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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 بنام خدا    

 

 دارم... _دوستش_من_یول #رمانم:  نیاسم اول    

 ی خالد  رای: حمسندهینو اسم

 .«ی غالم  یعاشقانه »عل  ی انجمن رمان ها عضو

 : عاشقانه ژانر

 شده..._شیرایو#

 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵شروع رمان:    خیتار

 ۲۰/ ۱۳۹۸/۵رمان:      شیرای شروع و خیتار

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ۲۱/ ۱۳۹۷/۱رمان:   انیپا خیتار

 ۱۳۹۸/۶/۳۰رمان:   ش یرایو انیپا خیتار

 

 خالصه#

 

   ر، یاز قشر فق طون ی شر و ش  یآرام و از جنس احساس، سپهر پسر ی دختر  ایمان    

 اقیو پر شور و اشت بایعشق ز  کیشونه،  یدو عاشق م نیا

 آس و پاس مثل سپهر ازدواج کند  یبا پسر شیبای دانه دختر ز ک یچگونه قبول کند که  ایپدر مان اما

 شود...   یدو عاشق در راه عشق شروع م  ن یا یها یو سخت ی گونه است که دور  نیا و

 

                

 دلم بهانه تو را دارد...             

 ست؟ یبهانه چ یدان  یم  تو

 دزدد.   یمن م  سی اب را از چشمان خبهانه همان است که شب ها خو      

 گرداند...   یتو م  یاز آدم ها چشمانم را پ ی انبوه انیهمان است که روزا م بهانه

 نکنم از نبودنت...  یا ه یدهد تا گال ی که به لبانم سکوت م  ستیهمان صبر بهانه

 

 اول_پارت#
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  یمونده بود.  برا ره یخوند، خ یبود و کتاب م  نشسته  ی گرد چوب  زیشاپ پشت م ی دنج کاف یکه گوشه  یی بایدختر ز ی رو نگاهم

 موند.    یاش م رهی رفت نگاهم خ ی که م  یو هر بار تا وقت   دمشید  یشاپ م ی کاف ن یا یبار دوم بود که تو 

مِنو رو از   دم؛ یرفت. با عجله به سمتش دو ی دختر م ز یشد که مِنو به دست داشت به سمت م دهیبه سمت مهران کش نگاهم

 . رمیگ  یگفتم: من سفارش رو م  ییو با لبخند دندون نما  دمیدستش قاپ

 نثارم کرد و برگشت. ی مهران روان 

گرفتم. به    یرو م ینبود که سفارش کس ی بار ن یاول ن یدونستم چرا هول کرده بودم، ا ی دختر راه افتادم. نم ز یبه سمت م آروم 

 . دمیرس  ز یکنار م

 د؟ی ردا  لیم  یچ  د،یخوش اومد -

 گذرا به من گفت:    یسرش رو بلند کرد و با نگاه یی موطال دختر

 . یشکالت ک یقهوه با ک-

  ی کردم. »خدا ی جام خشکم زده بود؛ مثل مسخ شده ها فقط به اون دختر نگاه م ی انداخت. اما من تو نییدوباره سرش رو پا  

 من چشم هاش!...« 

 شده؟  یز یچ د،یکتاب بلند کرد و با تعجب گفت: ببخش  ی که من هنوز اون جام، دوباره سرش رو از رو د یفهم انگار

 نه تکون دادم.  یتند سرم رو به معن تند 

 نه... نه... -

 دور شدم.   بایو اون دختر ز  زیو با عجله از م 

  هو ی! اینکن یحواست باشه خراب کار  یول  سپهر خان ببرش  ایرو به دستم داد و گفت: ب ی شکالت کیقهوه و ک   یحاو  ینیس  مهران

 رو سر و صورت دختره   یز یاز هول قهوه رو نر

 . د یو خودش به حرفش خند  

 گذاشتم.  زیم   یرو رو ک یراه افتادم. قهوه و ک یی دختر مو طال  زیگفتم و به سمت م  یباشه ا  باحرص

 . د ییبفرما-
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سرش رو بلند کنه تا   گه یبار د هی بودم  دواریدور شدم؛ ام  زیاز م ید یگفت. با نا ام ی به من بندازه ممنون یکه نگاه  نیبدون ا دختر

 ... یول نمیو دل ربا رو دوباره بب  یآب  یبتونم اون چشم ها

 شاپ بود.  یکاف  یگوشه    ییاون دختر موطال شیدادم اما تموم حواسم پ  ی داشتم کارهام رو انجام م  نکهیا با

 شاپ خارج شد.  ی از کاف میمال م ینس ه یو مثل  ی و قهوه اش، پول رو حساب کرد و به آروم ک یاز خوردن ک بعد  دختر

 راهش بود.  یشاپ و دور شدنش بدرقه   ینگاه من اما تا خارج شدن از کاف 

مجذوبش   نطور یحرکاتش بود، ا یکه تو   یو آرامش خاص ییبایبخاطر ز د یدختر بود؛ شا  نیا یدونستم چرا نگاهم هر بار پ  ینم 

 شده بودم. 

 ره.«  یم  ادمیشک از  یب نمشینب  ی خودم گفتم:  »اگه مدت با

 شدم. ی م الیخی ب د یخسته شده بودم؛ با ادیز  الی. از فکر و خدمیرنگم کش  ی مشک  ی موها  ونی م یدست

 شاپ شدم. ی کاف یزهایمشغول پاک کردن م یلیم  ی و با ب دمیکش  یق یعم نفس

. 

. 

@romanman_khaldy79 

 

 دوم_پارت#

 

  ه یرو داخلش  نگه داشته بودم خارج شدم. به سمت خونمون که در اله نمیکه ماش  ی رنگم شدم و از کوچه ا یی آلبالو 206 سوار

 بود راه افتادم. 

  نیماش   یچشم چرخوندم ول نگ یباز شد. با وارد شدنم به پارک ی به آروم  نگیزدم که در پارک ی. بوق ستادمیا یرنگ  د یدر سف  یجلو

تر به   شیبزرگ خونه که ب اط یباال رفتم و  به ح نگیپارک ی شدم و از پله ها ادهیپ نی. از ماش دمیکش  یم آه د یپدر و مادرم رو ند 

 .  دمیرس    اط، یح کیباغ بزرگ شباهت داشت تا  هی
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  با یز یاز چمن و درخت ها دهیفرستادم. با لبخند به باغ سرسبز و پوش  م یها هی رتازه رو به داخل   ی و هوا دمیکش  یق یعم نفس

فواره   ک ی اط،یسمت چپ ح زیزالل و تم  ی استخر بزرگ با آب ک یشده بود،   یگل کار  ییباینگاه کردم. دور تا دور باغ به شکل ز

 بزرگ با کباب پز بود.  قیو در کنارش آالچ  اطیوسط ح  کیکوچ ی

 و نشاط.   یداد؛ حس تازگ  یرو به بهم م  یتر  از همه دوست داشتم. حس خوب   شیرو ب اطمونیبزرگ، ح  یتموم اون خونه  از

. راهم رو کج  دمیگذشتم که رضا آقا، باغبان خونه رو د ی شد، م ی م یخونه منته ی که سنگ فرش شده بود و  به  پله ها  یراه از

 . ستادمیرفتم.  کنارش اکردم و به سمتش 

   د؟یکنیم  کار یچ د یسالم رضا آقا، دار- 

دادمشون.   ی جا کاشتم، داشتم آب م نیگل ها رو تازه ا   نیگفت: سالم دخترم، راستش ا  یسرش رو بلند کرد و با مهربون رمردیپ

 بنظرت چطورن؟ قشنگن مگه نه؟ 

 زدم و به گل ها نگاه کردم.  ی لبخند  

 .  ابیز  تینها یبودند، ب بایز

 .   د یجا کاشت ن یگل ها رو ا ن یکه ا د یکرد ی . دستتون درد نکنه خوب کاریلیقشنگن خ ی لیگفتم: البته، خ 

 گفت و باز مشغول کارش شد.    یآقا ممنون  رضا

 بود، باال رفتم.  یسنگ  یعمارت با نما ه ی به  هی تر شب  شیخونه که ب ی باغبان مهربون و زحمت کش دور شدم و   پله ها از

 عوض کردم.  ی جفت رو فرش  ه یکفش هام رو با   دمیبزرگ خونه گذشتم؛ به سالن که رس  ی از راهرو 

 پوشونده بود.   بایز  یبا نوشته ها ییخونه رو قاب ها یها واره ی شده بود و د ده یچ یی بایبه شکل ز یسلطنت یسالن با مبل ها  تموم

 داشته باشن.  یبه اون دسترس  یقرار داشت تا به راحت ییرایر پذ سمت چپ خونه و آشپزخانه هم  کنا ییرایپذ 

لب زمزمه کردم: چند وقته    ریبزرگ با تموم دم و دستگاهش چشم دوختم و آروم ز ونیزیاز مبل ها نشستم و به تلو یکی ی رو

 م؟ ی نیبب ون یزیکه با هم تلو  میننشست یدرست حساب

 !...ادینم ادمیرو با تأسف تکون دادم و با پوزخند گفتم :   سرم

 خانم.   ایمان  ن یخدمتکار جون خونه به سمتم اومد و گفت : خوش اومد  نای جام بلند شدم که م از

 زدم.  ی لبخند  
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 ره؟ ی! نگفت کجا مستیمامانم خونه ن ی جان، راست نای ممنون م- 

 از دوستاشون. یکی  یرن خونه  یتر اومد و گفت: چرا خانم گفتند م  کی نزد نایم

 باال رفتم.  یچیمارپ  ی گفتم و از پله ها ی باشه ا 

راهرو هم به   یانتها اتاق ها  اتاق مهمون بودند  ی  ه یپدر و مادرم و  بق ی برا ی کیخودم،  ی برا یکی باال  ده تا اتاق داشت.  طبقه 

 شد. ی م یمنته  ی کیکوچ  یکتاب خانه  

 

 اتاقم شدم...  وارد

. 

. 

@romanman_khaldy79 

 

 سوم_پارت#

 

رنگ لباس هام که در سمت راست اتاقم   د ی. به سمت کمد بزرگ و سف یآسمان ی و آب  د یبه رنگ سف یی ها وارهیاتاق بزرگ با د کی

بزرگم   یقد  نهیآ یگذاشتم.  روبرو  وار یرنگ کنار د ی تخت آب ی آوردم؛ حوله رو رو رون یحوله ب ه یبود، رفتم.  درش رو باز کردم و  

  یصندل  یعوض کرد. رو ی و شلوارک مشک د یرو با تاب سف رونم یب ی. لباس ها ستادمیداشت، ا ارقر شمیآرا زیکه  کنار کمد و م

  ی رو  یرنگ و رژ  صورت ی آب ی . خط چشمِ چشم هادمیکش دم یصورت سف یبرداشتم و رو  ی نشستم و دسمال مرطوب شم یآرا زیم

رو شونه کردم.    مییطال یبرداشتم و موها  ز یم ی و شونه رو از رو دمیکش  کمیکوچ ی نیبه ب ی رو پاک کردم. دست م یقلوه ا  یلب ها

رو   وترم یو کامپ ر یتحر  زیکردم، به سمت چپ اتاقم نگاه کردم که م یبلند شدم و همون طور که موهام رو شونه م ی صندل یاز رو 

  یگذاشتم و به سمت در تراس رفتم. رو   ز یم  یشد. شونه رو رو  ی م یهم بود که به تراس منته یاون جا گذاشته بودم. در بزرگ 

 نشستم و آروم آروم خودم رو تکون دادم.  ی گهواره ا یصندل

داشت چون کم    وهیتر درخت م شیپشت ب اطیح ن ی.  انگاه کردم  بایز  ی و گل ها  وهیم  یکه پر بود از درخت ها یبزرگ  اط یح به

 زد.   ی اومد و بهشون دست م یبه اون جا م ی تر کس



 من دوسش دارم یول

9 
 

دادم. به پدر و مادرم فکر کردم که چقدر دوسشون    رونیشدم؛  نفسم رو آه مانند ب ره یخ ی سرم رو بلند کردم و به آسمون آب   

و   میش   روز دور هم جمع   هی گرفتند. نشده بود که  ی م ی مهمون ایکار داشتند و  ایبودند  یمهمون  ایاون ها همش  یداشتم ول

 . میخوش بگذرون

  نیبود و با هزار زحمت و به بهتر یدوست داشت. خودش مهندس معمار ی لیخونه و باغ روخ نیموند. پدرم ا ره ی باغ خ ی رو نگاهم

 بود.  یراض  یل یکارش خ ن یخواست ساخته بود؛ از ا یخونه رو اون طور که خودش م  نیشکل ا

برداشتم و به صفحه    شم یآرا زی م یرو از رو  یآورد. به داخل اتاقم برگشتم. گوش   رونیب ال یزنگ خورد و من رو از فکر و خ میگوش 

گذاشتم و حوله رو از    لنتیسا یرو رو  یسمجم رو نداشتم؛  پس گوش   یپسر عمو  ینگاه کردم. صورتم جمع شد حوصله   یگوش 

 آروم بشم.  ی دوش حداقل کم ه یبا  ا تخت برداشتم به داخل حموم رفتم ت ی رو

. 

. 

. 

@romanman_khaldy79 

 

 چهارم_پارت#

 

آوردم. با عجله لباس ها رو   رون یاز کمد ب یمشک یرنگ رو همراه با مقنعه  ی کمدم رو باز کردم و مانتو و شلوار  سرمه ا  در

فتم. کفش  ر نیی ام رو برداشتم و از اتاق خارج شدم و از پله ها با دو پاکردم، کوله  ی ام رو مرتب مطور که مقنعه  ن یو هم دمیپوش 

طور که   نی رفتم. هم  رونیب نگ یشدم و با سرعت از پارک نیشدم. بعد سوار ماش  نگیو وارد پارک شتماز باغ گذ  دم؛یهام رو پوش 

 نگاه کردم.  میکردم به ساعت مچ ی م ی داشتم رانندگ

 شد! ر ید ی ... وایوا-

 . تر کردم   شیرو ب سرعتم

رفتم به سمت دانشگاه  که چشمم   ی شدم و با دو داشتم م ادهیپ نیدانشگاه پارک کردم. از ماش  کی نزد یرو داخل کوچه  نیماش 

 . دمیلب غر ری راستم که بند کفشم باز بود. با حرص ز یافتاد به کفش پا
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 رو چرا نبستم؟  ن یآه... ا-

آخش بلند شد.با  ی کردم صدا  باهاش برخورد یچون وقت ی کس گم یم ؛یخوردم به کس  هویطور که نگاهم به کفشم  بود،   نیهم 

من    دنیبگه که با د ی زیکه پشتش به من بود نگاه کردم. به سمتم برگشت خواست چ یهول و ترس سرم رو بلند کردم و به پسر 

 آقا، شرمنده حواسم نبود. د یانداختم و گفتم: ببخش نییسرم رو پا الت دهنش بسته شد و با تعجب نگاهم کرد.  با خج

 : اشکال نداره خانم.پسر با لبخند گفت 

 . د یسرم رو تکون دادم و گفتم: بازم ببخش 

. چشمم که  دمید گه ید  یجا ه یپسر رو  نی کردم که ا یدونم چرا حس م  ی کنارش گذشتم و به سمت دانشگاه پا تند کردم. نم از

که دم در   دمی. استاد رو ددمیسم دوبه در دانشگاه افتاد با عجله  وارد شدم.  از پله ها باال رفتم و وارد راهرو شدم و به سمت کال

 . ستادمیبود؛ نفس نفس زنان کنارش ا ستاده یکالس ا

 سالم استاد. -

 سالم  ک یبلند کرد و گفت: عل یگوش   یاستاد سرش رو از رو  

 در کنار رفت.    یو از جلو  

کنارش    یخال  ی جلو نشسته بود برام دست تکون داد و به صندل ی ها یصندل یگفتم  و وارد کالس شدم. مهناز که رو  ید یببخش

جلو نشستن هم ذوق داشت؟!«  سرم رو تکون دادم   یبچه ها بود، آخه صندل نیرو نگاه ع ونه یدختر د  نیخدا ا ی اشاره کرد.  »وا

 و کنارش نشستم. 

 سالم مهناز - 

 زد.  ییلبخند دندونما مهناز

 ؟ یخوب یسالم مان -

  ی زینتونستم چ گهیبارش کنم که استاد وارد کالس شد و د یز یچ هی خواستم بهش بتوپم و   ی ش متنفر بودم، مگفتن ی از مان   

 بگم.

 کرد و بعد شروع کرد به درس دادن...  یم  یبهش رفتم. به استاد چشم دوختم که داشت احوالپرس  یچشم غره اساس  ه ی 

. 
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. 

. 

@romanman_khaldy79 

 

 پنجم_پارت#

 سپهر#

 

  دواریکردم؛ ام  یبه در دانشگاه م ینگاه ی دانشگاه بود، نشسته بودم. هر از گاه  یکه  متعلق به دوستم و رو به رو   یامغازه  ی تو

 . نمیرو بب با یو ز  ییبودم که دوباره اون دختره موطال

نشست.   ی لبام م  یصورت سرخ شده از خجالتش، لبخند رو  ی ادآوریافتم که حواسش نبود و خورد به پشتم، با  ی صبح م ادی ی وقت

  رون یاز دانشگاه ب گهیدختر د  هی لبانم بود که چشمم افتاد به همون دختر که داشت همراه  ی لبخند هنوز رو دم؛یکش  یق ینفس عم

ه شد. با عجله به دنبالش  رفت و وارد کوچ  یرفتم. دختر آروم به سمت کوچه  رون ی از مغازه ب و اومد. با عجله از جام بلند شدم  یم

 دنبال دختر مردم راه افتادم!...«    دنیشده که بِدونهِ خجالت کش میمرگ  ه یکردم که »  یفکر م   نیراه افتام؛ داشتم به ا

بود وارد کوچه شدم. دختر دست هاشو به کمر زده بود و داشت با   میآوردم و انگار که حواسم به گوش  رونیب بم یرو از ج میگوش 

پنچر   نیعقب ماش  یها  کیاز الست یکی  دمیشدم که د  یاز کنارش رد م یکرد. به آروم ی نگاه م ی رنگ   ییآلبالو 206حرص به  

 بشم؛  الیخیشده. نتونستم ب 

 کمکتون کنم؟  تونم ی شده؟ م ی زیو گفتم: خانم چ  ستادمیا کنارش 

 کنم.  یم  ش یکار ه یخودم  یگفت: نه، مرس  دونستم یکه هنوز هم اسمش رو نم یی موطال دختر

 . دمیکش  کیبه الست  ی پاهام نشستم و دست ی رو  

 کنم.  یمن براتون درستش م-

 کنم.  ی شه، خودم درستش م ی زحمت م یبا هول گفت: نه... نه... مرس  

گه ولش کنم    یم  طونهیبابا ش  ی کنه. ا ی باز اصرار داشت که خودش درستش م ی تونه درستش کنه ها... ول ی معلومه نم »حاال

 خود کرده.«  ی ب طونه یش  خب یبرما... ول 



 من دوسش دارم یول

12 
 

 د؟یزاپاس دار د،یکنم درستش کن  یمن کمکتون م  ست،ین ی رو به سمتش کردم و گفتم: زحمت  روم

 آروم سرش رو تکون داد و گفت: بله.  دختر

 شدم.  کیآوردم و مشغول عوض کردن الست رون یبود ب  نیماش  ر یمخصوص خودش که ز  یجا ی رو که تو زاپاس 

  ی نگاهش رو م د ید ی کرد و تا نگاه من رو م  یداشت به من نگاه م یکردم که گاه یکنارم م  ییبایز  یبه الهه  ینگاه یاز گاه هر

  ی.. نم.دمی شا ایشده بودم  ونهید د یلبام بود، شا  یمن در طول انجام کار همش لبخند رو ی ؛ ولبود  رهیو گاه به اطراف خ  د یدزد

 دونم!... 

 تموم شد. د، ییکه همراهم بود پاک کردم. رو به دختر گفتم: بفرما یبا دسمالرو جمع کردم و دست هام رو  لیوسا

 . یممنونم، مرس  یل یخ ن؛یزحمت افتاد یتوروخدا تو  د یزد و گفت: ببخش یبا خجالت لبخند  دختر

 زدم.   یلبخند 

 نکردم. یکار  کنم،یخواهش م-

 رسونم.  یم  د ییکه بخوا یی رو باز کرد و گفت: به جبران لطف و زحمتتون شما رو تا جا نیدر ماش  

 نکردم که.  یخانم، کار خاص  ستیو گفتم: الزم ن دمیخند 

 کرد.  ی اخم بامزه ا 

 د یتعارف نکن گه، ید  د ییبفرما-

 شد. نیخودش سوار ماش  و

 کرد.«   یتشکر اکتفا م  هی و به  د یترس   ید مبو  یگهی هر دختر د ه،یمهربون  یلیخودم فکر کردم که دخترِ خ »با

خواست اسمش رو   یدلم م  ی لیبود. خ بایرخ بهش نگاه کردم واقعا ز  میبود؛ از ن  شیشدم. تمام حواسش به رانندگ نیماش  سوار

 بدونم.

 . دمیشده بودم که صداش رو شن ره یخ رون یبه ب نیماش  زیتم  یها شه یاز ش  

 ... یآقا د یر یکجا م -

 رو به سمتش چرخوندم.  سرم
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 .  رمیشاپ... م ی من تا کاف   ستین یسپهر هستم، راستش اگه زحمت- 

 داد.  رییشاپ تغ  یرو به سمت کاف  رش ی گفت و مس ی باشه ا 

 

 ایمان#

 

  که هر  یشاپ ی کاف  یپسر رو تو  نیاومد که ا ادم یکردم؛  ی از فکر کردنم بود داشتم به پسر نگاه م یکه ناش  م یشونیپ یرو  یاخم با

 آشناست. اش افه یحس کردم ق  نیهم ی برا دم یرم، د  یبار م

  شی. ته ریگوشت  ییمناسب به صورت مردانه اش و لب ها ی نیرنگ، ب یخوش فرم مشک یو موها  یگندم ی با پوست یپسر 

رنگش بود.   یو طوس   دهیکش  یکرد چشم ها  یم  ییصورتش خودنما یتو  یل یکه خ ی زیاومد و چ یبه صورتش م ی لیکه خ باش یز

 .آمد  ی به حساب م یبابیچهارشونه داشت. در کل پسر جذاب و ز یکل یبلند و ه یقد 

 کنم. زی رو آنال ی با دقت پسر نقدریاومد که ا یم  شیلبم نشست؛ کم پ  یگوشه   ی لبخند  

 .یممنونم، مرس  ی لیشاپ پارک کردم. سپهر به سمتم برگشت و گفت:  خ ی کاف کنار

 نکردم.  یمن کار خاص ن؛ی از شما که به من کمک کرد ی زدم و گفتم: مرس  ی لبخند  

 زد.  یمهربون  لبخند 

 کنم، قابل شما رو نداره.  ی خواهش م-

 خدانگهدارتون  ،یآورد و گفت: بازم مرس  نیشد و سرش رو داخل ماش  ادهیپ نیاز ماش  

 . دارید د ی... به امنکهیکرد و ادامه داد: و ا ی مکث 

 کردم. چرا اون حرف رو زد؟  ی دور شد.  با تعجب به راه رفته سپهر نگاه م  نیرو بست و با عجله از ماش  نیدر ماش  

 ! دار؟ید د یبه ام-

 باال انداختم و استارت زدم و به سمت خونه به راه افتادم.  یشونه  الیخ ی ب  

. 
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 ششم_پارت#

 ایمان#

 

   یهام رو کنار گذاشتم و از رو  جزوه

خسته شده بودم. به   گه یخوندم د ی وقت بود داشتم درس م  یلیبه بدنم دادم خ ی بلند شدم. کش و قوس  رم یتحر ز یم یصندل

 .دمی پرهام رو شن یکه صدا  رونی سمت در اتاقم رفتم و بازش کردم و خواستم از اتاق برم ب

 کنم زن عمو.   یم  دارش یب رمیخودم م-

و   د یسف شرتی ت ی بود رو رو یو مشک یمردونه زرشک رهن یکه به شکل پ ی برگشتم داخل اتاق. به سمت کمدم رفتم و بلوز باعجله

   نکهی.  در اتاق به صدا در اومد و بدون ادمیبه موهام کش ینگاه کردم و دست شمیو بدون آرا د ی. به صورت سفدمیپوش  م یشلوار ل

 ا؟ی و پرهام سرش رو داخل اتاق آورد و آرام گفت: مان د شند، در باز ش منتظر  جواب من با

  زی من رو کنار کمد و م ی. سرش رو چرخوند و وقت نهیتخت بب ی کرد. فکر کنم انتظار داشت من رو رو ی به تخت نگاه م داشت

 زد.  یلبخند خجالت زده ا  د، ید شمیآرا

 وارد اتاق شدم. ی طور نی ا نیهم ی مامانت گفت خوابه برا د یببخش ؟یداریسالم، ب -

 زدم و گفت: اشکال نداره. ی کمرنگ  لبخند 

تند به سمت تراس رفتم، اون هم    ییاومد که من با عجله و قدم ها ی که حاال  وارد اتاق شده بود داشت به سمتم م پرهام

 دنبالم اومد.  ی مجبور

 .می تراس بود نشست ی که رو  یصندل ی و پرهام هم رو  ی گهواره ا ی صندل ی من رو 
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بهش نگاه کنم.  با صداش به خودم   یخواست حت ی من اصال دلم نم ی کردم ول ی خودم احساس م  یپرهام رو رو ی  رهیخ نگاه

 اومدم. 

 !  ایمان یش   یم  باتریز  یروز به روز دار -

و ابرو   یمشک  یموها  ،یگندم  ی مردونه با پوست  یبود؛ صورت  بایبه سمتش برگشتم. پرهام واقعا جذاب و ز یا  مهیلبخند نصف ن با

  یتر م   شی روب تشیاش که جذابگونه  یو چال ها   شیبا ته ر ی گوشت ی مردونه و لب ها ی نیرنگ. ب  ی مشک یپر و چشم ها  یها

  ی چهارشونه و ورزش کار کل یقد بلند و ه ی عاشقش بودند.  دل همه دختر ها برا لیمفا  یبود که همه دخترها ی کرد. پرهام پسر

نبود که پرهام   ی زیچ ن یکردم و ا ی پسر عمو نگاهش م ه یبهش نداشتم، فقط به چشم  یحس چیمن  ه  یرفت. ول  ی اش ضعف م

 خواست.  یم

 صورت پرهام افتاد و به خودم اومدم.  ی به لبخند رو نگاهم

 تموم شدم رفت. -

 انداختم. نییکردم و سرم رو پا  یخنده ا تک

 ؟یکن ی م کاریجا خوردم. آروم گفتم: پرهام؟ چ شیام زانو زد. از حرکت ناگهانپ ی جلو پرهام

 تر کرد.  ش یلب باز کرد بغض صداش تعجبم رو ب ی وقت

زنم تلفن هام رو جواب   ی زنگ که م  ،یکن  ی م م یخودت رو ازم قا نجایا ام یم   ؟ یقدر با من سرد نیچرا ا ؟ یچرا دوسم ندار ایمان- 

 ! ید  ینم

 تو انگار نه انگار!...  ی وقته به پات نشستم  ول  یل یکه خ نیدونن که من چقدر دوستت دارم و ا  یخودت و البته همه م   ا؟یمان چرا

 

م بود، چون  خانواده  لیبود و البته پولدار که باب م  بایکم نداشت ز  یزی دونستم، پرهام از چ  یسوال ها رو نم نیهم جواب ا خودم

 پسر پولدار ازدواج کنم.  ه یدوست داشتن با   شهیهم

پسر عمو   ه یبه عنوان  نم؛ یب  یپسر عمو م ه ی دونم پرهام، من... فقط تو رو به چشم   یبه پرهام کردم و گفتم: نم ینیغمگ  نگاه

 بهت ندارم.  ی ا گه ید یحس  نیدوست دارم و جز ا یلیخ

 کرد.  شیپرهام دلم رو ر نیغمگ  لبخند 

 ... یکنم عاشقم بش یم  یمطمئن باش بعد از ازدواج کار ا،یمان  میراض نم یبه هم- 
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 بلند شدم و پشتم رو به پرهام و روم رو به سمت باغ کردم.  ی صندل یرو  از

 ا؟یو گفت: مان ستاد یپرهام کنارم ا 

 کنم.  یدونم پرهام... خواهش م  یسمتش برگشتم و گفتم: نم به

 مامانت   شی پ نییپا میبر ایو گفت: باشه، ب  د یکش ی قینفس عم پرهام

 رفت.  رون یو خودش هم با عجله ازم دور شد و از اتاق ب  

 کنم؟  کاریچ د ی... باایو رو به آسمان گفتم: خدا دم یکش یآه

 مبل نشستم.  یان رفتم و رو به روش رو رفتم. به سمت مام نییپا ی چیمارپ یاتاق خارج شدم و از پله ها  از

   ، یخوب نیپسر به ا  ؛ یندار اقت یبه خدا تو ل ایکه گذاشت رفت؟! مان یپسره گفت  ن یبه ا یبا داد گفت: باز چ د یتا من رو د  مامان

واقعا    ،ید  یبه پرهام نم  ی جواب چیدونم« ه ی و جز جواب »نم  ین یبب یز یچ ی خوا ی و نم  یتو کور شد   یچقدر که دوست داره! ول

 که! 

 خداحافظ. ا،یب یخونه مامان بزرگ خواست  رمی رو برداشت و گفت: من دارم م فشی جاش بلند شد و ک از

چشمم قطره    ی کردم. چشمام رو بستم؛ از گوشه  ی مامان نگاه م یخال  ی کرد به جا ی م ی نیگلوم سنگ   یکه تو   یاما من با بغض  و

 ذاشتن.  یکردن و بعد تنهام م ی من، سرزنشم م  یر بود؛ بدون گوش دادن به حرف هاطو نیهم  شهیشد. هم ریسراز یاشک

  ی لیواقعا خسته شده بودم، خ ییحجم تنها نی از ا دم؛یکش  یکس نبود.  آه چیوقت ه   چیکس نبود که به حرفام گوش بده، ه چیه

 خسته...

. 

. 

. 

@romanman_khaldy79 

 

 هفتم_پارت#

 سپهر#
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  یکه خواب بود؛ به سمتش رفتم و رو   کمی. چشمم افتاد به خواهر کوچکمیاتاق کوچ یرنگم رو پرت کردم تو  ی مشک ی  کوله

 . دمیموهاش رو بوس 

 کردن.   نیو شروع کردم به ناله و نفر  نیزم  یاومدم و به سمت آشپزخونه رفتم و ولو شدم رو  رونیاتاق ب از

 مرم...منو تو امروز، آخ ک ی کشت ی مهران، وا  یش  ل یذل  یاله -

 ه؟ ی چ یبرا نتیبه سمتم برگشت و گفت: چه خبرته ناله و نفر مامان

 . دمیکش ی با حرص پوف 

از   رمیم یهمه کار هاش رو من انجام دادم ، دارم م  ،ی شاپ؛ رفته بود خوش گذرون یبود کاف  ومدهی امروز ن ونه ی مهران د نیا- 

 .یخستگ 

 از تنت در بره!   یبخور و برو بخواب تا خستگ  زارم؛ ینگام کرد و گفت: االن برات غذا م  ی با دلسوز مامان

 رو تکون دادم و گفتم: چشم مامان جان.   سرم

کردم. قاشق رو برداشتم و تند تند شروع   ی برام گذاشت؛ با ولع داشتم به غذا نگاه م ی بشقاب پر از برنج و قرمه سبز ه ی مامان

 ! یشیاز رو تأسف تکون داد و گفت: آروم بخور، خفه م ی سر کردم به خوردن. مامان

  نکیرفت. منم غذا رو که تموم کردم ظرف ها رو داخل س  رون ی پر بود فقط تونستم سرم رو تکون بدم. مامان از آشپزخونه ب دهنم

 نه خارج شدم.شدم و برگشتم ظرف ها رو شستم و بعد از آشپزخو مون یبرم که پش رون یگذاشتم؛ خواستم از آشپزخونه ب

 .دمیجام دراز کش  ی نشه. لباس هام رو عوض کردم و تو داریسر و صدا نکنم تا سارا ب اد یکردم ز ی اتاقم که شدم سع وارد

دست خودم نبود، هر   ی خواستم ول یرو نم ن ی... ابایز ی آب یبا چشم ها ییاون دختر موطال شیپ  الم یخ یبه سقف بود ول  نگام

 جام نشستم. یدفعه رو کی گرفت.   یلب هام جا م یافتادم لبخند رو  یاون دختر م  اد یوقت 

 نکنه عاشق شده باشم؟ - 

 .شهیکه عاشق نم  دنی؛ آخه آدم با دو سه بار د دمیبه حرف خودم خند  

 رها بشم. الیپتو تا خوابم ببره و از فکر و خ ریچشمام رو محکم بستم و  سرم رو بردم ز دم یجام دراز کش ی دوباره رو 

. 
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 هشتم_پارت#

 سپهر#

 

رد شدم تا به سر    کیتنگ و بار ی رفتم و از کوچه ها رونیب اط ی. از در حدم یپر نییسکو پا ی کفش هام رو محکم بستم و از رو بند 

  یازه یدادم؛ خم ه یتک  یصندل ی شاپ رو بهش دادم. سرم رو به پشت ینگه داشت، سوار شدم و آدرس کاف  ی . تاکسدمیرس  ابانیخ

 بخوابم.  ینتونسته بودم درست حساب اد یز الیاومد؛ شب به خاطر فکر و خ ی . هنوز خوابم مدمیکش ییبلند باال

 .  دمیشاپ دو ی شدم و به سمت کاف ادهیرو حساب کردم و پ ه یبا عجله کرا دم، یشاپ رس  یکاف  به

کردم و مشغول انجام کارهام شدم.  ی. با دوستام سالم و احوالپرس دمیمخصوص رو پوش  ی رفتم و لباس ها ی سمت اتاق کوچک به

برام   ادیشستم. ز ی و گاه  ظرف ها رو م  دمیکش  یرو جارو م ن یزم یکردم و گاه  ی م ز یها رو تم زی م  یکردم ، گاه ی م ی هر کار

داشتم   ینقشه کش  سانسیداشته باشم. ل م یدازپس ان ه یخرج خونه به بابام کمک کنم و  ی مهم نبود فقط در تالش بودم که تو

نتونستم   نیهم ی بودم؛ برا بینص  یکه خداروشکر من از هر دو تاش ب ،ی عال ی پارت ایسابقه کار داشتم  د یبا ایرفتم  یهر جا م  ی ول

 شاپ مشغول به کار بشم.  ی کاف ن یا یکنم و مجبور شدم تو دایکار پ

شاپ نگاه کردم   ی و به در کاف دم یکش یآمد. پوف  ی م ی صبح کم تر مشتر ی موقع ها نیبود، ا ۹:۳۰ساعت نگاه کردم ، ساعت  به

و    دمیبه موهام کش ی شاپ شدند.  دست یبا خنده وارد کاف  ی  گهیدختر د  هی موند.  همراه    رهیخ بایهمون دختر ز  یکه نگاهم رو 

لب هام نشست.  چشمم افتاد به مهران که    یرو  ی دوباره اش خوشحال بودم. لبخند   دنید لباس هام رو مرتب کردم. ته دلم از 

  ی م ر، یعشقت رو بگ  یبرو سفارش ها ای. به سمتش رفتم مِنو رو به دستم داد و گفت: ب ششیکرد که برم پ  یداشت بهم اشاره م

 . یزن  یبال بال م یاز خوشحال یدونم دار 

 واسه خودت؟!   یگ یم یمهران کردم و گفتم: عشق کدومه؟ چ ی بازو یحواله   یمشت

 برو ا یعشق کدومه. ب دمیلبات، فهم  یاومد رو  دنشیکه با د ی از ابرو هاش رو باال انداخت و گفت: از لبخند  ی کی مهران

 . زیو هولم داد به سمت م  
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 . ستادمیا زیکنار م 

 .نیسالم خوش اومد - 

 د؟ی دار  لیم  یچ د، ییگذاشتم و گفتم: بفرما  زیم  یمِنو رو رو  

من   ی قهوه برا ه ی زدم که گفت:  یمن رو شناخته!« لبخند کمرنگ  یکرد. »انگار ی به دختر افتاد که داشت با لبخند نگاهم م نگاهم

 لطفا.   د یاریب

 تکون دادم و گفتم: چشم    یسر 

 ها! د یسفارش من رو نگرفت د یخواستم برم که دوستش گفت: ببخش و

  د یی بفرما د،یبرگشتم و با خجالت گفتم: ببخش زی سمت م هب

بود، خنده به   بایلب هام نشست. واقعا ز ی نگاهم رو به سمتش کشوند؛ از خنده اش لبخند رو ییدختر موطال ز یخنده  ر یصدا 

 اومد.  ی م یل یخ ش یصورت دوست داشتن

 . د یاریب یشکالت  کیقهوه و ک  هی من  ی آقا برا ا،یبا حرص گفت: نخند مان دوستش

 تکون دادم و عقب گرد کردم.  یسر

 ا« یبودم، »مان دهیاسمش رو فهم  نکه یمن رو شناخته بود و هم ا  نکهیدو برابر شد. هم بخاطر ا میخوشحال

 . یچه اسم ناب-

دونم پشت خط   ی رد، نمزنگ خو شیدفعه گوش   کیکردم.  ی نگاه م ایبودم و به مان ستادهیا یتا سفارش ها آماده بشن من گوشه  

کرد   یبا عجله بلند شد و از دوستش خداحافظ ایشد و آخر سر هم  مان ی تر م نیاش غمگ گفت که هر لحظه چهره   یچ ا یبود  یک

 و رفت. 

 کردم.   یبه راه رفتش نگاه م یناراحت با

 ش رو هم نخورد! قهوه  یحت-

  ایگرده. ب یداداش؟ با نگاه کردن بر نم  یکن  ی ام نشست به سمتش برگشتم مهران بود که گفت: چقدر نگاه مشونه  یرو  ی دست 

 کن.  زیهم تم ز یچند تا م نیبرو سفارش دوستش رو ببر و ا

 مشغول کارم شدم.  یباشه تکون دادم و با پکر  ی به معن یسر 
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 نهم_پارت#

  ایمان#

 

 به سر و گردنش داد و گفت:  ی قر زمهنا

 من پول سفارش ها رو حساب کنم؟   یخواست ی فقط م ایشده بود  یز یچ ؟یبا عجله رفت  نقدر یا روز یشد د یحاال چ 

خونه قرار   ایمامانم زنگ زد و گفت ب  روزیخانم، د رینخ م؟ی نجوریمن ا یفکر کرد  ی عنیحرص رو به مهناز گفتم: واقعا که مهناز،  با

هم از مامان سوال   ی هر چ ان،یم یباز واسه خواستگار د یو با عجله رفتم خونه، فکر کردم شا دمی. منم ترس انینواده ش بعمو و خا

  ه یکردم، آخر سرم خداروشکر فقط   هی گر نقدری. تا شب که من خودم کشتم اگهید ان یم ن یهم یبرا تما ح دونمیگفت نم  دمیپرس 

 حرف نزد.  یچی ساده بود و عمو در مورد ه یمهمون

  نیپسر به ا ؟ یش  یپرهام نم نیچرا زن ا دونم یکرد، گفت: خب حاال تو هم، من نم ی مهناز همون طور که مقنعه اش رو مرتب م 

 ! یو خوب یخوشکل

 مهناز تو هم!...  یو گفتم: وا  م یشونیپ ی زدم تو یکی

شه   ی که خودش خسته م ، ید  یدونم بهش م   یجواب نم نقدریحاال، بهش فکر نکن  ا الیخی و گفت: باشه بابا نزن، ب د یخند  مهناز

 به کارت نداره.  یکار  گهیو د

 طور باشه.  نیهم دوارمیگفتم: ام  یبا ناراحت 

 رو گذاشت رو شونم.  سرش 

 ا؟یمان-
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 شده باشه. با تعجب بهش چشم دوختم و گفتم: جانم؟   یزیچ د یگفت که حس کردم شا ی با احساس و ناراحت نیهمچ

 : گشنمه! د ینال

 از بازوش گرفتم.  یشگونین

 . ونهیخواد بگه د ی م ی کارت بخوره تو شکمت، حاال فکر کردم چ-

م من پول سفارش هات  ه روز یبخر؛ د یزی چ ه یبرام  گه، یگشنمه د هیکرد گفت: خب چ  یکه بازوش رو نوازش م  نطور یهم مهناز

 رو حساب کردم. 

 بخور تا بعد. ی زیچ ه یسلف  میبگو، بلند شو فعال بر یه  گه یرو با تأسف تکون دادم و گفت: حاال تا ده سال د سرم

 نه.«  د یشما بگ  یبچه ست بخدا، ه نیا گم یاز جاش بلند شد و به سمت سلف پا تند کرد. »من م یخوشحال با

 ا؟ یگفت: مان هو یخورد  یرو  م  یا وه ی و آبم  کی. مهناز داشت با ولع کمیداخل سلف نشسته بود  یزیم پشت

 روبا حرص بستم و گفتم: بله؟  چشمام

مخ داداش رو بزنم، من شانس ندارم آخرش   ام یداداش داشته باشه که منم ب  هی شو  ی کیزن  گمایگفت: م  ی جد  یلیخ مهناز

 شم... ی به گور م نگلیس 

کرد   ی م یدونستم داشت شوخ ی هاش بودم. م یشوخ نینداشت؛ عاشق هم یبود که دوم  وونه ید  هیدختر   نیه دل، ااز ت  دمیخند 

 خبر داشت مثل خواهر نداشتم، دوستش داشتم. م یبود که  از تموم زندگ یببره. مهناز تنها دوست ادمیمن رو از  یکه ناراحت

هم قد   ک،یکوچ ی نیو ب ک یبار ییکه مدل پسرونه بود. لب ها  یرنگ  یمشک ی و موها ی عسل یچشم ها د، یسف یدختر با پوست   هی

 . یو دوست داشتن  بایاندازه ز یدختر ب   هی من و الغر بود. 

 دونه دوستم باشه.   هی  یکی لی دوست داشته باشه که باب م  ه ی د یلبخند گفتم: باشه حتما، اگه داداش هم نداشت با با

 خوبه.  نمی ا ول،یزد و گفت: ا یچشمک 

 . ادیسر کالس االن استاد م م یو گفتم: بسه حاال، بلند شو بر دمیند خ

 تو؟   یخور  ی چقدر م گه،یخورد که  دستش رو گرفتم و بلندش کردم و گفتم: بلند شو د ی هنوز داشت م 

 خنده از جاش بلند شد و  دنبالم راه افتاد.  با
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 ده_پارت#

 سپهر#

 

  ییدختر موطال ست یکه اصال معلوم ن یجام و چشم دوختم به در دانشگاه ن یا یچ ی دونم برا  ینم ستادم؟ یا نجایدونم چرا ا ینم

از دوستام    یک یتولد  ی که کادو  یمارک دار  ی مردونه   رهنیو تنها پ دمی به خودم رس  یچ ی دونم برا  ی نه؟ نم ایامروز کالس داره 

 امنه یکه سمت چپ س  ی زیهم چ د یشا ای  ینبوده! انگار کس کار هام دست خودم  ار یکه اخت دونم  یرو م نیفقط ا دم؟ یبود رو پوش 

 جا کشونده... نیتپه من رو ا  یداره م

 خواستم برگردم، اما نشد.   چندبار

که    یستادیجا ا نیا ی االن سر کار باش  نکهیا یجاسر خودم به خودم گفتم: چت شده سپهر؟ جمع کن خودتو، به  ی زدم تو چندبار

 باز هم نشد...  یبشه؟ ول  یچ

تا   ادیب رونیبه رنگ گندم زار، از دانشگاه ب یی به رنگ آسمان و مو ها ی آب ی با چشم ها ی دختر ای که مان  ستادمیا نجایو حاال ا 

 . نمشیفقط بب

سرمه   رهنیپ  ی  قه یبه  ی رنگم نگاه کردم. دست یاسپرت مشک یرنگ و کفش ها یو به شلوار کتان مشک دمیبه موهام کش یدست

 تا مرتب بشه.   دمیگم کشرن یا

 رفت.  یشگ یهم ی کرد و به سمت کوچه   یکه با دوستش دست داد و خداحافظ  دمیرو د ایکه سرم رو بلند کردم مان نیهم

  یکوچه گذشت منم با قدم ها  چیاز پ ایطو ر دنبالش بودم، مان نیراه افتادن. هم ایبدون فرمان گرفتن از من به دنبال مان پاهام

 برگشتن.  ی شده بود برا رید  گهیکنه. د  یو داره به من نگاه م   ستادهیداخل کوچه ا  ایمان دمیرفتم که د ی تند دنبالش م

 ن؟ یشما دنبال من بود د یاز ابرو هاش رو با تعجب باال داد و گفت: ببخش یکی
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کوچه    نیگذشتم. آره... فقط داشتم از ا   ی کوچه م نین... فقط داشتم از اهول سرم رو تند تند تکون دادم و گفتم: نه... نه... م با

 شدم.  یرد م 

 خوبه.   ی لیزد و گفت: باشه، خ یتکون داد و لبخند  یسر ایمان

 رو به من کرد و به راه رفتنش ادامه داد. از کوچه که خارج شد منم پا تند کردم و دنبالش رفتم.  پشتش

رفتم. با خودم گفتم: » خاک تو سرت سپهر ؛   ی داشتم دنبالش م  نطوریرد کرد و منم هم تا از کوچه پس کوچه ها رو چند 

 آخه؟!«    یکه چ  یدنبال دختر مردم راه افتاد   یشرم چیبدون ه  ه،یزیخجالتم خوب چ

 آخه...«  ستیجواب سوال خودم گفتم: » دست خودم ن در

 بودم.  ر یشده بودم با خودم درگ وانه یعالم واقعا د  خاک

که   ییابونایکوچه پس کوچه ها و خ  نیآقا، از تمام ا د یبرگشت و گفت:  ببخش هو یو منم دنبالش  که  د یرس  ی اصل ابانیبه سر خ 

 ن؟یشد  یشدم، شما هم رد م ی من رد م

 انداختم و گفتم:   نییبا خجالت سرم رو پا 

 خواستم... با شما حرف بزنم. ی تش نه. من... مراس  ی شما شدم؛ ول یکه باعث ناراحت د یببخش

 .د ییتعجب گفت: با من؟ خب بفرما با

 شه که حرف هام رو بزنم.  ی جا نم نیخب ا یسوتفاهم نشه... ول ست،یجا مناسب ن  نیا یعن یهول گفتم: نه...  با

 د؟ یبزناون جا حرف هاتون رو  د یتون یپارک هست،  م ه ی ی کینزد نیبه اطراف نگاه کرد و گفت: ا   

 هم خوبه.  یلی گفتم : البته، خ یخوشحال با

 .د ییایتکون داد و گفت: پس همراهم ب یسر

 . میعجله به سمتش رفتم و همراه هم به سمت پارک راه افتاد با

. 

. 

. 
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 ازدهی_پارت#

 سپهر#

 

 .  میپارک نشسته بود یتو  ی مکتین یرو  

 حاال... یول  نم یرو بب ایبشه؛ من فقط اومده بودم مان ی نجوریبگم.  قرار نبود که ا یدونستم چ ی ساکت بود و من نم ایمان

گفتم:   ی مقدمه ا  چیکنارم چشم دوختم، لب باز کردم و بدون گفتن ه  ی بایمنتظر دختر ز یو به چشم ها دمیکش  یق یعم نفس

 از شما خوشم اومده. یلیمن خ

  ی زیچ ی نیمقدمه چ هی اول  د ی! دختره هنگ کرد، بایم: »خاک تو سرت گند زدکرد. با خودم گفت یبا بهت و تعجب نگاهم م  ایمان

 .یکرد  یم

 عنوان بلد نبودم.  چیرو به ه ی نی قرار نگرفته بودم و مقدمه چ  یتیموقع  ن یهمچ ی وقت تو  چیه ی عنیبلد نبودم  یول  

 گفتم.  ی م ی زیچ ه ی د یبا 

از همون بار   ی عنی. من از شما خوشم اومده، ستمین ینی حرف رو زدم. راستش من اصال اهل مقدمه چ نیا ییهویکه  د یببخش-

شما بوده و البته من با خودم   ییبایاولش بخاطر ز د یحس رو نسبت به شما داشتم. شا ن یا دمتونیشاپ د ی کاف  یکه تو   یاول

خانوم و    یلیشد. شما خ ی تر م شیخب  هر بار حسم ب ی کنم، ول ی م  اموشتونمطمئنن  فر نمتونیمدت اگه نب  هی گفتم بعد 

 خواستم...  ی راستش م د؛ یمهربون هست

 .  د یدهنم ماس  ی حرف تو ایحرف مان با

 .د یادامه ند  گهیشه د یم-

 ندارم...  یتعجب گفتم: چرا؟ من که قصد بد  با

 اما حرفش رو تکرار کرد.  ایمان

 .د ینزن  ی مورد با من حرف نیوقت در ا چ یه گهید و  د یادامه ند  گه یکنم، لطفا د ی خواهش م-

 خانم من... کنم،ی گفتم: خواهش م ایرو برداشت و از جاش بلند شد، با عجله بلند شدم و رو به مان فش یک
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 د یبه سمتم برگشت و گفت: لطفا تمومش کن تیبا عصبان ایمان

خارج   دم یاز د نکهی نکرد و به راه رفتنش ادامه داد تا ا نگاهمم یصداش کردم حت  ی و پا تند کرد و با عجله از من دور  شد. هر چ 

 شد.

 رفت.  ی مغزم داشت رژه م ی سوال تو  نینشستم، چرا؟ فقط ا یحال ی با ب مکتین ی رو

باخته بودم. باورش   یی مدت کم، دلم رو به دختر مو طال  نیا ی گرفته بود. انگار تو  یلیبشه، دلم خ ینجور یخواست ا ی دلم نم اصال

 تونست باشه.   ینم نیجز ا  یز یها چ یها و دلتنگ  یاحساس ها،  ناراحت نیخب ا یخودم سخت بود ول  ی هم برا

 زنگ خورد، مهران بود.  میگوش        

 بله؟ -

 ؟ ییگفت: کجا  یسالم و احوال پرس  چیبدون ه مهران

 چشم بستم.  یحال ی با ب من

 . رونیب- 

 ق؟ یدق  یی کجا  ،یرونیبدونم  ی با حرص گفت: م مهران

 .دمیکش  یپوف

 پارک... چرا؟ -

 شاپ؟  یکاف  یای! نم؟یحال ی ب نقدر یچرا ا ،یطور  ن یگفت: هم الیخ ی ب مهران

 تونم.  یگفتم: نه، امروز نم نیهم ی دونستم کار کنم برا  یرمقه نم  چیشاپ رفتن رو نداشتم ه یحس کاف  اصال

 . هی بد درد ی کنم، شکست عشق  یگفت: باشه داداش. درکت م  یو با مسخرگ  د یکش ی آه مهران

 حرص گفتم: گمشو مهران، خداحافظ.  با

 و گفت: خداحافظ   د یخند  اونم

 دادم و چشم هام رو بستم.  هی تک ی صندل یو سرم رو به پشت دم یکش یآه
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 ایمان#

 

شدم؛ چرا   ی م ونه ی سر اتاق به اون سر اتاق. داشتم د نیتخت و با حرص شروع کردم به قدم زدن؛ از ا  یرو پرت کردم رو   فمی ک 

فکر کرده   یعنیداده؟   ی جرأت نیخوش نشون دادم که به خودش همچ یبه اون رو  یداد؟ واقعا من ک شنهادیاون پسره به من پ

 ؟ زمی زود بگم باشه عز دنب شنهادی من از اون دختر هام تا بهم پ

. تو  یحرص بخور ستیتموم شد؛ الزم ن ز یهمه چ ا،یو با خودم گفتم: »آروم باش مان دم یکش یق یخورد بود. نفس عم اعصابم

 .اد یب کت یبده و نزد شنهادیده که بهت پ  یبه خودش جرأت نم گه ید  ؛یخب جواب اون پسر رو داد  یلیخ

 آروم بشم.   ی و کم رمیدوش بگ  ه یلباس هام رو در آوردم و حوله رو برداشتم تا برم  

. 

. 

. 

 

 دوازده _پارت#

 ایمان#

 

 از بازوم گرفت و گفت:   یشگونین مهناز

  ی خانم دو تا دو تا م ایمان  یشه اونوقت برا ی نم دایدونه هم پ ه یمن  ی خدا برا ی وا ؟ یراحت پسره رو جواب کرد ی لیخ یعنی

 واقعا خدا. یجواب رد داده بهش! مرس  روزیکه د چاره یاز پسره ب ن یاون از پرهام، ا ؟یفرست

 شه نترس.  یم  دایپ یکیکه، آخرش   یستیو گفتم: خب حاال تو هم، صد سال ن دمیخند 

   ؟ یحرص نگاهم کرد و گفت: حاال چرا جوابش کرد با

 حوصله شو ندارم. ستم،ین زایچ نیاهل ا اد یمن ز  یدون ی باال انداختم و گفتم: خودت م یشونه ا 
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 جذاب بود!  ی داد و گفت: ول تکون  ی مهناز سر 

 در موردش حرف نز...  گهیتموم شده تو هم د زیهمه چ  گه یخب، د الیخیرو گرفتم و گفتم: مهناز ب بازوش 

 کرد حرفم نصفه موند.   یبود و من رو نگاه م  ستاده یا ابون یما اون ور خ ی که رو به رو  ی پسر دنید با

 کنه؟  ی م کاریچ نجای ا نی، ا  یدهنم و با بهت گفتم: وا  یرو گذاشتم رو  دستم

 تو؟!   یگ  یم  یکجا؟ چ ؟ یبه اطراف نگاه کرد و با تعجب گفت: ک مهناز

طور   نیهم هم چارهی رو اونجا پارک کرده بودم؛ مهناز ب نمیکه ماش  یسمت کوچه ا   دن یرو گرفتم و شروع کردم به دو دستش

 شد. ی م ده یداشت دنبالم کش

 و با عجله گفتم: سوار شو...   ستادم یا نیماش  کنار

 جاست؟   نیا ی شد؟  ک ی کرد گفت: چ  یطور که به اطراف نگاه م نیهم مهناز

 گم یحرص گفتم: سوار شو بهت م با

 شدم. نیو خودم هم سوار ماش  

 مهناز راه افتادم.  ی کوچه خارج شدم و به سمت خونه  از

 گه؟ یگفت: زود باش بهم بگو د هو یکه از سکوت من کالفه شده بود  مهناز

 نگران و ترس نگاهش کردم. با

 کرد.  یبود و داشت نگاهمون م ستادهی ا یما گوشه ا ی رو اون طرف رو به  روزید  یهمون پسره -

 ؟ یبا تعجب گفت: جد  مهناز

 آره تکون دادم.  یرو به معن  سرم

 زد.  یچشمک مهناز

 ها؟!عاشقته  یانگار-

 مطمئن باش.   ادینم گهی جلب توجه اومده بود فردا د  ی مهناز، عاشق کجا بود؟ فقط برا الیخ یو گفتم: ب دمیخند 
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 *** 

 

  یگوشه ا  هیکه   دمید ی که کالس داشتم اون پسر رو اونجا م  یها همش حرف بود، چون از اون روز به بعد هر روز  نیانگار ا ی ول

 اومد.  یهم دنبالم م یکنه. گاه یو من رو نگاه م  ستادهیا

 کردم.  ی م ی کار د یصبرم سر اومده بود با گه یروال گذشت؛ د نیهفته به هم هی

 . ادیدونستم دنبالم م یبودم ، م  ده یامروز پسره رو د ستادم، یوارد کوچه که شدم ا 

 . د یر کنخواست برگرده که من با عجله گفتم: لطفا صب د،یحدس زدم؛ وارد کوچه که شد من رو د درست

 .و به مظلوم نگاهم کرد  ستادیا

   ه؟یچ  لشی دل د؟ یکن ی م ی جور نی چرا ا د؟یایبا حرص گفتم: شما چرا هر  روز دنبال من م 

رو به شما  نای خواستم ا یو گفت: قصد ترسوندنتون رو ندارم فقط م ستادیقدم به عقب برداشتم که ا  ک ی دم یبه سمتم اومد، ترس  

 بدم...

  ی تو یبا یبودمش پشت سرش بود رو آورد جلو و من تونستم سه شاخه گل رز قرمز ز ده یز اون موقع ددست هاش رو که ا  

 . نمیدستش رو بب

  د؟یفرصت بد  ه ی شه به من  ی کنم، من واقعا... دوستتون دارم... م  یکردم که گفت: خواهش م   یبا تعجب به گل ها نگاه م 

 بگم. ی چ د یدونستم با ی نم یعنی گفتن نداشتم؛  ی برا ی زیچ 

 کنم...  ی زد و آروم گفت: خواهش م یرز رو گرفتم. لبخند کمرنگ  ی ها گل

  نیانگار بجز ا ارم،یتونستم به زبون ب  یرو نم ی ا گه ید  زیچ چیباشه ه ی ملتمس و مظلومش نگاه کردم. جز کلمه  یچشم ها به

 رفته بود.  ادم ی ز یکلمه همه چ

 آروم زمزمه کردم: باشه. نیهم یبرا

. 
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 زدهیس _پارت#

 ایمان#

 

 شدم.  ره یدستم خ  یتو  ی انداختم و به رز ها نییسپهر جا خوش کرد. سرم رو پا ی لب ها ی رو لبخند 

 د؟ یقبول کرد یعن یآروم گفت:  سپهر

 بشم؟  مونیپش ی خوای کردم و گفتم: م ەچشماش نگا ەب

 ...   ە... نەتند سرش رو تکون داد و گفت: ن تند 

 خوشحالم   یل یکرد و آروم گفت: خ  ەچشم هام نگا ەو ب د یموهاش کش ە ب یدست

 انداختم و از کنارش رد شدم.  نییخجالت سرم رو پا با

 داد.  ە راه رفتن ادام ە تند کرد و کنارم ب پا

 م.تنها باش   خوامیسمتش برگشتم و گفتم: امروز رو م ە ب ستادم،یا

 . رمیپس من م ،ەنگاهم کرد و گفت: باش  یکم

 تکون داد و گفت: خداحافظ  ی دست 

 خارج شد. ەاز من دور و از کوچ ە با عجل و

 ؟ یک  یحرف بزنم ول  ی خواست با کس یدلم م یلی . خرمیدونستم کجا م ی رفتم؛  نم ی م ە آروم داشتم را آروم 

بتونم راحت باهاش حرف   ەرو نداشتم ک ی جز مهناز کس ە مهناز رو گرفتم، من ک ی ەآوردم و شمار رونیب بم یرو از ج میگوش 

 بزنم.
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 از دو بوق برداشت. بعد 

   ی مان یها-

 م؟ یبا هم حرف بزن شمیپ ی ایب ەش  ی خب، م  ی حرص گفتم: مرض و مان با

 کجا؟ ام یگفت: ب یجد  مهناز

 شاپ...  ی کاف ا یگفتم: بنبود پس   یک یرفتن و نشستن اون نزد یبرا ییاطراف نگاه کردم جا به

 ؟یچ یشگ یشاپ هم ی مهناز گفت: پس کاف هوی

 . می ر ینم ال، یخیامروز ب هی حال گفتم: اون جا رو  یب

 اکتفا کرد.  ی نگفت و با  باشه ا ی زیچ ی که تعجب کرده بود ول نیبا ا مهناز

 شاپ رفتم.  ی گرفتم و به سمت کاف یرو قطع کردم و تاکس  یگوش 

* 

 کردم. یمن فقط داشتم به قهوه ام نگاه م  ی خورد ول یو قهوه اش رو م  ک یمهناز داشت ک م، ینشسته بود ی زیپشت م 

 مهناز بلند شد.  یصدا

 شده؟!   ی زیچ ؟یساکت  نقدریچرا ا ا، یخب مان- 

 زدم: آره...  لب

 .لبخند زد  مهناز

 بگو...-

 .دمیکش  یق یعم نفس

قرمز رو بهم داد و گفت دوستم داره،   یرز ها ن یو اون هم ا ی را همش دنبالمراه پسره رو گرفتم و بهش گفتم که چ ی امروز جلو-

 بهش گفتم باشه؟! یدونم چرا ول یازم فرصت خواست. مهناز نم 

 بود گرفت و گفت: ازش خوشت اومده؟  ز یم ی دستم رو که رو مهناز
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 نه تکون دادم.  ی تند سرم رو بعچه معن تند 

 داشت؛ ازم خواهش کرد، فکر کنم دلم به حالش سوخت.   ی مظلوم ی نه فقط چشم ها-

 !  ینکرد  یتو که کار بد  ه؟ ی چ تیناراحت لیمهربون گفت: خب، االن دل مهناز

  ی قبول م د یداشته باشه؟ اصال چرا با یپسر قصد بد  نیاگه ا ا ی ؟یهم اشتباه کردم، مهناز پرهام چ  د یشا دونم؛ یگفتم:  نم نگران

   ؟ی خواد انجام بده چب ی کردم!  اگه کار اشتباه

اگه   ای یبه پسره داشت ی دونم  اگه حس بد  ی م ، یهست ی... تو دختر باهوش زمیعز ایزد و گفت: مان  یبخش نان یلبخند اطم مهناز

 رو مطمئنم  ن یا ،یداد  یجوابش رو هم نم یوقت حت  چی داره ه  یکه پسره قصد بد  ی کرد   یلحظه احساس م کی

که   ستیالزم ن ،یبه تو داره؛  بهش قول ازدواج هم نداد  ی حس هیخب! فقط اون   ی تو پرهام رو دوست ندار ایاما پرهام، مان و

که ردش کن بره، اگر هم خوب بود برو زنش   ه یپسره بد  مید یپسره باش اگه فهم ن یمدت با ا ه ی .  یبخاطرش خودت رو ناراحت کن

 شو تا منم از دستت خالص شم باشه؟ 

 دونم!  ی و گفتم: نم دمیخند 

 خب !    ایدستم رو محکم فشرد و گفت: مثبت فکر کن مان مهناز

 باشه تکون دادم.  ی رو  به معن سرم

  یبراش آورده، رز قرمز نشانه   میخوشکل ی نگاه چه گل ها ا،یمان یها رو برداشت و بو کرد و با حرص گفت: کوفتت شه اله گل

 عشقه؛ به به... 

