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 !آغاز سر

 !دیك عشق را آفر ییخدا بنام

 !دیك محبت را آفر ییخدا بنام

 !دیك دوست داشتن را آفر ییخدا بنام

 !دیرا آفر ییبایك ز ییخدا بنام

 !دیرا آفر یك زندگ ییخدا بنام

 !دیك اشک را آفر ییخدا بنام

 !دیك قلب شکسته را آفر ییخدا بنام

 ! دیك روح را آفر ییخدا بنام

 !دیك مردن را آفر ییخدا بنام

 ))سنبل محبت(( 

 

 عشقمو، احساسمو به باد سپردم قلبمو،

 با خودش ببره تا

 دور یلیخ يبه جا ببره

 دور یلیخ

 کس بهش نرسه چیکه دست ه ییجا

 !من یحت

 !آخه

 کنم یبدون قلب زندگ خامیم

 !ونو بشکونه و برهنباشه ا یکس تا

 !آخه

 کنم یبدون عشق زندگ خامیم

 !رهینباشه اونو ازم بگ یکس تا

 !آخه
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 کنم یبدون احساس زندگ خامیم

 کنه ينباشه با احساسم باز یکس تا

 !آخه

 کنم یبدون هوس زندگ خامیم

 شده ترکم کنه رینباشه ك بهم هوس کنه و بعدش ك س یکس تا

 !رمیبم خامیم اصال

 !ابد نابود بشه ياون سنبل محبتم برا ينشه و همه  جهینت یکار باد ب تا

*** 

 !تنهام یواقع يك من ب معنا گذرهیروز م 5هفته و  2ماه و  8سال و  1 درست

ك با اون آشنا شدم  یاما از وقت کردمینم ییاحساس تنها ـــــــچوقتیقبال من ه! قبال تنها نبودم نه نکهیا ن

پوچ  میخوش شد اما بعد از اون، زندگ يشد پر از خاطره ها جانیو ه ياز شاد پر میکرد و زندگ رییتغ میزندگ

 !شد

دوست دارم زل بزنم تو  شم،یك پ یوقت! چرا دوست دارم ك اون باشه دونمینم یول کنما،یبهش فکر نم ادیز

 نیاون چشمها، سکوت کنم و از ا يو خاطره  ادیب  ستیهم ك ن یچشمهاشو خوب نگاهش کنم و وقت

 میکال تو زندگ نك او دیحاال فکر کن! من هم سهم داشت ییاون تو خلوت تنها! لذت ببرم مییسکوت و تنها

 !ستین

 ياراده ا نیاگه همچ! خودم تصاحب کنم يبرا شهیهم يبذارم و اونو واسه  شیدوست دارم ك قدم پ یگاه

 ! شوندیموفق م 100در  100ند دارند و اگه بخواه یکارا مهارت خاص نیچون خانوم ها تو ا تونمیکنم م

خواهم مجبورش کنم چون  یبدست آوردن من دست و پا بزنه، نم يچون دوست دارم اون برا! تونمیمن نم یول

م و اگه  هیرو، من حاضرم بهش ثابت کنم ك همه رقمه پا ينه عشق دروغ و اجبار خواهمیم یمن عشق واقع

 ! ممونیتا ابد م میکنیرو هردومون بنا م یراه عشق

ك  گمیم یگاه! دیراحت کنار کش یلینکرد و خ یاقدام چیبدست آوردنم ه يچون برا! بچه ست یلیاون خ یول

رو کنارم موند  یهم همش بخاطر آتش تند عشق بود ك مدت دیو شا شییاون عاشق من نبود اونم بخاطر تنها

لذت  شییبایبوش و ز از نکهیو بعد ا شینیك بچ یتب عشقش فرو کش کرد ترکم کرد و رفت مثل گل یو وقت

من االن  یعنی زیتوجه اونو لگلدش کنن، آه چه غم انگ یو همه ب يو بر نیرو زم يبنداز يو خسته شد يبرد
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حاال ! شدم فکر کنم ها دهیفکر کنم من فعال چ! آره دمیمن هنوز به اونجا نرس ستین نطوریا! نه! له شدم آره؟

 !الیخیب! شه؟یم یچ

 !دیداستان ك من باشم رو بو برده باش نیا يو بامژه  گلیدختر خوشگل و ناژ و ج يماجرااز  یشماها کم دیشا

خدا ك عاشق  نیزم يرو يدخترا يمثل همه ! میب اسم مر يقصه ام، دختر نیا يمن دختر تنها! آره اهام

هم متفاوت تر از  یعاشقانه اند ، کم يعاشق عشق، عاشق زمزمه ها ،یطونیعاشق ش ،ییبایعاشق ز جان،یه

 ! ام یشبونه، عاشق دلتنگ يها هیعاشق گر ،ییدخترا ك عاشق تنها

 يو خواهرم مار اریماز میداداش! ام ییو بابا یمام يته تغار يو بچه  يمدد يفرزند سوم خانواده  میمن مر! بله

 !گهیو هم وا کن دخدا بخت ما ر یه! ییو بابا یبخت و منه بدبخت موندم ور دل مام يك هردو رفتند خونه 

هم هستم  بایکوچولو حاال ز يکوچولو یلیخ یعنیهم  یساده و کم اریام اما ظاهر بس یدختر باحال و جذاب کال

 !ها

من از حد خودم  ذارندیدارم ك اونا نم يدیعقا يسر هیچون من  یام ن مثبتم نه منف یباحال يکل بچه  در

 !زنمیمثبت هم م یکم نیفراتر پا بذارم برا هم

باشه ك  یکس نیدوست دارم اون اول نکهیبرا ا دیشا! چرا دونمیندارم نم یاحساس چیه یول میسالگ21تولد فردا

 یب! مردا مثل همند ينبود اصال همه  ادشی دیهر چند اگر هم بود، شا! ستیحاال ن یبگه ول کیبهم تبر

آه چه ! رندیو م ذارندیتنهات م مو بعدش ه شکونندیو م کنندیم شیو قلبتو خط خط کنندیاحساس اند، عاشقت م

 !یسرنوشت

 نکهیا يبرا! دیچرا؟ شا دونمینم! کنمیاونو حساب م یب يك رفته تک تک روز و ساعت لحظه ها یاز وقت یول

 !البته فکر کنم ها ن؛یهم يدلم دارم برا يرو تو دنشیدوباره د دیام

من  یهم نه چون زندگ دیو شا دیبا من آشنا شد یمن بود، تا االن بخوب یاز داستان زندگ يمختصر نیا خب

خب در آخر ! منو خودمم توش موندم تیداد حتا شخص صیخوب تشخ شهیرو نم یچیسراسر، پر مجهوالت و ه

 ! و جنتلمن، مثل من ساده ست بایراجع ب اون با هاتون صحبت کنم پسر ز خامیم

ها  ستنیالبته پسرا خوشگل ن ادیش کم ب چشم م ییبایهست ك ز شیسادگ نیهم يتر از من، برا بایز یول

بخاطر  ایدن يدخترا يبزنه، چشم همه  پیت هیفقط کاف! يپسرا فرق داره، وا ياون هم مثل من با همه  یول

مون بود،  يفقط از لحاظ شکل ظاهر میك ما باهم تفاهم نداشت یلیاز همون دال یکیاصال ! ادیاش در م ییبایز

اون  طون،یاون خوشگل بود من جذاب، اون آروم بود من ش! بهتر بگم برنزه این سبزه بود م دیرنگ پوستش سف
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: گفتیهمش م رونیب میرفتیك م یگاه ادمی کردم،یبود من شنگول و شاد بودم و همش ورجه وورجه م يجد

تو ك ! بگه دختر ستین یکیتعصب رو من داشت، آخه  یلیار، خیب نییصداتو پا میمقنعه تو بکش جلو، مر میمر

البته منم ! چرا دونمیگفتم ك خودمم نم! واال ؟يدوست شد يبچه مثبت و جد هیبا  یچرا رفت یطونیانقدر ش

 !حاج آخا گفتمیو بهش م کردمیم تشیاذ شهیهم

 یحس چیه لیاوا یول! چرا احساس کشش نسبت بهش داشتم دونمینم شیاخالق جد يکل با وجود همه  در

اش باشم و خوب بشناسمش، کال  ینبود ك بخواهم پ يش برام جذاب بود اما اونطور ییبایزبهش نداشتم البته 

موجود مذخرف و  هی اوناتفاوتم چون ب نظرم  یطوره، نسبت بهشون ب نیاطرافم هم يمن رفتارم با همه پسرا

! رهینگ هم ب خودش ینظر من ها و کس نیندارن البته ا يزیما دخترا چ يهستن ك جز دردسر برا یاضاف

مثل عشق من باشه، مثل عشق من  یکیممکن ! مثل عشق من، آره م،یهم داشته باش یخوب يپسرا دیشا

اه ! زنهیدوباره ات داره بال بال م دنید يك دلم برا ییکجا رضایآه عل! رضایمثل قلب من عل! باشه رضایعل

 ! عشق بابا الیخیب

کمبود محبت ب پاش  يدخترا نیبهش نداشتم چون اگه داشتم مثل از ا یحس چیمنم ه کنم،یفکر م یگاه یول

من  دیشا دونمینم! ك داره انجام بده یمیگذاشتم ك بره و هر تصم یول! ك نره کردم،یافتادم و التماسش م یم

 موند،یم ذاشتیاحترام م مچون اگه اون ب عشق! ستمین تمیك حاضر ب خورد کردن شخص میدختر مغرور کی

توروخدا القل بذار جوون  یول! باشه قبول يك تو برامون رقم زد هیاون سرنوشت نیباشه ،ا! خدا یه! ندنمو یول

 !!شه؟یم یعنیبشه  بمونیعشق محکم و استوار، نص هیبذار ! مینر ایدن نیناکام از

 !دختر ییکجا! میمر! میمر_

 !ریمو ازم نگ ییتنها نیتورو خدا القل ا ایخدا! ادم چند دقه تو خلوتش باشه ذارنیبود، اه نم میمام يصدا نیا

 دختر؟ ییکجا! میمر میمر: یمام

 .اومدم! بله  یبله مام: باال ها ادیم یمام نییاالن نرم پا يوا

و از اتاق اومدم  دمیمو پوش یرو فرش ،یعروسک ییدمپا يرو گذاشتم کنار و دفتر خاطراتمو بستم و تند نوشتن

 !!!!!!!؟یبله مامــــــــــ: رونیب

 نتیك ز دمیدرست سمت چپ پله آشپزخونه بود، رفتم جلوتر و د ن،ییپا دمیخورون رس زیپله ل ينرده ها از

 ییهوی داد،یك کارش رو انجام م يك همون جور هیزیو مشغول خورد کردن چ ستادهیا نتیجون روبه کاب

 !!م؟یییییییمر: بلند شد میمام يدوباره صدا
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زد ك منم جواب  یحیلبخند مل هیجون روشو کرد طرفم و نگاهم کرد و  نتیز د،اومیاز اتاقش م یمام يصدا

 نینقشمو لو داد برا هم یمام یجونو بترسونم ول نتیز خاستمیلبخندشو دادم بعد دوباره مشغول کارش شد؛ اه م

 !اومدم دیچند لحظه بصبر! دمیشن یمام ییوا: از تو آشپزخونه داد زدم

 !بکش عقب خودتو ایح یدختر ب يا: بلند شد غشیج شهیجونو بغل کردم ك مثل هم نتیجلو و از پشت ز رفتم

 !خوف کنم،یدالم عسقمو بگل م هیژون مگه چ نتیز! وا: من

 !کنمیدارم کار م ینیبینم! یکنیم تمیاذ يائه برو اونور بچه دار! برو برو عروسکاتو بغل کن: جون نتیز

 نمتیژون بب نتیز یاوخ: و نشستم و گفتم نتیکاب يرو دمیش پرکردم و جدا شدم و بغل دست یکوتاه ي خنده

 خونه آله؟  ادیب يزنگ بزنم آقا صفدر زود ییخایم ؟یکنیم هیگل یدال

زد  يجون تند نتیخونمون بود مثل پدربزرگم دوستش داشتم، ز داریجون و باغبون و سرا نتیصفدر شوهر ز آقا

برو ! شدند، واال ایح یدورو زمونا چقدر ب نیا يپناه بر خدا بچه ها: تو صورتش و لبشو ب دندون گرفت و گفت

 !ها کنهیم یننه جون برو مامانت کارت داره االن قاط

 نیجون تو منو ا نتیاصال ز! ام دهیانقدر دختر خوبو آفتاب مهتاب ند امیح یجون من کجاش ب نتیوا ز: من

 آره؟ ؟یتشناخ يجور

 نتیلبخند مهربون ب روش زدم ك ز هیمنم  دیجون لپ خوشگلمو بوس نتیب قهر رومو اونطرف کردم، ك ز و

 ! برو نیداره آفر کارتیمامانت چ نیپاشو برو بب! شناسمیخوب م یلیمن دخترمو خ: جون گفت

در  دونهیجون هم نم نتیجون، حتا ز نتیشناسه، حتا تو ز یمنو نم یشکیه یدوباره مشغول کارش شد ول و

من شکست  دونهینم! فهممیعشق رو م یمن معن دونهینم! بزرگ شدم یلیك من خ دونهینم یشکیواقع ه

  دونهینم! عشق رو بلدم ي هیمن گر دونهینم! فهممیرو م یعشق

 !گهیبرو د یننه جون باز ك نشست: رونیجون منو از فکرم آورد ب نتیز يصدا ییهوی ك

همش  نهیغم چشمهامو نب یکس نکهیا يبرا کنمیدارم همش احساس غم م یبیحس عج هیروزا  نیا دونمینم

 !جونم بگه نتیز یهرچ! چـــشم: جون لبخند زدم و گفتم نتیز يها؛ ب رو وونهیمثل د خندمیم

جون هم خواست تشکر کنه و از اون  نتیك ز دمیجونو بوس نتیز یگل گل يو گونه  دمیپر نتیاز کاب يتند

بابت در رفتنم زدم و براش دست تکون دادم و از آشپزخونه  يمعروفشو بزنه ك با قهقهه بلند يها یپس گردن

 !رونیاومدم ب
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 یبار نشده، با مام هیبپا کنه  یدوباره چه قشقرق خادیرو نداشتم معلوم نبود م یحرف زدن با مام يحوصله  اصال

پشت پله ها  یو بابا، اتاق شون درست کم یحرف بزنم و کارمون ب بحث و جدال نکشه؛ رفتم سمت اتاق مام

نشسته بود و بصورتش ماسک  نهیپشت آ شیشگیك طبق عادت هم دمیرو د یبود، در اتاقشونم باز بود، مام

تو فکر  ينجوریگذرونده هم نهیاز عمرش رو پشت آ ک،دومیك  استیفکر کنم مامان من تنها ادم دن زد،یم

 !میمر: صدام زد یمام ییهویبودم ك 

 !یهان مام: گفتم یجیخودم تکون دادم و با گ ب

ادب و  نیتو ا دونمیمن نم: نگاه کنه گفت نهیتا ب آ گرفتیك روشو از من م ينجوریکرد و هم یاخم یمام

اخالقت داره عوض  ؟يومدیهمه صدات کردم ن نیچرا ا! تو ایهان نه بله، حاال ب ؟یگرفت ادی یفرهنگتو از ک

 !خودت بکنبه حال  يفکر هی دیبا شهیم

توالت  زیبغل م شد،یم یبحث هیو اال حتما ! ندهیشنونده باشم تا گو شتریکردم ب یجلو، آروم و ساکت، سع رفتم

رو القل آبرومو حفظ  ندفعهیا خامیم! لباس مناسب بپوش هی: نگاهم کنه گفت نکهیك بدون ا ستادمیا یمام

 !یکن

چشمامو چرخوندمو  یحوصلگ یو با ب نمویمجبور شدم لب برچ زنهینم یحرف دمید یطور ساکت بودم وقت نیهم

 حاال اونوخت چرا؟: گفتم

 ادندیدارند م نایعموت ا: نگاهم کرد و صورتشو ب حالت تاسف تکون داد و گفت نییبد از باال تا پا یلیخ یمام

 ! تیبرا خواستگار

نبود؟ مگه عبرت  یو خودشون آوردم کافك سر پسرشون  ییاون بال یعنی! واقعا: از تعجب وا موند و گفتم دهنم

 !نگرفتند

! يدیتو فهم دونمویمن م یبارم، رفتار زشت تو تکرار کن نیا هیکاف میمر: نگاهم کرد و گفت تیبا عصبان یمام

چندتا تور سفر دارم بخاطر تو ! مو با سر و کله زدن با تو شروع کنم يریندارم دوران پ يمن وقت و حوصله 

و مشخص کنند و برنامه عقدتون رو  رتو و سپه فیتا تکل اندیم نایامشبم عموت ا! شونفعال عقب انداختم

 !میزیبر

 !یآخه مام: گفتم یناراحت با
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 یتو چ ه،یپسر خوب و خانواده دار کنهیم یکم داره خارج ك زندگ یحرف نباشه آخه مگه سپهر چ! بسه: یمام

حاال پاشو ! تلف نکن اتیبا بچه باز نیاز شتریعمر منو هم ب ریوقتمو نگ! هیادیاز سرت ز نمیهان؟ هم ییخایم

 !برو

 شیتیت ،يمن اون پسر زشت و خپلو! توروخدا نه! ینه مام: و گفتم ستادمیا یمام يرفتم، جلو يجد یلیخ

 !نه بچه خامیمرد م خامیمن شوهر م یمام! یك چ رمیشونو بگ یمامان

 !خواهش! شمیم یجون تو دختر خوب! الیخیب کنمیخواهش م یمام: گفتم یروبه مام یناراحت با

ك گفتم فقط انجام  یب من نداره، حاال برو و هرچ یربط چیتو و پدرت و ه نیموضوع فقط ب نیا! ساکت: یمام

 !بده

 !کنمیمن با اون خپلو ازدواج نم! از همه تون متنفرم: داد زدم هیو گر تیعصبان با

خودمو رسوندم ب اتاقم و خودمو پرت کردم ب داخل اتاق و  يو با دو، تند رونیاومدم ب یبدو بدو از اتاق مام و

خودمو رو تخت انداختم و سرمو تو بالش فرو بردم و با ! من ییاتاق مونس تنها يدر رو محکم بستم، آخ ا

 دیآخه چرا من انقدر بدبختم؟ آخه چرا من نبا کنه؟یب حرفم گوش نم یشکیکردم، آخه چرا ه هیبلند گر يصدا

کم کم خوابم برد و چشم  نکهیکردم تا ا هیاز دخترا خوشبخت نباشم و ب ارزوهام نرسم؟ انقدر گر یلیمثل خ

 .هام بسته شد

بلند شدم و نشستم  يتند! يوااااااا! زلزله ست! آره! فکر کنم زلزله ست! نه دهیداره تکونم م یکیکردم  احساس

پشتم بود، درست نشستم و نگاه کردم  دم،یجونو شن نتیز ياز تکونها نبود، ك صدا ياثر چیه یرو تخت ول

: با تعجب نگاهش کردم و گفتم! خندهیدهنش گرفته و داره م يشو جلو يروسر يجون گوشه  نتیك ز دمید

 شده؟  یجون چ نتیوا ز

 !آخه زلزله از کجا اومد یاول صبح! بده رتیننه جون خدا خ يوا: جون نتیز

 !!!!؟یچ! هان: کردم و گفتم تکون دادم و چشمهامو گشاد سرمو

کنم و  دارتیمامانت هم گفت ك ب! يدیخواب يادیبسه فکر کنم ز گهیپاشو خواب د! پاشو یچیه: جون نتیز

 !نییپا ارمتیب

 !یگوش کن دیتو ك نبا گهیم یك مام یجون هرچ نتیآخه ز: مو مرتب کردم و گفتم پتو

آخه آدم مگه پشت سر ! نگو نه ییایح یب گمیائه وا خاك بر سرم م: جون گفت نتیك ز دمیدوباره خواب و

 زنه؟یحرف م ينجوریمادرش ا
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 !حاال بفرما! تموم شد حتاتونیباشه مادربزرگ نص: من

من تا نبرمت ! گهیجان پاشو د میمر يوا: جون دوباره مانعم شد و گفت نتیخواستم سرمو بکنم تو پتو ك ز تا

 !حاال پاشو ارم،ذیراحتت نم نییپا

جون  نتیباشه ز: مجبور شدم پاشم نیبرا هم ستیجون تا منو با خودش نبره ول کن ن نتیز نیاز دست ا يوا

 !ها میرسیبهم م

زمان  ينجوریکردم ا یسع ییو آروم و شل رفتم سمت دستشو نییاز تخت اومدم پا نهیآروم و با تمان یلیخ و

! يچه شود داماد فرار ياز حرف خودمم خنده م گرفت وا نمیرو نب يدوماد فرار ي افهیبخرم، تا دوباره ق يشتریب

 !گهید رونیب ایبننه جون : جون اومد نتیز يصورتمو شستم چند بار و چند بار ك صدا

و آروم آروم قدم بر  رونیآروم اومدم ب نیبرا هم ست،یجون تا منو نکشه ول کن ن نتیز نیا! ایخدا يوا

همراه  دم،یساده برداشتم و پوش یلیلباس خ هی د،یدیمنو م يرفتارها ،ين هم با حالت با مزه اجو نتیز داشتم،یم

رفتم  یجون م نتیهمراه ز میمستقداشتم  رون،یجون اومدم ب نتیبلند و آماده شدم و همرا ز يروسر هی

 !آشپزخونه

 !گهیمهمونا د شیائه ننه جون برو پ: جون گفت نتیز ك

 !نمیبب ختشونویر کیحاال برم از نزد نییپا امیب خاستمینم ينجوریجون، من هم نتینه توروخدا ز: من

بسپار بخدا، حتما کمکت  ویهمه چ! خاندیدخترم پدر و مادرت بدتو نم: زد و گفت یجون لبخند محزون نتیز

 !کنهیم

 !میمر: اومد یمام يجون ك صدا نتیمحزون تر از اونو، و رفتم تو بغل ز یلیجواب لبخند شو دادم اما خ منم

 !بله: گفتم یو رو به مام رونیجون اومدم ب نتیآغوش ز از

! هیکاف میکنیتو تحمل م يروسر نیك ا نیهم يدیك پوش یچه لباس نیمهمونا؟ ا شیپ يومدیچرا ن: یمام

 !ایبرو باال لباستو عوض کن، ب ؟يآبرومونو ببر ییخایم

! کمکم کن! کنمیخاهش م یمام: و گفتم ستادمیخودمو بهش رسوندم و جلوش ا يك تند رفتیداشت م یمام

 !باال سرمون تورو ب جون بابا يتورو ب اون خدا! خواهش خامیك ازت م هیزیچ نیو آخر نیاول نیا! خواهش

فقط بهم زل زده بود، انقدر التماس  یمام یافاقه کنه ول دیك شا زدمیو حرف م کردمیبا التماس نگاهش م انقدر

 نیخودمو گرفتم و حرفمو تا آخر زدم، هم يجلو یول رهیم بگ هیگر یمام يجلو بود کیکرده بودم ك نزد

 یول! زنمیبا بابات حرف م! باشه: ك بالخره حرف زد و گفت کردمینگاه م یمام يمستاصل ب چشمها يجور
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! ندارم یسهم چیتو و بابات من ه نیماجرا ب نیندارم بابتش، قبال هم گفتم ا یتیمسول چیاگر افاقه نکرد من ه

 !لباس خوب بپوش هیحاال برو 

هم راه افتاد  یرد شدم مام یبزنم از کنار مام یحرف نکهیزدم ك پشتش پر حرف بود بدون ا یمحزون لبخند

و  یآب خنک داد دستم، نشستم رو صندل وانیل هی دیجون تا حالمو د نتیمنم رفتم آشپزخونه، ز ییرایطرف پذ

 !آماده ست بده ببرم يجون چا نتیز: و گفتم دمینفس آب رو سرکش هی

 !ستایحالت خوب ن ؟يببر يچا ییخایم یمادرجون مطمئن: آروم گفت یلیجون خ نتیز

 يواسش چا خامیخواستگار اومده م! کنم کاریچ خامیمگه م! ستایجون من حالم خوش ن نتیز: تعجب گفتم با

 !ببرم

 يبرم و چا يچطور دونمیظرفها، نم دنیو بلند شد و شروع کرد ب چ کردیو تعجب نگاهم م دیجون با ترد نتیز

 هیدوست داشتم دوباره  یلیخ زاربودم،یمجلس ب نیحد از نیجهنم در ا يبر ییخایبذارم جلوشون انگار ك م

 يروبه رو يچا ینیس هی دمیحساب سپهر رو برسم ك د يفکر بودم ك چطور نیتو هم ارمیسر سپهر ب ییبال

مو محکم کردم  يچشمک زدم و گره روسر هیزدم و  یطونیلبخند ش دم،یجونو د نتیاال آوردم و زمنه، سرمو ب

 نتیوا ز: با تعجب گفتم شد،یجون اونو محکم گرفته بود و مانع از دادنش م نتیز رم،یرو بگ ینیتا خواستم س

 !امن عروسم ه یناسالمت! گهیجون بده ببرم د

 !ها دخترم کنهیم یبدجور قاط ندفعهیبابات ا! جان توروخدا دوباره قشقرق بپا نکن، جون من مینه مر: جون نتیز

 !بکنم، حاال بده، هان خامینم يجون نگران نباش من ك کار نتیز: من

رفتم همه رو مبل نشسته  ییرایرو گرفتم و با لبخند بطرف پذ ینیرو دستم داد، س ینیس دیجون با ترد نتیز

هواسش ب من نبود ك  یشکیو ه کردندیاون لنگشون انداخته بودند و خوش و بش م يشونو رولنگ هیبودند و 

من افتاد منم با اخم رومو اونطرف کردم  ياون جمع نگاه سپهر رو يتو ییهویبزرگ اومدم تو ك  ینیس هیبا 

 !جان میتو مر ایبه به عروس گلم اومده ب! دینگاه کن يوااااا: م اومد ندهیمادر شوهر آ يصدا نباریك ا

هه ! اومدم تو یتو نم يتو و اال من عمرا بدون اجازه  امیب یآخه مادمازل، خوب شد گفت! ابیخانومو در اوه

آروم  کرد،یبدجور نگاهم م یشد چون مام يبزنم ك فکر کنم لبخند مسخره ا ییبایها، خواستم لبخند ز وونهید

ك خودمم باورم شده بود ك دفعه  يحرف زد جور و نجابتم یاز خانوم یعمو گرفتم ك کل يرو جلو ینیس

نگاهم کنه  نکهیبدون ا يجد یلیام، بعدش هم ب بابام ك خ وردهیکچلم ن يعمو نیسر ا ییبال چیمن ه شیپ

رو همون موقع  ینیس خاستمیکرد و حرف زد ك م فیرو گرفت و بعدش هم ب زن عموم دادم، انقدر تعر يچا
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قوم اجوج و مجوج  نیخودت نگاه کن من با ا! ایزنه، آه خدایداره فک م زیر هیبکوبم تو مالجش از اول مجلس 

سپهر تا  يرو بردم جلو ینیدادم، آخرش هم س یبعدش هم ب مام! بگذرون ریسر کنم، خودت بخ يچطور

! دیخوریآخه نم: نگاهش کردم و بلند گفتم یو با بدجنس زیرو گذاشتم رو م ینیس يجلو تند ارهیخواست دستشو ب

 !دیاردوست ند يکنه چان

 يکنم ك صدا يکار نیما دوتا رو نداتشت، تونستم همچ میمستق ریتصو یشکیپشتم ب همه بود و ه چون

از ! بخوره يچا تونهیآخه بچه م ك تو غربت نم! دوست داره ياتفاقا سپهرجان چا زمینه عز: مادرشوهرم اومد

 يمخصوصا چا ،يچاسپهر من عاشق  یول خورند،یکوفت و زهره مارا م نیهمش قهوه و از ایبس ك خارج

 !يخواستگار

 !دیك عاشق شون شد دیمگه چندتا خورد دیهست يخواستگار يایائه پس شما عاشق چا: گفتم یبا بدجنس منم

متفرق شد و مارو از بحث  ياومد و بعد با لبخند رو به زن عمو، مشغول صحبت ها یمام يسرفه  يصدا ك

 نیو از یاسیو س ياقتصاد يبحث ها رامونیو عمو هم ك از همون اول مجلس، پ ییداغمون منحرف کرد، بابا

بهتر ك نباشه، رومو  وناصال هم ه،یك انگار ن انگار مثال مجلس خواستگار يجور زدندیچرت و پرتا حرف م

 !پسر عمو يآقا: رو به سپهر گفتم نیکنم برا هم تشیکردم سمت سپهر و خاستم اذ

دخترا  يخوستگار يایشما ك عاشق چا: لبخند زدم و گفتم طنتیم کرد، منم با شسپهر با تعجب نگاه ك

 !ازونا بهتر بود دیشا يدیخدا رو چه د د؟یمنو هم امتحان کن يچا دییخاینم! دیهست

 !رو هم امتحان کنم یکی نیدوست دارم ا یلیخ! چرا: گفت دیکم هول کرده بود و با ترد کی سپهر

رو برداشتم و جلوش گرفتم  ینیپس بفرما کوفت کن س:گفتم تیپررو؛ با عصبان يابرومو دادم باال، پسره  يتا هی

و ! رفت باال همانا غشیهمانا و ج ختیشلوارش ر يرو يرو کج کرد و استکان چا ینیتا خواست برداره س

 !گفتن، همه هم همانا شدهیچ

 !من نبود ریتقص! زن عمو ،یمام يوا: ن دادم و گفتمما، منم خودمو مظلوم نشو ينگاها افتاد رو ي همه

 !خودتو ناراحت نکن! زمیاشکال نداره عز: زن عموم گفت ك

ك از خنده داشتم منفجر  یدرصورت رون،یرفتم ب هیو روبه گر یدهنم گرفتم و با حالت ناراحت يجلو دستمو

بغل کردنش  یدستامو ب نشان دمیجونو ك د نتیرفتم آشپزخونه، ز میمستق رون؛یك اومدم ب ییرایاز پذ شدمیم

 !جووووووون نتیز: داد زدم یاز هم باز کردم و با خوشحال
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 نتیخوشحال بودم، ز یلیخ دمیدور چرخوندمش و خند هیبغلش و  دمیپر يجون منو نگاه کرد، تند نتیز تا

 !کنولم  ،يرفت، آخ بچه خفم کرد جیسرم گ سویوا ونهیدختر د يآ: زدیقر م یجون هم ه

 !دوست دالم یلیژون خ نتیز: گفتم یو ازش جدا شدم و با خوشحال ستادمیحرکت ا از

 يکرد میبد تف مال ياه بچه : کرد و گفت زییجون هم با دستش گونه شو تم نتیز دم،یمحکم گونه شو بوس و

 !يبرو اونور، چت شده باز ك جن زده شد

 یکم کیمون  ندهیجون، فقط دوماد آ نتیز یچیه: و گفتم دمیبلند خند يخنده م گرفت، با صدا رشیتعب از

 !شوخت

خاك بر سرم دختر : صورتش و لبش و گاز گرفت و گفت يزد رو يجون تند نتیخنده، ز ریدوباره زدم ز بعد

 ؟یکنیم یآخه چرا همه رو عاص! مگه نگفتم امشب آروم باش ؟يکرد کاریچ

طرف بدجور داد زد، فکرکنم  شیخدا یول! ق و حالتبچسب ب عش! یزندگ الیخیب! جون نتیز خالیب: من

 !اونجاش سوخت

 !از دست تو وروجک: وگفت دنیمن شروع کرد ب خند يجون هم با خنده  نتیخنده، ز ریدوباره زدم ز بعد

ساکت شد و روشو کرد  دیرو د یجون تا مام نتیوارد آشپزخونه شد، ز یمام کدفعهیك  میدیخندیم هردومون

 یکردم ك مام یشده مو پاك م يجار يبودم اشکها دهیو مشغول کارش شد، منم از بس ك خند گهیطرف د

 !توئه يپا تشیمسول لشتمام و کما فتهیك ب یك بشه و هر اتفاق یهر چ! میمر: اومد جلو و گفت تیبا عصبان

 ؟یمام یچ یعنی! هان: و با تعجب گفتم ستادمیام محو شد، صاف ا خنده

کارت من  نیحرف بزنم، با ا يك گفته بود يمسئله ا نیبا بابات راجع ب ا خاستمین مم نیهم یعنی: یمام

 !دمینم ینیتضم چیه

 من ؟یگیم یچ یمام: من

 !زودباش ،ينبرد نایاز شتریمهمونا تا آبرومونو ب شیپ ایحرف نباشه حاال ب! ساکت : یمام

جون  نتیك ز کردمینگاه م شیخال يبودم و بجا ستادهیحرفشو زد و رفت، و منم مثل مجسمه ها فقط ا یمام

 !جان میمر: من گذاشت و گفت يشونه  يدستشو رو

 گفت؟ یچ یجون مام نتیز: جون نگاه کردم و گفتم نتیب ز یناراحت با

 شه؟یم یچ مینیبرو، بب زمیناراحت نباش عز: نگاهم کرد و گفت یجون هم با ناراحت نتیز

 !ها ترسمیجون من م نتیز: من
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 !نشده ینگران نباش توکلت بر خدا برو تا دوباره مادرت عصبان: جون نتیز

برگشتم و  دمیدر که رس کیتکون دادم، راه افتادم، به نزد دنیفهم ينگاهش کردم و سرمو ب نشانه  یناراحت با

ا تکون داد و لبخند زد، منم ب نانیاطم يجون سرشو ب نشانه  نتیجونو نگاه کردم که ز نتیز یبا ناراحت

 غیج يرفتم تو که دوباره صدا ریبز رس دمیکه رس ییرایپذ کیزدم و راه افتادم نزد یلبخند کم جون یناراحت

 !و ناراحته ینگاه کن عروسمو چقدر خجالت يوا: مادر شوهرم بلند شد يغویج

 ياصد! پسرت اه يسوختن اونجا يخودم ناراحتم نه برا يبرا! مسخره ش کردم آخه منو خجالت یدلم کل تو

 !فتهیاتفاقا م نیدخترم عب نداره از ایب: عمو اومد

 !نیمن بش شیپ ایدخترم، ب نجایا ایآره واال ب: زن عموم گفت دنبالش

رفتم جلو و کنارش نشستم اونم دستشو  نم،یبش ششیتا پ نمیمو بب يریکبیسرمو باال گرفتم تا مادر شوهر ا یکم

! و دل نازك، عب نداره دخترم یك انقدر عروسم خجالت رمیبم! آخه: دیگذاشت پشت کمرم و گونه مو بوس

روش تازه تو ك فقط  ختمیرو ر يچا ینیهول شدم و کل س دمشید یمن وقت میعموت هم ك اومد خواستگار

 !رو پسرم يکرد یاستکان رو خال هی

: و گفتمخنده  ریزدم ز یموفق نشدم و پق یخودمو گرفتم ك نخنده م ول يجلو یلیحرفش خنده م گرفت، خ از

 !چه بامزه ؟یگیراست م! واقعــــا

 دهید وونهید هیك  ییزن عمو با تعجب مثل ادما دمیکجا هستم، که د دمیفهم یهواسم نبود ك کجام وقت اصال

 کی نیهم يبرا خورند،یبا چشمهاشون دارند خون خون منو م تیبا عصبان ییو بابا یو مام کنهیداره نگاهم م

حرفامونو  گهید! عب نداره بخ: کردم و خودمو جمع و جور کردم ك عمو با خنده گفت یسرفه مصلحت یکم

 !میدوتا جوون رو هم روشن کن نیا فیو تکل میجمع کن

 ینگاه کردم ول یب مام يتند یکرده باشند، با ناراحت یروم خال خیپارچ آب  هیحرف عمو وا رفتم انگار ك  با

با چشماهام  کند،یشو پوست م وهیراحت داشت م الیدخترش، با خ يانگار ن انگار ك مجلس خواستگار یمام

 یکیهواسش نبود، چرا  یشکیه یکنم ول دایکمک پ يرو برا یکس دیتا شا کردمیو اونور رو نگاه م نوریا

اژدها  يك دندونا يبا لبخند بدجنسانه ا دیمنو د ینگران یسپهر وقت! که سپهر نیاه ا! آره! هواسش به من

کاش  يا ترسم،یم یلیخ! خدا يحاالت منو اون نبود، وا يمتوجه  یشکیمانندش معلوم بود، بهم زل زده بود ه

 هیخودم خنده م گرفت ك باعث شد  ریپتو، از تعب ریز رفتمیگرسنه م ياژدها نیاالن تو اتاقم بودم و از دست ا

 هیامشب خاستگار دونهیم یعنی! رضایعل يوا اد،یدوست داشت ب لبام ب رضایك عل ییاز همونا يلبخند بامزه ا
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 يمنه؟ لبخنده م باعث شد ك سپهر با تعجب ب من نگاه کنه اصال خودمم متوجه نبودم ك لبخند زدم تند

بچه ! یآخ کرد،یشدم و اونم از قبل با تعجب تر داشت منو نگاه م رهیخودمو جمع و جور کردم و با اخم بهش خ

عمو اومد، خب  يصدا کدفعهی میدیجنگیم میك منو سپهر با چشمهامون داشت ينجوریشده، هم وونهیمردم د ي

 يحرفا ؟یچــــ: آخرشون رو بزنند، با تعجب گفتم يدوتا جووناست ك بروند و حرفا نیحاال نوبتم باشه نوبت ا

 آخر؟

 !حاال بلند شو و راه رو ب سپهر جان نشون بده!آخر يآره حرفا: گفت شیبا حالت جد مامان

ب سپهر نگاه کنم، راه  نکهیو تند تند بدون ا تیمجبور شدم، بلند بشم و محکم و با جد یمام يلحن دستور با

اردك پشت سر من راه  يخودش مثل بچه  رم،یتوجه بهش م یدارم ب دیسپهر هم ك د یافتادم سمت خروج

 ستاده،یاومده و کنارم ا احساس کردم ك سپهر هم یبعد مدت! ستادمیشدم و روبه حوض ا اطیافتاد؛ وارد ح

 !میمر گنیب من م! سویحاال وا ت،یاول بدبخت نیتازه ا زدیداشت نفس نفس م چارهیب! یاوخ

 ي ندهیآ یعنیمن  يآه خدا! کردمیحوض افتاده بود نگاه م يماه ك تو يمنم به چهره  م،یساکت بود هردومون

 ،یزنیحرف هم نم ،يمنو کشوند نجایتا ا يبود ضیمر! ب سپهر نگاه کردم، منگل یچشم ریز! شهیمن چطور م

 !اه

 ده؟ینشون م یو قراره باهاش ازدواج کنم چه عکس العمل سادمیوا يپسر هیبفهمه من کنار  رضایاگه عل یعنی

 کنه؟یم کاریاالن داره چ رضایعل یعنی! آه

 سیک کیاحساس اند، حتما االن  یپسرا ب يچون همه ! آره! کنهیم کاریك داره چ ستیبرام اصال مهم ن البته

اصال جهنم ! بهش فکر کنم دیاونوقت دور از جون، منه خر با کنه،یکرده و داره عشق و حالش رو م دایخوب پ

 !آه خدا شم،یسر يعمو رپس نیکنم اونم با ا کاریچ خامیکه من م نهیمهم ا کنهیم کاریك داره چ

 !میمر: کرد یافکار منو خط خط يحس سپهر، صفحه ن يصدا ییهویبودم که  بامیتو افکار ز يجور نیهم

 دهیداره اگه د ییدم کوچولو هیاوال کشمش : جا خورد، با عصبانبت گفتم ییهویبهش نگاه کردم که  تیعصبان با

 !کنمیدارم تمرکز م ینیب ینم ،یکنیرشته افکار منو پاره م يخانوم، دوما مرض دار مینه و مر میپس مر دیباش

اوال : و گفت ستادیمن عقب رفته بود خودشو جمع و جور کرد و سر جاش صاف ا يبا پرخاشگر یکه کم سپهر

 !کنمیهرجور ك دلم خواست صدات م یتو زن من
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لحظه  هی: تا جوابشو بدم که دستشو باال آورد ومانع از حرف زدنم شد و گفت دمیخودمو جلو کش تیعصبان با

سکوت و  نکهینه ا میمون حرف بزن ندهیراجع به آ نجایا میاومد! ادوما، خانوم خانوم ر،یصبر کن بعد پاچه بگ

 !میتمرکز کن

حرف  دیمن که نبا! دارم ها ایعاقل من دخترم، مثال ح يآقا: رومو طرف حوض کردم و گفتم ،يلبخند تمسخر با

 !یکنیف موقتمو تل يکار دارم، دار یحرفاتو بزن که کل عیزود تند سر نکهیدوم هم ا! کی نیرو شروع کنم ا

! کی نیا دیامل ا دیببخش! نه ،يا دهیشما خانوم آفتاب مهتاب ند دونستمینم! دیآهام ببخش: با خنده گفت سپهر

 !خانوم کوچولو يوقت بذار یلیخ دیمون با ندهیآ يبه بعد تو برا نیاز ا نکه،یدوم هم ا

با  يبهتر بر! خپلو ياوال شما آقا: رومو بطرفش کردم و انگشت اشاره مو براش تکون دادم و گفتم تیعصبان با

 !؟یگرفت کنم،یرو هم توش سهم نم یخودمو دارم و کس یدوما، من زندگ! یکه امل نباشه ازدواج کن يدختر

 رم،یش فاصله بگکنم و برم عقب و از ایح یمن کرد که باعث شد من کم کیخودشو نزد شتریب یکم سپهر

 نیهم! بچه ننه دمیرسیکه نجابت دارم واال حسابتو م فیح! شو زد، اه یطانیش يسپهر هم باز از اون لبخند ها

با  ایدختر امل باشم  هیکنه با ینم یمن برام فرق م،یمر نیبب: که سپهر گفت میکردیرو نگاه م گهیهمد يجور

من بهت  يباشم، چون تو خودت باعث شد یکیدوست دارم با تو  یلیخ یول! با چندتا دختر ایها  هیاون اوپن ما

و  شکونمیغرورتو م نیبکش، از لج هم شده ا شیواسه من با دست پس نزن و با پا پ یبشم پس الک کینزد

 !دختر عمو یاوک ارم،یتورو بدست م

من دختر  دیشا رم،یگب شیباعث شد آت نکارشیرومو بر گردوندم و خواستم برم که بازومو گرفت، ا تیعصبان با

تحمل  تونستمیرو اصال نم نیو من ا ذارمیوقت روشون پا نم چیدارم که ه يدیعقا يسر هی یباشم ول یراحت

 !دستمو ول کن یعوض: فتمو با داد گ دمیدستمو کش تینامحرم منو لمس کنه با عصبان هی نکهیکنم ا

از خودم دورش کنم، هولش دادم به  نکهیبرا تیداد من سپهر هول کرد و بازومو ول کرد، منم از شدت عصبان با

 جانیجو ه یلینکشم، آخه خ غیدهنم تا ج يحوض، با تعجب دستمو گذاشتم جلو يافتاد تو! عقب که گرومپ

 چشده ؟ :تو عمو گف رونیآب حوض و داد سپهر همه اومدند ب يشده بود، با صدا يزیانگ

از خنده  خاستمیم زد،یبه همه انداختم و دوباره ب سپهر نگاه کردم ك دست و پا م ینگاه کوتاه هیو  برگشتم

 ایعمو جون ب ایب: با عجله اومد و دست سپهر رو گرفت ییبابا زد،یبهم دست م دیمنفجر شم، حقش بود نبا

 !ریدستمو بگ
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هم خودشون رو رسوندند به من، سپهر  هیبق رون،یسپهر رو آورد ب ،ییبودم که بابا ستادهیب همون حالت ا من

 آخه؟  دیچش: گفت ییکه بابا کردیداشت سرفه م

داشت نگاهم  تیهم بدجور و با عصبان یعمو رفت بغل پسرش و شروع کرد به قربون صدقه رفتنش، مام زن

حالت  نیگاهشون کردم، همه در هممظلوم ن یلیبهم انداخت و من خ ینگاه خشن و کوتاه هیهم  ییبابا کردیم

 !نشده یچیمامان جان ه يوا: که سپهر گفت میبود

نشده آخه  یچیبابا ه: ك دوباره گفت گه،یم یچ گهید نیبا لبخند بهم نگاه کرد، با تعجب نگاهش کردم که ا و

 !نیافتادم تو حوض هم ییهویرو هوا ك  دمیپر یجون بله رو بهم گفت از خوشحال میمر یوقت

: گفت یداد، تند نگاهش کردم، خواستم حرف بزنم و اعتراض کنم ك مام تیجاشو به ترس و عصبان بمتعج

 !برو تو اتاقت میمر

 دا نیا یمام یول: من

 !برو تو يدیمگه نشن: گفت ییبابا ندفعهیا

و خودمو رو تختم  دمیو عصبانت رفتم تو اتاقم و در رو محکم کوب یاون فضا رو تحمل کنم با ناراحت نتونستم

 شعور،یب يکردم، پسره  هیگر یحساب ه،یگر ریآهخ و بدنبالش زدم ز: انداختم، دردم گرفت ك باعث شد بگم

 گهید! روبرو بشم ییوصلت انجام بشه حتا اگه با بابا نیا ذارمیگرفت، من نم یاز آب گل آلود ماه يچطور

 !نمیشیساکت نم

 !میمر: اومد یمام يچه مدت گذشته بود که صدا دونمینم

 میمر: در رو باز کرده و اومده تو یکیبودم که احساس کردم  دهیخاب ينجوریهم الیخیب کنند،یمگه ول م! اه

 !پاشو

بودم تا فکر کنند خابم تا  دهینزدم و بدون حرکت ب پشت خاب یبود، حرف يدستور شهیمثل هم یمام لحن

بابات، کارت  شیبرو پ ،يداریب دونمیم! میپاشو مر: اومد یمام يدوباره بحث جنگ جدال شروع نشه، دوباره صدا

 !داره

 ادمی داد،یبه ما بچه ها بها نم چوقتیه! نهیهم شیشگیباباست، کار هم يچون بپا زدیحرف م ينجوریهم یمام

و  خرندیو ماماناشون براشون پد م کنندیم دایو مشکل پ رسندیکه به سن بلوغ م ییهم که مثل همه دخترا یوقت

نپوشند، گفته بودم که من با همه  یبپوشند و چ ینخورند چ یبخورند چ یکه چ گندیو م کنندیون مراقبت مازش

محبت  میتو زندگ چوقتیرو داشتم اما ه یشیرفاه و آسا لیمن همه نوع وسا! نهیدخترا فرق دارم فرقش هم ي
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مشکل  یوقت ادمی کردم،یمشکالتمو با اون حل م شهیم که هم ییراهنما 2سال  ینید ریدب یبجز خوب دم،یند

خجالت مشکلمو گفتم  یو کل هیم و با گر ینید ریدب شیچند روز رفتم پ زکردم بخاطر ترسش، بعد ا دایبلوغ پ

 شیاومدم پ دمیخونه رس یوقت ادمیرو داد،  کردیمادرم م دیالزم رو که با ي هیکرد و توص هیاونم برام پد ته

توجه به  یناخناش بود و ب دنیمشغول سوهان کش الیخیاون ب یبا خجالت بهش گفتم ولو ماجرا رو  میمام

 !یکن ییها و پد گدا بهیغر شیپ يبه خودم بگو دوست ندارم بر یبه پد داشت ازیخوبه، هروقت ن: گفت تمیوضع

 نیبا وجود ا یکه بزرگ شدن منو هم تحمل ندارند، ول زارندیاز من ب نقدریا یعنیدلم شکست  یلیروز خ اون

! نه، نه ! دوس دارم، آره  میاز مام شتریکوشولو ب هیرو  رضاینه من عل! رضایدوست داشتم درست مثل عل مویمام

هردوشون  کنندیم يشون به من بد دوچون هر! شونو انتخاب کنم که کدومشو دوست دارم نیسخت ب دونمینم

 !بابات کارت داره، هان گمیمگه بهت نم! میاشو مرپ: اومد یمام يدوباره صدا! کنندیها رها م یمنو تو سخت

 !ندارم يمن باهاش کار یول: گفتم دهیبه همون صورت خاب رفت،یحوصله داشت سر م گهید

 ادیخودش م ینرفت گهید قهیدق 5اگه تا  ینه، ول ای يدار يکه تو باهاش کار سیمهم ن: گفت تیباعصبان یمام

 !نداره یربط چیباال به منم ه

 یب یلیخ یمام! یکه برات مهم خودت يزیربط نداره چ ایدن نیا يتو یچیتو ه يآره برا: بلند شدم و گفتم يتند

 ؟يکرد غیخواستم اونم ازم در زیچ هیمن فقط ازت  یمعرفت

در ضمن اگه هم ! پس منو مقصر ندون يخراب کرد ویمن خواستم کمکت کنم خودت امشب همه چ: یمام

که قرار کلفت بشم و  دونستمیکنم اگه م یهم من؛ شوهر نکردم که کلفت یشیهم خودت راحت م یازدواج کن

تمومش کن و همه  زودقائله رو هم  نیپس ا! شدمیو زن بابات م کردمیبابات بشم عمرا ازدواج م يپرستار بچه 

 !رو راحت کن

نسبت ب من و  شویتفاوت یبا کاراش ب یمام دیدهنم از تعجب باز موند، شا یگفت و رفت با حرف مام نویا یمام

شون  یاز مهربون نقدریواقعا مادرا ك ا یعنیاومد،  نیسنگ یلیحرفش برام خ یول دادیخواهر و برادرم نشون م

 !الیخیحد به بچه شون بد رفتار کنند، ههه ب نیتا ا تونندیم دمیشن

حرف حساب  نمی، ناچارا بلند شدم تا ببرقم خورده يجور نیسرنوشت من بود که ا نینبود ا يشدم، چاره ا بلند

با  زد،یکاناپه نشسته بود و روزنامه شو ورق م يرو ییبابا شهیمثل هم منیرفتم تو اتاق نش! هیچ گهیهم د ییبابا

 !نیبش: کنه گفت اهمنگ نکهیبدون ا ییحضورمو اعالم کردم که بابا یمصلحت يسرفه 
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 گهید يکه هفته  میگرفت میتصم نایبا عموت ا: نشستم که دوباره گفت ییبابا يروبرو يجلو و کاناپه  رفتم

 !اون روز خودتو آماده کن يپس برا میریمراسم عقدتون رو بگ

 آخه بابا یول: من

امشب به اندازه ! نشنوم یچیه گهید: بهم چشم دوخت و گفت تیمنو ساکت کرد، بابا با عصبان ییبابا ادیفر که

هم  گهید رونیکه گذشتم و ماخذه ات نکردم خدا رو شکر کن حاال برو ب نیهم ياعصابمو خورد کرد یکاف ي

 !نباشه یحرف

ساکت  گهیمن د یینه بابا: گفتم تیو با قاطع ستادمینگاه کردم و محکم و استوار روبه روش ا ییبغض به بابا با

حرف  نیمنو مجبور کنه و ا تونهیهم نم گهید چکسینه شما نه ه ستمین یوصلت راض نیمن با ا! نمیشینم

 !آخرم

در اتاق رو مثل  دم،یجمله مو که گفتم نتونستم اون فضا رو تحمل کنم و با دو رفتم به طرف اتاقم تا رس نیآخر

! هیاجبار یچه زندگ نیآهخ خدا ا ه،یگر ریدادم، زدم ز هیو قفلش کردم و بهش تک دمیمحکم بهم کوب شهیهم

 یگناه دونسته و اال حتما خودکش ور یکه خدا خودکش فیح! برام سخته یتحمل زندگ گهید! تونمینم گهید

که شدم دارم مجازات  یمن مرتکب گناه دونمیم! دونمیبکنم که نکردم؟ م دیبا کاریچ گهیخدا د يوا! کردمیم

رو تجربه کردم  یمشروع ریعشق غ هیتو عمرم عاشق نشم، چون من  چوقتیه نکهیمجازاتم ا دونمیم! شمیم

! هان ،یکنیم تشیباز هم عاشق، پس چرا اذ یباشه ول تیعصدل عاشق هرچند که عشقش پر م! ایخدا یول

 !خدا يتحمل کنم، وا دنموینفس کش تونمینم سوزهیبخدا دلم م

 گهید رضایك عل ترسمیباز هم م یول رم،یکمک بگ رضایغرورمو بشکونم و از عل تونستمیکاش م! یلعنت اه،

 !خدا من چقدر بدبختم يوا! نهینخواد منو بب

اصال  ایتو تنم نمونده، شل و ول خودمو به تخت رسوندم و روش افتادم تازگ یجون چیبلند شدم، انگار ه یبسخت

 یبشم و راحت بخوابم، انقدر فکر کردم و کردم که بالخره با هزار بدبخت میبدبخت الیخیخواب هم که ندارم تا ب

 !خوابم برد

 میمر! جون میمر: جونه نتیز يآآآآآخ باز که صدا ومد،یاعت چند، هنوزم خوابم مس دونمینم مومدیدر م يصدا

 !جون

اصال دوست نداشتم حرف بزنم تا خوابم بپره با هزار  ست،ینکنه ول کن ن داریجون تا منو ب نتیز نیا يوا

 !هـــــــــــــــــان: جوابشو دادم یو خواب آلودگ یبدبخت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 !ها شهیم ریکالست د 9باز کن در رو دختر ساعت ! میمرائه وا خاك برسرم : جون نتیز

 !شو الیـــخیجــــون تو رو خدا ب نتیز: دوست نداشتم چشمهامو باز کنم به همون صورت گفتم اصال

 سویوا رفت،یو رو اعصاب منم راه م دیکوبیبه در بدبختم م يجور نیچون هم دیجون صدامو نشن نتیز فکرکنم

ها  وونهیمثل د دمیاز تخت پر يتند ییهوی! يواااااا 9ساعت ! یجون گفت ساعت چنده؟ چـــــ نتیز! نمیبب

آروم آروم رفتم طرف در تا بازش کنم و شر ! رهیم جیام، آخ سرم داره گ دهیوول دهیژول يشده بودم با اون موها

 ، آره؟9عت سا یجون تو گفت نتیز: جونو هم کم کنم، در رو باز کردم و با تعجب گفتم نتیز

 جون حالت خوبه؟ نتیز! وا: و گفتم کردمیخنده، منم با تعجب داشتم نگاهش م ریزد ز دیجون تا منو د نتیز

سرفه  کردم،یها داشتم نگاهش م وونهیجون که خنده هاشو کرده بود و افتاده بود به سرفه و منم مثل د نتیز

کردم  یشوخ 8:30نه االن ه،یچه وضع نیرم ادخت يوا: ك حالش جا اومد، گفت یهاش هم که تموم شد و کم

 !کنم داریتا تو رو ب

 خاستمیم داد،یصبح زود داشت سکته ام م نکهیا يبرا یکه حرفش راست نبود خوشحال شدم ول نیاز منم

 نتیز يبد یلیخ: گفتم شدمیو وارد اتاقم م شدمیکه از در جدا م يجور نیکنم با اخم نگاهش کردم و هم یتالف

 !؟يکرد دارمیجون چرا انقدر زود ب

من ادا در  يواسه  یالک: جون هم اومد تو و رفت طرف تختم و شروع کرد به مرتب کردنش و گفت نتیز

 نییپا رمیهم هست حاال بدو آماده شو دارم م ریتازه د شکهیطول م یکل یکجاش زوده تا تو آماده ش اراالنین

 !شه هاتا سرد  ینکن ریصبحونه تو آماده کنم د

 !جونم نتیچشم ز: من

 !بال، منتظرم یچشمت ب: جون نتیز

جون هم لبخند زد و رفت؛ منم شروع به آماده شدن کردم  نتیباز و بسته کردم و ز دییتا يب نشانه  چشمهامو

رنگ  هی يریو ق یاما نه پر کالغ اهیب صورتم زدم و اول از همه موهامو شونه کردم، موهام لخت و س یآب هی

 يمن از همه  يرو بافتم، فکر کنم موها نابا حوصله او اد،یبنظر م رهیت ينور آفتاب قهوه ا ریخوشگل ك ز اهیس

که موهامو کوتاه  گهیم یمام یتا نظر بده ول دهیموهامو ند یشکیبلند تر باشه چون تا حاال ه ل،یفام يدخترا

 یعیکه عذاب بکشه، بنظرم طب ستیموهام ن فیکنم و رنگش کنم آخه ح یفشن يامروز يکنم و مثل دخترا

 يقهوه ا نیو با ج يقهوه ا يمانتو هیدارم، کار موهام که تموم شد  تشدوس ينجوریترش خوشگل تر، من هم

دور  هیبستم،  رهیگ هیاومد، با  یکه به پوست سبزه م م رهیت يقهوه ا يروسر هیبهمراه  دمیخوشگلمو پوش
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 موچادر! يوا يچرخ زدم و بطرف در رفتم، ا هیچشمک هم به افتخار خودم زدم،  هینگاه کردم و  نهیخودمو تو آ

آماده کرده به  یجون چ نتیخوشگلمو برداشتم و بطرف آشپزخونه راه افتادم هوممم ز یچادر مشک! رفت ادمی

 !بخور نیائه ننه جون بش: جون اومد و گفت نتیشروع به خوردن کردم که ز! به

شده  رمیجون د نتین ز: گفتم خوردم،یمو م يو چا کردمیخودم درست م يقمه براکه داشتم ل يجور نیهم

 !برم خداحافظ دیدستت درد نکنه من با

 !از دست شما جوونا، خدا بهمراهت: جون نتیز

 !نیهمچن: من

سرم مرتب کردم، و راه افتادم و  يراهرو رو ي نهیبراش دست تکون دادم و راه افتادم بطرف در چادرمو تو آ و

خدا رو صدمرتبه  دیرو بهم دادند با نیماش نیکه ا نیهم! آه رون،یمو روشن کردم و زدم ب یفکستن يپژو نیماش

مدل  هیشو عوض کرده و  نیماش یمام هک یاز وقت یول رفتمیبود م يکه آرد یشکر کنم قبال با ماشن مام

 نیاه باز ا دم،یرو خر نیماش نیوسعم خودم ا يبه اندازه  نیهم يه برابهم بد ادیزورش م گهیباالشو گرفته د

 ینگاه کوتاه ستادیجلف، بغلم ا يپسره  هی ییهویکه  زدمیبا انگشتام ب فرمون ضرب م يجور نیهم! کیتراف

 !نگاه به ما بنداز هی! خانوم کالغه! ياوهو: نکره ش اومد يانداختم بعد دوباره مشغول فکر کردن شدم که صدا

بارش کنم که  يزیچ خاستمیتا بناگوشش باز شد م ششین چینگاهش کردم که از رو نرفت ه تیعصبان با

دور و زمونا، حجاب رو  نیتوجه گازشو گرفتم و ازش دور شدم واقعا مردم ا یباز شد و من ب کیتراف ییهوی

اوقات  شتریمسئله هم ب نیو هم کنمیادر سر مهستم ك چ يما هم من تنها دختر لیتو کل فام دونندیارزش نم

 نتیز نیداشتم و همچن یخوب يتو مدرسه، معلم ها نکهیبخاطر ا یمن از بچگ شه،یم یمنو مام يریباعث درگ

 ریکنه، تاث یزندگ یطیمح نیهمچ يتو یباز هم آدم وقت یفرق کنه ول هیجون باعث شد که اعتقادم با بق

بشم، اصال بعد از  یکنم و دختر خوب رییگرفتم که تغ میتصمبهم زدم  رضایکه با عل یالبته من وقت! گهید رهیگیم

بدم اونم،  ریینتونستم تغ زویچ هیفقط  یکردم ول رییتغ یو کل کنمیو چادر سر م خونمیاون بود که نمازمو مرتب م

بهش عالقه  نکهیا به یخودمم گاه! چرا دونمینم کنم،یهم بهش فکر نم ادیست البته ز رضایفکر کردن به ع

 !آه کنمیداشتم و دارم شک م

! شده رمید یلیآخ خ رم،یاز پله ها باال م يو تند کنمیدانشگاه پارك م نگیپارک يرو تو نیماش! میدیرس اهام

 نوشت،یم يزیتخته چ يدر کالس باز بود و استاد هم پشتش به کالس بود و رو کنم،یم دایکالسمو پ يتند
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 تیمشغول کارش بود از موقع صورتو براش دست تکون دادم به استاد نگاه کردم که به همان  دمیرو د رایسم

 !يخانوم مدد: استاد اومد يصدا کدفعهی دمیتا رس زم،یرفتم طرف م نیپاورچ ن،یاستفاده کردم و پاورچ

بهش کردم و کردم با لبخند رو  یو رومو طرف استاد کردم و سع ستادمیصاف ا! بود سکته بزنم کینزد يوا

 !بله استاد: گفتم

 ،يگاو هی دیکردیخبر م د؟یشیوارد کالس م یچرا دزدک يخانوم مدد: و گفت زشیرفت کنار م شیحالت جد با

 !میکردیم یقربان يزیچ ،يگوسفند

شما ب  خاستممیراستش استاد نم: خنده گفتم یبا لبخند همراه کم نیهم يشده بودم برا عیضا یحساب آخ

 !کنمینشده دفعه بعد حتما خبرتون م يزیحاال ك چ! دیفتیزحمت ب

 !دیریوقت کالس ما رو هم نگ رونیب دییبفرما ،يساکت خانوم مدد: استاد گفت ك

 !دیرو ببس ندفعهیا کنمیخواهش م! استــــــاد: نگاهش کردم و گفتم یناراحت با

تا ننداختم  رونیب دییبفرما: گفتشد و  فشیک يتو ينگاهم کنه مشغول ور رفتن با کاغذا نکهیبدون ا استاد

 !تون

در کالس رو : در کالس، استاد گفت کینگاه کردم و براش دست تکون دادم و رفتم که نزد رایب سم یناراحت با

 !مثل شما وارد نشه یتا کس دیندیهم بب

ناقص رو زده،  يخرفت، سکته  ریپ ي کهیکه فکر کنم مرت دمیو در رو محکم بهم کوب رونیرفتم ب تیعصبان با

شده  نیروزا کال کارم هم نینشستم و دوباره شروع به فکر کردن شدم، ا اطیاز محوطه خارج شدم و تو ح يتند

اصال فکر کردن بهش حالمو ! کنم، عق کاریحاال با سپهر چ! نجات بده یسردرگم نیمنو از ایفکر، فکر، آه خدا

 !الیخیاصال ب! زنهیبهم م

 يکه اسمش آقا میهم دانشگاه ياز پسرا یکیدم و شروع کردم ب خوندنش که از جزوه هامو در آور یکی

دانشگاه  ياز اونهاست ك دخترا ستیبدك ن يهم ا يو از شکل ظاهر هیپسر خوب گنیهمه م ،يدیوح نیرام

من که من ردش  شیپاومد  یجزوه م يکه به بهانه  لیاو ادیچرا ازش خوشم نم دونمیاما نم رند،یمیواسش م

فکر کرده  یاردنگ ي کهیمرت دمیجواب سالمش هم نم گهیکرد د يکه ازم خواستگار شیپ يدفعه  یول کردمیم

 !نداشت تیهست که من بهش بها بدم، هرچند اگر هم بود برام اهم یاعظم تیکه چه شخص
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نگاه  تیبا عصبان ده،یمن بدبخت د يواسه  یباز چه خواب ستینشست، معلوم ن مکتین يکنار من رو اومد

 هیجا بود، اومده ور دل من نشسته اه، خودمو جمع و جور کردم و  یقحط! فرهنگ یبهش انداختم، ب یتاهکو

 !يمدد مسالم خانو: مشغول مطالعه م بودم که صداش اومد يجور نینشستم، هم مکتیگوشه ن

 !جواب سالم واجبه ها: بهش انداختم و دوباره مشغول شدم که دوباره گفت ییگذارا نگاه

حاال ! کیعل د،یکه بعدش بر دیاگه واسه جواب سالم من اومد: گفتم کردمیکه جزوه مو نگاه م يجور نیهم

