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 ؟    ییخونه ا...  مامـان ... مـامــان   -

 .اتاقم يتو ایاره دختر ب  -

 زیم يجلو نجاینه ا نیاشپزخونه باش يتو دی؟  مامان من گشنمه االن شما با  یکنیم کاریچ نجایمامان ا.. ا -

 .شتونیارا

؟  ینیبیم... خدا  يا: مامان برگشت طرفمو سرشو رو به اسمون بلند کرد و گفت . به مامان کردم يدلخور نگاه

 گهیخونه م ادیاز مدرسه م یچیشد  ؟   ه یسال خون جگر بخور بچه بزرگ کن تر و خشکش کن اخرش چ 18

من مثال تورو : طرف منو گفت  دبعد روشو کر .مارو بکن یپاشو برو کلفت یرسیبه خودت م یچرا نشست يوا يا

 . اونجا یکن يسرور ینیکه بش نیدستم نه ا يعصا یبش یبزرگ کردم که کمک دستم باش

بازم من عاشقش بودم  یبود اصال غر زدن تو خونش بود ول نجوریهم شهیخندم گرفته بود مامانم هم ایخدا

که اگه  یدونیآوا م:  رفتم طرفش خواستم بوسش کنم که هولم داد عقبو گفت . ذاشتمیسر به سرش م شمیهم

حاال برو : کرد و گفت  كناز یبعد پشت چشم. ذارمیزندت نم یبوسم کن فیلباسا و صورت کث نیبا ا يبخوا

 .یچون منو بوس کن ییو صورت بانو يایبهت افتخار دادم که ب دیمدرستو عوض کن شا يلباسا

که از بس خودمو  گفتینازك و کشدار م ییحرفارو با صدا نیا نیهمچ شدمیاز خنده منفجر مداشتم  واقعا

 کنم تو لباسام  يبود خرابکار کیکنترل کرده بودم نزد

 دمیبوس محکم از لپاش گرفتم و دو هیبرگشتم و  هویوسط راه  یول رونیو عقب گرد کردم که برم ب دمیخند. 

تا  ایاره ؟ ب گهید یخواستیتو ناهار م. ذارمیرو زنده نم یکیاواا من تو : پشت سرم بلند شد  غشیج يصدا. رونیب

 ... بهت ناهار خوردنو نشون بدم دختره 

 دمیلباسامو عوض کردم و پر عیسر.بودم اشکم در اومده بود دهیاتاقم از بس خند ياومده بودم باال تو گهید

 ستادمیمیباال وا نیهام که من ا یمثل بچگ خواستیپله ها انداختم دلم م کنار یچوب ينگاه به نرده ها هی رونیب

نرده ها سر خوردم  ينشستم رو رفتمیاز نرده ها م مباز رهینرده ها و منو بگ نییتا من برسم پا نییو بابا اون پا

اونم با  دمیخندیچشمامو بسته بودم و م دمیدیهم که داشت گذشتم اصال پشت سرمو نم ییکوچولو چیاز پ نییپا

سوزش کمرم باعث شد از  هویکه  نییخواستم بپرم پا شمیم کیحس کردم دارم به اخر راه نزد یبلند وقت يصدا

به پشت سرم  یوقت.. تو چشام اشک جمع شده بود نییاومدم پا عیسر... بزنم   غیته حلقم ج زا ادیترس و درد ز

بلند بزنم  غیج هیتا اومدم دوباره ...  ستادهیبود ا دایلخند بزرگ که تا لوزالمعدش پ هیمامانم با  دمینگاه کردم د
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که  يزیچ: حرص درارش گفت  ندبا همون لبخ...  دهنم و رسما خفم کرد  يدستشو گذاشت جلو عیمامانم سر

بگم که اگه  نتونستم یچیه یهم بودم ول یعصبان دیحرصم گرفته بود شد...  زمیعوض داره گله نداره که عز

ناهار  زیم یصندل يبا حالت قهر رفتم و نشستم رو.. نجوریپس الل موندم هم..شنفتمیدرشت ترشو م گفتمیم

 ..ختیر نجمامان بشقابمو برداشت و واسم بر...   يخور

 ؟    میشیمنتظر بابا نم  -

 .خورمیگرفت تو بخور من با بابات م شهیجلو شکم شمارو نم رینخ: گفت  یبا اخم با نمک مامان

 ... و شروع کردم به خوردن  دمیخند

 

 

انگار چند وقته  خورهیم نیهمچ: گفت  یحرص ییمامان با صدا هویکه  خوردمیتند تند داشتم غذامو م اقیاشت با

 گهیتو دوروز د خورتشینم یاروم تر دختر همش مال خودته نترس کس دهیرنگ غذا رو هم به خودش ند

 ... دل خودم  خیب کننیاگه باشه بعد دوروز پستت م ينجوریا یشوهر کن يخوایم

؟  یچ یعنی... توجه به ادامه حرفش فقط اون قسمت شوهرش رو گرفتم  یکه من ب گفتیجور داشت م نیهم

واسم  یخواب هیاالنم حتما ..باشه يخبر هیکه  یبجز مواقع زدیوقت حرف از ازدواج جلو من نم چیمامان من ه

 .دهید

چشاش اندازه دوتا  چارهیمامانم ب!! ها  ؟  : گفتم  یجیبهش نگاه کردم و با گ کردیمامان که صدام م يصدا با

 یالیخیپشت سرشو با ب واری؟  بعد رو کرد به د  زدمیحرف م واریاوا من داشتم واسه د  -... گردو بزرگ شد  

تازه اشنا هم هست  زمیعز هیپسر خوب میلیخ ادیاستگار بقراره برات خو گفتمیجان داشتم م واریخب د: گفت 

بعدم ...  اصالنم ناراحت نشو خودم هواتو دارم  تیخواستگار انیقراره سه شنبه هم ب...  هیعمه زر وانیک نیهم

 نیمن که چشام باز تر از ا...    ونیزیکاناپه جلو تلو يبوس کرد و نشست رو وارویپاشد رفت د لکسیر یلیخ

مامان رو تو  يداشتم حرفا...   سادهیشخص مهم جلوم وا هیکه انگار  وارهیبه د بودمزل زده  نیهمچ شدینم

 یصندل ياز رو يجور هوی...  مامان  يوا!! ...  سه شنبه!!..يعمه زر!!..وانیک!!..خواستگار کردمیم یذهنم حالج

 : فتم سمت مامان و داد ر غیداد با ج يبد يو صدا نیزم يبلند شدم که از پشت افتاد رو

 پیز تونهینم ی؟ اون بچه دماغو که حت گهید هیخر ک وانیچند  ؟  ک لوی؟ خواستگار ک یچ یعنیمامان  -

 ... ؟   !!!   مـن!یک ي؟ اونم خواستگار يخواستگار ادیب خوادیشلوارشو بکشه باال م
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؟  بجز   یهست یخب مگه تو ک :منو نگاه کرد و گفت  نییهمون جور با نگاه خونسردش از باال تا پا مامان

 ...  یستین ییا گهیادم مهم د وانیک ییدختر دا

 ...  مامان  يجلو پا افتهیو االن م ادیکردم چشام داره از جلو در م حس

با اون  يقرار خواستگار هویشد  یچ دمیکه تورو کم تر از دکتر مهندس نم یمامان مگه شما خودتون نگفت  -

 يخواستگار نیا الیخیکن ب یو خانوم ایب یمامان...   ستیهم ن یکه همون ابدارچ وانی؟   ک  یگذاشت وانیک

 ..انیبشو به عمه بگو ن

تا سه شنبه  نیدرضمن بش..انیبگم ن تونمیعمته نم..  شهینم: خودش گفت  یذات يبا همون خونسرد مامان

تنده انگار قراره  ششیات شهیمثل هم یشناسیعمتم که م يفرصت ندار شتریخوب فکراتو بکن چون سه روز ب

 ... جواب تو مثبته  دونهیم ونچ ادیامروز ب خواستیسه شنبه رو هم به زور قبول کرد وگرنه م نیبدزدنت تازه ا

جور مواقع لپام و نوك  نیتو ا دونستمیگفته  ؟   جوش اوردم بدجور خوب م ی؟   جواب من مثبته  ؟  ک  یچ

اه ...  کردم   یاتاقم و تمام حرصمو سر در اتاقم خال يرفتم باال تو یحرف چیبدون ه شیگوله ات هی شهیم مینیب

تختم  ينشستم رو..کنم  کاریچ دونستمینم...  اخه ؟  اعصابم خورد بود   يچه به زن و خواستگار وانویک...  

...  چه حد  تا یفتگیخندم گرفت اخه خودش...  گرفته بودم  هیاتل يکه از خودم تو یچشمم افتاد به عکس بزرگ

اعتماد به  نیبا ا یتو دست پسرا رو هم از پشت بست گفتیو م کردیعکس آوش مسخرم م نیبخاطر ا شهیهم

قبول شده از بس به رشتش که  رازیدانشگاه ش يسالشه و تو 23...  شده بود  نگدلم براش ت..یاخ...  نفست 

حواسم ... شد  رازیتهران بخونه و عازم ش يتو یواسه قبول گهیسال د هیبود عالقه داشت حاضر نشد  يحسابدار

 زیرنه درشت نه  يچشما یبا صورت معمول دمیدختر رو د هیچهرم  يشدم تو قیدوباره رفت سراغ عکسم دق

به  یکیتار يو تو شدیم دهیروشن د ییبه رنگ قهوه ا ییروشنا يبود که تو رهیت یلیخ ییرنگ چشام قهوه ا

چندبارم  یکردم حت زشونیکه انگار تم یهالل يبرجسته ابروها کمی يونه هاکوچولو با گ ینیب...  رنگ شب 

تنها عضو قشنگ ... مشکلم رفع شد  درسهداده بودن و هردفعه با اومدن مامانم به م ریدوران مدرسه بهم گ يتو

...  دمیپوست سرخ و سف يتو کردیبود که جلب توجه م يتنها عضو...  عاشقشون بودم .. صورتم لبام بود يتو

چشم ... دوسش داشتم  یلیبود که اونم خ اهیس يمگور يخال گوگور هیلبم  نییچونه گردم سمت راست پا يرو

از موهام حرصم ... تو صورتم  ختیرنگم ر ییخرما يخرمن موها..کردم ازموهامو ب پسیلیاز عکس گرفتم و ک

 خوادیاز بس پر هستن دلم م...  من   يموها يتو شهیاز اونور جذب م زهیریانگار هرکس که موهاش م رهیگیم

...  جور پر و بدون حالت مونده  نیبابام بهم اجازه نداد بهشون دست بزنم هم چوقتیه یبرم از ته بتراشمشون ول
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اه فکر کن من زن ...  افتادم حرصم در اومد  وانیک ادیبازم  یول..خودم خندم گرفت هیاز تشب...  گربه  يمثل مو

کنم  ؟    کاریاووووف خدا چ...  زنهیم شین یمار افع نیمادر شوهرم که همش ع شهیم يمه زربشم اونوقت ع نیا

 یول کلهیخوش ه یلیکه خ نیبا ا...   ادینم وشممسخرش اصال خ يپروفسور شیبا اون ر وانیمن از اون ک

االنم جوابم معلوم  نیاز هم..دیکشیکنم  ؟   مخم داشت سوت م کاریخدا عممو چ يا...  هیمعمول یلیخ افشیق

مثل  ای کردیم تمیاذ ای شهیاخه اون هم..ادیازم خوشش ب وانیبرام قابل درك نبود که ک یول...   یمنف... بود 

فکر  يزیکردم بخوابم و به چ یسع...  بالشم  يسرمو فرو کردم تو...  زدیم شمیدارش ن شیمامانش با زبون ن

 ... خوابم برد  قهیچشمامو بستم و بعد از چند دق... فکرم رو خسته کرده بودم  یدو ساعته کل نیهم يتو... نکنم 

 ...  خوابمیبرو من جات م یبه خرس گفت...  یخوابیچقدر م...  گهید دارشویاوا دختر ب  -

 ...  دمیاوه چقدر خواب... عصر بود  6ساعت ...  زیم ينگاهم افتاد به ساعت رو... چشمامو باز کردم  يال

 يکارم تموم شد با همون چشما یوقت...  ـدارمیب:  داد زدم  رفتمیم ییکه به سمت دستشو نطوریشدم و هم دبلن

 ...   نییباز که هنوز خمار خواب بودن از پله ها رفتم پا مهین

 ... شدم  اریبابا هش يصدا دنیبود که با شن يسه تا پله اخر دو

 ... کنه نه منو تو  یعمر زندگ هی وانیاون قراره با ک... با خود اواست  میتصم... ولش کن خانوم   -

 ... کاناپه نشسته بودن  يمامان و بابا پشتشون به من بود و رو...  نییپا دمیاز حرف بابام از پله ها پر خوشحال

 ... خــودم  ییقربون بابا: بلند گفتم  يکردم به دست زدن و با صدا شروع

 ... هـه از خودش دراورد   هیشب ییقلبشو صدا يبرگشتن و مامان دستشو گذاشت رو عیو بابا سر مامان

بوس  هیمداوم مامان رفتم طرف بابا و دستمو از پشت حلقه کردم دور گردن بابا و  يتوجه به چشم غره ها یب

 : محکم از لپش کردم 

 ... سالم  ییبابا یخسته نباش  -

 : گفتم  کردیت چپ چپ نگام مرو به مامان که داش بعد

ها گفته  ییا غهیرفت سراغ ص يدید هویبابا زن چشم چپ دوس نداره ... چشماتو چپ نکنا  نقدریا یمامان -

 ... باشم 

خم شد و دستشو گذاشت رو  تیگرد و صورت قرمز از عصبان يخنده و مامان با چشما ریگفتم بابام زد ز نویا تا

... اشپزخونه  يرفتم تو... بدو  یمنم با خنده حاال ندو ک... کنترل شده افتاد دنبالم  غیج هیو با  شیروفرش ییدمپا

 هیتو  میگفتیزمان ما به پدر مادرمون م...  ایح یب دهیورپر يدختره :  گفتیمامان از پشت سرم م يصدا
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خنده بابا  يصدا...  گهیکه نم زایچه چ کنهیمن نگاه م يراست راست داره تو چشما نیحاال ا زدنمونیم یتوگوش

 يبچه ها رو تو پررو کرد نیارسالن بسه ا:  دیمامان با حرص برگشت و از پشت اپن به بابا توپ اومدیهنوزم م

 ...  گهید

 نیزم يپرت کرد رو شوییدمپا گهید غیج هیمنه نه بابا با  فینه حر دیمامان که د... خنده دل درد گرفته بودم  از

 ... افتاده  یحساب یناز کش هیئن بودم بابا مطم... و رفت سمت اتاقش 

با خنده ! ؟یکنیم تیکه عشق منو اذ ياخه جوجه مگه تو ازار دار:  خنده رفتم کنار بابا که لبخند زد و گفت  با

 ...  حرفا  نیا دهیاوه اوه بابا از شما بع:  گفتم 

 !چرا مگه من چمه بچه؟  -

و  هیشاک یکه حساب نیاریما درب یشبنم گل نیاز دل ا نیفعال بر یمن چاکر شما هم هستم ول ییبابا یچیه -

 ...  طونکیش: دماغم و گفت  يو با سر انگشتش زد رو دیبه بابا نگاه کردم که خند طونیش...  البته منتظر 

...  بود که به جز مادر دوست و خواهرمم  یمامان...  با رفتن بابا به اتاق رفتم تو فکر مامانم ... شد و رفت  بلند

...   افمیهم ق طتنتامیمن به مامانم رفتم هم ش گنیهمه م... من عاشقشم  قسیدق هیدوس داشتنش واسه 

بابام  يمامانم رو ياخالقا... مامانم شده بود  يطتنتایکارا و ش نیبابامم عاشق هم... دل شاد بود  یلیمامانم خ

خالصه خونه ما بدون ... کرده بود  لیشوخ و سرزنده تبد ادم هیو خشک به  يادم جد هیگذاشته بود اونو از  ریتاث

 ... مامان خانومم صفا نداشت 

 ... دلم بذارم  يرو کجا یکی نیخدا اخه ا يا... مسخرش  يو خواستگار وانیفکر رفت سمت ک دوباره

 ...  شهیفکرا واسم نون و اب نم نیفعال برم درسمو بخونم که ا الیخیب

 ... فکر بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم  نیا با

 

 

و فکر  وانیالبته اگه اون قسمت ک..دارم یصبح خوب نکهیمثل ا... شدم  داریاز خواب ب يادیز یبا خوشحال صبح

و مانتو  رونیبعد از تموم شدن کارم اومدم ب...   ییبلند شدم و رفتم دستشو...  بشم  الیخیکردن بهش رو ب

 يکتابامو انداختم تو عیسر...   دمیپوش یالیخیچروك شده بود رو با ب یشه اتاقم که حسابشلوار گلوله شده گو

 ...  نییو مثل هرروز با سر و صدا از پله ها رفتم پا فمیک
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 ریدل س هی خوامیشدم م داریامروز زود ب..صبحانه امادس  ؟  ... شدم ها  داریمن ب...   یمام...  مامــان   -

 ...  خورمیکه من دوس ندارم و نم يبرام نذار ریاره شننه دوب... بخورم 

 هی... مامان بود که بهم زل زده بود  هیوحشتناك عصب يچشما دمیکه د يزیچ نیاول...  اشپزخونه   يتو دمیرس

من که گفتم ..یمامان: شو بوس کردم و گفتم  ییپوست پنبه ا يلپا... رفتم طرفش . لبخند از ته دل زدم 

 ..بابـ..نگاه نکن ينجوریا

دوباره از  ياحد و واحد اگه بخوا ياوا به خدا: حرفم تموم نشده بود که مامان مثل انبار باروت منفجر شد  هنوز

هنوز به بلوغ  یسالته ول 18 گهیاخه دختر جون تو د...  ياز کجا خورد یکه نفهم زنمتیچنان م یحرفا بزن نیا

 ... تاسف تکون داد  شونهو سرشو به ن...  م واقعا برات متاسف...   يدینرس یاجتماع

مثل  ییا گهید بهیبا هر غر یول مینجوریخونه ا يکه من فقط تو دونستیاخه خود مامانم م... گرفته بود  خندم

 ...  مونمیبرج زهرمار م

 ... صبحانه رو عشق است ... ننه جون  الیخیب: گفتم  زویخنده رفتم نشستم پشت م با

مامانتو حرص  نقدریدختر ا:  گفتیبابا از پشت سرم بلند شد که م يبگه صدا يزیمامان اومد دوباره چ تا

 ؟    یکنیم تشیاذ یواسه چ..شبنم خانوم من حساسه نیا یدونیمگه نم..نده

و  سوندتریمنو م شهیهم... اخالق بابا  هی نمیا...  نییکردم دوباره برگشتم پا کیسالم عل هیرفتم با سقف  حدودا

 ...  يو خوشگلتر یشیها م ییسکته ا نیع یترسیم یوقت گفتیاخرشم م...  دیخندیخودش م

 نیا يممکنه من تو دونهینم یخودش دکتر مغز و اعصابه ول یناسالمت... کرد  شهیچه م گهیمن بود د يبابا نمیا

 ... سکته کنم و جوون مرگ بشم  يجد يجد هویخوشگلتر شدنام 

 ...  دونهیخدا م نیقراره دست از ترسوندن من بردار یشما ک... اه بابا   -

 یمامانم با لبخند بزرگ و نگاه...  شروع کرد به خوردن  لکسیر یلیو خ یصندل يبا خنده اومد و نشست رو بابا

 ...  کردینگاهم م..حقت بود:  گفتیم نویا قایکه دق

 ...  اوردمیکم م نایمامانم ا يالو شهیسکوت کردم چون هم شهیهم مثل

آوش زنگ زد خواست با تو  شبیآوا د یراست: خواستم بلند بشم بابا گفت  یوقت میسکوت خورد يرو تو صبحانه

توهم  يواسه مراسم خواستگار... تهران  ادیب یکه قراره واسه کار مهم نیمثل ا..یصحبت کنه که گفتم خواب

 ...  رسهیم

 ... خدافـظ : گفتم  يبلند يکردم و با صدا نییمرغ باال پا نیفقط سرمو ع یخوشحال شدم ول یلیخ
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نفس  هی... سرد رو به بهار ... بود که من دوست داشتم   يبهمن بود و هوا اون جور ياخرا...  اطیح يتو اومدم

 نیسنگ شهیل هممث...  بود  قهیدق 20 -10فاصله م تا مدرسه حدود ...  رونیب دمیپر اطیو از در ح دمیکش قیعم

 ... مرگ بر سرم نازل شد  طانیکالس ترال مثل ش يتو دیتا پام رس... رفتم مدرسه  نیو مت

به من  میداشت یکه کالس جبران روزید...  نیشد دایحال شما ؟ احوال شما ؟ کم پ... سالم سالم آوا خانوم  -

 ..نیکم حافظه هم که شد..ینگفت

رفته  ادمیگذاشته بودن و من کامال  یجمعه واسه درس حسابان واسمون کالس جبران... اومد  ادمیتازه ...  اخ

 ... بود به ترال خبر بدم 

منو ترال خانواده هامونم باهم  يرفت وا مدا نیا يتو...  میدوستم بود که از دوران دبستان باهم بود نیبهتر ترال

 ... کرد  دایندارم رابطمون ادامه پ ایدن نیا يتو هگید یچیعمه ه هیو چون من به جز ... اشنا شدن 

که با اقا  خبرمیب يفکر کرد...  ياومدیشما نم گفتممیترال جون من اگه م هیچ یدونیاخه م: گفتم  طنتیش با

 ؟  معرفتیتو لواسون ؟ اره ب الشونیو نیرفت روشیک

  گفته  ؟  يزی؟ نکنه مامان چ یدونیتو از کجا م: با تعجب گفت  ترال

 ... اونش بماند .. گهید..گهید: چشمک بهش زدم  هیو  دمیخند

 ... خودش نشست  یصندل ياونم با حرص اومد کنارم رو..نشستم میصندل يو رو رفتم

خونده شده بود که  نشونیهم ب تییمحرم غهیص هی..با هم نامزد بودن شدیم یسال هینامزد ترال بود که  روشیک

 ... که ترال امسال رو تموم کرد با هم ازدواج کنن  نیقرار بود بعد از ا... هردوشون بود  یاونم واسه راحت

 ...  يخانوم احمد يو گوش سپردم به حرفا رونیاومدم ب الیاز فکر و خ اتیادب ریاومدن دب با

 

 

که با  ییبچه ها نیداشتم ب بایتقر...  رونیب میکه از قفس ازاد شدن رفت ییپرنده ها نیکه خورد با ترال ع زنگ

 عیسر میاومدن کالس فارق شد رونیب یوقت...  شدمیله م رونیخودشونو از در بندازن ب خواستنیسر و صدا م

پژو پارس جلوم پارك کرد و  هی هویتا برم سمت خونه که  دادمیداشتم با ترال دست م یسمت در خروج میرفت

شده بود  میزده بود و چهرش پشت اون قا یافتاب نکیبود که ع یپسر جوون... برگشتم و نگاش کردم ... بوق زد 

 شیر... بود  نیهم اومدیپسرا بدم م يکه من از تو يزیتنها چ قایمعلوم بود دق شیپروفسور لیبیو س شیفقط ر

 .. اه...  يپروفسور لیبیو س
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 ... ؟   کردیم کاریچ نجایا وانیک..من يخدا... شدم  رهیبهت بهش خ ای نکشیبرداشتن ع با

 یعنی... اومده دم در مدرسه دنبال من  ینیسر و وضع و ماش نیواقعا عقل نداشت که با همچ... شدم  یعصبان

 ... ؟   دمیم ریکه بهم گ کنهیدرصدم فکر نم کی

 حیفردا برات توض يترال فعال با: صداش کردم و گفتم ...  کردیترال نگاه کردم که با تعجب به پسره نگاه م به

 ... کنه  ینذاشتم خداحافظ یو رفتم حت...   دمیم

 ... وگرنه فردا اخراجم  نهینب نیمنو با ا رمونیناظم سختگ يدیسوار شدم تا خانوم پورسع عیسر

بهش فرصت ندادم که با  یاز ترس فقط پاشو فشار داد رو گاز حت چارمیاون ب... بـرو : گفتم  عینشستم سر تا

 ياومد یواسه چ: و گفتم  دمیکش ینفس راحت میاز مدرسه دور شد یوقت.. .اون لبخند مسخرش بهم سالم کنه 

برگشتم  عیسر..اومد سمتم یمنف يهو فکرایتازه ... اخه ؟ ا  یستیبه فکر من ن کمیدم در مدرسه دنبالم ؟ چرا 

) شوهر عمم( ومرثیشده ؟ اوش خوبه ؟ عمه و عمو ک شونیافتاده ؟ مامان بابام طور یاتفاق: سمتشو گفتم 

 ..شده ؟  شیزیچ) دختر عمم(خوبن ؟  الناز 

واسه  يریم يدار راژیو هیدختر چ..اوه: گفت  دیخندیکه م وانیک!!!! ...  يکرد وونمیبزن د یحرف هیخب  اه

 رونیناهار ب میینشده فقط من هوس کردم با دختر دا شیزیچ ینه کس... خب بزار منم حرف بزنم بابا ...  خودت 

 ...  نیهم... بخورم  

با  خوادیگفت م..گفت  ؟   یچ نیا..مغزم به کار افتاد دفعهی... راحت ازاد کردم و نشستم سرجام  الیبا خ نفسمو

 ... من ناهار بخوره  ؟   

 ی؟ اش چ ی؟  کشک چ یناهار چ..تو واسه خودت یگیم یچ: گفتم  تیبا عصبان نباریبرگشتم سمتش و ا دوباره

تازشم ) اره جون خودم(فردا هم امتحان دارم... خستم ..برم خونه خوامیمن م..؟  گهید یاز کجات گفت ناروی؟  ا

 ... نگفتم  بامماهان به مان با...  گهید... اوووووم ... مرتب کنم  دیاتاقمم با

تا  یتراحت کناس یتونیبعدش م... خودم گفتم  شیاز پ نارویا: که با لبخند گفت  کردمینگاهش م یلبخند بزرگ با

و مامان باباتم خبر ...  يخونه و استراحت کرد یکه رفت گهیامتحانتم بزار واسه دوساعت د...  یخسته نباش گهید

  ؟ هیحرف گهیخب د... دارم و با اجازه از اونا تورو اوردم 

ا از نگاه کردنش چر دونمینم... کرد  زمینگاه انال مین نینگاه بهم انداخت که کل تنمو تو هم مین هیو  برگشت

 ... مثل ...  کردیجور خاص به ادم نگاه م هی..مور مورم شد..ومدیخوشم ن

 ... جا واسه نهارم نگه دار به خودم اومدم  يمنو خورد:  گفتیکه م وانیک يصدا با
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رومو ازش گرفتم و انگار نه انگار  تفاوتیب...  کنهیخودش نم شیکه پ ییاالیاز خودم حرصم گرفت االن چه خ اه

 ...  هیچ نکتیمارك ع کردمیداشتم فکر م..کردمیبه تو که نگاه نم: افتاده گفتم  یکه اتفاق

به نام عقل در کله  يزیچ ایخدا یعنی... رفت هوا  وانمیجمله گرد شدو قاه قاه خنده ک نیخودم با ا يچشما هی

 ... ؟   عیضا يبود زد یچه حرف نی؟  اخه ا ییمن نهفته ا

 ... به مقصد سکوت کنم  دنیدادم تا رس حیترج

گروه که  هی..داشت یقشنگ يفضا..تو  میو رفت میشد ادهیپ... به رستوران که حالت قهوه خونه رو داشت  میدیرس

 ...  میتختاش نشست یکی يو رو میرفت...  زدنیبودن برامون ساز م دهیپوش یمحل يلباسا

هم حرف  یکمیاومدم ناهار بخورم و  مییفقط با دختر دا یچیه  -  دیشده ؟  خند یخب بگو چ: گفتم  عیسر

 ... بزنم 

 ... سفارش داد  یماه وانمیاومد و سفارش غذا گرفت من که عشق جوجه بودم ک گارسون

خب منم   -.. فقط سرمو تکون دادم.. گفته درسته ؟  ییزایخب اوا حتما مامانت راجب من بهت چ  -:  وانیک

 هی خوامیم یکردم ول يدرسته من ازت خواستگار نیبب...  میموضوع باهم حرف بزن نیط اومدم تا درباره همفق

که اصال از نگاهش  کردمینگاه م چشاشفقط به ..بازم سرمو تکون دادم...  يریبگ میرو بزنم بعد تصم ییحرفا

 ...  دادیبه ادم م يواقعا حس بد نیا یبخونم ول يزیچ تونستمیاز چشم ادما نم چوقتیه..اومدیخوشم نم

 ... سفره سرشو خم کرد و رفت  ياونا و رو دنیبعد از چ... غذارو اورد   گارسون

 ... نگاه کردم ازش خواستم ادامه بده  وانیبه ک دوباره

 گهید خب دارم یچقدر ول دونمینم...  خب دوست دارم  یول...  نه ... بگم که عاشقتم  خوامینم...  اوا   نیبب  -

 یمنو اگه بشناس یول...   میکه در حد متوسطت یدونیم...   یما اگاه یتو از وضع و سطح زندگ...  بهرحال ... 

دوس دارم  یکه بدون گمیم نارویا...  بلند پرواز باشم  خوادیدلم م شهیهم..ستمیبه کم قانع ن چوقتیکه ه یدونیم

 ؟  یفقط تو بله رو بده باشه خانوم...  برسم  ییجا هیزحمت بکشم و به 

 صیتا حداقل نگاه ادمارو تشخ يبود دهیافریخنگ ن نقدریکاش منو ا ایخدا...  دمیگفتنش به خودم لرز یخانوم از

 ... بدم 

 ... کرد بعد از ناهار بهم جواب بده  خیبخور : بهش نگاه کردم که گفت  جیگ

اون نگاهش باعث شد  یمعن یو حرفاش و حت وانیک رهیاما نگاه خ... ردم تکون دادم و شروع کردم به خو سرمو

 ... ناهار کوفتم بشه 
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فکر  انشیبه لحن ب... به نگاهش ... من داشتم به حرفاش  یول میهر دومون ساکت بود...  میراه خونه بود يتو

 ...  کردمیم

 . .. دونستمیگفتنشم نم لیاصال دل... واسم نداشت  یمعن چیه حرفاش

 یسع..حس مثل چندش هیبلکه از  جانیبستم نه از ه خی... بشم که دستمو گرفت  داهیخواستم پ میدیرس یوقت

 ... که نذاشت  رونیکردم دستمو بکشم ب

 ...  ؟     هی؟ جوابت چ يبدونم به حرفام فکر کرد خوامیوول نخور بچه فقط م نقدریا  -

 ...  دمیخبرو فهم نیکه ا روزیجواب من مشخص بود مثل همون د... اره ... نگاش کردم  کمی

 ... اول دستمو ول کن : تمام تو چشاش نگاه کردم  تیجد با

 ...  دیلبش ماس يصدام بود که دستش شل شد و لبخند رو يتحکم تو اونقدر

 ... بچم و دوس دارم درسمو ادامه بدم  یلیهنوز خ من نکهیاول ا... من حرفامو با مامان و بابامم زدم  وانیک  -

ندارم پولتو که بابات  یتازه من با درس خوندن تو مشکل میکنیخب االن فقط نامزد م: وسط حرفمو گفت  دیپر

 ...  دهیم

 : و ادامه دادم  وردمیخودم ن يبه رو يزی؟   چ  گهیم نارویچرا ا ایخدا... کردم  تعجب

 يمرد هم تو هیوجود ..خب گفتم که درسمم دوس دارم ادامه بدم... ذار حرفم تموم بشه لطفا وسط حفم نپر ب  -

 ...  نکهیو ا... خوب نتونم به فکر درس و مدرسم باشم  شهیباعث م میزندگ

نداشتم بازم پسر عمم  یازش دل خوش میلیخ نکهیرو ناراحت کنم با ا وانیک خواستیاصال دلم نم... کردم  مکث

 ... بود 

 ..؟    یچ نکهیا... حرف بزن اوا   -

من ... به عنوان پسر عمم ...  فقط  ... فقط ..منتها... من دوستت دارم  وایک نیبب  -...   ریانداختم ز سرمو

...   گمیبهت م نارویا يقبل از خواستگار نکهیخوشحالم هستم از ا... تو رو به چشم شوهرم نگاه کنم  تونمینم

 ...  یول وانیک یناراحت بشدوس نداشتم از دستم 

شده بود و  رهیبه روبه رو خ...  سرمو بلند کردم ...  دمیشنیرو م وانیک یعصب ينفسا يصدا... ادامه ندادم  گهید

 هیبجاش  یچشاش نبود ول ياون برق تو گهید... برگشت طرفم  دفعهی...  دادیدستش فشار م يفرمون رو تو

 هیچ نیا يبفهمم تو چشما تونستمیاالن اگه من م... ؟   نهییمن پا ییرایگ نقدریچرا ا ایخدا... وحشتناك بود  زیچ

 ... خوش به حالم بود  یاالن کل
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اشاره از  هیکه منتظر  ییدخترا... هستن  ادینه امثال تو ز...  ییفکر نکن فقط تو...  نییآوا برو پا:  دیغر بایتقر

... دختر وجود داره که محتاج تو نمونم   نقدریشهر ا نیا يتو... من  اریطرف منن تا خودشونو بسپارن در اخت

 ...  ـنییبــرو پا

اون  نیبود و به ماش سادهیجور هاج و واج وا نیهم...  نییپرت بشم پا بایمدرسمو بردارم تقر فیتونستم ک فقط

رم کرد  ؟    هویچرا ...  که خل و چل تر از منه  نیوا خدا ا...   کردمیشد نگاه م بیکوچه و غ يتو دیچیکه االن پ

االن به ... اوا خانوم   الیخیب...  واال ... زد ؟   ییرفاح نیکه همچ میخواستگار ادیمگه من مجبورش کردم ب...  

 ... فکر کن که حتما قراره سه شنبه شب کنسله  نیا

 ... انداختم و رفتم تو  دیکل یخوشحال با

 ... خودمن  یخانه که فقط اق بابا و مامان خانوم یسالمـ به اهال  -

 ؟  یتنها اوا خانوم   ؟   پس من چ... تنها   -

 دمیو پر دمیگوش کر کن کش غیج هی جانیبرگشتم و از ترس و تعجب و ه اومدیکه از پشت سرم م ییصدا با

 ..بغلش

 ... آووووووووووووووش   -

 ...  کردمیمشده بودم و تند تند بوسش  زونیگردنش او از

حرصم ... خنده  ریبعد خودشم زد ز.. بذار واسه زنمم بمونه: بعد اهسته تر گفت ...    ياوا تمومم کرد... اه   -

لباسا  نیبا ا يباباتم هست بخوا نیاوا بب  -: گرفت شوتش کردم اونور و رفتم طرف مامان که بوسش کنم 

 ..یتو کوچه بخواب دیشب رو با یبوسم کن

بابا  ایب: اتاقم که بابا با خنده گفت  ییمظلوم خواستم برم تو يحرف مامان لبامو غنچه کردم و با چشما نیا با

 ..دمتینم نامیبه ا یدختر خودم..جان

 ..بغل بابا و خودمو باش لوس کردم  دمیپر یخوشحال با

دخترتو بغل  یمنو بغل کن نکهیا يزنتم بجا ینا سالمت!!  نجای؟ مگه من درختم ا هیچ نایارسالن خان ا... ا   -

 ؟  يکرد

... دخترت بخواب  شیشبم برو پ... ادم فروش ..دختر پرست: بابا زد و گفت  يبازو يمشت تو هیاومد و  بعد

 ..ـشیا
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با تعجب و  نیهمچ چارهیبابامک ب یول میمنو اوش از خنده مرده بود... اتاقش  يکرد اونور و رفت تو روشو

و  طنتیهمه از ش نایکه ا میدونستیم...   شدیم يزده بود که ادم دلش براش مرغ سوخاربه در اتاق زل  یچارگیب

بلند شو دختر : بلند شد و گفت  قهیبعد از چند دق... مامانو  نهیبب ينجوریا اومدیبازم بابا دلش نم یناز مامانه ول

و بابا رفت  میدی؟   دوباره خند  یخواستیم نویهم یبرم منت کش دیحاال االن با نیبب...  يکه زنمو ناراحت کرد

 ... تو اتاق مامان 

داده بودم واسه  وانیکه به ک یهمون جواب دیو ناهار ازم پرس وانیاز ک یمامانم وقت..خوش گذشت یلیشب خ تا

 ... گفتم  نایا

 

******************** 

 

بود ها ؟ کجا بردت ؟ خوش گذشت   یاون پسره ک..داره ؟  فیتنها تنها ک نمیبگو بب دهیورپر يدختره  ياها  -

 ؟  

 هیترال مامانش ...  شیاب يشدم تو چشما رهیخ..خنده برگشتم و به ترال که پشت سرم بود نگاه کردم با

برعکس اون طاها  یول... مامانش بود  یترال هم کپ...  دیو پوست سف یاب يبور و چشما يموها... بود  ییکایامر

 ...  یبا پوست گندم رهیت ییقهوه ا ياو موه یچشم ابرو مشک... بود  یرانیداداشش به باباش رفته بود که ا

 ...  گهید یکیبگم که من تموم شدم برو سراغ  روشیباشه به ک ادمی  -

 کردیکه غر غر م نطوریمه... گفته  نویمعلوم نبود چقدر نگاهش کردم که ا... خنده  ریزدم ز یحرفش پق نیا با

حرفام تموم  یوقت... کردن  فیرو تعر وانیک هیو شروع کردم واسش قض شیصندل يبردمش و نشوندمش رو

بود گفت  دیعیکه ازش  یتیبا جد...  چطور   ؟    : خل و چل ؟  با تعجب گفتم  يبابا چرا ردش کرد: شد گفت 

 یخوشحال شدم اما وقت یلیخ يخواستگارت بود یاولش که گفت. ..من برات نگرانم ..سالته 18اوا تو االن  نیبب: 

 يخوش امد دگانیبه جمع ترش یمتاسفم برات ول: تکون داد  نیمکث کرد و سرشو به طرف... ردش کردم  یگفت

 ...  زمیعز

شده بلند شدم و تا زور داشتم زدمش و  یچ دمیفهم یوقت عدی... کال هنگ بودم   قهیگفت تا دو دق نویا یوقت

 ...  دیاونم فقط خند

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٥ 

******************* 

 

 هیو کنا شیو ن تیگله و شکا میرو کنسل کرده کل يخونه مامان گفت عمه زنگ زده و خواستگار دمیرس یوقت

 ... بارمون کرده  

سامو عوض کردم و از باال داد زدم لبا... اتاقم  يتو دمیپر تیتوجه به اون قسمت گله و شکا یب یخوشحال با

اونم گفت باشه و من به سمت تختم که ...   نیکن دارمیاومدن ب یوقت خورمیمامان من با بابا و اوش ناهار م

 ... و خواب  يخبریرفتم تو عالم ب دیسنر هیشدم و به ثان دهیبود کش شتریب نمیانگار جاذبش از جاذبه زم

 

 

تعجب کرده ... آوش هنوز برنگشته بود ...  رفتیم شیپ شیشگیروال هم يمن رو یهفته گذشته بود و زندگ هی

شده دوهفته رو با هزار تا  یحاال چ کنهیقبول نم نیرد کنه ا یاگه خود دانشگاهم بخواد براش مرخص نیبود ا

 ... خود  يدنگ و فنگ از دانشگاهش اجازه اومدن گرفته خود داند و خدا

 شیتاکس یتر برم خونه تا وقت ریدم در ازم خواست امروز د...   رونیب میبعد از کالس با ترال اومد شهیهم مثل

 ... دنبالش و بعد من برم   ادیب

نگاهمونو  نیبوق ماش يکه صدا گفتیم روشیداشت با اب و تاب از برنامه هاش با ک میبود اطیح یدر اصل کنار

؟    نویا دمشیمن کجا د!! اشناست نیماش نیچقدر ا ایخدا... اسپرت  یمشک 206 هی...  ابونیدوخت به طرف خ

 ... ! 

از  غیدر یتا بشناسمش ول اوردمیفشار م میو به مغز فندق کردمینگاه م نیکرده بود و داشتم به ماش زیر چشمامو

رو پشت  یچه کس بهش زل زدم که انگار قرار بود نیهمچ نییپا ادیداره م شهیکه ش دمیتا د... جرقه کوچولو  هی

به منم  یعنی... از زور حرص خودمو بزنم  خواستمیم نیماش يآوش تو دنیکه با د نمیبب يدود يها شهیاون ش

کنم االن چند  کاریخب چ  -داداششو نشناسه ؟   نیکه ماش يدیرو د یخواهر ؟  اخه خنگ کدوم ادم گنیم

 ...  اومدیغول اسا م لهیدفعه هم استثنا بوده وگرنه با همون وس نیتهران ا ادیم مایساله که دوساله که با هواپ

رفت ؟  یک نیاه ا...  ستین دمیکنم که د یبرگشتم سمت ترال تا خدافظ نشیدوباره بوق ماش يصدا دنیشن با

 ... سوار شدم وسالم کردم  عیشونمو انداختم باال و رفتم سمت اوش سر

 ؟  یکنیم ریجا سک يسالم معلومه دو ساعاته دار کیعل  -
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 یدم در مدرسه دنبالم وقت انیم نیکه چرا همه با ماش کردمیفکر م نیداشتم به ا: بهش انداختم و گفتم  ینگاه

 )نیجز ا يفکر کرد یاره جون خودت به همه چ(؟  کهیقدر نزد نیراهم ا

 اومده دنبالت ؟  گهید یمگه ک: انداخت باال گفت  ابروهاشو

 وانیک: و گفتم  هامو انداختم باال شونه

 ؟    رونیب میناهار بر ییا هیپا: گفت و ادامه داد  یلب ریاهان ز هی

 ؟  يافتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شد  -

 چه خبره ؟ ! ی؟ شنگول خونهیکبکت خروس م هیچ  -: برگشتم سمتش  ...  خنده گفت از شمال  با

 ... که باشم شنگولم  میبا خواهر شهیمن هم  -: زد  یکرد و چشمک ینگاه بهم

 ؟  يخوایم یخوبه ؟ حاال بگو چ.. عــر عــر -: اشاره دستمو مثل دوتا شاخ گذاشتم رو سرمو گفتم  يانگشتا

 ... چه خبره  گمیبهت م میتا برس نیحاال بش یخر بش دیبا یکه ک یدونیم ادیخوشم م: و گفت  دیخند اوش

با اون فورم مدرسه که تنم بود ... داخل  میباهم رفت میدیرس یوقت... دم نز یبه رستوران حرف دنیتا رس گهید

 یچیکه ه یینگاه ها الیخیب شهیمثل هم یول دمیرسیواقعا بچه و مضحک به نظر م ستادمیایکنار اوش که م

... اومد و سفارش رو گرفت و رفت  رسونگا قهیدق 5بعد از ... اوش نشستم  يرفتم و روبه رو دمیفهمیازشون نم

 ...  کردیم زیاطرافش رو انال ينشسته بود و داشت ادما الیخیاون ب یبه اوش نگاه کردم منتظر بودم حرف بزنه ول

 خب ؟   -

 خب  ؟  : ابروشو انداخت باال و گفت  يتا هیمن برگشت طرفم  يصدا با

 ...  گهیخب حرفتو بزن د: گفتم  یکالفگ با

 ... گفت بعد از ناهر پس من دوباره خفه خون گرفتم  تیجد با

 يکه صدا بردمیجوجه اون رستوران لذت م یداشتم از طعم عال... ناهار رو اوردن شروع کردم به خوردن  یوقت

صدام نکرد  یکس گهید دمید یوقت... بلند کنم و به اطرافم نگاه کنم  یجینفر باعث شد سرمو با گ هیاوا گفتن 

غذام لذت ببرم که دوباره همون صدا منتها  هیبق زو خواستم دوباره ا نییشونه هامو انداختم باال سرمو انداختم پا

دوباره سرموبلند کردم که با نگاه اوش روبه رو شدم با انگشت اشاره بهش ... ته خنده گفت اوا  یبا حرص و کم

 ؟    يتو منو صدا زد -: اشاره کردم  

 ؟  هیدست از غذا خوردن برداشتم و گفتم چ... اره  یعنیسرشو تکون داد که  فقط
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... فقط سرمو تکون دادم و منتظر شدم تا شروع کنه ... حرف بزنم  یباهات درباره موضوع مهم خوامیم -

 ... که شروع کرد به حرف زدن  دیطول نکش یلیانتظارم خ

 یلیخ) پدر و مادر مامان(ییوبابا ینوه بودم مامان نینداشتم و اول ییخاله و دا چیکه ه نیبچه که بودم بخاطر ا -

خب  ذاشتنیبه الالم م یل یو ل کردنیلوسم م یلیاز اونطرفم که خانوم جون و اقاجون خ...  کردنیبهم توجه م

از  رشتیخانوم جون و اقا جون بازم ب وانیا اومدن کیبا به دن... خود دارن  يبابا و مامان خودمم که جا گهید

و  ییو بابا یمان يکه اومد میوقت يچون هنوز نبود يدینم ادی زارویچ نیتو ا...  کردنیم یدگیبهم رس وانیک

 نیمرکز توجه همه بودم و همه دوسم داشتن و ا يتو ییجورا هیمن  یول...  گهیخانوم جون و اقا جون نبودن د

اونجا هم ... وارد مدرسه شدم  نکهیگذشت و گذشت تا ا... بشه  ادیز یبه نفسم از همون بچگ تماداع شدیباعث م

 يتو... اون باالها  بردنیمنو م ییجورا هیو  کردنیبهم توجه م میخوشگل دمیو شا میو باهوش میبخاطر زرنگ

با دوستام از کنار  یوقت...  بودغرور سر تا پامو گرفته  گهید یجور بود ول نیهم رستانمیو دب ییدوران راهنما

که  یتا وقت... مهمم و از همه سر ترم  یلیخ کردمیاحساس م زدیو اون دختر بهم چشمک م میشدیرد م يدختر

 نیا یخانوادمو ول کنم و برم ول... مجبور شدم بخاطر عالقم به رشتم شهرمو ... قبول شدم  رازیش يحسابدار

بدون  ادمهیکه وارد کالس شدم رو خوب  يروز نیاول... ه  نفسم کم بش هاز غرور و اعتماد ب يزیباعث نشد چ

اوستاد اومد و کالس رو شروع کرد  ...  یصندل هی ياز بچه ها راست رفتم و نشستم رو چکدومینگاه کردن به ه

 تواون مان يکه تو یبا صورت مهتاب یدختر چشم ابرو مشک هی... که در کالس رو زدن  میدرس بود يوسطا... 

و خواهش  یمعذرت خواه یکالس و با کل يشده بود اومد تو یرستانیدب يمثل دختر بچه ها ییرمه او مغنه سو

 ياخرا... نشست درست کنار من  دیکه د یخال یصتدل نیاول يرو عیاونم سر نهیباالخره استاد اجازه داد بش

داشتم با تعجب  نشستیجا نم هیو  خوردیتکون م یه ستیخودش بند ن يدختره رو پا دمیکه د میساعت بود

شدنم وقت  داریب ریبخاطر د یصبح: بهم نگاه کرد و گفت  یمظلوم يکه برگشتو با چشما کردمینگاهش م

 هی يبود که جلو يعجب دختر... مات مونده بودم بهش ...  نگام نکن  ينجوریخواهش ا یینکردم برم دستشو

سرمو  يتو ختیر یتفکرات منف یکل یچرا ول دونمینم..راحت بود با ادما یلیانگار خ...  زدیم یحرف نیپسر همچ

بهش گفتم من با ... راحته  نقدریدختر خرابه که از بس با پسرا بوده باهاشون ا هیو ازش بدم اومد فکر کردم 

اومد تو سرم که باعث شد اخمشو جمع کنه بگه منم با  یاتفاق یلیجمله خ نیا.. ندارم يکار یابونیخ يادما

همون موقعم ...  زننیندارم که ندونسته به ادم تهمت م يکار یو مغرور و لوس و مامان یاز خود راض يپسرا

باهام حرف نزده بود که  ينجوریا چکسیتا حاال ه... خشکم زده بود ..و اون دختر رفت دیاستاد گفت خسته نباش
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اسمش روژانه و رشتش  دمیو فهم تشبعدم گذ يروزا...  رمیهمونجا قسم خوردم که حالشو بگ... دختر زد  نیا

ها و اومده  یخودشو برسونه به ترم اول یبود و تونسته بود جهش کتریسال ازم کوچ هی یمثل خودم ول يحسابدار

چه  دونمینم... دو سال گذشت ...  میبود یهفته ها گذشت و منو اون مثل دوتا خروس جنگ... دانشگاه   يبود تو

بهش نداشتم کم کم  يباهاش مهربون شده بودم و کار... کنم  تشیاذ ستخوایدلم نم گهید یبود ول یحس

 هیحرفا بود  نیاون سخت تر از ا یول میکنم تا باهم دوست بش شیگرفتم راض میتصم... دوسش دارم  دمیفهم

 برام مهم گهید..غرورم نداشتم ییاون ذره ا يجلو گهیمنه مغرور د...  کردمیمخش کار م يسال تمام داشتم رو

داشتم ؟   یکنم چه حس شیتونستم راض نکهیبعد از ا یدونیاوا م... تا مال من باشه  خواستمینبود فقط اونو م

گرفتم اوا  ممویمن تصم...  یعشق واقع هیاونم ... من عاشقش بودم ... کار من از دوست داشتن گذشته  دمیفهم

 شونیو راض یخوام که با مامان و بابا صحبت کنیو از پاکم پاك تره من فقط ازت م هیرازیدختر ش..خوامشیم... 