 ...فتهی کردم تا اتفاقات خوب هم ب ی ت فکر ممثب د یبا دمیکش  یقی نگفتم و نفس عم یزیچ

 

* 

 ی راو#

 

  ی هپروت بود و گاه یشده بود؛ چرا که پسرش تو  ی زیچ ک یکرد، انگار  ی پسرش بود و با تعجب داشت به او نگاه م یرو نگاهش

 نشست. به سمت پسرش رفت و کنارش نشست. یم  ش یلب ها ی رو یهم لبخند 
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 به خودش آمد و رو به مادرش گفت: جانم مامان؟  سپهر

 .د یبه سر پسرش کش یدست

 پسرم... حالت خوبه؟  گمیم-   

 سرش را با تعجب تکان داد و گفت: آره مامان جان چطور؟  سپهر

  ؛ یزن ی خودت لبخند م یهم که برا  یو گاه  یهپروت ی وت  یدونم واال پسرم، فقط انگار  یباال انداخت و گفت: نم یمادرش شونه ا  

 شده باشه! ی زیچ ه ی د یگفتم شا

بود...   ن یحرف مهران افتادم خندم گرفت... آره ا ه ی اد یآره... فقط  ی عنینشده،  ی زیکرد و با هول گفت: نه... مامان. چ  یخنده ا تک

 نشده که... یزیچ

 وقته، با اجازه شب خوش... ر یبرم بخوابم دو با عجله بلند شد و رو به مادرش گفت: خب من  

 .د یخود کوب یشانیبه پ  یاتاقش شد.  با کف دست آرام ضربه ا وارد

 ! یخاک تو سرت سپهر، خودت رو لو داد -

 بود که امروز گرفته بود.  ی بخاطر جواب ن یخوشحال بود و ا یلینشست. خ شیلب ها ی دوباره لبخند رو ی ول

مسخره اش کرده بود،    ستاد، یا یدر دانشگاه م ی ها جلو یرستانیپسر دب نیکه مثل ا ن یگرفت. چقدر که مهران بخاطر ا اش خنده

هم   ایگفت تا از احساس مان  یبه مادرش نم یز ی. فعال چردیبنظر خودش که ارزشش را داشت باالخره توانسته بود جواب بگ  ی ول

 مطمئن شود. 

که داشت و   ین یریرا بست؛ با حس خوش و ش  شیتمام وجودش ر ا پر کرده بود. چشم ها ی. احساس خوش د یدراز کش شیجا سر

 باالخره به خواب رفت.  ایفکر کردن به مان

 

 چهارده_پارت#

 ایمان#

 

 و به سمتم برگشت.  ستادیمهناز رو گرفتم که از حرکت ا  یبازو
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 که من از خجالت آب بشم باشه؟    ینکن ی کار ای ی نگ  یز یوقت چ ه یمهناز -

 . زمیو گفت: نترس عز د یخند  مهناز

 ترس نگاهش کردم.  با

 کنم.   ی خطرناک بود، خواهش م یلیگفتنت خ زم ینترس عز نیمهناز ا-

   ایجان، ب ایبا حرص گفت: نترس مان مهناز

 . میشاپ شد  یدستم رو گرفت و با هم وارد کاف  و

  ی از بازو یشگون یزد. ن یاز دوستاش حرف م  یکینگاهم به سپهر افتاد که داشت با . دمیکش  یخجالت م ی خودم نبود ول دست

دادم که االن اومده    شنهادیگه دختر از خداش بود که من بهش پ  یاالن پسره م  کار؟یچ ی آور نجایمهناز گرفتم و گفتم: آخه منو ا

 .نجایا

 .  ایزد و گفت: حرف نزن، ب ی لبخند  مهناز

 و به سمتمون اومد. د یکه  سپهر ما رو د مینشست  یزیم پشت

 ...  ادیمهناز! داره م ی وا-

 ا؟یبهم رفت و گفت: تو چت شده مان ی چشم غره ا مهناز

 . ستادیا زی کنار م سپهر

 .  نیخوش اومد  یل یسالم، خ-

 ممنون.   یلیتکون داد و گفت: خ  یسر مهناز

 به سمت من برگشت و با لبخند نگاهم کرد.  سپهر

 شما؟ د یخوب -  

 خوبم.   یتکون دادم و گفت: مرس  یسر

 کنار  من اشاره کرد و گفت: اجازه هست؟  یبه صندل  سپهر

 .  د ییهول گفتم: البته، بفرما با
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 وستام بدم... از د  یکی! من قرار بود قبل امتحان جزوه هامو به یوا  یمهناز گفت: ا هویکنار من نشست که  سپهر

 منتظر شده؟!   ی لیحتما خ چارهیبلند شد و گفت: ب ی صندل یاز رو   

 باشه؟ ا یبرم، تو بعدا ب ی رو به من کرد و گفت: من براش م بعد 

 !  می ر یحاال با هم م  نیترس رو به مهناز گفتم: بش با

 لبخند زد.  مهناز

 رم، خداحافظ. ینه... خودم م- 

 شاپ خارج شد. ی دور فاصله گرفت و از کاف ز یبا عجله از م و

 کشمش.«   یتنها گذاشت؟ دستم بهش برسه م نجاینفهم من رو چرا ا  ی  »دختره 

سپهر باعث شد سرم رو   یانداختم. صدا نییزدم و سرم رو پا یمن نشست. لبخند کمرنگ  یمهناز و رو به رو   یصندل ی رو سپهر

 بلند کنم. 

 ! ادیداره بارون م- 

! چرا االن  ینگاه کردم و گفتم: وا  رون یشاپ به ب ی کاف ی ها شهیشاپ چرخوندم و از ش  ی کاف ی ها شهیسمت ش  سرم رو به  یتند 

 آخه؟ 

 د؟ی شما بارون رو دوست ندار د؛ی بود، آخرش االن بارون بار یبه من نگاه کرد و گفت: چطور؟ امروز از صبح هوا ابر  سپهر

 . دمینال یناراحت با

 بشن.  سیبرم دانشگاه، دوست ندارم لباس هام خ د ی و با ستیخب االن چتر همراهم ن یچرا دوست دارم ول - 

 زد.  ی لبخند  سپهر

 . میکن یم  ی فکر ه یاون هم  ی برا ن؛ینگران نباش -

 ! د یدار ل یم یچ  د،ییگذاشت و گفت: بفرما زی م  یخدمت ها به سمتمون اومد و منو رو رو  ش یاز پ یکی

 و همزمان با هم گفتم: قهوه... و سپهر هر د   منو

 خدمت با خنده گفت: چشم  شیانداختم؛ پ نییو سرم رو پا دم یمن خجالت کش ی لبخند زد ول سپهر
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 دور شد. زی و از م 

 آقا... د ینشست نجایوقت براتون مشکل درست نشه که با من ا ه ی د؟ یکن ی جا کار م  نیرو به سپهر گفتم: شما ا 

 سپهر. د ی به من بگ  گهیو گفت: سپهر، سپهر آقا نه؛ فقط سپهر باشه؟ شما د د یحرفم رو بر سپهر

 ...یانداخت و گفتم: ول  نییرو پا سرم

 به چشم هام نگاه کرد. سپهر

 همون سپهر خب؟  گه، ینداره د ی ول  

 ! د؟یمن به شما اجازه ندم که فقط اسمم رو بگ  د یشا ی مثل خودش به چشم هاش نگاه کردم و گفتم: ول منم

 از ابرو هام رو باال انداختم. یکی  و 

 خانم. ایمان  گمیو گفت: اشکال نداره، من فقط به شما م د یخند  سپهر

 اسمم رو گفته باشم؟!  ادی نم ادم ی د؟یدون ی تعجب رو به سپهر گفت: اسم من رو م با

 زد.  ی نیشرمگ  لبخند 

 زد.   یکه اسمتون رو صدا م  دم یبله ، راستش ناخواسته از دوستتون شن -

کردم   یخودم حس م ی سپهر رو رو رهی از اون رو خوردم. نگاه خ یبرداشتم و جرعه ا ز یم ی گفتم و فنچون قهوه رو از رو یانآه

 خواستم باهاش چشم تو چشم بشم.  یکردم و نم یمن فقط به اطراف نگاه م  ی ول

 

 پانزده_پارت#

 سپهر#

 

فقط    نکهیکردم. با ا ی م یجا اومد واقعا از ته دل احساس خوش  نیا ایامروز مان ی . وقتدمیگنج  یپوست خودم نم ی تو  یخوشحال از

 دلم براش تنگ شده بود.  ی بودمش ول ده یروز ند  هی

 برم .  د یبا گه یبا لبخند نگاهم کرد و گفت: د  
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 . دمتونیتکون دادم و گفتم : خوشحال شدم که د یسر

 بود!...«  یخجالت  یادیز  یانداخت. »اله نیینگفت و با لبخند سرش رو پا یزیچ

 پول قهوه رو... د یلب با خودش گفت : با  ریبرد و آروم ز فشی رو به داخل ک دستش

 شم.  یلطفا، ناراحت م  د یحرف ها نزن ن یاز ا گه یگفتم: د یگذاشتم که با تعجب نگاهم کرد. با ناراحت  فشی ک ی رو دستم

 بلند شد و منم همراهش بلند شدم.  یصندل ی .  از روزد  ی خجل لبخند 

حتما   هیگفت امروز هوا ابر  یبه صبح افتاد که مهران با خودش چتر آورده بود؛  م ادم ی. د یبار ی سمت در رفت؛ بارون هنوز م به

 باره.  یبارون م 

 .امیاالن م  د، یستیجا کنار در وا  نیبرگشتم و گفتم: چند لحظه هم ایعجله به سمت مان با

 مهران.    د یلب زمزمه کردم: ببخش ریشدم؛ چتر مهران رو که کنار لباساش بود برداشتم و ز  کیو وارد اتاق کوچ پا تند کردم  

  د یچتر رو امروز داشته باش  نی، ا د ییبود رفتم و چتر رو به سمتش گرفتم و گفتم: بفرما ستاده یکه کنار در ا ایعجله به سمت مان با

 نشه.  سیتا لباس هاتون خ

 شه.  یشم، خودتون الزمتون م  ینم س یرم خ ی. زود م رمیگ  یم نیماش   هی االن  ست؛ یالزم ن ی با هول گفت: نه... مرس  ایمان

شه،   یمطمئنا تا عصر تموم م  ستین د یشد  ی لی. بارون هم خنجامیلطفا، من تا شب ا دش یریرو به دستش دادم و گفتم: بگ  چتر

 شه.  یشما االن الزمتون م

 .د یممنونم، ببخش  یل یرو گرفت و گفت: خ چتر

 کنم.  ی زدم و گفتم: خواهش م  یلبخند 

 ... یکردم که به سمتم برگشت و گفت: راست یبودم و نگاهش م ستادهیپله ها ا یرفت؛  منم رو رونیدر ب از

 .د ی صدام کن ایهمون مان د یتون ی زد و گفت: م ییبایلبخند ز 

خارج شد،   دمیکه از د  ی تکون داد و پشتش رو به من کرد و من تا وقت یتکون دادم. دست لبخندم پرنگ تر شد و تند تند سرم رو  

 نگاهش کردم.  

 . دمیشاپ شدم که مهران رو دست به کمر د یو لبخند به لب وارد کاف  یخوشحال با
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 به اون دختر خانم؟  ی چتر من رو داد- 

 خرم. ی واست م گه ید  یکیداداش،  الیخ یو گفتم: ب دمیخند 

 ؟ ی گرفت  یاجازه م  ه یحداقل  ونه، ی زد تو سرم و گفت : خل و چل د ی کی مهران

 نگاهش کردم.  مظلوم 

 ...د یببخش-

 داداش.   یو وقت تلف کرد ی خوش گذروند  ی کارات رو انجام بده  که امروز کل ایو گفت: باشه حاال، ب د یخند 

 باشه تکون دادم.  یو سرم رو به معن دمیخند 

 

 شانزده _پارت#

 ایمان#

 

 داخل پارک نشسته بود، رفتم.  یمکتین یسمت سپهر که رو  به

 حواسم نبود.  د یببخش ،ی نشستم که به خودش اومد و گفت: سالم خوش اومد   مکتین یرو  کنارش 

 ؟ یتکون دادم و با لبخند گفتم: اشکال نداره، خوب  یسر

 حالم بهتره.  یلیتو خ دن یشد و گفت: با د رهیبه چشم هام خ سپهر

بازم   یزد، ول ی حرف ها م  نیاز ا یلیپرهام خ دم یشن یحرف ها م  نینبود که از ا ی بار نیاول  نیانداختم راستش ا نییرو پا سرم

 . دمیکش  یدونم چرا از سپهر و حرف هاش خجالت م ینم

عالقه   لیگن؛ به پفک و لواشک و پاست یکه دوستام م  گهید ی گذاشت و گفت: تو هم مثل دخترا مکتیدستش رو پشت ن سپهر

 ؟ یردا

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: چطور؟  با
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که به درد   می نخور یز یو چ  می نیبش یطور  نیهم م، یبخرم که بخور یزی چ ه یپارک اشاره کرد و گفت: برم  ی سوپر مارکت روبرو به

 نه ؟  ای  ی خوره! حاال عالقه دار ینم

 . ستیالزم ن یو گفتم: دوست دارم؛ ول  دمیخند 

 ام یبلند شد و گفت: صبر کن االن م مکتین یرو  از

 با دو به سمت سوپر مارکت راه افتاد.  و

  یرو دوست داشتم ول  یز ییپا یبود انگار امروز هم قرار بود بارون بباره، هوا ینگاه کردم؛هوا ابر  یزدم و به آسمون ابر   یلبخند 

 شد. یزمش م خودش ال ارم، ینبود چتر سپهر رو پس ب ادم ی یرفته بود؛ حت ادم یخب بازم چتر 

رنگ رو که پر بود از انواع تنقالت رو باز کرد و از داخلش لواشک،   یریش   لکسیانداخت و نا مکتین  ی کنارم خودش رو رو سپهر

 آورد.  رونیب گه ید  یو انواع خوارک لیو پاست پس یپفک، چ

 همه رو بخوره؟  ن یا خوادیم ی ! کیکرد  د ی!... چقد خریخنده گفتم: وا با

 . میخور ی همه شو م یی زد و بهم نگاه کرد و گفت: من و تو، دوتا  یلبخند 

 اشکال نداره امروز رو فقط ازت سوال بپرسم ؟  ایرو به سمتم گرفت و گفت: مان یران ی با لبخند قوط سپهر

 سخت نپرس.  یسوال ها یو گفتم: باشه، ول دمیخند 

 س.دلت خواست بپر ی تو هم هر چ ی رو تکون داد و گفت: باشه، ول سرش 

 .د یکش  یق یعم نفس

 مگه نه؟  د ی پولدار ی خانواده  ه یشما از -

 تعجب رو به سپهر کردم.  با

 اره چطور؟ -

 پولدار ازدواج کنند؟ یکه دوست دارن دخترشون با پسرا  نییگفت: اون وقت خانواده ات از اون دسته خانوادها آروم 

 نگفتم.  یز یگفت؛ چ یبود که سپهر م  نطور یانداختم، راستش هم نییرو پا سرم
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ازش رد    چوقتیکه شما پولدارها ه ییشهره، جا نییخونه امون پا رم، یفق یمن از خانواده ا  یبه من نگاه کرد و گفت: ول  سپهر

 .د یش  ینم

 . ستمین  ینطور یمن ا یرو به سپهر گفتم:ول یناراحت با

 ؟ی خون ی درس م ی چه رشته ا  م،یکه االن کنارت ننشسته بودم. بگذر ی دونم، اگه بود یلبخند نگاهم کرد و گفت: م  با

 زبان، امسال سال چهارم. یمترجم_

مطمئنم    یول  ،ی ستین یجور  نیدونم تو ا یم  ،یدونم بخاطر حرفم ناراحت شد   یم   ا؟یخوبه. مان یلیرو تکون داد و گفت:خ  سرش 

 طورن.  نیکه خانوادت هم

هم   رند یکه از قشر فق  یاومد که با کس یم  شیطور بودن، کم پ نیگفت، بابا و مامانم هم ی متونستم انکار کنم راست  یرو نم  نیا

 صحبت بشن.

بهش فکر   الیخ ی آروم گفت: ب د یو که د کرد، نگاه من ر   یرو بلند کردم که چشمم به سپهر افتاد؛ داشت با لبخند نگاهم م سرم

 نکن.

 برداشت و گفت: بلند شو.  یچتر مکتی جاش بلند شد و از کنار ن از

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: چرا؟  با

 همون لبخند جذاب گفت: بلند شو... با

  نیکه ا ییبه بچه ها مید  یرو م  ه یبق ،یدونم دوست دار   یرو تو بخور، م   نیبه سمتم گرفت و گفت: ا یجام بلند شدم، لواشک از

 د. کنن  یدو رو ور کار م

 ا یو گفت: ب ستادیکارش خوشم اومد. لواشک رو گرفتم. از جاش بلند شد و کنارم ا ن یزدم از ا  یلبخند 

 ؟ یدستش اشاره کردم و گفتم: امروز هم چتر آورد ی . به چتر تومیپارک حرکت کرد  ی هم به سمت تاب تو همراه

 باز بارون بباره. د یبود، گفتم شا یزد و گفت: اره، هوا ابر  لبخند 

 . ارمیرو برات ب ی بهم داد روزیکه د یرفت چتر ادم یراستش  د،یگفتم: ببخش نیزدم و شرمگ  لبخند 

 تو.  یاز من برا یادگار ی ه یسرت، مال تو،  یو گفت: فدا د یخند 

 . میکن  یو گفت: سوار شو تاب باز ستادیبگم که کنار تاب ا ی زیچ خواستم



 من دوسش دارم یول

40 
 

 ! زشته... ؟ی گ ی م ی و گفتم: چ دمیخند 

 خواد بگن. ی دلشون م ی چند نفرم بزار هر چ نیا  ست،ین ی که کس  نجایا ایبا خنده گفت: زشت منم، مان اونم

که اصال مزه نداد.   ی اومد که تا حاال سوار شده باشم؛ جز چند دفعه دزدک ی نم ادمیخواست سوار تاب بشم،  ی دلم م  یلیخ راستش

 غلبه کنم و سوار شدم. یبه تاب باز  اقمیآخرش هم نتونستم به اشت

 

 هفده_پارت#

 ایمان#

 

  یهات افتاد  یبچگ  ادیداشتم. سپهر با خنده گفت: به   یو آروم آروم تابم داد. چشم هام رو بستم، احساس خوب  ستادیپشتم ا سپهر

 نه؟ 

 لحظه صبر کن. هی هام رو باز کردم، رو به سپهر گفتم:  چشم

 شده؟ حالت بد شد؟ یبا تعجب گفت: چ ستادو یروم ا  از تاب دادنم دست نگه داشت و رو به  سپهر

 . ادینم ادمینکردم،  یبه سپهر با بغض گفتم: من بچه که بودم تاب باز  رو

 ؟ یچ یعن ی با بهت گفت: چرا؟  سپهر

 غم نگاهش کردم.  با

 پارک. یبر  یخوا  ی! مد ی دار ی بزرگ نیبه ا اط یگفت؛ ح ی م ی پارک تاب باز م یگفتم بر ی هر وقت به پرستارم م-

  اد ی یبرو زبانت رو بخون، برو آشپز  ی عالمه کار دار هی گفت دختر  تو  یگفتم؛ م  ی که اصال خونه نبود. هر وقت هم به بابا م مامانم

 مال بچه هاست. ی خانوم باشه، تاب باز د یدختر با  ر،یبگ  ادیبرو شنا  ر،یبگ 

  نهیمنو بب یکی  دم یترس  ی کنم م  یتونستم باز  ینم یدرست حساب یمن فقط هفت سالم بود. چند بار از مدرسه رفتم پارک ول  ی ول

 وقت دست پخت مامانم رو نخوردم.  چیه  یتنها بودم، حت یو به بابام بگه. من از همون بچگ 
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پارک، چرا   ارنیمامان و بابام نخوان منو ب نکهیودم نه اآروم باش. منم مثل تو ب ا،یپاهاش نشست و گفت: مان یروم رو  رو به  سپهر

  ی هر باز ا ی ی نتونستم تاب باز یوقت درست حساب  چیکردم، منم ه ی کردن، منم کار م ی هر دو تاشون کار م یخواستم ول  یم

 بکنم.  یا  گهید

بهت  ا،یدل هامون نمونه.   مان  یتا حسرت و عقده رو  میانجام بد  میرو که دوست دار  ییکارها د یبا ا،یمان  میبزرگ شد  گه ید ی ول

 مطمئن باش. م، یرو کنار هم داشته باش   یخوب و خوش  یکنم تا روز ها ی تونم تو رو خوشحال م یکه م  یی دم تا جا  یقول م

 کردم .   نانیبهش اطم یدونم چرا ول  یزدم نم  لبخند 

 .د یبار ی بارون م م، یدگونه ام افتاد. هر دوتامون به آسمون نگاه کر  یرو  ی آب قطره 

  ا یب ،یدوست ندارم تو سرما بخور   یبارون قدم زدن رو دوست دارم ول ری تاب بلند شدم. سپهر چترش رو باز کرد و گفت: ز یرو  از

 .میبر

 به صورت مهربونش زدم و همراهش راه افتادم.  یلبخند 

 

 جدهیه_پارت#

  ایمان#

 . دمیکش  یحرص پوف با

 . امیخوام ب یشو، نم الیخ ی مامان توروخدا ب-

!؟  یتا ک ،یا یو نم  یکن  یها خودت رو قائم م  ی مهمون نیزشته. همه اش از ا ،ییایب د یبا همون لبخند حرص درار گفت: با مامان

 . هی ساد یباور کن مهمون ، ییایب د یبا گه یامشب رو د

که اومدم بر   ییمسخره باشه، از همون جا  یها یمهمون  نیاگه از ا یول  امیرو تکون دادم و با حرص گفتم: باشه مامان جان، م  سرم

 گردم.  یم

  ن یا ینگفت. منم با دو از پله ها باال رفتم. در اتاق رو باز کردم و وارد شدم و محکم در رو بستم، واقعا اصال حوصله   ی زیچ مامان

 .  امیم رون ی ب یاز مهمون ومد،ی اگه خوشم ن ی رم، ول ی اصرار دارن که برم. م اد یمامان و بابا ز ی شتم؛ ولرو ندا یمهمون

تخت گذاشتم.حوله رو برداشتم و به سمت حمام    یآوردم و رو  رون یرو ازکمد ب  میسمت کمدم رفتم و بازش کردم، لباس مهمون به

 لباس هام رو بپوشم. ام یو بعد ب  رم یدوش ساده بگ  ه یرفتم تا 
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 اومدم، سشوارم رو برداشتم وموهامو سشوار کردم.  رون ی حموم ب از

و دامنش ساتن    پوری هاش گ نیرو که باال تنه و آست  یرنگ  یمتنفر بودم. لباس مشک یانداختم، واقعا از مهمون یلباس هام نگاه به

 .  دمیزانوم بود رو پوش  یو تا باال

 کوتاهه؛    یادیز ی خودم زمزمه کردم: وا با

 باز گذاشتم. نطوریرو شونه و با اتو صاف کردم و هم موهام

برم که   رونی برداشتم و خواستم از اتاق ب م یقرمز مجلس ف یداشت رو با ک  ونیپاپ هی رو که جلوش  یپاشنه بلند مهمون  یها  کفش

 کوتاه بود.  یاد ینگاه به خودم کردم، نه واقعا ز هی  ی قد  نه یاز آ

رو   فمی و کفش و ک د یسف  ی. مانتو دمیآوردم و پوش   رونینبود از کمد ب می هم زخ یاد یرنگم رو که ز یعجله ساپورت مشک با

 اومدم.  رونیراحت از  اتاق ب الیبار با خ نیبرداشتم و ا

راحت   یطور نیبرام مهم نبود چون من ا  یول دم،یکنه به غر غر کردن که چرا ساپورت پوش  ی دونستم االن مامان شروع م یم

 بودم. 

 شروع کرد.  د یطور هم شد، مامان تا منو د نیهم

تر!  دخ  یکن  یم  ی نجوریآخه تو چرا ا ؟یپوش  یم  یجور  نیرو هم یخوشکل ن یشد لباس به ا ی م یچ  ؟ید یباز تو ساپورت پوش -

   ؟ی آبروم رو ببر ی خوا یم

 ال یخ یتکون دادم وگفتم: مامان حوصله ندارم، ب  یسر ی الیخ یب با

شدم. بابا و مامان هم   نیو سوار ماش  دمیکش  ی قیحرکت کردم. نفس عم نگیبه سمت در رفتم و از خونه خارج و به سمت پارک و

 .م یاومدن و نشستن و راه افتاد 

 .میشد  اده یپ نیو از ماش   مید یو بزرگ عمه رس  ییالیو  یخونه   به

 ساخته شده بود.  یی بایو البته ز بی دار که به شکل عج بیبا سقف ش  یچوب یبا نما ی الی بزرگ انداختم، و یال یبه و ینگاه

بزرگ نشسته   قیآالچ ی هاشون تو یسر  هی که کنار استخر و  ییه دختر پسرهاکه چشمم افتاد ب  م، یبزرگشون شد  اط یح وارد

 خوندن.  ی و م زدن یم تاریبودن و داشتن گ 

  ی افتادم که با سپهر تو روزید اد یتاب  دنی گرفتن، با د  یم  یتاب بزرگ نشسته بودن و داشتن سلف  ی از دختر ها هم رو ی سر هی

 لبم نشست. ی رو ی. لبخند میکرد یم  ی پارک تاب باز
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با مامان   یشروع به احوال پرس  یی رو باز کرد و با خوش رو ال ی. عمه در ومیو از چند تا پله باال رفت  میراه سنگ فرش شده گذشت از

 و بابام کرد. 

 . دمتیوقته ند   ی لیدورت بگردم عمه، خ یصورتم گذاشت و گفت: اله یدستش رو رو د، یمن که رس  به

 . دنتونید ام یکه نتونستم ب  د یگفتم: خدا نکنه عمه جان، ببخش  به صورت مهربونش زدم و یلبخند 

 تو.   ایب  یخوش اومد  زم، یرو گرفت و من رو به داخل برد و گفت: اشکال نداره عز دستم

 کردم.  یبه سمت همه رفتم و با همه احوال پرس  ی اقوام رو به رو شدم، مجبور تیاز جمع یلیکه شدم با س  ال یو  وارد

  یتو  امیدوست نداشتم ب  ن یهم یمشروب بدجور گرفته بود، برا یها شه یش  دن ینشستم، حالم از د ی زیپشت م یصندل ی رو

 شد. ی مشروب صرف م شه یها چون هم یمهمون

خانم چشممون به جمالت روشن شد، خوشکل  اینشست و با لبخند گفت:  به!..به!.. مان یصندل ی به سمتم اومد و کنارم رو پرهام

 اره؟  نجامیمن ا ید یانگار فهم ا،یکرد

جواب دادن به پرهام، به اطراف و آدم   الیخ  ی نداره. ب یحال خوش  ادیکه مست و ز دم یتکون دادم، از طرز حرف زدنش فهم یسر

 به تن داشتند. یی بایرنگارنگ و البته ز یشدم که هر کدوم لباس ها  ره ی خ یمهمون یها

کردم،   یطور که به اطراف نگاه م نیمن آرزو داشتم هر چه زودتر به خونه برگردم. هم یبودند، ول  ی در حال خوش گذروند  همه

  ی باال م یطبقه  یسمت پله ها دست پرهام بود و داشت من رو به  یشد، با تعجب به دستم نگاه کردم؛ که تو  ده یدستم کش هوی

 .د یکش

وخودش هم    ی اتاق ی من رو پرت کرد تو م،ید یپله ها که رس  ی. به باالارمیب رون یتقال کردم نتونستم دستم رو از دستش ب  یچ هر

 .داخل شد و در رو پشت سرش بست

 

 نوزده_پارت#

 ایمان#

 

 ؟یشد  ونه ی!؟ دیکن ی م ی جور نی ا یته؟ چرا دار معلوم هست چه مرگ  چیبه سمت پرهام برگشتم و گفتم: ه تیعصبان با
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 .ایمان ی کرد ونم یشدم، تو د  ونه یبه خون نشسته  گفت: آره خب، د  ییبا چشم ها پرهام

 اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت: تو...   انگشت

 داد گفتم: من چرا؟ به من چه؟  با

 . میخوش بگذرون د ی امشب رو با زم، یحرفا عز نیا  الیخ یزد و گفت: ب  یآروم به سمتم اومد و پوزخند  آروم 

 .می حرف بزن  می نیتخت بش  یرو  ایب ست،ی ترس عقب عقب رفتم و گفتم: پرهام، تو حالت خوب ن  با

خب تو جوابم    ی ول  میحرف بزن ایب ایاومدم خونتون و گفتم مان ی لیخ م،ی حرف بزن د یافتاده که با ادتی! االن یو گفت: جد  د یخند 

 . یرو نداد 

 خورد. ترس تموم وجودم رو پر کرد. وار یدبه  پشتم

 پرهام.  کنمیخواهش م- 

تو فوق   ایام رو گرفت و سرم رو بلند کرد و آرام گفت: مانداد و با دست راستش چونه  ه یتک  واریچپش رو کنار گوشم به د دست

 ات شدم.   ونه یکه د ست یخود ن یب  ،یالعاده ا 

 .یخوام تا ابد مال من باش  ی و گفت: م  د یلب هام کش  یرو آروم رو  انگشتش

 .ستیدهنم رو با صدا قورت دادم و گفتم: توروخدا، توروخدا پرهام، ولم کن، تو االن حالت خوب ن آب

 حالم بهتره.  ی ا گهیتر آورد و گفت: نه؛ از هر موقع د کی سرش رو نزد پرهام

 به عقب رفت یکف دستام با قدرت هولش دادم که با شل با

 خوامت، از اول هم نخواستمت، ولم کن. ی... برو گمشو، نمیتم: عوضگف  غیج با

و با کماالت  با ی! تک دختر زیخودت رو دست باال گرفت یاد یخانم، ز ایمان ی دون  یم  ؟یقدرت بازوم رو گرفت و گفت: جد  با

 دنبالت بودم، چون دوستت داشتم. ی منم که مثل احمق ها ه ، یمغرور بش  نقدریهم ا د ی. خب باییرزایخاندان م

شکنند،   یمن سر و دست م   ی. همه دخترا براستیجواب گو ن  یباهات رفتار بشه، چون  مهربون  گه یجور د ه ی د یانگار با ی ول

 !... یناز  یم  تیبه چ ؟ یریگ  ی م افه یمن ق   یاونوقت تو برا

 و محکم پرتم کرد رو تخت.  د یبازوم رو کش و
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 ؟ یروان یکن  ی م یچه غلط  یترس گفتم: دار  با

 خوب  یگوشه لبش نشست و گفت: از اون غلط ها  یمسخره ا  لبخند 

 و قهقه زد.  

صورتم   ی دستش قفل کرد.  صورتش رو به رو ی و دستم رو تو د یتخت کنارم دراز کش ی از جام بلند بشم که با عجله رو خواستم

 زارم بهت بد بگذره.  ینم ا،یقرار داد و گفت: ناراحت نباش مان

کنم   یکنم؛ خواهش م ی کردم: خواهش م ی لب آروم آروم زمزمه م ر یشدند. ز ریاز چشم هام سراز یتر  شیبا سرعت ب اشکام

 کنم.  ی پرهام، بزار برم... خواهش م

 تو.   یمن  یبرف د یگونه ام گذاشت و گفت: خوشکل و سف ی هاش رو آروم رو لب

 رفته بود.  ادمی دنیترس نفس کش از

زد و   یاشک آلودم نگاه کرد؛ لبخند  یسر بلند کرد و به چشم ها ی . لحظه اد یگونه ام سر داد تا لب هام رس  ی هاش رو از رو لب

 ... یبرگشت و گفت: اون ب تیدر باز شد؛ پرهام با عصبان هو یتر آورد تا ببوستم که  ک یسرش رو نزد

 تخت نشست و من هق هقم بلند شد.  ی.  با عجله از کنارم بلند شد و رو د یدهنش ماس  ی که به مامان افتاد حرفش تو چشمش

 ؟ یکرد   یم  یچه غلط یبه صورتش زد و با داد گفت: داشت ی محکم یلیبه سمت پرهام اومد و س  مادرم

 رو بده به من،  یان گفتم: اون گوش رو به مام غیتخت بلند شدم و با ج  یرو  از

 . ارمیب یز یچ هی بزار برات  ستیحالت خوب ن نیبش زم یرو به سمتم گرفت و گفت: عز ی گوش  ست؛یحالم خوب ن د یفهم مامان

  ی زیچ ی لعنت ی مهمون  نیا ی آخه من که تو  ؟ یاریکه آقا پرهام خورده برام ب یی مشروب ها نیاز ا یخوا یپوزخند گفتم: حتما م با

 . دمیند  نیجز ا

 مامان هم توجه نکردم.  ی آروم اسمم رو صدا زد.  بدون جواب دادن با عجله از اتاق خارج شدم و به صدا کردن ها مامان

 عمه خارج شدم.  یو خونه   ی از مهمون 

 شال. ه ی یبودم حت اورده یهمراه خودم ن یچ  چی.  هد یبار یآروم داشت بارون م دم،یکش  یق یعم نفس

نشستم. اشک هام باز هم راهشون رو   نیزم  یکوچه رو   یکیتار  یو بن بست بود، شدم؛ تو   یکیکه اون نزد   یعجله وارد کوچه ا  با

 خواست... یشد، پرهام م  یم  یاومد چ یاگه مامان نم  ی عنیشدن.  ریباز کردن و از چشم هام سراز
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 زدم.  ی زنگ م ی به ک د یدستم نگاه کردم، با ی تو  یگوش   به

 ...ای مهناز

پارک   یسپهر رو که اون روز تو  یزنگ زدن به اون شدم. شماره  الیخ  ی ب نیهم ی برا اد، یتونست ب  یچاره عمرا االن م یب مهناز

 نتونستم.  یتا بتونم اشک هام رو کنترل کنم ول  دمیکش ی قیبهم داد رو گرفتم؛ نفس عم یموقع تاب باز 

 رو برداشت: جانم یاز دو بوق گوش  بعد 

 سالم -

 ه؟ ی جور نیصدات چرا ا ؟ یخوب ایرو آروم کرد و گفت: مان صداش  سپهر

 .نمتی تونم بب ی بغض گفتم: م با

 ام؟ یب ییبا عجله گفت: البته، کجا سپهر

 .ادیرو قطع کردم؛ منتظر موندم تا سپهر ب یرو که بودم بهش دادم و گوش   ییجا آدرس 

 

 ستیب_پارت#

 ایمان#

 

کردنم داشت اطراف رو   دایپ ی زد از جام بلند شدم و از کوچه خارج شدم. سپهر برا ی سپهر که اسمم رو صدا م یصدا دنیشن با

 کرد. اسمش رو صدا زدم که به سمتم برگشت و با تعجب سر تا پام رو از نظر گذروند.  ینگاه م

   ه؟ی چه وضع ن یا ا،یمان- 

 نگفتم.  یز یانداختم و چ نییرو پا سرم

 شده؟  ی! چ ستیسرت ن  یروسر  یدوباره به من نگاه کرد و با بهت گفت:  تو حتسمتم اومد و   به

 .دمیرو باال کش مینیب

 زدم. رون یعمه م ب یخونه  ی فقط با مامانم دعوام شد و از مهمون ست،ین  یزیچ-



 من دوسش دارم یول

47 
 

 و گفت:   د یخند 

 !یداشت  یبرم یروسر  ه یحداقل -

 . گهیگفتم: نشد د  یلبخند کم جون با

 . کینزد ایباشه تکون داد و گفت: ب ی رو به معن سرش 

 ؟ یتعجب نگاهش کردم و گفتم: چ با

  یرفت؛ تازه تو روسر  یی جا ینجور یا شهیبارون نم ن یسرمون. آخه با ا یخوام پالتوم رو بزارم رو  ی جلو، م ایخنده گفت: نترس، ب با

 .  می به حالت بکن یفکر  ه ی  د یبا ستیهم سرت ن

 . ستادمیانداختم و کنارش ا نییخجالت سرم رو پا با

 .ایتر ب ک ینزد-

  ی. کت رو رو دمیکش ی قی. چشم هام رو بستم و نفس عمد یتر رفتم که شونه ام به شونه اش چسپ  ک ینگاهش کردم و نزد یکم

 سرم کت رو نگه داشت.  یسرمون گذاشت و با دستش باال

 . میبر ایکرد و گفت: خب حاال ب نگاهم

 . میخونه عمه دور شد  ک ینزد ی و کوچه ها ابون یاز خ م،یرفت یطور که آروم راه م نیهم

 با مامانت دعوات شد؟ ی: سر چد یپرس 

 گفتم:  نیهم ی برام افتاده، برا ی شد بهش بگم که چه اتفاق  ی خب نم ی بهش دروغ گفته بودم ول نکهیبودم از ا ناراحت

 .ومد ی خوشم ن ی. منم از مهمونامیم  رونیب یاشه از مهمونشلوغ و مسخره ب ادیز ی به مامان گفتم اگه مهمون -

 . امیرو تکون داد و گفت:صبر کن االن م سرش 

در رو باز کرد. سپهر شروع کرد به حرف زدن و    ییآقا هی راه افتاد. زنگ خونه رو زد؛  ی رفت و به سمت خونه ا  رون یکت ب  ریز از

 به من کرد و بعد با لبخند رو به سپهر سرش رو تکون داد و وارد خونه شد.  یبه من اشاره کرد. مرد نگاه

بار   ن یخواست بکنه. ا ی م کاریدونستم چ  یبه من نگاه کرد و سرش رو تکون داد. منم که فقط در حال تعجب بودم، اصال نم سپهر

زدم   یسالم تکون داد، منم لبخند کمرنگ  یبا لبخند به من کرد و سرش رو به معن  یاومد. زن نگاه رونیمراه زنش از خونه بمرد ه

کرد. سپهر با    ی سپهر معلوم بود که داشت تشکر م ی به دست سپهر داد. از رفتار ها یلکسی. زن ناو آروم سرم رو براش تکون دادم 
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  یرنگ  یرو باز کرد و شال مشک لکسیکرد. سپهر نا یات و من رو دنبال خودش وارد کوچه عجله به سمتم اومد. دستم رو گرف

  یگفت   یچ ؟ی . با تعجب گفتم: از اون خانم شال گرفت شتسرم گذا یسرم برداشت؛ شال رو رو ی آورد و کت رو از رو رون یازش ب

 بهشون؟

شال بهم   هی  شهیهست م ی ادیشده؛ تا بازار هم راه ز ف یکث و  ابون یخ یخانومم رو باد برده افتاده تو  ی و گفت: گفتم روسر د یخند 

 شال رو بهم داد.  یبا خوشحال م،ی کردند ما تازه عروس و داماد ی . اونا هم که فکر مد یبد 

 خجالت و حرص گفتم:   با

 ؟ یدروغ گفت  ونه،ید-

 بچه ها سرش رو با ذوق تکون داد.  مثل

. بارون تموم  ال یخ ی کردند. خب حاال ب یزدن لهمون م  ی دادند، م یکه شال نم چیرو بگم؟ ه  تیواقع  یخواست ی م ی بله، پس چ-

 .  میشده؛ تو کت رو بپوش، بر

 شه.  یخودت بپوش سردت م  ایرو به سمتش گرفتم و گفتم: نه اصال... ب کت

شه؛   ی لباس ها سردت م نیا احال گفت: تو ب نیهم ی . کت رو از پشت گرفت که بپوشم و توستادی رو گرفت و اومد پشتم ا کت

 شه نترس.  یمن سردم نم

به سمتم برگشت و گفت: تو   هو یبه قدم زدن.  م یرو شروع کرد ادهیپ ی. تومیاز کوچه خارج شد  ییو دو تا دمیکت رو پوش  باالاجبار

 ؟ یشام نخورد 

هم   ی لیزدم، خ ی راستش داشتم حرف مفت م ی . »ولستیخب گشنم ن   ی انداختم و گفتم: راستش نه، ول نییخجالت سرم رو پا با

 گشنم بود.« 

 . میخور یم  یزیچ  هی فست فود هست  ه ی کینزد  نیا م یبر ایمن گشنمه، ب ی نگاهم کرد و گفت: ول سپهر

 و گفت:   د یتکون دادم. خند  یسر

 بزرگ و با صفا و مجلل.  یرستوران ها نیوقت نتونم تو رو ببرم ا چیمن ه د یشا ی بدون د یراستش با-

 لبخند نگاهش کردم و گفتم: با

 دوست دارم.  شتر یرو ب ی من فست فود -



 من دوسش دارم یول

49 
 

 تکون داد و گفت: خداروشکر. یسر

 . مینشست ی قرمز رنگ  یره ی دا  زیو پشت م  می. وارد شد می د یرس  یبزرگ  ی فست فود به

 

 کیوستیب_پارت#

 ایمان#

 

  یجالب ناتی. نما و تزئزرد و قرمز رنگ بودند  ونیدر م ی کیو   رهیها به شکل دا زیفست فود قرمز و زرد رنگ بود و م  یها واره ید

 داشت.

 به من نگاه کرد و گفت:   سپهر

 ؟ یدوست دار  تزایپ-

 رو تکون دادم و گفتم: آره دوست دارم. همه جوره اش رو.  سرم

 رفت.  شخوانیسر تکون داد و به سمت پ خوشحال

 گشنمه. ی لیکه من خ م یشروع کن ای گذاشتش و گفت: ب ز یم ی برگشت. رو تزا یبا پ ی از مدت بعد 

 .د ی چسپ یل یداشت و چون گشنم بود خ ی طعم فوق العاده ا تزا، یبه خوردن پ می کرد  شروع

 کرد.  ی باال رفته به من نگاه م ییپاک کردم؛ نگاهم به سپهر افتاد که داشت با دقت و ابرو  یهام رو با دستمال کاغذ  دست

 شده؟  یرو تکون دادم و گفتم: چ سرم

 که من با عجله سرم رو بردم عقب. ک یرو آورد نزد دستش

 لبتِ.   یسس گوشه   کم یگفت: نترس،  آروم 

 پاک کنم. سپهر گفت: بزار خودم برات پاکش کنم. لبم رو ی  ەکردم گوش   یم  یلبم و سع ی  ە رو گذاشتم گوش  دستم

شده.   ونه یپسره د نیو با ذوق نگاهم کرد. با بهت نگاهش کردم ا د یکش م ینیب  یرو ی رو جلو آورد و با انگشت شصت تند  دستش

 رو نشون داد همه اش سس بود.  مینی ب یبود رو  ده یکه کش یدست
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رفت منم   رونیبلند شد و با دو از فست فود ب یصندل  یسرش که با عجله از رو  یبزنم تو  ی کیو خواستم   دمیکش  یخفه ا غیج

 دنبالش راه افتادم. 

بازوش   یحواله   یمشت م، یستادیا ی و گوشه ا م یکرد و منم دنبالش. آخر سر هم خسته شد  ی طور مثل بچه ها اون فرار م نیهم

 کردم و گفتم:  

 بود؟  یچه کار ن ی... اونهید  ونه،ید  ونه،ید-

 گفت:   ده یبر ده یخنده و بر با

 . یبامزه و خوشگل شده بود  ی لیخ ایمان ی وا-

زد به سمتش برگشتم که داشت با   ینم ی . سپهر ساکت و حرفنهیکه خندم رو نب گهیخندم گرفت، روم رو کردم سمت د خودمم 

 منه.  ی برا ی ماندن ادیو به   بایامشب شب ز  ،یشمیکه پ ا،یخوشحالم مان یلیکرد. آروم زمزمه کرد:  خ  یلبخند نگام م 

دستم افتاد، به آسمون نگاه کردم باز بارون شروع شده بود.    یرو  یانداختم. قطره آب  نییو با لبخند سرم رو پا  دمیکش خجالت

 .یخور  ی سرما م ست یخونه؛ لباس مناسب تنت ن یبر  د یباز بارونه. امشب رو با میبر ایب ایسپهر با عجله و هول گفت: مان

رو به   م یگرفت  ی. تاکسمیرفت ابانیباشه تکون دادم و کت رو به خودم فشردم  و همراه سپهر با عجله به سمت خ یه معن رو ب سرم

 سمت سپهر گفتم: 

 رم.  ی برو، خودم م گهیتو د -

 کرد و گفت:   ینوچ

 گردم  ی .بعد بر مامیخونه باهات م تا

 کرد.   یشد و من رو تا خونه همراه یسوار تاکس و

 

 دووستیب_پارت#

 ایمان#
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اونا اصال براشون مهم نبود که من چه   یعنیلحظه ماتم برد!  ک یخونه نبود. نه مامان و نه بابا.  یکس تو  چ یخونه که شدم ه وارد

 زدم کجا رفتم؟  رون ی ب ییمن از اون خونه کذا  یخواستند بدونن وقت  ی نم یعنیسرم اومده؟  ییبال

کردم. اشک هام رو پاک کردم   ی م  هی وقت نبودم پس چرا داشتم گر چیکس مهم نبودم، ه   چیه یچشم هام تار شد. من برا یجلو

  یعوض کردم؛ موهام رو هم با حوله خشک و بعد دم اسب یو شلوار صورت   شرتیت  هی و با عجله وارد اتاق شدم. لباس هام رو با 

 رو صدا کردم.  نایرفتم. م  نییله ها پاپ ازسرم بستم. کت سپهر رو برداشتم و  یباال

 عجله به سمتم اومد.  با

 سالم خانم، بله؟ -

 . فردا الزمش دارم. د یو بعد خشک و اتو کن د یکت رو بشور  نیرو به سمتش گرفتم و گفتم:  ا کت

 تکون داد و گفت: چشم خانم. یسر

 د؟ یاریگرم ب  ریش  وانیل  ه یمن  ی برا شه یزدم و گفتم: دستت درد نکنه. م  یلبخند 

 تند به سمت آشپزخونه رفت.    یگفت و با قدم ها یچشم

کردم. خداروشکر که امشب رو با سپهر گذروندم وگرنه با فکر کردن به    ی م ی بیعج یی . حس تنهادمی کش ی مبل نشستم و آه ی رو

 شدم.  یم  ونهیاون اتفاق د

 زود خوابم برد.  اد یز یرو بهش دادم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. از  خستگ  وان یرو برام آورد. بعد از خوردنش ل ریش  نایم

 *** 

 

 جان؟  ایمان  یصبحانه نشسته بودم، مامان روبه روم نشست و گفت:  خوب زیم پشت

 از دستش دلخور بودم.  ی لیخواستم باهاش حرف بزنم خ یآره تکون دادم، نم ی رو آروم به معن سرم

کنه!    یم کاریکه چ ستیآدم مست که باشه حواسش ن ی دون  یناراحت بود، خودت م  یلیخ شت یپرهام د زمی زد و گفت: عز لبخند 

 . زمیکنه، ببخشش عز  داتینتونست پ یخودش اومد دنبالت ول  شبید

  ؛یدون یمامان؟ تو نم د یکن  ی ازش دفاع م د یو با داد گفتم: شما هنوز دار دم یکوب ز یم ی رو ی. مشتد یلرز  یخشم تموم تنم م از

 . نمشیبب  یحت ایخوام اسمش رو بشنوم و  یلحظه هم نم  کی ی کار کرد! حت ی که پرهام با من چ ید یند 
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شلوار   ینتو رو رو آوردم و ما رونیرو ب ی و شال مشک یمشک  یکمدم مانتو  یعجله از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، از تو  با

سرم انداختم و کت سپهر رو برداشتم و به قصد ترک خونه از اتاق خارج شدم. با   یشال رو رو دم،ی که تنم بود پوش   یرنگ  د یسف

 راه افتادم.   شاپ یبه سرعت به سمت  کاف نیماش 

کت همراهم بود    نی. خوب شد که ارفتیم  ادمیهاش رو دوست داشتم غصه هام  یحرفا و شوخ نم،ی خواست سپهر رو بب ی م دلم 

 .دنش یداشتم واسه د ی بهونه ا

کرده بود.   لی تبد   یمیو قد  ی شاپ چوب یکاف  هی شاپ اون رو به  یکاف  یها واره یشاپ بزرگ شدم، شکل و طرح و رنگ د  ی کاف  وارد

 دوست بودند. ایعاشق و  یپسرادختر و  شترشون یشاپ بودند که ب یداخل کاف  یاد یافراد ز

 نشستم.  زیرفتم و پشت م ی خال زی سمت م به

 

 سهوستیب_پارت#

 ایمان#

 

به من کرد. خندم   یسپهر زد و به من اشاره کرد. سپهر با هول نگاه  یبه شونه   یکیها افتاد که   شخدمتیاز پ یک یبه  چشمم

 انداختم. نییگرفته بود؛ سرم رو پا

 . یخبر؟ خوش اومد  یخانم، چرا ب ایرو به روم نشست و گفت: سالم مان یصندل ی رو

 گه یشد د ییهویزدم و گفتم:  لبخند 

 و با ذوق نگاهم کرد. خوشحال

 . رمیها تا هر بار من از ذوق بم ییهوی ن یتا باشه از ا -

 لب زمزمه کردم:  ریز آروم 

 خدانکنه.-

 سرش رو تکون داد و گفت: سپهر

 ارن؟ی ات ببگم بر ی خور یم  یچ -
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به   یکه کت و شلوار و لباس رسم  گهیکه خواستم جواب سپهر رو بدم؛ نگاهم به پشت سرش افتاد که پرهام و چند مرد د نیهم

 شاپ شدند. ی تن داشتند وارد کاف

 ! یوا ی انداختم وبا ترس گفتم:  ا نییسرم رو پا زود 

 ا؟یشد مان یبا تعجب گفت: چ سپهر

 ما نشست.از ترس نفسم رفت.   زیکنار م   که دمید ی پرهام رو م یچشم ریز

 .نه یمنو بب  د ی نشسته، نبا مونیکنار ز ی. آروم رو به سپهر گفتم: پسر عموم مدمیجلو کش کمیرو  شالم

 به اطراف کرد و گفت: دستت رو بده  ی نگاه کوتاه سپهر

 ؟ینگاهش کردم و گفتم: چ  کمی

 دستم رو گرفت.  خودش 

 پسر عموت نگاه نکن و فقط منو نگاه کن خب!  زی آروم همراه من بلند شو به طرف م-

  زی باالاجبار بلند شدم و آروم همراهش حرکت کردم. اصال به طرف م د؛ یبدم سپهر دستم رو کش یو بخوام جواب  ام یبه خودم ب تا

 کردم.   یپرهام نگاه نکردم و فقط به صورت سپهر نگاه م

  یکیبود. وارد اتاقک کوچ یاون صورت به کار بردم، واقعا جذاب و دوست داشتن ی جذاب رو برا ی کلمه   گه یبار د هی دلم  ی تو

در نگاه کن اگه حواسش نبود، زودتر برو   ی داده بودم کرد و گفت: هر بار از گوشه   ه ی. سپهر رو به من که پشتم رو به در تکمیشد 

 وقت برات دردسر نشه.  ه یکه 

پرهام نگاه کردم حواسش نبود و با دوستاش  زیدر رو باز کردم و به طرف م ی. ال دمیکش ی قیو نفس عمسرم رو تکون دادم   آروم 

 هم خوشحال باشه.«   د یاون کار رو با من کرد، کثافت با شب یدلم گفتم: »د  یبود. تو ی غرق خنده و خوشحال

  ی  قه ی بغلش. سپهر دستش رو گذاشت پشت کمرم، به  ی برگشتم سمت سپهر که رفتم تو یدفعه  ک یرو داخل بردم و  سرم

دونستم   یو به صورتش نگاه کنم. م   رمیشد که سرم رو باال بگ  یخب  روم نم یبود ول  یو اتفاق ییهو ی.  کردم  ی نگاه م شرتشیت

 باز کرد و من ازش فاصله گرفتم.   تکون دادم. سپهر هم دستش رو  و خودم ر یاالن گونه هام از خجالت سرخ شدن. کم

 . رمیم   ست،یاطراف نگاه کردم و گفتم: خب... االن حواسش ن به

باشه تکون داد. لباس هام رو مرتب کردم. در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم. روم رو به سمت   ی فقط سرش رو به معن سپهر

 ! رمیو گفتم: خب من م  دم یلو کشج کمیرو  میبود کردم. روسر ستادهیچهار چوب در ا یسپهر که تو 
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 مواظب خودت باش.  زم، یزد و گفت:  برو عز لبخند 

 لبم نشست.آروم لب زدم.   یرو  ی لبخند   زم«یشک حرفش بودم »عز ی تو

 طور. خداحافظ. نیتو هم هم -

 لبخند سر تکون داد.  با

 شاپ خارج شدم. ی پرهام با عجله از کاف ز ینگاه کردن به طرف م بدون

 از لبم گرفتم.  یبغل سپهر افتادم.  گاز آروم اد یدادم. باز  ه یتک  یصندل ی نشستم و سرم رو به پشت نیماش  ی تو

 . می شونیزدم به پ ی کیکنارم افتاد و  ی به صندل نگاهم

 . رفت کت رو بهش بدم  ادمی ،یوا  -

 . دمیکش  یحرص پوف با

 چندش... یپرهامه، آه پسره   ری همش تقص -

 .دمیکش  یق یعم سنف

 برم.  یخب حاال فردا بعد دانشگاه براش م-

 آهنگ شاد گذاشتم و به سمت خونه حرکت کردم.  هی رو روشن کردم و  ضبط 

 

 چهاروستیب_پارت#

 سپهر#

 

 بافت، نشستم.  یزمستون م یسارا شال گردن برا  یمامانم که داشت برا کنار

 ؟و گفت: جانم پسرماز بافتن برداشت و با لبخند به من نگاه کرد   دست

 باهاتون حرف بزنم.  یموضوع ه یخواستم درمورد  یشدم و آروم گفتم: راستش مامان، م  ره یخ شی بایز یول  ده یصورت چروک به
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 صورتش نگاه کنم و حرف بزنم.  ی تو یطور  نیشد هم یانداختم، روم نم نییرو پا سرم

  دنشی. بعد چندبار دد یرس  یبنظر م  ی. دختر خوب و با وقار دمید ی شاپ م یکاف  ی دختر رو تو  هی بود که  ی مامان من چند وقت -

رفتم کنار   یدختر جوابم رو نداد. چند روز پشت سر هم م   یباهاش حرف زدم ول نیهم ی . براادیحس کردم که ازش خوشم م 

که دارم   د ی ارم، ببخشدوستش د ییجورا  هی . نمشیب  یوقت ها م یکه بعض  هست یشد. االن مدت  یراض نکه یدانشگاهشون تا ا

 شد. متأسفم که زودتر بهتون نگفتم.  ییهوی ز یشد، همه چ  ی دونم چ ی نم یزنم ول  ی حرف ها رو م نیبدون خجالت ا

که گفت: خوشحالم    دمیکش  یکرد. نفس راحت ی سرم رو بلند کردم و به مامان نگاه کردم که داشت با ذوق و لبخند نگاهم م آروم 

  شهیکن هم ی، سعمواظب دل خودت و دل دختر خانم هم باش. دخترا حساسن ،ه ی نیریو حس ش  بای. عشق حس زبرات پسرم 

 .یباش  شیآرامش خاطر و خوشحال ی  هیما

 ن دادم و گفتم: چشم مامان. رو تکو  سرم

 ه؟ ی زد و گفت: حاال اسم عروسمون چ یبامزه ا  چشمک

 ا یو گفتم: مان دمیخند 

 داره، ماشاهلل.  خوشکله؟  یی بایبه من نگاه کرد و گفت: اسم ز یمهربون با

مامان،   یلیو گفتم: خ شدم ره یخ ی لبم نشستم آروم سرم رو تکون دادم و به نقطه نامعلوم ی گوشه  ی لبخند   ایآوردن مان اد یبه  با

آروم و با   نه،یش  ی زود به دل م یلیخ  ایمان ه یدوست داشتن  یو چهره   د یرنگ. صورت سف  یآب یی با چشم ها یی دختر موطال

  ی ول  نمشیب یکه م  ه یمدت کم نکه یکنم دل باخته اش شدم با ا ی شم. حس م یآروم م   اشه،کنارشم اگه حالمم بد ب ی متانته. وقت

 شه.  یم  یکنارشم وجودم پر از خوش   ی که وقت ی حس کشش و حس هی بهش دارم  یبیحس عج

 حرف زدم.  یادیز  د،یکردم و با شرم رو به مامانم گفتم: ببخش  یخنده ا تک

خوب و قشنگ رو   یحس ها نیو گرمش گرفت و آروم فشار داد و گفت: قدر ا ده یچروک یدست ها  یدست هام رو تو  مامان

که شده تا آخرش حسرت رو دلت   یمتیبا هر ق یخودت نگهش دار   یبرا  شهیکن هم ی تت داره سعبدون مادر. اگه اونم دوس 

 . ینمونه و غصه دار نش

 گه؟ ید  زیچ ه ی ی هم فشردم و گفتم: چشم مامان، راست ی هام رو رو چشم

 ؟ یسرش رو تکون داد و گفت: چ مامان

 زدم.  یی و لبخند دندونما  دمیموهام کش ی تو یدست
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 ؟ یشه کمک کن ی دو نفره، م ک ی ن کیپ ه ی رون یخواستم فردا باهاش برم ب ی راستش م-

رو خودت انتخاب   یخوب و عال یجا ه ی ی . ولکنمی دو نفره رو  فراهم م  کین ک یپ هی با لبخند گفت: باشه من برات سبد  مامان

 کن.