 !دییبفرما

 !هم اومدم گهید يزایچ ينه برا: کرد و گفت یکوتاه يخنده  هی

 !آقا، به سالمت دیاومد یندارم، اشتباه یچیمن ه: و گفتم ستادمیبلند شدم و روبروش ا تیعصبان با

باورتون نشه من کال  دیشا! هیفکر کرده که ک شعوریب يه حرفشو بزنه و راهمو گرفتم و رفتم، پسره نذاشتم ک و

 دونمیکنار اومدم خودمم توش موندم، نم رضایبا عل يکه چطور بینداشتم و ندارم و عج يعالقه ا چیبه پسرا ه

 که  یاز وقت دیاز کجا شروع شد شا

 لرضایمو تموم کرده بود و تابستون بود، ع رستانیبار اومد خونه مون من اونموقع تازه سوم دب نیاول يبرا رضایعل

که اومد، تا  یوقت ادمیمن قدم گذاشت درست  یما و تو زندگ يبار به خونه  نیاول يبرا میبعنوان دوست داداش

اومده داد زدم  بهیغر هیکه  دمیدبودم و تا  ستادهیدر، سرلخت ا يدر سالن رو باز کردند من اونجا درست روبرو

اعصابم خورد بود که اون منو با اون وضعم  یلیو منم با دو رفتم اتاقم خ رونیرفت ب يبا داد من تند چارهیکه ب

داد تا براشون ببرم و من با  يجون بهم چا نتیز نییهم که رفتم پا یازش بدم اومد و وقت ییجورا هی دهید

بهش نداشتم و اون اتفاق  یحس چیه گهیکه کم کم د شدیچ دونمیکردم نم باهاش برخورد تیانو عصب تیجد

که  يشده بودند جور یمیصم یلیخ میچون با داداش شدیم ادیرو فراموش کردم ، اومد و رفتش کم کم داشت ز

خواستم  میداداش زداشتم و ا يدیشد ازیتست، ن يبه کتابا ادمی شش،یپ رفتیم یاومد خونه مون داداش یاگه نم

 هیاز کتابها  یکی هیروز ال هیرد و بدل کردنها  نیگرفت و به من داد تو هم رضایکنه اونم از عل هیکه برام ته

حرف  ينجوریدختر ا هیبارم که دارم با  نیهستم اول رضایمن عل: اومد که نوشته بود رونیاز توش ب يبرگه کاغذ

 دیبدونم تا شا شتریارتباط داشته باشم و دوست دارم راجع به شما ب تردخ هیبا  خامیبار م نیاول يو برا زنمیم

منه خوشحال  يشماره  نیا میمون برس یشگیبه وصال هم ندهیهم در آ دیو شا میباهم مشکالتمون رو حل کن

 !یکه درخواستمو قبول کن شمیم
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 ينجوریب من ا رضایمثل عل یتیاونم با شخص يپسر چیانقدر دلشوره داشتم آخه تاحاال ه دمینوشته اش ترس از

 نیاهل ا خوردیبود اصال بهش نم یئتیبچه ه يمثبت بود بقول امروز رضاینداده بود آخه عل یدرخواست دوست

کال چند نوع حالت  یهم عصبان راحتهم استرس داشتم هم دلهره هم ترس از عاقبتش و هم نا! برنامه ها باشه

کردم و  زیر زیگرفتم و کاغذ رو ر يعاقالنه ا میدم و در آخر تصمشده بو ينجوریچرا ا دونستمیمختلف داشتم نم

که  فیجرات کرده بهم شماره بده ح يبودم که چطور یعصبان یلیبا آب شستم بعدشم انداختم تو سطل زباله خ

 گهیبعد از اون روز د گم،یم میدفعه بعد دوباره مزاحم شد به داداش دم،یرسیو اال حسابشو م میدوست داداش

 يکار نیکه چرا دارم همچ دونستینم اریکتاباشو برگردوندم، داداش ماز يازش کتاب نگرفتم و همه  چوقتیه

بود  هرم لیاوا ادمی ومد،یما ن يخونه  گهیو د دیکه خود اونم فهم يزدم جور یالیخیاما من خودمو به ب کنمیم

دست  یبوق زد فکر کردم که مزاحم ولو چندبار  ستادیکنارم ا نیماش هی گشتمیکه داشتم از مدرسه برم یوقت

خانوم  میمر: شد و گفت ادهیپ نیاز ماش رضایعل دمیکه د هیکه حرف حسابش چ نمیتا بب سادمیبردار نبود وا

 مزاحمتون بشم؟ تونمیم

که  نیهم یبهتره شر درست نکن! آقا یهست یمگه شما ک شهینه که نم: زل زدم بهش و گفتم تیعصبان با

 !نبردم خدارو شکر کن میداداش يآبروتو جلو

دست به  هیو  ستادمیتر از همه افتاد دنبالم، دوباره ا شینگاهش کنم دوباره راه افتادم که اونم سر نکهیبدون ا و

 یعل يآقا: گفتم رون،یب اومدیکمر نگاهش کردم که داشت م

 رسونمتون،یهم م زنمیحرفمو مهم  دیلطفا سوار ش! کنمیخانوم خواهش م مینه مر: مانع از حرفم شد و گفت که

 !دیردم نکن! خواهش کردم

که آفتاب  دمیرو باز کرد منم د نینگاهم کرد و در ماش ینیغمگ يخواستم اعتراض کنم که با چشمها دوباره

بگه  خادیرو م يکنجکاو شده بودم چه مسئله ا نکهیندارم و ا يرو ادهیپ يو حوصله  خورهیداره تو فرق سرم م

 میکه داشت يجور نینش شدم، همیباهاش هم قدم شدم و سوار ماش نیهم يبرا کنهیکه انقدر جلز و ولز م

 يچطور دونمینم نکهیحرف و حرف تا ا زدیحرف م یشروع کرد ب حرف زدن من ساکت بودم و اون ه میرفتیم

داشتم امتحان کنم که  دوست م،یباهم دوست شد رضایتجربه خودم و عل نیمخ منو زد و من ب عنوان اول

 ریتجربه کنم تقص خاستمیپسر داشتند خب منم م تدوستام، دوس يآخه همه ! ه؟یدختر و پسر چطور یدوست

به حرف زدن باهاش نداشتم و  یلیتما چیه لیشماره مو بهش دادم او! هینجوریاطرافم ا طیکه مح هیمن چ

 لیکال او دادمیم ریجواب اسمس هاشو د ای کردمیردش م ییجورا هیو سرم شلوغ بود  زدیهروقت که زنگ م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٢٥ 

دختر و پسر  نیب يکه رابطه  کردیآخه اونم فکر م کردیباز هم صبر م یول شدیاز دستم خورد م یلیاعصابش خ

درد و  یکس يبرا چوقتیکه ه یکم کم من میذاشتیم شتروقتیهم ب يکه برا شدیچ دونمیکم کم نم هینجوریهم

 يبرااون  نکهیتا ا دم،یخوابیاون م يو شبها هم با صدا کردیو اون آرومم م کردمیاون م يبرا یول کردمیدل نم

 یکی گذرهیخوش م یلیخ م،یداشت یتلفن يباهم ارتباط مکالمه  شتریب نیهم يبرا گهیشهر د هیدرسش رفت 

هروقت که  و یکم و کسر نداشته باش يزیو مراقبت تا چ کنهیکه کل روزت رو چک م یکیکه به فکر توئه و 

و  ایدن الیخیبودم و ب یخوشحال اسربودم سر رضایبا عل یبده وقت تیکنه و دلدار تییراهنما يبه مشکل برخورد

و هم ب  یهم ب عشقت فکر کن یتونیاصال نم یدونیکه ترم اول درسهامو گند زدم، م يجور شدمیاطرافم م

 !درست

برگشت و اومد خونه مون اون روز بهم گفت که بعد از خونه مون  رضایعل نکهیگذشتند تا ا یپشت سر هم م روزا

هم فکر  نیکه به ا يجور میدادیم راژیو ابونایتو خ نشیگشت و گذار منم قبول کردم، شب بود با ماش میباهم بر

من گفت که موندن کنار  رضایبعد از اون عل بود یشب خوب یلیبدند، خ ریبه ما گ ایکه االناست منکرات میکردینم

محال  يآرزو هی دنمونیکنه و نتونه ازم جدا بشه چون رس دایبهم پ يدیکه عالقه شد ترسهیبراش سخته چون م

 میتصم نیهم يبودند برا دهیفا یهمشون ب یول میامتحان کرد دنمونیرس يراه ها رو برا يبود، ما همه 

 5بار اونم  1و  دادیتا اسمس م 2مثال فقط  میکم کرد یمدت هیتا  یول میکن مشرابطه مونو کم کم ک میگرفت

 ينجوریو هم میرفت یم رونیشد و دوباره باهم ب يو قو ادیدوباره ز یبعد از مدت یول میزدیباهم حرف م قهیدق

 !گذشتیروزها م

 نیکرد و اون تنها و اول يتصادف بد رضایروز عل هیبراش نداشتم،  ییآمادگ چیمن ه یول شدمیکنکور م کینزد

بهانه خونه رو ترك کردم و رفتم  یآماده شدم و با کل یبا نگران يمنم تند! و که خبر کرد، من بودمر یکس

از  یکیبه  تونستهیکرده و نم رانمهمه نگ نیدعواش کردم که چرا ا یکه حالش خوبه کل دمید یمالقاتش وقت

 يتو بخش بچرخم و اون همش با اون پا تونستمیدوستاش بگه که بتونه کاراش رو انجام بده آخه من نم

االن که به  داد،یمن اصال بروز نم يو جلو دیکشیشرمنده شد، درد م یکل چارهیب رفت،یو اونور م نوریناقصش ا

کال من  دادمیم نیعاشقونه دردشو تسک يکاش با چندتا حرفا سوزهیدلم براش م یلیخ کنمیاون روز فکر م

رو  يزیچ هی یکیکه  کردیتو افکارم بود و خاطرات رو مرور م يجور نیهم! رمیگیم رید ویهمه چ مینجوریهم

نشسته و با خنده  نیزم ياز خنده رو رایکه سم دمیبرگشتم، د تیمحکم زد تو مالجم که آخم در اومد با عصبان
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کارت سکته بزنم  نیکه با ا یگینم! يشعور یب یلیخ: و گفتم ستادمیروبروش ا تیبا عصبان زه،یر یهم اشک م

 !هان

 یلیخ یمیمر يوا: خنده ش گفت يبا ته مونده  شدیو بلند م کردیکه اشکهاش رو پاك م ينجوریهم رایسم

 !يچطور شده بود يدیدیم دیتو با افهیق يوا! یباحال

 يریبگ ادیاز طرف من تا  نمیا ایب: که تو دستم بود زدم تو سرش و گفتم يخنده، با جزوه ا ریزد ز یدوباره پق و

 !يسکته م ند ينجوریا

اوه مادمازل حاال چرا قهر : هم خودشو بهم رسوند و گفت رایبگم راه افتادم که سم يا گهید زیچ نکهیبدون ا و

 !یکنیم

 میهمون روز اول دانشگاه باهم دوست شد هیدختر خوب رایسم د،یکشینازمو م یبهش توجه نکردم و اونم ه اصال

برخورد  یمختلف دیتفاوت که هردو مون از عقا نیبا ا یمثل ما هستند ول يتصادو اق یاز لحاظ وضع خانوادگ

ما  یو جذابتر از من ول باتریاون ز يو از لحاظ ظاهر میذاریهم احترام م دیما به عقا یمثل خانواده م ول میدار

 یهم ه رایو سم رفتمیکه راه م يجور نیو اخالقمون هم مثل هم، هم میهست یمیخوب و صم یلیدوستان خ

 گهیبس کن د رایاه سم: کردم و گفتم رایرومو طرف سم کدفعهی م،یدیبه کالس رس زدیپشت سر هم فک م

 !يمخمو خورد

 !میمر یلوس یلیخ: هم پشت سر من اومد و گفت رایوارد کالس شدم که سم و

 تمیاذ رایسم: روبهش کردم وگفتم یهم کنارم نشست، با ناراحت رایکالس نشستم، سم يجلو یصندل هی يرو

 !نکن اعصاب ندارم ها

 شده؟ یوا مگه چ: رایسم

 راجع ب پسر عموم که گفته بودم خب؟! بابا یچیه: من

 مگه؟ شدهیحاال چ! آره: رایسم

 !يبار دوم اومدند خاستگار يبرا شبیبابا د یچیه: من

 بوده حاال؟ یخب جواب عروس خانوم چ! ائه پس مبارکا باشه: رایسم

 !تیقوزم ياه پسره خپلو! جواب دادنش فکر کنم يمن ازش متنفرم اونوقت برا! رایسم: من

 !یکنیحاال چرا ناز م ره،یتورو بگ خادیسرش ب سنگ خورده م یکیحاال ! خب: و گفت دیخند رایسم
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سربه  يتا ردش کنم دار یکن دایراه حل پ هیو  يبد میدلدار نکهیا يبجا! رایسم: حرص نگاهش کردم و گفتم با

 !يذاریم مسر

 !میبکن دیبا کاریبذار فکر کنم چ! خب باو حاال ناراحت نشو: رایسم

 !چون من همشو رفتم ،ياز اون راه حل ها بد خادینم: من

 ؟یرو رفت ایوا مثال چ: رایسم

سپهر  يغذا يدعوت بودند که من تو ییجورا هینبود  يالبته خاستگار ،يکه اومده بودند خاستگار یبار اول: من

 !ختمیر یفلفل تند حساب

 !واقــــــــعا: رایسم

 !منو برد يکه اونم مثل بچه ها به مامانش گفت و آبرو! آره: من

 !پسره چارهیب ،یچقدر تو باحال یمیمر يوا: از خنده منفجر شد و گفت رایسم

زه بازم بال سرش تا خوره،یاه اه حالم ازش بهم م! زشت يخپلو يریکبیا يپسره  ستین چارهیهم ب چیه: من

 !آوردم

 ؟يکرد کاریچ گهید نمیبگو بب! واقعا: رایسم

آخ  ن،یافتاد رو زم یاز کنارم رد بشه پامو جلوش گذاشتم اونم گرومپ خاستیکه م یبعد شام موقع یچیه: من

 !خونه مون رو خراب کرد نیزم کلشیبا اون ه یدونینم

جوهر و چسب  نایموقع رفتن هم تو کفش عموم ا یچیکه ه نیتازه ا: از خنده غش رفته بود که باز گفتم رایسم

 !رفتند، اونموقع خودمو تو اتاقم حبس کردم تا باز خواست نشم يها با چه دردسر چارهیب ختمیر

 يهم انگار ن انگار که استاد اومده رو رایاستاد وارد کالس شد و سم ییهویکه  دیخندیم ينجوریهم رایسم

 گهیم زیچ هیاالن استاد  وونهید نیدرست بش: دونه زدم تو سرش و گفتم هیود، ش از خنده پخش شده ب یصندل

 !ها

 !باشه ،یباحال یلیخ یمیمر يوا: رایسم

و  دیخندیم فتادیکه نگاهم بهش م یدرس وقت نیهم ب رایخودشو درست کرد استادم درس رو شروع کرد و سم و

باعث تذکرات الزم استاد  رایکار سم نیشد رفت، که ا وونهیپناه بر خدا فکر کنم دختره د زد،یچشمک هم م هی

 !به ما شد

 ؟يواقعا تو ازش متنفر میمر: گفت رایشاپ که سم یطرف کاف میکالس هردو راه افتاد بعد
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 !تازه به خودش هم گفتم اد،یآره ازش بدم م: من

 گفت؟ یاون چ ؟یواقعـــا گفت: رایسم

باز شروع کنه به مسخره  رایکردم که باعث شد سم فیرو مو به مو براش تعر شبید يخاستگار يماجرا منم

رد کردن  يراه حل خوب برا هی نکهیا دیبه ام م،یکرد یشاپ و گپ از هم خداحافظ یکردن، بعد از کاف يباز

 !میکن دایسپهر پ

و با  کردمیترانه گوش م یبود کل ادمیزدم قبال ها  یصامت میآهنگ مال هیروشن کردم و راه افتادم و  نمویماش

 از اون جا ك  دیشد شا رضایمنو عل ییباعث جدا يزیچه چ دونمینم کردم،یخاطره درست م رضایهمشون با عل

 تونستیو نم زدیلنگ م یپاش بخاطر تصادف کم نکهیبا وجود ا نهیبعد تصادفش خواست دوباره منو بب رضایعل

 یبیراحت باشه و به پاش آس نکهیا يخونه نبود برا یکه کس یمن بود، منم وقت دنیمشتاق د یراحت راه بره ول

 میدرست کردم و هردومون خورد مزهخوش يتزایپ هینرسه به خونه مون دعوتش کردم، اونم اومد و منم براش 

مهم من بودم و  گه،ید زیچ ایو  ادیب ییهوی یکس نکهیاز دمیترسینم یراستش اونموقع هم از کس میدیخند یوکل

و عشقت؛ بعد از چند روز  یارزش نداره فقط خودت يزیچ چیبرات ه گهید یعاشق بش یوقت گه،ید هیاون عاشق

و منم بهش  کردیم یداشت و تنها زندگ یمستقل يخونه  رضایعل تههم منو خونه ش دعوت کرد الب رضایعل

و حرف  میتنقالت خورد یکه رفتم خونه ش، کل یوقت ادمیدعوتش رو قبول کردم،  نیهم يداشتم برا نانیاطم

بهم وصل کرده  يبرق سه فاز هیناگهان و ناخواسته دستش خورد به بازوم، انگار که  رضایعل نکهیتا ا میزد

کرده  دایهم حس منو پ رضایدستمو بردم عقب احساس کردم عل یبا لبخند زورک دمیفهمیحالمو نم الباشند اص

و شروع به حرف زدن  میشد الیخیهردومون ب ر،یخته بود زشده بود و سرشو اندا يجور هیش  افهیچون اونم ق

 فمویک رشیز یولمن بذاره منم قبول کردم  يپاها يازم خواست که سرش رو رو رضایعل نکهیتا ا میشد

اون اصال متوجه ش نشد و سرش رو گذاشته بود و منم ناخودآگاه با انگشتام فقط موهاشو نوازش  یگذاشتم ول

به همون صورت که  شه،یو چشمهاش داره خمار م شهیرنگ نگاهش داره عوض م که احساس کردم کردمیم

 دمیبود انگار منم طلسم نگاها و حصار دستاش شده بودم با وجود عقا دهیمن نشسته بود و اون کنار من خواب

چرا  دونمینم, آروم آروم بلند شدو نشست و منو هم بطرف خودش کشوند رضایمانعش بشم، عل تونستمیاصال نم

منم  دنیکرد و شروع کرد به بوس کیخودشو نزد رضایکه عل میشده بود کیانقدر نزد کردم،یمخالفت نم

نتونستم مانعش بشم،  نیهم يبشم برا رابیبودم که س ازیمنم طالب ن ارانگ شیناخودآگاه شروع کردم به همراه

که  میاال باهاش روبرو نبودم شدکه تا ح یینا آشنا يخلسه ا هیو وارد  میمشغول کارمون بود يجور نیهم
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 یبا عجله بلندم کرد و صدام زد ول رضایعل رضا،یعل يزانو يفشارم افتاد و تنم شل شد و افتادم رو ییهوی

! کرد، آه چقدر گناه نشیمنو بغل کرد و سوار ماش رضایعل یحرف بزنم دوست نداشتم حرف بزنم ول تونستمینم

کردم ازون حالت  یشو زد و راه افتاد، سع نیاستارت ماش رضایعشق نامشروع، عل هی دیعشق، شا ایگناه  نیا

بحرف اومدم و با  یبه سخت نیهم يبرا فمیدختر ضع هیفکر کنه من  رضایچون دوست نداشتم عل امیب رونیب

 !رضایعل: گفتم یسست

 !نمارستایب میرسیصبر کن االن م! زمیعز هیچ: نگاهم کرد و گفت یبا نگران رضایعل

: جون بودم، رومو کردم بطرفش و صدامو صاف کردم و گفتم یب یکم کیبلند شدم اما باز هم  یترس بسخت با

 !نهیما رو بب یممکن کس! رضاینه عل

 !حالت خوب بشه نکهیمهم ا! نهیمارو بب یبه درك هرک ،يتو مهم تر زمینه عز: رضایعل

 !کنمینگاه کن من خوبم نرو، خواهش م رضاینه عل: من

 !یو خوب ش یدکتر تا سرم بزن میبر! قشنگم فشارت افتاده: نگهداشت و گفت ابونیرو کنار خ نیماش رضایعل

 !شمیبرام بخر، بخورم خوبه خوب م وهیآبم هی رضاینه عل: التماس نگاهش کردم و گفتم با

 یچ: راحت شدم و گفتممنم نا شیانداخت، با ناراحت ریسرشو ز یبا ناراحت کدفعهیبا لبخند نگاهم کرد و  رضایعل

 !رضایشد عل

 جان من نم میشرمنده مر: سرشو طرف پنجره کرد و گفت رضایعل

هم  یهرکس ياتفاق ممکن بود برا نیا! یخودتو مقصر بدون دینبا! رضاینه عل: و گفتم دمیوسط حرفش پر يتند

 !فتهیب

 !کشوندم يمن تورو به بد یتو پاک ،یمینه مر: رضایعل

 یکاش از همون اول از راه درستش م يلعنت به من ا: با دست مشت شده ش محکم زد تو سرش و گفت و

 !منو ببخش شرمنده م بخدا میجلو مر میاومد

 !خودتو ناراحت نکن، لطفا رضاینه عل: من

د و زد، منم جوابشو دادم و بعد برگشت و شروع به حرکت کر یلبخند کم جون هیبطرف من نگاه کرد و  رضایعل

منو  دارید نیآخر نیبدونم و بخواهم، ا نکهیو منو رسوند خونه و رفت، و بدون ا دیخر وهیخودمون آبم يبرا

هم خودشو و هم منو عذاب بده و گناهمون  ينطوریا تونهیشد، چون شبش بهم زنگ زد و گفت که نم رضایعل

رو برندار،  یودم و بهت زنگ زدم تو گوشکنه، بهم گفت اگه من کم اراده ب اهیمونو س یتر کنه و پاک نیرو سنگ
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ازش خواستم که بمونه، نره، من طاقت  میمستق ریبهم داده بود اما من انجامش دادم، من حتا غ ینامرد کار سخت

غرورمو جلوش خورد  خاستمیاون حرف آخرشو زد و رفت، منم نم یول ترسمیم ییشو ندارم، من از تنها يدور

 !کنم

 دیام هی دیشا دونمینم کنمیاما من باز هم بهش فکر م گذرهیسال م 2 نکهیبا ا رضایمنو عل يبود ماجرا نیوا

 ف،یآخ عشق کث کشم،یما افتاد، عذاب م نیکه ب یهنوز هم بخاطر اون اتفاق یبه برگشتنش دارم، ول ییکوچولو

برام  يا دهیفا چیه یتکرد، اون دوس امخد يرو جلو اهیبخت و س اهیعشق نامشروع، منو گناه کار کرد، منو س

 !منو ببخش ایآهخ خدا! عمر احساس گناه و عذاب هینداشت جز 

 نیکرده و من ا رییتغ یکل رضایبعد عل میرو باز کرد و من داخل شدم، زندگ نگیزدم که آقا صفدر در پارک بوق

سالم آقا : شدم و روبه آقا صفدر گفتم ادهیپ نینکنه، از ماش رییتغ نیاز شتریب گهید دوارمیرو دوست دارم ام رییتغ

 !صفدر

 ؟یخوب! سالم دخترم کیعل: صفدر آقا

 !شدم یعال دمیشما رو که د! آره چرا که نه: من

 !به به، خوبه: صفدر آقا

 چه خبر آقا صفدر؟: طرف خونه گفتم میرفتیکه با آقا صفدر م يجور نیهم

 !خواهرتون اومدند نکهیو ا! یسالمت یچیه: صفدر آقا

 !خب فعال صفدر آقا! یاهام چه خبر خوب: گفتم یتفاوت یحالت ب اب

: گفتم يبلند يوارد خونه که شدم با صدا اط،یح يصفدر هم با گفتن بسالمت رفت سراغ باغچه  آقا

 !اهل خونه! ســــــالم

 ینشستند، از چهره شون هم ب یو مام يمار یآبج دمیکه د ییرایرفتم طرف اتاق پذ دمینشن ییصدا چیه یول

 !جون يجون، سالم، خواهر یمام! سالم: با خنده رفتم جلو و گفتم ،ینیبب یتونستیرو فقط م یتفاوت

 ؟یجون خوب میسالم مر: گفت یبا لبخند زورک يمار

 خاله کجاست؟ زیورا؟ عز نیچه خبر از! خوبم یملس: نشستم و گفتم کنارش

 !برم دیبا گهیجون د یکار کوچولو داشتم، خب مام هیاالن  ارمشیدفعه بعد م: يمار

و ! دیفرمود تیو رو دیکار کوچولوتون چقدر کوچولو بوده که شما راهتون رو گم کرد نیا یعنی: تعجب گفتم با

 !دیریم يزود نیحاال هم ب ا
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 با من؟ دیکه ندار يکار یمام: کرد و گفت یروشو طرف مام یتفاوت یبا ب يمار

 !گفتم ها یباشه که چ ادتیفقط ! نه: یمام

 !کنندیشون گرفته، مارو هم که اصال جزء آدما حساب نم يمادر و دختر باز نیحتما باز ا آه

نگاه کردم که اونم بدون توجه به من  یکرد و رفت، به مام یدست داد و خداحافظ یبلند شد و با منو مام يمار

 !راهمو گرفتم و رفتم بطرف اتاقم الیخیراهشو گرفت و رفت، شونه هامو باال انداختم و ب

من، به به شاعر  ي هیگر ياتاق روزها يمن، ا ییاتاق دوران تنها يا شه،یجا مثل اتاق خود آدم نم چیه آه

رو اعصابت،  یکس نکهیا یعنی نیا رسهیمساعد به نظر م بایخونه مون تقر يامروز هوا م،یکه اونم شد مینبود

 !شکرت ایآه خدا! رهیامروز راه نم

استراحت کردم  یکم کی! مو در کردم یتخت ولو شدم و خستگ يلباسامو عوض کردم و خودمو آزادانه رو اول

 هیچه حکمت دونمینم يآزاد یاحساس راحت هی دهیم یآرامش خاص هینماز شدم، نماز بهم  يو بعدش آماده 

بچه م از  چارهیبرسم، ب زمیعز شکمنمازمو که خوندم رفتم آشپزخونه تا به  فتمینم رضایعل ادی خونمینماز م یوقت

با دو وارد  شهینبود بابا، مثل هم يزینبودا، آخه اون دو سه لقمه که چ یمونده البته انقدر خال هیبس که صبح خال

 !سلـــــــام: آشپزخونه شدم و با داد گفتم

قلبش گذاشت و با  يدستش رو رو هیتو هوا و  دیخورد و پر یتکون هی کردیجون که داشت ساالد درست م نتیز

 !سکته کنم بچه؟ یگینم! درد و سالم مرض و سالم: نگاهم کرد و گفت تیعصبان

جونم سکته  نتیو چقدر داد بزنم که ز يچطور ،يچه جور دونمیمن م! جون نتیز: و گفتم ششیخنده رفتم پ با

 !یکنینکنه پس نترس سکته نم

 !يزیچ یدور از جون هی: و گفتجونم هم چپ چپ نگاهم و دوباره مشغول کاراش شد  نتیز

خشنمه  یلیچون خ م؟یدار یحاال غذا چ! جون نتیز الیخیب: و گفتم دمیجونو بوس نتیصورت ز يو تند دمیخند

 !غذا يها، ممکنه تورو بخورم بجا

 نتیجون مواجه شدم، ز نتیز یبدن هیساالد برداشتم که با تنب هیگوجه از ال هی زدیکه حرف م يجور نیهم

 !بدو ن،یهم رونیفقط از آشپزخونه برو ب! هنوز مونده ایب گهیربع د هیبچه برو : جون گفت

 !خب من دوست دارم بمونم، اصال دوست دارم کمکت کنم! جون نتیز: من

 !برو نیآفر! دختر رونیفقط برو ب تونمیخودم م یکمک کن خادینم: جون نتیز
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دست و  ریموقع کارش ز ایتو کارش دخالت کنه  یکس جون هروقت که تو آشپزخونه ست دوست نداره نتیز

منو  خاستیجون م نتیتو خونه مون سلطنت آشپزخونه رو به عهده داره، و چون ز ییجورا هی یعنیپاش باشه 

 !يبد یلیخباشه که  ادتیباشه : خودمو ناراحت نشون دادم و بلند شدم و گفتم رونیبندازه ب

 !بخور تا غذا آماده شه نویحاال قهر نکن، ا ایاه ب: جون لبخند زد و گفت نتیز که

: چشمک زدم و گفتم هیو  دمشیتو هوا قاپ یکامل و پوست کنده به من داد، با خوشحال اریخ هیجون  نتیز

 !ژونم نتیز یملس

 !رونیاز آشپزخونه اومد ب و

 بم،یتو ج شهیکه هم میگوش کدفعهیفکر بودم که  نیتو هم! ربع به غذا، آممم هیکنم تا  کاریخدا حاال چ اوه

 کیممکن بعد  ریغ نیا! نداره، نه تیواقع نینه ا ارم،یبود شاخ در ب کینزد دم،یزنگ خورد تا بازش کردم و د

 شه؟یم ی، حاال چيکنم؟ واااا کاریحاال چ يمن افتاده، چرا؟ واااا ادیچرا ب! سال

که در ! کنم کاریندم، مردد بودم که چ ایمنتظر موندم که دوباره زنگ خورد استرس داشتم که جواب بدم  دوباره

 !کردن، کردم هیگوشه و شروع به گر هیمو خاموش کردم و پرت کردم  یآخر گوش

 یوقت ينبود امییتو تنها چوقتیچون تو ه کنمیخاموش م ،يعشق منو ندار اقتیچون تو ل کنمیخاموش م آره

دوباره منو به  نکهیبخاطر ا کنمیآره خاموش م ،یو آرومم کن یو اشکامو پاك کن ییایداشتم، که ب ازیکه بهت ن

 !يریو م یکنیو بعد دوباره رهام م يدیخودت عادت م

 هیبود  دهیتو عمرش اشکامو ند یچکیبود که ه يدختر هیمن  شهیکردم اصال باورم نم هیگر یلیخ شهیهم مثل

تو ! منه ي ندهیآ نیحاال سست و شکننده شده ، آخ ا یول کرد،ینم هیگر چوقتیاستوار و محکم ك ه يدختر

 !جـــان میمر: جون اومد نتیز ياتاقم بود که صدا يخفه  يحال و هوا نیهم

 !جون نتیبله ز: اشکهامو پاك کردم و خودمو ب در رسوندم و صدامو صاف کردم و گفتم يتند

 !غذا آماده ست نییپا ایب: جون نتیز

 !رمیجون س نتیز:به دروغ گفتم نیهم يبرا نیینداشتم برم پا دوست

 ،یگیدروغ م ،یو به عشقت فکر کن یعشقت باش شیپ نکهیا يبرا یدروغ گفتم، چون عاشقم، عاشق که بش آره

گرم  ياون صدا يبرا ،یواشکی ياون قرارا ياون دروغا، برا يآخ چقدر دلم برا ،یگیفقط بخاطر عشقت دروغ م

در اتاق  یکی ییهویبود که  ارافک نیتو هم! میبود يطور نیو مست کننده، تنگ شده کاش تا آخر عمرمون هم

 !بله: از پشت در که نشسته بودم بلند شدم و گفتم يرو زد تند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٣٣ 

 !در رو باز کن میمر: جون اومد نتیز يصدا که

 !تنها باشم خامیجون برو لطفا م نتیز! نه :گفتم نیهم يبرا نهیبب ينجوریجون حالتمو ا نتینداشتم ز دوست

 !باز کن دختر، کارت دارم: گفتیو م دادیرو تکون م رهیدستگ یه نیهم يجون دست بردار نبود برا نتیز

چشمهام پف  کنمیم هیگر یوقت نکهیا میبدبخت ینشه ول دهیاز اشک د يتا آثار دمیقشنگ و محکم مال چشمهامو

طرف تختم و پتو رو روم  دمیباز کردم و با عجله دو يدر رو تند ریسر به ز نیهم يبرا شه،یو قرمز م کنهیم

که  يکردیکه جلز و ولز م شیپ قهیدق 20نه به  ،یکنیم کاریچ يدختر دار: جون اومد تو و گفت نتیز دم،یکش

 !ستیگشنه م ن یگینه به االن که م ییخایغذا م

 ریس يکه داد ياریخب با همون خ: گفتم ریتختم نشست، منم همون ز يجون رو نتیکردم که ز احساس

 !بخابم خامیجون برو م نتیشدم، حاال ز

 !جون توروخدا برو خسته ام نتیز: که دوباره گفتم زدینم یجون حرف نتیز

جون  نتیکار ز نیا د،یدیجون رو م نتیشد که داشت ز انینما میاشک يپتو رفت کنار و چشمها ییهوی که

که صدام  يجور کردمیم هیبلند گر يصورتمو فرو ببرم تو بالشتم، با صدا هیبشه و با گر دیم شد هیباعث شد گر

 !حرف بزن؟ شده؟یچجونم  میمر: موهام فرو برد و گفت يدستشو تو نتیز شد،یتو بالشتم خفه م

جون هم  نتیو ز کردمیم هیگر يجور نیاحساسمو کنترل کنم هم تونمیناراحت بودم از دست خودم که نم یلیخ

که من تشنه  یو رفت نوازش دیازش ترس رضایکه عل ینکرد نوازش چوقتیه یکه مام ینوازش کرد،ینوازشم م

جون  نتیز کردم،یممو  هیگر يکه ساکت شدم و فقط سکسکه ها يام کم شد جور هیکم کم گر! اش بودم

 !رو نیسکوت رو دوست دارم هم نیساکت بود، آه هم

 شده؟یدخترم، چ! جان میمر: شکست جون سکوت رو نتیز يصدا که

تاحاال به من دخترم  یچکیداره و ه تیمالک "م  "که  يم گرفت کلمه ا هیجون دوباره گر نتیدخترم گفتن ز از

 مونهیجون مثل مادر م نتیآره ز ،یمادر اسم هیمادر دلسوز داشتم، نه  هیمن  شدیم یجون چ نتینگفت، جز ز

 !دخترم گهیچون دلسوزه، چون مهربون، چون دوستم داره، چون بهم م

که، دوست داشتم،  یجون رو نگاه کردم، بلند شدم و محکم رفتم تو بغلش، آغوش نتیباال آوردم و ز سرمو

 یآغوش گرم و با محبت بودم، آه خدا من ک يکرد، من تشنه  غیکه ازم در رضایآغوش عل ایآغوش مادرم باشه 

عب نداره : نوازش کرد و گفت وجون آروم سرم نتیتو همون حالت بودم که ز! کنم؟یم داینجات پ یشنگت نیاز
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بهم بگو خودم مانع  ییخایاگه پسر عموتو نم! کن ادیخدا رو  يبرخورد یخدا بزرگ هروقت که به مشکل! دخترم

 !نمیدوست ندارم غم دخترمو بب! من پشتتم شمیم

کدومش رو بگم ! دوتا درد که ندارم یکیتازه من که  ه؟یدردم چ دونهیجون نم نتیز چارهیزدم، ب ینیغمگ لبخند

 !که برام حل کنه

 نییپا ایکه گشنه ات شد ب یدر بره وقت تیحاال بخواب تا خستگ: تخت خابوند و گفت يجون آروم منو رو نتیز

توروبخوره و ما رو هم از دستت  ادیاونوقت گرگه ب ،یتا چاق و چله ش يبرات غذا گرم کنم تا بدم بهت بخور

 !راحت کنه

 !و چشمهامو به نشانه تشکر براش باز و بسته کردم دمیخند یکمیقلقلکم داد منم  یکم کی و

 ستم،یخوشحالم چون انقدر بدبخت هم ن یلیو پتومو درست کرد و رفت، خ دیمو بوس یشونیجون هم پ نتیز

شد  نیافکارا بودم که چشمهام سنگ نیه فکر من باشه، تو همهست که ب ایدن نیا يخونه، تو نیتو ا یکیالقل 

 .دمیو خواب

مالفه رو کنار  کنه،یهنوز هم سرم درد م یول دمیچقدر خواب دونمیچشمهامو باز کردم، نم ،ییسر و صدا دنیشن با

 کمی زنه،یداره حرف م شیبا گوش یمام دمید ن،ییرفتم پا! اومد یم نییزدم و در رو باز کردم سر و صدا از پا

چون بدون  کنند،یرو دارند جابجا م ییها رتنکا هیچندتا مرد انگار که کارگر اند  دمیکه رفتم جلو د گهید

رفتم  میمو بستم و مستق يو روسر دمیلباس مناسب پوش هیبرگشتم و  نیهم يبودم نرفتم جلو برا يروسر

 يرضایعل نیا! يبه به قرمه سبز! اوهومماجاق،  يرو يجون نبود رفتم سراغ قابلمه ها نتیز یآشپزخونه، ول

اصال  ،یالیخیخوشمزه ام شد، اه باز که به اون فکر کردم، خودمو زدم به ب يزمانع از خوردن قرمه سب شعوریب

من،  شیترکش کرده که دوباره اومده پ اینکرده  دایخوب پ سیک هیمن افتاده حتما  ادیجهنم که بعد مدتها به 

 !الشیخیقانع کردن خودم مجبور، اه اصال ب يبرا یفکر کنم ول ينجوریراجع بهش ا ادیدلم نم

 زایچ نیگشتم که سر دردمو خوب کنه، من اهل قرص و مسکن و از يزیگاز رو روشن کردم و دنبال چ ریز

 !کمتر یلیکه سردردمو خوب کنه خ يزیکردن چ دایپ نیهم يبرا ستمین

جون اومد، برگشتم عقب و نگاهش کردم و  نتیکه ز کردمیم یفوضول نتیکاب يکه تو کشوها يجور نیهم

 !جون نتیسالم ز: گفتم

 ؟يگردیم يزی؟ دنبال چ هیچ! سالم دخترم کیعل: جون لبخند زنان گفت نتیز

 !خوب بشه میسر درد لعنت نیکه ا میزیچ هیآره دنبال : نشستم و گفتم زیپشت م یصندل يرو
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 سویوا يغذاتو هم که نخورد رمیآخ، بم! خوب درست کنم يجوشونده ا هیبرات  سویوا: جون گفت نتیز که

 !برات گرم کنم

 کارگرا چرا اومدند؟ نیا یراست! کنمیجون خودم گرم م نتینه ز: گفتم يفور

 !خب راستش، مادرت رفته جهازتو آورده: انداخت و گفت رینگاهم کرد و سرشو ز نیجون غمگ نتیز

 ه؟یزیجه! ؟یچــــ: بلند شدم و گفتم یصندل ياز رو تیعصبان با

 !نشده يزیدخترم خودتو کنترل کن حاال که چ: جون راهمو سد کرد و گفت نتیراه افتادم که ز يوتند

من ! روم حکوت کنند خانیم نایکه نشد؟ ا شدیم دینبا یچ گهیجون د نتیز: کردم و گفتم یعصب ي خنده

 !دمیهم بهشون نم ياجازه ا نیو همچ ستمیعروسکشون ن

 هیبود و  دهیتختش دراز کش يگشتم، رفتم اتاقش که رو یو دنبال مام رونیجون رو کنار زدم و رفتم ب نتیز و

 ستادم،یجلوش ا تیبا عصبان کردیو خوش و بش م زدیحرف م شیاون لنگش انداخته بود با گوش يلنگش رو رو

رو از  یتحمل کنم گوش منتونست گهیبهم انداخت و دوباره مشغول صحبت کردنش شد د ینگاه کوتاه هیاونم 

: دیو غر ستادیمن ا يبلند شد و روبرو يهم تند یتخت که مام يدستش گرفتم وقطع کردم و انداختم رو

 تو اتاق؟ ياومد ياصال تو به چه اجازه ا! زنمیدارم حرف م ینیبیمگه نم شعوریب

 يکه جا يب همون اجازه ا د،یخریم هیزیکه شما واسه من جه يبه همون اجازه ا: مثل خودش جواب دادم منم

 به همون اجا د،یگیعقد بله م يمن، تو سفره  يکه جا يبهمون اجازه ا د،یریگیم میمن تصم

 هی دم،یصورتم مال يدستمو رو! گرفته شیکه انگار آت يکردم، جور یطرف صورتم احساس داغ هیناگهان  که

 !متنفرم، از همه تون متنفرم: گفتمقطره اشک از چشمهام اومد، صورتمو به حالت انزجار در آوردم و 

غصه  دونمیآروم شدم، نم یک دونمیکردم که نم هیانقدر گر هیگر ریبا دو رفتم اتاقم و در رو قفل کرد و زدم ز و

 ارمیهمه اشک رو از کجا م نیا دونمیبدنم کوفته است، نم يانگار همه ! نه؟ ای ختیم ر هیگر يهامم با اشکها

با  نیهم يشده بود، برا کیذره تار هیاتاق  نمیگشتم تا ساعت رو بب میاز جام بلند شدم، دنبال گوش یبه سخت

نبود که چرا  ادممیکردم، برش داشتم و روشنش کردم،  داشیآهام پ دم،یکنار تختم دست کش یعسل يدستم رو

خنده  دم،یرو د رضایفته از علچندتا تماس از دست ر نمیساعت رو بب نکهیخاموشش کردم، روشن که شد قبل از ا

 هیبعد از ظهر، سرمو تک 6 دمیکنه و عذابم بده، ساعت رو د ادیغمم رو ز خادیم نمیا هک نیکردم از ینیغمگ ي

پر  یخوب بشه همه چ یکه چشمهامو باز کنم همه چ یوقت شد،یکاش م يو چشمهامو بستم ا واریدادم به د
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 یکیتو تار هم ک یکه نگاهم به نور گوش دم،یچشمهامو باز کردم و اطرافمو د دمیشن ییصدا کدفعهیمحبت بشه، 

 !من داغون هستم داغون ترم نکن رضایعل! بود رضایدست بردم جلو، آخ عل د،یرو د کردیم ییخودنما

 نکهیدلم براش تنگ شده و ا نکهیمو ارضا کنم و ا يحس کنجکاو نکهیا يمن افتاده، برا ادیچرا به  دونمینم

نامرد همه  ينامرد دلم برات تنگ شده بود، کجا بود يغرورمو بشکونم و بهش بگم که کجا بود ندفعهیا خامیم

 میبمون، بدون تو زندگ رضایدارم، عل تدوست رضایبگم که عل خامیکه تنها شدم، م يکردند، کجا بود تیمنو اذ

داشتم که کار  دیلو تا جوابشو بدم تردبرگرد و بهم آرامش بده، دوباره زنگ زد دستمو بردم ج رضایجهنم، عل

 ! نه ایبکنم  خامیم یدرست

گوشم بردم،  کیرو نزد یسبز رو زدم و گوش يدکمه  یبار سوم زنگ زد، و منم بدون معطل يبالخره برا و

 !الو: صداش اومد کدفعهیشده بود که  نیسنگ دنمیساکت بود، ساکت بودم، نفس کش

! انگار زبونم بند اومده باشه نتونستم حرف بزنم باره،یم یحتا از صداش هم مردونگ ،یبم جذاب يچه صدا آهخ

 !میالو مر: گرمش اومد يرو زنده کرد، دوباره صدا یمیخاطرات قد هیانگار با الو گفتنش 

 یتحمل کنم، نفسم باال نم تونمیبوجود اومده نم یجو احساسات ارم،یکه اسممو گفت نتونستم طاقت ب یوقت آهخ

تو هم دقم  ياومد! هان ياالن چرا اومد! ينامرد یلیخ: گفتم هیو گر یاومد، آب دهنمو قورت دادم و به سخت

 ؟ینیمو بب یبدبخت ياومد ؟ینیغممو ب ياومد! آره؟ يبد

و  تیبا عصبان نیهم يلحظه فکر کردم که قطع کرده برا هیو اون ساکت بود  زدمیحرف م يجور نیهم من

 هان؟ يزنگ زد یبرا چ ؟يبا زنده ا يالو مرد: گفتم یناراحت

 !یاول سالم خانوم: اون به حرف اومد و گفت ندفعهیساکت شدم، که ا بعد

 دمیشنیحرف زدنش ساکت شدم، چشمهامو بستم تا صداش تو عمق جونم نفوذ کنه چون بعد مدتها صداشو م با

 !یسالم واجبه ها خانوم جواب! یمیالو مر: دوست داشتم فقط بشنوم که دوباره گفت

 !شالم: گفتم یلبخند کم جون با

 بیگوشم آس نکهیا يکه برا يجور دیاونم با جواب من بلند خند زدم،یمثل لوسا حرف م یخودم نبود گاه دست

رو از خودم دور کردم و با تعجب نگاهش کردم، کم کم منم از خنده ش خنده م گرفت، با صدا  یگوش نهینب

گوشم بردم،  کیرو نزد یگوشخنده م تموم شد  یوقت د،یخندیچون اون هم م دمیبلند خند يبا صدا دم،یخند

 !الو: اومد گفتم یخوشش م شهیکه اون هم يناز يبا صدا نیهم ياون ساکت بود برا

 !جانم: گفت اونم
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 یشده بودم، ول یم گرفت آخه بعد مدتها دوباره من جانم کس هیبه قلبم زد و دوباره گر شیجانم گفتنش، آت با

دختر  هیکه من  دمیبهش نشون م کنم،ینم هیاون گر يجلو گهینکنم، آره د هیاون گر يکردم که جلو یسع

 خانوم؟ میمر یخوب: ام، که دوباره صداش اومد يقو

رو بهم دادند، گلوم خشک شده بود، آب دهنمو به  ایانگار دن ،یکه گفت، خوب یبود وقت یحس قشنگ یلیخ

 !آره: دم و صدامو صاف کردم و گفتمقورت دا یسخت

 !خب پس خدا رو شکر: رضایعل

 !دلم برات تنگ شده بود یلیخ: از حرف زدنش لذت ببرم که گفت خاستمیبودم م ساکت

که اون نشنوه  يمو نشنوه و آروم جور هیگر يدهنم گرفتم که صدا يدستمو جلو ارم،ینتونستم طاقت ب دوباره

 میمر: دوباره صداش اومد اد،یو ناتوان بدم م یاحساس میمر نیشدم من از يجور نیچرا ا ایکردم، آهخ خدا هیگر

 آره؟! بهت خوش گذشته یلیحتما خ ؟يکرد کارایبدون من چ

غمم محو کنم  نکهیا يو غم توش نباشه برا هیصدا پاك کردم و صدامو صاف کردم تا آثار گر یب اشکامو

من رفتم  يخوش گذشت، تو که نبود یلیآره خ: گفتم نیهم يکنم برا تشیخاستم سر به سرش بذارم و اذ

برم کالس  خامیم مه ایتازگ ،یکه تو دوست داشت یوکالت، همون يدانشگاه قبول شدم، رشته ! یکالس نقاش

 !یقیموس

تو گونه هاش  دیخندیهروقت که م ادمیکه من عاشقش بودم،  یاونطرف کرد همون يبامزه ا يخنده  رضایعل

 !نمشیبب شدیآهخ حتما االنم چال شده، آه کاش م شد،یچال م

 آره؟ گذره،یخوش م یلیخب پس بدون من بهت خ: صدا مهربونش اومد دوباره

 ؟یچرا برگشت ؟ياصال چرا اومد ،یلیآره خ: گفتم یطونیش با

 !خب دوست داشتم صداتو بشنوم: رضایعل

 ؟يریم يکه صدامو بشنو یوقت یعنی: من

 !هیچه حرف نیائه ا: رضایعل

 !میمر: گفت یمیمال يبا صدا بعد

با عشق و تمام وجودم  زنه،یمردونه و گرمش اسممو صدا م يبا اون صدا رضایکه عل یوقت هیحس قشنگ یلیخ

 !جونم: گفتم

 !میآخ مر: گفت يکرده با حالت گرفته ا ینیتو گلوش سنگ يزیانگار چ رضایعل که



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٣٨ 

 شد؟یچ رضایعل: گفتم ینگران با

 م؟یکرده مر رییگفتنت چرا تغ "جونم" یچیه: رضایعل

 وا چرا؟: تعجب گفتم با

 !ترکهیخورد به قبلم، داره م يریت هیجونم، احساس کردم  یگفت یآخه وقت: رضایعل

 م،یدیخندیهردومون م د،یمن خند ياونم با خنده  دم،یبلند و با صدا خند دم،یخنده م گرفت، خند رشیتعب از

خنده مونه، خنده مون که تموم شد هردومون باهم ساکت  نیآخر نیکه ا يجور میدیخندیها، م وونهیمثل د

 !یخونیبرام شعر م! میمر: گفت متیبا مال رضایکه عل میشد

اونم از صدام و از شعرم خوشش  خوندم،یشعر م رضایعل يزدن، من برا يبرا مینداشت یکه شبها حرف یوقت ادمی

 کرد،یم یبگیمدت هروقت دلم شبها احساس غر نیرفت تو ا رضایهم که عل یوقت شد،یم وونهیاومد و د یم

اون  ادیبودن، ب رضایبا عل يشبهااون  ادیمن ب ختم،یریو اشک م خوندمیشبانه مونو م يقلبم همون شعرها يبرا

خودم سر  يکه نغمه عاشقانه برا ییتنها ياون شبها ادیو ب داریپا دیو شا یمیاون عشق قد ادیخاطرات گذشته، ب

کردم چون  دایپ يدیچون عادت جد رضا،یچرا با اشک عل یدونیخوندم، خوندم و خوندم با اشک خوندم، م دادمیم

شده، چون  نیدلسوزم عج يصدا هیچون اشکم با  خوندم،یمونو م قونهعش يتو با اشک شعرها یب يشبها

با اشک غم و  نمخویهام رنگ گرفته، پس م ییچون اشکم با تنها شه،یهم نواز م نمیدل غمگ نیاشکم با ا

 !خونمیو دل خونم م ییتنها

 پوسه دلم یوگرنه م زمیچشمهاتو وا کن عز/ تو بسته شدند باز پر کابوس دلم  يچشمها "

 یبپا کن یکه تو چشات تو باز جهمنم خامیم/  یبازم منو نگاه کن یچشاتو وا کن خامیم

 کفن شده لباس تو نمیبب دیچجور با/ نگفتم واسه تو  يزیهام چ یمن از دلتنگ هنوز

 "!یبا تو گفتنو بدون تو بگم به کـــــ يقصه /  یواسه چ يهمه از تو گفتنو ساکت و سرد نیا

 )یمحسن چاووش: ترانه(

رو صدا  رضایجو رو درستش کنم آروم عل نیا نکهیا يبود، برا ینیساکت بود، جو سنگ رضایرو که خوندم عل شعر

 !رضایعل: زدم

 ریچرا تقد! رضایآه عل کرد،یم ینیش سنگ نهیانگار که نفسش مثل من تو س رون،ید بنفسشو با صدا دا رضایعل

 يبعد لحظه ا م،یسکوت بود نیانگار که محتاج ا م،یمنوتو رو رقم زده، هردومون ساکت بود يقصه  ينجوریا

 !جانم: جواب داد
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بود،  ینیسنگ يدر نره، فضا چوقتیحس رو تو خودم حبسش کنم تا ه نیبستم تا با تمام وجود ا چشمهامو

اعتراف کنم،  دیرو گرفتم، با ممیتصم گهیصدامو صاف کردم تا صدام بغض دار نشه د یبغض داشتم، به سخت

 نیا خامیم نکهیداشتم ار استرس یلیغرورمو بشکونم و اعتراف کنم، خ دینشده با ریاعتراف کنم، تا د دیبا! آره

 یمصلحت يسرفه  هی شه،یخشک م یرت دادم، آهخ خدا چرا گلوم هکار رو انجام بدم، دوباره آب دهنمو قو

 : کردم تا راه گلوم باز شه، صدامو صاف کردم و آروم گفتم

 !دارم ها دیام دنمونیبهم رس يمن هنوز هم برا! رضایعل

 !چرا؟: گهیم دیبطور ترد رضایکردم که عل احساس

 !گهیچون دلم م: من

 !ندارم يدیام چیمن که ه م،یمر ؟یخب اگه نشد چ: رضایعل

 !فقط اراده الزمه! ها شهیو منم بخام م ییبه خدا باشه اگه تو هم بخا دتیام دیبا رضایعل: من

بهم  دیبازم ام میشد ریکه پ یحتا شده من تا وقت رضایعل: دوباره ادامه دادم نیهم يساکت بود برا رضایعل

 !رو دارم گفته باشم دنمونیرس

 !؟یادمیتو به  يریتا پ یعنیقعا ائه وا: دیخند رضایعل

 !ادتتمیمن تا آخر عمرم هم که شده به  یآله پس چ: من

 خب پ: رضایعل

من زنگ زدم که اون قطع  ندفعهیموند، حتما شارژش تموم شده بود، ا مهیبوق آزاد اومد و حرفش ن يصدا که

! میمر دیببخش: اس ام اس داد يبدم، که تند امیکرد، نگران شدم دوباره زنگ زدم که قطع کرد خاستم پ

 حرف بزنم خب؟ تونمینم

 !خب باشه: جواب دادم منم

 !؟یتو سر حرفت هست! میمر: داد جواب

 کدوم حرف؟: من

 !میبهم برس يدار دیهنوز هم ام نکهیا: رضایعل

 !پا برجام دمیبر ام امتیآره حتا شده من تا ق: من

 ده؟باش خب، قول ب یباق دیام نیخب پس به هم: رضایعل
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 يبرا خادیداره؟ و م دیخوشحال بودم، نکنه اونم ام یلیبشه؟ خ یقرار چ یعنی ه؟یکردم منظورش چ تعجب

 بذاره؟ شیپا پ دنمونیرس

 فته؟یب یچرا اونوقت، مگه قرار اتفاق: جواب دادم نیهم يبرا

 !تو فکر کن آره: رضایعل

  گه؟یبگو د ؟یمثال چ: جواب دادم د،یتپیکردم هر لحظه قلبم تند تر م تعجب

 !شمیم "ما"دارم  "من": جواب داد که

 يتند نیهم يبرا زد،یدلم شور م دنمون،یبهم رس يکرده برا دایراه حل پ هی رضایعل یعنیحرفش جا خوردم  از

 !گهید بگو د شم؟یم وونهیدارم د ؟یکن کاریچ ییخایبگو م! يدیدقم م يدار رضایعل: نوشتم

 ییشده نکنه با بابا یچ یعنی مردمیشد و بازم جواب نداد داشتم م قهیدق 5نبود،  يخبر ینداد، تک دادم ول جواب

 يجواب بده دار رضایعل: زده، دلشوره گرفته بودم زنگ زدم که دوباره ردم کرد دوباره اس ام اس دادم یحرف

 !کنمیخواهش م شده؟ید بگو چ! یکنیم م وونهید

: نوشته دمیمو باز کردم که د یگوش يو صفحه  میرو گوش دمیها پر وونهیمثل د يبالخره جواب داد، تند که

 !کنمیدارم ازدواج م! دوستش دارم! من ازش خوشم اومده هیدختر خوب! يبا مادرم رفتم خواستگار شیچند روز پ

درك  تمویانگار هنوز موقع ختمیریچرا اشک نم دونمیو منگ بودم نم جیباشند، گ ختهیروم ر خیپارچ آب  هی انگار

 !نکرده بودم

گردنم خشک شده  يسرمو خم کنم ، انگار تونستمیمو آوردم مقابل صورتم چون نم یدوباره اس داد، گوش که

حاللم ! میبرام دعا کن مر: اگه خم کنم ممکن بشکنه، صفحه رو باز کردم که نوشته بود کردمیبود احساس م

 !کن

 هیگر يبلند يسرمو فرو کردم تو بالشت و با صدا هشیشد، آهخ بالخره اشکم اومد، مثل هم ياشکم جار که

دلت اومد دل منو  يچطور رضایآخه عل اد،یاز دستم برنم يکار چیکنم، چون ه هیکردم، فقط تونستم گر

گرفتم  يبه باز ساسمومن مقصرم که اح یستیکن؟ نه تو مقصر ن يدلت اومد با احساسم باز يچطور ؟یبشکون

با همون  یاشک يبا همون چشمها! رمیمیدارم م يآهخ خدا قلبم، وا! منه سرنوشته شوم نیو عاشقت شدم ا

موفق ! دارم یخوشبخت ییبرات آرزو! تو هم منو حالل کن! یآقا دوماد خوشبخت باش: لرزون نوشتم يدستها

 .خدا پشت و پناهت خداحافظ! یباش
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 یهوس خودکش یلیخ نم،یتو عمرم نب چوقتیرو ه يزیچ نیهمچ یول رمیبم خاستمیم هیگر ریدادم و زدم ز نویا

 انیجر یعشق چیه گهید یخون يرگها نیتو ا گهیچون د زدمیو رگمو م داشتمیبر م غیت هیدارم، دوست دارم 

 !عشقش مرده گهید کنه،ینم دایپ

 و! یموفق باش تیتو هم تو زنگ دوارمیام: اس داده بود رضایاومد که عل میگوش يصدا دوباره

گوشه پرت کردم و تو بالشت داد زدم و ار  هیرو  یپاك کردم و گوش امشویو نخوندم و پاسش ر يادامه  گهید

من بودم و  ییاتاق تو تنها یکیهمون موقع بارون گرفت تو تار! کردم هیزدم و گر غیزدم ج ادیته حنجره م فر

و آرومم  نهیکه غممو بب ستین یشکیکه شکامو پاك کنه، ه ستین یشکیتنها، ه يخودم، خود خود من، تنها

غم بخورم، من  دیمن، من با یزندگ نیسرنوشت من، ا نیام، ا ییتنها باشم، من محکوم به تنها دیکنه، من با

 يام، چون خنده  هیکنم چون محکوم ب گر هیگر دینامشروع خواستم، من با يمحکوم به غمم چون شاد

 گهیمن د خام،یرو نم یزندگ نیا گهیدتموم شد، من  یچ مهه گهیبدبخت باشم، د دیمن با دم،ینامشروع طلب

 !حقم ادیکه سرم ب یهرچ اد،یسرم م ییچه بال ستیمهم ن گهید کنم،ینم یزندگ

 هیدرد نیعذاب جهنمت بهتر از ا خام،یهرچند که گناه کارم، آه خدا من جهنمتو م شگاهتمیخدا، من در پ یآه

نامرد به  ایدن نیغم ا نکهیعذابت غم منو با خودش بشوره و غم عذابت بهم برسه بهتر از ا دیکه االن دارم شا

 !خدا خالصم کن يقلبم برسه، وا

 چیکرده بودم که چشمهام ورم کرده بود و ه هیکردم و کردم که زمان از دستم در رفت، انقدر گر هیگر انقدر

متحرك، ساعت رو نگاه  يداغون داغون بودم مثل مرده تو تنم نمونده بود انگار که کتک خورده بودم  یجون

بلند شدم و راه افتادم طرف در،  رومرو گرفتم و آروم، آ واریاذان صبح، د کیصبح، نزد کیکه نزد دمیکردم د

من دنبال عشق  نکهیا تیشکا ؟یچ تیکنم، آهخ شکا تیتا نماز بخونم تا از خدا شکا رمیبرم وضو بگ خاستمیم

 !از خدا کمک بخواهم دیبرم توبه کنم، با دیمن با! نه دم؟یبهش نرس ینامشروع رفتم ول

و داغترش  سوزوندیبود که صورت داغ منو م یشیمثل آت خوردیکه به صورتم م یگرفتم، با هر مشت آب وضو

بازش کنم  کنمیکم وقت م یلیجون بهم داده بود و خ نتیکه ز يوضو که گرفتم، رفتم اتاقم و جانماز کرد،یم

 یک دونمیخدا نم يناگفته و گفته به خدا زدم، وا يحرفا یپهن کردم و نماز خوندم، با هرکلمه و هر جمله ش کل

امتحانش  نیهمچ يداره که تو دار ییدختر چقدر توانا هیآهخ خدا نجاتم بده، مگه  شه،یعذابم تموم م نیا

 !کنمیخالف امرت عمل نم گهید کنمیم خورده عمل مرق رمیکه تقد یباشه خدا من هرچ! یکنیم
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رفت و  جیراه سرم گ مهیخاستم بلند شم که ن ادیبود بند ب کیکردم که نفسم نزد هیگر نقدریسجده و ا رفتم

 !شد یچ دمینفهم یچیه گهید

 تونمینم کنهیم تمینورش اذ یلیآه خ دم،ید ينور هیباز کردم  یچشمهامو کم دیرسیبه گوشم م ییصداها

چشمهامو آروم ! دور و برم چه خبر نمیبب خامیم شند،یم ادیصداها دارند ز! بدونم کجام خامیچشمهامو باز کنم م

: میجون رو شند نتیز يصدا بالخره صدا واون همه سر نیبود، ب ادیز یلیباز نتونستم نور خ یآروم باز کردم، ول

 !کنهیچشمهاشو داره باز م میمر! خانوم، خانوم

 !زمیچشمهاتو باز کن عز! میمر: هم اومد یمام يصدا

 يشدند برا دهیحرف بزنم اما دهنم خشک خشک بود، احساس کردم پرده ها کش خاستمیتشنه م بود م یلیخ

چند بار چشمهامو باز و  دم،یدیباعث شد من چشمهامو بتونم باز کنم، چشمهامو باز کردم همه رو تار م نیهم

و لبخند  گفتیم يزیچ هی بل ریدستش و ز حیتسب هیکه  نمیجون رو بب نتیبسته کردم که بالخره تونستم ز

بود  ستادهیکه کنارم ا دمیرو د یکرده بود، مام هیکرده بود، آخ چرا گر هیگر يچشمهاش نمناك بود، انگار زدیم

 م؟یمر یخوب: و گفت دیسرم کش يرو یدست هی

من برم با : لبخند زد و گفت هیهم  یآره تکون دادم، مام يسرمو به نشانه  کرد،یلمسم م یبارم بود مام نیاول

 !دکترت حرف بزنم

دختر، چرا  ينگرانم کرد! دخترم! جان میمر: و گفت دیو سرمو بوس ستادیجون اومد کنارم ا نتیرفت، ز یمام

نداشته م  به من بگو تا کمکت کنم، من تورو از دختر يدار یگفتم که اگه نگران! دختر یکنیم تیانقدر خودتو اذ

 !یکن ازصدبار مرده م و زنده شدم تا تو چشمهاتو ب! دوست دارم شتریهم ب

فقط با  ومدین ییصدا یلب باز کردم ول یبالخره با هزار بدبخت ومد،یبازم صدام در ن یلب باز کردم ول یسخت به

 آب آب: تکون لبهام گفتم

آب : سرشو تکون داد و گفت يتند دیفهمبعد که  گمیم یبه لبهام نگاه کرد که چ قهیجون چند دق نتیز

 ؟ییخایم

 !ارمیباشه دردت به جونم االن برات م: زد و گفت يجون هم لبخند نتیآره تکون دادم، ز يبه نشانه  سرمو

 يدادم به تخت و چشمهامو بستم که صدا هیدارم سرمو تک یچرا احساس خستگ دونمیجون هم رفت، نم نتیز

 کیرو نزد وانیجون نگاه کردم که ل نتیبه ز دم،یآب روبروم د وانیل هیجون اومد، چشمهامو باز کردم و  نتیز

کرد و احساس کردم که  یخنک اسانگار چند سال بود که آب نخوردم، گلوم احس دمیلبم برد، آروم آروم نوش
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منو  يد من ذوق کرد و محکم گونه جون هم با لبخن نتیز اد،یلبخند به لبم ب هیباعث شد  نیراهش باز شده، ا