 ...  يواسم خواستگار انیب یکن

 ... شده بودم  رهیمن مات و مبهوت فقط بهش خ یاز تموم شدن حرفاش بهم لبخند زد ول بعد

واقعا خوشحال  یول شدیباورم نم...  يرازیدختر ش هیعاشق ... آوش عاشق شده بود ... بگم  یچ دونستمینم واقعا

 ... بودم براش 

 ..کنمیکمکت م يخواستگار امیخودم برات م یچاکرتم داداش:  لبخند بزرگ زدمو گفتم  هی قهیاز چند دق بعد

 ...  يرو در حقم تموم کرد يخواهر یکارو بکن نیاگه ا: لبخند زد و گفت  هی اونم

که هنوز  ییزندگ ياز ته دلم برا... شحال بودم واقعا براش خو..اوش بود يحرفا ریراه خونه ذهنم فقط درگ يتو

 ... براش شکل نگرفته بود دعا کردم 

 

 

... االن به مامان و بابا خبر بدم  نیاونقدر خوشحال بودم که دوس داشتم هم نییپا دمیپر عیسر... خونه  میدیرس

رفتم اونجا و نشستم  عیسر دمیشن منینش يجواب مامان و بابا رو از تو... خونه و بلند سالم کردم  يرفتم تو

که باز بود و  شممین...  کنهیاالن چشمام داره ستاره پرتاب م دونستمیم... روبه روشون و زل زدم به چشماشون 

به مامان نگاه ... بود  دمیبخاطر داشتن پوست سرخ و سف نمیا... لپ هامم سرخ شده بود  ادیز جانیاز ه

. اومدم شروع کنم...  شناختیمنو خوب م افهینگاه و ق نیا...  کردیابروهاشو انداخته بود باال و بهم نگاه م..کردم

 ...  یزنیحرفتو م نجایا يایبعد م یکنیلباساتو عوض م يریاوا اول م: گفت  زودترکه مامان 
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شماهر روز خودتون  زهیبابا بخدا تم!اخه؟ نیلباس فرم من داد نیا به يریمامان شما چه گ... ا : اعتراض گفتم  با

 ...  نیشوریبدبختارو م نیا

لباسا رو هر چقدرم  نیا: بدبخت من پر بود اخم کرد و منفجر شد  يلباسا نیاز ا یتوپش حساب يکه انگار مامان

 ایصندل يرو..یباسا کجا رفتل نیبا ا ستیمعلوم ن... نخ نخشون بازم هست  يو کثافت تو کروبیم يکه بشور

 !فن؟یثک گمیچرا م يدیان و و و حاال فهم ابون،رستوری،خییاط،دستشویح يتو

وسواس داشت و  یلیلباسا خ يزیتم يمامان رو دمیم ادیکه  یاز زمان... کردم و بلند شدم  یپوف یکالفگ با

 ...  زدیمدرسه منو اوش گله داشت و غر م يهم از فرما شهیهم

و  رونیکه اتاق خودش بود اومد ب میاوشم از اتاق کنار دمیکه د رونیباال و لباسامو عوض کردم اومدم ب رفتم

 میداشت..هنوز هست و منتظرمه دمید رونیاز اتاق اومدم ب یمنم دستش بود ازش گرفتم و تشکر کردم وقت فیک

 !نا؟یا مامانبا  یزنیحرف م یحاال ک... اوا : که اوش گفت  نییپا میرفتیباهم م

 ..االن  -: بود  نییلبخند نگاهش کردم سرش پا با

 ... نه االن زوده بذار !االن؟:  تعجب نگاهم کرد و گفت  با

و  یخب مام: و شروع کردم  میقبل يرفتم نشستم سر جا..نایبه مامان ا میدینتونست ادامه بده چون رس گهید

... و بزرگم نداره  کیکوچ... ازدواج کنن  يروز هی دیهمه با و امبرهیکه ازدواج سنت پ دیدونیخوب م زمیعز يدد

از ازدواج ها هم  یلیخب حاال خ...  یبگ تیبه خودت تسل مانهیصم دیبا دیو دست و دلت لرز يعاشق شد یوقت

چه  دینیبب..با عشق مثل ازدواج خودتون يازدواجا یول..رو دوس داشته باشن گهیفقط همد دیبدون عشقه و شا

 ...  دیحاال شا!د؟یدار یخوب یزندگ

 ...  شهیاالن پاره م کردمیمامان و بابا نگاه کردم از بس دهن هاشون باز بود هر لحظه حس م به

اوا جان : نشه گفت  لیتا به قهقهه تبد کردیکه به زور داشت کنترلش م ییکه اوش با صدا دادمیادامه م داشتم

 !ها؟... برو سر اصل مطلب  يخوایم

 ! ... گفتم؟یبود من داشتم م یحرفا چ نیواقعا ا...  گفتیراست م... اه کردم و دهنمو کج کردم اوش نگ به

کارم باعث  نیتک سرفه زدم که هم هیخودمو جمع و جور کردم و  عیسر... نگاه به مامان و بابا انداختم  هی

اوه اوه ..دونش به مامان اشاره کردخن يبابا با چشما... خنده  ریبلند زدن ز ياستارت همه شد بابا و اوش با صدا

واسه ... اوش ..ارسالن: باال و شروع شد  دیپر امانخومو مظلوم کردم که م کمی...  بود خرررراب   یمامانم برزخ
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بگم دختر ررو  یاخه من به تو چ!خانوم حرف بزنه خنده داره؟ هیمثل  تونهیدخترت نم نکهیبهش ا نیخندیم یچ

 ..بهت گفتم یک نیاخرش حاال بب یمونیدستم م

 ... ننه اوش عاشق شده : هوا بلند شدم و داد زدم  یگفت خواست بره سمت اتاقش که ب نویا

 يو چشما تیمامان باهمون عصبان... بابا و اوش هم قطع شد  زیر يخنده ها يصدا...  ستادیوسط راه ا مامان

 !؟گهیراست م: شده گردنشو چرخوند سمت اوش و گفت  زیر

سرشو چرخوند سمت من که منم  افهیمامان با همون ق... کرد  نییبا ترس و لرز فقط سرشو باال پا چارهیب اوش

مامان که  غیج يبا صدا هوی... کردم  نکارویچرا ا دمیواقعا خودمم نفهم... کردم  نییسرمو به نشونه اره باال پا

اومد سمت اوش و تند تند بوسش  یبا خوشحال انماماما ...  دنیهمه از جاشون پر دیکوبیداشت دستاشو بهم م

 ... کرد رفت نشست کنار بابا  یخوب اوش تف یکرد وقت

 !ه؟یاسمش چ -

 ..از پاش گرفتم که به خودش اومد شگونیو هی...  کردیفقط داشت مامانو نگاه م جیگ اوش

 .روژان!ها؟ -

 !چند سالشه؟: زد و گفت  يلبخند مامان

- 22  

 !خونشون کجاست؟! کنن؟یم یکجا زندگ!؟ نیخانواش ک -

 یزندگ رازیو ش مشونیتا بهتر بشناس يخواستگار میشما بر نیاگه قبول کن خواستمیچون م دمیخانوادشو ند  -

 ...  کننیم

 !راز؟یش: با تعجب گفت  مامان

تند تند  یواسه خودمون ه میشده بود یکال اون موقع مرغ...  ياوش سرمونو به نشونه مثبت تکون داد منو

 ...  میدیسرمونو تکون م

 رازیش میبر دیع التیواسه تعط ایب...  کهیکه نزد التیو تعط دیارسالن ع;فکر کرد بعد رو به بابا گفت مامان

 !ها؟!هستن؟ یک نایاصال ا نینیبب ییواسه اشنا

 ..رازیش میریندارم م یباشه من حرف;گفت يمتفکر افهیبا ق بابا

 ..باال و صورت همشونو بوس کردم دمیپر یخوشحال با

 ...  میموضوع خوشحال بود نیشب همه بابت ا تا
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 ..موضوع تشکر کرد نیاتاقم و ازم بابت ا يخواب اوش اومد تو موقع

 ... سرم بود به خواوب رفتم  يکه تو یمبهم ندهیپتو و با فکر به ا ریز دمیاز رفتن اوش خز بعد

**************** 

 

 ـاوشیس

 

که از داخل و  یمسافران شوازیکه اومده بودن پ دمیمردم د... چشم چرخوندم ... تو دستام جابه جا کردم  چمدونو

... شد  لیتبد یقیبا فکر به آوا پوزخندم به لبخند عم عیسر یزدم ول يپوزخند... خارج کشور اومده بودن 

... که مامان بهم داده بود رو در اوردم  ییاشماره ...  یرفتم سمت خروج... عاشقش کنم  تونمیکه م دونستمیم

کارت  یتلفن ول وسکیرفتم سمت ک... کال قطعه  اینه اصال شمارش درسته  ایمعلوم نبود هنوز اونجا هستن 

تر از همه داشت از کنارم  کیزن که نزد هیهمون موقع چشمم به ... به چپ و راست نگاه کردم ... تلفن نداشتم 

که  نیهم یول... و برحسب عادت دستشو گرفتم تا نگهش دارم  یاتفاق یلیسمتش و خ فتمر... افتاد  شدیرد م

 ییزایچ هی... به جون افتاد که به غلط کردم افتام  فشیبرگشت سمتم و با ک نیدستم به دستش خورد زنه همچ

و اونو  نومدباالخره مردم ا... صددر صد فحش بود  یمانند بود ول غیکه از بس صداش ج گفتیلب م ریهم ز

 ... عقب برگشتم  هیشونه ام  يرو یبعد از رفتن اونا با حس دست... ازم جدا کردن و متفرق شدن 

با صداش به ...  گفت بد نبود  شهینگاه اول م يکه تو دمیرو د یو پوست گندم رهیت ییقهوه ا يپسر با چشما هی

 ... ؟ !حالتون خوبه... ؟ !اقا: خودم اومدم 

 ... تشکر کردم تکون دادم و  سرمو

 !د؟یزبون مارو بلد یراست! ... درسته؟ دیاز خارج کشور اومده باش دیشما با  -

 !بلد باشم درسته؟ دیبا ممیمادر. بله از انگلستان اومدم و حتما زبان: بار لبمو باز کردم و جوابشو دادم  نیا

 !؟یتگون داد و با لبخند گفت البته حاال چرا دست اون خانوم رو گرفت سرشو

 ... زنگ زدن  يبرا خواستمیفقط ازشون کارت تلفن م: هامو انداختم باال و گفتم  شونه

که  ییشماره ا: و گفت  وسکیک يو زد تو دیکش رونیکارت از توش ب هیشلوارش و  بیج يدست کرد تو عیسر

 ...  رمیرو بگو برات بگ یزنگ بزن يخوایم
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رو ازش  یگوش... اه بهش سرشو تکون داد و شماره رو گرفت نگ هیشماره خونه رو دادم و اون بعد از  عیسر

 ... گرفتم و منتظر شدم تا جوابمو بدن 

 ... پنـ ..چهار بود..سه بوق... دو بوق ... بوق  هی

 !الو؟ -

 ... رو برداشت  ینفر گوش هیخدارو شکر باز خوبه ... نفسمو فوت کردم  یاسودگ با

 !!د؟ییبفرما!الو؟ -

 ... صدامو صاف کردم و جواب دادم ... خط به خودم اومدم  شخص پشت يصدا با

 !؟ياعتماد يمنزل اقا... سالم  -

 !د؟ییبله بفرما -: اومد  دیزن پشت خط با ترد يصدا

 !خب؟ گفنمیم یبابا االن چ يا

 ...  یاسان اوشیس... هستم  اوشیمن س..من -

 ..دیصدا با لرزش به گوشم رس هیبعد از چند ثان...  اومدینم گهیزنم د ينفس ها يصدا یحت... قطع شد  صدا

 !؟یتو پسر الدن... تو  -

 دیکه مامان بهم زده بع ییو حرفا ادمهیکه خودم خاله شبنمو  ییالبته تا جا... پس منو شناخته ... زدم  خندیل

 ... نشناسه  دونستمیم

 ... الدن جون  اوشیبله خودمم همون س... سالم خاله  -

 ..دادیکردن خاله م هیپشت خط نشون از گر دهیبر يانفسه يصدا

 !االن؟ ییکجا...  ياز ما کرد يادیچه عجب ..قربونت بشه خاله یاله;

 ... فرودگاه مهراباد ..نگاه به اطراف کردم هی

مزاحمه  امیکه ب رمیادرس ازتون بگ هی خواستمیفرودگاه مهرابادم فقط م رونیمحوطه ب يخاله من االن تو -

 ..شما بشم

دنبالت شرمندم خاله جون امروز جمعس با دوستاش  ادیب گفتمیاگه اوش بود م..یخاله تو مراحم هیحرفا چ نیا  -

 ..پدرشم به اجبار با خودس برده ختهیر حیبرنامه گردش و تفر

 ...  نیشما فقط ادرس خونتونو بد هیحرفا چ نینه خاله ا -

 ..بود ستادهیاونطرف تر ا یاوردم و برگشتم سمت پسره که کم از گرفتن ادرس کارت رو در بعد
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 ... شد  یطوالن کمیکه  دیممنون ببخش -

 !دنبالت؟ ادیقراره ب یحاال ک..کنمینه بابا خواهش م:  رو ازم گرفت و و گفت  کارت

 ..که هست یتاکس چکسیه: باال انداختم و گفتم  ییا شونه

 ... دستشو گرفتم و فشردم ... ت بده به سمتم دراز کرد تا باهام دس دستشو

اومده بودم دنبال پدر مادرم که گفتن کنسل شده پروازشون ..تهرانم نیسالمه بچه هم 24..اسم من سپهره -

 ... برسونمت  شمیبهرحال خوشحال م... چرا خودشون بهم خبر ندادن  دونمیفقط نم

 ...  ادینباشه باهات م یبرم خونه خالم و اگه مشکل خوامیسالمه االنم م 26..اوشمیمنم س:  زدم و گفتم  يلبخند

 ...  شمیزد و گفت خوش حال م يمتقابال لبخند اونم

دوس داشتم هرچه زودتر ..آوا بود شیتمام فکرم فقط پ...  شدمیسپهر رو متوجه نم ياز حرفا یچیه نیماش يتو

 ... و باهاش صحبت کنم  نمشیبب

 ..میستادیا یبزرگ یدر مشک يجلو

 ... اخر خطه  اوشیخب اقا س: رو کرد به منو گفت  سپهر

 ..کارت دراورد و گرفت سمتم هی نشیاز داخل داشبورد ماش بعد

 ...  یبهم زنگ بزن شمیخوشحال م یهروقت گرفت یول يدیکارت نخر میتو هم حتما هنوز س..شماره منه نمیا -

چمدونم رو برداشتم و دوباره رفتم سمت  نیاز صندوق عقب ماش..شدم ادهیفشردم و گفتم حتما و پ دستشو

 ... کرد  یتکون داد و خدافظ نیکه دستشو از داخل ماش نیماش يجلو

رنگ بود که  یدر زرشک هی یدر مشک يروبه رو... دستم خوندم  يکاغذ تو يدوباره از رو..یسمت در مشک رفتم

بعد از چند ... رفتم سمتش و زنگ در رو زدم ..خودش بود..بود یدر اصل يگریو د خوردیم نگیبه پارک یکی

در ظاهر شد  يجلو دیجثه با پوست سرخ و سف زیدختر ر هی اطیح يتا خواستم پا بذارم تو یدر باز شد ول قهیدق

 نیا شدیباور نم... حبس شدن  نهیس ينفسهام تو... بتپه  دیرفت با ادشیانگار  دنشیبا د هیچند ثان يقلبم برا... 

 ... دختر اوا باشه 

 نجایاقا مگه ا یه: بود اومد سمتم و همونجور گفت  لیدسته ب هیشب شتریکه ب یبرم داخل که اوا با چوب خواستم

 ... واسه اجاره  میدینه اتاق م مینه جا دار نجایما ا... تو  يایو م نییپا یسرتو انداخت نجوریهتله هم

 ..بفرما:  اشاره کرد و گفت  رونیبا دست به ب بعد
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 اوشیس ست؟منمیصبر کن اوا مگه خاله شبنم خونه ن: درو گفتم  يپامو گذاشتم ال عیدرو ببنده که سر خواست

 ..گفته ییزایچ هیپسر خاله الدن حتما مامانت از مامان من بهت 

اقا من  دینیبب: گفت  ين جداخم کرد و با لح هی عیسر یبود و متعجب ول جیگ... به چشمام نگاه کرد  باالخره

دارم  یینه خاله ا شناسمیکه من نه شمارو م دونمیخوب م نویا یول دیشناسیشما منو و مادرمو از کجا م دونمینم

 ...  گهید رسمیم یول رونیاالن ب دیکن رصب دیشناسیاگرم شما مامانمو م... که بخواد اسمش الدن باشه 

 ! ... و خندون کجا؟ طونیکجا و اون دختر ش نیا..کپ کرده بودم! ... اوا بود؟ نیا ایخدا

صبر  دیبا گهینداشتم د ییچاره ا... بود  رونیخاله شبنم ب نکهیمثل ا... بسته شدن در به خودم اومد  يصدا با

 ... کنم 

 ... و نشستم روش و منتظر اومدن خاله شدم  واریگذاشتم کنار د چمدونمو

 

جثه بود و تند  زیمثل اوا همون جور ر...  دمشیباالخره د...  پرودمیاونجا نشسته بودم مگس م یساعت مین حدودا

به من اما ازم رد  دیرس... به اطرافش نداشت  یبود و اصال توجه نییسرش پا..سمت خونه اومدیتند داشت م

خندم گرفته بود از بس سرش ... د کرد ر اونمنخبر از  دمیبره که د نگیاز در سمت پارک خوادیفکر کردم م..کرد

به اطرافش  یکه دستش بود و اصال توجه يدیخر يها سهیو با اون ک ابونیبود و چشماش به کف خ نییپا

خاله شبنم سرشو باند کرد ...  خاله : ازش گفتم  یبلند شدم و رفتم پشت سرش وبا فاصله دو سه قدم... نداشت 

 تونستمیکه نم ییو خواست به راهش ادامه بده که با صدا نییو باز سرشو انداخت پا نگاه به اطراش انداخت هیو 

 .. خاله جان پشت سرت: خندمو توش پنهان کنم دوباره گفتم 

اومد  یاشک تو چشاش جمع شد با خوشحال دنمیبرگشت سمت منو با د عیسر یلیخ یلحظه مکث کرد ول هی

صدا کنن ؟  ينجوریچقدر ارزو داشتم دوباره منو ا یدونی؟ م...  جونم خاله : گفتم  يبغض دار يطرفم و با صدا

 يها سهیک ای... و خندون  ونیگر... منو خاله وسط کوچه ... بود  یصحنه جالب... منو بغل کرد  عیو بعد سر..

تا  کنهیودشو کنترل مشده بود و معلوم بود خاله داره به زور خ زونیدست خاله که از دو طرف من او يتو دیخر

تو اون لحظه فقط ... گم شده بود  بایبغل من تقر يخاله که تو کلیو البته ه... باال نگهشون داره  نجوریهم

از فکر  یحت.. نه ؟  ای شهیبغلم گم م يجور تو نیکه اگه اوا رو هم بغل کنم هم کردمیفکر م نیداشتم به ا

که  يبا لبخند..رونیداد و از بغلم اومد ب تیباالخره خاله رضا...  شدیدلم اب م يموضوع هم قند تو نیکردن به ا
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... شده بود  تنگمنم دلم واسه صدا زدن اسم خاله : لبم بود به خاله نگاه کردم و گفتم  يهنوز از فکرم رو

 ... لبخند زد  هیکه راه خودشون رو باز کرده بودن رو پاك کرد و  ییاشکا

 ! ... ها ؟ !کدوم خونس ؟  يدیخونه نبود ؟ نکنه نفهم ي؟ مگه اوا تو ییپسرم تو چرا تو کوچه ا  -

کردم زنگم زدم اوا خانوم هم درو باز کردن منتها چون منو نشناختن لطف  داینه خاله جون اتفاقا خونتونو پ  -

 ...  نیایپشت کاشتن تا شما ب نیا یساعت میکردن و منو ن

تو ..تورو خدا پسرم دیببخش... خاك به سرم  يوا: د و گفت صورتش که انن سرخ ش يبا دستش زد تو خاله

معموال ...  یزود برس نقدریا کردمیرفت دربارت به اوا بگم فکرم نم ادمیبخرم  ناروینبود من رفتم ا یچیخونه ه

 ... کردم من  يمهماندار وبداخل که خ میبر ایحاالم ب نیسنگ کیشلوغه و تراف ابونایموقع خ نیا

 کارویدستم پالست هیبا ... رو برگشت و رفت داخل  یها رو از خاله گرفتم اونم راه اضاف سهیو با اسرار ک رفتم

 ...  دمیکشیبا صفاشون م اطیسنگ فرش ح يچمدونمو رو گمینگه داشتم و با دست د

 يو گذاشتم روهار سهیک يدیبا ناام... از اوا نبود  یچیه ینه نشون یینه صدا ينه خبر یداخل خونه ول میرفت

 ییفکر کنم خسته ا: و گفت  رونیکه حاال عوضشون کرده بود از داخل اتاق اومد ب ییبالباسا عیاپن که خاله سر

 نیدرضمن پسرم ا...  يمن جواب بد ياز سوال یبرو باال استراحت کن که بعدش قراره به کل ایب... خاله جون 

 ...  یو احساس معذب بودن نداشته باش یراحت باش خوامیخونه هم مثل خونه خودتونه م

 دیبا یدرمورد خستگ یمعذب باشم ول تونمیخونه من اگه بخوامم نم نیبا وجود شما تو ا: زدم و گفتم  يلبخند

 ...  ییخدمتتون واسه بازجو رسمیبکنم بعد م یاستراحت هی نیبگم واقعا خستم اگه اجازه بد

خدا چه زود گذشت انگار  یهـ...  يبرو که که هنوزم زبون باز ایب..برو بچه ایب: کرد و گفت  يزیخنده ر خاله

 مونویبغل هیحتما دختر همسا نکهیچقدرم بابت ا...  میکردیم يکوچه خاله باز يبود که با الدن تو روزید نیهم

 ...  میبود شتازیپ میحرص بد

: زد و گفت  يد و رو به من لبخندبه خودش اوم...  زدیخاله غرق اون دوران بود و داشت با خودش حرف م انگار

مال بچه  یچیباال دوتا در روبه رو که ه ياز پله ها که بر زمیعز نیبرم ناهار درست کنم بب دیخاله جون من با

و ازش خوشت اومد برو  یکه دوست داشت واوناست که اتاق مهمانه هر کدوم يسه تا در روبه رو یهاست ول

پله  نیکه سختم باشه از ا نینه ا یکن یاالن احساس راحت نیباهات تا از هم امیمنم نم... توش و استراحت کن 

 ... فقط بخاطر خودت ..باال ها نه امیها ب
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در  نیاول ادیز یچمدونمو برداشتم و رفتم باال و از خستگ... استراحت کنم  کمیو بلند شدم تا برم باال و  دمیخند

 یچ دمینفهم گهیتخت و د يخودمو با همون لباسا پرت کردم رو... اون سه در باز کردم و رفتم داخل  نیرو از ب

 ...  شد 

 

 

 

 آوا

 

منو مامانم رو از کجا ..اون پسر بود يمشغول حرفا یفکرم حساب... از بستن در رفتم سمت ساختمان  بعد

 ! ... گه؟ید هیاصن خاله الدن ک!اخه؟ شناختیم

 يجمعه رو با روزا گهید يوقتها یلیبخواب که امروزم مثل خ ریاوا خانوم برو بگ یچیه..کنم؟ کاریخدا چ يا

 ...  یخواب نرفت گهیوطبق عادت گندت د يشد داریو زود ب یاشتباه گرفت گهید

دلم  يتو..شدم داریاز خواب ب میگوش يبا صدا یول دمیچقدر خواب دونمینم...  دمیاتاقم و گرفتم خواب يتو رفتم

مخترع (و دکتر کوپر یه از خدا گرفته بودم بلد بودم به خودم و گوشک يسال عمر18 نیا يفحش تو یهر چ

 ... برداشتم  کردیم یخودکش تداش گهیرو که د یو صدالبته شخص پشت خط دادم و باالخره گوش) لیموبا

 !!..بلـه -: که حاصل خوابم بود گفتم  ییو گرفته ا یعصب يصد با

 ..به توپ بستن من يو اماده برا نیشد داریه از خواب بکه تاز نمیبیاوه اوه سالم خانوم خوش خواب م -

 ... بنال ترال حوصله ندارم  -: گفتم  تیو عصبان یکالفگ با

 !ده؟یع گهیچند روز د نمیو بب رمیخبر بگ هیاز دوستم  یلیروز تعط خواستمیادب م یخب بابا ب لهیخ -

مرض  تیاخه قزم -: گفتم  غیبا ج بایتقر شدمیمنفجر م تیداشتم از عصبان... بودم االن سرخ شدم  مطمئن

 ... مزاحم  دهیع گهیکه چند وقت د دونمیچه م ؟منیشیمزاحم م ییروز جمعه ا يدار

 ... کرد  دیرو تشد تمیعصبان دمیساعت خواب هیفقط  دمیساعت که فهم دنیترال و د زیر يخنده ها يصدا

 دهیع گهیدو هفته د هیعرضم به حظورت که  نیخب حاال تو ام بب  -: که خنده توش بود گفت  ییبا صدا ترال

 ...  رسونتمونیالبته طاها م!د؟یخر میبا هم بر يایندارم م یلباس چیمن ه یول دونمیتورو نم

 ... فعال  دمیبهت اس م شهیم یچ نمیحاال بب  -: گفتم  یکالفگ با
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مردم بخاطر چشم رو  شتریواقعا مزخرف بود و ب دیع دیبه نظرم خر یبودم ول دیخودم عاشق خر..قطع کردم و

رو  دیندارن حتما لباس ع یانچنان یکه وضع مال ییخانواده ها یحت خرنیلباس نو م دیواسه ع یهم چشم

نگه رفتم دست و  يزیچ نبهشو ینکرده کس ییم نداشته باشن و خدا گرانیاز د يزیتا بچه هاشون چ خرنیم

 یسالم کردم که با خوشحال کنهیمامان داره ناهار درست م دمیاشپزخونه که د يصورتمو شستم و رفتم تو

 امیاب پرتقال خوردم و درهمون حال اجازمو از مامان واسه رفتن گرفتم و به ترال اس دادم که م هیجوابمو داد 

 نیکارتون تموم شد زنگ بزن یطاها هم بهمون گفته بود وقت. .. میدپاساژ بو يساعت منو ترال تو میبعد از ن... 

 ... دنبالتون  امیم

چرا  نکهیتعجب کرده بودم از ا...  دیباال کردن پاساژ و گشتن کل مغازه ها ترال لباس هاشو خر نییپا یاز کل بعد

بود  یعیطب زیه ترال چواقعا واس نیا...  میگفت باهم قهر دمیکه ازش پرس میوقت دیخر ومدهین روشیترال با ک

 يدونه مانتو هیمنم ...  دیخرینازشو م دیبا شهیکه هم روشیک چارهیو تا دوروز قهر بود ب کردیناز م شهیهم

کمربند  هی شدیمدل کلوش م نییاما از کمر به پا گشتیبود و برم سهیمثل ک نشییکه به قول ترال پا ییا روزهیف

خوب پاهام نشون  یلیکه خ ریس ییبه رنگ سورمه ا زیشلوار مخمل ر دونهیبا  افزودیم شییبایبه ز ییقهوه ا

 ...  دادیم

خوردم و بعد  رونیو طاها اومد دنبالمون و با اسرار اونا ناهارم باهاشون ب میبو که زنگ زد کی يحدودا ساعت

 ..منو رسوندن خونه

 ... که نور چشمتون اومد  نیایسلـام به اهل خانه ب: بلند سالم کردم  میشگیعادت هم طبق

سالم اوا خانوم خوش  کیعل: نازك کرد و گفت  یمامان پشت چشم یو اوش با خنده جوابمو دادن ول بابا

 !؟یگذشت که بسالمت

 ...  امیمن برم لباسامو عوض کنم و ب نینیمنو بب يدایبله حاال تا شما خر: زدم و گفتم  يلبخند

بود و اهسته اهسته و  نییسرم پا... و رفتم سمت پله ها  نییو انداختم پاهارو دادم به مامان و سرم کیپپالست

 :  خوندمیفروغ رو م ياز شعرا یکیباال و  رفتمیپله ها رو م یکی یکی

 نهان سازم از تو بار دگر تا

 را شانیخاطر پر نیا راز

 بر نگاه نازآلود کشمیم

 حجاب مژگان را نیو سنگ نرم
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 جانسوز یگرفتار خواهش دل

 میجویخدا راه چاره م از

 وار در برابر تو پارسا

 میگویاز زهد و توبه م سخن

 هرگز گمان مبر که دلم...  آه

 و همراهست قیزبانم رف با

 گفتم دروغ بود و دروغ هرچه

 ترا گفتم انچه دلخواهست یک

 یخوانیترانه م میبرا تو

 نهان دارد ییجذبه ا سخنت

 خوابم و ترانه تو ایگوئ

 دگر نشان دارد یجهان از

 که زنان  ییا دهیرا شن نیا دیشا

 به لب دارند "نه"و  "يآر"دل در

 سازندینم انیخود را ع ضعف

 دار و خموش و مکارند راز

 که دلش  یمن هم زنم،زن آه

 پر و بال زندیتو م يهوا در

 فیلط الیخ يدارم ا دوستت

 ... محال  دیام يدارم ا دوستت

 ... قلبم  يبا ترس برگشتم عقب و دستمو گذاشتم رو..دمیدست زدن شن يدر اتاقم بود که صدا يجلو

 ... همون پسره بود  نکهیا..رونیزده بود ب امرزمیمامان بزرگ خدا ب یته استکان يها نکیاندازه ع چشمام

 یلیخ شییخدا... برق خاص  هی..چشاش مثل صبح بود يو برق تو...  زدیداده بود به چارچوب در و دست م هیتک

 !ها؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا..تو: رفتم طرفش و گفتم  تیحال با عصبان يبا ا یبودم ول دهیترس
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... خم شد تا هم قدم بشه  یکم ستادیا میقدم کی ياز چارچوب گرفت و اومد سمتم و تو شویتک يخونسرد با

 ... موش کوچولو  شناسمیمنکه بهت گفته بودم خاله شبنم رو م: چشمام و گفت  يزل زد تو

 ..دیبه کلمه اخرش به اوجش رس تمیعصبان

 ...  ـرونیاز خونه ماهم برو ب... به من نگو موش کوچولو : گفتم  غیج با

دوباره صورتم سرخ شده بود ...  دید بیاس میصوت ياز ته حلقم گفتم که فکر کردم تارا نیرو همچ رونیب کلمه

 ... 

 ... ما تعجب کردن  دنیموقع بابا و اوش و مامانم اومدن باال و با د همو

 !کنه؟یو داد صحبت م غیبا مهمونش با ج یک!چه خبره اوا؟ نجایا  - :  بابا

مارو با هتل اشتباه گرفته اونوقت شما  ياقا خونه  نیا!مهمون؟: پوزخند زدم  هیتعجب به بابا نگاه کردم و  با

  نیگیم

 ! ... اقعاجالبه و!مهمون؟

 نیا میبد حیتا بهت توض يایب یلباساتو عوض کن يدرست صحبت کن آوا بهتره بر: اخم کرد و گفت  مامان

 ...  اریهارو هم از خودت در ن يباز یکول

ابروهام از اخم ...  دمیاتاقم و در رو محکم بهم کوب يرفتم تو عیو با تحکم گفت که سر يجد نارویا نقدریا

 نیا خورهیمن که چشمم اب نم!! ... اه مهمون!.. گه؟ید هیپسره ک نیخدا ا يا..گهیبود به نوك دماغم د دهیرس

 ... پسر خوده چتره  نیا... مهمون باشه 

 ... غر غر شروع کردم عوض کردن لباسم  یبعد با کل و

 

 

 

 منیاز داخل نش هیبت بقصح يصدا... هم بود  يتو یاخمام حساب...  نییاز عوض کردن لباسام رفتم پا بعد

مامان  يبا صدا... اون نگاه براقش  ياون پسر و چشمامو دوختم تو يبا غضب رفتم و نشستم روبه رو...  اومدیم

 ... مامان چشم دوختم  يچشم از پسر گرفتم و به لبا

 ... جان پسر خواهر منه  اوشیس ینیبیم نجایکه ا يپسر نیآوا جان ا  -
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 نجایا..؟!مامان من که تک فرزند بود!..که بچه خواهرمه؟ یچ یعنی... امان نگاه کردم گرد شده به م يچشما با

 !..چه خبره؟

شهر  نییمحله پا هی يبچه که بودم تو  -: لبخند زد و ادامه داد  هیمامان سواالمو از چشمام خوند که  انگار

 مونیوضع مال یدو سال بعد وقت... باال  دیکشیبابام از صفر شروع کرده و بود داشت خودشو م...  میکردیم یزندگ

 دایرحمش پ يکه تو ییمامانم که بخاطر غده ا... باالتر  يمحله ها میو رفت میکرد یبهتر شده بود اسباب کش

هم نداشتم  یدوست چیتنها بودم و ه یلیخ نیشده بود مجبود شد رحمشو برداره و من تک فرزند موندم واسه هم

باهاشون هم  تونستمینم یداشتم من حت ادیهم سن و سال ز دیمحله جد يتو...  دمیجوشینم یکال با کس یعنی

خالصه ... دختر فقط داشتن  هیخانواده اجاره کرد که اونا هم  هیبعد خونه کنار ما رو  اهدو سه م... کالم بشم 

دبستان باهم  يتو...  میباهم دوست بش میگذشت و گذشت تا باالخره منو اون دختر که اسمش الدن بود تونست

 نکهیگذشت تا ا گذشتو...  میباهم مثل خواهر بمون شهیو هم میرو تنها نذار گهیوقت همد چیکه ه میعهد کرد

 ایبه دن اوشیسال س هیبعد ...  میو هرروز باهم رفت وامد داشت میدیمحله خونه خر هی يباهم تو...  میازدواج کرد

... شد  لیما تکم یاومد خوش ایسه سال بعد اوش به دن... تر کرد  نیریشالدن و نادر شوهرش رو  یاومد و زندگ

 یباهاش گاه... کنن  یکار نادر خان به لندن سفر کنن و اونجا زندگ طربعد از اون الدن مجبور شد بخا یول

عکس .. .سال ازت بزرگتره  کیو  ماستیاورد اسمش س ایهم به دن گهیدختر د هیالدن ... اوقات در ارتباط بودم 

 ... رو برام فرستاده  مایس يتو رو بهش دادم و اونم عکسا يلمایو ف

به  گهیهم نبود چون قرار نبود د یلیفرصت نکردم بهت دربارش بگم البته دل چوقتیه: زد و گفت  يلبخند

 ...  رانیشد که اومده ا یچ مینیبب میو ما هم منتظر نجاستیجان ا اوشیاالن س یول انیب رانیا

 عیسر یدست و پاشو گم کرد ول کمی... دوختم  اوشهیس دمیو متعجبم رو به اون پسر که حاال فهم رونیح نگاه

 : به خودش مسلط شد و صداشو صاف کرد و گفت 

شرکت بزنن منم زودتر فرستادن تا  هیو  رانیا نیهم انیگرفتن ب میبابا کارشون اونجا تموم شده و تصم راستش

 ... اماده باشه  یهمه چ انیم دیع يبرا نایمامان ا یا وقتبدم ت یبه کارا سر و سامون

 ..کردمینگاه م کردیبود و بحث م اوشیمامان که درباره حرف س یو منگ فقط داشتم به خوشحال جیگ

بگم  تونمیاالن م یعنی!خاله با شوهر خاله و بچه هاشون؟ هی!صاحب خاله شدم؟ یالک یالک یعنی!؟یچ یعنی

مامان و بابا ... گرم حرف زدن بودن  اوشیآوش و س...  دیچرخیهمه م ينگاهم رو... ؟ !تهیخانوادمون پر جمع

 جیوسط هنوز گ نیفقط من ا...  زدیلبخند م. و مامان يخندیبابا م یو گاه زدنیگوش هم حرف م يداشتن تو
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 ادیز یلیحرفا برام خ نیانگار حجم ا... اتاقم  يبلند شدم تا برم تو یجیبا همون گ..بودم اوشیمامان و س يحرفا

... بود  نیرو دارم برام سنگ ستیخاله هر چند که از گوشت و خونمون ن هیبهت بگن تو  انیب هوی نکهیا... بود 

 گفتنیم رفتنیکه با خانوادشون م ییدوران دبستان که همه از مسافرت ها يتو... ساال  نیتمام ا ياومد تو ادمی

رو  چکدومشونیمن ه یول... گرفتن ها  يدیها و ع دیاز ع...  کردمیحسرت بهشون نگاه م هیو من فقط با 

 دایخاله پ هی نکهیخوشحال بودم از ا ییجورا هی...  میباهم رفت و امد ندار یلیعمه که اونم خ هینداشتم جز 

که فکرمو  دمیکه به خودم اومدم فهم یوقت یفکر کردم ول گهیچقدر د دونمینم دمیتختم دراز کش يرو... کردم 

 ... خواب بعد از ظهر دعوت کردم  هیخسته کردم پس خودمو به  یلیخ

 

 

 يایتازه به خودم اومدم و قضا قهیبعد چند دق... از اطرافم نداشتم  یبودم و درک جیگ کمی... باز کردم  چشمامو

 يوا...  دمیبه همه م دمویدخب از حاال به بعد پز خاله ن... لبخند بزرگ زدم  هی... اومد  ادمیامروز بعد از ظهر 

بلند ... هاا  هیدنید افشیق یعنیخاله  دنیبشه بعد از د یحالفقط چه  نیخوبه مارو دار کردیادعا م شهیعمه که هم

 ...  ییشدم و طبق معمول رفتم دستشو

دم هنوزم دوباره به چشماش نگاه کر...  دمیرو د اوشیپسره س نیکه بازم ا نییاز پله ها برم پا خواستمیم بعدش

و ادم دلش  دادیم یکه به ادم حس خوب يزیچ هی... بود  يزیچ هینگاهش  يتو... برقشو حفظ کرده بود 

 دیند نیا نیع یاز ک دونمینم.. تک سرفش به خودم اومدم يبا صدا... فقط به چشاش نگاه کنه  خواستیم

 نییدست و پامو گم کنم و سرمو بندازم پا خواستیدلم نم.. خوردمشیزل زده بودم تو چشماش و داشتم م دایپد

 !..اومده؟ شیپ ی؟مشکل!بله: چشاش بودم گفتم  يتو رهیکه خ نجوریهم... 

 ...  شمیمعذب م کمی یشیم رهیکه شما به ادم خ ينجوریا ینه ول: لبش و گفت  يلبخند کج نشست رو هی

 ..با همون اخم جوابشو دادم... اشاره کرد به اون قسمت  قایپسره پررو دق... جمع شد  اخمام

 ...  دیزنیحرف م یدرباره چ دونمیدوما من نم دیاوال که لطفا از دوم شخص جمع استفاده کن -

 نیاخه ا ياه اوا گند زد...  دمیلبش بود رو د يکه رو یلحظه اخر لبخند بزرگ یول نییاز پله ها اومدم پا عیسر و

 يزیچ نمیواضح تر از ا گهیخب اخه خنگ د...  دیزنیحرف م یدرباره چ دونمیکه نم یچ یعنی!..؟یبود گفت یچ

 !..بود؟
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 زدیاوش نشسته بود و داشت حرف م..منینش يرفتم تو... فکر نکنم  زایچ نیدادم به ا حیتکون داد و ترج سرمو

خودمو  هویرفتم جلو و ..دیدزدیخوشحال زل زده بود به دهنش و کلمات رو از دهن اوش م يو مامان با چشما

 دیمن پر ییهوینشستن  نیکه با ا داوش که درباره روژان بود شده بو ياونقدر محو حرفا..پرت کردم کنارش

اوش که ..برداشتم و شروع کردم به خوردن بیس هیواسه خودم  زیم يراحت نشسته بودم و از رو یلیخ..هوا

و اما مامان  گهید شناختیخوب منو م کردیحرفشو نصفه ول کرده بود زل زده بود به من و بابا با لبخند نگاهم م

مامان رفت هوا  غیهمون طور که انتظارشو داشتم ج...  کنهیقاتل نگاه م هیانگار داره به  کردیبهم نگاه م يجور

 ..که مامانمه کردمیوگرنه شک م

االن اگه ..ییسالته مگه بچه ا 18 یناسالمت..کارات بردار نیدست از ا گهیبسه د..یشیوقت ادم نم چیاوا تو ه  -

 !..؟يشدیخوب بود راحت م شدمیجوون مرگ م کردمیمن سکته م

 ..چارهیمن چقدر اعتماد به نفس داشت ب یمامان یاخ...  دمیترک هویحرف مامان  نیا با

هم وارد شد و من مجبور شدم  اوشیموقع س نیهم..دنیخندیمبل ولو شده بودم و اوش بابا هم م يروخنده  از

 ياومد و نشست روبه رو اوشیس.. ارومم رو حفظ کرده بودم يهنوز خنده  یخودمو جمع و جور کنم ول کمی

 ..برسم حسابشوخودم  هیخاله جون بگو کار ک..به خاله من؟ نیگیم نیدار یچ:  مامان و گفت 

خاله زندست مردست  نیا گفتینم شیدوروز پ نیخوبه واال تا هم! مسخره و پسر خاله؟ نقدریاه اه اخه ادمم ا اه

 ..شیچ..راه انداخته ییاومده چه خاله خاله ا هویحاال 

شود ابرو  هینگاه به من انداخت و  هی اوشیس..با لبخند بزرگ و معروفش با چشم و ابرو به من اشاره کرد مامان

 ... لبخند رفت باال  هیباز شدن  يباال و گوشه لباش برا

 ... باشه  یطونیدختر ش ادیبهش نم!..آوا؟ -

 يکار يکجا یگفته زک طونیاوا خانوم ما به ش نیاوه داداش سرت کاله رفته ا: کردو گفت  ینچ نچ آوش

 !..اخه؟

 !واقعا؟:  و گفت  دیخند اوشیس

 يادیز نایا رینخ: گفتم  یینازك شده ا ينازك کردم و با صدا یچپم و پشت چشم يراستمو انداختم رو پا يپا

 ... شلوغش کردن 

 ستایفقط اگه ابروت رفت و دستت رو شد مشکل من ن!؟يکرد کارایبگم تا حاال چ يخوایاوا م: گفت  عیسر اوش

 ... 
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 ...  گهید میزنیم منو تو بعدا باهم حرف هیحاال اوش چه کار گمیم: نشستم و گفتم  خیس عیسر

ما خواهر شمارو  کمیاوش خان بگو  گهینه د: گفت  اوشمیبودن که س یبحث راض نیانگار همه از ا یول

 ...  میبشناس

اوا خانوم از پسر  نیا شیشمال حدودا دوسال پ میارسالن رفته بود يبا همکارا: اوش جواب داد  يبه جا مامان

... کاله سرش بود  شهیموهاش کم پشت بود و هم چارهیپسره ب نیحاال چرا؟چون ا اومدیخوشش نم شونیکی

پسره اسمش  نیا... اب تا شنا کنن  يو به اصرار اوا و دخترا قرار شد همه پسرا برن تو ایلب در میخالصه رفت

جلبک و خزه و سوسک و  یهرچ نوریاوا و دخترا از ا نیحاال ا... کالهشو برداشت و رفت تو اب  نمیرادمهر بود ا

خواهر رادمهر کاله رو برداشته  رونیاومدن ب نایا میکاله پسره وقت يتو ختنیدم دستشون بود ر زهیم زهیجونور ر

 میوقت...  زنینر شتریتا ب دادیم تیبه موهاش اهم یلیبوده و خ یرادمهر وسواس چارهیب..رهپس نیو گذاشته سره ا

 هیواقعا  یول..بکنه کاریچ دونستیپسر فقط مثل مجسمه خشک شده بودو نم نیکه کاله و گذاشتن سر رادمهر ا

پسر باال  نیا يکرما و جونورا از سر و رو نیبودن و ا زونیجلبکا از سرش او نیشده بود ا یوضع

 ..ادیو شمالم بدش ب ایسرش نذاره و از در گهیپسر کاله د نیکردن که ا يکار نایخالصه ا..رفتنیم

 کردیم یمامان منم بد تالف یعنی...  کردمیاوش نگاه م يایمبل و به خنده ها و مسخره باز يتورفته بودم  فرو

ابروم  ختنیتا از ر اوردمیدر م يباز یرو نگفت وگرنه من اون وسط کول گهید يخدا رو شکر خوبه اونا یول... 

 ... کنم  يریجلوگ

 

 ـاوشیس

 

مبل گوله شده بودم که ادم  يتو يقربونش برم با خجالت جور یاله... افتاد به آوا و خندم شدت گرفت  نگاهم

 گهیخب خاله خانوم د: تموم شد رو کردم به خاله و گفتم  دنمیخند نکهیبعد از ا... دوست داشت بپره بغلش کنه 

 ...  نیکن فیتعر

ار تا شد و بعد چند چشام چه... زدن  غیهوا و شروع کرد به ج دیاوا پر هویبا لبخند اومد دهن باز کنه که  خاله

 دمیرس... براش اوفتاده  یاتفاق هی کردمیبودم و فکر م دهیترس یلیخ قتایحق...  هوا و رفتم طرفش  دمیپر هیثان

 ! ... حالت خوبه؟!شده؟ يزیاوا چ: گفتم  عیبهش و سر
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 دنمیوسط چرخ.. .کنم  دایکرده باشه پ تیرو که باعث شده اوا رو اذ يزیتا چ دمیچرخیکالفه دور خودم م داشتم

 شهیمثل هم... دادم من  یچه سوت يوا يا...  کننیهمه ساکتن و با دهن باز دارن نگاهم م دمیبود که فهم

 هیاهان نکه ... خب  زهیچ... ا : گفتم  انمن من کن... دستمو بردم پشت سرمو خاروندم  اوردمیکه کم م یمواقع

 ...  گشتمیداشتم دنبالش م دهیفکر کردم اوا از اون ترس هوی دمیموش د

 ...  اوشیاقا س یچقدر تو شجاع: خنده با طعنه گفت  ونیخنده رفت هوا و اوا م کیحرفم شل نیا با

 ... از رو بسته بود و اماده نبرد  رویانگار اوا شمش... هم  يرفت تو اخمام

بود و حوصله منم سر  30:  6ساعت ... که اوا خوب خنده هاشو کرد باالخره جو ساکت شد  قهیاز چند دق بعد

رو کردم  نیبودمش واسه هم دهیچند سال بود که ند یتهران بزنم نا سالمت يتو يدور هی اومدیبدم نم..رفته بود

 م؟؟یبزن یگشت هی میرب ییا هیپا رونیداداش امشب دلم هوس کرده برم ب: به اوش و گفتم 

 ...  دمیشنیخوب م یلیاوا رو خ يغر غرا يصدا یخودشو اعالم کرد ول تیرضا عیسر اوش

خب مثل ادم بگو پاشو ... منو ببر ددر  گهیگرفته و داره به شوهرش م اریهوس کردم انگار و گهیم نیهمچ  -

دوره که اصال  نیا يواه واه پسرا..برن ییدوتا خوانیحاال هم م...  نقدرینداره که ا چوندنیپ گهید رونیب میبر

 ...  شهیسرشون نم ایح

اوا خانوم شمام :  گفتم  یرو کردم بهش و با لبخند بزرگ.. کردمیگرفته بود و داشتم به زور خودمو کنترل م خندم

 ...  انیالبته خاله و عمو ارسالنم اگه خواستن ب نیاریب فیتشر

 ... بره  یلیو یلیزد که باعث شد دلم ق یاز خوشحال یبرق هیاوا  يچشما یو عمو که مخالفت کردن ول خاله

و دعوت من قرار بود  شنهادیو به پ میبود نیماش يربع ساعت بعد همه تو... واسه اماده شدن  میو رفت میشد بلن

اورده بود که  يد یس هیاوا با خودش  میکه سوار شده بود یاز اول..میبزن يدور هیو بعدشم  میبخور رونیشام ب

بود که اوا با  نجایکار ا یاونوقت جالب..کنهیم بلغور یاصال معلوم نبود خواننده داره چ... ازش نگم بهتره  یچیه

که صداشم  نیاهنگ مخصوصا ا نیسرم درد گرفته بود از ا...  کردیو ورجه وورجه م خوندیبلند باهاش م يصدا

پسره که صد در صد مست بود دستگاه رو خاموش  يو دادا غیدستمو دراز کردم و وسط ج..به عرش بود

من ضبطو خاموش کردم  دیکه فهم نیهم یشد و چطور شد ول یچ نهیتا بب گرفتلحظه اروم  هیاوا ..کردم

 : رفت هوا  غشیج

 ... روشنش کـن  ياهنگو چرا قطع کرد  -
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نگاهش کردو  نهییا ياوش با اخم از تو..نکرده ییگفت که فکر کردم گلوش جر خورد خدا غیرو با ج) کن( نیا

 ..گهیداره م یخواننده اصال معلوم نبود چ نیا شدمیشتم کر محق داشت منم دا اوشیاوا س... ا : بهش گفت 

رفته گوشش به  یو پارت سکوینکه اونور کم د: و گفت  یصندل یداد به پشت هیتک نهیاخم کرد و دست به س اوا

 ... اهنگا و صدا ها عادت نداره  نیا

درسته که من : سمتش و گفتم که جوابشو ندم پس برگشتم  تونستمینم یاخم کردم درسته عاشقش بودم ول منم

نرفتم و البته تا قبلش هم از  یکار خالف چیدور ه گهیبه بعد د یسن هیبعد از  یچند سال اونور اب بزرگ شدم ول

بلند  ياصال نبود چون من به صدا ای وداهنگش کم ب يصدا ای رفتمیکه من م یپارت ینبود ول يکه خبر سکوید

 ..زود رمیگیحساسم و سر درد م

لجم گرفته بود  نکهیاطراف منم با ا يها ابونیزد و با همون حالت نگاهشو دوخت به خ يپوزخند صدا دار اوا

اعصابم خورد شد و دست ... بود  نیماش يتو يسکوت بد... خودم  ينگفتم و برگشتم سر جا يزیچ گهید یول

مخصوصش و  يبه جا مشهمراهم بود زد شهیو فلشم رو در اوردم،هم میکت اسپرت مشک بیج يکردم تو

 : دوسش داشتم شروع کرد به خوندن  یلیکه من خ یاهنگ نیاول

 دل سپرده یطفل نگو

 نفر دلش رو برده هی

 چون عاشق قلبش بگو

 به حال از غم نمرده تا

 سخته یزندگ یدونیم

 ادهیحرف زور ز بار

 برده که قلبش یکس اون

 دست غم نداده به

 منم من یطفلک نگو

 ادهیشهامت ز من

 ایهنوز تو دن یچکسیه

 من که دل نداده مثل

 پرواز پرنده  مثل
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 قلب اسمونا يتو

 دلو به عشق سپردم من

 قلب کهکشونا يتو

 چشمات يزدم من تو پر

 تو من پرواز کردم با

 اغاز کردم دمویترسیم انیاز پا من

تا عمق  خواستیگار مان..کرده بود زیو چشماشم ر کردیداشت نگاهم م... کنارم چشمم افتاد به اوا  نهییا از

 ... زدم و به ادامه اهنگ گوش دادم  يلبخند... وجودمو بخونه 

 دل سپرده یطفل نگو

 نفر دلش رو برده هی

 چون عاشق قلبش بگو

 به حال از غم نمرده تا

 سخته یزندگ یدونیم

 ادهیحرف زور ز بار

 برده که قلبش یکس اون

 دست غم نداده به

 منم من  یطفلک نگو

 ادهیشهامتم ز من

 ایهنوز تو دن یچکسیه

 من که دل نداده مثل

 پرواز پرنده مثل

 قلب اسمونا يتو

 دلو به عشق سپردم من

 قلب کهکشونا يتو

 چشمات يزدم من تو پر
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 تو من پرواز کردم با

 ... اغاز کردم  دمویترسیم انیاز پا من

بهش بفهمونم  خواستمیانگار م...  کردمیو فقط داشتم با تمام عشقم به اوا نگاه م دمیفهمیاز اطرافم نم یچیه

اون چند سال فقط منتظر  يبدنم تو يتک تک سلوال...  زدیم ادیتمام وجودم اونو فر...  خوامشیکه چقدر م

 دمیکه فهم یاز وقت...  ودنعشقش نسبت به من ب دنیلمس وجودش و فهم... صداش  دنیشن...  دنشید

مامان  نکهیبا ا..نجایدر ا یاومدنمون و زندگ رانیبا خانوادم بحث کنم سر ا یعاشقم و حاضر شدم بخاطرش کل

باالخره اونجا کارش گرفته بود و دوس نداشت از  ادیب خواستیداشت و نم يدیبابا مخالفت شد یموافق بود ول

 ... صفر شروع کنه 

امشبه رو واسه خودم  هیردم ک یبرداشتم و سع الیدست از فکر و خ میدیشو رس ادهیپ گفتیاوش که م يصدا با

 ...  رمیسخت نگ

 

 

 شتریبود و ب یدنج يجا میگوشه رستوران نشست زیم هیو سر  میاوش رفت شنهادیبه پ...  میرستوران شد وارد

فاصله  نیا يتو... گارسون اومد و بعد از گرفتن سفارشات رفت ... شاپ بود تا رستوران  یفضاش مثل کاف

فکر کردم ... ساکت بود  نقدریا میبود دهش ادهیکه پ یچرا اوا از وقت دونمینم... بود  ما حاکم نیسکوت بود که ب

قهر و  تونستمیمن نم...  فکر صورتم جمع شد  نیاز ا... بابت خاموش کردن ضبط و قطع کردن اهنگش ناراحته 

تعجب ... شده  رهینقطه خ هیبه  یجیحالت گ هیبا  دمیرو کردم به اوا که د...  نمیخودم بب ياوا رو برا یناراحت

روبه  زیبه م دمیبا تعجب رد نگاه اوا رو دنبال کردم و رس!..شه؟یم ينجوریفکر کنه ا خوادیم یوقت یعنی... کردم 

و کاغذ نشون  اومدنیکه چهار تا پسر جوون نشسته بودن دورش و داشتن واسه اوا چشم و ابرو م مونیرو

با ..دستام مشت شدن... به نفس نفس افتادم  تیو از عصبان دیجوش رسصحنه خونم به  نیا دنیبا د...  دادنیم

اوا بدترم کرد چون هنوزم  دنید یاون حق نداشت به اونا نگاه کنه ول..برگشتم و به اوا نگاه کردم یخون يچشما

 ...  کردیشده نگاهشون م زیر يبا چشما نباریبه اونا زل زده بود و ا

 ! ... ها؟ رمیبرم برات شمارشونو بگ يخوایم!از اونا خوشت اومده؟ یلیخ هیچ -

بهم نگاه  ودیکنندش کرده  وونهیکه د یجیبا تعجب و گ نباریاوا ا...  من ثابت شد  يمتعجب اوا و اوش رو نگاه

 ... سرش بود  يعالمت سوال بزرگ رو هیانگار ..کردیم
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 !اوش؟یشده س یچ  -

 : نگاه کردم و گفتم به اوش  یخون يهمون چشما با

 ... خوشش اومده  زیاون م ياز پسرا یلیفکر کنم خواهرت خ -

اوش هم با تعجب به پشت سر من و سمت راست خودش نگاه کرد و بعد نگاه ..اشاره کردم زیبا سرم به اون م و

... نشستم  نهیزدم و دست به س يپوزخند...  کردیمتعجبشو به اوا دوخت که دهنش باز مونده بود و به من نگاه م

 ...  دادمیانجامش م دیخب با یسخت بود ول یلیتفاوت باشم خ یکردم ب یسع

و داد کنه که اومدن گارسون و اوردن  غیکرد اومد ج لیتحل هیمنو تجز يکه انگار اوا حرفا قهیچند دق بعد

 زیکه دو قدم از م نیهم... و رفت  دیگارسون غذاهارو چ... بهم نگاه کرد  یغذامون باعث شد فقط با نگاه برزخ

 : نگهش داره گفت  نییپا کردیم یکه سع ییدور شد اوا با صدا

کنه و غرب  یهمه مثل خودتن که چند سال اونور اب زندگ يفکر کرد!ها؟ يکرد يتو درباره من چه فکر -

 کننیم نکارویبفهمم که چرا ا تونستمینه اقا من فقط نم! اشه؟چشم خودشم نداشته ب اریاخت یزده بشه که حت

 ... کارهارو درك کنم  هانگاه  یتوجه نکردم که بخوام معن يزیجز درس به چ چوقتیچون ه!چرا؟ یدونیم

با تعجب نگاه  زدیرستوران به اوا که چشماشو بسته بود و تند تند حرف م يباال رفته بود و مردم تو صداش

چشماشو باز کرد  یوقت... نشون بده  یعکس العمل نیبخواد همچ کردمیدهنم باز مونده بود و فکر نم...  کردنیم

 ...  رونیبلند شد از رستوران رفت ب ینگاه به اطراف کرد و بعد به اروم هیو  دیکش یقینفس عم

نگاه شرمنده ... رو از اوا گرفته بودم  حیبودم و فرست توض یکارم درسته عصب نیبودم با ا یدست خودم عصب از

 : شونم و گفت  يبه اوش انداختم که اونم سرشو تکون داد با دست ز رو ییا

 ...  زنهیم جیموارد گ نجوریتو ا شهیداداش اوا هم يگند زد  -

خاطره  هیواسش شوق و ذوق داشت خراب بشه و ازش  یکه کل یمن باعث شدم شب..دست خودم لجم گرفت از

 ..بمونه یباقبد 

 ... پام به خودم اومدم  يرو ینشستن دست با

 ...  گردهیبخور داداش االن خودش بر م -

خواستم بلند شم که اوش گفت ... نرفت  نییکردم از گلوم پا يمن هرکار یخودش شروع کرد به خوردن ول و

 ...  رمیخودم م نیبش

 ... ن برم دنبالش م دهیاجازه نم رتشیقبول کردم و فکر کردم غرور و غ منم
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و غذا هارو  ادیبه گارسون گفتم ب... کرده بودن  خیغذاها که از دهن افتاده بود و همه ... گذشته بود  یساعت مین