که آخرش هولم داد و گفت: بسه پسر    رو غرق بوسه کردم شیصورت مهربون و نازن دم،یمامان رو گرفتم و بوس  ی ذوق دست ها با

 . یکرد   مونه ید

 .دمیذوق خند  با

 فدات شم.  ؛ یمرس  ؛یدورت بگردم مامان. مرس  یاله-

 . یدستش رو تکون داد و گفت:  خب حاال تو هم. برو بخواب که فردا خواب نمون مامان

 و تشکر کردم.  دمیمامان رو بوس   یموها  یباشه تکون دادم و از جام بلند شدم باز هم رو  یرو به معن  سرم

خوشحال بودم،   یل یشه. خ ز یبگم تا سورپرا ایخواستم فردا به مان ی با ذوق زدم. م ی و لبخند   دمیکش ی قیاتاقم شدم. نفس عم وارد

و پر   بای ز ی تونم خوشحالش کنم و روز ها ی که م  ییدوست داشتم که تا جا ن یهم یتنها بوده برا  شه یهم ایدونستم مان یم

 .میبا هم داشته باش  یخاطره ا

 فکر ها بود که پلک هام گرم شدن و خوابم برد.  نیدونستم که عاشقش شدم. با هم  یرو خوب م  نیا

 

به سمتش رفتم   گذاشته بود.  نتیکاب  یسبد رو هی که بلند شدم دست و صورتم رو شستم و به سمت آشپزخانه رفتم. مامان  صبح

  یم  یک  8:30خانم که ساعت  ایبرو زنگ بزن به مان ی فضول یزد رو دستم و گفت: به جا  یکیخواستم بهش نگاه کنم که مامان 

 .د ی و با هم بخور  د یصبحونه رو ببر ک؟ی ن کیپ د یبر د یخواه

 رو گرفتم. بعد از سه بوق برداشت. ایمان ی آوردم و شماره  رون یب  بمیرو از ج میگوش   زونیآو یلب و لوچه ا  با

 بله؟ -

 شده بود.  دار یلب هام جا خوش کرد انگار االن از خواب ب ی رو لبخند 

 کردم. دارتیب د یببخش یخوب-

 بودم.  داریکرد و گفت: نه ب  یخنده ا تک
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 آره از صدات معلومه.  -

 م؟ یشه صبحونه رو با هم باش  ی نگفت. آروم گفتم: م ی زیو چ د یخند 

 کرد و گفت: باشه. کجا؟ یمکث

 اونجا باشه؟  ام ی... منم مابونی خ ایب نیذوق گفتم: با ماش  با

 فعال.   نمت،یب ی باشه، پس م -

 خداحافظ.-

 .دمیپوش   م یرو با شلوار ل ی نفت یآب راهنیرفتم. پ یسمت جا لباس  به

 .و موهامو شونه و به سمت باال حالت دادم؛خوب شدم   ستادمیا نهیآ کنار

. از اتاق خارج و به سمت آشپزخانه رفتم. سبد رو برداشتم و  دمیخر یهم م یمقدار خوراک هی  د یپول رو برداشتم، با فیو ک  یگوش 

 هم کنار در گذاشتم اونم ببر.  ک یانداز کوچ ر یز ه یاز مامان تشکر کردم که گفت: 

 .یزم مرس چشم مامان جان، با-

انداز و سبد رو برداشتم و از خونه خارج و به   ر یز دمیرنگم رو پوش  یاسپرت مشک  یسکو کفش ها  ی اومدم و رو رونیخونه ب از

 راه افتادم.   ایسمت محل قرار با مان

 

 وپنجستیب_پارت#

 سپهر#

 

و تنقالت   یخوراک  ی به مغازه مقدار ینگاه درست حساب هی پسر جون بود شدم. بدون  هی سوپر مارکت بزرگ که صاحبش  ه ی  وارد

  ییآلبالو  206شدم،   ادهیپ یقرار داشتم رفتم. از تاکس ایکه با مان یی شدم و به سمت جا یاومدم. سوار تاکس رونیو ب دمیخر

 گفت:    شد و با لبخند  ادهی پ نیاز ماش  ایبا عجله به سمتش رفتم. مان دم؛ یرنگش رو د

 سالم. -
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 شد. ری د د یتکون دادم و گفتم: سالم، ببخش ی خجالت سر با

 م ی سوار شو بر اینداره، ب یزد و گفت: اشکال  یلبخند 

و    میانداز رو هم داخل صندق عقب گذاشت ر یگذاشت. ز نیپشت ماش  ی صندل ی و به سمتم  اومد و سبد رو از دستم گرفت و رو 

  نیو أ میدو نفره با هم داشته باش   کین کی پ ه یخوام  ی بهش گفتم که م ی مد نظرم بود. وقت که  ییبه جا م یو راه افتاد میسوار شد 

بود   زییاز شهر، چون پا رونیب یی جا هی.  مید یمورد نظر رس  یخوشحال شد. به جا ی لیخ هسبد صبحونه رو هم مادرم آماده کرد 

انداز رو پهن   ری درخت ز  هی  ریبود. ز بایباز هم ز ی افتاده ول ن یزم ی رنگ بودن و برگ درخت ها رو یزرد و نارنج  شتریدرخت ها  ب

 . میو نشست  نیکرد

 بهتر از داخل شهر بود.  یل یخ نجایا ی هوا دم،یکش  یقیکرد. نفس عم  یداشت به اطراف نگاه م   یبا خوشحال ایمان

 . می بر یاگه ید ی جا یخوا یجا خوشت اومده؟ م  نینگاه کردم و گفتم: از ا ایمان به

  تیجمع لیا ه ی با  شه ینرفتم، هم ییم تنها جابا خانواده  ایوقت دو نفره  چ یخوشم اومده، راستش ه یل یزد و گفت:  نه خ  یلبخند 

 امروز به هر دومون خوش بگذره.  دوارمیبهم خوش نگذشته، ام اد یز ن یهم یبرا میرفت

 گذره.  ی رو تکون دادم و گفتم: مطمئن باش که خوش م سرم

 رو جلو آوردم.  سبد 

 .می صبحونه بخور ایخب حاال ب-

 و گفت:  د یرو به سمت خودش کش  سبد 

 بده به خودم.  ی ستیتو بلد ن -

 و گفتم:  دمیخند 

 ارن یکار ها سر در م  نیطوره خانما بهتر از ا نیبله هم -

 کردم.  ینگاه م  ایمان ی به کارها داشتم

  ی ا ره یکه به شکل دا  ییو گوجه ها  اری، گردو، مربا، عسل، و خ ریرو که درونش پن یی رو پهن کرد و  ظرف ها ک یکوچ  ی  سفره

  ی پرتقال هم همراه با نان سنگک رو وهیپاکت آبم  هی . قهیهمه سل نیسفره گذاشت. قربون مامانم برم با ا یشده بود، رو رو  نیتزئ

 سفره گذاشت.
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 ! دهیسپهر، مامانت چقدر زحمت کش یبا ذوق گفت:  وا  ایمان

  ی هم بعد از مکث ای. من شروع کردم به خوردن مانیکه من مردم از گشنگ   م یصبحونه بخور ا یزدم و گفتم: نوش جان، خب ب لبخند 

 شروع به خوردن کرد. 

هم برامون   وه یسپهر، مامانت م ی اله  رو جمع کرد و به داخل سبد نگاه کرد و گفت:  لیخوردنمون که تموم شد. وسا صبحونه 

 . امیتشکر ب یروز حتما برا هی  د یبا گهیگذاشته. د

 زدم و گفتم: یو چشمک دمیخند 

 . نهیاونم دوست داره عروس خوشگلش رو بب ا، یاره حتما ب-

 نگفت.  ی زیزد و چ ی نیشرمگ  لبخند 

 ؟ یامروز رو دانشگاه ندار یراست-

 کرد و گفت: چرا ساعت ده کالس دارم.  نگاهم

 از ابرو هامو باال دادم و گفتم:  یکی

 .یبش الیخ یب د یپس امروز رو با-

 تکون داد.  ی سر جیگ

 چطور؟ -

اونجا   ییخوام واسه نهار ببرمت رستوران دوتا ی. تازه م شهیم ر یاونجا د م یبرس  یتا بخوا   ۹:۳۰گفتم: خب االن ساعت   یابیخیب با

 .یدانشگاه رفتن بگذر  ری امروز رو از خ د یبا. پس میغذا بخور

 .ی . دوست ندارم از کارت عقب بمونیفت یزحمت ب یبه خاطر من تو  نقدریبخدا ا ستینگاهم کرد و گفت:  الزم ن کمی

 کردم.  ی کیکوچ اخم

و بهت خوش   ی که تظاهر نکن  دوارم یو ام یکارها قابل تو رو نداره من دوست دارم که تو خوشحال باش   نیا ایمان ستیطور ن  نیا-

 بگذره.

 گذره.  ی سپهر من واقعا کنارت خوشحالم و بهم خوش م ست ین نطوریرو تند تند تکون داد و گفت: نه... نه... ا سرش 
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 لب هام نشست. ی رو یهام رو بستم و لبخند  چشم

 برام  لذت بخشه.  یل یزبونت خاسمم از   دنیشن-

 انداخت  نییکه اسمم رو گفته، زود سرش رو پا د یخودش فهم هوی

 آخه!«  ه یدختر چقد خجالت نیخدا ا ی »وا

 جام بلند شدم و گفتم:  از

 . می قدم بزن  کمی ایب-

 کنم«   تشیاذ کمیکه با خودم گفتم» بزار   میزد  ی جاش بلند شد. کنار هم قدم م از

 ست؟ین  یکه کس یی جا نجا؟یاونم ا ؟ی اومد  رونیپسر ب ه یکه با   یترس  ی زدم و گفتم: نم ی. پوزخند ستادیبا تعجب ا ستادمیا

 زد.  پلک

 ؟ یچ-

 !  یحرف ها باش  نیکردم که زرنگ تر از ا  یبه سمتش رفتم و گفتم: فکر م آروم 

 دهنش رو با صدا قورت داد و گفت:  آب

 ؟ یکن  ی م ی نجوریچرا ا -

 بود.  ده یترس سوخت واقعا  دلم 

  نیزم  ی کرد. داشت به پشت رو ر یگ یرفت که پاش به سنگ  یرفتم و اون هم داشت به عقب م ی طور داشتم به سمتش م نیهم

دستم افتاده بود و من هم روش خم شده    یافتاد  که با هول و عجله دست هام رو پشت کمرش گذاشتم و بغلش کردم. رو  یم

 ن طور  یبود. اون هم کی به هم نزد یل یبودم. صورت هامون خ

  یقلوه ا   یو اون لب ها ایبه رنگ در یچشم ها د،ی. اون صورت سفکیاز نزد  ییبایمات مونده بود و من هم مات اون همه ز

 رنگ. واقعا محشر بود.    یصورت

 . با ترس نگاهم کرد. دستش رو گرفتم و گفتم: ستهیردم که درست باهم کمک ک ایو به مان ستادمیا راست

 داد.  رونی. نفسش رو با حرص بی من عادت کن یها ی کردنا و شوخ  تیاذ نیبه ا د یبا یول  د ینترس. ببخش زمیعز ایمان -
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 ششوستیب_پارت#

 سپهر#

 

 .د یبه شونه ام کوب یمشت

 ... گهید  یفکر کردم تو هم مثل پسرا دمیواقعا ترس   ،ی ا ونهید  یلیسپهر خ-

 رو آروم فشردم.  بازوش 

 .دمیعالمه برات لواشک خر ه ی نم یبش میبر  ایبود گلم. ب یشوخ ه یفقط  -

  ایبه خوردن و تخمه شکستن. به مان می و شروع کرد م یرو آورد ای. خوراکمینشست م؛ یانداز رفت ریو به سمت ز دم یرو کش بازوش 

  د یمن رو د  یره یبگه که نگاه خ یزیکرد. به سمت من برگشت و خواست چ  ی د به اطراف نگاه منگاه کردم که داشت با لبخن

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 ؟یکن  ت یاذ ی خوا ی باز م  ه؟یچ-

 ... یو گفتم: نه ول دمیخند 

 اش رو به درخت داده بود، گذاشتم. هی پاهاش که دراز کرده بود و تک ی عجله سرم رو رو با

 ه؟ یکاریچ نیبهت گفت: سپهر ا با

 هام رو بستم.  چشم

 کنم آرامش دارم.  ی االن حس م س،یه-

 .نمیحرص گفت:  بلند شو بب با

 و گفتم:   می نیب یام رو گذاشتم رو اشاره انگشت

 . ادیخوابم م ایمان ش،یه-
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از چشم هام رو باز   یک ی یداشتم. آرامش تموم وجودم رو گرفته بود. ال ی العاده انگفت و آروم گرفت. حس خارق  یز یچ گهید

 دهنش. ی ذاشت تو ی داشت تند تند لواشک ها رو م  ایکردم؛ مان

پاش بلند شدم و قهقه زدم.   ی و از رو د یاونقدر بامزه و بانمک بود که نتونستم خودم رو کنترل کنم و شروع کردم به خند  صورتش

 شر بود!« دختر مح  نیخدا ا ی» وا 

 ؟ یعنی یحرص گفت: چشم هات رو نبسته بود  با

 .دمیخند  یمن فقط داشتم م ی ول

 نیاومد، که آخر سر هم کنار ماش  یداشت دنبالم م   یشد از جاش که منم با عجله از جام بلند شدم. من بدو اونم بدو ه بلند 

 ام و گفت:زد به شونه  یکی. می. به نفس نفس افتاده بودستادمیا

 ... ونهید-

بعد هم     م،ی گرد  یکنم و برم  ی رو جمع م  لیوسا رم یمن م گه ید ره یکردم و گفتم: د ای. خنده ام که تموم شد، رو به ماندمیخند 

 رستوران.   میریم

 کمک.  امیتکون داد و گفت: پس م یسر

 امیکنم م   ینه االن زود جمع م -

 .م ی و به سمت شهر راه افتاد می برگشتم. سوار شد  نیجمع کردم و به سمت ماش رفتم. همه رو  لیبا دو به سمت وسا و

 

 وهفتستیب_پارت#

 آخه االن زوده واسه نهار.  م؟یبازار و پاساژا بگرد ی تو کمیبنظرت چطوره که  -

 تکون دادم.  یسر

 . هیعال-

کرد.    یو نگاه م ستاد یا یمغازه ها م  ی همه  یجلو  ای.  مانمیرفت یو به سمت پاساژ م یشد  ادهینگه داشت و پ ی رو گوشه ا نیماش 

  ی داد و با لبخند م  یتکون م  ی سر یبرات بخرم ول یرو دوست دار  لیوسا  ایاز لباس ها  ک یکه کدوم  دم یپرس  یهر بار ازش م

 رو دوست دارم.  لیگفت: من فقط نگاه کردن به مغازه ها و وسا
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خوشش اومد و پسر با عجله   یبودند دختر از روسر  ستاده یا ی زه امغا یافتاد که دست تو دست هم جلو  ی به دختر پسر نگاهم

بود که هر   یاز خانواده ا ایخب مان ی بخرم ول ی زیچ ه ی ایمان  یاون رو داخل مغازه برد تا براش بخره. من هم دوست داشتم که برا

نگاه کردم که داشت   ایبراش بخرم. به مان  د یرو با ز یدونستم چه چ یداشت و من االن نم رک ما نیو بهتر  نیتر  شیرو از ب یزیچ

از اون بافت   د یکرد حس کردم که شا یداشت، نگاه م   یراستش گل قرمز بافت شده ا  نیآست ی که رو ی رنگ  د یبه بلوز بافت سف

خرم عمرا   ی رو برات م ن یگفتم که ا یدونم اگه بهش م  ی. مدمشیخوشش اومده باشه. دستش رو گرفتم و به داخل مغازه کش

 داد.  ی زه ماجا

 .د یاریخانم رو برامون ب نیا زیسا ن یتریو ی تو د یبه فروشنده گفتم: لطفا او بافت سف رو

 کرد و گفت: چشم  ایبه مان ینگاه فروشنده

 مغازه رفت.  ی  گهیبه سمت د  و

 سپهر؟  یکن  یم کاریدستم رو فشرد و گفت: چ ایمان

 باال انداختم. ی شونه ا ی الیخ یب با

 .ستیهم ن یمتیگرون ق   زیچ ن یبافت بخرم. تازه همچ هی و سرما برات  زییپا نیا ی خوام تو یم  ،ی چیه- 

 .  ستیمهم ن متشیهم خوشکله. ق  ی لیبافت خ نیباشه. ا متیگرون ق   د یکه نبا زیگفت: همه چ  یبا ناراحت ایمان

 سپهر. ی داد و گفت:مرس   هی سرش رو به بازوم تک بعد 

 داد.   ایدستش اومد و اون رو به مان ی زدم که فروشنده هم با بافت تو  یلبخند 

 خوبه.  یطور  نیخوام امتحانش کنم. هم ی آروم گفت: نم ایمان

 تکون دادم و گفتم: باشه.  یسر

تر از پاساژ   نییپا ی و کم م یرفت رونیاز پاساژ ب گهی. کال دمیاومد  رونی هزار تومان بود حساب کردم و از مغازه ب  ۱۰۰رو ک  پول

.  میرستوران پارک کرد یرو روبرو  نی. ماش می داده بودم راه افتاد  ایکه من آدرس رو به مان  یو به سمت رستوران میشد  نیسوار ماش 

رو طرف   ادهیکه داشت از پ  ایمان  یکه چشمم افتاد به پسر عمو م یتا به رستوران بر م یاز جاده بگذر می تو خواس   میاومد  نییپا یکم

  واریبه د میوارد کوچه شد  دمیرو کش ایاومد. به پشت سرم نگاه کردم که کوچه بود؛ با عجله دست مان یون م ما به سمتم

پرهام رو   یقدمها ی نشه. صدا دهید ایکه صورت مان   آوردم  نییپا یچسپوندمش و دستم رو کنار گوشش گذاشتم و سرم رو کم

 . نهیما بش  یچشم ها یپرهام باعث شد ترس تو  یکرد. صدا ی نگاه کردم که با بهت و تعجب داشت نگاهم م ایبه مان دمیشن
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 ی با خارج اشتباه گرفت  رانهیا نجایداداش ا- 

به ما نگاه   یبه پرهام کردم که کم  ینگاه یچشم ر یتر آوردم. ز نییپا  ی نگفتم و سرم رو کم یزی. چد یو خودش به حرفش خند  

 کنار کوچه گذشت.  کرد و بعد از

فقط خواستم پسر    د،یانداختم و گفتم: ببخش نییو سرم رو پا دمیبه موهام کش ی جدا کردم و عقب رفتم. دست ایخودم رو از مان 

 . نهیعموت ما رو نب

 کشه.   یرو به گند م  میپرهام زندگ نیو گفت: آخر ا د یکش  یق یعم نفس

 زدم.  لبخند 

نهار   میبر  ای. بمید ی خودمون رو نجات م یجور  ه یگذشت. هر بار  ری بار رو به خ نیشه. ناراحت نباش ا ینم ی چیه ال، یخ یب-

 شد. ر ید م یبخور

 زم؟ یعز یخور یم  ی گفتم: چ ای.  رو به مانمینشست یاشه یش  ز ی. پشت ممیبه سمت رستوران راه افتاد   یی رو تکون داد و دوتا سرش 

 ؟ی خور یم  یدونم تو چ ینم-

 ؟ یردم و گفتم: کباب برگ! تو دوست دار فکر ک کمی

 دم.  ی لبخند سرش رو تکون داد و گفت: باشه، پس کباب برگ سفارش م ای

 گفتم: کباب برگ با مخلفات.   رهیکه به سمتمون اومد تا سفارشمون رو بگ   شخدمتیپ به

 خوب استراحت کن باشه؟  یبود  داریبرو خونه که نگرانت نشن، از صبح هم ب گهیگفتم: بعد از نهار د ایبه مان رو

 بهم خوش گذشت. ی لیسپهر امروز خ یرو تکون داد و با لبخند رو به من گفت: مرس  سرش 

 خانوم خوشگل رو نداره.  ایزدم و گفتم: قابل مان یچشمک

 .قصد رفتن کرد  ایمانو بعد از اون  می سکوت صرف کرد ینگفت. نهارمون رو تو ی زیو چ د یخند 

 رم.  یمن م   گهیخب د -

 شلوار فرو کردم و گفتم: باشه برو، مواظب خودت باش.  بیج ی هام رو تو دست

 .  نطوریلبخند گفت: تو هم هم با
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 تکون داد و گفت: خداحافظ. یدست

 خدا به همراهت. -

 شدم وبه سمت خونه راه افتادم. ی اکسمن هم سوار ت ایشد و رفت.  بعد از رفتن مان نشیبعد از من دور و سوار ماش  و

 خوشحال شد. یل یخ ای. دستت درد نکنه مانی د یزحمت کش ی لیمامان جان خ ی . مرس لیسبد و وسا نیا د ییسالم مامان، بفرما-

 کنم پسرم. خوشحالم که بهتون خوش گذشته.  ی لبخند زد و گفت: خواهش م مامان

به مادرم زدم و   یهم خوش گذشته« لبخند  یلیکوچه افتادم با خودم گفتم »خ  یاز شهر و تو  رونیب ایبغل کردن مان ادی ی وقت

  ی بعد ظهر رو تا شب تو ن یا د یعوض کردم. با ی و شلوار ل  یمشک شرتیت  هی . وارد اتاقم شدم لباس هام رو با دمیدستش رو بوس 

 صبحم.  روزام ی کردم بخاطر مرخص ی شاپ کار م یکاف

 

 هشتوستیب_پارت#

 ایمان#

 

. چه برسه که بخوام باهاش  نمیلحظه پرهام رو بب  کیخوام  ی نم یاخم رو به مامان گفتم:  نه مامان حرفش رو هم نزن. من حت با

 . نمیب ی کار کرد، هنوز هر شب کابوس اون شب رو م یرفته پرهام با من چ  ادتونیبرم.  رون یب

 پا انداخت. یپا رو  ال یخ یب مامان

 اشتباه بوده.  ه ی . فقط یکن  ی پسر رو دست به سر م نیبوده تو چند سال ا ی اون شب پرهام عصبان-

 سمت بابا برگشتم.  به

 اشتباه؟  ه یبابا؟! -

. اگر هم  یفکر کن   شنهادش یدرمورد پ د ی . بایبر  رونیبا پرهام ب د ی. امروز رو بااینگاهم کرد و گفت: تمومش کن مان تیبا جد  بابا

 .تیخواستگار ان یگم ب  یخودم امشب بهشون م  ، یخوا ینم

 شدم.  یم  ونهی شدم. واقعاکه از دستشون د رهیبهت به مامان و بابا خ با
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کردن. من از پرهام متنفر شده بودم   ه یتخت و شروع کردم به گر یعجله از پله ها باال و وارد اتاقم شدم و خودمو پرت کردم رو  با

 ...خدا  یکنم؟ ا کاریباهاش باشم. سپهر رو چ تونستم ی از همون شب. چطور م

رو برداشت:   یسپهر رو گرفتم؛ بعد از دو بوق گوش  یشماره   یمون یرو برداشتم و بدون مکث و پش یتخت بلند شدم و گوش  یرو  از

 جانم؟

 و گفتم: سالم  دمیکش  یق یعم نفس

 جوابم رو داد.  ییخوشرو با

 ا؟یمان  یماهت، خوب ی سالم به رو-

 ؟ یزدم و گفتم:  آره خوبم، تو خوب یقرمز و پف کردم پوزخند  ینگاه کردم به چشم ها  نه یآ به

 ! یکرد ه ی گر د یشا ای  یانگار ناراحت هیجور  هی صدات  یبهتر شدم. ول  یل یخ دمیصدات رو که شن-

 .ستین نطور یهول گفتم: نه... نه... ا با

 .  خب ی چرا هول کرد-

 ا؟ یشده مان یگفت: چ  ی آروم یبا صدا بعد 

 . رهیام بگ  ه یصداش باعث شد باز گر آرامش

   ا؟یمان ؟ ییحالت خوبه؟ کجا ؟یکن  ی م ه یگر یشده دختر؟ چرا دار ی! چایمان-

 ناراحتم. کم ی. ستین ی زیوجودم رو پر کرد لبخند زدم و گفتم: چ  یحس خوب  شینگران از

 :د یپرس  ینگران با

 شت؟یپ ام یب یی چرا؟ کجا-

 شاپ؟ ی کاف ام یب ستین یصورتم کنار زدم و گفتم: خونه ام. مشکل  یرو از رو  موهام

 منتظرتم.مواظب خودت باش.  زم یعز ایب-

 زدم و گفتم: باشه. خداحافظ. لبخند 

 خدا حافظ.-
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  یرو پام کردم و روسر میشمی.  کفش اسپرت دمیرو پوش  م یشمی یبا مانتو  یو شلوار مشک دمیپر نییتخت پا  یعجله از رو  با

رو برداشتم و به لب هام زدم. خوب   میبه مژه هام زدم. رژ صورت ملیر  ی و کم دمیکش  یرو سرم کردم. خط چشم ساده ا  میمشک

 شاپ راه افتادم.  ی شدم و به سمت کاف نی. سوار ماش رونیزدم ب خونهرو برداشتم و از   چیو سوئ  یشده بودم. گوش 

 

 ونهستیب_پارت#

 ایمان#

 

  کدفعهیگشتم. که  ی شاپ بود نشستم. با چشم دنبال سپهر م ی کاف ی گوشه   نیکه دنج تر ی زیشاپ شدم و پشت م ی کاف  ردوا

 خانم؟ د ی گرد ی م ی گفت: دنبال کس طنت ی جلو روم ظاهر شد با ش 

 و گفتم: سالم  دمیخند 

 . ایمان ینشست و گفت: سالم، خوش اومد  روبروم

 ممنون. -

 انداختم.   نییو سرم رو پا دم یکرد؛ خجالت کش ی من و با دقت به چشم هام نگاه م ی نگاه سپهر که زوم بود رو از

 گذاشت و رفت. زی م یخدمت  دو تا قهوه جلو رومون رو  شیپ

 شده؟  ی شده که چشم هات بارون یخب بهم بگو چ-

انداختم و   نییرم رو پاگفتم؟ آب دهنم رو قورت دادم و س  ی م د یبا یکرد. چ  ی کردم با آرامش و لبخند داشت نگاهم م نگاهش

 ازدواجش جواب مثبت بدم.   شنهادیبرم و به پ رونیخوان که امشب رو با پرهام ب ی آروم گفتم: بابا و مامانم به زور ازم م

سپهر نگاه کردم که داشت با غم   یو سرم رو باال گرفتم و به چشم ها  دم یکش ی قیگفت و ساکت بود. نفس عم ی نم یزیچ سپهر

 کرد.   ینگاهم م

 . رونیزد و گفت: خب باهاش برو ب ینتونستم بهش بگم و فقط نگاهش کردم. لبخند کمرنگ  یزیچ

 ؟ یبهت نگاهش کردم و گفتم: چ با

 باهاش ازدواج... ی خوا ی باهاش حرف بزن اگه نم یو درست حساب رون یرو تکون داد و با لبخند گفت: باهاش برو ب  سرش 
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 خوام باهاش ازدواج کنم.  ی و گفتم: البته که نم  دمیوسط حرفش پر 

 .  یرو دوست دار  یا گه یکن اصال بگو کس د دش یبده. ناام یپرنگ تر شد و گفت: خوبه، پس بهش جواب منف لبخندش 

 حرف هاست. نیاون سمج تر از ا یدم. ول   یجوابا رو بهش م  نیهم ی سرم رو تکون دادم و گفتم: سه سال من ه ید یناام با

فکر    هی . اگر قبول نکرد و باز حرفش رو تکرار کرد اون موقع نباش  د ی نا ام نقدریا ایو گفت: مان بود گرفت زیم  یرو که رو  دستم

 . میکن  یم  گهید

 نگاهش کردم.   یناراحت با

 رون؟ یبا پرهام برم ب  ی خوا ی تو از من م  یعنی-

 بزن باشه؟  اره برو و باهاش حرف یاصال دوست ندارم ول  نکهیگفت: با ا ی آروم یرو تکون داد و با صدا سرش 

 . مثبت فکر کن.  اینگفتم. دستم رو فشرد و گفت: آروم باش مان یزیچ

 گفتم.  ی رو تکون دادم و آروم باشه ا سرم

 جاش بلند شد. از

 عوضشون کنم.  د یقهوه ها سرد شد با-

 . سرد نشده. ستیرو گرفتم و گفتم: نه الزم ن دستش

 ... یول-

 افتاد.  یصندل ی و اون رو  دم یرو کش دستش

 ! گهید نیبش-

 و گفت: چشم.  د یخند 

 *** 

  ک ی یحت شه ی. ساده تر از همیمشک یو روسر   فی. کفش و کیساده مشک یکتان با مانتو  یشلوار مشک ه یخودم نگاه کردم.  به

  ی ه هم بود؛ پسر اد یاز سر پرهام ز م یلباس و سادگ نی. همرو بپوشم  یی بایلباس ز  یهم نداشتم. دوست نداشتم حت شیذره آرا
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پله ها بود و   ی کنه. با حرص از اتاق خارج شدم. مامانم رو   یم یباز هم خواستگار شکشه که با کار اون شب ی پرو. خجالت هم نم

   ؟ ید یبه خودت نرس  کمی چرا  ؟یر  یم  ی طور نیو با تعجب گفت: ا د یرفت که منو د یداشت به سمت اتاقش م 

 حوصله ندارم مامان لطفا شروع نکن.-

گن   ی همه م  ؛ یدست به سرش نکن. جلو اقوام آبرومون رو برد  نقدریجواب به پسره بده. ا ه ی حرص سرش رو تکون داد و گفت:  با

 .ده  ی بهش جواب نم ایکم داره که مان یمگه پرهام چ 

 زدم.   یپوزخند 

 اگه منظورت از جواب، جواب مثبت عمرا. -

  ی لیم یو با ب   دمیکش  ی. پوفدمیشن اطیح رون یپرهام رو از ب نیماش   یرفتم و از خونه خارج شدم. صدا نییله ها پاعجله از پ با

 گفتم.   یپرهام شدم و سالم آروم نیرفتم؛ سوار ماش  رون یب

 . یمنور فرمود ،یخانم. خوش اومد  ایسالم مان-

دونم قرار کجا   ی نم ی رو به حرکت در آورد. حت نیگم. ماش  ی نم یزیمن چ د یشدم. اون هم که فهم  رهینگفتم و به جلو خ یزیچ

 هم نبودم بدونم. لیو اصال ما میبر

 

 یس _پارت#

که خودش    یداد؛ هر چ ی کردم. رو به روم نشسته بود و داشت تند تند سفارش م ی داشتم به پرهام نگاه م تیحرص و عصبان با

 اومدم؟  ی چ یکارم؟ اصال برا   یجا چ نیداد. االن من ا ی من هم سفارش م ی اخواست رو بر یدلش م

 اره؟  یخور  ی سفارش دادم، م یخدمت رفت و پرهام با لبخند نگاهم کرد و گفت: ماه  شیپ

 زدم.  یپوزخند 

 . ید یپرس  یقبل از سفارش دادن م  د یبا نو یا ن،یسفارش داد گه یاگه نخورمم د-

 سفارش دادم.  نیهم ی برا ی دونستم دوست دار ی لم. مجان حرص نخور گ یو گفت: ا  د یخند 

 نگفتم.  یزی سرم رو تکون دادم و چ فقط 

 .  د یکش  یق یعم نفس
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  یکار م یدونستم که دارم چ ی نبودم نم حال خودم  ی که مست بودم و تو  یدون ی من رو ببخش بخاطر اون شب. م زم، یعز ایمان-

 دوباره ست. یدوستت دارم و امشب هم قصدم خواستگار یلی که خ یدون   یکنم. خودت م

 چشم هاش زل زدم.  ی نفرت تو با

عاشق و   ه ی. چه برسه به عنوان نمیب یپسر عمو هم نم هی تو رو به عنوان  گه یمن ازت متنفر شدم پرهام. از همون شب د-

 رو بکن.  تیشو و زندگمن   الیخیو من برم خونه و تو هم برو ب   میخواستگار. لطفا بزار غذامون رو بخور

 و نگاهم رو ازش گرفتم.   دم یکش رونیدستم رو گرفت که با عجله دستم رو از دستش ب پرهام

 فرصت بده. ه یکنم به من   یخواهش م  ا،یمان-

 حرفش رو هم نزن.   گهیگفتم: نه پرهام، د  محکم

 ذره دلم به حالش سوخت.  ه یناراحت بود.  ی لیپرهام نگاه کردم. خ یچشم ها به

 ؟ یرو دوست دار  یا گه یکس د-

 سپهر افتادم و بدون مکث گفتم: آره  ادیحرفش  نیا با

 خشم نگاهم کرد.   با

 ! یجا کرد ی ب یل یتو خ-

 اش شدم.   رهیبهت خ با

که    یش  ی م پس تو مجبور ن یچون خانواده ت هم راض ؟ید یفهم  یبکن ی کار  چیه ی تون  یو تو هم نم  تیخواستگار امیفرداشب م -

 و تمام.  ی تو اول و آخر مال خودم ا، یمان یزن من بش

 . عمرا من زن تو بشم. یکن  ی آخر سر تنم م یدوز   یو م   یبر  یخودت م ی از جام بلند شدم و گفتم: برو بابا، برا تیعصبان با

 نکردم.  یپرهامم توجه یخارج شدم و به صدا کردن ها م یکه اومده بود ی رو برداشتم و با عجله از رستوران بزرگ و باکالس  فم یک

  یبود مغرور و لجباز. هر وقت از دستش ناراحت م نطوریهم شهیاومد. هم ی پرهام نم یصدا گهی. دستادمیشدم و ا ی کوچه ا  وارد

 . دمشیکرد که منم بخش ی مشد و فکر   یم  ال یخ یشدم. زود خودش ب

 ا؟یمان-
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  یتو   ی ه یاومد برگشتم. سا ی قلبم گذاشتم و با عجله به سمت صدا که از اول کوچه م  یو دستم رو رو  دم یکش ی بلند  ینیه

 منم سپهر. ایو گفت: نترس مان ستادیا هیبه سمتم اومد که منم عقب عقب رفتم. سا یکیتار

 ؟ یکن  ی کار م  یچ نجای اومد نگاه کردم و گفتم: تو ا ی اومد و به سمتم م رونیب یک یتعجب به سپهر که از تار با

 زد.  ی کم رنگ  لبخند 

 رون؟ یب  ی. تو چرا از رستوران زد فتهیب ی رستوران بودم. خواستم باشم که نکنه اتفاق   ی کینزد ن یاز اول هم -

 . یخواستگار ادیخواد فردا شب ب یبشه و م الیخ  ی واد بخ یو گفتم: پرهام خان نم  دمیکش  یحرص پوف با

 زارم.  ی. من نم میبر ایدستم رو گرفت و گفت: ب سپهر

 .ادیاز دستش بر م  یست. هر کار  ونهیپرهام د نیا ؟ یبکن یخوا  یم  کاریترس گفتم: چ با

 . یش  یزشت م ، یش  یم  ری. پ. کم حرص بخور ایو شونه هام رو گرفت و گفت: آروم باش مان ستادیا

 . ونهیگرفت آروم گفتم: د خندم

 نگاهم کرد.   یبخش نانیلبخند اطم با

 کنم.   یبهش فکر نکن. من درستش م گه ید-

 دستم رو گرفت.  بعد 

 حرف بزنم.  یکی با  د ی؟ من بابرو خونه باشه -

 پرهام؟ شیپ  یوقت نر  ه یگفتم:  ینگران با

 . ایبه پرهام ندارم، ب ی گفت: نه بابا، کار  الیخ یب

شدم و خواستم در رو ببندم که   یگرفت. من سوار تاکس ی . تاکسمی د یرس  ابون یبه سر خ د،یکش  یطور که دستم رو م همون

 خودشم سوار شد. 

 نفر؟  هی  شیپ ی مگه قرار نبود بر ی تو چرا اومد -

 رم.  یرو تکون داد و گفت: چرا. بزار تو رو برسونم خونه بعد م سرش 

 لبانم نشست. چه خوب بود که سپهر مثل پرهام من رو ول نکرد و تا خونه همراهم اومد.  ی رو لبخند 
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 شدم.  ادهیدر خونه پ  یجلو

 خداحافظ. ، یکه اومد  ی مرس  -

 زد.  یچشمک

 خونه تا برم. ی. برو تو قربونت -

 . دمیرو شن نیحرکت و دور شدن ماش  یدادم که صدا  هی شدم. به در تک اطی ه وارد حزدم و با عجل لبخند 

 در فاصله و به سمت خونه راه افتادم.  از

همون لحظه مامان از پله ها   ی وقت شانس نداشتم. تو چ یمن که ه ینشه. ول یبا عجله وارد اتاقم بشم که ازم سوال جواب خواستم

 ؟ یخب جواب مثبت رو داد: د یپرس  یالیخ ی اومد و با ب نییپا

 زدم.  ی حرص درار لبخند 

 رو دادم.  ی نه، خودم رو خالص کردم و جواب منف-

 تا آروم بشم.   دمی کش ی قیتوجه به نگاه متعجب مامان از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. نفس عم بدون

 نذاشت شامم رو کوفت کنم.«  ی حت ،یاز خود راض  ی . ازت متنفرم پسره ید یرو به گند کش میتو سرت پرهام که زندگ »خاک

 تخت و شروع کردم به عوض کردن لباس هام.  ی رو پرت کردم رو فم یک

 

 کیویس _پارت#

  ایمان#

  تو  یبه چ ی نه اعصاب دار ،یکنه؟ نه اخالق دار   یول نم دهیچسپ آخه؟ چرا تو رو  ره یمنو بگ  ادیپرهام خاک بر سر چرا نم نیا-

 داده به تو؟   ریرو ول کرده گ یمهربون ، یخوشکل ، یخوب نیدونم! من به ا  یدلش خوشه من نم

 دختر.  ی زن ی مهناز چقدر غر م  الیخ ی و گفتم: ب دمیخند 

 مادر؟  ه یچه درد بد  یشوهر  یب  یدون ی کردن در آورد و گفت: نم  هی گر ی ادا یحالت بامزه ا با

 مهناز. یا  ونهید  یلیزدم به شونه اش و با خنده گفتم: خ یکی
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 یکرد و خواستگار  ینم  یبود. کاش پرهام امشب حرفش رو عمل ۱۲نگاه کردم. ساعت م ینگفت. به ساعت مچ ی زیو چ د یخند 

رتش گرفته و  سر و صو  یپسر و دستش رو رو  هی خورده به  دمیآخ مهناز به خودم اومدم. به سمتش رفتم که د یاومد. با صدا ینم

 کنه.  ی م ن یداره آه و ناله و نفر

خل شدم   دادی داد ب   یمخم جا به جا شد. ا   ییسرم شکست، آ یی آ اد،ینم ادم یداشت من  وار یقبلنا د نجایمگه ا یخدا سرم، وا  یا-

 . رهیگ ی من رو نم  یکس  گهید

 .  یباش مهناز آبرومون رو برد پسر نگاه کردم که کبود شده بود از خنده. دست مهناز رو گرفتم و گفتم: آروم  به

 بگه که چشمش افتاد به پسر. یزیسرش رو بلند کرد تا چ  مهناز

. واقعا  یگوشت  یمناسب و لب ها ی نیب ده،یدرشت و ورز  یکل یبور. قد بلند و ه یو موها  یآب  یچشم ها ، یگندم  یبا پوست یپسر

 جذاب بود. 

آقا خوردم   د یخورد. به خودش اومد و گفت: ببخش ی دستم بود رو فشار دادم با چشماش داشت پسره رو م یمهناز که تو  دست

 بهتون.

 دکتر؟  م یبر د ییخوا یکنه؟ نم ی . سرتون درد مد یبا خنده گفت: شما ببخش پسر

 شده.  شیزی چ هیمهناز منم فکر کردم حتما سرش  یآه و ناله ها  نیگرفت با ا خندم

 . ستین ی زیرو تکون داد و گفت: نه چ با هول سرش  مهناز

 دهنش موند.   یحرف تو  ی کس یبگه که با صدا یزیخواست چ پسر

 ا یبرد-

 اومد.  رونیسپهر ب ایپشت سر برد  از

 ... یکجا رفت-

 ا؟ یبه ما افتاد و با تعجب گفت: مان چشمش

زدم که   یحرف م یتنهات گذاشتم سپهر داشتم با گوش  د یرو به سپهر گفت: ببخش استیبودم اسمش برد دهیکه حاال فهم پسر

   ده ید ب یخانم خوردن به من و سرش فکر کنم آس  نیا هوی

 .د یخند  ز یر و
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 نگفت. سپهر با لبخند رو به مهناز گفت: حالتون خوبه مهناز خانم؟ یز یرفت و چ  ایبه  برد  ی با حرص چشم غره ا مهناز

 وستتون خوبم. بله از صدقه سر د-

 ا؟یمان  یبا خنده رو به من گفت: خوب سپهر

 زدم و سرم رو تکون دادم.  لبخند 

 د؟ یشناس  یرو م گهیبا تعجب گفت: شما ها همد  ایبرد

 گفت: آره   ایرو به برد سپهر

 دل بنده هستند.    زیخانم و عز ایمان شونیمن اشاره کرد و گفت: ا به

 هستند. ایهم مهناز خانم دوست مان شونی مهناز اشاره کرد و گفت: ا به

 من.   یمی دوست صم ایبرد شونیاشاره کرد و گفت: ا ایبه برد سپهر

 رو به ما کرد.  ایبرد

 . تونییخوشوقتم از آشنا-

 زدم.   یلبخند 

 . نطوریمنم هم-

 نگفت.  یز یمهناز ساکت بود و چ ی ول

 اومد. اریکام م، یبر ایرو به سپهر گفت: سپهر ب  شیوش زنگ خورد و با نگاه به گ ایبرد یگوش 

 . امیباشه داداش تو برو، منم االن م-

 من برم؟  یندار  ی اگه کار م،ی بر ییدوستم اومده قرار باهم جا د یرو به من کرد و گفت: ببخش سپهر

گفتم: نه مواظب    نی. برا همدمیپرس  یخواستم معطلش کنم بعدا ازش م ی نم یخواد بره ول  یدوست داشتم بدونم کجا م یلیخ

 خودت باش. خداحافظ 

 هم گذاشت و با لبخند گفت: خداحافظ  یهاش رو رو  چشم
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 ازمون دور شد. و

 به سمتش برگشتم و گفتم: چته؟  د یکه مهناز کش  یآه با

 ش؟ ید ید-

 و؟ یتعجب گفتم: ک با

 . گهیرو د د یذوق گفت: شاهزاده سوار بر اسب سپ با

 اطراف رو نگاه کردم.  یکم

 کو؟ کجا؟ -

 . گهیگم د ی رو م ایحرص نگاهم کرد و گفت: برد با

 شاهزاده سوار بر اسب  شد؟  ایبرد گهی! االن دیزد  یدرمورد پرهام حرف م  یو گفتم: تا االن که داشت دمیخند 

  زیچ ه ی  ایبرد ن یا یشه. ول یبلند نم  یاز اون بخار الیخ ی گفت: پرهام رو ب م یرو ادامه داد اده یپ ی که به راه رفتنمون تو  نطوریهم

 مخش رو بزنم.    د یست. با گهید

 . یا ونه یتأسف تکون دادم و گفتم: تو د یو سرم  رو به نشونه   دمیخند 

و مو بور   یبه عشق چشم آب ی کن  یم  یبعد حسود ی عالمه خواستگار و خاطرخواه دار هی حرص رو به من گفت: برو بابا خودتت  با

 من.  

 بهت گفتم: عشق؟  با

 اره عشق در نگاه اول -

 باو.  ی خیگفتم: ب  یحالت چندش  با

 خوام.  یدوستش رو م  نیا یمن داشت. داداش که نداره ول  ی برا ی نفع هی سپهر  نیگفت: خداروشکر ا  یخوش حال با

 . یش  ی به گور نم نگلیاومد و تو س  ایبرد نی بازوش و گفتم: خدا رو صدهزار مرتبه شکر ازدم تو  یکی

 به گور بشم.  نگلیس  یذار  ی دونستم نم ی ، مخدا ی رو تکون داد و رو به آسمون گفت: مرس  سرش 

 دختر عشق بود به خدا.  نیا دم؛ یخند  یمهناز م  ی به حرف ها و کارها داشتم
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 ودویس _پارت#

 ایمان#

 

اومد. امشب   یکرد و از لب هام خون م  یاتاق راه رفته بودم و پوست لب هام رو با دندون کنده بودم که پاهام درد م یقدر تو  اون

 کردم.   یخودم خفه ش م یبود تا با دستا نجایدوست داشتم پرهام ا ی لی. اعصابم خراب بود خادیقرار بود برام خواستگار ب

جفت   هی رنگ،   یتاب و شلوار ساده مشک یرنگ رو   یکت مشک ک یو  د ی بودم. تاب سف ده یه پوش لباس ساد  هی . ستادمیا نه یآ یجلو

 بودم.  دهیکفش پاشنه بلند ساده هم پوش 

کرده بودم ساده   ی صورتم بود. سع ش یآرا یرژ صورت  کمیبا   مل،یکرم پودر، خط چشم و ر کمیتر رفتم و به صورتم نگاه کردم.  جلو

 . نیو آراسته باشم هم

 نه؟  ایدونستم شال سرم کنم   یبسته بودم. نم ی رو دم اسب موهام

 نشم. مونیپش گه ینازک سرم کردم و با عجله از اتاق خارج شدم تا د ی شال مشک ه یبه خودم نگاه کردم. آخر سر هم  کمی

 مامان باز شروع کرد به غر زدن.  ی زد ول  ی متم برگشتن. بابا لبخند کفش هام به س   یرفتم.  مامان و بابا با صدا نییپله ها پا از

 آخه تو؟  ی چرا شال سرت کرد ایشال؟ مان-

 بگم که بابام دست مامان رو گرفت و گفت: بزار راحت باشه.  ی زیچ خواستم

ر اومد. به مامان و بابا نگاه  زنگ در به صدا د  نمیزد به نفع من باشه. به سمت مبل ها رفتم تا خواستم بش یحرف هیبابا  خداروشکر

 کردم.  از جاشون بلند شدن و به سمت در رفتن؛ منم همراهشون رفتم. 

کرد. به   یاحوالپرس  یی وارد خونه شد. با بابا و مامان با خوشرو   ر یمهربون اما پ یو صورت  ی جو گندم یبا موها ی قد بلند و الغر  مرد

 دخترم؟   یگفت: خوب ی با مهربون د یمن که رس 

 . نیخوش اومد  ی لیخ یمرس -

داشت    یو انرژ ی پر از مهربون یکه صورت یبه زن تپل و قد کوتاه ی تر ش یلبخند سر تکون داد و به سمت هال رفت. با تعجب ب با

 . نمتیب ی! خوشحالم که م یگفت: سالم دخترم خوب  ی و با خوشحال د یو صورتم رو بوس   د ینگاه کردم. به من رس 
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 اد؟« ی! مگه قرار نبود پرهام ب گه؟ید  نیک نایکردم. » ا  تشونیکردم و به سمت هال هدا ی احوالپرس  جیگ

به تن داشت و موهاش رو به سمت   یو کراوات مشک د یسف  رهنیبا پ یکه کت و شلوار مشک  یپسر دنیسمت در برگشتم و با د به

 ُشک. ی کرد، رفتم تو  یباال مدل زده بود و با لبخند نگاهم م

 ؟ یاومد و آروم گفت: خوببه سمتم  سپهر

 من فقط تونستم سرم رو تکون بدم.  و

و وارد هال شدم    دمیکش ی قیرفت نگاه کردم. » واقعاکه جذابه« نفس عم  یخودم اومدم و به سپهر که داشت به سمت هال م به

 نشستم.   یمبل  یورو 

داد. حرف هاشون جزء مثال   ی پدرش و بابام گوش م یداشت به حرف ها ر یمتعجب  بودم به سپهر نگاه کردم که سر به ز هنوز

 نداشت. یبه موضوع خواستگار یربط چیمتفرقه بود و ه

رداشتم و   ب زی م یاز رو  اره یمهمون ها ب ی خانم آماده کرده و قرار بود برا م یرو که مر ییها ییبه سمت آشپزخانه رفتم و چا 

کشه! چرا شما؟    یخانم من رو م  ؟ یکن ی م  کاریخانم چ ایمان ی خانم با عجله گفت: وا میکه مر  امی ب رونیخواستم از آشپزخانه ب

 .  ارمشونیخودم م

 زدم.  لبخند 

 جان، تو غصه مامانم رو نخور.  میخودم دوست دارم مر -

سپهر. سپهر   یپدر سپهر بعد بابام و مامان ها بردم، آخر سرم برا  ی رو برا ییآشپزخانه خارج و به سمت مهمون ها رفتم. اول چا از

 مبل نشستم.  یفاز کله و فقط سرم رو تکون دادم و رو   یکرد. منم کال امروز رفته بودم تو  ی زد و تشکر  یلبخند 

کار من باعث حرص    نیو ا دن یکش یآورد و فقط خدمتکار ها زحمتش رو م  ینم ییوقت دختر چا  چیما ه  یخانواده ها ی تو

 بهش نکردم. ی من توجه یکردم ول   یخوردن مامان شده بود و داشت چپ چپ نگاهم م 

 شده بود امشب. با یز یل یخورد نگاه کردم بنظرم خ ی رو م ییبه سپهر که داشت آروم چا 

 دخترم و پسرتون با هم حرف بزنند.  د یخب بزار ی هم جواب شما رو دادم ولمن قبلن  نکه یکه گفت: با ا دم یبابا رو شن یصدا

 حواسم پرت بود« نقدر یحرف ها رو زده بودن و من ا یعنی»

 .د یاتاق حرف هاتون رو بزن یتو  د یرو به من کرد و گفت: دخترم همراه آقا سپهر بر پدرم



 من دوسش دارم یول

78 
 

 چشم.-

 د.جام بلند شدم، سپهر هم از جاش بلند شد و همراهم اوم  از

 شدم.  ره یکرد، خ  یاتاق رو باز کردم اول سپهر و بعد من وارد اتاق شدم؛ در رو بستم و به سپهر که به اتاقم نگاه م  در

 

 سهویس #

 ایمان#

 

 آره؟  یشد  ریسمتم برگشت و گفت: غافلگ  به

 تند سرم رو تکون دادم.   تند 

 ؟ ینگفت  یز ی! چرا از قبل چیلیآره خ -

 کنم.  زتیو گفت: خواستم سوپرا د یخند 

 تخت نشست و به کنارش اشاره کرد. کنارش نشستم. ی رو

 .  یشد  بایز یلیخ  ایبه من کرد و گفت: مان رو

 نگفتم.  ی زیزدم و چ  یلبخند 

 رو گرفت و آروم زمزمه کرد: دوستت دارم.  دستم

داشتم.    یگفت و چقدر حس خوب ی جمله رو بهم م نیبود که ا یبار نی اول نیشده بود نگاه کردم. ا رهیچشم هاش که به من خ به

.  پدرت اما به پدرم  مییایب تیاجازه بده تا به خواستگار نکهیا یپدرت رفته بود برا  ش یپدرم پ روز ید  ایگفت: مان یبا لبخند کمرنگ 

کنه و   یمطمئنم قبول نم . االنم مییای شد که ب ی . با اصرار پدرم راضبا پسر عموش ازدواج کنه  رمونگفته بود که ما قراره دخت

رم. اونقدر   ی و م  امیم  نقدرینشه. ا ی نطوریکنم که ا ی رو م م یمن تموم سع  یاگه از طرف تو نباشه از طرف پدرته. ول یجواب منف 

 شرکت پدرت تا پدرت دلش به حالم بسوزه.  یرم جلو  یم

  ینم غ یدر یکار   چیداشتن از ه ی رو بدون برا نیا ی . ولستیکنم دوست دارم و دست خودم ن کاریکرد و گفت: چ   یخنده ا تک

 . مطمئن باش. ایکنم مان
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دادم و آروم گفتم:   ه یداشتم. سرم رو به شونه اش تک نانیوقت بود که به سپهر اطم ی لیلب هام نشست. من خ ی رو  یلبخند 

 مطمئنم سپهر. 

 زد.   لبخند 

 .  میحرف بزن ی درمورد چ  د یما االن با ی. راستایمانخوشحالم بخاطر اعتمادت -

 و گفتم: از خودت بگو؟ دمیخند 

کردم   ی شاپ کار م یکاف  یو شش سالمه،  تو  ست یدارم. ب ی نقشه کش سانسیکار کردم. ل ی از همون بچگ  رم یبچه فق هی خب من -

 ندارم.  ی چیکال ه  ن،یاخراجم کردم و نه خونه؛ نه ماش  یکه خداروشکر به خاطر کم کار

 سپهر چرا؟  یتعجب گفتم: اخراج شد  با

 .د یخند 

 کردن.  رونم یاوناهم صبرشون سر اومد ب گهیرفتم، کم کار شده بودم، د ی رفتم، کم م یم  ری مدت د  نیدونم ا  ینم -

 . یکار کن ینتونست اد یو ز ی مدت همه اش با من بود ن یحتما بخاطر من، آخه ا ی گفتم: وا یناراحت با

حرف و   نیرو نخور. بنظر من ارزشش رو داشت. با تو بودن مهم تر از ا نیجان. غصه ا ایسرت مان یزد و گفت: فدا یمهربون  لبخند 

 کنم.  ی م دایپ گهیکار د  ه ی ال یخ یکار هاست. ب

 کشه.  یدوتامون رو م  اد ی. االن بابات ممی بر  ایتخت بلند شد و گفت: ب ی دستم رو گرفت و از رو بعد 

 ا؟ یبه سمتم برگشت و گفت: مان کدفعه یکه  می و همراهش به سمت در رفت دمیخند 

 ؟جانم-

 ی چیلبخند گفت: ه با

از اتاق خارج   ونه« ید یرفت. با بهت به راه رفته اش نگاه کردم. » پسره   رونیو از اتاق ب د یاومد و گونه ام رو بوس  ک یو  تند نزد 

 شدم و به سمت مهمون ها رفتم.

 بگم.  یز یاصال بزاره من چ ایبپرسه  ی از من سوال  نکهیبدون ا بابام

 انشاهلل.  میکن ی: خب ما درموردش فکر مگفت
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 . هی جواب منف یعنی  نیرو به دندون گرفتم ا لبم

 از چشم هاش معلوم بود که خودش هم چقدر ناراحته. یخواست آرومم کنه ول ی زد. م  یدم که لبخند پر از آرامشسپهر نگاه کر  به

 . می کن ی سپهر از جاش بلند شد و رو به ما گفت: انشاهلل که جوابتون مثبت باشه، پس ما رفع زحمت م پدر

 رز قرمز.    ی بعد از رفتنشون در رو بستم و خواستم به سمت اتاقم برم که چشمم افتاد به دسته گل سپهر که پر بود از گل ها 

  ی زدم و گل ها رو از رو ی ازش گرفتم و اصال کجا گذاشتم.  لبخند چطور گل رو  دمیشک اومدنش بودم که اصال نفهم ی تو آنقدر

 راهرو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم.  ی تو  کیکوچ زیم

    ؟ی آورد ییپله ها مامانم باز سر راهم رو گرفت: چرا خودت چا ی رو

 توروخدا.  الیخ ی مامان ب-

 گذاشتم و به امشب فکر کردم.    رمی تحر ز یم ی . گل ها رو رونزنه  ی مامان حرف گهیعجله وارد اتاق شدم تا د با

 ... دوستش داشتم. د یداشتم و شا نانیروز ها به سپهر حس داشتم. بهش اطم  نیدونستم که ا یم

  نیما و سپهر زم ی ذاره من با سپهر ازدواج کنم. وضع مال  یدونستم که بابا هرگز نم  یخودمم خوب م  یشد. ول ی م یبابا راض کاش 

 دادم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم. رون ی براش مهم بود. نفسم رو با آه ب نیابا فقط همتا آسمون فرق داشت و ب

 

 وچهاریس _پارت#

 سپهر #

 . ستادمیپوش و مغرور ا ک یمرد ش  ی رو هی  رو

 خانم رو دوست دارم!  ایچرا آخه؟ من واقعا مان یی رزایم  یآقا-

 دم. چون...  ی . من دخترم رو به تو نمیفهم یحرص گفت: پسرجان تو انگار نم با

 . گهیو شما پولدار د  میری زدم و گفتم: چون ما فق یپوزخند 

 نگاهم کرد.  لکسیر
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  یتونه با ب ی. نمیناز و نعمت بزرگ شده از همون بچگ  یمن تو   یای. مانن یفهم ی . شما االن کلتون داغه نمهیکاف  لیدل ن یبله هم-

خواست و تو   یو هر چ نیباهاش بودم و بزرگش کردم. دو روز که باهم بود  یکه از بچگ  گمیم   یرو من نی. اادیکنار ب  یپول

بار دهم   نیدم.  ا ی .  من دختر به تو نمییشه و  آخر سر هم جدا یو بحث ها شروع م  عواهااونوقت د ی براش فراهم کن ینتونست

 جلو در خونه و جلو در شرکت؛ دست از سر دخترمم بردار.   ای. هر روز نگمیبه تو م 

،  شده با کتک و دعوا  یکنم. حت  یباهات رفتار م گه یجور د ه ی. نمتیبب  نجایا گه یبار د ه ینگاهم کرد و گفت: اگه  تیبا عصبان بعد 

 برو پسر 

 .دمیکش  یپوف  ید یمبزنم سوار لکسوس قرمز رنگش شد و با سرعت رفت.با نا ا  ی بزاره من حرف نکه یبدون ا و

با    یهفته بود حت ه ی خواد.  ینم ایانگار پدر مان ی بشن ول ی جلو در خونه و شرکتشون تا راض ام یهفته ست که هر روز دارم م کی 

 موضوع رو بهش بگم.    نیا یدونستم چطور   یحرف نزده بودم. واقعا دلم براش تنگ شده بود. نم ایمان

 . نمشیبرم تا حداقل از دور بب  ایمان  یو برم خونه    رمیبگ  نی تا ماش   ستادمیا ابون یو کنار خ  دمیموهام کش ی تو یدست

بزنم که پرهام پسر   ایزنگ به مان هی رو در آوردم تا   میاز خونه نبود. گوش  رونیخونشون ب ی از اعضا ی. کس ستادمیخونه شون ا کنار

و گفت: تو سپهر همون خواستگار  ستادی جله به سمتم اومد و کنارم ااومد.  چشمش به من افتاد با ع رونیاز خونه ب ایمان یعمو

 ؟ییایمان

 رو تکون دادم و گفت: بله، چطور؟  سرم

 شو کارت دارم. نیسوار ماش  ایب-

 ؟ یتعجب گفتم: چه کار  با

 م یحرف بزن  د یبا ایگفت: ب تند 

کمتر از پورشه و لکسوس سوار   نایدن. ا یدختر به من نم  ست یخود ن یرنگش رفت. ماشاهلل ب د یخودش به سمت پورشه سف  و

من تا حاال سوار پورشه   ی وقت زشت نباشه، ول ه ی بود. » ی رفتم و سوار شدم. واقعا عال نیبه سمت ماش  یلیم  یشن که. با ب  ینم

 نشدم!«

 .د یخب حرفتون رو بزن -

 . د ینگاهم کرد و گفت: عجله نکن پرهام
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  د،یموهاش کش ی تو  یشد. دست اده ینگه داشت و پ ینگفتم. گوشه ا  یز یچ یاد. تعجب کردم ول از شهر راه افت رونیبه سمت ب 

 . ستیدر انتظارمون ن  یند یخوشا زیچ دم یو من فهم اد یبود ز یعصب

 شدم و به سمتش رفتم.  اده یپ نیماش  از

 د؟ یآورد نجایچرا من رو ا د،یببخش -

 صورتم.  یو با مشت زد تو  برگشت

عقب رفتم. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. با داد گفت: کثافت آشغال، چطور   کمیدهنم احساس کردم.  ی خون رو تو ی  مزه

سروپا و آس و پاس مثل   ی زارم با ب ی اگه خودش هم بخواد من م ی اون عشق منه! فک کرد ا؟یمان یخواستگار ی ایب یجرأت کرد 

 تو ازدواج کنه؟ 

که تو   ستیمن دوستش دارم و برام مهم ن  ی ت. دستم رو دور مچ دستش گرفتم و گفتم: ول کن، ولام رو گرف قهی سمتم اومد و  به

خوام دعوا کنم. بزار   یکنم.  االن هم نم یم  یهر کار  ایداشتن مان  یمن برا  ره،یراهم رو بگ  ی تونه جلو  یکس نم چ یو ه  یگ یم یچ

 .می حرف بزن

 صورتم.  یکله زد تو  با

زد   یکیبود. با پا  تار  دمیرفت و د  یم جیتونستم سرم گ  ینم ی کردم بلند شم ول ی افتادم. سع نیزم  یچشمام تار شد و رو  یجلو

 کمرم. آخم بلند شد. ی تو

  ی جوابش رو دادم. اون قدر م ی نجوری غلط رو کرده ا نیهم ا یحرف من حرف بزنه. هر کس یرو ینشده کس ده ییاز مادر زا-

 . یبش مونیزنمت تا از گفتن حرف هات پش

 شم.  ینم مون یوقت... پش..  چیزدم و با درد گفتم: من... ه یپوزخند 

 کمرم.  یتموم قدرتش دوباره زد تو  با

 بلند کرد.   نی زم ی ام رو گرفت و از رو قه ی

 بدتر.  ن یاز أ یحت ،ی نیب ی بد م وفت یآقا پسر. با پرهام در ن نمت یب یم  زیر-

 . یبکن ی تون ی نم یغلط چیباز با حرص گفتم: ه یاشتم ول درد د  نکهیا با

 صورتم.  یزد تو   یکی دوباره 
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 کثافت. -

شد.    ی تونستم، سرم داشت منفجر م ینم ی بلند شم. ول نیزم یرفت. خواستم از رو  نشیو  به سمت ماش  نیزم یکرد رو  پرتم

 دستش افتاد.  یچشمم به پرهام  و چوب تو 

 ی ریاون رو ازم بگ  ی تون  ینم زیهمه چ یب  یمال منه، تو  ایمان-

. اونقدر به پشت و پاهام و دست هام  ستادی ا ی لحظه هم نم  هی  یخوردم من رو زد. ناکس حت ی دستش بود تا م  یکه تو  یبا چوب  و

 تنم نمونده بود.   یتو  ی جون گه یزد که د

  ه یچوب رو بزار کنار تا منم بلند شم و  یچوب آره؟  اگه جرأت دار با  ؟ی کن ی م کاریچه چ ی آخ... آشغال... ناکس... کثافت دار -

 . میجانانه بکن یدعوا

 زد.   ی اون فقط م ی ول

 ! یروان-

 .دمی نفهم ی زیچ گه یهوش شدم و د ی تمام توانم رو گرفت، ب گه یکه به سرم زد د ی ا ضربه

 

 وپنجیس _پارت#

 سپهر#

 

. سرم  مارستانمیب یداد که تو  ی م ن ینشان از ا دش یسف ی ها وارهیاتاق و د ی ول  د ید ی هام رو آروم باز کردم. چشم هام تار م چشم

 شد. دوباره چشم هام رو بستم.  یداشت منفجر م

  یصندل ی زد و کنار تخت رو یبود. لبخند  ایباعث شد که دوباره چشم هام رو باز کنم. برد ییقدم ها یدر و بعد صدا یصدا

 نشست.