 !لپمو يجون کند نتیآخ ز: کنم که گفتم تشیاذ خاستمیم دیبوس

خنده و  ریجون زد ز نتیبا پشت دستم لپمو پاك کردم که ز یجون با تعجب منو نگاه کرد، منم به شوخ نتیز

 !ها دمتیخوبه حاال بوس! يداریکردنم بر نم تیحالم دست از اذ نیدختر، خدا نکشتت، آخه تو ا يوا: گفت

 بود؟ من چم شده بود؟ شدهیجون چ نتیز: زدم و گفتم یلبخند کمرنگ منم

هم شام  شبیکنم، آخه د دارتیصبحونه ب يصبح اومدم برا یچیه: جون ناراحت منو نگاه کرد وگفت نتیز

که  دمیاومدم د ،يکردو با زور بهت غذا بدم تا ضعف ن امیگفتم خودم ب! يقبلش هم ناهار نخورد ينخورده بود

و همش  يعرق کرده بود یسابو ح يحرکت نکرد یدر باز و تو هم کنار جانمازت خوابت برده تکونت دادم ول

 یینکرده خدا يدکتر گفت که خدا يداغ داغ بود یگذاشتم حساب تیشونیدستمو رو پ يکردیزمزمه م يزیچ هی

 !ومدیسرت م ییممکن نبود چه بال میدیفهمیم رترید قهینکرده، زبونم الل اگه چند دق

 !شدم ينجوریچرا ا دونمینم! چه بد: نگاهش کردم و گفتم یناراحت با

بجاش  يخوریغذا که نم ،يشد ينجوریخب معلوم چرا ا: جون با حرص گفت نتیشدم که ز رهیخ وانمیبه ل و

صاب که هست به عصاب م نیبهش؟ اهان بخاطر ا گنیم یدکتر هم گفت که بخاطر اون، چ ،يخوریغصه م

 !االنم استراحت کن! يشد ينجوریخاطر اون ا

 جون ساعت چنده؟ نتیز: من

 !واال! اعصاب مصاب ندارم گهیرو تخت، منم مثل تو د يواال آخه دو روز افتاد دونمینم! ساعت: جون نتیز

 !!روز؟ 2 یجون گفت نتیز!!! ؟یچ: تعجب نگاهش کردم وگفتم با

! زدمیکه داشتم سکته م یدونینم ؟ییایهفته بعد به هوش م گفتیات م دهیند ریآره تازه دکتر خ: جون نتیز

 خب؟ میدیباهم انجامش م يواست نذر کردم خوب که شد

 !حاال؟ یچ!! نذر: تعجب گفتم با

 !میوبه کل اهل محله مون بد مینذر کردم که هردومون آش درست کن: جون نتیز

 يجون خودت نذر کرد نتیوا، ز: و نگاه کردم و گفتمجون نتیچپ چپ ز نیهم يکنم برا تشیاذ خاستمیم

 !وقت ندارم کمکت کنم ضم،یمن که ازت نخواستم، تازه من مر یکنیخودت هم کاراشو م

خوبش هم  یکنیکمکم م ،یکشیخجالت نم د،یدختر چش سف يا: بهم زد و گفت یپس گردن هیجون هم  زنت

 !ها یکنیم
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 !ها ضمیمر یناسالمت يمحکم زد یلیجون خ نتیآخ ز: و گفتم دمیکه زده بود رو دست کش ییاونجا

سوپ  يقربون دخترم برم، خوب استراحت کن منم برم برات : و گفت دیبوس مویشونیجون لبخند زد و پ نتیز

 !ارمیخوشمزه ب

 !جون نتیز: که صداش زدم رفتیم داشت

 !جونم دخترم؟: جون نتیز

 خب؟ ایصدام کن نییپا امیناهار م يجون من برا نتیز: من

 !ها ییایب یتونیاگه حالت خوب بود م زمیچشم عز: جون نتیز

 !جون هم رفت نتیو ز دم،یباز و بسته کردم و لبخند زدم و دراز کش چشمهامو

 دیبا مینداره، مر يا دهیجنگ فا گهید امیبا سرنوشتم کنار ب دیشکست بخورم با دیرو گرفتم من نبا میتصم گهید

نتونستم پاهام انگار جون نداشت با  یاه حوصله م سر رفته چقدر، خواستم بلند شم، ول! یرو قبول کن قتیحق

 يرو ادهیکردم و پ یکنم، کل اتاق رو آروم ط فظبتونم تعادلمو ح نکهیا يآروم اروم راه رفتم و برا وار،یکمک د

 !؟يجون چرا سرپا شد میوا مر: جون اومد، و با تعجب گفت نتیکه مشغول راه رفتن بودم ز يجور نیهم! کردم

 !من خوبم نگاه کن! رو تخت باشم دیتا آخر عمرم که نبا: و گفتم دمیخند

 هیغذاتو بخور بعد هم برات  نییپا ایاول لباستو عوض کن بعد ب ایب! قربونت برم: و گفت دیجون خند نتیز

 !ها يدود کنم، چشم خورد ياسپند

 !ها ستمیمن انقدر هم تحفه ن زنه؟یمنو چشم م یجون آخه ک نتیز: و گفتم دمیخند

من  زیعز! یکه هست یستیخوشگل من ن! رینخ: دست لباس خوب برداشت و گفت هیجون از کمدم  نتیز که

کمکت  ای یپوشیخودت م! بپوش نویا ایب یمن هست هیکه همه چ یستین یچیپس نگو که ه! یکه هست یستین

 کنم؟

 !امیشما برو منم م وشمپینه خودم م: از دستش گرفتم و گفتم لباسارو

 !باالها امیخب، ن نییپا ایقربونت برم دخترم پس زود ب: جون لبخند زد و گفت نتیز

 !امیزود زود م! چشم: من

 را؟یدوستت که بود سم یراس: جون نتیز

 اهام خب؟: من
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موند،  شتیروز که کال اومد پ هی گرفت،یو احوالتو م زدیزنگ م شهینگرانت بود هم یلیخ یچیه: جون نتیز

 !اریدر ب یرو از نگران چارهیب يوقت کرد

 !چشم حتما: من

 نتیکاش به ز دمیسخت لباسمو پوش یلیلبخند زد و رفت و منم شروع به آماده شدن کردم خ هیجون هم  نتیز

 یبالخره با هزار بدبخت تونم،یم ییگفتم خودم تنها نیهم يبرا دمیکشیآخه خجالت م! که بره گفتمیجون نم

سالن  نییرفتم پا میو مستق دمیپوش ندشال بل هیاونارو بستم و  رهیگ هیم و موهامو هم شونه کرد و با آماده شد

: بلند سالم کردم يرفتم جلو و با صدا خوردند،یسروصدا غذا م ینشسته بودند و ب یو مام ییبابا يناهار خور

 !سلــــــــام

هم که پشتش به من بود روشو طرف من  یمن بود، سرشو بلند کرد و تو چشمهام زل زد، مام يروبرو ییبابا

 ؟يچرا از رو تختت بلند شد يتو که هنوز خوب نشد میمر: با تعجب داشت نگاهم کرد و گفت نهیکرد، تا منو بب

! خوب خوبم گهینه د :بود نشستم و گفتم ییو بابا یکه وسط مام یصندل يزدم و رفتم جلو و رو یکمرنگ لبخند

 !ستین یمشکل

قاشق  هیو  ختمیخودم سوپ ر يشون سرشون رو تکون دادند و دوباره مشغول غذا خوردن شدند، منم برا هردو

 !ییبابا: گفتم ییازش خوردم و روبه بابا

 !منو نگاه کرد: ییبابا

 !کنمیمن با سپهر ازدواج م! دمیانجام م دیکه شما بگ یام، هر چ یمن راض: زدم و گفتم لبخند

 م؟یبر یحاال ک! میراحت شد گهید دیسع يدیچه خب د! واقعا: هم با خنده گفت یسرشو تکون داد و مام ییبابا

 م؟یبر ییمگه قرار جا م،یبر یک یچ یعنی: نگاه کردم و گفتم یتعجب به مام با

 !خارج میبر میتونیمشخص شده منو بابات هم م گهیتو د فیخب آره، تکل: لبخند زد و گفت یمام

 ؟یمام یچ یعنی! خارج: گفتم یجیگ با

 !يندار یبابات هم اونجا شروع شده، تو هم که مشکل يکارا ،یزندگ يکانادا برا میریم زمیخب عز: یمام

خودم  گفتند،یبود که از دست من راحت بشند، خب از اول م نیهمه جلزوولز کردن ها ا نیدلم شکست ا یلیخ

سرنوشتمو قبول کردم پس غم  گهیناراحت بشم، من د دیمن نبا! نه یبغض کردم، ول یلیخ کردم،یگورمو گم م

آروم و ساکت غذامو به زور خوردم انگار بغض گلوم مانع از حرکت  ،یعکس العمل چینداره، بدون ه ییجا گهید

که  کردمیم فکر م ندهیو آ یو به بدبخت کردمیم يبازاشتهام کور شده بود و داشتم با غذام  بایتقر! شدیغذام م
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 نهیغممو بب نکهینگاه کردم بدون ا یآورد ، سرمو باال گرفتم و به مام رونیمنو از افکارم ب یمام يصدا

 يوااا د،ییایب دیتونیسپهر جان هم تموم شد، شما هم م يالبته اگه کارا: که مشغول خوردن بود گفت ينجوریهم

 !د؟یه سعمگه ن! شهیم یچ

 !فتهیمون اونجا راه ب يآره فقط پروژه : سرشو تکون داد و گفت ییبابا

 نیآه ا! بخورم، منم بلند شدم و رفتم اتاقم يزیچ تمینتونستم با اون وضع گهیبلند شد و رفت، د ییبابا بعد

 میبذار زندگ! ندارم یچیه گهیندارم که از دستش بدم، من د يزیچ گهیمن د! قبولش کنم دیسرنوشت منه با

 !بره شیپ يجور نیهم

حرفا بودم و  نیمن غد تر از یهمه اصرار کرد که نرم دانشگاه و استراحت کنم ول نیجون ا نتیز نکهیبا ا صبح

 م،یدوران مدرسه که بود ریبخ ادشیبا اتوبوس رفتم،  نیهم يرو نداشتم برا یرانندگ يحوصله  رم؛یگفتم که م

و تو سر و کول  میرفتیبا بچه همه جا م گذشتیخوش م یلیخ دادند،یم لیوس ها تشکاتوب نیرو هم رمونیمس

خودم بودم و  يتو شهینداشتم و هم يا یمیدوست صم چیبا همه دوست بودم و از همون اول ه م،یزدیهمه م

 میهست یخوب یلیآشنا شدم، البته دوست خ رایحاال هم که اومدم دانشگاه و با سم کردم،یخودم مشکالتمو حل م

آره  کنم،یصورت نگاه م نیاطرافم به هم يخودم بدونم، کال آدما یمیصماونو دوست  تونمیاما باز هم من نم

! من مرده يبرا رضایعل گهید! رضا یحتا عل! آره! رضا یکس توش جا نداره حتا عل چیمن و ه يتنها یزندگ نیا

 !بهش فکر کنم دینبا گهید

 ییهویکه  دادمیبود و به راهم ادامه م نییسرم پا! شدم و به طرف دانشگاه راه افتادم ادهیپ دمیکه رس ستگاهیا به

: گفتم ینیبا لبخند شرمگ! يدیوح يکه آقا نیسفت، سرمو باال گرفتم، آخ ا زیچ هیاحساس کردم کله م خورد به 

 !دیآخ ببخش

 میمر: که صدام زد رفتمیتم ماز کنارش رد شدم و داش! زیه ي کهیمرت کرد،ینگاهم م يجور نیاون هم یول

 !خانوم

 !يخانوم مدد دیببخش: برگشتم و نگاهش کردم که گفت تیعصبان با

 يبرا امیبا خانواده م ب خامیمن م! راستش: و بازوهامو بهم گره زدم و نگاهش کردم که گفت ستادمیجا ا همون

 !دیاگه اجازه بد! ریامر خ
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شما چه  دونمیدوما من نم! دیکنیخود م یاوال شما ب: گفتم يو با لحن تند ستادمیجلوتر و رو به روش ا رفتم

! کنمیسوما من دارم ازدواج م! تر از من تو دانشگاه هست هیخوشگل تر و پا يهمه دخترا نیا دیبه من داد يریگ

 !دیپس دست از سرم بردار

شدم انگار اعصابم  يجور نیچرا ا دونمیبهش گفتم و راه خودمو گرفتم و رفتم، نم ادیحرفامو با داد و فر ي همه

 !ستیدست خودم ن

دوم نشسته بود برام دست تکون داد، اصال حوصله شو نداشتم و  فیکه رد رایکالس، تا وارد شدم سم دمیرس

سرم گذاشتم، که استاد وارد کالس شد و شروع به درس دادن  ریاول کنار در نشستم و دستمو ز یصندل يرو

 یمن ک یعنی! ایبود، آه خدا دهبود که برام رقم خور یدرس نبود، هواسم به سرنوشت نحس کرد، اصال هواسم به

 !شمیراحت م امیبد بخت نیا ياز همه 

ذره از دردش کم شه  هی میسردرد لعنت نیقهوه بزنم تا ا هیشاپ و  یکه تموم شد، راه افتادم تا برم کاف کالس

 !میییییمر: با داد صدام زد رایکه سم

 !آخ: که از درد صورتم جمع شدم و گفتم دیبازومو کش یکی کدفعهیکه  دادمیادامه م رمیتوجه بهش به مس یب

 !راحتم بذار! اه! دستم شکست! ؟یضیمر: بهش و گفتم دمیتوپ تیبا عصبان دم،یرو د رایگردوندم و سم چشمهامو

 يقدمها! داغونه یده اعصابم حسابچم ش دونمیاصال نم اط،یو رفتم طرف ح دم،یکش رونیبازومو از دستش ب و

 !نداره، اه یاون که گناه! کنمیم تیرو انقدر اذ رایسم نکهیناراحتم از یلیخ کردم،یرو پشت سرم حس م رایسم

 !آخ، کله ام: خورد به کمرم و صداش اومد رایاحساس کردم سر سم ییهویکه  ستادمیا

 خامیم ؟یکنیم تمیاخه دختر خوب چرا اذ: کردم و با لبخند گفتم رایو رومو طرف سم دمیام گرفت، چرخ خنده

 !تنها باشم ها

 !يستادیا ییهویخب من که کارت نداشتم خودت : زد و گفت ینیهم لبخند نمک رایسم

 ریمس! گهید يجا هیو رفته  ستیخانوم اصال هواسش به من ن رایبعله سم دمیبگم که د يزیچ خاستمیم

رومو طرف ! هان ؟؟؟یچ یعنی ،يمختار نایس نکهیاوه ا کنه،یکه کجا رو داره نگاه م دمینگاهشو گرفتم و فهم

محکم زدم  اره،یشو در م يباز زیه حتداره را نیهم يبوقم برا نجایکردم، اوه خانومو، انگار نه انگار من ا رایسم

 !از ما بهترون چشمهاتو گرفته هان نمیبب: تو پهلوش که آخش در اومد، بدجنس نگاهش کردم و گفتم

 م،یدرضمن بخاطر بدبخت! يدار یچه قدرت میمر يریآخ بم: گفت دادیکه پهلوشو ماساژ م يجور نیهم رایسم

 !يندار اقتیو اال تو که ل گردمیکه من باهات دوست شدم و همه جا باهات م
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کنه، البته  مینگاهشو ازم قا کردیم یعاونم س کردم،یرو نگاه م رایسم یخر خودت یعنیکه  يحالت بامزه ا با

کنم، بازو  تشیخاستم اذ یول دادیزود لو م یلیمونه و خودش خ یحرفش، تو دهنش نم چوقتیه رایسم دونمیم

 !کنمیفکر م يجور نیمن ا ای گرفتهچشم تورو  اروئهیخانوم بدبخت، واقعا  نمیبب: هامو بغل گرفتم و گفتم

چشمش دنبال  دیطرف با! ههه جوك ســــاله؟ برو بابا! من و عشق میمر: و گفت یالیخیخودشو زد به ب رایسم

 بایفکر کنم تبت اثر کرده رو مخت، آخه منه خوشگل و ز! ها یزنیم یبیعج يمن باشه، نه من، حرفا

شده بعدا  ریکالس د میباشه ما خر شما آهو حاال بر! اوووو جمعش کن خاهر من: و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !ها یبگ تویباز زیه نیعلت ا دیبا

توجه به حرفش کشوندمش و راه افتادم طرف  یدوباره شروع کرد به قر زدن و من بازوشو گرفتم و ب رایسم

 .کالس

شدم، از  مونیکه من از همراه کردنش پش يجور زدیفک م زیر هیبا من همراه شد،  رایکالس، برگشتنه سم بعد

: گفتم نیهم يرو بفهمم برا يمختار يو آقا رایسم نیب يتا رابطه  دیبه ذهنم رس يفک زدنش فکر نیهم

 !داره یچه نقش تیوسط زندگ نیا ،يمختار نیحاال ا رایسم

 تازه ما م نایس نیا ،یعجب پسره جنتلمن! میمر يدید يواااااااااااا: داغ شده بود گفت یکه چونه ش حساب رایسم

: فکر کردم فکش شکست، با تعجب نگاهش کردم و گفتممحکم صدا داد که  يزد تو دهنش، جور يتند که

 !!شد؟؟؟ یچ! راااایسم

از  نمیا یگفت زنمیساعت فک م میدارم ن يدید م،یمر يبد یلیخ: به خودش گرفت و گفت هیحالت گر رایسم

 !يبد یلیآره؟؟؟ خ ،یزبونم بکش ریز

شما  ينایس نیراجع به ا د،یآخ ببخش م،یبحرف يمختار نیما راجع به ا هیمگه چ وونهیبابا د: و گفتم دمیخند

 !هـــان م،یبدون يزیچ

طرف من و با ذوق شروع کرد به  دیپر ییهویمکث کرد و  یچشم منو نگاه کرد و بعد کم ياز گوشه  رایسم

: هم بدون توجه به حالت من ادامه داد رایو سم کردمیها فقط به کاراش نگاه م دهیکردن، منم مثل جن د فیتعر

 انگار تازه خودمو شناختم من شکه شناختم یاز وقت یدونیپسر جنتلمن و با وقار نم هیمحشر،  نایس میمر

درست ! رایسم: و گفتم دمیکردنش خنده ام گرفته بود، وسط حرفش پر فیجمع و جور کردم، از طرز تعر خودمو

 !!!شده؟ یبگو چ
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کارش  نیانداخت، با ا ریت و سرشو به زکه دهنش باز مونده بود و حرفش نصفه مونده بود، دهنش رو بس مرایس

بلند  ياخم کرد و با صدا کدفعهیکه  کرد،یداشت با تعجب نگاهم م رایکه سم دمیخنده، انقدر خند ریزدم ز یپق

 !ـــــمیمر يواااااا: گفت

کردم تا خنده م کم شه با همون حالت  یمصلحت يرو بشنوم، سرفه  رایکردم خنده مو بخورم تا حرف سم یسع

 !دارم کاریخب بگو من باهات چ! رایجانم سم: آثار خنده توش بود گفتم که

 !که يندار اقتیل گمیاصال بهت نم: به حالت قهر روشو اونور کرد و گفت رایسم

آخه اصال بهت  گهیخب خنده م گرفت د ریز یو کله تو انداخت يسرخ شد ییهوی یدونیباشه باو، آخه م: من

 !ادیخجالت نم

 !ــــشیا! ادیکه به تو هم م ستین: رایسم

 !باشه خانوم بزرگ، حاال اصل ماجرا رو بگو: خنده گفتم با

: خنده مو گرفته بودم، گفت يحالتش به زور جلو دنیاومد و من با د یکه اونم بهش نم شیبا حالت جد رایسم

که  زدمیشگاه قدم مدان اطیح يخودم تو ياهایرو يمن تنها بودم، تو يومدیکه تو ن روزید ،یجون میمر یچیه

رو جلوم  بایگل قرمز ز هیاومد و  من شیدخترا در آرزوش اند، پ يکه همه  دشیشاهزاده با اسب سف هیناگهان 

 گرفت و سوار اسبش کرد

 برد،یحوصله مو سر م گهید ا،یکه من فکر کردم االن حتما رفته تو رو يجور کردیم فیتعر ينجوریهم رایسم

 !دردم گلفت یشکیدختر، خجالت نم ياو! آخ:زدم که گفت یجون نتیز یپس گردن هی نیهم يبرا

لوب مطلب رو بگو و  ،یکنیم فیواسم تعر اهاتویرو ياوردم که دار یآخه دختر من مگه مخ اضاف: خنده گفتم با

 !بدو! خالص

 !بدونند ستیهم خوب ن 18 ریز يتازه برا يجنبه ا یب یلیبگم چون خ يزیبهت چ خامینم: با اخم گفت رایسم

 !باشه اصال جهنم نگو: دادم و گفتم رونیگردوندم و نفسمو با صدا ب چشمهامو

 !یکنیزود قهر م نقدریحاال چرا ا گمینه بابا م: گفت رایسم که

 !موضوع نیاونم واسه ا! برو بابا من قهر کنم ههه:  من

خاستگار اومد  یواسه من کل ،يبود يماریو در بستر ب يدو روز که نبود نیبابا ا یچیه! خب حاال: رایسم

چرا اومدند  یدونیم دم،یکشف مهم رس نیو به ا دمیتازه فهم! ــــمیهمشون هم از دانشگاه مون بودند، مر

 !دمیفهمیزودتر م شدیخدا نم هخمثل تو، من بختم بسته بود، آ یبا وجود مزاحم نکهیمن؟ بخاطر ا يخاستگار
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 !زر تو بزن هیباشه حاال بق: زدم پس کله ش و گفتم یکیدوباره  که

 !ها يبد دهن و بد اعصاب شد یلیخ میمر يواااا: دهنش گرفت و گفت يدستشو جلو رایسم

 !خفت کنم ای یگیم رایسم! آآآآآآآخ: من

اومد  روزیجونم هم د نایس نیا گهید یچیخب ه: اومد گفت یکه بهش نم شیباز با حالت آرامش و جد رایسم

 !فکرامو بکنم دیمنم گفتم که با میاستگارخ

 !ها ياعصابمو هم خورد کرد یکل یبگ یخاستیرو م نیهم رایسم: با ارمش فوت کردم و گفتم نفسمو

 !يبگم خودت اصرار کرد خاستمیمن که نم یجون میواه مر: رایسم

اصال ! يداد ریخودت گ ،يروتو برم، من گفتم اگه دوست دار رایواقعا سم: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ه؟؟ینظرت چ نمیحاال بگو بب ال،یخیب

انداخت، خنده م گرفت، خاستم دوباره بزنم پس کله ش که زود  ریسرشو ز رایچشمک بهش زدم که باز سم هی و

 !یمن بدبخت و نفله کن یتونیسه باره م يفکر کرد يآ يآ: و گفت دیسرشو برد عقب و خند

 !اریرو در ن یخجالت يدخترا يمن ادا ياخب پس لطفا بر: خنده گفتم با

بهش  یچیه! یذوق یب یلیخب بابا خ: بود، گفت نایس ياز خاستگار یکه فکر کنم ناش یهم با خوشحال رایسم

 !شهیکه نم يجور نیفکرامو بکنم هم دیگفتم من با

 يریبگ نویبهتر هم ،يمخش به سنگ خورده تو به چشمش اومد یکیحاال  یستیتحفه هم ن نقدریا رایسم: من

 !تا در نرفته

 !کشنیمن اگه باتو نگردم، صدتا خاستگار واسم صف م رمینخ: گفت تیبا عصبان رایکه سم دمیخند و

 آره؟ دادم،یاهان پس من بودم که پسر مردم رو با نگاهام قورتش م: گفتم ياومدم و جد رونیحالت خنده ب از

 بود؟ عیضا یلیخ یمیمر يواااا: با تعجب گفت رایسم

ها  يا شهیکه ازون عاشق پ دیفهمیم دیدیتو رو م یآره بابا هرک: گفتم نیهم يسر به سرش بذارم برا خاستم

 !تو هان يبود کرد يباش اون چه کار نیکم سنگ کیدختر ! یهست

 !پس آبروم رفت يوا: گفت یبا ناراحت رایسم

 دینبا يا وونهید یلیخ رایسم: گفتم یخنده مو گرفتم و به سخت يجلو یبه سخت یخنده م گرفته بود ول یلیخ

 !!یاگه در بره چ يکردیپسره رو معطل م
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جهنم : و گفت دیشد و غر يجد يهوویکرد که  دییحرفمو با سرش تا کرد،ینگاهم م یکه با حالت نگران رایسم

 !منم بمونه، هه نوبره واال يبه پا دیبره اگه منو بخاد با

 يپسرا شتریب یدونیجان خودت که م رایسم یدور از شوخ یول! ها یگرفت يجد یلیخ رایسم: مو گفت دمیخند

 !ریبگ میبعد تصم یکن قیو تحق یخوب فکراتو بکن دیاند با يجور نیدانشگاه هم

 !مو شروع کنم قیاالن تحق نیاز هم دیبا! یگیآهام درست م: رایسم

فردا که کالس  یراس! دهایریکمک بگ دیخانوم مارپل، اگه از منم اگه خاست ياوه اوه حاال چه عجله ا: من

 !میبگرد میبر ییایم میندار

 !آره، حاال کجا يوا: گفت جانیبا ه رایسم

 !هم بخرم گفتم تنهام، تورو هم با خودم ببرم گهید يلباس و چندتا خرت و پرتا خامیم! جا بابا چیه: من

 !از خونه تون نمیا ایها، ب میکنیصبر کن دختر االن تصادف م ياو: خاست به طرفم حمله کنه که گفتم رایسم

 میخوبه باهم بر کارمیاتفاقا منم ب ،یمیمر یاوک: معروف منو آروم زد به بازوم و گفت يهم مشتها رایسم

 !یهان يبابا یاوک! دمیبگر

 !خداحافظ: من

 یخونه رو ندارم ول يو راه افتادم طرف خونه، آه خدا اصال حوصله  در رو بست، براش دست تکون دادم و

جون نبود  نتیز یاول از همه رفتم آشپزخونه تا به شکمم برسم، رفتم آشپزخونه ول دمیمجبورم؛ خونه که رس

دست  به یآب هیغذا شدم و رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم و  الیخیب! آه هنوز آماده نشده! غذا رو گاز بود یول

 ادیآوردم و مشغول خوندنشون شدم، اه اصال حسش نم رونینشستم و کتابهامو ب زمیو صورتم زدم؛ پشت م

خسته  گهید کشهیمخم نم گهید ده؟یچراهامو جواب م نیا یهست، ک میانقدر چرا تو زندگ! آخ چرا! چرا دونمینم

 !زنده بمونم دیچرا با ستین یزندگ میزندگ گهیشده من که د ياجبار یچ مهه ؛یم خدا از درس، دانشگاه، زندگ

 ست،ین یزندگ گهیاز اون د ریکه توش عشق باشه و اال غ هیزندگ ،يا یزندگ گفتیاز دوستام م یکی ادم،ی

من کجا رو ! متحرك، آه خدا يمون مثل مرده  یجهنم زندگ یبدون عشق زندگ گفتیجهنم، آره راست م

 !برم دیاشتباه رفتم، کجا رو نرفتم، کجا رو با

 !بــلــه: گفتم يبلند يبا صدا! تو افکارم بودم که در زده شد يجور نیهم

 تو؟ امیب ؟یکنیم کاریچ يجون دار میمر: جون اومد نتیز يصدا که
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جون با  نتیدوست دارم، بلند شدم و طرف در رفتم و بازش کردم که ز یلیجونو خ نتیبه لبم اومد چون ز لبخند

 !بود ستادهیمن ا يرو به رو  ینیس هی

 !جون دلم واست تنگ شده بود نتیز! به: لخند گفتم با

 !هان ،يدیوا مگه تو منو صبح ند! اول سالم: جون منو کنار زد و اومد تو و گفت نتیز

شده بود تو هم همش رو اعصابم  رمیآخه صبح د دمت،یخوب که ند یخب چرا ول! لکیع: رو بستم و گفتم در

 !يبود

 يجور نیکاغذ ماغذاتو ا نیدخترم صدبار گفتم ا: و گفت زمیرو که آورده بود گذاشت رو م يا ینیجون س نتیز

 نا مرتب، هان؟ نقدریا نجایا یوقت یفهمیپخش نکن اصال تو درس رو م زیم يرو

 ه؟یچ نیحاال ا! یشما بگ یچشم هرچ: جون گذاشتم و گفتم نتیشونه ز يرو دستمو

 یمون یکار دارم، تو م ییجا رمیو منم دارم م رونیآخه مامان بابات رفتند ب! غذاست خب ینیب ینم: جون نتیز

 !یشیم ضیبعد دوباره مر یشیخسته م یکنیورجه وورجه م نقدریکه من غذاتو آوردم باال آخه ا

 حاال بازم چشم! بشه ضیکه بعدش مر شهیجون مگه ادم با ورجه وورجه خسته م نتیز: م گرفتم، گفتم خنده

 !خوبه؟ یشما بگ یهرچ

 !نشده، خداحافظ رمیحاال من برم تا د! دختر خوبم نیآفر: و گفت دیلبخند زد و صورتمو بوس هیجون  نتیز

 !خداحافظ یاوک: من

شده  ينجوریچرا ا دونمیانداختم اصال حس غذا خوردن هم نداشتم، نم ینیبه س ینگاه هیجون که رفت،  نتیز

! ادیبه ذهنم نم رضایعل گهیشد د یچ دونمینم! رضایبودم نه حس درس نه خنده نه غذا نه حتا فکر کردن به عل

 !ستیمال من ن گهیاون د نکهیا يواسه  دیشا

سپهر هم  نیهم دیشا يدیخدا رو چه د کردم،یبود که من سپهر رو قبول نم رضایبه خاطر عل دیشا دمیفهم االن

 !مو باختم یزندگ گهیمن د شه،یم یم چ ندهیکه آ ستیاصال برام مهم ن گهیخوب بود، هرچند د

خواب به  دیچشمهامو بستم تا شا دم،یتخت دراز کش يآب خوردم و رو وانیل هیدست به غذا بزنم،  نکهیا بدون

کم  نیهم يبرا ،يزینه چ ينه افکار کنهینم يکار چیکرده و ه لنتیمغزم سا گهیبود که د بیعج ادیچشمهام ب

 .کم خواب به چشمهام اومد

 يبود، چراغ خواب رو کیشارژ شدم، اتاق تار يخواب نداشتم، انگار گهیشدم و چشمهامو باز کردم، د داریب یوقت

کردم  یسع دم،یکش قینفس عم هیبه کمرم دادم و  یکش و قوس هیرو روشن کردم، آروم بلند شدم و  یعسل
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هستم، آهخ چقدر  ییدختر قو هیغصه بخورم چون من  دیکرد من که نبا دیکار رو با نیلبخند بزنم، آره هم

پله  کیهم باشه، در رو باز کردم و نزد يادامه داره حتا اگه اجبار یانجام داد چون زندگ دیبا یتظاهر سخته ول

به بود،  ينجوریهرچند اگر هم همه بودند باز هم ا ستیتو خونه ن یچکیه يرفتم، خونه تو سکوت بود انگار

 !نییبخورم و برم پا زیاز نرده ها ل شدم،یم طونیکه ش ییگرفتم که مثل وقتا میپله ها نگاه کردم، تصم ينرده 

جون اومد  نتیز دمید ییهویکه  شدمیم کیداشتم نزد يجور نینرده نشستم و خودمو ول کردم، هم يرو

 !جــــــون نتیز: و گفتم دمیکش غیجلوم، ج

بلند شدم و ! آخ خدا سرم ن،یکه تعادلمو از دست دادم و با مخ خوردم زم ستمیو با رمینرده رو بگ خاستمیم

 يتند نیهم يبرا رفتیم جیاومد، سرم گ یکه به طرفم م دمیجونو د نتینشستم، چشمهامو باز کردم و ز

 !خودت با يکرد کاریدختر چ: دجون اوم نتیز ينره، صدا جیگ نقدریچشمهامو بستم، دستمو به سرم گرفتم تا ا

 !جون سرم نتیآخ ز: درد داشتم با ناله گفتم یلیخ

 !گهید شهیم نیهم یکنیگوش نم! ایمثل بچه آدم ب نییپا این ينجوریصد بار بهت گفتم ا: جون نتیز

قر  یو ه زدیتو صورتش موج م یکه نگران دمیجونو د نتیدوباره، آروم باز و بسته کردم و صورت ز چشمهامو

هاشو زد همانا،  یجون دور نموند همانا و بهم از اون پس گردن نتیز دیبه لبم اومد که از د يلبخند محو زد،یم

 !م؟یزنیجون چرا م نتیزوا : گفتم یکه آخم هم در اومد همانا، صورتم جمع شد و با ناراحت

 !يبعدش هم بهم بخند ،يمنو سکته ند یتا تو باش: گفت شدیکه بلند م يجور نیجون هم نتیز

 !دمیجون من کجا بهت خند نتیوا ز: گفتمتعجب  با

خودتو مسخره کن، حاال پاشو برو به درس و  میمر: سمت آشپزخونه گفت رفتیکه م يجون همونجور نتیز

 !مشقات برس

 جمیچشمهامو محکم باز و بسته کردم تا سرگ فتم،یرو گرفتم تا ن وارید يرفت، تند جیبلند شدم که سرم گ يتند

خونه  یکس! جون نتیز: جون گفتم نتیخوب شد، رفتم آشپزخونه و رو به ز یم تا کمخوب شه، آروم راه رفت

 !ستین

 !ها انیب يزود نیفکر نکنم به ا! نه: جون که مشغول کارش بود گفت نتیز

 آهام: من

که خسته شدم و گرسنه ام هم بود،  یبعد از مدت سم،یجون مشق هامو بنو نتیطرف اتاقم رفتم تا به قول ز به

چه به  شیآخ کنه،یغذا رو آماده م زیجون داره م نتیز دمیکه د نییبخورم، رفتم پا يزیچ نییبلند شدم تا برم پا
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و  یگرسنه ام بود، منتظر موندم تا مام یلینشستم، خ يو فور دمیرو چ زیجون م نتیبا کمک ز دم،یموقع رس

 يبرا: اومد ییبابا يکه صدا خوردمیآروم آروم غذامو م م،یمشغول غذا خوردن شد هم اومدند و همه باهم ییبابا

 !اومده شیپ یسپهر مشکل ياز پروژه ها یکی

اومده، تو  شیپ یفوت کردم و مشغول غذام شدم، اصال به من چه که براش چه مشکل یتفاوت یبا ب نفسمو

 !دیکه قرار تو لندن بزن ینکنه همون: گفت یافکار بودم که مام نیهم

با داداش  نیهم يآره متاسفانه همونه، برا: بود و مشغول خوردن بود گفت نییکه سرش پا يجور نیهم ییبابا

 !ماه بعد 4، 3احتماال  میبنداز رییبه تاخ یدوتا رو کم نیکه ازدواج ا میگرفت میتصم

 !برنامه داشتم یمن کل! چه بد يوا: یمام

 یحس ب هیام  یندارم، انگار که تو خال یحس چینداشت واقعا چرا ه تیاهم يزیچ چیه من يچرا برا دونمینم

 !چم شده دونمیآخ خدا نم ،یتفاوت

 زیچ چیه ياصال حوصله ! کردم و به اتاقم رفتم ینگاهشون کنم، اروم خداحافظ نکهیکه خوردم بدون ا غذامو

 !دمیسرمو رو بالشت گذاشتم و چشمهامو بستم و خواب يفکر چیبدون ه! رو نداشتم

 نییپا رم،یتا هم صبحونه بخورم و هم وضو بگ نیینماز ظهر بلند شدم، رفتم پا کینزد دم،یوقت خاب ریتا د صبح

 ياومد، رفتم جلو تر و از گوشه  یم ییرایاز سالن پذ يرفتم جلوتر انگار شد،یم دهیشن ییصدا دمیپله ها که رس

 !اومدند نایاه باز ا دم،یکه سپهر و زن عمو رو د ه،یک نمیانداختم تا بب یداخلش رو نگاه ییاریدر پذ

درست کردم  یبزرگ يلقمه  هینکردم،  دایخوردن پ يبرا ریجز پن يزیچ یتوجه بهشون رفتم آشپزخونه ول بدون

 یکل خورد،یکه فکم هم تکون نم يشروع به خوردنش کردم، جور یازش زدم و دو لپ یبزرگ یلیگاز خ هیو 

 ،يداریگنده تر از دهنتو برم يلقمه  یضیخنده م گرفته بود، آخه دختر مر شد،ینم یکه بجوئم ول کردمیتالش م

دهن باز کنه و من  نیزم خاستمیم دمید یکه م يزیاز چ ییهویبا لبخند و همون حالت سرمو باال آرودم، که 

تا  کردمیو اونور م نوریداد بزنم، هول کردم، سرمو مثل کبکها ا تونستمیه نمتوش فرو برم، انقدر دهنم پر بود ک

و به طرف پله ها رفتم، با  دم،یسر هم با عجله و با سرعت نور از بغل سپهر دو رکنم، آخ دایفرار پ يبرا یراه

 قینفس عم هیو ! لقمه رو از دهنم در آوردم، اه زدم،یعجله وارد اتاقم شدم و پشت در نشستم، نفس نفس م

که  فتمیم ادشیبه  یوقت ده،یسپهر منو د یو به سر و وضعم نگاه کردم، اه خاك بر سرم، با چه وضع دم،یکش

 !زیه ياه پسره  شه،یچندشم م کردینگاهم م يداده بود و با لبخند هیاون به چار چوب در تک
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 هینرفتم و وضو گرفتم و نمازمو خوندم، بعدش هم  نییپا گهیاعصابم خورد بود هم از اون هم از خودم، د یلیخ

دفعه  نیا ن،یینمازمو برداشتم و رفتم پا یگلگ دیبزرگ سرم کردم و چادر سف يروسر هیو  دمیلباس مناسب پوش

بازم، صلحه ارحام  یاومد ول یکنم هرچند که ازشون خوشم نم یرفتم تا سالم و احوال پرس ییرایبه طرف پذ

 !ها دهیبه سپهر خپلوشون منو دحاال خو! الزم، اه

 !سلــــام: شدم و بلند گفتم ییرایمرتب کردم و داخل پذ چادرمو

از لبخندش  یباعث شد کم نیبود که ا دمیچادر سف دیرو که د يزیچ نیعمو با لبخند سرشو باال آورد، و اول زن

اطراف من، بدون توجه به حالت  يآدما يدردش مثل همه  ه،یدردش چ دونستمیم دم،یجمع شه، تو دلم خند

 !زمیعز یخوب! نگاه کن عروسمو ،یآخ: صورتش، رفتم جلو که بالخره صداش در اومد

 !شما یزن عمو با خوب یمرس: گفتم ینشستم و با لبخند تصنع یمبل کنار مام يرو

پهر با لبخند و تحمل کنم، س نمیبب ختشویر دیمن با شهیمن نشسته بود، آآآخ خدا چرا هم يرو به رو سپهر

: کردم که زن عمو گفت گهیشده بود، با اخم نگاهش کردم و رومو طرف د رهیبدجنسانه اش بهم خ شهیهم

 !دوتا رو هوا موند نیما بخاطر ا يجون کارا ایمیک يدید

راحت  شاالیبعد ا! گهیماه د 4،  3جون، حاال فوقش  شیآره ستا: طرف هول داد و گفت هیموهاشو به  یمام

 !میشیم

که اومدم  یبه سپهر نگاه انداختم، با تعجب بهش نگاه کردم چون از وقت الم،یخیگردوندم، که مثال ب چشمهامو

تو  یبشر چش شده، چ نیا ایخدا ده،یسانت هم از جاش تکون نخورده و منو داره با نگاهاش قورت م هیاصال 

آخه بچه تو  گه،یسپهر د نیا ریقصهمش ت: خاستم پاشم که زن عمو گفت! اه ست،یکه ول کنم ن دهیوجودم د

 !يریگیرو م یمهم نیبه ا يپروژه  یچ يبرا ،یکار کن یستیکه بلد ن

 یدم،اوخیبهش خند یبه سپهر نگاه کردم، تو دلم کل یصاف نشستم و با لب خند پت و پهن دم،یشند نویا تا

دستامو بغل  نم،یبش یگرفتم تا آخر مهمون میتصم نیهم يکنم برا تشیاذ خاستمیکرده بود، م عشیمامانش ضا

نگاهش کردم و سرمو با تاسف تکون دادم، سپهر هول کرد، اونم خودشو  يکردم و با لبخند تمسخر کننده ا

پروژه کار کردم  نیا يماهه رو 6که اگه من  دیدونیندونه شما م یهرک! ائه مامان: گفت يصاف کرد، و با لبخند

 !ماهه تمومش کنم 4که من  هیپس توقع نا معقول! روش کار کنند تونندیم شتریب ایسال  هیتا  هیبق

 یهست یخودت دست و پا چلفت! میما کودن یبگ ییخایم! وا پسرم: نگاهش کرد و گفت تیعمو با عصبان زن

 جون؟ ایمیک گمیرفته، بد م ادشونیاحترام بزرگترا رو  نایا م،یقد يبچه ها هم، بچه ها! گردن ما يندازیم
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پر مدعا  يآقا! یخنده م گرفته بود، آخ یلیخ گه،یسرشو چرخوند طرف د يحالت بامزه ا هیزن عمو با  بعد

خنده دار شده بود،  یلیخ کرد،یزن عمو رو نگاه م یشده بود، سپهر هم با ناراحت دهیبه خاك مال یدماغش حساب

 دمیشد، سرمو باال گرفتم، زن عمو رو د خنده م تموم یخنده، وقت ریزدم ز یو پق رمیخنده مو بگ ينتونستم جلو

که سرشو با تاسف برام تکون داد، سپهر هم با دهن باز نگاهم  یبعدش به مام کرد،یکه با تعجب نگاهم م

برم به کارام برسم شما دعواهاتون رو  دیاگه اجازه بد د،یببخش: که تو صدام بود، گفتم يبا ته خنده ا کرد،یم

 !دیبکن

 روزیو پ شمیم ریبا سپهر درگ یدارم، کال وقت یچرا حس خوب دونمینم! شیآخ رون،یاومدم ب ییرایبا عجله از پذ و

 هیرفتم،  اطیبه طرف ح نیهم يآزاد کردم، برا يهوس هوا ده،یبهم دست م یاحساس خوشحال شمیم دونیم

فرو بردم که پشت وانه ش سرفه م  مها هیخنک اواخر اسفند رو با تمام وجودم تو ر يو هوا دمیکش قینفس عم

چرخوندم که  یسرمو م يجور نیهم زنه،یخنک م يادیز یکم کی یول ستایالبته بد ن ،ییگرفت، اه چه هوا

که به درخت  یتاب يطرفش و رو دمییبود افتاد، با سرعت دو اطیح يدرختها  يکه ال به ال ینگاهم به تاب

و  دهیم جونشو از دست م یتو همون بچگ چارهیبرام زده بود، ب م ییتاب رو دا نیا ادمیبود نشستم،  زونیآو

دوستش داشتم، آخه تو دوران  یلیدر کل خ یول بخشم،یبه من، منو، عمر مردم رو به خودم م دهیعمرشو م

م بود،  ییدا کردمیم يکه باز ینداشتم که باهاش سرگرم باشم و تنها با کس يدوست و همباز چیمن ه میبچگ

االن اگه بود ! ریبخ ادشی یآورد، ه یشکالت م یاومد خونه مون کل یداشت و هروقت م ستاونم منو دو

 !شدیم يچطور

فکر نکنم و  یچیتا به ه خوردمیچشمهامو بستم و با لبخند تاب م نیهم يکردم مغزمو استراحت بدم برا یسع

توجه  یندادم و ب تیهمشده، ا ادیکه احساس کردم سرعتم ز خوردمیتاب م يجور نیآرامش داشته باشم هم

من، چرا  يکردم اوه خدا بازچشمهامو  يتند دمیترس! شهیتر م ادیداره ز نکهیا! نه دمیکه د خوردم،یتاب م

مغزم هم  چ،یکه ه نیتو زم رفتمیقطعا با مخ م کردمیکه اگه دستمو ول م رفتمیشدم، انقدر باال م ينجوریا

شده بود نتونستم  جادیکه ا يشده، از صحنه ا یچ نممیسرمو برگردونم و بب تونستمینم شد،یم نیپخش زم

که  يجور دمیکش يبلند غیچشمهامو بستم و ج محکمو احساس حالت تهوع بهم دست داد،  ارمیطاقت ب

 !بود گوشامم کر بشه کینزد
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ش رها شد و دو متر دورتر  یو منم دستم بخاطر شدتش و توقف ناگهان ستادیتاب ا یبا شدت محکم ییهوی که

من ظاهر شد و  يسپهر جلو ییهویکه  دمینال یفرود اومدم، از درد م نیتاب پرت شدم و با زانو محکم رو زم از

 !شدیچ نمیآخ بب: که تو چهره ش بود گفت یمن نشست و با نگران يرو به رو

! نداره یربط چینشده، به تو هم ه یچیه: نشون دادم و گفتم يخودمو قو شهیمثل هم یدرد داشتم ول یلیخ

 !نکنه تو! یکنیم کاریچ نجایاصال ا

 کاریچ نمیحاال بده بب ،یتیظرف یکه انقدر ب دونستمیآره من بودم نم: داد و گفت رونینفسشو با حرص ب سپهر

 !با خودت يکرد

 نیکه دوباره ا دم،یکش يآخ بلند هیدرد داشتم و  یلیکردم، خ گهیکه پاهامو به طرف د رهیخواست زانومو بگ و

 !انقدر لج نکنا، ممکن شکسته باشه میمر نم،یبده بب: محل اومد جلو یخروس ب شهیهم سپهر

 !نداره یربط چیبــــرو به تــــو ه: و داد گفتم تیزور با حالت عصبان به

چقدر  يناز! یآخ! دمیتنگ بود، و زخممو د یلیآخه خ دمیباال کش یپشتمو کردم به سپهر و شلوارمو به سخت و

خاستم دوباره  دم،یکش غیسپهر اومد جلوم، منم ج نیباز ا کدفعهیکه ! کنم کاریحاال چ ادیبد شد، داره خون م

بهش نگاه  تیگرفت با عصبان انوموو محکم ز دیکنم که خند میلختمو ازش قا يپشتمو بهش بکنم که زانو

 !ولم کن آشغــــــال: گفتم غیکردم و با ج

دادم، سرمو چرخوندم و  نییشلوارمو پا يپاچه  يامو ولم کرد، پشتمو بهش کردم و تندپاه يبا خنده، تند که

 دهیرس باینتونستم، آخه درد تقر یخاستم بلند شم ول دم،یکه احتمالم با من پرت شده بود اون طرف د دمیچادرسف

فته بودم که احساس بودم و سرمو هم گر تهچشمهامو بس شه،یسر دردم هم داره شروع م گهیبود تو مغزم، آخ د

سپهر منو تو بغلش گرفته و داره  دمیچشمهامو باز کردم و اطرافمو نگاه کردم که د يشده تند یخال رمیکردم ز

! نییآشــــغال بذارم پا: دمیکشیو داد م زدمیش مشت م نهیآوردم، به س یداشتم جوش م گهید ره،یم

 !ــــــوونهید! یمــــامـــــ

در  کیکه نزد میرفتیم يجور نیهم د،یشن یصدامو نم یچرا مام دونمینم کشدم،یم غیداشتم ج ينجوریهم

سپهر رو گرفتم و  يمحکم بازو يناخواسته تند یو ل فتمیبود ب کیمنو ول کرد، نزد ییهویساختمون، سپهر 

 دادیپسرم چرا داد و ب شدیچ: دیپرس یزن عمو با نگران رون،یو زن عمو اومدند ب یکه تازه اونموقع مام ستادمیا

 !دیکنیم
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آوردم، به دستام نگاه  یبه چهره داشت، داشتم جوش م یبه سپهر نگاه کردم که لبخند مضحک تیعصبان با

 یچیه: نگاهش کردم و در همون حال به زن عمو گفتم تیکردم و با عجله از بازوش جدا شدم، با عصبان

 !ستیپسرتون تا منو نکشه ول کنم ن

توقف باال بردم و به هر  يجلو که دستمو به نشانه  ادیکه دوباره آخم رفت رو هوا، زن عمو خواست ب راه افتادم و

 !دمیتا اتاقم رس يچطور دونمیخودمم نم دمیترک یبود راه افتادم، داشتم از درد م یجون کندن

چسب زخم  هی یفونو ضد ع زیشستم و بعد تم نیبا بتاد یو زانومو حساب ییو رفتم دستشو دمیشلوارك پوش هی

 !شمیقوم خالص م نیاز دست ا یآخه من ک دم،یتختم دراز کش يزدم و رو

 زنگ خورد،  میافکارا بودم که گوش نیهم تو

 !اصال حوصله شو ندارم! راستیسم نکهیمو برداشتم، اه ا یگوش یبلند شدم و از رو عسل یبه سخت ،

 !الو: سبز رو فشار دادم و آروم گفتم يدکمه  متیو با مال دمیدراز کش آروم

الو و زهر مار، : مشغول فحش دادن ينجوریو اونم هم دمیاز جام پر رایسم يغویج غیوحشتناك و ج يبا صدا که

پوکت  ياز اون کله  یپوست هیخانوم،  میصبر کن مر ،ییایاونوقت نم يذاریبا من قرار م! ارمین رتیگ نکهیمگه ا

 !اگه من آدمت نکردم ،يال نذارمنو ق یبکنم تا تو بفهم

 زد،یهم پشت سرهم حرف م رایسم دم،ینشده، نفسمو آروم فوت کردم و دوباره دارز کش یچیخدا رو شکر ه اوه

تازه کن  ینفس هیاوووو صبر کن خانوم : و گفتم دمیبرد، وسط حرفش پر یداشت حوصله مو سر م گهید! اوف

 !یکنیمخ منو هم داغون م چیکه ه یشیبعد، خفه م

بلبل  يکه دار یستیمن ن شیاالن پ گهیآره د! یـــــیمر: جوش آورد و دوباره شروع کرد رایدوباره سم که

 !یـــــیخفت کنـــــم مر خواهمیم! من باش يجلو يجرات دار ،یکنیم یزبون

من دارم  ،يشعور یب یلیخ میمر: که دوباره با حرص گفت خوره،یبامزه حرص م یلیخنده، آخه خ ریزدم ز یپق

و خفه ت کنم، خونتو  ارمیب رتیکه گ ییکجا میمر يواااااا ،يخندیم ياونوقت تو دار ترکمیم تیاز عصبان نجایا

 !کنمیحالل م

 يو کله  يکه انقدر جوش آورد شدهیچ نمیبگو بب ،یزنیدختر چقدر تو فک م يوا: خنده م گفتم يته مونده  با

 !يخوریم يمنو دار

 !آره؟ ارم،یمن جوش آوردم، به نظرت ن: رایسم

 !نه من دیدونیواال شما م دونمینم: من
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 !ددر دودور، هـــان رونیب میمگه قرار نبود امروز بر م،یمر يپررو شد یلیائه ائه روتو برم، خ: رایسم

 !قرارا گذاشتم، اونم با تو نیاز یمن ک رایسم: شدم و با تعجب گفتم يجد

 میعصبان يدار! یـــــــــیمر يواااااا: زد و با حرص گفت یغیج هیهم  رایخنده، سم ریزدم ز یدوباره پق و

 !یکنــــــــــیم

 غیبدبخت، ج نیچرا ا دمیتو مخم زده شده، آهان، حاال فهم يجرقه ا هی ییهویکه  زدیقر م يجور نیهم رایسم

قرار ! دمیفهم یآهان سم: و گفتم دمیپربا عجله وسط چرت و پرتاش  يتند د،یخر میقرار بود باهم بر! شده غویج

 آره؟! د؟یخر میبود بر

 یمنو کاشت! آره بالخره اون مخ آکبندت راه افتاد ،یصدبار بهت گفتم بهم نگو سم: جوش آورد و گفت مرایس که

 !ییآره مر گه،ید

رفت،  ادمی نیاومد برا هم شیپ ییماجرا هینه بابا ! به اون در نینگو ا یـیمنم صدبار گفتم بهم مر: خنده گفتم با

 !دنبالم ایآماده ام تو هم ب گهیساعت د میمن تا ن یاوک

 !عروس خانوم يکرده اونوقت من برم دنبالش، وااااا ریخانوم د! ائه نه بابا: رایسم

 !يمنتطرتم بابا! یاوک یاه لوس نشو سم: من

که آخم رفت  دمیا عجله از رو تخت پرب گه،یاگه قطع نکنم تا شب چرت و پرت م دونستمیقطع کردم، م يتند و

رنگ، به  یآب نیمانتو و شلوار ج هیرفتم سمت کمدم و  اطیآروم با احت ه،ینبود که پام زخم ادمیهوا، آخ، اصال 

محکمش کردم، و  يسنجاق روسر هی او ب دمیکه دوستش داشتم پوش یخوش رنگ یآب یساتن يروسر هیهمرا 

 زیل نیهل دادم، بالخره ا نییآروم خودمو به طرف پا یلینرده نشستم و خ يرو اطیراه افتادم طرف پله ها، با احت

 به دردم خورد،  ییجا هیخوردن، 

و چادرمو باز کردم تا بپوشم که  ستادمینرده رو رها کردم و ا اطیبا احت نییپا دمیکه رس خوردمیم زیآروم ل آروم

 داشینداره همش مثل اجل معلق جلوم، پ يبشر کار نیبود، آه، ا ستادهیکه روبروم ا دمیناگهان سپهر رو د

کنه  لتیخدا ذل! راه افتادم طرف در، آخ نبهش اخم کردم و چادرمو رو سرم مرتب کردم و لنگان لنگا شه،یم

که سپهر اومد  رفتمیراه م یلنگون يمثل گداها يجور نیهم ،يکرد لمیعل ،يسرم آورد ییسپهر نگاه چه بال

 تیدهنم گرفتم و بعد با عصبان يدستمو جلو يتند دم،یکش یفیخف غیج هیو  دمیبود که ترس یجلوم انقدر ناگهان

 !هان یکار کن یچ ییخایم گهید ،يشل و پلم کرد نیبب ایب ،ییخایاز جونم م یچ گهید دم،یترس: گفتم
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دومون به جون اونو متوقف کرد، هر نتیز يبزنه که صدا یلب باز کرد که حرف کرد،یبا تعجب نگاهم م سپهر

غذا بخور  دمیرو چ زیم ایب! دختر يریم يکجا دار! جان میمر: جون گفت نتیکه ز میجون برگشت نتیطرف ز

 !دختر جون یفتیبعد برو، دوباره پس ن

 !يندار يهم بگو، خب کار یبه مام م،یخوریهم م يزیچ هی رون،یب میجون قرار بر زینه عز: لبخند گفتم با

نره  ادتیبرو فقط  ام،یمن که از پس شما جوونا بر نم: تاسف تکون داد و گفت يجون سرشو به نشانه  نتیز

 !فتهیم يبدجور شهیها فشارت هم يبخور يزیچ

 !جون نتیخداحافظ ز! چشم: باز و بسته کردم و گفتم نانیاطم يزدم و چشمهامو برا لبخند

 !زمیخدا به همرات عز: گفت رفتیکه داشت م يجور نیجون هم نتیز

خانوم  خشدیبب: با اخم، از کنارش رد شدم که صداش اومد کرد،یکردم طرف سپهر که با لبخند نگاهم م رومو

 !دیریبپرسم کجا م تونمیمحترم، م

گفتم کجا  م،یمر: که اومد کنارم و گفت رفتمیبدون توجه بهش داشتم م شه،یم گرفت، بالخره داره آدم م خنده

 !من ياونم بدون اجازه  ؟يریم

 !هه، برو بابا جوك نگو! تو يبا اجازه ! تو: گفتم تیبرگشتم و با عصبانتعجب  با

 !بفهمونمت ای يدیچون من شوهرتم فهم ،يبر دیمن با يآره، با اجازه : که گفت رفتمیم داشتم

 !برو بابا دلت خوش: برگردم گفتم نکهیبدون ا رفتم،یکه م يجور نیهم

 !تونمینم یفهمیم تونم،یمن نم نیالو، بب: جوابمو داد يو تند ریکه بدون تاخ رایو زنگ زدم به سم اطیح رفتم

 ؟یتونیرو نم یتو چ رایسم! وا: تعجب گفتم با

نرسه،  بیرو از خودم دور کردم که به گوشم آس یگوش يحال بهم خورش رو زد، تند يغایاز اون ج رایسم

 !وونهید ،يگوشمو کر کرد! حالت خوبه! یالو سم: دوباره گذاشتم رو گوشم و گفتم

 !یــیهووووم مر: گفت يا هیبا لحن گر رایسم

 ؟ییاالن کجا ؟یسم شدهیباز چ: من

 !تونمیمن نم! یــــیمر: گفت کردیم یالک ي هیکه گر يجور نیهم رایسم

 !هان ،ییاالن کجا رایسم: گفتم تیرو مخم بره، با عصبان خادیدختر م نیباز ا آخ،

 !خونه تونــــم رونیمن االن ب! یـــیمر: رایسم

 !یکه خبرم کن یگینم! یکاشت نجایمنو ا يشعور یب یلیخ رایسم! یچـــــــ: من
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 زنگ خورد بع میگوش نیا! کنم کاریخب من چ: رایسم

 دم،یرو د رایسمند سم نیدر خونه رو باز کردم که ماش زد،یساعت فک م میجا ن نیقطع کردم و اال هم يتند

راه افتادم و  نشیدختر اعصاب خورد کنه، در رو بستم و به طرف ماش نیکه ا اومد به لبم از بس يلبخند محو

 ؟یخوف! یسالم خانوم: نشستم، رو بهش کردم و گفتم

 !شدیچ یدونیم ،یمیمر يوا: در آورد و گفت هیشو به حالت گر افهیق رایسم

 !جلمیشد ج یچ: من

 !زنگ زد یک یدونیاالن م ،یچیه: رایسم

 !تو سرت یختیر یحاال چه خاک نم،یانقدم سوال نکن، خب بگو بب گه،یحرفتو بزن د يتند رایسم! يواااا: من

 !رو قبول کردم نایمن درخواست ازدواج س ن،یخب بب: رایسم

 یلیخ! یسم يواااا: گفتم یو با خوشحال دمیو محکم گونه شو بوس رایطرف سم دمیپر يو تند دمیکش غیج هی

 !ها یبهم بگ دیکل ماجرا رو با ؟يچطور ،یک! يخوشحالم کرد

که بهش جواب دادم،  یوقت ،یمیمر يوا: گفت یاومده بود، با خوشحال رونیکم از اون حالتش ب کیکه  رایسم

 !شدیم وونهیداشت د

 !دیباش وونهید گهیهم نداره مثل هم د یتعجب يپس جا دیشما دوتا واسه هم گه،یخب د: و گفتم دمیخند

 یلیخ: دیغر تیاومد به طرفم حمله کرد و با عصبان یخونش در نم يزدیکه کارد م رایخنده، سم ریزدم ز یپق و

 !یــــیمر ،يشعور یب

اونم مثل تو دست  گمیاالن م نیدرست بش ،یسم: با خنده گفتم ارهیسرم ن ییکردم تا بال لیدستامو حا منم

 !بزن داره ها

 نیا يو ماجرا فتیحاال راه ب: با حرص سر جاش نشست، خودمو مرتب کردم و روبهش کردم و گفتم رایسم

 !هیاشکاتم بگو که چ

 ینینگاه شرمگ هیچشمک بهش زدم که  هینگاهم کرد، منم با لبخند نگاهش کردم و  نیراه افتاد و غمگ رایسم

تو رو جون مامانت، خجالت نکش، چون  یمس: کرد، که باز خنده م گرفت و گفتم گهیکرد و روشو به طرف د

 !ده؟یعروس خانوم، چش نمیحاال بگو بب اد،یاصال بهت نم

زنگ زد، منم  ناههیس نیاومدم طرف خونه تون که ا یداشتم م ن،یخب بب: لبخند بر لب گفت هیبا  رایسم

 برداشتم و
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 !نرو هیبرو سر اصل مطلب انقدر حاش را،یاووووه سم: من

 !که يذارینم کنمیم ادیشو ز یخب بابا، دارم چاشن: رایسم

 !شما اصل مطلب رو بگو خاد،یباشه باو نم: من

ازم جواب خاست، منم بهش گفتم که جوابم بله ست، اونم خوشحال شد و گفت چرا؟ منم  نایس نیخب بب: رایسم

 !دونمیمنم گفتم نم ،يمنو دوست ندار یعنیاونم گفت  ،یهست یکردم، آدم خوب قیگفتم که راجع بهت تحق

 !نیخب هم: من

بعد قطع کردم بعدش ! بگم تونمیاصرار کرد که بهش بگم دوستش دارم، منم گفتم، نم یلینه خب، اون خ: رایسم

 !يهم تو زنگ زد

مردمو  يآخه چرا بچه ! یدختر، چقدر خنگ يوا! ؟یناراحت نیهم يتو برا یسم! يوا: خنده و گفتم ریزدم ز یپق

 !شدیازت کم م يزیچ یگفتیخب بابا بهش م ،یکنیم تیاذ

تازه شم من خجالت  شه،یکه نم ینازمو بکشه بعدا، الک دیبهش بگم، اتفاقا با یمن برا چ یمیوا مر: رایسم

 !کشمیم

 ؟یزنیچرا م! وا: که آخش در اومد و گفت رایپس کله سم زدم

 !؟یحاال از جوابت مطمئن اد،یآخه دختر صدبار گفتم، خجالت بهت نم: من

 !یناراض یــیگورتو مر ،یاون راض ،یمن راض گه،یخب د! هیکرد، گفت پسر خوب قیبابا هم تحق! اهام: رایسم

: و سرمو تکون دادم و گفتم دمیمنم خند د،یکرد، خاستم بزنم که کله شو برد عقب و خند دنیشروع به خند و

 !وونهید

 !پاساژمون نمیا ایخب، ب: گفت رایسم که

 !میدیائه چقدر زود رس: من

 !گذرهیزمان زود م ،یکه با عشقت یوقت ده،یآره د: رایسم

 !میکار دار یکل م،یشو بر ادهیپ ،يرو آب بخند! هه هه هه: و گفتم دمیخنده، منم خند ریزد ز و

 یشگیرستوران هم یمناسب پارك کرد و هردومون اول از همه راه ییجا هی نشویهم ماش رایشدم، سم ادهیپ و

که  نیبعد از ا شناسند،یها ما رو م يکه نصف پاساژ يجور م،ییایم دیمرکز خر نیبه ا شهیکال ما هم م،یمون شد

از مخمو به کار  یکل امیم رایبا سم هروقت! آخ د،یخر يبرا میراه افتاد م،یو استراحت کرد میدیبه شکم مون رس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٦٣ 

کردم تا بعدا  دامویاول من خر نیهم يو مشکل پسند، برا زنهیقر م یاز بس که سر هرچ کنه،یم شیو خال گرهیم

 !هر چقدر دلش خواست مخمو داغون کنه رایراحت، سم الیبا خ

 !اصال کفشاشون از خودشونم مذخرف ترند، اه نجایا! شمیم وونهیدارم د یــــیمر ،يواااااا: رایسم

 !و خوشگله ینگاه کن، چقدر مامان نویا ،یخوب نیبه ا! رایوا سم: من

 !گهید يجا هی میاصال بر خام،ینه من نم: رایسم

هم منو  رایبا لبخند از مغازه دار تشکر کردم، سم شدم،یم دهیکه کش يجور نیمنم هم د،یدستمو کش يتند و

