم عز_

 ...و در خونه رو ببنده ارهیداشت کفش شو از پاش در ب یسع

 !ها نهیب یم یکی... تو خونه بعد امیبزار ب! زشته الریآ_

 :و گفتم دمیخند

 کار کنم؟ یچ... نهیبب_

زد نگاهم  یکه تو نگاهش موج م یبا خستگ... در و بست و محکم در آغوشم گرفت... زیو گذاشت رو م فشیک

 :کرد و گفت
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 .چه قدر دلم برات تنگ شده بود_

 ...میکنار هم نشست... میطور که تو آغوشش بودم ، آروم آروم به سمت کاناپه رفت نیهم

 خوب؟ چه خبر؟_

 ...یسالمت_

 ؟يبازم غذا تو سوزوند...! ادیسوختن م يچه بو_

 :و گفتم دمیخند

 !هواسم نبود يسر نیا یول... آره_

 !از دست تو الریآ يوا_

 :و گفتم ستادمیبه روش ا رو

 !نمیچ یشام و م زی، هم م ارمیم ي، من هم برات چا یتا تو لباس هات و عوض کن_

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 ...نیآفر! خانومم؟ يزرنگ شد_

 ییبراش چا... اومد تو آشپزخونه يا قهیبعد از دق. هم به سمت اتاق خواب رفت ارشیرفتم آشپزخونه و ک من

 ...زیو گذاشتم رو م ختمیر

 گرسنه ام یلیمن فقط خ! خورم ینم ییچا_

 :زدم و گفتم يلبخند

 !نمیچ یو م زیاالن م_

 :شو مزه مزه کرد و گفت ییچا یکم.. دمیچ زیخارج کردم و آروم رو م نتیها رو از کاب بشقاب

 !باش يجد یبگم ول خوامیم زیچ هی الریا_

 :کردم و گفتم نگاهش

 د؟ییبفرما_

 ؟يبچه خوشگل به ما بد هی يخوایتو واقعا نم_

 :و گفتم دمیخند
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بچه  هیمن خودم مگه چند سالمه که بخوام ! نه... گفتم که!ها یزنیم يتو دار یشگیباز هم حرف هم ارشیک_

 ...هم داشته باشم

 تونمینم... خوامیمن بچه م! شمیم یو هفت سالگ ستیدارم وارد ب ؟یکنیتو سن من و حساب نم ؟یمن چ یول_

 ...رهیاون وقت سنم باال تر م ؟یفهمیم..!گهیدو سال د یکیبزارم واسه 

 .دمیکش سیو تو د برنج

 کنمیخواهش م ؟يکنن اونوقت تو به فکر بچه ا یتو هنوز ازدواج نکردن و دارن عشق و حال م يهم سن ها_

 ...ادامه نده گهید

 يتو رشته . رمیمن دانشگاه م... شـهیبحث داره تکرار م نیتا االن ، همش هم شیحدود دو هفته پ از

 دایبه هدفم دست پ تونمینم گهیاگه بچه دار بشم د! برسم ییادامه بدم و به جا خوامیم. قبول شدم یدندانپزشک

 !کنم

 :و گذاشت رو بشقاب و گفت قاشق

 ؟یکنیحاال چرا اخم م_

 :زدم و گفتم يلبخند... کردم نگاهش

 !تو فکر بودم... نه_

 يبرا ينسکافه ا. ، ظرف ها رو زود شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم دمیمون رو خورشام  نکهیاز ا بعد

رو کاناپه لم داده بود و داشت کانال ها رو باال و  ارشیک. رفتم ییرایجفتمون درست کردم و به سمت سالن پذ

رو لمس  ششیته ر... انداخت منبه  یو خاموش کرد و نگاه ونیزیکنارش نشستم ، تلو یوقت. کرد یم نییپا

 ...در آغوشم گرفت. روشون کاشتم يکردم و بوسه ا

 ره؟یم شیخانوم دکتر درس و دانشگاه چه طور پ_

 ...!خوب_

 :بازوم و لمس کرد و گفت رو

 ...تنگ شده یلیدلم برات خ_

 :و گفتم دمیخند... از بازوم گرفت يگاز و

 !دردم گرفت يآ_

 :دوخت به چشمام و گفت میو مستق چشماش
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 !خانومم یارمینسکافه تو بخور ، بعدش در اخت_

رو ... به سمت اتاق خواب رفت... حرکت از رو کاناپه بلندم کرد هی، تو  مینسکافه مون رو خورد نکهیاز ا بعد

کرد و  یم يهمون طور که با نوك انگشتاش با موهام باز... دیتخت گذاشتم و خودش هم کنارم دراز کش

 . کرد یم قیرو بهم تزر یاحساس آرامش خاصکرد ،  یصورتم و نوازش م

 دهیدمر خواب... انداختم ارشیبه ک ینگاه. زود خاموشش کردم... ، چشم باز کردم ارشیک یاالرم گوش يصدا با

 :آروم صداش و زمزمه کردم. بود و صورتش به سمت من بود

 زم؟یعز.. ارشیک_

 :چشم باز کرد و گفت ياز لحظه ا بعد

 !خسته ام... بزار بخوابم الریا_

 ...شو داریخان ب ارشیک_

 ...الریآ_

 ...زود باش...!صبح شده... شو داریب! خوامیمن بوس م ارشیک_

 :و سرش و از رو بالش بلند کرد و گفت دیخند آروم

 ! قربونش یاله_

 .و دوباره چشماشو رو هم گذاشت دیخنده گونه مو بوس با

 ...ایب ریزود دوش بگ! واست صبحونه درست کنم رمیم_

 :که چشماش بسته بود گفت یحال در

 ...باشه_

 ...ماه بعد کی

 ...حالش بهتر بود! جون زیعز يسر رفتم خونه  هیاز دانشگاه ،  بعد

 :مامان گفت. مبل نشستم يرو کالفه

 الر؟یشده آ يزیچ_

 ...!ومدهیهنوز ن یساعت هشت شده ول... ارشمیمنتظر ک_

 ؟یینجایا یبهش گفت_
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 !نجایا ادیگفت م... آره_

 !خدا يباشه؟ ا تونستیکجا م یعنی. دلشوره گرفتم... در دسترس نبود. اش رو گرفتم شماره

 :گفت بابا

 !بره دنبالش اریال يخوایم_

 ... نه_

 .ستادمیزود بلند شدم و ا... اف اف بلند شد يصدا

 ...خودشـه_

کرد ، به سمتم اومد که جلو در منتظرش  یرو ط نایآقاجون ا يخونه  لیطو اطیح نکهیبعد از ا. در و باز کردم و

 .بودم

 !دل واپست شدم ارش؟یک يسالم کجا بود_

 :کرد ، گفت کیبا همه سالم و عل نکهیبعد از ا...سالم تکون داد و رفت داخل يو به نشونه  سرش

 ...خونه میزود آماده شو بر الریآ_

و به سمت  میکرد یآماده شدم ، خداحافظ یوقت. بود که رفتارش باهام سرد شده بود یچند وقت هیچرا  دونمینم

 .میخونه مون رفت

جون تا بهش  زیعز يخونه  رفتمیم یهر از گاه... دیپرس یحالم رو هم نم یحت... مون نبود نیب یصحبت چیه

 یرفتاراش چ نیا لیچه وضعش بود؟ دل گهید نیا..! خونه میرفت یدنبالم و با هم م ومدیهم م ارشیک... سر بزنم

 بود؟چرا آخه؟

 زیعز.. درست کردم يکوکو سبز. ، زود لباسام و از تنم خارج کردم و به آشپزخونه رفتم میدیخونه که رس به

 ...! جون هر چه قدر اصرار کرد ،واسه شام نموند

 ...ماساژ دادم یو کم دمیشونه اش کش يجلو رفتم و دستم و رو... بود دهیکاناپه دراز کش يرو

 !مزیشام حاضره عز_

و خواست وارد آشپزخونه بشه که زود  ستادیو ناراحت بود؟ رو به روم ا نیقدر غمگ نیچرا ا... بهم کرد ینگاه

 :گفتم

 ارش؟یشده ک يزیچ_
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انگار ! واسه خودش لقمه گرفت... و نشست دیرو عقب کش یصندل... بهم انداخت و بعد از کنارم رد شد ینگاه

 ؟یتحملش کنم؟ تا ک يطور نیا دیا چند روز بابود؟ ت يچه رفتار نیا! دید یمن رو نم

 ه؟یرفتارات چ نیا لیدل_

 ...!منصرف شد... ، اما رهیلقمه بگ خواستیم

 چرا؟ ارش؟یک یکن یم يطور نیچرا باهام ا_

کردم از  یقبل فکر م يشده بود؟ روز ها يطو نیچرا ا... خدا ای! شو دوخت به چشمام یبرزخ يها چشم