 نگاهم کرد و گفت: خاک تو سرت... کمی

 تعجب گفتم: چرا؟  با

 با اون وضع؟  ؟یکرد  یکار م  یبه منم بگو! تو خارج از شهر چ ی رفت  یحرص گفت: مگه نگفتم هر جهنم دره ا با
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 .  دمیبا درد خند  

 مگه وضعم چطوره؟ -

رو نوش جون کرده و از همه   ه ی. فقط دست چپت شکسته، پاهات کوفته شده. سرت که چندتا بخسمیعس یچی گفت: ه لوس 

 ! یداشت  یداخل  یز یهات داغونن؛ خون ر هی مهمتر کل

 تعجب گفتم: پس چرا هنوز زنده م؟  با

 تکون داد و گفت:  بخاطر من.  ی تفاوت ی با ب یسر

 بخاطر تو چرا؟ -

 .د ی بورش کش یبه موها یدست

 . نمیتونم مهناز رو بب  یخانم منم م  ایمان  شیپ یر یم  یزنده بمونخب اگه تو  -

 . ونهیخنده شدم و گفتم: د الی خی کال ب د یچیبدنم پ یکه تو   ی کردم با درد  یخنده ا تک

 دعوات شده سپهر؟  ی با ک-

 ! یعشق بیهام رو بستم وگفتم: با رق چشم

 هاش از تعجب گرد شد و گفت: پرهام؟ با اون چرا؟  چشم

 وضوع رو براش گفتم. وار م   خالصه

 اتاق.  یجاش بلند شد و شروع کردن به قدم زدن تو  از

 ست ها! ونه ی د ییپرهام خدا نیا- 

 زشت شده؟  یلیحاال صورتم خ ال، یخ یدرد چشم هام رو بستم و گفتم: ب  از

 آور نگاهم کرد.  چندش 

 صورتت هم نگاه نکنه.  یتو  ایمان  گهیاره، فکر کنم د -

 شم؟  ی مرخص م  یزدم و گفتم: حاال ک  لبخند 
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 . ستادیتخت ا کنار

 .نجایا یرو هم مهمون گهیچن روز د هی  ؟یهوش بود  ی دو روز رو که ب -

 قرار گرفت و آروم فشردشون.  ایبرد یدستا  یسرم رو تکون دادم. دستم تو  آروم 

  ی نطوریرسوندم االن ا ی من خودم رو م شهر،  رونیب ی ر یکه باهاش م یگفت   یبه من م  د یبا ونهی نگرانت شدم سپهر. د یلیخ-

 شد. ینم

 زدم.  یمهربون  نیبه ا یلبخند 

 جان من خوبم.  ایبرد-

 هات خرابه.  ه یحرص گفت: چرند نگو وضع کل با

 زدم.  لبخند 

 اشکال نداره.-

 خشم نگاهم کرد.  با

 خوره  ی حالم بهم م ت یالیخ یاز ب  -

 رفت.  رونی از اتاق ب یبا حرص و تند  و

 . شمهیدوستش داشتم؛ چه خوبه که حداقل اون پ ی لیبرادر بود برام. خ  هی دوست و   نیبهتر ایبرد

خالص شم. باالخره قرص ها اثر کردند و   ی کم ی لعنت ی درد ها نی و چشم هام رو بستم تا بخوابم و از ا دمیکش  یق یعم نفس

 دوباره به عالم خواب رفتم. 

* 

 

 مرخص شدم.  مارستانیپنج روز از ب بعد 

و من هم   نمش یامروز رو اصرار داشت که بب ی بودم ول چونده ی رو پ ایمان  یبهونه ا هی بودم هر بار با  مارستانیکه ب  یچند روز  نیا

 . ششیقرار شد که برم پ
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تو هم با مهناز   امیم  ای. آخر سر هم مجبور شدم بگم که من با بردادیگفت بگو مهناز هم ب  یم کرده بود همه اش م  ونهید  ایبرد نیا

 تنها باشه.  کمیزاره آدم با عشقش  ی نم ونهید  ایبرد نی. اایب

  یو چ گهیم  ی چ نهیمن رو بب ایدونم مان  ینسبت به روز اول بهتره. نم  ی و باد کرده بود ول  یهنوز کبود بود و دماغم زخم صورتم

 کنه.  ی کار م

باز تحمل   یکرد ول  یهام درد م  ه ی. کلمیرو داده بود راه افتاد شنهادش ی که مهناز پ یبه سمت شهرباز ا یو من و برد  بود  ۵ ساعت

و از   مید یبه اونا نگه. باالخره رس  ی زیهام چ هی هم گفتم که درمورد کل ای مهم تر بود. به برد ی زیبرام از هر چ ایمان دنیکردم، د یم

 قدم هام رو تند کردم.   ایبه سمت مان ی نشسته بودند، با دلتنگ  یشهرباز ی تو  یمکتین ی و مهناز رو ایمان.  میشد  ادهیپ نیماش 

 

 ششویس _پارت#

 . مید یکنارشون رس  ەب

 سالم -

از جاش بلند شد و با   ای. مانکردن  ی گرد به من نگاه م  یو مهناز هر دو با تعجب و چشم ها ایدو سرشون رو بلند کردند. مان هر

 ه؟ ینجوریچرا صورتت ا ه؟ی چه سر و وضع نیهر؟ ابهت گفت: سپ

 و گفتم: خوشکل شدم؟   دمیموهام کش ی رو یدست

 تو؟  ی نطوری! چرا ایشخم زده شد  نیزم ه یرو به من گفت: شب مهناز

 و هزار دردسر.  ی کنم قلدر کاری. چیو گفتم: مرس  دمیخند 

 . نمیبش ییجا ه ی م ی. برالیخ ی ب یاد یز نیا د، یرو ولش کن نیبا حرص گفت: ا ایبرد

 اصال؟ ی آخه چرا؟ با ک ؟ یچوند یپ ی منو م ی چند روز ه ن یبود ا  ن یهم یبرا  ؟یو گفت: سپهر! دعوا کرد  ستاد یکنارم ا ایمان

 خودت رو ناراحت نکن. نقدری. استین یزی بشم، چ اتینگاهش کردم و گفتم: قربون نگران یمهربون با

 شده؟  ی چ د یشه بگ  ی گه، م  ینم ی زیسپهر که چ ا،یکرد و گفت: آقا برد  ایبه برد رو

 باال انداخت.  ی شونه ا ایبرد
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  یخارج از شهر داغون افتاده، اصال نم  یی جا هی  یزنگ نزدن و نگفتن که سپهر تو   ییآقا  هی خانم، منم تا  ایبگم واال مان یچ-

  ایدعوا کردن گفته ب  یمظلوم هم به جا یزده بودش، سپهر آقا یرخب  ی از خدا ب ه یوضعش بود.   نی ا ششیرفتم پ یدونستم. وقت 

به پهلو و کمر و سر و دست و پاش زده که دستش شکسته، صورتش که   نقدر یشرف  با چوپ زدتش. ا ی اون ب ی ول  م،ی حرف بزن

 شده، کل...  ی نجوریا

 . دهیهاش صدمه د  هی خواست بگه که کل  ی زدم تو پهلوش تا  خفه بشه،  م یکی

 حرفش رو عوض کرد.  ایبرد

 .د یبدنشم کوفته شده. االن خداروشکر حالش خوبه. نگران نباش  گه، یبله د-

 بود؟  ی ک ی دون ی نگاهم کرد و گفت: نم یباز با نگران ایمان

 شناختمش. ی رو تکون دادم و گفتم: نه نم سرم

 کردن.  یاهکرد به عذرخو یشد و شروع م  یناراحت م  ی لیخ اینداشتم بگم پرهام؛ مطمئنن مان دوست

 کنه.  ی سرم درد م کمی. نمیش  ی م نجایمن ا د،یخوش باش  د یبر الیخ ی ب -

 . د یشما بر نم یش  یم  نجایکنارم نشست و گفت: منم ا ایمان

 چه وضعشه.  نی ا گهید د ییایگفت: وا ب مهناز

 زدم.  ی کم رنگ  لبخند 

 تو برو.  زمیو گفتم: عز  ایکنه. بعد رو کردم به مان  یمهناز خانم. من سرم درد م د یببخش-

 مونم.   یم  شتیسرش رو تکون داد و گفت: نه من پ ایمان

 . میخوش بگذرون کمی م یما بر  ایدو تا عاشق مهناز خانم، ب نیا الیخ  ی رو به مهناز گفت: ب ایبرد

بابات   ایکرد؛ گفتم:  مان ی صورتم نگاه م یها  یبه کبود که داشته  ایاز ما دور شدند. رو به مان ایتکون داد و همراه برد  یسر مهناز

 نگفت؟  یزیچ

 کار رو کرده؟   نیتعجب گفت: بابام ا با

 نگفت.  یز ی فقط خواستم بدونم درمورد من چ زم، ینه تکون دادم و گفتم: نه عز یرو به معن  سرم
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 کنم.  یپسره سر راهم سبز بشه، از وسط نصفش م ن یا گهیبار د  ه یو گفت: چرا! گفت اگه  د یخند 

 و گفتم: اوه... اوه!...  دمیخند 

 . یکنم که مال من بش یم  یشه. من هر کار  ی درست م یتو نگران نباش همه چ   زمیرو گرفتم و گفتم: عز ایمان دست

 دونم.  یرو تکون داد و گفت: م  سرش 

 ایمان-

 کرد.  نگاهم

 دوست دارم. -

 انداخت. نییو سرش رو پا د یکش خجالت

 بود.   یذات شیمهربون طون؛ ی ش  یو آروم، گاه یبود. خجالت ی خواستن یاد یدختر ز نیمال خودم بشه، ا کاش 

 گفت.  ی م ییزهایچ ه یبابات  ی دون ی آخه م ؟ یخوا ی تو واقعا منو م ا،یرو فشردم و گفتم: مان دستش

 ؟یرو تکون داد و گفت: چ  سرش 

 . یش  یم  مونیپش یبا من نکه یمدت از ا ه ی. بعد یفهم ی و االن کلت داغه و نم یپر قو بزرگ شد  ی که تو تو -

خواستم جز چشم   ی هر چ ی طوره من از بچگ  نی.  راستش همدمیو پسند   دمیزد و گفت: سپهر من از اول وضع تو رو د لبخند 

اعتقاد دارم که   ی عنیکنم،   یعادت م یول  ست یه ندونم اولش راحت و ساد  یو دو ساعت بعدش برام فراهم شده. م دم ینشن یزیچ

 شه.  ی آسون م ایبا عشق سخت

 ایداشتن مان  یتازه داشته باشم و برا یرو ین  هی حرف ها الزم بود تا من  نیزدم، از حرف هاش پر از آرامش شدم. گفتن ا لبخند 

 تالش کنم. 

 .ایممنون مان-

 بلندش کردم.  مکتین ینگفت. دستش رو گرفتم و از رو  ی زیزد و چ  یلبخند 

 . میما هم خوش بگذرون م یبر د یبلند شو، با -

 کرد.  ی تعجب گفت: مگه سرت درد نم با
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 کال حالم خوب شد. ی که تو زد  ییبا حرف ها -

 گرفتم.  ط یبا عجله دستش رو گرفتم و به سمت چرخ و فلک رفتم و بل بعد 

 . می و مهناز خوش بگذرون ا یبرد ا،یبا مان ی آخر شب کل تا

اومده   رونیب ی ماریب یکردن. از حال و هوا  ی ما رو مسخره م ایباهم دعوا داشتن  ای ایبود، بخصوص که مهناز و برد یعال شب

 . می بود ایرستوران که مهمون برد ه ی ی بودم. بعد از خوردن شام تو

 .میرو به خونه رسوند  ایمهناز و بعد مان ایرنگ برد د یسانتافه سف با

 . ادیاز مهناز خوشم م ییرو به من کرد و گفت: خدا  ایبرد 

 ش؟یخواستگار م یبر ی خوا ی مبارکه، م -

 .شیخواستگار رم ی. منمشیبب گهی بزار چندبار د ، یفرمون ضربه گرفت و گفت: عال  یرو  ایبرد

مهناز خانم به دلتون   ن یشد ا یچ ی گرفت  یم  رادیا گه ید  یاز دخترا  نقدریخوشت اومد. ا ی کیو گفتم: خداروشکر که از  دمیخند 

 نشست؟

 خنده م باشه. تازه خوشکلم هست.  لیتونه دل یازش. م  اد یخوشم م نیزد و با ذوق گفت: نمکه، بامزه ست برا هم لبخند 

 رو تکون دادم وگفتم: بله قانع شدم.  سرم

 . میداماد ش  یی دو تا شاهللیا-

 رو  تکرار کردم.  شاهللیا یدلم کلمه   ی زدم و تو لبخند 

 

 هفتویس _پارت#

  ایمان#

 

 از التماس به بابا نگاه کردم. پر

 کنم...  ی بابا خواهش م-
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. خدا شاهد یخر  یرو م  یالزم عروس  لیو وسا  د یخر یر  ی که گفتم، فردا با پرهام م ن یگفت: هم  تیسمتم اومد و با عصبان به

و با   د یکشمت. مثل آدم برو خر ی م ،یبزنه و من رو شرمنده کن  بتیغ یی هوی رون،ی ب یکه با مهناز رفته بود  شبیمثل د ایمان

 دم.  یآس و پاس نم یاون پسره هم شو. من تو رو به اون پسره   الیخ ی پرهام برگرد. ب

 خوام.  یخوام، نم یبابا، من پرهام رو نم-

 . د یصورتم خورد برق از سرم پر ی که تو یلیس  با

 کرد.   یتعجب به بابا نگاه کردم، که داشت با حرص نگاهم م با

 خفه شو. -

 بود.  یچه مکافات گه ید ن یاز اتاق خارج شد. هق هقم اتاق رو پر کرد. ا 

 بوق برداشت.  ک یسپهر رو گرفتم. بعد از  ی شماره  د یرفتم و بدون ترد  میسمت گوش  به

 ؟یجب! خوب خانم! چه ع ایبه مان-

 : سپ...هر؟صداش کردم  ه یگر با

 حالت خوبه؟  ایمان شت؟ یپ ام یب ییکجا  ؟یکن  یم   هی گر ی چرا دار شده؟یچ ایهول و ترس گفت: جانم، مان با

 .ستم یبغض گفتم: نه خوب ن با

 گه؟ یشده د ی بگو چ -

 .یعروس   د یو گفتم: فردا قراره با پرهام برم خر دمیرو باال کش مینیب

 . دمیشن ینفس هاش رو هم نم ی صدا یحت ومد ی از طرف سپهر ن ییصدا چیه

 صداش کردم: سپهر؟  آروم 

 چرا؟-

اومده بودن و بابام هم   یخواستگار یبرا   نایاومدم. عمو و ا رون یو مهناز ب ایکه با تو و برد  شبیباال انداختم و گفتم: د ی ا شونه

 . میها رو انجام بد  د یو خر ش یآزماقبول کرده و از طرف من بله رو گفته. قرار گذاشتن فردا هم 

 شه.  یدرست م -
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 .  زارنی، نمشه  یدرست نم  یچی شه... ه ی درست نم-

 .اینباش مان د یگفت: ناام آروم 

 نگفتم.  یزیچ

 کرد. شی پر بغض سپهر دلم ر یصدا

 ا؟یمان-

 ؟جانم-

 درست شه بشه. تو بهم اعتماد کن. ی کنم همه چ ی م یسع-

 زدم.  ی با پرهام حرف م د یآروم شدم. با  کمیگفتم. بعد از حرف زدن با سپهر  ی آروم یو باشه   دمیکش  یق یعم نفس

 زم؟ یرو برداشت: جانم عز  یپرهام رو گرفتم، بعد از سه بوق گوش  ی شماره

 خوره.  ینفرت گفتم: حالم ازت بهم م با

 آره؟   یعروس  د یخر میر یکه فردا م ی خوشحال ؟ یعشقم. خب خوب یو گفت: مرس  د یخند 

. ده بار بهت گفتم  ینفهم و روان  هی خوره. تو   یو اون طرز حرف زدنت بهم م   افهیو ق خت یکثافت، ازت متنفرم... متنفرم. حالم از ر-

 آخه چرا؟!  ، یش  ینم ال یخ ی تو ب ی خوامت ول ینم

خوشگل تر    ی لیآقا سپهر بهم بخوره. خوب زدمش حتما خ ی  افه یو ق خت یحالت از ر د ی. بایعنت داد گفت: چون دوستت دارم ل با

 شده؟

 ؟ یبهت گفتم: تو... تو اون بال رو سرش آورد  با

 غلط ها نکنه.   ن یاز ا گه یتا د زنمشیهم بدتر م  ن یاز ا فته یپاش ب ت،یکرده اومده خواستگار جا یاره، ب -

 ی آشغالِ روان- 

 رو قطع کردم.   یبا حرص گوش  و

 بود.  ضیمر ی  ونه ی د ه یخدا پرهام  یوا
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بودم خوابم ببره.   دوار ی. چشم هام رو بستم. امبود  ۶و به ساعت نگاه کردم. ساعت   دمیتختم دراز کش  ی. رو رو نداشتم  یچیه حس

 آخرش خوابم برد.  الیفکر و خ ی بعد از کل

* 

 .دم یپوش  یا  روزهیاسپرت ف یو کفش ها  ی شکم ی رو با شلوار و روسر می ا روزهیف  یمانتو

 و از اتاق خارج شدم. رنگم رو برداشتم  ی مشک ف یک ش یآرا بدون

 زدم و از خونه خارج شدم.  ی نشده بود، پوزخند  داریاز خواب ب مامان

 سالم هم نکردم.  ی رنگش شدم؛ حت د یپورشه سف سوار

 .منم خوبم ی سالم، مرس  کیعل-

 راه افتاد.  شگاهیرو روشن کرد و با سرعت به سمت آزما نیداد و ماش  رون ی ؛ نفسش رو با حرص بنگفتم  یزیچ

  یتونستم باهاش زندگ ی از پرهام متنفر بودم چطور م ایخورد. خدا ی وضع بهم م نیحالم داشت از ا م؛یسالن نشسته بود ی تو

 کنم؟ 

. کارمون که تموم شد. از  میهامون رو بد  شیتا آزما  می رفت یاتاق که اونجا بود صدامون کرد. هر کدوم به سمت یپرستار 

 . میخارج شد  شگاهیآزما

 .نطق پرهام باز شد  باز

 خوبه؟  م یخر ی رو م لیوسا ی سر ه ی. بعد هم حلقه و میخور یصبحونه م م یریم-

 راه افتاد.  ی کیو به سمت رستوران در همون نزد  د یکش ینگفتم. پوف  یز یبودم و چ لنتیمن همچنان در حالت سا و

 که خودش خواست رو سفارش داد.  ی. پرهام باز هم هر چمینشست یا  شهیگرد ش   زیپشت م میداشت. وارد رستوران که شد  نگه

 خورد.  یپرهام مثل خرس داشت م یخوردم ول کمیگشنه ام بود،   چون

  ف یظر یهر دومون دو تا حلقه   یپرهام برا ی گفتم ول  ینم ی چی. من که همیشهر و پاساژ ها و مغازه ها گشت ی روز رو تو کل

 خودش. ی  قهیبا سل لیلباس و وسا ی سر هی انتخاب کرد و 

 من بهش بگم خودشو دعوت کرد و اومد داخل.   نکهی و بدون ا آخر سر هم منو رسوند خونه  
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 کردن.   ی ذوق کرده بودن و داشتن نگاهشون م ی ها کل لیوسا  یو مامان برا  پرهام

 . دمیلباس هام رو عوض کردم و خواب  اد؛یسرمون م   یآخر چ نکه یاتاقم و با فکر به ا ی حوصله رفتم تو ی ب منم

 

 وهشتیس _پارت#

 سپهر#

 

 ... یکنم آقا ی خواهش م-

خوام صداتو   ی نم گهینگاه کردم که با داد گفت: د ای. با تعجب به پدر ماند یدهنم ماس   یکه به صورتم خورد؛ حرف تو یلیس  با

 بار هزارم آقا سپهر   نیدم، ا  ی. من دختر به تو نمنمتیخوام بب  یلحظه هم نم  کیبرو،   نجایبشنوم؛ از ا

 صورتم بست. یدر خونه رو به رو  و

 نگاه کردم.  شونییالیبزرگ و و یو به خونه   دمیکش  یق یعم نفس

دارم    یفکر بودم که سه هفته ست من ه  نیا ی زدم و تو ی رو ها قدم م اده یپ ی از اونجا دور شدم. تو ی د یزدم و با ناام یپوزخند 

رو دوست   ای که من چقدر مان د یفهم ینم ایکنم، واقعا چرا پدر مان یو چندتا فحش نوش جان م یل یس  هی و هر بار   رمیو م امیم

 دارم اون فقط به فکر پول بود.

 هوا سرد بود. یول  ده یبرف هنوز نبار ی شدم.  ماه اول زمستون بود ول ره یخ ی و به آسمون ابردادم   رونیرو با آه ب نفسم

 کردم.    یم  دایکار پ ه یحداقل  د یرو تکون دادم با سرم

  شهینم دایمن پ  یکار برا  یی جا نمیپارک نشستم و با دقت روزنامه رو خوندم تا بب یتو  ی مکتین یرو   دم یخر یدکه روزنامه ا  ه ی از

 نه!  ای

 

 *** 
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 ایمان#

 

من    یجلو رو  ی کش ی خجالت نم ایواقعا که مان ؟ یندار دوست شد  یچی ه ز،یهمه چ ی ب ی با اون پسره  ی نفهم تو رفت یدختره  - 

روز   یتا وقت   یبر  رونیاز خونه ب یحق ندار گهید   ؟ یشد  گهید یکیمگه پرهام چشه که تو عاشق  ؟ی که دوستش دار یگ یم

 پسره رو هم فراموش کن.  ونا ،ی بر ی اجازه ندار رسه؛ دانشگاه هم  ی م یعروس 

 بابا... -

 بشنوم  یچی خوام ه یبه سمتم برگشت و گفت: نم تیعصبان با

 رفت.   رونیاز اتاق ب و

 خدا   ی کردم، وا  یبه اتاق نگاه م ی بهت و سردرگم با

 سپهر رو گرفتم.  یرو برداشتم و شماره   میگوش 

 جانم؟-

 ؟ی : خوبو آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم رو همراهش قورت بدم  دمیکش  یق یعم نفس

 چه خبر؟ ؟ی آره گلم تو چطور -

.  لیدانشگاه هم تعط ی و حت رون ی حق ندارم که از خونه برم ب گهیخوب!  امروز بابام بهم گفت که د یزدم و گفتم: خبرا  یپوزخند 

 بشم.  التیخ ی ب د یگفت که با

 کنم.  ی رو م م یموم سعنباش من دارم ت  د یناام ا،یمان-

 کنه؟  یکار رو م  نی. بابا  چرا اشمیم ونهی دارم د  دونمیو گفتم: سپهر نم  دمیتخت دراز کش ی هم گذاشتم و رو ی رو رو چشمام

 نه.  گه یانگار نه انگار فقط م ی کنم ول  یبابات و التماس م ش یپ رم ی. چند روز همه اش دارم مایدونم مان  یمنم نم   -

 بود. رحم یهم فشار دادم بابا واقعا ب ی هام رو محکم رو چشم

 کنم.   ی م دایپ یراه عال ه ی. تو خودت رو ناراحت نکن من خودم زمیحاال عز الیخ یبا خنده گفت: ب  سپهر

 تا من رو خوشحال کنه.  د یخند  یم  یخودش ناراحت بود ول  نکه یزدم با ا لبخند 
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 زدنمون که تموم شد.  حرف

  یی بودم، تا جا  یی رزایم  یشدم. مثال من تک دختر آقا ره یسرم قرار دادم و به سقف خ ر یتم و دست هام رو زرو کنارم گذاش  یگوش 

  د یکردن حاال من تک دختر و تک فرزند بودم با همه فرق داشتم، مثال االن نبا ی م ی دختراشون هر کار ی بابا ها برا دم یکه من شن

 اج کنم نه پرهام.من با سپهر ازدو که کرد   ی بابا بخاطر من قبول م

 دونه دخترش. ه یزدم، بابا فقط پول براش مهم بود نه   یپوزخند 

واقعا عذاب    یی. تنهاختند یر ی بالش م یگونه هام راهشون رو باز کردن پ رو   یشدند و رو  ریچشمم سراز ی هام از گوشه  اشک

 کننده بود  ونه ی آور  و د

 

 نهویس _پارت#

 ایمان#

 

رو ازم گرفته بودن،   م یگوش   یرفتن از خونه رو نداشتم. حت رون یخونه بودم و حق ب  ی روال گذشت و من همش تو نیروز به هم  ده

 رو هم گرفت.  میشد که گوش  نیزنم و ا یبود که با سپهر حرف م  دهیبابا فهم

داد   ی م د یهر بار بهم ام زدم و اون  یاون با سپهر حرف م  یزد و من با گوش  یوقت ها بهم سر م یبود و بعض نایخداروشکر م ی ول

 گفت »فعال صبر کن«  یگفت و هر بار م  ی بهم نم یچ یدر موردش ه ی کرده ول دای راه پ ه یکه ناراحت نباشم و 

هوش   یروز ب هی  نکهیمداوم داشته باشم. تا ا ی ها جه یبشم  و سر گ فی باعث شده بود که ضع ن ینخوردم و ا یچ یروز اصال ه چند 

 شدم و بهم سرم زدند. 

  ده یالزم داشت رو خر یعروس  هی که  یرو به عهده گرفته بودن و هر چ  لیوسا  د یمدت مامان و زن عمو خودشون خر  نیا یتو  

 کردم.  ی نگاهشون م یحس ی من فقط با ب  ی شون خوب بود ول قه ی دادن. الحق که سل  یاومدن و به من نشون م  ی بودند و هر بار م

 .شگاهیکرده که برم آرا دارین من رو صبح زود ب امروز ماما    

 شدم. ر یحرص خوردم که فکر کنم پنج سال پ نقدریحسش رو نداشتم و ا اصال

 فرستاد.  شگاهیمنو به داخل آرا د یبرد و با هزار زور و تهد  شگاهیخودش من رو تا دم در آرا بابا
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و انواع و   ش یآرا لیها پر بود از وسا نهی آ زیم  یبزرگ بودن، رو  یها  نه یکه رو به آ یی ها یپر از صندل ل،یسالن بزرگ و طو هی

 بود.  یشگریکه مخصوص آرا  یلیاقسام وسا

 تا دختر به سمتم اومد.   دو

 .نیخوش اومد  ییرزای سالم خانم م -

رفت   یم پشکایو م   شیآرا  یجور جاها برا  نیخودش به ا شه یکار مامانم بود، چون مامانم هم  زیبزرگ و تم شگاهیآرا نیا »گرفتن 

 سالن بزرگتر باشه کارش بهتره«  ی داشت هر چ  دهیو عق

 .یدو دختر تکون دادم و گفتم: مرس  ی برا یسر

که    ییو چشم ها  یطون یش  یی بسته بود، افتاد. ابروها یکه دم اسب  ییبه رنگ آلبالو یبا موها یبه سمت زن قد بلند و الغر نگاهم

 نبود.    بایهمه بازم ز نیبا ا ،یپروتز  ییو لب ها  یعمل ین یداشت ب شیعالمه آرا  هی تو چشم بود. صورتش   یاد یزده بود، ز یلنز آب 

 سمتم اومد و سالم کرد.  به

 گلم.  ی خوش اومد  -

 زدم.  ی کم رنگ  لبخند 

 خانم... ی مرس  -

 . یرسول-

 . یبله خانم رسول -

 خوشکل ترت کنم. ی که هست ین یخوام از ا یکه م ی صندل یرو   نیبش ایب زم، یتکون داد و با لبخند گفت: خب عز یسر

دلم گفتم» چون   ی . توخوام رنگ بشه  ی ساده باشه، موهام نم یلیخوام خ یگفتم: م  ینشستم و رو به خانم رسول یصندل ی رو

 .« هیازدواج اجبار ه ی ن یزشت، ا ایباشم  بایز ست یاصال برام مهم ن

 تکون داد و گفت: باشه گلم.  یسر

 گر.  ش یهام رو بستم و خودم رو سپردم به دست آرا چشم
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 چهل_پارت#

 ایمان#

   

کاش   ی بود ول بایالعاده ساده و زبود، فوق  ەخوشم اومد  ی لی. از لباس عروسم خدمیام کش ەلباس عروس پف دار و ساد ی رو یدست

 نه پرهام.  دمیپوش  یسپهر م  ی لباس رو برا نیا

 دادم.   رونیرو با آه ب نفسم

 هاش تور گل دار بود.  نیدار و تا آرنج و آست ن یعروس آست لباس 

  ی کم کل ش یکمرش بود. به صورتم که با اون آرا  یکمربند سنگ دار رو  ه ی تنه اش کال پف داشت و  نییتنه اش تنگ و پا باال

 محو و ساده.  یل یخ شیآرا ه یکرده بود نگاه کردم.   رییتغ

 بود.  ەکرد باتریرو ز م یا ە قلو ی کمرنگ هم لب ها  یروژ صورت  ە یو   دادی پرُ نشون م  مل، یهام با ر مژه

 .ومد یموهام فر باز بود و بهم م  مدل

 . ەکن کاری خواد چ ی بعد م ەب ن یو از ا  ەکن  یم  کاریدونستم االن چ  یبود. نم  ەسپهر تنگ شد  یدلم برا   دم،یکش  یق یعم نفس

ازش نداشتم. فکر نکنم   ی خبر ەگی د  ەمیامروز عروس  ەبودم و بهش گفتم ک  ەزد باهاش حرف  نایم ی با گوش  ەک  روزید از

 . ەبر ادم یگفت »دوستت دارم«   ی پر بغضش رو که بهم م ی صدا چوقتیه

 آوردن.  ف یاز شاگرد ها اومد و گفت: عروس خانم داماد تشر یکی

بود   ومدهیباهام ن یکس حت چ یسرم گذاشتم و به سمت در رفتم. ه یتکون دادم و شنل ساتنم رو مرتب کردم و کاله رو رو یسر

 دادم واقعا چقدر من تنها بودم.   رونی. دوباره نفسم رو با آه بشگاهیآرا

 خونه.  ە هام  رو برام ببر فی رو حساب کرده بودند و قرار بود بعدا مامان لباس و ک  شگاهیو بابا از قبل پول آرا مامان

  شگریآرا یجلو  یمهم نبود ول   یلیمن خ یهم نبود.  برا ی لمبرداریف یبود و حت ومدهین رون یب نیپرهام از ماش  یرو باز کردم، ول  در

 ! ست؟یهمراهتون ن لمبرداریکنار گوشم گفت: ف شگری. آرادمیو شاگرداش خجالت کش

 .نیهم  یبرا  ادیخوششون نم اد یرو تکون دادم و گفتم: نه ز سرم

 ؟اد ینم رونیب نیپس چرا داماد از ماش  د یدوباره پرس  
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 حرص گفتم: پاهاش مشکل دارن.  با

 پرهام رفمتم.  د یاومدم و به سمت سانتافه سف  نییپا شگاهیآرا  یبا عجله از پله ها و

ماه زمستون برف    یبود که تو  یبار  نیرو دوست داشتم و امروز اول یزمستون یزدم هوا  ی اومد. لبخند  ی آروم داشت برف م آروم 

 . د یبار یم

 نگاهم به پرهام نکردم.   کی یشدم. حت نیرو باز کردم و با هزار مکافات سوار ماش  نیماش  در

 کرد.  ی م ی انندگاستارت زد و حرکت کرد. با سرعت داشت ر ی کردم و پرهام هم بعد از مکث ی حرص به جلو نگاه م با

تا من راحت   ی آورد ی شد امروز هم پورشه رو م ی همراهشه، نم نیماش  هی هر روز  ،ی عقده ا یدلم گفتم: »پسره   ی حرص تو با

. از اون  الیخ یکمک، خواستم بتوپم بهش، که با خودم گفتم ب  ی برا ومدهین  رونیب نیاز ماش  یاومد که حت ادم یسوار شم«  دوباره 

که    یبود و لج کرده بود و هر کار نیرفته بودم، باهام سرسنگ  رونیب ایو من با مهناز و سپهر و برد یروز که اومده بودن خواستگار

سرعت باال کار   ن یبا ا ەوگرن   ەلج کن شتریخواستم ب ی شدم، نم الیخ  یمنم ب   نیهم ی داد. برا یمن دوست نداشتم رو انجام م 

 داد.   یدستمون م 

 . میرفت، رد شد  ی که به سمت تاالر م ی ریاز مس دمیکردم، که د  یبه جلو نگاه م  داشتم

 روم با بهت گفتم: سپهر! شخص رو به  دن یتعجب به سمتش برگشتم، که با د با

 

 کیوچهل_پارت#

 ایمان#

 

 کردم.   یکرد، نگاه م ی م تعجب داشتم به سپهر که با خنده من رو نگاه با

 ؟ یچ ی عنیتو؟ سپهر! -

 !  یپرهام باش  یشد که بزارم برا  یکار کنم نم  یخب چ ؟یتعجب کرد  نقدریزد و گفت: حاال چرا ا قهقه 

 ! ه؟یمال ک  نیماش   نیاصال؟ ا میبر مییخوا ی ! کجا ممیافت یدردسر م یهول و ترس گفتم: آخه تو  با
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لواسان که آب    یتو  ایبرد ی الیو  می ر یمدت م هی . استیبرد نیماش  نی رفته ا ادت یچطور  ایجلو نگاه کرد و با لبخند گفت: مان به

 . شهیم یچ  م ینیتا بب فته، یب ابیها از آس 

 بود؟  نیا ی گفت یکه م   یراه حل -

 ه؟ ی رو تکون داد و گفت: بله، فکر خوب سرش 

 ! یکن ی کار م ی چ ی دونم تو دار یو گفتم: واقعا نم دمیکش  یپوف

 خوب.  ی هاش رو باال انداخت و گفت: از اون کارها ابرو

سر سفره   ییفرار دو تا  ن یا یکاش بجا  ،یفوق العاده شد  ایروشو به سمتم کرد و گفت: مان یحرص نگاهش کردم، که با مهربون با

 . مینشست ی عقد م

 خودمم بود.  یآرزو  ن ینگفتم ا یزیچ

خودشون رو به   یشتر یبزرگ برف با سرعت ب ی شده بود و دونه ها شتری شدم، شدت برف ب ره یخ رونیبه ب نیماش   یها شه یاز ش  

 . دنیکوب ی ها م شهیش 

 قشنگه، دوسش دارم.  یل یزدم و گفتم: برف خ لبخند 

 ست؟ یدنده و گفت: موافقم، منم دوسش دارم.  سردت ن یرو گرفت و گذاشت رو  دستم

 رو تکون دادم و گفتم: نه.  سرم

 کار رو کردم؟   نیا نکهیاز ا یناراحت ا،یرو روشن کرد و گفت: مان نیماش  یبخار

 توام.  شی پ نکهیدادم و رو به سپهر گفتم: نه اصال، خوشحالم از ا  هی تک یصندل  یرو به پشت سرم

  ی بودم. موهاش رو به سمت باال مدل زده بود و چند تار از موهاش رو ره یرخ سپهر خ  میپرنگ تر شد. همون طور به ن  لبخندش 

 کرده بود.   شتریرو ب تشیبود و جذاب خته ی صورتش ر

رنگش هم به   ی مشک ی مازرات ی بود. کفش ها ده یپوش  یو شلوار کتان مشک یکهمراه با کت اسپرت مش د یسف ی مردونه  رهنیپ

 اومد.  یلباس هاش م

 .زمیعز یایگفت:  بخواب مان یلبخند زد و با مهربون   د؛یمن رو که د  رهیکرد، نگاه خ نگاهم
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هم واقعا   شگری دست آرا ر یشده بودم  و ز داریصبح زود ب ومد،ی ی هم گذاشتم. واقعا هم خوابم م ی رو  د ییهام رو به عالمت تأ پلک

 خسته شده بودم. 

 هم گذاشتم و کم کم خوابم برد. ی هام رو رو چشم

 

 *** 

 ا؟ یمان- 

 . مید یخوشکلت رو باز کن، رس  یچشم ها زم،یعز-

 بدنم خشک شده بود.  یوا  د،یچیکل بدنم پ  یبه بدنم دادم که درد تو  ی و قوس  کش

 بودم!  هد یهام رو باز کردم، چقدر خواب چشم

و گفت:  پاشو خوش خواب خانم، پاشو   د یخند  د،یباز من رو که د  یکرد. چشم ها ی در سمت من رو باز کرده بود و صدام م سپهر

 .مید یرس 

 شدم. سپهر رو به من کرد.  اده یپ نیدستم رو گرفت؛ از ماش  سپهر

دونستن که   یپارک شده انگار م  نیدر هم ماش   یجلو  ی پارک شده؛ حت  نیماش  نجا یکه ا نقدر یا ه، یخونه مهمون نیا ی فکر کنم تو-

 . ارمیرو م نیبعد ماش  م،ی ری.  فعال ما مستین یخونه کس نیا ی تو

 با دستم نوازش کردم واقعا سرد بود.  تکون دادم و بازوم رو  یسر

 کتش رو در آورد و داد بهم که بپوشم.  د یمنو که د سپهر

 بپوش سردته. ایب-

 شه.  ی خواد خودت بپوش سردت م ی نه نم -

برام گشاد   کمی هاش گذاشتم و به خودم فشردمش،  نیسمتم اومد و کت رو از پشت گرفت تا بپوشم. دست هام رو داخل آست به

 بود. 

 .ارم یدر ب نیچمدون رو از ماش   نیکنارم گذشت و گفت: حاال تو آروم آروم برو تا من ا از
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  یبرف یهوا  نیا ی پاشنه بلندم واقعا راه رفتن رو برام سخت کرده بودن، اونم تو ی رو تکون دادم و آروم راه افتادم. کفش ها سرم

 .  فتمی بخورم و ب ز یکه هر آن ممکن بود ل

 .ومد یکه جلو رفتم به سمت سپهر برگشتم که داشت پشت سرم م کمی

بلد نبودم راه   یهم فشار دادم. خودم رو به باد فحش گرفتم که حت  یمحکم رو خورد، چشم هام رو  ز یراه افتادم که پام ل دوباره 

 . شمیم ی ضربه مغز فتمیکردم. االن با کله م ی م اط یاحت د یبرم، با

  نقدریکه ا امیاون دن ی االن کجا یعن یمردم،  ی م د یجوون بودم نبا ییگرم و نرم فرو رفتم. با خودم گفتم: »خدا  ی جا هی  یتو  هوی

 « گرم و نرمه؟

  نقدریبغل سپهر بودم، پس بگو چرا ا یتو  ی . وادمیصورتم د یچشم هام رو باز کردم که صورت خندون سپهر رو رو به رو  آروم 

 گرم و نرم بود! 

 . ستمیآورد و کمکم کرد درست بأ رونیتکون خوردم که منو از بغلش ب کمی

 .ی و با خجالت گفتم: مرس  دمیکش  یق یعم نفس

 م یبا هم بر  رمیدستت رو بگ   ایخانمم. ب یمواظب باش   د یرو گرفت و گفت: با دستم

 کردم.   یراه افتاد و من هم در کنارش آروم آروم حرکت م   ایبرد ی الی آروم به سمت و و

 

 ودوچهل_پارت#

 ایمان#

 

 . میرو باز کرد و وارد شد  ال یبزرگ و در

 شده بود.  ی و گلکار ی درختکار  ییبایبزرگ و به صورت ز الی و اطیح 

  الی . سقف ومیباال رفت  الیو  ی و از پله ها میبود. با سپهر آروم از راه سنگ فرش شده گذشت اط یاز ح یهم گوشه آ  قیتاب و آالچ هی

  ینم دمیکش  یقی شد. نفس عم الی باز کرد و چمدون رو برداشت و داخل  و د یبود. سپهر در رو با کل د یسف رونش ی ب یو نما یچوب

 شدم. ال یدنبالش منم وارد و به دونم چرا استرس گرفته بودم، 
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بزرگ همراه دم و دستگاهش   یو  ی و ت وارید   یچندتا مبل کرم رنگ داشت، چند تا قاب عکس رو نیی دوبلکس بود، سالن پا  الیو

  نه یپهر افتاد که داشت شومپسر هستش. نگاهم به س  ه یمال  ال یسالن نبود و معلوم بود که و ی تو یاد یز زی مبل ها بود. چ یروبرو 

 کرد.  ی رو روشن م

بزرگ رو باز   خچالیجمع و جور بود. در  یل یشده و خ دهیاف پوش  ی ام د یها نت یسمت آشپزخانه رفتم. تموم آشپزخانه با کاب به

 داخلش نبود   یچ یکردم، ه

و قرمز رنگ بود و   یهاش مشک واریشون رو باز کردم که د  یکیو از پله ها باال رفتم، چهار تا اتاق خواب داشت. در  دمیکش  یپوف

بود.  در رو بستم و به سمت   ا یاتاق برد نیبود، پس ا وارید  یرو   ایبرد یداشت و چند تا از عکس ها یو تخت مشک  یکمد مشک  هی

 رفتم.  گه یاتاق د

  یخونه    اطیپنجره بزرگ هم رو به ح ه یرنگ،  د یسف ی نفره  کیو تخت  ی قد  نه یرنگ، کمد و آ  د یسف  یها واره ی اتاق با د هی

واقعا کالفه بودم، من که   ش یعروس و آرا ی لباس ها ن ی. با استادمیوا  یقد   نهیآ ی جا خوب بود. روبرو نیداشت. هم ال یو  یکنار

 م؟ کار کن یچ د ی با ستیلباس همراهم ن یحت

اتاق رو   نیکرد.  به سمتش رفتم و گفتم: ا   یاز اتاق ها رو نگاه م یکیرفتم، چشمم به سپهر افتاد که داشت داخل    رونیاتاق ب از

 ؟ یانتخاب کرد 

 که پنجره نداشت. نیاش به اتاق نگاه کردم، اتاق مثل اتاق من بود جز اشونه  یاز باال و

 اتاق ها مثل همند.  ی اتاق نگاه کنم؛ همه  نیتو رو انتخاب کنم، فقط اومدم به ا  یخوام اتاق کنار  ی نه، م-

 گفتم: سپهر لباس هام؟ ی رو تکون دادم و با حالت زار سرم

 ایو گفت: دنبالم ب د یخند 

 رو باز کرد.   بشیتخت گذاشت و ز ی که انتخاب کرده بود شد. چمدون رو رو  یخودش وارد اتاق  و

دونستم اگه    یجاش رو هم کردم؛ م ن یجان، فکر ا ایمان ایآورد و داد دستم و گفت: ب رونیرنگ ب یبزرگ مشک لکسینا هی

  یات رو نم قهی. منم چند روز قبل برات چند دست لباس گرفتم. راستش سلستیهمراهت ن ی ز یتو چ می فرار کن ی نجوریا

 . د یخر میر  یمبعدا   ،ی دونستم و فقط چند لباس گرفتم تا االن بپوش 

 .ی چه خوبه که فکر همه جاش رو کرد ،یمرس  یگفتم: وا   یزدم و با خوشحال لبخند 

 نگفت.  ی زیلبخند نگاهم کرد و چ با
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 ا؟یبرم که صدام کرد: مان رونیاز اتاق ب خواستم

 بله؟ -

. تو  ستیخونه ن ی تو  یچی ه یانگار رم،یبگ   لیو وسا  یمقدار خوراک هی رم  ی من م ،ی ریو دوش بگ  یتا تو لباس هان رو عوض کن -

 تا سرد نشه خب؟  نیهم بش نهیفعال، کنار شوم  این روی ب الی مراقب خودت باش، از و

 رو تکون دادم و گفتم: باشه. سرم

 اتاق خارج شدم و وارد اتاق خودم شدم. » چه صاحب شده بودم، اتاق خودم!«   از

 کردم نشد.  یهر کار یبکشم ول نییلباس عروس رو پا  پیو خواستم ز  ستادمیا نه یآ یجلو

 شدم سپهر رو صدا کنم. مجبور 

 اتاق. یتو  اومد 

 جانم؟ - 

 لباسم رو باز کنم.  پیتونم ز ینم ی ول د یخجالت گفتم: ببخش با

 .د یکش نیی راحت پا ی لیلباس رو خ پی و ز ستاد یزد و پشم ا لبخند 

 گرفتم که!«   یم  یساعت من داشتم باهاش کشت ه یوا  »

 بود.  ستادهیهنوز پشتم ا ی تموم شده بود ول کارش 

شونه ام گذاشت و با   ی چانه اش رو رو  د،یکش  یق یو داخل موهام برد و نفس عم کتر یو سرش رو نزد  د یموهام کش ی تو یدست

 ؟ یخوشکل یل ینگاهم کرد و گفت: بهت گفته بودم خ  نهیآ یلبخند از تو 

 رو تکون دادم.  سرم

 دوستت دارم؟  ی لیبهت هم گفتم که خ -

 زدم و سرم رو تکون دادم.  لبخند 

گونه ام کاشت. بعد   یرو  ی آروم ی طور بوسه  نیمکث کرد و هم ی گونه ام گذاشت، کم ی آورد و لب هاش رو رو کتر یرو نزد سرش 

 با عجله از اتاق خارج شد.
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دم و گفتم: خاک  سر خو یزدم تو   یکیشدم،  ره یلبم خ ی به خودم نگاه کردم؛ گونه هام سرخ شده بود. به لبخند رو نه یآ یتو  از

 ؟ ی زن یو لبخند ژکوند م  ی ش  یذوق مرگ م دتتیتو سرت پسر مردم بوس 

 زنم.  ی که با خودم حرف م  نقدریشم ا ی م ونه ی باشم، د نجا یا گهید کم ی رمیبهتر بود برم دوش بگ  دمیکش  یپوف

 موهام رو باز کردم.  ی ها رهیآوردن و گ رون یهام رو با هزار مکافات ب  لباس 

 بود رو برداشتم و رفتم حموم. لکسیو داخل نا ده یکه سپهر برام خر  یرنگ  ی صورت ی حوله 

 

 وسهچهل_پارت#

 ایمان#

 

.  دهیاتاق خواب یاز انواع گرفته بود. االن هم تو  یخوراک  لیعالمه وسا ه ینگاه کردم؛ سپهر  زیم  یرو  لیآشپزخانه شدم. به وسا  وارد

شام غذا   یخواستم برا  یاالن م  نیهم ی بودم. برا ده یخواب نیماش  یاومد، تو  یمن خوابم نم  یسته ست. ول دم خ ی بهش حق م

 درست کنم.

 ها گذاشتم. نتیو کاب  خچالیهاشون رو داخل  یسر ه ی ها رو جا به جا کردم و  د یخر یکم

از زرشک پلو   ی کس  یعنیخواستم  زرشک پلو با مرغ درست کنم، خودم عاشقش بودم مطمئن بودم که سپهرم دوست داره؛  یم

 اد؟ یبدش م

 حرارت متوسط قرار دادم تا خودش آروم آروم بپزه.  یو  رو   ختم یو مواد ر  هی کامل مرغ رو داخل قابلمه با ادو ی  نهیس 

 سرخ کردن زرشک ها بودم.  مشغول

  د یگفت »دختر با ی م شه یگرفته بودم؛ بابام هم اد ی یآشپز  یاز همون  بچگ  ی عنیکردم،  ی م ی بود که داشتم آشپز یبار  نیاول نیا

غذا   ی کس یوقت نشده بود که برا چیه ی داده بودن، ول  ادیرو  ی خدمتکار ها به من خوب آشپز نیهم یخانم و کدبانو باشه«  برا 

بشه، تا سپهر   ی خواستم عال ی کنم، م  ی از خودم غذا درست م ریغ ی کس  یبرا داشتم که دارم یدرست کنم و االن حس خوب 

گذاشته   ز یم یرو رو  لشیهم درست کنم. وسا یراز یخواستم ساالد ش  ی. در قابلمه رو گذاشتم، کارم تموم شده بود. م ادیخوشش ب

 بودم. 

 شونه ام گذاشت. ی سپهر دورم حلقه شد و از پشت سر سرش رو رو ی برگردم و از کنار گاز برم کنار که دستا خواستم
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 . دمیکش  یبلند  نی کا رو نداشتم، از ترس ه نی انتظار اومدن سپهر و ا چون

 ؟ید یو کنار گوشم گفت: ترس  د یخند 

 شه!  یخب آدم زهر ترک م  یبدون حرف  یایم  هو یحرص گفتم: پَ نَ پَ،  با

جانم، زرشک پلو   ی و گفت: ا د یکش  یقینگفت. دستش رو به سمت قابلمه برد و سرش رو برداشت. نفس عم ی زیو چ د یخند  بازم

 ا؟یبلد  یآشپز یبا مرغ؛ از رنگش معلومه که خوشمزست! انگار

 به غبغب انداختم و گفتم: بله که بلدم.  یباد

پر کرده؛    ی تموم وجودم رو آرامش و شاد ا، یمان یشمیو گفت: چه خوبه که پ د یکش  یق یموهام برد و نفس عم ی رو تو شینیب

 .یباش  شم یپ شهیکاش هم

گونه     ؛د یبه سرخ، از سرخ به سف د یکنم. از سف  یرنگ عوض م  یدونستم االن مثل آفتاب پرست ه  ی رو به دندون گرفتم، م لبم

 .ستیهام که معلومه گل انداخته، خوبه که حداقل روبروم ن

 .کرد   خکوبمیجام م یگونه ام تو   یرو  قش یعم ی  هبوس 

قدم هاش نشون    یو صدا د ی. خند مینما یم   لیخوشمزه شما م یشورم و از غذا ی صورتم رو م رمیگفت: من م فاصله گرفت و  ازم

 رفته.  رونیداد که از آشپزخانه ب یم

 بود و دوسش داشتم.  یداشتم، حس خوب  یبیآشپزخانه نشستم. حس عج ز یم یصندل ی رو دم،یکش  یق یعم نفس

  ی داشتم، ول  ی دست از فکر کردن بر م د ی برداشتم تا خرد کنم و ساالد درست کنم.  با ی نیس  یاز رو  یاریرو تکون دادم و خ سرم

  یه گذاشتم و لبخند رو بوس  ی جا یرو  یاومد. دست یم  ادمیکه داشتم   ین یریسپهر و حس ش  ی شد همه اش بوسه  ینم یآنگار

 لب هام نشست. 

 سپهر باعث شد که با هول از جام بلند شم.  یصدا

 ا؟ یمان -

 بله؟  -

 .ین یرو بچ  زیکنم م  یداخل آشپزخانه و گفت: کمکت م  اومد 

 .نمی چ ی رو م ز یکردم و گفتم: نه اشکال نداره خودم م نگاهش
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 زد و گفت:خودم دوست دارم.  لبخند 

 دوغ و نوشابه ماست و ساالد هم گذاشت.  د،یشش نفره چ زی م یها و قاشق و چنگال ها رو مرتب رو  بشقاب

 گذاشتم.  ز یم ی و رو  ختمی برنج ر س ید ه ی  یرو تو غذا

 سمت چپ سپهر و کنارش نشستم.  زیم پشت

 و با ولع شروع کرد به خوردن.  د یخودش هم غذا کش ی برا د،یرو برداشت و برام غذا کش بشقابم

 گشنمه.  یل یمن خ  د یکردم که سرش رو بلند کرد و با لبخند گفت: ببخش ی طور نگاهش م نیهم

 بد؟  ایو گفتم: نوش جونت، فقط خواستم از چهرت بفهمم غذا خوب شده  دمیخند 

 . یفهم ی بخور خودتم م ؛ یعال زم، یشده عز یعال -

 دن، خداروشکر خوب شده بود. رو تکون دادم و شروع کردم به خور سرم

رو سرش    ی منم خوب تالف  یکرده بود ول   یبا هزار تا مکافات؛ تموم سر و صورتم رو کف م،یشست یی از غذا ظرف ها رو دوتا بعد 

شده بود. مجبور شد لباس  سیو خ یهمه لباس هاش کف  دم، یدرآورم و  اسکاچ کف آلود رو به سر و صورت و لباس هاش مال

 هاش رو عوض کنه. 

 

  ی م افشی کردم که به ق  ینگاه م  یلمیمبل سه نفره نشسته بودم و داشتم به ف  ی رو یو  ی ت ی اتاق بود و منم روبرو ی تو سپهر

 بود.  ۹نگاه به ساعت کردم، ساعت  ه یخورد ترسناک باشه. 

 شدم. لم یو محو ف  ونیزینگاه کنم؛ نگاهم رو دوختم به تلو  لم یاومد، پس مجبور بودم به ف ی که نم خوابم

 

 وچهارچهل_پارت#

 سپهر#
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از ترس   یدستش بود و ه ی شده بود و کوسن مبل رو هم تو یترسناک  لمی افتاد که محو ف ایاومدم، نگاهم به مان نییپله ها پا از

 داد.   یفشارش م

 برق کل خونه که کنار آشپزخانه بود؛ قفل شد.  ی ها د یکل  یخواستم به سمتش برم که نگاهم رو  ،لبم نشست  ی رو  یلبخند 

شده  بود که    ونیزیمحو تلو نیهمچ ایبرق رفتم. آشپزخانه سمت چپ هال بود و مان د یپرنگ تر شد و آروم به سمت کل لبخندم

 حواسش به من نبود. 

 روشن.  یخاموش، ه یکردم. ه  ی ها گذاشتم و تند تند روشن و خاموش م د یکل ی رو رو دستم

 خندم بلند نشه.  یدادم که صدا   یهم فشار م  یلب هام رو رو  ی باعث خنده م شده بود ول ایمان  غیج یصدا

به سمت در   با سرعت نور د یپر نییاز رو مبل پا هوی د؛ یکش یم  غ یو ج  د یپر ی م نییمبل باال و پا یبهش بود که داشت رو  نگاهم

 بکشه تا در باز بشه.  نییدر رو پا ی  رهیداد که دستگ   یاصال به خودش زحمت نم د،یکوب  یداشت در رو م   غی رفت و با ج  الیو

سر خوردم و   وارید  یاز رو  دن،یبلند شروع کردم به خند  ی نتونستم خودم رو کنترل کنم و با صدا گهی ها رو روشن کردم و د چراغ

خدا   ی شد؛ وا یبود و خنده ام قطع نم  ای مان ی گرد شده  ی. نگاهم به چشمهادمیخند  ینشستم و از ته دل داشتم م  نیزم ی رو

 چه بامزه ست. 

 .به سمتم اومد  تیحرص به سمت مبل کرم رنگ رفت و دو تا از کوسن ها رو برداشت و با عصبان با

 خدا... ای

 .. د ید ی خودت رو م ی افه یکاش ق ؛ یباحال بود  ی ...لی! خی...مانیجام بلند شدم و با خنده گفتم: وا از

 نشونت بدم!  ی باحال هی االن  -

 قمر در عقربه.  ت یانگار وضع ی اومد، نگاه  کردم. وا یکه داشت با دو به سمتم م  ای گرد شده به مان  یچشم ها با

 و دو دنبالم بود. تیهم که با عصبان  ایمان دن،یکردم به دو  شروع

  یم  یو با کوسن ه  ستادیکنارم ا ایخسته شده بودم. مان ستادم،یشد. ا ینم  الیخ یب  ایمان نیا یول  دم یود  یتا دور هال م  دور 

شم   یگه من زهر ترک م ی ... نمی... روانونهید ی گفت: پسره  ی م ییزهایچ ه یلب با حرص    ریبه سر و صورت و بازوهام و ز د یکوب

 آخه... 

روش   یکه عکس باب اسفنج ی و شلوار صورت شرت یرو دور کمرش انداختم و بغلش کردم.  با تعجب نگاهم کرد، با اون ت دستم

 شده بود.  ی خواستن یادی سرش بسته بود، ز یباال یکه دم اسب یی گرد شده از تعجب، موها  یبود و اون چشم ها
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 .میخسته شد  ه گ یبه لباش افتاد، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: بسه د نگاهم

من از ترس    هوی ی سپهر؛ نگفت یا  ونهی د  یلیو گفت: خ  د یکوچولوش به بازوم کوب  یبا اون مشت ها ، یاومد آنگار ادش ی دوباره 

 سکته رو زدم، مُردم افتادم رو دستت! 

 رو لباس و گفتم: بادمجون بم آفت نداره.  دستم

 . یانتظار حرف عاشقانه داشت انگار دن، یشروع کردم به خند  و

 مزه.  ی ب ، یروان-

 مبل نشست.  ی و رو  د یرو کنار کش خودش 

گذاشتم و به سمت    ینیس  ی قند رو و همراه با شکالت و   ختمی دو تا فنجون ر  یدم شده رو تو  ییسمت آشپزخانه رفتم و چا  به

 رفتم و کنارش نشستم.  ایمان

 قهر کرده کوچولو.  ی نکرد. اوخ نگاهم

 االن؟  یو گفتم: قهر ک یرو بردم نزد سرم

 نع  -

 . میبخور ییچا ایو گفتم: پس ب دم یاش رو بوس  گونه 

 رو برداشت و آروم آروم شروع کرد به خوردن.  شییرو تکون داد و چا سرش 

 کردم.  ینگاهش م  ی جور نیهم منم

 بود.  یخوشکل و خواستن یادیز

 ماه عسل. میاومده بود  ییدوتا م، یاالن فرار کرده بود نکه یا یبه جا کاش 

 کنند.  یو جدامون م   میینجایفهمن ا  یزود خانواده اش م ا ی ریدونم که د ی ترسم، م ی م نگرانم،

 و روزامون پر از خاطره بشه.  م یکه باهاشم؛ خوش بگذرون  یتا وقت  د یدونم. با ی رو خوب م ن یتونم، ا ی نم ایمان بدون

 شده؟  یبه سمتم برگشت و گفت: چ ایدادم، که مان  رونیرو با آه ب نفسم

 . یچیباال انداختم و گفتم: ه ی ا شونه
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 رو برداشتم.  ییچا

 ؟ یاومد و گفت: سپهر خوب کینزد

 دما«  ی کار دستمون م  ا، ین کینزد نقدریمن ا  »جون

 هول گفتم: نه...نه...  با

 شبت خوش عشقم. اد،یشدم و گفتم: خب من خوابم م بلند 

 و با عجله از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. دمیرو بوس  سرش 

 شدم.  رهیرنگ اتاق خ د یتخت. به سقف سف  یرو انداختم رو   خودم

 اومد.  یم  ادمی شیصورت ی کوچولو ی و اون لب ها ای اش صورت خوشکل مان همه

 . امیب رونی که بلکه خوابم ببره و از فکر ب دم یسرم کش یرو رو  پتو

 اومد. غی ج یصدا هو یتخت چشمام گرم خواب شده بود که   یساعت غلت زدن تو م یاز ن بعد 

 !ایمان  یوا  گه، یبود د غ یج ی تخت نشستم، صدا ی رو باز کردم و رو چشمام

 و با دو به سمت در رفتم بازش کردم.  دم یپر نییتخت پا یرو  از

 در.   یبا کله رفتم تو  نطوریرفتم و هم  ایبه سمت اتاق مان  د؛ید ی هام هنوز تار م چشم

 !  د یمخُم پوک ی وا-

 شدم.  ایو وارد اتاق مان دم یکش نییدر رو پا  ی  رهیسرم، دستگ  الیخ یب

 کرد؛ جلوتر رفتم.  ی نگاه م ن یبود و با ترس داشت به زم ستاده یتخت ا ی افتاد که با تاب و شلوار رو ایبه مان چشمم

 

 وپنجچهل_پارت#

 سپهر #
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 ا؟ یمان ەشد  یچ-

 سمتم اومد. ەو ب   د یپر نییتخت پا یرو  از

 تخت.  ر یسوسک بزرگ رفت ز ە یسوسک! -

 سوسک بود؛ بابا من که زهر ترک شدم!  دن ید  یبرا  غی ج نی. آخه اواریخواستم سرم رو بکوبم به د یهمون جا م یگ  یم  منو

 . دمشیرو گرفتم و بدون حرف دنبال خودم کش دستش

 کجا سپهر؟ -

 اتاق شدم و در رو بستم.  وارد

 کنم.  ی م ش یکار ه یکنم. فردا   دایتونم سوسک رو پ  یرو تخت من بخواب. االن نم ایب -

 ؟ ینگاهم کرد و گفت: پس خودت چ 

 خوابم.  یمبل تو هال م  ی رم رو یگفتم: م   الیخ یب

 جا بخواب. نی. همستیزم نتخت نشست و گفت: نه ال ی رو

 تعجب گفتم: کجا؟  با

 تخت اشاره کرد.  به

 . گهیتخت د  یرو  -

 تو راحت بخواب. نییرم پا ی رو تکون دادم و گفت: نه بابا، م سرم

 . میخواب یتخت دو نفره م   نیا یجا رو  نیمن مشکل ندارم سپهر، هم  -

 . د یخودش کش  ی تخت دراز و پتو رو رو  یزد و رو ی نگفتم. لبخند  یزیچ

 .دمیتخت دراز کش یرو  ی رو خاموش کردم و به سمت تخت رفتم. بعد از مکث برقا

 برد.  ی دونم چرا خوابم نم ی بودم نم ره یگفت، منم که فقط به سقف خ ی نم یزیکه پشتش به من بود چ  ایمان

 داد که خوابش برده. ی نشون م  ایآروم و منظم مان ی ها نفس
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 شونه به صورت معصوم و آرومش نگاه کردم.  یرفتم و دستم رو آروم دورش حلقه کردم و از رو  ترکینزد

 زدم  لبخند 

 ... یدوست داشتن-

 بود کم کم چشم هام گرم شد و خوابم برد.  ایکه نگاهم به مان  نطوریهم

 

 جام نشستم.   ی افتاد، رو ایمان ی خال یچشم هام رو باز کردم که نگاه به جا آروم 

 دختر! مگه ساعت چنده؟  ن یکجا بود ا-

 بود.  ر ید د یبود. آبرو هام باال پر ۱۰نگاه کردم، ساعت  م یساعت گوش  به

 رفتم.  نییپا ی مشک ی و شلوار ورزش  د ی سف  شرتی. با همون ترفتم، دست و صورتم رو شستم سی جام بلند شدم و به سرو از

 کرد.   یصبحونه رو آماده م ز یافتاد که داشت م ایبه سمت آشپزخانه راه افتادم که نگاهم به مان دمیکش  یم  ازهیطور که خم نیهم

 ! زیسالم خانم سحرخ-

 ر یلبخند نگاهم کرد و گفت: سالم صبحت بخ با

 . یبه به، صبحونه هم که آمادست؛ دستت مرس -

 کنم.   یخواهش م -

 ه. به خوردن صبحون  می و شروع کرد مینشست  زیپشت م یصندل ی رو

 و کره و مربا،ماست...  ریبود، نون و پن زی همه چ ز یم ی رو

واسه نهار    گه،ید لیوسا کم یو  ی گرم برات بخرم بپوش   زیچ ه ی د ی. چون هوا سرده باد یخر میریبعد از صبحونه آماده باش م ایمان -

 . میمون  یم  رونیهم ب

 خوبه.  ی لیخ ،یتکون داد و گفت: مرس  یسر

 کنم جانم.  یخواهش م -



 من دوسش دارم یول

112 
 

 نگفت.  یز یچ ی پرنگ تر شد ول لبخند 

خودش رو آماده   ایمبل ها نشستم تا مان  ی رو جمع کرد؛ االن هم رو ز یم ایاز صبحونه، من رفتم تا خودم رو آماده کنم و مان بعد 

 کنه. 