در  يم زنگ خورد، تند یکه گوش شدیداشت اعصابم خورد م گهید برد،یو اونطرف م نطرفیکشون کشون، ا

 !نیچرا ا ياواا دم،یآرودم و د

 !مگه؟ هیک شد؟یچ: گفت رایبلند گفته بودم که سم نقدریکنم ا فکر

رو نگاه کن، اگه خوشت اومد خبرم کن،  نایشما ا زم،یعز ستین یچیه: کردم و با لبخند گفتم میمو قا یگوش

 !خب ام،یمن االن م

 مر یول: رایسم

از  نکهیاز اونجا دور شدم، هم خوشحال بودم و هم استرس داشتم، خوشحال از يادامه حرفشو بزنه و تند نذاشتم

دوباره برگشته؟ مگه زن نداره؟ عجب  رضایعل نیچرا ا یعنی! یییوا نکه،یراحت شدم و استرس از رایدست سم

 برداشتم  يزد، تند نگکه ز يدوره بعد نیشدم، برا هم یعصبان یلیخ! داره، دوتا دوتا ییرو

 د؟ییبله، بفرما! هان: گفتم تینبا عصبا و

 !سالم: رضایعل

 !حاال امرتون! سالم کیعل ،یاوک: دادم و گفتم رونیبا حرص ب نفسمو

 !یکنیم ينجوریچرا ا! میشده مر یچ: رضایعل

پس چرا  ،يتو مگه ازدواج نکرد! رضایعل: گفتم یبه آرام ن،یهم يسوزناك بود، دلم سوخت برا یلیخ لحنش

 !يدیکنم، فهم انتیهان؟ من دوست ندارم به زنت خ ،يدوباره زنگ زد

 !من هنوز ازدواج نکردم م،ینه مر: رضایعل

 !شدهیچ رضا،یعل یچ یعنی! یچ: من

 !نمتیبب خامیم میمر! اومد، داستانش مفصل شیپ یمشکل هی ،یچیه: رضایعل
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تو افکارم ! تو وجودم مرده رضایعشق عل دینداشتم، شا یحس چیه ست،ین یکس يبرا رضایعل نکهیچرا از دونمینم

 !خب؟ ا،یب کنمیخاهش م! میالو، مر: آورد رونیمنو از افکارم ب رضایعل يبودم که صدا

 !فکرامو بکنم دیبا دونم،یمن نم رضایعل: من

 !نمتیبب دیمن با کنم،یخاهش م میمر! یچ: رضایعل

اومد  یش دعوا کنم، چون دلم نمخاستم باها ینم ده،یشدم، بعد مدتها اومده و داره دستور م یعصبان یلیخ

: ام گفتم يبا حالت جد نیهم يبرا... ! اون  یاومد که ناراحتش کنم، ول یدلم نم چوقتیکنم، آه، من ه تشیاذ

 .فعال خداحافظ دم،یندارم که برات صرف کنم، بهت خبر م یفکرامو بکنم، وقت اضاف دیگفتم با رضایعل

ضربه  هیبه صحبت کردن باهاش رو نداشتم، تو افکارم بودم که  يعالقه ا چیچرا ه دونمیقطع کردم، نم يتند و

 نمیرومو عقب کردم تا بب يتند فتم،یبهم وارد شد و به طرف جلو پرت شدم، با عجله خودمو نگه داشتم تا ن يا

 ؟یشکیتو خجالت نم: و گفتم ستادمیا ش،رفتم روبرو تیاز خنده غش کرده، با عصبان رایسم دمیکه د شده،یچ

  !هان شد،یم یچ فتادمیاگه با دماغ م

  

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

 

 !تو هپروت يریآخه تو چرا م د،یببس یمیمر! يوا: و گفت ستادیخودشو جمع و جور کرد و صاف ا رایسم

 !ياریباشه منو از هپروتم در ن ادتیزدم تا  نویا: محکم زدم که آخش در اومد و گفتم یپس گردن هی

زنگ زد که  یبگو ک شیخدا ،یمیمر: هم خودشو به من رسوند و گفت رایکه سم يراه افتادم طرف مغازه ا و

 هان؟ گه،یعالم د هیبردتت تو 

 نه؟ ای يتو انتخاباتو کرد نمیبب اینبود، ب یچکیه: من

 !رهیگیچشم منو نم چکدومشونیسخته، ه یلیخ یمیمر! يوا: رایسم

کدومش  نمیبب میبر ایحاال ب کردم،یممن اسم مو عوض  یگفتیم نوینداره، اگه خالف ا یتازگ نکهیخب ا: من

 !خوبه

 نایندارم، ا یدر ضمن من مشکل ،یانگار مامانم یگیم نیهمچ ،ییوا مر: گفت رایسم میرفتیکه م ينجوریهم

 !جنساشون مذخرف اند

 !همه عالف شدم نیداشتم ها، نه تو، االن به خاطر تو ا دیانگار من خر رایاوه باشه، سم: من
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مونم  دایشب شد و خر نکهیاز خود من، تا ا یحت کردیم تیکه بگم شکا یاز هرچ زد،یقر م زیر هیهم  رایسم

 هی نکه،یبعد از ا زه،یریبهم م یکه قرار شد خودش بعدا بره بخره، چون اعصابمو حساب رایکامل شد، بجز سم

 !همونجا رو جانمازم خوابم برد نمازمو خوندم و یبه سخت یخسته بودم ول یلیخونه، خ میرفت میزد یبستن

منو  یکیوارد اتاقم شده، که ناگهان  یچشمامو بسته بودم، احساس کردم که کس یشده بودم ول داریشد، ب صبح

 !پاشو، پاشو میمر: به شدت تکون داد و گفت

بود  دهیبهم رس یشوك وحشتناک نقدریا یاول صبح دم،یجون رو د نتیچشمهامو، با تعجب باز کردم و ز يتند

 ؟یکنیم کاریچ يجون، دار نتیز! وا: نشستم سر جام و گفتم خیکه مثل بوقلمون س

نکرده باز حالت بد شده  يفکر کردم خدا! شیآخ: و گفت دیکش ینفس راحت هی د،یجون تا حالت منو د نتیز

 !نجایا يافتاد

 !هستم ها ییمن دختر قو! هان ،يفکر کرد یجون، تو درباره م چ نتیز يآ يآ: و گفتم دمیخند

 يدختر قو نیبر منکرش لعنت، حاال پاشو که ا: و گفت دیجون خند نتیرو نشون دادم که ز ونمیقل ین يبازو و

 !شهیم ریاالن مدرسه ش د

 !صد بار، مدرسه نه و دانشگاه نیقربونت برم ا: و گفتم دمیجونو بوس نتیز يگونه  شدم،یکه بلند م ينجوریهم

 !يمن بچه ا يباز هم واسه  ،یتو معلم دانشگاهت هم بش: جون هم بلند شد و گفت نتیز

 !داشت آخه یچه ربط! جون نتیوا ز: و گفتم دمیخاطر معلم گفتنش بلند خند به

 !يو بچه ا یفهم یکه تو نم نهیربطش هم ا،یب: گفت رفتیکه داشت م ينجوریجون هم نتیز

 !جون نتیوا ز: من

 !نکرده خیتا صبحونه ت  ایواال، حاال بدو ب: بست گفت یکه در رو م ينجوریجون هم نتیز

 نیهم يبرا! گهید نهیهم دنیخاب نیعاقبت رو زم! رفت، خم شدم تا جانمازمو بردارم که کتفم درد گرفت، آخ و

 یسبز خوشرنگ يمانتو هیو  يقهوه ا نیج هینرمش بازو و پهلو رو انجام دادم و شروع به آماده شدن کردم،  هی

مو محکم کردم و چادرمو برداشتم و راه  يسررو ره،یگ هیبا  شهیو در آخر مثل هم يقهوه ا يروسر هی و دمیپوش

 !افتادم

جون رو هم باهاش نوش جون  نتیز يقر قرا شهیلقمه درست کردم و خوردم و مثل هم هیآشپزخونه و  رفتم

 !کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٦٦ 

کردم با  یو سع رونی، نفسمو فوت دادم ب رضاستیعل نیزنگ خورد،اه باز که ا میدانشگاه که گوش دمیرس

 !الو: آرامش جواب بدم

 !یسالم خانوم: رضایعل

 کیعل: گفتم تیمهارش کردم، اصال به من چه که خانومشم، با جد يبه لبم اومد، که تند يلبخند محو هی

 ش؟یسالم، فرما

 حالت خوبه؟ میخانومو، مر! اوه: رضایعل

 ؟یسبپر نویهم يزنگ زد! رضایعل يوا: من

 نمت؟یبب ییایبدونم م خامیم م،یمر! رینخ: رضایعل

امروز ساعت  رضایعل: گفتم يتند نیرفت، برا هم ادمیرو هم  رضایسرم شلوغ بود، اصال قرار با عل نقدریا! آخ آخ

 !وقتم آزاد 5

 مون، خب؟ یشاپ قبل یهمون کاف ای، ب5پس سر ! میممنون مر يوا: رضایعل

 !پس فعال خداحافظ ،یاوک: من

 !خداحافظ: رضایعل

 ادمیدست محکم خورد به کمرم، از شدت درد صورتم جمع شد و فر هیدلم جا کنم، که  يکجا نویحاال ا يوا

 !یکشیم غیزهر مار چرا ج: دهنم گذاشت و گفت يجلوم و دستشو جلو دیپر رایرفت باال، که سم

مثل بچه آدم ظاهر  یتونینم ،یکشیتو خجالت نم: دمیدستشو پس زدم و هلش دادم و بهش توپ تیعصبان با

 !هـــــــــان؟ ،یآدم ش يخایم یوقت شوهر کردنت، آخه تو ک! ياریدر ب يباز یوحش دیبا شهیهم ؟یبش

خم شده بود و  نییهم به طرف پا رایخم شده بودم که سم رایرو سم يهجوم آورده بودم، جور رایطرف سم به

تا  ستادمیصاف ا نیهم يدلم براش سوخت برا کرد،یمظلوم نگاهم م يسرشو باال گرفته و مثل بچه گربه ها

از حدقه در اومده نگاهم  يشمهاکه اونجا بودند و با چ ییاون کسا ياونم راحت باشه، تا سرمو چرخوندم همه 

و تند تند  دمیاومده بود رو کش رونیاز اون حال و هوا بکه تازه  رایزدم و سم ینیلبخند شرمگ دم،یرو د کردندیم

 ؟یکنیم کاریچ! يدستمو شکوند ،يآ: شروع به راه رفتن کردم که اونم دادش رفت هوا

 گنیتو، االن م يآبرومو برد! گهید ریائه ساکت، آروم بگ: دستشو ول کردم و گفتم میدیکه رس يگوشه ا هی به

 !یدختره چقدر وحش نیا

 !دمیمن تازه فهم ياصال جنبه ندار ،يبچه ا یلیخ یمیمر: گفت کرد،یکه لباسشو مرتب م ينجوریهم رایسم
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که فرق جنبه داشتن و نداشتن  ،یفرهنگ ید ب: گفتم رفتم،یکه داشتم م ينجوریدونه پس کله ش زدم و هم هی

 !یفهمیرو نم

تو  يریسوال؟ تو چرا همش م هی ،یمیمر: هم کنارم اومد و همراهم شد و گفت رایسم رفتم،یتند راه م تند

 !هان ات؟یفانتز

 !ها یمنتظرم نباش رم،یمن بعد دانشگاه خونه نم ،یراست! مگه من مثل تو دختر بچه م! يبرو بابا فانتز: من

 ؟يبر يخوایائه پس کجا م: رایسم

 !فقط با دوست پسرم قرار دارم ،یچیه! فضولو بردند جهنم: من

 !بگو گه،یبگو د! یمیائه مر: گفت رایکه سم میجلو نشست فیرد یصندل يو هردومون رو میدیکالس رس به

 به تو چه؟ نمیباور کن، اصال بگو بب: من

 خب من م: رایسم

مورد باز  نکهیا يشد، بعد دانشگاه هم برا رایبحث سم يخدارو شکر استاد وارد کالس شد و مانع از ادامه  که

 یمناسب يجا نمویماش دم،یرس 5سر  قیعجله فرار کردم، که دقو با  یبدون خداحافظ رمیقرار نگ رایسم ییجو

شاپ رو باز  یدر کاف شند،یدارند زنده م وندارم انگار همش نجایخاطره ا یکل ،ییایرو يچه جا! پارك کردم، آهخ

با عطر  ،یو زرشک اهیبا رنگ س باستیجذاب و ز طشیخوش قهوه، مح يآه بو دم،یکش قینفس عم يکردم و 

 ياز همه گوشه تر و خلوت تر با خاطره ها ز،یسرمو چرخوندم، درست همون م زش،یخاطره انگ کیو موز

 شهیمثل هم يپشتش به من بود، از پشت موها کنم،یرو حس م رضایعل! آه کنم،یرفتم جلو حسش م ک،یتار

حبس  نهیو ست ينفسم انگار نمش،یتکون بخورم و برم جلو و بب تونستمیرنگش معلوم، نم اهیمرتب و براق، س

: و جذابش اومد نیدل نش يزنده بشند، صدا خواهندیم یمیقد يدوباره اون حس ها کنمیشده، احساس م

 ؟ياومد

 !آره اومدم: اشک آلودم گفتم يشد، با صدا يو اشکام جار رمیاشکامو بگ يجلو نتونستم

 يجلو تونمیخدا چرا نم! چهره ش از قبل هم جذاب تر شده بود، آخ! يبلند شد، وا زیاز پشت م رضایعل

 !رضایآهخ، عل: لب گفتم ریآهسته ز نیآشنا به وجد آمدم، برا هم يچهره ا دنیبا د رم،یاحساساتمو بگ

بهم نگاه  میهردومون داشت نم،یبیم ایانگار دارم رو! شد،آهیکه گونه ش چال م ییلبخند زد، از اونا رضایعل

قطره اشکم رو گونه م  هی! دونمیخاطره بود، نم دیبود، شا یچ دونمینگاه من غم بود نگاه اون، نم م،یکردیم
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و تمام عطرشو تو  دمیکش قینفس عم يآشنا، نا خودآگاه چشمهامو بستم و  يشد، آه بو کمینزد رضایعل د،یچک

 صورتم،  يجلو ارهیدستشو دار م رضایعل دمیهام فرو بردم، تا چشمهامو باز کردم د هیر

اومدم  رونیگونه م با سر انگشتش بود که از شوك ب يبند انگشت فاصله  هی يبه اندازه  نکهیشوك بودم تا ا تو

شو  یناراحت خاستمینم نطور،یزد، منم هم ینیدستش تو هوا خشک شد، لبخند غمگ دم،یسرمو عقب کش يو تند

 ؟ینیشینم م،یمر: که صداش اومدانداختم و ساکت بودم  ریسرمو به ز نیهم يبرا نم،یبب

 !آهام: زدم و سرمو تکون دادم و گفتم ینیبلند کردم و لبخند غمگ سرمو

که اون سر صحبت رو  میهردومون ساکت بود قهیبود، تا چند دق ینیروبروش نشستم، جو سنگ یصندل يو رو    

 :باز کرد و گفت

 ؟يخوریم یچ

 !مایمثل قد: ش نگاه کردم و گفتم قهیبه چشمهاش نگاه کنم، به باال آوردم و نگاهش کردم اما نتونستم  سرمو

 !؟ينطوریاالنم هم یعنیدختر ! اوه: رضایعل

 !مونده باشه ادتی قیآهام، البته اگه دق: زدم و گفتم ینیغمگ لبخند

 !ادمیرو هم، خوب  نایبودم پس ا ادتیبه  شهیمن هم: به گارسون کرد و گفت ياشاره ا رضایعل

 ؟يبود ادمیچرا به : اومد و سفارشات رو گرفت و رفت، رومو طرفش کردم و گفتم گارسون

 !ندازهیم ادتویمنو ب شهیخاطراتت هم گه،یخب د: رضایعل

 ؟يچرا خاطراتمون رو فراموش نکرد: من

 چرا؟ دونمیخب، نم: رضایعل

 !دونم؟ینم یچ یعنی: من

 !میمر گهید دونمینم: رضایعل

قهوه مو برداشتم و  م،یحرف بزنم که گارسون اومد و نتونستم حرفمو بزنم، دوباره هردومون سکوت کرد خاستم

منو از  رضایعل يخودم که صدا يتلخ تر از گذشته، تو حال و هوا یتلخ آشنا، اما کم يلبم بردم، آه بو کینزد

 !يم تر شدخانو! ادیم یلیچادر بهت خ م،یمر يکرد رییچقدر تغ: آورد رونیافکارم ب

 !قبال نبودم یعنیخانوم شدم، ! نیهم: زدم و گفتم يتمسخر لبخند

 یول يچرا بود: رضایعل
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 یتو راجع بم قبال چ ست،یمهم ن ال،یخیب: به حالت توقف جلو آوردم و مانع از حرف زدنش شدم و گفتم دستمو

 !ستیمهم ن زیچ چیبرام ه گهید! یکنیفکر م یو االن چ يکردیفکر م

 !میبهت بگم مر یچ دونمینم: رضایعل

 !نطوریاالنم هم يساکت بود شهیو هم یبگ یچ یدونستینم چوقتیتو ه: من

 !دیباریم یبود و از چهره ش کالفگ نیینفس شو با صدا فوت کرد، نگاهش کردم سرش پا رضایعل

 !ینشده باش یعوض دوارمیام یول! يتو هم عوض شد: دهانمو قورت دادم و گفتم آب

ازم  نقدریا یعنی م،یمر: شد و گفت نیلبخند به لبش اومده بود، با حرف آخرم غمگ میاول يبا جمله که  رضایعل

 !يشد زاریب

کاسه شکر  هیقهوه رو با  مایاون قد ادمی: که دوباره صداش اومد دمیجرعه از قهوه مو نوش هیندادم و  جوابشو

 ؟يزیبر يخایشکر نم ،يخوردیم

 شیپس تلخ دم،یقهوه رو چش نیتلخ تر از يزهایمن بعد از تو چ: قهوه و گفتم یزدم، مثل تلخ یتلخ لبخند

 !ستین يزیچ

 !فهممت یمن نم ،يکرد رییچقدر تغ میمر: رضایعل

 !يدیفهم ینم یچیه چوقتیتو ه ،یبفهم دمینبا: من

 يقطعا برا ام،یب یگفت یچ يحاال کارتو بگو، برا: گفتم يخواست حرف بزنه که فنجون رو گذاشتم و تند رضایعل

 ؟یصرف قهوه نگفت

 !تنگ شده بود یلیدلم برات خ ییایگفتم ب ينجوریهم: رضایعل

 يبود رو برداشتم و به طرفش پرت کردم و با پرخاشگر زیکه رو م یکیک کهیت هیاز جام بلند شدم و  تیعصبان با

 !ازت متنفرم ،یکنیخودت م يمنو مذحکه  یتو به چه حق: گفتم

 اه افتادمر یبه طرف خروج و

 یاز دستش اعصبان یلیخ اد،یهم خودشو به من رسونده و پشت سرم داره م رضایاحساس کردم که عل یمدت بعد

 رضایزدم، عل یکوتاه غیج هیو  دمیجلوم، ترس دیپر کدفعهیراه افتادم که  نیبودم، بدون توجه بهش به طرف ماش

 !دیببخش میمر يوا: گفت یبا نگران

 !رضایبرو کنار عل: گفتم تیعصبان با

 !نرو، بمون تورو خدا میمر: رضایعل
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تحملت کنم، بکش  ستمیخسته شدم، مجبور هم ن گهید دمیهاتو د یتفاوت یبس کن، من انقدر ب رضایعل: من

 !کنار

که رو  دمیرو د رضایشد، چادرمو محکم گرفتم و برگشتم، دست عل دهیاز کنارش رد بشم که چادرم کش خاستم

 !دستتو بکش کنار: گفتم يجد یلیود، با اخم نگاهش کردم و دوباره به دستش نگاه کردم و خچادرم ب

 !بمون کنمیخواهش م! مینه مر: رضایعل

 ستادمیآروم رفتم جلو و کنارش ا م،یستادیهردومون ا یشد، مدت شیدلسوزانه بود که دلم براش ر نقدریا لحنش

 !باشه: لب گفتم ریو آهسته ز

 !اونطرف تر میبر ییایمتشکرم ازت، م: رها کرد و گفت چادرمو

با  ما،یکه گفته بود، اونم با من هم قدم شد، درست مثل قد یبدون توجه بهش، راه افتادم به طرف محل خودم،

 ؟يخندیم یبه چ شدهیچ: اومد رضایشاد عل يرو به لبم آورد، صدا یخاطرات گذشته لبخند کم رنگ يآور ادی

که بعد  نیبه ا: گفتم ریچرا طاقت نگاهاشو نداشتم، سر به ز دونمینم دم،ینگاهمو دزد يتند یکردم ول نگاهش

 !میریراه م میدار ادهیمدتها ما پ

 !ایآخ، گل گفت: و گفت دیخند رضایعل

 !گمیگل م ـــشهیمن هم ده،یآله د: گفتم نیکم خودمو براش لوس کنم هم کی خاستم

 !خودمون میمر يتازه شد! بر منکرش لعنت: و گفت دیبلند خند رضایعل

 !ییآقا یملس: کردم و گفتم یخوشم اومد با لبخند نگاه کوتاه فشیتعر از

که کل شهر معلوم بود،  يبود، جور ياون طرف نرده دره مانند م،یستادیکه نرده داشت، ا میرفت یطرف محل به

که چشمهامو بسته  یاومد در حال رضایعل يصدا ،دمیکش قینفس عم هینرده رو گرفتم و چشمهامو بستم و 

 !هـــم: بودم، آهسته گفتم

 !نگاهم کن میمر: رضایعل

 !چرا؟ تو حرفتو بزن: شدم و گفتم رهیباز کردم و به دور دست ها خ چشمهامو

 !راحت تره ينجورینه، نگاهم کن ا: رضایعل

 !راحت حرفتو بزن حاال! خوبه؟: ش چشم دوختم و گفتم قهیبه  یطرفش کردم ول رومو

 !يشد زاریازم ب نقدریا! ینگاهم کن يخواینم یعنی: رضایعل

 !تو حرفتو بزن! رضایداره عل یچه ربط: من
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 !نگاهم کن کنم،یخواهش م میمر: رضایعل

: نگاهش کنم، سرمو برگردوندم و گفتم تونمیش به چونه ش، آخ واقعا سخته، نم قهیآروم آوردم باال از  سرمو

 !تونمینم رضایعل الیخیب

 !نکن، خب غیخاهش کردم ازت، نگاهتو ازم در میمر! ائه: رضایعل

 نایا! کامال به طرفش برگشتم و لبشو نگاه کردم، آهخ نم،یرو بب رضایعل یناراحت خواستمیبودم، نم مستاصل

 ست،ین يچاره ا یول دم،یاون روز، خجالت کش يآور ادیبا  دمش،یو منم بوس دیروز منو بوس هیکه  ،ییهمون لبا

 ؟يشد یراض ا،یخب ب: که اومدم، از لباش چشم برداشتم و به چشمهاش نگاه کردم و گفتم نجایحاال تا ا

 خامیتا آخر نگاهم کن، م ينجوریهم م،ینه مر: چادرمو گرفت و گفت يسرمو چرخوندم که اونم گوشه  يتند و

 !آرامش رو لمس کنم با چشمات خوامیم! زمان رو با چشمات فراموش کنم مایمثل قد

 م،یشدم، هردومون ساکت بود رهیبود که نا خواسته به چشمهاش نگاه کردم و خ ندیحرفش برام خوشا نقدریا

آزاد  ایانگار از همه دن ،ینیریآه مسخ چشمهاش شده بودم، چه حس ش م،یبود گهینافذ همد ينگاها ،ي رهیخ

حس رو تجربه نکرده بودم،  نیحاال ا تادست رفته بود، چرا  منم زمان از يمن بودم و اون، انگار واقعا برا ،يشد

کردم، نکنه  دایپ یحس نیچرا همچ دونمینگاها بود، نم نیانگار اونم محتاج ا کرد،یهمچنان نگاهم م رضایعل

کرد و لبشو به دندون گرفت و بعد لباشو، رو هم گذاشت و  ینیلبخند غمگ رضایعل! تو قلبم رضایهنوزم عشق عل

مسخ بودن رو دوست داشتم، انگار پاهام تحمل  نیچقدر ا! موند، آه رهیو بهم خ دبست و باز کر يچشمهاشو فور

 ؟یکنینگاهم م ينجوریچرا ا! میمر: رضا به حرف اومد یوزنم رو ندارند، چشمهام کم کم خمار شده بود که عل

 رضا؟یعل يجور یچ: تمگف آهسته

 !کنهیطرز نگاهت حالمو داره خراب م نیا یدونیم گه،ید ينجوریا: رضایعل

نشست کنارم  يهم تند رضایعل! دادم هیو به نرده ها تک نینرده رو گرفتم و آروم نشستم رو زم ستم،یبا نتونستم

 !میشد مر یچ: گفت یو با نگران

 !بهت، گفتم که من طاقت نگاهاتو ندارم رضایعل: گفتم يحالت عاجزانه ا با

 .نگاهم نکن گهید الیخیاصال ب زم،یببخش عز: رضایعل

 !رضایعل: نا خواسته گفتم یچرا، ول دونمینم نیهم يعشق، برا يهنوزم تشنه بودم، تشنه  انگار

 !رضایجون عل: رضایعل

 !يریگیدستمو م یگناه، ول دونمیم رضایعل: من
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بهم  ییبرق قو انیجر هیدستم گذاشت، آهخ، انگار با لمسش  يآروم دستشو رو صبر کرد، بعد یکم رضایعل

! کنم، آه یوونگید خواستمیمحو شد، م رضایعل يوصل کرده باشند، کم کم کل دستم، در حصار آغوش دستا

 خامیچون م خوام،یم ور رضایبار غرورمو بشکنم، چون من عاشقم، چون من عل نیو آخر نیاول يبرا خوامیم

 تیآخه چرا هم خودتو هم منو اذ شه،یبمون برا هم رضایعل: کردم و گفتم رضایرو به عل نیهم يکنم، برا یزندگ

 !یکنیم

 !شهیکه نم یدونیخودت م ،یخانوم م،یمر: رضایعل

من هستم، تا تهش هستم، فقط تو هم  شه،یم مییاگه منوتو بخوا شه،یبه خدا م رضایعل: حالت التماس گفتم با

 !باش

 !کردمیم يو واسه بدست آوردنت هرکار شدمیقدم م شیمن خودم پ شدیقربونت برم، اگه م م،یمر: رضایعل

 يبا من بودن رو تحمل کنه و برا يایدن ستیارزش شدم که حاضر ن یب نقدریمن ا یعنیشدم،  یعصبان یلیخ

 !دستت رو بکش کنار: تو صدامو گفتم ختمیر تمویبدست آوردنش بجنگه، تمام عصبان

 !یشناسیخودت که مادرمو م شه،یباور کن نم میمر شد؟یچ: رضایعل

آروم آروم  زارم،یو نرده رو گرفتم و ازجام بلند شدم، آخ، چقدر از ضعفم ب دمیشدت و با تمام قدرتم دستمو کش به

دارم،  ازیمن تنهام، به وجودت ن نینرو، بب کنمیخواهش م میمر: هم با من هم قدم شد و گفت رضایراه افتادم، عل

 !میمر کنمیخواهش م

 گهید! شکنمینم گهید یول ارم،یامروز، من غرورمو شکستم تا بدستت ب: انداختم و گفتم ریو سرمو ز ستادمیا

 !خداحافظ شهیهم يپس برا! رضایعل نمتیبب خوامینم

 هیبراش گر دیمنو نداره نبا اقتیکه ل یکس کردم،ینم هیگر یبه راهم ادامه دادم، ساکت بودم، بغض داشتم ول و

 یرو نداشتم، ول یرانندگ يدر رو باز کردم و نشستم اصال حوصله  یبه سخت دمیرس نمیبه ماش! نهیکرد، آره، هم

که قبال گوش  نیغمگ ياز ترانه ها يدیس يسر هی ردوجود راه افتادم، داشتبرد رو باز کردم، ته ته داشبو نیبا ا

رو باهاشون تجربه  زیغم انگ يك خاطره ها ییو زدم، ترانه ها و تا امروز ترك کرده بودم رو در آوردم دادمیم

 :کردم

دسته دوتامون داره  سهیمن بغض کردم تو چشات خ/  شهیشروع م نجایقصه از ا نیخدا حافظ ا یگیم بوسمتیم

 شهیرو م
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 هیپس من چرا با گر میاز هم جدا باش میما خاست/  بندمیو من چشامو م يریم يریخودت م يایسمت رو تو

 خندمیم

 يریگیدستاتو م یاز من ول بوسمتیم/  ینیبینم يریم ،یول يریم نمتیبیم

 رهیگیدستاتو م یکیاونجا  شه،یهمدرد من م یکی نجایا/  رهیما م يایبدون من، دلشوره از دن يکردیفکر م تو

 جون دوتامون زودتر برگرد م،یمونیماه هردو از رفتن پش/ اما، بغض تو دستاتو برام رو کرد  يبر یتونیکه م یگفت

 دوتا مون جون

 )بد ییچقدر تنها: باند 25( 

کردم،  هیکردم، بلند بلند گر هینگه داشتم و گر يرو گوشه ا نینتونستم ادامه بدم، ماش گهیشدند، د يجار اشکام

م به خاطر کرد هیکه شکسته شد، گر يکردم به خاطر غرور هیگر م،یکردم به خاطر تنها هیگر ام،یبه خاطر بدبخت

آدمات  ،یاز همه چ دمیکنم، خستم، بر تحمل تونمینم اتویو دن یزندگ نیا گهیآه خدا، د م،یکس یب يایدن

جمله  نیا ادیو  دمیکش قینفس عم هیرو زدم، خسته بودم،  ریشدم و دزدگ دایپ نیاز ماش! تحملم کنند تونندینم

 :گفت یبودم افتاد م دهیشن شیکه چند وقت پ يا

 دید یرا خواه مینه اشکــــــــ ها گرید

 ...را یدل لعنت نیرا، و نه احساسات ا میالتـــــماس ها نه

 یآن احــــــساس که کشت يجا به

 ......از غــــــــرور کاشتم یدرخت

 دختر مغرورم،  هیمن  ستمیاون دختر ساده ن گهیمن د آره

رفتم  میمستق کرد،یسرم درد م یلیدم و رفتم خونه، خدستمو تکون دا ،ییتاکس يو برا ستادمیا ابونیخ ي گوشه

فقط  گرفت،یم نم هیچرا گر گهید دونمیالمپ رو روشن کنم، خودمو انداختم رو تخت، نم نکهیاتاقم، بدون ا

در اومد  يبودم، صدا رهیخ اهمیو س کیارت یبه زندگ دیشا ،یبه چ دونمیبودم، نم رهیخ یکیساکت بودم و تو تار

 !میمر! میمر: جون نتیز يبه همراه صدا

 !جون در باز نتیتو ز ایب: گفتم یحوصلگ یتو خلوت خودش باشه، با ب قهیدق هیآدم  ذارندیمگه م! آآآآآخ

جـــــون زود  نتیز: بلند گفتم يبه چشمام خورد، چشمهامو محکم بستم و با صدا ينور ي کهیباز شد و بار در

 !در رو ببـــند

 ؟ینشست یکیوا ننه جون، چرا تو تار: جون نتیز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٧٤ 

 !جون، گفتم در رو ببند، حوصله ندارما نتیآآآآخ ز: من

 نتیتنهام بذار، ز: صورتمو تو بالشت پنهان کردم و داد زدم ياومد و اتاق روشن شد، تند کیت يصدا که

 !جـــون

رفت رو هوا و سرجام نشستم، که زد که آخم  اشویدونه محکم، از اون پس گردن هیجون کنارم نشست و  نبیز

 !باال يبزرگترات صداتو نبر يبرا يریبگ ادیزدم تا  نویا: گفت

 !جون من حوصله ندارما، فعال برو نتیز: کردم و گفتم زونیو لوچه مو آو لب

 يمنم تند د،یجون هم اونو کش نتیز دم،یو خواب دمیخودم کش يرو تو مشتم گرفتم و محکم رو یرو تخت و

آش  ن،ییپا ایپاشو ب يغلط کرد: جون گفت نتیکشون بود که ز یرو تخت ينجوریا کنار نره، همگرفتمش ت

 !ها هیهمسا يپختم، ببر خونه  توینذر

 !ادایکارا خوشم نم نیبگو، من از گهید یجون، برو به کس نتیاه ز: من

 !رو اعصابم راه نرو نقدریپاشو دختر،ا: جون نتیز

تو محله  یتازه تو ک ،يبه من چه که تو نذر کرد ،يجون خسته م کرد نتیز! يوااااا: شدم و نشستم و گفتم بلند

 !داغون تر نکن نیجون، حاال برو و اعصاب منو هم از ا نتیکارا کنند؟ زشت ز نیمردم از يدیمون د

 !درد نکنه دستم سه،یجلو روم وا ينطوریماشاال دختر بزرگ کردم که ا! میوا مر: جون نتیز

 یکرد، با ناراحت گهیجونو بغل کنم که پسم زد و روشو طرف د نبیشرمنده شدم، با لبخند رفتم جلو تا ز یلیخ

 !یآشت ایغلط کردم، ب! دیببس نتیز: گفتم

 !يو آش ببر يایکه ب یباشه، به شرط: جون نبیز

 !شما جون بخواه! چشم: زدم و گفتم لبخند

 !کش شیکار رو انجام بده، جونت پ نیتو ا: شد گفت یکه بلند م يجون همونجور نتیز

 !ایداد ریگ د،یجون گفتم که ببخش نتیآخ، ز: من

 !نکرده خیتا آش  ایکن، زود ب ایدختر، ح هیچ يداد ریگ! ایب: جون نتیز

 !چشم: من

رنگمو  یمشک یساتن يبا روسر اهیس يمانتو هی يو شروع به آماده شدن کردم، تند دمیاز تخت پر يتند

 کاستینزد نیخوبه آخه هم ينجوریخودمو برنداز کردم، ا نهیمو هم سر کردم، تو آ یو چادر نماز، گلگل دمیپوش

ازت متنفر  ادیدلم نم ،يبد کرد رضا،یچشمهام غم دارند، آخ عل کنمیآه احساس م دم،ید نهیچشمهامو تو آ گه،ید
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جـــون، دستت طال، چه  نتیز: بلند گفتم ،ییوم چه بوفراموشت کنم؛ رفتم آشپز خونه، ه کنمیم یباشم، اما سع

 !یراه انداخت ییبو

رو ببر، کارتو  نایا ایب! ياومد: بهم کرد و گفت ینگاه کوتاه هیبا لبخند  خت،یریکه آش م یجون در حال نتیز

 !زمیریتو هم م يبرا ،يکه انجام داد

 !زم؟یمن بر يدیداغا رو م ازیجون، پ نتیز! ادیهم ز یلیخ ،يبه منم بد دیاون که بــــلــه، با: من

 !ایکن، آبرومو نبر نییقشنگ تز ا،یب! باشه: جون نتیز

جون چرا  نتیز یراست ست،ین يزیکه چ نیا م،یجون، من استاد نقاش نتیوا ز: رو از دستش گرفتم و گفتم ازایپ

 ؟ينذر کرده بود

سر هردومون شلوغ بود که  نقدریمش، او من گذاشت يکه تو تب کرده بود يهمون نذر نیخب ا: جون نتیز

 ! بردار ببر  ایرفته بود، خب تموم شد مادر، ب ادمونیاصال 

 !مهمم نبودا نقدریجون، حاال ا نتیکاسه مونده، حاال ز هیمن  ينه برا: من

 !فتهیم يبد ياتفاقا ،ياگه انجام ند ،ینذر کن یوقت ه،یچه حرف نیائه وا خاك بر سرم، دختر، ا: جون نتیز

 !شمیراحت م ینکبت یزندگ نیچه بهتر، فوقش از فتهیبذار ب: من

ندارم که،  شتریدختر کوچولو و ناز ب هیزشت دختر، من : و محکم زد پشت دستش و گفت دیجون لبشو گز نتیز

 !آشا رو ببر نیحاال برو مثل خانوما ا! حرفا ازت نشنوم ها نیاز گهید

 !جون، چشم نتیونت برم زقرب: جونو بغل کردم و با لبخند گفتم نتیز

بدم، من تاحاال تو عمرم  یآخ، حاال به ک رون،یجون زدم و اومدم ب نتیلبخند به ز هیرو برداشتم و  ینیس

 !جون نتیز نیدادن، از دست ا يموقع شب، چه وقت نذر نیآخه االن، ا دم،یها مونو ند هیهمسا

نازك و با ناز جواب داد، انگار که  يبا صدا یخانوم هیکنار خونمون رفتم، زنگ رو زدم که  ياز همه خونه  اول

 د؟ییبفرما: من نامزدشم منتظر جواب دادنشم

 !آوردم براتون يدم در، نذر دییایب شهیسالم، م: که تو دستم آش، لبخند زدم و گفتم نهیبیخوبه منو داره م حاال

 !لحظه صبر کن هیخب، ! وا: خانوم

 يخونه  برهیم يداره نذر وونهید هیمحله مون  نیبار تو ا نیآخه اول گه،ید چرا گفت وا، آخ، خب معلومه نیا! وا

که دارند، مطمئنم خانومه تا صبح  یخونه بزرگ نیآآآخ، حاال با ا اد،یمردم، تازه اونم سر شب، منتظر موندم تا ب
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خانوم : ش بودم که گفت افهیصدا بود؟ غرق صدا و ق ونا نیوا، ا رون،یاومد ب رزنیپ هیدر باز شد و ! رسهیم

 شده؟یچ

 د؟یکه با اف اف جواب داد دیشما بود دیببخش: زدم و گفتم لبخند

 !نه خانوم بزرگ بودند: رزنیپ

 اد؟یخودش ب تونستیخانوم بزرگتون نم نیاونوقت ا: من

 یبغل ي هیآش، من همسا دییبفرما دیببس: لبخند زدم و گفتم هی دم،یکرد، ترس ظیاخم غل هی رزنیپ دمید که

 !دیاریاگه ممکن ظرفشم ب! تونم

 !مردمم مشکل دارند! اومد و بدون تشکر کاسه رو داد و رفت، وا یزن با اخم گرفت و بعد مدت ریپ

بود از ترس شلوار  کیدر رو باز کرد که نزد کلیه يمرد گنده و قو هیسمت راست خونمونم رفتم که  طرف

تا  یول رم،ینبودم ظرفمونو پس بگ لیکه اصال ما يبود، جور یترسناک يصحنه  نقدریکنم، ا سیمو خ نینازن

 نتیز نیا دونم،یها، من م میدونستیو نم میداشت ییها هیآخر مقاومت کردم و ظرفمو پس گرفتم، عجب همسا

خونه که  هیکنم؟  کاریتا کاسه مونده حاال چ 2! منو نکرده، نذر کرده بود که سکته م بده، اوف یجون نذر سالمت

 یدر رو باز کنه، ول یمنتظر بودم تا کس یلیدر خونمون بود رو انتخاب کردم و زنگ رو زدم، خ يروبرودرست 

خونشون  رونیچراغ ب رون،یمرد که چهار شونه بود اومد ب کیباز شد و  کدفعهدریکه  رفتمینشد، داشتم م يخبر

 دییبفرما: که صداش اومد نمیتشو ببکردم تا واضح صور زیافتاده بود، چشمهامو ر هیخاموش بود و تو صورتش سا

 !خانوم

خودمو جمع و جور کردم و  ؟ياریدر م يباز زیچرا ه م،یآخ خاك تو سرت مر د،یرسیجذاب به نظر م صداش

 !يآش نذر دییبفرما: رو بردم جلو و گفتم ینیچادرمو مرتب کردم و س

 تونستمیمعلوم بود، راحت نم یقدم رفتم عقب، حاال صورتش کم هی يو منم تند دمیقدم اومد جلو، ترس هی

: کرد و گفت یکوتاه ياومد، خنده  یبهش م یلیداشت که به نظرم خ شیته ر هیکنم، فقط  زیصورتشو آنال

 !آشت رو بخورم خامیفقط م خورمت،ینم ،ییبابا ایدختر کوچولو، ب

جلو، بهتون  دیاومد یآقا، اگه نم دیمودب باش: تمگف يو لحن صحبتش بدم اومد، با حالت تنفر تشیمیصم از

 !دادمیم

 ! بگذرم تونمیمن از آش نم گه،یخب د: مرد

 !دونه کاسه رو بردار هیفقط : رو از دستم بکشه که منم محکمتر از قبل گرفتم و گفتم ینیخواست س و
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 !خامیمن هردوشو م: مرد

 !شو یکینه فقط : من

کاسه به  يدختر چادر هیکه  ییمخصوصا از اونا دم،یند يمن تازه از اروپا اومدم، تا حاال تو عمرم نذر نیبب: مرد

هستم و به خاطر تو  رانیشبم که در ا نیامشب اول ،یدونیم! مردم، درست مثل تو يدم خونه  ارهیم يدست نذر

 !نیده، آفررو ب دوتاحاال هر ! يهم هست، متشکرم ازت دختر نذر میزندگ ییایشب رو

اخمام  شیتند، پشت سر هم حرف زد، که من دهنم از تعجب باز موند، حرفاش که تموم شد، از گستاخ نقدریا

از کاسه ها  یکیفقط     و دوما  يشبتون از اروپا اومد نیاوال به من چه که شما اول: رفت تو هم و با تحکم گفتم

 !رو بردار

 !گهیمهربونند، پس هردوتا شو بده د یلیخ يچادر یرونیدختر ا دمیمن شن: مرد

 !به عرضتون رسوندند یاشتباه ستمیتازه من اصال مهربون ن! د؟یدار یآقا مشکل روان: من

 يچادر یرونیدختر ا نیحاال اسم ا! تازه من اسمم اشکان نه آقا گه،ینکن د تیاذ ،يدختر نذر! گاد ياوه ما: مرد

 ه؟یمون چ

دوما به تو چه  ه،یاوال به من چه که اسمت چ: گفتم تیبا عصبان رفت،یمداشت رو مخم دربست رژه  گهید يوا

 !دهیجهنم، هردوشو کوفت کن، آش ند ا،یاصال ب ه؟یکه اسمم چ

 !اخمو يچادر یرونیدختر ا یماه یلیخ: و گفت دیرو از دستم قاپ ینیس يگفتم تند نویا تا

 ار،یکن ب یحاال برو ظرفاشو خال فت،یاز تعر یمرس: فوت کردم و گفتم رونیگردوندم و نفسمو به ب چشمهامو

 !کار دارم یکل

 فقط بگو خونه ت کجاست؟ ارم،ینه، من خودم م: اشکان

 !ارینداره، برو ظرفهامو ب یربط چیبه تو ه: گفتم تیبا عصبان شد،یپرو م یلیداشت خ گهید يوا

برم، خب پس صبر کن االن  نجایاز ا خامیمن فردا م ستم،ین یموندن نقدرینترس، من ا! بد اخالق: اشکان

 !ارمیظرفهاتو م

 !باشه فقط زود: من

تو افکارم بودم ! میو خبر نداشت میداشت ییها هیهمسا نیهمچ شهیافتادم، اصال باورم نم ییچه آدما ریگ! ایخدا آخ

 يکه با لبخند مذخرف و ژکوند دمیدرست مقابل صورتم اومد، به باال نگاه کردم، اشکان رو د ینیس هیکه 
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تو ظرفها رو نشسته : با تعجب گفتم دمیظرفها رو د یوقت دم،یرو از دستش کش ینیبا خشونت س کرد،ینگاهم م

 !من يبرا يآورد

 !يبشور دیخودت هم با ،يآورده بود يبشورم شما نذر يخب من چطور: اشکان

 !به سالمت ،يا وونهید یلیآآآآخ خ: من

 !يخداحافظ، دختر نذر: اشکان

منو دست بندازه، خونه که  خواستیم ایبود  لیکال تعط ایبود  ونهید ایخندم گرفت، طرف  یلیحرفاش خ از

ظرف  هیجون هم  نتیز ششون،یپ دیاند و من بدبخت رو فرستاد یخیهامون مر هیقر زدم که همسا یکل دمیرس

درس و کالس رو  يحوصله  الفردا هم که دانشگاه رفتم اص اره،یتا از دل در ب ختیبزرگ پر از آش برام ر

دارم نه  شینه تو خونه آسا! آخ رفت،یو رو اعصابم رژه م دیپریجون همش بهم م نتیهم مثل ز راینداشتم، سم

 نیداره ا ییچه رو ایخدا رضایعل نیزنگ خورد، اه، باز ا میاز خونه، موقع برگشتن تو راه بودم که گوش رونیب

 !بشر

 کردم، دوباره و چند باره زنگ زد،  حرص قطع کردم، باز زنگ زد، دوباره قطع با

 ،ییخایاز جونم م یچ يخستم کرد ،یلعنت گهید بس کن د: برداشتم و گفتم مویگوش تیسر با عصبان آخر

 هـــان؟

 ؟یکنیکمکم م شهیدارم، مثل هم ازیبه کمکت ن! میسالم مر: اومد رضایآروم عل يصدا

 رضا؟یعل شدهیچ: کم آروم شدم و با آرامش گفتم کی

 نمت؟یبب ییایم خاستمش،یکه م يبه همون دختر شهیمربوط م: رضایعل

 رضایعل ياز من براش با ارزش تر، صدا یلیاون دختر خ یعنیبه خاطر اون به من زنگ زده،  یعنیگرفت،  دلم

 ؟یکنیکمکم م میمر: آورد رونیمنو از افکارم ب

 !فعال کنم،یخبرت م نم،یبب دیمن با! رضایعل: و با آرامش گفتم یبه سخت گرفت،یداشت م بغضم

 خت،یقطره اشکم ر هی خواد،یخودم نم يمنو برا یآهخ، من چرا بدبختم، چرا کس! قطع کردم مویگوش يتند و

و زدم  رمینتونستم جلوشون رو بگ گهیپشت سر هم قطره قطره اومدند، د گه،ید یکیپاکش کردم، دوباره  يتند

هوسشو کردم،  یلیآهخ، خ م،یبدالعظبرم خونه، رفتم شاه ع نکهیا يآخه خدا چرا من بدبختم؛ به جا ه،یگر ریز

که  یاز وقت یکه منو ببره ول دمیکشیجونو م نتیمنت ز یکل کرد،یحرم رو م يهروقت دلم هوا مایاون قد ادمی

و  میبجز االن که دلم شکسته، آخ خدا چرا ما بندگان ناشکرت امیب کنمیبرم، وقت نم تونمیبزرگ شدم و هرجا م
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پارك کردم و رفتم سمت  نمویخدا جون، ماش یکنیما رو تحمل م يجور یچ م،یفتیم ادتیبه  یبدبخت موقع

 نیا چشم،یرو م يو شاد یزندگ یطعم واقع یک نکهیحرف زدم و درد و دل کردم، ا امیاز بدبخت یو کل حیضر

از خدا بخوام و اون  يزیچ هینکنه من  دمیترسیم شهیپروا حرف دلمو زدم، خواسته هامو گفتم، آخه هم یدفعه ب

و  ترسمیامروز نم یول کنه،یکه خدا بنده هاشو از نداشته هاشون امتحان م گفتیجون م نتینده، آخه ز بهم

 یاشک گهیکردم که د هیگر نقدریا دم،یبر یخسته شدم و از همه چ گهیچون د خوام،یو م گمیخواسته هامو م

خواستم تا بتونم به  ينمازمو خوندم و از خدا صبور گرفت،یمداشت درد  گهیبرام نمونده بود و چشمهام هم د

 اطیح يگوشه  هیتازه کنم، اول از همه دست و صورتمو شستم و بعد  ییتا هوا رونیکمک کنم، رفتم ب رضایعل

کنارم نشسته،  یکیکه احساس کردم  رفتندیم فکر کردم، انواع و اقسام افکار تو ذهنم رژه م ندهینشستم و به آ

بهش لبخند زدم که  دم،یبود رو د دهیپوش ییبایز دیکه چادر سف یخوشگل يدختر بچه  هیسرمو برگردوندم و 

 خوشگل خاله؟ هیچ نایا: که تو دستش بود رو جلوم گرفت، با لبخند گفتم یینیجوابمو با لبخندش داد و س

 !همشون لقمه اند مامانم درست کرده نایا: دختربچه

 !خانوم خوشگل؟ هیاسمت چ یها، راس شدمیو اال تلف م يگشنم بود، خوب شد که آورد یلیم، خهو: من

 !نیاسمیاسمم : دختربچه

 !جون نیاسمی يدار يچه اسم ناز! يوا: ها رو برداشتم و گفتم چیدونه از ساندو هی

 !ممنون خاله، خداحافظ: نیاسمی

 !جون، خداحافظ نیاسمینذرت قبول : گفتم م،یدراز کردم و بهم دست داد دستمو

 یشروع به خوردنش کردم، خانوم یهمشو تو دهنم کردم و دو لوپ کبارهیبهم داده بود رو  نیاسمیکه  يا لقمه

با همون لپ قلمبه شده ام، لبخند زدم، بعد خودمو جمع و جور  کرد،ینگاه م رهیرد شد و با تعجب به دهن خ

رو  رضایعل ياز خودم ضعف نشون بدم، شماره  دیرو گرفتم، من نبا ممیتصم گهیدرفتن شدم،  يکردم و آماده 

 ؟یسالم، خوب م؟یجانم مر: شادش اومد يگرفتم که صدا

 !خوبم یسالم، مرس کیعل: کردم خودمو شاد نشون بدم یسع منم

 ك یفکر م يخوشحال شدم که زنگ زد یلیخ: رضایعل

 !امیبگو کجا ب رونم،یاالن ب! رضایعل: قطع کردم و گفتم حرفشو

 !دنبالت امیمن م ییتو بگو کجا: رضایعل
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شاپ  یهمون کاف ایب گهیساعت د هیتا : گفتم نیهم يقرار بذارم، برا یمقدس يجا هیتو  رضایبا عل خواستمینم

 ؟یمون، اوک یشگیهم

 !باشه چشم: رضایعل

 !فعال یاوک: من

 !باشه مراقب خودت باش: رضایعل

 !خب خداحافظ: من  

 .خداحافظ: رضایعل

 !رضایعل: نشد، گفتم دهیشن یبوق قطع شدن بودم ول منتظر

 !جانم: رضایعل

 !گهیقطع کن د ونهید: و گفتم دمیخند

 !تو قطع کن ادیخب من دلم نم: رضایعل

 !ها رهیپول شارژ من داره م: کنم، گفتم تشیاذ خاستم

 !زنمیاالن خودم زنگ م! جان میمر دیاوه ببخش: هول کرد و جواب داد رضایعل

 !پس فعال یاوک! ها مینیمثال قراره همو بب م،یکه بزن میندار یحرف گهید ونه،ید خوادینم: من

 !باشه: رضایعل

 !نکنه یعاشق يمن ادعا يقطع کردم تا دوباره برا يتند

 !وال: رو برداشت یجون گوش نتیرو روشن کردم و به راه افتادم، زنگ زدم خونه که ز نیماش

 !جون، قرررربون الو گفتنت نتیماهت ز يسلـــــــام به رو: من

 !یکنیم یزبون نیریش يسالم، باز واسه من دار کیعل: و گفت دیجون خند نتیز

 خودمو ناز کنم، هان؟ یجون، من بجز تو واسه ک نتیآخه ز: من

 !گهیخب واسه شوهرت د: جون نتیز

جون،  نتیز یراس! یگیم یچ ره،یگیعقم م شنوم،یاصال اسم شوهر رو که م! جون، شوهــــر نتیاه، ز: من

 ؟یاوک ام،یب رید دیزنگ زدم بگم من شا

 !بمونه، زود برگرد رونیوقت ب ریزشته، دختر تا د: جون نتیز

 !يدیم ریتو بهم گ دهینم ریبهم گ ینده، مام ریجون گ نتیاه، ز: من
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مامان و بابات لوست  گه،ید نهیبزنم، هم یپس گردن هیکه بهت  ستمین شتیپ ت،یترب یدختر ب يا: جون نتیز

 !خونه ها يایکردن، زود م

 ست؟ین یحتینص ،يامر گهیچشم مادربزرگ، د! يوا: من

 !جون نه قربونت برم، فقط زود برگرد نتیز

 !چشم، خداحافظ: من

 !خداحافظ: جون نتیز

بار زود  نیاول يبرا دم،یسرقرار، تو دلم خند دمیربع زودتر رس هیشت، رو نگاه کردم، اوه چقدر زود گذ ساعت

به  ینیلبخند دلنش هیشاپ، وارد که شدم  یپارك کردم و رفتم طرف کاف یمناسب يرو جا نیاومدم سرقرار، ماش

 !دارم نجاینسبت به ا يندیچرا احساس خوشا دونم،یلبم اومد، نم

ائه، : تعجب کردم، رفتم جلو و گفتم دمیدیکه م يزیاز چ م،یمون بشن یشگیهم زیم يچرخوندم تا رو سرمو

 ؟ياومد یتو ک رضا،یعل

 !یسالم خانوم: رضایعل

 !سالم: من

 !نیبش ؛يممنون که اومد: رضایعل

 ؟يزود اومد نقدریبود، حاال چرا ا میخواهر ي فهیوظ ییجورا هی کنم،یخواهش م: و با لبخند گفتم نشستم

بازم ممنون، اون : چون با غم نگاهم کرد و گفت ومد،یخواهر گفتنم خوشش ن يکلمه  از رضایکنم عل فکر

 .نجایاومدم ا یساعت قبلش م هی میذاشتیمن هروقت که باهم قرار م ما،یقد

که  ينجوریهم خواد،یم یداره و چ ينبودم که بدونم، اون چه افکار لیما گهیچرا، چون د دمیازش نپرس گهید

 ؟یداشت کارمیخب، در خدمتم، چ: مشغول ور رفتن با انگشتام بودم، گفتم

 م؟یسفارش بد يزیچ هی يخواینم: رضایعل

 یو با ب رمیخودمو بگ يکردم جلو یسع یول کنه،یفشارم هم داره افت م کردم،یگرسنه م بود و احساس م یلیخ

 !میبخور يزیچ نکهینه ا ،یکه حرفتو بزن يمنو کشوند نجایتا ا رضایعل: گفتم یتفاوت

 م،یمر: نگاهم کرد و گفت نیغمگ رضایرو سفارش بده، عل يزیچ هیبه زور  رضایتو دلم دعا کردم که عل یکل

 سفارش بدم؟ يدیبد اخالق نباش، اجازه م نقدریا کنم،یخواهش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٨٢ 

باشه، پس بگو : گفتم تیرو حفظ کنم، با جد ژمیناراحتش کنم، فقط خواستم پرست خواستمیبراش سوخت، نم دلم

 !بذارن کیمن دوتا ک يبرا

و دست بسته نشسته بودم، سفارشات که  وردمیمبارك خودم ن ياصال به رو یبا تعجب نگاهم کرد، ول رضایعل

 ارند؟یبازم بگم ب يخوایم میمر: گفت رضایکه عل میاومد، مشغول خوردن شد

 !هان: با زور قهوه م قورت دادم و گفتم کمویدهنم پر بود که ک نقدریا

شد، با خنده ش، لبخند به چهره م اومد، خنده ش که  يکه اشکهاش هم جار دیخند نقدریخنده، ا ریزد ز رضایعل

هان؟ خب گرسنه ت بود  ،یکنیمن ناز م يدختر تو چرا برا م،یمر يبامزه شده بود یلیخ: تموم شد، گفت

 !ییجا ،یرستوران هی میرفتیم ،یگفتیم

 ؟یچ یعنی: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !کن تیخانم اذ ،یچیه یعنی: رضایعل

 !خب تموم شد، خوردم، حاال حرفتو بزن: من

 !میکن يرو ادهیپ یکم میبر ییخوایم: رضایعل

 !میاوهوم، بر: من

به  تونستمیتفاوت نشون بدم، نم یکردم خودمو ب یگر گرفتم اما سع یکم م،یبه طرف همون نرده ها رفت دوباره

 !میمر: آورد رونیمنو از اون جو ب رضایعل يبود که صدا نیینگاه کنم، سرم پا رضایعل

 !هام: من

 !یو کمکم کن یکن يدر حقم خواهر خامیم ،یهمونطور که خودت گفت میمر: رضایعل

من چطور به تو  ،یزنیحرف م یرحم یبا ب نقدریچرا ا رضایعل! نشه، آخ دهیسوخت چشمهامو بستم، تا غمم د دلم

 يبه قفسه  يانگار دم،یکش قیعم ینفس! يریبگ يجد دیزدم تو که نبا یحرف هیبدم، حاال من  ينسبت برادر

 !یچشم داداش: فتمبه زور لبخند زدم و گ دم،یسخت نفس کش یلیم فشار اومده باشه، خ نهیس

 !يبال خواهر یچشمت ب: رضایعل

 نشه،  دهیانداختم تا اشکم د نییسرمو پا يفور دیقطره اشکم چک کی

 يراجع به دختر ادتی م،یمر: اومد رضایعل يصدا کنه،یم ینیرو گلوم سنگ يزیچ هیحرف بزنم، انگار  تونستمینم

 !باهات صحبت کردم

 !اوهوم: زور آب دهنمو قورت دادم و گفتم به
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 !اون منو رد کرد یول اد،یمن ازش خوشم م ،یدونیخب م: رضایعل

 چرا؟: حرف زدم و گفتم یسخت به

 !گمیهمون دفتر خاطرات رو م ،يکه بهم داده بود ییراستش، اون کادو: رضایعل

 !خب، آره: داد، به طرفش برگشتم و گفتم يجاشو به کنجکاو مینگران گهید

و عکستم زده  ينوشته بود يادگاریاز صفحاتش که، تو توش  یکرد و بعض دایخب، اون دفتر رو پ: رضایعل

 !دیرو د يبود

 ؟يکرد کاریچ! رضـــایعل: تعجب گفتم با

 1درست  یبشه، ول یکردم که راض ياز دستش بدم، من، من، هرکار خوامیمن دوستش دارم، نم ن،یبب: رضایعل

 !داغونم، کمکم کن میمر خت،یبهم ر زویماه قبل از قرار عقدمون همه چ

ش،  ندهیهمسر آ نکهیشد، نه بخاطر ا ياشکهام هم جار کردم،یاه منگ رضایعل يکه به عز و جزها يهمونجور

 هیرو نداشتم، من گر رضایعل يها یدلواپس نیا اقت،یکه من ل نیبلکه به خاطر ا ده،یدفتر و عکس منو د

اون روزم که هردومون  م،یمر یدونیم ،یبهم کن یتونیتو فقط م م،یمر: دادیهمچنان ادامه م رضایو عل کردمیم

تو هم منو ترك  یول ،ياریدرب یتا منو از نگران شتیاون روز تازه، اون منو ترك کرده بود، اومدم پ نجا،یا میاومد

کمکم  میکه پشت برادرش، هان، مر ییکن، مثل خواهر کوچولو يدر حقم خواهر کنم،یخواهش م میمر ،يکرد

 ؟یکنیم

عکس منو به نامزدت نشون  یچه حقتو به : گفتم تیمحکم با پشت دستم پاك کردم و با عصبان اشکهامو

دفتر  نیبهت بدم، گفتم که مراقبش باش، گفتم، ا خواستمیکه م یموقع! ادتهی ؟يچرا مراقبش نبود! هان ،يداد

 !؟یرازمونو نگه داشت ينجوریمنو توئه، ا نیراز ب

 !ناراحت نشو، من داغون تر از توام، فعال کمکم کن میمر: رضایعل

اشکهامو پاك کردم و گلومو  کنم،یم هیمن به خاطر اون دفتر گر یکنیتو فکر م رضا،یآخه عل دم،یدلم خند تو

 !بکنم، هان تونمیم کاریحاال، من چ: صاف کردم و گفتم

 !شمیم ونهیدارم د يوا م،یمر دونم،ینم دونم،ینم: گفت یبا کالفگ رضایعل

 !رضایعل: وم گفتمزدم و آر یو انگشتاشو تو موهاش فرو کرد، لبخند زورک نینشست رو زم و

! ها يغم ندار يتا منو دار: گفتم يباز و بسته کردم و با لبخند سمویخ يباال آورد و نگاهم کرد، چشمها سرشو

 !میحاال پاشو، پاشو که قرار دست زن داداشمو بذارم تو دست داداش
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ائه  م،یکنیم يفکر هی م،یبر ایحاال ب: چشمک بهش زدم و گفتم هیزد و بلند شد،  ینیهم لبخند غمگ رضایعل

 !اخماتو واز کن برادر من

 !ممنون بابت بودنت م،یمر: زد و گفت یلبخند کم جون رضایعل

 !میتعارف حاال بر ال،یخ یب: کردم و گفتم يا خنده

کردم و  یخداحافظ رضاینشون دادم، با عل يخودمو عاد یول مردمیداشتم از غصه م! میبعد هردومون راه افتاد و

 دونمینم ،یتا روح یداغون، داغون بودم، از جسم یحرفاشو بزنه، از هر لحاظ ي هیگ بزنه و بققرار شد که زن

به زور خودمو سرحال  کرد،یرو آماده م زیمجون داشت  نتیتا االن سرپام، بعد نماز رفتم آشپزخونه، ز يچطور

 جونم، حالت خوبه؟ نتیسالم ز! به: نشون دادم و گفتم

 !زیساالد رو بذار رو م نیا ا،یب ،يسالم، خوب شد اومد کیعل: جون نتیز

 !ادیعب نداره بده ب ؟يدیبهم کار م ومدهین ،یچه استقبال: من

 ؟ياومد ریتو چرا د یائه، راست! دوست نداره یدختر تنبل رو کس نکه،یا يبرا: جون نتیز

 !باال بودم ها ،یاز ک ومدمین رید: من

 !خورخب باشه برو غذاتو ب! آهان: نتیز

 !چشم: من

 !و با اونا مشغول شام خوردن شدم زیسالم کردم و ساالد رو گذاشتم رو م ،ییو بابا یمام به

که  ستیآخه ن نم،یبیسپهر رو نم ایتازگ! یمام یراس: گفتم یزد، با تعجب رو به مام يتو ذهنم جرقه ا کدفعهی

 !هر روز تلپ بود خونه مون

 !مراقب حرف زدنت باش م،یمر: با اخم نگاهم کرد و گفت یمام

 !شرکت يکارا يرفته کانادا، برا: که مشغول غذا خوردنش بود گفت ينجوریهم ییبابا

پس  م،یریبرگرده مراسم عقدتون رو بگ یقرار وقت: گفت یباال انداختم، که مام یتفاوتیب يمو به نشانه  شونه

 !میآماده باش مر

 هی شمیباشه، م یبه چ دمیام گهید ز،یهمه چ الیخیصال بو مشغول خوردنم شدم، ا رونیبا فوت دادم ب نفسمو

 ا،یخدا گم،یخاك بر سرم، من چرا کفر م! يکنه، ائه وا يبامن باز خواد،یخدا تا کجا م نمیبب یو م يباز يمهره 

 !دیببخش
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 دم،یدرس رو ندارم، تا دراز کش ياصال حوصله ! راه افتادم سمت اتاقم، اه یحرف چیمو که خوردم، بدون ه غذا

 یبه جواب دادنش نداشتم، که دوباره زنگ زد، با ب یلیتما چیه رضاست،یبلند شد، اوه عل میگوش يصدا

 !الـو: جوابشو دادم یحوصلگ

 ؟یخوب! يسالم خواهر: رضایعل

 !شیآره خوبم، فرما: گفتم يجد یلیخ اره،یرو در م يو برادر يشدم، داره شور خواهر یعصبان یلیخ

 !میشده مر يزیچ: رضایعل

 !ریاالن مـــن، نه حوصله دارم و نه اعصاب، لطفا بعدا تماس بگ رضایعل: گفتم يلحن تند با