شماره از اوش نداشتم که بخوام  هینداشتم هرچند که اگرم داشتم  لیموبا هی یحت زدیشور م بیدلم عج... ببره 

 ... حاال  یول زننیدارن باهم حرف م کردمیمگرفتم برم دنبالشون تا حاال فکر  میتصم..بهش زنگ بزنم

ساعت  مین نیهم يتو... حالم بد تر شد  دمیاوشم ند نیماش یکه گشتم حت کمی یوقت یشدم و رفتم ول بلند

رخوندم چشم چ ینیبوق پشت سر هم ماش يبا صدا...  دونهیکه خدا م نکارمیخودمو لعنت کردم بخاطر ا نقدریا

 ییتا نشستم بدون لحظه ا... رفتم و سوار شدم  عیسر... نبود  يفقط اون و از اوا خبر یول دمیکه اوش رو د

 :  مکث گفتم 

 !اوا کو؟ -

 يداد و انگشت اشاره اش رو گرفت جلو هیپنجره تک يو دستشو به لبه  دیموهاش کش يتو یکالفه دست اوش

 : با داد گفتم  باینگران شده بودم تقر... لبش 

 !اوا کجاست؟ پرسمیاوش دارم ازت م  -

 : هم انگار اعصابش داغون بود با داد گفت  اوش

 ... زد  بشیکجا غ قهیبفهمم در عرض چند دق تونمیاصال نم دونمینم یفهمیم یلعنت دونمینم

 : گفت  يبلند تر يرو کرد به منو با صدا بعد

 ... تـو  ،يمقصرش تو ادیبه سر خواهرم ب ییاگه بال یتو لعنت ریتو تقص ریهمش تقص -

اوش حالم بدتر شد انگار  يحرفا دنیبا شن...  گشتیدنبال اوا م ابونایخ ياوش اصال خوب نبود و داشت تو حال

لوس  يهرلحظه ممکنه مثل دخترا کردمیحالم اونقدر خراب بود که حس م...  دیچرخیداشت دور سرم م ایدن

 .. .بکشه  مارستانیکارم به ب

 :  کشنیمغزم خط م يبود که دارن با ناخن رو نیزمزمه اروم اوش مثل ا يصدا

من !..اخه؟ ییاوا کجا يوا... شب  يتو... شهر  نیا يهمه گرگ تو نیا ونیدختر تنها م هی!..تو؟ ییاوا کجا اخه

خدا  يا!..کنم که ممکنه حالش بد بشه؟ کاریمامانو چ!بدم؟ یاگه امشب بدون تو برم خونه جواب بابا رو چ

 ..کمکمون کن

بره  تونهیاوا نم یعنیحرف بزنم بگم  تونستمینم یحت... داغون بودم ... انگار تحمل سرم رو نداشت  بدنم

 ایخدا! ؟یچ افتهیشهر ب نیا يگرگا ریاگه نتونست بره و گ نکهیا یجمله سوال هیمطمئن بودم جوابش  یول!خونه؟

ادم دل عشقش رو  نکهیخودمو ببخشم ا تونمیوقت نم چیه افتهیب یاوا اتفاق يکن من اگه براخودت کمکمون 
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بگم من !بدم؟ یجواب خاله و عمو رو چ افتهیبراش ب یاگه اتفاق ایخدا... بدتره  ایدن يتو يبشکنه از هر درد

 !بال رو سر دخترتون اوردم؟ نیبخاطر زود قضاوت کردن ا

 ... نبود که نبود  غیدر یاطراف رستوران رو دور زده بود ول يابونایتمام خ شتریصد بار ب دیشا اوش

 يشتریب يالیو ما هردفعه دل نیگردیبر م یک گفتیو م زدیزنگ م یلیخاله خ... بود  11 يکاینزد ساعت

 ...  میاوردیم

مسخره تر  يصدا جمله ضبط شده مسخره با هیفقط  یاوا زنگ زده بود ول یهزار بار به گوش کینزد دیشا اوش

 ... خاموش است  گفتیاز خودش م

زد  هویجواب داد و  عیسر یلیشماره ناشناس بود اوش خ... اوش بلند شد  یگوش يبود که صدا 10:  11 ساعت

 ... ترمز و بلند داد زد  يرو

 !!اوا؟ یــیکجا -

 

 

 آوا

 

 ییهرزه ا گفتیبهم م میمسقت ریبرام گرون تموم شد انگار داشت غ اوشیحرف س...  رونیدر رستوران زدم ب از

 یول... بدتر شد  نکهیمثل ا ینگاه اون پسرارو بخونم ول خواستمیخدا شاهده که من فقط م یو نگاهت الودس ول

که  يموندیاالن مثل خر تو گل نم يبود نکارهیبگه اوا تورو چه به چشم خوندن تو اگه ا ستین یکی يجد

انگار دوس داشت  کردینگاهم م يشد جور یعصب نقدریا اوشیچرا س یول...  یبخون اوشویس نینگاه هم ینتون

 رونیب زنهیم رتشیدوس داشته کرده حاال اومده واسه من رگ غ یسر به تنم نباشه مردك خودش اونور هر غلط

 ! ... ؟يفکر کرد نقدریاه آوا مخت داغ نکرد ا... مسخره 

نگاه  لیدل اوشیبودم تا االن اوش واسه س دواریام شهیدو شده بودمم حتما اوش نگرانم م یلیرستوران خ از

رستوران  يتو ییاون پسرا دنیسمت رستوران که با د رفتمیبرگشتم و داشتم م... داده باشه  حیکردنمو توض

متوجه من شده بود از اونا که  یکی... به خودم مسلط شدم  عیسر یول دمیترس کمی شییخدا... بودن کپ کردم 

... من لبخند زدن و اومدن طرفم  دنیو با د دنیبا چشم ابرو و لبخند منو به دوستاشم نشون داد و اونام چرخ

 دمیلرزیسرانگشتام سر شده بود و از درون داشتم به خودم م..مانتوم و مشتشون کردم بیج يدستمو بردم تو
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و  ابونیاز گوشه چشم به خ... از جلو دورم زدن  رهیدا مین هیبهم و  دنیرس... ظاهرم همچنان محکم بود  یول

 هیثان میبدو ام س خواستمیاگه م... نگاه به فاصلم با رستوران کردم  هی... خلوت بود ... اطراف نگاه کردم 

گفتم  مییرو وبهباالخره کم اوردم و سرمو بلند کردم و چشم تو چشم با پسر ر..تونستمیمتاسفانه نم یول دمیرسیم

 : 

 !ش؟یفرما -

 : تر شد و گفت  ضیعر لبخندش

 ... خوشگله  میاومدیخب زودتر م یتا با ما باش یمشتاق نقدریکه خودت ا میدونستیاگه م -

و مثال  ارمیدر ب يخواستم شجاع باز نکهیهزار بار خودمو لعنت کردم بخاطر ا..شد خیمو به تنم س انشیلحن ب از

 ...  واریبشن تو د هیر برسم به رستوران و اونا اعالمتا زودت دمیپسر شجاعم و تدو

 اخم رو کردم بهش با

 ..کشمیم غیاقا پسر برو کنار وگرنه ج نیبب  -

 : اشاره کرد و گفت  شیکه انگار سردستشون بود با چشم به پسر کنار پسره

 ...  زیکامب  -

 هیبا  زیکامب هوی کردمیمن که داشتم با تعجب نگاش م..بود اومد سمتم زیکه انگار اسمش کامب يکنار پسر

 گشونیدونفر د... دهنمو گرفت  يجلو گشیدستش قفل کرد و با دست د هیطرفم و دستامو با  دیجست پر

و صددر صد ادم ها  نمیرو بب ابونیخ تونستمینه من م گهیکه د ستادنیا ابونیمن و پشت به خ ياومدن و جلو

 ...  افتهیداره م یو بفهمم چه اتفاق نمیمنو بب تونستنیهم نم

عقلمم از کار افتاده بود و  یبودم که حت دهیاونقدر ترس... تقال کردم نتونستم از دستش در برم  هرچقدر

 ... درست فکر کنم  تونستمینم

 :  گفتیاومد که م هیپسر اول يصدا

 ... باش  نیبا ما به از ا زمیآروم عز -

 ییکه چند قدم باال تر از جا ییکوچه ا يدردسر و زور بردنم تو یبا کل..خنده ریخودشو دوستاش هر هر زدن ز و

از تقال کردنم خسته  یحت گهید... به دنبالم بود  اوشیس ایبه اومدن اوش  دمیتنها ام... بودن  ستادهیکه ا میبود

 يهم تو چکسیبود و انگار ه یکیکوچه تار..ستادنیاکه  میکوچه بود يوسطا...  کردمیم هیشده بودم و تنها گر

 ...  کردینم یخونه هاش زندگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٤٢ 

سرم فقط اسم خدا حک  يو تو دمیفهمیاونا نم ياز حرفا یچیه گهیدلم خدارو صدا زده بودم که د يتو نقدریا

 ... شده بود 

 : حرف اوش افتادم که قبال بهم گفته بود  ادی تیموقع نیا يتو

بنظرم  نیو ا ییکه از درون اواره ا یدر حال یکنیظاهرت رو محکم م یلیخ نکهیا!ه؟یتو چ هیبد یدونیاوا م  -

کنار و  يذاریو م یبوسیانگار فکر و عقلتو م یترسیم یلیکه هر وقت خ نهیا نیبدتر از ا يبد هی یول ستیخوب ن

 ...  یبترس شتریب شهیباعث م نیو ا یکنیفکر م تیفقط به اون موقع

دوباره نگاه ...  شهیم دهیبه لجن کش ندتیامشب خودتو نشون بده وگرنه ا هیاوا پس  گفتیت ماوش اراس اره

و حواسشون به  دنیخندیاوقاتم م یواه کردنیاماده م ییزایچ هیداشت به اون دوتا  هیاون اول... کردم بهشون 

شلتر از  زیدست کامب... تر بود  کینزد خرشا یول میفاصله داشت یلیبه کوچه نگاه کردم از سر کوچه خ..من نبود

رو با  زیدست کامب یآن میتصم يتو... کور خونده  یول کنمینم يکار گهیمن د کردیاول شده بود و انگار فکر م

تا اومد به خودش بجنبه با پا  عیسر... دهنم برداشت  يتمام توانم گاز گرفتم که دادش بلند شد و دستشو از جلو

بعداز زدن ضربه با تمام توانم شروع کردم به ... گرفتم  ادی لمیف يرو از تو حرکت نیا..شکمش نییزدم پا

از ...  گنیم یرو نداشتم که بخوام بفهمم چ زایچ نیمن فرصت فکر کردن به ا یول اومدیداد م يصدا..دنیدو

احساس  پشتمرو هم  گهیشخص د هی دنیحاال صدا دو...  سمت راست   دمیچیپ عیو سر رونیکوچه اومدم ب

اوقات  یگاه شدیو باعث م اومدیاشک مثل بارون بهار از چشمام م... کردم  شتریرو ب دنمیسرعت دو...  کردمیم

و  دمیچقدر دو دونمینم... گفت  یچ دمیبازم نفهم ینفر پشت سرم بلند شد ول هیداد  يبازم صدا... تار بشه  دمید

واقعا خودمن ..ستیپشتم ن گهید یکس دمیومدم دا دمبه خو یوقت یاز کوچه پس کوچه ها گذشتم ول دیچ

 گهیکه سرعتم کم شد د نیهم یبدوم ول نقدریکردمم که تونستم ا دایپ يقدرتو چجور نقدریا دونستمینم

... برام اشنا نبود نه خونه ها نه کوچه ها  یچیه..کجام دونستمیاصال نم..نینتونستم تحمل کنم و افتادم زم

افتاده  نیزم يرو..شب گم شده بود کیتار يکوچه پس کوچه ها نیا يساله تو 18ه دختر ی... اشنا نبود  یچیه

 یبازم ساعت از دستم در رفت ول... رو با همه وجودم ببلعم  ژنیداشتم اکس یو سع کردمیبودم و خس خس م

نبود تا زنگ  مهمراه لممیموبا یحت..حالم اصال خوب نبود..نیزم يکه حالم بهتر شد نشستم رو یمدت هیبعد از 

از  یکیبلن بشم و برم دم در  دمیترسیم... شارژ  يزدمش تو يخونه خاموش شد و مجبور يبزنم لحظه اخر تو

 دهیفا ينجوریا دمید یوقت یاونجا نشستم ول ییا قهیچنددق... خونه ها ودر بزنم بگم گم شدم برام بدتر بشه  نیا

زنگ و زدم و منتظر شدم ..نمیتا صبح اونجا بش تونستمیکه نم هخونه باالخر هینداره بلند شدم و رفتم طرف  ییا
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سرم  ییبخوان بال نایاگه االن ا کردمیفکر م نیهمش به ا ختیگرفت واشکام ر. میدوباه گر..جواب بده یکی

 ..فرار کنم يمن چجور ارنیب

نکردم و با من  يازم کارب یگفت بله دوباره لرز به تنم انداخت ول فونیکه از پشت ا يگرفته و بم مرد يصدا با

 : من گفتم 

 !..دم در؟ نیایچند لحظه ب شهیم -

مرد قد بلند با  هیدر باز شد و  قهیبعد از چند دق... رو گذاشت  فونیا یو گوش امیمکث صدا گفت االن م هیاز  بعد

نگاه بهم  هی... دار بود اومد اومد دم در  نیاست رپوشیز هیشب شتریکه ب شرتیمامان دوز و ت ییشلوار پارچه ا هی

 ...  دییکرد و گفت بفرما

 : ترس و تته پته گفتم  یکل با

 ! زنگ بزنم؟ هی شهیم  -

 ..با شک بهم نگاه کرد و بعد سرشو تککون داد و گفت چند لحظه صبر کن مرده

 هیمرده اومد و  نکهیدوباره منتظر شدم تا ا... تند تند سرمو تکون دادم و اون رفت داخل درم بست  یخوشحال با

راحت تر شد و بعد از جواب دادن  المیزنه خ دنیبا د..رونیزنم باهاش اومد ب هی نباریا... دستش بود  لمیبا یگوش

 ... ماره اوش رو گرفتم گم شدم ش مو منم فقط گفت نایو ا یکنیم کاریچ نجایبه سوالش که ا

 یگوش يتو دیچیکالفه اوش پ يبوق اول کامل نخورده بود که صدا هنوز

 !بله؟ -

 : صداش دوباره هق هقم بلند شد و گفتم  دنیشن با

 ... آووووووش  -

 : دادش بلند شد  يترمز کردنش اومد و پشت سرشم صدا يصدا

 !.. اوا؟؟ یـیکجا -

 ... و بهش گفتم  دمیادرس رو از زن پرس هیهمون هق هق گر با

هر لحظه  کردمیازم دعوت کرد که برم داخل و من که حس م اومدیقطع تلفن زن که به نظر مهربونم م بعداز

دار بود که با چهار پنج تا پله جدا  اطیح کیخونشون دو طبقه کوچ... خونه  يرفتم تو عیممکنه سقوط کنم سر

بعد از خوردن اب قندا ...  ارهیاب قند برام ب وانیل هیمک زن رفتم باال و اونم رفت تا با ک... باال  رفتیو م شدیم

مرد که حاال افسانه خانوم که همون زن بود بهم گفته بود شوهرش  لیموبا يکه حالم رو بهتر کرده بود صدا
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و گفت بلند شم که خونه قطع کرد  یگفتن نشون. اقا جواب داد و بعد یعل...  میبه خودمون اومد یاسمش عل

و از  دمیاقا تشکر کردم و صورت افسانه خانوم رو بوس یو تند تند از افسانه خانوم و عل دمبلند ش عیسر... اومدن 

بهم دادن پرواز کردم  ارویخونه بود انگار دن ياوش که رو به رو نیماش دنیبا د...  رونیخونه زدم ب

نگفت و فقط منو به  یچیه یبهم و محکم بغلم کرد ول دیرس... شد و اومد طرفم   ادهیپ عیاوشم سر..سمتش

دستشو  هوی یدستاش ول نیسرشو گرفته ب اوشیکه س دمیرو د نیماش ياز بغل اوش تو... خودش فشار داد 

 نیمن بخاطر اون ا نکهیا ياداوریبا ..داشت يتر بیشدم به چشماش که حاال حالت عج رهیبرداشت و من باز خ

نفر بودم  هیمن فقط دنبال  یمقصر نباشه ول یلیخاون  دمینگاهمو ازش گرفتم شا عیاومده سر شیاتفاقات برام پ

 يتو میباالخره اوش ازم جدا شد و رفت...  اوشیبهتر از س یاشتباهات رو گردنش بندازم و چه کس نیکه تمام ا

خواستن منم با  حین و ازم توضاوش در اومد و شروع کرد به داد و هوار کرد يتازه اونجا بود که صدا...  نیماش

بدتر  اوشیکه حال س دمیدیبا حرفاس من هر لحظه م... بدم  حیخجالت و ترس و وحشت مجبو شدم براش توض

بعد حرفام ,اوش...   دنیگفتم گفتم تا تموم ماجرا رو فهم یول کنهیم دایهرلحظه اوج پ نیو سرعت ماش شهیم

ناموسش  يروداداشم که  رتیفرمون و من فقط با ترس به غ يشد و چند بار با مشت محکم زد رو ونهید

بازمم  یاونقدر حالش زار شده بود که انگار هرلحظه ممکن بود از حال بره ول اوشیس یول... داشت نگاه کردم 

 ...  رمینشد تا من نخوام که انتقام ترس و وحشت و تجربه امشبم رو ازش نگ نیبر ا لیدل زایچ نیتمام ا

 

 

 ــاوشیس

 

چند ساعت  نیا يتو...  کردیسرم به شدت درد م... که سالمه و سالمت حالم بهتر شده بود  دمیاوا رو د یوقت

راه  يتو... بودم  یو من هر لحظه منتظر سکته قلب دادنیچنگشون فشار م يانگار داشتن با دست قلبمو تو

دهنم خشک ...  شدیو باز نم دهنم بود به سقف دهیکوچولو انگار زبونم چسب یعذرخواه هی ینگفتم حت یچیه

از خودم و غرور مسخرم  دمیدیخودم م يو نگاه اونو رو افتادیکنار نگاهم به اوا م نهییهر بار که از ا...  ودیشده 

انگار  یول... بگه که  ادینه اون ب یاعتراف کن دیو با یخان تو عاشقش اوشینبود بگه اخه س یکی...  اومدیبدم م

دوستت  اوشیجلو و بهم اعتراف کنه س ادیبدم به اون تا بتازه و ب دونویخودم بکنم و م عاشقاونو  خواستمیمن م

لبم بود  يرو یعمل خندم گرفت و بازتابش به وجود اومدن لبخند کوچک نیاز تصور ا.. شوهر من بشو ایدارم ب
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 ییبا هر کلمه ا... گوش دادم  واصدا ا به. کردم زیافتاد گوشامو ت یچه اتفاق دیپرسیاوش که از اوا م يبا صدا... 

اوا گفت و گفت و ...  کردیقلبم و اونو سوراخ م يتو رفتیو فرو م شدیم زهیانگار ن شدیکه از دهن اوا خارج م

کار  یمقصر بودم ول دیمسلما حقم داشت شا... نداشتم نکرد  یهوش یتا مرز ب يزیبه من که چ یاصال توجه

 يبرا...  چارهیاخر و با مشت افتاد به جون فرمون  میاوا زد به س يحرفا زاوش بهد ا... اون بچگانه تر بود 

اون بودم صددر  يکنه اگه من جا هیراه تخل نیخودشو از ا تونهیشد که م میبار در عمرم به اوش حسود نیچندم

حس ..اول او کردیم وونمیمشت شاالتان بشه د هیگرفتار  مایس نکهیفکر کردن به ا یحت شدیصد حالم بدتر م

 دنیو ماساژ م زترنیادم ذره ذره شکنجه م..هیجیاز مرگ سخت تره و اسمش مرگ تدر نیا یول رمیمیم کرمیم

 ... خونه  یلیخ

 : با ورود ما خاله هم به اسقبالمون اومد و گفت ... خونه  میدیرس باالخره

 !سالم بچه ها خوش گذشت؟  -

اومده  نتیسر دختر نازن ییچه بال ینیکه بب یشما خال يبود جا یپوزخند به حرف خاله زده اره عال هیدلم  يتو

 ... 

به من  یخاله با نگران... شباهت داشت  شتریب شخندین هیبه  یکردم لبخند بزنم ول یمن سع يخاله افتاد رو نگاه

خودش فکر  شیپ یحت...  کنهیند داره نگاهم مپوزخ هیبا  نهیکه اوا دست به س دمید... نگاه کردو اومد طرفم 

بهم و دستشو گذاشت  دیخاله رس...  یمامانگه پسر لوس و  کنهیم نیمن غش و ضعف کنم ا نکهیا يکرده بجا

 ... گونم  يرو

 ! ... نکنه؟ يسرما خورد!شده؟ يزرد شده طور نقدریخاله جون چرا رنگت ا  -

 ...  دمیبوس شویشونیواسه خاله زدم و خم شدم پ يبند مین لبخند

 ...  شهیخستم بخوابم درست م کمینه خاله  -

 ..کوچولو تکون خوردم هیکه  دیرفت عقب و دست منم کش عیسر خاله

 ..برو خاله جون يدیکم خواب میدیبرو باال استراحت کن صبح که رس زمیاره عز -

حس  یبود ول یمال چ شیشرمندگ دونمینم..با لبخند بهم انداخت نگاه شرمنده هیکردم و اونم  یاوش نگاه به

 ...  نهیماش يتو يبخاطر حرفا کردمیم

عادت کرده بودم  یاز بچگ شهیهم..نیهم...  شلوارك عوض کردم  هیلباسامو با ... باال و داخل اتاقم شدم  رفتم

اگه  نکهیا... تخت و به امشب فکر کردم  يور دمیدراز کش... نبود  میزمستون و تابستونم حال دنیخواب نجوریبه ا
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اگه اون کثافتا به عشق من تجاوز  نکهیمطمئن بودم ا زیه چیاز ...  افتادیم یاز دستشون چه اتفاق کردیاوا فرار نم

کالفه ... مشت کردم  تیموضوع نفسام تند شد و دستمو از عصبان نیاز فکر به ا...  ذاشتمیزندشون نم کردنیم

اگه به آوا تجاوز هم  یمن حت یول... موهام  يدادم به پاهام و کردمشون تو هیتخت و دستم رو تک ينشستم رو

 ... مال من بشه  دیبلکه روح اون با خواستمیمن تنها جسم اونو نم..خواستمشیم ازب شدیم

شد و قامت اوش  من در باز دییبا گفتن بفرما... اوردم  رونیموهام ب يکه به در خورد دستمو از ال ییتقه ا با

 ... بهش زدم  يلبخند... شد  انیچارچوب در نما يتو

 ... بفرما داخل  نورایاز ا قیرف يچطور -

 ... شده  رهیاتاق و بهم خ يتنها مبل تو ينشست رو... اومد داخل و درو بست  اوش

 ...  يمنو بخور ياومد ينکنه شام نخورد هیچ -

 ... زد  يلبخند

 ... کنم بابت اون حرفا و  ینه اتفاقا اومد ازت عذرخواه  -

 ... وسط حرفش  دمیادامه بده و پر نذاشتم

لحظه  هی يمن فقط برا... خواهر دارم  هیچون خودم  کنمیمن تورو درك م یدونیم...  هیچه حرف نیاوش ا -

 ... مرگم هست  هیکه خاله هم بفهمه  نیوه حال و روزم شد ا يدیتو د يخودمو گذاشتم جا

 ... بفهمه هب باالخره داداششه ممکنه بد بشه  يزینداشتم اوش درباره عشق من به خواهرش چ دوس

 يزیچ هی میبر ایب يخوایخوابم اگه م نایمامان ا ستیگشنت ن نمیحاال بگو بب گهید دیببخش یخب ول  -

 ..میبخور

 ..و ادامه داد دیخند بعد

 نه ؟ ای يخوایحاال م میبخور مروین میخوایم میاومد میرو ول کرد یرستوران به اون خوب -

 : به حرفاش زدم و گفتم  يلبخند

 ..کنهیدرد م يبخوابم سرم بدجور دمیم حینه ترج  -

 ... تکون داد و بلند شد  يسر اوش

 ..ریشب بخ یخوب بخواب... منم نگرانتم  یبهتره بخواب دیاره شا -

 ...  ریممنون شبت بخ -

 ... که دوباره در باز شد و کله اوش اومد داخل  دمیو من دوباره دراز کش رونیرفت ب اوش
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 .. بگم امشب هوا سرده پس اون سنگاتو بپوشون خواستمیم یراست -

 ... به باال تنم اشاره کرد  و

 : تکون داد و گفت  يبهش گفتم که عادت دارم اونم سر دمیخند

 ...  امان از غرب   -

 ... اوا رو داره  طنتیاز ش ییبا خنده چشمامو بستم و فکر کردم که اوش هم رگه ها..رونیرفت ب و

 

با  نجوریطرف و هم هیکه بغل کرده بودم رو پرت کردم  ییپتو... شدم  داریاز خواب ب یدست يبا تکونا صبح

بلند  يخنده  يبا صدا هوی... شد  دهیمثل هوم از دهن بستم شن ییتخت و صدا يبسته نشستم رو يچشما

که از خنده خودشو ولو  دمیاوش رو د... حد گشاد شد و به طرف صاحب صدا برگشتم  نیچشمام تا اخر یکی

 ...  چکهیمبل و اشکش داره م يکرده رو

 !ببند چه مرگته اصال؟ شتویکوفت زهرمار ن  -

  ... دیبازم تا نگاهش به من افتاد خند یبه خودش مسلط باشه ول کمیکرد  یسع اوش

 يبلند شدم و رفتم رو به رو عیسر...  دمیبه حد انفجار رس تینگاه به خودم انداختم که از تعجب و عصبان هی

و سبز اومده بود  یقرمز و مشک کیبا ماژ یکی... بزنم  غیبود مثل دخترا ج کیخودم نزد افهیق دنیاز د...  نهییا

خودمم  يبود نگاه کردم که  دهیکه برام کش ییالیبیبه س... و صورت من شاهکار خلق کرده بود  نهیس يرو

 ..خودمو گرفتم يجلو یخندم گرفت ول

 ... صداش بود رو کرد بهم  يکه تو ییکه االن بهتر شده بود با ته خنده ا اوش

 يبغل کرده بود يپتو تو هم که جور يشد داریدخترا که از خواب ب نیباحال بود ع یلیخ شییخدا اوشیس -

من حدس  یول رمیخودمو بگ ينتونستم جلو نتیس يرو یو دشت گل گل الیبیس نیدشم با اکه انگار زنته بع

 ..ازار نداره نقدریخونه ا نیا يتو ییا گهیچون کس د شبتهیکار د ياوا برا یکارم تالف نیا زنمیم

مثل خودش  دیرام من بشه پس منم با یبا اروم ستیفکر کردم که اوا قرار ن نیو من به ا دیاوش خند دوباره

 ... کنم  یطونیش

بودن سالم و  زیهمه دور ن...  نییاوش اول رفتم حموم و بعدشم رفتم پا يها يو مسخره باز دنایاز خند بعد

خاله هم هروقت چشمش به ...  خندهیو م کنهینگاهم م یرچشمیداره ز یاوا ه دمید..گفتم و نشستم ریصبح بخ
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سربلند  نیواسه هم شهینم ينجوریا دمید... ر محار کردنش داره د یسع یبه سخت یول رهیخندش مگ افتهیمن م

 : کردم و گفتم 

 !شده؟ يزیچ -

 ...  دنیخندیخنده و غش غش م ریهمه زدن ز هویحرفم  نیا با

 : تعحب بهشون نگاه کردم که خاله باالخره گفت  با

 ... ازت نشون داد که باعث خنده ما شد  ییاوا عکسا یجان ول اوشیس دیببخش -

 !؟ییبهشون نگاه کردم و گفتم چه عکسا يشتریبهت ب با

 ... گرفت جلوم  نیدورب هیبا خنده بلند شد و اومد پشت سرم و  اوا

 ها نایا -

باورم ... شده بود نگاه کردم  یصورت و تنم نقاش يمن که موقع خواب بود و رو يگرد شده به عکسا يچشما با

 ... اوا ازم عکسم گرفته باشه  شدینم

 ... که کار خودته  نایا یول...  یول -

 ...  دونمیبا خنده سرشو تکون داد گفت که م بازم

عمو  یبعد صبحانه وقت..ستینگفتم و دوباره مشغول شدم و انگار برام مهم ن يزیچ گهید یشدم ول یعصبان

 ... کردن خونه با خودت  دایپ یشرکت جور کنم ول) بابام(رناد يبرا تونمیخواستن برن مطب بهم گفتن که من م

 ... بعد از تشکر قبول کردم و عمو رفت  من

برم  دیاز امروزم با خرمیباشه وگرنه نم کیبه خونه خاله شبنم نزد دیفقط خونه مونده که با... گام جلوتر  هی نمیا

 ..محتاجشم یلیواسه خودم بخرم که خ میگوش هیدنبال خونه و 

 

 

اطراف رو سر زدم و بهشون  نیا يتمام بنگاه ها...  گردمیصبح بعد از رفتن عمو ارسالن دارم دنبال خونه م از

قبول نکردم و گفتم خودم  ادیاصرار کرد باهام ب یاوش هرچ... که مد نظرمه رو گفتم  ییخونه ا يها ینشون

دستم نگاه  يبه ساعت تو... بردار  یشوگ هیداره  یفروش لیدر عوض اون بره واسم از دوستش که موبا رمیم

استراحت کوچولو  هیگرفتم برگردم خونه تا بعد از  میپس تصم یگشنم بود حساب... بود   12,5اوووووف ... کردم 

 ... برخوردن خبرم کنن  يهم سپرده بودم که اگه به مورد ییسر وقت بنگاها البته به چند جا امیدوباره ب
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زنگ رو ... خسته بودم  یلیاالن خ نیرفته بودم و بخاطر هم ادهیبودن بنگاه ها پ کیچون نزد... دم در  دمیرس

اف اف رو برداشت و  یگوش یدفعه کس نیدوباره زنگ زدم که ا..نشد یکه زدم منتظر شدم که در رو باز کنن ول

 ... اوا اومد  فیظر يپشت سرش صدا

 !بله؟ -

 : حال بازم گفتم  نیبا ا یول دیدیم فونیا يمنو از تو دیقاعدتا با... کردم  تعجب

 ..اوشمیس  -

 !ه؟یک اوشیحاال س دیببخش!واقعا؟..ا  -

 هیبشم و  یعصبان دمیترسیمنم که االن هم خسته بودم هم گشنه م ارهیدر ب يمسخره باز خوادیم دمیفهم

 ... بگم که اوا ناراحت بشه  يزیچ

 ..اوا لوس نشو درو باز کن لطفا حوصله ندارم  -

 ..ها باز نکنم شرمنده بهیغر يمامانم بهم گفته در رو رو یول دیببخش  -

 ...  ختیریاعصابمو بهم م شتریاوا از پشت اف اف ب زیر يخنده ها يصدا

 ...  يدیاز چشم خودت د يدید یهرچ ای یکنیرو باز م یدر لعنت نیا ایاوا  -

 !؟یتو اوک يایب ذارمیم يخب اگه به چندتا سوالم جواب بد..اووووووم -

 ..و به ناچار قبول کردم رونینفسمو فوت کردم ب کالفه

 !! ... ذاره؟یتخم م يکه خروس چجور نهیسوال ا نیاول..پسر خوب نیافر -

 ...  دونمیمن چه م...  دیبود که پرس یچه سوال نیاخه ا... کردم  کپ

 ! ... ذاره؟یتخم م يبدونم چجور دیاوا مگه من خروسم که با -

گرفته امبوالنس اول  شیخونه ات هیمسجد و  هی..سراغ سوال دوم میریم يخب سوال اولو که جواب نداد لهیخ -

 !..کدومو خاموش کنه؟

 !ست؟یخونه ن چکسیه یعنی... اورده االنم  ریوقت گ نیاخه ا... خدا  يا

 ... اول خونه بعد مسجد  -

از پشت  طونمیبچه دست ش نیا... کرد  قیارامش رو به قلبم تزر نباریا یاوا اومد ول زیر يخنده  يصدا بازم

واال ..دنید وونهیانگار د کردنینگاه م فونیبه منو ا يجور شدنیکه داشتن از اونجا رد م يچند نفر... بسته بود 

 ...  کردمیفکرو م نیبودم هم نایا يبخدا منم جا
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 یچند تاشون باق رنیمیها م یسوم ماه کیبودن  اب يتو یتا ماه 100که  نهیسوال سوم ا اوشیخب اقا س -

 مونه؟؟یم

 : بدون حساب کتاب گفتم  الیخیب

 ...  مونهیتاشون م 60 دونمیچم -

 : که خنده توش بود گفت  ییبا صدا اوا

 !؟يکه به نظرت از صد درصد چند درصد هوش دار نهیسوال چهارم و اخرم ا خب

 : اعتماد بنفس کاذب گفتم  با

-  180 % 

درم  نیح نیدر هم... لبخند زدم  هیخنده و منم  ریبلند زد ز يو با صدا رهیخودش رو بگ ينتونست جلو نباریا اوا

 ... باز کرد و من باالخره رفتم داخل 

من خنده داشت خب سوال کرد جواب  يحرفا يکجا فهممیمن نم..دیخندیبود و م ستادهیساختمان ا يجلو اوا

 ...  گهیدادم د

 : و گفتم بهش  دمیرس

 ..هم کار صبحتو نیاوا خانوم هم ا کنمیم یکارتو تالف نیا ایکنیخوب مارو پشت در معطل م -

 ... حرفم خندش شدت گرفت و رفت داخل  نیا با

ضبط صوت  هیکه اوا اومد و  میخوردیم يو چا منینش يمبل تو يرو میاز ناهار همه اومدن و نشسته بود بعد

و  شدیاز چشماش ستاره پرتاب م..همه رو به سکوت دعوت کرد زیر ينشست و با خنده ها..دستش بود کمیکوچ

چند لحظه بعد متوجه شدم مکالمه ... فضا اکو داد  ياوا تو يچند لحظه بعد صدا..کرد یطنتیش هیمعلوم بود باز 

اوش که کنارم ... ع رفت هوا خنده جم کدفعهیبا تعجب نگاهش کردم که ... رو ضبط کرده  فونیصبحون پشت ا

 : نشسته بودم زد به سر شونم و گفت 

 !م؟یکه ما خبر ندار ذارهیتا حاال خروس تخم م یاز ک -

 : عمو گفت  نباریا دمیبودم که دوباره خند یبهت قبل يهنوز تو..گهید یسوت هی نمیخدا ا يوا...  دیدوباره خند و

 ...  هیاتش فشان اون کنهیخاموش نم شیعمو جان امبوالنس ات -

خنده رفت هوا و من دوباره بهت زده فکر  يبعد چند لحظه بازم صدا...  يبعد یسوت نمیخدا ا يا...  دیخند و

همه از خنده  بایسوال اوا و جواب من باعث شده تقر نیاخر!! ... رن؟یمیاب م يها تو یکردم که مگه ماه
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به اوا ... سواالش نکردم  يذره فکرم رو هی یمن حت... خودمم خندم گرفته بود واقعا که ..کنن سیخودشونو خ

 نکهیبعد از ا... که البته فکر کنم اون متوجه نشد  کنمیم ینگاه کردم و با چشم و ابرو بهش فهموندم که تالف

 ..اروم شد خاله رو کرد بهم کمیجو 

تو گذاشته و  يو االنم دستشو رو ریتو به دل نگ کنهیم ادیز طنتایش نیاوا خانوم از ا نیجان ا اوشیببخش س -

 ...  ستیول بکنم ن

 ..شدم و با عشق نگاهش کردم الیخیکه به سرم اورده بودو ب ییکارو بالها تمام

 ...  کوستیاشکال نداره خاله هر چه از دوست رسد ن -

 شیحاال پ گهید یسوت هی نمیا ایب... به خودم اومدم بازم نگاهش کردم که باالخره با تک سرفه اوش  قهیدق چند

 ...  گهید نیا هیخودیچه ادم ب کنهیخودش فکر م

استراحت کنم چون واقعا  کمیرو بهانه کردم و بلند شدم تا برم  یباالخره خستگ یاونجا نشستم ول قهیدق چند

خوابم  دینرس قهیاتاقم و به دو دق يپس رفتم تو هیکنار بق نمیبمونم و بش داریکشش نداشتم که بخوام ب گهید

 ... برد 

 

 

 

 آوا

 

دولت و اموزش و پرورش  نیکار ا يواقعا تو... کردم  لیمدرسه هارو تعط دیهفته قبل از ع هی...  اووووووف

 !؟..کنن لیزود تعط نقدریموندم چطور حق دارن که مدرسه هارو ا

خنگ  یلیواقعا خ...  رهیگیخندم م افتمیکردم م اوشیکه با س يکار ادیهروقت  ینداشتم ول يبودم و کار کالفه

خسته شدم بلند شدم و رفتم طرف ضبط ...  دادیجواب م دمیپرسیبچه دو ماهه هم م هیسواالرو از  نیبود من ا

 يو خودمو پرت کردم از عقب رو ذاشتماهنگ گ هی... اتاقم بود و من عاشقش بودم  يکه تو یصورت يکوچولو

 ...  دیرسیم نییپا يبلند بود و حتما تا طبقه  یلیضبط خ يداص... تخت 

 از دستت دل من باز اروم نداره يوا

 پاره شیات يبریدل م ياز من دار خوب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 دارمیشبا تا صبح ب یدونیفکرت م از

 چارمینباش بد با دل ب نقدریا پس

 يبگو کم دوسم ندار زمیبار توهم عز کی

 يمحل بذار خوامینم چکسیاز خودم به ه ریغ

 منو تا کجا کشونده زمیعز نیبب عشقت

 دل برام نمونده گهید رتیشدم اس يجور بد

باهاش ورجه  خواستیدلم م یو ه دادیبه اهنگ م یاهنگ فاز خوب نیکال ا...  کردمیبا اهنگ زمزمه م داشتم

 ... وورجه کنم 

 يریاز راه م ومدهیهنوز ن يریرو مخ من راه م یه

 يریماه م يه هاتون به سفر کره هفته با برو بچ اخر

 يفضا و اواتار شد یرفت يبابا تو باحال شد باش

 ...  يبابا دار شد ندمونیواسه بچه ا یچیپیقدر م نیا نکنه

در اتاق باز شد و  هویکه  خوندمیو با اهنگ م شدمیم نییتختم باال و پا يرو یخودم بودم و ه يحال و هوا تو

 خیباال و س دمیپر عیسر... وحشتناکشون  ي افهیو ق...  اوشیس..اوش... رو به رو شدم  یعصب يبا دو تا کله 

جفتشون  افهیق... اتاق  يتو دیپر اوشیس ناوش اومد داخل و بعد از او... تخت و بهشون زل زدم  ينشستم رو

و منو سفت بغل کرد اوش که حمله کرد طرفم ... قراره سرمو از دست بدم  کردمیبود و من هر ان فکر م یبرزخ

هوا  ياونطرف بود و رو نمییتنه پا میتخت و ت يتنه باالم پشت ارنج اوش بود و افتاده بود رو میکه ن يجور

 : که اوش با همون اخمش گفت  مزد غیج هی... معلق بود 

 ... بچه  سیه -

 ...  اوشیرو کرد به س بعد

 ..اهنگو ندازه باال يصدا ينجوریا گهیداداش بدو کف پاشو قلقلک بده تا بفهمه د یه -

بدنم  يکه تو ییتنها جا... و شروع کردم پامو تکون دادن  يمنم رفت هوا يغایحرف اوش تموم شد ج تا

که نتونستم پاهامو  ياوش سفت پاهامو گرفت جور...  دونستیخوب م نویحساس بود کف پام بود و اوشم ا

بود خودمو لو  کیکه نزد دمیداد و زدم و خند غیاونقدر ج ...نشست و شروع کردن  اوشیس... تکون بدم  گهید
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داشت  گهیباالخره دلش سوخت و بلند شد اوشم که حاال د اوشیالتماس س یخالصه بعد از کل... بدم جلوشون 

 : پخش تخت شدم اوش با خنده گفت  حالیهمون جور ب... بلند شد و بهم نگاه کرد  دیخندیم

 !نه؟ ای یکنیبلند م ينجوریاهنگو ا يصدا دمیما خواب یوقتاوا خانوم بازم  نمیبگو بب -

 : شده بود گفتم  دهیکه از شدت نفس نفس بر ییصدا با

 ...  ستمین..نکنم اوا...  یاگه تالف..من..جفتتونم... با   -

 ... و سر تکون دادن  دنیخند جفتشون

 ... هستم اوا جان  یصبرانه منتظر تالف یب  -:  اوشیس

دلم ...  رونیو اوش بعد از خاموش کردن ضبط از اتاق رفتن ب دمیکه نفهم دیچشماش جه يتو یبرق هی بازم

...  نییبلند شدم تا بر پا... با اون برق نگاه مسخرش  اوشیهردوشون رو خفه کنم مخصوصا س خواستیم

و  يو یت يدن جلوبو دادهو اوش خان لم  اوشیس دمیکه د نییرفتم پا... بود  زشیحوصلم به شدت در حال ر

با حرص نگاهشون کردم و ...  دنیخند شتریتا چشمشون به من افتاد خندشون شدت گرفت و ب...  دنیخندیم

دو  اوشیخنده س نکارمیبا ا..براشون و سرمو چندبار به چپ و راست تکون دادم رونیب دمیزبونمو تا اخرش کش

...  دادیکاراشم انجام م زدیکه با تلفن حرف م ینیدر ح بود و ااشپزخونه که مامان اونج يرفتم تو... برابر شد 

 یمن پشت سرش بودم گاه رفتیهرجا م... جوجه که دنبال مادرشه افتادم دنبالش  هیرفتم و پشت سرش مثل 

دنبال سرش رفتم که کالفه  نقدریا...  رفتیکنار و دوباره م زدیمنو م کردیکه با من برخورد م گشتیاوقات بر م

 : گفت  تیبرگشت سمت منو ب عصبان... زود حرفشو تموم کرد و تلفن رو قطع کرد  وشد 

منو حرص  نقدرید اخه دختر چرا ا! ... دنبال من؟ يافتاد یمامان يچرا مثل بچه دوساله ها!..اوا تو چند سالته؟  -

 یچ نمیحاال بگو بب..یوروره دنبال من نیع... جواب دادم  یگفت و چ یچ دمیاصال نفهم نیمیس چارهیب!؟يدیم

 ..؟يخوایم

 ... کج کردم  کمیمظلوم کردم و سرمم  خودمو

 !!رون؟یمنو ببرن ب نیبه پسرا بگ شهیمن حوصلم سر رفته م یمامان -

 : گفت  هینگاه بهم کرد و بعد چند ثان هیاول  مامان

 ...  شمیمنم چند ساعت از دستت راحت م هیاره فکر خوب  -

 ... هوا  دمیبهم و چندبار کوتاه پر دمیدستامو کوب یخوشحال با

 !زم؟یعز یپسرا بگو هرجا اوا گفت اوک نیفقط به ا یمامان یجون مرس یاخ جونم -
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 ...  رونیزد و سرشو به عالمت باشه تکون داد و رفت ب یلبخند مهربون مامان

... نگاهشون کردم  زمندانهرویلبخند پ هیو با  نهیپسرا منوو دست به س يجلو دیرس یسر مامان رفتم و وقت پشت

 ... اون دو تا هم اول با شک به من نگاه کردن و بعد چشم دوختن به مامان 

هرجا که گفت  نشیببر دیشماها هم با رونیبره ب خوادیدختر من حوصلش سر رفته تو خونه م نیخب پسرا ا -

 ... هاا  به حالتون يوا نیو به حرفش گوش نداد نیکرد تشیاگه بفهمم اذ!که؟ نیدیفهم

 شاالیا.و کمکم کرد هینقشه من چ دیخودم خوب فهم یمامان ولیا..کردنیبا دهن باز به منو مامان نگاه م پسرها

 ... برات  کنمیجبران م

 

 دونستمیاالنم م نیاز هم... رفتم باال تا لباس بپوشم  عیمنن سر... که مجبور شدن قبول کنن  اوشیو س اوش

شلوار ...  دمیکه جلوش دو تا بند کلفت بافته شده بود پوش يخاکستر يمانتو هی عیسر...  قرار کجا ببرمشون 

 يال استار خاکستر يکفشا..نییست کردم و رفتم پا میتنگ بود با شال مشک یهم که حساب یمشک نیج

چه  اوشیس نیاوووووف ا..باالخره اومدن قهیبعد چند دق..منتظر اون دوتا نیو رفتم کنار ماش دمیپوش دممیسف

روشت و سورمه  یاب یمردونه که مربع زیبل هیشلوار کتون کرم با  هی...  یبره عروس خوادیزده بودا انگار م میپیت

...  بود  کلیو ه پیخوش ت یلیتا حاال دقت نکرده بودم خ... بود  دتیکت اسپرت کرمم پوش هیبود و  ییا

نشستم جلو  ییرو باز کرد و منم با کمال پررو نیاوش در ماش... و منم نگاهمو ازشون گرفتم  نیبه ماش دنیرس

رو از خونه برد  نیتا ماش... شد و اومد باال  میبهم چشم غره رفت محل نذاشتم اونم بالجبار تسل یاوش هرچ... 

خستشون کنم  یحساب خواستیدلم م...  کردیبه جلو نگاه م يزار افهیبا ق چارمیتند تند ادرس دادم اوش ب رونیب

 میمسابقه دو بد لیقرار شد تا دم وسا... پارك ارم ... به مقصد  میدیرس... نکنن  يکار نیمن همچ با گهیتا د

به  میکردم اونا هم به ناچار قبول کردن و شروع کرد ياد اوریحرف مامانو  یوقت یاونام اول قبول نکردن ول

راه  يوسطا اومدیاز دو بدش م یاوش که از همون بچگ...  حاال شروع شده بود  نینقشه من از هم...  دنیدو

برگشتم عقب و پشت ...  دمیدویبودم و داشتم م اوشیجلوتر از س کمی... هنوز بود  اوسیس یو باخت ول ستادیا

 دونمیکردم که نم شتریهم باهام داره سرعتمو ب یپشت سرمه و فاصله کم اوشیس دمیکردم که د گاهسرمو ن

به  یانجام شد و وقت هیچند ثان يتو زیهمه چ... گره خورد و پرت شدم جلو  گهیهمد يپاهام تو هویشد  یچ

برگشتم و به پشت  وردمکه خ یبا تکون...  کنهیو سرمم درد م سوزهیبه شدت م میشونیپ دمیخودم اومدم فهم

 ینامفهوم يو صداها نمیبب تونستمیچندتا سر رو م یول نمیبب تونستمیکامال تار بود و خوب نم دمید...  دمیخواب
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 رمیو هوا معلقم و بعدش حس کردم دارم با سرعت نور م نیزم نیناگهان حس کردم ب...  شدیبلند م هیکه از بق

 ... شد  اهیحس نکردم و همه جا س يزیچ گهید ییلحظه ا يمن برا و شدیم شتریسوزش سرم هرلحظه ب... جلو 

 کمیچشمام همه جا رو ...  کردیم وحشتناك درد مسر..شده بود نیپلکام سنگ... چشمام رو باز کردم  یسخت به

قهوه  زیو م رهیت ییمبل دونفره قهوه ا هی... به اطراف انداختم  یبهتر شد به زحمت نگاه دمید یوقت...  يدیتا م

کوچلو هم  ونیزیتلو هی... روش بود  خچالی که دیبلند سف هیپا زیم هیو  يریش يکوچولو خچالی هیروشن  ییا

که  دمیسرم رو د هیبه کنار دستم نگاه کردم و پا... کار گذاشته شده بود  وارید يکه تو يفلز يها هیباال با پا

اووووف حاال ... حتما  یاتاق خصوص يو تو مارستانمیب دمیفهم لمیو تحل هیبا تجز...  دیرسیانتهاش به دستم م

بازم چشمام  ومدین یکس دمید یقتو یهم صبر کردم ول گهید قهیچند دق...  ادینم چکسیشدم ه داریکه من ب

 ... گرم شد و به خواب رفتم 

 ...  کردیداشت نگاهم م یکه با لبخند مصنوع دمیپرستار د هی... اطرافم چشم باز کردم  يصداها با

 ..يشد داریب زمیچه عجب عز -

 دمیسرم که د يدستو گذاشتم رو... اخ کوچولو گفتم  هیو  دیکش ریباال که سرم ت دمیتخت کش يخودمو رو کمی

 ...  کردیبه پرستار نگاه کردم که با همون لبخند کج و کولش نگاهم م یبستس با حالت پرسش

 ... سرت شکسته دختر جون   -

من کوتاه  دیاونم که د..نگفتم یچیزل زدم تو چشماش و ه خوادیگرفت ازش انگار ارث پدرشو ازم م حرصم

 : گفت  رفتیداشت م نکهیا نیخودش نگاهشو جمع کرد و سرمو از دستم دراورد در ح امینم

 ... هوا  فرستهیم مارستانویکل ب گهیوگرنه تا دو ساعت د ادیب گمیاالن به شوهرت م  -

که  ییبا تقه ا! ... گه؟ید هیشوهرم ک!..شوهرم؟.. کلمات اولش بود يمن فقط تو یول گفتیم یرو با مسخرگ نایا

اول کله اوش ... و به در چشم دوختم  رونینداشتم اومدم ب یکه خودمم ازش اطالع يبه در خورد از فکر شوهر

 ..اومد کلشیاومد تو و بعدش تمام ه

 ..ادتتونیع میاجازه هست اومد ضیخانوم مر -

سرشو ..دیرسینظر م اشفته و کالفه به کمی... اومد تو  اوشیبعد از اون س... نگفتم  یچیبهش زدم و ه يلبخند

 ... بلند کردم و نگاهم کرد 

 !؟یخوب  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٥٦ 

بهر حال فقط سرمو به ... سوالو بپرسه اصال مگه براش مهم بود  نیا اوشیس کردمیفکر نم... کردم  تعجب

 ..نگفت یچیبند زد و ه میلبخند ن هیاونم ..نشونه اره تکون دادم

شبه تو  7خدا خوب جوابتو داد االنم که ساعت  یول ینک تیمارو اذ یخواستیم نکهیخانوم مثل ا یخب ابج  -

 ... خونه  میریم يمرخص شد یپس وقت یاستراحت کن دیهم که با

نگاه کردم که  اوشیبه س...  رفتیور م لشیمبل و با موبا ياون لم داده بود رو ینگاهش کردم ول یناراحت با

التماس داشتم  یهرچ... نگاهش کردم که اونم متوجه شد و بهم نگاه کرد  کمی...  ستادهیهنوز وسط اتاق ا

فکر کنم ... نداشتم  ییگه چاره اید یبشر التماس کنم ول نیبه ا خواستیتو چشمام هر چند دلم نم ختمیر

 ... چون به حرف اومد  دیفهم اوشمیس

احتمال  گفتنیدکترا م..يبود هوشیه که بدوساعت یطونیتو االن بعد از اون ش..به من نگاه نکن اوا ينجوریا -

 ...  يشهرباز متیپس از ما توقع نداشته باش که ببر... ؟ !!یفهمیبوده م ادیز تیمرگ مغز یحت ایکما 

 یگفت دکتر گفته من ممکن بود مرگ مغ..الل شدم بایبا حرفاش تقر یول...  هیعصبان یلیخ کردمیم حس

رو درك  اوشیس يکارا و رفتارا لیدل...  نهیگرفت تا بش اوشویاوش بلند شد و دست س... من  يخدا يوا!.. بشم؟

که  میهرچ رهیمنو بگ یبرگه مرخص تابهتر شده بود بلن شد رفت  اوشیکه حال س قهیبعد از چند دق...  کردمینم

رو ..فتادم که گفت شوهرتحرف اون پرستاره ا ادیتازه ... قبول نکرد و رفت  رهیاوش اصرار کرد که خودش م

 : کردم به اوش و گفتم 

! نمشیتا خودم بب هیبدونم شوهرم ک خوامیحاال من م نایشوهرت و ا گفتیخانوم پرستاره اومده م نیا یاوش  -

 ... 