 ...!رو نداره اما حاال يکار يحوصله  یخستگ

 ؟يکرد يکار نیچرا باهام همچ الر؟یچرا آ_

 گفت؟ یم یداشت چ نیا. شده بودم متعجب

 ؟یگ یم يدار یچ ارشیک_

 :ش رو کنترل کنه ،گفت تیکرد عصبان یم یکه سع یحال در

 ؟یکنیکار م یبا من چ يتو دار_

 گه؟یو بهم نم انیچرا رك و پوست کنه جر ده؟یچرا داره عذابم م. کرده بودم بغض

 ...کنمیخواهش م ارشیکار کردم باهات؟ ک یمگه من چ_

 :و قطع کرد و گفت حرفم

 ؟يرو ازم پنهون کرد يزیتو چ_

 ...نکه! من يخدا... دیاز روم پر رنگ

 :زد ادیفر

 ؟يرو از من پنهون کرد يزیتو چ_

 کار کنم؟ یحاال چ...خدا جون يوا! بودمش دهیند نیبه حال خشمگ تا

رو از  يزیمگه بهت از همون اول نگفتم چ ؟یرو به من نگفت یمهم نیچرا موضوع به ا ؟يازم پنهون کردچرا _

 من پنهون نکن؟ 

 ...هق هق افتاده بودم به

 ...ارشیک_

 دم؟یفهم یرو م یموضوع نیهمچ هیت  یاز نامزد قبل دیمن با... ساکت باش_
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 ست؟ین یکن یاون طور که تو فکر م ارشیک یول_

 :زد ادیو خشم فر تیبا عصبان... صورتم کرد کیصورتش و نزد.. اومد جلو

 ...نهیهم قتیحق... آره! يازدواج کرده بود يا گهیکنم؟ خانوم شما قبل از من با کس د یمن چه طور فکر م_

 ..!مینامزد بود... من ازدواج نکرده بودم_

 :زد و گفت يخند زهر

 اما حاال؟! یکنیاعتراف م يخوبه دار_

 :دیرغ و

 شـده؟ ریحاال که د_

 ارشیوقت از ک چیموضوع رو ه نیکاش ا. دمیترس یم يروز نیهمچ هیاز . ختمیر یصورت اشک م يپهنا به

 ...کردم یپنهون نم

و  ستادیو آورد و درست رو به روم ا دمی، دفتر سر رس يبعد از لحظه ا... به سمت اتاق قدم برداشت تیعصبان با

 :گفت

 !يتو در کنارم، به فکر اون هم بود... یختیخاطرات شو هم دور نر یتو حت_

 !!نـه... ارشینه ک_

 :گفتم هیبا گر... خواست از خونه خارج بشه که زود از بازوش گرفتم! پام ریافتاد ز... و پرت کرد به سمتم دفتر

 ...بدم حیتو رو خدا بزار بهت توض_

 !حاال هم برو کنار...دمی، شن دمیشن یم دیرو که با ییمن حرف ها_

 ...بازوش و از دستم خارج کرد و

 ...کنمیخواهش م ارشیک_

 :زدم ادینشستم و فر نیدو زانو رو زم... له شدم... خوردشدم... شدن در به هم ، شکستم دهیبا کوب و

 ...خدا_

ن هم که زنگ اال.داد یجواب تلفن هام رو هم نم یحت... نشده بود ارشیاز ک يهنوز خبر... دو شب بود ساعت

 کار کنم؟ یچ دیبا دونمینم. دلشوره گرفتم یحساب! ، خاموشـه زنمیم

تو قفل ، متوجه  دیچرخش کل يبا صدا. ختمیر یطور آروم آروم اشک م نیبودم و هم دهیتخت دراز کش يرو

 گاریس یلیکامال مشخص بود که خ! تو فضا دیچیپ گاریبد س يوارد اتاق شد ، بو یوقت... اومده ارشیشدم که ک
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بالش و پتو از کمد  هیبعد  کردلباس شو عوض . کوتاه بهم انداخت و بعد به سمت کمد رفت ینگاه...!دهیکش

 ...برداشت و از اتاق خارج شد يوارید

 يها دیتهد دیبا! وفتهیب یاتفاق نیهمچ هیخودم باعث شدم که ... خودمه ریتقص نایا يکه همه  دونستمیم

من  یاز سادگ دیشا... گفته ارشیدروغ هم به ک يها زیچ یلیاون خ دیشا. گرفتم یم يو جد نیراست

 ...از هم بپاشـه یآسون نیبه هم میزندگ زارمیمن نم. صحبت کنم ارشیبا ک دیم نبا! سوءاستفاده کرده

رفتم  یداشتم به سمت آشپزخونه م. ام بود یشگیعادت هم. دارشدمیب لمیبود که با آالرم موبا میساعت شش و ن

 یوقت... مشغول حاضر کردن صبحونه شدم! یلیخ. ناراحت شدم یلیخ... بود دهیروکاناپه خواب... دمید ارشیکه ک

 ... کاناپه نشست يپتو رو کنار زد و رو ودشخ دمیکنم که د داریو ب ارشی، خواستم برم ک دمیصبحونه رو چ زیم

 !صبحونه حاضر کردم برات. ریصبح به خ_

اش  یشگیعادت هم... به سمت حموم رفت. باشه تکون داد يبهم انداخت و فقط سرش و به نشونه  ینگاه مین

خواستم از .. در ي رهیدستم رفت سمت دستگ. منتظر بودم تا حوله اش رو بهش بدم... رفتم تو اتاق خواب. بود

 ...بدم اما ارشیحمام ، حوله رو به ک نتیتو کاب

 یآخر ب گهید... بهم بندازه ، از کنارم رد شد یذره نگاه نکهیبدون ا. خارج شد و باز کرد و با حوله تن پوش در

ادامه داشته  تونهینم يبا دروغ و پنهان کار یزندگ! خودت بود ریها تقص نیا يهمه ... الریحقـته آ... بود یمحل

 شهیباشه، مختل م دهکه با دروغ شروع ش يا یزندگ... شــهیمختل م...! باشه

مورد  يغذا... کنمیحاال هم دارم غذا درست م. کنمیاز صبح دارم خونه رو مرتب م... بود ارشیکتولد  امشب

 .انیمن واسه تولد ب يو هم خانواده  ارشیک يقراره شب هم خانواده ! فسنجون... ارشیک يعالقه 

 ییگاز و خاموش کردم و زود به سمت دستشو يشعله .. بد شده بود یعق زده بودم ، که حالم حساب اونقدر

خدا چرا  يوا... دمیرو تخت دراز کش. معده ام رو باال آوردم دیفقط اس ي،چند سر یخال يبا اون معده . دمیدو

تخت و تو دستم  يرو ي حفهمل...کردمیم هیخوردم که مسموم شدم؟ هق هق گر یچ یعنیشدم؟  ينطوریا

 ...مشت کرده بودم

 ...یلعنتـ ؟يخوایاز جون من م یدخالت کردم آخه؟ چ تیمگه من تو زندگ... نیه راستخدا لعنتت کن_

 يساعت شش بود که تمام کار ها. که حالم بهتر شد ، به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول غذا پختن شدم یکم

وم خارج و از حم دمیچیدوش گرفتم حوله رو دور تنم پ هی نکهیبه سمت حموم رفتم و بعد از ا. من تموم شد

 .شدم
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 ...که کردمیامشب رو انتخاب م يلباس مناسب برا هی داشتم

 رهیکوتاه ، خ يوارد اتاق شد ، لحظه ا یوقت... وارد اتاق خواب شد ارشیک یو بعد از اندک... خونه باز شد در

 :و به پشت گوشم دادم و گفتم شونمیپر يموها. لپام گل انداخت...هنوزم حوله تو تنم بود. نگاهم کرد

 ...یسالم خسته نباش_

 :گفت يسرد به

 ...سالم_

 زیم یرو صندل. سبز رنگ ، تنم کردم زیهمراه با بول یشلوار ل هیمن هم ... کتش و از تنش خارج کرد.. نیهم

... ستیمن نکه اصال حواسش به  دمید یو م ارشیک نهیاز تو آ... شونه زدم یتوالتم نشستم و موهام و به آروم

 :برگشتم به سمتش و گفتم... تنش کرد یراحت يلباس ها

 ...!میبا هم حرف بزن دیبا ارشیک_

... محبت نبود... دوست داشتن نبود... عشق تو چشم هاش نبود گهید. دمید یخشم و تو نگاهش م... کرد نگاهم

 ...نبود! نبود یمهربان

 ه؟یمشکل من چ یدونیم_

 دیاز چشمهام چک یقطره اشک.. .تکون داد نیو به طرف سرم

 ...باهات حرف بزنم خوامینم گهیکه د نهیمشکل من ا_

 شدم؟ یخورد م دیتا چه حد با گهید. از اتاق خارج شد و

و گذاشتم  ختمیشکالت روش ر یکم. رو که درست کرده بودم از تو فر برداشتم یکیک. سمت آشپزخونه رفتم به

زود . غذا زد ، حالت تهوع گرفتم يکه بو نیاما هم... غذا چه طور شده نمیدر قابلمه رو برداشتم تا بب. خچالیتو 

 نهیتا بب ومدین ارشیبار هم ک کی یحت... همش عق زدم... دمیدو ییدر قابلمه رو گذاشتم و به سمت دستشو