موهام که به   ی تو  ی . دستبودم؛ خوب بود  دهیرو پوش  م یمشک یمازرات  یو شلوار کتان و کفش ها یمشک شرت یو سو  د یسف شرتیت

 شن خدا! یآماده م   ری. دخترا چقدر ددمیسمت باال مدل زده بودم؛ کش 

شال   هی بود. همراه با  دهیبودم رو پوش  دهیکه براش خر ی و شلوار ل یمشک  یشد. مانتو  دهینگاهم به سمتش کش ایمان یپا یصدا با

 .د یاسپرت سف ی و کفش ها یمشک

ناناز   یلیبود. خ خته یصورتش ر ی رو کج رو کمینبود، فقط موهاش رو بافته بود و   ی شیآرا لیوسا نجایهم نداشت چون آ شیآرا

 هم خوشکل بود.  ش یبدون آرا ی بود حت

 . میسمتم اومد و گفت: بر به

 . زمیعز م یبر -

که در حقم کرده   ی و لطف بزرگ  یمهربون  ن یممنون بودم بخاطر ا یلیخ ا ی. واقعا از بردمیشد  نیو سوار ماش  م یرفت رونیخونه ب از

 دونم اگه اون نبود؛ االن وضع ما چطور بود.  یبود، نم 

 . میسنتر لواسان راه افتاد  یزدم و به سمت اسکا استارت

 

 وششچهل_پارت#

 سپهر#

 

 .می کرد ی گشت و گذار م میداشت د یپاساژ ها و مراکز خر  ی تو

 کرد.  یانتخاب نم ز یکرد و چ ی طور داشت مغازه ها رو نگاه م نیهم ایمان

 بانو؟  د ینپسند  ی ز یشدم و گفتم: چ کشینزد

 خوشکل بود بگو!  یزی اگه چ گه،یدونم، تو هم کمک کن د ی و گفت: نم د یخند 
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 باشه.  -

 . ادیب ایرنگ به مان نیکت مانتو و ا  نیا د یرنگ افتاد، حس کردم که شا یبلند مشک یکت مانتو  ک یبه  نگاهم

 رو گرفت و به کت اشاره کردم. لبخند زد و گفت: خوبه.  دستش

 رفت تا کت رو پرو کنه.  ایو مان میمغازه شد   وارد

 صدام کرد: سپهر؟  اتاق رو باز کرد و  در

 . ومد ی یبهش م  یلیکردم خ نگاهش

 .مشیاگه خودتم خوشت اومده؛ بخر ادیقشنگه، بهت م یلیرو تکون دادم و گفتم: خ سرم

 البته، قشنگه.  -

 .میکرد  د یو خر  م یگشت  د یمرکز خر  یتو  ی . کلمیاومد  رون یاز مغازه ب م یرو حساب کرد پول

 . میخوردن نهار نشست یرستوران برا  هی  یسر هم تو  آخر

 بهم خوش گذشت. ی سپهر، امروز کل ی مرس  -

 . زمیکنم عز یزدم و گفتم: خواهش م لبخند 

 ساکت بود.  ی ادیکردم. ز نگاهش

 . نگاهم کرد. رو گرفتم  دستش

 ! چرا؟ یساکت-

 . مینجوریا شهیلبخند گفت: خب من هم با

تونم   یفکر نکن نم  ای. اما مانطنتهیوجودش پر از ش   یتو  ی دونم که هر دختر  یو م   یهم داشته باش  طنتیدوست دارم ش   یول -

 چشم هات رو بفهمم. یتو  ینگران

 .ستین  یز یرو تکون داد و نگاهش رو ازم گرفت و گفت: چ سرش 

 رو فشردم.  دستش
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من و تو آزادانه    ایو   یخانواده بود  شیفرار االن پ  یبه جا ی ا گه یکه مثل هر دختر د  یدونم که تو هم دوست داشت ی م  زم،یعز-

شه.   یتموم م  یو خوش  ی به خوب ی همه چشه کرد. انشاهلل  ینم شیکه شده و کار  هی زیخب فعال چ ی ول  م؛یباهم باش  میتونست یم

 .میداشته باش  ی خوب ی باهم روز ها م یتا حداقل بتون م؛ یدور بمون ال یتا از فکر و خ  یکن آروم باش  ی سع یمنم نگرانم؛ ول

 سرش رو تکون داد و لبخند زد.  

 که بتونم هواتو دارم.   ییمطمئن باش تا جا ا،یدوستت دارم مان -

 آرومم.  یی جورا ه یو  نجام یدونم سپهر بهت اعتماد دارم. بخاطر وجود تو که االن ا ی م -

 .زمی لبخند گفتم: خوشحالم عز با

 . میراه افتاد ایبرد یال یبه سمت و م یرو که خورد غذامون

 د؟ییخوا یگفت: مهمون نم  یکیخواستم در رو ببندم که  م،یشد   الی و وارد و  می رو باز کرد الیو در و  م یرو نگه داشت نیماش 

 بود.  ایکردم برد نگاه

 ! بفرما...نجایداداش، تو ا ایبرد  -

رفت   رونیو از در ب  ستمیمن تنها ن یلبخند اومد داخل و بغلش کردم، واقعا دلم براش تنگ شده بود. ازم جدا شد و گفت: راست با

 با مهناز برگشت. ە یو بعد از چند ثان

 لبخندم رو پرنگ تر کرد.    ایمان یپر از خوشحال  یصدا

 مهناز!-

 

 وهفتچهل_پارت#

  ایمان#

 

 ؟ یجانم، چطور مطور  -

 تش رفتم و بغلش کردم، چقدر دلم براش تنگ شده بود. سم به



 من دوسش دارم یول

115 
 

 . یخوش اومد -

 : فدات گل من. مهناز

 ! انگار فرار بهت ساخته ها! ایدر گوشم زمزمه کرد: خوشکل شد  

 ذره شده بود.  ه ی  اتیباز ونه ی و د ی و گفتم: دلم واسه مسخره باز دمیخند 

 دن، چشم دوختم.  و سپهر که با لبخند نگاهمون م کر  ایجدا شدم و به برد ازش 

 . نیخوشحالمون کرد ی لیخ ن،یکه اومد  ی مرس  -

 کرد.  د ییحرفم رو تأ  سر تکون داد و  سپهر

 . میندار شتری خانم که ب  ایآقا سپهر و مان ه ی گه، ید  می کار کن یباال انداخت و گفت: چ  ی شونه ا ایبرد

 تو.   میبر د یی و گفت: بفرما د یخند  سپهر

 . میشد  الیباهم وارد و یهمگ 

رو آماده کردم.    ییرایپذ  لیساز رو روشن و وسا ییمبل ها نشستند. منم به سمت آشپزخانه رفتم و چا ی و سپهر و مهناز رو ایبرد

رفت.   یم  ادمی ایطور بود کنار مهناز همه غم و ناراحت نیهم شه یشده بودم؛ هم یمهناز پر از انرژ  دنیخوشحال بودم، با د یلیخ

 عوض کردم.  د ی زانو و شلوار و شال سف یتا رو  ی ل ک یرو با تون رونیب یهابه سمتم اتاقم رفتم و لباس  

 و به سمت بچه ها رفتم.   ختمی فنجون ها ر  یرو تو  ییهم آماده شده بود، چا  ییرفتم، چا نییاز پله ها پا 

 کنار مهناز نشستم.   یمبل  یتعارف کرد و رو  ییچا بهشون

 ؟یزد و گفت: چه خبر خانم  یلبخند 

 تو؟  شیبگم! خبرها پ یرو تکون دادم و گفت: چ  سرم

 . میزن ی حرف م ییخلوت دوتا ی جا یبوده که بعدا تو  ن یا شیمعن شهیبگم گفتنت هم ی و گفت: چ د یخند 

 ا؟یشناس  ی کردم و گفتم: خب منو م نگاهش

 زد.  لبخند 

 آدم خواهرش رو نشناسه؟  شهی! مگه میدار اریاخت-
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 . یدلم برات تنگ شده بود مهناز ی لیدستم گرفتم و گفتم: خ  یرو تو  دستش

 . زمیعز نطوریباز کرد و گفت: منم هم ی بست و بعد از مکث پلک

 بلند شد.  ایبرد یصدا هوی

 شما! منم دلم خواست. د ید ی بسه بابا، چقدر دل و قلوه بهم م-

 . دنیبه خند  م یحرفش شروع کرد نیا با

 : حسود. مهناز

 و گفت: چه خبر داداش؟  ایرو کرد به برد سپهر

 پرهام...  نیا اده؛ یز ر یبگم داداش! خ ی و گفت: چ د یکش ی قینفس عم ایبرد

 به من کرد و حرفش رو ادامه داد.  ینگاه

  یکجان و به من نگ  یکنه که اگه بفهم ی م د یکردنتون، هر روز هم منو تهد  دایپ ی و رو کرده برا ری کل شهر و اطراف شهر رو ز-

 !  هیجد  ی لیخ ییدم. خدا ی خداروشکر من اصال جوابش رو هم نم یکشمت؛ ول  یم

 کردم.   ینگاهشون م یتکون داد و من داشتم با نگران یسر سپهر

  یوقت قبول نم چیشد، شکست رو ه ینم الیخ ی آورد ب یخواست رو به دست نم ی که م  یز یبود، تا چ نطور یهم شه یهم »پرهام

 ام« ینگران سپهر و مهناز و برد شتر یکنه، فاتحمون خوندست؛ ب  دامونیترسم پ ی کرد؛ م

  م، یروزامون رو خراب کن ستیخود الزم ن  ی پس ب م؛ ییدونه کجا  یبابا، فعال که نم ال یخ یگفت: ب ای که برد دمیکش  یق یعم نفس

 افته.  ی نم یخدا بزرگه. انشاهلل اتفاق 

از دستش   یکنه وگرنه کار   یکنه بود. همه اش هم هارت و پورت م مثل  شه یاون پسره هم د یولش کن  گه،یهم گفت: آره د مهناز

 . شهیم ی بعدا چ می نیتا بب م،یروز ها رو خوش بگذرون ن یا ادی. فعال ب ادیبر نم

 خوام امشب رو جوجه کباب درست کنم.  یگفت: م ایزدم که اونم لبخند زد و رو به برد ی سپهر نگاهم کرد، لبخند  

 قبول دارم خوبه.  نیبا ذوق گفت: آفر ایبرد

 زد.  ییلبخند دندونما سپهر
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 البته با کمک تو.  -

 سپهر! الیخ  ی سرما؟ ب ن یا یجمع شده رو به سپهر گفت: تو  ی صورت با

 . ستیبابا، کتت رو بپوش سرد ن ایدستش رو گرفت و گفت: ب سپهر

 تراس، جوجه ها رو   یکردن مرغ و مزه دار کردنشون و بعد هم رو  کهی ت که یانه رفتن و شروع کردن به ت به سمت آشپزخ ییتا  دو

 ما دادن.   لیتحو یجوجه کباب عال ه یکباب کردن و  

  نقدریشدند؛ ا یم  ریپروند و کال درگ یم   یز یچ هی هم که مهناز  یدر آوردن، گاه ی و سپهر مسخره باز  ایبرد ن یا نقدریا ییخدا

 اومد.   ی که اشک از چشم هام م دمیخند 

  دند ید ی م لمیو پسر ها هم داشتند ف میو آخر سر هم که من و مهناز به سمت اتاق من رفت م یغذامون رو خورد یخنده و شوخ با

 .میزدند. وارد اتاق من شد  ی و حرف م

 

 هشتوچهل_پارت#

 ایمان#

 

 تخت نشستم. ی مهناز رو کنار

 خب چه خبرا؟ -

 تو هست با اون چشمات!  شیپ یجالب  یخبرا یخب انگار ی چه خبر باشه بنظرت؛ ول ، یخنده گفت: سالمت با

 و گفتم: مگه چشم هام چشونه؟  مید یخند 

 دن.  یتر نگاهم کرد و گفت: عشق هم نشون م   قیدق کمیزنن، بعد  ی برق م ی ول  یچیه-

 .مهناز  الیخ یب-

 ؟یکه باهاش نداشت  یدو روز مشکل ن یا یبا سپهر؟  تو  یکن   یکار م   یحاال بگو، چرو تکون داد و گفت: خب  سرش 

 زدم.   یتلخ لبخند 
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راحت   یلیخ  می تونست ی م م، یکرد ی فرار م ی نجوریا نکه یا ی کنم به جا  ی آرزو م نمش،یب  یخوبه. هر بار که م ی لیمهناز، سپهر خ-

  ی نگرانم، م ی لیخونه. خ ی رو م ز ینگم هر چند اون از چشم هام همه چ یز یسپهر چ ش یکنم که پ ی م ی سع یلیباهم باشم. خ

. سپهر  ونستی د ه ی که پرهام   یدون ی . خودت هم مهیکشتن سپهر حتم  ی ول  یچ یکه ه من کنند  دامونیترسم، بابام و پرهام اگه پ

 . فتهی ب ی خوام براش اتفاق یرو دوست دارم، نم

 به تمام معناست. ی روان هی دونم، اون  ی رو مشت کرد و با حرص گفت: البته که م دستش

 به تو گفته؟  ی زیکردم و با تعجب گفتم: چطور؟ چ نگاهش

 گفت:   یتر  شیحرص ب  با

 د،یکوچه خر منو چسپ ه ی ی اومدم، که تو یروز از دانشگاه م  ه ی -

روزگارت رو   ؛ی گ ی کجاست و به من نم  ایمان ی دون ی ه بدونم که مپرهام گفت: خدا شاهده مهناز، اگ یکلفت و ادا یبا صدا بعد 

 کنم.  ی م اهیس 

کجاست! به من چه؟   ایترسم، دوما من از کجا بدونم مان ی گفتم: برو بابا، اوال من از تو نم  یالیخ یداشتم با ب ف یکه پرو تشر  منم

 دونم.  ی رو م زش یکه همه چ ستین  یمعن  نیبه ا میکه دوست نیا

چرت و پرتا گفت. بعد دمش رو گذاشت رو کولش و   ن یاز ا ی . به اونم کلد یسر رس  ایکرد که برد  ی با حرص و خشم نگاهم م داشت

 چندش. ی رفت، پسره 

 . نیدردسر افتاد ی بخاطر من تو د، یسرم رو تکون دادم و گفت: ببخش یناراحت با

. مطمئنم  میپشت هم باش  د یبا م، یمثل خواهر  م،ی وتا دوستما د ا،یرو گذاشتش رو دستم و گفت: خودت رو ناراحت نکن مان دستش

 .ی کرد   یکار رو م نی اومد تو هم هم یم  شیپ یمشکل  نیمنم همچ  یاگه برا

 دوست مثل مهناز داشته باشه.  ه ی شهیزدم. چه خوبه که آدم هم لبخند 

 .مهناز  یشونه اش گذاشتم و گفتم: مرس  یرو رو  سرم

و    د یرو دوست دار گه یبرسه که چقدر همد  جه ینت نیاتفاقات بابات به ا نیبعد از ا دوارمیسرم و گفت: ام ی رو گذاشت رو سرش 

 .د یبشه که باهم ازدواج کن  یراض

 . دوارمیام-

 باهم؟  نیکرد کارایبا ذوق گفت: خب چ هوی
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 مثال؟ م یبکن د یکار با یتعجب سرم رو بلند کرد و گفت: چ  با

 زد.   ییدندونما لبخند 

 خوب!  یگذشت کرد از اون کار ها  شهی !  دو تا عاشق... تنها، خب نمگه یاز اون کارها د گه یخب د-

 منحرف.  ی  ونهیزدم تو سرش و گفتم: خاک تو سرت، د یکی

 ؟ ینگاهم کرد و گفت: به سپهر اعتماد دار تی. بعد با جد د یخند 

 .دمی تخت خواب  یشب باهاش تو  ه یگفتم: اونقدر که  مطمئن

 نگاهم کرد، خندم گرفت.گرد شده   یچشم ها با

 ؟ یچ-

بوس از اون لباش هم   هی حداقل  ا،یمان ول یو گفت: ا د یخند  یکردم. با خوش   فیمهناز تعر ی و سوسکَ رو برا  شبید ی ماجرا کل

 . یکرد یم شیچاشن

 کردم.  یاخم

 مهناز.  گه، یادب نشو د یب-

 

 د؟یکار کرد  یچ ا یبگو تو و برد عیذوق به چشم هاش نگاه کردم و گفتم: خب زود، تند، سر با

هامه.   یباز  ونهید  یهمه   ی ه یپا اره، یدر م ی ست. فقط مسخره باز ونهید  هی  ایبرد نیا ایمان ی انداخت و گفت: وا نییرو پا سرش 

 .میخواستگار اد یدوسش دارم، اونم دوسم داره. قرار ب یل ی. خمیگذرون  یخوش م یکل  رون،یب م یر ی همش باهم م

 . یبرات خوشحالم مهناز ی لیدوستم عاشق شده بود. بغلش کردم و گفتم: خ نی جانم بهتر ی کردم، ا نگاهش

تا   ، یو بابات هم اجازه بده که با سپهر ازدواج کن ی پرهام راحت ش  ن یکه تو هم از دست ا شاهللیبه خودش فشرد و گفت: ا منو

  یکه همه مشکل ها زود حل م شاهللی. ازم ی عز هینگران توم مان یلیخ ی خوشحالم ول ایبرد شیپ نکهی. با امی خوشبخت بش یی تادو

 شه.

 زدم.   یلبخند 
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 .شاهللیا زم، یفدات عز-

 گردم.  یجدا شد و گفت: فردا بر م  ازم

 گفتم: چرا مهناز؟  یناراحت با

هم که   ایکنن. برد  ی. مامان بابام بفهمن پوستم رو منجامیعالمه دروغ ا هی من االن با  ی دون  یخودت هم م زم یگفت: عز یناراحت با

 باز گلم.  مییایکار داره. م 

 تکون دادم و گفتم: باشه.  ی رو با پکر سرم

 .  د یبه بازوم کوب یمشت

 جان. ای. درک کن مانشهیلوس زودم ناراحت م یخب حاال، دختره  -

شونه ام گذاشت و گفت: باشه؟ وگرنه منم ناراحت   ی م اومد و از پشت بغلم کرد و سرش رو روبود  ستاده یشد به سمتم که ا بلند 

 شما! یم

 ! شمیپ ایباز ب یول  ستم، یناراحت ن زم، یدستاش که دور کمرم بو گذاشتم و گفتم: باشه عز ی رو رو دستم

 . زمیچشم عز-

 .ستاد یذوق زده رو به رو ا  هوی 

 چته؟ -

 . د یهاش رو بهم کوب دست

 . میکن تیو سپهر رو اذ  ایامشب برد ایفکر بکر! ب  هی-

 زد.  ی ثیتعجب نگاهش کردم که لبخند خب با

 

 ونهچهل_پارت#

 ایمان#

 



 من دوسش دارم یول

121 
 

 وجب روغن روش باشه!   هی برات بپزم  یآش  ه ی آقا  ایگفت: صبر کن برد   ثیبا همون لبخند خب  مهناز

 م؟ ی کن ت یاذ کم یکه  ی آ هی. توم پاامیکردن برد تیچشم هام زل زد و گفت: عاشق اذ به

 آره تکون دادم.  یرو به معن  سرم

 آخه؟  م یکار کن ی چ یاره خب ول -

 گم.   ی عجله نکن،  بهت م-

اومد و   رونی ب سی. مهناز از سرودمیتخت دراز کش یرفت. لباس هام رو با تاب و شلوارک عوض کردم و رو  سیبه سمت سرو بعد 

 فکر توپ دارم.    ه یو  م یش  یبعد بلند م  م؛ی خواب یخب، تا ساعت سه م کهیو گفت: االن ساعت   د یتخت دراز کش ی رو

 تعجب نگاهش کردم.  با

 ؟ یچه فکر  -

 گم.   یبخواب بهت م-

 نگفت. ی زیچ دمیازش پرس  یچ هر

 ابم برد. مشغول کم کم چشم هام گرم شد و خو  یبخوابم. با فکر  کم یشدم و چشم هام رو بستم تا  الیخ یب  نیهم یبرا

 *** 

 ا؟ یمان ا،یمان-

 ولم کن بزار بخوابم مهناز.  ه؟یخودم رو تکون دادم و گفتم: چ یکم

 خوان نقشه ام رو اجاره کنم.  یبلند شو م -

 . دمیسرم، که رو تخت نشسته بود د  یاز چشم هام رو باز کردم و مهناز رو باال یکیسمتش برگشتم و   به

 ؟ یچه نقشه ا-

 ترکشون کنم.  خوام زهر  یذوق گفت: م  با

 ؟ یچطور-
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 . د یفرا بنفش کش غ یج ه ی هوی

 خدا...! ای

 . گهید  غیج  هی جام نشستم و با تعجب نگاهش کردم. که دوباره  ی تو

 ؟ یشد  ونهیخاک تو سرت د-

 . دهینشون بده و بگو که خواب بد د دهیگفت: تو فقط خودت رو ترس  آروم 

 بشه؟  یکه چ-

 رو نگران و بترسونم. تازه االن اول کاره.  ایبرد کم یخوام  یم-

 .د یکش  گهید  غیج  ه یکردم، که دوباره  ی داشتم با دهن باز نگاهش م  فقط 

 .« ونهی د ی  »دختره 

 شد.  یم  دهیو سپهر از پشت در شن  ایبرد ی  ده یداد ترس  یشد و صدا دهیدر با شدت کوب  هوی

 رد. حال ک ی خودش رو شل و ب خودش رو انداخت تو بغلم و  مهناز

 بردم. ی ُشک به سر م یکه فقط تو   منم

و   د یسف  ی رکاب ه یزانو وارد اتاق شد و بعد از اون سپهر که  ی تا رو ی شلوارک مشک هی لخت و  یبا باال تنه   ایباز شد و برد در

 تنش بود اومد داخل اتاق.  ی شلوارک مشک

 شده؟  یخدا، مهناز چ ایو گفت:  شی شونیپ ی تو  د یکه چشمش به مهناز افتاد با دست کوب ایبرد

 خانم؟ ا یشده مان ی عجله به سمتمون اومد و رو به من گفت: چ با

 حاله.  ی ب ینطوریکردم، االن هم که ا دارش یبه زور ب د؛ ید ی دونم، انگار خواب بد م ی خودم رو ناراحت نشون دادم و گفتم: نم هوی

 ! ارهیبود آب ب ە رفت ی دونم ک ی آب به دست به سمتمون اومد، نم وانی به سپهر افتاد که با ل همنگا

قُلُپ از آب رو خورد.  با    هی حال آروم   یو ب  ض یدختر مر  هی کردم، که اون مارمولک هم مثل   کیمهناز نزد ی رو به لب ها وانیل

 . ایرو به عقب برد و رو کرد به برد وان یدست ل

 رفت.  یکرد و قربون و صدقه اش م ی اومد، آروم دست مهناز رو نوازش م یکه داشت اشکش در م  ایبرد
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  غ یافتاده که مهناز ج ی فکر کردم اتفاق بد  د، یکرد و گفت: زهرم ترک کی گوشم نزد ه یو آروم لب هاش رو   ستادیپشت سرم ا سپهر

 زد، نگرانت شدم. 

 لم گفتم » آخ جون نگرانم شده.« د ی تو

 اکتفا کردم.  ی کیبه سمتش کردم و به لبخند کوچ رومو 

اتاقش کرد و گفت   ی رو راه ایحالش بهتر شده؛ به زور برد  کمیمهناز بود، مهناز مثال   شیهمه اش پ  ایکه برد  یا  قهیبعد از ده دق  

 که حالش خوبه. 

چاره   یب د یبود زهرشون ترک  ی چه کار نی أ ونه،یشونه اش گفتم: د یزدم تو یک ی. دنیاز رفتنشون، مهناز شروع کرد به خند  بعد 

 ها.

 خنده گفت: حقشون بود. حاال صبر کن تا فردا، بازم دارم براشون.  با

  ای. البته خودمم از کارش خوشم اومده بود و دوست داشتم که برددمیمهناز خند  ی ثیو خب طنت یهمه ش  نیتکون دادم و به ا یسر

 . می کن ت یاذ کم یو سپهر رو 

 

 پنجاه_پارت#

 ایمان#

 

اتاق به خودم نگاه   ی قد  نه یرفتم و دست و صورتم رو شستم. از آ سی. به سمت سرودمیتخت ند  ی خواب بلند شدم، مهناز رو رو از

سر خودم؛   ی زدم تو ی کیلباس ها بودم،   نیمن با هم شبیبر من از دست مهناز د یوا بود.  تنم  ی تاب و شلوار صورت  هی کردم، 

 آبروم رفت. 

 بستم و از اتاق خارج شدم.  یموهام رو هم دم اسب  دم،یپوش  ی شلوار ل هی ساده ام رو با  یمشک  کیتون

 . دمیآشپزخانه شدم و مهناز رو در حال آماده کردم صبحونه د  وارد

 چه عجب! ، یمهناز ر یصبح بخ-

 خوام براتون صبحونه درست کنم؟   یبد کردم م ر،یسمتم برگشت و گفت: صبح تو هم بخ  به
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 . ینه واقعا مرس -

 م؟ زیعز یبه سمت مهناز رفت و گفت: خوب  ا یشد. برد دایو سپهر هم پ  ایبرد یکم سر و کله    کم

 سرش رو تکون داد و آروم گفت: خوبم.  مهناز

 دختر«  نیاالنش! از دست ا یشبش، نه به ناز اومدنا ی ها یباز  ونهیبه د »نه

بود   بیبه صبحونه خوردن. عج م ینشستن و شروع کرد ز یما پشت م  یو مهناز هم روبرو ایهم با لبخند کنار من نشست، برد سپهر

 شروع شده.  روز یرفتن و گفتن که تکرار فوتبال د ون یزیو سپهر با سرعت نور به سمت تلو  ایکه همه ساکت بودن. بعد صبحونه برد

.  میمبل نشست  یو سپهر رو  ا یبود. کنار برد ۹. به ساعت نگاه کردم، ساعت میصبحونه جمع کرد زیو مهناز هم با کمک هم م  من

 خداروشکر اونا اصال حواسشون به اطراف نبود.  ی ول

بودن برا   یلمیکرد. کال ف   ینقش داور رو اجرا م شون یکیداد،  ی فحش م کنیباز نیداد، اون به ا  ی فحش م کنیبه اون باز نیا

 .مید یخند  ی کردن، غش غش م  یم  یحرکت  ه ی نایخودشون من و مهناز هم که تا ا

 رفت.  ی پاش با سرعت داشت به سمت دروازه م ریها با توپ ز کنیاز باز ی کی، ها گل کنه م یاز ت ی کیبود  ک ینزد هوی

 آوردم که باالخره قرار بود گل بزنند. یداشتن بال در م  یو سپهر هم که از خوشحال ایبرد

  یرو   ینیدستش هم گلدان تزئ ه یگذاشت و با   ونیزیرفت و دست رو پشت تلو ون یزیتلو زیاز جاش بلند شد و به سمت م مهناز

 رو برداشت. ونیزیتلو زیم

 .خاموش  ون یز یو سپهر بلند شد. به سمتشون برگشتم که نگاهم افتاد به تلو ایبه مهناز بود، که داد برد نگاهم

 خاموش شد؟ ون یزیمهناز؟ چرا تلو  ی کار کرد ی با حرص رو به مهناز کرد و گفت: چ ایبرد

و   می س  نیگلدون رو برداشتم تا نگاهش کنم. فکر کنم دستم خورده به ا  نیدونم، من ا  یگفت: چه م  باال انداخت و ی شانه ا مهناز

 خاموش شد. ونیزیتلو  نیهم یبرا

 خدا.  ی مهناز از دست تو، وا ی وا-

 . نند ینتونسته بودن بب نای که گل شده بود و ا دهیروشن شد؛ چه فا ون یزیرو درست کرد، تلو  م یشد و دوباره س  بلند 

 اومد کنار من نشست و اصال نگاهشون هم نکرد. لکسیر یلی کردن. که خانم خ  یمهناز رو نگاه م ض یبا غ ایو برد سپهر

 شدم.  ی که اونجا داشتم از خنده منفجر م  منم
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 ست!« ونه یدختر د  نیا یی»خدا

 

   کیوپنجاه_پارت#

 ایمان#

 

  ی کنه؛ ول ی نگاه م یداره به چ  نمیتر تا بب ک یکرد، سرم رو بردم نزد ی داشت نگاهش م  یجور  نیرو برداشت و هم شیگوش 

 .نذاشت نگاهش کنم

 ه؟ ی چ نمیوا خب بزار بب-

 نوچ. -

 اخم نگاهش کردم.  با

 وا مهناز! -

 اومد. ایبرد یصدا

 م؟ یا کاره یخب امروز رو چ-

 بود.  شیگوش  ی همچنان سرش تو مهناز

 دونم.  یبه سمتشون برگشتم و گفتم: نم  منم

 کج و به مهناز نگاه کرد و گفت: مهناز جان با توأم؟  سرش رو  ایبرد

 نگفت.  یز یبازم چ مهناز

 توش هست که تو حواس برات نمونده؟  یچ ی اون گوش  ؟ یکن  یکار م یچ  ی بلند شد و گفت: دار ایبرد

 د؟یسع یکن  ی م کاریو گفت: چ د یمهناز دستش رو عقب کش  هوی که   رهیرو بگ  یگوش  خواست

 ه؟ یک  د یشد سع یشد، چ سی ا توپ تنهام قد دو ت چشم
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 ه؟ یک د ی هم که مثل من متعجب شده بود گفت: مهناز سع ایبرد 

 جا.... یاشتباه شد عل د یببخش زمیعز یبا هول گفت: وا  مهناز

 خدا... ی لبش و گفت: وا یدو تا دستاش رو گذاشت رو  هوی

 تو؟   ەمهـنـاز چت ؟ ەیک ەگ ید ی عل ؟ یبه سمتش رفت و گفت: چ تیبا عصبان ایبرد

 . گهیاشتباه شد د ه ی با هول گفت: خب چ مهناز

 کرد.  یبا خشم به مهناز نگاه م  ایبرد

 ؟یکه االن منو اشتباه گرفت یزد  ی حرف م  یبا ک  ی اشتباه بشه؟ داشت د یاشتباه! چرا با یچ-

 د؟ش   ی نجوریمردم، چرا ا ی بودم و از ترس داشتم م ستادهیکه مثل تابلو اعالنات اونجا ا  منم

 نداره.  ی ربط چ یبا سرعت به سمت در رفت و گفت: به تو ه مهناز

 هم دنباش رفت.  ایبرد

 نه؟ ایربط داره  یفهمی االن م-

 ا؟یشده مان  ی. اومد کنارم و گفت: چکه خارج شدن من به سمت سپهر برگشتم که اونم مثل من تعجب کرده بود  ال یو از

 باال انداختم. ی ا شونه

 دونم مهران.  ینم-

 شدم.  ونهیمنم د ای کردم،  خدا ی مهناز رو اجرا م  یشد. داشتم نقشه   یگرد تر نم نیسپهر از ا یها چشم

 ا؟یمان-

 ه؟ ی مهران ک  ایقدم عقب رفتم که به سمتم اومد و گفت: مهران؟ مان  دو

 جان؟  نایشد س  ییهوی-

 ... یلبم گذاشتم و گفتم: وا  ی رو رو دستم

 سپهر قرمز شده بود.  یها چشم
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 اره؟  ایمان  یکن  یم  تیاذ-

که داشت با   اینگفتم و با عجله وارد اتاقم شدم و در رو بستم. خندم گرفته بود، پنجره رو باز کردم که نگاهم افتاد به برد یزیچ

  یخواست ی مثال م  کرد »خاک تو سرت مهناز خُل و چِل، االن ی م شیو مهناز هم داشت همراه د یبوس  ی مهناز رو م یولع لب ها

 ؟« یکن تشیاذ

 . دمیسپهر رو کنار گوشم شن ی رو تکون دادم که صدا سرم

 م؟یتجربه بکن ه یما هم    یخوا  یم-

 ؟یسمتش برگشتم و گفتم: چ به

 نا؟ یرو گذاشت رو لب من و خودش و گفت: از ا دستش

 رفتم و گفتم: چرا کنه!  کتر ینزد کمیاش گذاشتم و  نه یس  ی رو رو دستم

 ؟ یجد  ا؟یمان  یمجسمه نگاهم کرد و بعد گفت: چ نیتعجب دهنش باز مونده بود. ع از

 اره. -

 ببوسمت؟ ید  ی تو اجاره م  یعنی-

و   ی خجالت یای شد که مان یکرد، باورش نم ی رو به دندون گرفتم و آروم سرم رو تکون دادم. اون فقط داشت با تعجب نگاهم م  لبم

 . میرو دوست داشت گهیخب چرا کنه؛ ما همد  ی ار رو بکنه، ولک نیآروم ا

 . اول به چشم هاش بعد به لب هاش نگاه کردم. د یرس  ی گردنش م ر ی . سرم تا زستادمیپاهام ا ی پنجه  ی رو

لب هام بزاره که عقب رفتم   ی تر. چشم هاش رو بست و خواست لب هاش رو رو ک یو نزد ک یتر آورد، نزد ک یسرش رو نزد سپهر

 کردنت رو دوست دارم   تیگفتم: اذ لکس یو ر

 و بهت تنها گذاشتم.  یخمار ی و از اتاق خارج شدم و سپهر رو تو 

 شدن. ال یو مهناز وارد و ا یگرفت که برد  یکردم و هر بار خندم م یب سپهر  فکر م بهت زده  ی به چهره  داشتم

 

 دو وپنجاه_پارت#
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 ایمان#

 

 .د ی کرد ی کردم و گفتم: حداقل آثار جرم رو پاک م نگاهشون

 .د یلب و دور لبش کش  یبا عجله دست رو  ایبرد

 . د یو گفتم: خودتون رو لو داد دمیخند 

 نگفت. یچو   د یپشت گردنش کش یدست  ایو برد د یخند  مهناز

 هال نشست.  یمبل تو   یرو مظلوم و ساکت  یلیاومد و خ  رون یاز اتاق ب سپهر

 ن؟یسینگاه کرد و گفت: چقدر شما خس ایطلبکارانه به برد یبا حالت مهناز

 با تعجب گفت: چرا؟ ایبرد

 . د یپول خرج کن د ییخوا  ینم و  د یسیخس نکه یا یبرا م،یهمش تو خونه نشست  رون یب د یبر ی خب ما رو نم-

 گه یگه د یگفتم: خب راست م  یشیبا تعجب نگاهم کرد که ا ایتند کرد و با حرص از کنارم گذشت و وارد اتاق شد، برد  پا

 وارد اتاق شدم.  و

 نهار. ی برا رون یب میریم   د یشما هم. آماده ش  گهیبلند گفت: باشه د یبا صدا ایبرد

 .مییا یما هم االن م رون یب د ی. شما برسمیگفت: باشه عس مهناز

 . میگرد  یوقت ها، ما بعد از ظهر برم ه یشب نشه   زمی خه عزآ-

 !ـایبرد-

 . د ییایشما زود ب نیتو ماش  م یری باشه جانم.... باشه؛ ما م-

 . میبکن گه یکار د ه یخوام   ینگاهم کرد و گفت: م مهناز

 .دمیخند 

 ؟ یدوباره چ-
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 با ذوق نگاهم کرد.  مهناز

 . میخوام حرصشون بد  یحساسن، پس اون مانتو کوتاه رو بپوش م  ی ادیهر دو ز  ایسپهر و برد-

 کردم.  یاخم

 . یمهناز  الیخ یب-

 . یزود مان-

و کفش اسپرت و شال   ی کوتاه همراهم نداشتم. با شلوار ل ی رنگش رو به سمتم گرفت، چون من خودم مانتو ی کوتاه مشک  یمانتو

 .دمیپوش  د یسف

 .د یپوش  شیاسپرت مشک یبا کفش ها یمانتو و شال و شلوار  مشک  هی هم  مهناز

 .یرنگ نباش  یب  ادیکن ز شیآرا  شتریب کم یباال رفته نگاهم کرد و گفت: امروز  یآبرو   هی با

 رژ قرمز زدم.  ه یو بعد هم  ملیزدم. خط چشم و ر دمی کرم پودر  به صورت سف کمی  نهیآ ی تکون دادم. جلو یسر

 من بود.  ه یشب شی و شالم رو سر کردم. به مهناز نگاه کردم که مدل مو و آرا  ختمیآزادانه دورم ر موهامم

 خوشکل شده بود.  یلیزدم، خ لبخند 

 بعد از من از اتاق خارج شد.  دش یسف یرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. مهناز هم با کوله  میگوش 

 خب؟ میش   یاز خونه دور م  کم یتا  دن،ی م ر یچون گ ننمون، یو سپهر نب ایتا برد ن،یداخل ماش  ی ر ی و گفت: زود م ستاد یا کنارم

و سپهر مشغول حرف    ایبردم و نگاهشون کردم که برد رونیسرم رو ب اطی. از در حمیخارج شد  ال یتکون دادم و با عجله از و یسر

 . میو در رو بست م یشد  نیزدن بودن. با عجله در رو بستم و وارد ماش 

 رو روشن و حرکت کرد. نیماش  ای. بردمیانداخت نییرو پا سرمون

 ن؟یگفت: چه عجب شما ساکت ا یطور نگاهشون به جلو بود که برد نیهم

 گرد شده نگاهمون کرد.  یبه سمتمون برگشت و با چشم ها ای. بردمینگفت یز یو مهناز چ من

 

 وسه پنجاه#
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 ایمان#

 

 آخه؟   ه ی چ شیهمه آرا نیمهناز أ-

 کمه.  ششیآرا شهیهم ایکه نگاهش به جلو بود و هنوز به ماه نگاه نکرده بود با خنده گفت: خداروشکر مان سپهر

 .یالی خوش خ ن یگرفت از ا خندم

 تو هم؟!  ایکپ کرد و گفت: مان  د یمن رو د ی لبخند برگشت به سمتم و وقت با

 نگفتم.  ی زیباال انداختم و چ ی ا شونه

   ه؟ یچ ی بزک دوزک برا همه ن یبا حرص گفت: آخه ا ایبرد

  ی م کاریچ گهی د نن یکنن، لباس هامون رو بب  یم  ینجور یا ش یآرا ی. االن فقط برامیگفت ی نم یزیو چ   می بود  لنتیهم کال سا ما

 کنند!

 دختر!«  نیزد. »از دست ا  یمهناز نگاه کردم که اونم به سمتم برگشت و چشمک به

 شدم.  ادهیو منم هم به دنبالش پ  ادهیشدن. مهناز پ اده ینگه داشتن و پ یرو کنار رستوران  نیماش 

 آخه؟  ی د یچرا پوش  ادیمن چقدر بدم م  یدون ی کوتاه؟ تو م ی خدا، مهناز، مانتو ای-

 رفته بود عجقم.  ادمی یگفت: وا  مهناز

 ! یکن  یعوضش م  م یگرد ی االن برم نیبا حرص گفت: هم ایبرد

 . رهید  گهید  ره،ید  گهید و گفت: دبه سمت رستوران راه افتا مهناز

 هم با سرعت به دنبالش رفت.  ا یوارد رستوران و برد مهناز

 کردم  یدو نگاه م   نیبا لبخند به ا داشتم

  ی مانتو رو نم  نیبه دستم آورد و کنار گوشم گفت: کاش ا یکیقرار گرفت، فشار کوچ یبزرگ و گرم  ی دستا ی تو دستام  که 

 کوتاهه.   یاد یز ا،یمان ید یپوش 

 نگاهش کردم و گفتم: نه خوشکله. یلبخند حرص درآر  با
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 . میبر ایو چشم هاش رو با حرص بست و باز کرد و گفت: باشه، ب د یکش  یق یعم نفس

 .میوارد رستوران شد   ییتا  دو

 نشسته بودن.  یا  شهیگرد ش  زیپشت م ی گوشه ا  ایو برد مهناز

 .بود  بایلوکس و بزرگ و ز  یاد یز رستوران

خدمت اومد و ما هم کباب برگ با   شی . پزد  ی م د یداشت اطراف رو د  یال یخ یبود و مهناز با ب یعصب  ای. بردمینشست نکنارشو

 . میمخلفات سفارش داد 

و ناراحت بودن، مهناز چرا ساکت بود. حتما    یدوتا عصب  نیزدن. حاال ا ینم ی کدوم حرف  چی. همیسکوت خورد  یرو تو  غذامون

 ؟ی عذاب وجدان دار  ؟یبخاطر کارش عذاب وجدان داشت. کنار گوشش گفتم: چرا ساکت

 نگاهم کرد.  یث یلبخند خب با

 .مگه ینقشه د  هی ! تو فکر هی ک گهی من؟  نه بابا عذاب وجدان د-

 زد.  یتعجب نگاهش کردم که چشمک با

 د؟« یکن  یت، شما باور نماس  ونهیمهناز د نیا گم یم »من

 رفتن و پول رو حساب کردن.   شخوانیبه سمت پ ا یاز غذا سپهر و برد بعد 

 که...   می رفت یم  نیبه سمت ماش   میو داشت م یاز رستوران خارج شد  انیتا اونا ب ییو مهناز هم دو تا من

 

 وچهارپنجاه_پارت#

 ایمان#

 

 !گایرو ن گرایج نیپسر از کنارمون رد شد و گفت: جونز، ا ه ی که 

 .الیخ ی نکردم، مهنازم خواست جواب بده که دستش رو گرفتم و گفتم: ب یکه توجه من
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اومدن، دوباره همون پسر اومد و گفت:   رونیو سپهر از در رستوران که ب  ای. بردانیتا پسرا ب  ستادمیا ن یتکون داد و کنار ماش  یسر

 دونم به کدومتون شماره بدم!  ی نم د یهر دوتون خوشکل  یی! خداد یمن بهتون شماره بدم بعد بر د یستادیاخوشکال و

 خوشکال شو، من از اونا خوشگل ترم.  نیا الیخ ی از پشت گردنش رو گرفت و گفت: ب ایبرد

 صورتش. یزد تو  ی کیرو به سمت خودش برگردون و  پسره

 جونم!...«  ی»ا

 .د یش   نیگفت: سوار ماش  تیا عصبانبه سمتمون اومد و ب سپهر

 ...ایگفت: پس برد مهناز

 . گهید نیداخل ماش  د یگفتم بر-

  یداد و م یداشت فحش م ی ه ی ول  ای. برددستش رو گرفت و عقب آوردش  رفت و   ای. که سپهر به سمت بردمیعجله سوار شد  با

 هول داد.  نیکه سپهر دوباره اون رو به سمت ماش  خواست بره دوباره پسره رو بزنه 

 رو آروم کنه«   یکرد همه چ  یم  یآروم بود و سع شه یسپهر هم ،ی»اخ

 صورتش.   یزد تو   یکیبه سمت پسره برگشت و  هو یکه  اد ی. به سپهر نگاه کردم منتظر بودم اونم باومد  نیبه سمت ماش  ایبرد

 ست«یآروم ن ادمیز یشدم؛ آنگار  مون یز حرفم پشخدا، ا ی »وا

 صورتش.  یتف کرد تو  بهش گفت و  یز یچ هی صورتش و  یسپهر خم شد رو   ن، یزم  یدوباره افتاد رو  پسر

 و سوار شد. اومد  نیبه سمت ماش  بعد 

 کرد.   ی م ی داشت با سرعت نور رانندگ  ای. بردمیساکت بود همه

 داد. یم   رونیموهاش و نفسش رو با حرص ب ان یم د یکش  یدست م  یهم که هر از گاه سپهر

  ی حرفاست آره؟ م نیا یبزک دوزک و لباس ها برا نیگفت: ا تیبه سمتمون برگشت و با عصبان  ایپارک کرد، برد الی و کنار

 د؟یحرفا بشنو نیاز أ نیخواست

زنن؟ خب   یحرفا م نیچون پسرا از ا  م؛یلباس بپوش  ه یدل خودمون   ی برا م یتون  ی! ما نمهیما چ ری با حرص گفت: تقص مهناز

 .ستی ما ن  ر یتقص گهید ن یبازه، آ شهیاز پسرا گالشون هم یبعض
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 .د یبهتر بپوش  ز یچ هی د یتونست  یم  یبا داد گفت: ول  ایبرد

 .باال انداخت و گفت: سر من داد نزن  ی شانه ا مهناز

چشم هاش از    یقرمز   نیکه ا بدم  صیتونستم خوب تشخ ی کرد، م یقرمز داشت نگاهم م ییبه سپهر افتاد که با چشم ها نگاهم

 .کرد  ی نم دادیچه خوب بود که داد و ب ی ول  ته،یعصبان

 . میشد  الی و اط یشدم؛ در رو باز کردم و وارد ح اده یبه خودم اومدم. منم به دنبالش پ ن یخارج شدن مهناز از ماش  با

 

 پنجپنجاه_پارت#

 ایمان#

 

 گفت.  یشونه اش. مهناز آخ یگوله برف خورد تو  ه یبگذره  ووارد خونه بشه که   اطیخواست از ح ی پا تند کرد و م مهناز

خواستن به سمتمون   یباال رفته م  یدستاشون گوله برف بود و با آبرو ها ی و سپهر هر دو تو ایپشت سرم نگاه کردم که برد به

 برتاپ کنند. 

 د؛ یپس صبر کن اس،ینجوریکردم. که مهناز گفت: ا  یکه فقط داشتم با تعجب نگاهشون م من

 کار مهناز اعالم جنگ بود.    نیو شروع کرد با برف گوله درست کرد و به سمتشون پرتاب کرد و ا 

 برفا. یتو  م یداد  یرو هول م  گهیهمد  ای  م،یکرد ی . به سمت هم برف پرتاب میبه برف باز می کرد  شروع

 . میهم گرفت یادگاریخوشکل   ی و عکس ها  یعالمه سلف هی . می در آورد ی باز ونهی و د ی برف باز ی کل خالصه ٬

 ساز رو روشن کردم.  یی. من به سمت آشپزخانه رفتم و چامینشست یمبل  ی هال و رو ی تو میو کوفته اومد  خسته

رو عوض کنند. وارد   سشون یخ ی. احتمال دادم همه رفته باشن لباس هادمیهال ند  یاومدم بچه ها رو تو  رونیآشپزخانه که ب از

عوض کرده بود؛ و داشت لباس   د یو شال سف یدست مانتو و شلوار سرمه   هی که لباس هاش رو با   دم یاتاق شدم که مهناز رو د

 کرد.  ی هاش رو جمع م

 ؟ یکن یلباس ها رو جمع م یچرا دار -
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 زد.  ند لبخ

 . میکن  یرفع زحمت م  گهید  زم،یعز ییبعد از خوردن چا-

 ؟ یتخت نشستم و گفتم: جد  یرو  ی حال یب با

 . گهید م یر ی دونستم م  ی! خودت که مایإ مان-

 شه.  یدلم براتون تنگ م  د،یبود  یگذشت وقت   یخوش م یلیرو تکون دادم و گفتم: خ سرم

. من بخاطر میجا بود نیا اد یتا االنم ز م، یبر د یگلم با ی شه، ول یمنم دلم براتون تنگ م زم،یو اومد کنارم و گفت: عز د یخند 

 . می زن یبخاطر کارش، باز بهتون سر م  ا یخانواده ام و برد

 باز.  د ییایزود ب  دوارمیزدم و گفتم: ام لبخند 

 شم.هم فشار داد و باز کرد و گفت: چ یهاش رو محکم رو  پلک

 سرم بستم. یعوض کردم. موهامم باال د یو شلوار سف  یگلبه  ک یشدم و به سمت کمدم رفتم و لباس هام رو با تون بلند 

 شه خب؟ ی درست م ی نباش؛ خدا بزرگه همه چ یچ ینگران ه ، ینگاهم کرد و گفت: مان یقد  نه یو از آ ستادیکنارم ا مهناز

 .ستمین یچی نگران ه گه ی. اول خدا بعد شما ها رو دارم، دزمیدونم عز   یم  ،یمهناز  یمرس -

 . یش  ینم د ی که ناام  ادیگلم، خوشم م نیو گفت: آفر  د یام رو بوس  گونه 

 . یو گفتم: دوست دارم مهناز دم یزدم و منم گونه اش رو بوس  لبخند 

 دلم.   زی منم عز-

 

  یی زنند. مهناز به سمتشون رفت و منم وارد آشپزخانه شدم و چا یداشتند حرف م  ای. سپهر و بردمیرفت نییهم از پله ها پا با

 . ختمیر

 ها رو تعارف کرد و نشستم.  ییهال شدم و چا وارد

 انشاهلل.  مییای. باز م میر  ی م یی نگاهم کرد و گفت: خب ما بعد از خوردن چا ایبرد

 زدم و گفتم: انشاهلل.  لبخند 
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 صد رفتن کردن. ها، بچه ها ق یی از خوردن چا بعد 

 شد.  یذره م ه یرو بغل کردم و سفت به خودم فشردمش، دلم براش  مهناز

 اومد.  نییاز چشم هام پا یلحظه گرفت و قطره اشک  هی رفتن دلم  ی وقت

 خونه، هوا سرده.  ی تو  میبر ای . بمشونینیب ی شونه ام گذاشت و گفت: ناراحت نباش گلم. باز م ی دستش رو رو سپهر

 شدم.  الی رو تکون دادم و همراهش وارد و سرم

 

 وششپنجاه_پارت#

 ایمان#

 

 بودم.  ی سبز ە و من هم مشغول درست کردن قرم ەریدوش بگ  ە یبود تا  ەرفت سپهر

اشتم و  دونم چرا دلشوره د ی نم اد؟یسرمون م ییچه بال م؟یرس   یبشه! آخرش به کجا م ی فکر بودم که واقعا قراره چ ی تو همش

رو آماده کرده بودم و   ز یدلم براشون تنگ شده بود. همه چ ی گذشت ول ی که چند ساعت از رفتن مهناز م ن ینگران بودم. با ا

 بودم.  ز یم دن یمشغول چ

 فکر بود.   ینشست، ساکت بود و انگار تو  ز یاومد و پشت م سپهر

 شده؟  ی! چ یفکر  یانگار تو  ؟ینشستم و گفتم: چرا ساکت کنارش 

 . یچیزد و گفت: ه  لبخند 

 و خوردن.  دن یکرد به غذا کش  شروع

 نگفتم و مشغول خوردن غذا شدم. بعد از غذا ظرف ها رو جمع کردم و شستم.  ی زیچ ی کردم، ول تعجب

 خاموش. ون ی زیفکر بود و زل زده بود به تلو ی اپن نگاهم به سپهر بود که تو از

 رو خشک کردم و کنارش نشستم. دستام

 شده سپهر؟  یسمتش برگشتم و گفتم: چ به
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 . یچ یکرد و گفت: ه نگاهم

 ! یفکر  یهست، همش تو  یز یچ ه یمعلومه که -

 زد.  لب

 نه. -

 نگاهش کردم.  یاخم و دلخور  با

 ! گهیسپهر بگو د-

 دقت به چشم هام نگاه کرد. با

 ؟ یو گفت: تو واقعا دوستم دار د یکش  یق یعم نفس

 ؟ یچ ی عنیگرد شد،  چشمان

 تو؟  ی گ  یم  یرو تکون دادم و گفتم: چ  سرم ی جیگ با

 به چشم هام زل زد. ی ریدلگ  با

   ؟یاریجمله رو به زبون نم نیوقت ا  چیپس چرا ه-

 که دوستت ندارم!   ستین یمعن   نیبه ا ارمش یکه به زبون نم ن یتعجب گفتم: خب ا با

 رو ازم گرفت و گفت: باشه. نگاهش

بهش  د یلبم نشست. چرا نبا یجمله رو از زبونم بشنوه. لبخند رو  نیخواست ا ی دلش م ی دقت نگاهش کردم، دلخور بود. انگار با

دونم که من هم دوستش دارم؛ پس   یرو خوب م نیدونم که دوسم داره و بهم ثابت کرده و أ یگفتم که دوستش دارم؟ م یم

 که نگم. ستین ی لیدل

 

 وهفتپنجاه_پارت#

 ایمان#
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 دوست دارم. -

 ؟ یبهت به سمتم برگشت و گفت: چ با

 لب زدم: دوست دارم.  آروم 

 ا؟یمان-

 جانم!-

 نگاهم کرد و گفت: منم دوستت دارم.  کمی

 کردم.  نگاه راهنشی پ ی قه یانداختم و به  ن یینگفتم و سرم رو پا یزیچ

 کاش تا ابد داشته باشمت. ا،یخوشحالم که دارمت مان ی لیچونه ام گذاشت و گفت: خ ر یرو ز دستش

 . دمیگونه اش رو بوس  و  بردم  ک یگفتم نداشتم، سرم رو نزد یبرا  یزیزدم و نگاهش کردم. چ لبخند 

 اره؟  یکرد رو  کردنم   ونهیقصد د یانگار-

 نگفتم. یز یو باز هم چ دمیخند 

 گردنم گذاشت.  یگود   یآورد و موهام رو کنار زد و سرش رو تو  نییرو پا سرش 

 .د یگردنم آروم و نوازش گونه کش ی و لب هاش رو رو د یکش  یق یعم نفس

از دست   یک یمبل بلند شد و   یگردنم گذاشت. از رو ی رو یآروم  یکرد؟! بوسه  ی م کاریهم فشردم، داشت چ ی هام رو رو لب

 . دمیکش ی کوتاه  غی بغلش فرو رفتم. ج ی کرد. تو مبل بلندم  یپاهام قرار داد و از رو  ریرو ز اش  گهیدست دسرم و  ر یهاش رو ز

 ونه؟ ید  ی کن ی کار م یچ-

 زد.  یچشمک

 . میبخواب م یریم-

 ؟ یکار به من دار   یخب.. خودت برو بخواب، چ ؟یچ-

 باال انداخت. ییابرو
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 . میخواب ی م اتاق تو  یتو  ییدوتا  ره،ید  گهید  ۱۰ساعت -

 اتاق خودت بخواب.  یاتاق من! برو تو  ی چرا تو ؟یبا تعجب گفتم: چ  باز

 زد.  یی دندون نما لبخند 

 تو بخوابم.  ش یخوام پ یم-

 سپهر؟-

 کنم.  ی خواهش م ایمان رم، یآروم بگ  شتی خوام پ ی قرار نگاهم کرد و گفت: فقط م ی ب یچشم ها با

 . د یکنارم دراز کش تخت گذاشت و  ی بگم. به سمت اتاقم رفت، من رو رو ی زیباعث شد که نتونم چ خواهشش

 .نیبخوابم هم شتیخوام پ ی از سقف گرفت و به سمتم برگشت و گفت: بخواب، آروم باش. فقط م روشو

آروم   ینفس ها یکنم. بعد از مدت  یکنه؛ چشم هام رو باز نم  یچشم هام رو بستم. دستش دور بدنم حلقه م  رو تکون دادم و  سرم

 افته.  ی بسته سپهر م ی کنم، چشمم به چشم ها ی. چشم هام رو باز م دهیفهمونه که خواب ی و منظمش بهم م

آوردم.   نییبشه. دستم رو مشت کردم و پا  داریب دم یترس  ی صورتش بذارم، ول یرو  دوستش داشتم. دستم رو بلند و خواستم  چقدر

 مختلف خوابم برد.  یدن به سپهر و فکرها با نگاه کر ی بعد از مدت

 

 وهشتپنجاه_پارت#

 ایمان#

 

 فکر.  یبود و من اما تو  لمی ف دنیسپهر مشغول د م، ینشسته بود  ی و  یت  یمبل رو به رو  ی رو

بوده و من رو از پشت بغل کرده بود و   داریکنه. سپهر تموم شب رو ب ی لبم جا خوش م  یافتم لبخند رو  یصبح که م اد یبار  هر

 .د یبوس  یموهام رو م  ی هم رو یکرد، هر از گاه ی موهام رو نوازش م

 . دمیهنوز چشم هام رو باز نکرده و خودم رو به خواب زده بودم فهم ی بودم ول دار یب یصبح وقت رو  نیا

 خواست که من بدونم.  یتخت بلند شد، نم  یتخت تکون دادم و سپهر با عجله از رو  ی خودم رو رو یکه وقت نیا
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 .دهیکه امشب رو اصال نخواب دمیسرخش فهم یچشما دنیبا د و

 داشتم. ی حس خوب و قشنگ  چه

  ی تو  هیگفت: چ  د یباال رفته نگاهم کرد، نگاهم رو که د  یپهلوم خورد. به سمتش برگشتم که داشت با آبرو  یسپهر تو انگشت

 ؟ یفکر

 رو تکون دادم و گفتم: نه.  سرم

 پهلوم.  یزد تو  یک یبا انگشت اشاره ش  دوباره 

 إ، نکن سپهر. -

 اون بازم کارش رو تکرار کرد.  ی ول

 نکن.-

 سرم. یو خنده گذاشته بودم رو  غ یتر اومد و شروع کرد به قلقلک دادنم. منم که کل خونه رو با ج  کینزد

 مردم...   ی... تروخدا... نکن سپهر... وایوا-

 و با لبخند نگاهم کرد.   د یکارش دست کش از

 خنده هات.  قربونت -

 آورد. نگاهش به لب هام بود.  کی آروم سر جام نشستم. نگاهم به سپهر بود. آروم سرش رو نزد  یلیتموم شد و خ خندم

 خواست ببوستم!«  ی م ی عنی ی »وا

 باشه؟«  یلباش چطور   دنیبوس  د یبا یعنیکردم. نگاهم به لب هاش افتاد، » ی نم یو کار  خودم خشک شده بودم  یجا ی تو  منم

فقط   ی هاش لب هام رو لمس کرد، ول فکر هام. لب ن یسرم با ا یزدم تو   یم  یکینبودم و سپهر کنارم نبود  ط یاون شرا ی تو  اگه

 حد، چون زنگ در به صدا در اومد. نیدر هم

هم   یخارج شد. لب هام رو رو الی و بدون نگاه کردن به من از جاش بلند شد و به سمت در و از و د یکش  یقی نفس عم سپهر

 کف بوس من بوده.  ی گفت دختره تو  ی م د، ید یوگرنه اگه سپهر م   ادیخواستم لبخندم کش ب  یفشردم، نم

 ه؟ ی ک یعنی اومد،  ی حرف زدن م یصدا
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 کردم.  اطیبه ح یسمت در رفتم و نگاه به

 . رهیتونست جلوش رو بگ  یاومد و سپهر هم نم  ی م ال یرهام داشت با عجله به سمت ورفت؛ پ نفسم

 

 ونه پنجاه#

 ایمان#

 

 عقب رفتم.  عقب

 ...میخدا... بدبخت شد  یپرهام... وا  ی وا-

 بود. نگران سپهر بودم.  یروان  ه یافتادم. نگران بودم، پرهام  یبه شماره افتاده بود. از ترس داشتم پس م  نفسم

 خدا سپهر! ی وا-

 شد. چشمش که به من افتاد، با داد گفت:  الی به شدت باز شد و پرهام وارد و  الیو  در

   ؟ یینجایتو ا ایمان-

 تر اومد.   کینزد

 زارم آره؟  ی طور راحتت م نی من هم ی هان؟ فرار؟ فکر کرد ی کن ی م ی چه غلط نجایا-

 رفتم.   یشد و من هم عقب م ی م ک یقدم به من نزد قدم

 گذره آره؟  ی بهت خوش م ینجور یتا ابد ا یفکر کرد -

  ایبخاطرش؟ مان یداره که من رو ول کرد   یچ ن؟ یاشاره اش رو به سمت سپهر که کنارش بود، گرفت و گفت: بخاطر ا انگشت

 کشمت.  ی م ، یام کرد ونه ید

! هر  یدار  ایکار به مان ی چ ؟یکن  یم  ی دار  یگفت: چه غلط تیکه سپهر دستش رو گرفت و با عصبان  ادیبه سمتم ب خواست

 با من حلش کن. یدار  یمشکل

 .کشم مطمئن باش  ی! تو رو م یسمتش برگشت و گفت: مشکل؟ تو خوده مشکل به
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 کنار در.  وار یبه د د ی اش رو گرفت و سپهر رو کوب قه ی برد و  ورش ی سمتش  به

 . دمیکش ی بلند  غیج

 ولش کن پرهام. -

 .نیزم  یبه صورت سپهر زد و پرتش کرد رو  یمشت

  یبلند شد و به سمت پرهام رفت و صورت پرهام رو مهمون دو تا مشت کرد و گفت: مثل اون دفعه نم ن یزم ی با عجله از رو سپهر

 دم.  یزنمت و جوابت رو م ی بار م نیخواستم با حرف زدن مشکل رو حل کنم، ا  ی شه که من م

 زد.  ی بود و داشت با تمام توانش سپهر رو م ی عصب یل یپرهام.  پرهام خ ی کیو زد    یسپهر م  ی کیشدن؛  ر یدرگ

  یخودش نم یگفت و به رو  ی نم یز یچ یول دم یفهم یاش مهم رفته  یرو از صورت تو  نیشد و ا یهاش باعث درد سپهر م  ضربه

 داد.   یآورد و جوابش رو مثل خودش م

 زدم.  غیج

 ولش کن پرهام، -

 ولش کن.  ، یروان-

 اومد. یهر دوشون خون م  ی نی.  از بد یشن ی من رو نم  یپرهام صدا ی ول

 سپهر کبود شده بود.  ی گونه ها ی رو

 .د یچیپ ی افتاد و از درد به خودش م نیزم ی رو  یسپهر زد و سپهر با آخ بلند  ی به ال پا یکی پرهام

 

 شصت_پارت#

 ایمان#

 

 ده بود رفتم. افتا  نیزم یشدم. با عجله به سمت سپهر که رو  هول

 سپهر! ی وا-
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 . یدرد لبخند زد و گفتم: خوبم مان با

  ی م نیآره؟ همچ ی ا که یمرد ت نیبلند کرد و با حرص گفت: نگران ا نیزم یشد و پرهام من رو از رو  دهیبا شدتت کش بازوم

 . ارهیزنمش که خون باال ب

 . د یدر بلند شدن داشت، لگد کوب ی سپهر که سع ی کمرم رو محکم گرفت و با پاهاش به پهلو ها دور 

 . دمیکش غیج

 . یروان-

 کثافت آشغال، ولش کن. -

 نامرد، بسه. -

 . کردی نم یهام توجه ه یزدن ها و حرف و گر غ یاون به ج ی ول

 زد.  ی داشت با تموم قدرتش با لگد به پهلو و کمر سپهر م   فقط 

 داد.  ی بهش فرصت نم ی لحظه ا ی پرهام حت ی خواست بلند شه ول یزد، هر بار م  ی ه از درد داد مهم ک  سپهر

 نامرد...  شی...کشتگهیهق هق گفتم: تروخدا... بسه... بسه د با

 ... بسه... بسه... ی ضیپرهام تو مر ، یروان-

 .ای..یکرد: ما...نصدام  مه یباز کرد و با درد و آروم و نصفه ن مهین  از چشم هاش رو  یکی سپهر

 منه.    ریسپهر همش تقص  د یببخش زم، یجانم عز-

 داد. یاجازه حرف زدن بهم نم  ه یگر

چشم هاش رو باز نکرد. با   گه یافتاد و د ن یزم ی حال رو یاومد و سپهر ب  رونیلب هاش آروم خون ب ی لبخند زد که از ال به ال 

 نگرفتم.  یجواب  ی اسمش رو صدا کردم ول غی ازم گرفته شده بود، با ج ی گرد شده نگاهش کردم، توان هر کار  یبهت و چشم ها

 سپهر؟-

 سپهر توروخدا...-
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 کیوشصت#

 ایمان#

 

  یبغلش م  ی داشت و من رو محکم تر تو  ی پرهام نم د،یکش  یخودم رو به سمت سپهر م یهقم خونه رو پر کرده بود. هر چ هق

 گرفت. 