 ..دیبهم نگاه کرد و اروم خند اوش

 ...  اوشیس -

 ... بود منفجر بشم  کیتعجب و حرص نزد از

نه و  چکسمیحاال ه!ن؟یشوهرم جا بزن يجا دیرو با اروی نیاومده که ا یمگه ادم قحط!!!.. اوشیس!! ...  ؟یچـ -

 يزیچ هیبود  یادم درست و حساب هیحداقل اگه ! ... خوره؟یسن شوهر به چه دردم م نیاخه من با ا... شوهرم 

 ! ... به ناف من؟ نشیداره که بست یچرك چ تیغزم نیاخه ا

 ..صدا اومد هیاز اونورم  هویکه  دیخندیم اوش

 ! ... شوهر تو بشن؟ دیمگه من چمه که نبا -
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چهارده معصوم  ایپنج تن  ای... اون سر دردم با سرعت نور برگشتم سمتش که فکر کنم گردنمم شکسست  با

 !هو؟یشد  داشیزامبه از کجا پ نیا

 ... نگاه کردم  شیدهنمو قورت دادم و با من من به صورت عصبان اب

 میکنیمحضر عقد م برمتیفردا خودم م ایمن از خدامم هست اصال ب!.. از تو بهتر؟ یاصن ک یچیه..یه  -

 ... جز تورو  خوامینم یچیه ممیمهر

 : خنده گفت  نیاوش ب... خنده  ریزدن ز یپق اوشیتموم شدن حرفم اوش و س با

 ... بود  یجذبت عال اوشیداداش س یمرس -

دو ساعت منو  نایا... شدم   یعصبان هیبه چ یتعجب بهشون نگاه کردم و بعد از چند لحظه که متوجه شدم چ با

با اخم سرمو بلند کردم ... اه  دنیتو اب نمک خواب شبیانگار د خندنیسر کار گذاشتن و دارن هر هر به من م

 ادیب عیقطع بشه و سر اوشیاعث شد خنده ساخ ب نیبا هم... اخ کوچولو گفتم  هیسرم و  يتو دیچیکه بازم درد پ

 ... سمتم 

 ! ... دکتر خبر کنم؟ يخوایم!کنه؟یسرت درد م!..؟یاوا خوب  -

اومد تو سرم اون موضوع رو  زیام طنتیفکر ش هی یوقت یتعجب کردم ول دمید ينجوریرو ا اوشیس یوقت

کم مونده بود  دادیانجام م گفتمیمن م یهرچ چارهیب اوشیس... شدم و شروع کردم به آه و ناله کردن  الیخیب

 کیقرار شد تا ... شام بهم بده  دیبابهش گفتم ... بخره  یبرام خوراک نییدوبار فرستادمش از پا...  رهیخندم بگ

 عیسر گفتمیمن م یو هرچ کردیکجا بود فکرش که فقط تند تند قبول م دونهیخدا م... هفته هم جورابامو بشوره 

 ... چشم  گفتیم

 ...  کنمیخوهش م يآ!..تو دماغت؟ یکنیدست م... آخ ...  اوشیس  -

و  میریخودمونو بگ يجلو مینتونست گهیگفت چشم و تا اومد دست کنه تو دماغش منو اوش د عیسر اوشیس

که  اوشیس...  رمیخودمو بگ يجلو تونستمینم یول گرفتیسرم درد م دمیخندیم یوقت نکهیبا ا... خنده  ریز میزد

 ... رفت سمت در  یموضوع از چه قراره عصب دیتازه فهم

 ... رو  مارستانیاماده بشه تا من برم حساب کنم پول ب عیاوش لطفا به خواهرت بگو سر  -

 : اروم زد پشتم و گفت  ياوش اومد و دوتا ضربه ..رفت و

 ... که عوض داره گله نداره گفته باشم  يزینکن چ تشیاذ میلیخ يخواهر  -

 ... و رفتم سمت در  نییکه اوش گفته بود از تخت اومدم پا یتوجه به حرف یمنم ب...  رونیاونم اروم رفت ب و
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 : رو کردم به اوش و گفتم ..گفتینم یچیه چکسیه نیماش يتو

 !اوش مامان خبر داره؟  -

 ... بهم کرد و جواب داد  نهییا ينگاه از تو هی اوش

 ... نگران نشه  يخودیتا ب مینگفت يزینه بهش چ -

 ... !!بدم  حیبه مامان توض دیبا يفکر کردم حاال چجور نیمنم ساکت شدم و به ا گهید

 

 ... تا پامو گذاشتم داخل خونه مامان از همون دور اومد سمتم و زد تو صورتش ...  میدیرس باالخره

 ! دختر؟ يشد یخدا مرگم بده آوا مادر چ يوا  -

 ..بود کرد نییکه سرش پا اوشینگاه به اوش و س هی

 ؟!شده یچ نمیبب نید خب حرف بزن -

ما از کتابخونه اومده بود  يبابا که بخاطر سر و صدا... کرد سمت مبل  تیدست انداخت دور کمرم منو هدا بعد

 ... سرم اومد طرفم  دنیبا د رونیب

 !شده دختر بابا؟ یچ  -

 ... لبخند گشاد زدم  هیکردم به بابا و  رو

 !..مگه نه؟ گهیاشکنک داره سر شکستنک داره د يباز ییبابا یچیه  -

 ... نگفت  يزیبا خنده سرشو تکون داد و چ بابا

کرد و  حتیمنو نص یو مامان کل میکرد فیرو واسه مامان و بابا تعر انیجر نکهیاونجا بعد از ا مینشست کمی

 عیاستراحت کنم منم از خدا خواسته چشمام بسته شد و سر کمیاتاقم تا  يغر زد باالخره گذاشت برم تو کممی

 ... به خواب رفتم 

ساعت ... که مثل خالم بود خب  میالبته خاله واقع نهیکه من قرار بود خالمو بب يروز...  دیروز موعود رس باالخره

بهش بگه  ستین میکی...  میساعت زودتر اومد کیمامان منم از بس ذوق داشت  نشستیم ماشونیعصر هواپ 5

 دیشا نهیکه گفتن بش ینبوده که زودتر از ساعت ییمایهواپ چیدارن تاحاال ه ریها معموال تاخ مایبابا مادر من هواپ

 5ساعت ...  کردیاون گوشس بدهکار نبود و کار خودشو م یگفتیکه م نارمیحاال ا... زودتر نه  یتر بشه ول رید

منم شروع  کشنیدارن کله م یه اوشیمامان و اوش و س دمید...  شهیپشت ش میستادیا میشد و همه ماهم رفت
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حرف منو  نیکه ا اوشیس...  رفتمیبازم از رو نم یها ول يزینه چ شناختمشونیحاال نه م دنیکردم گردن کش

 ...  دادیخوشحال مامان اومد که داشت دست تکون م يباالخره صدا... نگفت  يزیچ یول دیخند زیر دید

 ..اونجان نینگاه کن..ومدناوناهاشن ا  -

 ياقا هیمامانم به همران  يخانم هم سن و ساال هی... که مامان نشون داد نگاه کردم کردم  ییتعجب به جا با

بهمون و بازار  دنیرس...  دمشیند یکنم ول دایرو پ مایتا س چرخوندمیفقط داشتم چشم م کلیو ه پیخوش ت

شونم قرار  يرو یدست هیگشتم که یدختر م هیدنبال  تیجمع يمن همچنان داشتم تو یماچ و بوس گرم شد ول

و دوباره به کارم مشغول شدم  نییشونم انداختم پا يدستشو از رو هیک نمیبرگردم عقب و بب نکهیا دونیگرفت ب

 ...  زدمیچشمام هنوز پشت سرم بود و داشتم حرف م... دست منو برگردوند  هی ندفعهیکه ا

 ..نکنه دختـ گهیبکنم د داشیبابا خب بذار پ يا  -

با تعجب انگشت اشارمو اوردم ... افتاد  طونیش یحرفم تموم نشده بود که چشمم به دو جفت چشم عسل هنوز

 ... باال و گرفتم رو به روش 

 !!ما؟؟یس -

کارم  نیبا ا... بغلش  دمیپر یاز سر خوشحال غیج هیلبش سرشو تکون داد و من با  يهمون چشما و لبخند رو با

با خجالت برگشتم و به خاله نگاه کردم ...  کردمیهم سالم م هیبا بق دیو من تازه متوجه شدم که با دنیهمه خند

 ..لبخند خجلم زدم هیو 

 !..خاله جون؟ نیخوب  -

 یتوق خندنیم زنمیم یوقت خندنیم زننیحرف نم یوقت..حرصم گرفت...  دنیحرفم دوباره همه خند نیا با

 ... کال من واسشون سوژه خندم ... اه ...  خندیم رمیمیم یوقت خندنیم کنمیم هیگر یوقت خندنیم خندمیم

 ... بوس مادرانه هم از لپم گرفت  هیاومد طرفم و بغلم کرد و  خاله

 ... ؟ !!نه نادر بارهیم طنتیو عکسات از چشات ش لماتیمثل ف یاوا باش دیتو با زمیممنون عز  -

تکون دادو اومد جلو خاله  يعمو هم با لبخند سر... عمو نادر خودمون  ای پهیبعد رو کرد به همون اقا خوش ت و

 ..و رفت کنار دیمنو بوس یشونیرو کنار زد و پ

 ...  نیچرا خانوم حرف درست رو شما زد  -

بخاطر  میاریگشت جا کم مموقع بر میدونستیچون م... سمت خونه  میحرف و خنده راه افتاد یبعد از کل خالصه

... بابا  نیبزرگترا تو ماش هیاوش و بق نیماش يتو میکه ما جوونا رفت میاوش رو هم اورده بود نیماش نیهم
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 هویکه  میزدیباهم حرف م میبودهم که عقت نشسته  مایراننده شده بود و اوش هم کنارش منو س اوشیس

 . .. مایس ياهنگ بلند شد و به دنبال اون صدا يصدا

 ... اه !.. اخه؟ هیچ نایروش ا زیفلشت بابا حداقل چندتا اهنگ توپ بر نیبا ا يتو منو خل کرد اوشیس..ا  -

مزخرفشو  يبه خونه اون اهنگا دنیبا حرص تا رس میمجبور شد مایاما منو س دیخندیم زیکه فقط ر اوشیس

 ...  میگوش کن

گفتن برن داخل و  هیهمون اول پسرا به بق... تو  میاریچمدونارو ب میداخل خونه و خواست میو رفت میدیرس باالخره

... کنم  کاریقراره چ نهیصبر کرد تا بب رمیمن نم دیکه د مایس..اوناهم قبول کردن و رفتن جز من انیخودشون م

 : رفتم جلو و با اعتماد بنفس گفتم  يبا غرور و قلدر

 ... ببرم داخل چمدونو  خوامیم نیبد  -

هم که کامال معلوم بود خندش گرفته  مایس... خنده  ریزدن ز یکردن و پق گهینگاه به همد هی اوشیسو  اوش

جور دارن  نیو هم ستنیول کن ن ناینه ا دمیصبر کردم د یهر چ... خنده  ریخودشو نگه داشته بود تا نزنه ز یول

 ..یتونیتو نم میاریبرو خودمون م نهیدوباره گفتم که اوش گفت نه سنگ...  خندنیم

 ... ندارن  یکه وزن نایببرم ا ییخودم تنها تونمیببرم من م خوامینه من م  -

 اوشیس گهیاخرش د زدمیباز من حرف خودمو م یول یتونینم نهیگفتن نه سنگ یهر چ مایو س اوشیو س اوش

ا هم ده برابر من بود داد رونم بود و از نظر پهن ياز نظر قد تا وسطا بایچمدونو که تقر نیتر کیکالفه شد و کوچ

چمدونو  نیا رهیدستگ یحاال من ه... چمدون برداشتن و رفتن  هیبهم و گفت ببر بعدش خودش و اوش تند تند 

نگاه  دیخندیکه داشت م مایبه س یبا مظلوم...  افتادیجلو دوباره م رفتمیقدم که م مین شدیبلند م کمی دمیکشیم

موقع  نیهم يتو...  ياالن خودتو نشون داد نینامرد از هم يا... کردم و اونم شونه انداخت باال و رفت داخل 

لبخند زد منم جوابشو  هیچشمش افتاد به منو  اوشیچمدونو ببرن که س نیتا اخر رونیاومدن ب اوشیاوش و س

چمدونو برد نگاه کرد تا  نیتر و به اوش که اخر کیاومد نزد... لبخند گشاد دادم که باعث شد تعجب کنه  هیبا 

نگاهش  لوممظ لیدوباره برگشت و به من چشم دوخت منم چشمامو گرد کردم و خ... که رفت داخل  یوقت

 : اروم زمزمه کردم  یلیو خ نییسرشو انداخت پا اوشیکردم که س

 ...  ینکن موش ينجورید چشماتو ا  -

 : گفتم  یمظلوم يو با صدا دنیخودمو زدم به نشن یکردم ول تعجب

 !؟يچمدونم ببر نیا شهیم یاوشیس  -
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 : بود جواب داد  نییهمون جور که سرش پا اوشیس

 ...  ارمیتو بر داخل خودم م زمیاره عز  -

چل  خل و نیخدا منو از دست ا يا... داخل خونه  دمیبه خودم اومدم و پر عیسر یلیخ یلحظه هنگ کردم ول هی

 ...  نیآم... نجات بده 

 یمامان اونجاست و ه دمیرفتم اشپزخونه که د...  نطوریهم هم ییرایپذ ينبود تو یاما کس منینش يتو رفتم

 ...  نوریا ارهیم يزیچ هیاونور از اونور  برهیم يزیچ هی نوریداره از ا

 !کوشن؟ نایپس خاله ا یمامان  -

 : به من کردم و گفت  ینگاه مین هی کردیهمون حال که کاراشو م در

 ... جان دختر فقط رفتن باال تا استراحت کنن  نیهم  -

اق پسرشون هنوز  ییالبد تو خونه ا!کجا باشن؟ یخواستیپس م نجانیهم دونستمیمادر جون من که م وا

 ..نتونسته بود بخره

 ... اتاقم  يباال انداختم و رفتم تو ییا شونه

 

 ــاوشیس

 

حوصلم سر رفته بود ...  اومدیو آوا که صداشون از اتاق اوا م مایهمه مشغول استراحت به جز سظهر بود و  بعداز

اوش تا منو ..رفتم داخل نجوریبدون در هم...  میبکن يفکر هیبلند شدم رفتم سمت اتاق اوش تا باهم ..یحساب

 ... زدم و رفتم طرفش  يلبخند... قطعش کرد  عیهول شد و سر زدیحرف م لشیچون داشت با موبا دید

 !گه؟یروژان خانوم بود د  -

 ... اخم سرشو به نشونه اره تکون داد  با

 !؟یحاال که چ  -

 ... بلند کردم  میتک مبل داخل اتاق و دستامو به نشونه تسل يرو نشستم

  ...اومدم بگم حوصلم سر رفته خب  یبدون اجازه وارد شدم ول دیخب ببخش یزنیبابا چرا م یچیه  -

 ... ازش گرفته  شویبستن یکیمظلوم کردم که انگار  يخودمو شکل پسر کوچولو ها بعد

 ...  دینگاه بهم کرد و خند هی اوش
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 !م؟یبخند میسر به سر دخترا بزار يخوایم  -

 دمیدیخورده اوا رو موقع حرص خوردن م هی نکهیسرجاش هم ا اومدیاره بدم نبود هم حالم م... فکر کردم  کمی

 ... 

 ... فکر توپ دارم  هیمن  یاوک  -

که اوش کرد  ییدو دل بودم که اخرم با اسرارا کمیخودم  یاستقبال کرد ول ینقشمو واسه اوش گفتم کل یوقت

 ... ماجرا شدم و رفتم تا نقشه رو راه بندازم  یاون قسمت منف الیخیب

 

**************** 

 آوا

 

به در خورد و پشت سرش کله  ییکه تقه ا میساختیرو م ییا کهیت 2000با سر و صدا پازل  میاتاق داشت يتو

و به اوش که حاال تمام اومده بود داخل چشم  میدست از درست کردن برداشت مایمنو س... اوش خندون اومد تو 

 ...  میدوخت

 !ست؟ین نطوریتا االن حتما سرتون درد گرفته ا یول نیمشغول یلیکه خ نمیبیخب دخترا م  -

 ... و خودش ادامه داد  مینداد که ما جواب بد اجازه اوش

که  نیپرسیحتما االن م..براتون دارم یخوب زیو سورپرا نجامیمن االن ا میبگذر... خب معلومه که درد گرفته   -

 نیباش یبرون وشما هم اگه راض میبر 4قراره ساعت  اوشیدر جواب به شما بگم منو س دیو من با هیاون چ

 !..هوم؟! چطوره؟ نیایبا ما ب نیتونیم

 ... و گفتم هرچه بادا باد  میدر اخر قبول کرد یول زدیمشکوك م کمی..شده نگاهش کردم زیر يچشما با

 میمنتظر شد یهرچ یول انیو منتظر پسرا تا ب میوقت بود که اماده بود یلیخ مایبود و منو س 10:  4 ساعت

جواب نداد و در اخر  یدر زدم کس یدر اتاق اوش هرچ رفتم دم... و اخرش قرار شد من برم دنبالشون  ومدنین

 یه يزیچ هیچرا  دونمینم یبرگردم ول تمخواس..چراغ خاموشه دمیدر رو که باز کردم د... مجبور شدم برم داخل 

با وحشتناك  کردمیدر اتاق بسته شد و من تا برگشتم حس م هویکه رفتم تو  نیهم... تا برم داخل  دادیقلقلکم م

مردمک  یبود حت دیداشت و تمام چشمش سف یاهیادم که صورت س هی... نه عمرا مواجه شدم صح نیتر

دهنش بسته ... قرمزو داشت  يچشماش که اونم رگ ها نطوریهم شتقرمز دا يچشمش و تمام صورت رگه ها
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جلو که  اومدیعقب اون م رفتمیکه م نطوریبهت اول بودم و هم يهنوز تو...  دیچکیبود و از کنار دهنش خون م

 هی... رو به رو شدم  یبرگشتم که بازم با صحنه وحشتناک عیشونم قرار گرفت سر ياز پشت اومد رو یدست هوی

قرمز  يبود و رگه ها یکه دندوناش چندتاشون مشک يبزرگ قرمز دهن باز يو چشما اهیبا صورت س گهیدادم 

انگار ..نفس بکشم تونستمین یاز ترس حت ...و بزرگ داشت  کیقرمز کوچ يداشت و تمام صورتش خال خاال

 دفعهی... دم نداشتم یکش غیقدرت ج یبکنن حت ژنیاکس دیبرام تول دیبا يرفته بود که چجور ادشونیشش هام 

 نیو نقش زم دیفرا بنفش کش غیج هی هویدر خشکش زد و  ياومد داخل اما همون جلو مایدر باز شد و س

از  یکیاما انگار ... زدن و از پشت سقوط کردم  غیاون منم شروع کردم به ج يغایو ج مایس دنیتازه با د..شد

 ...  دمینفهم يزیچ گهید تاز اون ادماس یکی نکهیپشت منو گرفت و من با فکر ا

 

 

 ـاوشیس

 

 فکر نیخودمو هزار بار لعنت کردم با ا...  نییبغلم انگار قلب منم از جا کنده شد و افتاد پا يافتادن اوا تو با

بودم رو کندم و انداختم  دهیاز اونور واسه خودم خر رستانیدوران دب يکه تو یماسک عیسر..احمقانه و بچگونم

اوش ... رو مشکل تر کرده بود  صیو تشخ مبود به سر دهیماسک بخاطر جنس خوبش قشنگ چسب... اونطرف 

مامان  دنیکنم که با د کاریچ دونستمیدهنم بود و نم يقلبم تو...  مایطرف س دیماسکش رو کند و پر عیهم سر

 ... به خودم اومدم و داد زدم  کردنیصحنه نگاه م نیدم در که داشتن با دهن باز به ا نایا

 ... تلف شدن به خدا  نایبه ا نیبد نیاریب يزیچ ياب قند یاب وانیل هی نید چرا خشکتون زده خب بر  -

تخت اصال  ياوا رو بلند کردم و خوابوندم رو...  نییتن طبقه پارف عیهم تازه به خودشون اومدن و سر نایا مامان

و نه خواهر  مایسر س ينه اوش رو که حاال چراغ رو روشن کرده بود و رفته بود باال دمیدیرو نم چکسیه

 ... رو که اونم از حال رفته بود  چارمیب

 یول میتند رفت دونمیم یخانوم دیببخش.. .نگاهشون کنم  گهیبار د هیباز کن بذار ..چشماتو باز کن زمیاوا عز  -

 ... عقل نداشت  اوشتیببخش که س..تو ببخش

تا ..صورتشون يتو دنیتند اومدن باال و اب پاش نایکه مامان ا کردمیو سرشو نوازش م زدمیبا اوا حرف م داشتم

 یجا لباس زونیکتمو که او...   نییدادم و پاشدم رفتم پا رونیاوا باز شد نفس حبس شدم رو با صدا ب يچشما
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بود  دیفردا ع ینا سالمت... داشتم  ییبه تنها اجیخراب بود و احت یلیحالم خ..رونیبود چنگ زدم و از خونه رفتم ب

 کردمیفکر نم...  نبود  ادمیکه اومده بودم اتفاقات جور واجور واسم افتاده که اصال  ییهفته ا هی نیا يتو یول

 نیا يتو...  زنهیم شیباشه که داره وجودمو ات یسخت باشه و سخت تر از اون عشق درنقیعاشق کردن اوا ا

که  یرفتم سمت اون پارک نیواسه هم شناختمیها و کوچه ها رو م ابونیخ يبودم تا حدود نجایکه ا یمدت کم

که اوا رو  یوقت مارستانیب يکه تو شیو فکر کردم به چند روز پ مکتشین ينشستم رو... جا بود  نیهم هیکینزد

 دمیترس یدونم چرا و از چیخواست اما من نم حیچه خبره و ازم توض دیفهم دیو اوش حال خرابمو د میبرده بود

شد که عاشق  یکردم چ فیشدم و از اول تا اخر داستانو براش گفتم و تعر مشیاخر تسل یول کردمیکه انکار م

 : سر شونم و گفت  يد روراحت ز یلیحرفام خ دنیاوش بعد از شن... اوا شدم 

و  یبگ ینتون یول یعاشق باش یوقت دونمیم کنمیخوب درکت م نیمن خودم عاشقم واسه هم اوشیس نیبب  -

عاشق  یکه بتون ییا گهیهر دختر د ایاوا ..بهت بکنم حتینص هیبذار  یکه خودش بفهمه چقدر سخته ول يبخوا

 نیا یتا تو اعترافت رو بکن مونهیو راست و پوست کنده بذاره کف دستت بلکه اون منتظر م ادینم شیخودت بکن

مشکله چون  یلیبگم کارت خ دیاما در مورد اوا با..کنهیاون دختر بازم صبر م یکارش ممکنه سالها زمان ببره ول

 ینگاه ها رو بخونه حت یمعن تونهیاوا اصال نم نکهیداره و ا طنتیش یلیهنوز خ یدونیاوا همونجور که خودت م

اما من ... مشکله  یلیاز خ شتریب یلیکار تو خ نیپس بب فهمهیاون نم یبکن نگاشاگه تو با تمام عشق و عالقت 

 ... کنم  تییراهنما کنمیم یو سع کنمیکمکت م

اسون  يکه اوش درباره خودش و روژان برام گفت و من چقدر بهش حسادت کردم که اون راه ها افتهیم ادمی

 ...  ییو اشنا يواسه خواستگار رازیقراره برن ش دیع نکهیرو پشت سر گذاشته و خوشحال از ا يتر

که هوا  دمیبه خودم اومدم د یوقت یچند روزه فکر کردم ول نیا يچقدر اونجا نشستم و به ماجراها دونمینم

 نیهم که اوش برام هم ییشدن گوشبود حتما تا االن نگرانم  7اووووف ساعت ..به ساعتم نگاه کردم..کهیتار

 ...  گشتمبلند شدم و راه اومده رو بر... بود رو جا گذاشته بودم  دهیخر روزید

وارد ساختمان شدم مامان و خاله حمله  یوقت... درو باز کردن و من رفتم داخل  یزنگ درو زدم بدون معطل تا

... سالم که ترس از گم شدنش دارن  5پسر بچه  هیحاال انگار من ..کردن مییکردن طرفم و با اخم و تخم بازجو

اوش اومد و ... نشستم  هیکنار بق منینش يرفتم و تو...  به رفتن من به داخل ساختمان شدن  یباالخره راض

 ... پام  ينشست کنارم و دستشو گذاشت رو
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که زد خوبم بود  یبهوش اومد تنها حرف یاوا که وقت... چه خبر بود  ینیبب ينبود! ... بابا؟ هویزد  بتیکجا غ  -

کنه  ریو قهره خدا تورو بخ زنهیبا منم که کال حرف نم ستیهم ن ایب رونیو ب مایاتاقش با س يبعدشم رفتن تو

 ... بکنه  يقراره با تو چه رفتار ستیمعلوم ن

با ...  رمیمیکنه که من م اگه قرار باشه اوا با منم قهر... ناراحت شدم که که حس کردم قلبم ترك خورد  اونقدر

اوش  نیواقعا من موندم که ا... خنده  ریبهم نگاه کرد و بعد زد ز کمیبه اوش نگاه کردم اونم  هیحالت گر

 !!! ... عاشق شده اخه يچجور

امشب  دیبا... بره  ادشیاز  شیتا ناراحت ارمیاز دل اوا درب تونمیم يچجور نمیبب دیبا... فکرا شدم  نیا الیخیب

 ... فکر کنم  خوب

 

 

 ـاوشیس

 

فکر  نیخودمو هزار بار لعنت کردم با ا...  نییبغلم انگار قلب منم از جا کنده شد و افتاد پا يافتادن اوا تو با

بودم رو کندم و انداختم  دهیاز اونور واسه خودم خر رستانیدوران دب يکه تو یماسک عیسر..احمقانه و بچگونم

اوش ... رو مشکل تر کرده بود  صیو تشخ مبود به سر دهیماسک بخاطر جنس خوبش قشنگ چسب... اونطرف 

مامان  دنیکنم که با د کاریچ دونستمیدهنم بود و نم يقلبم تو...  مایطرف س دیماسکش رو کند و پر عیهم سر

 ... به خودم اومدم و داد زدم  کردنیگاه مصحنه ن نیدم در که داشتن با دهن باز به ا نایا

 ... تلف شدن به خدا  نایبه ا نیبد نیاریب يزیچ ياب قند یاب وانیل هی نید چرا خشکتون زده خب بر  -

تخت اصال  ياوا رو بلند کردم و خوابوندم رو...  نییرفتن طبقه پا عیهم تازه به خودشون اومدن و سر نایا مامان

و نه خواهر  مایسر س ينه اوش رو که حاال چراغ رو روشن کرده بود و رفته بود باال دمیدیرو نم چکسیه

 ... رو که اونم از حال رفته بود  چارمیب

 یول میتند رفت دونمیم یخانوم دیببخش... نگاهشون کنم  گهیبار د هیباز کن بذار ..چشماتو باز کن زمیاوا عز  -

  ...عقل نداشت  اوشتیببخش که س..تو ببخش

تا ..صورتشون يتو دنیتند اومدن باال و اب پاش نایکه مامان ا کردمیو سرشو نوازش م زدمیبا اوا حرف م داشتم

 یجا لباس زونیکتمو که او...   نییدادم و پاشدم رفتم پا رونیاوا باز شد نفس حبس شدم رو با صدا ب يچشما
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بود  دیفردا ع ینا سالمت... داشتم  ییبه تنها اجیحتخراب بود و ا یلیحالم خ..رونیبود چنگ زدم و از خونه رفتم ب

 کردمیفکر نم...  نبود  ادمیکه اومده بودم اتفاقات جور واجور واسم افتاده که اصال  ییهفته ا هی نیا يتو یول

 نیا يتو...  زنهیم شیباشه که داره وجودمو ات یسخت باشه و سخت تر از اون عشق نقدریعاشق کردن اوا ا

که  یرفتم سمت اون پارک نیواسه هم شناختمیها و کوچه ها رو م ابونیخ يبودم تا حدود نجایکه ا یمدت کم

که اوا رو  یوقت مارستانیب يکه تو شیو فکر کردم به چند روز پ مکتشین ينشستم رو... جا بود  نیهم هیکینزد

 دمیترس یدونم چرا و از چین نمخواست اما م حیچه خبره و ازم توض دیفهم دیو اوش حال خرابمو د میبرده بود

شد که عاشق  یکردم چ فیشدم و از اول تا اخر داستانو براش گفتم و تعر مشیاخر تسل یول کردمیکه انکار م

 : سر شونم و گفت  يراحت زد رو یلیحرفام خ دنیاوش بعد از شن... اوا شدم 

و  یبگ ینتون یول یعاشق باش یوقت دونمیم کنمیخوب درکت م نیمن خودم عاشقم واسه هم اوشیس نیبب  -

عاشق  یکه بتون ییا گهیهر دختر د ایاوا ..بهت بکنم حتینص هیبذار  یکه خودش بفهمه چقدر سخته ول يبخوا

 نیا یتا تو اعترافت رو بکن مونهیو راست و پوست کنده بذاره کف دستت بلکه اون منتظر م ادینم شیخودت بکن

مشکله چون  یلیبگم کارت خ دیاما در مورد اوا با..کنهیاون دختر بازم صبر م یکارش ممکنه سالها زمان ببره ول

 ینگاه ها رو بخونه حت یمعن تونهیاوا اصال نم نکهیداره و ا طنتیش یلیهنوز خ یدونیاوا همونجور که خودت م

اما من ... مشکله  یلیاز خ شتریب یلیکار تو خ نیپس بب فهمهیاون نم یبکن نگاشاگه تو با تمام عشق و عالقت 

 ... کنم  تییراهنما کنمیم یو سع کنمیکمکت م

اسون  يکه اوش درباره خودش و روژان برام گفت و من چقدر بهش حسادت کردم که اون راه ها افتهیم ادمی

 ...  ییو اشنا يواسه خواستگار رازیقراره برن ش دیع نکهیرو پشت سر گذاشته و خوشحال از ا يتر

که هوا  دمیبه خودم اومدم د یوقت یچند روزه فکر کردم ول نیا ينجا نشستم و به ماجراهاچقدر او دونمینم

 نیهم که اوش برام هم ییبود حتما تا االن نگرانم شدن گوش 7اووووف ساعت ..به ساعتم نگاه کردم..کهیتار

 ...  گشتمبلند شدم و راه اومده رو بر... بود رو جا گذاشته بودم  دهیخر روزید

وارد ساختمان شدم مامان و خاله حمله  یوقت... درو باز کردن و من رفتم داخل  یزنگ درو زدم بدون معطل تا

... سالم که ترس از گم شدنش دارن  5پسر بچه  هیحاال انگار من ..کردن مییکردن طرفم و با اخم و تخم بازجو

اوش اومد و ... نشستم  هیکنار بق منیشن يرفتم و تو...  به رفتن من به داخل ساختمان شدن  یباالخره راض

 ... پام  ينشست کنارم و دستشو گذاشت رو
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که زد خوبم بود  یبهوش اومد تنها حرف یاوا که وقت... چه خبر بود  ینیبب ينبود! ... بابا؟ هویزد  بتیکجا غ  -

کنه  ریره خدا تورو بخو قه زنهیبا منم که کال حرف نم ستیهم ن ایب رونیو ب مایاتاقش با س يبعدشم رفتن تو

 ... بکنه  يقراره با تو چه رفتار ستیمعلوم ن

با ...  رمیمیاگه قرار باشه اوا با منم قهر کنه که من م... ناراحت شدم که که حس کردم قلبم ترك خورد  اونقدر

اوش  نیاواقعا من موندم که ... خنده  ریبهم نگاه کرد و بعد زد ز کمیبه اوش نگاه کردم اونم  هیحالت گر

 !!! ... عاشق شده اخه يچجور

امشب  دیبا... بره  ادشیاز  شیتا ناراحت ارمیاز دل اوا درب تونمیم يچجور نمیبب دیبا... فکرا شدم  نیا الیخیب

 ... خوب فکر کنم 

 

***************** 

 آوا

 

شده بودم و مشغول  داریصبح ب 7بود و من از ساعت  لیصبح سال تحو 9ساعت ...  دیرس دیروز ع باالخره

و با همون حوله دورم  زمیم يبعد از حمام و خشک کردن موهام نشستم جلو... درست کردن خودم بودم 

مداد  هی..دادیم ونخودشو نش یلیصورتم خ يرنگ زدم که تو یرژ گلبه هی... مشغول درست کردن خودم شدم 

کم رنگ  یلیخ هیسا هیزدم و در اخر  ملمیر... کرد  شتریچشمام که جلوه چشمام رو ب يتو دنیهم کش اهیس

که  مایبلند شدم و به س... کرده بودم  ریتغ یلیخ... نگاه کردم  نهییا يتو يبه آوا... پشت چشمام زدم و تمام 

که  یافتادم که پسرا مارو ترسونده بودن وقت روزید ادی... کردم  اهتازه وارد اتاق شده بود و حمام کرده بود نگ

منم نگرانش  یبود که حت بیخودمم عج يبرا...  میکه ما همه نگران شده بود میو وقت رونیرفت ب اوشیس

 تونمیاما من نم دیزود بخش مایس ینگاهش هم نکردم ول یکرد و من حت یآوش چقدر عذرخواه..شده بودم

 ... کنم  یتالف دیمن با..راحت بگذرم

 ...  دیسوت کش هیو  ستادیمن ا ياومد و روبه رو مایس

 ...  کنمیموهاتو خودم درست م ایبپر برو لباساتو بپوش ب... تو دختر  يچه کرد  -

کنار کمدم  اومدمیم یوقت شهیخندم گرفت من هم! ... بپوشم؟ یحاال چ..بهش زدم و رفتم سروقت کمدم يلبخد

لباس ... به کمدم انداختم  ینگاه کل هی...  دمیرسیم جهیبه نت عیسر یلیو هردفعه خ کردمیجمله رو تکرار م نیا
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که داشتم چشم  نجوریهم... بودم  دهیرنخ يزیچ گهید دمیکه با ترال خر يبه جز همون مانتو و شلوار دیع

باشن  دهیالبته مهم نبود اگه د دمشینپوش میلیخ ستیبد ن..اوووم... موند  رهیخ زیبل هی ينگاهم رو چرخوندمیم

 هی... برداشتمش و گرفتم جلو روم ... هنوزم اثار نو بودن رو داره  که دمشیکم پوش گمیم نیمن فقط بخاطر ا

دکمه خورده بود که به هم وصل شد  هی ناشیداشت و سر است یسه ربع يها نیاستبلوز قرمز خوش رنگ که 

جنس لباس از ..تر بشه بیو چندتا خط هم جلوش داشت تا خوش ترک خوردیسه تا دکمه م قشی يجلو..بود

هم  مایکه س دمیبرگشتم د دمیو شلوار مخملمم پوش دمشیپوش عیسر... کتون مانند بود و خوشم اومد ازش 

 ییبود که کمربند طال دهیرنگ پوش یکوتاه نبات راهنیپ هی..اومدیبهش م یکرده بود ول یظیغل شیارا...  ستاماد

بود و در کل قشنگ شده بود و  دهیرنگ پا هم پوش يب شلوارجورا هی... به دور کمرش بسته شده بود  یپهن

 ... با لبخند بهش چشمک زدم ...  اومدیبهش م

 !ه؟یکلک خبر يخوشگل کرد  -

 ..خنده ملوس کرد هیناز  با

 !! ... شه؟یو سال نو م دهیامروز ع نکهیخبر مهم تر از ا  -

 !ن؟یمنو درست کن يموها نیدینه حاال خوشگل خانوم افتخار م  -

اول خوب موهامو خشک کرد و بعد ..نشستم و اون مشغول شد عیمنم سر...  نمیو بهم اشاره کرد تا بش دیخند

 یوقت... گذاشته بود  نهییرو پشت به ا یچون صندل کنهیم کاریداره چ نمینمستونستم بب... دست به کار شد 

 ... کارش تموم شد رفت کنار و با دقت نگاهم کرد 

 !نه؟ ای يدوست دار نیخودتو نگاه کن بب ایاال بح يشد یعال  -

پشت ... تل درست کرده بود  هیموهام رو کلفت بافته بود و  يجلو...  نهییا يبلند شدم و رفتم جلو يکنجکاو با

بافته بود و  زیبزرگ بسته بود و فقط چندتا از موهام رو ر پسیکل هیسرمم همه رو جمع کرده بود باال و با 

 ... نگاهش کردم  یبا قدر دان... بود پشتم  زونیاو

 ..بهشون مدل بدم تونمیمن که اصال نم يموها نیخوب شده مخصوصا ا یلیخ ییمایس یمرس  -

 ...  امیو م کنمیتو برو منم االن موهامو درست م کنمیخواهش م  -

 ...  رونیزدم و رفتم از اتاق ب يلبخند

نگاهش کردم و ...  اوشیاومدن س رونیو بعدش ب ییشد با باز شدن در روبه رو ياومدنم از اتاق مساو رونیب

 يچهارخونه خاکستر راهنیپ...  بیخوش ترک یبا شلوار کتون مشک یکت اسپرت مشک... شدم  رهیبهش خ
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شده بودم  رهیخ نجوریهم...  کردیکه داشت صافش م یبود با کروات ساتن مشک دهیهم پوش یو مشک دیسف

 ...  اوشیبه خودم اومدم و چشمم افتاد به نگاه خندون س ییتک سرفه ا يا صدابهش که ب

 !اره؟ دهیکه ع یخوشحال يخندیم...  ایس هیچ -

 رهینگاه خ الیخیب...  دیخندیداشت احمق جان اون داشت به تو م یاخه چه ربط... از حرفم تعجب کردم  خودمم

 ..دیبهم انداخت و خند ینگاه نهیا ياز تو مایس..اتاق يشدم و دوباره برگشتم تو اوشیس

 ..گهیبرو د طونیش یینجایتو که هنوز ا  -

 یچشمک مایبزرگ گلبرگ خشک شده برداشتم و به س کیپالست هی میپاتخت يکشو يزدم و رفتم از تو يلبخند

 ..زدم و رفتم طرف در

 ... منتظرتم  یس یس ایزود ب  -

 ... ندادم  تیاهم مایس هیدنید افهیو به ق رونیرفتم ب عیسر و

رو  میکرده بود یرنگ و نقاش مایبا س ییبایکه با دقت و حوصله به ز یسفال ياشپزخونه و ظرفا يرفتم تو عیسر

سفره رو  یرنگ بیترک... مناسب  يجا هیکه از قبل اماده گذاشته بودمش  يگرد زیبرداشتم و رفتم طرف م

و روش تور  زیم يانداخته بودم رو کرمساتن بلند  يزیروم هی... زدم  ییرنگ سال شدم و کرم و قهوه ا الیخیب

... کرده بودم  نییتز ییو قهوه ا ینارنج يظرفا رو هم با رانگا... رو با حالت جمع شده گذاشته بودم  ییقهوه ا

دن به اضافه مامان بزرگ و پدر بزرگامم بو يعکسا... مامانمم گذاشته بودم سر سفره  ينقره  يو شمعدونا نهییا

... اشپزخونه باز  يو رفتم تو زیم يرو دمیکوتاه و بلند داشتن رو با دقت چ يها هیظرفارو که پا... قران  ي

داخل ظرفا و  ختمیهمه رو برداشتم و رفتم دونه دونه ر... ب،سماق و سبزه � �سنجد،سرکه،سمنو،سکه،س

در اخر رفتم سراغ ... سفره  يو اوردم و گذاشتم روبود ر دهیو گل سنبل رو که بابا خر اطیح يدر اخر رفتم تو

نگاه به  هیرفتم عقب و ... سفره  يمختلف گل رز بود همه رو پخش کردم رو يرنگها... خشک شدم  يگلها

... مونده بود  لیبه سال تحو گهید ي قهیدق ستیبه ساعت نگاه کردم فقط ب... شده بود  یعال..شاهکارم انداختم

کردن  فیتعر یهمه در مورد سفره نظر دادن و کل...  دنبا سر و صدا همه رو خبر کردم و کم کم همه جمع ش

 ... 

کنار هم نشسته  اوشیاوش و س... کردم  تینگاه به جمع هی...  بود  لیبه سال تحو قهیفقط ده دق گهید االن

به نو شدن  قهیدق 5وقت گذشت و تنها  کمی...  ستادمیشون او اروم رفتم پشت سر واشی... بودن و ساعت بودن 
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با حرکت دست بهش فهموندمم ساکت اونم ...  دیلحظه سرشو بلند کرد و منو د هی مایس... سال مونده بود 

 ... باالخره شمارش معکوس شروع شد ...  نییسرشو تکون داد و انداخت پا

10  ...9  ...8  ...7  ...6  ...5  ...4 ... 3  ... 

من صدا توپ بلند شد و  غیبا تمام شدن ج...  دمیکش غیو از ته حلقم ج اوشیبردم وسط سر اوش و س سرمو

و اون دوتا که از ترس  دمیخندیهم با تعجب به من که م هیبق دنیباال و داد کش دنیپر اوشمیاوش و س

هم شروع به  هیقراره و بق هموضوع از چ دنیکم کم اون دوتا هم فهم...  کردنیچشماشون گشاد شده بود نگاه م

 ... کردن  دنیخند

 ...  میدار یحاال ه چه سال خوب نیمعلوم شد از هم  -اوشیس

هم اومدن و  هیکارم بق نیبا ا... گفتم  کیکردم پ رومو کردم طرف بابا و بوسش کردم و سال نو رو تبر اخم

خنده پ گفت  ریدستمو دراز کردم اوش زد ز يدیفتن عگر يبا خنده رفتم طرف بابا و برا... شروع شد  یروبوس

 : 

 ..گدا بکن ثواب داره نیهم به ا یکمک هی دهیبابا جون روز ع  -

زدمش و دلم خنک شد دوباره برگشتم سمت بابا  یشدم و افتادم دنبالش اخرشم وقت یحرص...  دیخند اوشمیس

طال با پالکش که اسمم روش ثبت شده بود داد  ریزنج هیبابا از طرف خودش و مامان  نباریا..دنیخندیکه م نایا

ناز بود با  راهنیپ هیبزرگ دادن که توش  هبست هیتشکر کردم و رفتم طرف عمو و خاله اونا هم با خنده بهم ... 

 ...  مایازشون تشکر کردم و رفتم سمت س..خوشگل یکفش عروسک

 ...   يباشه تو بزرگتر یهرچ زمیزود باش عز  -

 ظیتشکر کردم و رفتم سمت اوش با غ..دستبند نقره ناز توش بود هی... داد  کیبسته کوچ هیخنده از کنارش  با

 ... نازك کردم و دستمو گرفتم جلوش  یپشت چشم

خورد  يزیچ هی هویازش گرفتم و بازش کردم که ... جعبه کوچولو دراورد  هیو  بشیج يخنده دست کرد تو با

به  غیسوسک زنده بال داره با ج هی دمیجعبه رو پرت کردم عقب که د...  دمیبلند کش غیج هیتو صورتم و من 

... با دو دستم از پشت کتشو گرفتم ..بود اوشیاز شانسم اون فرد س... پشتش پناه کردم  دمیکه رس یکس نیاول

 ... گوشم حرف زد انگار حواسش اصال به اطراف نبود  ریبرگشت و منو گرفت و ز اوشیس

 ... سوسک بود که اونم کشته شد رفت اروم باش فدات شم  هیاروم باش  زمیوا عزا  -
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 هیخندون بق ياومدم و به صورتها رونیاز بغلش ب عیسر... بود ارومم کرد  شیات يمثل اب رو اوشیس يحرفا

 ...  رومو از اوش گرفتم و رفتم سمت اتاقم  تیو عصبان یاخرشم با ناراحت... نگاه کردم 

 

 

 

 

از سوسک بال  یاز بچگ... دستشون  يمن افتاد تو ياز ضعفا یکیکارش  نیبا ا... بودم  یدست اوش عصبان از

و در باز شد و کله اوش  ستادمیا... در زد  یکه کس رفتمیاتاق رژه م يداشتم تو...  دمیترسیدار وحشت داشتم و م

اوش در اتاق رو بست ... پشتمو کردم بهش  با اخم رومو ازش گرفتم و...  کلشیاول اومد داخل و بعدش تمام ه

 ... و اومد سمتم و از پشت بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد 

هاش افتاده و داره با دوست  یبچگ ادیشده اخه تازه  يپسر بد یکه داداش دونمیم! من ناراحته؟ یموش موش  -

 روزیکردم که هنوز از قهر د یناحق کمیفکر کنم ...  کنهیم تیرو اذ شیو خواهر کنهیم طنتیش شیدوران کودک

 !باشه؟ يخواهر دیشببخ! ... هوم؟...  دمیواسه خودم تراش دیبرنامه جد هینگذشته بود 

 ... شدم  رهیچشماش خ يبرگشتم سمتش و تو...  رهیقدم رفتم جلو که باعث شد اوش ازم فاصله بگ هی

 ...  يمنو بد يدیکه ع یبه شرط  -

با شک بهش نگاه کردم و گفتم ..اورد رونیجعبه کوچولو ب هیو دوباره  بشیج يد توو دوباره دست کر دیخند

 : جعبه رو باز و در همون حاال گفت ... و سرشو تکون داد  دیخند... خودت بازش کن 

 دمیو اونا هم قبول کردن خر یدرباره رژان گفت نایبه مامان ا نکهیتشکر از بابت ا يرو فقط برا هیهد نیمن ا  -

 ...  هیادیز کمی نیا يدیع هی يوگرنه برا

بعد از چندلحظه با ..ازش گرفتم و نگاهش کردم... دراورد  دیکل هیحرفش تموم شد از داخل جعبه  یوقت

 يتو...  نگیبه طرف پارک دمیرفتم طرف اوش و به ماچ از لپش گرفتم و دو..دمیکش غیهوا و ج دمیپر یخوشحال

چشم چرخوندم که باالخره  نگیبه پارک دمیرس... و چشماشم گرد  شدیفقط دهنش باز م دیدیمنو م یراه هرک

 عیسر... بود  يادیمن از سرمم ز يعاشقش بودم برا...  یبه رنگ مشک یخوشگل مامان زیمات هی...  دمشید

ردم حاال استارت زدم و روشنش ک... از کجا اورده  نویرفتم طرفش و سوار شدم فقط مونده بودم اوش پول ا

استارت که خورد و روشن شد دوباره خاموشش کردم ... منم بلدم  بگم که مثال خواستمیم یبلد نبودما ول میچیه
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 هیتا ...  کننیو منو نگاه م ستادنیهمه ا دمیبرگشتم د یرو زدم وقت نیدکمه قفل ماش کیش یلیشدم خ ادهیو پ

...  نیگفتم بابت ماش کیاومدن جلو و بهم تبر یکی یکیو دست زدن بعدشم  دنیقدم گذاشتم جلو همه خند

 ... بعد از تشکر خواست بره که جلوشو گرفتم  دیکه رس اوشیس هنوبت ب

 ... بده  االی... نگرفتم  يدینرفته که هنوز از تو ع ادمیاقا من  یه  -

 ..دیخند اوشیس

 ... نگرفتم که بهت بدم بابا  یچیخب من ه!!..يدیع هیمگه زور  -

دستمو انداختم و ... ظاهرم خودشو نشون نده  يکردم اون تو یسع یاز درونم شکست ول يزیچ هیچرا  دونمینم

از درونم  ییصدا هی یول... که  خورهیبر نم ییکادو کمتر به جا هیاوا حاال  الشیخیب... باشم  هیرفتم باال تا کنار بق

 ...  خواستمیاونو م يزد که من کادو ادیفر

 ...  مایمزخرف مزاحم شدم و نشستم کنار س يصداها نیا الیخیب

خوشحال از رفتن به مسافرت ...  رازیسمت ش میباهم بر یشد که فردا صبح همگ نیبر ا میاز ناهار تصم بعد

تختم اوردم  ریاز اون لباسا فارق شدم چمدونم رو از ز یاتاقم و وقت يتو دمیپر... رو جمع کنم  لمیرفتم تا وسا

چمدون تا باالخره پر شد و من  يتو انداختمیدم دستم بود رو م یهرچ گهیبه جمع کردن دو شروع کردم  رونیب

 یول کردیاونم داشت ساکشو جمع م... و رفتم داخل  مایبلند شدم و رفتم دم در اتاق س...  دمینفس راحت کش هی

ساك من که همه رو گلوله کردم  يتو ذاشتیو م زدیلباسارو تا م نیا ییبود که با گه دقت و حوصله ا بیعج

دقت کنم  شتریب نباریرو جمع کنم و ا لمیگرفتم برم و دوباره وسا مینگاهش کردم و بعد تصم گهید کمی... توش 

 ..روبه رو شدم اوشیس افهیسرمو که بلند کردم با ق یکس هیبهتره بگم به  ای يزیچ هیتا برگشتم خوردم به ... 

 !؟یموش هیچ  -

رفتم داخل اتاقم و درو محکم بستم ... نداشتته اه  يعمه  یموش... کردم و از کنارش رد شدم  حرص نگاهش با

بلند ... فکر کنم بهتر شد ... و دوباره گذاشتم سرجاش  رونیب ختمینشستم کنار چمدونو و با حرص همه رو ر... 

نشستم کنار اوش ...  دنینظر مو درموردش  کننینگاه م یخارج لمیف هیهمه دارن  دمیکه د نییشدم و رفتم پا

 ..مبل و اخم کردم یلم دادم به پشت نهیو دست به س

 !چته؟  -

 : اوش نگاه کردم و با حرص گفتم  به

 !!کم بشه؟ شیقراره سا یک اوشیس نیا  -
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اومد و نشست  اوشیس دمیسرمو چرخوندم که د... انداخت باال  ییکرد و بهم نگاه کرد و شونه ا يزیر ي خنده

...  زدینازك کردم و سرمو چرخوندم و نگاهمو دوختم به دهن بابا که داشت حرف م یپشت چشم..رو به روم

 ...  شهیپررو م رهواقعا دا گهید ارمیب اوشیس نیسر ا ییبال هی دیمن با... فکر  يرفتم تو

 ننیکه زنگ زده بودن بهش رو بب ییا تا خونه رونیرفته بودن ب اوشیبود مامان و باباها به همراه س 4 يساعتا

حتما با روژان  لشیسالن اوش داشت با موبا يتو میبا هم نشسته بود... سر رفته بود  یکیحوصله من  یحساب... 

منم که نشسته  کردیم يهاش باز یماه او ب دیچرخیم نیدور و بر سفره هفت س یهم که ه مایس دادیاس م

 ...  کردیمبل و آه اوه م يبودم رو

 ..میبکن يباز هیحداقل  نیایاه بچه ها ب  -

 ... بود  ستادهیکه وسط ا ينگاه کرد مایو به س میو اوش هردو سرمونو بلند کرد منو

 ... بابا  ياخه چه باز  -

 ..اوش بلند شد يوسط صدا نیخورده فکر کرد که ا هی مایس

 ! چطوره؟ قتیجرات و حق  -

 ... شروع شد  يبرداشتم و باز ياسپر هیاتاقم  يتو و من رفتم و از يدو قبول کرد هر

 : نگاهم کرد و گفت  طونیاوش ش... به من و منم جرات رو انتخاب کردم  دیسوم بود که رس دور

 ...  یرو بشکن اوشیعطر س يها شهیش يبر دیبا  -

 ..از من نداشت یهم دست کم مایس رونیب زدیتعجب کردم که چشام داشت م اونقدر

 ... بگو  گهید یکی کنمینم نکاروینه من ا! مگه؟ يشد وونهید! ؟یچ  -

 ... شد  يلحنش جد نباریاوش بهم نگاه کرد و ا بازم

 ..یمن بلوزتو بکن يجلو دیپس با  -

 !گه؟یکه م هیچ نایاخه ا..شده وونهیاوش امروز د نیخدا ا يوا

 : گفتم  رفتمیکه به سمت پله ها م نطوریو هم ستادمیشدم ا بلند

 ..عطراشو بشکونم رمیم  -

رفتم ...  متیگرون ق يمختلف و مارکا يپر بود از عطرا زیم يرو... داخل  میو رفت اوشیدم در اتاق س میدیرس

اونورش کردم تا باالخره با  نوریدستم ا يتو کمی... بندازم بشکنمش که  اومدیرو برداشتم حاال دلم نم یکیو 

بوش تمام اتاق رو  هیبعد چند ثان..تکه شد زارکه ه نیزم يبا حرص پرتش کردم رو تاشهیاذ یتالف نکهیفکر به ا
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هم بلند  یکی نیا يبو... شکستم  گشمیعطر د هیدوباره دست بردم و ... هم داشت  ییالمصب چه بو... پر کرد 

از شد و در ب هویبشه که  یرو هم بشکنم که قشنگ حرصم خال یدست بردم تا سوم... شد فوق العاده بود 

 ... اومد داخل  اوشیس

 !!وونـه؟ید یکنیم کاریچ  -

 ... دادن  حیتوض هینگاه کردم و تند تند شروع کردم  اوشیوحشتناکه س افهیترس به ق با

 ... عطراتو بشکونم وگرنه م  دیبود اوش بهم گفت با قتیجرات و حق يبخدا باز اوشیس نیبب  -

 ..گفت غیبا ج مایرفت باال که س اوشیحرفم تموم نشده بود که دست س هنوز

 !..اوش؟یس یکنیم کاریچ  -

و به  ستادیمن ا يدوباره اومد جلو... بستش و قفلش کرد ..و رفت سمت در نییدستشو اورد پا یعصب اوشیس

 ..شد رهیچشمام خ

هم انجام رو  گمیکه من م ییکارا یتونیم نمیبب خوامیم يمنم باز ایب يجرات دار نقدریباشه حاال که تو ا  -

 !..نه؟ ای يبد

 !..حرفش؟ نیا یچ یعنی... گرفت باز  حرصم

 دمیرفتم طرف در که د عیبعدشم خودم سر... و گفتم برو بابا  نیکه دستم بود و زدم زم يعطر شهیحرص ش با

 ..انداخت و قفل و باز کرد دیحرکتم خندش گرفته بود اومد طرف و کل نیکه از ا اوشیس... دل غافل قفله  يا

که خونه رو  يفقط شانس اورد..گرفتمیامروز رو فرمم وگرنه بد حالتو م يبرو جوجو که شانس اورد ایب  -

 ..باهات نداشته باشم يتا من شاد بشم و کار میدیخر

راه رو بدو خودمو انداختم  يتو دیکه پام رس نیهم یول رونیو اروم رفتم ب نییبچه مظلوما سرمو انداختم پا مثل

و کارامو  رونینرم ب گهیگرفتم تا شب د میخنده بچه ها از پشت در بلند شد منم تصم يصدا اتاقم که يتو

 ... انجام بدم واسه مسافرت فردا  

 

 

شدم که  رهیخ مایپف کرده به س يبلند شدم و با چشما... شدم  داریاز خواب ب مایس يفردا با سر و صدا صبح

صداش کردم  ییدورگه ا يبا صدا کردیلب غر غر م ریز يزیچ هیو  کردمیرو درست م ییزایچ هیداشت تند تند 

 ... 
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 !؟یکنیم کاریچ مایس  -

 ... برگشت طرفم و بهم نگاه کرد  تیعصبان با

 ...  کنمیم زیدارم باغ وحش شما رو تم  -

 ... بودن نگاه کردم  ختهیر رونیکه همه ب المیبا تعجب به وسا... به چمدونم کرد  ییاشاره ا و

 !؟يچرا خرابش کرد دمیزحمت کش نیکردن ا زیدوبار واسه تم روزیمن د مایس. ..ا   -

 ... تا کرد و گذاشت داخل چمدون  گممیلباس د هیحرص  با

ساك که  يتو چپونهیلباساش رو م یاره کامال معلومه که چقدرم مرتب شده اخه دختر شلخته کدوم ادم عاقل  -

 !چروك بشه؟ ينجوریا

 ..نگاهش کردم یناراحت با

 ... چروك نشدن من صاف گذاشتمشون  نایا نکهیبعدشم ساك نه چمدون اخرشم ا یشلخته خودت نکهیاول ا  -

 ... نبود االن  ينجوریکه ا يد اخه اگه صاف گذاشته بود  -

  ... لباس رو بهم نشون داد که کامال چروك شده بود  هی بعد

  

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

 

قرار بود ... شروع به ادامه کارش کرد  يشتریاختم اونم با حرص بباال اند یینشونش دادم و شونه ا دندونامو

بلند شدم تا برم حمام و بعدشم ... بود  7به ساعت کردم هنوز  ینگاه...  میبعد از صبحانه حرکت کن 8ساعت 

بود که حالم بد  میاب باز يوسطا...  حمام دمیبا همون صورت نشسته و صبحانه نخورده پر... صبحانه و حرکت 

 نهییا ينگاهم افتاد به صورتم تو هویندادم و بازم به کارم ادامه دادم که  تیشد و حالت تهوع اومد سرذغم اهم

وان بلند شدم که تعدلم رو از دست دادم و  ياز تو..دمیخودم ترس افهیخودم از ق... بود مثل گچ  دیرنگم سف... 