 افتاده؟ یاتفاق م؟یمر شدهیچ: رضایعل

نه، فقط : گفتم نیهم يبرا ارم،یکارش رو و شکستن دلمو در ب یتالف خاستمیبودم، م یاز دستش عصبان یلیخ

 !اعصابم خورده نیهم يپسر عموم رفته دلم براش تنگ شده، برا

 !هیپسر عموت ک نیا! میمر: اومد رضایعل يجد يکه صدا! که زدم عقم گرفت اه، آخه سپهر، عق یحرف از

 !يدینداره، فهم یربط چیهم که باشه بتو ه یهرک: گفتم تیو جد يکردم، به تند تعجب

 !گوشه، چون اصال حوصله شو نداشتم هیمو خاموش کردم و انداختم  یگوش و

رو نداشتم نه فکر  یچیه يو بالشتمو رو صورتم گذاشتم، اصال حوصله  دمیشدم، دوباره خواب ينجوریا اچر! اه

 !شدن رو، کم کم چشمهام بسته شد و خوابم برد یو عصبان هیکردن، نه گر

و تماس  امیمو روشن کردم، اوه چقدر پ یرفتن به دانشگاه آماده شدم، گوش يکه شدم، برا داریشده بود، ب صبح

حالم  بایبخونم پاك کردم، امروز تقر نکهیبدون ا امهاشویشدم و همه پ الیخیداشتم، ب رضایاز دست رفته از عل

 رایشدم، سم ادهیمو پارك کردم و پ نیماش تا دم،یرو تحمل کنم، دانشگاه که رس رایسم تونمیکه م يخوبه جور

 !خبر مهم ایبدو ب! یــــیمر يواااا: کنان گفت غیجلوم و ج دیپر

 !صبر کن وونهیائــــــه، د: گفتم غیمنم مثل خودش با ج د،یدستمو کش و

صدا داد، هردومون  ــغیو چ يزیکرده به چ ریاحساس کردم چادرم گ داد،یبه راهش ادامه م ينجوریهم رایسم

کردم تا  یاخم الک هی کرد،یدستشو، رو دهنش گذاشت و با تعجب به منو چادرم نگاه م يتند رایسم م،یستادیا

 ؟یخواستیم نویخانم، هم رایسم ایب: فتمبا اخم گ رون،یب دمیکنم و رفتم جلو و از بوته ها چادر مو کش هشیتنب

 !بشه ينجوریا خواستمینم! یمیمر يسور: نگاهم کرد و گفت نیغمگ رایسم

 م؟یکن کاریچ ییخوایخب، حاال که شد، م: من
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سرت،  ينداره، اصال فدا یکه ناراحت نیدختر، آخه ا: خنده و گفتم ریدم زز یحالتش خنده م گرفت و پق دنید از

 !کالس، خبر مهمت هم بگو میبر ایب

رفت هوا، متوقف شد و لبخند  غمیکه دوباره ج دیو دستمو کش دیاومده باشه، دوباره پر ادشی يزیانگار چ رایسم

 !یمیمر دیببخش: زد و گفت

 خب؟! تو هم خبرتو بگو م،یریحاال آروم راه م ونه،یباشه د: من

 !دنیآخه، اصل خبر به زود رس م،یزود برس دیما با ،یدونینه م: گفت رایکه سم میهردومون راه افتاد و

 !درست حرفتو بزن تا بفهمم ،یگیم یمعلوم هست چ رایسم! وا: من

 یکی قیدانشگاه معرکه گرفته، منم خبر رو از طر ياز بچه ها یکیبا  يدیشده، وح یچ یدونیخب م! آره: رایسم

 !دمیکه سر راه تورو د رفتم،یداشتم م دم،یاز بچه ها شن

 ه؟یدیوح نینکنه منظورت رام ؟یچــ: من

 !تا تموم نشده گهیبدو د! آره همون: رایسم

 معرکه ت کجاست؟ دونیم نیحاال ا! رایاز دست تو سم يوااا: من

 !میرسیم ییایاگه تو با عجله ب: رایسم

 نیهمچ هیتیپسر با شخص نقدریکه ا نیرام شه،یاصال باورم نم یول! یارضا کن تویتا حس فضول میبر یاوک: من

 !بکنه يرفتار

 !زهیچه ت نیبشکن بب زهیچه ر نیگفتن که فلفل نب میاز قد یول! من کجا فضولم! ابد یب يا: رایسم

 داشت؟ یچه ربط رایوا سم: من

 !گهید نهیخب ربطش هم: رایسم

نبود، حتا آثار زد و خورد هم  چکسیگفته بود، ه رایکه سم یمحل میدیرس نکهیزد تا ا یحرف م زیر هی رایسم

 رایسم يکه صدا کردمیم زیاطرافمو آنال طیداشتم مح ينجوریدعوا کرده بودند، هم زییتم يانگار شد،ینم دهید

 !مییایچقدر بهت گفتم که زود ب شد؟یچ يدید ،یــــیمر: اومد

 !نشده يزیجون ناراحت نباش، حاال که چ یسم: و گفتم دمیخند

 !که دعوا تموم شد میدیرس ریبه خاطرتو د گاه،ین! نشده؟ يزیچ: رایسم

 !یمردم به ما چ ياصال من موندم دعوا! الیخیخب حاال، ب: من

 !هاخواستگارت  ارویتو که مهم، مثال  يمنم مهم نباشه برا ياگه برا! یــــیوا مر: رایسم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 !شد رید یکالس ك بخاطرت کل میحاال بدو بر! اه برو بابا حالم بهم خورد، خواستگار، غلط کرد: من

نسبت  ریچند روز اخ نیبه خاطر ا امیذره از بد اخالق هیجبران  يشاپ؛ برا یکاف میبر میگرفت میکالس تصم بعد

 ! يخانم مدد: صدام کرد یکیکه  میرفتیم میقرار شد مهمونش کنم و خوش باشم، داشت را،یبه سم

 د؟ییشما! يدیوح يآقا: با تعجب گفتم م،یبرگشت رایسم منو

که با لبخند  کردمیم زیصورتشو آنال يداشتم زخمها شد،یم دهیاز جراحت د ياومد جلو، تو صورتش آثار نیرام

 !رسمیاالن جذابتر به نظر م ه؟یچ: گفت يتمسخر

 !شما بود تیبه درو از شخص نکاریا د؟یرفته بودمعرکه گ دمیشن: انداختم و گفتم نییپا سرمو

 !منت، چـــشم ي دهیمادمازل، دستور شما به د یاوک: گفت يبا لحن تمسخر نیرام

 !دستور نبود، هم نظرم بود هم تذکر، بسالمت: بد بود با اخم نگاهش کردم و گفتم یلیخ لحنش

امروزم فقط به خاطر تو بود، از  يمعرکه ! ـــمیمر: بلند گفت يرو گرفتم و راه افتادم که با صدا رایدست سم و

 !رو شاهد باش نایفردا بدتر از

 یهم تو کاف يروبرو م،یراه افتادم، هردومون ساکت بود رایبرگردم با سم نکهی؟ بدون ا!یچ یعنیکردم،  تعجب

 !یمیمر: گفت ینیغمگ يمهره سکوتمونو شکست، باصدا رایکه بالخره سم میشاپ نشسته بود

 !یجونم سم: باال کردم و با لبخند گفتم سرمو

 !یائـــه، صدبار گفتم بهم نگو سم: با حرص گفت رایسم

 ؟يخوریم یباشه، حاال چ: و گفتم دمیخند

رو زد، قصدش  یحرف نیهمچ نیرام یچ يبه نظرت برا ،یمیمر: گفت شونشیدوباره با همون حالت پر رایسم

 کارا؟ نیاز هیچ

 !سفارش بدم یست، حاال بگو چ وونهیاصال طرف د! الیخیب یسم ،يوا: من

 !خورمیم یخب، من بستن! بو دار، مراقب خودت باش، نگرانتم هیقض نیمطمئنم ا یباشه، ول: رایسم

 !امیاالن م ن،یپس بش! یبازم خوش اشتها هست یول ،يدلشوره دار نقدریخوبه ا: من

لشوره داشتم، آهخ باز سرم درد گرفت با دستم سرمو گرفتم، د رایمن بدتر از سم یشدم تا سفارش بدم، ول بلند

 !بکنم تا برام دردسر نشده نیبه حال رام يفکر هی دیتوجه بهش راه افتادم، با یگمونم باز فشارم کم شده، ب

 رضاست،یتلفنم اومد، آخ باز عل يو راه افتادم طرف خونه که صدا میکرد یشاپ، از هم خداحافظ یاز کاف بعد

 کنم، کاریچ دونستمینم
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 !الو: بالخره جوابشو دادم که

 ؟یسالم، خوب: رضایعل

 !خوبم سی: من

 !چه خبر: رضایعل

 ؟یبپرس نویهم يزنگ زد رضایعل: گفتم نیهم يباهاش حرف بزنم برا ادیز خواستمینم

 !نه ایاعصابت راحت  نمیبب خاستمیم! نه خب: رضایعل

 ؟يکار گهیشد، د رفهمیاعصابم هم ندارم، ش م،ی من رواناصال ؟یحاال اگه ناراحت باشم چ ؟یچـــ: من

 خواستمیناراحتت کنم، من م خواستمینم! مینه مر: رضایعل

 !کارتو بگو! خب باشه: قطع کردم و گفتم حرفشو

 !بگم یآخه چ: رضایعل

! یخونه مون تا مشکلتو بگ کیپارك نزد ایب رونمیمن االن ب الیخیاصال ب ،یکار نداشت یعنی رضا،یعل يوا: من

 ؟یاوک

 !رسمیم گهید قهیدق ستیمن تا ب! میباشه مر: رضایعل

 !فعال یاوک: من

چه کنم  یباهاش داشته باشم، ول يبرخورد تند نیرو قطع کردم، اصال دوست نداشتم همچ یگوش يتند و

 !يخوریکه همش غصه م دیببخش نمیرحم باشم تا دلم نشکنه، آخ قلب نازن یمجبورم ب

نشستم، البته اگه اون  م،یباهم نشست رضایبار منو عل نیاول يکه برا یمکتین يرو دم،یرس گهیربع د هیتا  منم

 یکه به طرفم م دمیرو د رضایشاد عل يتا سرمو چرخوندم، همون لحظه چهره  اد،یجا ب نیبمونه و هم ادشی

: و سر زنده اومد کنارم نشست و گفت شاد رضایبه خودم گرفتم، عل يجد ي افهیاومد، خودمو صاف کردم و ق

 !یسالم، خانوم عصبان

 !بفرما یتحملم، کن یتونیهـــان؟ نم ،یحاال که چ م،یآره عصبان: اخم نگاهش کردم و گفتم با

 ،یدختر خانوم شاد و جذاب و شنگول هیمعذرت، اصال من غلط کردم، شما  ،یخانوم دیببخش! اوه اوه: رضایعل

 !خوبه

با  رضایکه عل اد،یبه لبام ب يلبخند محو هیباعث شد  نیخودمو گرفتم که ا يجلو یحرفش خنده م گرفت ول از

 !يدیبالخره خند يدید: خنده گفت
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تا خنده مو  يکشوند نجایمنو ا وونه،یخب بابا، د: نتونستم، منم با خنده گفتم گهید یکردم ول يخودمو جد دوباره

 ؟ینیبب

 !امیکه ب یدرضمن من نکشوندمت، تو خودت گفت کنم،یم يخنده هات هرکار دنید يمن برا: رضایعل

 !ستریطور شد، بسالمت م نیاصال حاال که ا! يبد یلیخ! رضـــایعل: بهش زدم و با حرص گفتم فمیک با

 !وونهیصبر کن د: رضایراه افتادم، عل و

باشه ! ها یکنیم تیاذ م،یائه مر: جلوم و گفت دیتوجه بهش راهمو ادمه دادم که پر یم گرفته بود، اما ب خنده

 !يشویبنده م همانیم ،یگرام يغلط کردم، حاال شما بانو

 !فکرامو بکنم دیخب، با: اونطرف کردم و گفتم رومو

 !رو دستت ها فتمیاونوقت م شمیگشنه م تلف م یلیجون مادرت زودتر، چون من خ یخب باشه، ول: رضایعل

 !میبر هوونیباشه د: خنده گفتم با

  م،یکن دایپ یرستوران هیتا  میهردومون راه افتاد و

و رو سبزه  میشد ادهیهردومون پ م،یدیپارك مانند بود رس يجا هی م،یراه افتاد م،یخورد يزیچ هیکه  نیاز ا بعد

خودمو مشغول  ينجوریزانو هامو به بغل گرفتم و چادرمو روش انداختم، و هم م،ینشست یدرخت ي هیسا ریها ز

 !میمر: گفت رضایدرست کردن چادرم کردم که عل

 بله؟: باال آوردم و کوتاه نگاهش کردم و گفتم سرمو

 ؟یبعنوان خواهرم باش يتو دوست دار میمر: رضایعل

خب، : انداختم و دروغ گفتم ریغرورمو بشکنم، سرمو به ز رضایعل يجلو گهید خواستمیسوالش جا خوردم، نم از

 !هردومون خوبه يبرا ينجوریا! ما باشه نیب يزیچ ياز رابطه خواهر برادر ریارم غمن دوست ند

 ؟یباشه، هرجور راحت: رضایعل

به من رحم  رضا،ینه عل م،یباهم داشته باش يجور رابطه ا یما چ کنهینم یفرق رضایعل يبرا یعنیشکست،  دلم

عشقت  خوامیخواهرت باشم، من م خوامیکن، من دروغ گفتم، حرفمو باور نکن، ناز مو بکش، اصرار کن، من نم

 !رضاینه عل ،یهمدردم باش خوامیباشم، من م

سرتو باال ! میمر:گفت رضایکه عل کردمیپاك م یواشکی ومدیکه م یاشک يبود و قطره ها نییهمچنان پا سرم

 !ها کنهیبد م يو فکرا نهیبیم یکیدختر، االن  ریبگ
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پس  م،یستیراحتم، تازه مگه ما خواهر برادر ن ينجوریمن ا: رو زانوهام گذاشتم، صدامو صاف کردم و گفتم سرمو

 !بد بکنه يفکرا دینبا یکس

 ؟يدیسوال دارم، جوابمو درست م هی میمر! طور نیهم يآره خواهر طون،یدختر ش يا: و گفت دیخند رضایعل

: پاك کردم و لبخند زدم و سرمو باال آوردم و به دستام که رو زانو هام بود نگاه کردم و گفتم یواشکی اشکامو

 !بفرما

 چقدر صورتت سرخ شده، نکنه گرمت؟: رضایعل

سرمو به سمت راست و چپ تکون دادم  شه،یصورتم عوض م يحالتا کنمیم هیخاك بر سرم، من هروقت گر! آخ

 !کنهیشده؟ آخه سرم هم درد م دیشا يجورنینه هم: و با لبخند گفتم

 ؟ينکنه تب کرد نم،یبب: آروم گفت رضایعل دم،یخودمو عقب کش ياومد جلو، تند یبا نگران رضایعل

خب حاال سوالتو  شم،یاالن خوب م ه،یتب چ! نه: ش نگاه کردم و گفتم قهیبه چشمهاش نگاه کنم به  تونستمینم

  !بپرس

 به هرحال، اگه حالت بد شد، بهم بگو، خب؟: نشست و گفت    دوباره درست سرجاش  رضایعل

 !دیحاال سوالتونو بپرس! باشه چشم: اروم فوت کردم و گفتم نفسمو

 !یپسر عمو نداشت ادمیکه  ییتا اونجا ه؟یپسر عموت ک م،یمر: رضایعل

 !ادتیتو هنوزم اون روز رو  ونه،ید: خنده گفتم با

 !آره خب، خانم بداخالق: لت قهر رو شو اونطرف کرد و گفتبه حا رضایعل

 اره؟! من بداخالقم: کردم و گفتم یالک اخم

 !نکن تمیاذ کنمیخواهش م م،یمر: نگاهم کرد و گفت نیغمگ رضایعل

 ییجورا هیدرسش، تازه اومده،  ياون پسر عموم، اسمش سپهر، چند سال خارج بوده برا نیخب بب! باشه: من

 گه؟یخب د! شهیم هم م ندهیهمسر آ

 نامزدت؟ یعنی: رضایعل

 اره؟ ،ینگ یبگ ،يا: من

 !خوبه، خوشحالم برات: رضایعل

 یب رضا،یمثل عل دیطور، منم با نیهم دیشا دونه،یخودش نم يمنو برا رضایعل گهید نکهیناراحت بودم از یلیخ

 !باشم ياز خواهر برادر ریغ يتفاوت رابطه 
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خواهر گلم، ! خانوم میخب مر: آورد رونیمنو از افکارم ب رضایعل يبودم که صدا رهیخ يدور ينقطه  به

 !یدرد داداش تو بدون ییخواینم

کردم خودمو شاد نشون بدم، با لبخند  یخواهر عادت کنم، سع يکلمه  نیبه ا تونمیم يخدا، من چطور يوا

 !هیدردت چ نمیحاال بب ،یچرا که نه داداش: گفتم

 !ستیدوتا که ن یکیخب درد من : رضایعل

 !از دردهاتو بگو یکیخب حاال  ،يا دهیاوووه، چقدر تو درد کش: من

 !ست الیاز اون دردام مر یکی ،یدونیخب خودت که م: رضایعل

 !الیمر ؟یچــ: تعجب گفتم با

 !گهینامزدم د! الیآره، مر: رضایعل

 !شدهیخب بگو، چ دم،یفهم! آهان: من

فوت  رونینفسشو به ب رضایعل باست،یز یلیحتما خودش هم خ ،یآه، چه اسم قشنگست،  الیاسمش مر پس

دل شکسته رو درستش  نیا یتونیم ،یمن دردم االن، شکست عشق ،يخب، جونم برات بگه خواهر: کرد و گفت

 ؟یکن

 نم،یرنگ عشق رو بب تونستمیاز نگاهاش م کرد،یهمانطور که دستشو رو قلبش گذاشته بود، نگاهم م رضایعل

رو شکسته؟ بگو حسابشو  میقلب داداش یک ،یآخ: زدم و گفتم یلبخند زورک هیشده بود،  نیسنگ دنمینفس کش

 !برسم

 !شکسته الیبزنه، دل منو مر بیحق نداره به عشقم آس یکس! نــه: کرد و با لبخند گفت یاخم ساخت رضایعل

خودمو گرفتم  يرش منو هم کنار بزنه، جلوکه حاضر به خاط زیعز رضایعل يبرا الیچقدر مر یعنیشکست،  دلم

 !یداداش م،یکن کاریخب، حاال چ: به زحمت گفتم زم،یتا اشک نر

 !گهید رمیتا از تو کمک بگ نجا،یاومدم ا دونم،ینم: رضایعل

! شدیچ: گفت رضایدادم که عل هیکه پشت سرم بود تک یدرخت يداشتم، چشمهامو بستم و به تنه  ازیآرامش ن به

 م؟یمر

 !لطفا سکوت کن رضایعل! ــسیه: همون حالت گفتم در

 شده؟ يزیچرا؟ چ میمر: رضایعل

 !سیه: رو لبم گذاشتم و گفتم انگشتمو
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سکوت  نیداشتم تا بغضمو مهار کنم، به ا ازیسکوت ن نیمن به ا! یآخ، چه آرامش ومد،ین رضایاز عل ییصدا گهید

نفس  هیگذشت و قلبم هم آرامشش رو بدست آورد از سکوتمون که  یداشتم تا غرورمو حفظ کنم، کم ازین

با  کرد،یکه با لبخند نگاهم م دمیرو د رضایباز کردم، عل رضایلبخند، چشمهامو به طرف عل هیو با  دیکش قیعم

 ؟يخندیم یبه چ طون،یپسر ش هیچ: لبخند گفتم

 چرا؟ یدونیم ،یشیم یچقدر جذاب و دوست داشتن ،يشاد یوقت نکهیبه ا: زد و گفت ییلبخند دندون نما رضایعل

 خب، اونوقت چرا؟: زدم و گفتم يقهقه ا هیخوشم اومد  فشیتعر از

 !یخب چون خواهر خودم: رضایعل

 !وونهید: و گفتم دمیمنم باهاش خند د،یبلند خند و

اشاره کردم که نخنده و سر و صدا نکنه، جواب  رضایبه عل راست،یزنگ خورد، بازش کردم، اوه سم میگوش که

 !الو سالم: دادم

 تـــو دختـــر؟ ییکجـــا! یمیسلـــام مر: رایسم

 !ها شنومیصداتو م یاگه داد هم نزن رایسم: من

 !دنبالت کارت دارم امیب يمن اعصاب ندارم ها، حاال بگو کجا نیخب باو، بب: رایسم

 !تونمیجان، لطفا برنامه هاتو بذار واسه بعد من نم رایسم: من

 !یهان يمن االن تو راه خونتونم، فعال با! نــــــه: رایسم

 !رو اعصاب ها وونه،یاه قطع کرد، د! الو، الو ،ینه، الو سم: من

 بود؟ یاوه، اون ک: و گفت دیخند رضایعل

 !وا چرا؟: من

 !که رو اعصابت راه بره کرده دایشده و جرات پ دایپ یکیاخه : رضایعل

 !يبد یلیخ رضایعل: من

 ؟یکن کاریچ ییخوایخب باشه، حاال م: رضایعل

 !ستیداره که ول کن ن یکار مهم هیتو راه، حتما  رایسم گهید یچیه: من

 ؟یپس کار من چ ؟يبر يخوایم یعنی: خودشو مثل بچه ها کرد و گفت رضایعل

 خب؟ ندازه،یبره بعد کارتو راه م یناژ، بذار آج ينکن کوشولو هیگل! یاوخ: من

 حاال کجا برسونمت؟! يچشم خواهر: و گفت دیخند رضایعل
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 !دوتا پا دارم گاین رم،ینه خودم م: من

گفتند، پاشو پاشو،  يزیگفتند، چ يمرد یبر منکرش لعنت، ول: گفت رضایکه عل دمیبا هردو پاهام پر و

 !کوچولوم یآبج رسونمتیم

 !من يچشم، داداش گنده : و گفتم دمیخند

فروشگاه، دستمو رو  میرفت رایمنو رسوند، بعد از اونجا با سم يجا هیتا  رضایعل م،یهردومون، خندان راه افتاد و

 !گهیخسته شدم، بسه د گهید را،یسم يوااااا: گفتم یسرم گرفتم و با خستگ

 !نیبدو آفر ون،یآبرومون درم يمهم ها، پا یلیمن خ دیخر ،یمیائه مر: رایسم

باهات ازدواج  خوادیو م دهیتورو پسند يچطور نایواقعا آقا س! رایسم: دستمو گرفت و راه افتاد، با تعجب گفتم و

 !کردمیازدواج نم یکیاما باتو  موندم،یدختر هم بود، مجرد م یاگه قحط یاون بودم، حت يکنه، وال من اگه جا

 !یماه نیهم دلت بخواد، دختر به ا یلیخ! اوه: طرف کرد و گفت هی یشیگردنشو به حالت نما رایسم

 امشب بله برونتون؟ شده،یحاال چ! کن فینه بابا، کمتر از خودت تعر: خنده گفتم با

 !میلیمادل سوهلم گفه امسب بگ ده،ید یسیه: رایسم

مادر شوهرت عجله  مثل آدم درست صحبت کن، حاال مادر شوهرت چرا گفته؟ نکنه را،یاه اه جمع کن سم: من

 شوهرت؟ ایداره 

کنده  هیقال قض میریزود مراسم عقد رو بگ گهیآخه مادر شوهرم م دونم،یخب اون که معلومه شوهرم، نم: رایسم

 !؟یمیگفتند، مگه نـــه مر نیهم يکه دختره نپره برا نیفکر کنم از ا! شه

واسم مادرشوهر نکن،  نقدریخب بابا، ا: مدونه زدم پس گردنش و گفت هیخنده م گرفت و  رایسم يحالت جد از

 !هنوز نه به دار نه به بار

 من خوسبخ شم؟ یتو دوس ندال یعنی ،يابد یب یلیخ! یـــیمر يواااا: با تعجب گفت رایسم

 ،یاگه تو خوشبخت ش! من قربونت برم، چرا یاله: رو بغل کردم و گفتم راینگاهش کردم و آروم، سم یمهربون با

 !منم خوشبختم

 !بخل یواسم بسن ایائه، پس ب: رایسم

  !گهید دمیبهت رو نم نیهم يبرا ،يپرروشد یلیخ گهیبسه، د رایسم: من
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مراسم  يقرار شد منم شب برا م،یرو انجام داد دشیخر يکه کارا نیشاد و خوش بودم و بعد از رایخاطر سم به

قبول  رایسم یخوشحال يوجود برا نیبا ا یرو نداشتم ول یو شلوغ تیحظور داشته باشم، اصال حوصله جمع

 !رضاستیاما تمام غم و غصه م بابت عل! کردم

 !الو: بود، جواب دادم رضایزنگ خورد، عل میکه گوش گشتمیمناسب م یلباس مجلس هیتو کمدم دنبال  داشتم

 !یخوب ،يسالم خواهر: رضایعل

 !ستمیسالم، نه خوب ن: گفتم یناراحت با

 شده؟ یچ! ائه چرا: رضایعل

 !کنمینم داشیپ گردم،یمجلس امشب م يلباس برا هیدنبال  ،یچیه: نم

 ؟ییخب، مگه امشب، چه شب: رضایعل

 !خب امشب، مراسم بله برون دوستم: من

 !یخب پس بسالمت: نفسشو با صدا فوت کرد و گفت رضایعل

 !آهام: من

 االن مزاحمتم؟ یعنیخب، : رضایعل

راحت ! نه نه: گفتم نیهم يکارام بود، برا هیبرام مهمتر از بق شهیهم رضایچرا، عل دونمیشده بود، اما نم رمید

 !يباش، بقول خودت، تو مزاحم بدون نقطه ا

 !میآهان، خب پس بحرف: و گفت دیخند رضایعل

 م؟یبحرف یچ: من

 !دلت تنگ است، بگو یهرچ: رضایعل

 پس تو بگو؟ ییالیآهان تو دلتنگ مر! ستمیخب من که دل تنگ ن: من

 !که ندارم بگم يزیاما ندارمش، من جز حسرت چ خوامشیم یلیخ نکهیبگم، جز ا یخب من چ: رضایعل

کردم قورت بدم، با  یبغضمو سع ره،یگیمن بغضم م زنه،یحرف م الیهروقت راجع به مر رضایچرا عل دونمینم

 !راه حل داره هی نیمن، ا یخب داداش: لبخند گفتم

 !ندارم يدیمن ام یول! راه حل! یچـــ: رضایعل

 !به خدا باشه دتیجون، ام نتیبه قول ز: من

 یچرا، اون که هست ول: رضایعل
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 شه؟یبه نظرت م نم،یرو بب الیمر خوامینداره برادر من، م یول: و گفتم دمیحرفش پر تو

 شدنش که آره ول: رضایعل

خبرم کن، فعال  حرف زد، الیمن فردا کالس ندارم، هروقت که بشه با مر: و گفتم دمیتو حرفش پر دوباره

 !خداحافظ

بغض خفه شده  تونستم،یباهاش حرف بزنم، نم نیاز شتریب خواستمینموندم و تلفن رو قطع کردم، نم منتظرش

و نخواهد  ستین يعشق و عالقه ا چیه رضایمنو عل نیباورم شده که ب گهیکردم، آخ د هیگلوم آزاد شد و گر ي

 !ستیاون مال من ن گهیبود، د

 !ــمیمر: جون اومد نتیز يدر همراه با صدا يصدا

 !جون نتیجونم ز: اشکامو پاك کردم و گلومو صاف کردم و گفتم تند

جون با  نتیپناه بردم که ز ییکردم و به طرف دستشو میصورتمو قا يجون اومد تو، تند نتیباز شد و ز در

 ؟يشده، هنوز آماده نشد رتیننه جون د: گفت تیعصبان

 یلباس مناسب هی تونستمیجون، دست تنها که نم نتیخب ز: جون نگاه کنم با خنده گفتم نتیبه ز نکهیا بدون

 !کنم دایپ

 !کنمیم دایپ يزیچ هیخب باشه، برو آماده شو من : جون نتیز

 هیکه رو تخت بود  یلباس دنیبا د! ستین شیجون نبود، آخ نتیز رون،یو صورتمو خوب شستم و اومدم ب دست

کت دامن  هیبرنداز کردم،  نهیو خودمو تو آ دمشیپوش يشد، تند دایلباس خوب پ هیلبخند به لبم اومد، بالخره 

پف کرده  يانداختم، آه چشما ینگاه ممجلس مختلط مناسب بود، به چهره  يبود و برا دهیکه کامال پوش یاسی

برداشتم و به کل  کیپنک هیتوالتم  زیو از م رفتم جلو! شندیکردنم ظاهر م هیبعد از گر شهیو دماغ قرمز که هم

 دهید شیهم به چشمام زدم تا پف یخط چشم پرنگ! بره شیصورتم زدم مخصوصا به دماغم هم زدم تا قرمز

لبخند زدم، آخ چقدر سخت، تو دلت  هیرژ مات به لبام زدم و  هیآخر  درو  دمیهم کش یپرنگ ملیر هینشه و 

 !یاما مجبور به تظاهر باش يدار یکل

تلفن اومد،  يکه دوباره صدا دم،یرنگ پوش یاسیشال  هیجمع کردم و در آخر  ییکوچولو پسیکل هیبا  موهامو

 الو سل: با لبخند جواب دادم راست،یباشه؟ برداشتم، اوه سم رضاینگاهش کردم، نکنه عل نیغمگ

اونم تو  ،يذاریمنو تنها م یکشیو و زهر مار، تو خجالت نمال: کرد دادیو شروع به داد و ب دیوسط حرفم پر رایسم

 !شب مهم نیا
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 !مگه شدهیچ ،یوا سم: تعجب گفت با

 !يومدیاونوقت تو هنوز ن دن،یمهمونا از راه رس شده،یچ یگیتازه م! ییمر يشعور یب یلیخ: رایسم

 !ائه واقعا: من

 !من استرس دارم ها ا،ینه واقعا، بدو ب: رایسم

از استرس که داره فوران  یاالن فشار ناش نیآهام بله، ا: راه افتادم و گفتم داشتم،یکه چادرمو برم ينجوریهم

 !کامال مشخصه شه،یم

  !کشمـــتیم ایتو فقط ب ،یــیمر: کنان گفت غیج رایسم

 رهیو در م نوهشیو داد نکن، و اال دوماد م غیج   نقدیخب باو، ا: گفتم کردمیباز م نمویدر ماش کهیو در حال دمیخند

 !ها

 !ایب يبا تو، زود کنهیدوماد غلط م: گفت رایرو زدم و راه افتادم که سم استارت

رو  یفتیها، اونوقت م یکنیحرص نخور سکته م نقدریفقط عروس خانوم ا ام،یاالن تو راهم دارم م ،یاوک: من

 !دستمون ها

 !کشمتیم یــــیمر: رایسم

 !باو فعال یتو فقط منو بکش، اوک: و گفتم دمیخند

به خونشون  گهیساعت د مین زد،یفک م زیر هیتا خونشون  کردمیرو قطع کردم، چون اگه قطع نم یگوش و

 يبرا ام،یهم نبرده بود تا من ب يهنوز چا چارهیفحش و ناسزا ازم استقبال کرد، ب یهم با کل رایو سم دمیرس

 شیدر آوردم و رفتم آشپز خونه پ فمیمو از تو ک یو شالمو مرتب کردم و چادر گلگ رایرفتم اتاق سم يتند ن،یهم

 شهیهم انمیکه اطراف یبیعج يمنم رفتم تو، همه با نگاها رایبعد از سم یفرستادمش تو، کم يو با چا رایسم

و بدون توجه به اونا به طرف  الیخینسبت بهم داشتند و من عادت کردم، برندازم کردند، بلند سالم کردم و ب

رفتم و کنارش نشستم، جو هنگام ورودم بهم خورد و دوباره همه شروع به  کرد،یکه با لبخند نگاهم م رایسم

رفت هوا، دوباره همه ساکت شدند و با تعجب  غمیاز پام گرفت که ج یگون شین هی رایحرف زدن کردند، سم

 !چرا درد گرفت دونمیپام نم نیا د،یببخش: زدم و گفتم ینیلبخند شرمگ کردند،ینگاهم م

 !انداختم و پامو مالش دادم، دوباره همه مشغول صحبت کردن شدند ریسرمو به ز يتند و

 ؟يا وونهید: کرد و گفت یفیآخ خف هیاز بازوش گرفتم که  یشگونین هی را،یاز کار سم یبه تالف منم

 ؟يدیخجالت نکش ،يآبرومو برد! تو ایم  ونهیمن د: من
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 !دارم لیکارم دل ينه چون برا: موهاشو پشت گوشش انداخت و گفت رایسم

 د؟یبگ لتونویاون دال شهیاونوقت م: من

: گفت کردیم يکه با انگشتش با موهاش باز ينجوریپاش انداخت و هم یکیاون  ياز پا هاشو، رو یکی رایسم

 !صدات کنم خواستمیخب اوال م

 !يکردینکره ت صدام م يصدا با اون يمرد یخب م: گفتم تیعصبان با

 !ها ییسرت دانشجو ریخ ،ییمر یفرهنگ یب یلیخ: رایسم

 !رو من اثر گذاشته نیکه کمال همنش دیببخش: من

 !ییمتاسفم برات مر: نوچ نوچ کنان سرشو تکون داد و گفت رایسم

 !جمع کن خودتو ؟ياریرو در م ییاداها نیهمچ يچرا دار یسم: تعجب گفتم با

 !ها يبا مزه ا یلیخ زم،یعز: با لبخند گفت رایسم که

هم بدون  رایو سم کردیرو نگاه م رایکه با لبخند سم دمیرو د نایتعجب نگاهش کردم، سرمو چرخوندم و س با

خنده م  ده،یتکون م نقدریساعت، ا میخودشو ن نیبــله خانم برا رام ورد،یناز در م يتوجه به اون داشت اداها

 !باش دختر نیذره سنگ هی ده،یخدا نکشتت، خاك تو سرت، خواستگار ند ،یسم يوا :گرفت، با خنده گفتم

دختر  يومدیکه ن يدینشون م ،یکالس يکه چقدر، ها يدیبه طرف نشون م ينجوریا زم،یعز رینخ: رایسم

 !يدیفهم ،يریبگ دهیخواستگار ند

 ؟یصدام کن یخواستیخب باو، حاال چرا م: من

 !یها، مراقب باش خواستگارمو نپرون يخوشگل شد یلیبت بگم، خ خواستمیم: چشمک زد و گفت رایسم

 دایپ ونهید هیابد، من خوشگل بودم تازه من غلط بکنم که خواستگار شما رو بپرونم، آخه  یب: و گفتم دمیخند

 نهوویدزدم، چون من د یتو رو نم ي ونهید نیقاپ ا یبدزدم ول ویمطمئن باش من قاپ هر ک ره،یشده تو رو بگ

 !خوامینم

 ،يخب جناب زند: اومد نایس يبابا يکه صدا رهیازم بگ گهید شگونین هیخواست به طرفم حمله کنه و  رایسم

 !ما رو هم روشن کنند فیآخر شونو بزنند و تکل يدوتا برند و حرفا نیا هینظرتون چ

 !دیحرفاتونو بزن د،یآره خوبه، خب بچه ها بر: رایسم يبابا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ٩٨ 

کرد،  يزیدونه محکم به پهلوش زدم که آخ ر هیتا بناگوشش معلوم بود،  ششیبود اما کامال ن ریسر به ز رایسم

م  نقدریپاشو عروس خانم، تازه، ا: چشمک زدم و با لبخند گفتم هینگاهم کرد،  تیصورتش جمع شد و با عصبان

 !حاال پاشو دوماد منتظرته اد،یخجالت نکش چون اصال بهت نم

 !چشم: لبخند زد و گفت رایسم

و همه مشغول خوش و بش شدند،  یراه افتاد، طرف خروج نایچشمک زد و بلند شد و رفت و کنار س هی و

مجله ! داشت نشستم ونیزیکه تلو ییرایدور تر از مهمونا اونطرف پذ یحوصله م سر رفته بود، بلند شدم و کم

طبق مد روز باشه،  دیحتما با ردخت نیا! کنار مبل بود برداشتم، اوف کیکوچ زیم يکه رو رایمدل لباس سم يها

صفحات مجله  اد،یخوشم م يزیمهم خودمم که از چه چ ست،یمد ن ایمد  زیکه چه چ ستیمن مهم ن يبرا یول

 !يسالم دختر نذر: دیبه گوشم رس یکس يکه صدا زدمیرو ورق م

  !تو، تو، تو اون: با تعجب گفتم دم،یرو د رهیت يتعجب سرمو باال کردم و دو چشم قهوه ا با

  !آره منم، اشکان: و گفت دیخند مرد

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا: اومد با لبخند گفتم ادمیتازه اسمشو  آهان

  !شدم یمیدستمو رو دهنم گذاشتم، آخ منو، چقدر زود صم يتند

 ؟يدختر نذر شد،یچ: و گفت دیحرکتم خند دنیبا د اشکان

زبونمو گاز  نیهم يشدم، برا یمیخورده باهاتون صم هیفقط ! یچیه: انداختم و گفتم ریبه ز نیشرمگ سرمو

  !گرفتم

 ؟یزبونتو گاز گرفت يکجا نمیبب ،يدختر نذر نمیائه بب: اشکان

 ينجوریباشما ا دیکردم، نبا يبود که کار بد نینه منظورم ا: خنده و گفتم ریزدم ز یتعجب نگاهش کردم و پق با

  !کردمیصحبت م

  !يدختر نذر يکه کرد يکردیصحبت م دیبا من نبا يچطور ویاونوقت : اشکان

 د؟یگفت یچ دیدیشما خودتون فهم: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !يدختر نذر يشد بایز یول ست،یگفتم؟ مهم ن یمن چ يدیگفتم، تو نفهم یچ دمیآره من فهم: اشکان

 !دیدیراجع به من نظر م دیکنیشما غلط م: کردم و گفتم اخم

 کاریچ نجایتو ا یراست اد،یکردن بدت م فیاز تعر دونستمیناراحت نشو، نم یاوک: بلند شم که گفت خواستمیم

  !يدختر نذر یکنیم
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 یلیبه همون دال: درست سرجام نشستم و گفتم نیهم يبرا کنهیم کاریچ نجایکنجکاو بودم که بدونم اون ا منم

 !میدرضمن من اسمم مر ،يکه شما اومد

 !باستیمثل خودتون ز يدار یاسم قشنگ سینا! اوه: اشکان

 !تیترب یب: حرص مشتم رو بهش نشون دادم و بلند شدم و مجله رو به طرفش پرت کردم و گفتم با

 ؟يباز دختر نذر شدیچ: راه افتادم که اونم خودشو به من رسوند و گفت یبه طرف خروج و

 نمیراحتم بذار، ا ،يم کرد ونهید يوا: و گفتم دمیبهش توپ دمیحواسش به ما نبود، از اتاق که خارج شد یکس

 !هست میصدبار من اسمم م ر 

منم خودم  یو اسمتو نگفت ياول مقصر بود وی ن،یبب یاوک: راه افتادم، اشکان هم با من هم قدم شد و گفت و

 !نکن تیاذ یــیدختر نذر! هان ،یناراحت نش ویکنم که  کاریحاال من چ! اسم برات گذاشتم

من ! راحتم بذار ،یاحمق یـــلیخ: و دندونامو بهم فشار دادم و گفتم کترشیرفتم نزد وردم،یداشتم جوش م گهید

 !اعصاب ندارم ها

 کیما  اطیشون، ح اطیتو ح نایا رایما و سم يفرق خونه  دم،یکش قینفس عم هیو  اط،یراه افتادم طرف ح و

 یلیکجا رفتند، انگار خ ستیمعلوم ن! کنم، اوف دایرو پ رایسرمو چرخوندم تا سم راست،یاز سم کتریکوچ یکم

فکر کنم بهشون خوش ! آره: اشکان اومد يبهشون خوش گذشته، گمونم افکارمو به زبون آوردم چون صدا

 !گذشته

که اشکان اومد کنارم و  گشتمیم شب، دنبالشون یکیعقب و با اخم نگاهش کردم و بعد دوبار تو تار برگشتم

 !يدختر نذر: گفت

 !جان میمر یمادام، اوک ياوه، سور: با اخم به طرفش برگشتم که گفت يتند

 !يدیخانوم، فهم میباهاشه، مر شهیداره که هم یدم هیکشمش : اخم رومو بر گردوندم و گفتم با

 !آهام، خب منم بت دم جان دادم: اشکان

 ؟یبه خنگ يخودتو زد ای یتو خنگ: تعجب گفتم با

 شم؟یخب به نظرت من جزو کدوم موارد م: اشکان

 !موارد، احمق يهمه : نگاهش کردم و گفتم تیعصبان با

 !دنبالشون نگرد، نگاه کن، اونجا هستند نقدریا یخانوم: راه افتادم که گفت و
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کوچک  زیم يباهم، رو نایس و رایکه اشاره کرده بود نگاه کردم، بله درسته، سم يطرفش برگشتم و به جا به

خاك  يآخرشون رو بزنند، ا يمثال اومده بودند که حرفا رفت،یهم از خنده غش م رایبدبخت نشسته بودند و سم

 !باش نیچقدر بهت گفتم سنگ را،یتو سرت سم

 گهیمهربون باشه د کمیخوبه اما اگه  نشیدختر سنگ: کردم که دوباره بلند فکر کردم چون اشکان گفت احساس

 !شهیو جذاب م بایز

 د؟یشنو یمنو م يکه حرفا دیشما فضول: اخم نگاهش کردم و گفتم با

 !دیکنینه، خودتون بلند بلند فکر م: اشکان

که دوباره ! تر وونهیاز همه د يا ونهید هی شم،یکه رو برو م یکنم، با هرک کاریآخ خدا، من چ د،یبلند خند و

 !ترم ها وونهیتو د يالبته من از همه برا: اشکان اومد يصدا

 ي گهیکه طرف د یحوض يلبه  ينشون دادم و رو يمنم خنده م گرفت اما خودمو جد د،یگفت و خند نویا

کار خالف نکنند، اشکان هم  نایا نمیتا بب میداشت نشستم، حاال انگار من منکرات دید نایا رایبود و به سم اطیح

 !یور دل من نشست يجائه، اومد یقحط: اومد کنارم نشست، با اخم گفتم

 !نمیدوست دارم ور دل تو بش یلینه، من خ: اشکان

 !ادیم یلیچادر به تو خ: که اشکان گفت دمیچیفوت کردم و چادرمو محکم به دورم پ نفسمو

 !بزنه هینظر نیرو به ا دیینظر شما مونده بود که مهر تا نیهم! ائـــه واقعــا: اخم گفتم با

 !بهم گفته بود نویهم ا رضایعل ادمی ،یه

 ؟ییاخمو نقدریا شهیهم وی: اشکان

 !بخونم دینبا ویچ: فکر مو نخوند که گفت گهیچه عجب د ائه

 ؟یهست یتو ک: از تعجب باز موند و در همون حال گفتم دهنم

به  نام،یس يمن اشکان پسرخاله  ؟يمن اخمو بود يبرا نیبرا هم ،یبدون یخواستیم نویهم ویخب، : اشکان

 !برم رانیمون از ا ییایوگرنه من قرار بود بعد از همون شب رو رانیموندم ا نایخاطر س

 ؟يبر يخوایم رانیخب، چرا از ا: که از تعجب باز مونده بود رو بستم و گفتم دهنم

 ؟یهست یبگو که ک ویحاال  رم،یمن نم ياگه تو بخوا: چشمک زد و گفت اشکان

 !هستم یمن دوست سم: حوصله گفتم یب

 س؟ی را،یسم یعنی یاوه سم: متفکرانه گفت اشکان
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 !خو آره: تعجب گفتم با

 س؟یباهوشم،  یلیبراوو، من خ: خودش زد و گفت يدست برا هی و

 !یهست وانهید یلیخ وی: لبخند اومد به لبم گفتم هی

 !يدختر نذر ،يمنو در آورد يادا وی: با تعجب گفت اشکان

 يجلو یکرد، خنده م گرفته بود ول میتعظ یعذر خواه يبا اخم نگاهش کردم که دستشو باال آورد و برا دوباره

 هیجان،  میمر یدونیم: که اشکان گفت دمیکش قینفس عم هیبشر پررو نخندم،  نیا يخودمو گرفتم تا جلو

 !تو چشمهات هست که من اصال دوستش ندارم یغم

حرف زدن  يچرا حوصله  دونمینم نه،یب یبدونم که چرا تو چشمهام، غم مبود  بیکردم، برام عج یاوهوم هی

 دمیچینبود، چادرمو محکمتر دور خودم پ یزمستون يهوا خنک بود اما به سرد دم،یپرسیباهاش رو نداشتم و اال م

 سردت؟ وی: که اشکان گفت

 !نو: و گفتم دمیآه کش هی

 ؟یخب، پس چرا چادرتو محکم گرفت: اشکان

بهم منتقل  تیاحساس آرامش و امن هیکار  نیبا ا دیشا دونم،یخودمم نم: به لبم اومد و گفتم يمحو لبخند

 !شهیم

 !دیپوشیمنم چادر م يننه  ،یدونیمنم موافقم، م! ــسی: اشکان

شده  يجار گهیخنده، اشکان با تعجب نگاهم کرد، اشکام د ریزدم ز یننه گفتن اشکان با اون لهجه ش، پق از

 کم به سرفه افتادم که  بود، کم

 ارم؟یجان آب ب میمر: گفت اشکان

 !نه نه خوبم: تکون دادم و گفتم دستمو

 !شد ينطوریکه ا دیببخش: بازم خنده بر لبم بود، به همون حالت گفتم یجمع جور کردم ول خودمو

 !يکه از منم خنده دار تر یفهمیم ،ینیبب نهیاگه چشماتو تو آ یاشکال نداره، ول: لبخند زد و گفت اشکان

 چرا؟! وااا: تعجب گفتم با

 !یخانوم شتیبه خاطر آرا: به صورتم کرد و گفت يبا انگشتش، اشاره ا اشکان

 زم،یچشم داشته باشم و با غم اشک بر ظیغل شیآرا هی نکهیا امیاز فانتز یکی یدونیم ال،یخیب: و گفتم دمیخند

 !ها يشد بایز یبهم بگ یتونینم گهیهم شدم، دتازه زشت ! بود يکه با اشک شاد یکی نیا
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 !شدم یمیباز صم د،یببخش! يوا: دهنم گذاشتم و گفتم يدستمو رو يتند

 !بودنتو دوست دارم یمیاشکال نداره، من صم: و گفت دیخند اشکان

 ؟یگفتیمن دوست ندارم، خب م یول: من

 !ننه مو گفتم؟یم ویپاك کن، خب چ ایب: در آورد و جلوم گرفت و گفت بشیاز ج یدستمال هی اشکان

بود، به  شیدفعه شدتش کمتر از دفعه پ نیخنده، البته ا ریدوباره زدم ز گرفتم،یکه دستمال رو م يجور نیهم

 ننه؟ یگیحاال چرا به مامانت م د،یببخش يوا: خنده م گفتم يخودمو گرفتم و با ته مونده  يزور جلو

آقاجونم بودند، ننه م  هیبود، همسا یاکبر بود، پسر خوب یشتم، اسمش علدا یدوست هیمن  مایآخه اون قد: اشکان

اون به مادرش  ومد،یاونم م ،يکه تو آورده بود ییها ياز اون نذر ياقا جونش برا يخونه  بردیهروقت منو م

 !میننه م مثل تو بود مر گه،یگرفتم د ادیننه منم ازش  گفت،یم

 آره؟ گه،یهستند د اتیح دینه بابا، حاال چرا بود، ان شأاهللا در ق: لبخند گفتم با

سالم بود که ننه م جونشو داد به  9من : داد و به طرف آسمان نگاه کرد و گفت رونینفس شو با صدا ب اشکان

 !تو

 !امرزتشونیخدا ب گم،یم تیتسل: انداختم و گفتم ریناراحت شدم سرمو به ز یلیخ

 ،یچیپیتو چادرتو محکم دور خودت م یوقت ،یدونیم: که اشکان به حرف اومد و گفت میساکت بود هردومون

چادرش  يمن عاشق بو د،یچیپیو چادرشو محکم دور من م گرفتیکه منو تو بغلش م یوقت ادی فتم،یننه م م ادی

 !بودم

: گفت یکی ییهویکه  کردمیبگم، ساکت بودم و به پاهام نگاه م یچ دونستمیواسش ناراحت بودم، نم یلیخ

 !پخخخخخ

: با اخم گفتم خنده،یو م کنهیاشکان نگاهم م دمیقلبم گذاشتم، د يشدت تکون خوردم و از ترس دستمو رو به

 !من سکته بزنم، هان یگینم

 !گمینه نم: اشکان بلندتر شد و گفت ي خنده

و خوش فرم با  دهیکش ینیب هیدم کر زشیشدم و آنال رهیخنده ش، منم خنده م گرفت، به چهره ش خ دنید با

 هیچرا در کنارش،  دونمینم باش،یلبخند ز هیبا  ره،یت يقهوه ا يرنگ با چشما یپر پشت و مشک يموها

 ؟یکنینگاهم م ينجوریا چرا ه؟یچ: اشکان تموم شد، با لبخند نگاهم کرد و گفت ياحساس آرامش دارم، خنده 

 نکنه از من خوشت اومده، هان؟
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 من از تو؟: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !آره، از من: اشکان

 يکار نیچرا همچ دونمینم دم،یها دارم با نگاهام قورتش م دهیخب بنده خدا حق داره، من مثل آدم ند! وا ائه

نشو، همه پسرا مثل  ریجو گ م،یخاك بر سرت مر يا کنم،یچرا در کنارش احساس آرامش م دونمیکردم، نم

زشته، برو عمل  یلیکه خ کردمیم هداشتم دماغتو نگا: نشون ندم با اخم گفتم عیخودمو ضا نکهیا يهمند، برا

 !کن

ش، خنده م گرفته  افهیاون اداها و ق دنیبا د کرد،یو نگاهش م دیبا عجله، رو دماغش دست کش يتند اشکان

: گفت کرد،یم یبررس که، دماغشو یدماغش مشکل داره، اشکان در حال کنهیمردم فکر م يبچه  یبود، اوخ

 دماغم بدفرم؟ يجان، کجا میمر

 جوابشو بدم که  خواستم

 !جـــون یـــیمر: اومد رایشاد سم يصدا

 خبرا عروس و دوماد؟ یچ! خــب: بلند شدم و گفتم م،یاشکان به طرف اونا برگشت منو

 !گمیبهت م ویتو، همه س میبر زمیعز ،یسیه: آهسته تو گوشم گفت رایسم

 !میکردینگاه م ویزنده همه چ مینداره، ما داشت یفیالبته تعر: لبخند، بلند گفتم با

 بود؟ یچ 18مثبت  ياون کارا نا،یس يبود عیضا یلیخ ــس،ی: اشکان

که در حضور  کشهیانداختم، واقعا طرف خجالت نم ریو سرمو به ز دمیکلمه خجالت کش نیمن از گفتن ا! اوه

اصال تو ! اشکان: گفت نایکه س کردمیاشکان ابراز تاسف م يداشتم تو دلم برا زنه،یم یحرف نیخانوما، همچ

 هان؟ ،یکنیم کاریچ نجایا

 !میتازه کن ییهوا یکمیخب، با گرل فرندم اومدم، تا : گفت یبا خوشحال اشکان

من غلط بکنم با شما دوست بشم، : رو به اشکان گفتم تیرو نگاه کردم، بعد با عصبان نایو س رایتعجب، سم با

 !فرهـــنگ یب د،یبهتر پاتون رو از حد فراتر نذار

هستم، اونم  رضایبا عل دیبودم، من شا یعصبان یلیخ م،یشون رفت شیرو گرفت و با سرعت از پ رایدست سم و

نبودم،  یچکی، من بعد از اون با هتجربه م بود نیو آخر نیاول رضایعل م،یباهم یمیدوست قد هیفقط به خاطر 

 !یمیمر: منو از افکارم در آورد رایسم يصدا
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قربونت برم، : و گفت دیاومد جلو و رو صورتم دست کش رایکردم، سم رایرومو طرف سم م،یستادیا هردومون

 !شده ينجوریبزرگ شده ا یطیمح هینداره، تو  يریاون که تقص ؟ياریچقدر زود جوش م

تو هر  رهیبگ ادی دیکرد، با نیتوه تمیاون به من و شخص را،یسم: منو بغل کرد، منم در همون حالت گفتم و

 !احترام بذار دشونیبه عقا دیبا شهیکه وارد م يکشور

 !دونمیآره م: چونه شو، رو شونه م گذاشته بود گفت کهیدر حال رایسم

 ؟یجونم، خوشحال یسم: گفتم یخوشحال با

 !رو ابرام کنمیاحساس م ،ییمر يواااا: رایسم

که پهلوشو مالش  یدر حال رایو از بغلم در اومد، سم دیاز پهلوش گرفتم که مثل برق زده ها پر یشگونین هی

 !ییمر يشعور یب یلیخ: گفت دادیم

 !ارمیدرت ب یآسمون ياز فضا خواستمیبود، هم م یهم تالف: خنده گفتم با

 !گمشو بابا: رایسم

 !از ما گفتن بود! مودب باش، االنه ست دوماد بشنوه و در بره ها! رایسم يوا: و گفتمگاز گرفتم  لبمو

 !نداره يراه فرار گهید دم،یقاپشو دزد گهینه د: رایسم

 !گفتمیرو م تیبهش تسل یآخ آخ، کاشک: من

 رایسم م،یمتوقف شد میدیکه رس ییرایدر پذ کیخواست به طرفم حمله کنه که در رفتم، هر دومون نزد رایسم

 !رسمیبا اشاره گفت، بعدا حسابتو م

بفرما، عروس خاونوم اومد، خب بچه ها حاال : گفت يمختار يتو که آقا میچشمک زدم و باهم، با لبخند رفت هی

 !زنمیحرف نم ادیآقا داماد گفت، تا عروسم ن نیآخه ا د؟یرو بگ جهینت شهیم

 !بزرگترا، بله يزه با اجا: و گفت دیخند رایزدم که سم رایچشمک به سم هی

خاك، مگه عاقد ازت بله خواست که : کردند، آروم زدم به پهلوش و گفتم دنیهمه شروع به دست و سوت کش و

 ؟يجواب داد ينجوریا

عاشقونه شون داشتند بهم نگاه  يبا نگاه ها نایو س رایسم دم،یمنم خند د،یزبون برام در آورد و خند هی رایسم

روز،  هیمنم  شم؟یمنم خوشبخت م! یمن چ یدوستم خوشبخت شده، اما زندگ نکهیزمنم شاد بودم ا کردند،یم

با اخم  کرد،یکه با لبخند نگاهم م فتادنا خودآگاه چشمم به سمت اشکان ا! عاشقونه خواهم داشت ينگاها نیاز

 !شیبسه، طرفو خورد: گفتم راینگاهش کردم و رو به سم
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 !شوهرم گهیخب بخورم، د: رایسم

 اتاقت، خب؟ رمیروتو برم، من خستم، م يا: من

 !به زحمت انداختمت، برو استراحت کن دیببخش م،یمر يوا: رایسم

 !ندارم شتریکه ب یخواهر سم هیقابلتو نداره، : من

شالمو آهسته در آوردم و موهامو باز کردم و آروم رو  را،یو بلند شدم و رفتم اتاق سم دمیرو بوس رایسم ي گونه

 !الو: بود، برداشتم رضایزنگ خورد، آه عل میکه گوش دمیتختش دراز کش

 !یسالم خانوم: رضایعل

 !سالم کیعل: من

 ؟ییکجا ؟یخوب: رضایعل

 !رامیسم يخونه : من

 ؟يریائه، پس خونه نم: رضایعل

 ؟يزنگ زد یچ ينه فکر نکنم، خب برا: من

 رشیبشه گ دیباشگاه داره، بعد کالس شا 5فردا بعد از ظهر، ساعت  الیزنگ زدم که بگم مر! آهان: رضایعل

 !آورد

 !فعال نمت،یبیم 5پس  ،یاوک: من

 .باشه فعال: رضایعل

رو دارم اگه  الیمر دنیطاقت د دونمیرو برو شم، نم الیفکر نکرده بودم که با مر نیکنم، به ا کاریحاال چ آخ

 الیفکر نکنم، با خ یچیکردم به ه یچشهمامو بستم و سعبهش بگم، آه خدا، خودت کمکم کن،  یچ دمشید

 !نکن تیاذ ،یـسمــ: بودم گفت دهیکه در زده شد، در همون حال که خواب دمیخواب یآسودگ

 !ستمین یمن سم: اشکان اومد يصدا که

! يواااا: و گفتم دمیکش غیج هینبود،  میروسر! يوا دم،یرو سرم دست کش دم،یباز کردم، تا اشکان رو د چشمهامو

 !برو رون،یبرو ب

 !نکش خواهشن غیج ،یاوک ،یاوک: دست پاچه شد و گفت اشکان

 !زود بــــاش رووون،یبرو ب: کنان گفتم غیتو زانو هام فرو بردم و ج سرمو
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شد،  ينجوریدادم، آخه چرا ا یدر اومد، ساکت شدم و سرمو باال آوردم، اشکان رفته بود، اه، باز سوت يصدا که

 ؟ییمر شدیچ: اومد تو اتاق و گفت يتند رایمس

 !دیاشکان منو سر لخت د ؟يکجا بود! یسمـــ: گفتم نیحالت غمگ با

 !کارات نیبا ا يپسر مردمو ترسوند وونه،ید: خنده و گفت ریزد ز یپق رایسم

 !یسمــــ يبد یلیخ ،یــیبودم، فکر کردم تو دهیبد بود، من سر لخت خواب یلینه خ: من

 نیبب دند،یمنو د يعالم و آدم، موها يهمه  چ،یکه نشده، نگاه، اشکان که ه یچیه! باشه قربونت برم: رایسم

 !باو ستین يمسئله ا نکهیشده، ا يزیچ

 !خالف اعتقاداتم نیمن هست، ا ياما برا ستین يتو مسئله ا يبرا ،یدونیتو که م یسم: من

 ذارمینم گهید زم،یعز یشروع شد حاج خانوم، اوک تیباز سخنران ،يوا: گفت خواباندیکه منو م نجوریهم رایسم

 !تو راحت بخواب! تو، خب ادیب ینامحرم چیه

 مهمونا رفتند؟: من

گفت به  چارهیب ،یمونیتا االن فکر کنم آره، آخه اشکان گفت که تورو هم تا خونه برسونه، گفتم که تو م: رایسم

 !ثواب کباب شد يه به جاک ارهیو از دلت در ب ادیخاطر اون حرفش ب

 !تا واسه ما شاخ نشه مینیدمشو بچ دیبا ،ییپررو يبچه  یلیحقشه، خ: گفتم م،یدیخند هردومون

 !ینیدمشو هم بچ ییخوایکه م ستیهم بچه م بد ن نقدریا گهید! هووو، برو باو: رایسم

 !ینکن يبهتر از پسر مردم طرفدار ،يشوهر دار گهیبهرحال، درضمن تو د: من

 !شهیم یعنی یمن عاشقش شدم، ه ییفوق العادست، مر نایس ،یــیواو مر: گفت یبا خوشحال رایسم

 !شهیاول جهازتو جور کن بعد بگو م: رو پرت کردم طرفش و گفتم بالشت

 4ساعت  گردم،یجون هم خبر دادم که فردا شب برم نتیبه ز م،یدیو خند میبا هم حرف زد رایصبح منو سم تا

 کردم و راه افتاد، یخداحافظ رایآماده شدم و از سم يمونده، تند رضایت به قرار علساع هی یعنیبود، 

پارك کردم و  يگوشه ا هی نمویماش دم،یگفته بود، رس رضایکه عل یهمون باشگاه کی، نزد5سر ساعت درست

 هیتک نشیکه به ماش دمیرو درست روبروم د رضایکه عل ستادمیدادم و منتظر ا هیتک نمیشدم، به کاپوت ماش ادهیپ

 يو تو! میکرد کیباهم سالم عل افتادم،لبخند به لبم اومد، به طرفش راه  داد،یداده بود و برام دست تکون م

 خبر؟ یچ ،یخب داداش: کردم و گفتم رضایرو به عل م،ینشست نشیماش

 !میکنیم یوونگید میفعال که دار ،یچیه: گفت شیشگیبا لبخند هم رضایعل
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 اد؟یم یزن داداش ما ک نیاوهوم، حاال ا: من

بهش  ،ییخایم یحاال تو چ شه،یکالسش تموم م گهیساعت د مین: شو نگاه کرد و گفت یساعت مچ رضایعل

 ؟یبگ

 !کنمیخودم درستش م یداداش من، غمت نباشه داداش کرتیس: من

 !میکن فیو تعر مینیآهام، بب: رضایعل

 !نیو بب نیپس بش: من

موضوع  نیرفتار کنم و حرف بزنم که ا يجور کردمیم یسع م،یچرت و پرت زد يحرفا رضایعلساعت منو  مین

 م،یمر: گفت رضایکه عل رفتمیور م لمینمونده بود و منم با موبا یحرف گهیبشه، د تیاهم یبرام ب رضایعل

 !اوناهاش، اومد

رو  رفتیبود و به سمت جلو راه م دهیسبز پوش يبا مانتو يمویدختر قد بلند که شال زرد ل هیباال آوردم و  سرمو

چرا دلشوره داشتم،  دونمیرو روشن کرد و به دنبالش راه افتاد، نم نشیماش رضایپشتش به ما بود، عل دم،ید

با اخم  الیدوباره و چندباره بوق زد که مر رضایلع داد،یادامه م رشیبه مس تیاهم یب الیمر یبوق زد، ول رضایعل

ساکت شد، نگاهش به من افتاد،  رضایعل دنیبا د يانگار یبگه ول يزید، دهنشو باز کرد تا چروشو طرف ما کر

 بایز یلیخ الیآورد و نگاهم کرد، مر نییشد، سرشو پا کیبه پنجره سمت من نزد الیگلوم خشک شده بود، مر

تا گندتو  يآورد نویمتاسفم، ا: کرد و گفت رضایاون بدون توجه به من، رو به عل یزدم، ول یلبخند زورک هیبود، 

 !یاثبات کن

شد و  ادهیکرد، پ یاه هی رضایچرا سکوت کرده بودم، عل دونمیبه من نگاه کرد، نم رضایگفت و راه افتاد، عل نویا

بود، با  بایمثل فرشته ها ز الیمر کردم،یاون دوتا نگاه م يبه بحث ها ن،یرفت، تو سکوت ماش الیبه دنبال مر

بلوندش،  يسرخ و خوش فرمش و اون موها يبرف، با لبا يبایو ز يدیبه سف يدیسبز و پوست سف يمهاچش

دلش خوش  دنمیبا د رضایدارم که عل یمن چ خواد،یاز من م شتریاونو ب رضایعل نیهم يبرا! یاونوقت من چ

در  یگ دهیفا یو ب یچیکنم تا از ه يکار هیبلند شم و القل  دیآره پس با ستم،ین یچیه ایدن نیباشه، من تو ا

اون دوتا شدم،  کیلبخند زدم و نزد هیکردم غمم رو پنهان کنم،  یکردم، سع بازرو  نیدر ماش یبه سخت ام،یب

 !زن داداشم چقدر بداخالق رضا،یعل: رو صدا زدم، روشو طرف من کرد و با اخم نگاهم کرد، با لبخند گفتم الیمر