 حالم چه طوره؟

 مین یحت.. مبل لم دادم يرو. رفتم ییرایت سالن پذمعده ام گرفتم وبه سم يدستم و رو... به صورتم زدم یآب

 طور ادامه بده؟ نیا خوادیم یاشتباه کرده بودم اما تا ک دونمیم.. هم بهم نکرد ینگاه

هم  الشیخ نیو اصال ع کردیپاش گذاشته بود و باهاش کار م يلپ تاپ و رو ارشیک... اف اف بلند شد يصدا

 ...خودم بلند شدم و در و باز کردم. نبود

 .دستم و به سمت بابا دراز کردم.. جلو در خونه منتظرشون موندم... اومدن ارشیک ي خانواده
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 !نیخوش اومد... سالم بابا_

 ؟یخوب... یمرس... سالم عروس گلم_

 .ممنون_

 ..دیرس انایبعد نوبت به ک... کرد یهم جلو اومد و باهام روبوس مامان

 زم؟یعز یخوب... سالم زن داداش_

 !يخوش اومد. ممنون... يسالم خواهر_

کنارشون . تعارف کردم یکی یکیبه سمت شون رفتم و  ییچا يبا فنجان ها... رفتن ییرایسمت سالن پذ به

 :مامان گفت. نشستم

 ...!رهیگیجشن و م نیخوبه پسرم امسال در کنار همسرش ا_

 . نگفتم يزیزدم و چ يلبخند یزورک. بهم انداخت ینگاه میزد و ن يشخندین ارشیک

از غم وجودمون خبر داشته  یکس نکهیبدون ا... میدور هم بود... هم اومدن اری، مامان و بابا و ال یقیاز دقا بعد

 ...بود یشیآت... اما درونمون میتو ظاهر ارامش داشت... میکرد یم يتظاهر به شاد... باشه

 ... دمیچ انایشام رو به کمک ک زیم

 ...ادیخودش هم قراره ب...! گرفته طیداداش واسه همه مون بل... نیاکرا میبر ندهیقراره واسه چند روز آ_

 ...تعجب نگاهش کردم با

 ؟یچ يبرا_

 موضوع بهت نگفته؟ نیدرمورد ا يزیچ_

 ...نه_

 ...اومده شیبرام پ يگفت کار یم_

 :اضافه کرد یبا کالفگ بعد

 !اوف...ـهیتمام نا شدن نیاکرا داداش هم تو يکار ها_

 ...نیبره اکرا ارشیبشنوم که قراره ک انایاز ک دیبا! چه تلخ... زدم يشخندین

 د؟یبر دیخوایم یشما ک_

 !ادیم گهیهم دو سه روز د ارشیک... میدار طیواسه فردا بل_
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 !دمیفهم... اوهوم_

 داداش به تو نگفته بود؟ یعنی_

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ...شلوغ بوده یروز ها حساب نیسرش ا...میفعال که وقت نشده بود با هم حرف بزن... نه_

دهانم کنم ،  کیکه خواستم قاشق غذا رو نزد نیهم... نشسته بودم ارشیکنار ک. میشام جمع شد زیدور م همه

 ریارد حموم شدم و شو... دمیزود به سمت اتاق خواب دو... همه با تعجب نگاهم کردن! حالم بد شد... اوق زدم

 ...نهمه اوق زد نیخسته شدم از ا گهیخدا د يوا. رو باز گذاشتم ییروشو

چه عجب براش ! دمیو د ارشیک... زدم ، در و باز کردم یکه نفس نفس م یدر حال.. به در حمام خورد يا تقه

 ! مهم شده بودم

 چت شده امروز؟_

 واقعا برات مهمـه؟_

رو  قاینگاهش دق... نگاه شو دنبال کردم.. نگاه کرد گهید يجا هیچرخوند و به  گهیسرش و به طرف د کالفه

 !مون بود یعکس عروس

صورتم و با آب سرد ... بفهمـه یکس نکهیبدون ا! صدا یب...کردم هیآروم گر ختمیآروم اشک ر... و بستم در

 .شستم و از حمام خارج شدم

 :بابا گفت... کردنینگاهم مبه سمت جمع برگشتم ، همه با تعجب داشتن  یوقت

 حالت بهتره دخترم؟_

 !خوبم... آره بابا_

 :بهم داد و گفت مویآب ل یکم مامان

 !کنهیحالت و بهتر م... بخور_

 ..از اتاق خواب اومد به سمت ما يهم بعد از لحظه ا ارشیک... سوزوند یگلوم و م. خوردم یکم

 .رفت ینم نییاز گلوم پا یحت! به زور آب... غذا خوردم یکم

 یکوچک رنگ يو شش تا شمع ها ستیو ب کردمیو حاضر م کیداشتم ک. میو جمع و جور کرد زیاز شام ، م بعد

 ...نفر و کنارم احساس کردم کیکه حضور  زاشتمیرو روش م

 زم؟یحالت خوبه عز_
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آره تکون  يسرم و به نشونه ... بهش بزنم یتونستم حرف ینم یحت. بغض کرده بودم... انداختم اریبه ال ینگاه

 :دادم و گفتم

 !خوبم_

 .خارج کردم نتیها رو همراه با کارد و چنگال ازکاب یدست شیپ و

 ؟یچرا ناراحت... الریمن و نگاه کن آ_

 !ستمیبه خدا ناراحت ن... نه داداش_

خدا من و . دورغ قسم خوردماما به ! یلیخ... بودم نیناراحت و غمگ یلیمن خ... خوردم یکاش قسم نم يا

 ...ببخشـه

 ...ها رو ببره یدست شیاومد کنارم تا پ انایک

 ؟یمن و عمه کن يخواینکنه م گمیزن داداش م_

 :و گفتم دمیخند

 !فکر کنم مسموم شدم. ستیخبرا ن نیاز ا... نه_

 :زد و گفت يلبخند

 ...يدیاش مخوجل به داد ین ین هی يفکر کردم دار... منم دلخوشم ها! بابا يا_

گرچه اولش ... سخته یلیخ ارشیممکنه؟ به دست آوردن دل ک يزیچ نیهمچ هی یعنی... تو دلم نشست غم

 !فرق... فرق داره هیحاال قض... سخت نبود اما حاال

شده  نییهم کارد تز انایک. کردیم يبردار لمیهم داشت ف اریال...همه دست زدن... بردم ارشیو به سمت ک کیک

اون روز رو برام  ارشیک. تولد هام بود نیاز بهتر یکی... ریبه خ ادشی! تولد خودم افتادم ادی... با ربان و آورد

 کار؟ یچ ؟کار تونستم براش کنم یاما من چ... کرده بود زیخاطره انگ

 ستی، وارد بمن  ارشیک... بعد ، شمع ها رو فوت کرد يلحظه ا. بود رهیروشن خ يبه شمع ها. نشستم کنارش

 ...افتادم یآهنگ ادی! گرفته شد يادگاری يعکس ها... و برش زد کیبعد هم با کارد ک... شد یو هفت سالگ

 

 )عذاب_بابک جهانبخش(

 رهیبا هم ، زمان داره هدر م میحرف بزن دیبا

 رهیاالنشم د نیبعد ، هم يباشه برا نگو
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 میسرد نقدریا نکهیترسم ، از ا یاز امروز م من

 میراه و برگرد نیا دیبا هم ، با میحرف بزن دیبا

 میستیو ن میروحه ، من و تو هست یخونه ب يفضا

 میستیا یم گهیهم د شیعکس ، پ يبرا یگاه فقط

 تنها شم یهست ی، که وقت يسکوت کرد يجور نیبب

 درد باشم هیکه هر شب ، تو آغوش  يباعث شد خودت

 ستین نیتسک یچ چیکه دارم ، به جز تو ه يدرد نیا واسه

 ستین نیاز ا شتریب یو هم مرهم ، غذاب يهم درد تو

 ، عذاب سهم هر سالم نکهیباالتر از ا عذاب

 شده حالم ییبغض و شبا هق هق ، تماشا روزا

 ...شده بودم حالم ییواقعا هم تماشا آره

لباس خواب قرمز رنگم و ... ارمی، به سمت اتاق رفتم تا کادو شو ب میمون تو خونه تنها بود ییشب که دوتا آخر

و در  دمیبه خودم رس یکم... ومدیبهم م نیکوتاه بود و همچن یلیخ... دوست داشت، تنم کردم یلیخ ارشیکه ک

 .، به سمتش رفتم ودکه تو دستم ب يبه خودم انداختم و با جعبه ا نهیتو آ یآخرنگاه

 :کنارش نشستم و گفتم. کادو رو روبه روش گذاشتم يجعبه ... کرد یفوتبال تماشا م داشت

 ؟یبازش کن يخواینم_

 هی... باهام خوب تا کنه... نگه يزیکه چ کردمیتو دلم فقط دعا م! در جعبه رو برداشت... بهم انداخت ینگاه