 هیباالخره خودمو گربه شور کردم و با ...  یحساب ترفیم جیسرم گ... که خودمو نگه داشتم  افتمیبود ب کینزد

رو گرفتم و در رو باز کردم  رهیبه زور دستگ..فشارم افتاده و درحال سقوطم کردمیحس م...  رونیاومدم ب یبدبخت

جمع کردم فقط  مویتمام انرژ...  شدنیمراه رو رد  يکه داشتن از جلو دمیرو د اوشیو س مایس رونیتا اومدم ب... 

که به  يزیبود و داشت چ ستادهیا اوشیو رفت اما س دیاروم صدا بزنم که نشن یلیخ مارویتونستم اسم س
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 دیانگار فهم اوشیس..واریبا ته مونده توانم اسمشو صدا کردم سر خوردم کنار د...  کندیبود رو م دهیچسب لشیموبا

 ..طرفم دیو دو از دستش افتاد یمن گوش دنیکه سرشو چرخوند و با د

 دختر؟؟ يشد یاوا چ... خدا  ای  -

 ...  ینیریزور لبمو تکون دادم و گفتم ش یبا کل... بهم  دیرس

هم اومد و  مایهمون موقع س..شکالت در اورد و گذاشت دهنم هیو  بشیج يبعد دست کرد تو...  زمیاالن عز  -

 ..با ترس اومد طرفم...  دیکش غیمن دستشو گذاشت رو دهنش و ج دنیبا د

 !شده؟یچ! تو؟ يشد یرنگ نیچرا ا زمیآوا عز  -

 غیکه بخاطر ج نایمامان ا... نبود  ياز اون ضعف خبر گهیرو که خورده بودم حالم بهتر شده بود و د شکالت

هام با یبا مهربون یکی کردیم خمیتوب یکی زدیبادم م یکی..اومده بودن باال همه دورم جمع شده بودن مایس

 ياروم تو...  خوردیخفه بهم م ياون فضا يحالم داشت تو...  کردینوازشم م اوشیمثل س میکی زدیحرف م

اتاقم بودم و فقط  يتو قهیدست به کار شد و بعد دو دق عیکه کنارم بود گفتم منو ببره اونم سر اوشیگوش س

شام نخوردم و  شبیچون د گفتیمامانم م..میحرکت کن 9بخاطر حال من قرار شد ساعت ... بود  شمیمامان پ

شد و حال منم خوب  9خالصه ساعت ... کردم حالم بد شده  يزهم با شکم گشنه رفتم حمام و اب با یصبح

راننده  اوشیس... بابا  نیاوش و بزرگا هم با ماش نیما جوونا همه با ماش...  نایماش يتو میشد و باالخره نشست

 هیو  کردمیم تیرو که کنارم بود اذ مایمن حالم توپ شده بود و همش س گهیکه دراه  يتو..میشد و حرکت کرد

در  دیبا... شروع شد  يهمه موافقت کردن و باز..میبکن يباز هیخنده قرار شد  یبعد از شوخ...  میدیخندیم ییتا

دوست  یهرک نیخودم بود و قرار شد بعد از ا یاختراع شیباز..میگفتیم يامروز یلیاسم خ هی هیثان 5عرض 

و  مایرو گفتم بعد از من س رانوشیاسم س ونفر خودم بودم  نیاول...  میکن يرو بگه و باز شیاختراع يداشت باز

 یبرد که کل اوشیو اسم اختراع کردن از خودشون باالخره س یجر زن یخالصه بعد از کل..بودن اوشیاوش و س

 ... گفت  شویفکر کردن باز کمیاونم بعد از ..گفتیم يباز هی دیبود که با اوشیس ينفر بعد... هن جر زده بود 

... گفت طرف مقابلش انجام بده  یهرچ دیشد با ریش یبشه هرک نییخط تا ای ریهوا و ش نیسکه بنداز دیبا -

 اوشیبودن که س اوشیو س مایدور اول س..شروع شد يو باز میقبول کرد یهمگ..شدیم یجالب يفکر کنم باز

بعد از اون من ... قبول کرد  چارمیبکش اون ب غیج قهیکن و دو دق رونیشد و بهش گفت سرتو از پنجره ب ریش

 .بهم نگاه کرد نهیا ياورد و بعد از مکث و فکر کردن باالخره از تو ریکه بازم اون ش اوشیبودم و س

 ...  یجاتو با اوش عوض کن دیکوچولو با یشیخوب پ  -
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 ... با دهن باز نگاهش کردم ... خنده و سرشو تکون داد  ریاوش زد ز یول میب کردکه واقعا تعج مایس منو

 ...  ستین یکار مشکل نکهیا! ن؟یهم  -

عقب و بعدش  دیکش يصندال نیاوش خودشو از ب یبا هزار بدبخت... باال انداخت و لبخند زد  ییشونه ا اوشیس

حوصله  گهیگفت د اوشینشستم س یوقت...  میو جابه جا بش میبش ادهینگه نداشت تا پ ینامرد حت..من رفتم جلو

 ... ماها هم توجه نکرد  يو به اعتراضا شهینداره و هواسش پرت م يباز

 ایاوش گفت ب یبعداز شام هرچ..روندیکه هنوز داشت م اوشیشده بود و بچه ها خواب بودن به جز منو و س شب

بخوابه و اونجا  خوادیاوش نذاشت و گفت م نمیعقب بشمن خواستم  میقبول نکرد و نشست وقت نمیشیمن م

بودم اگه جام  نجوریهم نیاشم يتو شهیهم..بردیخوابم نم کردمیراحت تره منم نشستم جلو حاال هم هرکار م

رو  رونیب یحوصلگ یداشتم با ب... اگرم برم فقط چرت و متوجه اطرافم هستم  برهیراحت نباشه اصال خوابم نم

 ..اومد اوشیس يکه صدا کردمیبود نگاه م یاهیکه فقط س

 !؟یحوصلت سر رفته موش  -

 ... شد  رهیبه چشمام کرد و بهشون خ ینگاه هی... حرص خوردن شدم و مظلوم سرمو تکون دادم  الیخیب

 !؟يکه به کشتنمون بد يدوس ندار ایس  -

 ..نه یتکون داد به معن سرشو

 ... پس لطفا جلوتو نگاه کن   -

 ...  دیموهاش کش يتو یومد و چشمشو دوخت به جاده و دستخودش ا به

 !..؟يبه من بد ییچا هی شهیموش کوچولو م  -

 ..گرفتم طرفش ختمیر ییپام براش چا ریباشه تکون دادم و از فالکس ز یبه معن سرمو

 !!دستت تا خنک بشه؟ يریبگ شهیبخورم م تونمیمن که داغ داغ نم -

 ...  سرمو تکون دادم که باشه بازم

 !موش زبونتو خورده؟ یموش  -

 عیسر... خنده  ریدفعه با حرص نگاهش کردم و زبونمو تا اخر براش در اوردم که باعث شد بلند بزنه ز نیا

دستم  يرو ختیتکون خورد و ر ییمقدار از چا هیحرکتم  نیساکت که با ا یدهنش به معن يدستمو گذاشتم رو

از بس هول شدم و به فکر سوزش  نکارمیبرداشتم که با ا. گلو خفه کردم و دستمو يتو غمویج... گرفتم  شیو ات

حاال من از بس مهربون بودم و ..پام و بدتر سوخت ياز دستم ول شد و افتاد رو ییچا وانیدستم بودم که ل
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شلوارمو گرفته با دستم ...  نییپا اومدنینشن فقط اشکام مثل بارون بهار م داریتا اونا ب دمیکشینم غیدلسوز ج

 ... شد  ادهیزد کنار جاده و پ عیسر دیاون حالت د يکه منو تو اوشیس... تا خنک بشه  دادمیبودم و تکونش م

 ..شده یچ نمیبذار بب..نکن قربون چشات برم هیاوا گر...  ییچا يمن کوفت بخورم جا  -

تند تند فوت  اوشیس... گلوم خفه کرده بودم  يهق هقم رو تو یحت گفتمینم یچیه یچیالال ه نیع منم

هم  نایوقت مامان ا نیهم يتو...  کردیمنو پاك م يتو موهاش و اشکا دیکشیدست م یه زدیباد م کردیم

سمتم و باز شروع کرد به غر غر  دیمامان دو... شدن  داریهم ب مایشده و اوش و س یچ ننیتا بب ستادنیا

و از همه بدتر حالت تهوع من بود که بخاطر  کردیود و مامانمم غر غر مهوا هم سرد ب سوختیپام م..کردن

از دست ... تا شلوارمو عوض کنم  نیمامان بلندم کرد و برد پشت ماش... دچارش شده بودم  نیماش ينشستن تو

 يدامن شلوار هیمنم  نایماش يتو میدوباره نشست همه..کردمیخودم حرصم گرفته بود همش من دردسر درست م

حالت تهوع امونمو  یرفتم و عقب نشستم ول نباریا... بودم تا پام راحت تر باشه و سوزشش کم بشه  دهیپوش

و  دمیفهمینم یچیمن ه یول زدیبود و حرف م ستادهیدم در طرف من ا اوشیاوش نشست جلو و س... بود  دهیبر

 هیتو ...  رونیهمشون پرت شدن ب هویحلقم بود و  يمعدم شده بود که االن همش تو اتیتمام ذکرم محتو

واقعا خجالت  نباریا گهید... مواجه شدم  اوشیسرمو بلن کدم با لباس خراب س یوقت یشد ول یچ دمیلحظه نفهم

 ..نییو سرمو انداختم پا دمیکش

 ..بشه ينجوریا خواستمینم دیببخش  -

 ..چشماش بود يتو یبرق هینگاهم کرد و باز  اوشیس

 ..نکن یازم عذرخواه چوقتیه گهیاوا د  -

 ... رفت تا لباسشو عوض کنه  و

 ..و بهشون خونسرد نگاه کردم یدادم به صندل هیتک..مواجه شدم مایپراز خنده اوش و س افهیو با ق برگشتم

 ..نیراحت باش  -

 ..میاومد و راه افتاد اوشیاز خنده و همون موقع س دنیحرفم پوک نیا با

 !؟یاوا خوب  -

 ..معذرت بابت لباست یول ایممنون س  -

 : شده و تند گفتم  یچ دمیفهم... نگاهم کرد  نهیا ياز تو یعصب

 ..دیببخش  -
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 ... دادش بلند شد  يصدا هوی که

 !؟یکن يبا اعصاب من باز يدوس دار یلیاوا خ -

 ...  مایبه س دمیبه عالمت نه تکون دادم و چسب سرمو

 ...  یپس بهتره به حرفم گوش کن  -

 ..نگاهشو ازم گرفت گهیباشه تکون دادم و اونم د یعنبه م سرمو

 ...  زدمیحرف م یواشکی ماینگفتم فقط با س یچیالل شدم و ه بایمن تقر رازیش میدیرس تا

 

******************** 

 

 ـاوشیس

 

خودمو ...  دیشد اومدیپشت فرمون خشک شده بود و خوابم م دنمیتمام ...  رازیش میدیراه تموم شد و رس باالخره

افتادم که  ییاون بال ادیبازم ... اوا جامو با اوش عوض نکردم  یواسه سوختگ میستادیا یلعنت کردم که چرا وقت

کوچولوش  يو گفتم نگهش داره تا دستا واستمازش خ ییچقدر خودمو سرزنش کردم که چرا چا..اوا سرش اومد

پرس جو و سوال  یبا کل... بود  دهیل فرشته ها خوابمث میبهش انداختم موش نهییاز ا ینگاه..بسوزه ياونجور

 نیتا ماش.. پارك بود نگیپارک يتو نایبابا ا نیماش..کنم دایرو پ میکه گرفته بود یجواب کردن تونستم هتل

 گهید ياوا داشت اونا... شدم  ادهیزدم و پ يبه اطراف انداخت لبخند یباز کرد و نگاه شوچشما عیاوا سر ستادیا

جست و جو اتاقا رو  یداخل و بعد از کل میخالصه رفت...  نییو من هم رفتم تا چمدونا رو بذارم پا کردیم داریرو ب

خونه دو اتاقه که  هی...   اخلد میو رفت میهم در زد مایمنو س... و هرکس رفت سمت خونه خودش  میکرد دایپ

رو گذاشتم داخلش و پهن شدم  مایو ساتاق و چمدونه خودم  هیرفتم سمت ... هر اتاق دوتا تخت داشت  يتو

تخت روبه  ياتاق و نشست رو ياومد تو مایس..عوض کردن لباسام رو نداشتم ينا یحت یتخت از خستگ يرو

 ..باعث شد دوباره بازشون کنم شبهش زدم و چشمام رو بستم که صدا يلبخند ییرو

 !؟یداداش  -

 !؟يبـله خواهر  -

 !!سوال ازت بپرسم هی -
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 !که حوصله جواب دادن داشته باشه؟ هیتا بپرس کشما دو  -

 ..هم با حرص بالشت رو پرت کرد طرفم مایو س دمیخند زیر

 ..میمسخره لوس من جد  -

 ..گرفتم يجد افمویخوردم و ق خندمو

 ..بپرس  -

 ..من من کرد اما اخرش به حرف اومد کمی مایس

 !درسته؟ يتو اوا رو دوس دار  -

 ! ... اخه؟ دیاز کجا فهم نیا... کردم  تعجب

 ...  یکنیسر هم م هیچرت و پرتا چ نیا!ما؟یس یگیم یتو چ  -

 یلباسات با کار اوا حت يرو یوسواس داشت نقدریکه ا ییتو شناسمتیمن خواهرتم و خوب م اوشیس نیبب  -

 ...  گمیکه االن نم گهید يرفتارا یلیخ ایهم نکنه  یمعذرت خواه یگفت یحت يدعواش هم نکرد

 !..تابلو بودم؟ نقدریا یعنی... خدا  يوا

 !؟یفقط خودت ای دونهیهم م ییا گهیکس د مایس  -

 !؟يشد نیهفته عاشق ا هیدر عرض  يسوال تو چجور هی ایس! پس درسته اره؟... ا   -

 ..اسمش اواست گنیبه درخت م نیا نکهینکن سوم ا یفضول نکهیدوم ا اوشینه س ایس نکهیاول ا  -

 ..اوشینه س ایس گهیبهت برنخوردا من که گفتم م ایاوا گفت س نقدریحاال ا... وووووو او  -

 ..زدم يچشمامو بستم و لبخند محو دوباره

 ...  یاون عشقه منه تو خواهرم کنهیاوا فرق م  -

 دینگاهش کردم که خندشو خورد و دراز کش یعصب... خودمو لو دادم  دمیخنده و من فهم ریبلند زد ز مایس هوی

 ..تخت يرو

 ..پس بخواب ییخسته ا دونمیم یداداش یاوک  -

 ... دستم رو بشه  دیبا گهیچند نفر د يفکر کردم تا عاشق شدن اوا جلو نیچشمام رو بستم و به ا دوباره

****************** 

 آوا
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که گفتن رفته  دمیپرس نایو از مامان ا رونیرفتم ب..ستیق ناتا ياوش تو دمیشده بودم که د داریاز خواب ب تازه

 دمیکه د ناینشستم کنار مامان ا یساعت هی... روژان  دنیمهم تر از د يکار داشته انجام بده و چه کار يسر هی

 هی...  میاطراف رو بگرد نیمحوته ا میتا باهم بر مایس شیگرفتم برم پ میتصم..رهیواقعا داره حوصلم سر م

سر وضعم رو  کمیتا  ستادمیدر خونشون ا يجلو...  رونیو رفتم ب دمیپوش میبا شال مشک یساده مشک يمانتو

رو گرفتم که گفت  مایس یاز خاله نشون..در زدم که خاله الدن در رو باز کرد و من رفتم داخل... درست کنم 

 دمیکه د يزیچ نیاول..بدون در رفتم داخلرفتم طرف در اتاق و  طنتیبا ش... نشون داد  محمامه و اتاقش رو به

... ذهنم جرقه زد و رفتم طرفش و اروم نشستم لب تختش  يتو يفکر... تخت خواب بود  يبود که رو اوشیس

باال  اومدیدماغش تا دستش م يتو کردمیم یپر رو ه... و شروع به کار کردم  دمیکش رونیبالتش ب يپر از تو هی

گوشش و دوباره اون دستشو  يکه پر رو کردم تو دیو به پهلو پشت به من خواب دیاخر چرخ داشتمیمم برش م

از ... بغلش  يتو دیدو تا دستاش اومدن باال و منو کش هویکه  میدیخندیم زیعقب و ر بردمیباال من م اوردیم

 ..بسته بود ماشوبا لبخند چش اوشیس یترس زبونم بند اومده بود ول

 !من چطوره؟ یموش موش  -

 ... بغلش بود  يمن تو زیتر از جثه ر ياون دستاش قو یکردم خودمو نجات بدم ول یحرص سع با

 ..بده نهیبیم ادیم یکی ایولم کن س  -

 ..بسته جواب داد يزد و با همون چشما يو حرص درار لکسیلبخند ر بازم

 !؟یشیبشه ها پ ينجوریکه ا يکرد تمیاگه زشته و بده چرا اذ  -

 : نره گفتم  رونیکه ب یاروم يبا صدا حرصم گرفت و بازم

نه موش نه کوچولو نه  میشیمن نه پ!؟یهم هست که به من نداده باش ییا گهیولم کن دراکوال تو صفت د  -

 ... من اوا ام  گهید وونیح چیه

 : گفت  ییبود بهم نگاه کرد و با حالت بامزه ا ادیکه بخاطر خواب ز یسرخ يچشماشو باز کرد و با چشما نباریا

 ...  خورهیداره وول م یه نینداره واسه هم يافتاده و راه فرار ریکه گ نمیبیموش کوچولو رو م هیمنکه االن   -

و من روش  شدیتکرار م شبیکار د خوردمیتکون م گهید کمیچون اگه  دمیصاف خواب تیو عصبان ادیحرص ز با

تخت و  يشد رو زیخ میو ولم کرد و ن دیترس اوشیس که دمیکش غیج هیدر  ییهویبا باز شدن ...  اوردمیباال م

که تمام  نییانداختم پا یشلپ تختکه هنوز وارد نشده بود فکر کنم خشک شد و من خودمو از گوشه  ياون فرد

 دمیچشمامو باز کردم که د..و کنارم نشست و برم گردوند نییپا دیپر عیسر اوشیس... استخوان هام خرد شد 
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 مایخاله و س.. قرمزه دمیدستشو برداشت د یلبم وقت يباال دیدستشو اورد جلو و کش تیصورتش سرخه از عصبان

 مایس... دادم به کنار تخت  هیبا کمک خاله نشستم و تک..حلقه زده بودن مبا عمو نادر همه اومده بودن و دور

داد  یکل اوشیکه حالم بهتر شد و س قهیدق بعداز چند..برگشت و داد دست خاله يرفت و با دستمال کاغذ عیسر

منم بعد از ... گرفت که برم و فقط استراحت کنم  یکتب يداد تا برم خونه البته ازم امضا تیو دعوا باالخره رضا

 ... خونه شدم  یسر به سر گذاشتنش قبول کردم و راه کمی

 

 

 

هم که مال دو  يمراسم خواستگار...  مینرفته بود جایه دشیو بجز مراکز خر میبود رازیکه ش شدیم يروز دو

 رفتیو حوصلم سر م شدمیوقتا که خسته م یلیمثل خ! ... بکنم؟ یمدت چه غلط نیبود اخه من تو ا گهیروز د

به  زدمیناخونک م یه نیهم هدست نخورده ببندمش واس اومدیو بازش کردم اما دلمم نم خچالیرفتم سمت 

گفت نه باباتون  میبخر رونیبذار از ب میگفت میپخته بود هرچ یبابا با هزار بدبختکه مامان واسه تولد  یکیک

 کیک... خونه  ادیکه نذارن تا دوساعت بابا ب میهماهنگ کرد نایحاال بماند چقدر با عمو نادر ا..شهینم فهمهیم

که واسه روش  یکمپود اناناس و توت فرنگ نشییتز يشده بود و برا دیسف امهکه روش کامال با خ یگرد معمول

گوشش ناخونک  هیاز  اومدیم رفتمیم یبود دور تا دورش رو هم کمپوت اناناس گذاشته بود حاال من ه

 انیهم رفته بودن خونه خاله الدن منم بعد از اون جر نایمامان ا... اعصابم خرد شده بود  گهیخودم د..زدمیم

... همشون اومدن  نایبود که مامان ا 6 يساعتا... کنم  تشیتم از راه دور اذگرف مینرفتم خونشون و تصم گهید

خب  دمیمنم مثل فشنگ پر ارمیب کویخورده خوش و بش مامان بهم اشاره کرد تا ک هینشستن و بعد  یوقت

که  خوندمیبود شعر تولد مبارکم م مدست يرو کیکه ک نجوریهم...  رفتمیباالخره حرف شکم بود وگرنه عمرا م

 ... بابا گذاشتم و بوسش کردم  يجلو کویک..هم با دست باهام هم صدا شدن هیبق

 ...  ییییییییتولدت مبارك بابا  -

گفتن و  کیاومدن به بابا تبر یکی یکیرفتم کنار و ... به مامان نگاه کرد  یبوسم کرد و با لبخند مهربون اونم

 ..مامان بلند شد غیج هویکادوهاشونو دادن که 

 آوا  -

 ..طرفش دمیهوا و چرخ دمیترس سه متر پر با
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 ..سکته کردم یزنیم غیجونم مامان چرا ج  -

که  میرد انگشتش رو دنبال کرد يهمه با کنجکاو..اشاره کرد ییصورت سرخ بهم زل زد و با دستش به جا با

 ... تو خودم جمع شدم  و نییخنده جمع رفت هوا منم از خجالت سرمو انداختم پا يصدا هویو  کیبه ک میدیرس

بودم  دهیرس میخرابکار نیمن روش مشخص بود خودمم به ا يانگشتا يخامش رفته بود و جا کیطرف ک هی

به همه نگاه  یچشم ریجو اروم تر شد ز یوقت...  نهینب یخودم تا کس يجلو ذارمیم شویگفتم طرف خراب یول

چه دختر  کننیهمه فکر م لذحا... اتاق  يو رفتم تو دیگفتم ببخش دمیکه خودم به زور شن يکردم و اروم جور

نشستم پشت در و ..رهیمن م يو ابرو گنیهم م هیبه بق رنیچقدر خرم االن م... که نتونسته صبر کنه  مییشکمو

دلش گرفته  یادم وقت یول کردمیم هیچرا گر دونمینم...  دیقطره اشکم چک نیاول..بغلم جمع کردم يپاهامو تو

افتادم که  روزید ادی... داشت  هیگر يچرا دلم هوا دونمینم...  هیگر ریز زنهیدور گرد محلشونم م يباشه با صدا

 ادی... بهمون تذکر داد و دعوامون کرد  اوشیکه اخرش س میدراورد يمسخره باز مایبا س دیمراکز خر يچقدر تو

خندم  عثکرد و چقدر با یافتادم که اومده بود خونمون و عذرخواه اوشیاتاق س يخوردنم تو نیروز بعد از زم

چرا دوس دارم ..ادیاز حرفش خوشم م ییجورا هیته دلم  یشیپ گهیبهم م یفکر کردم که چرا وقت نیبه ا..شد

 ! ... سر به سرش بذارم؟ ایمدام سر به سرم بذاره و 

چقدر  دونمینم... و صدام کنن  انیمت نداده بودن ببه خودشون زح یحت...  اومدیم رونیخنده و حرف از ب يصدا

و همه جا ساکت  اومدیحرف و خنده نم يصدا گهید... زد به در  یکیکردم که  هیفکر بودم و گر يگذشت و تو

دماغو که مامانشون  يشده بودم مثل دختر بچه ها...  شدیکرده بودم باز نم هیگر. چشمام از بس... بود 

بعد چند ... جلو  رمیحس کردم دارم با در م..از ترس پناه اوردن به اتاق و دردم بستن دعواشون کرده اونا هم

 هیگر نهیصورتم تا نب يدستمو گرفتم جلو عیسر دنشیبا د..در به زور اومد داخل ياز ال اوشیلحظه س

 یصورتم برداشتم و سع يدستامو از رو...  شهیم کیداره بهم نزد شاروم نشست جلو و حس کردم دستا..کردم

 کینتونستم کوچ یحت یول رونیکردم اون حس لذت رو از خودم دور کنم و خودمو از حصار دستاش بکشم ب

 راهنیپ يگونه هام به رو يبکنم درعوض اشکام بودن که دوباره راه خودشون رو باز کردن و از رو ینحرکتیتر

 ... بهش اعتقاد نداشتم  چوقتیافتادم که ه ییاجمله  ادی... خوردن و در اونجا محو شدن  زیل اوشیس

 بهشت کجاست؟؟ یدانیم "

 "...  يکه دوستش دار یبازوان کس انیچند وجب در چند وجب م ییفضا
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پس زدم و  کردیرو که سرمو نوازش م اوشیس يبه خودم اومدم و دستا عیسر یلیجمله از سرم خ نیگذشتن ا با

نشسته بود و قصد بلند  يعاد یلیاما اون خ رونیکالفه بهش گفتم بره ب یخسته با نگاه يبا صدا... بلند شدم 

رو از خودم پاك  هیتا اثار گر ییدستشو يرفتم تو تیاهم یب..ستین یکس دمیکه د رونیرفتم ب... شدنم نداشت 

 ... شدم  رهیبه خودم خ نهییا يتو..کنم

 يتو اون اوا ایاوا به خودت ب..دهیبع هیچ هیگر یدونستینم یکه حت ییاز تو نکارایا..اوا یکنیم يدار کاریچ -

باشه  يدور يالیزبان زد فام طنتتیبذار مثل گذشته ش ینذار خرد بش..یستین يکه ساخته بود یسخت و مقاوم

که به عشق و دوست داشتن اعتقا  یهست ییتو همون اوا..کننیم فیازت تعر یو کل شونینیبیبار م هی یکه سال

 ... آوا  ایبه خودت ب..گذرهیحرفا و فکرام باد هواست و هوسه زود م نینداشت و نداره تمام ا

خواب راحت  هیدلم  هیبعد از اون همه گر..سرحال تر شدم کمیصورتم تا  يرو ختمیو چندباره مشت اب ر دوباره

 هیو  دیفکر جد هیمن با ستمین شیپ قهیچند دق يمنتها من اون اوا رونیاومدم ب ییاز دستشو..خواستیم

 ستمین فهیکه ضع ییاون اوا منو  تونمیتا حداقل به خودم ثابت بشه که م شمیمن عوض م...  دمیجد تیشخص

به خودم ..ستین يخبر طنتیاز ش گهیمن با خودم عهد بستم د... تر و خشک تر از دفعات قبل  يجد نباریا... 

 ششیرو يجلو دیهست و من با اوشیواسه س کیکوچ يجا هیقلبم  يدروغ بگم اون ته ته ها تونستمیکه نم

 ...  دیبا...  رمیرو بگ شترشیب

 

************** 

 

 ـاوشیس

 

قرمزش افتاد  يتا چشمام به چشما... پف داشت  ادیز هیصورتش بخاطر گر رونیاومد ب ییکه از دستشو اوا

جب رفتم طرفش و با تع...  دیتنم لرز شیلحظه از سرد هیروبه رو شدم  خیانگار با دوتا قالب ... خشکم زد 

اتاق و درم بست  يرفت تو متما یبا خشک یحرف چیعقب و بدون ه دیکه دستشو کش رمیخواستم دستش رو بگ

کرده بود و اروم شده بود پس چرا رفت و اومد  هیبغلم گر يخوب بود تو نقدریشده بودم اونکه تا قبلش ا جیگ... 

 : وجودم گفت  يتو ییصدا هیاتاق که  يخواستم برم تو! ...  شد؟ ينجوریا رونیب

 ...  ادینرو بذار با خودش کنار ب اوشینه س  -
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 ... از خونه خارج شدم  یحرف چیه یو ب یناراحت با

 ... زدم به اوش و منتظر شدم تا جواب بده  زنگ

 !جونم داداش؟  -

امشبو استراحت کنه  بذار ادیبهتره که ن ستیخوب ن یلیهرکار کردم حالشم خ ادیاوا نم نیا نیسالم اوش بب  -

 ..اومد باشم شیپ یاگه مشکل ششیمنم هستم پ

 : و گفت  دیکش یاه اوش

که بابا نذاشت و  ارتشیبمونه ب خواستیکه مامان م يدیخودتم د هویشد  یاوا چ نیا دونمینم اوشیباشه س  -

 ... با تو حرف بزنه  دیدختر چشه حاال شا نیا فهممیتو حال خودش باشه من که نم يگفت بهتره بذار

 ... اوا با اون نگاهش عمرا بخواد با من حرف بزنه ..زدم يدلم پوزخند تو

 ..حالش بهتر بشه دیشا رونیب برمشیباشه حاال منکه هستم اگرم تونستم م  -

... محوطه هتل  يو تو نییرفتم سمت پا... کرد و قطع کرد  تمیاذ طنتیبا ش کممیگفت و  ییباشه ا اوش

 هیبودم و  نجایخودم ا یول کنه؟یم کاریاوا بود که االن خوبه؟چ شیدلم پ... داشت و بزرگ بود  یقشنگ يفضا

 ...  ختهیبهمش ر نقدریکه ا ییبا مسئله ا ادیبمون و بذار کنار ب گفتیم ششیکه برم پ شدیمانعم م يزیچ

 يلبخند... بود  دهییرز قرمز رو يبود که دو طرفش گل ها یراه هیاخه  هیچ نمیبه سمت پشت هتل که بب رفتم

زده سر جاش  رتیباز شد و تمام بدنم ح یو قشنگ ییبایدهنم از اون همه ز... زدم و رفتم جلو  ریمس یبه قشنگ

 هیبود قرار داشت و بق یکه مصنوع کیبار يجو هیگرد و بزرگ که دورتا دورش رو  طیمح هی... شد  خکوبیم

 ییبایز يبود که همه از چوب و تراشکار یگرد و دو صندل زیم هی نیوسط زم... تمام چمن شده بود  نیزم

هم  نیزم يرو... اونها  يانداخته بود رو هیسا ییبایوجود داشت که با ز دیدرخت ب هی یپشت هر صندل..داشت

اونقدر محو اطراف شده بودم که با ..کردیرو چند برابر م ییبایبود که ز فشهبن يگلها رهیدا هیهر تکه به صورت 

 ییخدمتکار با لباس فرم سورمه ا هی... طرف اون شخص  دمیباال و چرخ دمیشونه ام پر يرو یقرار گرفتن دست

 ...  کردیبهم نگاه م ییبود که با لبخند خسته ا دهیخوش دوخت و اتو کش دیو سف

 !د؟یرو رزرو کرده بود نجایشما ا یاقا ول دیببخش  -

 ... همون بهتم سرم رو به عالمت نه تکون دادم  با

دو راه  نیکه اومده بودم بود و هتل وسط ا یدست به سمت اونطرف هتل اشاره کرد و درست اونطرف راه با

 ..قرار داشت
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 ...  دیبذار انیبا مسئول هتل درم دیبا دیایب دیو اگه خواست دیپس لطفا بر  -

 ... مع و جور کردم خودمو ج کمیاون سمت نگاه کردم و  به

که فقط به اندازه دو نفر که تو  کیراه بار نیبار تمام ا نیا... و به اون سمت راه افتادم ..ممنون یلیباشه خ  -

حتما ...  کردمیفکر م زیچ هیاون لحظه فقط به  يتو... ناز کرده بودن  يبغل هم باشن جا داشت رو پر از گلها

راست به سمت مسئولش رفتم و ازش  هیهتل شدم  یالبوارد  یوقت...  ارمیب ییایمکان رو نیاوا رو به ا دیبا

گشاده  ییو اونم با رو رهیبود برام در نظر بگ رازیش يروز اقامتمون تو نیکه اخر گهیپنج روز د يخواستم برا

که  یدوست داشتم تا زمان... حقش بود  ییجا نیپول ازم گرفت که الحقم با ساختن همچ یقبول کرد و مبلغ

بهتر از پنج روز  یخودش کرده بگم و چه فرصت فتهیکه افتاده و منو ش یاز تمام اتفاقات وابه ا میهست رازیش

خونه خودمون چون  میبر میتونیتهران م میبرگرد یکه وقت کردمیفکر م نیاسانسور بودم و به ا يتو...  گه؟ید

بود که خونه رو تا قبل  گفتهواسه خونه باشه و  نریزاید هیاز دوستاش سپرده بود که دنبال  یکیعمو ارسالن به 

واسه فکر  یاگه اوا هم فرصت یبابت خوشحال بودم و با خودم فکر کردم که حت نیاز ا..اومدن ما اماده کنن

با باز شدن در اسانسور به خودم اومدم و به سمت خونه ..ستمیچشمش ن يحداقل جلو ينجوریکردن بخواد ا

 يرفتم داخل که بازم با همون اوا..باز شد یدر به اروم قهیدق ندر رو که زدم بعد از چزنگ د..خاله حرکت کردم

 ... مبل  يبا لبخند رفتم جلو و نشستم رو..ارمیخودم ن يکردم به رو یسع... سرد و خشک روبه رو شدم 

 ...  میبش ریو س میکه ما بخور يارینم يزیچ هیخب خانوم خانوما   -

 ... جوابمو داد  یو با تلخنگاهم کرد  يو جد خشک

خونه  نیبر نیتونیاگه گشنتونه م ستمیمن خدمتکار هتل ن یدرسته که هتله ول نجاینداره ا یربط چیبه من ه  -

 ..نیخودتون و سفارش غذا بد

... صبر کنم  شتریب دیبا دینگفتم و با خودم فکر کردم که شا يزیچ یاخم کردم ول..گرفت شیراه اتاق رو در پ و

از  توننیمعطل نشدم که امار غذاشو گرفتم و گفتن که م یلیخ..رو گرفتم رششیرفت سمت تلفن و شماره پذ

بود  يرینظ یواقعا هتل ب... تا برسه  دمبرامون غذا ببرن پس منم جوجه سفارش دادم و منتظر ش نییرستوران پا

 ستیب... خوب باشه  دمیحساب با نیت داشتن خب با ابودم که توش اقام دهیرو د يادیز يها تیو تاحاال تورس

و با اخم اول به من  رونیدر اورد ب ياوا رو صدا زدم که سرشو از ال... بعد غذا رو اورده بودن و رفته بودن  قهیدق

جلوش و  دیظرف از غذا رو کش هیو بعد به غذاها نگاه کرد که اخماش کم کم باز شد و خشک اومد نشست و 
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بودم بتونم اوا رو به همون  دواریام... زدم و منم مشغول شدم  يکارش لبخند نیبه ا... به خوردن شروع کرد 

 ...  ادیممکن بود که باهام به پشت هتل ب ریبرگردونم وگرنه غ یقبل ياوا

 ... رو درست کنم  زیهمه چ تونمیمطمئن بودم که م... زدم  ينگاهش کردم و لبخند دوباره

 

 آوا

 

 یمامانم ازم عذرخواه... ها شده بود  یلیکه باعث تعجب خ يدو روز..روز بود که من اخالقم برگشته بود دو

دوروز  نیا يتو... رو تموم کردم  هیمن بهش گفته بودم که من از دست شما ناراحت نبودم و قض یکرده بود ول

. یلیخ هیقض نیرژان واسه ا يخواستگار میرب دیامشب با...  میزده بود يو دروازه قران سر هیو سعد هیبه حافظ

 هی... رو در خودم سرکوب کنم  يانرژ نیکردم ا یخودمو کنترل کردم و سع یداشتم ول يخوشحال بودم و انرژ

 ياومده بود باال و سرشون گلها یکوچک يگل با برگ ها ییقهوه ا يساقه ها نشییکه از پا دمیپوش دیمانتو سف

... قرمز بود  يهفتش هم از گلها قهیهاش و دور  نیساقه ها متفاوت بود سر است ندازهخورده بود و ا يقرمز زیر

شال هم رنگش و  هیخوش رنگ بود به  يگریبه رنگ ج یتنگ و به قول معروف لوله تفنگ نیشلوار ج هی

 شتریرو ب شییبایمات تر بود که ز یگل خوشگل به همون رنگ ول هیکه روش  یزرشک یعروسک يکفش ها

هم زدم که  يچشمام رژ قرمز انار يتو دمیکش اهیمداد س هیزدم و  ملیر..مختصرم کردم شیارا هی... بود  هکرد

 دمیکه د رونیاز اتاق اومدم ب... برق لب زدم و تمام  هیخودم باشه فقط  يلبا یاخر پاکش کردم و گذاشتم سرخ

 يتو ختمیو موهام رو به حالت کج ر ستادمیسالن ا يتو نهییا يجلو..اتاق يو رفت تو رونیاوش از حمام اومد ب

زودتر از همه اماده بودم  نکهیمثل ا... که موهام خراب نشه گذاشتم سرم  ياروم به طور یلیصورتم و شالم رو خ

اوش خان از اتاق خارج شدن و  یعنینفر  نیساعت بعد اخر میحدودا ن...  هیمبل و منتظر بق يپس نشستم رو

سمت اسانسور که  میرفت... معلوم نبود کجان االن  یول انیهم ب نایقرار بود خاله ا...  تنواسه رف میهمه بلند شد

 ... سرشو خم کرد و کنار گوشم صداش بلند شد  ستادیباال و اومد کنارم ا ادیرو زد تا ب دیاوش کل

به  لرزهیادم م يجد افهیق نیا هیداداشته ها چ يخواستگار ینا سالمت ؟بابایلبخند بزن کمی يخواینم ییاوا  -

 ... خودش 
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کج خنده  هی هیشب شترینشد و ب یکنم ول تیکردم دو طرف لبم رو به سمت باال هدا یبهش کردم و سع ینگاه

خانواده عمو نادر  میدیرس یبه الب یوقت... بود شد  دهیکرد و وارد اسانسور که حاال رس یاوش پوف... شد تا لبخند 

 ..سمتشون میما بلند شدن و ما رفت دنیهمه نشسته بودن که با د

گرفتن هول  ییوقت موقع چا هیکه  يپسر فکر اون بنده خدا رو نکرد يبه به شادوماد گه کرد  -:  اوشیس

 ! روش بسوزه؟ زهینشه و بر

 ... جوابشو داد  ياشکار تیکرد و با حساس یاخم پهن اوش

بده و ته مونده دعاهاش  یاقاست و هرچ ندهینوم اخوبه واسه خا يدعا یبابا هرچ يزیخدا نکنه چ هی اوشیس  -

 ..من چارهیواسه زن ب

 ستادهیکه کنارم ا مایس...  دادمیبه بحثشون گوش م یبه من انداخت که داشتم با لبخند کم جون ينگاه معنادار و

نه از  اوردمیسر در م هیبق ينه از حرفا زهیمن اعصابم بهم بر شدیو باعث م کردیگوشم وز وز م يتو یبود ه

 ...  میو باالخره همه حرکت کرد رهید کهگوشزد کردم  هیکالفه سرمو تکون دادم و به بق...  مایس يحرفا

اپارتمان بود که اوش بهمون گفته بود  هی...  میشد ادهینگه داشت و همه پ ییدرب خونه ا يرو جلو نیماش اوش

چون اسانسور واسه همه جا نداشت قرار ...  میفشردهستن و ما هم زنگ واحدشون رو  12واحد  یمیخانواده کر

با دست  هویکه  گفتیم يزیچ هی همشهول بود و  یلیاوش که خ..نایشد اول خانواده ما برن و بعد خاله ا

 : رو به مامان گفت  یمتعجب يو با صدا شیشونیپ يمحکم زد تو

 !کو پس؟ مونینیریمامان گل و ش  -

باال  ییداشت خندشو پنهون کنه شونه ا یو مامانم که سع میدیمن و بابا از خنده ترک هیحرفش بعد چند ثان نیا با

با ...  میدیواحدشون بودن د يرو که جلو یمیکر يانداخت که همون موقع در اسانسور هم باز شد و خانواده اقا

بهش  یاروم ينگاه کردم و با صدا دیرسیبه نظر م یهم بود و عصب ياخماش تو یلبخند به اوش که حساب

 : گفتم 

 ...  میمتفاوته اصال بگو ما رسم ندار تیخواستگار یداداش الیخیب  -

...  ییرایو رفتم طرف پذ دمیرو بوس یمیصورت خانوم کر... منم قطع شد  يصدا گهیو د میدیدر رس يجلو به

که باعث شد هردو با  گفتیم يزیچ یمیکر يبود و داشت به اقا نییهم که اومد داخل سرش پا چارهیاوش ب

همون ... اشاره کرد  ییرایپذبه سر شونه اوش زد و با دست به طرف  یدست یمیکر يبخندن و اقا یاروم يصدا

که  نجوریا... به حرف زدن  میو شروع کرد میباالخره همه نشست ییو بعد از اشنا دنیهم رس نایموقع خاله ا
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بود و داداشش فرزند  کتریهم داشتن که خواهرش کوچ گهیادر دخواهر و بر هیروژان خانوم ما  نیا اومدیبوش م

و  سانسیگرفتن ل يرضا برا یکه رضوان اومده بود و نشست کنارمون ول ارضوان و رض يارشد خانواده به نام ها

خواهرش  يجشنا يتا تو ادیب رانیصورت گرفت به ا یو قرار بود اگر صلت خوندیکانادا درس م يفوق و دکترا تو

چون از بس اوش هل بود و  ینیریکرد بخاطر گل و ش یحرف زد و عذرخواه یمامان هم کم... شرکت کنه 

 میریرو بگ میکه سفارش داده بود یگل میبر میفراموش کرد یاسترس داشت به ماها هم منتقل شده بود و به کل

حرف زدن  یبعد از کم...  گهید يسم هادفعات بعد واسه مرا شااهللایو گفت اگر قسمت باشه ا میبخر ینیریو ش

همه چشم ها به گردش ... زد  صدابود عروس مارو  بایباالخره مامان روژان که اسمشون ز گهید يزایدرباره چ

قالب  يدوباره تو کردیبهم نگاه م یخورد که با حالت خاص اوشیس يگردش نگاهم به شما نیا يدراومد و تو

 دیکه تازه وارد جمعمون شده بود و رست مثل مادر و خواهرش چادر سف يخترخودم فرو رفتم و به د یتفاوت یب

کرد و مامان منم  يسالم کرد و شروع به گردوندن چا یبه اروم وژانر... به سر داشت چشم دوختم  ییبایو ز

من بود با  يکه رو به رو يدختر نیا..شدم قینشست تازه بهش دق یوقت..قربون صدقش رفت یبلند شد و کل

که پوست  یدختر چشم ابرو مشک هی... و اسمون بود  نیتصورات من بود فرقش مثل زم يکه تو يدختر

مورد توجه  یلیتمام صورتش که خ يتو زیمتناسب با صورتش و تنها چ ینیمتوسط و ب يداشت و لبا يدیسف

انتخاب اوش نگاه کردم حاال  به تیبهش زدم و با رضا يلبخند... اهو بود  يبود چشماش بود که مثل چشما

... بزنن  حرفاتاق که با هم  يروژان و اوش رو فرستد تو یمیکر ياقا ای دیحم... من بود  تیانگار منتظر رضا

چشماش  يبرق رو دوباره تو هیخورد و  اوشیس يچشمام رو چرخوندم اطراف سالن که بازم نگاهم به چشما

رو  اوشیمن تونسته بودم نگاه س... لحظه هنگ کردم  هی...  کردیس مکه انگر داشت به ادم التما یبرق هی دمید

حذف کنم  اوشیکم ذهنم رو از اسم س یو سع انیسرم چرخوندم و منتظر شدم تا اوش و روژان ب عیسر..بفهمم

بعد با  قهیو چند دق رونیبعد اوش اومد ب قهیدق ستیحدود ب... مدت بهش فکرکرده بودم  يا یچون به اندازه کاف

 ...  میو به سمت خونه حرکت کرد میاونجا رو ترك کرد میگفتن منتظر جوابتون هست

 

 

 

که  یطونیکه اون دختر شوخ و ش کردمیراستش هنوزم فکر نم... بود  شیخونه همش حرف رژان و خوب يتو

خانوم نشست و سرشم بلند  یلیگرفت و خ ییما چا يجلو شبیباشه که د يدختر نیکرده بود هم فیاوش تعر
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حاال ..بود يامروز کمیاخه  خوردیباشه خب راستش به اسمش نم يکه رژان چادر شدیهنوزم باورم نم... نکرد 

فکر  نیبه ا الیخیاوا حاال اونو ب... زهرا باشه  ایاسمش فاطمه  دیبا هیهرکس چادر کنمیچرا فکر م دونمیمن نم

... کنم  ریرو نتونستم تعب چکسیکه واسه ه يزیچ ینیرو بب اوشیس يچشما يالتماس تو یکن که تونست

 یسرگرم هیچون براش  دمیمواظبمه شا یلیخ کردمیچرا حس م دونمینم...  اوشیدوباره فکرم رفت سمت س

 یباال و سع کشهیکه انگار داره با تمام توان خودشو م ی؟حس!یحس چ نیا یول... از دستم بده  خوادیخوبم نم

که به سرم خورد به خودم اومدم و پشت سرمو نگاه کردم  ییبا ضربه ا... کنه  دایپ یم بدنم دسترسداره به تما

که دوست داشتم بکنم  ییطنتایتمام ش بایمدت تقر نیا يتو...  کنهیباز داره نگاهم م شیبا ن مایس دمیکه د

 مایبلند شدم و از کنار س... انگار افسرده شده بودم  رفتیکردن نم تیبازم دست و دلم به اذ یعقده شده بود ول

باز  شموین... رفت هوا و نگاه همه متوجه ما شد  غشیبهش زدم که ج یپس گردن هیدر همون حال  یرد شدم ول

 شیحال پ يچند روز برگشتم تو نیطبق ا شمیلباس و پاك کردن ارا ضیبعد از تعو..اتاقم يکردم و رفتم تو

بابا دستشو ... بود و مشغول شکستن تخمه شدم  یخال ينشستم کنار بابا که جا..میداشته باش ینیتا شب نش هیبق

 : گوشم گفت  ریحلقه کرد دور شونه هام و منو به خودش فشار داد و ز

 !دختر بابا چطوره؟  -

گوش ندادم و  تگفیرفتارم م ریبابا که داشت در مورد تغ يبه حرفا گهیباال انداختم و گفتم خوبم و د ییا شونه

 زدیغر م یو ه کردیکه نگاهشون م مایو س کردنیم يکه داشتن با پاسور باز اوشیچشممو دوختم به اوش و س

و بهشون گفتم که حکم  مایس يرو به رو نشستم... بلند شدم و رفتم طرفشون و اصال حواسم به بابا نبود  هوی... 

و خودش  مینیهم بش يروبه رو اوشیگفت من با س مایس یقبول کردن ول عیسر اوشیاوش و س...  میکن يباز

که همه موافقن به ناچار بلند شدم و جامو با اوش عوض  دمید یوقت یاول خواستم قبول نکنم ول... با اوش 

دور سوم بود که تک دل ... هرکس تا اگر تک شد اون حاکم باشه  يانداخت جلویکارت هارو م اوشیس... کردم 

... کرد  کیشروع شد و بعد از دادن پنج کارت به هرکس حکم رو پ يباز... شد حاکم خودش و  يافتاد جلو

و  ختناندا يدله همه عدد نهیزم دنیهم که د هیبق يتمام پاسور هارو داد سرباز دل رو انداخت وسط و باز یوقت

دور اخرم ... ود ب مایحاکم س نباریو ا میکرده بود يچهار دست از هفت دست رو باز... دست اول مال ما شد 

دو خشت که حکم بود رو  هیو فقط من  مینداشت یچیه اوشیبود که نه من نه س دهیرس ییبه جا يو باز دیرس

 یاوش که دست قبل... نداره  یچیهم که با اشاره هاش بهم گفته بود ه اوشیدل س شیچهار و ش هیداشتم با 

و  اوشیس... بود که من نداشتم ازش  کیتمام تک پ یکه با خوش شانس رونیکارت انداخت ب هیانداخته بود 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٩١ 

اونقدر از بردم ...  دمیدو خشتم رو انداختم و بر یانداختن و همه منتظر بودن که منم بندازم که با خوشحال مایس

خنده  نیب..دمیو خند میگفتم ما برد غیباال و با ج دمیشدم که با تمام قدرت پر الو اوش خوشح مایو تعجب س

 ومدهیدرسته با خودم هنوز کنار ن... لبخند مهربون بهش زدم  هیافتاد و ناخواسته  اوشیکه چشمم به سهام بود 

 يدیبهم ع اوشیس ردمبا خودم فکر ک... بابت ناراحت کنم  نیکه تمام خانوادم رو از ا شدینم لیدل یبودم ول

 ...  یقبل يهمون اوا شمیبده حتما م يزینداده پس اگه بهش بگم و اون به چ

 يچجور چارهیگفته بودم ب اوشیبه س يدیدرمورد ع یکه وقت کردمیفکر م نیموقع خواب فقط به ا شب

 دمیموضوعه و من چقدر تو دلم بهش خند نیرفتار من بخاطر ا ریتغ نیچشماش گرد شد و فکر کرد که تمام ا

 ... که درمورد من کرده بود  ییفکر بچگانه ا نیبابت ا

 هی يرو برداشتم و گرفتم روبه روم و ال میبستم گوش يشدم و با همون چشما داریب میصبح با زنگ گش فردا

شدم  زیخ میشدم و ن اریکامال هوش کردیم ییخودنما یگوش يکه رو اوشیاسم س دنیبا د... چشمم رو باز کردم 

 ... رو جواب دادم  یمکث گوش یبا کم..تخت يرو

 !بله؟  -

 ... تو خونتونم  گهید قهیسلــام خانوم خوش خواب زود باش اماده شو که تا ده دق  -

خل  هیدلم  يشونه باال انداختم و تو... رو قطع کرد  یکلمه حرف بزنم گوش کی یبذاره من حت نکهیبدون ا و

خواب از سرم  گهیبازم د یبودم ول دهیخب کم خواب..بود 30:  9... به ساعت انداختم  یچل بهش گفتم و نگاه

بود خب حقم  یخواب بودن و سالن خال وزهمه هن نکهیمثل ا..ییبلند شدم و رفتم به طرف دستشو... بود  دهیپر

 میکردیم ینمازمون رو سع یول میدرسته راحت و ازاد بود...  میدیبودن و بعد نماز خواب داریدارن تا نماز همه ب

باز و  مهین يو داره با چشما دارهیاوشم ب دمیاتاقم که د يرفتم تو دوباره ییبعد از دستشو...  میسر وقت بخون

... موقع جز روژان خانوم  نیکنه ا دارشیاز خواب ناز ب تونستینم یو کس رهیور م شیگوشلبخند به لب با 

کمر بند  هیناز که  یرنگ نخ یصورت يمانتو هیهمون چندتا مانتوم  نیبهش زدم و رفتم سر کمد و از ب يلبخند

بعد از عوض ...  رونیبتنگ زرد برداشتم و رفتم  نیبا شلوار ج نییپا افتادیو م خوردیزرد دور کمرش م کیبار

رو  دمیتنگ سف نیبود مخصوصا شلوارم پس بجاش شلوار ج غیج یلیخ... نگاه کردم  پمیکردن لباسم به ت

اونم  ییجا میگفته بپوشم و بر اوشیکه س دادم حیسرم و به اوش توض يهم انداختم رو يدیو شال سف دمیپوش

شدم که روبه  اوشیباز کردم کهذچشم تو چشم س روو در واحدمون  دمیزردم رو پوش يقبول کرد و من صندال
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چشمام  يشد تو رهیرو نگاه کرد و خ نمییز ود از باال به پا يمن لبخند دنیداده بود با د هیتک واریمن به د يرو

 ... 