 د؟یمنو خر فرض کرد ه؟یرفا چح نیمنظورتون از ا: الیمر

 آقا نباشه، خب؟ نیباهات دارم، فقط ا یخصوص یلیصحبت خ هیفقط من ! جون الیدور از جون مر: من
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 !با شما ندارم یمن حرف: الیمر

 !کنمیخواهش م زم،یعز: من

اشاره کردم که تنهامون بذاره،  رضایتا قبول کنه، که بالخره قبول کرد، به عل ختمیالتماسمو تو چشمهام ر تمام

گذشته باشه که من  يمثل جرقه ا یهمه چ يبگم انگار یچ دونستمینم م،یهردومون شروع به راه رفتن کرد

 ادهیکه پ یباش وردهین نجایمنو ا دوارمیام: سکوتمون رو شکست و گفت الیکه مر میساکت بود ستادم،یا نجایا

 !میکن يرو

تکلمم رو ازم  يباتو، قوه  یاز کجا شروع کنم، روبرو شدن ناگهان دونمیجون، نم الینه، اصال، مر: خنده گفتم با

 درسته؟ ،يخواهر برادر ای هیچ نمونیب يبت گفته که رابطه  رضایگرفته، گمونم عل

 !حاال اصل ماجرا رو تو بگو گه،یم ادیچرت و پرتا ز نیاون از ا: الیمر

 !گمیمن کل ماجرامون رو بت م نیاز حرفاش درست باشه، بب یبعض دیشا یدونیاز کجا م زمیعز: لبخند گفتم با

 !رو رضایعل دیعالقه من و شا يگفتم، بجز ماجرا الیو رابطه مون رو به مر مونیآشنا يماجرا کل

به  ایساده  یدوست کیاز  ریغ يزیچ چیحرفت رو باور کنم که ه يمن چطور: رو کرد طرف من و گفت الیمر

 ست؟ین يخواهر برادر رضایقول تو و عل

بود، قطعا  يعالقه ا رضایمنو عل نیچادرم قسم اگه، اگه ب نیباور کن، به هم الیمر: زدم وگفتم یزورک لبخند

 کشمیتون م یپامو از زندگ ،يچادرم قسم، اگه بخوا نیبه هم ست،ین يزیچ يخواهر برادر ياالن جز عالقه 

 رضایعل يرو برا يکار نیچرا دارم همچ یدونیم ست،ین نمونیب يزیمن نامزد دارم، پس مطمئن باش چ رون،یب

 کنم؟یم

 خب چرا؟: آهسته و با آرامش گفت الیمر

که عامل  دمیشن رضایاز عل یوقت: گفتم نیهم يبرا شم،یاحساس کردم که دارم موفق م ال،یلحن مر دنید با

خرابش کنه،  یت هم ندارم کسخودمو دارم، دوس یتون من بودم، ناراحت شدم، من زندگ يبهم خوردن نامزد

 نیبه هم الیشد، مر ابخر تونیرو دارم، چون به خاطر من زندگ یحس نیهم، من همچ رضایعل یزندگ يبرا

 سپارم، خب؟ یبه شما دوتا م شیمو انجام بدم، مابق فهیچادرم قسم حرفامو باور کن، من فقط خواستم وظ

باورش  یکمیدرك کن، برام  یدارم، ول مانیباشه، من به صداقت حرفات ا: زد و گفت يلبخند محو الیمر

 بود؟ یاسمت چ یراست کنم،یم مویسع یول ام،یکنار ب يزود نیموضوع به ا نیسخته با ا نیسخته و همچن

 !ستیمون مثل هم ن یلیکه فام دیخواهر شوهرتون، فقط ببخش! يمدد میمر: جلو آورد و گفتم دستمو
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خوش  یلیبهتون خ ییتنها يخانوما، انگار: اومد رضایعل يکه صدا م،یدیهم دست داد و هردومون خند الیمر

 !گذشته ها

نگاه نکنم تا نقشه مون بهم نخوره، با لبخند  رضایکردم به عل یسع د،یلبخند بر لبم ماس م،یبرگشت هردومون

 !میکه باهاش خوش بگذرون میندار شتریزن داداش گل و خوشگل که ب هی گهیخب د: گفتم یزورک

: گفت بره،یرو با خودش م رضایکه قطعا با اون، دل عل نشیریهم با لبخند ش الیزدم، مر الیچشمک به مر هی و

 !آره فدات شم

آقا، فعال بذار با خواهر شوهرم خوش  رسمیشما هم بعدا حسابتون رو م: گفت رضایکرد و رو به عل یاخم هی بعد

 !باشم

خانوما ! اوه اوه: باال آورد و گفت م،یدستاشو به حالت تسل رضاید، منم جوابشو دادم که علبه من لبخند ز و

 !دیبه من نداشته باش يکنم که شما کار کاریحاال من بدبخت چ د،یببخش

کنون مون رو بده، بعدا من  یآشت ینیریش ا،یفعال ب ،یچیه: رفت و گفت رضایدستمو گرفت و به طرف عل الیمر

 !ياز کاراتو پس بد یلیخ یتالف دیدارم، با یکار اساس هیبات 

و  الیمر م،یهم نبود يبرا رضایکه منو عل شهیتازه داره باورم م کردم،ینگاه م الیو مر رضایعل یالک يدعواها به

به  الیهم بدون من خوشبخت شد، مر رضایهم ساختند، آه، عل يدوتا رو برا نیا يانگار اندیبهم م یلیخ رضایعل

 !جون میمر گمیدرست نم: طرفم نگاه کرد و گفت

 !؟یچ! هان؟: اومدم و گفتم رونیافکارم ب از

نگاه کردم که با  الیبه طرف مر کرد،ینگاهم م ستیمن ن يبرا چوقتیه گهیکه د ینیریبا لبخند ش رضایعل

سفارش بده  یهم خواست یمون، حاال هرچ یآشت ینیریبعنوان ش م،یبخور یبستن هی میبر! دختر ایب: لبخند گفت

 !حساب کنه خوادیآقا م نیها، چون ا

 آره؟ د،یکن یخال ،یمنو حساب دییخوایباشه پس م: رضایعل

 د،یاگه اجازه بد: گفتم یدر حال نشستن بود که با لبخند زورک رضایعل م،یحرکت کرد نیسه به طرف ماش هر

 !من برم به کارام برسم

 !عمرا بذارم که تک خواهر شوهرم بره! وا: دستمو گرفت و گفت الیمر

بعد مدتها همو  شمینه، مزاحمتون نم: گفتم يمنم با لبخند ظاهر دند،یهردو با عشق بهم نگاه کردند و خند و

 !بعد يپس باشه برا ،یحساب کن هیتصف رضایبا عل ییخوایو تازه تو هم م د،یدید
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 !گهید ایب زمینه، عز: گفت یبا ناراحت الیمر

 !شهیم یاز دستم عصبان یجون کل نتیبشه ز رید کمیهم نرفتم، اگه  شبیبرم خونه، د دیجون، با الینه مر: من

 !خداحافظ یجون، داداش الیمر یاوک: گفتم دم،یبوس یرو م الیمر يکه گونه  یدر حال و

ازشون جدا شدم  یاز دور لبخند زنان دست تکون دادم و سوار شدم و رفتم، وقت نم،یراه افتادم طرف ماش يتند و

رو به  يدختر چیه خوامیازت م ایسخت بود، خدا ییکردم، چقدر تحمل همچون فضا یتازه احساس راحت

 دونمینم ره،یم نگ هیخودمو گرفتم تا گر يکردم بغضمو فراموش کنم، جلو یسع! یمبتال نکن یسرنوشت نیهمچ

قطره از  هی یول دم،یکش قینفس عم هیشدم،  ادهیرو پارك کردم و پ نیماش يگوشه ا کنم،یاحساس غم م چرا

 خوامینم ،یاشکام خود به خود روانه شدند، اه لعنت دم،یکش گهید قینفس عم هیپاك کردم و  يتند د،یاشکم چک

چادرم  يمحکم با گوشه  رفتم،یکه به طرفش م ينجوریو هم دم،ید يمغازه ا هیکنم، سرمو چرخوندم و  هیگر

 شمیکه به فکر آرا ستمیکرده ن شیآرا يدخترا نیمن از نکهیبه لبم اومد، از يلبخند محو هیاشکامو پاك کردم، 

شو پرداخت کردم و  نهیدر آوردم، هز خچالشیخنک، از  بیدلستر س هیباشم که خراب نشه، رفتم داخل مغازه و 

بغض گلومو بشورم و  خواستمیکارم م نیبا ا دیشا دم،ینفس سرکش هیم و رو باز کرد يبطر يمغازه تند کینزد

 !نه بابا، به ما هم بده! جـــــون: اومد یکس يمحوش کنم، همچنان درحال خوردن بودم که صدا

 دنمیچشمهام سرخ بود، چون با د دم،یانگار برق گرفته شده رو د يپسر جلف با موها هیو  نییرو آوردم پا يبطر

 !نامرد ولت کرد زم،یشد عز یچ: گفت

خونه رو  ریزدم و مس نمویاستارت ماش گفت،یبهش کردم و به راهم ادامه دادم، اونم چرت و پرتاشو م يسرد نگاه

برم  میگرفتم، مستق میمهارش کنم، تصم نکهیا يغم داشتم برا یکم دم،یگرفتم، به خونه که رس شیدر پ

سالم آقا صفدر : دم، با لبخند گفتمیآقا صفدر رو د اط،یرفتم ح جون، اما اونجا نبود، نتیز شیآشپزخونه، پ

 د؟یخوب

 !میسالم دخترم، خداروشکر خوب: صفدر آقا

 ؟يدیجونو ند نتیآم، آقا صفدر، ز: من

کار  نقدریزن، ا گمیاز بس که بهش م کرد،یدرد م یلیچرا تو اتاق، پاهاش خ: صفدر سر تکون داد و گفت آقا

  !به حرفت گوش کرد دیدخترم تو بهش بگو شا! که کنهینکن، گوش نم

  !باشه چشم، فعال: من

  !به سالمت: صفدر آقا
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 !جــون نتیز: رفتم، در زدم و گفتم  اط،یح يجون که گوشه  نتیآقا صفدر و ز کیطرف اتاق کوچ به

 !میجون، منم مر نتیز: دوباره در زدم و گفتم ومد،ین ییصدا

 !بفرما تو، دخترم: و گفت رونیاومد ب شیبایعصا بدست و با لبخند ز هیجون به همراه  نتیدر باز شد و ز که

 ه؟یعصا چ نیجون، ا نتیز: گفتم يجار يکه داشتم آزاد شد و با اشکها یحالتش بغض دنید با

 !نمتیبب ،یکنیم هیوا دختر گنده، چرا گر: جون گفت نتیکردم که ز هیرفتم بغلش و خوب گر و

 ا،یب ؟یکنیم هیراه به راه گر ،یدختر تو چرا ه: جون با لبخند گفت نتیز دم،یجون رو د نتیردم و زباال آو سرمو

 !کمکم کن و ببرم تو

 !ایب ا،یجون، چشم، ب نتیقربونت برم ز يا: پاك کردم و با لبخند گفتم اشکامو

جون عصاشو گذاشت  نتیز! نهیجون کمکش کردم تا کنار سماورش بش نتیتو و به خواست ز میرفت باهم

 نیاز ا ؟یستیجون، چرا مراقب خودت ن نتیز: کنارش و با لبخند نگاهم کرد، منم با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 !آشپزخونه ها يبر يبه بعد حق ندار

 !ستیبه فکرت که ن ینه تو و نه کس ،یشیآشپزخونه باشم، چون اگه بهت نرسم تلف م دینه من با: جون نتیز

 !منم سالمم یقربونت برم، تو اگه خوب باش: جون شدم و گفتم نتیز يژ دادن پاهابه ماسا شروع

رفتم تو رخت خوابم و چشمهامو  يخوردم، آخرش رفتم اتاقم، تند يجون حرف زدم و چا نتیساعت با ز چند

 !دمیزود خواب به چشمهام اومد و خواب یلیخ اند،یسراغم ن شونیبستم تا افکار پر

 یلیجون نبود، حتما پاش خ نتیز یدانشگاه آماده شدم، رفتم آشپزخونه ول يشدم و برا داریمعمول صبح ب طبق

دربست گرفتم و  نیهم يرو نداشتم، برا یرانندگ يحوصله  شش،یبرگشتنه حتما برم پ ومده،یکه ن کردیدرد م

با  د،یتا منو د رایسم دم،یرو د نایسو  رایشلوغ بود، رفتم جلو، سم یلیدر دانشگاه خ يدانشگاه، جلو دمیرس

من افتاد، اوف، از  يرو تیجمع ينگاها رایکار سم نیو برام دست تکون داد، با ا دیپر نیباال و پا یخوشحال

لبخند  هیفاتحه مو خوندم و ! يوا يکنم، نه راه برگشت دارم و نه، وا کاریحاال چ ،يخجالت آب شدم، وا

بچه : بغلم و گفت دیپر رایسم دم،یکه رس رایسم کیو آروم رفتم جلو، نزد مزدم، چادرمو محکم گرفت ینیشرمگ

 !بنده، دست به افتخارشون کیهم دوست فابر شونیهــــا، ا

 رایسم ياز پهلو یشگونین هی شدم،یبخار م چیرسما داشتم آب که ه گهید دند،یبرام دست و سوت کش همه

 !رایسم يا وونهید یلیخ: گرفتم و در گوشش آهسته گفتم
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 رایجدا شدم، داشتم از کار سم تیاز جمع يهمه تکون دادم و با لبخند ظاهر يتشکر برا يبه نشانه  سرمو

 !کن نیریدهنتو ش ایب! يجنبه نبود یتو که ب ییاه، مر: خودشو به من رسوند و گفت رایکه سم خوردمیحرص م

 ه؟یچ نیا ،يریتو جوگ ستم،یجنبه ن یمن ب: رو جلوم گرفت، با اخم نگاهش کردم و گفتم ینیریش يجعبه  و

 !ناستیبله برون منو س ینیریش ،يخـــو چرا دعوا دار: رایسم

 يوا د،یبله برونت بود چقدر قشقرق بپا کرد هی را،یخاك سم: نشون دادم و گفتم يم گرفت، اما خودمو جد خنده

دوستات حذف  ستیف کن منو از لنظر بدم، لط هی را،یبچه هات و اوووو، اه، سم عدیو  تیبه حال عقد و عروس

 ؟یکن، اوک

 !رو، اصال یکیتو  یرو حذف بکنم، ول يا گهینع، من هرکس د: رایسم

 !فک زد و اعصاب منو هم داغون کرد زیر هیکه کالسمون شروع بشه،  یتا وقت رایسم

در  ينهفته ا يانرژ هیو بله برونش  يرو تحمل کردم، انگار بعد خواستگار رایدانشگاه، سم يساعتم تو کل

 رایسم يورجه وورجه ها يچرا حوصله  دونمیبشم، نم ریدرونش فوران شده، حاال بعد ازدواجش فکر کنم، من پ

واقعا  گهیزور تا خونه مون رسوند، د هاز دستش در برم که مانعم شد و منو ب يرو ندارم، بعد کالس خواستم تند

 کرد،یسرم درد م نکهیفعال هم بد تر رو اعصاب، با ا شیپ يسه ساله  يبچه  هیاز  رایسم د،یترکیسرم داشت م

دلم ضعف  د،یغذا از آشپزخونه به مشامم رس يجون، تا وارد خونه شدم، بو نتیز شیگرفتم برم پ میتصم یول

رفتم آشپزخونه و  خوردم،ینم داد،یبهم م رایکه سم ییو اون هله هووله ها بودمرفت آخه صبحونه م که نخورده 

جون رو از پشت بغل کردم که دادش  نتیبه لبم اومد، رفتم جلو و آروم ز يلبخند محو دم،یجون رو د نتیز

 !جون نتیز يا ادت،یفر نیجانم به ا يا: رفت هوا، با خنده ازش جدا شدم و گفتم

 !بچه یشیتو آخرش آدم نم: جون نتیز

 !دالم هان؟کنم که دوست  کالیمن، آخه چ یجون نتیز: نشستم و گفتم نتیکاب رو

 !کشمیدارم غذاتو م ا،ینکن، دست و صورتت رو بشور و ب تیبرو برو، اذ: جون نتیز

 !یاستراحت کن دیتو که با ،يستادیچرا سر پا ا! جــون نتیز: گفتم یو با نگران نییپا دمیپر

خوبم ننه، حاال برو لباساتو عوض کن : با لبخند گفت کرد،یکه داشت ظرفها رو جابجا م يجون همونجور نتیز

 !ایو ب

 !جون، چــشم نتیاز دست تو ز: جونو بغل کردم و گفتم نتیز
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رو  زیجون کمک کنم، خودم م نتیتا به ز نییلباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم و اومد پا يتند

 نویکرد که ا دادیحرص خورد و داد و ب یکل جون هم نتیدست بزنه، که ز يزیجون به چ نتیو نذاشتم ز دمیچ

 !بذار، اونو بردار، آخرش هم به زور فرستادمش و شستن ظرفها رو خودم به عهده گرفتم

 شدیداشت بلند م ییمشغول خوردن غذا شدم، آخر غذا که بابا ییو بابا یآخر ساالد رو گذاشتم و همراه مام در

 !گرده یهفته بعد سپهر برم: گفت

 یبا خوشحال یکه مام گرده،یتوجه مشغول خوردنم بودم، اصال به من چه که داره برم یگفت و رفت، ب نویا

 !میدست به کار ش دیجان پاشو، با میمر ،يوا: گفت

 ؟یچ يبرا یوا، مام: تعجب گفتم با

کار  یکل يلباست و لباسم بعد تاالر بعد مهمونا، وا يبرا: انگشتاشو باال آورد و دونه دونه شمرد و گفت یمام

 !یذوق یب یلیزنگ بزنم به خواهرت تو که خ دیبا م،یدار

 تونم،یمن نم! زن سپهر شم، نــه دیبعد با يهفته  یعنی ؟یچ یعنیگفت و رفت، انگار تو شوك بودم،  نویا یمام

دارم  گهید! کنم کاریفتم اتاقم، آخ خدا، حاال چحوصله ر یظرفها رو نداشتم و ب يکنم، حوصله  کاریحاال چ يوا

کنم،  يکار هی دیبا دو دستم گرفتم، آخ با سرموسرم شروع به درد گرفتن کرد، رو تخت نشستم و  شم،یم وونهید

 !خدا خودمو سپردم به تو ف،یدختر ضع هیبکنم، من دخترم،  تونمیم کاریآه خدا، من چ

من مگه  شم،یم وونهیدارم د گهید رضاست،یزنگ خورد ، آخ خدا، عل میخودم بودم که گوش یحال بدبخت تو

 !الو: به زحمت تلفن رو جواب دادم اد،یبال سرم م نیچقدر طاقت و توان دارم که ا

 !زمیسالم خواهر عز: اومد رضایشاد عل يصدا

 ؟یشنگول ،یشسالم دادا کیعل: جواب بدم يکردم با شاد یخدا کمکم کن، منم سع يشد، وا شتریب میناراحت

 ه؟یخبر

به مراسم  ییایدوست داشت تو هم ب یلیخ الیمر الست،یجان، فردا عقد منو مر میآره مر: با خنده گفت رضایعل

 ؟ییایمون، م

 ؟یهست م،یمر م،یالو مر: اومد رضایعل يبود که امروز بهم وارد شد، صدا یشوک نیآخر نیباز موند، ا دهنم

 نیواقعا ا ام،یدن نیمن واقعا تو ا فته،یم یخدا داره چه اتفاق يرو قطع کردم، وا یحرف بزنم و گوش نتونستم

! کردم هیگر میبدبخت يبرا شهیمثل هم ه،یگر ریو زدم ز رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید! من، آخ، نــه يایدن
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 رضایعل: دادم امیپ ضاریبه عل يرو قطع کردم، تند یباشم، من چرا گوش يقو دیشکست بخورم، با دینــه، من نبا

 !بگو کیتبر الیحرف بزنم، از طرف من به مر تونمینم

 ،یکنیو تو مراسم مون شرکت کن، خوشحالمون م ایاگه ممکن فردا ب ،یخانوم یمرس: اومد رضایجواب عل که

 باشه؟

 !دیشما خوش باش! کار مهم دارم هی ام،یب تونمینم ،ینه داداش: پاك کردم و تند تند نوشتم اشکامو

 !کنمیآدرس رو برات سند م ،ییایتو بکن که ب یسع یباشه، ول: رضایعل

 !فعال کنم،یمو م یسع ،یاوک: من

 کردم،یم هیکنم، در همون حالت که گر کاریچ دونمینم گهید يکرد، وا یآدرس رو فرستاد و خداحافظ رضایعل

 !خوابم برد

: جون نتیز يدر اومد و بعد صدا يباز صدابود،  کیچشمهامو آروم باز کردم، اتاق تار مومد،یدر م يصدا

 !دخترم باز کن ــم،یمر

 دارمیدر که باز بود، چرا ب! جون نتیسالم ز: بسته گفتم مهین يبلند شدم و در رو باز کردم و با چشمها یسخت به

 !يکرد

 !آخه ننه جون، االن وقت خواب: جون با لبخند گفت نتیز

 !جون نتیخسته م ز یلیخ: تو، المپ رو روشن کردم و گفتم رفتم

 !دمینشسته ات فهم ياز ظرفها دونم،یآره م: جون هم اومد تو و گفت نتیز

 !رفت، اه ادمی د،یجون، ببخش نتیز يوااا! ظرفها یچـــ: و گفتم دمیجا پر از

 !دوستت اومده ن،ییپا اینداره حاال ب بیع: جون نتیز

 راست؟ینکنه سم!! ؟یچـــــ: من

 !راستیآره سم ؟یکنیم ينجوریوا چرا ا: جون نتیز

 !ردش کن، تو رو خدا يجور هیجون،  نتیز يوا: التماس و ترس گفتم با

 !هم منتظرش نذار نقدریا نییپا ایزشته، ب نه،یچرا ردش کنم، اومده تورو بب! وا: جون نتیز

 !جون نتینه ز: من

 !ممن رفت ن،ییپا ایب ينه، زود یگیپام اومدم، اونوقت م نیبا ا: جون نتیز
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دلم جا کنم، ائه ائه، حاال خوبه دختره منو صبح  يکجا گهیرو د رایسم نیگفت و رفت، اه، ا نویجون ا نتیز

فکر کنم قسم خورده که منو سکته بده، به زور دست و صورتمو شستم و خودمو مرتب کردم و رفتم  ده،ید

رو  رایاست، رفتم جلو که سم خونهبله از آشپز دم،یذره دقت کردم که د هی دم،یرو شند رایسم يکه صدا ن،ییپا

 ،يدختر تو کار ندار: با اخم رفتم تو وگفتم کنند،یپاك م يو سبز کنندیجون دارند خوش و بش م نتیبا ز دمید

 !خودم راحت باشم يالقل بذار تو خونه  ،یهمش رو اعصاب من

ندارم جز  يکار چینه، من ه! اول سالم، دختر اخمو: گفت یبا خوشحال رایتا آب بردارم، سم خچالیرفتم طرف  و

 خوبه؟! که تو رو سکته بدم نیا

 چارهیب کشم،یدارم از دستت زجر م ينجوریمن ا ،يکاریاز بس که ب گهیآره د: رو پر از آب کردم و گفتم وانیل

 !بشه براش یباهات ازدواج کنه، اوه اوه چه زندگ خوادیکه م نایاون س

 خبرا؟ یاو، حاال چبرو ب: رایسم

 !یچیه: من

 هــان؟  ،یشیمرغا م یزودتر از من قاط يدار دمیشن: جون زد و گفت نتیچشمک به ز هی رایسم

دو  دارهیاالن ور م ،یگفت ویدهن لق همه چ نیجـــون، به ا نتیز! وا: جون نگاه کردم و گفتم نتیتعجب به ز با

 !زنهیروش و همه جا جار م ذارهیهم م گهید زیسه تا چ

 یول م،یگشت یکمیو  رونیب میباهم رفت رایمنو سم د،یدیرو م رایمنو سم يو دعواها دیخندیجون هم م نتیز

رو مخم بود، مثال اومده  زیر هینتونست سر قولش بمونه و  یفکشو ببنده، ول رایبود که سم نیشرط حضور من ا

 !به دور باشم شونیتا از افکار پر رونیبودم ب

 !خوابم برد دهیو کوفته برگشتم خونه و سرم به بالشت نرس خسته

و  دمیدست کش یگشتم رو عسل میچشمهامو باز کردم و دنبال گوش يگوشه  د،یزنگ تلفن به گوشم رس يصدا

 هیذره خودمو جابجا کردم و  هی دم،یشدم و دوباره خواب الشیخیکردم صداش قطع شد، ب داشیلمسش کردم، تا پ

مو برداشتم و  یگوش اد،ینم ابمخو گهیبخوابم، اه، د ذاشتیساعت نم کیت کیت يصدا یول دم،یشدم و خواب يور

و درست نشستم،  دمیاز جا پر دمیرو د رضایعل يرو باز کردم، تا شماره  یبه طرف فحش دادم، صفحه گوش یکل

اومد، امروز روز  ادمیآخ، ! همه زنگ زده نیتاحاال من مهم شدم که خودشو کشته و ا یبار زنگ زده، از ک 15آخ 

 !بگذرون ریخودت امروزمو بخ ا،یخدا! آغاز شد يادی چهناراحت شدم، اه، صبحم با ! عقدش
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چرا همش فکرم  دونمیبود، نم رضایفکرم به طرف عل يهمه  یشدم و مشغول مرتب کردن تختم شدم ول بلند

! شهیحواسم از فکردن بهش پرت بشه، اه نم دیشا کردم تا یمذخرف يخودمو مشغول کارا رضاست،یعل شیپ

ها رو  وهیم کم بشه، داشتم م يفکر يریدرگ دیجون تا کمکش کنم، شا نتیز شیپ ن،ییگرفتم برم پا میتصم

 !میمر: جون گفت نتیکه ز دمیچیم

 !هان: گفتم یجیباال آوردم و با گ سرمو

 ؟یننه؟ چرا نگران شدهیچ: جون با لبخند گفت نتیز

 گفته؟ ینـه، ک: زدم و گفتم یزورک لبخند

مو شوهر داده  یکه تازه دختر اول یجان، من وقت میمر یدونیم: جون گفت نتیدوباره مشغول کارم شدم که ز و

که ما  يجور م،یکن یتو شهر زندگ میتا بتون دندیبه منو شوهرم رس یلیخونه، پدر و مادرت خ نیبودم، اومدم تو ا

داشتند، ما هم در  یخوب یکرده بودند، زندگ زدواجپدر و مادرت تازه ا م،یکه اومد یقتو! میونیهنوز هم بهشون مد

 نکهیگرفت، تا ا يشتریخونه جون ب نیا يتو یاومدند و زندگ ایخواهر و برادرت هم بدن م،یکنارشون خوش بود

وشتت رقم خورده بود و بچه دار بشه براش خطرناك، اما سرن دیدکتر به مادرت گفته بود که نبا ،ياومد ایتو بدن

که  يبودم، اونجور دنهاشیمن شاهد درد کش ارتت،یب ایتا بدن دیکش یسخت یلیمادرت خ ،يومدیا میبدن دیتو با

شد،  ضیمر یلیبعد زا که مادرت خ د،یخواهر و برادرت نکش يبرا د،یاومدنت درد و زحمت کش ایبدن ياون برا

بهت  تونستینم یچکیمادرت مشغول بودند، ه يماریدرمان ب يپدرت همش به فکر مادرت بود، هردوشون برا

باز  یمادرت بعدا خوب شده بود، ول نکهیبا ا دم،یرسیو مثل دختر خودم بهت م کردمیبرسه، من ازت مراقبت م

 شکنه،یمن دلم م ،یشیهروقت ناراحت م دونم،یخودم م يمن تورو مثل بچه  کردم،یهم من بهت توجه م

 !نمیدخترمو نب ياما اشکها رمیبم خوامین مم ،یکنیم هیهروقت گر

: جون تموم شد، آروم رفتم بغلش و گفتم نتیز يحرفا یوقت ختم،یریو من اشک م گفتیرو م نایجون ا نتیز

 !دوست دارم یلیجون خ نتیز

رو گفتم که  نایا ،یکن هیرو نگفتم که گر ناینکن، ا هیقربونت برم گر: و گفت دیجون رو موهام دست کش نتیز

 چوقتیرو گفتم که ه نایا ،یکن میغمتو از من قا یتونینم چوقتیمنم تو رو مثل دخترم دوست دارم پس ه

اشکهاتو پاك کن و بگو چرا  خوب يپس پاشو، پاشو، مثل دخترا ،یبه منم بگ یداشت یناراحت نشو، و هرمشکل

 ؟یناراحت
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: و گفتم دمیپاش يزیجون لبخند تشکر و محبت آم نتیز يجون جدا شدم و اشکامو پاك کردم و برو نتیز از

 !کنهیاز دوستام داره ازدواج م یکیجون، فقط، فقط  نتینشده ز یچیه

 خب؟: شد و گفت رهیجون به چشمهام خ نتیز

جون به نظرت، برم تو مراسمشون شرکت  نتیز: زدم و گفتم یبگم، لبخند زورک یکنم، چ کاریچ دونمینم يوا

 کنم؟

 ؟يبر يو خودت دوست دارت: جون نتیز

 ندارم برم، اما، اما بهتره که برم؟ يعالقه ا چیراستش، ه: من

 !يبهتر بر یشیم مونیکه بعدا پش یکنیاگه فکر م: جون نتیز

 !نشون دادم فیفقط اگه نرم، خودمو ضع شم،ینم مونیجون، پش نتینه ز: من

 !زن باشه ریواسه خودش ش دیباشه، دخترم با فیخب پس پاشو و برو، من دوست ندارم دخترم ضع: جون نتیز

 !چشم: و گفتم دمیجون رو بوس نتیز یگل گل يلبخند، گونه  با

 !دختر گهید پاشو د: جون گفت نتیبا محبت نگاهش کردم که ز و

 !جون نتیباشه ز: و گفتم دمیخند

برم  خوامیره کجا برم؟ آهـــان، مبپوشم، وااا، مگه قرا یبا دو رفتم اتاقم و در کمد رو باز کردم، خب، حاال چ و

نفس  هیندارم، دوباره غم اومد سراغم،  میتو زندگ یعشق چیه گهیمن د نکه،یا یعنی نیا! میمیعقد عشق قد

زرد  یبا شلوار ل ،ینارنج يمانتو هیزدم و  یالیخیبغض نکنم، خودمو به ب گهیکردم که د یو سع دمیکش قیعم

شاد باشم، آخه ازدواج عشق  دیکردم خودمو شاد نشون بدم، آره، با یسع ،یشال نارنج هیبه همراه  دمیرنگ پوش

شاد و  دیچهره با نیخودمو نگاه کردم، چقدر چهره م خشک و غمزده است، ا ستادمیا نهیآ يجلو م،یمیقد

شالمو در آوردم و کرم پودر همرنگ پوستم رو برداشتم و  ش،یمیعشق قد یخوش وزسرحال باشه، چون امروز، ر

رو برداشتم و به گونه هام  ومدیکه بصورت برنزه م م رهیت يوم تو کل صورتم پخش کردم، رژ گونه قهوه اآر

تا اونو درشت تر  دم،یکش میبادوم يبه چشمها یپرنگ ملیرژ مات به لبام زدم و در آخر خط چشم و ر هیزدم و 

 !نشون بده

 !بستمش و شالمو محکم رو سرم مرتب کردم ،ییکوچولو پسیکل هیآخر موهامو رو به باال جمع کردم و با  در

توجه به اون، چادر  یلبخند بزنم، اما لبخندم محو شد، ب هیکردم  یبرنداز کردم و سع نهیدور خودمو تو آ هی

نگاهش به من افتاد،  اط،یح رفتیکه داشت م دمیجون رو د نتیو راه افتادم، ز دمیمو در آوردم و پوش ییدانشجو
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چقدر خوشگل  ن،یدخترمو بب ،يواااا: گفت جون نتیز ن،ییپا ومدمیکه از پله ها م ينجوریبهش لبخند زدم و هم

 !و خانوم شد

 قبال خوشگل نبودم؟ یعنیجون،  نتیز: گفتم یبا ناراحت دم،یپله ها که رس نییپا به

 ،يچشم بخور ترسمیاالن م یول ،یخوشگل من هشیقربونت برم، تو هم: جون به طرف من اومد و گفت نتیز

 !برم، برم برات اسپند دود کنم

 !برم دیشده با رمیبعد، االن د يقربونت برم، باشه برا: و گفتم دمیخند

 !باشه: جون لبخند زد و گفت نتیز

 جون، برام دعا کن، خب؟ نتیز: من

 !باشه دخترم، خدا به همراهت: جون نتیز

 يشاد يکه با صدا رضایروشن کردم، در همون حال زنگ زدم به عل نمویکردم و ماش یجون خداحافظ نتیز از

 !زمیالو سالم عز: جوابمو داد

سالم، با من : گفتم یبگه، منم با خوشحال زمیبهم عز رضایعل گهیچرا دوست ندارم د دونمیشدم، نم ناراحت

 ال؟یبا مر ای يبود زمیعز

 ؟یخوب ،يهرنه، فقط و فقط، باتو بودم خوا: رضایعل

 !و کجا عقدتون یزنگ زدم که بپرسم ک ،یداداش! دیفکر کنم شما خوب تر از من باش یآره، ول: من

 محضر؟ يایب يخوایمگه م: رضایعل

 !تو مراسمتون شرکت کنم امیب کنمیآره، آخه وقت نم: من

 !فرستمیخودتو برسون، آدرس رو برات م م،یوقت محضر دار گهیربع د هیباشه : جواب داد دیبا ترد رضایعل

 !فعال نمت،یبیم یاوک: من

باز کردم و  امویپ ک،یاومد، اه چقدر تراف امیپ دنیرس يکه صدا دادمیادامه م رمیرو قطع کردم و به مس یگوش

 يدست گل پر از رزها هیرفتم و  یدر اومدم و اول از همه به گل فروش کیاز تراف یآدرس رو خوندم، به سخت

زنگ زدم،  رضایبه عل ستادم،یدر محضر ا يرمز که من عاشقشونم، گرفتم و به آدرس مورد نظر رفتم، روبروق

 دیتو نبا م،ینکنه عقدشون شروع شده، نه، نه مر ومد،ین یجواب یجواب نداد، دوباره و چندباره رنگ زدم ول یول

 کنند،یم يعقد جار ي غهیزوجها ص يبرا یوقت گنیم ،يقو ،یباش يقو دیتو با ،یبغض کن دیتو نبا ،یکن هیگر

دعا کردم، از خدا خواستم که  میمیعشق قد يشاد يچشمهامو بستم و برا نیهم يابر م،یکن ریخ يبرا شون دعا
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چون با دل شکسته م دعا کردم،  کنه،یخدا دعامو قبول م دونمیکه بخواد برسه، م يزیخوشبخت باشه، به هرچ

 يکه صدا کردمیچشمهامو بسته بودم و دعا م! کنهیعاشق رو قبول م يهادل، شکسته  يخدا دعا گن،یآخه م

سالم آقا دوماد، بالخره : گفتم یآروم يکردم خوشحال باشم، با صدا یبود، برداشتم و سع رضایاومد، عل میگوش

 کنده شد؟ هیقال قض

 !باهات حرف بزنه خوادیم الیدستت باشه مر یگوش میتموم شد، مر يآره خواهر: و گفت دیخند رضایعل

 !باال، خب امیمن دم در محضرم، خودم م رضا،ینــه عل: گفتم يتند

 !نییپا مییایم میلحظه منتظر باش، ما دار هینه نه، : رضایعل

 !باشه پس، منتظرتونم: من

ربع شده بود  هیدر محضر منتظر بودم،  يشدم و روبرو ادهیپ نیبودم رو برداشتم و از ماش دهیکه خر یگل دست

 يکه صدا کردمیم یبودند، خسته شده بودم، پشتمو به محضر کردم و داشتم اطرافمو وارس ومدهیهنوز ن یول

شنلش  يرو که از تو الیمر نگر یدست و سوت اومد، رومو طرف در محضر کردم که اول از همه دامن نبات

 ،ییایو رو بایها شده بود، ز يشده بود، مثل پر بایز یلیخ الیاومدند، مر رونیکم کم همه ب دم،یمعلوم بود، د

رنگ جذب  ینبات رهنیپ هیموهاشو با ژل باال داده بود و  موند،یم یجنتلمن واقع هیافتاد، مثل  رضاینگاهم رو عل

بود، درست  دهیبدنش بود، پوش تیکه ف ينسکافه ا يه کت و شلوار قهوه ایو  الیدرست همرنگ لباس مر

 گفتم،یبهش م شهیمون هم یتو دوران دوست ادمیاونو ساخته بودم،  اهامیکه من تو روشده بود  یهمون شکل

 یول! يبخوا ينجوریهم دیبا يخوایاگه منو م گفتیبزن، که اونم م پیخورده واسه دل من ت هی رضایعل

 !دمید نم،یبب خواستمیکه م یپیرو با اون ت رضایخوشحالم بالخره تو عمرم، عل

 یمردم هم خوشحال بودند، ول کردند،یاز مردم استقبال م ،ییدندون نما يبایهردو با لبخند ز رضایو عل الیمر

بودم، اصال توان قدم برداشتن به  ستادهیبار، ا یب یدرخت ریو کنار جدول ها و ز يگوشه ا هیدسته گل  هیمن با 

خواست از جلو  رضایتادند، علهم راه اف الیرو م رضایمتفرق شدند، و عل تیسمت جلو رو نداشتم، کم کم جمع

 !میمر: بلند گفت یرو جمع کنه که نگاهش به من افتاد و با خوشحال الیدامن مر

گل رو طرف  يدسته  يبا شاد میدیبهم رس یزور لبخند زدم و رفتم جلو، اونا هم به طرف من اومدند، وقت به

 !خوشگل يسالم عروس و دومادا: گرفتم و گفتم الیمر
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: گفتم یگل رو گرفت و تشکر کرد، با خوشحال يبا لبخند دسته  الیبهم سالم کردند و مر هردوشون

 هی ینیبیکه االن م نمیباهات ازدواج کنه، ذوق مرگ شده، ا خوادیما م یکه داداش یاز وقت یدونینم! لــــــایمر

 !جون بدجور سرت کاله رفت ها الیمتحرك، مر يمرده 

 دمیغم بود، خند يمن، خنده  يخنده بود، اما خنده  الیمر يخنده  د،یهم خند الیرم دم،یگفتم و بلند خند نویا

 گه؟ید هینجوریا ،يدستت درد نکنه خواهر: گفت یبا ناراحت رضایتا غمم پنهان شه، عل

رو  رضایعل نیرو گرفتم، آست الیترشون رفتم و آروم دست مر کیبه لبخند شد، نزد لیم کمرنگ شد و تبد خنده

 يدستا يقدم شد و تند شیو پ دیفهم رضایهم بردم تا دستاشون بهم برسه، عل کیهم گرفتم و دستاشونو نزد

 يرو تحمل کنم، نگاهمو تند دشونگره خور يدستا تونستمیرو محکم گرفت و نوازش کرد، آهخ قلبم، نم الیمر

 !دیخوشبخت باش: گفتمنگاهشون کردم و  میگره خورده شون گرفتم و با لبخند ساختگ ياز دستا

 !یداشته باش میکنار داداش یخوب یزندگ دوارمیام زم،یعز: گفتم الیلبخند باز رو به مر با

 !زمیعز ،یمرس: هم لبخند زد و گفت الیمر

چشمک  هیکردم، برام سخت بود که نگاهش کنم اما نگاهش کردم و با لبخند دندون نما و  رضایطرف عل رومو

 !یتو هم خوشبخت باش آقا داماد: زدم و گفتم

 ،یکن تیاگه زن داداشمو اذ ،یداداش: گذاشتم و گفتم الیمر ينگاهمو ازش گرفتم و دستامو دو طرف بازو يتند

 !با تو ها دونمیمن م

من غلط بکنم  ،يچشم خواهر: گذاشت، و گفت الیمر يباال تر از دستام، دور شونه ها یدستشو کم رضایعل

 !کنم تشیاذ

حس از بازوهاش  یبه قلبم خورده باشه، دستام ب يریت هیانگار  د،آهخیرو بوس الیمر یشونیگفت و پ نویا رضایعل

و  دمیتمام تالشمو کردم و طاقت آوردم، بلند خند یظاهر شادمو حفظ کنم ول تونستمینم گهیجدا شد و افتاد، د

 !خوبه: گفتم

 !البرم، فع دیخب، من با: و گفتم دمیرو بوس الیمر يگونه  يتند

 !متیبرسون ایائه، کجــا؟ ب: گفت رضایازشون جدا شدم که عل يچشمک زدم و تند هی

: گفتم يبلند يبا خنده  رفتمیکه تند تند، عقب عقب، راه م ينجوریفضا رو ندارم، هم نیطاقت ا گهیمن د نه

 !برم، خداحافـــــــظ دیشده با رمیکار مهم دارم، د هی ،یداداش ینـــــه ملس
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و چادرم هم رو هوا  دمیدویهمچنان م دم،یبراشون دست تکون دادم و رومو ازشون گرفتم و با تمام قدرتم دو و

آخر سر بغضم ! چرا دونمیاما نم دم،یدویبرم، فقط م خوامیبه کجا م دونمینم دمیدویم داد،یخودش جولون م يبرا

دهنم  يدستمو جلو وار،یدادم به د هیکبود، شدم، ت کیکوچه ش که بار نیشدم و اول یفرع هیشکست، وارد 

ادامه بدم،  گهید تونمیخدا، من نم يبخندم، وااااا تونمینم گهیتظاهر کنم، نــــه، د تونمینم گهیگذاشتم، نـــه، د

 !يواااا ر،یخستم، خدا جونمو بگ گهیآهخ خدااا، د

کردم واسه قلب شکستم، آهخ، سر دردم  هیو گر نینشستم رو زم م،ییواسه تنها م،یکردم، واسه بدبخت هیگر

شده بود،  لیهام به هق هق هام تبد هیگر گهیشروع شد، با دو دست سرمو گرفتم و سرمو رو زانوهام گذاشتم، د

 یخانوم هیسرمو باال گرفتم که  دم،ینرو ش يافتادن سکه ا يآهخ خدا، بهم صبر بده؛ تو غم خودم بودم که صدا

 نیا يسکه افتاده بود، حتما برا هیکه  دمیکنارمو د شد،یکه ازم دور م دمیرو د یسانت 20کفش  يبا پاشنه 

 !خانوم! خانوم: خانوم ست، اشکامو پاك کردم و سکه رو برداشتم و دنبالش راه افتادم و صداش زدم

زدم و  یلبخند زورک هیآروم که گرفتم،  زدم،یبه صورتش داشت، نفس نفس م یظیغل شیبرگشت، آرا خانومه

 !دییبفرما ن،یپولتون، افتاده بود رو زم نیخانوم ا: تمگف

تو  يآخه برا ؟یستیمگه تو گدا ن زمیعز: دست داخل شالش کرد و مغرورانه گفت هیموهاشو با  خانومه

 !نیانداختمش زم

 !پولتون دییبفرما ستم،یمن گدا ن ر،ینخ: اخم کردم و گفتم هیشدم،  ناراحت

 !زمیبهتر عز يریخب، به نظرم بگ: وضعم کرد و گفت يتا باال نییاز پا ینگاه هی خانومه

 !دییبفرما ست،ینظر شما برام مهم ن: شدم و گفتم یعصبان

پاش انداختم و سرمو به حالت تاسف براش تکون  يسکه رو جلو کرد،یخانومه همچنان مغرورانه نگاهم م یول

 !ذارنیواسه ما کالس هم م ایتازگ م،یقد ياهاگدا هم گد: دمیدادم و راه افتادم که صداشو از پشت سرم شن

تند تند، شروع به راه رفتن کردم، غمم هم اومد، آخ خدا من چقدر  ت،یگفت و با عصبان یچ دمینشن گهید

 یمیشاپ قد یگرفتم و به طرف همون کاف یدربست یتاکس هی ابونیکنم سر خ یخودمو خال خواستمیبدبختم؛ م

من باشه، چون  دیبا شهیهم همن هست ک هی ایتو دن گهیوجود نداره، د يما گهیرفتم، آره د میمیمون، نه قد

 !سرنوشت منه نیما نشه، ا چوقتیشده که ه نینفر
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شدم و به طرف همون  ادهیپ نیاز ماش يرو نداشتم، تند قیبه راننده پول دادم، حوصله حساب دق يادیز مقدار

 کیشدن کردند، بغضم شکسته بود، اما  يشروع به جار اشکهام مجال ندادند و گهید دم،یآشنا دو ينرده ها

 !اااااااخدا: زدم و خدا رو صدا زدم ادیکرده بود، فر ریاز بغضم تو گلوم گ یکم

زدم بخاطر  ادیزدم به همراه اشک سوزانم، فر ادیفر اد،یب رونیالمصبم ب يگلو نیزدم تا بغض مونده از ا ادیفر

 !خستـــــم گهیدل شکستم، آهخ خداااا، د

شده بود،  لیهام به هق هق هام تبد هیچشمهام احساس ورم شدن داشت، گر سوخت،یشده بودم، گلوم م خسته

افتادم که آخم در  نیرو نداشتم، نتونستم وزنمو تحمل کنم و محکم بصورت نشسته رو زم ستادنیتوان ا گهید

کس و شکستم، سرمو به نرده ها  یر دل ببسته هق هق هام ادامه داشت فقط بخاط ياومد، هنوزم با چشمها

نداشتم که ازش لذت ببرم، چشمهامو  یحس چیه یو صورتمو نوازش کرد ول دیوز یمیمال مینس هیدادم،  هیتک

 یچیه گهیو د نیرفت و افتادم رو زم جینرده ها رو گرفتم که بلند شم، تا بلند شدم سرم گ یباز کردم و به سخت

 !دمینفهم

 دم،یاطرافم د يدیسف يبه زحمت چشمهامو باز کردم، و اول از همه فضا د،یرسیبه گوشم م ینامفهوم يصداها

 کجاست؟ نجایاومدم؟ ا نجایا يمن کجام؟ چطور یعنی

و با صورت  دیبا روپوش سف یخانوم هیکه  کردم،یبودم و فکر م رهیخ دیدر سکوتم به سقف سف ينجوریهم

 !زمیعز يبهوش اومد: من اومد و گفت کیبا لبخند نزد ،یمیمال شیآرا

با  يکرد کاریچ یخانوم: گفت رفتیکه با سرمم ور م ينجوریاونم هم کردم،یفقط در سکوت نگاهش م منم

 رونینگرانت بودند، مخصوصا شوهرت، االنم ب یلیدرضمن خانوادت خ! زمیمراعات حالتو بکن عز کمیخودت؟ 

 خب؟! ینیخانواده تو بب یتونیچکت کنه بعد م کنم،یدکتر رو صدا م ،يایمنتظرتن تا بهوش ب

نازتو بشنوم،  يصدا ییخوایپس نم: چشمک زد و گفت هیدر آخر پرستار  کردم،یمن در سکوت نگاهش م یول

 !ارمیدکتر رو م رمیآره، عب نداره، االن م ،یاول با شوهرت حرف بزن ییخوایحتما م

کرد و رفت، تو سکوت  نهیشدم، دکتر هم اومد و منو معا رهیخ دیدوباره به سقف سف گه،یم یچ نیرفت، اه ا و

 يچهره  هی دنیبا د دم،یجونو د نتیز يبایدر اومد، به طرف در نگاه کردم که صورت ز يخودم بودم که صدا

م رفت باال،  هیگر يجلو، که صدا ومدجون ا نتیز ختم،یبه وجد اومدم و اشک شوق ر م،یتنها يایتو دن ییآشنا

 !جــــــون نتیز: گفتم هیدستامو از هم باز کردم و با گر
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: جون گفت نتیکه ز میکردیم هیهر دومون گر د،یاومد جلو و منو به آغوش کش ختیریجون هم اشک م نتیز

 با خودت دختر؟ يکرد کاریقربون دختر خوشگلم برم، چ

 يو از عقده ها دمین فرو بردم و عطرشو به نفس کشجو نتیزخم غمو غصه م تازه شد، سرمو تو چادر ز دوباره

 !که منو داغون کرده میکس یب نینکردم، ا يکار چیجون، من ه نتیآخ ز: باز شده م گفتم

 کنم؟یم کاریچ نجایپس من ا ،یکس یقربونت برم، اگه تو ب: جون سرمو نوازش داد و گفت نتیز

که  میخدا رو شکر بکن دیها، با یحرفا بزن نینشنوم از هگید: جون ازم جدا شد و اشکهامو پاك کرد و گفت نتیز

بهش اصرار کردم که بمونه اما بنده خدا کار داشت و اال  یآورد، کل مارستانیشد و تو رو به ب دایآدم خوب پ هی

 !موندیم

 !آهام: جون لبخند زدم و گفتم نتیز بخاطر

لبشو به دندون  کدفعهیکه  رفتیو قربون صدقه م م کردیو مهربان نگاهم م دیجون هم گونه مو بوس نتیز

 !ائه وا خاك بر سرم: گفت یگرفت، محکم پشت دستش زد و با نگران

 جون؟ نتیز شدیچ: تعجب گفتم با

 !معطل مونده رونیپسر مردم اون ب گه،ید يهواسمو پرت کرد ا،یب: جون نتیز

 ؟یک ؟یگیم یجون، چ نتیوا ز: من

بخاطر تو، تو  شبید یدونینم! گهید گمیخب سپهر رو م: گفت رفتیکه به طرف در م ينجوریجون هم نتیز

 !برامون انجامش بده، من رفتم تا صداش کنم میخواست يزیکه اگه چ دیخواب نشیماش

کارش بشم، آخه به  نیمانع از خواستمیجون تند تند، حرفشو زد و رفت و مهلت حرف زدن به من نداد، م نتیز

در اومد، سرمو به جهت  يافکار بودم که صدا نیمونده بود، تو هم نجایمن چه که سپهر واسه من تا شب ا

 !گل یسالم خانوم: باز شدن در اومد، بعد صداش اومد يسپهر، صدا دونستمیخالف در چرخوندم، م

: توجه بودم که گفت یباز هم بهش ب ندادم، به همون صورت بودم که احساس کردم کنار من نشسته، جوابشو

 ؟ینیمنو بب يخواینم! میمر

من طاقت غم  شهیسوخت، مثل هم گرانید يدلم برا شهیغمناك بودم، دلم براش سوخت، مثل هم لحنش

 یبا سپهر بد باشم، آخه سپهر چه گناه دیمن طاقت غم مردا رو ندارم، آره من نبا شهیرو ندارم، مثل هم گرانید

 یزد و کم یلبخند سرخوش هی نم دنیتو غم من بسوزه، بالخره رومو طرف سپهر کردم، سپهر با د دیداره که با
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اگه بهم  فهمم،یمن محرم و نامحرم رو م ،یخانموم دونمیم: جابجا شدم که گفت کمیخودشو طرف من کشوند، 

 !زمیپس راحت باش عز زنم،یسر سوزن هم بهت دست نم ،ياجازه ند

 !يریاز من فاصله بگ کمی شهیپس م: زدم و گفتم یلبخند زورک هی

 !از دست تو دختر وروجک: و گفت دیخند سپهر

 ؟یشیم ينجوریچرا تو همش ا م،یمر: ازم فاصله گرفت و درست نشست و گفت و

 ؟يجور یچ: گفتم یحوصلگ یحوصله شو نداشتم، با ب اصال

اصال  یباشه، اونوقت شب عروس ينجوریامن دوست ندارم زنم  ،یکنیهمش غش م یه گه،ید ينجوریا: سپهر

 !ها گذرهیبهم خوش نم

 عیچ هی ؟یچـــــ! گفت؟ هـــــــان یچ نیکه ا کردمیداشتم حرفاشو هضم م د،یگفت و بلند خند نویا سپهر

 !کشمــــــــــتیسپهــــــــــر، م: و گفت دمیبلند کش

 !طرف در، بالشتمو برداشتم و به طرفش پرت کردم که اونم با قهقه در رو بست و رفت دییهم دو سپهر

 !يخفش کنم، واااااا خوامیخداااااا، م يمو با حرص در آوردم و موهامو چنگ گرفتم، ا يو روسر دیکش غیج

چه  نیننه ا! وا: جون اومد تو و چشماش گرد شد و گفت نتیکه درباز شد و ز خوردم،یاز کارش حرص م داشتم

 ؟يکرد یشکل نیچرا موهاتو ا ه؟یوضع

 ؟یگذاشت شمیو سپهر رو پ یچرا رفت ،يبد یلیجــــون، خ نتیز: گفتم هیحالت گر با

 !داره؟ سپهر نامزدت یخب مگه چه اشکال! ائه وا: جون لبخند زد و گفت نتیز

من  یدونیجون خودت که م نتینامزد من باشه، ز يریکبیجون، اون گنده بک و ا نتیز يوا: حرص گفتم با

 !ادیازش بدم م

دخترم  م،یدوست داره، مر یلیاما اون تورو خ اد،یتو ازش بدت ب دیشا: زد و گفت یجون لبخند مهربون نتیز

 !خونه، پدر و مادرت منتظرتند میدخترم، حاال پاشو بر یشینکن، تو در کنارش خوشبخت م يلجباز

 !مارستانیب اندیب ومد،یزورشون م! تظر من اندفقط من ن،یهم: زدم و گفتم يتمسخر لبخند

قربونت برم، من خودم : جون چونه مو گرفت و به طرف خودش کرد و گفت نتیکردم که ز گهیرومو طرف د و

 !نشه، حاال من که هستم تیشلوغ بود، گفتم که اذ یلیآخه سرش خ اد،یبه مادرت گفتم که ن

 یپس الک ومدند،یمن دوست داشتم اونا هم م یول ،یشمیخوبه که تو پ نیا نتیز: زدم و گفتم یکم جون لبخند

 !نکن يازشون طرفدار
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 !دندیبرنامه چ یخونه، که همه واست کل میخب باشه، حاال پاشو که زود بر: جون بلند شد و گفت نتیز

 !برنامـــــه؟ ؟یچــــــ: تعجب گفتم با

 !گهید تیعروس! ننه گهیآره د: جون نتیز

 !خوامینم تونم،یمن، من نم رم،یمینــــه من م! جون نتیز ؟یــچــــ: من

 نتیز رند،یگیم میکه مردمت برام تصم کارمیخسته شدم، مگه من چ اتیدن نیاز گهیم گرفت، آخ خدا د هیگر

وصلت به  نیقربونت برم دخترم، مطمئن باش ا: جون لبخند زد و اومد جلو و سرمو تو آغوشش گرفت و گفت

 !نباش یچیپس نگران ه شتم،یمن پ رته،یخ

 !جون نتینه ز: من

م  هیبهم آرامش داد، گر نشیریش يجون و حرفا نتیکه آروم شدم؛ عطر خوش ز م،یموند تیتو اون وضع نقدریا

 هیگر چوقتیه گهیدخترم، د نیآفر: جون منو از خودش جدا کرد و با لبخند مهربونش گفت نتیقطع شد، ز

  خونه، خب؟ میحاال پاشو بر ا،ینکن

  

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

 

 !جون نتیچشم ز: و گفتم دمیجون پاش نتیز يبرو يبایز لبخند

جون بغلمو گرفت و  نتیو کمکم کرد که بلند شم و لباسامو بپوشم، ز دیمو بوس یشونیپ يجون با شاد نتیز و

بود و اگه زودتر  نییپا یلیچرا پاهام توان وزنمو نداشت، دکتر گفت که فشارم خ دونمیکمکم کرد تا راه برم، نم

 !ودب نیزنده بودنم با کرام الکاتب رسوندند،ینم مارستانیمنو به ب

البته  المو،یجون هم منو گرفته بود و هم وسا نتیجون گرفت، آخه ز نتیبه زور از ز لمویرفتن سپهر وسا موقع

 يجور یم متشخص چخان هیبا  رهیبگ ادیحمال باشه، تا  دیبودم، با یاز دستش عصبان یلیسپهر هم حقشه، خ

سپهر،  یعگیمن با تمام ضا یرو صندوق عقب گذاشت و در جلو رو برام باز کرد ول الیسپهر وسا! برخورد کنه

خالصه با ! دیخندیم یرکیز ریمنو سپهر، ز يکارا دنیجون هم از د نتیجون نشستم، ز نتیز شیرفتم عقب و پ

 نتیبه کمک ز م،یشد ادهیجون کمکم کرد و هردومون پ نتیز! خونه میدیجون رس نتیز يبرا يباز لمیف یکل

 میجون چرا اونجا دار نتیز! وا: ببره که گفتم ییرایبه سمت پذ منوجون خواست  نتیجون بطرف خونه رفتم، ز

 م؟یریم
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 !نندیتو رو بب خواندیخب دخترم، مادرت منتظرته، همه هم هستند و م: جون نتیز

 !رو ندارم زایچ نیو از ا یشلوغ يجون، ببرم تو اتاقم، اصال حوصله  نتیزنه : التماس نگاهش کردم و گفتم با

 !میبر ایباشه دخترم، ب: جون لبخند زد و گفت نتیز

سوپ  هیاالن برات : و گفت دیرو بوس میشونیکرد و منو رو تختم خواباند، پ میجون تا اتاقم همراه نتیز

 !يمنو هم انقدر عذاب ند ،يریتا قوت بگ ارمیو م کنمیخوشمزه درست م

 !چشم: لبخند، چشمهامو براش باز و بسته کردم و گفتم با

 یحذف شده، حاال چ میاز زندگ رضایعل گهید شه؟یم یم چ ندهیآ یعنیشدم،  رهیجون رفت، به سقف خ نتیز

 تمیاذ ونشیکردم که بخوام تا افکار پر یبهش فکر کنم، چشمهامو بستم و سع دینبا گهینه نه، د ،يوا شه؟یم

 !شد و خوابم برد نینکنه، کم کم چشمهام سنگ

لبخند  دم،یجونو رو بروم د نتیچشمهامو آروم باز کردم، ز کنه،یداره موهامو نوازش م یکیکردم که  احساس

 !جون نتیسالم ز: باز گفتم مهین يزدم و با چشمها

 !یسالم قربونت برم، خوب: زد و گفت یجون لبخند مهربون نتیز

 !آهام: من

پاشو، سر و روتو بشور،  ؟یخوابیبسه دختر خوشگل من، چقدر م: جون گفت نتیکه ز دمیشدم و خواب يور هی و

 !راه برو، ورجه وورجه کن تا دلم واشه

 که دلت گرفته؟ کنمیم تتیاذ نقدریمن ا یعنیقربونت برم، : و گفتم دمیخواب صاف

نگاه کن،  ،ينخورد یچیهم ه شبیبخور، د زیچ هی پاشو نه خوشگلم، تو فقط شاد باش، خب؟ حاال: جون نتیز

 !يپوست و استخون شد

 !چشم: شدم و نشستم و گفتم بلند

 ساعت چند؟! جون نتیز يوااا: گفتم یاومده باشه، با نگران ادمی يزیانگار چ ییهوی

 !ست ازدهیوا چرا؟ ساعت : جون نتیز

 ؟ينکرد دارمیب یونی يچرا برا! جــــون نتیز: گفتم یناراحت با

 ؟یچ یوا برا چ: جون نتیز

 ؟يدیدانشگاه، فهم گه،ید یونی: من

 !یگیآهان، مدرسه تو م: جون نتیز
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رو تخت، خودم از قصد  يو افتاد يشد یشکل نیا نیهم يبرا یخونیدرس م نقدریا: جون گفت نتیو ز دمیخند

 !یتا خوب ش یچند روز استراحت کن دینکردم، با دارتیب

 !از دست تو ،یجون نتیز يوا: خنده گفتم با

 !يریذره جون بگ هی ارمیتو رخت خوابت بمون، تا برم برات صبحونه ب: جون نتیز

جون  نتیگرفتم ز میرو تخت نشستم و تصم يرفت، تند جیکه سرم گ نییجون رفت، از تخت اومدم پا نتیز

 !نییپا امیبعد ب ادیب

که تو خونه  یاومد، فکر کنم هرچ یم نییهم با اون پاش باال و پاجون  نتیشد، ز يروزم تو اتاقم سپر کل

که  یکردند و هرچ یکیجون دست به  نتیکرد و با ز يمسخره باز یهم اومد و کل رایسم! بخوردم داد میداشت

 یازش خداحافظ یبدبخت یکل بافحش نوش جان کرد و  یکه از منم کل ختیریرو تو حلقم م اوردیجون م نتیز

 !کردیو کله مو داغون م موندیکردم و فرستادمش وگرنه شب م

گرفتم تا  میداشتم، تصم يرو ادهیهوس پ رون،یدانشگاه از خونه زدم ب يشدم و برا داریب هیصبح زودتر از بق فردا

 يشدم، آخ، انگار ادهیرو حساب کردم و پ هیگرفتم، کرا نیبرم اما وسط راه خسته شدم و ماش ادهیدانشگاه پ

چرا  دونمیفکر کنم، فقط نم يزیبه چ نکهیا نآروم آروم، به طرف کالسم راه افتادم، بدو دما،یزود رس یلیخ

 کاریچ یدونیچون تو نم ه،یو مذخرف بیحس عج یلیداشتم، خ یتفاوت یحس ب ادیز یاضطراب دارم، ول یکمی

 یصندل ينبود، رو یچکیه دمیو گذشته ات همه مجهولند، به کالس رس ندهیبرات پوچ و آ یو همه چ یکن

درحال خوندن بودم که احساس کردم  يجور نیخوندن شدم، هم مشغولنشستم و جزوه مو در آوردم و  ییجلو

! بود؟ یک نیا! یانداختم و دوباره مشغول کارم شدم، چــــ ینگاه هیبه طرفش  يکنارم نشسسته، سرسر یکی

 !ائه، ساکت دختر: که گفت کشدم یکوتاه غیو ج دمیترس ییهوینگاهش کردم،  عیسر

 !یکنیم کاریچ نجایا دم،یترس! يا وونهید: دهنم گذاشته بودم برداشتم و گفتم يکه جلو دستمو

مون  ندهیآ يخودت و بچه  يبرا نویا ،یبترس دیمن شوهرتم پس نبا ،یترسیاوال مگه من غولم که م: گفت

 !یهان یمنم هستم، اوک یدوما، هرجا که تو باش گم،یم

با کالسورم به انگشتش زدم و  تیعقب و با عصبان دمیسرمو کش يخواست انگشت شو به دماغم بزنه که تند و

 !هم مزاحمم نشو گهید! يمذخرف و چاق و زشت و به درد نخور یلیتو آدم خ اد،یازت بدم م: گفتم

 !صبر کن دختر: و گفت و خودشو به من رسوند دییکه سپهر دو رونیاز کالس رفتم ب يبرداشتم و تند لمویوسا و
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که  کردمیداشتم حملشون م یتو دستم بود، به سخت يهمون طور المیتوجه به اون، به راهم ادامه دادم، وسا یب

 !نبودم که اومدم دانشگاهت ها، حاال صبر کن کاریاه دختر، من ب! میصبر کن مر: سپهر گفت

رو نداشتم، حتا دعوا و بحث  یچیه يحوصله  آروم رومو به طرفش کردم، اصال ستاد،یکه سپهر هم ا ستادمیا

 !حاال هم برو و راحتم بذار ،يپس چرا اومد ينبود کاریاگه ب: گفتم ینیباحالت غمگ نیهم يرو، برا

 !ــمیمر: با تعجب منو نگاه کرد و با تعجب گفت سپهر

که من، تنها باشم،  يجا هی دیشا رم،یدارم به کجا م دونستمینگاهش کنم، تند تند، راه افتادم، نم نکهیا بدون

 برم،یلذت نم یاز هچ! برمیم لذت نم ییاز تنها گهیچرا د کنه،یم یبگیمن غر يم برا ییچرا تنها دونمینم ایتازگ