 . زمیعز م یگفت: وقتشه برحرص   با

من رو به دنبال   یوحش  کینداشت و پرهام مثل  یا ده یزدن هام فا  غ یبرد. تقال و ج ال یو من رو به سمت در و د یرو کش دستم

 . د یکش ی خودش م

 .سپهر تروخدا شی کثافت، ولم کن. بزار برم پ-

 سـپــهــر؟-

 . ەسـپـهر تروخدا  جواب بد -

 کنم سپهر.  ی خواهش م-

 .ششینامرد ولم کن بزار برم پ-

 کنم.   یپرهام خواهش م -

 ســـپـــهـــر!-

 . د یکش یم  ال یو  اطیح ی خارج شد. پرهام من رو به دنبال خودش تو  دمینگرفتم. سپهر از د ینه از سپهر و نه از پرهام جواب اما

 اون حقش مُردنه.  ، یبرگرد  ششی زارم پ  ینم گه یتقال نکن، د-

 به تمام معنا. یسمیساد ه ی ،یروان هی گفتم: تو  ه یو گر  غیج با

 شد. نشیگذاشت، در رو قفل و با عجله خودش وارد ماش   نی. به زور من رو داخل ماش نگفت  ی زیو چ د یخند 

سپهر حالش خوب نبود،   به سمتش برگشتم و گفتم: تروخدا پرهام،  هی کرد. با گر  یرو روشن و با سرعت شروع به رانندگ نیماش 

 دکتر.  مش یبزار حداقل ببر ؟ی بر ی خوا ی کجا م
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 خشم نگاهم کرد.  با

 حرفش رو هم نزن، گفتم که حقش مُردنه.-

 رو جلو دهنم گرفتم.  دستم

 ا« یخدا یوا ا،ی. خداستیاصال هم خوب ن  ست؛یکردم، سپهر حالش خوب ن  یم   د یبا یچه غلط ا،یخدا ی »وا

زنم. بزار بره   یزنگ به دوست سپهر م  ه یرو بده  ت یبه سمت پرهام کردم و گفتم: پرهام، پرهام تروخدا... تروخدا گوش  رومو 

 ... توروخدا؟ستیحالش خوب ن شش،یپ

 کنم.   داتونیو باعث شد من بتونم پ نجایزد و گفت: همون دوستش که اون روز اومد ا یپوزخند 

 ؟ یتعجب گفتم: چ با

 زد.  یپوزخند 

 . دمیکنم و جاتون رو همون روز فهم یم  بشونی که من تعق  دنیو نفهم نجایآقا با مهناز جونت، اومد ا ای، همون دوستش، بردبله-

به بعد.. فقط.. .فقط   ن یاز ا ی تو بگ   یفقط بزار زنگ بزنم... تروخدا... پرهام هر چ ، یتو بگ  یهر چ  گهیتند گفتم: باشه.. باشه... د  تند 

 بزار بهش زنگ بزنم. 

 رو ندارم.  تیکه تحمل ناراحت  یدون  ی رو به سمتم گرفت و گفت: فقط بخاطر التماِسته، م شیش گو

 دونم.  یرو نم ایبرد ی نبود که شماره  ادمیمهناز رو گرفتم، اصال   یچنگ زدم و شماره  یگوش   به

 

 دووشصت_پارت#

 ایمان#

 

 از دو بوق مهناز برداشت.  بعد 

 الو مهناز؟-

 جونم خوشکلم! -
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 سپهر، تروخدا زود.  شیلواسان پ  یال یزنگ بزن بگو بره و ایو هق هق گفتم: توروخدا به برد ه یگر با

 ه؟ ی ک ی گوش  ن یا ؟یستیاونجا ن ؟یی : بره؟ مگه تو کجامهناز

 .دمیالتماس نال با

 نه، تروخدا زود... -

 . گهیو خاموش کرد و گفت: بسه د د یکش رو یرو از دستم ب ی گوش  پرهام

 شدن.  ریاز چشم هام سراز یشتریکرد و دوباره اشکام با سرعت ب نیماش   ی  شهیرو به سمت ش   ومر

 چه زود تموم شد« امونیخدا خوش  ی »وا

 شه.  یبد بود، هنوز باورم نم یلیکابوس خ ه یمثل  برام

 .  رمیبم یسپهر، اون خون... اله یوا

 خودتت کمکش کن«  ای»خدا

 تونم براش دعا کنم.  یتونم بکنم؛ فقط م ینم ی غلط چ یجا ه نیحالش خوب بشه، من که ا دوارمیام

 هقم بلند شد.  هق

 سپهر«  ی »وا

 تو دختر!  ی ریگ  ی چقد آبغوره م گه، یبسه د-

 نگاهش هم نکردم. ازش متنفر بودم.  ینگفتم، حت  یزیچ

 .یسمیساد ی  پسره

 . یندار اقتی خرج اضافه ست؛ ل هی  یتو عروس  ی برا ی انگار ا،یمسخره باز نیو أ ی بدون عروس  م،یکن ی عقد م م یر ی فردا م نیهم-

 شد«  ینگفتم. »چرا خفه نم ی زیچ بازم

 ! ؟یبه سالمت ی حرص گفت: الل شد  با

 هم فشردم.   ی هام رو محکم رو چشم
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 نحست بشنوم.  یخوام اون صدا یتوروخدا حرف نزن، نم-

 زد. ییدندونما لبخند 

 ! یفکر کردم الل شد  لحظه   هی  ،یخداروشکر حرف زد -

 . یروان ه یچشم هام مشهود بود گفتم: ازت متنفرم پرهام، تو  ی که تو ی انزجار به سمتش برگشتم و با نفرت با

 همون لبخند گفت: اشکال نداره گلم.   با

 نگفتم.  ی ز یو چ دمیرو باال کش مینیب

 . د یگونه هام لغز  یرو  ی به آروم اشکام

 پرهام سمج خالص بشم؟«  نیاز دست ا د یبا یبکنم؟ از منم بدشانس تر هست؟ چطور د یبا کاریچ ا،ی»خدا

 بود.  ستادهی ا نیخودم که اومدم ماش  به

 

 وسهشصت_پارت#

 ایبرد#

 

 رو باز و با سرعت وارد شدم. اطیدر ح آوردم و  رونیب  بمیزاپاس رو از ج  د یشدم. کل ادهیرو پارک کردم و با عجله پ نیماش 

 بود، رفتم داخل.باز  ال یو  در

 اومده و تموم صورتش کبود بود.  رونی هال افتاده بود و از دهانش خون ب ی پارکت ها ی رو سپهر

 خدا، سپـهـر؟ ایسر خودم:  یتو  دم یکوب  یدست  دو

  ی. با هزار زور و زحمت و مکافات، رو ید یفهم  یکه به زور م ی زد، جور  ی آروم و کم م ی لیسمتش رفتم و نبضش رو گرفتم، خ به

 گذشت.  ر یخداروشکر به خ ی ول فتمیبود که ب  کی بردمش؛ چند بار نزد نیولم گذاشتمش و به سمت ماش ک

 انگار نه انگار. ی زدم ول یصداش م زدم و  یم  یلیبه صورت سپهر س  یکردم، هر از گاه  یم  یسرعت نور رانندگ  با
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دوست   نیبشه. سپهر بهتر ر یچشم هام تر شده بود و هر آن ممکن بود اشکم سراز دم،یکش  یم قیشدم. نفس عم ی م ونه ی د داشتم

 .و داداشم بود 

 . ارنیداد زدم که برانکارد ب و  دم یپر نیینگه داشتم و با هول پا مارستانیب کنار

 بردن.  مارستانیبرانکارد گذاشتن و به داخل ب یعجله اومدن و  سپهر رو رو  با

 داشته.   یداخل ی ز یکه خون ر  دمیفهم نهید از معادو دنبالشون رفتم. بع با

 اتاق عمل انتقال داده شد و من پشت در منتظر موندم.  به

که با پرهام   ییدعوا ی نباشه، چون از قبل هم و تو ی جد  ادیکردم که مشکل سپهر ز ی دستام گرفته بودم و دعا دعا م  نیرو ب سرم

 اومده بود.  شیهاش مشکل پ هی کل  یداشت برا

 اومد.  رونیفکر بودم و گذر زمان رو حس نکرده بودم، که دکتر از اتاق عمل ب ی دونم چقدر گذشت که من تو ینم

 

 وچهارشصت_پارت#

 ایبرد#

 

 بود، رفتم. یجو گندم  یقد بلند ، با موها مرد ه یو با عجله به سمت دکتر که  دم یجا پر از

 چطوره؟  دکتر، حال دوستم   یآقا-

از   ی کی ده،یهاش به شدتت صدمه د  ه یبوده. کل اد یز شیز ی. خون رستی بگم پسر، حالش اصال خوب ن  یون داد و گفت: چتک یسر

االن هم که   اره،یدووم م  ن،یکن  دایپ ه یبراش کل نیبتون ی شون هم فقط تا وقت یکیاز کار افتاده.  اصال داغون و  گهیهاش که د ه یکل

 .انیباشن و زود تر به هوش ب ی که قو د یهوش هستند، دعا کن یب

 هاش!  هی نه، کل یافتادم. وا نیزم یاز کنارم رفت. پاهام شل شدن و رو  دکتر 

 اونه.  ریآشغال، آره همه اش تقص پرهام

 من کمکش کن.   یکنم؟ خدا دایاز کجا پ هیدستام گرفتم، کل   نیرو ب سرم
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 سپهر، داداشم...«  ی »وا

 بود.  ومده یهنوز به هوش ن و،ی یس  ی رو منتقل کردن به بخش آ سپهر

نگاه   و ی یس  ی ا شهیتخت از پشت ش  یبسته رو  یی و فقط داشتم به سپهر با چشم ها زم یبه سرم بر د یبا ی دونستم چه خاک ینم

 کردم.  یم

 که حالش خوب باشه.  دوارم یدونم اون کجا بود! فقط ام  ینم  ینداشتم. حت ایهم از مان یخبر چیه

 زنگ خورد، مهناز بود. م یگوش  

 ا؟ یالو برد-

 جانم؟-

 .د یپرس  ینگران با

 لواسان؟   یال یو ی شده؟ رفت  یتو؟ چ  ییکجا-

 حال گفتم: اره.  یب

 خب؟-

 .دمیکش  یپوف

 . یچیه-

 شده؟  ی ! زود باش بگو چایبرد-

 بودم..  دهیبودم و فهم ده یکه د یزیکردن چ ف یکردم به تعر  شروع

منم   ا؟یمان ای سپهر نگران باشه  یدونست برا ی رو قطع کرد. نم یکرد، که آخر سر نتونست حرف بزنه و گوش   هی ونقدر گرا مهناز

 دونستم...  ینم

 

 وپنجشصت_پارت#

 ایمان#
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که به صورتم   ی لیس  یکردم. هنوز جا ینگاه م  ش یبه خون نشسته و عصب ی مبل نشسته بودم و به چشم ها  یبابا رو  ی به رو رو

 کرد.   یزده بود، گز گز م 

  یناراحت بودم، دلم م  یلی. از دست بابا خمیط یچه شرا یقدر نگران سپهر و حالش بودم که اصال برام مهم نبود، خودم تو اون

عا  که به صورتم زده بود و پوزخند پرهام واق یل یس  یپرهام نه؛ ول یزد، اما جلو ی کشت اون قدر که کتکم م ی خواست من رو م

 گر به تمام معنا بود. فاده سوء است هی برام عذاب آور بود. اون 

 .دنیداد بابام شونه هام از ترس باال پر با

 ؟ یبکن  یغلط نی همچ ی چه طور تونست ایمان-

 اره؟  یتو زنش شد -

 رو تکون دادم: نه  سرم

 ؟ ید ی! خجالت نکشیبکنکار رو   نیا یآخه تو چطور تونست  ، یکرد   یم  یخونه زندگ ه ی ی پسر تو ه یواقعا که با -

 شد. ی طور نم نیکه باهاش ازدواج کنم ا  د یذاشت ی بغض گفتم: اگه شما م با

 که به صورتم خورد، چشم هام رو بستم. »درد داشت...« یلیس  با

 پرهام رو!  یمن، آبرو  ی آبرو ؟یفهم  ی م ایمان ی آبروم رو برد-

 .ستیحرص گفتم: آبروم پرهام اصال برام مهم ن  با

 مهمون صورتم شد. گهید ی لیس  هی

 ؟ یکار رو کرد  نی. چرا اایخجالت بکش مان-

 اومد، لبخند زدم و گفتم: چون دوسش داشتم. ادمیهام رو بستم و صورت مهربون سپهر  چشم

داشت؟    ی! آخه اون چایمان یکار رو کرد  نی ون پسره اتونم باور کنم تو بخاطر ا ی نم د؛یچشم سف یدختره   ، یداد گفت:  کرد  با

 ؟ یچطور تونست

 .  د یکن ی لیمهمون س  چهار بار صورت تک دختر تون رو  د یگفتم: همون طور که شما تونست   هی جام بلند شدم و با گر از
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 . یروان نیأ ی پرهام  اشاره کردم و گفتم: اونم جلو به

 عجله از کنارشون رد شدم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.  با

 

 وشششصت_پارت#

 ایمان#

 

رفتم   یم  یگشتم. کم  یتراس، باز برم  ی رفتم تو ی رفتم. گاه م ی سر اتاق به اون سر اتاق م نیمرغ سرکنده شده بودم از ا مثل

 نشستم.  یتخت م   ی رفتم رو ی م ای  نه،یا یجلو

داشتم و نه از   ی کردم. نه گوش  ی . داشتم دق مرمیبگ  یتونستم ازش خبر  ی از سپهر نداشتم و نم ی م. خبر شد  ی م ونه ی د داشتم

 رفته بودم.  رونیاون موقع که وارد اتاق شده بودم، ب

 شد. ینم  ینجور یکردم؛ ا یم  ی کار  هی  د یو اشکام رو پس زدم. با دمیکش  یق یعم نفس

 سمت در رفتم، که در رو زدن و بدون جواب من در باز شد. به

 عشقم؟  یسرش رو آورد داخل و گفت: خوب پرهام

 محضر. می ر یرفتم و رومو ازش گرفتم و جوابش رو ندادم. اومد داخل و گفت: فردا م  عقب

 . یتر و گفت: بهتره به فکر فرار نباش   کیهم چنان سکوت کردم. اومد نزد من

 نگفتم.  یچیه

 . ادی یخوشم نم یالل باز  از-

 دلم گفتم »به درک«  ی تو

 . امیبعدا از خجالت خوشکل خانومم در م یول  رم یاالن عجله دارم م -

 کرد و از اتاق خارج شد.   یبلند  خنده
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رفتم. از کنار پدرم و مامان گذشتم و به سمت  نییکه گذشت. از اتاق خارج و به سمت پا  قهی . ده دقدمیکش ی راحت نفس

 د؟ یچرا نگفت د یالزم داشت یزیبه سمتم اومد و گفت: خانم چ د یمن رو که د نای فتم. مآشپزخانه ر

 رو الزم دارم!  تیگوش -

 کرد.  نگاهم

 کنم.   یخواهش م نایم-

 نگاهم کرد.  مردد 

 برات درست شه.  ی زارم مشکل ینم-

 رو به سمتم گرفت.   کشیساده و کوچ ی نگاهم کرد و گوش  یکم

 . زمیعز یکرد: مرس  بغلش

 کنم خانم.  یزد و گفت: خواهش م  لبخند 

 هم به من بده.  وه یآبم  هی-

آب پرتقال   وانیگذاشتم. ل  می شلوار ل بیرو داخل ج ی کار رو انجام بده گوش  ن یرو برداشت و  برام از آب پرتقال پر کرد، تا ا یوانیل

 رو ازش گرفتم و تشکر کردم. 

دونم از سر   ی نگاهمم نکردن و م یمامانم رد شدم و وارد اتاقم شدم. حت طور از کنار بابا و  نیرفتم و هم  رون ی آشپزخانه ب از

 بود.  یدلخور 

 

 وهفتشصت_پارت#

 ایمان#

 

 شب بود.  ۸آوردم و به ساعت نگاه کردم، ساعت  رونیب بم یرو از ج یگوش 

 بود که پرهام من رو آورده بود خونه و من از سپهر خبر نداشتم.  یساعت ده
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 و گرفتم. مهناز ر  ی عجله شماره  با

 الو -

 . ایگفتم: آلو مهناز منم مان یخوشحال با

 تو؟  یی! کجای! دختر خوبایمان ی وا-

 ؟ یگفتم: خوبم مهناز، پرهام من رو آورد خونه. مهناز تو از سپهر خبر دار  ینگران با

 شم. حالش خوبه؟  یم  ونهیشده؟ دارم د ینگفت. با ترس گفتم: مهناز! توروخدا بگو چ یزیچ

 گفت: نه.  آروم 

 اتاق نشستم.  یپارکت ها ی شل شدن و رو پاهام

 براش افتاده؟  یمهناز، چه اتفاق-

کرده،   ی پرهام نامرد ن یا یشده بود ول  ینطوریقبل که با پرهام داشتن ا  ی از دعوا ی عنی. دنیهاش صدمه د هی کل  ا،یآروم باش مان-

 داره.  از ین هی به کل ست،یو االن اصال حالش خوب ن دنی سپهر صدمه د ی ها هی دوباره به پهلو هاش ضربه زده و کل

 شدند. ریدهنم گرفتم، اشکام از چشم هام سراز  یرو جلو  دستم

   ا؟یمان-

 منه.  ریهق هق گفتم: همه اش تقص با

 .ستین  نطوریا ونهید-

 گذاشته.  گاردیذاره. تو خونه حبسم کرده؛ برام باد  یبابام نم نمش،ی بب  امیب د یخدا، چطور با ی وا-

 دختر؟   تهیبرا چ گاردیباد  ،یفرد مهم هی  یو گفت: آنگار د یخند  مهناز

 . انیباهام م نایبخوام برم ا یفرار نکنم، هر جهنم دره ا  گه یهق هق گفتم: که د با

 همه راه رو؟  ن یا رهیم ی واو، ک-

 گفتم: مهناز! برام از سپهر بگو. ه یگر با
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چون   یول ادیبه هوش م ی . گاهششهیپ ایبشه. برد  دایپ هی براش کل یتا وقت و، ی  یس  یآ  ی . االن توزمی بگم عز ی گفت: چ یناراحت با

 شه. دایپ سالم  ه یکل  هی ره. براش دعا کن که زودتر  ی درد داره، دوباره از حال م

 درد من بود.  ی دوا  هی بگم، فقط گر ی زیتونستم چ ی نم یعنی نگفتم،  یزیچ

 . از حالش با خبرم کن خب؟ ناستیم  یشماره زنگ بزن، گوش  نیمهناز، به ا-

 باشه گلم.-

 رو قطع کردم.  یگوش 

 خودتت کمکش کن«  ا،ی. خداادیهمه بال سر سپهر م  نیمنه که ا ر یشد، همش تقص ینجور یچرا آخه ا ا،ی»خدا

 بود.  یشدنم حتم  ونه ی وگرنه د ش،دن یرفتم د  د یو اشکام رو پاک کردم، با دم یرو باال کش نمیب

 

 وهشت شصت_پارت#

 ایمان#

 

 و به سمت در رفتم.  عجله بلند شدم با

 .د ید  یم  لمینشسته بود و داشت ف ون یزیتلو  ی که رو به رو دم یپله ها مامان رو د یباال از

 مامان، بابا کجاست؟-

 اتاق کارشه.  یکرد و با تعجب گفت: تو نگاهم

 و در رو زدم.  دم یکش یق یتکون دادم و به سمت اتاق کار بابا رفتم. نفس عم یسر

 تو.  ایب-

 رو باز کرد و وارد شدم.  در

 . یبا پرهام ازدواج کن  ی که قبول کرد یاومده باش  ن یا ی برا دوارم یگفت: ام سرش رو بلند کنه  نکه یبدون ا بابا
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مبل    یظه بتونم نفس راحت بکشم. به سمتش رفتم و رو به روش رولح  ه یقرار نبود از دست پرهام   یهام رو بستم انگار چشم

 نشستم.

 دونستم.  ی رو خوب م  نیکرد، دلخور و ناراحت بود از دستم ا ینم نگاهم

 بابا.-

 بابا.-

 سرش رو هم بلند نکرد.  ی نه انگار، حت انگار

 داره.  ازی ن ه یبابا سپهر به کل  ده، ید بی هاش آس  هی بابا، پرهام اون روز سپهر رو زد. االن اون کل-

 رو بلند کرد و به چشم هام نگاه کرد و گفت: خب؟  سرش 

 خب... من بتونم... کمکش کنم.  د ی. بابا من... شانمشیبرم بب شه یم-

من قبول کنم سخت در   یانتظار دار  نیو همچن ی هات رو بهش بد  ه یاز کل ی کی یخوا  یکه م   یگ  یگفت: اگه م  تیجد  با

 .یاشتباه

 .دمینال

کار رو نکنم بابا. خواهش    نی. چرا اتونم تحمل کنم  ی . من نممیبکن یکار  هی  د یشده. حداقل با ی نجوریپرهامِ که ا ریبابا، آخه تقص-

 کنم.  یم

 گفت: نه.   محکم

 . کنم ی گفتم: بابا خواهش م ه یالتماس و گر با

 حرفش رو هم نزن.  ایداد گفت: نه مان با

 نجات بدم.  کار رو بکنم. بزار جونش رو  نیسمتش رفتم و گفتم: توروخدا بابا، بزار ا به

 باره بشنوم. نیدر ا ی زیخوام چ  ینم گه ی، دگفت: اصال و ابدا  ی برزخ ی و با چشم ها ستادیجاش بلند شد و رو به روم ا از

 .نمشیبابا، بزار حداقل بب -

 .یبکن یکار اشتباه  یشم تا بخوا   یهم ازت جدا نم هیثان  کی. امی. منم باهات منگاهم کرد و گفت: فردا  یشد. کم ساکت
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 بابا.-

 . ایمن ن شیاون، پ یپسر و خواهش کردن برا  نیهم بخاطر ا گه یکه گفتم. د ن یرفت و گفت: هم  زش یبه من به سمت م پشت

 .یهق هقم رو خفه کردم و آروم گفتم: بازم مرس  ید ینا ام با

 تخت پرت کردم.  یاتاق خارج شدم و با دو به سمت اتاقم رفتم. خودم رو رو  از

از   ی کیذاشت که  ی شد. کاش بابا م ینطوریچطور تحمل کنم؟ چطور خودم رو ببخشم؟ اون بخاطر من ا ا،یبابا نذاشت خدا »چرا

 هام رو بهش بدم، کاش...« ه یکل

 گونه هام ُسر خوردن. ی رو یتر شیاومدن صورت مهربون سپهر اشکام با سرعت ب ادیب با

 کشه!«  یداره زجر م   یلیحتما االن خ  رم، یمن بم یاله ا،یخدا ی »وا

 . یمن و سپهر رو نابود کرد یکه زندگ ی نینب ر یپرهام خ یاله

 

 ونهشصت_پارت#

 ایبرد#

 

کننده بود.    ونهی حال برام سخت و د نیا یسپهر تو  دن یراهرو نشستم. د ی ها یصندل ی کنار رفتم و رو و ی یس  ی آ شه یکنار ش   از

 هاش.  طنتیش  سرزنش ها و  ی غر غر کردنش از دست کارام، برا ی صورت مهربونش، برا یدلم تنگ شده بود برا 

 .  دمیکش  یق یعم نفس

و دانشگاه. چقدر که   رستانی رفتنامون، دب  یی کار هامون باهم بود. مدرسه رفتنامون، راهنما  ی. همه  میدوست بود  یهمون بچگ  از

 غصه بخورم. ییذاشت تنها ی وقت نم  چ یکنارم و ه شهیپشتم بود، هم شهیآوردم.  سپهر هم ی در م ی مسخره باز و  ی باز ونه ید

اش کمکم کردن و دو ماه کامل من رو مهمون خونه اشون  که با خانواده مشکل داشتم، چقدر که سپهر و خانواده  یی موقع ها اون

 کرد.   یکردن و مثل پسر و سپهر مثل برادر با من رفتار م

 از ته دلمون تنگ شده.  یو خنده ها امونی خوش گذرون  یدلم برا  چقدر
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مهناز رو   ی اره آوردم و شم رونیب بمیرو از ج م یکردم. گوش  ی م ی سرم بود رو عمل یکه تو  یفکر   د یرو پاک کردم. با اشکام

 گرفتم. 

 جونم؟ -

 لبم نشست.  یرو  ی کم رنگ  لبخند 

 ؟ یمهناز  یخوب-

 منم خوبم. ی اگه تو خوب باش -

 پررنگ تر شد، خوب بود که حداقل مهناز هست.  لبخندم

 م؟ی حرف بزن مارستان، یب یایم-

 شده؟  یزیچ-

 .می خوام حرف بزن ی نه فقط م-

 . امیشم م یاالن آماده م  نیهم زم، یباشه عز-

 باشه گلم. فعال  -

 خداحافظ.-

 .د یچیپ مارستانیب  ی راهرو ی تو  ییپا یزنم. صدا ی رو قطع کردم، بعد از مهناز با خانوادمم حرف م یگوش 

 رو به رو شدم.  ایقرمز و اشک آلود مان یرو بلند کردم و با چشم ها سرم

راهرو   یبگم که چشمم به پدرش افتاد که تو  یز یکه به من افتاد با عجله به سمتم آمد. از جام بلند شدم. خواستم چ چشمش

 کرد.  ی بود، داشت ما رو نگاه م ستادهیا

 !« نجاست؟یچرا ا »پدرش 

 

 هفتاد_پارت#

   ایبرد#
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 ؟ یاومد  ایمان-

 سپهر؟  ا؛یگفت: برد ه ی سرش رو تکون داد و با گر 

رفت. از   و ی یس  یلرزون به سمت آ  ییگرفتم. نگاهش رو ازم گرفت و آروم و با پاها وی  یس  ی اشاره ام رو به سمت اتاق آ انگشت

 . ختیدهنش گرفت و آروم آروم اشک ر ی به داخل اتاق کرد و هق هقش بلند شد، دستش رو جلو ینگاه شهیش 

 .دمیداش رو شنتر رفتم تا باهاش حرف بزنم که ص  کیگذاشت. نزد  شهیش  ی قطع شد. دستش رو رو اش  هی گر نکه یاز ا بعد 

 . ینجوریمنه که االن حالت ا ریخونه حبسم کرده. من رو ببخش همه اش تقص یاومدم، بابا تو  ری که د  د یسپهرم، ببخش-

 دلم برات تنگ شده، آروم تر گفت: دوستت دارم.  یلیخ

 افتاد. ی ون نماتفاقات براش  نیرو بکنند و ا شون یتونستن راحت زندگ  یو سپهر هم م  ایشد، که مان ی م ی گرفت، چ دلم 

 ا؟یمان-

بابا مخالفه... من   ی ام رو بدم به سپهر، ول ه ی خواستم کل ی زاره؛ م  یبابام نم ا،یگفت: برد ه یتر اومد و با گر ک یسمتم برگشت، نزد به

...  ایزاره برد ینکنم... نم  ی کار اشتباه ایاومده تا باز فرار نکنم و   االنم باهام ی بکنم... نگاه کن حت یکار  چیسپهر ه ی تونم برا ینم

 بکنم. یغلط چیتونم ه ی منه و االن نم  ریشم... همه اش تقص یم  ونهیدارم د

 . ایآروم باش مان-

 نذاشتن...   ی خواستم... ول  یهق هق گفت: به... سپهر بگو... من رو ببخشه... بگو م  با

با   یکه سپهر اگه بدونه دار  یدون یدونم، اشکال نداره؛ خودتت رو ناراحت نکن م  ی . من مایآروم باش مان س،یگفتم: ه  آروم 

 .یمحکم باش  د یشه. تو با ی چقدر ناراحت م ی کن  یکار رو م   نیخودت ا

 و نگاهم کرد.  د یکش  یق یعم نفس

حال   یتخت و ب  ی دادم، حقش تو ی زود تر هم انجام م د یکار رو با نیام رو بدم به سپهر، اون مثل داداشمه، ا ه ی خوام کل یمن م -

 . ستیتخت ن ی افتادم تو

 تو...  یعن ی ایبرد-

 زنم.  یبا اون و بعد با خانواده ام حرف م  اد، یرو تکون دادم و گفتم: اره، االن مهناز هم م سرم
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 . ادیکه داره سرتون نم ییفم، بخاطر من چه بالتر شد و گفت: متأس  ش یاش ب ه یگر

 . ستیتو هم ن ریشه کرد. تقص ینم  شیکه افتاده، کار  هی . اتفاقایرو تکون دادم و گفتم: از دست تو مان سرم

 ازت ممنونم.  یل یخ ا؛یبرد یدونم چطور ازت تشکر کنم، مرس  ینم-

 ...ستیتشکر الزم ن-

 پدرش باعث قطع شدن حرفم شد. یصدا

 . میبر د یبا ا، یانبسه م-

 برم. از حالش با خبرم کن. روز عمل رو بهم بگو. د یمن با ایبرد-

 ادامه داد.  ه یگر با

  ی لیخ طمیبراش بکنم، بهش بگو که شرا یکار  چیبهش بگو من رو ببخشه، توروخدا بهش بگو..  بگو من رو ببخشه که نتونستم ه-

 کنم.  ی دادم براش... خواهش م ی م که سهله جونمم  هی بد بود، وگرنه کل

 تخت کرد و با عجله ازم دور شد و به سمت پدرش رفت.  یرو  یده یبا رنگ پر ف، یبه سپهر رنجور و ضع یا گه ید نگاه

 و به سرعت از راهرو خارج شدند؛ د یرو گرفت و دنبال خودش کش ایدستت مان به من کرد و  ی نگاه خمصانه ا پدرش 

حداقل دلش   ایرحم بود. چرا پدر مان یب ی . چقدر زندگدمیآه مانند کش ی رفتن. نفس نییکه از پله ها پا  دمیشون رو شنپا یصدا

 دو تا که عاشق هم بودند.  ن یسوخت به حال ا ینم

 

 ک یهفتادو_پارت#

 ایبرد#

* 

 

 ! ایبرد-

 ؟ یاومد  ی ک زم؟ یعز ی گفتم: خوب یرو بلند کردم و به مهناز نگاه کردم. با لبخند خسته ا  سرم
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 ! یفکر بود  ی تو  یاالن. انگار نیهم-

 ها رفتم و نشستم، مهناز هم کنارم نشست.  یبگم فقط سرم رو تکون دادم. به سمت صندل یز یچ نکه یا بدون

 سپهر؟  شیباهاش حرف بزنم. اومده بود پ  ادیپدرش همراهش بود؛ نتونستم ز دم،ی رو د ایمان  اطیح ی تو  ا،یبرد-

 اره. -

 خب؟-

 بکنه.  ی تونست کار  یبود که نم نیاز ا شیتر  ناراحت ش یداغون بود و ب ی عنیناراحت بود؛  یلیبگم، خ یچ-

 . یطفل-

 اومد. ادش ی ی زیچ ه یانگار  هو یکردم که  نگاهش

 ا؟یبرد  یبهم بگ  ی خواست ی م یچ-

 نگرانش نگاه کردم.  یچشم ها به

 ام رو بدم به سپهر! هیخوام کل یخواستم بگم م یم-

بودم،   دهیتخت خواب ی اون رو یکه سپهر مثل داداشمه. اگر من االن جا ی دون ی نگفت. لبخند زدم و گفتم: م ی زیکرد و چ نگاهم

 سخته.  ی لیحال برام خ  ن یا یو ت دنش یتونم تحمل کنم مهناز، د یدونم. نم  ی کرد، م  یکار رو م  نیاون زودتر ا

 دردسر داره؟  و  یکه چقدر سخت  یدون  ی دستم رو گرفت و گفت: م مهناز

 آره تکون دادم.   یو به نشونه     سرم

 کار رو بکنم.   نیخوام ا  ی دونم و م ی رو م ی همه چ-

 بشند. ی ضخانواده ات هم را دوارمیشم. ام یمانعت نم ینگرانتم ول  نکه یبا ا زم،یزد و گفت: باشه عز لبخند 

 زنم.  ی رم خونه و با خانواده ام حرف م یمن م  شش،ی پ نجایا اد یاالن پدر سپهر م-

 نگفت. ی زیرو تکون داد و چ سرش 

 ره. ی م ش یخوب پ ی که همه چ  شاهللیا زم،ینگران نباش عز-
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 .شاهللی: امهناز

 پسرم.  ا،یبرد-

و شکسته شده    ریمدت پ  نیا یپدر سپهر نگاه کردم. از جام بلند شدم و به سمتش رفتم. چقدر تو  یرسول   یرو بلند و به آقا سرم

 بود. 

 ن؟ یسالم، آقا رضا خوب-

 ممنون پسرم. -

 دخترم؟  یرو کج کرد و به مهناز نگاه کرد و گفت: خوب  سرش 

 که از جاش بلند شده بود گفت: سالم ممنون.  مهناز

 هستم.  نجایجان تو برو من ا  ا یزد و گفت: خب برد لبخند 

 گردم.   یبر م ی من زود د،یببخش-

 برو خدا به همراهت. ، یببخش د ی. تو بایینجایشونه ام قرار داد و فشرد و گفت: نگو پسرم، تو دو روزه ا ی دستش رو رو 

 منه.  ی  فه یوظ نی دوست و داداشمه و ا نیترسپهر به یممنون آقا رضا، ول -

 نگفت.  یز یزد و چ لبخند 

 . میخارج شد  مارستانیو از ب م یکرد یاومد، از آقا رضا خداحافظ  کی مهناز اشاره کردم که نزد به

با خانواده ام   یبودم که چطور  ن یفکر ا ی گفت و من هم تو  ی نم یزی . مهناز چمیهر دو ساکت بود  م،یشد  نیسوار ماش  ییتا  دو

 کنم!  شون یحرف بزنم و راض

 خودمون راه افتادم.  یرو به خونه رسوندم و به سمت خونه   مهناز

 

 دو _و_هفتاد_پارت#

 ایمان#
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 کردم.  ی نگاه م م؛ی و گرفته بود  میکرد ی م ی و سپهر برف باز ایکه همراه مهناز و برد  الیو  یاون روز تو  ی به عکس ها داشتم

حال و روز سپهر اشک به چشم هام   دن یآورد و د ی قشنگ لبخند به لبم م  یاون روز ها ادیشده بود،   یطو لبخندم با هم قا اشک

 آورد.  یم

 کارت داره.  رون یب ایجاست، ب نیگفتم. بابا وارد اتاق شد و گفت: پرهام ا  ید ییبفرما اتاق زده شد. اشکم هام رو پاک کردم و  در

 . می بود که قرار بود عقد کن یروز   امروز

 از جام بلند شدم. یو ناراحت ی حال یب با

 به خودم کردم.  ینگاه ی قد  نه یآ از

 سرم بسته بودم.  یتنم بود، موهامم باال  یبا شلوار ل  یمشک ک یتون هی

که فشارم افتاده بود و  کردم و غصه خوردم    هی اونقدر گر دم، یسپهر رو د  یوقت مارستانیب ی زرد و الغر شده بودم. اون روز تو رنگم

  ی زیتونستم چ  یخواستم نم یخوردم، اگر هم م ی نم یز یهم بود که اصال چ یمدت  هی اتاقم سرم وصل کرده بودن.  یبرام تو 

 شد. ی م مانع گلوم   یبه اسم بغض تو ی زیبخورم، چ

 توجه نکنم.  زیچ  چیباعث شده بود که به ه نی نگران سپهر بودم و هم دل

 هال نشسته بودم. یمبل تو  یو مرتب رو  ک یش  شهیرفتم، پرهام مثل هم نییپله ها پا از

 کردم و نشستم.  سالم

 ؟ یخوب زم،یسالم عز-

 کرد، حوصله اش رو نداشتم. یسرم رو تکون دادم. کاش زود حرف هاش رو تموم م فقط 

اصفهان   ی. شرکت تو میتون ی اومده که نم ش یبرام پ یمشکل ه ی خب  یکرد و گفت: ول ی مکث م، یجان امروز قرار بود عقد کن ایمان-

 باشه گلم.  م، یگردم تا عقد کن   یبعد بر م  رهیسر و سامون بگ  یسر بهش بزنم تا کم  هی برم  د یبا شه،یداره ورشکست م

.  ی نکبت روان یپسره   ، یبر نگرد  یناراحت شدم. کاش بر یلیآوردم. االن مثال فکر کرده من خ یداشتم بال در م ی خوش حال از

 . یبه کل نابود بش ، یکه سر ما آورد  ییبالها نیبا ا شاهللیا

 نگفتم.  یزیچ

 .رم یگفت: من م و  د یکش  یپوف
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 کرد و به سمت من اومد.  یمبل بلند شد و با مامان و بابا خدا حافظ ی رو تکون دادم. از رو سرم

 شه.   یمن از االن دلم برات تنگ م یول   ،یدونم خوشحال شد  ی و آروم گفت: م  ستادیبه روم ا رو

 . یدوسم داشت کم یغم نگاهم کرد و آروم گفت: کاش  با

 آروم به سمت اتاقم رفتم.   یکرد و با عجله از خونه خارج شد. بدون گفتن حرف ینگاهم کرد و خداحافظ یکم

نفس راحت بکشم.   ه یتا منو فراموش کنه و من هم از دستش  شیزندگ  ی تو  ادیب ی بودم که کس دواری اصال برام مهم نبود، ام پرهام

 . رمیاز سپهر بگ  یزدم تا خبر   ی زنگ م ایبرد ایگرفتم و به مهناز  ی رو م نا یم ی دوباره گوش  د ی. بادمیکش  یق ینفس عم

 

 سه_و_هفتاد_پارت#

 ایبرد#

 

 *** 

 

 برگشتم، خونه نبودن و نتونستم حرف بزنم.  ی توق  روزیزدم. د یبا مامان و بابا حرف م  د یرفتم. امروز با  رونیاتاق ب از

 مبل رو به روشون نشستم. یرو  

 پسرم؟ چه خبر از سپهر حالش چطوره؟  یبا لبخند نگاهم کرد و گفت: خوب بابا

 . ستیخوب ن ادیبگم، ز یچ-

 سرش رو تکون داد.  یبا ناراحت بابا

 بابا؟-

 جانم بابا!-

 داره.  ازیکه بهش ن د یدون ی هام رو به سپهر بدم، م ه ی از کل یکیشما  ی خواستم با اجازه  ی راستش م-
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 طور هم شد.  نیاز طرف مامان باشم. هم حتیعالمه غر غر و نص هی منتظر  د یبلند مامان چشم هام رو بستم. با نیه با

 حرفش رو هم نزن.  ؟ یجون خودت رو به خطر بنداز یخوا  یداره؟ م ی چه خطرات ی دون ی م ؟یچ  یعن ی ا؟یبرد یشد  ونه ی د- 

 سمت بابا برگشتم.  به

 بابا؟-

ات پس زده   ه یکه ممکنه کل   یدون ی ! مستین ی کار راحت نیکه ا  یدون  یجان م ایسرش رو تکون داد و گفت: برد یبا ناراحت بابا

 د عمل؟همه خطر داره چه وقت عمل چه بع نیا یوقت   میما قبول کن یبشه؟ چطور انتظار دار 

که    ی. سپهرنمیحال بب نیا ی تونم سپهر رو تو  ینم د، یباور کن ی . ولد یدونم که نگرانم  ی کنم. م ی دونم درکتون م  یبابا، مامان م -

من با شما    یوقت اد ینم ادتونی د، یدر کنارم بوده. خودتون قضاوت کن  شه یدوست هم هی داداش پشتم بوده، مثل  ه یمثل  شهیهم

از   ی کیفقط  ن یبرگردم. ا شتونیاونا باعث شدن من پ ی خودش برد؟ حت شیمن رو پ یزدم چه کس رون ی دعوام شده و از خونه ب

کار رو کرده   نی وقت بود ا ی لیتخت بودم، سپهر خ ی اون رو ی. اگر من االن جاونمیمن کرده. من بهش مد   یکه سپهر برا ییکارها

... بدون  ارهیدووم ن  یلیخ د یشا ،م یکمکش کن  د یبده... با ی لیخ لششم... سپهر حا یم  ونهیبرام سخته.. دارم د تونم...  ی بود. بابا... نم

 . شهیمثل جهنم م  امیاون دن

. سرم رو بلند کردم و نگاهشون  دمیکش  یقی شده بود رو پاک کردم. نفس عم ر یکه از چشم هام سراز ی انداختم، اشک نییرو پا سرم

 کردم. 

 تونم بابا تحمل کنم.  ی نم یخوام؛ ول یکنم، معذرت م   یکار رو م نیا  د یاگه قبول هم نکن یعنی. د ی کنم قبول کن ی خواهش م-

  یلف باش اگه شما مخا یناراحت و نگرانشم، ول  نکه یدل پسرم رو بشکونم با ا اد یبه مامان کرد و گفت: گلرخ خانم دلم نم ینگاه بابا

 ه؟ ینظرت چ م؟ یکن  یم  گهیکار د  هی

 شد و گفت: من نگرانشم. ریاشکش سراز مامان

 کنم.  یپاش زانو زدم و گفتم: مامان گلرخ خواهش م  یو جلو   رفتم

 بغض سرش رو تکون داد.  با

 قربونت برم مامان خوشکلم.   یبلند شدم و دستا و سر و صورتش رو غرق بوسه کردم: اله یخوشحال با

 بابا جان. ممنونم.  ی: مرس دمیسمت بابا رفتم و دست و سر شونه اش رو بوس  به

 رو تکون داد و لبخند زد. سرش 
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 داده بشه. انجام  هی اول شاتیتا به دکترش اطالع بدم، تا اقدامات و آزما  مارستان،یرم ب یمن م  خب

ره. فعال   ی م شی خوب پ ی همه چ شاهللیا د یخوبم. نگران نباش  یدور براشون بوس فرستادم و گفتم:  دورتون بگردم، مامان و بابا از

 خداحافظ.

 با عجله از خونه خارج شدم. و

 

 چهار_و_هفتاد_پارت#

 ایبرد#

 

 *** 

 

 انجام بشه.  ه یاول یو کار ها شاتیامروز با دکتر حرف زدم و قرار شد که آزما 

 بشم.  وی ی س  یحالش بهتر بود و به من اجازه داده بودن که وارد آ  کمی سپهر

 شدم.  وی  یس  ی وارد اتاق آ ی قیو با نفس عم دمی مخصوص رو پوش  یها لباس 

 زد.  یجون  ی به من نگاه کرد، لبخند ب رمقش رو باز کرد و   یب یچشم ها د یپام رو که شن یسمت تخت سپهر رفتم. صدا به

 . ستادمیو الغر شده بود. کنار تختش ا فیضع  ی لیزر شده بود؛ خ رنگش

 آخه تو؟  ی بود ده یمگه چند وقت بود نخواب ، یشد  داریخوب شد ب-

 نگفت و فقط با لبخند نگاهم کرد.  یزیچ

 بهش وارد کردم.  یرو گرفتم و آروم فشار دستش

 برات تنگ شده بود داداش.دلم -

 اومد گفت: منم.  یم  رون یکه انگار از ته چاه ب  ییهم فشرد و آروم و با صدا یهاش رو رو  پلک
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 . یایم رونی ب یاتاق لعنت ن یشه و از ا  ی شه و کار ها جور م یتموم م  ی همه چ یبه زود  شاهللیا-

 کار رو نکن.  نی! ایکار کن ی چ ی خوا یکه م  ا یهم فشرد و گفت: دکتر بهم گفت برد یهاش رو رو  چشم

 و گفتم: اون وقت چرا؟ دمیخند 

 خوام تو حالت بد باشه.  ی خطرناکه، نم-

  ی مثل تو چهار پنج روز همه اش تو تخت م یشه. فکر کرد  ی زود حالم خوب م  ستم،ین  یبرو بابا، من که مثل تو نازک نارنج-

 خوابم.

 شم.  ی نکن، من خوب م کار رو  ن یو گفت: ا د یخند 

  ینم گه ی. ددم یکش یو حالت بد بود من چ   یبود  ضیمدت که مر نیا  ی دون ی کار رو نکن، نم نیگرفت: سپهر به من نگو ا  بغضم

 بگو. گه ید  زیچ ه یبرن.  ی به زور من رو م ان یاالن مکنم، پس اصرار نکن،   ی کار رو م نی. انمتیتخت بب ن یا یخوام رو 

 ا؟ یدرد گفت: مان با

 حالش خوبه. -

 زد: خوشحالم.  لبخند 

 عذاب داشت.  یلیپدرش نذاشت. بخاطرت خ یکار رو بکنه، ول  نیقرار بود اون ا-

 کار رو بکنه. بهش بگو من خوبم، نذار نگران بشه.  نیانجام داد و نذاشت ا د یکار مف ه یخوبه حداقل باباش -

 سپهر؟-

 جانِ داداش؟ -

 گونه ام ُسر خورد.  ی اومد و رو نیی از چشم هام پا یاشک قطره 

 کنندست. ونه یحال، برام د نیا  ی تو دنتید  ،یمثل داداشم-

 ببرم.  نییلبخند اشاره کرد که سرم رو پا با

. ممنونم  نمتیخوام ناراحت بب ینم ، یدوست  نیگفت: تو هم برام داداش و بهترو    د یرو بوس  میشونیپ ی تر رفتم که رو  کینزد

 بتونم جبران کنم.  دوارم یام ؛ید  ی برام انجام م ی که دار ی بخاطر کار
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 . یکا را برام انجام داد  یلیتو هم خ  ست،ین زا یچ نیبرادرا که ا ن یب ست،یجبران الزم ن-

 . رونیب د یلطفا بر  د،یبود نجایا ادیبگه که پرستار وارد اتاق شد و گفت: بسه ز  یزیچ خواست

 چشم خانم پرستار. -

 باش. ایسمت سپهر برگشتم که گفت: مواظب مان به

 حتما داداشم. -

 .  دمیرو بوس  شیشونیپ ی رو

 . نگران نباش.میکن  یشه و فردا عمل م  ی انجام م ی انشاهلل که امروز همه چ-

 شد. ریچشمش سراز ی کرد که قطره اشک از گوشه  بست و باز پلک

 ناراحت نباش سپهر.-

 . دمیدستش رو بوس  ی رو

 خداحافظ سپهر جان.-

 خداحافظ.-

 شد.  ریراهرو نشستم. اشکم سراز وار یاز د یعجله از اتاق خارج شدم و کنار گوشه ا  با

 تموم شه.  یشد همه چ ی م ی تا االن. ک ی بود از همون بچگ   دهیکش ی خدا، سپهر چقدر سخت  یوا

 ها تموم شه. یبره. بزار سخت شیخوب پ یرو به سمت باال کردم و گفتم: خدا، کمکمون کن، همه چ  روم

 اومد و در رو بست. رون یاز اتاق ب پرستار

 خدا بزرگه.  د یرو به سمت من کرد و گفت: نگران نباش  روش 

 رو تکون دادم.  سرم

 فقط به خودشه. دم یدونم ام  یم-

 



 من دوسش دارم یول

167 
 

 پنج_و_هفتاد_پارت#

   ایبرد#

 

عمل   ۹و قرار بود فردا ساعت   یعال یهامون مناسب بود. همه چ  یانجام شده بود و گروه خون  شاتیشکر که تموم آزما خدارو

اسب نباشه من  مونیخون ی گروه ها  ایمشکل داشته باشه و  هی نکرده کل  یی نگران بودم که خدا یلیخ  شاتیانجام بشه.  قبل از آزما

 بودم.  حالخوش  یلیخوب بود و من خ یهمه چ  ی ول

 آوردم.  رون یب بمیرو از ج ی به خودم اومدم. گوش  م یگوش  یصدا با

 الو؟ -

 ا؟ یالو برد-

 شما؟ ی خانم! خوب ایبَه مان-

 ممنون، چه خبر؟ -

 .می عمل دار ۹و فردا هم ساعت   م یکن ی . امشب رو استراحت مهیعال ی خداروشکر همه چ-

 سپهر خوبه؟ -

 نسبت به سه روز گذشته بهتره. -

 . امیفردا م-

 ده؟   یبابات اجازه م ؟یتون ی م ؟ یتعجب گفتم: جد  با

 .امیکنم. حتما م ی مجبورش م-

 شه.  ی. سپهر هم خوشحال مجان  ایخوبه مان یلیحال گفتم: خ خوش 

 . به سپهر هم سالم برسون. یش  ردایصبح زود ب د یخب تو برو استراحت کن که با-

 ؟ی باهاش حرف بزن یخوا  یم-

 هول گفت: نه... نه... خداحافظ  با
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 شده بود؟  یرو قطع کرد. تعجب کردم. مگه چ یگوش  و

 شدم.  ی عمل آماده م یگشتم و برا   یرفتم خونه و صبح زود برم  ی رو م امشب

 زدم.  یسر هم به اون م هی د یمهناز راه افتادم. با ی خارج شدم و به سمت خونه  مارستانیسپهر که اومد، من از ب پدر

 مهناز رو گرفتم.  یبرداشتم و شماره   نیداشبورد ماش  ی رو از رو م یگوش  

 من منتظرتم.  نییپا ا یب ،یالو مهناز-

 حرف و بهونه نزارم.  یبرا یی رو قطع کردم تا جا یگوش 

 .  با حرص اومد و در رو باز کرد و نشست.دمیخند  آروم 

 به من نگاه نکرد.  اصال

 ؟ یجون، خوشکلم االن قهر-

 سمتم برگشت.  به

 ؟ یرو قطع کرد ی چرا گوش -

 . یاریخواستم بهونه ب  ی نم د،یگفتم: ببخش مظلوم 

 د؟ یکرد و با غم گفت: فردا عمل دار نگاهم

 اره خوشکلم. -

 نگرانتم.-

 بره.  شیخوب پ ی دعا کن همه چ . فقط زمیخواد عز ینم ینگران-

 نگفت.  یزیچ

 خوبه.  ز یچ ه یخب، حاال وقت -

 ؟ یتعجب گفت: چ با

 .دمیرفتم و گونه اش رو بوس  کینزد
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 ! ایإ برد-

 . دمیرفتم و گونه اش رو بوس  کی نزد دوباره 

 . اینکن برد-

 کرد.  ی داشت با حرص نگاهم م  نطوریهم

 .دمیرو بوس  کشیکوچ ی لب ها که 

 خندم بلند شد. ی بازوم. صدا یزد تو  یکی

 . یدوست دارم مهناز  یلیخ-

 منم دوست دارم. -

 کردم و به سمت خونه به راه افتادم.   یمهناز خداحافظ از

 

 وششهفتاد_پارت#

 ایبرد#

 *** 

 

 زود جور شد! یچقدر زود همه چ-

 تعجب نگاهش کردم.  با

  ی م شیآزما م یدار  یتا االن ه روز یکنم که زودتر عمل انجام بشه. از د   یداداشم، من از سه روز قبل دارم تالش م  یگ  ی م یچ-

 . مید

 . میو گفتم: ساعت نه هم که عمل دار دمیخند 

 . یزد و گفت: مرس  لبخند 
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 . انیو مهناز هم ب ایاالن مان د ی. استراحت کن، شانگو  یزیرو فشردم و گفتم: چ  دستش

 . مییجا نیمهناز اومد. بما ا ی بگه که صدا یزیچ خواست

 . ستادنی. به سمتمون اومدن وکنار تخت سپهر امیسمتشون برگشت به

 تخت خودش رو بلند کنه.  ی داشت که از رو یکرد و سع ی نگاه م ایقرار داشت به مان یب  یبا چشم ها سپهر

 اش گذاشت و گفت: تکون نخور. نه یس  ی دستش رو رو ایمان

 آقا سپهر؟  ی: خوبزمهنا

 خوبم مهناز جان.  یبه سمت مهناز برگشت و گفت: مرس  ی با مهربون سپهر

 حرف بزنن.  گه یبتونن با هم د ایتا سپهر و مان میو مهناز از اتاق خارج شد  من

و با غم   یکاش  ی هر دو تاشون بخونم. در رو بستم و به مهناز نگاه کردم که داشت با چشم ها یرو از چشم ها ی تونستم دلتنگ  یم

 کرد.   ینگاهم م

 چرا؟  ه؟ی گر  ؟یإ مهناز-

 . اینگرانتم برد ی لیگرفته گفت: خ یصدا با

ره و من بعد از    یم  شیخوب پ یهمه چ شاهللی. ازمیدعا کن عز ه یگر ینگران نباش. به جا زم یسمتش رفتم و بغلش کردم: عز به

 . یخواستگار امیعمل م

 دوست دارم.  یلیو گفت: خ  د یخند  هی گر وسط 

 زدم.  لبخند 

 . زمیمنم دوست دارم عز-

 . پدر و مادر سپهر و پدر و مادر من اومدن. به سمتشون رفتم. د یچیراهرو پ یپا تو  ی. که صداخودم جداش کردم  از

 . نیخوش اومد  یلیخ-

 کردن.   هی حرفم مامان شروع کرد به گر نیا با

 ه؟ یمامان خوشکلم باز گر قربونت -
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 ؟یبش مونیشه پش یم  ا،یشم برد ی م ونه ی کردم که کنار گوشم آروم گفت: من دارم د بغلش

 بره.  شی خوب پ ی دم همه چ ی به عمل نمونده. نگران نباش، قول م  یزی ! چهی حرفا چ نیقربونت برم. ا ی و گفتم: اله دمیخند 

 جدا شد. بابا رو بغل کردم. ازم

 خوبم.  ی بابا یمرس -

 . دمی. به سمت پدر سپهر رفتم و شونه اش رو بوس د یرو بوس  م یشونینگفت و پ یزیچ

 ازت تشکر کنم.  یدونم چطور ی ممنونم پسرم نم-

 بخدا.  ستیتشکر الزم ن-

 .دمیدستش رو بوس  د،یسرم کش یرو  ی دست مادرش 

 فدات بشم. ممنونم مادر، ممنونم.  ی. الهیمون یرم م گفت:  مثل پس  یاشک ی بغض و چشم ها با

کردن. خواستن به سمت اتاق سپهر برن که من با عجله   ینگفتم و فقط لبخند زدم. خانواده ها با مهناز احوال پرس  یزیچ

 جلوشون رو گرفتم. 