 ...امشب رو مهربون باشه

 :بچه رو باال گرفت و گفت کفش

 ه؟یچ نیا_

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...زمیبدم عز هیبچه هد هیبهت  خوامیم... کفش بچه مون_

 ...دیلرز یتمام تنم م... به قه قه شد لیبه خنده و خنده اش تبد لیتبد شخندشین... زد يشخندین

 ؟يخوایکه بچه م_

 !بغض کرده بودم... نییو انداختم پا سرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا "ساناز  "  –عشق اولم شکست آخرم 

wWw.98iA.Com ٢٦٧ 

 :زد ادیفر

 ...یمادر بچه ام تو باشـ خوامینم... کار باشـه انتیمادر بچه ام خ خوامینم! خوامیمن نم یول_

بچه رو از  يکفش ها... به سمت پنجره رفت و بازش کرد. خورد و رو گونه ام جا گرفت زیاز چشمم ل اشک

 :و گفت رونیپنجره پرت کرد ب

 ...يبچه ا نیهمچ يگور بابا_

 ...به هق هق شد لیام تبد هیگر

 ...روغهبهت گفته ، د یاون هر چ ارشیکار کردم در حقت؟ ک یمگه من چ_

تا  دونستم؟یموضوع و م نیا دیمن نبا ؟ينامزد بود یکیدونستم که تو با  یم دینبا یمن حت یعنیدروغ؟ ... هـه_

 ؟یتا ک ؟یپنهانش کن یخواستیم یک

 :زد و گفت یپک. دمیلرز یم. پنجره رو باز گذاشته بود... سرد بود یلیهوا خ... روشن کرد يگاریس

...! از آرامش... ، از اموالم میکم گذاشتم؟ از احساساتم ، از زندگ یفقط بگو چ الر؟یکم گذاشتم آ یمن برات چ_

 ...تو چشم هاش خون نشسته بود... صورتش قرمز شده بود... برگشت به سمتم

 ؟يکرد يکار نیچرا با من همچ_

 :هق کنان گفتم هق

 نی، اون راست یمن گذاشت یزندگ يتو پا تو یوقت... شهیکه بوده مربوط به گذشته م یبه خدا هر چ ارشیک_

 یموضوع ب نیمن فقط ا. نکردم انتیمن بهت خ ؟یفهمیو نم نیچرا ا... من نداشت یتو زندگ گهید ینقش چیه

 .ارزش و پنهان کردم

 !جالبه یلیخ...ارزش؟ یب یگیم نیارزش؟ تو به ا یب_

 :زد ادیدفعه فر کی

 !مهـم... من مهم بود يموضوع برا نیا_

و هم از  دمیلرز یهم از ترس م. روم بود يادیفشار ز... روشن کرد گهید يگاریس... دیستون بدنم لرز چهار

دوباره حالت تهوع گرفتم و به ... شد یزد ، قلبم از جاش کنده م یم ادیسرم فر ارشیهم که ک یوقت... سرما

من ... یزندگ نیخسته شدم ازا گهید... دوباره ، سه باره صورتم و با آب سرد شستم... دمیسمت اتاق خواب دو

! تونمیمن نم... من شده یتموم زندگ گهیاون د... من دوستش دارم... جدا بشم ارشیاز ک ستمیحاضر ن یحت
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 نیا يچاره  یـیکار؟ جدا یکار کنم؟ چ یچ دی، با میاگه بخواد از هم جدا بش... کنم یبدون اون زندگ تونمینم

 ...کنم که من و ببخشـه يکار دیبا... کنم یازش عذر خواه دیبا... نمبک وم یتمام سع دیبا... ستیدرد ن

 ...نیکرد و افتادم رو زم ینیسنگ سرم

 

 :ارشیک

که  دمیو د الریآ. لپ تاپ ، به سمت اتاق رفتم يبه بهانه ! مهم نبود گهید... برام مهم نبود.. ادینم ییصدا دمید

کردن  يکار نقش باز نیا یول... واسه به دست آوردن دل من کنهیم يداره نقش باز دیشا!نیافتاده بود رو زم

 ...بهش دادم یکنارش زانو زدم و تکون... زود به سمتش رفتم... ستین

  الر؟یآ_

... تازه اون موقع بود که با دقت بهش نگاه کردم... در آغوشم گرفتمش و گذاشتمش روتخت... داد ینم یجواب

... بود دهیبه خودش رس یکم. و که من دوست داشتم ، تنش کرده بودر یهمون لباس خواب! چه ناز شده بود

واقعا از دروغ و ... فیاما ح... تونستم ازش چشم بردارم ینم یحت... شده بود ختهیاطرافش ر باشیز يموها

 !متاسفانه... باهام کرد يکار نیهمچ هی الریکه آ! متنفرم يپنهان کار

واقعا  یول... دهیزدم و اون هم ترس ادیسرش فر يادیز دیشا...آب قند درست کردم و بردم تو اتاق خواب یکم

 . ستیدست خودم ن

هم که چشم باز کرد ، زود  یاما وقت... آروم آروم چشم باز کرد. ش گرفتم ینیب يالکل به دستم زدم و جلو یکم

به  يشده بود؟ تقه ا یدونم چ ینم... طور بوده نیکال همامروز ... دیدهانش و گرفت و به سمت حمام دو يجلو

 :گفتم یالیخ یباب! شده بود تیمثل م... ترنگ به رو نداش. نگاهش کردم... در و باز کردم... در حمام زدم

 !ادیکم بخور حالت جا ب هی... زیآب قند و گذاشتم رو م_

 .از اتاق خارج شدم و

 

 :الریآ

اصال ... بودم داریاز ساعت پنج بود که ب... نتونستم ازجام تکون بخورم یرد حتو دل د یکه شد ، از خستگ صبح

من خاموشش  گهید... اومد ارشیک یآالرم گوش يصدا... دوست نداشتم بخوابم یحت.نداشتم یحس و حال خوب

براش  یحت گهید...، زود خاموشش کرد رمزنگ آال نیچون با اول... بوده داریهم تا صبح ب ارشیانگار ک...نکردم
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... دهیرو به من نم یحیتوض چیه ياجازه  نکهیا! ارشیاز دست ک... دلم شکسته بود... صبحانه حاضر نکردم

 ...پنهان کردم ارشیرو از ک یموضوع نیهمچ هیکه چرا ... از دست خودم! ناراحتم

بودم کانال ها رو باال و  دهیرو کاناپه دراز کش... از خونه خارج شد ، خونه رو مرتب کردم ارشیک نکهیاز ا بعد

اف  يبودم که صدا نیمنتظر ماش... یزود حاضر شدم و زنگ زدم به تاکس. به سرم زدم يفکر... کردمیم نییپا

 ..اف بلند شد

 د؟یخواسته بود نیخانوم شما ماش_

 .امیبله االن م_

 ... میتو راه بود یساعت کی. آدرس و به راننده دادم... از خونه خارج شدم و

 هیکرا! کرده بود ارتیز يچه قدر دلم هوا. انداختم میشاه عبدالعظ ییبه گنبد طال ی، نگاه ستادیا نیماش یوقت

 ...چادرم و رو سرم مرتب کردم به سمت حرم رفتم نکهیرو حساب کردم و بعد از ا

االن حالم  !بود اما نه مثل قبل... اون غم و غصه تو دلم نبود گهید. کردم یم ی، احساس سبک ارتیاز ز بعد

 ... بهتره

... همراهم بود مهیدفترچه ب. انداختم فمیبه ک ینگاه. کرده بودم ، به سمت خونه برگشتم هیکه کرا ینیماش با

 ...ستادیا نیماش یبعد از اندک... ادرس مطب دکتر و دادم

. دکتر نشستم يوداخل که شدم ، رو به ر. منتظر نشسته بودم تا نوبتم شد. شلوغ بود یکم... مطب بودم داخل

 ...شناختیدکتر من و م

 اومده؟ شیبرات پ یمشکل... جان الریسالم آ_

 . که حالت تهوع دارم شهیم يراستش دو سه روز... دکتر يسالم آقا_

 .و نداشتم می، اون عال دیپرس یازم م یهر چ... ام کرد نهیمعا

 ؟يداد يتست باردار... دخترم ستین تیزیتو چ_

 :تکان دادم و گفتم نیو به طرف سرم

 !نه_

 !يرو دار يباردار میتو عال ؟يدیکار و انجام نم نیخوب چرا ا_

 .تعجب نگاهش کردم با

 . میکرد يریما جلوگ... امکان نداره نیاما ا_
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 ات عقب افتاده؟ انهیعادت ماه یاز ک. کنم ینم هیتو توص يبرا ییدارو چیمن ه_

 !ماه کی_

 ...رو انجام بده يتست باردار_

 ...دفترچه رو به دستم داد و

 .سمیبنو شیچند تا آزما هیتا واست  شمیپ ایبود ، ب یاگه جوابش منف انایاح_

 ...ممنون دکتر_

 . از مطب خارج شدم و

... چک گرفتم و رفتم خونه یب یب هیممکنه باردار باشم؟سر راه  یعنیکار کنم؟  یچ دیبا دونستمینم اصال