 !میصبر کن مر: و گفت ستادیمن ا يکه سپهر باز خودشو به من رسوند و جلو رفتمیم يجور نیهم

 یداد انگار که حساب رونیآوردم، سپهر نفسشو با فوت بصورتم  کیبود، چادرمو نزد نییسرم پا یول ستادمیا

 !هان ،يمشکل دار یبا ک ،یکنیم يلج باز يتو چرا دار: حرصش در اومده بود، گفت

حرف زدن نداشتم حتا جنگ و دعوا رو هم نداشتم، حتا  يبودم، چشممهامو هم بستم، اصال حوصله  ساکت

: گفت يبودم که سپهر جد ستادهیساکت ا ينجوریبده، هم یم معن ییاومد که سکوتم و تنها یم هم نم هیگر

منو مضحکه  ذارم،یمن نم یاونو واسه خودت بذار، ول ،یبهت رو دادم، اگه هم ناراحت یلیبسه دختر عمو، خ گهید

 !کار دانشگاهتو راه بندازم خوامیم ا،یحاال با من ب! یعام و خاص کن ي

به من  کاریچ! لیمفتش فام ای ،یبابام يتو مگه نوچه : گفتماحساس نگاهش کردم و  یباال آوردم و ب سرمو

 !برو راحتم بذار ،يدار

ولم : رفت باال غمیکه ج د،یدستمو گرفت و با خودش کش يبا حرص دو دستشو کرد تو موهاش و تند سپهر

 !ولم کـــــــــــن يآآآ! وونـــــهیکـــــن د

بود  کیکار رو کرد که نزد نیو به طرف جلو پرتم کرد، انقدر با قدرت ا دیمنو کش ییهوی ت،یسپهر با عصبان که

 تو ،یهست یتو ک: دمیبهش نگاه کردم و توپ تیدرد گرفت، با عصبان یلیخودمو نگه داشتم، دستم خ یول فتمیب

ورد، زدنم باال آ يمن اومد و دستشو به نشانه  يگنده ش جلو کلیسپهر با اون ه ،ییهویکه  زدمیحرف م داشتم

دستمو آروم آوردم ! فتادین یاتفاق چیحالت بودم، ه نیبا دست و چادرم صورتمو پنهان کردم، به هم يمنم تند

که  ستادم،یبا تعجب نگاهش کردم و صاف ا! کنهیسپهر داره با لبخند نگاهم م دمیکه د شده،یچ نمیتا بب نییپا

 !ها یکشیدختر سرتق، تو منو آخرش م يا: گفت
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که، که  یکنینه تو چطور جرات م ،یخواستیتو چطور م! يشعوریب یلیخ: دادم و گفتم تیعصبان يرو جا تعجبم

 !یمنو بزن

با  میمر: که گفت میو در کنار من راه افتاد، هردومون ساکت بود دیدوباره راه افتادم که سپهر هم به من رس و

 !میپرونده تو انجام بد يتا کارا تتون،یریدفترمد میبر ایمن لج نکن، ب

 !بشه یکه چ: هامو تند کردم و گفتم قدم

 يکانادا، اونجا کارا میقرار بر یدونیمگه نم ،يبد لیادامه تحص یکه بتون: و گفت دیکش یقینفس عم هی سپهر

 !میکه پرونده تو منتقل کن نجایانجام دادم فقط مونده ا یدانشگاهتو سفارش

انجام  میمستق ریرو هم غ نجایا يکارا تونستمیدرضمن من م: که گفت ستادمیرو به روش ا يشدم و جد متوقف

درس  يخونه ا وونهیرو، تا بفهمم تو کدوم د یکه توش هست یطیهم مح نم،یهم تورو بب امیبدم، اما گفتم ب

 !يخوندیم

 پ يآقا امیجا، باتو نم چیجا و ه چیمن ه: گفتم يکردم و با لحن جد يدر اومده بود، اما صبور حرصم

 !به زور ببرمت نکهیا ای ییایاالن با من م م،یبس کن مر: تو حرفمو گفت دیسپهر پر ك

 !ستریم يبا چکدوم،یه: من

 !چه طرز اومدن نیا ؟يا وونهید: و متوقف شدم و گفتم دمیجلوم، ترس دیپر يراه افتادم، سپهر تند و

 !ها زنمیو اال بهت دست م چیکه ه ياگه اومد میمر: که توش خنده بود گفت يبا صدا سپهر

ازش حرص خوردم، بدون توجه بهش از کنارش  یلیکرد، خ دنیتعجب نگاهش کردم که سپهر شروع به خند با

اومد جلو و کنارم  یشد، سپهر با نگران نیپخش زم المیوس يو همه  نیخورد و افتادم زم چیرد شدم که پام پ

 !شد؟ یچ: نشست و گفت

 !که، فقط افتادم ینیب ینشده، م یچیه: گفتم يجد یلیم، خداشتم، اما ناله نکرد درد

 !يدیواقعا فکر کردم خواب: و گفت دیخند سپهر

 ؟يدرد دار شد؟یچ: گفت يکردم، سپهر تند يزیبلند شم که آخ ر خواستم

 !رو جمع کن الیوسا نیمن خوبم، تو، تو فقط ا! نه: من

 !خانومم یشما بگ یهرچ! چشم: سپهر

 !يا وونهیسپهر واقعا د: گردوندم و گفتم چشمهامو

 !شدم وونهیاز دست تو د گه،یآره د: گفت کرد،یجمع م المویکه وسا يجوریهم سپهر
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کنم، سپهر چشمها و  زیآنال تونستمیم يشتریبود و مشغول کارش بود، صورتشو با دقت ب نییسرش پا سپهر

 یگنده و بزرگ کلیو ه یپوست گندم خوش فرم و ینیلب و ب هیداشت درست مثل من و  یمشک يموها

نظرت  گهیدخوشت اومده، حاال  ه؟یچ: که صداش اومد کردمینگاهش م کلشیداشتم به ه يجور نیداشت، هم

 !عوض شده

مو حفظ کردم  ژیپرست ،یفاتحه تو بخون دیاالن با ،يدر آورد يباز زیچرا ه میخاك بر سرم، مر يشدم، وا هول

 هیواقعا که سپهر،  کردم،یقناصتو نگاه م کلیداشتم ه! ادیمن غلط بکنم از تو خوشم ب ر،ینخ: گفتم يجد یلیو خ

 !خپلو ه،یچ نیخورده خودتو الغر کن، ا

چرا  ه؟یهان چ: تفاوت نگاهش کردم و گفتم یب کنه،ینگاهم م ينجوریچرا ا نیا! با تعجب نگاهم کرد، وا سپهر

 ؟یکنینگاهم م ينجوریا

 !دختر یخنگ یلیخ م،یمر يوا: گفت خنده و ریزد ز یپق سپهر

 ؟یگفت یچ! هـــــان: تعجب گفتم با

بود که پام  تیموقع نیا! شدم، خواستم بلند شدم که دوباره آخم در اومد، اه یعصبان د،یخندیهم چنان م سپهر

مون بود رسوندم، سپهر همچنان  یکه دو قدم یدرخت کیو نزد دمیکش نیشد، آروم آروم، خودمو رو زم ينجوریا

در آوردم و شروع به ماساژ دادن  امودرخت نشستم و کفشه ریردش کردم و ز یخواست کمکم کنه، ول د،یخندیم

 يجلوم گذاشت، و با ته مونده  لمویاومد و کنارم نشست و وسا لیسپهر که تموم شد با وسا يپاهام شدم، خنده 

 !تو دختر يا بامزه یلیخ م،یآخ مر: خنده هاش گفت

سپهر آروم گرفت،  یست، وقت وونهیخنده، نگاهش نکردم و مشغول کارم بودم، واقعا طرف د ریدوباره زد ز و

 منه بدبخت، چاقم؟ یکیتو واقعا فکر م! میمر: گفت

 ؟یستین یعنی: تمسخر نگاهش کردم و گفتم با

همه ورزش  نیچــــاق، من ا یگیمن اند، اونوقت تو به من م کلیدخترا عاشق ه وونه،ید: با خنده گفت سپهر

 !اون زحمتهام پوچ بود يهمه  یعنیدرست کردم،  یکلیو ه دهیاندام ورز نیکردم تا همچ

 !اند وونهیخب، اون دخترا مثل خودت د: من

اند و صد البته،  میا کهیپهن و شکم چند ت ي نهیاند، با س میا چهیکلفت و ماه ياونا عاشق، بازوها رینخ: سپهر

 !مینیتا بب ارمیدر ب زمویبل يخوایجذابم اند، حاال م يچهره 

 !زحمت نکش رمیکلفت، نخ يچه مذخرف، بازوها يا: گفتم یحالت چندش با
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 !تورو به آغوش بکشم یبه راحت تونمیبازو م نیچرا؟ چون با ا یدونیم ه،یآره مگه چ: سپهر

خب : و گفت دیاز رو هوا گرفت و خند ياز کتابامو برداشتم و به طرفش پرت کردم که تند یکیعصبانت  با

 !یهست ينجوریچرا ا دونمیاند، اما تو رو نم نیدخترا عاشق هم زم،یعز گهید گمیراست م

 !اونا هر جور باشند، من فقط خودمم:من

 !گهید اد،یخودت بودندت خوشم م نیاز هم: سپهر

 م؟یمر: که سپهر گفت ذاشتمیم فمیتو ک ،یکی یکی المویساتوجه نکردم و و بهش

 !هام: که مشغول کارم بودم، آروم گفتم ينجوریحوصله بحث و جدال رو نداشتم، هم گهید

 نیخوشبخت تر میتونیما م ییاگه تو بخوا م،یبا من، مر یکنیم ينجوریتو چرا ا: گفت شیسپهر با حالت جد که

 ياز کارها یکیباباهامون ازدواج مون رو، جز  دیشا میاند، مر ینگاه کن همه راض م،یبش ایزن و شوهر دن

نگاه کن  خوام،یخودم م يتورو برا وفکر نکردم  ينجوریکه تورو شناختم، ا یبدونند، اما من از وقت یشراکت

 ! ایاند پس لج نکن و راه ب یهمه راض م،یمر

 کاریچ دونمیام، نم یاحساسات نقدریچرا من، ا دونمینم اد،یم براش سوخت، آه باز حس ترحم داره به سراغم دلم

 م،یمیعشق قد ي دهیصلح ندارم، بغضم گرفت، من هنوز داغد يجز، به برقرار یکنم، حق با سپهر، من راه

: افکارم بودم که سپهر گفت وبشم، ت یهمه چ الیخیب تونستمیکاش م يبشم، ا الیخیکه ب تونمیم يچطور

 ؟يآماده ا میمر رند،یمون رو بگ یهفته عقد و عروس نیآخر ا خواند،یمامان و بابا م م،یمر

 آخر هفته؟ ؟یچـــــ: تعجب گفتم با

 !شو ندارم یمن آمادگ! نه نه سپهر، نـــــه: با اضطراب گفتم يتند

 شده؟یچرا مگه چ: با تعجب گفت سپهر

 !بکن يکار هیتورو خدا  ستم،یه نمن هنوز آماد کنم،ینه سپهر، خواهش م: التماس گفتم با

 نیهم يبرا م،یکن يهفته بعد شرکت رو راه انداز دیآخه با گن،یم یچ نمیبب دیبا ،یاوک: متفکرانه گفت سپهر

 !فتهیبرات ب یاتفاق ذارمیپس نترس، نم شتمیمن پ میمر یول! رندیگیزود دارند م نقدریا

داشته  یاتفاق تازه آمادگ نیا يبرا خوامیمن م ست،ین زایچ نینه سپهر بحث ا: مثل خودش به آرامش گفتم منم

 !باشم

 !اهام:بود، سرشو تکون داد و گفت نییسرش پا سپهر
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 شده،یچ میمر: گفت طنتیسپهر با خنده و ش دم،ینگاهمو دزد يتا سرشو باال آورد، تند کردم،ینگاهش م منم

 ؟يداد دیپرچم سف

 !دیپرچم سف ؟یچ: تعجب گفتم با

 !یکه با من، به قول تو چاق و خپلو ازدواج کن يشد یبالخره راض گه،یآره د: سپهر

سرنوشت  نینمونده که با ا یتوان چیه گهید دیزود آروم شدم، شا نقدریچرا ا دونمینم دم،یمنم خند د،یخند و

 !خسته شدم یزندگ نیاز ا گهید دیشومم مقابله کنم، شا

 !یجذاب یلیتو خ یدونستیم م؟یمر: سپهر

 ؟یچ یعنی: من

من  نیبخاطر هم گه،ید یهست يزیچ هیبگم،  یچ دونمینم ،يبا همه فرق دار ،یجور خاص هی یعنی: سپهر

 !جذبت شدم

 !دونمیم نویخودم هم ا وونه،ید: و گفتم دمیچشمک زد، خند هی و

 !گهید ریما رو هم تو بغلت بگ ذاره،یتو بغلش م ییخانوم چه هندونه ها! بـه: سپهر

 !يتو گنده ا رمینخ: من

 !کنمیم میگندگ نیروز تو رو عاشق ا هیمن  م،یمر يوا: و گفت دیخند سپهر

 !ینیبب اهاتیتو رو دیاه اه، حتمــــا، با: من

دردش کم شده بود،  گهیدرخت رو گرفتم و بلند شد، د يرو کولم کردم و تنه  فمویو ک دمیهامو پوش کفش

 کمکت کنم؟ ییخوایم ؟يدرد دار: گفت یسپهر با آرام ستادم،یا

 !محو شم ایاز دن یشما بنده به کل يبا کمک بعد ترسمیم د،یکمکم کرد یکاف ينه، شما به اندازه : من

 دیدونینم قیشما ما رو ال ،یخانوم ایب: طرف شونه ش گذاشت و گفت هی يو کتشو در آورد و رو دیخند سپهر

 !و راه برو ریالقل کتمو بگ ،يریکه دستامو بگ

و گوشه کتشو محکم گرفتم، سپهر لبخند زد و  ایدر آخر دلو زدم به در یکنم، ول يکار نیداشتم که همچ دیترد

 !دختر خوب هی یشیم يتازه دار ن،یآفر: گفت

 !ها ياریلج منو در م يسپهر دوباره دار: حرص گفتم با

 خوبه؟ م،یندازیکار امروز رو هم به فردا م م،یبر ایمن، حاال آروم آروم ب هیدیل یاوک: سپهر
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 ينه سپهر، من مثال کالس دارم ها، تو برو، کارت هم باشه برا: گفتم میرفتیکه قدم به قدم راه م ينجوریهم

 !بعد

 یخطرناک زیکه چ نندیتا پاتو بب يزیچ یدرمانگاه میریم ییایتو دختر، االن تو هم با من م یگیم یچ: سپهر

 !نباشه

 !نه سپهر: من

 !که گفتم نیهم گه،یبسه د: و حرفمو گفتت دیپر تیبا عصبان سپهر

 یشوخ: و چشمک زد و گفت دیو با تعجب نگاهش کردم، سپهر خند ستادمیکار سپهر سرمو عقب بردم و ا نیا با

 نکن، خب؟ تیاذ ا،یحاال ب ،يریگیم يکردم، چرا جد

کار  نیا یکه تالف نیا يبرا یدانشگاه بشم، اصال حوصله شو نداشتم، ول الیخیگرفتم که امروز رو هم ب میتصم

 !با تو ها دونمیها، وگرنه من م یرو سرم داد بکش یکنیغلط م گهید یباشه، ول: گفتم ارمیسپهر رو در ب

 !ما میکرد یغلط هیبابا، حاال  یاوک: سپهر

 ،يهمه مدت، خارج بود نیا نکهیسپهر تو با ا: رو به سپهر گفتم م،یو راه افتاد مینشست م،یدیسپهر رس نیماش به

 !یزنیخوبه ها، تازه مثل التها هم حرف م یلیخ تیفارس یول

کار بلد باشم  دیمثل تو ازدواج کنم، پس با یدختر سرتق هیکه قرار با  دونستمیآره، چون م: و گفت دیخند سپهر

 !تا روتو کم کنم

 !سپــــــــــــــــهر: در اومد، داد زدم حرصم

 !ها میکنیاالن تصادف م ،یخانوم یاوک: و گفت دیخند سپهر

 !ها امیکه باهات راه ب يندار اقتیل ،یشیسپهر، تو آدم نم یلوس یلیخ: من

داشتم، از همه نوع و هر  ادیز یرانیا يمن کانادا دوستا نیبب گم،یناراحت نشو، باشه م یاوه اوه، اوک: سپهر

 !اشمب ينجوریا دیالت و اباش، پس مسلما با ،یمثبت، منف گه،یبودند د یقماش

 ،یهست یچ ستیکه معلوم ن ،يشد یآدم مذخرف هی ينجوریکه ا گه،ید نیخب هم: از کارش گفتم یتالف به

 !تزایپ

 تزا؟یحاال چرا پ ،یاوه چه فحش: با خنده گفت سپهر

 ! یهست کنند،یم یو قاط زندیریتوش م یکه همه چ تزایچون تو مثل پ: من
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و پماد بزنم که خوب  ستین یکرد و گفت که مشکل تمیزیدکترهم و ،یدرمانگاه هیبه  میدیرس د،یخند سپهر

مزه مون گذشت، آخر سر هم  یب يبرد، کل روز با کل کلها یرستوران هیبشه، بعد از اونجا سپهر به زور منو به 

 !شد که منو به خونه برسونه یسپهر راض

 !کمکت کنم ییخوایم میمر: شدم که سپهر گفت یم ادهیپ نیآروم از ماش داشتم

 !خداحافظ تونم،ینه بابا، خودم م: به طرفش کردم و گفتم رومو

 !میمر: سپهر

 !برم ها خوامیم! هان: برگشتم و گفتم دوباره

 !برو زمیعز یاوک: و گفت دیخند سپهر

 ؟يندار يمطمئن باشم که واقعا کار: من

 !آره گلم برو، خداحافظ: سپهر

رفتن  يصدا یب نگاه کنم، رفتم داخل خونه و در رو بستم، وقتبه عق نکهیکردم و بدون ا یخداحافظ ازش

داشتم ها،  يعجب روز يوا! به طرف اتاقم رفتم میو مستق! دمیکش ینفس راحت هیتازه  دم،یرو شند نشیماش

 !خودت کمکم کن ترسم،یخدا م يوا شم،یم یکیواقعا دارم با سپهر  یعنیبشه،  یم چ ندهیقرار آ دونمینم

کردم  یماه سع هی نیو من تو ا میماه بعد عقب انداخت هیمن، سپهر هم کمکم کرد تا مراسم رو  يپافشار بخاطر

وقتها  شتریو از همه جالب تر ب کردمیجمع شرکت م يرو از ذهنم پاك کنم، تو رضایکه تمام تالشمو بکنم و عل

باهم عقد کردند و قرار  نایو س رایسم! وردمیم رد يمسخره باز را،یاز سم شتریو ب رفتمیبودم، همه جا م رایبا سم

 یول راستیسم التیهمش، از تخ نهایکنند، البته ا یکوچولو تو بغلم عروس يبچه  هیگذاشتند سال بعد که من 

 یماه هم مثل برق و باد گذشت، هنوزم آمادگ هی نیا! خوشحال هستم که دوستم هم خوشبخت شده یلیمن خ

 نیهم يبرا ،یناراض یلیمن بسوزند، سپهر هم که خ هیبدبخت يبپا گرانیدوست ندارم د گهیشو ندارم، اما د

فرستاد، و اال اگه  شگاهیبه زور منو به آرا یمون نشدم، مام یرفتم و مخالف عروس شیبزرگترها پ يطبق برنامه 

بده، بعد  نجامصورتم ا يرو میمال شیآرا کیگفتم که  شگریبه آرا کردم،یم شیدست من بود، خودم، خودمو آرا

شده  ونینیش يو خودمو برنداز کرد، موها نهیآ يکمکم کرد تا لباسمو بپوشم، در آخر رفتم جلو يمار ش،یآرا

به لبم اومد  يشده بودم، لبخند محو بایز الیمر یهم مورد پسندم بود، مثل عروس شمیحتا آرا ومد،یبهم م یلیخ

چرا  دونمیداد، نم یلبخندم محو شد و جاشو به نگران ود،ز یلیخ ومدیبود، از منم خوشش م رضایاگه عل یعنی

 کنم،یم انتیو هم به سپهر خ الیهم به مر رضا،یدارم با فکر کردن به عل نکهیندارم، احساس ا یاحساس خوب
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 شگاهیکمکم کرد تا شنلمو بپوشم و منو تا در آرا يبره، مار رونیاز ذهنم ب یسرمو تکون دادم تا افکار منف

 يپاها دم،یدیجا رو بجز دامنمو نم چیبود و کاله شنل، کل صورتمو پوشونده بود و ه نییسرم پا د،کر میهمراه

 نیداماد ا يکه نشون دهنده  يبراق و شلوار نوك مداد يمن اومدند، کفشها يکه جلو دم،یرو د يمردونه ا

 !یسالم خانوم: سپهر اومد يصدا دم،یبود رو د یعروس

به آرنجم ضربه زد، تا دستمو ببرم جلو، اما من بدون توجه  يکون نخوردم، مارمن ت یمن آورد، ول يجلو دستشو

 م،یمر: من اومد و گفت يسپهر منو متوقف کرد، سپهر جلو يادامه دادم و رفتم جلو که صدا رمیبه اونا به مس

 !مثال قرار شوهرت بشم ها ه؟یکارا چ نیا

 !پس بذار تا عقدمون ؟يهنوز که نشد ،یقرار شوهرم بش: بود، آروم گفتم نییکه سرم پا ينجوریهم

 !میرسیبهم م ،یباشه خانوم: دندوناشو بهم فشرد و با حرص گفت سپهر

نشست و  نیکنــــــه؟ سپهر بدون توجه به من، تو ماش کاریچ خوادیمگه م ؟یچــــــ یعنیگرد شد،  چشمام

دامن مو جمع کردم و با  یرو باز کردم و به سخت نیآروم رفتم جلو و در ماش ر،یسر به ز! دیدر رو محکم بهم کوب

 !گازشو گرفت و با سرعت راه افتاد ينشستم، تا در رو بستم، سپهر تند اطیاحت

در  ومد،یدست و سوت و کل م يچون صدا م،یدیبه تاالر رس یبعد از مدت دم،یدینم ویچیبود و ه نییپا سرم

 !نییپا ایب االی: سپهر اومد يجد يطرفم باز شد و بعد صدا

 !به اعتقاداتم احترام بذاره دیاون با ه،یمن چ ریشکست، خب تقص دلم

 !دخترم اومد ،يواااااا: دمیرو شن یشاد مام يکه صدا نییآروم اومدم پا ،یحرف چیه بدون

خب : اومد جلو و گفت ینشستم، مام گاهمیکردند، تو جا یهم اومدند و منو به داخل، همراه گهیچندتا خانوم د و

 !ماهتو به همه نشون بده يرو زم،یعز

 !ینه مام: خواست کاله شنلمو بکشه عقب، که مانعش شدم و گفتم و

مذحکه عام و خاص  یو کل میرو جدا کرد یبه خاطرت مهمون ار،یدر ن يامل باز م،یمر: تو گوشم گفت یمام

 !دلشون خوش شه نند،یبب افتویالقل بذار ق م،یشد

 !نجاستیسپهر ا ،ینه مام: تماس گفتمال با

 !جهنم: با حرص گفت یمام

 !مونمیاما من بر سر اعتقاداتم م ند،یاطرافم ناخوشا يآدما يمن، برا يکه کارا دونمیرفت، دلم شکست، م و

 !خدا، خودت کمکم کن يعاقد اومده، دلشوره گرفتم، وا دینشسته بودم که خبر رس ساکت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 يمردم کم شد و سکوت همه جا رو فرا گرفت، صدا يکردم سپهر هم کنارم نشسته، کم کم سر و صدا احساس

 !ان شااهللا دیسالم دخترم، آماده ا: عاقد اومد

 میمکرمه، خانم مر ي زهیدوش: حرف بزنم، عاقد خطبه رو شروع کرد و گفت تونستمیخشک شده بود، نم گلوم

 5تا گل رز قرمز و  113شاخه نبات و  کیو  دیجلد کالم اهللا مج کی ،ي هیشما را به مهر لمیبنده وک ،يمدد

 !اورم؟یدر ب يددسپهر م يخدا، به عقد دائم آقا يو سفر به خانه  يبهار آزاد يهزار سکه 

 نیخدا، منو از ا يوااااااا کنم،یچرا احساس گرما م دونمینم يبردم، استرس داشتم، وااااا نییپا شتریرو ب سرم

 !ارهیعروس رفته گالب ب: اومد که گفت يمار يمهلکه نجات بده، صدا

بار  نیسوم! بار تکرار کنند پس نترس، آروم باش 3 دیبا میکرد، ساکت بودم، نه مر يرو جار غهیعاقد ص دوباره

 يواالل شده بودم، ساکت بودم،  يخدا، انگار يشد، همه ساکت بودند و منتظر جوابم بودند، وا يجار غهیهم ص

دستام احساس  يرو، رو یکه دست خنک کس دادمیانگشتامو بهم گره کرده بودم و فشار م رم،یمیخدا، دارم م

 نیا يبود رو جدا کردم و سرمو باال آوردم و به دستام نگاه کردم، واااا دهیکردم، چونه م که ب گردنم چسب

بزنم،  ادیفر یهمونجا از خوشحال خواستمیجون، به وجد اومدم، م نتیز يبرا بایو ز دیسف ،ي دهیچروک يدستا

 يرو خوند، بعد صدا غهیبار عاقد ص نیتو دلم جونه زد، چهارم یو خوشحال دیام ورن! یخدا جون مرســــــ يوا

 !شتمیبگو دخترم، من پ: جون اومد نتیز

 !بزرگترا، بله يبا اجازه : گفتم یآروم يو با صدا دمیکش یقیبه لبم اومد، نفس عم لبخند

جون رفته بود، به  نتیز يدستا گهیکرد و رفت، د ریخ يعاقد هم دعا دند،یو خند دندیکش غیسوت و ج همه

اجازه  ،یخانوم: گفت یآروم يشد، سپهر با صدا دهیدستام کش يسپهر، رو يهمان صورت نشسته بودم که دستا

 !نمتیدارم که بب

من  يشما که بدون اجازه : گفتم یا مهربونبه بعد شوهرم، ب نیسپهر از ا گهیچون د دم،یپس نکش دستمو

 ه؟یچ ياجازه برا گهید ،یدستمو گرفت

 ؟یگیراست م! واقعـــــا: سپهر

 !بر لبم بود، جوابشو ندادم و ساکت بودم لبخند

 !میمر: آرومش اومد يصدا که

 بله؟: به طرفش کردم و آروم گفتم رومو
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 کیو به داماد تبر دندیو سوت کش غیکار سپهر، همه ج نیاز جلو کاله شنل رو گرفت و به عقب برد، با ا سپهر

که سپهر چونه مو گرفت و به  دیدیرو م نییگفتند که بالخره موفق شده شنل عروس رو برداره، چشمهام پا

 !نگاهم کن زمیعز: طرف خودش کرد و مهربون صدام زد و گفت

تو  دونمیبود، نم رهیبهم خ یمهربون يهاآروم باال کردم و با لبخند، نگاهش کردم، سپهر هم با نگاه  سرمو

 اد،یبر لبم ب ینیلبخند دلنش هیباعث شد،  نیبهش داشتم، که ا یکه بود احساس خوب یبود، هرچ ینگاهش چ

 !یخانوم يشد بایز: سپهر چشمک زد و گفت

 !دونمیخودم م: پرنگ شد و آروم گفتم لبخندم

 !طونیش يا: و گفت دیدماغمو کش سپهر

من  يای، چشمهامو بسته بودم، کم کم صداها محو شد و دن دند،یهمه دست و صوت کش د،یگفت و منو بوس نویا

 بود و سپهر

 !بود نیریهامـــــم، ش: چشمک بهم زد و آروم،با خنده گفت هیآروم ازم جدا شد، چشمهامو باز کردم،  سپهر

اونم  م،یکرد يکار نیچرا همچ دونمیانداختم، نم ریسرمو به ز يتند! يکردم، وااا کاریتو شوك بودم، من چ هنوز

 !آبروم رفت ،يجــــمع، واااااا يتو

شدم،  ينجوریچرا ا دونمینم د،یدستام لرز ره،یکه آدم رو بگ موندیم یدستاش مثل برق یدستمو گرفت، داغ سپهر

 ده؟یعروس من خجالت کش نم،یبب: گوشم اومد و گفت کیسپهر نزد

 !حاال عروس، دومادو ببوس! دوباره دوباره: بلند شد تیجمع يبود، که صدا نییهمچنان پا سرم

 ده،یخانوم ها، خانومم خجالت کش: ها، سپهر با خنده، بلند گفت میکرد یکمکم کن، عجب غلط! خـــــدا يوا

 !ـــشینیف م،یها ندار لمیف نیاز گهید

 !جان میمر: دمیگوشم شن جون رو کنار نتیز نیدلنش يکه صدا شدم،یاز خجالت آب م داشتم

 ،يجون با لبخند باز نتیبر لبم اومد، ز يلبخند محو! از اضطراب و خجالتم کم شد یکمیباال آوردم،  سرمو

 !دختر خشگل منو نگاه، چقدر بزرگ و خانوم شده ،يقربونت برم، واااا: گفت

 ؟یکنیجون، بغلم م نتیز: زدم و آروم گفتم لبخند

و  دمیهام کش هیجون رو، به ر نتیز یشگیهم يو بغلم کرد، عطر و بو دیمو بوس جون جلو اومد و گونه نتیز

 يجون ازم جدا شد و با شاد نتیز! جون سنبل آرامش من بوده و هست نتیز شه،یکردم، مثل هم دایآرامش پ

 !دخترم یخوشبخت بش: گفت
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 !اریدخترم، ماز ایب: من گرفت و گفت يرو جلو یلیموبا یگوش و

 ار؟یماز ؟یچـــ: تعجب گفتم با

 

 زنگ زده، از دستش ناراحت نشو، خب؟ تیعروس کیتبر يبرا! آره: جون نتیز

آرامشم، رو شونه هام دست گذاشت و فشار  يجون برا نتیتکون دادم و چشمهامو باز و بسته کردم، ز سرمو

 !ترکم کرد ییبایداد و با لبخند ز یفیخف

 یاز دستش نارحت بودم، از وقت یلیخ د،یبه گوشم رس اریالو گفتن ماز يگوشم، که صدا کیرو بردم نزد یگوش

 شهیهم يمن برا م،یکه باهاش خوب بودم، منو اون بو یسراغمو نگرفت، تو خونه تنها کس چوقتیکه رفت، ه

توجه  یب شیآدم نتونه به داداش شه،یمگه م ینبوده، ول میتو زندگ یکس نیاونو خواستم فراموش کنم، که همچ

 !سالم: گفتم یآروم يباشه، با صدا

 ؟يخواهر یخوب! من يکوچولو يسالم خواهر: گفت يبا شاد اریماز

 !آره خوبم: من

 !یکنیازدواج م يکه دار دمیشن یاز مام یخوشحال شدم، وقت یلیخ: اریماز

 !کنهیم که اون خوشبختت دوارمیمن ام ،يسپهر پسر فوق العاده ا م،یمر: بودم که دوباره گفت ساکت

 ؟یبگ نویکه ا يزنگ زد ن؟یخب هم: من

 م؟یشده، مر یچرا؟ مگه چ: اریماز

 !يدار نجایا يخواهر هیافتاده که  ادتیزود  یلیفقط خ ،ینشده داداش یچیه: من

 گهید يبرنامه  هیو بچه ها  نایاما مل تون،یعروس امیب خواستمیشلوغ بود، تازه م یلیسرم خ دونم،یم میمر: اریماز

 يداشتند، مر يا

با زن و بچه ت خوش باش،  ار،ین یالک هاتیمن توج يبس کن، برا اریماز: و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !خداحافظ

 شده؟ يزیچ ؟یخانوم هیچ: آورد رونیسپهر منو از اون حالت ب يرو قطع کردم، صدا یگوش يتند و

 !ستین یخاص زینه، چ: زدم و گفتم یزورک لبخند

ناراحتت کنه، حسابشو  اریدفعه بعد ماز ،يدعوا کرد اریکه با ماز دمیمن فهم یول ،یباشه، هرجور راحت: سپهر

 !یخب خانوم رسم،یم
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 !ها ياریب میسر داداش ییبال ذارمیمن نم یچشم، ول: چشمک زد، لبخند زدم و گفتم هی و

 نداره، هان؟ بیکوچولو که ع هیخب : سپهر

 ! کوشولو هیشه، فقط با: چشمک زدم و گفتم هی منم

 !جون، آره؟ نتیمنو هم به ز ،یداداشتو به من فروخت طون،یش يا: و گفت دیخند سپهر

 ؟يریتو بغل من نم ،یجونت رفت نتیتو بغل ز: تعجب نگاهش کردم که گفت با

 یلیخ ،یکشیخجالت م یوقت میمر: و گفت دیانداختم، که سپهر خند نییو سرمو پا دمیو لبمو گز دمیکش خجالت

 !یشیم یخواستن

 ریاونوقت زود پ ،یشیاه، اخم نکن زشت م: باال آوردم و با لبخند به همراه اخم نگاهش کردم که گفت سرمو

 !یشیم

 هیچ: و گفت دیکل کل هاش برداره، سپهر بلند خند نیدست از ا خوادیهنوز هم نم نیتعجب نگاهش کردم، ا با

 ؟یبا من، باخت يندازیکل نم گهید

 !وونهید: و گفتم دمیمنم با خنده ش خند د،یدوباره خند و

 !بچه ها ياو: و گفت دیپر رایخنده مون، سم نیب

 یباش دختر، االن سپهر آقا چ نیذره سنگ هی م،یواقعا که مر: گفت رایکه سم م،یبه طرفش برگشت هردومون

 !گنیم

 !شده بمینص یچه زن خنگ گم،یخانوم، فقط م رایسم یچیه: و گفت دیخند سپهر

 !سپــــــهر: به طرف سپهر نگاه کردم و گفتم تیحرص و عصبان با

چقدر بگم، حرص نخور،  زم،یعز دیببخش: و گفت دیمو بوس یشونیباال برد و پ میتسل يدستشو به نشانه  سپهر

 !یشیزشت م

 یمون به خوب یکال مراسم عروس دم،یکشیسرشون داد م یحرص منو در آوردند، و منم الک نقدریا رایو سم سپهر

حرص خورد،  یکل یبجز مختلط نبودن مجلس، که مام خواست،یم یبود که مام یانجام شد، درست همون شکل

مون موندند، سپهر دستمو  رقهبد يهمه رفتند، بجز خانوادهامون، که برا یمهم من بودم، آخر وقت عروس یول

سپهر هم  ستادم،یا د،یسپند به مشامم رسکه دود ا میرفتیم میداشت يجوریبرد، هم نیگرفت و به طرف ماش

تو  ینیس هیکه  دمیجون رو د نتیمتوقف شد و منو نگاه کرد، رومو برگردوندم و پشت سرمو نگاه کردم، ز
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چشمک زد، هردومون به  هیبه سپهر نگاه کردم، که  کنه،یم اهمنگ ییبایو با لبخند ز کردیدستش و اسپند دود م

 !؟یکنیم ریخ يجون، برام دعا نتیز: جون، آروم گفتم نتیروبه ز م،یجون راه افتاد نتیطرف ز

و با  دیجون منو به آغوش مهربونش کش نتیز م،یجون گرفت تا ما راحت باش نتیرو از دست ز ینیس سپهر

 قربونت برم، فدات شم: از غمشه، گفت یناش دونمیکه م یلرزون يصدا

 !، خدا نکنهجون نتینه نه، ز: و با بغض گفتم دمیحرفش پر وسط

 کنم، هان؟ کاریدعا نکنم، پس چ تیخوشبخت ياگه برا ،یدخترم ،یتو جونم: جون نتیز

 !مادر ،يدوست دارم، تو برام مثل مادر بود یلیجون، خ نتیز: من

 !یخوشبخت بش شاالیبرو دخترم، برو، ا: و منو از خودش جدا کرد و گفت دیجون شونه مو بوس نتیز

بعد از من  نمیجون نب نتیز: کنه، با بغض گفتم هیگر خوادیجون نم داشت، آخ دلم سوخت، م نتیز يچشمها

 نمیجون نب نتیو شادت کنه، ز ارهیدر ب يکه اشکهاتو پاك کنه و مسخره باز ستین یچون کس! ها یکن هیگر

 !به روت بازه شهیها، در خونه م هم، هم یکن یکه دلتنگ

شونه م حس کردم، سرمو به  يسپهر رو، رو يکه دستها م،یکردیم هیل هم گرجون هردو، تو بغ نتیمنو ز گهید

 !یبسه خانوم هیگر گهید: و گفت دیمو بوس یشونیجون جدا کرد و پ نتیطرفش چرخوندم که آروم، منو از ز

 !دیکن یما زندگ شیپ دییایب دیتونیم د،ییجون، اگه شما بخوا نتیز: جون نگاه کرد و گفت نتیز به

رو  میجا هستم، هروقت دلم مر نیتعلق دارم، هم نجاینه پسرم، من به ا: جون اشکهاشو پاك کرد و گفت نتیز

 !نمشیب یم امیخواست، م

چشم  شهیها، من هم یقربونت برم، پس زود به زود سر بزن: جون نگاه کردم و گفتم نتیبه ز یمهربون با

 !انتظارتم

اسپند رو ببر  نیا نت،یوقته، اه ز رید گه،ید دیبچه ها بر: و گفت اومد جلو یکه مام د،یجون گونه مو بوس نتیز

 !بچه ها دیبدوو! لباسم بو گرفت ياونطرف، همه 

بدرقه مون کرد، سپهر برعکس  هیجون هم، ما رو، به همراه بق نتیو ز میکرد یجون خداحافظ نتیز از

رو برام باز کرد، منم آروم نشستم، سپهر هم، کمک کرد و دامنمو جمع  نیدر ماش یاومدنمون، با لبخند مهربون

قبال، آروم بست و با  سرو آروم بست، خودش هم نشست و در طرف خودش رو، درست برعک نیکرد و در ماش

 !زمیعز میبر: لبخند رو به من گفت

 !میچشم، بر: رو به سپهر گفتم نم،یباال دادم تا بتونم درست بب یکم شنلمو
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جون کردم و براش دست تکون دادم، که همه هم برام  نتیآروم حرکت کرد و دور زد، منم رومو طرف ز پهرس

آخ خدا دلم براش ! کردم یجون رو نگاه م نتیز م،یشد یلحظه که ازشون دور م نیدست تکون دادند، تا آخر

کرد و  ینگاه کوتاه رفمطخنده م گرفت، سپهر به  اش،یبه خاطر قر زدناش، به خاطر پس گردن شه،یتنگ م

 !یخوشحال ه؟یچ: گفت

 !ينجوریهم ،یچیه: من

 ؟يدیخانوم، نکنه واسم نقشه کش طونیش شهیکه نم ينجوریائـــه، هم: سپهر

 ؟یچ ينقشه، برا ؟یچـــ: تعجب گفتم با

 !گهیبه خاطر شب حجله مون، د: چشمک بهم زد و با خنده گفت هی سپهر

انداختم و لبمو گاز گرفتم،  ریسرمو به ز يتو ذهنم خورد و تند يکه جرقه ا ه،یشوك بودم که منظورش چ تو

 !میرسیبهت گفتم بهم م شگاه،یدم در آرا میمر ادتیخدا،  يوا: کرد و گفت يبلند يسپهر خنده 

 و چندتا احساس ترس به سراغم اومد،  دیلرز تنم

 !نیهم م،یدیاالن بهم رس نیخب بب: بودم که سپهر گفت ساکت

کرد و  ریکه سپهر با نگاهش منو غافلگ! شده وونهید نیا! کرد، با تعجب نگاهش کردم، واااا دنیروع به خندش و

 یزد و تا خونه حرف یمیکالم مال یآهنگ ب هیکرد و  يکردم، سپهر هم خنده ا گهیطرف د هیرومو  يمنم تند

 !ینگران من تو دلم آشوب بود، از ترس و دلهره گرفته تا اضطراب و ینزد، ول

 تیبا عصبان د،یمنو به آغوش کش يشم که تند ادهیسپهر در طرف منو باز کرد، خواستم پ م،یدیخونه که رس به

 ادا؟یم یکیاالن  ؟یکنیم کاریچ وونهیائه، د: آروم گفتم

 !ستین یساختمون بجز ما کس نیتو ا ینترس خانوم: کرد و گفت يخنده ا سپهر

 یبه سخت م،یدیمون که رس تییبود، به سو وونهیزد و راه افتاد، واقعا که د رو ریرو بست و دزد گ نیدر ماش و

بذار  ای نییمنو بذار پا ای یخنگ یلیسپهر، خ: رو از دستش گرفتم و گفتم دیکه کل رفت،یداشت با قفل در ور م

 !خودم در رو باز کنم

 !نیخب حاال بذارم زم: که گفتم میو منم در رو باز کردم، هردومون وارد شد دیبلند خند سپهر

 ؟یکن میهمراه دیتا اتاقمون با ،ینه خانوم: سپهر

 !ائـــه، سپهر: من
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نگاه کن : تخت اتاقمون منو رها کرد، لباسمو درست کردم و گفتم يکرد و رو يسپهر بدتر از من لجباز یول

 !اه ؟يلباسمو خراب کرد وونه،ید

 !گهید ادیحرص خوردنت خوشم م نیاز هم: با خنده گفت سپهر

خدا، حاال  يلباسشو به باز کردن، نگاهمو منحرف کردم، آب دهنمو قورت دادم، وا يشروع کرد دکمه ها و

کامال باز بود و  زشیبل يخودت کمکم کن، خواستم بلند شم که سپهر مانعم شد، دکمه ها ایکنم، خدا کاریچ

 شیآرا نیسپهر بذار بلند شم، دست و صورتمو بشورم، از ا: تمگف یزورک يمعلوم بود، با خنده  رشیز یرکاب

 !خسته شدم

 !يخوشگل تر ينجوریهم ،یخانوم خوادینم: چشمک زد و گفت هی سپهر

 زشتم، آره؟ شیمن، بدون آرا یعنیائـــه، : گفتم یحرص ساختگ با

 !ياز دستم در بر یتونیبود که نم نینه بابا، منظورم ا: سپهر

 !شمیم وونهیسپهر، من آخر از دستت د يوا: من

 نیا نهیبا طمئن کردمیم یهامو، از موهام باز کردم، سع رهیرفتم و آروم آروم، گ نهیآ يبلند شدم، و جلو يتند و

کمک : بخرم، که ناگهان سپهر اومد پشت سرم و کمرمو گرفت و گفت يشتریکار رو انجام بدم تا وقت ب

 !عروس من يخواینم

 !راحته، خودم بلدم، تو برو بخواب، استراحت کن ،ینه مرس: گفتم یکلبخند زور با

 !برهیائـــه، من که بدون فرشته م خوابم نم: لختم گذاشت و گفت يشونه  يچونه شو رو سپهر

 ؟يدیخوابیم يهمه مدت، بدون فرشته ت، چطور نیپس ا: خنده گفتم با

بعد مدتهـــــا،  خوام،یامشب م یبد و سخت، ول یلیخ: لباسمو آروم باز کرد و گفت ياز بند ها یکی سپهر

 !راحت بخوابم

 !تو برواستراحت کن ارمینه سپهر خودم در م: مو هم باز کرد، که جلوشو گرفتم و گفتم گهیبند د هی

 ؟یترسیازم م م،یمر: گفت يدو طرف شونه هامو گرفت و منو به طرف خودش کرد و جد سپهر

 ، چرا؟نه: انداختم و گفتم ریبه ز سرمو

همدم و همراهتم،  تم،یزندگ کیبه بعد شر نیازم نترس، من از ا میمر: مو گرفت و سرمو باال کرد و گفت چونه

 !نباش زیچ چیپس نترس و نگران ه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يناز میمر  –عشق نامشروع 

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

حرفها رو از ته دلش، اونم فقط  نیواقعا ا یکی نکه،یبه خاطر ا دیم گرفت، شا هیچرا گر دونمینم د،یاشکم چک هی

عاشقانه خوند و منو به  يمن نغمه ها يو تمام شب تو گوشم، برا دیسمت خودش کشسپهر  گه،یمن م يبرا

 !میهم ما شد يخودش ، برا

اومــــد،  ادمیتازه ! يوااااا دم،یچرا لباس نپوش! سپهر نبود، وا یول دم،یچشمهامو باز کردم، کنار دستمو د صبح

و  دمیچیافتاد، من فکر کردم همش مثل خواب بود، مالحفه رو به دورم پ یاتفاق نیهمچ ،يخداا، چطور يوا

دوبار نشستم و تو خودم جمع شدم تا دردم کم  مد،دلم درد گرفت و آخم در او ریکه ز ن،ییآروم، از تخت اومدم پا

 تونهیم یک یعنی! وا اد،یکه صدا داره از کجا م نمیتلفن خونه به صدا اومد، سرمو باال کردم تا بب يبشه، که صدا

خودمو بهش رسوندم که قطع شد، اه،  یبه سخت ومد،یحال م يباشه؟ آروم بلند شدم و راه افتادم، صدا از تو

کنار  نیزم يو رو دمیچیچقدر درد دارم، مالحفه رو محکم به دورم پ يخم شدم، وا د،یکش ریت دلم ریدوباره ز

دقت  نقدریسپهر، ا يتهایبخاطر اذ شبیداشت، د یسبز و زرد خوشرنگ یتلفن نشستم، اطرافمو نگاه کردم، طراح

بلند بشم، دستمو  تونستمیمتلفن اومد، ن يدوباره صدا! بود يهم به دست مار شیو طراح دمانینکرده بودم، چ

 د؟ییالو بفرما: گفتم يگرفته ا يباال بردم و برش داشتم و با صدا

 فدات شم؟ یم خوبسالم دخترم، گل: جون اومد نتیز يصدا که

: گفت یجون با نگران نتیبلند شدم که آخم رفت رو هوا که ز يبه وجد اومدم و تند مردم،یداشتم از ذوق م يوا

 قربونت برم؟ شدیچ

 !دلم برات تنگ شده ،یجون نتیسالم ز: گفتم یزورک يدلمو محکم گرفتم و با خنده  ریز

 امینداره بعد از ظهر م بیع ،يدیمنو د روزید نیه همفدات شم دختر ناز من، خوب: و گفت دیجون خند نتیز

 !خونتون

 !جون نتیز ییایواقعا م: گفتم یخوشحال با

 دخترم؟ يجان درد دار میمر ،يخسته شد شبیفکر کنم د ام،یآره م: جون نتیز

پماد گذاشتم  هیبزرگ شده،  گهیماشاال دخترم د: جون گفت نتینزدم که ز یگاز گرفتم و از خجالتم حرف لبمو

با آب حل کن و بخور، برات  یکمیگذاشتم  خچالیمعجون هم تو  هی ،یسمت راست و دوم ،ییباال نتیتو کاب

 خب؟ کنه،یخوبه، دردتو کم م

 امیبعد از ظهر م زم،یبرم عز اتیقربون ح: جون گفت نتیکه ز شدمیداشتم بخار م چ،یاز خجالت آب که ه يوا

 ط استراحت کن، باشه دخترم؟دست نزن و فق يزیخونتون، به چ
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 !جون نتیچشم ز من

 !بال، خداحافظ یچشمت ب: جون نتیز

 .خداحافظ: من

خوشحال بودم که خدا رو  یلیتکون خوردم و آروم آروم، رفتم طرف آشپزخونه، خ یرو گذاشتم و بهسخت تلفن

تخت دراز  يجون گفته بود رو انجام دادم و رو نتیرو که ز ییاون کارا يجون رو دارم، همه  نتیشکر، ز

وارد  یکیبعد احساس کردم  د،باز شدن در اوم ياز دردم کم بشه، چشمهامو بسته بودم که صدا یتا کم دمیکش

 ؟یمن، خواب يفرشته : سپهر اومد يتخت نشست، چشمهام بسته بود که صدا ياتاق شده و کنار من رو

 يخودتو زد طون،یش يا: سپهر با خنده گفت اد،یلبخند بر لبم ب هیکه باعث شد آروم به لبم زد،  يبوسه  هی بعد

 !بخواب

 !کنمیم دارتیآره؟ االن خودم ب ،یشیخب، پس پا نم: بر لبم بود، اما چشمهامو باز نکردم که دوباره گفت لبخند

 يدستشو رو ير تندرفت هوا، سپه غمیحساس بودم، ج دایشروع کرد به قلقلک دادنم، منم که به قلقلک شد و

 ؟یکن داریها رو ب هیهمسا ییخوایم وونهید: دهنم گذاشت و با اضطراب گفت

 ؟یکنیم داریب ينجوریمنو ا یکشیتو خجالت نم: دمیبهش توپ تیدهنم برداشتم، با عصبان ياز جلو دستشو

 !برم يا گهیروش د هیمجبورم از  ،یشیکه نم داریب کنم،یم دارتیمن، با عشق ب زیخب عز: سپهر

 !کردیاونوقت افاقه م ،يکردیم ادیز شیعشق به چاشن شتریذره ب هیمن، اگه  يخب آقا: من

 !ییبغل بابا ایخب باشه گلم، ب: سپهر

 نـــه: من

 یو دادم رفت هوا، سپهر متوقف شد و با نگران دیکش ریدلم ت ریکه ز دیمنو به طرف خودش کش يسپهر تند که

 !میمر شدیچ: گفت

منو  ياومده بود که برا ادمیتازه  دم،یکش یاز اون از سپهر خجالت م شتریبغل سپهر بودم، درد داشتم اما ب تو

 شده؟یچ زمیبگو عز م،یمر: تو آغوش سپهر پنهان کردم، که دوباره گفت يافتاده بود، سرمو تند یسپهر چه اتفاق

 !درد دارم سپهر: آروم گفتم یلیخجالت و خ یکل با

 شب؟ینکنه بخاطر د يواااااا ؟یچـــ: سپهر

 ؟ياالن چطور نمت،یبب: کرد منو از خودش جدا کنه و در همون حال گفت یفرو بردم که سع شتریب سرمو
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 کاریجون زنگ زد و گفت چ نتیخوبم، ز: ش دوختم و گفتم قهیمنو از خودش جدا کرد، چشمهامو به  بالخره

 !کنم

نموندم، آخه  نکهیبابت ا یخانوم دیخانومم بشم، ببخش يفدا: و منو بغل کرد و گفت دیمو بوس یشونیپ سپهر

 !اومد مجبور شدم که برم شیپ يکار هیصبح زود 

 !نه اشکال نداره سپهر، من االن خوب خوبم: من

 !نمیورجه وورجه کن بب کمیپس : گفت طنتیبا ش سپهر

 ؟یکنیم تمیاذ يدار: من

خوشگلم،  يدختر عمو ر،ینخ: گفت دیکشیمن م يمالحفه رو، رو کهیباند و درحالتخت خوا يآروم منو رو سپهر

 !میکار دار یآخه ما باهم کل ،يریبگ يو انرژ یتا اونوقت، خوبه خوب ش ارمیب زیچ هیحاال تو استراحت کن من 

فوت کردم،  رونیم حبس شده بود، راحت به ب نهیس يچشمک زد و رفت، در رو که بست، نفسم رو که تو هی و

چرا همش، سرم  دونمیبا دو دستم سرمو گرفتم و فشار دادم تا دردش خوب شه، نم يکه سرم درد گرفت تند

دستش بود، نگران اومد جلو و  تو ینیس هیدر همان زمان سپهر اومد و صدام زد، سرمو باال گرفتم،  ره،یگیدرد م

 !حالت خوبه؟! م؟یشده مر يزیچ: گفت

 ؟يآورد یخب، چ شه،یخوب م سین ینه، مشکل: لبخند گفتم تکون دادم و با سرمو

 يرو بخور نایا ،یش تیبرات کباب گرفتم تا تقو: گفت گذاشتیم یعسل يرو، رو ینیکه س ينجوریهم سپهر

 ؟یشیتوپ توپ م گهید

 !ادهایب خوادیجون م نتیسپهر بعدازظهر ز یراس ،یخوب یلیتو خ ،یمرس: کردم و بالبخند گفتم يتشکرانه ا نگاه

 !چشمون يقدمش برو: من گرفت و گفت يکه درست کرده بود رو، جلو يلقمه ا هی سپهر

 تویو استراحت کن، خودم نوکر نیبش فه،یفقط غمت نباشه ضع: گفت یکلفت يشو جلو داد و با صدا نهیس و

 !کنمیم

خونه رو  يعم بشه که کارانتونست مان یکبابها رو بخوردم داد، ول يهمه  يبه زور و با خنده و مسخره باز سپهر

زن خوب باشم،  هی دیپس با ستم،یدختر ن گهیدختر خوب، آه، نه، من که د هیانجام ندم، آخه من دوست داشتم 

 !با مردش زنده ست، و مرد من سپهر شهیکه هم یزن هی

بهش نشون  دیتازه عروس و دوماد، با يخونه  ادیجون خواستم سنگ تموم بذارم، آخه داره م نتیاومدن ز يبرا

دسر خوب  هیفقط تونستم  یبراش آماده کنم، ول ویهمه چ خواستمیشدم، م قهیبدم که چقدر بزرگ و با سل
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 رونیم کرد، آخرش هم از ب همسخر یشد و سپهر هم کل لیتبد زهیبود به سنگ ر مهیدرست کنم و غذام که ق

 عیضا یکرد و سپهر رو حساب يو طرفدار فیتعر یجون هم اومد و از من در مقابل سپهر کل نتیز م،یدیغذا خر

داد،  ادیرو بهم  ییمواد غذا ي هیدستور ته یجون هم، کل نتیو ز میشام خورد یکرد، بعد همه باهم با خوشحال

جون رو  نتینکرد و آقا صفدر رو بهانه کرد، سپهر هم ز یتوجه موندن يجون به اصرار ما، برا نتیدر آخرم ز

آماده شدم،  ياز خواب بلند شدم و تند يگذشت، فردا زود یو خوش یبه خوب مونیدگروز زن نیرسوند، در کل اول

 هائ: که سپهر گفت دم،یکش یفیخف غیج هی دم،یکردم، تا رومو بر گردوندم سپهر رو د یداشتم صبحونه آماده م

 ؟یکشیم غیراه به راه ج یدختر، چرا تو ه

 ؟یشیخب تو چرا مثل اجنها ظاهر م: اخم نگاهش کردم و گفتم با

نکنه خونه  ،يشد داریحاال چقدر زود ب: درجه باز کرد و گفت 180و دهنشو تا  دیکش یبزرگ ي ازهیخم هی سپهر

 ؟يبود زیسحر خ يجور نیباباتم ا ي

بشم، حاال برو  داریزود ب دیآخه من خانوم خونه م، با م،ینجورینه باو، االن ا: گفتم دمیچیرو م زیکه م یدرحال

 !صبحونه تو بخور ایدست و صورت تو بشور ب

بره سر کارش، منو به  نکهیسپهر قبل از ا م،یو از خونه خارج شد میصبحونه مون رو خورد يبا شاد هردومون

محکم زد به کمرم و آخم  یکی که دادم،یسپهر دست تکون م يشدم، داشتم برا ادهیپ نیدانشگاه رسوند، از ماش

کدوم  نمیناله برگشتم عقب که بب اب رفت،یگیم شیداشت آت یچیمحکم زده بود، سوزش که ه نقدریرفت هوا، ا

 !عروس خانوم؟ يدیترس: چشمک زد و با خنده گفت هی رایکه سم ،يا وونهید

 !يسالم خانوم مدد: وقف کردمنو مت يخواستم به طرفش حمله کنم که صدا شدم،یمنفجر م تیاز عصبان داشتم

که من  یبا لبخن خاص نیرام دم،یرو د نیبرگشتم عقب، که رام زد،یصورتم موج م يکه هنوز تو یتیعصبان با

 زم؟یعز یخوب: اومد جلو و گفت دم،یفهم یشو نم یمعن

 !يازدواج کرد دمیشن: به تعجب شد، که دوباره گفت لیتبد تمیعصبان

بازومو گرفت و به سپهر نگاه کرد، نگاه  یبا نگران يتند راینگاه کردم، سم رایاشاره کرد، به سم رایبا سر به سم و

 ش؟یخب فرما: بهش کردم و گفتم یتفاوت یب

و شما هم  دمییفرما یتاحاال م یکه من از ک دیببخش! شیفرما ؟یچ: سر داد و گفت يبلند يخنده  هی نیرام

 !دیدادیبهم بها م یکل

 !يبد کرد م،یمر: که بلند گفت رفتمیاست، حوصله شو نداشتم، راهمو کج کردم و داشتم م وونهید نیا وا
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 انت،یاطراف يهم به من، هم به خودت و هم به همه  ،يبد کرد یلیخ: بر نگشتم که دوباره گفت یول ستادمیا

 !پس منتظر مرگ خودت هم باش کنم،یم يبهت گفته بودم به خاطرت هر کار

دهنش از تعجب باز  راینگاه کردم، سم رایبه سم یکه منتظر مرگ خودم باشم، با نگران یچ یعنی د،یلرز تنم

هردومون نفس نفس  م،یدیکه رس یخال يدستشو گرفتم و از اونجا دور شدم، به محوطه  يمونده بود، تند

 !شهیم یچ یعنی م،یمر: گفت یدر همون حال با نگران رایسم م،یزدیم

بکنه، حاال  توهینم یغلط چینگران نباش، ه: قورت دادم و گفتم یب دهنمو به سختآ زدم،ینفس نفس م منم

 !کالس میبر

بعد از کالس، ! به فکرش نباشم ادیز کردمیم یبعد از اون اتفاق ساکت بود، دلشوره داشتم اما سع رایسم

شاپ و  یکاف میرفت م،یو حرف بزن نمیما افتاده باشه فکر ک يبرا یمثال ساعت اول اتفاق نکهیهردومون بدون ا

گفتم، مثال با  رایسم يسپهر برا خودمو ،ي ندهیآ يمنم از برنامه  م،یچرت و پرت حرف زد يزایراجع به چ یکل

 یچرا از رفتن به کانادا حس خوب دونمینم م،یماه عسل بر هیکه قبل از رفتنمون به کانادا  میسپهر قرار گذاشت

 !ندارم

و  یقرار اول از همه سپهر و مام م،یشدیم کیمون نزد یسفر زندگ نیبه اول و ما گذشتندیپشت سرهم م روزها

ماه عسل و بعد  میبر میگرفت میکه برگشت، تصم یمونو درست کنه و وقت یبروند و سپهر هم، محل زندگ ییبابا

چرا هرچه به سفرشون  دونمیبره، نم ییباباو  یپس فردا قرار سپهر با مام! میوندیهردومون به خانواده هامون بپ

 یکار و زندگ ران،یو تو ا میکانادا بش الیخیب گمیو به سپهر م کنمیم هیگر یگاه زنه،یدلم شور م شم،یم کینزد

زنگ در اومد، اه،  يحال، صدا نیاونجا مستقل بشه، در هم خوادیو م ییاون انگار مصمم تر از بابا یول م،یکن

 يمزاحمم نشه، دفترخاطراتمو بستم و از تو یو کس سمیخاطره بنوبار  هیمن  شهیم صالباشه؟ ا تونهیم یک

 هی رایدر رو باز کردم که سم وونه،یخندم گرفت، دختر د دم،یرو د رایسم چیق ينگاه کردم که چشمها یچشم

تو : خرس رو،از رو صورتم کنار زدم و با اخم گفتم يتند: رو به طرفم پرت کرد و گفت یبزرگ یعروسک خرس

 ؟ياریدر م يباز هم بچه باز یول يبزرگ شد ،یکشیخجالت نم

 ؟یاوب! یشالم مامان: اومد جلو و مثل بچه ها گفت رایسم

 !ورا نیسالم، حاال از ا کیعل: در کنار رفتم و بدون توجه بهش به طرف آشپزخونه رفتم و گفتم يجلو از

تا  ام،یمنم خودم ب ،یون تولد گرفتتو خونه ت میریغافلگ يگفتم تو حتما برا ،یچیه: در رو بست و گفت رایسم

 !لوت بدم
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امروز ! یسم یگــــــــیراست م: گفتم رایآوردم، با تعجب رو به سم یدر م خچالیرو از  وهیکه آبم ينجوریهم

 تولدت؟

 !فکر کنم اشتباه کرده بودم، آله یاوهوم، ول: سرشو تکون داد و گفت نیغمگ رایسم

 ره،ینبود، آخه سپهر داره م ادمیاصال  د،یدوست خوجلم، ببس يسور: شدم رفتم جلو و بغلش کردم و گفتم ناراحت

 !اونه يکارا ریفکر و ذهنم در گ يهمه 

 !ژونم نایس يکادو نمیتاژه ش هم، ا: کرد و گفت زونیمثل بچه ها لبشو آو رایجدا شدم که سم ازش

 ییمر يمزه ا یب یلیخ: شد و گفت یعصبان رایخنده، سم ریزنم زب یرو باال گرفت که با عث شد، پق یخرس و

 !یدونستیم

حاال ناراحت نشو،  د،یمعذرت آخه شما دوتا زن و شوهر مثل هم زم،ینه عز: خنده مو گرفتم و گفتم يزور جلو به

 !کنمیجبران م

 آره؟ گه،ید یکنیآخ جـــــون، جبران م ؟یچــــــ: رایسم

 !خب، آره: نگاهش کردم و گفتم مشکوك

 !امیمن نم نیبب ؟یخوب ،یینایالو سالم س: شو در آورد و زنگ زد و گفت یگوش يتند رایسم که

رفته  ادشیما تولدمو  ییمر نیا ه،یچ یدونیآخه م: گفت نایبه س رایکه سم ختمیریم وانهایرو تو ل وهیآبم داشتم

 !و رستوران تو زحمت نکش دیجبران منو ببره خر يبرا خوادیبود، حاال م

حالت من  دنیبا د رایتو گلوم و به سرفه افتادم، سم دیپر را،یحرف سم نیکه با گفتن ا خوردمیمو م وهیآبم داشتم

 ؟یمیمر شدیچ: تلفن شو قطع کرد و شروع کرد به ضربه زدن به کمرم و گفت يتند

گفتم  یمن ک ،يشعور یب یلیخ رایسم: دستشو پس زدم و گفتم تیسرفه م کم شده بود، با عصبان گهید

 !کنمیم یغلط نیهمچ

جبران  يخب، اگه بخوا: گفت داشت،یشو برم وهیآبم کهیدرحال فتاده،ین یاتفاق چیانگار ه ،يبا حالت جد رایسم

کار  یشده کلـــــ رید م،یبخور و آماده شو که بر نویحاال غصه نخور، ا ،یتونیکه گفتم م ينجوریفقط ا ،یکن

 !میدار

جبرانش مجبورم که قبول کنم،  يباز هم برا یبودم، ول یاز دستش عصبان یلیخ د،یسر کش وانشویضرب ل هی و

 ؟يریکجا م ،یهــــ: رفتم، که صداش اومد یداشتم به طرف اتاقم م

 !تا آماده شم رمیفقط رو اعصابم راه نرو، دارم م رایسم: اخم به طرفش برگشتم و گفتم با
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اومد به سپهر خبر بدم، از  ادمیکنم، که  دایلباس خوب پ هیافتادم، کمدم رو باز کردم تا  گفتم و دوباره راه نویا

 نیمشغول بود، چند یبهش زنگ زدم، ول گشتم،یم لمیکه دنبال وسا ينجوریبرداشتم و هم مویگوش یعسل يرو

 ،یمشک یشلوار ل هیسبز و  يمانتو هیبالخره  زنه،یوا چقدر حرف م زد،یاشغال م یو چند بار بهش زنگ زدم، ول