 حرفاشون رو بزنن.  د یاتاق، بزار ی تو  ای. آخه ماننیصبر کن کم یشه  یم-

  ی رو به رو یها  یصندل  ی. روهیک  ایداده بودم که مان حیپدر و مادر خودم هم توض ی دونستن و  من قبال برا  یو مادر سپهر م پدر

 فکر خودش غرق بود.   یتو  ی. هر کس مینشست وی ی س  یآ

 در باز شد.  نکهیا تا

 

 وهفت هفتاد_پارت#

 ایمان#

 *** 

 

 جان؟  ایمان یخوب-
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تا ما حرف   رونیممنونم بودم که از اتاق رفتن ب ا یذاشت حرف بزنم. از مهناز و برد  یگلوم نم  یسرم رو تکون دادم. بغض تو  آروم 

 . میبزن

 .رو گرفت و آروم نوازش کرد  دستم

 دلم برات تنگ شده بود.   یلیخ-

 .منم دلم برات تنگ شده بود -

 گلم؟   یزد و گفت: چرا الغر شد  لبخند 

 گرفتم.  م یچاق شده بودم، رژ ادیز-

 برم پرستار رو صدا کنم. ؟ی درد دار ی هم رفت، انگار درد داشت. با هول گفتم: وا یصورتش تو  هوی  یو ول د یخند 

 . زمیعز ستین  یزی نه چ-

 کرد.  یداشت با لبخند نگاهم م  هنوز

 ؟یکن  ی نگاهم م نقدریچرا ا هیرو تکون دادم و گفتم: چ سرم

 کنم.   یتالف دمت یرو که ند  یمدت  نیخوام ا یچون م چون دلم برات تنگ شده،  ،یهمون لبخند گفت: چون خوشکل با

 نگاهم کن.  یو گفتم: باشه پس ه  دمیخند 

 ؟ ی با من حرف بزن ی خواست ینم ، یزد  یزنگ م  ایبه برد یچرا وقت-

 . دمیکش ی خجالت م-

 تعجب گفت: چرا؟  با

 غم نگاهش کردم.  با

 نتونستم برات بکنم. میکار چیمنه، تازه ه ر یکه سرت اومده همه اش تقص یی بال ن یآخه ا-

نه تو   م،ی هم باش  ی ذاشت برا  یپرهام و البته بابات، اگه م  ر یتوء. تقص ر یتقص ی کن  یچرا فکر م زم،یرو فشرد و گفت: عز دستم

عمل کردم و حالم خوب شد باز   ی غصه نخور؛ وقت گهید ی شدم. ول یم  ینجور ی نه من ا ، ید یکش ی م ی و نه سخت ی بود یناراحت م

 دزدمت. ی نشد بازم م یاگه باز بابات راض ؛تیخواستگار امیم
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 . نمیسپهر رو بب گه یبار د هی نتونم  یپرهام برگرده و من حت  ی زود ن یبه هم د یدونست شا یبا درد، اون که نم ی ول دمیخند 

 شد. ریاز چشم هام سراز یاشک قطره 

 ام؟ یب رون یتا از اتاق عمل ب یمون  ی. منتظرم م زمینکنم عز هی گر-

 . زمیاره عز-

 نگاهم کرد.  ی عشق و دلتنگ  با

 .ایدوستت دارم مان  یلیخ-

 دوست دارم.  یلیگفتم: منم دوستت دارم سپهر، خ  یگرفته و آروم یصدا با

 ...طنتاش یش  اش،یخودش، مهربون ی شد، برا ی. دلم براش تنگ مد یدستم رو بوس  ی رو

* 

افتاد که احتمال   گه یزن و مرد د هی بودمشون و  ده ید یشب خواستگار  ی اتاق خارج شدم که چشمم به مادر و پدر سپهر که تو از

 باشند. ا یدادم پدر و مادر برد

 رفتم و سالم کردم.  کینزد

دستاش   یبهم بگه. که سرم رو تو  زیچ  هی سالم رو گرفتم که مادر سپهر به سمتم اومد. انتظار داشتم بخاطر حال سپهر  جواب

 . د یرو بوس  می شونیگرفت و پ

 .یمادر؟ ممنونم که اومد  یخوب-

 ممنونم خانم...-

 زم یبه من بگو مامان عز-

 مامان جان.  یمرس -

 وارد اتاق سپهر شدند. ایبرد یکرد و خانواده    یزد و از کنارم گذشت و همراه پدر سپهر که با لبخند نگاهم م لبخند 

 و مهناز رفتم.  ایسمت برد به

 ا؟ یبرد یتو خوب-
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 .میعال-

 ؟ یمهناز  یخداروشکر، تو چ-

 نگرانم. ستم، یبد ن-

 طور.  ن یمنم هم-

 

* 

 وارد اتاق عمل شدند.    ا ینه شد و سپهر و برد ساعت

 . ختمیر ی اشک م یکردم و گاه  یرفتم و دعا م ی پشت در اتاق عمل راه م همش

 همه مثل من بود، همه نگران بودند.  حال

 از چهار ساعت در اتاق عمل باز شد. بعد 

 

 وهشتهفتاد_پارت#

 ایمان#

 

خوب   یلطفا. همه چ  د یعقب رفت و با خنده گفت: آروم باش  یکه قدم م یاومد، به سمتش هجوم برد رونیاز اتاق عمل ب دکتر 

 تحت نظر باشند.   د یو بعدا با  انیبه هوش ب یتا وقت  می کن ی منتقل م  وی ی س  یها رو به اتاق آ  ماریب رفت خداروشکر، االن  شیپ

 پدر سپهر اومد: حال پسرا چطوره؟  یصدا

 بوده.  ز یآم تی عمل موفق  نکه یفقط ا ان،یکه به هوش ب  نیتا بعد از ا ستیمشخص ن یز یفعال که چ-

 دکتر.   یآقا د یممنون خسته نباش -

آوردند و من و مهناز هم از   یلب شکر خدا رو به جا م  ر یهمه خوشحال بودند و زتکون داد و با لبخند از کنارمون رد شد. یسر

 لب هامون بود.  ی فقط لبخند رو یخوش حال
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 اون جا تحت نظر بودن.   منتقل کرده بودن و  وی  ی س  یرو به آ  ایو برد سپهر

 فرو رفته بودند.  یخبر یحال بودند که دوباره به عالم ب یاونقدر ب یهوش اومده بودند ول به

 مربوطه رو انجام بدن.  یاتاقشون بود تا کار ها یدکتر تو  به هوش اومدن و  یروز کامل درست حساب ک یاز  بعد 

 . میبش و ی ی س  یوارد آ  یمدت کوتاه  ی دادن تا برا ی . کاش اجازه منمیرو بب ایخواست سپهر  و برد یدلم م یلیخ

  م یتونست ی م ی و به بخش منتقل بشن و ما به راحتخارج بشن  و ی یس  ی از  آ گهیاز خارج شدن دکتر، قرار شد که دو روز د بعد 

 . میکه بهشون سر بزن

 بتونن استراحت کنند.  مارهایتا ب و، ی ی س  یآ  یاجازه داشتن برند تو  یپدر و مادر ها اونم به مدت کم فقط 

 شکرت.  ایکه حالشون خوبه، خدا  یمرس  ایکردم. خدا یبود، نگاه م ده یداشتم به سپهر که آروم خواب  شهیپشت ش  از

 بودن.  ستادهیمو به حالت آماده باش ا ی ب یگنده با سر ی کلیمرد قد بلند با ه ک یپشت سرم نگاه کردم،  به

بودند و هر   دهی کنه بهم چسپ  نیبودن. ع نییپا گه ید  یمن و دوتا شیمردها پ ن یاز ا ی کیهم فشردم.   یحرص دندون هام رو رو  از

 شدم.  یم  ونهیبابا آخرش د یاومدن، از دست کار ها ی مرفتم دنبالم  یجا م

باشن   شمیها پ گارد یباد نیسپهر باشم و اونم گفت اگه اجازه بدم ا شی اجازه گرفته بودم روز عمل و چند روز بعد عمل پ ازش 

کردند   یکردند، حس م ی نگاه  با دقت بهم م ه ی د ید  یمن و اونا رو م  ینکنم. آبروم رفته بود هر ک  یده تا کار اشتباه ی اجازه م

 باشم.  یفرد مشهور  د یشا

 . زمیخوب شو عز یو دوباره به سپهر نگاه کردم، آروم زمزمه کردم: دوستت دارم. زود  دمیکش  یپوف

 

 ونه هفتاد_پارت#

  ایمان#

 

 و سپهر رو منتقل کرده بودن به بخش.  ایروز از عمل گذشته بود و برد  دو

 خوشحال بودم.  یلیخ  نمشیکه قرار بود بب نیا از
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 . ننشونی پدر و مادر ها رفتن تا بب اول

حال بچه هاشون   نکه یبود، خوشحال بودن از ا ی خوشحال هی اومدن، چشم هاشون قرمز شده بود. مطمئنن گر رون یاتاق که ب  از

 خوبه. 

 من زنگ خورد، بابام بود.  ی گوش   هویاتاق که  یتو   می و مهناز قرار بود بر من

 . امیرو به سمت مهناز کردم و گفتم: بابامه، تو برو، من باهاش حرف که زدم م  روم

 رو تکون داد و وارد اتاق شد. سرش 

 رو جواب دادم.  یاز اتاق دور شدم و گوش  یکم

 الو؟ -

 ؟یمارستانیهنوز ب ا،یمان-

 بله، چطور؟ -

 خونه.  ایب  گهیبسه د-

 باشم.  ششیخوب بشه، پ کم یحالش  یتا وقت د یگفتم: بابا شما گفت  یناراحت با

 ؟ یشه! باهاش حرف زد ی حالش خوب م یدونه ک   یگفت: خدا م یعصب

 : نه هنوز.دمیبا حرص کش ینفس

 زد.  داد

 ؟یبهش بگ  ی خوا ی م ی پس ک-

بگم؛   ی زیتونم بهش چ ی گذره، نم ی رنگ اتاق سپهر دوختم و گفتم: بابا جونم اون هنوز سه روز از عملش م د یرو به در سف نگاهم

 شه.  ی مطمئنن حالش بد م

 .یدونم بهتر زودتر بهش بگ  ی من نم-

 بابا، فعال چند روز صبر کن. -

 خداحافظ.-
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 رو قطع کرد.  ی منتظر جواب من موندن گوش  بدون

 نشن.  ریو نگاهم رو به باال دوختم تا اشکام سراز دمیکش  یق یعم نفس

 بابا روزِ قبلِ عمل افتادم.  یحرف ها ادی

بشه،   التی خ یکه ب  ی گ ی پسرِ حالش که خوب شد؛ زود بهش م نکهی و ا ی کن ی نم یدم، کار اشتباه  یدارم بهت اخطار م ای»مان

  ی نم گه یتمام؛ د ، یکن  یازدواج م ی بهش بگو که دار مارستان؛یفرصت نکنه بره ب ی حت گه یکه د ارمیبدتر سرش م ی بال هی وگرنه 

 .« نمشیخوام بب

 کنم.  ه یمن فقط تونستم گر و

  ی حرف بد  ایخوام بخاطر من کتک بخوره و  ینم  گهی. دادیسرش ب یی خوام بال ی نم گه یگفتم، د ی رو بهش م  زیهمه چ د یبا

 بشنوه. 

  چیه  اد؛یسرش ب یی رو تحمل کنه، اگه بال ی همه سخت نیخوام بخاطرم ا ینم گه یمن د ی کنه، ول ی رو تحمل م ز یهمه چ سپهر

 بخشم.  یوقت خودم رو نم

 رفتم و وارد شدم.  ایبغضم رو قورت دادم و به سمت اتاق سپهر و برد دم، یکش ی قینفس عم دوباره 

 

 هشتاد_پارت#

  ایمان#

 

 رو که پشت سرم بستم، با صداش هر سه به سمتم برگشتن. در

 د؟ یخوب ،یزدم و گفتم: سالم به همگ   یلبخند 

 با لبخند جوابم رو دادن.  ایو برد سپهر

 زم؟ ی عز یکنار تختش نشستم، آروم گفتم: خوب یصندل  یسمت سپهر رفتم و رو  به

 هاش بست و باز کرد.  چشم
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 م.خوب شد  یلیخ  دم یخوبم دلبرکم، تو رو د-

 .زدم: خداروشکر  لبخند 

 نگاه کردم.  ایبرد به

 ؟ یبهتر ؟ یشما چطور-

 جان ممنون.  ایخوبم مان-

 رو تکون دادم.  سرم

 نگاهم رو به سپهر دادم. دوباره 

 دلم برات تنگ شده بود سپهر.-

 . زمی عز شتریب ی لیمن خ-

 رو گرفتم و فشردم.  دستش

 کرد.  ی طور نگاهم م  نینگفتم. اون هم هم یزیدل بکنم. چ بای نگاه مهربون و لبخند ز نیاز ا یچطور ا،یخدا

 ؟یکنم ناراحت  یگفت: حس م آروم 

 خوشحالم که حالت خوبه.  می لی. تازه خزمیرو تکون دادم و گفتم: نه عز سرم

 زد.  ی دستم بوسه آ ی رو

 

 ** 

مرخص    گهیتحت نظر و مراقبت دکتر بودن. قرار بود فردا د تانمارس یب  ی و سپهر هنوز تو  ایهفته مثل برق و باد گذشت و برد هی

 خونه استراحت کنند. ی بشند و تو

  ی که م  ییحرف ها اد یحالش بد بشه؛ حال خودمم که داغون بود تا  دم یترس  ی هم نتونسته بودم با سپهر حرف بزنم، م هنوز

 آورم.   ی شد و نفس کم م یم  ریافتادم؛  اشکم سراز ی خواستم بزنم، م

 م؟ یعذاب بکش د یبود؟ چقدر با ی چه سرنوشت نیا ایداخ
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 گفت حرفات رو بهش بزن و برگرد خونه.  ی زد و م ی و فقط و فقط زنگ م  د یفهم یکه خداروشکر حالم رو نم پدرمم

گشت و حداقل من از دستش آرامش داشتم،   ی داد بر نم  یهنوز برنگشته بود، اصفهان بود تا شرکتش رو سر و سامون نم پرهام

 دادم.   یمن جوابش رو نم  یزد ول ی بر نگرده، هر چند هر روز زنگ م ی زود ن یبه ا دوارمیام

 نبود.  یاتاق هم خداروشکر کس یبودند. تو  اطیح ی همراه مهناز تو  لچریبا و ایوارد اتاق سپهر شدم. برد آروم 

 خواب بود. آروم کنارش نشستم. سپهر

بود، به   بایرنگ ز  یطوس  ی بسته اش دو تا قو یپلک ها ریبسته که ز یکردم به اون صورت جذاب و مهربون، به اون چشم ها نگاه

 .باش یز ی گوشت  یاون لب ها

 .زش یهمه چ ی شد برا ی تنگ م دلم 

 .ارمیتونستم دووم ب ی م ی چطور

  هی لب هاش زدم و با عجله سر جام برگشتم و مثل  ی رو یآروم یلب هاش گذاشتم، بوس  ی رفتم و آروم لب هام رو رو کینزد

دلم   نمش،یبب  گهید  ستیمن که قرار ن ست،ین  یز یکه چ ک یبوسه کوچ هی انداختم. با خودم گفتم  نییدختر خوب سرم رو پا

 شه اشکال نداره. یذره م  ه یبراش 

 لباش بود.  یردم، لبخند رو سپهر نگاه ک به

 بود انگار.  داریخودا ب ای

 کردم.  صداش 

 ؟ یداریسپهر ب-

 رو از دست ندادم.  ی عال یلحظه    نیبودم و ا داریکنم که ب  ی خداروشکر م-

 . یداریب ی گفت یم  د یغر غر گفتم: آه سپهر، با با

 بال.  طون یدوست دارم ش   یل یخ ایهاش رو باز کرد و با خنده گفت: مان چشم

  یتر صبر م شیب ی رو بگم. هر چ ز یشد، وقتش بود همه چ ریحرص نگاهش کردم. نگاهم که به چشم هاش افتاد، اشکم سراز با

 .کردم. دل کندن ازش سخت تر بود 

 ها رو بگم.  ز یچ یسر ه ی د یسپهر با-
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 لبخند گفت: بگو جان دلم!  با

 

 کیوهشتاد_پارت#

  ایمان#

 

  م، یباهم باش  می تون  ی. من و تو نمادیسرت ب  یا گه ید  یخوام بخاطر من بال  ی نم گهیرم؛ د ی باشم سپهر، م شتیتونم پ  ینم گه ید-

 .  نمیب یم  یجور نیتو رو ا ی کشم وقت یهمه دست به دست هم دادند تا جدامون کنند. من عذاب م

 ؟یچ  ی عنیحرف ها  نیا ا؟ یمان یگ  ی م ی با بهت گفت: چ سپهر

من شو؛ من و تو قسمت   الیخ ی ب گه ید ا؛یدنبالم ن   گهیکنم د ی رم سپهر، ازت خواهش م ی م شهیهم یمن برا  ی عنیغم گفتم:  با

 . میستیهم ن

 نگاهم کرد.  یعصب سپهر

 بس کن لطفا.  ا؟یمان-

 آوردم.  رونیدستش ب  یرو از تو  دستم

  ی ادامه م د یاومد. با ی ن شده بود، نفسم باال نمزندو ه یو اون تخت ها برام مثل   دش یسف ی ها وارهیاتاق نگاه کردم. اون اتاق با د به

 دادم. 

  یمن و تو رو م  ییخواند؛ همه جدا ی رو م ن یخوام با پرهام ازدواج کنم. همه هم ی بغض گفتم: من قراره ازدواج کنم سپهر، م با

  گه یکنم د  یفراموشم کن. التماست م  گهیکن؛ د رون ی فکر من رو از سرت ب گهیکنم، تو هم د ی ازدواج م ی زود ن یخواند. به هم

 . ادیسرت ب ییخوام بال ینم ا، یدنبالم ن

 بلند شدم.  ی صندل یکرد. از رو   یگفت و فقط نگاهم م  ی نم ی چیسپهر از فرط تعجب گرد شده بود؛ ه یها چشم

شما، با   یم  ونه ی من د  ه؟ ی حرف ها چ نی آره؟ ا ؟یکن  ی م ی با من شوخ ی دار  ؟یبر  ی خوا ی کجا؟ م  ا؟ی! مانایبا هول گفت: مان که 

 ها نکن.  یشوخ ن یمن از ا

 بغضم رو قورت دادم.   ی سخت به
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 رم. تو رو خدا من رو ببخش، مجبورم که برم.  یم  شه یهم یو من برا   هیجد  یسپهر، همه چ  ستین یشوخ-

 ا؟ یرو بهش کردم که دوباره صدام کرد: مان پشتم

 نکردم، جوابش رو ندادم. قدم اول رو برداشتم.  نگاهش

 زد.  یبا بغض حرف م  سپهر

 .کنم  ی ازت خواهش م ا،یکار رو با من نکن مان نی برگرد، نگاهم کن. ا ا،یمان- 

 شدند. ریهام سراز اشک

 . یو قدم بعد  ی بعد  قدم

 برگرد نگاهم کن.  ایکنم. مان ی نرو، خواهش م ،ی لعنت ا،ی: مانسپهر

 در گذاشتم.  ی  ره یدستگ  ی . دستم رو رودمیکنار در رس   به

   ا؟یشم، پس برگرد. مان ینم الت یخ یمن ب ایمان رم، یم  یجا م  نیمن ا ؟ی لعنت یتنهام بذار یخوا  یزد: کجا م  داد

 وجودم احساس کنم.  یرو تو  ی گونه هاش، باعث شد درد بد  یرو  ی اشک ها دمش،ید  یکردم. تار م نگاهش

 افتاد. لبم هام رو به دندون گرفتم تا هق هقم بلند نشه.  ی داشت از کار م  قلبم

 . نرو تو رو خدا.شمیپ ا یاشک هات بشم؛ ب ی نکن، فدا هی . گرایشه مان ی حل م ی سپهر با بغض گفت: نرو تو رو خدا نرو، همه چ  

 رفتم. رون یرو باز کردم و نگاه آخر رو بهش کردم و از اتاق ب در

 بشند.  ی گونه هام جار  یرو  ی تر  ش یبلند سپهر باعث شد اشک هام با سرعت ب یصدا 

 .ایبرگرد؛ مان ا،ی: مانسپهر

 با داد صدام کرد.  سپهر

 ا؟یمان-

 رفتم.  نیی سرعت قدم هام افزودم و از راهرو خارج و از پله ها پا به

 همراهم بود.  گاردیدونستم همون مرد که به عنوان باد ی م دم؛ یشن ی رو پشت سرم م یی دم هاق یصدا
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 کردند. یکه اسمم رو صدا م   دمیرو شن ایمهناز و برد ی رفتم که صدا  یشدم و با دو به سمت در خروج مارستانیب اط یح وارد

 به حرکت در اومد.  نیبرام فرستاده بود؛ شدم. ماش  گهیکه بابا همراه با دو نفر د ینیتوجه به اون ها، وارد ماش  بدون

 دادم و هق هقم رو رها کردم.  کهیت نیماش  شه یرو به ش  سرم

 بود. دهیچیپ نیماش   یبود که تو  ییمن تنها صدا هی گر یصدا

 رو تحمل کنم؟  ش یچطور دور ا،یخدا

 انداخت. ی به جونم م ش یاشک هاش آت ادی

 خودت حواست بهش باشه. ا،یخدا

 .ادیب شیبراش پ یترسم مشکل ی که زد، م   ییکه حالش خوب باشه، با اون داد ها  دوارمیام

 رو گاز گرفتم، خدا نکنه... زبونم

 تونم نفس بکشم. یکردم نم  ی ام گذاشتم و ماساژ دادم، حس م نه یس  یقفسه   ی رو رو دستم

فرو   ی خبر یهم افتاد و به عالم ب  یچشم هام تار و دوباره چشم هام رو   یکه جلو  د یطول نکش یمدت ی هام رو باز کردم؛ ول چشم

 رفتم. 

 

 دو_وهشتاد_پارت#

 ایمان#

 

 گذشت.  ی سپهر رو تنها گذاشته بودم م مارستانیب  ی که من تو ی روز از روز  دو

 نخورده بودم، اونقدر حالم بد بود که سرم بهم وصل بود.  ی چیروز ه  دو

کردم، من چطور    یسپهر فکر م  یچشم ها یتخت نشسته بودم و به اشک ها و غم تو   یه بودم،. فقط رو مرده متحرک شد  مثل

 دلم اومد؟ 

 شدند. ی م ر یکردم و اشک هام سراز  یفکر م  میکه باهم داشت  یخوش  ی به روز ها یگاه
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  ینگاه م  یمن فقط از دور به گوش  یزدند؛ ول یو مهناز زنگ م  ایجواب گذاشته بودم. هر روز سپهر، برد ی همه رو ب ی ها تلفن

 دم؟ یشن یم  د یبا یکردم و جرأت جواب دادند نداشتم. چ

 دادم؟  ی م د یبا ی جواب چه

  یرو به بابا م   تمیزد و مثل بچه ها شکا یدادم، زنگ م  ی جوابش رو نم ی زد و وقت ی شده بود قوز باال قوز و هر روز زنگ م پرهامم

 دم.   یکرد که جوابش رو نم

 خورد.  ی بهم م یلعنت یا یدن  نیزدم، حالم ا یپوزخند 

  ی نجوریکردم، کاش ا ی م ه یکردند، انگار که من دخترشون نبودم. هر بار به حال خودم و سپهر گر  ی رفتار م ی و مادرم جور پدر

 باشم. ششیتونستم االن پ یشد، کاش م  ینم

 رو مرخص کردن و حالشون خوبه.  ایکه سپهر و برد گذاشته بود،  غام یمهناز برام پ روز ید

 .  نمشیتونم بب  ینم شش،یتونم برم پ  ی. من که نمکه هر چه زودتر حالش بهتر هم بشه  دوارم یام خداروشکر،

صورت مهربون و لبخند دل گرم کننده اش، اون چشم   دنیکنم؛ به د ی م تیعکس هاش کفا دنی کنم، به د ی اکتفا م ادش ی به

 بستم.   ی عکس هاش دل م یتو ی رایجذاب و گ یها

 بوده. نینداره قسمت من هم هم اشکال

 رو پاک کردم.  اشکام

  یرو بردارم و دوباره اون صدا یتونستم گوش  ی . کاش مدمیبا درد کش یاومد. بهش نگاه کردم، سپهر بود. نفس  میزنگ گوش  یصدا

 رو بشنوم.  نیشدلن

 . ریگ  غامیپ ی رفت رو یگوش 

 پر بغضش به دلم چنگ زد.  ی خواستم.«  صدا یازت م  گه ید ز یچ هی خدا کاش  ی »وا

  ینجور یا ا،یذره شده مان  هی کنم؟ دلم برات  کار ی!  آخه من بدون تو چ؟یرفت  ی جد  یجد  ی عنی ؟یجوابم رو بد  ی خوا ی نم ا؟یمان- 

 رو بردار،  بزار صدات رو بشنوم.  یمعرفت حداقل گوش  یکنم. ب  یخواهش م شم یپ ایعذابم نده. ب

 . زمیگفتم: متأسفم سپهر، متأسفم عز  هی لب با گر  ریز آروم 
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  ی سر دادم، هق هقم اتاق رو پر کرده بود. ول ه یزانوم هام گذاشتم و گر ی. سرم رو رو ومد یازش ن ییصدا گه یو د د یکش  یق یعم آه

 دم نبودم. در  نیهم  تسک ه یانگار گر

 

 سهوهشتاد_پارت#

 ایمان#

 

بودم. دو   دهیتخت دراز کش  ی رو شهیجون تر از هم یگذشتند و االن دو هفته شده بود و من ب  ی ها و هفته ها پشت سر هم م روز

 بود.  م یزندگ یروزا  نیهفته که برام سخت تر

 کرد.  ی بابا منصرفم م یها د یتهد   ادیبشم، اما  ی همه چ الیخ ی زد که زنگ بزنم به سپهر و ب ی به سرم م یگاه

در خونه   یخانم بهم گفت که آقا رضا سپهر رو جلو  می چندبار مر یمن. حت یجواب گذشتن ها یسپهر و  ب  ی روز زنگ زدنا هر

 .  ارند یسرش ب یی بال ایو ناراحتش کنه و   نتشیبابا بب دمیترس   ی. نگرانش بودم، م دهید

 اتاق.  ید تو خانم اوم م یزده شد و مر در

 اتاقت. یمادر اومدم تو   د،یببخش- 

 رمق نگاهش کردم.  یب

 تو.  ا یخانم ب م یاشکال نداره، مر- 

  یالغر شد  یل ی! خیا یاز پا درم ، یخور ینم یاد یز ز یمدت چ ن یکار رو با خودتت. ا نیتخت نشست و گفت: نکن مادر ا  یرو  اومد 

 .زمیعز

 تو گلوم نشست.   بغض

 مرده باشم؟ د یگه شا  یزنه؟ نم یحرف ها رو بهم بگه؟ چرا بابا بهم سر نم نی تا ا  شمیپ اد یچرا مامانم نم-

بازوم گذاشت و   یبودند. دستش رو رو  ومدهین  شمیپ ی مدت حت نیاز دست مامان و بابا ناراحت بودم. ا شتر یپر بود، ب یلیخ دلم 

 حالت خوبه.  نمیبهت سر بزنم بب امیگن ب   یغذا، هر بار بهم م ینم برافرستند مادر، تا صدات ک  یگفت: خب هر بار من رو م

 ان؟ یچرا خودشون نم-
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 رو نوازش کرد.  بازوم

 . یو فرار کرد  یرفت  یهوا گذاشت ی مادر، ب رند یخب از دستت دلگ - 

 نگاهش کردم.  مظلوم 

 شد.  ینم ی نطوریا م یداشتند باهم ازدواج کن ی خب مجبورم کردند، اگه م-

 بخور.  یز یچ ه ی نییپا م ی. حاال بلند شو برزمیدونم عز ی و گفت: م د یموهام رو بوس  ی رو

 .یاز همون بچگ  ستیبحث االن ن نیخانم؛ ا م یباهم سرد بودند مر شهیچرا مامان بابام هم-

 دونم مادر.  یرو تخت بلند شد و گفت: نم از

 دقت نگاهش کردم.  با

 . د یدون  یتما مح د،یکن  یکار م نجایوقته ا  یلیشما خ ی ول-

 دونم.  ی نم یزیهول گفت: نه مادر... من... چ با

 تخت بلند شدم و رفتم بغلش کردم.  یرو  از

 خانم. م ینگم. بهم بگو مر یکس  چیه ش یپ یچی دم ه یباهام! قول م  نینجوریکردم که ا کاریتوروخدا بهم بگو، من چ- 

 تا بخوام بگم. ستین ی زینده... چ  ری گ ی خود یرو از خودش جدا کرد و گفت: نه مادر ب من

 پرسم.  یرم از بابا م ی گفتم: باشه، م یجد  یلیتکون دادم و خ یسر

 خب.  ینگ  یکس  شیپ ی زیقول بده چ  یگم؛ ول  یم  ا،یبا هول دستم رو گرفت و من رو به سمت تخت برد و گفت: باشه مان 

 تکون دادم. تند سرم رو  تند 

 زارم براتون دردسر درست بشه.  ی دم. نم ی قول م-

 جان.  ایمان یستیخانواده ن ن ی... ایواقع  ینگاهم کرد و گفت: تو.... بچه   کمیتخت نشست و  ی رو کنارم

 

 چهاروهشتاد_پارت#



 من دوسش دارم یول

186 
 

 ایمان#

 

 خانم زل زدم.  مینگران مر  یبهت به چشم ها با

 ستم؟ یخانواده ن نیا یواقع   یمن بچه   ؟ی چ یعنی-

رو هم   گهیشدند. چون همد  یخواستم ناراحت کنم. راستش مامان و بابات بچه دار نم  ی گفت: ببخش من رو مادر، نم ه یگر با

کنه و بچه   ی م ه یگر  ابون یخ یکه تو   نهیب یرو م  ی روز زن ه ی مامانت  نکهی وقت قصد زن گرفتن نکرد تا ا چ یدوست داشتند بابات ه

رو هم نداره که بچه   یسرطان داره و کس دهیگه فهم ی پرسه. که اون زن م یحالش م  ز و ا  ششیپ رهیه. ماش رو به خودش فشرد

تونه بچه سه ماهه اش رو بزرگ کنه،    ی گه که م ی سوزه و بهش م ی رو بهش بده تا بزرگش کنند. مامانت هم دلش بحالش م

نبود مادر. از   ای خب عمرش به دن ی ول  رکردن که حال اون زن خوب بشه، بردنش دکت  ی سع یلیناگفته نمونه که مامان و بابات خ

 خانواده.  نی ا ی بچه   یاون موقع تو شد 

 بهت بودم.  ی تو هنوز

 ... اون کجا بود؟  میواقع  یبابا ی عنیبابام... - 

 اومدنت، فوت شده مادر.  ایرو فشرد و گفت: اونم قبل از به دن دستام

 بود؟!   یاسمشون چ-

 بوده.  ثم یو اسم بابات م  هی خانم آروم گفت: اسم اون زن که مادرته، سم میمر

 داشتم من!   یشدند. چه زندگ  ر یاشک هام سراز باالخره

 به من نگفتند؟ ی زیگفتم: چرا تا حاال چ  یگرفته ا یصدا با

 باال انداخت.  یخانم شونه ا میمر

 دونم مادر.  ینم-

 زدم.  یپوزخند 

 باهم سردند اره؟  نقدر یا ن یهم یبرا-

 زد.  لبخند 
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خودش رو دوست داره، دوست   یمادرت نتونست اون جور که بچه   د یدوست دارند. شا یلیدلم، اونا خ  زیعز ستیطور ن  نیا-

 کرد.  ه یچقدر برات گر  ی دون ینم  ،ینگرانت بوده، اون روزا که با اون پسره رفته بود  شه یهم ی داشته باش.؛ ول

 بابات... ی ول

 لبخندش پرنگ تر شد و ادامه داد.  

دوستت   ، یده مون شد که وارد خانوا  یداد مادر، اونقدر دوست داشت که حد نداشت. از همون بچگ  ی اون جونش رو برات م-

 خودش.  ی داشت مثل بچه 

پشت   ایجرأت داشت بگه مان یگفت چشم. مگه کس ی خواست، م ی م ی گفت چشم. هر چ یگفت، بابات م ی خانم م ایمان  یچ هر

هم مغرور   ییجورا ه یرفت.  ادش یمامانت رو هم  چیکار غرق شد تو که ه  یمادر، اونقدر تو   یبزرگ شد  یچشمش ابروه. فقط وقت 

رفته بود   ادش یمادر؛  ی و همه جا. اون روزا که رفته بود  شهینگرانته؛ هم م باز ی حرف خودش باشه ول شه یخواد هم ی م ه، یو جد 

  ی که م  نیواسه ا ، یذاره با اون پسره باش  ی. االن اگه نم د یکن  دایرو پ ایگفت مان ی نبود. فقط م یچیغذا بخوره، اصال حواسش به ه

 دونه.  یرو م ییزهایچ ه ی تر   شیاون از تو ب حال. به هرستیگه فقط عشق شرط ن ی م اد؛ یکنار ب  یپول  یتونه با ب   ینم ایگه مان

 مادر آره؟ گه یمونه د ی خودمون م نیچشم هام نگاه کرد و گفت: ب ینگفتم که تو  یزیچ

 زدم و گفتم: آره حتما. ی جون ی ب لبخند 

 .جاش بلند شد و گفت: از دستشون ناراحت نباش  از

 تنها گذاشت. الیفکر و خ ی و من رو با کل  رونیاتاق رفت ب از

 

 پنجوهشتاد_پارت#

 سپهر#

 

  ی کردم که روز  یکرد.  اصال فکرش رو هم نم ی ام م ونهیداشت د گه ید ا یمان ی جواب ندادن ها نی. ازی م یرو پرت کردم رو  یگوش 

 چرا؟  ایبشه. مان ی نجوریا

  ی م ی هر کار ایبخاطر مان ست،یکه من اصال برام مهم ن  نم؛یکه من صدمه نب  نکهیسرمه، آخه اگه فقط بخاطر ا یتا چرا تو  هزار

 کنم. 
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  ی رو اصال نداشتم. خوبه حداقل بعض یکی  نیکشوند. تحمل ا ی م شی قراره زن پرهام بشه هر لحظه وجودم رو به آت نکه یا فکر

بلند   ایرنگ اتاق برد  یمبل قهوه ا  ی. آروم از رودمیپرس  یداد، م  یش رو م وقتها حالش رو از مهناز که تک و توک جواب تلفن

 شدم.  ره یلوکس خ  یشدم و به سمت پنجره بزرگ اتاقش رفتم. به خونه ها و آپارتمان ها

رفتن از اتاق رو هم   رونینداشت، اصال حوصله ب ی تیجذاب چیبرام ه گهیبردم، شهر د م یمشک یشلوار کتون بیرو داخل ج دستم

 نداشتم.

  دهیرفتن و نرفتن چه فا  رونیب گه یبرم و خوش بگذرونم، د رون یوجود نداشت تا باهاش ب  یایمان گهی افتم، که د ی م ن یا ادی ی وقت

 داشت.  یا

 اومد. یبهش م  ی لیخ 90و شلوار قد   د یسف ی مردونه  رهنیبشاش وارد اتاق شد. پ یبا صورت ا یاتاق باز شد و برد در

 شونه ام گذاشت: باالخره قبولت کردن.   ی رو یسمتم اومد و دست به

 تعجب گفتم: قبول؟   با

 زد.  یی لبخند دندونما ایبرد

 . یشرکت شروع به کار کن ی نقشه هات که اگه خوب باشند تو دنیمصاحبه و د یبرا  می قبول کردن که بر  یعن ی گه،یاره د- 

 زدم.  یپوزخند 

 . الشیخ یب گه ید-

کار خوب   نیشه از ا  ی نم یول  ی دونم ناراحت ی . میکن  یحاال قبولت کردند ناز م م،یهمه دنبال کار گشت ن یغر غر گفت: مرض، ا با

 گذشت.

رو برداشت و من رو دنبال خودش   رش یتحر  زیم  یرو  ی نگفتم و دوباره به سمت مبل رفتم که دستم رو گرفت و نقشه ها یزیچ

 .د یکش

 ؟ یکن  یم  کاریچ ای! بردیه-

 ندارم.  دنی ناز کش ی برمت، حوصله  یحرص گفت: دارم به زور م  با

 

 *** 
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  یم  یپارت ایکار  ی کار، همه اش سابقه  ی رفتم برا  یمختلف م یاومدم. هر بار که به شرکت ها رونیشرکت ب سیاز اتاق رئ 

 خواستند که من نداشتم. 

 بودند، قبولم کردند.  ینقشه هام راض دنینخواستند و با د ی کرده بود، سابقه ا  دایبرام پ ایکه برد  یشرکت نیخداروشکر، ا ی ول

داد،    یهم م ی که داشت واقعا بزرگ و البته لوکس و موفق بود. حقوق خوب یمرد مسن و مهربون بود، شرکت مهندس  ه ی سیرئ

بودم، دنبال کار بودم تا   ایبا مان یار. وقتبرم سر ک  گهیکه من مثل قبلنا ذوق نداشتم بخاطرش. قرار شد دو روز د  دهیچه فا ی ول

 االن...  یول  کنم، رو براش فراهم  یخوب  یبتونم زندگ 

 زنگ خورد.  شیبدم. گوش  ی نیریقرار بود بهش ش  م،یاز شرکت خارج شد  ا یبرد همراه

 ؟ ی: جانم مهناز ایبرد

 بود.  ایازش دور شدم تا راحت حرف بزنه. کاش مان ی زدم و کم  یلبخند 

اشکال   رون، یب  م یبر ا یب گهیبه سمتم اومد و گفت: ببخش داداش، مهناز م  ا یبراش تنگ شده بود. برد یل یهام رو بستم، دلم خ چشم

 . ادینداره اون هم ب

 رم خونه.   یشونه اش گذاشتم: تو برو باهاش داداشم، من م ی رو رو دستم

 رد. ک  یاخم ایبرد

 خونه؟  یر  ی چرا م م،ی ر یوا، باهام م - 

 زدم.  ی کم رنگ  لبخند 

 . ی. مرس گهیوقت د ه ی ی جان، برا ایبرد ستم یخوب ن ادیز-

 .شماینم ینیر یش  الیخ ی ب ی. ول یتکون داد و گفت: هر جور راحت یسر

 به سمت خونه راه افتادم.  ست،ین گهی که د  ییایگفتم و آروم و قدم زنان و با فکر به مان یچشم 

 

 ششوهشتاد_پارت#

 ایمان#
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 بود.  د یتموم شده بود و فردا ع  زمستون

  د یرفت خر یکرد، هر روز م  یداشت خودش رو نابود م  لیفام  یرو کم کن ی بودند، مامان برا ی و خونه تکون  د یخر ی در تکاپو همه

  ینگاهشون هم نم ی دادم، حت  ینشون نم لیباس ها و وسانسبت به ل  ی ذوق چ یمن ه ی . ولد یخر یم   لیمن لباس و وسا ی و برا

رفت موهام رو شونه   ی م ادم یفکر بودم که   ینشستم و اونقدر تو  یم  نهیآ ی ساعت ها جلو ی کردم. بدجور افسرده شده بودم، گاه

 کنم. 

رو نداشتم. تک و   یکس  یزدم و حوصله   یحرف نم  ی. با کسمارمیکرد ب  ی فکر م د؛ید  یمن رو م  یشده بودم، هر ک ف یو ضع الغر

گفت حالش خوبه و من خوشحال بودم که    یکه اون هم م دمیپرس  یدادم و حال سپهر رو م   یمهناز رو م  یتوک جواب تلفن ها 

 حداقل سپهر خوب بود. 

 .  میواج کنازد گهیخواست برگرده تا با همد  ی م کار هاش رو انجام داده بود و  ی بود فردا پرهام برگرده، همه  قرار

 چطور بتونم تحملش کنم؟ ام؟یبا بودن کنار پرهام کنار ب یدونستم چطور ی من از برگشتن پرهام هراس داشتم، نم ی ول

 بود رفتم.  شمیآرا  زیم  یکه رو   میتخت بلند شدم و به سمت گوش  ی از رو   

 اش رو بشنوم. خواست صد  ی سپهر مکث کردم. چقدر دلتنگ بودم؛ چقدر دلم م  یشماره   یو رو  برداشتمش

 تونستم بهش زنگ بزنم.  یم کاش 

 نشستم. نه یآ یرو به رو  یصندل ی رو

 شد.  انینما یگوش  یسپهر رو  یو شماره   د یدستم لرز یتو   یسپهر بود، که گوش  ی و شماره   یهنوز به گوش  نگاهم

 دادم.    یمن جوابش رو نم ی زد ول یمدت هر روز زنگ م نیلبم نشست، چقدر حالل زاده بود. ا ی رو  یلبخند 

 . د یچیگوشم پ ی سپهر تو یو تماس برقرار شد. صدا  د یسبز رنگ لغز یدکمه    یلرزونم  رو  یها دست

 ذره شده.  ه یصدات  ی !  تروخدا حرف بزن، دلم برا؟ی رو برداشت ی! باالخره گوش زمیعز ا؟یمان- 

 نگفتم. یز یچ یول د یام لرز چونه

   ا؟یمان ی کن ونه یمن رو د یخوا  ی انگار فقط م ؟ یزن ی گفت: چرا حرف نم  یبا پکر سپهر
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اومد، از   یاز پشت گوش  یی قدم ها یسکوت کرد و بعد صدا ی نگفتم، من حق حرف زدن با سپهر رو نداشتم. لحظه ا ی زیچ بازم

سپهر   نیدلنش  ی و بعد صدا  تاریگ  یصدا یرو برداشت. بعد از مدت  یزیاومد، معلوم بود که از جاش بلند شده و چ یکه م ییصداها

  ی م یی جا ایکه باهم پارک  یی رو وقتا نیرو لب هام نشست. صداش خوب بود ا ی گوشم رو نوازش کرد، چشم هام رو بستم؛ لبخند 

 بودم.  ده یخوند، فهم ی رو برام م ی آهنگ  ایو اون کم کم و آروم آروم شعر   میرفت

 از رو اصال.  ی ر ی نم ؛ید یاشکامم ند  ،یر  یم  ،ی کن ی دل م  ی: » دار سپهر

 از من؟  ید ید  یکردم، بگو چ  هی که واست گر یی از من؟ منو اشک گونه هامو، شبا ید ید  یچ بگو

 شناسم خودمو فقط نرو.  یباز با تو، م ی که قهر یالحظه   ،یتو بغل من  یدوست دارم وقت  چشماتو

 از رو اصال.  ی ر ی نم ؛ید یاشکامم ند  ،یر  یم  ،ی کن ی دل م  یدار

 از من؟    ید ید  یکردم. بگو چ   هی که واست گر یی ؟ منو اشک گونه هامو، شبااز من ید ید  یچ بگو

 !  ی گ ی م ی من داغونم چ ؛ یش  یاحساس نم ی ب هی مثل بق  ی نش یقول نداد  مگه

 ! یگ یم ی من داغونم چ ؛یر  ی م ی دار  یگ  ی! م ی چرا پشت در ، ینر  یقول نداد  مگه

 معرفت. ی! ب یر یچرا دلگ  یگ  ینم و؛ ی نیب یم  و، یر ی م ی دلم ه از

 معرفت...«   یب ه ی  ؛ینیشیم  ششیپ و،ی نیش  یم  و،یریگ  یم دستاشو

 

 ( یکن  یدل م   ی دار گر،ی)عرفان شا         

 

 وهفتهشتاد_پارت#

 ایمان#

 

 رو قطع کرد.  یگوش  هی تر رو بهش نداد و بعد از چند ثان شیخوندن ب ی صداش اجازه  بغض

 بود که من داشتم؟  ی چه زندگ نیتخت، ا یرو پرت کردم رو  یگوش 
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 دوباره زنگ خورد.  میگوش 

  ی به سمت گوش  ن یهم یشدن نداشت. برا ال یخ یکه پشت خط بود، قصد ب  یخب انگار کس یجواب دادن نداشتم. ول ی  حوصله

 رفتم. 

 بود.  مهناز

 الو؟ -

 ؟ یجونم خوب ی: الو مانمهناز

 ؟ یمهناز تو خوب یمرس -

 ا؟ گلم. خب چه خبر یگفت: مرس  ی با مهربون مهناز

 . دمیکش یآه

 . ستین ی خبر ، یسالمت-

 بهت بگم. ی زیچ ه یخواستم  یم  ایآروم گفت: خوبه، مان مهناز

 بگو گلم! -

 .یاز دستمون ناراحت نش دوارمیگفت: ام یبا نگران مهناز

 .دمیترس 

 شده مهناز؟ یچ-

  کاریچ ی سخته براتون، ول یل یو خ د ییدونم شما با سپهر االن از هم جدا  ی م ایببخش مان م،یخاستگار  اد یب ای: امشب قراره بردمهناز

 .یخواستگار انیاصرار داشتند که ب م،یدوست دار گرو یکه ما همد  دنی فهم ی وقت  ایکنم خانواده برد

 از ته دل.  دمیخند 

 خدا بزرگه.  د،یراحت نباش هم خوشحال شدم قربونت برم. بخاطر من و سپهر هم نا ی لیناراحت بشم. خ د یدلم، چرا با  زمیعز-

  شمیحتما از صبح پ د یگم با  یکه معلوم شد بهت م مون یجان. انشاهلل، روز نامزد ایو گفت: ممنونم مان د یکش  ینفس راحت مهناز

 خب؟ یباش 
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 زدم.  لبخند 

 . زمیباشه عز-

 . زمیعز ی جان؛ بازم مرس  ایشم مان یمزاحمت نم نیتر از أ  شی: خب بمهناز

 برو به سالمت.  ؛ یستیفدات گلم، مزاحمم ن-

 .زمی: خداحافظ عزمهناز

 خدا به همراهت. -

خورد بخاطر   ی شه! چقدر حرص م یدوست و خواهرم داره عروس م   نیبهتر ی کردم. اله  ینگاه م یطور داشتم به گوش  نیهم

 قراره بِتُرشه.  نکهیا

  شیذاشت برم پ ی نم یکنم. بابا حت   هیگر  ر یدل س   هی بغلش  ی تو نکهیا یکردم، چقدر دلم براش تنگ شده. برا یتلخ  ی  خنده

 مهناز.

 که خوشبخت شند. یاله

 

 وهشتهشتاد_پارت#

  ایمان#

 

بود، اصال   شیروح و بدون آرا ی رو سرم کردم. صورتم ب   د یو شال سف دم یپوش  یرو با ساپورت سرمه ا یساده سرمه ا  کیتون

 و از اتاق خارج شدم.  دمیکش  یق ینداشتم. دلم اصال خوش نبود تا بخوام به خودم برسم. نفس عم یو مسخره باز ش یآرا یحوصله  

 سالم. -

 .ها به سمتم برگشت سر

 عمو جان.  ایجان ب ایگفت: سالم مان ی با مهربون عمو

 زدم.  لبخند 
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 .نیعمو جان! خوش اومد  یخوب-

 رو به سمت زن عمو کردم.  روم

 زن عمو.  نیخوش اومد  -

 گفت: ممنون. ناز  با

 نشستم. نی سفره هفت س  ی عمو رو کنار

 بود. ومده یسال و پرهام هنوز ن   ل ینمونده بود به تحو یزیچ

 اد؟ یگفت: چرا نم ی شد، همه اش م ی م ونه ی زن عمو داشت د  یول اد یکه از خدام بود ن من

 کردم.  ی سفره نگاه م ی خوش رنگ رو یبود و داشتم به سمنو نییپا سرم

 که؟!  دمینرس  ر ید ،یدر هال باز شد و پرهام با سر و صدا وارد شد: سالم به همگ  که 

 زم؟ یعز ی بودم. به سمتم اومد و گفت: خوب ستاده یگوشه ا  هی من فقط   یازش استقبال کردند ول ی با خوشحال همه

 ممنون. -

 نکبت.  ی اخم نگاهم کرد، انگار انتظار داشت که  بپرم بغلش. پسره  با

 داره!  ی من فقط تو فکر سپهر بودم که االن چه حال ی دادن، ول ی د یو ع ی شد، همه شروع کردن به روبوس  لی که تحو سال

 . دمیبا حسرت کش ینفس

 ما بودند.   ی شب رو هم خونه  نایا عمو

.  د یرم خر یرو گرفت اونوقت منم م  شیمن گفتم هر وقت مهناز نامزد  یول ، یعروس  ی ها د یخر میبر د یشد سه روز  بعد از ع قرار

 تعجب کردم.   یلی راحت قبول کردن و خ ی لیهمه خ

 .میو عقد کن  می ریساده بگ  یمهمون ه یخونه  ی شد فقط تو قرار

فقط   شهیذوق تر از هم  یتر و ب ال یخ یکردند و من ب ی دوختن و تن من م  یو م  دنیبر ی مهم نبود. خودشون م ی چیمن ه یبرا

 کردم.  ینگاهش م

 ... یشد ول  ی من و سپهر گرفته م ی برا ماتیتصم نیپرهام، سپهر بود و ا ی خواست االن به جا یدلم م چقدر
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 .دمیتخت دراز کش ی اتاقم، لباس هام رو عوض کردم و رو یکه رفتند، منم رفتم تو  نا یو ا عمو

 خوبمون کم کم چشم هام گرم شد و خوابم برد.  یروز ها یادآور یسپهر و   ینگاه کردن به عکس ها با

 

 ونههشتاد_پارت#

 سپهر#

 

لب هام باشه؛   ی کردم که لبخند رو ی م یرو نداشتم، فقط بخاطر پدر و مادرم سع  ی کس ی بود امسال. اصال حوصله  ی بد  د یع چه

 . ستین ش یب یند لبخندم دروغدون  یدونستم که هر دوشون م   یخوب م  ی ول

 قدم بزنم.   رونیرم ب یم  کم یآشپزخانه بود رفتم. از پشت بغلش کردم و گفتم: ننه من  ی سمت مامانم که تو به

 حرص نگاهم کرد و گفت: به من نگو ننه، بعدشم کجا تو هنوز حالت خوب نشده؟  با

 گردم.  ی غروب بر م زنم،یقدم م  یکم  مری عمل کردم، خوبم بخدا. م شه یم  یإ مامان من سه هفته و خورده ا -

 مواظب خودت باش.  ینگاهم کرد و گفت: باشه برو، ول یکم

 زدم.  لبخند 

 چشم.-

.  دمیپوش  ی و کت اسپرت مشک  یسرمه ا شرتیرو با ت نمیکمدم، شلوار ج ی و به سمت اتاقم رفتم. از تو دم یاشش رو بوس  گونه 

 رفتم.  رونیپولم رو برداشتم و از اتاق ب فیو ک  یبه سمت باال مدل زدم. گوش  موهامم شونه و 

 خداحافظ مامان.-

 خدا به همراهت مادر. -

 زدم.  رونی ب اطیو از ح  دمیرو پوش  میمشک  ی کالج مازرات  یها  کفش

 نرفته بودم شرکت. ی ماریب یامروز رو به بهونه   دم،یکش  یق یعم نفس

 اومدند. یکردم که هر بار نقشه هام اشتباه از آب در م   یم  الیکار نداشتم. اونقدر سر کار فکر و خ ی حوصله  ادیز
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 زدم.  یو کوچه ها قدم م  ابونیخ ی ساعت بود که تو کیبه   کینزد

شدم   یکار م ی مدت هر وقت ب ن یا ی. تو دمید ی م  نجایبود که هر بار عشقم رو ا یی جا نجایشناختم، ا ی و کوچه رو م  ابونیخ نیا

به   ید یبا نا ام دار،ید  کیاز  غ یاما در نم،یدوختم، تا بلکه اون رو بب یچشم م  ایمان یو به خونه   ستادمیا ی م نجایا اومدم و  یم

 گشتم. ی خونه بر م

که از   یشدم به کس رهیذوق خ باز شد، با ای مان ی بودم که در خونه  ستادهیبرق ا ر یت ه یکنار   ایخونه مان ی رو به رو یرو  اده یپ ی رو

 در خونه خارج شد.

 دلم بود! چقدر دلم براش تنگ شده. ز یبود... عز ایآره مان ا،یمان

اومد   رونیاز در ب نیبا ماش  ی سرش غر غر کنم و سرزنش کنم که  بعد از اون کس یمدت ه  نیبه سمتش برم و بخاطر ا خواستم

 که من ازش متنفر بودم.  

 خورد.  یپسر مزاحم بهم م نی! حالم از أپرهام

 رفت و سوار شد.  نشیبه سمت ماش  ایمان

 افتاده بودم.  نیزم  یبود وگرنه االن رو  نجایبرق ا  ریت نی برق، خوب بود که ا ری ام رو دادم به ت هی رمق تک ی و ب شل

 اج کنه؟ گفت که قراره با پرهام ازدو ی داشت راست م یعنی

 .ایکار رو با من نکن مان ن یمن، ا  یخدا نه

 . ستادمیشد که من جلوش ا یرد م ابونیاز خ یحرکت کرد. تاکس نیماش 

 آورد و گفت: چه خبره آقا؟ رونیب ی سرش رو از تاکس راننده

 سمت در رفتم و بازش کردم.   به

 .یبرسون  ییجا ه یمن رو تا   شهیآقا م-

 داشتم که داداشم.  ی . نگه میگفت   یهم م ی درست حساب کم یسوار شو.   اال،یو حرص سرش رو تکون داد و گفت:   یحوصلگ  یب با

 اقا، عجله داشتم.   د یببخش-

 لطفا.  د یبر نیماش  نیپرهام گرفتم و گفت: دنبال ا نیرو به سمت ماش  دستم
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 وقت برامون آقا پسر؟  ه ی مشکوک نگاهم کرد و گفت: مشکل نشه  یکم

 کنم آقا.  یم  متون یتقد   نییشه، هر چقدر هم بخوا ینم  یزی نه چ-

 پرهام حرکت کرد.  نیرو تکون داد و به دنبال ماش  سرش 

 

 نود_پارت#

 ایمان#

 

بابا، همراهش اومده بودم. اصال حوصله اش رو   د یکردم. با هزار زور و تهد   یداخل پاساژ نگاه م  یهمراه پرهام به مغازه ها داشتم

 بودم نسبت بهش.  تیاهم یکردم، ب یزد و من فقط سکوت کرده بودم و به اطراف نگاه م  یهمه حرف م نینداشتم. ا

 و از پاساژ خارجم کرد.   د ی رو همراه خودش کش دستم

 شو. نیکرد و گفت: زود سوار ماش  نگاهم

 چرا؟-

 : سوار شو زود باش.پرهام

 سوار شدم. خودش هم سوار شد و با سرعت راه افتاد.  باالاجبار

 .می خر ی حلقه م م یر ی نگه داشت و گفت: م یطال فروش  کنار

 . د یخر میمهناز بر یپرهام قرار بود بعد از نامزد -

 شو زود باش.  اده یپ م، یخر ی با حرص گفت: االن حلقه ها رو م پرهام

 برد.  یگرفت و همراه خودش من رو به داخل طال فروش  شدم. دستم رو  ادهیپ نیشد. ناچار از ماش  اده یپ خودش 

انتخاب   متیو گران ق با یکرد. آخر سر هم دو تا حلقه ز ی پرهام با ذوق حلقه ها رو انتخاب م یبرام مهم نبود، ول  ادیکه ز من

 اومدم. خشکم زد.  رون یکه ب ی . از مغازه طال فروش میکرد

 !«»سپهر
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 کرد.  ی داشت با تعجب به من و پرهام نگاه م کرد.   یم کاری چ نجایمن اون آ ی خدا یوا

 کنار گوشم گفت: منو ببوس. پرهام

 ؟ یتعجب گفتم: چ با

 . نهی پسره بب نیخوام ا ی با لبخند گفت: من رو ببوس، م پرهام

 خشم گفتم:  با

 وقت.  چیبوسم، ه ی من تو رو نم-

محضر پدر و مادر هم که از خدا شونه،   م یر ی محضر، حلقه ها آمادن م می بر ایمچ دستم رو محکم گرفت و آروم گفت: پس ب پرهام

 .میکن  یرو امروز تموم م ی همه چ

 پرهام!-

 تکرار کرد.  پرهام

 .محضر  م یر ی االن م نیمنو ببوس ، وگرنه هم-

 . هیانصاف  یب  نی، ببوسمش؟ اسپهر ی خواد من جلو رو ی ست، م ونهیپسره د ن یخدا، ا یوا

 محضر؟  می بر ؟ی ببوس  یخوا ی با حرص گفت: نم پرهام

 پرهام رو با لب هام لمس کردم.  یلمس، گونه   ک یپا بلند شدم و فقط در حد  ی پنجه  ی رو

 خب اشکال نداره. ی کم و کوتاه بود ول یل ینگاهم کرد و گفت: هر چند خ ی روزمند یلبخند پ با

 شد.  دهیدستاش گرفته بود. دستم کش نیبه سپهر افتاد که سرش رو ب  نگاهم

 . میبر ا یب زمی، عز ایمان-

اش رو   هیحال تک ی آخر به سپهر که ب  یکرد تا سپهر رو عذاب بده. نگاهم تا لحظه  ی م ی هر کار ،یبرد. لعنت  نیبه سمت ماش  منو

 کرد، بود.  ی داده بود و با غم نگاهم م  واریبه د

 بود.  ادیما ز ی برا ی همه غم و سخت نیا  ایشد، خدا ریزهام سرا اشک
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 ک ینودو_پارت#

  ایمان#

 

کار   ی باال تنه اش به شکل ساده ا یشده بود، نگاه کردم. رو دهیو روش با تور پوش  ر یلباس حر ریلباس بلند قرمز رنگم که ز  به

 .آرنج و گلدار بود  یتور ش تا رو   یها نیداشت. آست ک یو بار  فیظر ون یپاپ هیشده و گلدار  بود، دور کمرم  

  یبودم. امروز نامزد  ده یمهناز خر ی نامزد ی با پرهام برا روزیلباس رو د ن یبود. ا ی و مناسب مهمون  ده یبودم، پوش  ی لباس راض از

 ناراحت بودم.  ی لیبابام اجازه نداد و من از دستشون خ یمهناز بود و من قرار بود همراهش باشم ول 

 داد.  ی م  تیمن اهم یبه حرف ها ی ک ی اصال دوست نداشتم همراهم باشه، ول اد،یبود که پرهامم همراهم ب  قرار

نشد بابا رو   یشد، ول  یتر از قبل ناراحت و دل شکسته م  ش یب نهیمن و پرهام رو باهم بب یدونستم که سپهر اونجاست و وقت  یم

 شو.  یمهمون الیخ  یب ا ی ادیب د یپرهام با ایکنم و به زور بهم گفت که  یراض

بستم و از پشت   یسرم دم اسب یدخترونه باال ی لیمجبور شدم قبول کنم. موهام رو خ نیهم ی مهناز بشم، برا ال یخ یشد ب ینم

 . ختمیصورتم ر یاز موهام رو رو  کهیحالت دادم و از جلو چند ت یموهام رو کم یانتها

پاشنه بلند مخمل   یرژ قرمز هم به لب هام زده بودم. کفش ها  ه یهام،  چشم ی برا ملیکرم پودر و خط چشم و ر  هی شممیارا

 سرم انداختم.   ی نازک رو رو ی و روسر  یکوتاه مشک یمانتو  ه ی.   دمیساده ام رو پوش 

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. می مشک ک یکوچ  یمجلس فیک

غر غر و   د یبازم از دستم ناراحت و با ی ول  ام یهمراهت ب شگاهیآرا  یتونم برا یبه مهناز زنگ زدم و گفتم که نم نکه یدونم با ا یم

 اخم هاش رو تحمل کنم. 