چون . ممکن بود ریمن غ يموقع برا نیتو ا يباردار نیا... ادیداره به سرم م یچ دونستمیاصال نم. دلشوره داشتم

. ارمیمنتظر بودم تا جواب شو به دست ب يا قهیپنج دق.. نداره ياما انجام تست ضرر.نداشتم یمن فعال آمادگ

اما  خواستمینم کنم؟ من بچه هیگر ایبخندم  دونستمیجواب مثبتـه ، نم دمیفهم یوقت... اصال دل تو دلم نبود

اما نه ! الیخ دیشا... باشه دخوابیشا... زود صورتم و با آب سرد شستم... کنمیحاال که باردارم ، خدا رو شکر م

 :و گفتم دمیشکمم کش يرو یدست... لبم نشست يرو يندلبخ... تـهیواقع

 ...يدلم خوش اومد زیمامان ، عز يکوچولو_

 نمونیب يدور نیفاصله و ا نیبدونه که باردارم ، ا ارشیاگه ک دیشا... دمیگنج یتو پوست خودم نم یخوشحال از

 ...!تموم بشه

واسه خودم ناهار درست  یکم... داشت ازیتو شکمم ن يحال ، بچه  نیبه خوردن غذا نداشتم اما با ا یلیم

چه قدر . کردم یتو شکمم زمزمه م يدلم و آروم آروم به کوچولو يحرف ها... تنها نبودم گهیحاال د... کردم

 . تنها نبودم گهیخوب بود که د

... برام مهم تر بود ارشیک... خوب نبود اما ادحالمیز نکهیبا ا. درست کردم يقرمه سبز. دمیشام تدارك د واسه

از  ارشیحاال که ک... تو وجودم هست يفرزند هی،  میحاال که از عشق زندگ...شمیحاال که دارم مادر فرزندش م

 ...نمامشب هر طور شده باهاش حرف بز دیبا... قبل برام مهم تر شده

 ...ساعت هفت شد ، هشت ، نه ، ده... موندم منتظر

 ...دادیجوابم و نم...منتظرش بمونم؟ شماره شو گرفتم دیبا یآخه؟ تا ک یک تا

 !ادیبابا االن م... ینترس مامان_
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 نیا. میرو داشت گهیما هم د! میما تنها نبود. دادمیم يتو شکمم و دل دار يبچه . دادمیم يو دل دار خودم

عاشق بچه  ارشیکه ک دونمیم. ماند ینم يطور نیحال و روزم ، ا نیا... ارشـهیعشق من و ک يکوچولو ثمره 

 !دونمیو م نیا.. ست

. حال بودم یب. هوع داشتمحالت ت... حالم خوب نبود ادیمنم که ز! همون طور دست نخورده موندش رو گاز شام

 ...، خوابم برد کردمیتماشا م لمیرو کاناپه ، همونجور که داشتم ف... به غذا نداشتم لیم

بازم . ساعت سه شب بود! ارشهیکه ک دمیاما بعد فهم دمیاول ترس... ، چشم باز کردم یکس يقدم ها يصدا با

 !ارشیک یتوجه یبازم اوق زدم من و باز هم ب... گاریس يبو

 !که خارج شدم ، رفتم به سمتش ییاز دستشو... کرد یداشت لباس شو عوض م. اتاق بود تو

 ؟يکجا بود یبگ شهیم_

 :بهم بندازه گفت ینگاه نکهیا بدون

 !ابونایتو خ_

خانوم  يدلم برا یحت... من دلم براش تنگ شده کنه؟یفاصله رو تموم نم نیچرا؟ چرا ا... دادیعذابم م داشت

 ...ش تنگ شدهکوچولو گفتنا

 ...من ارشیک_

و چشم  دیرو تخت دراز کش.. ادامه ندادم گهید...حرفم رو قطع کردم...سکوت باال آورد يو به نشانه  دستش

چراغ و خاموش کردم و . رو کاناپه بخوابم تونستمیکه داشتم ، نم یتیمن هم به خاطر وضع... هاش و بست

 .دمیتخت ، خواب يبه لبه  کیکنارش ، درست نزد

 یکم نکهیخسته و کالفه به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از ا...بود میچشم باز کردم ، ساعت دوازده و ن یوقت

 ارشیاگه ک. کردمیو داشتم فکر م شبیتمام د. زنگ به مطب دکتر زنان زدم و وقت گرفتم هیصبحونه خوردم ، 

من و نخواد اون  گهید ارشی، اگه دل ک نهک دایادامه پ ییجدا نیکار کنم؟ اگه ا یچ دیبچه رو نخواد من با نیا

 کار کنم؟ یچ دیوقت با

...! که بچه ام سالمه... تا مطمئن بشم که باردارم... انجام بده یسنوگراف هیدکتر تا  شیگرفتم برم پ میتصم

 ...میایدر ب یفیبالتکل نیو از ا میریبگ یمیتصم هیبگم تا  ارشیاونوقت به ک

* 

 ...زمیعز امیرو تخت دراز بکش تا ب_
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 :و گفت دیدکتر خند... رو انجام داد یسنوگراف. و منتظر دکتر شدم دمیتخت دراز کش رو

 زم؟یچند سالته عز_

 !شمیوارد نوزده م گهیدو ماه د_

 :ادامه داد... دیخند

 ؟يایاز پس دو تا بچه بر ب یتونیم_

 ...تعجب نگاهش کردم با

 ...دیواضح تر بگ شهیم! متوجه نشدم_

 !جفتشون هم سالم هستن... مبارکت باشـه! یما دوقلو باردار هستش زمیعز_

 ...شهیدوقلو؟ باورم نم...چشمم روونه شد ياز گوشه  اشک

 :تخت نشستم و گفتم يرو...دلم و پاك کردم ریجدا کردم و ز یورق... رو به سمتم گرفت يکاغذ دستمال

 د؟یخانم دکتر شما مطمئن_

 :گفت ییخوش رو با

 ایخوشحال باش که جفتشون سالمه و ان شااهللا هم سالم به دن نیو از ا یا دوقلو باردار هستشم.زمیآره عز_

 !انیم

 .شد ریاشک از چشمام سراز یاز خوشحال... بهم داد یاز سنوگراف یعکس

 ن؟یتر از ا بایز یچه حس! شدم یداشتم مادر م. شدم یمادر دو فرزند م داشتم

 نیا خواستمیم... رهیازم بگ تونستینم چکسیرو ه يشاد نیشاد بودم و ا یلیخ. زدم یتا خونه قدم م ادهیپ

 ...ام باشه یخوش کیاونم شر خواستمیم.کنم میتقس ارشیرو با ک یخوش

 چیبود و هنوز ه یخال... بهش انداختم ینگاه... بود یشدم که خال ی، اول از همه وارد اتاق دمیخونه که رس به

 نیدادن ا يفعال زوده برا کنمیکه باردارم اما احساس م گفتمیبه مامان هم م دیبا. میبود دهیتوش نچ يا لهیوس

کاناپه دراز  يرو یکردم ، کم ضیتعو یلباس راحت هیلباسم و با  نکهیبه سمت اتاق خودم رفتم و بعد از ا...!خبر

برنامه تموم شد ، کش و  یوقت... جذبش شدم یلیکه خ دادینشون م يبرنامه ا. رو روشن کردم يو یت.. دمیکش

درست کنم که پختنش راحت  یگرفتم واسه شام ، ماکاران میتصم. ساعت چهار شده بود... به تنم دادم یقوس

 ! بود
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بودم  ارشیمنتظر ک... کردمیامتحانات خودم و آماده م يبرا دیبا... درس خوندم یکم... هشت شده بود ساعت

 ...!اما

که قلم و تو دستم گرفتم ، اشکم  نیهم... رفتم دمیبه سمت دفتر سررس... مداو ریباز هم د... ومدیهم ن باز

 !شد ریسراز

دلم واسه آغوش گرمش ! هاش تنگ شده یدلم واسه مهربون... کنهیچند وقته که باهام سرد رفتار م ارشیک

از  شتریو تو وجودم دارم ، ب ارشیک يحاال که بچه ها...من واقعا عاشقش هستم! کن يخدا کار يا. تنگ شده

االن دارم  نیاز هم. میباش ه، فرزند دوقلو داشت ارشیقراره من و ک!ارشیک يآره بچه ها. قبل عاشقش شدم

 ...دهیباهاش حرف بزنم اما اون اجازه نم خوامیم. ندادم ارشیخبر خوب و به ک نیهنوز ا.کنمیحس شون م

 ...رو گونه ام و پاك کردم و ادامه دادم اشک

اون شب گفت بچه ... کار و بکنه نیا کردمیفکر نم! رونیکفش بچه رو از پنجره پرت کرد ب ارشیشب ک اون

 ...!يبچه ا نیهمچ هی يگفت گور بابا... خوامیرو نم یکه تو مادرش باش يا

 .دمیرو شکمم کش یدست... هقم اوج گرفت هق

رو  یرو که تو مادرش باش يودش گفت بچه ابچه ها هستم ، خ نیمن مادر ا... بچه ها رو نخواد نیا اگه