 ...  میخانوم آن تا دییبفرما  -

 ... نازك کردم و به سمت اسانسور حرکت کردم  یپشت چشم... با دست به اسانسور اشاره کرد  و

 

 

رفت و در رو برام باز کرد تا سوار  یکیهمون نزد يها یاز تاکس یکیبه سمت  اوشیس میهتل که خارج شد از

و اونم چشم بسته راه  رازیپاساژ ش نیبه بهتر میبشم و خودش هم بعد از من کنارم نشست و به راننده گفت بر

 يبزرگ بود و تمامش ساختمان تجار یلیکه خ میساختمان برج مانند روبه رو شد هیبا  میدیرس یوقت... افتاد 

بهم گفته  اوشیاز همون دم در س..بود یقشنگ يواقعا جا...  میهم وارد شد يشونه به شونه  اوشیبا س... بود 

رو که  ییاز همون اول هر مغازه ا... بابت واقعا خوشحال بودم  نیبخرم و منم از ا تونمیدوست دارم م یبود هرچ

 يتو...  دمیدوست داشتم خر یباالخره پول مفت بود منم هرچ..گشتمیبر نم یخال دستتوش و  رفتمیم دمیدیم

کتاب شعر  یکل... بودم  نایعاشق ا چون استادمیم شتریمجسمه و کتاب بود ب ایو  ینییتز لیکه وسا ییمغازه ها

هم  وچولوک يپشمالو يعروسکا ریاز خ یحت یچیه گهیلباسم که د ینییتز يزایو صدتا مجسمه و چ دمیخر

 ... بلند شد  اوشیس يچند ساعت گذشت که صدا دونمینم..نگذشتم

 هان؟؟ میواسه ناهار بخور يزیچ هی میبر يخوایم گهیورشکست شدم بخدا بسه د ییآوا  -

خودم و  يباهاش موافقت کردم و به دستا..دادیرو نشون م کیانداختم که ساعت  میبه ساعت مچ ینگاه

با تعجب  دیدیهرکس مارو م...  نیینداشت نگاه کردم و رفتم به طرف طبقه پا یخال يجا چیه گهیکه د اوشیس

کدوم  یگرون نیا يم داشتن توخب حق...  موندیم رهیخ دمیخر يها سهیک يو چشمش رو کردیبهمون نگاه م

 جهینت نیبعدش به ا یلحظه به مغز خودم شک کردم ول هی! که من کردم؟ کنهیم نیسنگ دیخر نقدریا یادم عاقل

که  يبه فست فود يمغز يخسته از کش مکش ها!! ... اگر عاقلم نباشم بجاش بامزه که هستم یکه حت دمیرس

متعجب رو به  يوارد که شدم بازم نگاه ها... سمت رفتم  ونکنار ستون بود درش اشاره کردم و خودم جلوتر به ا

 يهم اومد و روبه رو اوشیس... هام رو ول کردم دورم  دیبود و خر یکه خال یصندل يو نشستم رو دمیجون خر

همون لحظه گارسون هم ... بود  یز خالکه هنو یدو صندل يرو گذاشت رو دهامیاروم خر یلیمن نشست و خ

داشتم  نهیبا لبخند به من که دست به س اوشیس... مخصوص رو برامون نوشت و رفت  يتزایاومد و سفارش پ
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زدن و  یبرق. من يها چشما تزایبا اومدن پ... نگفت  یچینگاه کرد و ساکت ه کردمیم زیاطراف رو انال يفضا

قطره  نیاخر وردنبعد از خ.. ننداختم ایهم به س یلذت به خوردن و نگاه با زدن سس روش شروع کردم با عیسر

افتاد که داشت با خنده  اوشیتازه چشمم به س...  دمینفس راحت کش هیدادم و هیتک یصندل یاز نوشابم به پشت

به  میبعد از حساب کردن غذا رفت... بود تا حاال  دهیحقم داشت بنده خدا گشنه تر از من ند..خوردیم تزاشویپ

اول من رفتم تو ..رانندش بود یکه پسر جوون میشد شونیکیبودن و سوار  ابونیکه کنار خ ییها یسمت تاکس

راه  يوسطا میادرس هتل رو که داد... راننده و بعدش سا اومد و نشست اونطرف  یکه افتادم پشت صندل

داشت  رهیافتاد که پسره خ نهییسرمو که بلند کردم نگاهم به ا... حس کردم  خودم يرو رو ینگاه ینیسنگ

دوس نداشتم ... نگاه کردم  رونیبه ب. و سرمو برگردوندم طرف پنجره ومدیخوشم ن نگاهشاز ...  کردینگاهم م

 اوشیکه س دمیشد برگشتم د دهیدستم کش هویبود که  رونینگاهم به ب... رستوران دوباره تکرار بشه  ياتفاق تو

 يکردم که با صدا هبا تعجب به رفتاراش نگا..منو بکشه کنار خودش کنهیم یو سع کشهیدستمو م تیبا عصبان

 : رو به راننده گفت  يبلند

 ... نگـه دار آقــا   -

 ... به من انداخت و باز به جلو نگاه کرد  ینگاه پسره

 ..که میدیهنوز نرس  -

 ... ازش  دمیکه من ترس يتر شد جور یعصب نباریا اوشیس

 ... بشم نگه دار  ادهیپ خوامیباشه م  -

و  نییکه نه پرتم کرد پا ادهیدست منو گرفت و پ عیهم سر اوشینگه داشت و س يپسره درکمال خونسرد نباریا

از  دامیکردن خر ادهیکه حقش نبود و پ یراننده در اومد و بعد از گرفتن پول يمحکم بست که صدا نویدر ماش

 بایتقر...  رونیب زنهیدود م گوشاشاز دهن و  کردمیبود که فکر م یاونقدر عصب اوشیس... دوق عقب رفت صن

با ...  دیکشیو منو دنبال خودش م رفتیم عیبلند و سر يداشت با قدم ها اوشیکه س میتا هتل داشت ابونیدوتا خ

 : که مظلومش کرده بودم بهش گفتم  ییصدا

 ... ها  رمیمیم افتمیاروم تر االن م کمی یاوشیس  -

 ... چشماش سرخ شده بود  ادیز تیو برگشت طرفم از عصبان ستادیاز حرکت ا هوی

 !..کلمه اخرو تکرار کن گهیبار د هیاوا   -

 ـیمیم  -
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از دستم افتاد و  دیخر يها کیپالست... طرف صورتم سوخت  هیحرفم تموم نشده بود که حس کردم  هنوز

که داشت با تعجب به صورت من و دستش نگاه  اوشیگونم و با بهت برگشت طرف س يشتم رودستمو گذا

من  یگفتن ولیم يزیچ هیصحنه بودن دورمون جمع شده بودن و هرکدوم  نیکه شاهد ا يچند نفر...  کردیم

من  يچرا دستشو رو... ذهنم بود  يچرا تو هیو  کردمینگاه م اوشیس يو فقط به چشما دمیفهمینم یچیانگار ه

بار بابام  هینکرده بود جز  چکسیکرد که ه يکار! خودم شکسته بشه؟ شیبلند کرد و باعث شد غرورم حداقل پ

 ..چشمم حس کردم يتو یجوشش اشک رو بهه راحت!..ود؟واقعا حقم ب ایا!؟یچ نباریا یکرد که واقعا حقم بود ول

 ... من ..آوا  -

 ..قدم رفت عقب هیکه چون انتظارش رو نداشت  نشیدستام محکم زدم به س با

 !؟يمن بلند کرد يدستتو رو یچه حق ؟؟بهیمن هست هیاصال تو ک!؟يخوایهان؟معذرت م!؟یتو چ  -

با شونه ... ندارم  یتوان گهید دمیبازم گفتم اونقدر گفتم که د یول کردمیهق هق م...  زدمیو حرف م زدمیم داد

بودم از همه عالم و دوست داشتم  ریبازم دلگ... شده بودن  ادیز یلیکه االن خ یتیافتاده رفتم به طرف جمع يها

چقدر گذشت که دستم از  دونمینم... بهت بمونه  ااون وسط ب اوشیرو کنار زدم و گذاشتم س تیجمع..کنم هیگر

 ..برگشتم و با تعجب به اوش نگاه کردم... شد  دهیپشت کش

 ... جاست ها  نیداخل هتل هم میبر ایباوا   -

اب  وانیهتل نشستم و اوش ههم رفت و با ل یالب يبا اوش رفتم داخل و تو..و به هتل نگاه کردم برگشتم

دستم نگاه  ياب تو وانیبند اومده بود و فقط به ل میگر..نخواسته بود حیخوشحال بودم که ازم توض... برگشت 

 ... اوش بلند شد  يداو سکوت کرده بودم که ص کردمیم

 يایاوا من قسم خوردم که تا خودت ن... کرده  کاریچ نکهیگفت و ا زویزنگ زد و بهم همه چ اوشیراستش س  -

 ... بود از دست اون راننده و  یواقعا عصب گفتیکه م ياونجور يخواهر نیبب..شینینذارم بب گهید

منم  کردیم یمعذرت خواه هی دینبودم شا ریدلگ دیکه با ياونجور اوشیچرا از س...  دمیفهمیحرفاش رو نم یباق

 اوشیچرا س یول...  نمشیدوس نداشتم بب گهید دیبود شا ییا گهیکه اگر کس د یدرصورت دادمیکشش نم گهید

منه که  ریمگه تقص!زنن؟یمنه که بهم زل م ریمگه تقص!..کنه؟ یواسه راننده رو سر من خال تشیعصبان دیبا

خودمو گرفتم و نذاشتم  يکه جلو گرفتیم میدوباره داشت گر!..منه که دختر شدم؟ ری؟مگه تقص!ادهیگرگ ز

اره من ..اومدیاشکش در نم چوقتیکه ه یمن هنوزم همون اوا بودم همون نهیرو بب میگر یبار چندم کس يبرا
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ه اوش راه خونه رو در توجه ب یبلند شدم و ب... بده  ریتونه من تغیهم نم اوشیس یحت چکسیهنوزم همونم و ه

 ... بخوابم  یصبح کم یکردم بخاطر کم خواب یگرفتم و سع شیپ

 

 ــاوشیس

 

اوا با گفتن حرف مردن عقلو ازم گرفت و ... شده بودم  وونهید دونمیچرا اون کارو کردم فقط م دونمینم خودمم

شد و اون  یچ دمینفهم لحظه هی... سرخ کردم و سوزوندم  ياونجور فشویو لط دیلحظه صورت سف هی يتو

 یب زیمثال تا فردا همه چ شتمها خسته دوست دا يباز نیو از ا یاز دست خودم عصب..حرکت رو انجام دادم

... کرده  ریبگم که تمام وجودمو تسخ یراحت اوا رو ببرم پشت هتل و بهش از عشق الیدردسر باشه و با خ

بهش از ماجرا گفتم  میزنگ زدم به اوش و گفتم که اوا اومده به سمت هتل وقت... داغون بود  یاعصابم حساب

 ياون لحظه به معنا...  نمشیحق ندارم تا خود اوا مخواد بب گهید که دمیتهد یکرد و حت دادیسرم داد و ب یکل

... بگذرم  رشیاز خ تونستمیممنم ن یول دیخشیمنو نم چوقتیاوا ه... کلمه خورد شدنم رو احساس کردم  یواقع

واقعا مشکل بود که بخوام راه برم و اروم بشم  دیخر يها سهیبا اوم ک..دور زدم و راهمو به سمت هتل کج کردم

 يبا اون کار یول نمیبب ییا گهیامروز اوا رو خوشحال تر از هر زمان د خواستمیسرم مثال م ریزدم خ يپوزخند... 

نگاهم به ... نداشتم  یخودمم حت يحوصله ... اوا امروزو به هردومون زهر کردم  ياکرد و حرف هیکه راننده تاکس

 نیخالف قوان سیو راحت و بدون ترس از پل گرفتنیمها از هم سبقت  نیماش يبود که چجور یشلوغ ابونیخ

 دنیبار يگرفته بود و هوا میبود رازیکه ش ییروزا شتریمثل ب... نگاهم به اسمون افتاد ...  کردمیرو اجرا م

در  هیروبه روش  دونستمیکه م یاتاق خواستیو سکوت اتاقم رو م ییدلم تنها..مثل من... درست مثل اوا ..داشت

 خواستیکردناش رو م تیاوا و اذ يها طنتیش يدلم هوا...  کشهیداره توش نفس م تیزندگ دیهست که ام

رو  زمیبار صورت عز نیدوم يمن برا..فاصله داشته باشم دیشا که چقدر از اون روزا دونستمیخودمم خوب م یول

ها از  یتلخ نیبردن ا ادیاز  يراه برا هیاز حرکتم با فکر راه چاره بودم به فکر  مونیسوزونده بودم و هربار پش

 ... ذهن اوا 

خسته و جون ندارم رو به سمتش  يکردم پاها یو سع دمیهتل د کیراه بودم که خودمو نزد يچقدر تو دونمینم

... جواب دادن به اون رو هم نداشتم  ينا گهید ینشسته بود بهم سالم کرد که حت زیکه پشت م یمسئول... ببرم 

 يها کیپالست عیبا سوار شدنم سر... بود  یالب يخوشبختانه اسانسور تو... به سمت اسانسور حرکت کردم 
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 خواستمیاونجا بود م نایکه واحد اوا ا ییطبقه ا... سمت طبقه چهار  و دستمو بردم نییرو گذاشتم پا دیخر

 دونمینم...  دیارزیبازم م یکنم ول یو ازش عذرخواه نمشیبهش بدم هرچند ممکن بود اوش نذاره بب دهاشویخر

دوس  يزدیم یکه وقت یعشقتو بزن یتونستیعشق بود که نم ياز قدرتا نمیا دیشده بودم شا فیضع نقدریچرا ا

به  يبلند هیاز  يو انگار همش دار دادیبهت احساس ضعف دست م يکردینم نکارویو ا شکستیدستت م یداشت

 نیانگار کالفه بودم و تنها ا هیچ دونستمیداشتم اون موقع که نم یمختلف يحسا...  یکنیسقوط م نییپا

با حرکت دوبارش به  یبود ول ادهستیاسانسور ا یاز ک دونمینم...  شدیبه دست اوا حل م یمونیو پش یکالفگ

گفتن  يدیببخش دنیمنو د یخانواده رو به رو شدم وقت هیکه با  ستادیطبقه هشتم ا... کردم  یخودم اومدم و پوف

دوباره چهار رو فشار ادم و  عیسر... رو بزنن  رکنم و اونا دوباره اسانسو یو اجازه دادن اول من برم و باروم رو خال

اون خانواده  يشدم و در لحظه اخر عدد هفت رو فشار دادم تا بره برا ادهیپ عیسر ستادیتا اسانسور ا ندفعهیا

زنگ رو که فشار دادم خاله خودش درو باز ..پر کش اوردم سمت واحد خاله شبنم يدوباره با دستا... کنه  ستیا

خونه ساکت ... مبل نشستم  يم داخل و رورفت یروح یبا لبخند ب... کرد  ییمنو به داخل راهنما ندکرد و با لبخ

 ایمنتظر بودم عمو ..مبل يها رو کذاشتم کنار مبل و خودم نشستم رو سهیک... از سرو صدا نبود  يبود و خبر

و  زیم يرو گذاشت رو ینیاومد و نشست رو به روم و س يخاله با ذوتا فنجون چا..نشد يخبر یول انیاوش ب

 ..بهم لبخند زد

 ! ... ه؟یها چ کیپالست نیا زمیعز يخوش اومد  -

 ... رو کردم به خاله  ادیبنظر ب يعاد کردمیم یکه سع یکردم و با لحن ینگاه بهشون

 ... خاله جون  گهیدخترتون د يدایخر  -

 ...  کایکرد و بازم چشمشو دوخت به پالست یکوتاه يخاله هم خنده ... زدم  یکج لبخند

 ... کردن  دیکرده تو خر يرو ادهیاوا هم افتاد گردن تو پسرم حاال اوا هم فکر کنم ز يدایزحمت خر  -

 ... ببره  دهاشویو خر ادینه خاله حاال اوا کجاست ب  -

واسه شام بکنه که همه دور هم  يارسالن هم رفته فکر ستنیو خونه ن رونیواال اوا با اوش و روژان رفتن ب  -

بچم اوش هم  چارهیب... جوابشون رو بدن  نجایهم شااهللایو ا انیهم ب یمیکر يقاقراره خانواده ا میجمع باش

 ...  شیفرق داشت هم جواب دادن به خواستگار شیخواستگار

 ؟ !بزنم تو سر خودم و بگم خب چرا رفت نمیهمون جا بش خواستیشده بودم خراب دلم م کنف
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مامان جلومو گرفت و  دمیتا رس... ند شدم تا برم خونه حرف زدم با خاله و بعد بل کمینشستم و  گهید قهیدق چند

نگفت و  یچیه دیاوضاع خرابو د یوقت ینبرده بودم ول لمویازم سوال و جواب کرد که کجا بودم و چرا موبا

بود  رازیش يروز اقامتمون تو نیفردا اخر... تخت  يبدون عوض کردن لباسام افتادم رو... گذاشت برم تو اتاق 

اوا  دیبود که چطور با نیمشکل من فقط ا یول میسمت شمال و هفته اخرم اونجا باش میسفرم بر هی میخواستیم

مامان  هیبگم در باز شد و بعد چند ثان يزیمن چ نکهیبدون ا... در اتاق زده و شد ... رو فردا بکشونم پشت هتل 

مامان با ..ف زدن با مامانو نداشتمتخت نشستم واقعا دوباره حوصله حر يرو یشدم و با سست دبلن... داخل شد 

 ... پام  يدستش رو گذاشت رو هیتخت و  يلبخند اومد و نشست کنارم رو

 !م؟یباهم حرف بزن يخوایم اوشیس  -

 ...  نییانداختم و سرمو انداختم پا یبه مامان نگاه یحوصلگ یب با

 ..خستم کمیکه بخوام بزنم فقط  ستین یمامان جان حرف  -

 ... اسم خودم رو بذارم مادر  تونمیاگه پسر خودمو نشناسم که نممن  اوشیس  -

 ..بهش انداختم و بازم سکوت کردم ینگاه شرمنده

 نکهیاما مثل ا ینزدم تا خودت بهم بگ یحرف یول يبه اوا دار یحس هیکه  دمیپسرم فکر نکن نفهم نیبب  -

دوس ندارم زود کنار  يبدون اگه عاشق شد یول يبهش ندار یاصال حس دمیشا...  یبگ ینخواست يزیتوهم چ

خودتم که  ستیاطرافش ن يو حواسشم به نگاه ها ستیباغا ن نیا يتو یلیهست که خ ياوا دختر...  یبکش

 ...  يکرد یانتخاب خوب یموفق بش یبتون دوارمیفقط ام طونهیش یلیخ یدونیم

 ..که واسم هنوز پر ابهام بود ییایدن يو منو گذاشت تو رونیبلند شد و رفت ب مامان

 

 آوا

 

خورده  یخب باالخره ضربه روح... شده بودم  زونشونیمنم او يجور هیو  رونیب میاوش و روژان رفته بود با

که  ییاز ادمها یلیخ يجلو نباریمن دست بلند کرده بود و ا يبار رو نیواسه دوم اوشیفک کن س گهیبودم د

 نکهیبا ا...  کردمیم مشیترم يجور دیخودم ترك برداشته بود و با شیبازم غرورم پ یول شناختنیاصل منو نم

از دستش ناراحت نبودم  دیکه با ياز خودم حرصم گرفته بود که اونجور یکار رو باهام کرده بود ول نیا اوشیس

 افتهیناز کنم و اون به غلط کردن ب یکنه و من ه یو منت کش ادیدوس داشتم ب یبود ول یچ لشیدل دونمینم... 
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پارك و اون دوتا جلوتر از من  میبا بچه ها اومده بود...  گهیخل شده بودم د... ناز و ادا قبول کنم  یو من با کل

حکم  دمیبودم و شا اهینخود س یساده تر من اون عقب پ انیبودن و به ب دهیخر یبستن هیو واسه منم  رفتنیم

 نویا یبود کال با تصورات من غلط دراومد ول دهیکه پوش یروژان با اون چادر مشک.. .مزاحم رو داشتم  هی

سرگرم  میبود و با بستن نییسرم پا... واسه منه  یخوب يهم باز ییجورا هیو  هیو شوخ طونیکه دختر ش دمیفهم

با ..شده بود یقاشن نشیس يکامال لباسش رو نابود کرده بود و رو میبستن...  یبودم که برخورد کردم به کس

به کل  يفرد یعصب يصدا دنیبا شن یول میبستن چارهیفکر بودم که ب نیا ينگاه کردم و تو میحسرت به بستن

...  نمیکردم بب نییکه بلوزشو تز یاون شخص افهیاومدم و سرمو بلند کردم تا بتونم ق رونیب نمینازن هیاز فکر بستن

 هیداشت که  یرنگ یعسل يچشما... با صورت سرخ شده جلوم بود  يحور هی... تا سرم اومد باال چشام گرد شد 

رنگ  یصورت يکوچولو يو لبا یعقاب ینیب..ظرف عسل يبهشون نگاه کردم انگار غرق شدم تو یوقت حظهل

دوتا خط  غیسمت راستش با ت يابرو يداشت که در انتها يناز يوندیپ يدخترا بود ابروها بهیش یلیلباش خ

 نهیس...  زدیم یداشت که االن به سرخ يدیپوست سف...  دادیرو خالف نشون م افشیق مورب بود که

افتادم و فکر کرد  اوشیس ادیلحظه  هی یچرا ول دونمینم...  کسیهشت ت کردیداشت که ادم حس م يورزشکار

 ! ... چرا تا حاال دقت نکرده بم بهش؟!!داره؟ ییا نهیس نیهمچ اوشیس ایکه ا

 !ن؟ینگاهاتون بردار نیدست از ا شهیخانوم محترم تموم شدم م  -

 ... نگاهش کردم  یجیخودم بودم با گ يحال و هوا يکه هنوز تو من

 !من دستمو از کجا بردارم؟  -

 ... صورت خودش سرخ تر شد  یخنده ول ریبودن بلند زدن ز ستادهیپسره که کنارش ا يدوستا

 ... ارم نــد یخانوم من با شما شوخ  -

حرصم گرفت هم از خودم که ... محکم و بلند گفت که توجه چند نفر به ما جمع شد  نیرو همچ"ندارم" نیا

 ..من صدامو بردم باال و شاخ به شاخ شدم باهاش... که سرم داد زده بود  ارویخنگم هم از اون  نقدریا

حرفا و  نیا يبجا! ن؟یطلب کارم هست نیرو داغون کرد میبستن نیزد نییپا نیاریمحترم صداتون رو ب ياقا  -

 ... کنار تا من رد بشم  دیداد و هوارا لطفا بر

گمشو بابا بذار باد  گمیپررو پررو به پسره م نیبابا من چه شجاع شده بودم که همچ... از حرفم کپ کردم  خودم

پسره که حاال مثل ... ازشون نبود  ياثر رفته بودن که اصال يو اوش کدوم گور يروژ نیا دونمیحاال نم..ادیب

رفتارش تعجب کردم  ریتغ نیاز ا...  اشهکرد خونسرد ب یمنفجر بشه ساکت شد و سع خواستیکوه اتشفشان م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٩٩ 

تعجب ...  کنهیم یاحوالپرس یکیداره با  دمیبهش زل زدم که د يو نگاه مغرور روزمندانهیلبخند پ هیبا  یول

و اوش روبه رو شدم چه  يبا تعجب برگشتم عقب که با روژ...  کردین نگاه مکردم چون داشت با لبخند به م

اوش ... کرد  شتریو تعجب منو ب زدیروژان داشت باهمون پسر اژده هاهه حرف م... ها  نایحالل زاده هم بودن ا

اون دوتا تموم شد  يکه صحبت ها قهیبعد از چند دق...  زدیو حرف نم کردیهم داشت با تعجب به ما نگاه م

 ... که خنده توش بود دستشو به سمت پسره دراز کرد  ییرو کرد به اوش و با صدا يروژ

 ..انیژ يجناب اقا کنمیم یمعرف  -

 شیحرص افهیو به ق دنیخندیدوستاش م...  کردیبهت به پسره نگاه کردم که داشت با حرص به روژان نگاه م با

 يلبخند پهن اومد رو هیاوضاع از چه قراره  دمیکم کم که فهم...  پروندنیم ییو هرکدوم مزه ا کردنینگاه م

 : و گفت  بودپسره رو کرد به اوش که هنوز متعجب ... لبم و به پسره نگاه کردم 

 ... خانوم  بایز يخاله بزرگه  يهستم نوه  انیبنده ک کننیروژان خانوم مزاح م  -

اوش دستشو به طرف ... بازم با حرص نگاهم کنه  انیک شدیممن هنوز ادامه داشت و باعث  زیر يها خنده

 ..دراز کرد و با لبخند دستشو فشرد انیک

 ... روژان جان  ندهیاوش هستم همسر ا  -

 ..گفت یینازك شده ا ينازك کرد و سرشو چرخوند طرف مخالف اوش و با صدا یپشت چشم يروژ

اصرا بخوام ادامه  دمیفکرامو بکنم شا دیمن با ندهیهمسر ا یگیبه شما ندادم که شما م یبنده هنوز جواب رینخ  -

 ... بدم  لیتحص

ناز کن اخرشم اوش حرصش  یناز بخر روژان ه یحاال اون ه زونیاوشم او يبلند شد و لب و لوچه  خندم

 الشیخ نیروژانم ع یول رمیگیاونموقع حالتو م يجواب مثبتتو به همه اعالم کرد یگرفت و گفت که فردا وقت

 ... باال انداخت  یینبود و شونه ا

فکر  انیهمش به ک مشیتا برسون میرفتیم نایا يو به سمت خونه روژ مینشسته بود نیماش يکه تو یزمان شب

 انیکه ک ییها تیاز جذاب یخودم اعتراف کردم که بعض شیو پ کردمیم سهیمقا اوشیاونو با س یو حت کردمیم

چقدر  چارهیب گرقتیخندم م افتادمیگفتن روژان م انیژ ادی یوقت...  نمیبب اوشیس يتو تونستمیداشت رو نم

 یحساب يو حتما دعوا نشستیاوش ساکت نم کردیم نکارویهرچند اگه ا نییپا ارهیکرده بود نزنه فکشو ب یسع

 ریکرد و اون با متانت گفت تقص یعذرخواه یبابت بستن انیکه چقدر اوش از ک افتهیم ادمی...  گرفتیصورت م
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 یبستن هیتمام ازش  ییو با پررو وردمیخودم ن يبه رو یمن حت نکهیودش بوده و چقدر هم حرص خورد از اخ

 ..یبه کس يمواظب جلوت باش که نخور شتریگرفتم و بهش گفتم از حاال به بعد موقع راه رفتن ب

داشت و با فکر  بیفکر کردم که چقدر فراز و نش يکه به رختخواب رفتم همش به روز یاونشب تا زمان خالصه

 ... برام اورده بود به خواب رفتم  اوشیکه س ییدهایبه خر

 شبید...  میاقامت داشت رازیش يبود که تو يروز اخر..کنم کاریچ دونستمیسر رفته بود و نم یحساب حوصلم

 4 يکایساعت نزد... خوشحال کردن  یجواب مثبت رو دادن و مارو کل یشام رو کنسل کردن و تلفن نایروژان ا

 اوشیاز س... بودن  لشونیوسا دنچون واقعا همه مشغول جمع و جور کر میبر میتونستینم جایه... عصر بود 

واسه  شبید دمیشا یبود واسه عذرخواه ومدهین یگوشم تا امروز حت يکه زد تو روزیبودم چون از د ریدلگ یلیخ

و  انیک يفکرم رفت طرفا... منکه نبودم  دهیخب چه فا یول یاومده بود واسه معذرت خواه دهامیاوردن خر

که از تهران براشون اومده بود اومدن  ییمهمونا نیخانوم بخاطر هم بایز نکهیبود و مثل ا یپسر جذاب...  شبید

 زیخندم گرفت و ر انیاسمش از زبون روژان افتادم که گفت بهش ژ ادی..اووووووف... به هتل مارو کنسل کردن 

 روچمدونم ... همش صورتش سرخ بود  میو تا اخرش که ما رفت چارهیچقدر حرص خورد ب...  دمیبا خودم خند

 نیشلوار ج هیبنفش با  کیتون هی... نگاه انداختم  هیبه لباسام ... بسته بودم و تمام لباسام رو جمع کرده بودن 

رو نشون  5که  وارید يدست از نگاه کردن به لباسام برداشتم و چشممو دوختم به ساعت رو...  چرك  یصورت

 يبا صدا!..م؟یمسافر و همش تو خونه ا اسمیمکه  یچ یعنی اومدیحرصم داشت در م یحوصل یاز ب...  دادیم

 دمیبا دستم شکل رمز صفحه روکش... اون بتونه به دادم برسه باز  دیرفتم سمش شا رجهیبلند شدم و ش میگوش

 ییبا پررو یصفحه ته دلم خوشحال شدم ول يباال اوشیاسم س دنیبا د..که واسم اومده بود یامیپ يو رفتم تو

 يکردم ذوقم رو پنهان کنم و تمرکز کنم رو یرو باز کردم و سع امیپ..حسو خفه کنم نیکردم ا یتمام سع

 ... چندبار متن کوتاهش رو خوندم ... کلمات 

 ..هتل اونجا منتظرتم محوطه يتو ایب 7بهت بدهکارم لطفا ساعت  یمعذرت خواه هیاوا فکر کنم   -

و  رونیدوباره ببرتم ب خوادیم ولیا... هوا تکون دادم  يتو یباال و دستامو مشت کردم و ه دمیپر یخوشحال با

 ...  رمیحالشو بگ يچجور دیکه با دونیمن خوب م

اوش بازم با روژان ... شد  7بود باالخره تموم شد و ساعت  یهرچ یچه بر من گذشت ول 7تا ساعت  دونهیم خدا

زرد  ریکمر بند که زنج هیکه دورش  دمیپوش یجردل يبهار يمانتو هی... نشدم  زونشونیمن او نباریبود و ا رونیب

 دمیخریسوخته م ییشلوار مخمل قهوه ا هی مدوس داشت یلیخ... تنگم  یمشک نیبا شلوار ج دمیبود پوش یرنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٠١ 

 يهم انداختم رو یشال مشک هی..خب نشد یتا با مانتوم بپوشم ول اوردمیحداقل مال خودمو از تهران م ای زروید

ببرم واسه  فیعادت نداشتم با خودم ک..دمیبود رو پوش یتخت زردمم که مثل همون خردل يموهام و صندال

محوطه  يتو...  نییو رفتم پا رونیب رمیم اوشیب شلوارم و به مامان گفتم با سیج يگذاشتم تو ممیگوش نیهم

که سرشو  ستادمیرفتم کلوش ا... به اطرافش نداشت  یبود و توجه نییبود و سرشم پا ستادهیا یاوش کنار درخت

 نوازششزده بود گذاشت و  یلیکه بهش س یقسمت يکم کم دستش اومد باال و رو..بلند کرد و بهم نگاه کرد

 يدستش رو..باشه دهیفهم اوشیاونقدر لرزشش کم بود که فکر نکنم س یول دمیچرا به خودم لرز دونمینم..کرد

 ..صورتم ثابت موند و زل زد به چشمام

کنترلم رو از دست دادم  دفعهیچرا  دونمینم یبشه ول ينجوریا خواستمینم خوامیمن واقعا معذرت م زمیعز..اوا  -

 ... دست بلند کنم  فتیصورت لط يونم رونت گهیدستم بشکنه تا د کنمیارزو م... و اونکارو باهات کردم 

از دستش تمام  کهیت هی يرو تا زد باال و در کمال ناباور راهنشیپ نیاون دستشو برداشت و است یکردم ول تعجب

 ..کرده بود یدستش نقاش يرو غیبا ت یانگار کس... بود  یخط خط

 ..از عذابم کم نکرد یچیه یکردم تا خودمو مجازات کنم ول نکارویاوا ا نیبب  -

پس واسه ... تو دلم زدم  يپوزخند... ؟ !!عذاب وجدان انجام داده بود هیکارا رو بخاطر  نیتمام ا یعنی!.. عذاب؟؟

سرمو ...  دیدستمو گرفت و کش اوشیس..نگفتم يزیو چ ریسرمو انداختم ز... تو دستشو ناکار کرده  يخشنود

قدماش رو  دیکه رس ییا کهیبه بار...  رفتمیبا تعجب دنبالش م... پشت هتل  رفتیاوردم باال انگار داشت م

خورده بود  چیپ يتمام گال واراشید يکه رو کهیبار هی... اهسته تر کرد و دست تو دست من باهام هم قدم شد 

که نفس رو  میدیگرد رس يفضا هیبه  کهیبعد از بار...  کردیم ییخود نما ییبایرز به ز يو دور تا دورش هم گلها

فقط داشتم اطراف  رتیبا بهت و ح... از بهشته  کهیت هی نجایبگم ا تونستمیبه جرات م...  دحبس کر نمیس يتو

پامون همه و همه  ریز يچمن ها دیب يشاعرانه درختا يدو نفره عاشقانه اون فضا زیاون م...  کردمیرو نگاه م

پشت  کردمیچوقت فکر نمیه...  رهیلبام شکل بگ يرو یقیو کم کم لبخند عم امیباعث شدن که من به خودم ب

اهسته قدم زدم به  رونیاوردم ب اوشیدستمو از دست س..کردمیباشه وگرنه ولش نم یبهشت نیهتلمون همچ

شب و  يقشنگ بود و تو یلیانداخته بود خ هیروشون سا دیکه هرکدوم درخت ب ییها یصندل...  يطرف جلو

شده نشستم و  يکنده کار یچوب يها یاز صندل یکی يرفتم و رو...  دیدرخشیواقعا م یرنگ ياون چراغا نیب

 يهم نشست رو به روم و زنگ رو اوشیس..انگار خواب بودم و هنوز بدار نشده بودم...  شیدادم به پشت هیتک
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 یب..دخودش سفارش غذا دا اوشیگارسود اومد و س مینزد یحرف چدومیکه ه قهیبعداز چند دق... فشار داد  زرویم

 ... بعد از رفتن گارسون رو کرد ب من با لبخند بهم نگاه کرد  اوشیس... خانوما مقدمن . هتعارفم نگرد ک هیادب 

 من؟؟ طونیش چطوره

 ..لبم بود بهش نگاه کردم يکه هنوزم رو يطرفش با لبخند برگشتم

 ..ازت ممنونم اوشیبهشته س نجایا هیعال  -

 ..زد يخوشگل و ناز لبخند

 ..واقعا کمه نیاز تو ا یمعذرت خواه يبرا  -

... داشتن ها  یعجب سرعت عمل یبزرگ چرخ دارش رو هم با خودش اورده بود ول زیبرگشت و اون م گارسون

پلو  ،زرشکیمرغ،جوجه کباب،کباب برگ،برنج ساده زعفران...  کردمیو من نگاهشون م زیم يرو دیچیغذا هارو م

از گارسون تشکر کرد بعد بهم نگا  وزد  يبازم لبخند اوشیس... روش بود  گهینوشابه و ساالد و سوپم که د... 

 ..کردمیزده ها به غذا ها نگاه م یکرد که داشتم مثل قحط

 ... باهات حرف دارم  یخوب غذاتو بخور که بعدش کل  -

و خوشمزه تر بود و  دیچسبیم شتریاون فضا ب يحروفو زد سرمو تکون دادم و حمله کردم به غذاها واقعا تو نیا تا

 .. رو فراموش کردم اوشیاز س میدلخور هیقض یمن به کل

که  دمیدیم خوردمیغذا م یکه من داشتم چارچنگول یتمام مدت..دیبهم چسب یبود و حساب ییخوشمزه ا شام

هم باعث نشد که طعم خوبه غذا رو نفهمم و  نیا یحت یول کنهیلبخند داره تماشام م هیبا  یچشم ریز اوشیس

 ... شکمم  يگذاشتم رو تمودادم و دس هیتک یغذام تموم شد به صندل یوقت... به قول معروف کوفتم بشه 

 نجایا میایب دیجور واجور و رستوران با يجاها يبود از حاال بجا یغذاش عال ایس یول..دمیترک..ــشیآخ  -

 ...  ارزهیم

پکر شدم و  میرفتن اماده ا يامشب برا نکهیزود با فکر به ا یلیخ یه به اطراف نگاه کردم ولبا لذت دوبار و

افتاد  ادمیتازه ..نگفت يزیزد و چ يلبخند اوشیس...  ستین نجایواسه دوباره اومدن به ا یوقت گهیکه د دمیفهم

 ... کردم  زیکردم و چشمامو ر گاهتند بهش ن... باهام حرف بزنه بعد از شام  خواستیم اوشیکه س

 ..یبگ یخواستیم یچ نمیزودباش بگو بب  -

عقب داد و از جاش  یکم شویصندل اوشیس...  هیبازم متوجه نشدم چ یول دمیچشماش د يبرق رو تو هی دوباره

م کرد گرم و مردونش گرفت و اجبار يمنو تو دستا ينگاهم بهش بود که با لبخند اومد طرفم و دستا... بلند شد 
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کردم برق نگاهش رو  یو سع یمشک لهیتو چشم دوختم به دوتا  ستادمیا یو کالفگ یجیبا گ... که بلند بشم 

و زل زده  میهم بود يهنوزم روبه رو...  ستادیا دیب ياز درخت ها یکیرو دو زد و پشت  زیم...  رمیبگ دهیناد

 ... که به دستام وارد کرد لب باز کرد و شروع کرد به حرف زدن  یکیبا فشار کوچ اوشیس... تو نگاه هم  میبود

کنه اما من  شرفتیکه پدرم بتونه پ ییخارج از کشور جا میو رفت میرو جمع کرد لمونیبچه که بود بار و بند -

ه از خالص..رمیم نکهیبدم خوشحال بودم از ا رانیکوچولو تو ا هیبرسه که دلم رو به  يقراره روز نکهیغافل از ا

و تمام خاطرات باهم بودن رو  میکرد یخدافظنبود  میخاله واقع یبود ول زیواسم عز یلیکه خ ییتک خاله ا

که بابام از من  ادمهیخوب ... خواهر کوچولو داد  هیخدا بهم  بیکشور غر يسه سال بعد تو...  میو رفت میگذاشت

روز کامل وقت  هی نهیکه به دلم بش یکردن اسم دایواسه پ...  مایخواست اسمش رو انتخاب کنم منم گفتم س

سالم شد  18خالصه گذشت و گذشت تا ... کرد  دایپ رانیا يتو شهیاسم رو م نیتر بایز تمخبر نداش یگذاشتم ول

دوست نداشتم پامو از ..فقط در حد همون دوست یدختر بودم ول هیهر روز با ..جوون بودم و کلم پر از باد بود... 

چرا  دونمینم..بشم الشیخیدوست داشتم با دخترا دوست بشم عاشقشون کنم و بعدش ب... تر کنم دراز  ممیگل

 ...  بردمیلذت م نکاریاز ا یول

بهش زل زده بودم و منتظر بودم ادامه بده  ينگفت با تعجب و کنجکاو يزیچند لحظه مکث کرد و چ اوشیس

 ...  دیطول نکش ادیکه انتظارم ز

رو  ییاومد دخترا ادمی!..کردم؟یم یمن داشتم چه غلط..سالم که شد به خودم اومدم 21برات  گمیخالصه م  -

دلم  يو من چقدر تو ادیبال سر خودم ب نیهم خواستنیکردن و از خدا م نمیازشون چقدر نفر ییکه زمان جدا

... عادت مزخرفم رو فراموش کنم  اکردم ت یبرداشتم و سع نکارایباالخره دست از ا... بودم  دهیبهشون خند

نکنم تا بتونم  یبه اطرافم توجه کردمیم یخونه سرم به کار خودم گرم بود و سع اومدمیدانشگاه و م رفتمیم

شرکت  يبود و تو یرشتم نقشه کش..رفتم و تو شرکت بابام کار کردم... دختر هست از ذهنم دور کنم  یهرچ

 هیدانشگاه شدم و خواستم که واسه خودم  الیخیکم کم ب... گرفت معروف شده بود کارم  یبابام که حساب

نتونستم  چجورهیکه ه میزندگ ياومد تو يدختر... بهم خورد  زیدر عرض دو هفته همه چ یشرکت بزنم ول

 ... کنم  رونشیب

 دهیندپس چرا من  شیزندگ ياومده بود تو يدختر..دیاشکار تمام بدنمو به اتش کش یحسادت یچرا ول دونمینم

 ..اوشیاور س رتیح يکردم دوباره حواسم رو بدم به حرفا یسع!  ... بودمش؟
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... کل خونه رو پر کرده بود  مایمامان و س يخنده  يشده بودم که صدا داریاتاقم بودم و تازه از خواب ب يتو -

پشت به اتاقا  دمیرو د مایکه مامان و س رونیاز اتاقم اومدم ب... خنده هاشون رو بفهمم  لیکنجکاو شدم تا دل

اون تو  هیچ نمیکنجکاو شدم و رفتم جلو تا بب شتریب..مایشده بودن به لپ تاپ س رهیکاناپه نشسته بودن و خ يرو

رو زد تو  کشیاز ک یخوردن قسمت کیزمان ک..دیرقصیم طنتیکه با ش دمیرو د زهیم زهیر يتولد دختر... 

 لمیاونقدر غرق ف نایمامان ا...  اوردمیبه خاطر نم یسم اشنا بود ولوا یلیپسره خ افهیف..و فرار کرد يصورت پسر

خوشم اومد  لمیف ياز دختر تو...  خندنیصدا م یکه متوجه من نشدن که دارم باال سرشون ب دنیخندیبودن و م

اما  دنمیواسه خند هیخودم گفتم سوژه خوب شیپ..مایاز س رمیرو بگ لمشیف دیو با خودم گفتم هرجور شده با

نصفه شب  نیواسه هم دهینم یترو به راح لمیبهم ف مایس دونستمیم... کرد  چارهیسوژه منو ب نیا نکهیغافل از ا

باورم ... کردم  داشیپوشه پ هی يگشتن باالخره تو یبا کل..کنم دایرو پ لمیکردم ف یلپ تاپش رو برداشتم و سع

 نیا دمیدادم و فهم صیاوش رو تشخ لمایهمون ف يرو هم داشت و من تو شیکودک يها لمیف یحت شدینم

دو ... واسه خودم فرستادم و لپ تاپ رو گذاشتم سر جاش  روتمام پوشه  عیسر..اوشه يهمون خواهر کوچولو

سال گذشت و  هی..شدیروزپ شب نم دمشیدیروز نم هیکه اگه  يشاد بودم به طور لمایهفته تمام من با اون ف

 ... ؟ !دمیفهم یاون موقع چ یوندیم یسالگ 23 يمن رفتم تو

 ... زد و ادامه داد  يلبخند اوشیبهت سرمو به عالمت نه تکون دادم که س با

از همون روز ... اسمش اواست  دمیبا پرس و جو از مامان فهم... کنم  یزندگ تونمیبدون اون نم دمیفهم  -

که نصف وجود من  یکس شیپ امیب ستمخوایم رانیا امیب خواستمیمن م... من با بابام شروع شد  يدعواها

 تونستیاونجا بود و نم شیدگحقم شت تمام زن شدینم یبابام مخالف سر سختم بود و راض یگرو بود ول ششیپ

موفق  دیتهد یدر اخر با کل یسال وضع خانواده ما کامال متشنج بود ول هی..رو فراموش کنه زیشبه همه چ هی

سر به هوا بود و  یلیخ کردمینبود که فکر م يمن اونجور کیموش کوچ یول...  رانیشدم و اول من اومدم ا

خانوم خانوما همش منو حرص  نیا...  کردیکردم رو حس نمیکه بهش م ییا فتهیعاشق و ش ينگاه ها یحت

 یزنگ ایروم  یروم ایبالخره با خودم کنار اومدم و گفتم  نکهیتا ا... جواب بذارمش  یب تونسمیو من نم دادیم

حاال ..تونمیبدون تو نم گهید کنمیاره من عاشقت شدم و حس م... من  یزندگ یقیموس نیباتریز... اوا ...  زنگ

 دونمیکه داغونم نکنه م یجواب هیفقط  خوامیجواب م هیاوا من ازت ...  يبهم جواب بد دیکه با يموند توفقط 

اوا من ... بهش  يقرار رو قرار بد یکه با جوابت قلب ب خوامیازت م یمن با تمام خودخواه یول هیخودخواه

 ...  ریوجودم رو ازم نگ کنمیخواهش م یینصف وجودم تو
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پاك و زالله  نقدریبرق عشقه که ا یعنیبرق نگاهش  نیا یعنی!..عاشقه منه؟ اوشیس... بهت حرفاش بودم  يتو

هنوزم ...  رونیب دمیدستامو از دستاش کش یول گفتمیم یچ ای کردمیم کاریچ دیبا دونمینم!.. نمش؟یبب تونمیکه م

ماجرا رو  نیصحت ا خواستمیم يشد شا یچ دونمیقدم رفتم جلو نم هی...  زدمیدست و پا م يبهت و ناباور يتو

دستم اومد  هیبود  یهرچ یزود گذره ول يایرو هی نیا کردمیفکر م دیخوابم شا کردمیفکر م دیبدونم چقدره شا

بال  یکل یول کردیم یعاشق يبود و ادعا ستادهیکه جلوم ا یاوشیس..اوشیتوانم خورد تو صورت س باال و با تمام

همش باد  نایا کردیاگه عاشق بود نم..زد یلیکه دوبار بهم س یکه ترسوندم همون یاوشیس نهمو..سرم اورده بود

عقب عقب رفتم و با بهت سرمو بهو طرف تکون دادم و ..و همون جا ثابت بود دیچرخ اوشیصورت س... هواست 

و خودم رو از  کردمیفکر م دیبا... و رفتم طرف هتل  دمیفقط کلمه نه از دهنم خارج شد و بعد به سرعت چرخ

اون و  پس رفتم تا شاهد خورد شدن زدیم شیبرزخ داشت کم کم وجودم پ ات نیاره ا...  دادمیبرزخ نجات م میا

 ... خاکستر شدن خودم نباشم 

 

 ـاوشیس

 

زده بود مونده و انگار نتونستم که باور  یلیکه اوا س یصورت هنوز به طرف... بودم  ستادهیو مبهوت سرجام ا مات

من قطعا  يهم جا ییا گهیهرکس د دیشا... سخت بود  یلیموضوع برام خ نیهضم ا... کرده  نکارویکنم که اوا ا

 یتوقع نیداغون شده بود من از اوا همچ ابماعص... نه تو گوشش و بگه نه و بعدش فرار کنه دوس نداشت بز

فرصت بخواد تا درباره  هیدوس داشتم اوا حداقل ازم  یخودخواه ول دمیپرتوقع باشم شا یلیخ دیشا..نداشتم

 گهیو د دمیبه اخر خط رس کردمیحس م..دادمیبهش م تینهایفکر کنه و من اون فرصت رو تا ب شنهادمیپ

تنم انگار تحمل وزنم رو نداشت کم کم زانو هام ... و سست شدن  دنیلرز پاهام... اوا رو داشته باشم  تونمینم

قلبم بود  يکه رو یو رطوبتش هم نتونست داغ بزرگ يسرد یکه حت ییچمن ها يخم شدن و من زانو زدم رو

قلبم  يرو نکارشیرو با ا یداغ بزرگ... نموند تا شاهد شکستنم باشه اره اوا امشب منو شکست و ... رو اروم کنه 

به ... من بشن  الیخیب خواستنیانگار اصال نم یاز خودم دور کنم ول یرو کم یکردم افکار منف یسع..حک کرد

کالفه ...  دمیصورتم و بعد طاق باز خواب يرو دمیچمن ها و دوتا دستمو کش يرو دمیپشت خواب

زد تو گوشمو رفت ... گفت نه و رفت ... که امشب بهم گفت نه  يعاشق دختر... و عاشق ... خراب ..داغون..بودم

 طنتیکه فقط باهاش ش مایس... همونم نداشتم  یمن حت یو ارومم کنه ول ادیب یکیداشتم  اجیاحت... 
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 گنیمامانمم که همه م... تا باهاش صحبت کنم  اومدیم شیغرق کارش بود و کم پ شهیبابام که هم..کردمیم

بار  هیکه جز  ينشده بود بخوام باهاش حرف بزنم بطور جد چوقتیدوسته فرزندشه واسه من نبود ه نیبهتر

دوس نداشتم ..اوا افتادم ادیبازم ... خودش بود  یرکیعالقه من به اوا بود که اونم بخاطر ز دنیاونم موضوع فهم

مگه من در ... پوزخند نشست گوشه لبم  هی...  شکنهیغرورم م کردمیه حرف بزنم انگار حس مبار نیدر ا یبا کس

دست گذاشتن  يجا نشستن و دست رو هیبا ..بلند شدم..؟    هیغرور چ یمعن دونستمیکنارش م یحت ایبرابر اوا 

تا به  نجایون اومده بودم اروز با ذوق و شوق فراو هیرفتم که  یکیبه سمت همون راه بار...  شهیاوا مال من نم

رفتم  شهیحوصله تر از هم یب...  کردنیم یو گالش هم بهم دهن کج وارایحاال انگار د یعشقم اعتراف کنم ول

به سمت  میمستق... رو نداشتم  نشیریخودش سیحوصله جواب دادن به رئ یحت... هتل  يسمت در ورود

محکم اوا  یلیس يداشتم و هنوزم صدا جهیاحساس سرگ... دکمه بزرگ گردش رو فشار دادم ... اسانسور رفتم 

لحظه دلم براش  هی... از صورت من سوخته  شتریکوچولوش ب ياون دستا دونستمیم...  شدیگوشم تکرار م يتو

مام سوزشش رو به خودم منتقل و ت گرفتمیدستم م يبودم تا دستاشو تو ششیضعف رفت دوس داشتم پ

انگار ..بود 4همش نگاهم به شماره  یرو فشار دادم ول 5سوار شدم و دکمه  عیبا اومدن اسانسور سر...  کردمیم

رو فشار دادم و  4اومدنم لحظه اخر دکمه  رونیبعد از ب 5اسانسور به طبقه  دنیبا رس...  دمیدیاون م يواوا رو ت

اوا رو لمس کنم و چه  يجور هیداشتم تا  ازین یول دمیمسخرم رو نفهم نکاریا یمعن خودمم..در اسانسور بسته شد

... تکون دادم و رفتم سمت واحد خودمون  وسرم... واسه لمس وجود اوا انجام دادم  ییکار مسخره و پچگونه ا

بهم  یدر رفت کنار و با نگران يزود از جلو یلیخ یزنگ درو که فشار دادم با صورت شاد اوا روبه رو شدم ول

 میرفتم داخل و بدون توجه به اطرافم مستق... وضعم خرابه  دیچه مسخره فکر کنم اونم فهم... هه ... شد  رهیخ

 ستادهیدرو پشت سرم بستم و هاج و واج وسط اتاق ا... بود  مایمدت متعلق به منو س نیاکه  یرفتم سمت اتاق

داشتم حتما با  ازین..کنم کاریچ دونستمینم... موهام و همون جا نگهش داشتم  يدستمو فرو کردم تو... بودم 

؟   نجایا شناختمیم کویاخه من  یول... خرد شدم  يمنو نشناسه و نفهمه چجور یکه حت یکی..حرف بزنم یکی

بازم  یول خواب بود نیبزنم و بگم ا ادیدوس داشتم فر..داغون بود و ذهنم درهم و برهم بود یاعصابم حساب... 

 هیبازم ته دلم  یبدست اوردن اوا تالش کنم ول يبازم بتونم برا دیو من با تهیواقع نیع نایا گفتمیبه خودم م

رو شونم به خودم اومدم و دستمو اوردم  یبا قرار گرفتن دست...  دمنبو دواریهم ام یلیانگار خ... ترس بود 

از ... بهش خبر داده بود که حالم خرابه و اون اومده  مایحتما س... که با چهره مامان رو به رو شدم  دیچرخ..نییپا

 ..دادمیو محکم فشارش م کردمیبود حتما بغلش م نجایکارش واقعا ممنون بودم و اگه ا نیاز ا مایس
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 ... ؟      میباهم صحبت کن کمی يخوایپسرم م -

بهم ..تخت من يمامانم نشست روبه روم رو...  مایتخت س يو نشستم رو به عالمت باشه تکون دادم سرمو

 : گفتم  ییدورگه ا يو با صدا نیینگاهمو انداختم پا..و انگار منتظر بود من شروع کنم کردینگاه م

 ... رو گفتم  زیبه اوا همه چ -

 ..سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم... نگفت  يزیمامان بازم چ...  سکوت

 ؟     نیبگ يزیچ نییخواینم -

 ..من اومدم فقط شنومنده باشم افتادیاتفاق م نیزود ا ای ریباالخره د... نه   -

بود و  یکار راحت..کم کم راحت باهاش حرف زدم یمن من شروع کردم ول ینگاهش کردم و با کم یقدردان با

مثل پسر بچه ها بغض کرده ..حرفام اروم سرمو بلند کردم انیبعد از پا... نبود  کردمیکه فکر م ياصال اونجور

بدون ..درست برعکس تصورم...  کردیمنگاهم  یمامان داشت با مهربون..بودم و دوس داشتم مامانم ارومم کنه

و دعوا  خیبدون توب ایر یب یمهربون هی..بود یچشماش مهربون يفقط و فقط تو...  ،تمسخریر،شرمندگیتحق چیه

 ... روم لب هاشو از هم باز کرد و شروع کرد مامان ا... 