کراوات قرمز هم داشت. موهاش    هی بود،  ده یپوش  یکالج مشک  یرنگ با کفش ها ی رفتم، پرهام کت و شلوار مشک نییپله ها پا از

به سمتم اومد، خواست دستم رو   د یمبل نشسته بود؛ من رو که د ی کرده بود. رو   پیرو به سمت باال مدل زده بود، کال خوشت

 بهش از در خونه خارج شدم.  نعقب رفتم؛ بدون نگاه کرد یکه کم رهیبگ 

 شدم. نیرو زد و من سوار ماش  موتی. ر دمیشن ی قدم هاش رو پشت سرم م یصدا

 کردم.  ینگاهش رو حس م ینیسوار شد اما حرکت نکرد. سنگ  اومد 

 .ایمان  ی شد  بایز ی لیگفت: خ آروم 
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 نگاهش نکردم.  ینگفتم، حت  یزیچ

  ی رانندگ تیطول راه داشت با حرص و عصبان یرو روشن و راه افتاد. تو  نیو ماش   د یکش ی نگرفت، پوف ی از طرف من جواب ی وقت

 خوندم.  یاشهدم رو م د یکش  ی م یی باال بود و من هر بار که ال ی لیکرد. سرعتش خ یم

 .دمیرو که محکم بسته شد رو شن نیدر ماش   یپوزخند و بعد صدا ی . صدادمیکش ی نفس راحت ستاد،یدر که ا ی . جلومید یرس 

 . یروان-

 شدم.  ادهیپ

 

 نودودو _پارت#

  ایمان#

 

 . میگفتند، رفت  یبودند و به مهمون ها خوش آمد م  ستادهیا ی. به سمت پدر و مادر مهناز که گوشه ام یبزرگ خونه شد  اط یح وارد

 سالم. -

  یبهش م  یل یساده موهاش، خ ون یساده و شن ش یبود. آرا بایز  یلیرنگش خ ی کربن  یخانم به سمتم برگشت، لباس مجلس یمهر

 . یدلم، خوش اومد   زی ماهت عز یاومد، با لبخند گفت: سالم به رو 

 . شاهللیخانم، مبارکشون باشه ا یمهر  یکرد و گفتم: مرس   یرو بوس  باهاش 

 تو.  یعروس  شاهللیخانم: ممنون مادر، ا یمهر

 .  دمیعمرم د یکه تو   یمرد  ن یمرد و مهربون تر  نیبهتر ، یانیکاو ی زدم و رومو کردم به سمت آقا  یلبخند 

 ؟ یانیکاو  یآقا د یخوب هست-

 دخترم.  یو گفت: خوبم، خوش اومد   د یلبخند سرم رو بوس  با

 ممنون.   ،یمرس -
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گفتم. پدر و مادر مهناز با پرهامم خوش و    یخونه، مهناز اونجاست. چشم یبا همون لبخند مهربونش گفت: برو تو  یانیکاو  یآقا

 .میبزرگشون شد  یو وارد خونه   می شده گذشت نیبش کردند. همراه پرهام از باغ بزرگ و تزئ

 لحظه همه به سمتون برگشتند. کی

 تو چشمم!«  ی لیبا اون لباس قرمز خ ی »وا

 . میکرد، رفت ی و مهناز که داشت با اخم نگاهم م ایبرد زی دستم قفل کرد و به سمت م ی دستش رو تو پرهام

اون قدر دستم رو محکم گرفته بود، که هر آن ممکن بود انگشتان  ی ول  ارم یب رون یکردم دستم رو از دستش ب  ی م یسع همش

 بشکنن.

 سالم. -

 کرد.  ی ا گه یمهناز روشو به سمت د  یولجوابم رو داد  یی با خوش رو ایبرد

 .د یش  ر یهم پ یانشاهلل به پا ا،یمبارک باشه آقا برد -

 لبخند مهربونش رو نثارم کرد.  ایبرد

 جان.  ایممنون مان -

 گفت.  یکیساده تبر یلیخ پرهامم

 جوابش رو دادند.  ی هم با سرد ایمهناز و برد  که 

 نگاهم کرد.  یبا دلخور  ستادم؛یمهناز ا کنار

 بابا اجازه نداد مهناز، متأسفم.  یول امیخواست همراهت ب ی دونه که چقدر دلم م یفدات بشم، قهر نکن. خدا م -

 .ایمان یخوشکل شد   یل یبغلم کرد و گفت: خ آروم 

 اومدم. رون یو از بغلش ب  دمیخند 

بلند   یرنگش که حاال کم یمشک ی .  موهاقشنگ بود یل یشده بود، خ ی باال تنه اش سنگ دوز ی رنگ بلندش که رو ینبات لباس 

 اومد.   یو بهش م  بایز ی لیخ ی هم گرچه ساده بود ول ششیآرا حالت داده بود.  ی رو کم نش ییبود و پا خته ی شده بود رو دورش ر

 . زمیدارم عز ی خوشبخت ی برات آرزو ،یمهناز  یشد  باتری ز یل یتو خ-
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 .د یچشمم چک ی از گوشه  یاشک قطره 

  دوارم یخواهر به تمام معنا بود برام، ام هی . مهناز شهیخوشحال م زیچه غم انگ  شهیدوست و خواهرش عروس م ن یبهتر یوقت   آدم

 سالم و خوشحال باشه در کنار عشقش. شهیکه هم

 .اد ینکن وگرنه منم اشکم در م  ه ی گر ا،یگوشم گفت: مان کنار

 رو پاک کردم.  اشکم

 .زم یعز ه ی اشک خوشحال نیا -

 زد.  ی نو مهربو  بایز لبخند 

 زم؟ یباشه عز  شتیپ امیم  ک،یتبر یبرا اند یام بتونند ب گه ید  یتا مهمون ها م، یر ی خب ما فعالم-

 جونم.  یرو فشرد و گفت: باشه مان دستم

 ! ا؟یاوردیپرهام، کادو ها رو ن-ازشون فاصله گرفتم.  یپرهام کم همراه

 .ارمیخشک گفت: بعدا، م پرهام

چهار چوب در   یرفت.  تو ی رنگ، نفسم لحظه ا یطوس  ی  له ی دو تا ت دن یگفتم و  نگاهم رو از پرهام گرفتم که با د ی باشه ا-

 کرد.  ی بود و داشت به من نگاه م ستادهیا

 من چقدر جذاب شده بود!«  ی»خدا

  ی بهش م ی لینگ، خر ی رنگش، با اون کراوات مشک یکالج مشک یو کفش ها  د یسف رهن یرنگ، همراه با پ یو شلوار مشک کت

 اومد.

 .شده بود  ر یبود واقعا نفس گ ختهیر ش یشونیپ یاز موهاش رو  یرو به سمت باال مدل زده بود و کم موهاش 

 رفت.  ایزد و نگاهش رو ازم گرفت و به سمت مهناز و برد یپوزخند 

 براش مهم نبودم؟  گه ید  یعنیگرفت. اون پوزخند زد... چرا؟  دلم 

 ه؟ ی پس دردت چ ا؛یمان ی خواست ی رو نم نیرو به دندون گرفتم، مگه هم لبم

 .مینشست ی زیپرهام پشت م  همراه
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 نودوسه _پارت#

  ایمان#

 

دستش   یپرهام که ه ی از حرف ها و کارها گهیطرف د ه یگرفت و از   ی گرم م  یسپهر که هر بار با دختر  ی طرف از کار ها ه ی از

 گرفت، حرصم گرفته بود.  ی رو مدستم  ا یشونه ام  یذاشت رو   یرو م 

من حوصله اش سر رفته بود از جاش   یها ی ذوق ی حرص خورده بودم که هر آن امکان داشت منفجر بشم. پرهام که از ب اونقدر

 هوا بخورم.  کمی اط یح یرم تو  یبلند شد و گفت: من م

 .اریکادو هارم ب -

که   نمیسالن بزرگ چرخوندم تا سپهر رو بب  یشد، نگاهم رو تو گفت و به سمت در رفت. پرهام که از در خونه خارج   یاباشه 

 اومد.  ی داشت به سمتم م   دمش،ید

 سمت من؟!«  اد یچرا داره م نیخدا ا ای»

 به در کردم، خوب بود که پرهام رفته بود.  ینگاه دوباره 

 تنهاتون گذاشتند؟    قه ی نامزدتون دو دق نیرو به روم نشست و با پوزخند گفت: چه عجب! ا یصندل ی رو

 نگفتم و فقط نگاهش کردم.  یزیچ

 هاش واقعا خوشکل بود!«  »چشم

 وقت بدزدنتون؟ ه ی د یتر آورد و گفت: نترس  ک یرو نزد سرش 

 . د یبار یش فقط غم م و حرص بود، اما چشم هاش... از چشم ها تیعصبان یحرف هاش از رو  نکهیا با

 .د یچشمم چک ی از گوشه  یرو کج کردم و با غم نگاهش کردم. قطره اشک سرم

 گفتم: دلم برات تنگ شده بود.   یآروم و پر از بغض  یصدا با

 طور ساکت بود.   نیگفتم، اون هم هم ی نم یز یتعجب نگاهم کرد. من چ با
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 رقصه دو نفره؟  هینداره با   یلب باز کرد و گفت: نامزدتون مشکل ی . از مدتبعد 

با هام   تیاون هنوز داشت با طعنه و عصبان ی کردم؛ ول  یهمه دل تنگش بودم، داشتم با عشق نگاهش م نیگرفت، من أ حرصم

 زد.  ی حرف م

  یبود رو گرفتم و گفتم: نه، مشکل زیم  یبلند شدم، ترس از اومدن پرهام هم جلوم رو نگرفت و دستش که رو ی صندل یرو  از

 . میبرقص می بر اینداره؛ ب

 اومد. دند،یرقص یکه داشتند م یی از زوج ها یجمع انینکرد و همراهم به م  یممانعت ی تعجب کرده بود، ول   نکهیا با

 

 نودوچهار_پارت#

  ایمان#

 

کمرم گذاشت، آروم آروم همراه   ی . دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و سپهر هم دستاش رو روم یستادیا گه یهم د ی به رو رو

 . دنیبه رقص م یهم شروع کرد

بکنه و به سپهر   ی کردم. هر آن ممکن بود پرهام سر برسه و کار یچه غلط دمیفهم ی بودم، داشتم م ستادهیکه رو به روش ا حاال

 صدمه برسونه. 

 شده بودم.  ره یسپهر نگاه کنم و به کراواتش خ ی چشم ها یشد تو ینم  روم

گرد شده بود و با بهت به ما نگاه   س یبود، چشم هاشون قد توپ تن یدنیو مهناز د ایبرد یچشم ها  م،ید یرقص  ی م م یداشت ی وقت

 کردند، خب تعجب هم داشت. یم

 بود.  رون یداروشکر پرهام هنوز ببه در سالن کردم، خ ینگاه

 . ومدهی : نترس، هنوز ندمیگرمش رو کنار گوشم شن یصدا

و    بایز یبغلشم، اون چشم ها یمدت چطور تونسته بودم ازش دور بمونم؟ حاال که تو  ن یمن ا یچشم هاش نگاه کردم. خدا به

 بهش ندارم.  یحس چ یکنم که ه  یزندگ  یتونم با پرهام  یفراموش کنم؟ چطور م  یگرمش رو چطور  یصدا

 .  ستمیخودم با یجا یکه باعث شد منم تو  ستاد،یا
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 . ایدلم برات تنگ شده بود مان ی لیرو دور کمرم محکم تر حلقه کرد و گفت: خ دستش

 گردنم فرو کرد.  ی گود ی رو تو سرش 

 چطور بدون تو ادامه بدم؟ -

 رو دورش حلقه کردم.  دستام

 مجبورم.  ی کنم سپهر، ول یتونم بدون تو زندگ  یمنم نم-

 . میباز فرار کن  ایآروم گفت: ب سپهر

 زدم.  یپوزخند 

 اد؟ یبدتر سرمون ب ی بال هی بار  نیکنند و ا دامونیبشه؟ دوباره پ یکه چ-

 ا؟یمان ی ش  ی م گه ید ی کیمال  نمیبدتر که بب نیتر که من بدونه تو باشم! از ا ش یب نیاز ا یبا بغض گفت: بال و بدبخت سپهر

 گرفته گفتم:  یصدا با

 . میکن  یرو فراموش م گه یسپهر، کم کم همد  شه یدرست م ی همه چ-

 .می رو فراموش کن گهیهمد  م یتون  یفقط حرفه، من  و تو نم ن یچشم هام با دقت نگاه کرد و با پوزخند گفت: ا به

 چشم هام تار شد. یجلو  باش یز صورت

 .میبسپار ی رو به فراموش  گهیهمد  میتونست ی گفت، ما نم  یم راست

 خوام دعوا راه بندازه.  یممکنه پرهام برگرده، نم  گه یشدم. د یازش جدا م د یبا

 قدم عقب اومدم، که کمرم رو محکم تر گرفت.  ک یخوردم و  یتکون

 .اینرو مان-

 کنم.   یبرم سپهر، خواهش م  د یبا-

 

 . د یدست هام رو بوس   ی. دستام رو باال آورد و رو د یموهام رو بوس  ی رو
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 اومد. ک یصورتم نگاه کرد و نزد به

 چشم هام رو بوسه زد.  ی رو

 .ایدوستت دارم مان  یلیخ-

 . د یگونه هام رو بوس  ی رو

 تونم.  ی من بدون تو نم-

 کرد.   یام م  ونهیداشت د  بسه،

  هویبلند ازش دور شدم و به صدا کردن هاش توجه نکردم. به سمت در سالن رفتم، که   یرو ازش جدا کردم و با قدم ها  خودم

 پرهام اومد داخل.

کنه   ی بهشون سرم درد م میبد  م یبر ایب ؟ یاش خورد. عقب اومدم با حرص گفتم: حواست کجاست؟ کادو ها رو آورد نه یبه س  سرم

 خونه.  م یبر

 . میخواد.بر ینم  تیکه عصبان  نیآروم گفت: باشه، ا پرهام

بود. به   ن یمدتت کارم هم هی بود. امشب رو تا  ادیکردن وقت ز   هیگر ی تا فعال اشک هام رسوام نکنند برا دمیکش  یق یعم نفس

 رفتم.  ایسمت مهناز و برد

 شما. یناقابل برا  ی کادو ه یهم  نی. ارمیم  گهیمن د  زمیعز-

 ممنونم.  ید یچرا زحمت کش زمیبغلم کرد و گفت: عز مهناز

 زدم.  ی کم رنگ  لبخند 

 .ستین  یقابل دار ز یکنم چ ی خواهش م-

 مهربون گفت: دستتون درد نکنه.  ایبرد

 اومدم.  رون یاز مهناز، از خونشون ب یدوباره و روبوس   یک یتکون دادم و با تبر یسر

 باشه.  لشونیباب م م دواریکه ام  با،یو مدل باال و البته ز متیساعت گرون ق هی هر دوشون ساعت بود،  یم برا  کادو

 رو به حرکت در آورد.  نی. پرهام ماش میشد  نیماش  سوار
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عطر سپهر رو   یمن هنوز هم بو  یدادم. خدا ه یتک نیماش   شهیرو پر کرد. سرم رو به ش  نیماش  یفضا ی کالم  یو ب   میمال آهنگ

 گرمش...   یکردم، بوسه ها  یحس م م ینیب ریز

 من تحملش رو ندارم.   ادهیز یل یما بود خدا، خ یعذاب بزرگ برا  ه ی  نیا

 

 نودوپنج_پارت#

  ایمان#

 

با   د یتونستم، با ی شد. من نم ی زدم.نه! نم  یاتاق قدم م یفکر بودم و تو  ی شد تو یم یاز قدم زدن برداشتم. چند ساعت دست

 زدم.    یپدرم حرف م

 . امیب رون یهم نتونستم از فکرش ب ه یثان کی  دم،یمهناز د  ی زدنام یکه سپهر رو تو   یتونستم با پرهام ازدواج کنم. از روز   ینم من

 داخل اتاق شدم. دم،یورود شن ی اجازه  یو به سمت اتاق کار پدرم راه افتادم. در رو زدم و وقت  رون یاتاق زدم ب  از

 کرد.   یم ادداشتیرو  ی زیکارش نشسته بود و داشت چ زیپشت م بابا

 بابا؟-

 هم قفل کرد و نگاهم کرد.  ی چانه اش تو ریرو بلند کرد و دستاش رو ز سرش 

 حرفت رو بزن.  ی عنینگاه  نیا

   .میرو باهم داشته باش  یخوب  ی زندگ م یتون یتونم با پرهام ازدواج کنم، نم یکنم من نم  یبابا، ازت خواهش م-

 باال انداخت و گفت: چرا اونوقت؟  ی ا شونه

 .گفتم: چون دوسش ندارم آروم 

 . ادیگفت: بعد ازدواج عشق به وجود م  ال یخ یب پدرم

 .دمینال

 باشه.  ی ا گهیکس د شیکه من فکر و دلم پ ی نه تا وقت-
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 با حرص به چشم هام زل زد.  پدرم

 بهت گفته بودم که فراموشش کن. -

 تونم.   یرو بهش گفتم: نم پدرم نشستم و  یمبل رو به رو  ی رو

 گفت: چرا؟  تیبا جد  بابا

 انداختم. نییرو پا سرم

 چون دوسش دارم. -

 دوباره به کاغذ رو به روش نگاه کرد.  بابام

 . یقرار زن پرهام بش گه یشو، تو د الش یخ یب-

به   د یکنم. شما دار رون یتونم فکر سپهر رو از سرم ب ی تونم با پرهام ازدواج کنم. بابا نم ی من دوسش دارم« نم ی بغض گفتم: »ول با

  شیشه که از همه ب  ی م ی اون وقت پرهام کس م، یرو دوست دار گهی.  من و سپهر همد د یکن ی هامم ظلم مپر ی من، به سپهر و حت

سپهر   شیفکرم پ شهیداشته باشم، هم یخوب یتونم باهاش زندگ  یدوسش داشته باشم؛ نم تونم  یچون من نم نه، یب یتر ضربه م 

 شه بابا.  ی محسوب م انتیجور خ هی  نیمونه و ا یم

 . یکن  ی مدت اون پسر رو فراموش م ه یتو هم بعد  ه،یبود گفت: پرهام راض نییخشم همون طور که سرش پا با

 نگاهش کردم.  مظلوم 

 کنم.  ی بابا خواهش م-

 نداد.  یجواب

 تونم.   یکنم، تروخدا من نم  یبابا التماست م-

 . ایگفت: بسه مان یعصب

 ؟ یرحم ی طور باهام سرد و ب  نیا ، یستین م یواقع  یاراده و ناخودآگاه گفتم: چون بابا یب

خانم قول    می هم شدم، چون من به مر  مونیشک بودم و بالفاصله پش یرو گفتم، خودمم تو  نیشد که ا ی دونستم چطور ینم

 داده بودم. 
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 سرش رو بلند کرد که مطمئن شدم، گردنش رگ به رگ شده.  یطور بابا

 ! ؟یچ-

 

 نودوشش_پارت#

 ایمان#

 . ستادیبلند شد و رو به روم ا ز یپشت م از

 ا؟یمان  یگفت ی تو چ- 

مهم   یها ز یچ شهیدفتر خاطرات داشت که هم  هی دفتر خاطرات... آره بابا  یگفتم؟ وا  ی م د یبا یکردم االن چ   یچه غلط ی »وا

 افتاد.«  یدردسر م   یخانم تو  م یگفتم، وگرنه مر ی م ی زیچ ه ی د ینوشت. با ی رو توش م شیزندگ

 ... دفتر خاطراتون خوندم بابا.یهول گفتم: خب... خب... من از تو  با

 به چشم هام زل زد.  تیعصبان با

 ؟ یتو بدون اجازه به دفتر من دست زد-

 افتادم. ی ترس داشتم پس م از

 شد بابا، بخدا من...   ییهوی-

 تأسف تکون داد. ی از رو یسر

 .یحق رو نداشت نیو ات- 

 . د یگفتم:ببخش مظلوم 

االن    ؟یبا پرهام ازدواج کن د یبا گم یکه م  نیهم یدوست ندارم و برا  ی کن  ی فکر م ،ی ستین می غم گفت: حاال چون دختر واقع بابا

که   یو اون جور   شیآسا یخوام تو تو  یجان من فقط م  ایخوام؟ نه مان ی ازت م یز یچ نیکه همچ  م یبد  یمن بابا یکن  ی فکر م

 .  یازدواج کن اقتیل

 بابا من... سپهر رو دوست دارم.  یمتأسفم؛ ول  د،یهست ی بد  یوقت نگفتم که شما بابا  چیگفتم: بابا من ه مونیپش
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 .د یپرس  ییهوی

 موضوع رو؟  نیا ی د یفهم ی از ک-

 انداختم. نییرو پا سرم

 شه.  یم  یدو هفته ا -

 رو تکون داد.  سرش 

من   یدرست؛ ول  ی ستیما ن ی واقع  یکه بچه از خون خودت باشه، تو بچه   د یمثل دختر خودم. حتما نبا ا،یمن دوستت دارم مان-

خوام   یو همه وقت.  حرف ها و کار هام به نفع توء. م شه یدوست داشتم و دارم، هم شتر یب یلیخ د ی شا ایدختر خودم و  ی اندازه 

 . ییایکنار ب  یبا نَدار ی تون یتو نم   ،یخوشبخت بش

  م یتون یها رو م  یبا عشق همه سخت  م،یرو دوست دار گه یکنم ما همد  ی تونم، خواهش م ی رفتم و با التماس گفتم: بابا م کشینزد

 . میحل کن

 فت و جوابم رو نداد. ر  رونیتکون داد و از اتاق ب ی تأسف سر با

 بابا؟-

 . دمینشن یجواب

 خورد. پرهام بود، حوصله اش رو نداشتم. ی داشت زنگ م میسمت اتاق خودم رفتم. گوش  به

 شد. با حرص جوابش رو دادم.  ی نم الیخ یب  یول  دم، یتخت دراز کش ی رو

 الو؟ -

 عشقم؟  یخوش خوشان گفت: خوب پرهام

 بگو! ی دار  یگفتم: اگه کار یعصب

 .د یخند  پرهام

 چه بد اخالق. -

 .دمیکش  یپوف
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 قطع کنم؟ -

چون   م؛یخر  ی م مون یعروس  ی کوچولو و الزم برا  یها ز یچ ی سر هیو   د یخر م یر ی گفت: خب حاال تو هم. فردا م  یعصب پرهام

 خونه باشه.   یو تو  ک یکوچ  یقراره عروس 

 کردم.  سکوت

 داد زد: از سکوتت متنفرم، خداحافظ. پرهام

 کنار تخت. ک یکوچ  زیم  یو پرت کردم رو ر  یکرد. گوش  قطع 

 رو کم داشتم.«  یکی  نیمن، فقط هم یخدا »آه 

 

 نودوهفت _پارت#

  ایمان#

 

   ه؟ی ک  ه؟ی از چشم هام رو باز کردم و گفتم: چ ی کیکرد. با حرص   یداد و صدام م یداشت تند تند تکونم م  یکی

 پر از خنده پرهام اومد:. یصدا

 .د یخر  میبلند شو، بر ونهیمنم د-

 زدم.   غی حرص ج با

 واقعا؟ ولم کن.  یکار یب ی اه پرهام، اول صبح-

 ظهره.  ۱۲که االن ساعت  د یببخش یل یآروم گفت: خ پرهام

که اومدم، پرهام هنوز   رون یشدم؛ دست و صورتم رو شستم.  ب ییجام با غر غر بلند شدم. وارد  دستشو ی و از رو دمیکش  یپوف

 خت نشسته بود. ت ی اتاق و رو ی تو

 تا لباس بپوشم.   رون،یبرو ب -

 لبخند زد.  پرهام
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 .خب بپوش -

 . رونیب رمی من م ، یگفتم: اوک  الیخ یب

 . یبا تمسخر گفت: اوه، چه خانم بد اخالق پرهام

 رنگم عوض کردم.  ی رو با مانتو و شلوار مشک م یو شلوارک صورت  د یرفت. تاب سف رونیتخت بلند شد و از اتاق ب یرو  از

موهام   یرو رو  یشال آب  هی کردن نداشتم.   شیشاد و آرا ی رنگ ها دنی پوش  یحوصله   یکه از سپهر جدا شده بودم، حت   یوقت  از

 . دمیرو هم پوش  م یآل استار آب ی بودم، گذاشتم. کفش ها خته یکه آزادانه دورم ر

 رفتم.  نییو از پله ها پا  دمیکش ییالبلند با ازه یرفتم، خم  رونیاتاق ب از

 پرهام شدم.  نیزدم و سوار ماش  رون یلحظه صبر کردن از خونه ب کی گفتم و بدون  ی ر یمامان و بابا صبح به خ به

 شد. ی امروز زود تموم م کاش 

* 

پرهام بازوم رو گرفت و من   هویکردم،  یاحساس داشتم به مغازه ها نگاه م  ی من که فقط ب  م،ی زد یپاساژ ها چرخ م  ی تو میداشت

.  د یمشابه به سف ییو رنگ ها د یبود، اما همه اش سف ی . به مغازه نگاه کردم، مانتو فروش د یکش ی رو دنبال خودش به داخل مغازه ا

 تر بود.بخرم. از لباس عروس که به د یه مانتو و شلوار سفیعقد  یحدس زدم که قراره برا 

مغازه، خودتم لباس انتخاب کن،   ی تو یگوش، پرهام بردم و گفتم: من رو که به زور آورد   کیباال انداختم و سرم رو نزد ی ا شونه

 که من حوصله ندارم. 

  ن یبود، گرفت و گفت: ا نیتریو  یکه تو   ی د یحرص و چشم غره نگاهم کرد و  انگشت اشاره اش رو به سمت مانتو و شلوار سف با

 خانومم؛ لطفا.  ز یو و شلوار، سامانت

زن تو شدم؟   یباعث انزجارم هم شد. نکبت؛ من ک  یوجودم ننشست، حت ی تو  یکه حس خوب  چیلفظ خانومم که بکار برد، ه از

 ! دمیخودم نفهم

 و شلوار رو از دست فروشنده گرفتم و به سمت اتاقم پرو رفتم.  مانتو

  ی رو گل ها نه یاز س  یشونه ها و سر دست ها و قسمت یساده هم بودند؛ فقط رو  ی لیاندازه ام بود. خ دم، یو شلوار رو پوش  مانتو

 پوشونده بود.  یزیر
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 آوردم.   رون یها رو از تنم ب  لباس 

 خوبه. -

الزم   ی زیسفره عقد چ ی . برامید یهم خر د یسف  ی و روسر د یجفت کفش سف کی. میپول رو حساب کرد و از مغازه خارج شد  پرهام

 خانوم؟  ایخواد نجاتت بده مان یم  یک  تیعروس  نی ا ی زدم؛ تو ی قبل بود. پوزخند  ی چون مال سر م،ینداشت

 . میگذرون ی و امروز رو خوش م  می گرد  یگفت که کل شهر رو م ی م ی . پرهام همیخورد ی رستوران ی رو تو نهارمون

شروع   نیماش  ی و تو اورد یشده بود و آخر سرم طاقت ن ی هم پرهام هم کسل و عصبان نیهم ی ذوق بودم و برا ی ب ی لیمن خ ی ول

 کردن.  داد یکرد به داد و ب

 

 نودوهشت_پارت#

 ایمان#

 

منم مثل اون بخاطرت هر   ؟ ید  یم حی از اون پسره کمتره که اون رو به من ترج میکنم؟  من چ  کاریمن از دست تو چ ا،یمان-

 کردم، آخه چه مرگته؟   یکار

 گفتم:سر من داد نزن.  آروم 

رفتار هات دارم عذاب   نیزنم، حقته که سرت داد بزنم. بفهم که منم دوستت دارم، منم بخاطر ا ی داد زد: داد م ی بلندتر یصدا با

 شم.    یم  ونهیکشم، دارم د یم

 ؟ایمان ییایتر گفت: چرا با من راه نم آروم 

 مثل خودش داد زدم.  منم

 چون دوستت نداشتم، ندارم و نخواهم داشت.-

 ! یتظاهر کن ی تون  ی نم یقرمز شده گفت: حت   ییو چشم ها تیعصبان با

 .گفتم: نه   محکم
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 شد. ریچشمش سراز ی از گوشه   یهم فشار داد که قطره اشک یرو تکون داد، چشم هاش رو محکم رو  سرش 

 زدم:  لب

 متأسفم. -

 داره، که من ندارم.  ی دونستم، اون پسره چ ی گفت: کاش م ی گرفته ا یبا صدا پرهام

  یپا یرو  ی بود، از پچگ  ایر ی ها رو داشت، اما دوسم داشت. مهربون و ب زی چ نیگفتم؟ سپهر ساده تر  یم  ینگفتم، چ  یزیچ

من رو عاشق خودش کرده بود.   سپهر یساده   ی ها زیچ نیگاه محکم برام باشه. هم ه یتک  هیتونست  یبود و م  ستاده یخودش ا

 گرفت. ی پرهام خنده اش م د یگفتم، شا  یکه اگه م ییزهایچ

 ؟ یبه سالمت  یبا حرص گفت: الل هم شد  پرهام

 حرف نزن پرهام.   ینطور یگفتم: با من ا یعصب

 حرف زد مادمازل؟  د ی داد گفت: با شما چطور با با

 .ی ا ونه ید  هی رو باز کرد و گفتم: تو  نیحرص در ماش  با

 جوابش رو ندادم. یبلند ازش دور شدم؛ پرهام صدام کرد ول  یو با قدم ها اده یپ نیماش  از

 ا؟ یمان- 

 برگرد.  ا،یمان-

 .ەرسونمت خون  یم  ایب ا؟یمان-

شعور...   یش هم نگاه نکرد. ببه پشت سر ی خواستم جوابش رو بدم. با سرعت از کنارم گذشت و حت ی کر شده بودم، اصال نم انگار

 ! یگه چرا عاشق سپهر شد   ی... بعد م یوحش

 و برم خونه.   رمیبگ  یتا تاکس ستادمیا ابونیتأسف تکون دادم. کنار خ ی از رو یسر

کرد و مهناز بهم گفته بود رو به    یکه سپهر اونجا کار م ی شرکت یشدم و نشون مونیکه شدم، از رفتن به خونه پش  یتاکس سوار

 براش تنگ شده بود. یلیدلم خ  نمش،یکوچولو بب ه یخواستم از دور  ی دادم. فقط م راننده

 *** 
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فکر کنم،   گهیگذشته بود و د ۵کردم. ساعت از   یبودم و داشتم با دقت نگاه م ستادهیشرکت ا یشدم. رو به رو ادهیپ یتاکس از

 وقتش بود که کارمندا برن خونه. 

 که نتونستم.   نم،یاون همه کارمند مرد بتونم سپهر رو بب انیکردم، که م  ی داشتم چشم چشم م ی طور نیهم

 رو که برگردم خونه  اده یپ گه یسمت د دمیو چرخ دم یکش ی پوف ید یناام با

 کرد.  یداشت به من نگاه م  ییبایجذاب و لبخند ز بود و با ژست بش یج یاز دست هاش تو  یک یچشمم به سپهر افتاد؛  که 

 ش؟«ی ن یبب یکه اومد  د یفهم  یپسره حتما م د یبا ؛یانجام بد  یکار رو درست حساب  ه ی یکه نتونست ا،یتو سرت مان »خاک

 

 نودونه _پارت#

 ایمان#

 

 به اطراف نگاه کردم و رو به سپهر گفتم: سالم.  کمی

 خواستم از کنارش رد شم که مچ دستم رو گرفت.  یم

 عجله؟  نیکجا با ا- 

 خونه.  رمیگفتم: خب... من م یامه یلبخند نصف ن با

 آورد.  کیرو نزد سپهرسرش 

 ؟ یبود نجایو چرا ا-

 باال انداختم. ی ا شونه

 زدم برا خودم.  ی قدم م ،ی طور نیهم-

 زد.  یپوزخند  رسپه

 ؟ ینیمثل من رو بب یو جذاب پیکه پسر خوشت ی ومد یاصال ن یعنی! یزد  ی که قدم م-
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 خوام برم.  یدستم رو ول کن م   ؟یدار  یینازک کردم و گفتم: تو چه اعتماد بنفس باال یچشم پست

 دست هام قفل کرد.  ی مچم به حرکت در آورد و تو ی از رو دستش

 .م یبر-

 تو کجا؟  م؟ی تعجب گفتم: بر با

 دلتنگ و جذابش به چشم هام زل زد.   یچشم ها با

 رسونمت خونه.  ی م -

 رم.  یم  رم،ی گ ی م نیماش  ه یخودم  ستی هول گفتم: نه اصال الزم ن  با

 باهات.  امیگفت: م  محکم

 .د یرو گرفت و من رو به دنبال خودش کش دستم

 .ستیگم سپهر، الزم ن   یواقعا م -

 بار باهات قدم بزنم.  نیآخر ی خوام برا  ینگاهم کرد و گفت: م  یکم

 ! دارمونهید ن یآخر نیکه ا  ادیب ادم ی د یهمه اش با هم فشار دادم.  ی هام رو محکم رو چشم

  ی م ی ما رو ط ی خونه   ر یمس و  می زد ی قدم م م یطور دست در دست هم داشت نیو باهاش هم قدم شدم. هم دمیکش  یق یعم نفس

 .د یکه سپهر پرس  م یکرد

 تونه؟ یعروس  یک  یبه سالمت  -

 آخه؟«  ی چه سوال نیا »نامرد، 

 دونم.  ی اومد، گفتم: نم ی م رون یکه انگار از ته چاه ب  ییصدا با

 گفت: جالبه.  آروم 

  بازم ی گفت، با طعنه بود ول  یاگه م  ایگفت  ی نم ی زیچ نکه یبودم. آرامش داشتم در کنارش، با ا یهم راض  نیکرد. به هم سکوت

 دوست داشتم. 

 .ستادمی ا مید یکه رس   ابونمونیخ سر
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 ؟یستادیو رو به من گفت: چرا ا ستادیا

 نگاهش کردم.  ینگران با

 . این نیاز ا شتریب گه ید-

 نگاهم کرد.  یسوال

 چرا؟-

 التماس نگاهش کردم.  با

 لطفا سپهر.-

  ستاد؛یشد. سپهر رو به روم ا ی براش دردسر م ند،یسپهر رو همراهم بب  خواستم  ی ها اون اطرافند، نم گارد یدونستم که باد یم

 دستش بود.  ی دستم تو

 . اصال تحملش رو ندارم. یباش  یا گه ید  یخوام مال کس ینم م؛ یباهم بر ایب ا،یمان-

 نه تکون دادم. یرو به معن  سرم

 نه سپهر، حرفش رو هم نزن.-

 حرص گفت چرا آخه؟  با

که سر    ییما نداشت و اون بال یبرا  یزی... به جز دردسر چیچیشد؟ ه ی چ م یبار فرار کرد ه ی گلوم گفتم:   یده تو بغض چنپاته ز  با

 نداره.  یا  دهیخوام تکرار بشه. فرار فا ی تو اومد، نم

 شم. یم  ونه ی: من دد ینال سپهر

 رو از چشم هاش گرفتم. نگاهم

 شه، برو سپهر.  ی درست م ی همه چ-

 وقت!  چیه  ،ی نیب ی وقت من رو نم چیه  گهیدگفت: برم  یعصب سپهر

 زدم.  لب

 برو. -
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 .د یرو باال آورد و بوس  دستم

 زد و سرش رو تکون داد.   یلبخند 

 .  رمیم ایگفت: باشه مان  یآروم یصدا با

لب زمزمه کردم: مواظب خودت باش،   ر ینکرد. آروم ز یخداحافظ ی. ازم دور شد حت یشانس و زندگ ن ی. لعنت به اد یچک اشکم

 دلم.  ز یخدا به همراهت عز

 صد_پارت#آ 

 سپهر#

 

 به بازوم زد.  ی مشت ایبرد

 . میبر د یبلند شو مرد با-

 کردم.  نگاهش

 ...ایکجا برم برد  د یکجا؟ با-

 گلوم نذاشت که ادامه بدم، به سقف چشم دوختم.  یتو  بغض

رو بهم   یشدم. چند بار خواستم برم اونجا و همه چ یم  ونهیداشتم د دم، یکه فهم ی بود و من از وقت ایمان  یخدا امروز عروس  یوا

  میحتما بر د یه بااصرار داشت ک ایشده بودم. االن هم  برد الیخ یخواستم دچار دردسر بشه ب یکه نم  ایبخاطر مان ی . ولزمیبر

 خونشون.

 وحشتناک بود.   نیا یوا  نم؟ یلباس عروس بب  یبکنم؟ برم عشقم رو تو  ی اونجا چه غلط برم

 شونه ام گذاشت. یرو رو  دستش

 . گهیبلند شو د-

 ولم کن. ، یبه من دار  کاریخودت برو چ ا، یگفتم: برد یعصب

 رو گرفت و به زور بلندم کرد.  دستم
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 اونجا.  میبر مییخوا ی اصال نم-

 تعجب نگاهش کردم.  با

 م؟ یر  یپس کجا م-

 . د یدستم رو کش ایبرد

 . یفهم ی م م، یبر ایب-

 و از جام بلند شدم.   دمیکش  یپوف

 . یمن رو اونجا نبر دوارم یام یول ام، یباشه م-

 شدم.  نیشدم. سوار ماش  یم  ونهیجا بمونم، وگرنه د ه ی یی تونستم تنها ینم

 دادم.    هی تک یصندل یرد. سرم رو به پشتک  یبا سرعت شروع به رانندگ ایبرد

آخر    گهید  نیشد. ا یم  گه ید یکیبار عاشق شده بودم و حاال امروز بعد از چند ماه عشقم داشت زن    هی بدشانس بودم،  چه

 .یخدا... مرس  یبود. مرس  یخوشبخت

 دادم؟    یرو ادامه م م یزندگ ایبدون مان د یهام تر شده بود، چطور با چشم

  ای. با بهت به سمت برددمید  ایمان یخونه   ی. چشم هام رو باز کردم؛ خودم رو جلو ستادیا نیفکر ها بودم که ماش  نیهم ی تو

 برگشتم. 

 ؟ یچ ی عنی ایبرد - 

 .د یپر نییپا نیاز ماش  ایبرد

 . نجایا میدار کی کار کوچ ه ی ن،ییپا ایب-

 شدم. اده یتکون دادم و پ یسر

 داشته باشم؟ نجایا د یبا یچه کار-

 . نشیآروم گفت: برو بب ایبرد

 .دمیکش  یپوف
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 بشه؟  یکه چ-

 . شهیهم یخارج برا  میر  یم  م،ی ریم نجا یاز ا اد،یشمرده شمرده گفت: اگه باز قبول نکرد همراهت ب ایبرد

بود. پدرش   کیکوچ یعروس  هیاونجا نبودند. انگار  یادیز ی. مهمون هامیشد  اط یمحتاطانه وارد ح  یلینگاهش کردم و خ یکم

 نجایخدا، شما ا ی به سمتمون اومد و گفت: وا د،یکرد. آقا رضا باغبونشون تا ما رو د ی خوش و بش م  ی از مهمون ی سر ه یداشت با 

 د؟ یکن  یکار م یچ

 . می و بر  مشینیبب میگذروند، گفت: فقط اومد  یرو از نظر م   اطیهمون طور که ح ایبرد

 .د ییاینگاهمون کرد و گفت: دنبالم ب یکم  رمردیپ

 اومد.  ایپدر مان یصدا هو یکه  م یگذشت ی م اط یاز ح میداشت

 باهات؟ ن ی+آقا رضا، اونا ک

 بعد گفت: اومدن کمک آقا.  ی هول کرد ول ی رضا کم آقا

 .میشد  و وارد عمارت بزرگشون  می د یکش یتکون داد و دوباره مشغول صحبت با دوستاش شد. نفس راحت   یسر ایمان پدر

 . نتتونیتا خانم نب  د یکن  اطیاحت کم ی نجایا- 

اشاره   ی. رضا آقا به اتاقمیخونه باال رفت  یچ یمارپ  یو همراهش از پله ها م یانداخت نییو سرمون رو پا م یتکون داد د ییبه تأ یسر

 اتاق خانومه.  نیکرد و گفت: ا

اتاق، من   ینگاهم کرد و گفت: برو تو  ای. برداستیاتاق مان نجا یکه ا دمیاومدم، فهم یخواستگار یبرا ی دونستم چون وقت ی م من

 . ادین یپشت در مواظبم کس

 .دمیکش نییدر رو پا ی  ره ی و دست گ دمیکش ی قیرفتم. نفس عم ایگفتم و  به سمت اتاق مان ی باشه ا-

 

 کیصدو_پارت#

 ایمان#
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 نشسته بودم.  شم یآرا ز یم نه ی آ یرو  ە ب رو

 کندن.   یپوست از سرم م شگرینکنم، وگرنه مامان و آرا ه یکردم که گر  ی داشتم خودم رو کنترل م یلیخ

 هم برام کرده بود.  م یمال شیآرا هی شگرینشسته بودند. آرا بود و به تنم  با یز ی لیخ دم یسف یها لباس 

  شمی. آرانی هم ومد،یهم  بهم م م یمال ی داده بود، رژ گونه و رژ لب صورت ی شتریب یی بایبه چشم هام ز ملیخط چشم و ر یکم

 خونمون.  می رفت ی و م می کرد  یبودم، چون فقط عقد م  یقدر بود و من راض نیهم

 ؟یو راحتم کن   یجا منو بکش نیهم  شهیم ایخونمون! خدا هه،

دختر خوب   ه یبود و من مثل  شگریکار آرا نی أ ی عنیصورتم؛  یبودم تو  ختهیرو از جلو  ر شیسرم بسته بودم و کم یرو باال موهام

 دادم.   ینظر هم نم ی ساکت بودم و حت یلینشسته بودم، خ

چهار چوب در از تعجب   ی سپهر تو دنیدونستم پرهامه. به سمت در نگاه کردم که با د  یم  دمیکش ی ق یباز شد و من نفس عم در

 از جام بلند شدم. یدهنم باز مونده بود؛ تند 

 سپهر؟!-

 محکم بغلم کرد.  یه سمتم اومد و بدون گفتم حرف رو پشت سرش بست و ب در

 بکنم.  یکار  چیتونستم ه یشک بودم و نم  ی تو  یعن ینکرد،  ی کار ی چیه من

 . زمیعز یگفت: چه خوشکل شد  ینیبازوم هام گذاشت با لبخند غمگ  یجدا شد و دستش رو رو  ازم

 گونه هام اصال دست خودم نبود.  یخوردن اشک هام رو  سر

 نجا؟ یمن سپهر ا یخدا

 ؟ی کن یم  کاریچ نجایتو... تو ا-

خب من   یول  ،نمت یب ی دونم اون روز گفتم که بار آخره م ی لب هاش بود گفت:  م یکه رو  نیبا همون لبخند تلخ و غمگ  سپهر

 شدن ندارم.  الیخ یبهت و قصد ب دمیمثل کنه چسپ

 خنده تلخ.  هی دمیخند 

 کس نفهمه. چ یکه ه ییبرمت جا ی من با خودم م  میبر ایب  ا، یمان می بر ایبه چشم هام نگاه کرد و گفت: ب قیعم رسپه
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 رو تکون دادم و گفتم: نه سپهر حرفش رو هم نزن.  سرم

 . رمیم ی بدون تو م ا،یتونم مان  ی با بغض گفت: من نم سپهر

ترس   ی خوام تو ینم  گهی... دادیاز دستم بر نم یکار  چی... من هیشم.... ول  ی م ونه ی تونم سپهر... منم... د ی هق هق گفتم: منم نم با

 شه.  ینه سپهر نم . ادیسرمون م گه ید  یبال  هی کنند... باز  یم  دامونیآخرش که پ م؟ی... کجا برمیو اضطراب... باهم باش 

 .دند یتر بغلم کرد. شونه هاش لرز  محکم

 آوردم و دورش حلقه کردم.  رو باال دستم

 من باشه؟ یبرا  شهیهم یآغوش گرم برا ن یا د یچرا نبا م؟یشد  ی هم م  یبرا د یچرا نبا ا،یخدا

 شدم. یبه آغوشش وابسته م  د ینبا نی تر از ا  شیجدا شدم، ب ازش 

 بود، پاک کردم.  مل یو ر  هی چشم هام رو که بخاطر گر ری ز یاهیبرداشتم و س  یرفتم و دسمال شم یآرا زی سمت م به

 نگاهش کردم.  نهیآ یاز تو  ستاد،یپشت سرم ا سپهر

 ا؟یمان-

 نگاهش کردم.  فقط 

 .ایبا من ب- 

 عموم اومد. یبگم که در باز شد و پشت بندش صدا ی زیچ خواستم

 دخترم؟  ایمان-

 خدا. یحبس شد، وا نه یس  ی تو نفس

 تعجب اول به سپهر و بعد به من نگاه کرد.  با

 ا؟یمان-

 هول و ترس گفتم: عمو... من... من متأسفم.  با

 .نییگفت: برو پا  یعصب عمو
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 نگاهش کردم.  نگران

 عمو!  -

 رو ازم گرفت.  نگاهش

 . نییبرو پا-

 کرد، نگران سپهر  بودم.  ی داشت خفه ام م ترس 

 کنم.  ی عمو اون... اون فقط... خواهش م-

 عاقد اومده.  ا،ی مان نییگفت: برو پا تیجد  با

 انداخت. نیی به سپهر کردم. سرش رو پا یرو تکون دادم و نگاه سرم

 نکنه.«  ی وقت کار  هیعمو  ا،یعجله از اتاق خارج شدم. »خدا با

 به سپهر نگه.   یزیچ کاش 

 رفتم.  نییگرفتم و از پله ها پا ی چوب ی هارفت؛ دستم رو به نرده  یم  یاهیهام س  چشم

 

 دو _و_صد_پارت#

  ایمان#

 

از دست هاش رو داخل   یک یبود.  ستادهیا یچشمم افتاد به پرهام که کنار چند مرد با ژست خاص دم،یپله ها که رس  نییپا به

 شربت بود.  وانیل ه یاش  گهیدست د یو تو  ی شلوار طوس  بیج

 تنش نشسته بود.  ی اومد و تو یواقعا بهش م  دش یمردونه سف رهنیرنگش همراه با اون پ  یطوس  کت

 من دردسر بود.  ی قرار نداشت، چون فقط برا م یزندگ یجا چیمرد جذاب ه ن یدلم آرزو کردم که کاش ا  یتو  گه یبار د هی

 انداختم.  نییرو پابه سمتم اومد. سرم  د یکه کنار سفره عقد بود نشستم. پرهام من رو که د  یصندل ی رو
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 گفت؟  ی بهش م یعمو چ یعن یهام رو بستم هنوز هم نگران سپهر بودم.  چشم

 .دند یلرز ی هام داشتند م دست

کنارم نشست، اصال سرم   ی صندل یاومد. پرهام رو  یتر شد. دوباره داشت اشکم در م ش یسمت راست من نشست، استرسم ب عاقد 

 چقدر استرس داشتم!  ایخدا دم،یلب هام کش  ی رو بلند نکردم. زبونم رو رو

 اجازه خواست تا شروع کنه.  عاقد 

  ی گوفتند؛ من اونقدر استرس داشتم و حالم بد بود که نم ی که همه عاقد ها م یشگ یهم ی شروع کرد به گفتن حرف ها عاقد 

 گه.  ی داره م  یدونستم چ

 اورم؟یدر ب ی سپهر رسول یآقا د ی پرها... ببخش ی شما رو به عقد آقا لم یوک ایعروس خانم آ-

سپهر بندازند؟ سرم رو بلند کردم تا   ادی خواستند من رو به  ی چرا م شون یچرا؟ ا گهیحدقه چرخوندم، عاقد د ی هام رو تو چشم

 افتاد که کنارم نشسته بود. سفره چشمم به سپهر  ی رو ی  نهیآ ی که تو د، یکن ی اشتباه م د یبگم دار

 

 سه_و_صد_پارت#

  ایمان#

 

پرهام نشسته   یمن، چرا سر جا  یخدا یزد. ترس تموم وجودم رو گرفت وا  یکردم که چشمک یبا تعجب نگاهش م  نطوریهم

 بود؟ 

 . نمیرو بلند کردم تا بابا، عمو و پرهام رو بب سرم

 انداخته بود.  نییکرد و بابا سرش رو پا  ی مبود و با لبخند نگاهم  ستادهیکنار پدرم ا ی گوشه ا عمو

قرمز و پر از    یدستش بود، به سمتمون برگشت و من تونستم چشم ها الس یگ  هی بود و  ستادهیپشت به من رو به پنجره ا پرهام

 . نمیاشکش رو بب

 .نمیخواستم واکنششون رو بب  یم

 بودند؟  یراض ی عنیکردن   ینم ی کار  چیاونا ه ی ول
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 عاقد من رو به خودم آورد.  یصدا

 لم؟ یوک  ایپرسم آ یبار سوم م یبرا-

 اونقدر حواسم به اطراف بوده؟  ی عنی! دم یرو نشن یمن بار دوم چرا

 زد و آروم سرش رو تکون داد.  یسرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. لبخند کمرنگ  بابا

 جمع »بله«.  یبزرگتر ها   یمکث گفتم: با اجازه   بدون

 سپهر بودم.  شیمهم بود که االن پ  نیمن برام مهم نبود. فقط ا ینکرد ول  ی خوشحال ینزد، کسبرامون دست  یکس

 . د یچیسالن مسکوت پ ی هق هق تو یصدا

 کرد.  ی م ه یو گر د ی لرز  یدست هاش گرفته بود و شونه هاش م  انیسمت سپهر برگشتم که سرش رو م به

 کرد!   یم  هی من، سپهرم داشت گر ی خدا یوا

 زم؟ یدستش گذاشتم: سپهر، عز ی رو رو دستم

 مونه.   یخواب م هی مثل  نیا ا،یشه مان یو گفت: باورم نم د یرو باال کش ش ینیقرمز نگاهم کرد، ب یرو بلند کرد و با چشم ها سرش 

 

 چهار_و_صد_پارت#

  ایمان#

 

 بپرم.   نیری خواب ش  نیشک بودم؛ هنوز باورم نشده بود و هر ان منتظر بودم که از ا ی هنوز تو منم

 ست؟ یخواب ن ه؟ی واقع نیا ی عنیلبم شکل گرفت.  یخوشکل و بزرگ رو  یلیلبخند خ ه یکه بله رو گفت؛  سپهر

 اومد.  یلبخند شدم و به بابام نگاه کردم، که داشت به سمتمون م  الیخ ی بابا کال ب ی آور ادی با

 دلمون خوش باشه.«   کمیکنه، فقط خواست  ی پوست از سرمون م ادیاالن م ، یدل خودت رو خوش کرد  یخود  ی جان ب ایمان  »نه
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  یبد نباشم، م یبابا ه یرت  بنظ دوارمینگاهم کرد و گفت: خب ام یآب دهنم رو با ترس قورت دادم. کم ستاد، یرو به رومون ا بابا

 . یکه قبول کردم باهاش ازدواج کن  ینیب

 و ذوق بغلش کردم.   یخوش حال با

 عاشقت بودم.  شهیمن هم ، یخوب بود یبابا هی  شهی تو هم ؛ یممنونم بابا، مرس -

 . ایمدت خونه ن هی  ی گفت: برا آروم 

 جدا شدم و نگاهش کردم. ازش 

 . د یرو بوس  میشونیپ

 شه.  یآروم م   کمی یناراحتند، عموت، زن عموت، پرهام و مامانت؛ تا همه چ  یل یکه همه االن خ یدون   یم-

 و مهربونش کردم.   یبه صورت جد  ینگاه  د ید  یکه تاز م ییچشم ها با

 چشم، ممنونم بابا. -

 . یخوشبختش کن ی بتون دوارم یزد و  رو به سپهر کرد و گفت: ام   یلبخند 

 کنم.  ی رو م می محکم گفت: تموم سع سپهر

 از کنارمون رفت و عمو به سمتمون اومد. بغلش کردم.  بابا

 دونم همه اش بخاطر توئه.   یممنونم عمو، م -

 زد.   یلبخند 

 دخترم.    یخوشبخت بش-

 کردم؛ خواست از کنارمون رد بشه که گفتم: عمو... پرهام...؟ یتشکر

 .د یکش  یآه عمو

 شه کم کم.  یکردم دخترم، حالش خوب م  شیراض-

  ی که م یز یچ نم یپرهام به سمتمون اومد و گفت: ا ی کردند، ول یدادم. زن عمو و مامان که اصال نگاهمون هم نم   تکون یسر

 کشم.   یخوام دست نم یکه م  ی زیشدم؛ وگرنه من از چ الیخ یخانم، بخاطر بابا ب ایمان یخواست
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 . یفقط با عشق خوشبختش کن  ی بتون دوارم یبه سپهر کرد و گفت: خب ام رو

 زد.  ی لبخند مطمئن سپهر

 تونم.  ی مطمئنم م-

 زد و از کنارمون رد شد. یپوزخند 

 پرهام.« ن یا ستیآدم بشو ن »نکبت،

 . میجوابمون رو نداد، دست تو دست هم از خونه خارج شد   ی ساده که کس یخداحافظ هی با  می هامون رو که کرد امضا

 . میبودند، رفت ستادهیا نیکنار ماش   اطیاز ح رونیکه ب  ایسمت مهناز و برد به

 

 پنج_و_صد_پارت#

  ایمان#

 

 .نجایا ی ماچم کن که به اصرار من اومد   ایبه سپهر کرد و گفت: ب ینگاه ایبرد

 .د یبه سمتش رفت و بغلش کرد و گونه اش رو بوس  سپهر

 .یممنونم داداش، واسه همه چ -

 زد.  ی لبخند مهربون و جذاب ایبرد

 کنم داداشم.  یم  ی خوشبخت ی براتون آرزو-

خوشحالم   یل یکرد. به سمتش رفتم و بغلش کردم با بغض گفت: خ ینگاهم م  یاشک ی مهناز نگاه کردم که داشت با چشم ها به

 .نیکه خوشبخت ش  شاهللیا... ایمان

 .یدلم، ممنون واسه همه چ زیعز  یگرفته گفتم: مرس  یصدا با

 از پشت سرمون اومد. ییصدا
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 ما؟! ی اونم ب د، یگرفت  یعروس -

 رفته بودند.  ادمون یخدا پاک   ی پدر و مادر سپهر بودند، وا  م، یپشت سرمون نگاه کرد به

 برامون کردند. ی خوشبخت ی ردند و آرزومهربون به سمتمون اومدند؛ بغلمون ک ی لیاونا خ ی ول

 کردند؟«   ی رفتار م ی نطوریمنم ا یشد مامان و بابا یم  ی جونم، چ »خدا

. عشق  یو خوشبخت  یخوش  ی مادر تو د یش  ر یانشاهلل باهم  پ د،ید یکه به آرزوتون رس  زم یکنار گوشم گفت: خوشحالم عز مامانش

 .د ی ها رو پشت سر بزار یسخت د یتون  یعشق بزرگ م  نیمادر، مطمئنم با هم ه یقشنگ  زیچ

 بود، نگاه کردم.  یذوق به صورتش که پر از مهربون با

 ممنونم.   یلیممنونم مادرجان، خ-

 . دمیهم در گوش اون گفت که من نفهم ییها ز یچ هی و به سمت پسرش رفت  د یرو بوس   میشونیپ ی رو

 دستم رو فشرد.  پدرش 

 خونه.   د یده که باز بر  یشه و پدرت اجازه م  یدرست م ی ، مطمئن باش که همه چنباش  یچ ی خوشحال باش و نگران ه-

 تکون دادم و لبخند زدم. یسر

 ممنونم. -

 چاق شده.  یلی. مهناز خمی کن ی م یی رو ادهیپ کمیرو داد به سپهر و گفت: من و خانومم  نش یماش  چیسو ایبرد

 . ےو گفت: خودت چاق ایبرد  یبازو  ی زد تو یکی مهناز

 شرم زده گفت: انشاهلل بتونم جبران کنم داداش.  سپهر

 زد.  یچشمک ایبرد

 ؟ یجبران کن ی تون یم  که ینزد مونیعروس -

 چشم هاش گذاشت. ی کف دستش رو رو سپهر

 رو جفت چشمام. -
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 اشاره کرد.   نیبه ماش  ایبرد

 .گهید د یبر-

 . میشد  ایبرد نیو سوار ماش  م یکرد ی همه خدا حافظ با

 به خونه.  ام یبه خونمون کردم، کاش بتونم زود ب ینگاه

 حرکت کرد.  دنده گذاشت و   یدستم رو گرفت و رو  سپهر

 

 شش_و_صد_پارت#

  ایمان#

 

 نگه داشت و به سمتم برگشت.   ابون یاز خ ی گوشه ا م،یخونمون که دور شد  از

 ا؟یمان-

 شدند، نگاهش کردم.  ریهام سراز اشک

 جانم؟ - 

 م کرد. عشق نگاه سپهربا

 دوستت دارم.  یل یبدون خ نویبگم، فقط ا یچ  ایکنم   کاریدونم چ  یخوشحالم، اونقدر که اصال نم یلیخ-

مثل   یبدون  د یبرات فراهم کنم، با یخوب ی کنم که زندگ ی من تموم تالشم رو م یدون   یکرد و گفت: م نیاز ماش  رون یبه ب ینگاه

کنم با   ی فقط ازت خواهش م  رم،یگ ی خونه خوب برات م هی کنم،   یکار مکنم.   یرو م میمن همه سع  یشه ول  ی پدرت نم یخونه  

 شه.  یدرست م ی همه چ ی ول  میکن حملت  د یرو با یاد یز  یها ی . سختایمن راه ب

  ی روز ه یدونم که همه مشکالت  ی رو، م زیکنم همه چ  یمن عاشقتم، تحمل م زم یدنده بود گرفتم و گفتم: عز ی رو که رو دستش

 شه.  یتموم م

 .د یتکون داد و دستم رو بوس  یسر
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 .  یهمه مهربون نیممنون بخاطر ا-

از   ادیزارم ز ی نم زم، یعز ششون یپ می ر یم  م یکه برگرد  نینگاه کرد و گفت: نگران پدر و مادرت هم نباش، هم قیچشم هام عم به

 تا دلت براشون تنگ بشه.  د یهم دور باش 

 . زمیعز ی رو پاک کردم و با لبخند گفتم: مرس  اشکام

 کجا   م، یماه عسل توپ بر  هی  د یبا می نگرفت یبا ذوق گفت: حاال که عروس  سپهر

 ! م؟یبر

 ؟ یدونم، تو کجا رو دوست دار یتکون دادم و گفتم: نم یسر

تو   ییبعد از اونم هر جا م،ی گذرون  یشب رو اونجا م ه یلواسان،  یپر خاطره   ی الیو  می ر یسر م  ه یآورد و گفت:  ک یرو نزد سرش 

 . ےـیهر جا ،یبگ 

 زدم.   یلبخند 

 هم خوب.  یلیخ-

 شب.  یخوشکال  بمونه برا نیلب هام نگاه کرد و گفت: بوس رو ا به

 رو داشته باش. نیو گفت: فعال ا د یام رو بوس  گونه 

 .ایح ی ب یونه یبازوش و با خنده گفتم: د ی زدم تو یکی

 . یپر از عشق و خوشبخت د،یجد  ی زندگ ه ی ی به سو  شیکرد و گفت: پ یرو پل  ی و آهنگ شاد د یخند 

  شهیکه هم یبخاطر داشتن سپهر. مرس  ،یخوشحال  ن ی... ازت ممنونم بخاطر اایهم گذاشتم و لبخند زدم. »خدا ی هام رو رو چشم

بتونم   یخوشحال و خوشبخت بمونم، کمک کن  شه یتا بتونم کنار سپهر هم ی خوام کمکم کن ی... ازت م ای. خدایکنارمون بود 

 .« ارمیکنارش کم ن

 کرد.  یهام رو باز کردم که نگاهم افتاد به سپهر که داشت با لبخند و عشق نگاهم م چشم

 زدم.  لب

 دوست دارم. -
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 قلبش گذاشت  یرو رو  دستش

 .  ییتر مو طال ش یمن ب-

 

 

 واسم. ستی هوا ن ؛یکه نباش   نوی دونم ا یعشق پر احساسم، م  ونتمی»د

 واسم.  ستیهوا ن  یکه نباش   نویدونم ا ی دل رو بده، به عمق احساسم؛ م ایب

 خانومم.  یی تو  ،ییتو گم یهمه جا م ارم یدونم با تو آرومم، اسمتو م ی م  نویا من

 دونم با تو آرومم،  ی م  نویا من

 گم، یهمه جا م  ارمیم اسمتو

 خانومم...  ییتو ، ییتو

 

 بند. با تو آرومم.«  ماکان

 

 انیپا#

 

 ۲۱/ ۱۳۹۷/۱اتمام رمان:   خی»تار

 « ۱۳۹۸/۶/۳۰رمان:  شیرایاتمام و  خیتار

 

 دوستان گلم.  سالم

 دارم_دوستش_من_یول # رمان
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 .د یبوده باش  یکه خوشتون اومده باشه و راض دوارم یشد، ام  تموم

 .ستین  یعال اد یدونم که ز  یرمانم بود و م نیاول

 هاتون.  یها و انرژ  تیاز حما یمرس 

 .د یکن  تیحما نطوری هم سم، یکه قراره بنو ی ا گهید  ی رمان ها یکه تو   دوارمیام

 .د یباش  یراض  زان یارائه بدم که شما عز یبهتر ی بتونم رمان ها دوارمیام

 

  د یممنون بخاطر برنامه خوبتون و زحمت هاتون؛ خسته نباش  ،ی گرام نی و ناظر یغالم  ی عاشقانه، از آقا یاز انجمن رمان ها یمرس 

 بهتون.  گمیم

 

 . زمیدوستان عز ی . مرس یبابت همه چ ممنون

 . یبوسمتون، فعال با  یم

۱۳۹۷/۱ /۲۱ 
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