و  قتیحق دیاون با. کنمیهر طور شده باهاش صحبت م... کنمیصحبت م ارشیامشب با ک! خدا يا... خوامینم

انتخاب من بعد ! خوامیرو نم ین زندگیا گهیبچه ها رو نخواد ، منم د نیام بزنه و ا نهیاگه دست رد به س... بدونه

بندم ، رهام  یدل م یچرا به هر ک...نمیو نب ارشیاز ک ییجدا يروز ها نیو ا رمیبهتره بم...! ، مرگـه ارشیاز ک

 انتیکه عاشقم کرد ،بهم خ نیهراس داشته باشم خدا؟ چـرا؟ اون از راست یاز دلبستگ دیبا شهیچرا هم کنه؟یم

که حرف هر  ارشیهم از ک نیا... م دور کردو از ارشی، ک دیمو از هم پاچ یزد ، زندگ اروکرد ، به خانواده ام ن

مسئله صحت و  نیا ایازم بپرسه ا نکهیبدون ا... با من حرف بزنه نکهیبدون ا... کنه یرو باور م یکَس و ناکَس

 ...بهم نداد وفرصت  نیاون ا...! و از زبون خودم بشنـوه انیجر نیبخواد ا یحت ایداره؟  یدرست

... بهم بندازه ، رفت تو اتاق ینگاه نکهیبدون ا میمستق... تو قفل اومد دیچرخش کل يآشپزخونه بودم که صدا تو

درد  یکم... دستم و به دلم گرفتم. تخت نشستم يرو لبه  یبا آشفتگ... رفتم تا باهاش حرف بزنم اما رفت حمام

در حموم  رفت؟یداشت م ینعی! دمیو د نیبه اکرا وازپر طیسرم و که بلند کردم ، بل..داشتم اما چندان مهم نبود

کرد ، خم شد و از تو  یموهاشو خشک م یکوچک يکه با حوله  یدر حال... رفت به سمت کمد ارشیباز شد و ک
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داشت موهاش و حالت . ستادیا نهیآ يتنش کرد و رو به رو... خودش خارج کرد يبرا يشرت و شلوار یکشو ت

 :و گرفتم جلو شو گفتم طیبل... شکرد که رفتم سمت یدار م

 ارش؟یک هیچ نیا_

 ...نگاهم کرد و دوباره نگاهش و ازم گرفت یچشم ریز

 ...طـهیبل! يسواد که دار_

 ...کردم بغض

 ؟یکنیکار م یچ يتو دار... طـهیبل دونمیم_

خودش از تو کمد  يبا آرامش چند دست لباس برا. به دور گردنش و مچ دستش ادکلن زد یکم... نداد یجواب

 ...وداخل شو پر لباس کرد رونیب دیتخت کش ریچمدون و از ز. سوا کرد

 ؟یازمون دل بکن یتونیچه طور م ارشیک ؟يریم يدار ياز من بشنو یحرف نکهیتو بدون ا_

 

 :ارشیک

برام عذاب  الریآ يها هیگر! برام عذاب آور بود.رو ترك کنم نجایتر ا عیدوست داشتم هر چه سر... بودم یعصب

 نیا... که وجودم و گرفته بود برام عذاب آور بود يا نهیک نیا... برام عذاب آورد بود یغرور لعنت نیا... آور بود

 :شد یم دهیاز ته چاه شن شصدا... عذاب آور بود... برام عذاب آور بود گهید یزندگ

 ؟یازمون دل بکن یتونیچه طور م ارشیک ؟يریم يدار يبشنو یاز من حرف نکهیتو بدون ا_

از چند نفر دل بکنم؟ حتما داره پرت و پال  خواستمیمگه من م ؟یازمون دل بکن! لحظه متعجب شدم کی

رو  گهیو فاصله هم د يدور نیتو ا دیشا... بزار برم تا ازش دور باشم... هاشـه ياز پنهان کار یکی نمیا... گهیم

 ...میفراموش کن

گرون تموم شد ،  یلیازدواج برام خ نیا.. نیرو زم دمشیاز دسته اش گرفتم و کش... دمیچمدونم و کش پیز

به ازدواج نداشتم ، حاال شده  يبه عشق نداشتم ، من که اعتقاد يمن که اعتقاد! شدم الریمن عاشق آ... یلیخ

اش دل من و ه يتونست با دلبر اداشت ام یکه سن کم يدختر... که باهاش ازدواج کردم يبودم عاشق دختر

 ! رمیدارم م...بهونه بشه و بتونم ازش دل بکنم هیکرد که واسم  يحاال هم کار... ارهیبه دست ب

 :آرنج دستم گرفت از

 ...به حرفام گوش بده ارشیک_
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همش ... ومدیدنبالم ن گهید.. راهم و ادامه دادم... رونیب دمیدرعوض آرنجم و محکم از دستش کش... نزدم یحرف

 :زد ادیفر... ، جلو چشمام بود ختنشیراشک  يلحظه 

 ...حاللم کن! رمیمنم دارم م... برو يخوایباشه اگه م_

 نیا! دمـشیند... به سمت عقب ؟برگشتمیچ یعنی! حاللم کن؟! حرفش نشدم يمتوجه . ستادمیا يا لحظه

 خدا؟ يا کنهیکار م یدختر داره چ

 يحرف ها دمیخوندمش فهم یوقت! روتخت بود دشیدفتر سررس... دمـشیند... به سمت اتاق رفتم دیترد با

عکس از  هی. که الش خودکار بود و باز کردم يصفحه ا. جلو تر رفتم... سهینو یدفتر م نیدلش رو تو ا

 ...نوشته هاش و تند تند خوندم!! الش بود یسنوگراف

رو  یزندگ نیا گهیمنم د بچه ها رو نخواد نیام بزنه و ا نهیو بدونه ، اگه دست رد به س قتیحق دیاون با"

 ...مرگـه ارشی، انتخاب من بعد از ک! خوامینم

 "! مرگـه ارشیانتخاب من بعد از ک "... جمله تو ذهنم تکرار شد نیا

که داشت  دمیو د الریآ... دمیدفتر از دستم افتاد و زود به سمت حمام دو... انداختم یبه عکس سنوگراف ینگاه

...! دستش بود و قصد داشت رو رگش بکشـه غیت هی. میبود ستادهیهم ا يدرست رو به رو... کردیآروم هق هق م

و زود از مچ  ؟یکنیکار م یچ يتو دار مقاح _: زدم ادیسرش فر... کار مصمم تر شد نی،واسه ا دیتا من و د

 ... واریهولش دادم به سمت عقب که خورد به د... وفتـهیاز دستش ب غیدستش گرفتم که باعث شد ت

 

 :الریآ

دستام . شد یقطع نم يهق هقم لحظه ا... محکم از مچ دستام گرفته بود ارشیک. بودم ستادهیدوش ا ریز درست

دستم و ... اش گذاشتم نهیسرم و رو س... نبود نمونیب يفاصله ا گهید.کرد بهم کیو برد باال و خودش رو نزد

 !ستبرش ي نهیمشت کردم و زدم رو س

 

 :ارشیک

که به نفس  الریآ... زهیبازش کردم که باعث شد از دوش آب رو سرمون بر... حمام ریفت به سمت شر دستم

حاال که اون مادر فرزندامـه ، من . ازش دور باشم نیاز ا شتریب تونستمینم گهید... نفس افتاده بود ، نگاهم کرد

 ...من دوستش دارم. تنهاش بزارم تونمینم
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 :الریآ

 رهیکوتاه که به هم خ يبعد از لحظه ا.میشده بود سیدوش آب خ ریحاال جفتمون ز. چشم هاش نگاه کردم به

دلم براش تنگ شده . کردم شیهمراه... کرد دنمیجلو آورد و با ولع شروع به بوس عی، لباش و سر میشده بود

 ...ازش جدا شدم... ام گرفت هی، گر دنیبوس انیم... بود

 !ارش؟یچه طور ک ؟یاز ما جدا بش یاستخویم يتو چه طور_

صورتم و  يگفتن نداشت چون همه جا يبرا یانگار حرف... چونه ام و سرم و بلند کرد ریو گذاشت ز دستش

 :اشک صورتم و پاك کرد و گفت... دستم و دور گردنش حلقه کردم... غرق بوسه کرد

 !زمینکن عز هیگر... الرینکن آ هیگر_

 ! با تمام وجودم... تنش و استشمام کردم يبو

... دمیباهمون حوله تن پوشم ، رو تخت دراز کش. میو از حموم خارج شد میحوله هامون رو تنمون کرد جفتمون

... کارم اشتباه بود. تو دستم رمیو بگ غیچه طور جرعت کردم که ت دونمینم.رو پشت سر گذاشته بودم یروز سخت

 خواستمیکردم اما من نم يکار احمقانه ا. ندارم یزندگ نیبه ا يدیام گهی، د ارشیک اما من بعد از! دونمیم