نگاه عاشق و  یاوا معن...  ستین یبدست اوردن اوا کار اسون... باشه قبال هم بهت گفته بود  ادتیاگه  اوشیس -

 یتو اگه ساده تعجب کن..رو چکسینه تنها نگاه تو بلکه نگاه ه یعنی فهمهیرو نم يندازیکه بهش م ییا فتهیش

 اوشیس... درك کنه  تونهیباش که نم مطمئنهم باشه  گهید زیچ هینگاه متعجبت  نیهم ياگه تو یول فهمهیم

و  یتونستیپسرم تو م یول کنمینم یخب بازم من دخالت یول يعجله کرد کمیبچس بنظر من  یلیاوا هنوز خ

 تتاتیبا حما دیبا تو...  یاز خودت دورش کن نکهینه ا یمدت اوا رو عاشق خودت کن نیا يکه تو یفرصت داشت

 ای يکه دوسش دار يفهموندیرو بهش م نیو کل کل باهاش ا طنتیبا ش یتح ایبا ابراز احساسات کردنات 

االنم  یوجودش نسبت بهت داشت ول يحس تو هی ایبهت عادت کنه  تونستیحداقل م دیفهمیاگرم نم یحت

 یول...  يکه واقعا دوسش دار یبهش ثابت کن دیشکه شده پس تو با یلیاوا خ کنمیمن فکر م وفتادهین یاتفاق

 ...  يدینجونب ریکه انتخابت مناسب بوده و د نهیخوشحالم اونم ا زیچ هیاز  اوشیس

 یچ دمینجونب رید نکهیمنظورش از ا یعجله کرده بودم ول کمی دیحرفاش درست بود شا... زد  يلبخند مامان

 ...  دینگاهم رو فهم یر معنبه مامان نگاه کردم که انگا یجیبا گ..بود  ؟  

اوا هنوز  گفتیو م کردیخب شبنم ردشون م یخواستگار داشته البته چندتا بودن ول هیاوا قبل از اومدن ما  -

 ..کنه يکار تونستیرو نم ياخر نیا نکهیمثل ا یبچس ول
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 ..تعجب به مامان نگاه کردم با

 ... بود ؟   یخواستگارش ک -

عمه رو داره  هی نیاوا هم یدونیهمونجور که م..وانیپسر عمش بوده به اسم ک گفتیکه شبنم م يخب اونجور -

اوا رو از  شیقبل از اومدن ما عمع زر... دختر به اسم الناز  هیو  وانهیپسر که اسمش ک هی..که دوتا بچه داره

روز با  هیعد که ب یداد و هوار کرده ول یبود و کل یاوا خودش ناراض نکهیمثل ا یکرده ول يشبنم خواستگار

و  زنهیتمام حرفاشو بهش زده و باهاش اتمام حجت کرده بعدشم عمه خانوم هون روز زنگ م رونیرفته ب وانیک

 ... لغو شده  يکه خواستگار گهیم تیشکا یبعد کل

بودمش بدم اومد و دوس داشتم کلشو  دهیبارم ند هیتاحاال  یکه حت یوانیاز ک یراحت شده بود ول المیخ کمی

 ..زد يمامان بازم لبخند...  وتنیگ يبذرام ال

 ... ؟   نیماش يتو يچمدون ها رو بذار يایم يخان حاال که اروم تر شد اوشیس نمیبب -

مو دلشو بشکونم و قفط سر ومدیبازم دلم ن... داشتم  یسر درد وحشتناک نکهیبا ا..به مامان انداختم يخسته ا نگاه

لبم باز  ينشست رو يلبخند..مامان فکر کردم يبه حرفا کمی...  رونیمامانم بازم لبخند زد و رفت ب..تکون دادم

کردم به افکار  یسع..ته دلم روشن بشه يدیام نور هیسبک بشم و  کمیخونه مامان بود تا باهاش حرف زنم و 

مامان همه رو گذاشته کنار  دمیکه د رونیرفتم ب..فکر نکنم و بلند بشم و برم چمدون و ساکا رو ببرم ادیز یمنف

و منم تمام  ستادیاسانسور ا قهیبعد از چند دق..اسانسور رو زدم يو دکمه  رونیرفتم سمتشون و بردمشون ب..در

وضعم شب  نیمطمئنن با ا..بخوابم خواستیدلم م بیعج... رو زدم  نگیچمدونا رو گذاشتم توش دکمه پارک

ساك و چمدونا رو اوردم  عیسر نگیبه پارک دنیبا رس...  کردیم نکارویا دیکنم و اوش با یرانندگ تونستمینم

 چیکل تو اصال سوئ عقلاخه پسره ..میشونیپ يمحکم زدم تو نیبا رسدن به ماش..عمو نیورفتم طرف ماش نییپا

 ..بوق جواب داد نیدوم با... کردم  دایرو در اوردم و شماره عمو رو پ میگوش یبا اعصاب داغون... ؟     يدار

 !..بله ؟  -

 ..اوشمیمزاحم شدم س دیسالم عمو ببخش -

 ..سالم پسرم بگو -

اگه  خواستمیفقط م رمیرو از شما بگ چیرفته سوئ ادمیو  نگیپارک يعمو جان راستش من ساکا رو اوردم تو -

 خیتوسط مامان توب دیبعد با افتهیب یول کن اتفاق نجایچمدون و ساکا رو ا نیا ترسمیاخه م نشیاریواسم ب شهیم

 ..بشم هیو تنب
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 : گفت  دیخندیکه م عمو

 ..خونه ؟  ارتشیاوا برات ب دمیاالن م کنمیباشه پسرم درکت م -

 ..گهید دیببخش شمیممنون م -

 ..فعال..ستین ینه بابا مشکل -

گذشته  ییا قهیچند دق هی.. .احوالش چطوره  نمیبب تونستمیبرام پس م ارهیگفت اوا م ولیا..رو قطع کردم یگوش

 دمید یوقت یهم صبر کردم ول گهید قهیچند دق..ارهیاوا قبول نکرده ب زدمیحدس م..از اوا نبود يبود و هنوز خبر

 نیا ادیکه داره م دمینفر رو د هی هیکه سا رمیخواستم دوباره شماره عمو رو بگ يدیبا ناام ستیازش ن يخبر

تر شد و دست  ضیشدنش لبخندم عر کیبا نزد..لبم نشست يرو ياوا و اون اخم گندش لبخند دنیبا د..سمت

 یلبخند انگار حرصش گرفت ول دنیبا د... بهم  دیو با لذت نگاش کردم تا رس نیدادم به ماش هیتک نهیبه س

 ..نگفت يزیچ

 !! ... احواالت خانوم خانوما  ؟   -

محکم و  يبغلم و پشتشو کرد به منو با قدما يرو پرت کرد تو چیرتش سوئنگاهم و کرد و با تموم قد یشیات اوا

افتاده بود رو برداشتم و رفتم سمت چمدون و ساکا تا  نیزم يکه رو یچیبا لبخند خم شدم و سوئ..بلند رفت

دوس داشتم ... رو کرد  نیزدن با ماش ورد يبا فارق شدن از چمدون ها دلم هوا... صندوق عقب  يبزارمشون تو

 يدستمو بردم تو... اهنگ گوش بدم که حرف دل منو بزنه  هیاطراف بزنم و به  نیدور ا هی يشب اخر نیا

عمو شدم و  دایهمراهم نگاه کردم و سوار هو شهیبا لبخند به دوست هم..شلوارم و فلشم رو در اوردم یپشت بیج

ثابت  16شماره  يکردم تا باالخره رو نییو چندتا ترك باال پافلش رو زدم به دستگاه ..خارج شدم نگیاز پارک

 ..کردم به اهنگ گوش کنم یموند و سع

 یو رازق بیس کنار

 یعطر عاشق نشسته

 یاز تبار خستگ من

 یخبر از دلبستگ یب

 عــاشقـم

 يشدم صدا شد ابر

 يشدم گدا شد شاه
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 يشدم قلم شد شعر

 يشدم تو غم شد عشق

 من يایمن در يالیل

 من يایدر رو اسوده

 تو يلحظه در هوا نیا

 تو يشده در صدا گم

 عاشقم مجنون تو من

 در بارونه تو گمگشته

  خبریب یلیل مجنونه

 در به در يگوچه ها در

 و خراب شونیو پر مست

 ارزو نقش بر اب در

 عاقبت يکه روز دیشا

 در دلت ردیبگ اروم

 ییهر ستاره ا کنار

 ییابر پاره ا نشسته

 یاز تبار سادگ من

 یاز دلدادگ خبریب

 عـاشقــم

 يشدم ابر شد ماه

 يشدم صبر شد اشک

 يشدم اب شد برف

 يشدم خواب شد قصه

 من يایمن در يالیل

 من يایدر رو اسوده
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 تو يلحظه در هوا نیا

 تو يشده در صدا گم

 عاشقم مجنون تو من

 در بارونه تو گمگشته

 خبریب یلیل مجنونه

 در به در يکوچه ها در

 و خراب شونیو پر مست

 ارزو نقش بر اب در

 عاقبت يکه روز دیشا

 در دلت ردیبگ اروم

 

برگشت رو  ریبا تموم شدن اهنگ منم مس... و دوسش داشتم  کردیاهنگ ارومم م نیا شهیهم یچرا ول دونمینم

 ... بودم  نگیپارک يبعد تو قهیگرفتم و چند دق شیدر پ

 

 آوا

 

... احواالت خانوم خانوما  گهیاحمق بهم م...  واریسرمو بکوبم به د خواستید دلم ماز عالم و ادم خورد بو اعصابم

مسخره  يپسره ... مسخرت کرد  ؟    يچطور نگیپارک يتو يدیند... تمام اون حرفاش بلوف بود  چارهیب ياوا

و فکر کرده جواب بله رو  ییایرو يجا نیهمچکه منو برده  هیبا اون لبخند مسخره تر از خودش فکر کرده ک

اقا عاشق من شده باالخره  نیا... اصن قبول ..دمیکه براش ند ییخبر نداره چه خوابا..هه..بهش دمیم یفرت

بعد بهش  دمیم شیمدت باز هیاصال ...  سهیک نیمن بهتر یمدت واسه سرگرم هیامتحانش کنم که  تونمیم

 ...  رهبهت ينجوریاره ا رمیو م خندمیم

بهم گفت مگه اون عروسکه دست توئه که  ییصدا هی خوردمیو حرص م رفتمیکه وسط اتاق راه م طور نیهم

 ... دور  ؟    شیمدتم بعدم بنداز هیو  یکن يباهاش باز يخوایم

 اصال اره عروسک منه به تو چه ؟  گهیخو البد هست د..نکردم یثابت موندم و حرکت سرجام
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 ...  کنهیم یهم داره مطمئن باش بدترشو تالف یعکس العمل هی یاخه احمق هر عکس -

به  نویتا ا یکیاصال من ..؟    میکنه بعدشم د برو که رفت یکنه و تالف تیاذ ادیمگه شهر هرته که بخواد ب  -

 ...  ستمیول کنش ن نمیتا اشکشو نب ارمیزانو در ن

 ..ها گفته باشم ارهید اخه دختره خنگ بدتر سرت م  -

 ... مسخرم کرد تمام حرفاش دروغ بود  نگیپارک يتو يچجور يدیمگه ند ریبمخفه  یکیاه تو  -

 ... شدم با خودمم جنگ دارم  وونهید ایخدا

 دادیوجودم قلقلکم م يتو يزیچ هی یول..کنم بابا  ؟   کاریاخه چ... دستام  نیتخت و سرمو گرفتم ب يرو نشستم

 ... بشون  یحرفتو به کرس یگیکه اگه راست م

 ... کردن اون بود  تیهمه حرص اذ نیراه واسه اروم کردن خودم از ا نیبهتر دیشا

لب گفتم و  ریز يبسم اهللا ..نگاه کردم کردیبهم نگاه م يزیدر سرمو بلند کردم و به مامان که با اخم ر يصدا با

 ... کردم  کاریبلند شدم معلوم نبود باز چ

 ادشیکرد مارو  دایواسه خودش زن پ گهیاون داداش فالن شدت د..؟    نییپا ياوا تو قرار نبود چمدونارو ببر -

اصال ... چه برسه به خودش  دادنیزنم نم هیبهش سا ایصدسال س میما نبود نیخبر نداره که اگه هم گهیرفت د

 گهیساعت د مین گهیم ومدهیمن در ن هنهنوز حرف از د زنمیزنگ م..از صبح کجا گذاشته رفته ستیمعلوم ن

رو درست حرف  یفارس توننیکه هنوز نه م دنیم ادشونی یچ یاون دانشگاه کوفت يتو دونمیمن نم..زنگمیم

 ... ساعته اقا برسه  میقراره به ن یک دونمیمن نم یساعت گذشته ول میبلدن االن چهار تا ن یاضیبزنن نه ر

 ..با خنده رفتم طرفشو و بغلش کردم...  کردیبا غرغراش روحتو شاد م طمیشرا نیتو بدتر یعنی..گرفته بود خندم

 ..باشه  ؟   ییا گهیامر د برمشونیباشه مامان خانوم شما نفس بکش چشم من خودم م -

 ... و بهم نگاه کرد  رونیفوت نفسشو فرستاد ب هی با

 !!؟  يریم يریواسه شام بگ يحاضر زیچ هیاطراف هم  يمغازه ها نیاگه بگم برو از هم یعنی -

 ... شدم  رهیماچ از لپش کردم و بهش خ هیردم و خو خندمو

 ..خرمیچشم اونم م... که بده  ؟    هیشما جون بخواه شبنم بانو ک -

که خواسته هاشو  نیهم... بودم  دهیمامان زرنگ تر از مامان خودم تاحاال ند یعنی...  رونیاخم کرد و رفت ب بازم

 ... تا واسه بابا ناز کنه عجبا  رونیانجام دادم بازم با اخم رفت ب
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تا  ستادهیبابا چمدون به دست کنار در ا دمیکه د رونیو رفتم ب کمیو شالم که هنوز تنم بود و صاف کردم  مانتو

 دمیرفتم دنبالش که د کنهیم میهمراه نییتا پا نکهیمنم خوشحال از ا رونیبهم زد و رفت ب يلبخند دیمنو د

و سرشو  دیکردم که بابا بهم خند زونیلوچمو او ولب ... داده و منتظره من برم تو  اسانسور جا يچمدون هارو تو

 ... تکون داد 

حاالم  ینیبب تیاز جوون ریراحت شدم چقدر دعات کردم واقعا خ نایاز شر ا دمیفهم یوقت یدونیاخ دختر بابا نم -

زنگ به  هیهم  نییپا يدیرس یشیزحمتشو بک دیخودت با نگیپارک يتو گهید یکمکت کردم ول نجایتا ا

 ... رو بهت بده  چیسوئ ادیبزن که ب اوشیس

 گهیانقدر غر زدم که د نییبه پا دنیتا رس..رو فشار دادم یتکون دادم و رفتم داخل اسانسور و دکمه پ يسر

 یکلبا هزار دنگ و فنگ و ..شروع شد امیتازه بدبخت دنمیبا رس... گرفتم خفه شم  میخودم کالفه شدم و تصم

 ين چمدون که مال خودم بود هنوز تویاخر یول نییباالخره تونستم دوتا از چمدونارو بذارم پا ختنیعرق ر

شد پام که  یچ دونمینم یتا کمرم دردش بهتر بشه ول سادمیراست وا کمیکمرم درد گرفته بود و ... اسانسور بود 

باز  یبا دهن قهیدق کیسور بسته شد و در عرض در اسانسور رو نگه داشته بود تا بسته نشه در رفت و در اسان

سمت راه پله ها  دمیشدم و دو گهید يچمدونا الیخیتا به خودم اومدم ب...  7که اسانسور رفت طبقه  دمید

طبقه همکف  ياسانسور تو گهیبه طبقه هفت د دمیتا رس... با خدا بود  وفتادنمیکه فقط ن دمیدویم يجور

 کردمیم سنفس برام نمونده بود و ح گهید دمیرس یوقت...  نییطرف پا دنیبدو دوباره شروع کردم به دو..ستادهیا

با حال ...  نگیدل غافل رفته پارک يا دمیتا نگاهم به اسانسور افتاد رفتم طرفش که د یصورتم سرخ شده ول

...  نگیم رفتم طرف پله ها و رفتم پارکباز یول افتمیدارم م کردمیداشتم حس م گهیبه پله ها نگاه کردم د يزار

...   نمیپشتشو بب تونستمیطرف درش که نم دمیو دو تمو گرف ییدر اسانسور بازه انگار جون تازه ا دمیتا د

کرد که پرت شدم سمت در اسانسور و محکم خوردم  ریگ یپام به چ دونمیدر اسانسور بودم که نم يکاینزد

... رفت هوا  یکیداد  يو بعد صدا يزیافتادن چ يبسته شد و از داخلش صدا يبد يبهش و در اسانسور با صدا

فکر کنم مانتوم پاره شده بود و ..داخل اسانسور فکر هم نکردم يبه صدا یسوخت که حتیاونقدر ارنج خودم م

 در يچون من جلو یدر اسانسور هم باز شد ول دیقطره اشک که از چشمم چک نیاول... بود  دهیدستمو خراش

کنار و  دمیکش موخود کمیبلند شدم و ...  خواستیم يادیدر اسانسور رو باز کنن و زور ز تونستنیافتاده بودم نم

ارنج دستم ...  دیدیمنو نم یدر باز شد من درست پشت در بودم و کس یکنار اسانسور و وقت واریزدم به د هیتک

با باز شدن در ...  سوختیم نمیس دمیکشیس منف یبغلم بود و اشک تو چشمام جمع شده بود و هنوز وقت يتو
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 افشویبدم ق صیتشخ تونستمینم دمشیدیپشت م ازپسره چون  هی دمیاسانسور و جلو اومدن اون شخص فهم

با برگشتن ..برد یبودنش پ یبه عصبان شدیم دیکشیکه م یمقطع يصورتش بود و از نفسا يدستش رو هی یول

تاچشمش به من افتاد  اوشیس... خودمونه  اوشیهمون س نکهیا... آه از نهادم بلند شد  افشیق دنیپسر و د

اول  اوشیس... که خون دماغ شده  دیفهم شدیبود م شینیب يکه رو یینگشتاا نیاز ب..شد رهیمتعجب بهم خ

قسمت  نیا چون شب بود... من نشست  يچمدون منم از اسانسور خارج کرد و درشو بست و بعد اومد رو به رو

چون درست پشت به همون نور کم نشسته بود  نمیچهرشو بب تونستمینداشت و من خوب نم يادینور ز نگیپارک

 ... 

 ... اوا  ؟    يشد یچ -

خواست دستمو ... برن  نیچشمام جمع شده بود از ب يکه تو یینگفتم و فقط چندبار پلک زدم تا شبنم ها یچیه

اون  يتو یحت... رو خواستم  چیدستمو به سمتش دراز کردم و ازش سوئ... که نذاشتم و از جام بلند شدم  ریبگ

 يتو دنیلنگم که بخاطر دو يهمون پا اب چیبا گرفتن سوئ...  نمیبب تونستمیهم برق چشمشو م یروشن کیتار

دوتاشون رو برد و فقط چمدون  راه پله ها بود رفتم سمت چمدونا و اونم بعد از چند لحظه رفت طرفشون و

 ... به ضرر خودمه  دونستمینکردم چون م یباهاش مخالفت... خودم موند برام  کیکوچ

بعد از اومدن اسانسور ... رفتم سمت اسانسور و دکمشو فشار دادم  نیاز گذاشتن چمدونا و قفل کردن در ماش بعد

 چکدومیه... رو زد  5 عیهم سر اوشیار دادم و سرو فش 4و اول من طبقه  میاروم به داخلش رفت یلیهردو خ

به دست  یچشم ریافتادکه داشت ز اوشیاسانسور نگاهم به س نهییا يتو..بود یعال یلیخ نیو ا میزدینم یحرف

مانتوم سوراخ شده بود و دستم ..به دستم نگاه کردم نهیا يو از تو دمیچرخ...  گفتینم يزیو چ کردیمن نگاه م

گرفتم و  نهیینگامو از ا یتفاوتیبا ب...  سوختیم بیزخم کوچولو عج نیهم یخراش کوچولو برداشته بود ول هی

خفقان اور  طیاز اون مح عیسر یلیو خ دینکش یطول ادیاسانسور کامال باز بشه که ز ازب مهیمنتظر شدم تا در ن

 ... کردم  داینجات پ

 ..ابروهام هم انداختم باال شدمین که وارد مزدن زنگ در اوش درو باز کرد و من همزما با

 ... اوردن  فیاقا دل کندن و تشر!!! چه عجب -

کرد و  شیوارس کمیاومد جلو و دستمو گرفت تو دستش ..نگفت که نگاهش به دستم افتاد يزیو چ دیخند اوش

 ..نییبعدم انداختش پا

 ...  شدمیمهمه نشده وگرنه نگران م زیچ -
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نه   ایتفاوت بود  یب نقدریبدونم اگه روژانم بود هم خوامیفقط م یعنینگفتم  يزیدهن باز فقط نگاش کردم و چ با

 ... باعث شد که برم طرف اتاقشون  کردیمامان که داشت منو از اتاق خودشون صدا م يصدا..؟  

 ..جونم مامان ؟  -

 : گفت  يبهم انداخت با لحن طلب کار ینگاه چپک هی مامان

 نه ؟  ایشام  يدیخر -

شرمنده با مامان نگاه کردم که ..واسه شام بخرم يحاضر زیچ هیرفته بود  ادمی...   میشونیپ يدست زدم تو با

که  ییو دوباره شروع کرد به دوختن دکمه ا نییاوضاع از چه قراره که سرشو انداخت پا دیاونم فکر کنم فهم

 ... دستش بود  يتو

که از تهران براشون  ییکرده تا با مهمونا یرو هم راض نایا یمیکر يبگم اوش اقا خواستمیخوبه چون م -

شام در  ایروز درست ناهار  هیهم به اوش گفته چون وقت نشده  یمیکر ياقا نیواسه هم انیاومده با ما ب

 ...  شمال میرستوران تا بعدش باهم بر هیشام امشب دعوتمون کرده به  میخدمتتون باش

 ... ؟   يمنو شرمنده کرد نقدریچرا ا گهیبخرم د يزیچ یخواستیخب اگه نم..موندباز  دهنم

 يزیر يخنده ... بودن  نایا انیمهموناشون فکر کنم همون ژ...  رونیباال انداختم و از اتاق اومدم ب ییا شونه

 ... شمال  انیکرده تا با ما ب یرو راض دیکه اقا حم هیاوش عجب مارمولک نیکردم و فکر کردم که ا

 ... من دارما  يداداش موزمار عجب

 

 

...  میتا بعد از شام خوردن حرکت کن میرستوران بهم برس هی يتو نایا يقرار بود با روژ دیزمان رفتن رس باالخره

موضوع  نیا گفتیبهم نم چوقتیبود اصال حوصلشو نداشتم کاش اصال ه اوشیسفر س نیا يتنها مشکلم تو

 هیکه کنار پا اهیس زیچ هی دنیبا د... نذارم  جارو  يزینگاه کردم تا چ هیبار اتاق رو  نیسه اخرکردم و وا یپوف..رو

سمت  رفتمیشجاع شده بودم که بدون ترس م نقدریشده بود ا یچ دونمیحاال نم..تخت افتاده بود رفتم طرفش

نه گره  دمینگاه بهش کردم که د هی..هدفنمه دمیبرش داشتم که د میس هی دمیخم که شدم د...  اهیس زیاون چ

دلخوش کنم ؟  یبه چ دیاالن من با..چه وضعش بود نیا دونمیاخه من نم..داره یبتا چیخورده نه پ ییا

 یکه مثل گون یفیک يانداختمش تو...  گهیخندم گرفته بود خل شده بودم د... کنم اه  یبرس دیبا نیمسئول!..

 امانعادت نداشتم به اجبار م فیمن اصال به ک یشنگ بود ولق یلیداشت خ یرنگ يبزرگ بود و راه راها
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بابا درو بست و من ...  گهیغر غرش بلند نشه د يکه صدا رونیرفتم ب عیمامان سر يبا صدا... انداختم گردنم 

رو فشار دادم و منتظر شدم  یدکمه پ عیبا سوار شدنم سر..رفتم سمت اسانسور که اوش درشو باز نگه داشته بود

و  میگوش داد شدیکه پخش م یمیموال کیهمه به موز ربا اومدن اونا و بسته شدن در اسانسو انیب نایامان اتا م

هم اونجان بابا  نایخاله ا میدیبابا که د نیسمت ماش میرفت دنیبا رس...  کردیبا بابا صحبت م یفقط مامان گاه

 رونیرفت سمت در عقب و بعد از ب اوشیاول س..رو باز کرد نیرو زد و در ماش ریکرد و دکمه دزدگ یعذرخواه

بود  مایو س ایکوچولو که دوتاشون مال منو و اوش بود و اون دوتا هم حتما مال س یساك دست ااوردن چهارت

دوس  یحت..ماششن اوش يتا سک هارو ببرن تو ایاوش رفت کمک س... رفت عقب تا مامان و خاله سوار شن 

صدامون زد و  شو باهاش مشغول حرف زدن شدم که او مایرفتم کنار س... نگاه کنم  اوشیبه س گهینداشتم د

با سوار شدن به اسانسور و زدن دکمه ... هتل بود  رونیاوش ب نیباال اخه ماش میسمت اسانسور که بر میرفت

االن که ..باشم نیماش هی يتو اوشیدوس نداشتم با س... جا خوش کرده بود  نمونیبازم سکوت بود که ب یالب

 تونستمینبود اگه م ندیانگار واسم خوشا کردیم کاراروچرا اون  دونستمیرفتارش برام روشن شده بود و م یمعن

دست  نمیشدن است دهیبا کش...  نجایا اومدیصد در صد اون م یول يروژ شیپ رفتمیبشم حتما م الیخیرو ب مایس

در و تشکر از مسئول هتل  يو در اخر با دادن کارتا رونیو رفتم ب دمیبه خودم کش نهییا يشدن تو رهیاز خ

اوش جلوتر بود تا ...  میهم منتظر ما بودن تا باهم حرکت کن نایبابا ا...  میاوش بش نیتا سوار ماش و رونیب میرفت

خانوم هوش جک گفتن  مایو س میرفتیهم که کنار هم م مایهم پشت سرش و منو س ایرو باز کنه س نیدر ماش

 ایکه س میبود نیماش کینزد هوی...  دمیخندیمنم که کال فقط م گفتیداشت جک م یزده بود به سرشو ه

 ... زل زد بهمون  یخون يبرگشت عقب و با چشا

 ..نیزنیقهقهه م ينجوریکه ا ابونهیخ نجایکه ا نیدونیمگه شماها نم -

از فکرم خندم گرفت و ..از زور حرص ترکهیحس کردم االن م که گفتیبا حرص م نیهمچ...  میخفه شد قتایحق

کنترلش  کردیم یسع یلیکه خ ییچشمام و با صدا يزل زد تو یبا حرص و صورت وحشتناک ایلبخند زدم که س

 : کنه گفت 

 ... با تو هم بودم  -

با حرص به چشاش نگاه کرد و زبونمو .. ؟  کردیم فیتکل نییبود که واسه من تع یمگه ک..گرفت اش حرصم

لحظه به  هیهم  مایس زیخنده ر يو صدا دمیگرد شدشو د يلحظه اخر چشا...  نیبراش دراوردم و رفتم کنار ماش

و رومو کردم طرف پنجره  یچیه مشده گفت یبود چ دهیشدم و به اوش که ازم پرس نیسوار ماش... گوشم خورد 
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کرد از بس  تیلیهم تا اونجا مخ منو ت مایو س میخالصه حرکت کرد... و سوار شدن هم اومدن  ایو س مایس... 

وسط فقط  نیا...  زدیهم که همش اخم کرده بود و حرف نم ایاقا س دیدرباره حرکت من حرف زد و اروم خند

 میهم برو با نهیخانوم رو بب يخوشحال بود باالخره قرار بود روژ یو کل شکستیاوش بود که با دمش گردو م

 نایا انیژ... بودن و منتظر ما بودن  دهیزودتر رس نایا یمیکر ياقا...  میشد ادهیبه رستوران و پ میدیرس... شمال 

بلند شد که  عیما سر دنیروژان با د... باز شد رفتم داخل رستوران  شمیاسمش ن ياداوریدوباره با ... هم بودن 

روژان درست  يخندم گرفته بود از کارا...  شیصندل يدختر خوب نشست رو هیبا چشم غره مامانش دوباره مثل 

که  يزیو سر م میرفت...  هینیهمه فکر کنن چه دختر خانوم و سنگ شدیچادر باعث م نیمثل بچه ها بود و انگار ا

بعد از .. .نشسته بود  انیهم کنار ک ایبودم و س انیک يمن درست کنار اوش و روبه رو...  میگرفته بودن نشست

سرمو چرخوندم طرف راستم ..شد یکنارم خال دمید هویدادن سفارش بلند شد که  يبرا یمیکر يحرف اقا یکم

اقا  دیحم يگل کرده و رفته تا بجا شونینیریبله اقا خودش دمیکه جستجو کردم فهم کمی ستیاوش ن دمید

 ..پهلوم که با اخم نگاش کردم يما که طرف چپم نشسته بود زد تویس... سفارش بده 

 چه وضعه صدا کردنه خدا زبونو ازت گرفته  ؟   نیمرررررررررض ا -

بسته بشه و با اخم زل  ششیبهش زدم که باعث شد ن یپس گردن هیشدم  یباز نگاهم کرد که حرص شین با

 ..یمن باز شده بود و اون حرص شیبزنه بهم حاال ن

 ... خودشو کشت  گهیم یداداشم چ نیبب... درد  -

مثال من تاحاال ..خودمون ییواقعا من موندم تو پررو..با اخم زل زده به ما نمیبیکه م کنمینگاه م ایتعجب به س با

گوشش فکر  يبا زدن تو ای مرفتی ادمیبازم قولم  یرو ندم ول گهید ایده بار قرار گذاشته بودم با خودم که به س

 ..کردمیانگار اشتباه فکر م یول کنهینگامم نم گهید ایس کردمیم

با لبخند بهم  ایبرعکس س دمینگاه کردم که د انیبه ک یجیبا گ..که کنارش بود اشاره کرد انیبا ابرو به ک ایس

خندم گرفته ..به نشونه سالم براش تکون دادم يرو کامال فراموش کردم منم با لبخند سر ایس هوی... زل زده 

 هی يکردیخو دختر خوب دهنتو باز م میدار لهچقدر از هم فاص کردیفکر م ستدونینم یما هر ک يبود با رفتارا

 ..پررنگ تر شد و مثل بچه ادم سالم کرد وانیلبخند ک..گهید یگفتیسالم م

 ..داریمشتاق د..سالم عرض شد اوا خانوم -

 ..دمیخند زیر

 ..نطوریمنم هم انیبله اقا ژ -
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 ... بهم کرد  یو اخم پررنگ دیلبخندش پر هوی

 ..کار کن ياهنگ جان مساو گهینشد د..ا -

 ..؟  هیاهنگ ک دیگرد شد و خندم پر چشام

 ... ؟   هیاهنگ ک دیببخش -

 ... باز شد و ابروهاشو چندبار انداخت باال  ششین

 ...  گهیاوا همون اهنگ د یخب معن -

 ادیتازه ..سرخ شده بود چارهیب..افتادم ایس یشیات افهیرومو ازش گرفتم که به ق تیبا عصبان..یشدم حساب یحرص

چپ چپ بهم نگاه  مایس... نگاه کردم  مایزدم و رومو ازش گرفتم و به س ییا مهیاون افتادم لبخنده نصفه ن

 ..انداخت و روشو ازم گرفت

 !!..چته ؟  گهیتو د -

 ..زل زد بهم تیبرگشت طرفم و با عصبان هوی

 ... ها  يدق داد چارمویداداش ب..چمه ؟  -

 ..بهش نگاه کردم یتفاوت یب با

 ...  خورهیحرص م خودیاون ب..داداشت به من چه ؟  -

اوش ..یزنیمارو بهم م نیب يکه دار ایخدا بکشتت س..گرفتم و بهش نگاه کردم مایاومدن اوش رومو از س با

 ... پهلوش که با اخم برگشت طرفم  يبا ارنج زدم تو..زدیروش اونور بود و داشت با روژان حرف م

 ..؟  هیچ -

 ... نگاش کردم  مظلوم

 ...  یصندل نیخسته شدم رو ا..من حوصلم سر رفت یاوش -

 ..خندش گرفت و اخمش کمتر شد اوش

 نیپاشو با روژان بر ایب...  يتا االن تحمل کرد يچجور دونمیفقط نم ییاوا کردمیشک م یگفتیاگه نم -

 نیالحق که جفتتون مثل هم..به جونم که حوصلش سر رفته و خسته شده زنهیاونم داره غر م نیدستاتونو بشور

 ... 
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خندم گرفت وضع اون ...  دیاونم مثل فشنگ پر ادیو برگشت طرف روژان و بهش گفت پاشه با من ب دیخند

که تابلو زده بود  ییطرف جا میدستشو گرفتم و با خنده رفت..پا شدم و رفتم طرفش... بدتر از من بود  چارهیب

 ... باز کرد  هند يکه باالخره روژ میاومدیم نییاز پله ها پا میداشت.. یبهداشت سیسرو

 ..یصندل يرو شدمیبده اوا داشتم منفجر م رتیاخ خدا خ -

 ..و بهش نگاه کردم دمیخند

 ... حس شد  یگاهمم ب منیبابا خودمم خسته شده بودم با اجازت نش -

 يمسخره باز کمیبعد از ...  میتا دستامونو بشور ییداخل روشو میسرم و با هم رفت يدونه زد تو هیو  دیخند

 یکیبا نشستنمون ..دنیچیغذا هارو هم داشتن م دنمونیبا رس...  زمونیسر م میتا برگرد میداد تیباالخره رضا

 ...  ردگردنش و با اخم بهم نگاه ک يزدم پشت سر اوش که دستشو گذاشت رو

 ..؟  يکردیمارو صدا م ياومدیزودتر م دیتو نبا -

 ..نیکه خودتون اومد امیب خواستمیبابا م -

... سمت چپم کنده شد  ياومدم شروع کنم که حس کردم پهلو..زدم يتکون دادم و به جوجه جلوم لبخند يسر

باز  شیداره با ن مایس دمیبرگشتم طرف چپ که د ضیبا غ..دهنمو گرفت يجلو یبزنم که دست غیخواستم ج

 ..اومدم دعواش کنم که زودتر گارد گرفت...  کنهینگاهم م

 ..حوصله منم سر رفته  ؟   ینگفت..؟  يمنو صدا نکرد یرفت یکجا گذاشت نمیحرف نباشه بگو بب -

چنگالم ..و رومو ازش گرفتم که مثال ازش ناراحتم دمینخند یول...  میماشاال هممونم مثل هم بود..گرفت خندم

 يناراحتم با صدا دیکهانگار فهم مایس..دهنم گذاشتم ياز جوجه خوش رنگ و بو رو تو کهیت هیرو برداشتم و 

 ..کنار گوشم زمزمه کرد یمظلوم

منم حرصم  هوی دیخو ببخش ياز حرص ها بازم با اون پسره حرف زد بترکهیداداشم داره م يدیتو د ییاخه اوا -

 ... خوبه  ؟    مشیبچزون کنمیدرك اصن کمکت م اصن من طرف توام داداشمم به..گرفت

 ..زد و شروع کرد به خوردن يباز نگاهش کردم و قبول کردم اونم لبخند شین با

و به مقصد تهران سوار  میبود که از رستوران خارج شد 10 يساعتا..شد یماندن ادیبود و شب به  یخوب شام

 ... روژان هم اومد کنار من و اوش هم خوشحال حرکت کرد ...  میها شد نیماش

...  خواستیم وبیدوتا زمبه نشستن واقعا صبر ا نیب...  اوردمیداشتم باال م گهیتو سر کله همد میبس زده بود از

 رو کردم به الیخیب... دستاش و سرش خمه  نیسرشو گرفته ب ایس دمیبردم جلو که د یدوتا صندل نیکلمو از ب
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حاال نوبت منه   يدیه وروجک حساب اون دوتا رو رسیباز چ -... !!!  ییییییییاوش -...  اوش صدامو مظلوم کردم 

ها رو داد  يد یو س دیاوش خند...  اهنگ بذار حوصلم سر رفت بابا  هیبگم  خواستمیفقط م رمینخ -.. ؟  

 یبا ذوق شروع کردم به گشتن س...  گاه دست يخودت انتخاب کن بده من بذارمش تو طونیش ایب - ...  دستم 

کردم و دادم دست اوش اونم  داشیجست و جو باالخره پ یبعد از کم... کنم  دایپ القموها تا اهنگ مورد ع يد

شروع شد با  خواستمیکه م یخم شدم جلو و چندتا اهنگ جا به جا کردم تا اون عیسر..دستگاه يگذاشتش تو

بزن حاال  قدمبا من ...  من عاشقش بودم  یاروم تر بود ول دادمیکه گوش م ییا گهید يبر خالف اهنگا نکهیا

 امیتو کجا ب یتو کجا برم ب یدست و پام ب لرزهیبا من قدم بزن م یام حاال که سهمم یحاال که بغض یکه با من

تو  یپرم ب یتگاز دلهره نگو از خس نیحال منو بب نیمن عاشقت تو ام حال منو بب نیکنار من بش ریدست منو بگ

هنوز  ینذار تو با من گهیمن سفر نرو تنهام د یب قراریب قراریدلگرم و ب امیم يهرجا بر شمارمیروزارو م نمویشیم

بازم اون برق ..کردیکه داشت منو نگاه م اوشینگاهم افتاد به س زنهیعطر تو با منه فردا داره به ما لبخند م

 گنگاهمو ازش گرفتم و همراه اهن یتفاوت یبا ب..شمیم وونهید نیا یمن هخر از نگاه پر معن وومطمئنمیشگیهم

 یمن فردا پر از غمه ب يتو برا یب...  بچه دلگرم بشه  کمیتا  نویبذار فکر کنه واسه اون گذاشتم ا..زمزمه کردم

 نیم بزن تو ابه خواب با من قد ییتو اوج اضطراب بازم منو ببر با بوسه ا ریجهنمه دسته منو بگ ایتو هوا پسه دن

نذار تو با  گهیمن سفر نرو تنهام د یب قراریدلگرم و ب امیم يمن نرو هرجا بر شیرو من عاشقت شدم از پ ادهیپ

 گهیمن سفر نرو تنهام د یب قراریدلگرم و ب امیم يهرجا بر زنهیهنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند م یمن

نگاه  هیاهنگ که تموم شد نگاهم بازم به ساوش  زنهیهنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند م ینذار تو با من

نگاهمو ازش  یتفاوت یبا ب...  کنهیجانم گل پسرمون انگار داره فکر م یاوخ... بود  نییبازم سرش پا..انداختم

... فکر کنه که واسه اون گذاشتمش  نهتویاهنگ خوشم اومده و گذاشتمش اونم م نیبه من چه من از ا... گرفتم 

 فتهیاخه خودش..اوا کم چرت پرت بگو...  میقدم بزن نیسقف ماش يرو میاصن مثال واسه اون گذاشتم بر..واال

 يخنده ها يبا صدا!!..؟  کنهیبه تو گفته که اون االن داره به تو و قدم زدم با تو فکر م یاعتماد به سقف ک

چته  ؟   ..کوفت -.. دمیبهش کردم و بهش توپ یاخم نهییاز ا..دیخندیه داشت مک دمیبه سمن اوش چرخ يزیر

 نیاز ا دونستمیاخ اوا نم -...   دنیشروع کرد به خند يبلند تر يبار با صدا نیتر شد و ا لندخندش ب يصدا

گروه درباره جک و  هیرو دستگاه فک کردم االن  یگذاشت يد یس دمیتا د..يدیمثال ارومم گوش م ياهنگا

هم بخندن و منو  انو روژ مایراحت قهقهه زد که باعث شد س الیو با خ...  به خوندن  کننیجونورا شروع م

بغ کردم ..که ستمینکنم اوا ن یحاال صبر کن اوش خان من اگه تالف... خنده ها  نیتو جونشون ا... مسخره کنن 
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تو جام تکون تکون  یساعت نشسته بودم و ه مین... تم نشس نهیو دست به س یصندل یدادم به پشت هیو تک

 گهیچقدر د دونمینم...  گهیتوهمه شدم د... نازمو بخره  ادیبشه و ب دایپ يخر هیانگار منتظر بودم  خوردمیم

 يرو يزیبا احساس تکون خوردن چ...  خوابم برد  یک دمینفهم یحوصلگیهمون جور جر جر کردم که اخر از ب

زدم و شروع کردم به  غیدماغم بود از ته حلقم ج يرو بایکه تقر يزیچ دنیاز د..مامو باز کردمچش عیصورتم سر

 یاز ترس حت...  هیگر ریبه دور بازوم زدم ز یدست دنیچیو دست و پا زدم که با پ غیاونقدر ج..زدندست و پا 

اوا  ؟      -...   ستمیخورده قرص شد که تنها ن هیکه اومد انگار ته دلم  یشخص يبا صدا...  کردمیچشمامم باز نم

گشاد شده بهم  يکه با چشما انیک دنیبا د!! ...  چته اخه ؟ ..دختر  ؟   يدیخواب بد د... شده  ؟    یچ... ؟   

 هیدوباره شدت گرفت و با گر میگر زیاون چ دنیبا د... کردم و اطرافم رو نگاه کردم  نیف نیف کمی کردینگاه م

از خندش هم تعجب کرده بودم و هم حرصم ... خنده  ریزد ز یبهش نگاه کرد و بعد پق انیک..شاره کردمبهش ا

 يبه زور جلو دیمنو د افهیکه ق انیک... خنده داره  ؟    نقدریمن ا دنیمارمولک و ترس هی دنید یعنی..گرفته بود

دادم  نیچ موینیب...  رونیبود رو انداخت ب یصندل يمارمولکه رو که االن باال عیدست سر هیخندشو گرفت و با 

 دهیبر دهیخنده بر ونیم...   دیو خند یصندل ينشست رو دنمیدوباره با د انیو با چندش بهش نگاه کردم که ک

شانس ...  يدیخواب یگرفت یچ..چ..مثل...  میدیبا رس..افتیشده ق..چقدر باحال..چق... اوا ...  يوا -:  گفت 

و دوباره ...   يتو تاحاال خودتو کشته بود... وگرنه فکر کنم ... بردارم  نمیاز ماش يزیچ هیمن اومدم ..ياورد

 گفتیانگار راست م..به اطراف انداختم گهینگاه د هی..؟    نیخنده داشت ا جاشاخه ک..درد يا...  دیخند

رو ادم  نایمن اگه ا..نکردن دارممیب ینامردا حت...  شدیم دهید الیهم و نیماش ينبود و جلو نیماش يتو چکسیه

و اشکش در  بودکه از شدت خنده قرمز شده  انیبا حرص دو چندان بدتر به ک...  گلویزیز ذارمینکنم اسممو م

باز بود و  نیچون در ماش..حرکت جفت پامو اوردم باال و محکم زدم به رون پاش هی ياومده بود نگاه کردم و تو

 نیو ا نییافتاد پا یرو نداشت از اون طرف شلپ يکار نیود و توقع همچهم بخاطر خنده بدنش شل شده ب انیک

انگار ...  کردیگرد شده داشت بهم نگاه م يبا چشا انیک..باعث شد خندش قطع بشه و قهقهه من شروع بشه

افتاد  شیکه انگار دوهزار هیبعد چند ثان...  نهییافتاده و االن چرا پا یهنوز نتونسته بود هضم کنه که چه اتفاق

 نییپا دنیدر فرار کردم و پر یکیزدم و از اون  غیج هی عیمنم سر..اورد ورشیپاشد و لباسشو تکوند و به طرفم 

 انیکه ک یتیاون موقع يتو...  یکه اونم چشاش شده بود قد توپ تخم مرغ دمیجلو روم ساوش رو د هویکه 

گرفته  یبهم زده و چه جواب ییو چه حرفا هیک وشایدنبالم بود و قصد گرفتنمو داشت اصال برام مهم نبود که س

از  یحت... سنگر گرفتم  ایپشت س دمیو پر دمیدو عتریسر..راحت بشم انیبود که از دست ک نیفعال فقط مهم ا... 
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بلند  اوشیس يصدا هوی... چشه  ؟    گهید نیوا ا...  کشهیکه داره چقدر تند تند نفس م دیفهم شدیپشت هم م

از  تیو با عصبان.. شام که منتظر شماها هستن نیایاگه گرگم به هواتون تموم شده لطفا ب -...   دیشد که غر

بود و داشت با چشم و ابرو برام خط و  ستادهیکه هنوز ا انیک يرفتم و برا تشاز پش عیبغل رفت که منم سر

طرفم و من چون  دیچرخ اوشیس هویکه وسط راه  میشد الیوارد و اوشیزبون دراوردم و با س دیکشینشون م

 وسواستفاده کرد  تیهم از موقع اوشیخوردم به شکمش و س رفتمیازش م یانتظارش رو نداشتم و با فاصله کم

اروم  کردیو رو م ریتوش بود و دل ادم رو ز یفیلط یلیحس خ هیکه  ییبا صدا...  ... دورم  دیچیمحکم دستاشو پ

 ...  ؟     یکنیم نکارویفقط بهم بگو چرا ا.. .چرا اوا  ؟     -:  گوشم زمزمه کرد  ریز

بعد چند ...  دادینشون نم یعکس العمل چیانگار مغزمم مثل من تعجب کرده بود و ه... شک بودم  يتو هنوز

خودمو از حصار  عیسر..بکنم یحرکت هی دیکه با دیکردن و مغزم فهم تیلحظه انگار تازه نورون هام شروع به فعال

 دیشا...  دونمینم..بازم سرخ شدم بودممطمئن  زدمیبودم که نفس نفس م یعصب يبه حد... دستاش ازاد کردم 

به وجود اومده  نمونیکه ب یاناتیجر خاطری یول شدمینم یعصب نقدریبود ا اوشیس يجا ییا گهیاگه هرکس د

انگشته اشارمو به ... کار ها سواستفاده کردنه  نیاو قصدش از تمام  گانستیباهام ب يجور هی کردمیبود حس م

 :  دمیکه بهم قفل شده بودن غر ییدندونا نیسمتش گرفتم و از ب

 !؟هــا؟يکرد یتو چه غلط  -

رو کم نکرد  تمیاز عصبان يزیبازم چ یول دمیلحظه تو جام لرز. هیبلند گفتم که خودم  يکلمه رو به حد نیاخر

 ... 

 ..خواستمــیمن فقط م..من..اوا  -

کور  یزهرمارم کن رازمیسفرم رو مثل سفر ش نیا ذارمیم یکنیاقا پسر اگه فکر م نی؟ببیخواستیم یه؟چیچ  -

و گوشمو از مزخرفاتت پر  یبغلم کن يچپ و راست بپر يکه بخوا دمینم ییاجازه ا نیمن بهت همچ...  يخوند

 ...  وشـایازت متنفرم س...  ادیازت بدم م!ه؟یچ یدونیاصال م یکن

با ... بودم  دهینرس خواستمیکه م یو من هنوز به اون ارامش شدنیاز دهنم خارج م يجور رگبار نیهم کلمات

گرد  يبود که با چشما انیک... برگشتم و با خشم به شخص پشت سرم نگاه کردم  عیشدن دستم سر دهیکش

دستمو از ..چطور تونستم بفهمم یلعنت..اره بود..عالمت سوال بزرگ بود هینگاهش انگار  يتو..کردیشده نگاهم م

 یلیخ یلحظه دلم براش سوخت ول ي..بود نگاه کردم نییکه حاال سرش پا اوشیو به س رونیب دمیدستش کش
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اونا  دنیبا د..کردنیگشاد شده نگاهم م يهمه با چشما بایتقر..پسش زدم و به پشت سرش نگاه کردم عیسر

 ..نییو سرمو انداختم پا دمیشخجالت ک

 ..ایبرم کنار در خوامیمن م..من...  خوامیمعذرت م  -

 یکس یجلومو نگرفت و حت یجالب بود کس...  رونیزدم ب الیرد شدم و از و انیگرد کردم و از کنار ک عقب

 المونیو...  دهیبهم م ایارامش رو در نیدارم و ا ازیارامش ن نیمن به ا دونستنیانگار همه م... همراهم نشد 

و بزرگ  کیکوچ يالهایاز کنار و... بهش  یتا برس يکردیم يرو ادهیپ کمی دینبود و با ایبه در کینزد

عطر  يکارخونه ها نیبهتر یواقعا حت...  دمیکشیهام م هیخاك نم خورده رو با تموم وجود به ر يو بو گذشتمیم

 کمیرون پام  يرو يزیچ دنیحال خودم بودم که با لرز يتو. ..رو بسازه  ییبو نیهمچ تونهیهم نم سیساز پار

 ياسم ترال که رو دنیبا د..رونیب دمیکش لمویشلوارم و موبا بیج يتو دمدستمو کر عیسر یلیخ یول دمیترس

هم  یدوست نینبود همچ ادمی یبودم که حت معرفتیواقعا چقدر من ب..زدم يلبخند کردیم ییخودنما یگوش

 ... صفحه و تا قطع نشده جواب دادم  يرو دمیدستمو کش عیسر..دارم

 ن؟یبه به سالم خانوم خانوما شماره گم کرد  -

باهم ببرن که انگار  تویمردشور خودتو اون سالم کردنتو اون شمارتو اون گوش..خفه شو گهید یکیتو  -:  ترال

که  یگرمه تو چ یدارم سرم به زندگ من شوهر میگیمن حاال م زیاخه عز...  خورهیشماره من داره توش خاك م

 ...  يدیو خواب يخورد يفقط لم داد يدیتو ع

خودش کرده که لعنت بر  گمیم دمایرو نم روشیمن جواب ک ينفس بکش اگه مرد کمیباشه بابا ترال خانوم   -

 ..خودش باد

 ...  یکیبه اون  دیچسب مینوریشد که پرده گوش ا یچ دمیگفتم نفهم نویا تا

چرا  نمیحاال بگو بب...  بندمیبار سفر نم ایدن نیتورو نخورم از ا ياصن من تا کاکائو...  یکنیتو غلط م -:  ترال

 !؟ياز من نکرد يادیاصن 

 ... بودم  ایدر کینزد... و به رو به رو چشم دوختم  دمیآه کش هی

 ...  شهیشده باورت نم یمدت چ نیتو ا یمفصله اگه بدون انشیجر  -

 ...  دمتیباشه هروقت د شهینه پشت تلفن نم  -..باورم بشه دمیباشه حاال تو بگو قول م  -:  ترال

 ... احساس کنه  نجایا دیرو ادم با یزندگ يبو...  دمیکش قینفس عم هیو  ایبه در دمیرس

 اد؟؟یاب م يحموم که صدا یرفت یبابا باشه حاال با گوش يا:  ترال
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 ...  ایاومدم کنار در..ستمیبنده مثل شما ن رینخ  -

 !..اخه؟ کنهیتحمل م نویا يچجور روشیک دونمیمن واقعا نم..دیبنفش کش غیج هی بازم

 !!! ... یاوا نگو که شمال -:  ترال

 ..چرا اتفاقا شمالم  -

 ..بکشمت امیتا ب یمونیمعرفت همونجا م یب يدختره   -:  ترال

باال انداختم و  ییشونه ا... اصن چرا قطع کرد احمق؟؟ !منو بکشه حاال؟ يچجور خوادیخل چل م يدختره  وا

بود که  یهم اعصاش مثل من خط خط ایانگار در... قدم گذاشتم  ایلب گفتم خدا شفا بده و به سمت در ریز

 ...نرم ساحل  يشن ها يرو ذاشتمکفش هامو دراوردم و پامو گ...  دیکوبیخودشو به صخره ها م یعصب نطوریا

بودم که حس کردم دارم  ایدر کینزد... ذره هم ترس نداشتم  هیچرا  دونمینم کیشب بود و هوا هم تار نکهیبا ا

... داشتم  ازین کیپالست یجراح هیحس شد و فک کنم به  یکل صورتم ب... ماسه ها  يرو امیبه صورت فرود م

 ... بلند شد  یکی غیج يهنوز همون جور بودم که صدا

 !ها؟!؟یبهم نگفت ياومد یبووووق چرا وقت يدختره   -

 گهید کنهیم وونهیو منو هم مثل خودش د ذارهیمنم اثر م يترال اخرش رو نیا دونستمیخدا خل شدم؟؟من م وا

 زونیاز گردنم او يزیچ هیحس کردم  هویکه  ستادمیاروم از جام بلند شدم و ا...  ادیخلوتمم صداش م يتو

 ..شده

 ... بود خره دلم برات تنگ شده   -

به زور تونستم  یکیاون تار يازم جداش کردم و تو یبا هزار بدبخت! واقعا ترالست؟ نینکنه ا... خدا  يوا

 ؟!!نجایا دیرس يچجور نیا... چشمام چهارتا شده بود ... بدم که خودشه  صیتشخ

 ..میایب میتونیهم م مانیمنو شو ریتونن؟نخینم هیشمال بق يایب یتونیفقط خودت م يکرد ه؟فکیها؟چ  -:  ترال

 ... نشدم  وونهیخب خدارو شکر من د... شمال بودن پس  نامیا ایخدا...  اه

 ... دلم واست قد نخود شده بود  ییترال يوا  -

خنده تازه متوجه  یشوخ کمیبعد ... بار سفت فشارش دادم که بازم صداش دراومد  نیبغلش کردم و ا دوباره

 يرو میبا اون باهم نشست یبعد سالم و احوالپرس دیخندیبود و به بحث ما م تادهسیگوشه ا هیشدم که  روشیک

 ... ماسه ها 

 ؟!!نقطم نیمن ا يدیخب از کجا فهم  -
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 ... به تو  میبرس میایو ب میریرو بگ ایتا در التونیو ریبود مس ینداشت کاف يکار  -:  ترال

 عیبعد شر یول دمیترس کمیاسم اوش  دنیبا د..زنگ خورد لمیهمون موقع دوباره موبا..نگفتم يزیو چ دمیخند

 ..جواب دادم

 ...  امیاوش کنار در  -

 !؟يدیدور نشو فهم یلیدنبالت همونجا باش خ امیمن دارم م... فرصت بده حرف بزنم  دونمیبله م -:  اوش

 ..اومدن روشینه تازه ترال و اقا ک  -

 ...  امیگفتم دارم م یپالس باش رونیبذارم تا اخر شب ب نشدم که رتیغ یاوا هنوز اونقدرا ب نیبب  -

 ...  امیب نایبا ترال ا دمیبمونم قول م خوامیمن م یول  -

 ... شدم امشبا  يبچه سرتق تخس لجباز چه

 ... بکن  يخوایم یاه اصال به من چه هر غلط  -:  اوش

ترال به  يزل زدم که با صدا ایبه در یبا ناراحت... قطع کرده . که اوش دادیم نیبوق ممتدد نشون از ا يصدا

 ... خودم اومدم 

 !!یکه بهم گفت یدرباره اون اتفاقات!؟یحرف بزن يخواینم... شده اوا  یچ  -

 .و از جام بلند شدم دمیکش یآه

 ..بود یکه اوش عصب يدیبرم فک کنم، خودتم فهم دینه ترال با  -

رو  الیتا و میبا هم بر گفتنیاونارو که م يبا هردو دست دادم و اسرارا... ونه مثبت تکون داد سرشو به نش ترال

جوره اروم  چیانگار مغز من ه یمغزم رو اروم کنم ول کمیتنها باشم و  خواستمیبود که م نیا تیواقع..رد کردم

 ... جود نداشت و ییا ندهیا وقت چیکاش ه يا..قرار بود وضعش خراب تر هم بشه یو حت شدینم

اره به ..انیبه ک یبه روژان و حت..به اوش..ایبه س..به خودم...  کردمیو فکر م رفتمیم الیزنان به سمت و قدم

کم نداشت  يزیهم چ افهیو از نظر ق اومدیم یبنظرم پسر خوب... که تازه دوروز بود باهاش اشنا شده بودم  یانیک

خودشو  تیخب اونم جذاب یپهنه ول یلیخ اشبزرگه و شونه ه يادیز کردمیبود که حس م کلشیفقط مشکلم ه

کنم خب حرکت  ینبودم که بخوام عذرخواه یمن ادم یتند رفتم ول یلیامشب خ... فکر کردم  ایبه س... داشت 

 دستیفا یپوووووف فکر کردن ب... اون کارو نکنه تا منم اون عکس العمل رو نشون ندم  خواستیاونم بد بود م

حق رو به  چوقتیبده چون ه یلیخ نیواسه درست جلوه دادن کار خودم و ا لمیدل هیدنبال  شهیهمچون اخرش 

 یلینگاه اون خ ای! ه؟ینگاهش چ يتو دمیفهم يمن چجور...  انیباز ذهنم رفت سمت ک...  دمیطرف مقابل نم
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...  ستیهست مشکل از من ن یهرچ یواال ول دونمیمشکل داره چم گرانینگاه د ای استیس یسادست و ب

 گهیمن د یول کشهیانتظارم رو نم یخوب زاقیچ گفتیهم بهم م نجایروشنش اا هم يچراغا دمیرس الیو کینزد

با ...  اونا واقعا سخته  یبه درك ول هیعب خود مایخاله الدن و عمو نادر نگاه کنم ؟حاال س يتو چشما يچجور

 ییقهوه ا یبه در بزرگ و چوب تا مودمیشده لو پ يزیراه سنگ ر ریشدم و سربه ز الیو اطیمکث وارد ح یکم

خب هوا  یول میفصل بهار بود يتو نکهیبا ا... در رو باز کردم  یقینفس عم دنیو با کش دمیرس الیسوخته و

...  اومدیم یمیسرد بود و باد مال رونیب يهوا نیخودش داشت و بخاطر هم يزمستون رو تو يهنوزم سرما

... مور مورم بشه  کمیپوستم وول بخوره و  ریز ینیریش حسصورتم خورد و باعث شد  يتو يااز هو یموج

به سمتم حمله کردکه باعث  یکه اوش مثل ببر زخم بردمیلذت رو م تیحس خوشمزه نها نیهنوز داشتم از ا

 دهیند ينجوریکه تاحاال ا یکیترسناك بود و من  یلیخ ییخدا..قدم به عقب بردارم و بچسبم به در هیشد من 

که احتماال همه  ییرایتوجه به پذ یب... شدم  دهیاز در کنده شدم و پشت سرش کش نمیاست دنیبا کش..بودمش

محسط رو برام ترسنا تر کرده بود  دیکشیکه م يبلند ينفس ها يصدا..راست من برد طبقه باال هیاونجا بودن 

 دنیبا رس..من اوار بشه يهمه رو. تشفشان فوران کنه و اولکوه ا نیهر لحظه ممکنه ا کردمیو من حس م

درو باز کرد و من  عیدر که سر يتو شدمیداشتم شوت م بایکرد و من تقر ستیدر اتاق اوش باالخره ا يجلو

با ثابت ...  وفتادین یخداروشکر اتفاق مضحک نکهیزم يگوله شدم داخل اتاق و فقط کم مونده بود با کله برم تو

به سمت  تیبا بهت و عصبان..دمیرو اونجا د اوشیس جباتاق نگاهم به تخت افتاد که با کمال تع يشدنم تو

به سمت در  یبا عصبان ستیدرکار ن یدر اتاق بستس و اوش دمیاوش برگشتم تا چندتا فحش بارش کنم که د

 ..اوش بلند شد يزور زدم در باز نشد بجاش صدا یهرچ یرفتم ول

 ..بهم خبر بده يپس هروقت کرد شهیدر باز نم نیا ینکن یزور نزن تا عذرخواه خودیاوا ب  -

... انجام بدم  يکار تونستمیبودم و نم رهیمبهوت به در خ..شدیکه از در دور م دمیقدم هاشو شن يصدا و

 اوشیسبه سمت  تیبا عصبان... عمـرا !!..کنم؟ یاز اون موجود مذکر چندش عذرخواه دیبا!!! ... اوا!..من؟؟

 ... دونه یچه م یباشه کس دمیبرگشتم و با غضب نگاش کردم انگار اون مقصر بپد شا

مثل بچه ادم پاشو به اون اوش بگو در باز  يکور خوند کنمیم یمن ازت عذرخواه یکنیاگه فکر م ایس نیبب -

 ... کنه تا نشکوندمش 

 یشیات اوشیپوزخند صدا دار س..بشکونم اخه؟؟رو  یدر به اون سفت يمن چجور..اومدم بابا یچه قپ اوووووهوووو

معذرت  رممیشد بم ينجوریحاال که ا... و اخم کنم  نمیهمونجا کنار در بش نهیترم کرد و با عث شد دست به س
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نصف شب ... خوابم برد  واریکنار همون د رچقدر نشستم و تکون تکون خوردم که اخ دونمینم...  کنمینم یخواه

 دمیبلند شدم که د! ... بود اخه؟ ییخدا حاال وقته دستشو يا... شدم  داریاز خواب ب ییبا حس داشتن دستشو

و  رمیخوابم برد نکنه تو خواب راه م واریکنار د نیرو زم کنهیم ياریکه ذهنم  ییتختم واال من تا اونجا يرو

خب حق داره ..تو خودش گوشه مچاله شده هیکه  افتهیم ایو نگاهم به س ندازمیباال م ییشونه ا!..خبر ندارم؟

رفتم به طرف ... کنه  میپتو داشته باشه که خودشو توش قا هیدم صبح واقعا سرد بود و ادم دوست داشت  يهوا

شده  ادهیپ طانیش كاوش از خر مبار نکهیا دیبعدش زفتم طرف در به ام ایخودمو انداختم واسه س يتخت و پتو

کنم من کار  کاریحاال چ... و قفل بودن در اه از نهادم بلند شد  رهیدستگ دنیبا کش..باشه و درو باز کرده باشه

 پروندیم يزیچ هیوسط مسطا  نیا طونمیصبر در توانم نبود ش گهیاتاق سرد بود و واقعا د يهوا..اضطرار دارم خدا

 به طرفش رفتم و عیسر ایس ياداوریبا ... محلش نداد  یخب کس یلو هیبه ک یبکن ک نجایکارتو هم گتیم

 ... کردم  دارشیب

 ... پاشو  اوشیس...  ایس...  ایس -

 نباریکردم و دوباره بلند شدم و رفتم جلوش و ا یپوف... زد که صورتش رفت سمت مخالف من  یچرخ هی ایس

 ... محکم تر از قبل تکونش دادم 

 ... سراغت؟  امیبا اب ب ای یشیپا م اوشیس -

چرخشه  نیخواب مزاحمش بشه عکس العملش هم يتو یانگار که کس دیچرخیم یبود و ه دهیخرس خواب نیع

 ... داد زدم  بایلگد به باسنش زدم و تقر هیبا حرص بلند شدم و ... 