 گرفتمیپشت سر هم تماس م کهیمات کردم و درحال شیآرا هیشال سبز هم سرم کردم و در آخر  هیو  دمیپوش

 ؟يچقدر طول داد ؟یکنیم کاریچ] اه: اومد رایسم يکه صدا رونیو چادرم اومد ب فیبا ک

 !گرفت دیشا میحاال بر زنه،یاشغال مهمش  زنم،یبه سپهر زنگ م یهرچ دونمینم: باال آوردم و گفتم سرمو

اون عهد بوق بود که زن واسه آب  ،یلیشوهر ذل یلیخ: گفت داشتیبر م فشویکه شال و ک ينجوریهم رایسم

 !بکن توینگاه، مثل من راحت باش و زندگ گرفت،یاز شوهرش اجازه م دیخوردنش با

 ؟يتو آورد نیفک نزن فقط بگو ماش نقدیا ،یسم يوا: سر کردم و گفتم چادرمو

 يخونه  يوردیتو ن نیآره، حاال تو چرا اون ماش: گفت دیپوشیشالشو م کهیدر حال رایو سم میآسانسور شد وارد

 شوهر؟

 !خورهیم، داره گرد و خاك م ییبابا يبچه م خونه  ،یاله یآخ ارم،یوقت نشد برم ب: من

هم  یلیکرد و خ دیخر یکل رایممون، س یشگیبه طرف همون پاساژ هم میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 دادم،یروز بود، محلش هم نم نیاز ا ریاگه، غ یموندم و تحملش کردم، ول داشیخوشحال بود که من تا آخر خر

دوباره  م،یشاپ رفت یکاف هیآخر سر هم به  دم،یخودم براش خر ي قهیخوشگل، البته به سل يمانتو هیمنم 

که  رفتمیور م میبرسم خونه، داشتم با گوش رید دیزنگ زدم، تا بهش بگم شا رضایبرداشتم و به عل لمویموبا

که درحال  دمید یچاق و نسبتا درشت يآقا هیرو با  رایاومد، سرمو باال کردم و سم رایو داد سم غیج يصدا

 شده؟یچ! رایسم: مشاجره بودند، رفتم جلو و گفتم

رو  نشیجلو و ماش دیچیکچل، پ يآقا نیفقط ا یچیه: تگف کردیکه به مرد نگاه م يجور نیبا اخم هم رایسم

 !دونهیداغون کرد، االنم منو مقصر م

کم  هیآقا، دوستم  دیببخش: با لبخند رو به مرد گفتم يبزنه، که تند یخواست حرف ورد،یداشت جوش م مرد

 !کنمیمن پرداخت م دیناراحتند، شما خسارتتون رو بگ

 ينبود، که دوباره صدا یانداختم، مشکل خاص ینگاه نشیبه سپر ماش ستاد،یو عقب ا دیکش ينفس آزاد هی مرد

نه آقا ما خودمون  م،یآقا فکر کرده ما از پشت کوه اومد نیا ،يدیخسارت شو م یکنیتو غلط م ییمر: اومد رایسم

 هس یاگه مشکل م،یبچه تهرون
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 !پردازمیقدر شده، من مچ دیآقا شما بگ: رو گرفتم و روبه مرد گفتم رایدهن سم يجلو يتند که

سفارش بده، من  يزیچ هیتو برو تو : دهنش برداشتم و گفتم يو دستمو از جلو يرو کشوندم گوشه ا رایسم و

 !آقاهه رو راه بندازم، شرش کم شه نیکار ا

 !یکنینم یغلط نیتو همچ یمیمر: رایسم

 یلیبود، طرف خ رایحق با سم یکردم و فرستادم، ول یرو فرستادم و اون مرد رو هم راض رایسم یبدبخت یکل با

 !شه الیخیشو ب هیکردم که بق شیراض ،يمنم با صبور یول کرد،یبود، چون داشت منو تلکه م ییآدم پرو

کردم، خنده م گرفت، رفتم جلو و  دایرو دست بسته و اخمو پ رایشاپ و سرمو گردوندم و سم یتو کاف اومدم

 کرده؟ تتیاد یسده؟ ک یو، سخانوم اخم! بــــه: گفتم

 !يدادیم امفتیپول  ارویبه اون  دیتو نبا ،ییمر: با اخم گفت رایسم

 زم،یذره با فرهنگ باش عز هی دا،یزنیالت م یلیخ ایخب حاال، شرش که کم شد، درضمن، شما تازگ: گفتم يتند

 ؟يحاال سفارشا رو داد ،یمملکت نیا يمثال دانشجو

 !ارهیآره، االن م: گفت یتفاوت یبا ب رایسم

با حالت  رایجواب نداد، سم یزنگ زدم ول ياومد به سپهر زنگ بزنم، فور ادمیدستم نگاه کردم، آخ، تازه  به

 !يریور م تیبا گوش يدار ـــزیر هی رون،یب میاومد یاز وقت ،ییاه، جمع کن مر: گفت یعصب

 !بهش بگم با توام، نگران نشه ف،یهم ضع میگوش يتازه باطر م،یرسیم ریبه سپهر بگم که د خوامینه، م: من

 !شهیخوشحالم م نه،یتو نب ختیخانوم، اتفاقا اگه ر شهینگران نم رمینخ: با خنده گفت رایسم

 رایسم يشدم و دوباره مشغول کارم شدم، که صدا الیخیحرف بزنم، و جوابشو بدم که گارسون اومد، ب خواستم

به آقا تون بده تا  امیپ هیدختر، : صداشو نازك کرد و گفت ،يحالت بامزه ا هی با رایاومد، سرمو باال کردم که سم

 !تو بخور تا آب نشده یدر آد، حاال بستن یاز نگران

 !فرستمیاالن م د،یچرا به فکر خودم نرس ،یسم یگیراست م! يواااا: گفتم یخوشحال با

: گفتم رایسرمو باال کردم و رو به سم یخاموش شد، با ناراحت میگوش کدفعهیشروع به نوشتن کردم که  يتند

 !قطع شد ،یسم

 يعکسها ،ییمر یتو بخور، راس یحاال بستن! الیخیب گه،ید میبر مییخوایخب حاال اشکال نداره، االن م: رایسم

 !گرفتم، نگاه کن چقدر نازن یینایلباس عروس رو، از س دیمدل جد
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که  یزمان از دست مون در رفت، بعد از مدت گهید! دادن عکسا شد حیهتوضآورد جلو و شروع ب لشویموبا و

 ساعت چند؟! یسمـــــ: گفتم یسرمو باال کردم وبا نگران يعکسا تموم شده بود، تند

 !10آمــــم، ساعت : نگاه کرد و گفت شیبا آرامش به گوش رایسم

 !میشد، سپهر حتما اومده خونه، پاشو بر رید یسم يده؟ وا ؟یچــــ: تعجب گفتم با

 !لیخب حاال، شوهر ذل: رایسم

 میشد نیرفتم صندوق و قبض مونو پرداخت کردم، سوار ماش يشروع کرد به جمع کردن، تند الشویآروم وسا و

 !جونم ییمر یچرا نگران ه؟یچ: گفت رایکه سم میو راه افتاد

 !من کجا نگرانم! وا: من

 ؟يدیپاتو تکون م یو ه یگرفت کیپس چرا ت: رایسم

 !رمیشام سپهر بگ يبرا يزیچ ،يتزایپ هینگه دار،  يجا هی ،یسم يوا: گفتم ینگران با

 !ینگران شام آقاتون ل،یشوهر ذل ،يدید ایب: رایسم

 !که بهت گفتم يحاال برو همونجا ا،یداد ریگ ،یاه سم: من

هنوز  ایجواب نداد، حتما سپهر خواب  یکس یزنگ خونه رو زدم ول دم،یبه خونه رس تزایبا چندتا پ بالخره

به در  ییلگد کوچولو هیکردم و تو قفل چرخوندم، و  دایرو پ دیکل یتو دستم بود به سخت لیوسا یبرنگشته، کل

 موالیتو بود، وسا ومدیبزرگ حال م ي پنجرهبود و فقط نور ماه، که از  کیزدم که آروم باز شد، خونه کامال تار

  يصدا یکیتار يکه از تو گشتمیبرق م دیگذاشتم و با دست دنبال کل نیزم يآروم رو

 !ياومد: سپهر اومد يو گرفته  بم

 !؟ییسپهر، تو: تعجب گفتم با

 ؟يبود يکدوم گور: روحش اومد یسرد و ب يصدا

 رایبا سم: باشم و با بلخند گفتم دهیشن یاشتباه دیبه طرز حرف زدنش ندم، شا یتیکردم اهم یکردم، سع تعجب

 ! زنگ زدم خاموش بود تیهم به گوش یهرچ د،یرفته بودم خر

لبخند بر لبم اومد،  ومد،یمن م کیسپهر رو احساس کردم که نزد يبلند و محکم و قو يقدمها ستادم،یجام ا سر

 ومدهیوز از اون شوك در نخورد و آخم در اومد، هن واریم خورد و کمرم محکم به د نهیبه س يناگهان ضربه ا

تا  ،یپست یلیخفه شو دروغگو، خ: چسباند و گفت واریبودم که دوباره سپهر محکم شونه هامو گرفت و منو به د

 !هــــان يداد يحاال چند نفر رو باز
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مشخص بود، بغضم  زدیجرقه م تیاما برق چشماشو که از عصبان نم،یخوب بب تونستمینم یکیتو تار صورتشو

 !سپهر جان شدهیچ: گفتم یبا ناراحت کنه،یرفتار م ينجوریهمه خوب بود، چرا با من ا نیپهر که اگرفت، س

بود، به صورتم  تشیاز عصبان یداغش که ناش ينفس ها د،یکشیچونه مو محکم گرفت، و تند تند نفس م سپهر

 فیخفه شو زن کث: گفت تیو با عصبان دییدندوناش رو بهم سا داد،یو عذابم م کردیم ادیو غممو ز زدیم یلیس

 !یعوض

 یلیس هیجمله ش تعجب کردم، که سپهر منو رها کرد و بعد  نیبا گفتن ا دم،ینال یکه از درد م ينجوریهم

اشکهام  گهید! شدم نیو بعد پخش زم واریمحکم خورد به صورتم، نتونستم تعادلمو حفظ کنم و سرم خورد به د

 هیدرد داره، ساکت بودم و گر هخ،به صورتم، آ دمیآروم دستمو کش سوخت،یشده بودند، گونه م به شدت م يجار

سرمو باال کردم تا  م،یهردومون ساکت بود دم،یفهمیسپهر رو نم يکارا نیا یمعن کردم،یهق هقانه م ي

 واریبود، سپهر دو دستشو و سرشو به د دهیفا یب نمیکه صورتشو بب کردمیتالش م یکیتو تار یاما هرچ نمش،یبب

انداخت و کمر  ریبعد سرشو به ز رون،یزد و نفسشو با صدا داد ب وارید همشت محکم ب هیداده بود، ناگهان  هیتک

هنوز از شوك در  دیچرا ساکت بودم، شا دونمینم کردم،یخم، به طرف کاناپه حرکت کرد، ساکت فقط نگاهش م

به  وسپهر دستش د،یتابیتنش م ي مهیه نب ومد،یروح ماه که از پنجره م یب دیسف دمیشا ای یبودم،نور آب ومدهین

 !اه ف،یح ف،یح م،یمر يپست و نامرد یلیخ: داد و آروم گفت هیکاناپه گرفت و تک يدسته 

تکون  هیو  دمیکاناپه زد، که از شدتش ترس يبه دسته  گهیمشت محکم د هیجمله شو نگفت و  ي هیبق

چرا الل شده بودم، سپهر خم  دونمیساکت نگاهش کردم، نم! خوردم، فکر کنم دسته ش شکسته باشه یکوتاه

 نیکردم االن زم سکه احسا يبه طرفم اومد، جور ،يبرداشت و با شدت و به تند زیرو از م يزیچ هیشد و 

غل گرفتم و با ترس به سپهر ترسناك شده بود، تو خودم جمع شدم و زانوهامو ب داره،یبخاطر قدمهاش، ترك برم

تو  ایکثافت کار نیا ایآشغال، ب: رو محکم به صورتم پرت کرد و گفت یپاکت هیکه  کردمیشدنش، نگاه م کینزد

 !جمع کن

کردم، آخه مگه من  هیبودم، گر دهیترس یلیگفت و از خونه خارج شد و در رو به شدت و محکم بست، خ نویا

 کردم، کاریچ

 ششیبود و آت يخورده م جار یلیس يگونه  ياشکام رو کرد،یبلند شدم، انگار تمام تن و جونم درد م یسخت به

تمام تالشمو کردم و  یگرفتم و آروم بلند شدم، اصال توان نگه داشتن خودمو نداشتم ول واریدستامو به د زد،یم

روشن شد،  کدفعهیشن کردم که کل هال رو رو پکردم، الم دایبرق رو پ دیو کل دمیکش واریدستمو رو د ستادم،یا
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گذاشته بودم،  نیدستمو رو زم ن،یپاهام شل شد و افتادم زم گهیبسته شد، د شیادیو ز یچشمام از نور ناگهان

که سپهر با  یبند اومده بود، اما احساس پف شدن چشمامو داشتم، پاکت گهیم د هیباز گذاشتم، گر زیچشمهامو ر

 نقدریدستم شل افتاد روش، آخ، چرا ا یم بود، دستمو آروم بردم جلو و گرفتمش، ولجلو زد،به صورتم  ،یرحم یب

 رونیرو از پاکت ب اتشیپاکت رو باز کردم و محتوا یبه طرفش کشوندم، به سخت یناتوان شدم، خودمو به سخت

عکسا رو  از یکیشد، با تعجب نگاه کردم، چندتا عکس، که منم توش بودم،  نیکه همش پخش زم ختم،یر

عکس  م،یکردیکه با لبخند بهم نگاه م رضا،یمن بودم و عل ستاد،یا یم دمیدیکه م يزیبرداشتم، قلبم داشت از چ

 نیا یعنیامکان نداره،  نیم حبس شده بود، نه، ا نهینفس تو س م،یرو برداشتم که ما دست همو گرفته بود گهید

 ه؟یچ

بارون شدند، پس بخاطر  ریبه قلبم ت گهیبودم و چندتا احساس د گرد شده بود، ترس به دلم افتاد، نگران چشمام

ناگهان زنگ تلفن خونه بلند شد، اشکامو محکم پاك  د،یقطره از اشکام چک هیسپهر با من، بد شده بود،  نیهم

م تو صدام آشکار  هیتا آثار بغض و گر کردمبلند شدم و خودمو به تلفن رسوندم، گلومو صاف  یکردم و به سخت

 !الو: رو برداشتم و آروم گفتم یه، گوشنش

 ؟یهست یشما ک: آروم گفتم دم،یهم ترس یتعجب کردم کم د،یبه گوشم رس يمرد يخنده  يصدا ك

 : گفت ییبم آشنا يبا صدا ك

 !که بخاطرت، حاضر بود جون هم، بده میمن همون کس اد؟ینم ادتی زمیعز

 !کنمیم يبهت گفتم، بخاطرت هر کار ادتی ،يخانوم مدد: شد، ساکت بودم که دوباره گفت شتریب تعجبم

 !ـــنیرام: دهنم باز موند، با تعجب آروم گفتم د،یبه ذهنم رس يگهان جرقه ا نا

 قهیاز شوهرت چه خبر، چند دق ،يبار منو به اسم صدا زد هیچه عجـــب، : کرد و گفت يبلند يباز قهقه  نیرام

 بود؟ شدهیچ رون،یکه از خونه زد ب دمید شیپ

 ؟يتو، تو، تو بود: شد، به لکنت افتادم و گفتم لیتبد یبه نگران تعجبم

قطع شد و با  نیرام يبشه، بالخره خنده  ریقطره از اشکم، رو گونه م سراز هیزد که باعث شد،  يقهقه ا نیرام

 !زهینقشه هام بهم بر يهمه خراب شه، تو باعث شد یزندگ يتو باعث شد م،یمر: خنده ش گفت يته مونده 

 ؟يکرد يکار نیبگو آشغال، چرا، چرا همچ: گفتم هیگر با

اون کارا رو ازت  يهمه  یهنوز مونده من تالف زم،یکن عز هیجــــــان، گر يا: با همون خنده ش گفت نیرام

 !در آرم
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 هـــان؟ شد،یم دتیآ یمن، چ یبا نابود کردن زندگ ،ییعوض یلیخ: گفتم هیو گر یناراحت با

رو تو  چکدومشیشدم، هرچند که ه کلتیفکر نکن عاشق چشم و ابروت و ه میمر: شد و گفت يجد نیرام

ما  شهیکه بابات و عموت زدند، باعث م یبه ازدواج با تو رو گرفتم، اون شرکت میتصم يناچار يمن از رو ،يندار

نشون بدند، قرارها و اجناس قاچاق  يخود نکهیا يو چند بار هم برا شدندیما م شرفتیاونا مانع از پ م،یسقوط کن

کار  نیمانع از ا م،یاز شراکتشون بود، ما هم خواست یما رو به دولت کانادا لو دادند، ازدواج تو و پسر عموت جزئ

مو  یناراحت نیا يجورا هی دیو با يو ناراحتم کرد ياما تو پا نداد م،یتو شرکت بابات نفوذ کن ،ییجورا هیو  میبش

نگران نباش بابت  زم،یها، درضمن عز بایالبته تقر م،یباهم ندار یحساب گهید زم،یعز گهیخب د ،يکردیم یتالف

 !شمیپ ییایب یتونیم يشوهرت، اگه بخوا

 !یهست یروان کیخفه شو آشغـــــــال، تو : گفتم هیو گر تیبا عصبان د،یبلند خند و

سپهر رو  يشماره  يدر آوردم و فور لمویرفتم و موبا فمیبه طرف ک يبه تلفن و تند دمیرو کوب یگوش يتند و

خطش، خاموش بود، دوباره و سه باره گرفتم، باز  یشده، ول ينجوریمون ا یبهش بگم که چرا زندگ دیگرفتم، با

: گفتم ادیکردم و با فر هیو گر دمیکوب نیرو محکم به زم یاعصابم خورد شد، گوش گهینداشت، د يا دهیهم فا

 !سپهــــــــــــــــر

 دم،یرو شن شدیاز کنارم رد م یکفش يصدا! فکر کردم میکردم و به گذشته م و سپهر و زندگ هیشب رو گر کل

که توش بودم رو با دقت نگاه کردم، آره، من تو هالم،  یچشمهامو باز کردم، آخ، من کجام، در همون حالت مکان

بودم که در اتاق باز شد، سرمو بطرف در  مپارکت برداشتم و بلند شدم و نشستم، تو حال خود يسرمو آروم از رو

تو دستش بود، چقدر عوض شده بود، انگار شکسته شده، موهاش بهم  یفیکه ک دم،یچرخوندم و سپهر رو د

من  م،یکردیاه مش کنده شده بود، هردومون بهم نگ قهی يچشمهاش گود افتاده بود، دکمه ها ریبود و ز ختهیر

کردم لبخند بزنم، آروم بلند شدم و آهسته بطرفش قدم برداشتم  یتفاوتش، سع یبا غم، اما اون با نگاه سرد و ب

بهم لبخند  گهیچرا د ؟يشد ينجوریسپهر جان، چرا ا: لباسشو گرفتم و گفتم ي قهیآروم  ستادم،یو روبروش ا

 دوس گهیچرا د ؟یکشینازمو نم گهیچرا د ؟یزنینم

م در اومد،  هیآخم همراه گر ن،یناگهان سپهر منو هول داد، نتونستم خودمو نگه دارم و محکم خوردم زم که

اون با  یول دم،یکش یکوتاه غیبلند اومد جلو و روبروم نشست، موهامو تو مشتش گرفت که ج يسپهر با قدمها

و واسه مون  يمونو گول زد همهخفه شو اشغال، : قفل شده گفت يبا دندونها دنمیبه زجر کش ،یتفاوت یب

 !يچون بدجور رسوا شد ،یخر کردن بسه خانوم گهید ،يدیجانماز آب کش
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ولو شدم،  نیطرف، که رو زم هیکه محکم موهامو همراه سرم پرت کرد  کردم،یو آروم نگاهش م کردمیم ناله

 همش دو نایسپهر، ا یکنیتو اشتباه م: شد، در همون حالت گفتم دیم شد هیگر

با وحشت نگاهش  کردم،یم هیکه گر ينجوریدهنم گذاشتم و هم يدستمو جلو يتند د،یبلند کش ادیفر هی که

بخاطر  خوامینمونده، من نم نمونیب یحرف گهید: کردم، سپهر انگشت اشاره شو به طرفم تکون داد و گفت یم

 رانیبا مامان و بابات از ا ياسر و صد چیتو، شراکتمون با بابات بهم بخوره، پس امروز بدون ه يایغلط کار

سر جات تا  نیپس بش! برند یدو طرف سود م ينجوریا م،یریگیم یبرگشتم طالق توافق یوقت شم،یخارج م

 !يدلت خواست، انجام بد یهر غلط يخواست، آزاد يکار فیبرگردم، البته اگه دلت کث

نکرد و در رو محکم بست و  یتوجهحرفا رو زد و بطرف در رفت، صداش زدم اما  نیا یرحم یبا تمام ب سپهر

تلفن خونه، به گوشم  يکردم، بخاطر سرنوشت شومم، صدا هیگر میکردم، بخاطر بدبخت يا هیگر ادیرفت، فر

 نجایا يمون پرت کردم، وا تختبلند شدم و آروم بطرف اتاقم رفتم و خودمو رو  ینکردم و بسخت یتوجه د،یرس

 شده لیم تبد گهید ،ياتاق تنها هیدوباره به 

زنگ خونه  يبودم، صدا رهیخ ینامعلوم ينقطه  هیبه یکیشده بود، چشمام همچنان باز بود، تو تار کیتار اتاق

که دوباره  دمینفس راحت کش هیرو نداشتم، صداها که قطع شد،  چکسیه يو در زدن اومد، اصال حوصله 

گوشه  هیلنگان لنگان رفتم هال،  ود شدم بلند شد، ائـــه، اعصابم خورد شد، آروم از رو تخت بلن میگوش يصدا

آروم رفتم جلو، که قطع شد، تا برش داشتم، دوباره شروع به زنگ  کرد،یم ییبا صداش خودنما لمینور موبا ،يا

 ؟یـــــیمر ییکجا! يوااااا: بلند شد رایسم يغویج غیج يخوردن کرد، جواب دادم و کنار گوشم بردم، که صدا

 !بدو! عالفم نجایتا حاال ا یاز ک ،کـــن تونو باز یدر لعنت نیا

رو  یکس خوامیتوروخدا برو، فعال نم رایسم: گفتم میو حالت جد یحوصلگ یاصال حوصله شو نداشتم، با ب اه،

 !نمیبب

جوابمو  زنم،یزنگ م یدارم ه روزیاز د ،يشعور یب یلیخ! یــــیمر يوا: و گفت دیکش غیدوباره ج رایسم

 !در رو نیباز کن ا االی ار،یواسه من ادا در ن! برو یگیاومدم در خونتون، حاال م یبدبخت یاالنم با کل ،يدینم

 !تنها باشم خوامیبرو، جون مادرت برو، م رایسم: حوصله شو نداشتم، غمم اومد، با بغض گفتم اصال

جوابشو ندادم، سرشو انداخت  یدو سه بار زنگ و در زد، وقت رایسم ه،یگر ریرو قطع کردم و زدم ز یگوش يتند و

 !کردم یخال چاره،یب يرایسر سم زویو رفت، اه، باز همه چ نییپا

 !هام بالخره خوابم برد هیاتاقم و رو تختم ولو شدم، با هق هق گر رفتم
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 یاالن سپهر و مام! يخورد، وااااا يتو ذهنم جرقه ا يزیچ ییهویبود،  یبیبلند شدم، تو خونه سکوت عج صبح

 الو: مو برداشتم و به خونه زنگ زدم، که آقا صفدر جواب داد یگوش يبرن، تند خوانیم نایا

 هست؟ میالو سالم آقا صفدر، مام: گفتم يتند

 !از خونه خارج شدند ش،یپ قهیچند دق نینه دخترم، هم: صفدر آقا

با تو هم  ستادهیا نجایجون هست، آره دخترم، اتفاقا ا نتیخب، آقا صفدر ز: گفتم دیکنم، نا ام کاریحاال چ يوا

 .از من خداحافظ! کار داره

 !خداحافظ: من

سالم : مو شست و برد، به وجد اومدم و گفتم یکه تمام ناراحت دم،یجون رو شن نتیمهربون ز يبعد صدا یکم

 م؟یجون نتیز یقربونت برم، خوب

 !سرت شلوغه ها یحساب ؟یآره دخترم، خوب: جون نتیز

 نه فدات بشم، کجا سرم شلوغه؟: من

 که؟ يزنگ زدم، جواب نداد یهرچ روزیآخه د: جون نتیز

که سپهر به روم دست بلند کرد،  دونهیاومده، نم یسر من که دخترشم چ دونهیجون نم نتیگرفت، ز بغضم

 دیون، شاج نتیز یچیه: گفتم يظاهر يکردم بغضمو مهار کنم، با خنده  یگفت، سع راهیبهم بد و ب دونهینم

 !خسته بودم یلیخواب بودم، آخه خ

 کار نکن فدات شم، مراقب خودت هم باش، خب؟ نقدمیدختر خوشگلم، ا یائه، خسته نباش: جون نتیز

 !یجون نتیچشم ز: لبخند گفتم با

 !برم دهات خوامیزنگ زده بودم تا بهت بگم که امروز م روزیخب دخترم، د: جون نتیز

 چرا؟ ؟یچـــ: و تعجب گفتم یناراحت با

هم پا  نبیآب گرم که هست، اونجا، تازه ز يپاهام برم دهات، همون چشمه  يآخه دکتر گفته برا: جون نتیز

 !ششیبه ماه، برم پ

بغضم  خواستمیتنهام نذار، م گهیتو د ذارن،یجون نرو، تنهام نذار، همه دارن تنهام م نتیگرفت، نه ز بغضم

بغضمو گرفتم  يجلو یجون بگم و مانع از رفتنش بشم، ول نتیحرفا رو به ز نیو تمام ا هیگر ریبشکنه و بزنم ز

و  بمیمن غر شهیم ، مثل هم بهیدخترش و من غر نبیز دونمیخود خواه باشم، م دیو ساکت موندم، آره، من نبا
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 يدم بودم، که صداخو یجون، دخترش با ارزش تر از من، تو افکار و غم و ناراحت نتیز يسرنوشت من، برا نیا

 جون؟ نتیبله ز: گفتم يآورد، تند رونیجون منو از افکارم ب نتیز

  !زنمیساعت دارم صدات م میدختر، حواست کجاست، ن: جون نتیز

تون،  یمحل ریها، مخصوصا پن يارینره ب ادتی یسوغات یجون، فقط رفت نتیز ،یچیه: زور با خنده گفتم به

 باشه؟

  !یتا چاق و تپل ش ارمیم نقدریدختر شکمو، باشه قربونت برم، ا يا: و گفت دیجون خند نتیز

  !جون نتیباشه ز: گفتم یلبخند کم جون با

جون، برو به  نتیخب ز: تا بغضم مهار شه، بعد صدامو صاف کردم و گفتم دمیکش قینفس عم هیشدم و  ساکت

  !بدرقه ت امیمنم اگه تونستم م ؟يبر يخوایکارات برس، االن م

سفارش  گهیپس د دم،یپرسیو حالتو م زدمیکه دهاتمون تلفن نداره واال زنگ م فیباشه دخترم، ح: جون نتیز

  .ها، خداحافظ ینکنم، مواظب خودت باش

  .چشم، خداحافظ: من

بود و زدم  دهیفا یتمام تالشم ب یدهنم گرفتم تا بغضم نشکنه، ول يرو قطع کردم و دستمو جلو یگوش يتند

  !بدبختم نقدریاااااا، چرا من اخد يا ه،یگر ریز

 ينقطه ا هیکاناپه نشستم و به  يمتحرك رو يبند اومده بود، مثل مرده  گهیطرف کاناپه رفتم، اشکام د به

رو نداشتم، بلند شدم و آروم  چکسیه يزنگ خونه اومد، حوصله  یفکر کردم، بعد از مدت چیموندم و به ه رهیخ

 هبطرف در رفتم و در رو باز کردم ک

 !پخـــــخ: جلوم و گفت دیدستشو باال آورد و پر رایسم ییهوی

 ؟یکنیچته؟ چرا سالم نم ،ياو: متفکرانه نگاهم کرد و گفت رایپلک بزنم، فقط نگاهش کردم، سم نکهیا بدون

آروم اومد  رایاحساس کردم چشمام پر از آب شده، چون سم اد،یبه سراغم م یبغض سرکشم، ه نیچرا ا دونمینم

 شده؟ يزیچ! میمر: دیجلو و دستاشو در، دوطرف بازوم گذاشت و نگران پرس

منو  يحالت من، تند دنیبا د رایسم ه،یگر ریکردند، بغضم شکست و زدم ز دایاشکهام راهشونو پ گهیکم د کم

 !رمیمیدارم م رایسم يبدبخت شدم، وا راااااا،یسم: کردم و گفتم هیگر د،یبه آغوشش کش

 ؟یهان شدهینکن گلم، بگو چ هیقربونت برم، گر: گفت کرد،یآروم کمرمو نوازش م کهیدرحال اریسم
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آروم، منو تو خونه کشوند، در رو بست و بطرف  رایسم کردم،یم هیفقط گر رایمن در سکوت، تو بغل سم یول

 !کاناپه برد و نشاند

 هیگر يم بند اومده بود و فقط سکسکه  هیگر گهیبود، د رایسم يو من سرم، رو شونه ها مینشسته بود هردو

منو در  شه،یممنونم که هم رایاز سم م،یهردومون ساکت بود کرد،یآروم موهامو نوازش م رایهام ادامه داشت، سم

خسته شد، منو رو کاناپه  رایسم هبالخر شد،یم کیگذشت، هال کم کم داشت تار یمدت! کنهیم ياریسکوتم 

 هیبه همراه،  را،یبه روبروم بودم، که سم رهیخ ينجوریمتحرك هم يمثل مرده خواباند و رفت آشپزخونه، منم 

 !میدرست کردم، بلند شو تا باهم بخور يزیچ هیبرات  زم،یعز: اومد و کنارم نشست و گفت ینیس

خب، باشه : گفت کرد،یالمپ هال رو، روشن م کهیبلند شد و در حال راینشون ندادم، سم یواکنش چیمن ه یول

  !خورمیبلند نشو، خودم م

و با حرص بلندم کرد و نشوند و  دیکش غیج رایدوباره کنارم نشست و نگاهم کرد، باز هم سکوت، آخر سر سم و

  !؟يدیفهم ،یکنیم فیبعد کل ماجرا رو برام تعر ،يخوریدختر بد نشو، غذاتو م: گفت

پر  يدرست کرد و تو دهنم چپاند، با چشمها يلقمه ا يتند رایکنم که سم هیگر خواستمیبغضم گرفت، م دوباره

خوشگلم؟  يچرا بغض کرد زم،یعز یاوخ: با لبخند گفت راینگاه کردم که سم رایآب و دهن پر، با بغض به سم

  !فدات شم اینکن هیگر

: گفتم نیو دهن پر، و با حالت غمگ دمییجو یکم نم،ینمک يلقمه رو با اشکها د،یمحکم منو به آغوشش کش و

 من چرا بدبختم؟ ،یسم

 گهید ؟یگفته تو بدبخت یدر ضمن ک ،یسم یباز که بهم گفت ،ياو: با اخم گفت   منو از خودش جدا کرد و رایسم

 !دلم وا شه ،یلبخند بزن خانوم هیها، حاال  یحرفا بزن نینشنوم از

و به زور قورتش  دمیلقمه رو جوزدم و  یلبخند زورک هی د،یاشک، که تو چشمم جا مونده بود، چک يقطره  هی

! برام درست کرد و بهم داد گه،ید يلقمه  هیبوس محکم به گونه م زد و بعد  هیبا لبخند باز،  رایدادم، که سم

خوردنمون که تموم شد، من رفتم  ذاچرت و پرت بهم غذا داد، غ يو حرفا يهمچنان با مسخره باز رایسم

فکر  دیشا د،یرو، هم نپرس میبهم نداشت، حتا علت ناراحت يذاشت و کارمنو به حال خودم گ رایبطرف اتاقم، سم

 !م گرفت هیآخ، سپهر، دوباره گر م،ینجوریاز سپهر ا يمن بخاطر دور کنهیم
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تخت نشسته بودم و زانوهامو به بغل گرفته  يکه رو ينجوریتوجه بهش هم یزنگ تلفن خونه اومد، ب يصدا

رو اعصاب بود، اشکهامو پاك  ينجوریداغون تلفن اومد و هم يباز هم صدا کردم،یم هیگر یکیبودم و تو تار

 !ارا اون تلفنو ور د!رااااایسم: بلند گفتم يکردم و صدامو صاف کردم و با صدا

برداشتم، و محکم  یرو از رو عسل یدستمال هیاعصابم خورد شد، بلند شدم،  گهیبازهم صدا قطع نشد، د یول

منو بلند کنه، دوباره  خواستیتلفن قطع شد، اه، فقط م يبطرف هال رفتم، که صداو  دم،یدوماغمو باال کش

 ؟ییکجا رایسم: رو صدا زدم رایسم

 !ییمر نجام،یمن ا: رایسم

تلفن رو  یتونستینم ،يکشوند نجایمنو تا ا ،یکشیتو خجالت نم: رفتم آشپزخونه و گفتم ومد،یاز آشپزخونه م صدا

 ؟يبردار

دارم  ینیب یکنم، مگه من کلفت خونه تونم، نم کاریچ گهید: گفت دیکشیظرفها رو آب م کهیدر حال رایسم

آب  سینگاه کن همه جونم، خ! قاشق هم نشستم، هان هیمامانم هم  يکه تو خونه  یمن شورم،یظرفهاتو م

 !شده

 !يریبگ ادی دیت، با فهیخب حاال تو هم، وظ: لبخند گفتم با

 ؟يکرد هیگر ییمر: تعجب گفتبا . روشو طرف من کرد  رایسم

: رومو بر گردوندم و با لبخند گفتم: منجالب نجات داد نیتلفن اومد و منو از ا يپاچه شدم، که دوباره صدا دست

 !هیک نمیآخ دوباره زنگ زدند، بب

داغونش به دردم خورد، تلفن رو برداشتم که  يصدا نیبار، ا هیخدا رو شکر  رون،یاز آشپزخونه اومدم ب يتند و

 ؟يسالم، خانوم مدد: اومد ینازك خانوم يصدا

 د؟ییبله، سالم، بفرما: من

 شما، متاسفانه يخانواده  ياز اعضا يسقوط کرد و تعداد... يمهایخانوم، متاسفانه هواپ دیببخش: زن

خورد،  زیاز دستم ل یگوش دم،یومه نشناون خان ياز حرفا یچیه گهید کشه،یکردم گوشم داره سوت م احساس

 !سپهــــــــــر: دمیبلند کش غیج هیرفت،  ست،یسپهر، سپهرم ن یعنی

نه،سپهر من نمرده، اون هست، اون داره  کردم،یو داد سپهر رو صدا م غیکردم و با ج هیگر ن،یرو زم نشستم

اومد بغلم  يتند د،یحالت منو د یوقت رون،یهراسان از آشپزخونه اومد ب رایسم! برگرده دیاون با شنوه،یصدامو م

 شده؟یآروم، آروم، چ زم،یساکت عز: کرد و با تعجب و گفت
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بطرف تلفن اشاره کردم و  ه،یباز کردم و با گر مهیچشمهامو ن زدم،یو سپهر رو صدا م کردمیم يقرار یمن ب اما

 !رایسپهرم رفته، سم گهیاون، اون م رایسم: گفتم

 يافتاده بود، فور نیزم يبه تلفن کرد، که رو ینگاه رایکردم، سم هیدهنمو گرفتم و گر يوامونم نداد، جل هیگر

تکون داد و بعد با  نانیاطم يبه من کرد و سرشو به نشانه  ینگاه هی رایبرش داشت، نگاهم بطرفش رفت، سم

خب، ..... د؟یدوستم گفت به یچ د؟یهست یک شماخانوم،  دییبفرما! الو: اون خانوم که هنوز پشت خط بود، حرف زد

 !خداحافظ! حتما! بله ؟یبله، بله، چـــــ

زد و اومد  یلبخند زورک کنم،ینگاهش م م،یاشک يدارم با چشمها دید کهیکرده بود، وقت رییتغ رایسم ي چهره

گفت؟ گفت  یچ را،یهان سم: گفتم هیمن زانو زد و نشست، دستاشو دو طرف بازوم گذاشت، با گر يجلو و روبرو

 کرده بود، آره؟ یآره؟ گفت شوخ! که دروغ گفته بود

 هیچرا گر ،یمیمر: کنه، گفت هیگر خوادیبغض دارش، که معلوم بود، م يمحکم بغلم کرد و با صدا ،يتند رایسم

 !یکن هیگر دیوسالم، پس نبا حیاون خانوم گفت که مامانت صح ،یکنیم

 ؟هم خوبند ییپس سپهر و بابا: گفتم هیگر با

اونا هنوز مطمئن  زم،یعز دونمینم: نتونست پنهانش کنه، گفت گهیبغض دار آشکارش، که د يبا صدا رایسم

 !نکن تیخودتو اذ زم،یعز ستیمشخص ن یچیهنوز ه! تیهو نییتع يبرا میبر د،یفردا با زم،یعز ستنین

من مطمئنم اونا دروغ گفتند، سپهر بهم گفت،  را،یسم: دلشکسته م گفتم يم باال رفت و با صدا هیگر يصدا

 کردم، آخه من نتونس انتیبراش بودم، آخه بهش خ يتا طالقم بده، آخه من زن بد گرده،یبر م يگفت که، زود

 !ها، آروم یحرفا بزن نینشنوم از گهید! شـــــــشیه: محکم منو تو بغلش فشار داد و گفت رایسم

کم کم  گفتم،یچرت و پرت م ه،یگذاشته بودم و به همراه گر رایگردن سم يبسته بود، سرمو تو گود چشمهام

 !خوابم گرفت گهید

که دوباره نور خورد به  دم،یتوجه بهش دوباره خواب یب کرد،یم تمیو اذ خوردیبه چشمهام م ،ینور گرم هی

که دوباره نور خورد بصورتم، بطرف پنجره نگاه کردم، که  دم،یچشمهام، با اخم چشمهامو باز کردم، اطرافمو د

 !ادیبه داخل م د،یو نور گرم خورش رهیاز پنجره کنار م یو گاه خورهیپرده بخاطر باد تکون م

که  کردم،یسرم جمع م يامروز، بلند شدم و نشستم، داشتم موهامو باال هیخوب يبر لبم اومد، چه هوا لبخند

 ادمیبه  شبید يتادم، دستام شل شد و دوباره موهام پخش شدند، تازه تمام اون اتفاقاسپهر اف ادیبه  کدفعه،ی

 ! افتاده، بغضم گرفت
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 دیبا نویمن مطمئنم که سپهر نمرده و ا ت،یهو نییتع يبرا میبر دیگفت امروز با رایاومـــــد، سم ادمی آخ،

تو هال بودم، تو اتاقم  شبیمن که د! رفتم تو فکر، وا ستادم،یناگهان ا ن،ییاز تختم اومدم پا ياثباتش کنم، تند

  کنم؟یم کاریچ

 يصدا چیبطرف هال رفتم، ه کردم،یسرم جمع م يکه موهامو، باال ينجوریو هم دمیمو پوش یرو فرش يدمپا

اومد، بود، لبخند به لبم  دهیافتاد، که رو کاناپه خواب رایسرمو چرخوندم، که نگاهم به سم ومد،یاز آشپز خونه نم

 یبا لبخند داشتم موهاشو نوازش م م،و کنارش نشست ششیرفتم پ! کنهیچقدر من بدبخت رو تحمل م چاره،یب

 !گمایبهم دست نزن، به شوهرم م ،یهـــ: تکون بخوره گفت نکهیبسته، بدون ا يکردم، که با چشمها

باز کرد و با لبخند نگاهم کرد، چشمهاشو  رایکه سم زنه،یداره تو خواب حرف م نیا! تعجب نگاهش کردم، وا با

 !دمیترس وونه،ید: دونه به بازوش زدم و گفتم هیبا پشت دستم  یبه شوخ

 !هان ،یزنیبه زن مردم دست م یچ يخب خواهر من، برا: نشست، گفت یم کهیو درحال دیخند رایسم

از اتاقم سر در آوردم، و تو  يادب داشته باش، درضمن اومده بودم تا ازت بپرسم، من صبح، چطور! رایوا سم: من

 ؟يدیخواب نجایچرا ا

 !زنگ زدم، تا بغلت کنه و ببرتت تو اتاقت نایبه س ت،یجواب اول ،یچیه! بپرس یکی یکیخب باو، : رایسم

 ؟یچــــــ: تعجب گفتم با

 يتو فم،یبدن نح نیمن با ا ،یخانوم رینخ! يباور کرد ،ییمر يا وونهید یلیخ: خنده و گفت ریزد ز یپق رایسم

 !شاخ و دم رو، برداشتم و بردم تو اتاقت و پرتت کردم یغول ب

 ؟یگیم یدختر بد، من کجا غولم، اصال من زدم رو دست پر، تو چ يا: لبخند نگاهش کردم و گفتم با

 !تو، پر، پق، کجا باو، جوك نگو، پر: رایسم

 ،يتو گفته بود! رایسم: گفتم رایرو به سم یاومد، با نگران ادمی يزیچ هی کدفعه،یکه  کردمینگاهش م بالبخند

 !تیهو نییتع يبرا میبر دیامروز با

اشتباه  دوارمیآره امروز، ام: لبخند باز زد و بازومو نوازش کرد و گفت هی يفور یحالت صورتش برگشت، ول رایسم

 شده باشه، مگه نه؟

 !مطمئنمنه، مطمئن باش که دروغ، سپهر زنده ست، من  دوار،ینه، ام: گفتم يجد

 !گرسنه م یلیکه من خ میحاال پاشو بر ن،یقطعا هم زم،یآره عز: رایسم
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رو از خودم دور  یمنف يها يشاد باشم و انرژ کردمیم یسع م،یو خورد میصبحونه درست کرد يبا شاد هردو

 !کنم

رو  ابونینشسته بودم و خ ن،یماش يساکت تو م،یو چادر ساده مو، سر کردم و راه افتاد دمیلباس ساده پوش هی

 !ییمر: آروم گفت رایکه سم کردم،یتماشا م

 !جانم: بطرفش چرخوندم و با لبخند گفتم سرمو

همش به مصلحت و خواست  فته،یکه برامون م یهر اتفاق ،ییمر نیبب: کرد و گفت یکوتاه يسرفه  رایسم

 خداست و ما نب

من  يبرا خواد،یحرفا رو از برم، پس نم نیودم، ادختر، من خ: وسط حرفش و گفتم دمیپر يلبخند تند با

 !سپهر زنده ست دونمیمن م ،یکن یسخنران

 یول دونمیم: رایسم

 !دارم ازیبهش ن یکمیچون من  م،یلطفا سکوت کن ال،یخیب رایسم: من

 رایشدم تا سم ادهیپ نیاز ماش! سردخونه میدیبعد رس یخودم کردم، کم ي شهیگفتم و صورتمو بطرف ش نویا

بودم و به ساختمانش چشم  ستادهیشدن کرد، ا ادیشدم، ضربان قلبم، شروع به ز ادهیرو پارك کنه، تا پ نشیماش

شونه م،  يرو، رو یدست گهانقلبم گذاشتم تا از جاش کنده نشه، نا يدوخته بودم، دست مشت شدمو رو

 غیچرا ج وونه،ید ياو: وم و گفتاومد جل رایسم دم،یکش یفیخف غیج هیو  دمیترس کدفعهی هیاحساس کردم، که 

 ؟یکشیم

 !وونهیمنو، د يترسوند: با خنده گفتم دم،یفهمیحال خودمو نم دم،یخند یول ،یاز چ دونمیبودم، نم دهیترس

 !نکردم يمـــــن؟ وا، من که کار: رایسم

که  یمطمئن را،تویسم: اومد سراغم، با ترس گفتم ینگران کدفعهیکه  دم،یخندیها م وونهیمثل د ينجوریهم

 آره؟ فتاده،ین یاتفاق خاص

 !ایب م،ینیبب میبر م،یبر ایحاال ب دوارم،یام زم،یآره عز: گفت یبا لبخند زورک رایسم

و اون  نیاز رایسم د،یتپیقلبم تند تند م م،یرفتیسالنش راه م م؛تویآروم، دست منو گرفت و هردومون راه افتاد و

 دم،یشن یصدا هارو هم، نم گه،یکم کم د دم،یفهم ینم يزیچرا چ دونمینم گرفت،یاتاق مورد نظر رو م ،ینشون

سخت شده بود، احساس کردم که  دنمیکش فسکرد، ن مونیجلو اومد و همراه يمنگ بودم، سردم شده بود، مرد

فقط لباش  دم،یگفت، اما من نشن يزیبطرفم نگاه کرد، چ رایسم رون،یاز حدقه بزنه ب خوادیچشمام باد کرده و م
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لبخند زد و بازومو گرفت، هر  هیهم سرشو تکون داد و  رایآروم تکون دادم، سم یسرمو الک خورد،یکون مت

 د،یو سف کیداراز و بار يراهرو يتو شد،یراه رفتنم داشت سخت م م،یکرد تدومون، پشت سر اون مرد حرک

 داد،یراهرو، عذابم م دیسف يوارهاید رفتم،یراه م رایو قدم به قدم، با سم کردمیمقاومت م داشتم،یقدم برم یبسخت

نگاهم  یبا نگران رایشد، سم یمرد، وارد اتاق رفتم،یو راه م کردمیمقاومت کردم و همچنان، به روبرو نگاه م یول

زد و منو آروم به داخل اتاق برد، اتاق  یلبخند زورک رایسم دم،یبهش پاش ينگاه سرد یتفاوت یکرد، اما من با ب

رو  يسرد يفضاشو پر کرده بود، فضا ،یبه آب لیما یخی دیبزرگ بود و نور سف يکشو هابود ، پر از  یبزرگ

و  دیکش رونیرو ب ییکرد، بطرف مرد نگاه کردم، که کشو شارها یبه من، با سرش بطرف رایسم کردم،یاحساس م

 کینزد شد،یمنو بطرفش برد، گلوم خشک شده بود، قلبم داشت از جاش کنده م رایرو باز کرد، سم یروپوش پیز

حس شد و در دو طرفم شل شد و افتاد، همچنان  یدستام ب م،ییبابا نیا! ترش رفتم و نگاهش کردم، نــــــه

منو محکم گرفت و  يگرمش، دستا يبا دستا رایمن بود، سم دییمرد منتظر تا کرد،یساکت بودم و نگاهش م

دهنش گذاشت و با سر به  يدستشو جلو يتند د،یرو د ییاومد جلو و بابا راینخوردم، سم یفشار داد، اما من تکون

بازومو فشار داد تا  رایرو باز کرد، و روپوش رو کنار زد، سم شییباال يکرد، مرد کشو رو بست و کشو دییمرد تا

رو پوش رو بازتر کرد و کنار زد، از  نمیبب میحت بتونرا نکه،یا يمرد برا خوردند،یبرم جلو، اما پاهام تکون نم

 فته،یمثل مرده ها نم ،ينجوریا چوقتیسپهر ه ست؛یسپهر من ن نیا! شوکه شدم، نـــــــــه میدیکه م يزیچ

 تمیو اذ کنهیورجه وورجه م شهیسرپاست، هم شهیاون هم ست،یخودش به من گفته که ورزشکار، گفت که تپل ن

سرخ و شاداب بود، نه، تو سپهر من  شهیروح نبود، لباش هم یسپهر لباش خشک و ب س،یسپهر ن نیا! نه کنه،یم

چشماش  کردم،یسپهر نگاه م يبه جنازه  زم،یقطره اشک بر هی نکه،یهمچنان ساکت و آروم، بدون ا ،یستین

 کنه،ینگاهم نم گهیپر فروغش بسته ست، چرا د يبودند، چرا چشما دهیبلندش کامال خواب يبسته بود و مژه ها

تا  دیکشیدستش، منو بطرف خودش م یکیو با اون  کردیم هیدهنش گرفته بود و آروم گر يدستشو جلو رایسم

 !رفتمیبه سپهر، عقب عقب، راه م رهیخ رون،یببرتم، ب

و نگاهم کرد، حالت  ستادیاشکاشو پاك کرد و روبروم ا رایسم رون،یب میخفقان آور اومد طیاز اون مح بالخره

به  ،یروح یبزنم، نگاه سرد و ب ادیبغضمو بشکونم و فر تونم،یچرا نم دونمینکرده بود، نم يرییتغ چیصورتم ه

دست منو گرفت و  يکنه، تند هیگر خواست،یو م شدیدوباره داشت حالت صورتش عوض م رایسم دم،یپاش رایسم

 رایهرجا که سم دیبه کجا؟ شا دونمیبه کجا، نم رفتم،یاه مبرد و منم مثل بچه اردکا، دنبالش ر نشیبطرف ماش

 !رهیم
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 ای کنم،یدارم فکر م دونمیبودم، نم رهیبه جلو خ ن،یآروم منو نشوند تو ماش رایمتحرك بودم، سم يمرده  مثل

 يبودم، صدا رهیهم اومد و راه افتاد، منم همچنان به روبرو خ رایسم یبعد از مدت کنم،ینگاه م يزیبه چ رهیخ

 گهیچرا د کردم،یفکر م چ،یاما من در سکوت به ه ومد،یم دیکشیکه آروم، دماغشو باال م را،یکردن سم ،یس یس

چرا  کنم،ینم تیشکا میچرا از سرنوشت و زندگ زنم،یچرا زجه نم کنم،ینم هیگر گهیچرا د کنم،یفکر نم يزیبه چ

 !خدا يوا زنم،یخدا رو صدا نم

 !آره خدا، من خدا رو فراموش کردم د،یشمام چکاشکم از چ هی بالخره

افتادم، قطرات اشکم پشت سر هم شروع به  یبه چه فالکت نیبب ن،یآخ خدا، منو بب د،یم چک گهیاشک د هی

کردم، من دارم تقاص کدوم گناهمو پس  کاریبنده تو، مگه من چ یبدبخت نیبب ن،یاومدن کردند، آره خدا بب

 !دمیم

 !خستــــه م گهیخـــــدا، د يوا ه،یگر ریو زدم ز رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهید

شونه هامو گرفت و  ستاد،یا يگوشه ا هی ،يبهم نگاه کرد و تند یبا نگران رایکردم، سم هیو گر دمیکش غیج

 د،یمنو به آغوش کش يو تند هیگر ریهم زد ز رایسم کردم،یم هیبطرف خودش کرد، اما من همچنان گر

سپهرم منو ترك و  يدیخدا منو دوست نداره، د يدید را،یسم يدید: گفتم هیبا گر م،یکردیم هیهردومون گر

 !نبود یاون از من راض رایرفت، سم

 !خواهرمو ندارم ها ي هیمن طاقت گر ،یمینکن مر هینه، گر: گفت هیکمرمو نوازش کرد و با گر رایسم

هم اشکاشو پاك کرد و راه افتاد، اما من  رایهام، کم شد و سم هیبالخره شدت گر کردم،یم هیگر همچنان

قطع بشه،  دمیآره نبا ونم،یتا آخر عمرم من گر یعنی شه،یاشکام قطع نم گهینتونستم اشکهامو پاك کنم، چرا د

 !ممسرنوشت شو نیچون من گناه کارم، چون من طلسم شدم که بدبخت بمونم و ا

 رایکمکم کرد و تا خونه منو رسوند، خودم در رو باز کردم و وارد شدم، سم رایسم م،یدیبه خونه رس بالخره

تنها باشم، توروخدا بذار تنها  خوامیم را،ینه سم: گفتم میاشک يتو، که جلوشو گرفتم و با چشمها ادیخواست ب

 !امیباشم، بذار با خودم خلوت کنم، با دردم کنار ب

 آخه مر: با بغض نگاهم کرد و گفت رایسم

 !برو، خواهش دم،یبرو، من مراقب خودم هستم، قول م را،ینه سم: و گفتم دمیحرفش پر وسط

خب،  ،یول ست،ین یتنها موندنت کار خوب ،یمیمر: گفت دیپا و اون پا کرد و بعد با ترد نی،ایبا ناراحت رایسم

 خـــب؟ ام،یم گهیباشه، من چند ساعت د
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 !رایسم ،یمرس: و گفتم رایبغل سمزدم و رفتم تو  یهام، لبخند تلخ هیگر ونیم

 !زمیپس مراقب خودت باش عز ،یباشه هان: گفت هیبا گر رایسم

 !برو تو و استراحت کن: اشکامو پاك کرد و گفت رایاومدم، سم رونیبغلش ب از

 .خداحافظ: زد و گفت یلبخند زورک هیهم اشکاشو پاك کرد و  رایو سرمو تکون دادم، سم دمیآه کش هی

 .خداحافظ: تکون دادم و گفتم سرمو

 !برگشتم و در رو بستم نم،یرفتنش رو بب نکهیبدون ا و

دل شکسته رو درمان کنم،  نیکردم، اما نتونستم، درد ا یکردم و عقده هامو خال هیگر یکل رایاز رفتن سم بعد

بود،  ییهر و باباسپ ،يجنازه  عیفرداش تش ومده،یسرم ن ییبال نکهیراحت شد، از الشیشب برگشت و خ رایسم

اومدند، زن عمو هم وضعش مثل من  دابرگزار شد، عمو و زن عمو هم از کانا یبه خوب شونیمراسم خاك سپار

 نییبراش ناراحتم، آخه از نخاع به پا یلیبود، خ مارستانیهم تو ب یبدتر از زن عمو بودم، مام دمنیبود، اما شا

و شکسته به  ریپ یلیبود، خ رهیتوجه بود و فقط ساکت به روبه رو خ یبهم ب یول دنش،یفلج شده، چند بار رفتم د

 رایسم نکه،یبود، ناراحت بودم از کیمن، تو غمام شر يمدت مراقبم بود و پا به پا نیا تو رایسم د،یرسینظظر م

 !کنم و عذابش بدم میرو، تو غمام سه

که  یمن قبول نکردم، چون نتونستم تو خاککنم، اما  یازم خواست که باهاشون برم کانادا و اونجا زندگ عمو

هرچند که، اون تو آخر عمرش،  رم،یمن به سپهر وفادارم و تا آخر عمرم سر خاکش م! نکنم یشوهرم دفن، زندگ

 !آخ خدا کمکم کن بخشه،یسپهر منو م یعنی رم،یبگ تیتا عمر دارم، برم و ازش حالل د،یبود، من با یازم ناراض

 م،یو دفتر خاطراتمو که، در تمام لحظات زندگ زیم يگذاشتم رو سمویود، خودنودستام خسته شده ب گهید

نتونستم  یول دم،یکش قینفس عم هیرو، بستم، اشکامو که، رو گونه م بودند رو، پاك کردم،  کردیم میهمراه

 !تموم بشه میغم و ناراحت سیچرا بغض کردم، انگار قرار ن دونمیراحت نفس بکشم، بغضم مانع شد، نم

 شبیکه، بعد مدتها، د کنهیول نم راست،یسم دونمیزنگ خونه اومد، بلند شدم، م يافکار خودم بودم که، صدا تو

 !به زور فرستادمش خونه

: گفتم رفتمیبطرف آشپزخونه م که،یدر حال را،یو در رو باز کردم، بدونتوجه به سم دمیمو پوش یرو فرش يدمپا

 !ها کنهیآخرش عاقت م ؟یکنیم تیمامانتو اذ نقدر،یآخه چرا ا ،ینیتو خونه تون بش یتونیدختر، تو دو دقه، نم

 !شدم دختر یمن از دستت، عاص چ،یمامانت که ه: گفتم ختمیر یم وهیآبم وانیتو ل را،یسم يبرا کهیحال در
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تعجب کردم،  دمیدیکه م يزیکردم، از چ رایگذاشتم و برداشتم، با لبخند رومو طرف سم وانیل ریرو ز یدست ریز

 !رضــایعل: آروم گفتم ،یبا تعجب و نگران دم،یدیکه م يزیاز دستم رها شد، دهنم باز موند از، چ وانیل

 ؟يکرد کاریدختر، چ: اومد جلو و گفت یبا نگران وان،یکه، لبخند بر لبش بود، با شکستن ل رضایعل

ندارم، قدم برداشتم و خواستم، از  یچیچادر، ه نه شال، نه ،يمو، نگاه کردم، وااااااا نییاز باال تا پا يتند

 گهیسرمو بطرف د کم،یاومد نزد ،یبا نگران رضایو آخم رفت هوا، عل شهیکه پام رفت رو ش رون،یآشپزخونه برم ب

 !فقط روتو اونور کن ـــــا،ین: کردم و داد زدم

بذار  اد،یاز پات، داره خون م م،یمر يوا: گفت کرد،یم گهیروشو طرف د کهیدست پاچه شد و درحال رضایعل

 !کمکت کنم

 !من چادر ندارم، تو فقط روتو، اونور کن ،یتو نامحرم رضا،ینه عل: من

 !ارمیبگو چادرت کجاست، من م ،یخب باشه خانوم: بود، با خنده گفت گهیروش طرف د رضا،یعل

 !ارمیمن خودم م سو،یوا نجاینـــه، تو هم: من

کنار، در آشپزخونه، برداشتم و خوب  یتادم، به سمت حال، چادرمو از چوب لباسآروم، لنگان لنگان، راه اف و

 !دستمال برداشتم و رو زخمم گذاشتم و بطرف کاناپه رفتم و نشستم هیخودمو پوشوندم و بعد 

اومده،  ییاصال با چه رو اد،یتوجه بودم، اصال چطور جرأت کرده ب یاومد، بهش ب رونیاز آشپز خونه ب رضایعل

که تو بهم  ستیزخم ن نیتنها ا رضا،یعل ییکه مسببش، تو یزخم رفتم،ین توجه به اون، داشتم با زخمم ور مبدو

تقاص  دیبا ،یحاال که برگشت ،یشینزخم دل منو هم، که بخاطرش سپهر رفت، تو باعث و با ،يوارد کرد

 !سپهرمن، بخاطر تو مرد ،ينامرد یلیخ! يپس بد توینامرد

 یبا نگران شد،یم کینزد کهیدرحال رضایعل زم،یاشک نر ،يآدم نامرد نیهمچ يکردم، جلو یگرفت، اما سع بغضم

 !دختـــر شه،یبدتر م ياونجور ــم؟یمر یکنیم کاریچ: گفت

بغض دارم، که نتونستم، خوب  يجلو آوردم و با صدا ست،یا يو دستمو، به نشانه  دمیبهش پاش يسرد نگاه

 !برگرد يکه اومد یراه نیماز ه! ایجلو ن: پنهانش کنم، گفتم

 !بذار کمکت کنم کنم،یخواهش م میمر: رضایعل

 !نمتیبب خوامیبرو، نم: گفتم م،یبغض دار و حالت جد ياالن چه وقت بغض کردن، با صدا اه،

 ،يتو با من خوب بود م،یدیکه، همو د يبار نیآخر ؟یکنیم ينجوریتو چرا ا! ـــمیمر: با تعجب گفت رضایعل

 ه؟یکارا چ نیحاال ا
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تا  ،ينکنه اومد ؟يندار یمگه زن و زندگ ؟يچرا اومد: گفتم یتفاوت یو با ب یزخمم نگاه کردم و با ناراحت به

غم و غصه  یگفتیکه م میمن همون دختر نیبب مو،یبدبخت نیبب ن،یبب ایب ا،یب ؟ینیمنو بب ،يزده  شیآت یزندگ

خوب نگاه کن، ! يخودت قرار بد چهیباز نوم ،یتونستیکه راحت م م،یمن همون دختر ساده ا نیبب اد،یبهش نم

مرده م، مثل سپهر مرده  گهیفشار و غم، د کمیبا  نکهیا ه،یچ یدونیتفاوت دارم، م هیدفعه،  نیا یول! من همونم

 !برو و مثل همشه تنهام بذار ،ینبود، تو حقشو ازش گرفت نیم، سپهر حقش ا

 یمن در حقت کوتاه دونمیم زم،ینگو عز ينجوریا م،یمر: گفت نیغمگ ومد،یم کترینزد که،یدر حال رضایعل

بابت سپهر متاسفم، امروز  م،یهم ساخته شد يکه ما برا دم،یمعذرت، من تازه فهم میکردم، من اشتباه کردم، مر

 !اومدم تا جبزان کنم

 شدم،یبا هر حرفش، ذره ذره، خورد م دم،یدیسپهر روم ،يشرمانه  یکه، با حالت انزجار، وقاحت، ب ينجوریهم

 میرو طالق دادم، تو هم که سپهر، ولت کرد، مر الیمر م،یدار ازیما االن بهم، ن م،یمر: همچنان ادامه داد رضایعل

 !میمونس و همدم هم باش م،یبا هم باش ا،یب

م، هم رها شد، با و حقارتش نبودم، جوش آوردم، بغض نیقادر به تحمل توه گهیاومد، د نیبرام سنگ حرفاش

برو گمشـــــــو،  میاز زندگ شهیهم يبرو گمشـــــــو، برا! یخفه شـــــــو عوضـــــ: گفتم اد،یو فر هیگر

 !نمـــــــتیبب خوامینم گهید

تالش کرد، که  رضایعل زدم،یم ادیو فر گفتمیم راهیرو گوشم گذاشته بودم، تو حال خودم نبودم و بد و ب دستامو،

 !آروم باش س،یه اند،یها م هیاالن همسا زمیعز م،یساکت مر س،یه س،یه: منو ساکت کنه

از  ،يکرد اهیس مویتو زندگ ،یبرو گمشـــــو، تو سپهر منو گرفتــــ: زدمیبه حرفاش، داد م یمن، توجه اما

 !وبــــــر شهیبرا هم ،یبرو عوضـــــ روووون،یمنو سپهرم، برو ب ،يخونه 

 !دیرفت و در رو محکم، بهم کوب يکرد، و فور یاه ه،ی رضا،یکه عل زدمیداد م همچنان

 ریم ادامه داشت، سرم ت هیهنوز، گر یول کرد،یدر ساکت شدم، از بس که داد زده بودم، گلوم درد م يصدا با

فشار دادم، آخ خدا، چرا من بدبختم،  نشیتسک يآهخ کردم و دستمو، به طرف سرم بردم و محکم برا د،یکش

که  یزن تنهام، زن هیکن، من  منگاه! نگاهم کن، من تنها شدم ؟يچرا منو با خودت نبرد ؟یسپهر، چرا رفت

 !تو برام جهنم شده یب یسپهر نگاه کن، زندگ! کنه یزندگ تونهیکه بدون مردش، نم یزن ست،یمردش ن
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داد زدم و گلومو چنگ گرفتم تا  د،یکشی ریخستم، بغضم تو گلوم، ت گهیکردم، آخ خدا، د هیو گر دمیکش ادیفر

بهش  یتوجه شد،یتر م دیرو ندارم، سر دردم هم شد یجهنم یزندگ نیتحمل ا گهیبغضمو از گلوم، بکنم، د

 !منو با خودت ببـــــــــر! سپهــــــــــر: داد زدم هینکردم و با گر

تم و از جام بلند شدم، کامل بلند نشده بودم که، وسط راه، ناگهان، با دست سرمو گرف د،یکشیم ریداشت ت سرم

 .دمینفهم چیه گهیشد و د رهیرفت و همه جا تار و ت جیگ دایسرم شد

 

 !انیپا

 93سال  نیفرورد25

 !ظهر 2 ساعت

 !ينــــــــاز میمر

 

 

 

  93 فروردین  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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