با مرگ من ،  نکهیبه ا. و تو دستم گرفتم به بچه هام فکر کردم غیت یوقت... خواستمیو نم نیا. کنم یخودکش

 یمانیعمر پش هیفقط ... من نداره يبرا يسود چیه یخودکش دمیتازه اونجا بود که فهم... رنیم یاونا هم م

و از همه مهم ... ارشیک يخودم ، خانواده  يخانواده ... همه جلو چشمام بودن لحظهاون ...! داره ارشیک يبرا

هول شده ... اومد داخل ارشی، در حمام باز شد و ک نیو بندازم زم غیهمون لحظه که خواستم ت! ارشیترخود ک

 کار کنم؟ یچ دیبا دونستمینم... بودم

 ؟یکنیم هیگر يهنوزم که دار_

داشت از اتاق  ارشیک. تخت ولو شدم يتنم کردم و دوباره رو یزود لباس گرم و مناسب. و پاك کردم اشکام

 .که زود رو تخت نشستم شدیخارج م

 ارش؟یک_

 :به سمتم و گفت برگشت

 ...االن امیم. قهوه درست کنم رمیم_
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رو  ینیس... قهوه اومد تو اتاق ي، با فنجان ها قهیبعد از چنددق... رهبره و تنهام بزا دمیترسیم... راحت شد المیخ

 گرشیسرش گذاشت و دست د ریاز دستاش و با صورت قائم ز یکی...دیو خودش کنارم دراز کش زیگذاشت رو م

 ...آروم لمس کرد...! رو شکمم دیرو هم آروم کش

 ؟يکه باردار يدیفهم هیاز ک_

 ...روزید_

 ! تو چشم هاش خون نشسته بود... کرد نگاهم

 ؟یبه من نگفت يزیچرا چ_

 ؟يداد یمگه شما فرصت حرف زدن م_

 !من شدم شما؟ گهیشما؟ حاال د_

 ...هم گذاشتم يرو يلحظه ا يو برا چشمام

 الر؟یحالت خوبه آ_

 يچه قدر دلم برا... و لمسش کردم ششیدستم و بردم به سمت ته ر... هام و بار کردم و نگاهش کردم چشم

 :و گفت دیاز نوك انگشتام بوس... کار تنگ شده بود نیا

 ؟یفکر کن یبه خودکش یچه طور تونست_

 ...!يهمون طور که تو به رفتن و ترك کردن من فکر کرد_

 ...و در آغوش گرفت و آروم آروم شروع به نوازش موهام کرد سرم

 یو سرنوشت ریتقد هیهر کس  يکه خدا برا یدونیخودت م... بزرگه یلیخ گناه هی یکه خودکش یدونیخودت م_

 ... میموضوع روندار نیرو مقدر کرده و ما حق دخالت تو ا

درسته  ؟یو برداشت کن زینزنم تا خودت همه چ یسرنوشت ، حرف نیبود که تو ا نیمن حقم ا ارش؟یک یتو چ_

و به من  حیبارم که شده فرصت توض کی یحت دیبه غرورت لطمه وارد شده اما تو با يپنهان کار نیکه با ا

 .فکر کنم یکه من به خودکش يکرد يتو کار.. يدادیم

 ...دیرو شکمم بوس از

 دوقلو ان؟_

 ...اوهوم_
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 ؟يبچه ها رو از من پنهون کرد نیچرا ا! قربونشون بشم یاله_

 :گفتم.. کردم و پشتم و کردم بهش بغض

 ...يبچه ا نیهمچ هی يگور بابا یخودت گفت...يخوایرو که من مادرش باشم و نم يبچه ا ین خودت گفتچو_

 ...هق کردم هق

 ...واقعا دست خودم نبود_

لبش و به دندون ... زدم تو صورتش یمحکم یلیبرگشتم به سمتش و س... کردیهم نم یعذر خواه هی یحت

 ...گرفت

 ...، بزن یشیآروم م يطور نیاگه ا_

کنم ،  تشیاذ یکم نکهیا يبرا. بزنم يا گهید یلیس ومدیدلم نم گهیمحکم زده بودم و د. بود یکاف نیهم نه

 :گفتم

 ...رمیوقت بگ دیبا نیواسه سقط جن... يخوایبچه ها رو نم نیبه هر حال تو که ا_

 :گفت يبلند يصدا با

 ؟یکار و بکن نیا يتو حق ندار ؟یچ_

 :کردم و گفتم نگاهش

 چـرا؟_

 :در آغوشم گرفت و گفت محکم

 ...مادر خوشگل هستم نیچون من هنوزم عاشق ا_

قهوه هامون  نکهیبعد از ا... کار و نکرد نیبکنه اما ا یدوست داشتم ازم عذر خواه... لبام نشست يرو يلبخند

کم بخور  هیگفت حداقل  یم ارشیبه غذا نداشتم اما ک یلیاصال م... شام زی، مجبورم کرد تا برم سرم میرو خورد

 ...رنیمن جون بگ يتا بچه ها

اصال از ظرف شستن و غذا پختن خوشش  ارشیک... موند ییاز شام هم ظرف ها همون طور تو ظرف شو بعد

 !بکنه ، قهوه درست کردن بود تونستیکه م يتنها کار... ومدینم

... شدمیرو به رو م ارشیک ي، که با نوازش ها میپرد یاز خواب م یهر از گاه.دمیصبح تو بغلش خواب تا

 :کردیگوشم زمزمه م ریآروم ز... ترکم کنه دمیترسیم

 !من کنارتم... زمیاروم باش عز_
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 کردیو ترس و هراس و ازم دور م کردیبه خواب م قیمن و تشو يچشم ها و

* 

 ...یسنوگراف يبرا میاومده بود ارشیامروز با ک... داشتم استرس

 ...!داخل دییخانوم بفرما_

 :نگاهم کرد و گفت ارشیک

 ام؟یمن هم ب_

 ...نداره یمشکل! ایآره ب_

دختر و من پسر  ارشیک... رو انجام داد یسنوگراف. دکتر ازم خواست که رو تخت دراز بکشم... داخل میرفت

 .ها ، سالم بودن شون بود نیاما مهم تر از ا... دوست داشتم

 .نگاه کرد ارشیل به من و بعد به کزد و او يلبخند دکتر

 ...یپسر مامان هیو  ییدختر بابا هی_

 ...!و دست شو گذاشت رو دستم دیخند ارشیک

 ...!هر دو هم سالم هستن_

 ...پاك کردم يدلم و با دستمال کاغذ ریز...با لبخند نشونم داد. داد ارشیرو به دست ک یعکس سونوگراف و

 :گفت ارشیک

 ...میبد بیترت یجشن هی دیبا_

... میواسه شام جوجه و کباب سفارش داد... میدور هم جمع بود یهمگ... میو گرفت زیم نیرستوران ، بزرگ تر تو

 ...بد جور هوس کشک بادمجون کرده بودم

 :گفت اریال

 ؟يخواهر خوادینم يزیدلت چ_

 ...از دهانم خارج بشـه یمنتظر بودن تا حرف همه

 !کشک بادمجون_

 :جدا شد و گفت یزود از صندل اریال

 ..تا سفارش بدم رمیم_

 :گفت ارشیک
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 !دمیمن سفارش و م نیتو بش... نه_

اومدنشون  ایواسه به دن! االن شش ماهم بود... دمیشکمم که باد کرده بود ،کش يدستم و رو... گرفته بود خندم

 ...هراس داشتم یهم از عمل جراح یاما ازطرف...! کردمیم يلحظه شمار

... ارشیو ک اریال گهیطرف پدرشوهرم ، از طرف د هیطرف بابا ، از  هیاز ...شب همه هواس شون به من بود ونا

 ...رو به سمتم گرفت يبسته ا انایک... سفارش داد یبعد از شام ، واسه همه مون بستن اریال

 زم؟یعز هیچ نیا_

 ..داداشم کادو گرفتم يبچه ها يبرا نیاز اکرا_

 :و گفتم دمیخند... یبه رنگ آب يگریو د یبه رنگ صورت یکی...!دو دست لباس... رو باز کردم بسته

 ؟یدونست یبچه ها رو م تیتو از کجا جنس_

 :زد و گفت يلبخند

 !دمیتو خواب د_

کردم  مانیکه من زا یو زمان نیقرار بود دوباره برن اکرا... برگشته بودن رانیکه به ا شدیم يهفته ا کی

 !نبرگرد

انگار بعد از دوش گرفتن ، راحت تر ...برام شده بود یشگیعادت هم... دوش گرفتم هی،  میبه خونه برگشت یوقت

 ...دمیخواب یم

تو  ارشیک دمیاز حموم خارج شدم که د... دیبه گوشم رس تاریگ يکردم ، صدا یداشتم حوله مو تنم م یوقت

موهام و شونه زدم، به  نکهیتنم کردم و بعد از ا يلباس خواب گشاد... زنهیم تارینشسته و داره گ ییرایسالن پذ

 ... رفتم ارشیسمت ک

 ستین يشاد يتو روزا یروز و روزگار من ، ب تو

 ...ستین ياعتماد ایاما به دن ،یمن يایدن تو

 جون مهین هیقرارم  یب هیخزون ،  نینشونم تو ا یب هی

 ...و از خودت بدون ، من و از خودت بدون من

 :گفتم... بهم انداخت ینگاه... براش دست زدم آروم

 !نرفته ها ادمیهنوزم _

 زم؟یعز ویچ_
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 ؟يبد ادمی يکه بهم قول داد_

داد که  ادیو داد به دستم و  تاریگ... از پشت درآغوشم گرفت... به سمتش رفتم... و آغوش شو برام باز کرد دیخند

 تاریاز پشت ، رو گ ارشیک يدست ها.من بود يتو دستا تاریگ.. کرد نیباهام تمر یکم... رمیچه طور تو دستم بگ

 :نواخت ، خوند یکه م یگوشم کرد و در حال کیلباش و نزد... کردیها رو نوازش م میبود و س

 ونیگر يچشم ها يبارون ، سالم ا يناله  يا سالم

 تلخ من ، هنوزم دوستش دارم يروز ها سالم

 نهییآه آ ي، سالم ا نهیبغض تو س يا سالم

 ...دل کندن ، هنوزم دوستش دارم يشب ها سالم

 :گفت بعد

 ...دادمیآهنگ و گوش م نیکه ازت دور بودم ، فقط ا ییروز ها_

*** 

 .بود نینازن... زنگ خورد تلفنم

 جانم؟_

 ؟یخوب... زمیسالم عز_

 ...ياز ما کرد يادیچه عجب ... یسالم مرس_

 کوچولو هات چه طورن؟ لگد بارونت کردن آره؟ ین ین...! گهید گهید_

 :و گفتم دمیخند

 ...اره_

 :و گفت دیخند خودشم

 ...برات دارم يخبر هی یراست... جانم يا_

 شده؟ یچ_

 ...کردن ریو دستگ نیبرات مهم نباشه اما راست دیشا_

 ... مبل نشستم يرو

 چرا؟ _

 !يبه جرم کاله بردار_
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 :زدم و گفتم يشخندین

 ... کنهیو دنبال م نکاری، معلومه که پسرش هم ا کنهیم يکار نیهمچ هیش پدر یوقت_

 ... گهیاره د_

 نجا؟یا يایتو خونه تنهام م. الیخ یحرف ها رو ب نیحاال ا_

 ...اگه مزاحم نباشم_

 !پس منتظرتم... هیچه حرف نینه بابا ا_

 ...باشه خداحافظ_

 ...خدانگهدار_

، جزاشون  شکستنیو نمکدون م خوردنینمک م یراحت نیبه هم یوقت. ناراحت نشدم نیاز موضوع راست واقعا

بعد از چند مدت ، اومد  نیاون رو نازن...بودم یآدم نیعاشق همچ يخودم متاسفم که روز يواقعا برا... بود نیهم

گار هاش جواب بله از خاست یکیکه به  گفت... میاز گذشته کرد يادیو  میبا هم خورد يناهار و دوتا! خونه مون

 .من هم دعوت بودم...هم جشن بله برون شه گهیدو سه روز د... داده

* 

دستم و به دلم ... بود دهیامونم و بر... قبلنا باشه اما نه يمثل درد ها دیگفتم شا... شدم داریدرد ، از خواب ب با

 ...گرفتم

 ...شو داریب ارشیک... ارشیک_

 :گفت آروم

 شده؟ یچ_

 !شو داریب ارشیک... ارمدرد د ارشیک_

 :زود گفت... نشست رو تخت زود

 حالت خوبه؟_

 !ارشینه ک... نه_

 ...شلوار هم که پام بود... شال هم تن من کرد هیمانتو و  هی... لباس ها شو تنش کرد زود

 ؟يایب یتونیم_
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 !نه... يآ_

 یوقت ارشیک... آبم پاره شده سهیبود که متوجه شدم ک نیتو ماش... روند یبا سرعت برق و باد م... کرد کمکم

 ...هول شد یلی، خ دیفهم

 ...کردم یناله م. و به سمت ارژانس بردم... به سمتم آورد يلچری، زود و میدیرس مارستانیبه ب یوقت

...! تونستیکنه اما نم دایخواست رگم و پ یپرستار م... دمیترس یم یلیخ... من و به سمت اتاق عمل بردن زود

 یم ادیکردم و فر یم هیگر! دکتر اومد باال سرم... که سروم و وصل کرده دمیسوزش دستم ، فهمباالخره با 

 :دکتر گفت... زدم

 که خانوم؟ یترس ینم_

 :گفتم هیگر با

 ...ترسم یم! چرا_

 :اخم کرد و گفت یکم

 ...ینیب ی، بچه هات و تو آغوشت م یچشم باز کن یوقت... ترس نداره که_

چشمام و محکم ... کردم یرواحساس نم يزیبه هوش بودم اما بدنم سر بود وچ... رو شروع کردن یجراح عمل

هم باال سرم بود و  ارشیک... نمیاتاق عمل و بب طیمح يلحظه ا یدوست نداشتم حت... رو هم گذاشته بودم

از رو . و دهانش بود ینیرو ب یسکما... فشار دستش باعث شد تا چشم هام و باز کنم...محکم از دستم گرفته بود

 :شد و گفت کمیآروم نزد...چشمم روونه شد ياز گوشه  یاشک... دیماسک، دستم و بوس

 تحمل کن الریآ...میش یخدا صاحب فرزند م دیاالن به ام_

 ...بچـه يو بعد صدا! از وجودم خارج شد يزیاحساس کردم که چ... باشه تکون دادم يو به نشونه  سرم

و چند ... اومده ایاز بچه هام به دن یکیکه  دمیفهم... کردینگاه م گهید يردم که داشت به جاک ارشیبه ک ینگاه

 ...يگریبعد ، د قهیدق

 ...شفاف تر و روشن تر بود شهیاز هم... دوختم ارشیک یآب يو به چشم ها نگاهم

 ...تموم شد زمیعز_

 ... هم گذاشتم يآروم چشم هام و رو. دستم کاشت يرو يبوسه ا و

 .نشسته بود نهیدرست رو به روم دست به س یکه رو صندل دمیو د ارشیک... که باز کردم ، تو اتاق بودم چشم

 ؟...خانومم يبه هوش اومد_
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 ...دیکش ریدلم ت ریخودم و باال بکشم ، که ز یکم خواستم

 !درد دارم... ارشیک يآ_

 ... به سمتم اومد زود

 ...دلم زیتکون نخور خوب عز_

 :د اتاق شد و گفتوار پرستار

 !بچه هات گرسنه شونه... خانوم يبه هوش اومد_

 .کردم یبا لبخند داشتم نگاه شون م...، همراه با دو تا چرخ به سمتم اومدن گهیدو تا پرستار د و

 ...االن هم گرسنه شونه...! خدا رو شکر جفت شون سالم هستن... بچه هات و قبال به آقاتون نشون دادم_

سرم و که بلند کردم ، مامان و تو ... بدم ریپرستار کمک کرد تا بهشون ش... شون سرسام آور بود هیگر يصدا

 ...اشک رو گونه شو پاك کرد و جلو تر اومد. دمیچهار چوب در اتاق د

 ...سالم مامان_

 ...نیخوش امد ایبه دن. دلم يزایسالم عز... سالم دخترم_

و از  دنیو فهم نیانگار ا... دادم یم ریچون داشتم ش دمیکش یخجالت م یکم هیراستش . دمیو هم د اریو ال بابا

فرزند دختر و تو آغوشش گرفت و اروم زمزمه  ارشیک... کردن یچه خوب بود که درکم م... اتاق خارج شدن

 ..کرد

 ...بابا يدایآ يخوش اومد_

 طونایکه از اون شر و ش خوردیهش مب... دیمک یام رو م نهیبا ولع س. دادمیم ریداشتم به فرزند پسرم ش هنوز

 .اما فرزند دخترم آروم بود... باشه

 :گفتم... گونه شو نوازش کردم يبا انگشت اشاره ام رو آروم

 ...مامان نیدیآ يتو هم خوش اومد_

 :گوشم گفت کیآروم نزد... با لبخند نگاهم کرد ارشیک

 ... یهستم که مادرشون تو باش ییمن عاشق بچه ها_

اقا  يکه صدا... دمیرو لمس کردم و گونه اش و بوس ششیبا دستم ، ته ر... زد میشونیپ يرو يبوسه ا و

 :و آروم گفت دیخند ارشیک... پسرمون بلند شد
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کاشت و من هم  میشونیپ يرو يو دوباره بوسه ا... میلحظه هم با هم باش هیبزارن ما  خوانینم نایانگار ا_

 .شدم نیدیدادن به آقا آ ریمشغول ش

 ییعشق من تو دوننیشهر همه م نیا يتو

 ییهام ، تنها قرار من تو يقرار یب يتو

 دلم ادیتمام غم و غصه ها کنار م با

 ...ییپشتم به تو گرمه و کنار من تو یوقت

 انیپا
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  93مرداد   : یینها انیپا
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