 ...  اوشیس گهیپاشو د  -

 ..کار کرد یکیزیف دیبا نیکال با ا..رجاشیو نشست  دیپر عیسر

 ! ... شده؟ یاوا؟ چ هیچ  -

 ...  شدمیرسوا م ستادمیایم شتریرش چون اگه بنگاهش کردم و نشستم کنا ضیغ با

 ...  يزیچ هینشده فقط  یچیه -

 ... و تند ادامه دادم  عیسر یول دمیخجالت کش کمی..نگاهم کرد منتظر

 ..دارم ییفقط من دستشو  -

 ... زد  یقشنگ يلبخند هیلحظه نگاهم کرد اما کم کم  چند

 ! ... کمکت؟ امیب ينکنه انتظار دار..خب برو  -
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 ... به پنجره نگاه کردم . نگاهش کردم و رومو ازش گرفتم و یعصب...  شعووووریب

 ...   ترکمیکن تا من برم بخدا دارم م يکار هیبگم در اتاق قفله  خواستمیفقط م ررررمینخ -

 ..كبه در هیبق... بفهمم؟؟  نوینگاه ا یفقط معن شهیم ایخدا..زدیچشماش نگاه کردم که برق م به

 ...  میهست نجایپس فعال هم ينکرد یرفته تو هنوز از من عذرخواه ادتینکنه   -

تکون بخورم رسوا  کردمیواقعا حالم بد بود حس م... فکر کنم رنگم زرد شده بود  گهید... حرص نگاش کردم  با

رو االن  رونیب ادیتا طرف باالخره دل بکنه و ب ستهیایم ییرو که ربع ساعت پشت در دستشو یحس ادم... شدم 

 ...  نذارممنتظر  ییرو پشت در دستشو چکسیو قسم خوردم ه کردمیکامال درك م

 ...  یاز من باش کیکوچ یعذرخواه هیکه تا حاال منتظر  یباش ییعقده ا نقدریا کردمیفک نم ایس -

در کمال تعجب  یچون مسلما همه پسرا غرورشون در مرحله اوله ول شهیحرفم براش گرون تموم م کردمیم فکر

 ...  دیچیبد و پتو رو دور خودش محکم پ يپوزخند ایس دمیمن د

ازم  یبکن کیکوچ یعذرخواه هیبخاطر رفتار زشتت  یشیکه حاضر نم یمغرور باش نقدریا کردمیمنم فکر نم -

 ... 

 چیه دونستمیمبه زور بلند شدم رفتم طرف پنجره ... دارم مامـان  ییمن دستشو...  شعوریپسره ب..گرفت حرصم

 ییدستشو هیهر اتاق  يتو اینردبون بزنه  هی ایبه بابا بگم لب هر پنجره  دیبا..کنم خب کاریچ یندارم ول یشانس

 ...  الیسمت در و رفتیکه داشت م دمینفر رو د هیبا خم شدنم از پنجره کله ..بسازه

 ... اقاهـه  یه -

 ... نبود  ییاطرافش رو نگاه کرد هنوزم واسم قابل شناسا کمیو  ستادیا

 ..ینیبیباال رو نگاه کن منو م -

 ..براش زدم و واسش دست تکون دادم يلبخند گشاد انهیک دمیبلند کردن سرش فهم با

 !..؟یکنیم کاریجوجه باال چ هیچ -

 ...  گمیبهت م نییپا نجایاز ا امیب یاگه کمکم کن -

 ..مگه خدا در رو ازت گرفته -

 ..گمینه تو کمک کن موضوع رو بهت م -

 ...  نییکه دستش بود رو گذاشت پا یلیتکون دادم و وسا سرشو

 !ن؟ینردبون دار  -
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 ...  الستیپشت و يانبار يهست که تو یکیاره  -

که دردم گرفت  نمیس يخورد تو يزیچ هیبا برگشتنم ... شد  دهیگم شد دست منم از پشت کش دمیاز د انیک تا

خورد و  نمیس يکه تو يزیاهم افتاد به چ... اوه اوه اون از منم بدتره  دمینگاه کردم که د ایبه س تیبا عصبان

 ییبه سمت دستشو بایو بازش کردم و تقر دربرش داشتم و رفتم طرف  یبا خوشحال... بود  دیکل..نییافتاد پا

بعد ... بهش  یچیاز من حرف بکشه منم که نگفتم ه خواستیداشت و م دیناکس کل اوشیس... پرواز کردم 

راه رو نگاه کردم و با خودم  يبه ساعت تو... انگار چشمام روشن شده بود ...  رونیتموم شدن کارم اومدم ب

راحت به سمت اتاق خودم رفتم و بازش کردم  الیپس با خ... هست  دنیخوابو وقت واسه  6گفتم هنوز ساعت 

 ایاتاق س يزود حرصم گرفت و درو بستم و دوباره رفتم تو یلیخ یتختم پره چشمام گردشد ول نکهیا دنیاز د... 

... باز  دزد و درو قفل کر يهم لبخند اوشیتا من وارد شد س... چون مطمئن بودم تمام اتاقا مثل مال من پره 

...  ستادهیمنتظر ا دمیرفتم سمت پنجره که د عیافتادم و سر انیک ادی... , !ر از منم هست؟خدا بدبخت ت یعنی

 عیسر...  خوابمیکاناپه م يرو نییپا رمیبه درك م..دستمو براش تکون دادم یبا خوشحال... بچم هنوز بود  یاله

لبخند ددون نما بهش زدم  هی شدیباز تر نم نیاز ا اوشیرفتم بقرون چشماس س یپشتمو کردم به پنجره و چپک

 یبخوابم مشکل یروز به سخت هی... به راه افتتدم  الیکردم و به سمت و انیاز ک يتشکر نییو از پله ها رفتم پا

هم اصال گوش ندارم و باالخره  انیک يپس به سمت کاناپه رفتم خومو روش ولو کردم و به حرفا!نداره که داره؟

 ..رفتم واببه خ

 

 

صدا  يبود که رو نیبدم ا ياز اخالقا یکیاصوال ... چشمام رو باز کردم  اومدیکه از اطراف م ییسر و صدا با

 تونستمینم کردمیم يو بعدش هم هرکار دمیپریاز خواب م ییصدا نیتر کیزود با کوچ یلیحساس بودم و خ

که از  ییسر و صدا دنیا شنب... شدم  لندکاناپه ب يچشمام رو باز کردم و از رو...  شدمیم الشیخیبخوابم و کال ب

 ..رفتم همون سمت اومدیاشپزخونه م

 ..یبگ دیامشب با نیمامان هم -

 !؟يدوسش دار یگیاالن م يچجور یشناسیدختره رو م نیاخه پسر جان تو همش دو روزه ا -

 ...  ن؟؟ینگاه اعتقاد ندار کیاصال مگه خود شما به عشق در ... داره  یمامان چه ربط -
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من  زیاخه عز یبد ول یواست خوبه چ یکه بگم چ یستیسالته بچه ن 26 گهیتو د انیک نیبب... نه واال !من؟ -

 ... دو روزه عاشق شدم  یگیمگه ازدواج کشکه که م

 نیهم تونهیدوسش داشته باشم و اونم م تونمیم کنمیبه دلم نشسته حس م یخب حاال عاشق نشدم ول -:  انیک

 ... باهم حاال  میشیاشنا م..گهیگذاشتن د نیرو واسه هم ينامزد نیحاال شما بگو بابا ا.. .حس رو داشته باشه 

 ... بلند شد  انینرجس خانوم مامان ک يلحظه سکوت شد که بازم صدا چند

 .. سال داره 18فقط  چارهیواسش زوده ازدواج اون ب... اوا هنوز بچست  یول انیک -

 ... براش  کنمیبشه که من تا هروقت بگه صبر م یاگه اوا خودش راض یه ياریمامان چرا بهونه م... اه  -

 ... نرجس خانوم اومد  دنیآه کش يصدا

 خوامینم یبگ يایهوس بوده و ب نایاگه بفهمم تمام ا یبا شبنم ول کشمیم شیامشب بحث رو پ انیباشه ک -

 !؟يدیفهم يبه اسم من ندار یمامان گهید

خدا  يا... شده بودم  جیواقعا گ... اروم برگشتم سمت کاناپه و روش نشستم ...  گهیگفت د یچ انیک دمینفهم

 يپا يبا صدا! ... بگم اخه؟ یازدواج کنم االن به ک خوامیواال به خدا من نم! ... شده؟ ينجوریا. یچرا همه چ

 هیاونو به چشم  تونستمیحاال نم یچرا ول دونمینم... شدم  يجور هی انیک دنیبه عقب برگشتم که با د یشخص

 ... برام حکم همون خواستگار رو داشت  شتریو ب نمیدوست بب

 ...  يدیساعته خواب هی ؟همشيشد داریزود ب نقدریچرا ا ریصبح بخ... به به سالم اوا خانوم  -

 ... بود  7ساعت  گفتیراست م... نگاه به ساعت انداختم  هی

 !گه؟ید يدیبشم تو چرا نخواب داریهم ب هیتا بق نمیشدم خوابم نبرد گفتم بش داریب گهید دونمینم -

 ... باال انداخت و نشست  ییشونه ا انیک

 داریچون زود ب یول خورمیدوساعت بعدشم صبحانه م کنمیورزش م 6تا  میشیم داریب 5من عادت دارم ساعت  -

 ! ... ؟یعصرا بخوابم تو چ دیحتما با شمیم

 دیتو دختر االن توهم با یچقدر خنگ گهیخب اره د..م؟یتا باهم اشنا بش گهیم اتشینکنه داره از خصوص...  اوهو

 ..بگو نویاره هم... اوقات خوبه  یو فقط گاه يهمه روزا متنفر ياز خواب بعداز ظهر تو یبهش بگ

 ادیخوابم و از خواب بعداز ظهر هر روزه خوشم نم شتریب ایصبح  9که مدرسه ندارم تا  ییخب من روزا -

 ...  دهیمزه م یبه نظرم فقط گاه. راستش

 ...  مینرجس خانوم هردو به عقب برگشت يبا صدا... داد  یلبخندم بهش زدم که جوابمو با لبخند قشنگ هی
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 !؟يدیکاناپه خواب يرو زم؟چرایعز يدیسالم اوا جان خوب خواب -

 ...  یصندل يلبخند مهربونش جواب دادم و بلند شدم از رو به

دخترا ناراحتن گفتم حاال امشب من  دمید گهینداشتم د یمشکل شبینه د... رجس خانوم ممنون خوبم سالم ن -

 ..نداره یبخوابم مشکل نجایا

 !..کردم؟یحرف بزنم و رو نم ينجوریبابا من بلد بودم ا... اوه  اوه

 ...  کنهیخفم م رمیپ یلیخ نکهینرجس خانوم حس ا گنیم یبا من راحت باش نرجس صدام کن وقت زمیعز

 !چشم نرجس جون خوبه؟ -

 ... ما  يزد و نشست رو به رو یچشمک

 ... بهتره  ينجوریاره ا -

بردم که  یو من تازه پ میحرف زد انیبا نرجس جون و ک ياز هر در... کردم و منم نشستم  یکوتاه ي خنده

روژان به سمت پله  ریصبح بخ يبا صدا... با محبته  یلیهستن و مخصوصا نرجس جون خ یخوب يچه خانواده 

 یشده و ما واسه چ یچ دونستینم چارهیب... خنده  ریز میزد انیچهره پف کردش منو ک دنیبا د... ها برگشتم 

منو  کردیو پشت سرش هم اوش که مثل مشنگا بهمون بگاه م مایکه با اومدن س میخندیمثل خل و چال م

به اوش گفت که اخماش جمع شدم و  یروژان چ دونمینم..خنده ریز میو باز زد میلحظه بهم نگاه کرد هی انیک

 ... اومد سمت ما 

 !ن؟یکنیزن منو مسخره م نیکشیشماها خجالت نم -

 يهنوز خرت رو یکه ول یشناسیزن نم گهیتو خرت از پل گذشت د دونمیمنکه م یداداش الیخیب... اوه اوه  -

 ...  یکنیم ينجوریا يپله دار

 ..گردن ناقص شدم هیبهم زد که حس کردم از ناح یپشت گردن هیبا همون اخمش  اوش

 !هوم؟ رونیب يایبهت اجازه داد ب یاصال ک یکنیمنو رو م يرازا یکنیم جایتو ب  -

کرده و زود  کاریبا چشم و ابرو به جمع اشاره کردم که انگار خودش چ... کهههههه  کنهیم عمیاالن ضا..اوخ اوخ

 ... خودشو جمع و جور کرد 

 ... خب حاال پاشو برو صوتتو بشور حالم بهم خورد  لهیخ -

سر و  یتو چرا نرفت فیاوا هوار هوار خاك رو سرررررت اخه دختره کث یعنی... زدم تو سرم  ییدستام دوتا با

 عیسر... بشم سوژه خندشون  حرف اوش و حرکت من حاال توبت من بود که نیبا ا... احمق؟  يصورتتو بشور
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نگاه به اطراف انداختم  هی..اتاقم يتو تمبعداز تموم شدن کارم رف...  ییدستشو يباال و خودمو انداختم تو دمیپر

... اه گندم بزنن که االن تمام لباسام چروك شده ...  نیاز ماش نییپا وردمیچمدونم رو ن روزیاومد د ادمیکه 

بود که بدون کل کل بلند شد و سوئیچش  نجایو جالب ا ارهیش گفتم بره چمدونم رو بو به او نییدوباره رفتم پا

رون پام به  يتا رو کیتون هی... اتاقم تا لباسام رو عوض کنم  يبعد رفتم تو قهیچند دق... رو برداشت و رفت 

به  قشی يو جلو مال خود لباس بود دوخته شده بود یکت روش بود ول هیکه باالش مثل  ییا روزهیف یرنگ اب

 دمین دار شده بود پوشیلباس چ یلباس هم بخاطر لخت نییو پا خوردیم یاب یتوپ يها نینگ لیمسطت هیاندازه 

مزاحمم  گهیسرم جمع کردم تا د يباال پسیموهامو شونه کردم با کل... تنگ و خالص  یمشک نیشلوار ج هیبا 

 هیصورتم رو با شونه کج کردم و  يتو ختیموهام که کوتاه تر کرده بودم تا راحت بشه کج ر ينباشن و جلو

که تنم بود با  یکیتون نیتل رو هم مثل هم نیا... زدم  روطرفش داشت  هیکوچولو  یکه سه تا گل اب دیتل سف

 هی نهییا يزدم و از تو عیما یرژ صورت هیبعد موهامم ... بودم  دهیخر رازیش يتو دیخر میکه رفته بود اوشیس

 هی میتوش بود ایبا س شبیکه د یکه دم در اتاق نییبوس کوچولو واسه خودم فرستادم و رفتم طرف در تا برم پا

گل کرد و رفتم سرمو چسبوندم به در اتاق تا بهتر  میکنجکاو شدیم دهیکه از اتاق شن ییبا صدا یمکث کردم ول

 ... بشنوم 

 تلخ و سردم یباشکه ن یبفهم خواستیم دلم

 اشتباه کردم فهممیحاال م یول رهید دیشا

 که بهت گفتم ياون روز از

 تو دل دادم يچشما به

 شد  يچجور دونمینم

 از چشم تو افتادم که

 از چشم تو افتادم که

 ستیاصال مهم ن واست

 تو اشفتم یچقدر ب که

 که بهت دارم  یحس نیا از

 گفتمیم يزیچ دینبا

 ینیبیاصال نم منو
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 که رو به روت هستم نیا با

  ادتیاز  رمیپاك م دارم

 از دستم يریپاك م يدار

 ادتیاز  رمیپاك م دارم

 از دستم  يریپاك م يدار

 دستم شدیرو م دینبا

 مشتم شدیوا م دینبا

 اقرارم به عشق تو با

 رو تو دلت کشتم خودم

  یدونیم نکهیجرم ا به

 بهت گفتم نکهیجرم ا به

 يریگیم دهیناد منو

 یگردونیرو بر م ازم

 یگردونیرو بر م ازم

 ستیاصال مهم ن واست

 تو اشفتم یچقدر ب که

 که بهت دارم یحس نیا از

 گفتمیم يزیچ دینبا
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 ... و به طرف پله ها حرکت کردم  وونهیدوتا د نینشم با ا وونهیسفر د نیا يکمکم کن که توخودت  ایخدا

 

 ــاوشیس

 

حاضر نشده بود  یاوا حت... سرو وضع نامرتبمو درست کنم  کمیکردم  یاز تموم شدن اهنگ بلند شدم و سع بعد

و در  دمیبه موهام کش یدست هیبخواد بهم توجه کنه  نکهیاتاق کنار من بخوابه چه برسه به ا يشب کامل تو هی

اوا بهش گفته  دمیشا رونیب ادیکرده که گذاشتم ب یحتما اوش فکر کرده اوا ازم عذرخواه..اتاق رو باز کردم

وقت  چینداشتم و ندارم چون خودم بهش گفتم ه یکرده هرچند که من ازش توقع معذرت خواه یمعذرت خواه

از دهنش  دیببخش هیاگه  یمطمئن بودم حت شبینکنه د یمعذرت خواه ارهیکه سرم م ییهاازم واسه کارا و بال

منو  نقدریا یبه قلبم پا بذاره و حت عیزود و سر نقدریدختر بچه تونست ا هی یک دونمینم..شدمیم وونهیخارج بشه د

با ..رونیدر و باز کردم و از اتاق زدم ب..اتاق موندم يتو يادیفکر کنم ز... کارا و حرکاتش حساس کنه  يرو

به  قادربست و من  خیرگ هام  يلحظه حس کردم خون تو هی دمیدیکه م يزیپله ها از چ نییبه پا دنمیرس

ذره  هیکه اون  یکن يکار يخوایداره چرا م يحد هیخدا امتحانم ..اوا فقط مال منه اینه خدا..نبودم یحرکت چیه

با  يکه روز ییبشه همون افکار دخترونه ا..یباف الیبشه خ..بشه توهم..بشه ؟  لیم به پوچ تبدته قلبم دیام

 دیچرا با ایخدا... اومدنشه  ایکرده و منتظر به ئن تخاباالن اسم بچشم ان میگفتیو م میکردیدوستام مسخرشون م

تو که  ایخدا..؟  ستیخدا مگه اون دستا سهم من ن..و دست تو دست هم باهم بخندن ؟  نهیبش انیاوا کنار ک

نذار مامانم بگه پسرم ..خودم شرمنده بشم يبه کل وجودم قول دادم نذار جلو..به قلبم..من اوا رو به دلم يشاهد

کنم و با هر حرکت  یباف الیخودم خ شیاوا پ ینذار مثل دخترا با هر حرکت منف ایخدا..خورده یعشقشکست 

 ... مثبتش بگم واسه خر کردنه منه 

 ..زمیعز نیبش ایب يستادیچرا اونجا وا..ریمادر صبحت بخ..اوشیس -

 یلب ریسالم ز هیبه سمت مامان رفتم و  یبا همون حالت منگ..به سمتش برگشتم جیمامان همونطور گ يصدا با

اصال متوجه ..نبودن انگار ایدن نیا يتو چکدومشونیه...  انیمبل اوا و ک يبه همه گفتم و اروم نشستم رو به رو

داشت ...  اومدیکه اوا از خنده اشکش در م گفتیتو گوش اوا م انیک دونمینم... من هم نشده بودن  رهینگاه خ

اوش و  يها يمسخره باز يصدا..متوجه من نبود چکسیه یمطمئنن سرخ شده بودم ول..خوردیخون خونمو م

حرکت انجام بده تا مثل  هی انیهم نتونست حواس منو از اون دوتا پرت کنه فقط منتظر بودم ک هیبق دنیخند
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سمت صورت اوا و اوا هم  رفتیداشت دستش م... جور کرد  تشویموقع شباروت منفجر بشم که باالخره خود

 یمونده بودم چ حاال..که نگاه همه روم ثابت شد يجور دمیاز جام پر هویکه  کردیداشت با لبخند نگاهش م

افتاده بود و حاال داشت با تعجب به  انیتو موهام خدارو شکر دست ک دمیدستمو کالفه کش...  ایاوف خدا..بگم

و مغرورم تا بتونم به خودم مسلط باشم چشمامو بستم و  يکردم بازم برم تو جلد جد یسع...  کردینگاه م نم

 ... باز کردم  دوباره چشمامو هیو بعد چند ثان دمیکش یقینفس عم

 ... ؟   میو حرف بزن مینیخونه بش يقراره کل سفرمون تو -

 ... سمت پله ها حرکت کردم و ادامه دادم  به

 یجنگل يواسه ناهار تو میتا بعد خوردن صبحانه بر دیلباسمو عوض کنم بهتره شماها هم بلند ش رمیمن م -

 ...  ییجا

استپ  کردینگاه متعجب همه رو رد کردم رو صورت اوا که با دهن باز نگاهم م..و برگشتم ستادمیا یپله اول يرو

پوزخند زدم  هی..و دوخت ماهارو واسه پرو فرستاد تو اتاق دیخودش بر يچه پسر گهیحتما با خودش داره م..کردم

  ..و ادامه دادم

  

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

 

 ..ياز اتاقم بردار دیساکتو با يایاوا توهم با من م -

 ..ادامه دادم ییسخره کننده ابا لخن م و

 ... که من بشم غالم حلقه به گوشت ؟   يتوقع ندار -

 ... جواب داد  عیانداخت و سر شیشونیاخم به پ هی عیسر اوا

 ..؟  کنهیم کاریدوما ساك من تو اتاق تو چ..فتهیاوال اون که وظ -

 : گفتک  رفتمیتر کردم و همونجور که از پله ها باال م طیغل پوزخندمو

 ... پا دراورده  دیشا دونمینم -

واقعا خوشمزه  خوردیحرص م ينجوریا یوقت یحرصش بدم ول ينجوریا اومدیدلم نم نکهیبا ا..گرفته بود خندم

فکر  نیتازه به ا دمیبه باال رس یوقت..لقمه چپش کنه مخصوصا با اون دماغ سرخش هیو ادم دوس داشت  شدیم

 یبا برگشتنم صورت عصب..شد نداز پشت سرم بل یمحکم کس يکه صدا ارمیاز کجا ب نویکردم حاال من ساك ا
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شلوار گرم کنم فرو بردم و سرمو  بیسرخش زدم و دستامو تو ج يبه دماغ و لپا يلبخند..دمیموش کوچولومو د

و با  ستادیمن ا ياوا روبه رو..حرصش بدم شهیباشه هم ادمی شدیبامزه م تیواقعا موقع عصبان... کج کردم 

 ... در هم بهم نگاه کرد  يمااخ

 میبر ایاصال ب... ؟   خورهیتو سرشون وول م ییدارن چه فکرا هیبق نییاون پا یدونیکه پا دراورده اره ؟ االن م -

 ...  نمیکه بال دراورده اومده تو اتقت رو بب یساک

 ..بازوشو گرفتم عیاز کنارم رد بشه که سر خواست

 ... همون اتاق خودت  يساکتو گذاشتم تو... اخمو  يکجا خانوم خانوما -

 ... هم و دندوناشو بهم فشار داد  يبد تر رفت تو اخماش

 ..؟  دیاونوقت مگه شما غالم حلقه به گوش من -

 يکوچولو غیج هیچشمام رو تند تند بار و بته کردم که حرصش دوبرابر شد و با زود دستشو ازاد کرد و  چندبار

که قبال توش بودم رفتم تا اماده بشم  یو منم با خنده به سمت همون اتاق... اتاقش  يت توو رف دیکش یحرص

 ... 

 

موهام کار کردم  يو ربع ساعت رو نهییجلو ا سادمیوا دمیرو پوش دمیجذب سف شرتیبا ت یمشک نیشلوار ج هی

 رهیتا شکل بگ زدنیکه به موها م گهیو هزار کوفت و زهرمار د سیاز تافت و ژل و روغن و گر... البته با سشوار 

موهام حالتشون رو  کمیرو بکنم تا  وسشکه ه ییجاها يو اونم برا زدمیژل م یگاه یول اومدیخوشم نم یلیخ

باحالت  شونیو بق میشونیپ يقسمتش افتاده بود رو هیموهام ... کارم تموم شد به خودم نگاه کردم ... حفظ کنن 

...  شهیهم دادیموهام نزده بودم بنظرم بهتر نشون م يتو یچیه نکهیبود و ا ستادهیثابت ا یفشن مهیقشنگ و ن

 شهیکه هم يدوش کوچولو با عطر هی دمیدستبند چرمم پوش هیمارکمو انداختم دستم و  تدل کندم ساع نهییاز ا

کردنمون رو جونم ست  يا..رونیهمزمان با من در اتاق اوا هم باز شد و اومد ب...  رونیگرفتم و رفتم ب زدمیم

 دهید یبود به راحت دهیپوش رشیکه ز یمشک شرتینازك که رنگ ت دیبا مانتو سف یمشک نیشلوار ج..عشقه

که  تفاوتیب يانداخت از اون نگاها. نگاه بهم هیسرشو بلند کرد و ..هم انداخته بود سرش يدیشال سف..شدیم

ادمو  ياصال اعصاب پله رو نداشتم فقط انرژ...  میزده باهم به سمت پله ها راه افتاد خی گرفتیلبخندو از ادم م

خونه خودم اصال از پله استفاده نکنم فوق فوقش اگرم کردم سه چهارتا  يباشه که برا ادمی دیبا گرفتیم یالک

گذاشتن تو  الرویوسا ونیبا اومدن ما بلند شدن اقا... هم حاضر و اماده نشسته بودن  هیبق نییپا میدیرس... 
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واقعا ازارم  نیبود و ا انیک نیاوا تو ماش... به سمت جنگل  میاز سوار شدن باالخره حرکت کرد و بعد نیماش

قصد اوا از کوفت  دونمیو روژان رو هم نداشتم واقعا نم مایس يدنایاوش و خند يداد حوصله چرت و پرتایم

دربارش  یلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیم چیواقعا اون شعر اگر با من نبودش ه هیبرام چ التیتعط نیکردن ا

 دیو د نهیو برداشتن چشمام از ا نباالخره بعد از جون دادن من پشت فرمو... نه کامال برعکسه  ای کنهیصدق م

بازم با ...  اوا رو عاشق خودم کنم  خوامیهنوزم م يدیمن باچه ام دونمیواقعا نم میدیرس انیک نیزدن ماش

 ییتا جا میجنگل رد کن يدرختا نیرو از ب نیماش شدیچون نم نییپا میاورد الرویاوش وسا يها يمسخره باز

رو  راندازایز هیبدون نگاه کردن به بق...  میرفتیم ادهیپ دیراه رو با هیبق یول میرو جلو برد نیکه امکان داشت ماش

گرفتم همون جا کنار  میو تصم دمید یاب کهیبار هیکه رفتم  کمی... راه افتادم  هیسبد برداشتم و جلوتر از بق هیبا 

که گذشت  کمی... نداشت  یو خم چیپ چیراه مشخص بود و ه... هم برسن  هیرو پهن کنم تا بق راندازایدرخت ز

هنوز ..گذاشتن و نشستن الرویهمه اومدن وسا نکهیبلند شدم و رفتم سمتشون بعد از ا دمیعمو ارسالن رو د

بلند شد و بعد از اون سرها بود که به سمت اوا  یکی لیزنگ موبا يکه صدا گذشتیاز جا افتادنمون نم یوقت

صفحه با لبخند جواب  ياسم رو دنیدراورد و بعد از د لشویموبا هباالخر میکردیبهش نگاه م رهیهمه خ..دیچرخیم

 ... داد 

 ...  ؟یبــه سالمـ ترال خانوم خوب  -

-    ...  ... 

 !وقت؟؟ هینه بابا بد نگذره ... ا  -

-   ...  ...  ... 

 ... و از جاش پاشد و رفت اونور تر که راحت تر صحبت کنه  دیگفت که اوا بلند خند یطرف چ دونمینم

 : از تموم شدن حرفش اومد و با لبخند رو به مامانش گفت  بعد

 ..میدور هم باش نجایا انیو طاها شمال بودن گفتم ب روشیمامان ترال بود سالم رسوند با ک -

 ..ستنیپسراهم تنها ن ينجوریا زمیعز يکرد يخوب کار -: شبنم با لبخند  خاله

 ... بدن  لیتشک توننیگروه م هیمادر جون ماشااهللا  ستنیاالنم ن -: با لبخند  روژان

 هی ییمن از االن اعالم کنم منو زنم دوتا یبدن ول لیگروه تشک توننیم دونمیرو نم هیالبته من بق - :  اوش

 ... به فکر خودشون باشن  هیبق میگروه

 ... رو به روژان که سرخ شده بود ادامه داد  بعد
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 ...  یکه تو زنم میثابت کن دیفقط با لهیما گروهمون تکم میبر ایب زمیعز  -

 ...  دیکش غیج کردیسرشو بلند کرد و هم زمان که ظرف جلوشو به سمت اوش پرتاب م روژان

 ...  يبـد یلیاوش خ  -

 گفتنینم يزیهمه به خنده افتاده بودن و چ...  نیاونطرف تر افتاد رو زم کمیداد و ظرف  یبا خنده جا خال اوش

بعد از چند ..خجالت بکشه و تو خودش فرو بره شیاز پ شیروژان ب شدیو باعث م پروندیم يزیاوا چ یفقط گاه

 دنیجز من نگاهش نکرد بعد از د چکسیه نباریاوا باز بلند شد ا یزنگ گوش يجو ارومتر شده بود که صدا نیم

... بلند شدم و دنبالش راه افتادم  عیسر..جواب داد رفتیم نایبلند شد و همون طور که به سمت ماش عیشماره سر

دختر هم  هی دمیکه د نایبه ماش میدیرس...  افته؟؟یبراش ب یراه رو گم کنه و اتفاق هوی گهیفکر اخه نم یدختره ب

همون لحظه ...  دنیخندیو م زدنیو داد حرف م غیسمت اوا با ج دیشد و دو ادهیپ نیاز ماش ااو يسن و ساال

که رفتن سمت  دمیدیهاشون برام اشنا بود از دور م افهیق..شدن ادهیدوباره دوتا در جلو باز شد و دوتا پسر ازش پ

اخمام رفت ..به اوا دست دادن دنبهشون و با لبخ دنیرس..همون ترال بود ادیاوا و اون دختره که به احتمال ز

 ... دست بده؟؟  ياوا با هر پسر دهیم یتوهم چه معن

کامال مشخص بود که اوا راه رو گم کرده و  یسمت ول نیخنده باهم راه افتادم به ا یبعد از شوخ باالخره

ش رفت تو هم اخما دنمیسرمو با تاسف تکون دادم و رفتم سمتشون اوا با د..از کدوم طرف بره دیبا دونهینم

 یترال هم فقط سالم و احوال پرس بابهشون و با پسرا دست دادم و  دمیرس... چرخوند  ییا گهیسرشو به طرف د

 ... انجام دادم  يمختصر

 ؟؟یکن یمعرف يخوایاوا جون نم -:  ترال

 ... نگاه بهم انداخت و دستشو گرفت سمت ترال  هیحوصله  یب اوا

 ...  میدوست و همکالس نیترال خواهر و بهتر -

که روشن تر از چشماش  ییو موها و ابروها رهیت ییقهوه ا يپسر با چشما هی...  شیبرد سمت پسر کنار دستشو

 ... داشت و خالصه تو نگاه اول خوب بود  یبود لب و دهن مناسب دیرنگ پوستش سف..بودن

 ... نامزد و عقش ترال خانوم ...  روشیک -

کردم جلو  یسع یخندم گرفت ول..نگاه کرد دیکشیو خط و نشون م خوردیکه حرص م به ترال طنتیبا ش و

که  یو دهن مناسب ینیبا پوست سبزه تند و ب یچشم و ابرو مشک..يدست اوا رفت سمت پسر اخر..رمیخودمو بگ

 ... باز شده بود  يبه لبخند
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 ... م به تله نداده طاها خان داداش ترال خانوم که هنوز مزدوج نشده و به قول معروف د -

شد سمت منو زل زد تو  دهیاوا نگاهش کش... باهاش راحت بود  يادیانگار ز ومدیلحن حرف زدن اوا خوشم ن از

 ... ر کرد  وونهیچشمام و منو د

 ... دوست مامانم که سالها خارج بودن البته با خانواده  نیپسر بهتر... خان  اوشیس شونمیا -

تو ...  امیدوستم به حسابش ن یکه حت نهیدور بب نقدریتوقع نداشتم منو ا..شد شتریاوا ب یبا معرف میشونیرو پ اخم

 ! ... عشق من؟ اوشیس نمیبگه ا یخان نکنه انتظار داشت اوشیس هیچ... دلم به خودم پوزخند زدم 

تا راه رو بهشون  تمرفیجلوتر از همه م...  میراه افتاد هیبه سمت بق میکرد یدوباره اظهار خوشبخت نکهیاز ا بعد

 ... کردم  روشیو رو ک ستادمیکه ا میبود نایمامان ا يکاینشون بدم نزد

 ...  میایبا اوا دارم زود م کیکار کوچ هیمن  دیببخش نینیبیم نارویمامان ا نیبر میراهو مستق نیشما هم  -

طاها و ترال هم پشت ... نگاه کردم  کردیبه اوا که با اخم نگاه م یرچشمیزود قبول کرد و رفت جلو ز روشیک

 کمیاونطرف تر که  دمیرفتم طرفش و بازوشو کش عیسر... راه افتادن حاال فقط من بودمو اوا  روشیسر ک

و همونجا نگهش  دمیموهام کش نیب یکالفه دست... بودم  یاز دستش عصبان... صداش دراومد برگشتم سمتش  

 ...  دمیبود بهش توپ یعصب یکه کم ییتو چشماشو با صدازل زدم ..دستمم به کمرم بود هیداشتم 

 ... خودته  يعواقبش پا دمیکه اگه د نمتیبب انیپسره ک نیدور و بر ا يحق ندار گهید کی  -

 شناسمیخودمو م يمن هم جنسا یکن یو شوخ يبلند بخند يکه پسرم توش هست با صدا یجمع يتو دینبا دو

 ... بهت گوشزد نکنم  گهیتا د یکن تیپس بهتره خودت رعا

 ..؟ییمتوجه ا یکن یباهاش شوخ ای يدست بد یپسر نامحرم چیبه ه ياجازه ندار سه

 ...   نمتیپسره طاها بب نیخوش ندارم دور و بر ا چهار

 ...  پنـ

 ... شدم  رهیبلند شدن دست اوا و نشون دادن عالمت استپ منم ساکت شدم و بهش خ با

 ؟نهياریدر م يواسه من اقا باالسر باز يکه دار هیخبر يفک کرد هیاقا پسر چ یدور برداشت یلیکه خ نمیبیم -

هرچقدر دلم بخواد ...  رمیدلم بخواد م یمن با هرک... هدر نده  اتیچرند نیوقتتو واسه گفتن ا يخودیجونم ب

هم که دلم بخواد گرم  یبا هرکس...  کنمیم یو شوخ دمیکه دلم بخواد دست م يبا هر پسر..کنمیبلند صحبت م

تو  يو مثل دخترا نییپا ندازمیحرفا منم سرمو م نیبا گفتن ا يکرد ه؟؟فکیمشکل..رمیو دور و برش م رمیگیم

نباشه و در  نکارایکن که خودش اخر ا يباز لمیف ينجوریا یکیتو برو واسه  زمیچشم؟؟نه عز گمیخور م يسر
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 خوامینم گهینه برادرم پس د ینه مادرم ینه پدرم يدیر مبهم دستو ينجوریاکه  یستیکس من ن چیاخر تو ه

 که؟؟ ییتو سرت متوجه ا يو صداتم بنداز رونیب يواسم رگتو بنداز

 يتر از قبل با صدا یعصب نباریتو گوشش ا زدمیم یکی تونستمیشدم که اگه م یعصب يحرفاش جور دنیشن با

 ... داد زدم  بایتقر يبلندتر

و من  یتو عشق من ارهیخودم تورو به دست ب ریغ چکسیه ذارمیاون گوشات فرو کن من نم ياوا خوب تو -

 ...  کنمینم بیرق میتقد یو اونو دو دست گذرمینم زمیراحت از همه چ

... از جنگل رفتم  ییا گهیبودنم بود به سمت د یاز عصب یکه حاک يمحکم و بلند يتموم شدن حرفم با قدما با

که منبع ارامشم بود و من به دنبالش داشتم  ییاز جا کردمیبه ارامش داشتم و چه مسخره داشتم فرار م ازیواقعا ن

 ...  کردمیحرکت م یجنگل عصب يتو

 آوا

 

بهش بگه تو  ستین یکی کنهیدو م کیکه واسه من  هیپسره احمق انگار ک...  هیرفتم سمت بق یاعصاب خراب با

باال  ییکجاست که منم شونه ا ایس دین و نشستم کنار دخترا خاله ازم پرسبهشو دمیرس... اخه؟  یحسن کارهیچ

 میگفتیبا دخترا م میداشت... باشه  خواستیمبه من چه هر کجا که  نکهیهم ا دونستمیخب واقعا هم نم... انداختم 

 ... و نشستن کنارمون  کمونیکه پسرا هم اومدن نزد میدیخندیو م

 ...  گهید نیدیخوب دزد مویهم گروه -:  اوش

 ..من غلط بکنم با تو هم گروه بشم اقا -:  روژان

 گهید يبا شما بود خانوم بنده با دخترا یک -: سمت روژان  دیکه رو لبش بود چرخ ییبا لبخند مسخره ا اوش

 ...  یخوشگلتر شما اخر صف یکیاز  یکیبودم ماشااهللا 

و  کردیچونشو با دقت دخترا رو نگاه م ریاوش هم دستشو گذاشته بود ز دنیخندیم هیو بق خوردیحرص م روژان

 ...  کنهیکه مثال داره فکر م کردیم دیاز خودش تول ياووووم مانند يصدا هی

که بخوام  نمیبینم يازین ختهیپسر گل و اقا ر نهمهیا نجاینظر رو داشتم ا نیاوه بله البته اتفاقا منم هم -:  يروژ

 ..ا بشمهم گروه شم امیب

...  روژان  يمات مونده بود رو چارهینظر گرفت اوش ب ریهم عمل اوش رو تکرار کرد و با دقت پسرا رو ز يروژ

اشکم در ...  دیخندیاونم بلند م گفتیم انیدر گوش ک يزیچ هی یحاال ه انیبلند شد و نشست کنار ک يروژ هوی
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اونم بلند  خوردیرو م چارهیخون خونه اوش ب... خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده  یعنیاومده بود از خنده 

 هیبلند شده بود از  روشیک يطرف صدا هیشد اومد نشست کنار ترال و شروع کرد تو گوشش حرف زدن از 

خان هم ظاهر  ایوضع ادامه داشت که س نیا... فقط مات اونا بودم  یعنیخودشو جمع کنه  تونستیطرفم ترال نم

 حیبهش توض یشاک یلیخ روشمیک دیخنده ها و سر و صداهارو پرس هیو قض روشیشدن و اومد نشست کنار ک

همشم بخاطر لج کردن با  دمیخندیبلند م يمن که داشتم با صدا يو بعد نگاهش اومد رو دیخند کمی ایداد س

کم کم جمع  کردیکه صحبتشو قطع کرده بود و شت با تعجب نگم م يروژ..شدیوگرنه دهنم داشت پاره م ایس

که کنارم نشسته بود نگاه کردم  مایخودمو جمع و جور کردم و به س کمیشدن  رهیساکت شدن و با بهت بهم خ

 ... 

 ...  ياریدراکوال در م يصدا يانگار دار!؟؟يخندیم ينجوریا ؟چرايندار يزیچ یمشکل یتب!! ... اوا -:  مایس

 ... من من کردم  کمیانداختم و  ریخجالت سرمو ز با

 ... شد که حواسم نبود صدام بلند شد  نیاومد ا ادمیچندتا موضوع باهم  یدونیاخه م...  زهیچ... نه  -

 ... سخته واقعا  یلیمن نذاره خ تیتو موقع چکسویخدا ه..شیییییاخ

که گذشت  کمی... جذابمون  يو بحث ها میپسرا رفتن واسه درست کردن ناهار و دوباره ما دخترا موند باالخره

و داد  غیواسه خودشون از بس حرف و ج زننیگوشام دارن سوت م نکهیواقعا هم فکم درد گرفته هم ا دمید

دنبالم راه افتادن تا  جوجه ثلپاشدم م دنیسمت پسرا دخترا هم تا د دمیو چرخ ستادمیتحمل کردن پاشدم ا

منم که اون کرم درونم فعال شده بود  کردنیرفتم کنار پسرا که داشتن جوجه هارو کباب م...  رمیکجا م ننیبب

 مویتصم میبردمشون تا از کنار پسرا بر کمیسمت دخترا و  ؟؟برگشتمیاخه چ یبکنم ول يکار هی خواستیدلم م

 هویسکوت  نیبعد از چند م...  میبکن کارشونیچ میدونستین فقط نمبود افقگذاشتم اونا هم مو ونیباهاشون درم

با لبخند  روشمیگفت ک يزیچ هی یشد و با ناز ه زونیمثل کواال ازش او روشیسمت ک دیزد و دو یترال بشکن

ن یباز ا ستیکردم معلوم ن زیچشمامو ر..رو داد به ترال نشیو سوئیچ ماش بشیدست کرد تو ج فتهیش یو نگاه

 کیدردار کوچ یکیظرف پالست هیدستش ... ترال رفت و جلدب برگشت کنار ما ... تو کلشه  بیدختر چه نقشه ا

 ... رنگ  ینارنج زیچ هیبود و توش 

 ... است  تانهیترب یکامال سرگرم کننده و کامال ازار دهنده و کامال ب لهیوس هی نیبچه ها ا  -:  ترال

جون من (سفت بود کمیهم داشت و فقط  نیژالت کمیمثل ژله بود که  بایرتوش تق عیظرف رو باز کرد ما در

 يصدا هیظرف که  يو با فشار دوباره گذاشتش تو رونیرو اورد ب عیترال ما)ش؟؟ییخدا ن؟نهیحال کرد فویتوص
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 شیسمت پسرا طاها پشت ات میرفتظرفو ازش گرفتم و دوباره  عیکرد و هممون رو خندوند سر دیتول یتیترب یب

 یکه کس يو طور میگوشه کنار طاها جمع شد هیرو جابه جا کنه با دخترا همه  خایبود و خم شده بود تا س

 چارهیطاها ب...  دنیخند میعقب و با دخترا شروع کرد دمیدستمو کش عیسر...  میمتوجه نشه صدا رو دراورد

طاها هم رفت عقب و نشست کنار  دنیگفتن و خند يزیچ هی رکدومبود و سرخ شده بود پسرا ه سادهیراست وا

 نیکه هنوز نصفشون برگردونده نشده بودن رو برگردونه هم ییخایاوش بود که اومد جلو تا س ينفر بعد... باباها 

 زگا نویزم خواستمیاز خنده م گهید نباریا... تر بود  یکه خم شد بازم همون عمل تکرار شد منتها مدتش طوالن

اوش از رو نرفت و دوباره ...  رهیخندومو بگ شتریکه ما ب گفتیم يزیچ هی یاوش خودش متعجب بود و ه رمیبگ

که صورتم سرخ شده  میدیاروم تر و کوتاه تر شد اونقدر با دخترا خند یول میهمون کارو کرد نبارمیخم شد که ا

 ..بود تهاز حد دهنم درد گرف ادیبود فک و گوته هامم بخاطر باز بودن ز

 ... ما هم شده اش نخورده و دهن سوخته  تیحکا یچ یعنی ستیبابا اقا قبول ن يا -:  اوش

اومد جلو و خم شد تا  يجد یلیخ اوشیس... چشم غره رفت بهمون نشست کنار طاها  هیکه اوش  دمیخند بازم

راوردم بازم همه که خم شد ظرفو برد پشت سرشو صداشو د نیهم گهیرو برداره چون اماده ششده بودن د خایس

 اوشیانگار نه انگار س یول میکردکارو  نیهم گمیدوبار د کردیبازم خونسرد داشت کارشو م اوشیس یول دنیخند

 ..دمیصداشو شن شدیبلند شد و همون جور که از جلون رد م کیش یلیخ

 ... شد  یکه ادم نفهمه چ يشدیتر وارد عمل م ییحرفه ا کمیحداقل  -

رفت و منو گذاشت تا از حرص داغون بشم اخرم ظرفو پرت کردم تو بغل ترال و رفتم ...  یراحت نیرفت به هم و

 ...  نایسمت مامان ا

 اوشیس ریبم... گردنشو بشکنم  ایکه اومد طرفمونو بکشم  یکس نیاول تونمیم کردمیتو هم بود حس م اخمام

به رو  یول دیشا کمیکارو کردم البته  نیا انهیناش یلیگفت انگار من خ گهیم نیهمچ دهیبه من ند يکه شاد

 ... نه مسخرم کنه واقعا که  دمیبگه من فهم تونستیاوردن نداره که حداقل م

حساس شده  اوشیس يچرا رو دونمینم یول یرفتارم بچگانه و الک نیا دونستمیچم بود خودمم خوب م دونمینم

 دادمیبود االن منم جوابشو م وفتادهین رازیش يتواگه اتفاقات  دیشا کردمیم ریخودم تعب شیبودم و هرکارش رو پ

مثل بچه ها از کنار مامانم جم  نشستنکه سفره رو انداختن و همه  یتا زمان...  خوردمیحرص نم نطوریو ا

 اوشیاز شانس گندم س خوردمیبود و دداشتم م نییموقع ناهار سرم پا... نخوردم و فقط با اخم نگاهشون کردم 

 یسرمو بلند نکردم تا حت یول کردمینگاهشو حس م ینیته بود و هر چند لحظه سنگدرست روبه روم نشس
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 یخودم داده بودم افتادم و به خودم گفتم خاك بر سرت اوا که حت هکه ب ییقوال ادی... چشمم بهش بخوره 

فکرا بودم که  نیتو هم..؟؟!گرفتنش دهیسخته ناد نقدریا یعنی يو محل بهش ند یبه قوالت عمل کن یتونینم

اخ جون من عاشق بال بودم چون معموال از همشون برشته تر بود کال ... چندتا بال قل خورد تو بشقابم  هوی

سرمو بلند  کردیچشمام شهاب سنگ پرتاب م... بود  گهید زیچ هیبال  یکباب با استخوان خوشمزه بود ول هجوج

 یاخم کردم و سرمو به معن عیقفل شد سر اوشیس يکرده که شمام تو چشما يکار نیهمچ یک نمیکردم تا بب

چون ... با لبخند فقط چشماشو بست و باز کرد و دوباره مشغول خوردن شد ..تکون دادم يکرد نکارویچرا ا

بعد از خوردن بال ..کرد يدست دراز کرد و به بشقاب طرف مقابل دست دراز شدیعرض سفره کم بود راحت م

 خورهیپسر چقدر اروم م نیاخه ا...  زدیبهم چشمک م اوشیبشقاب س يتو یخوانها هنوزم اون جوجه کباب است

نگاهش  یه چارهیی ایس... زدم و دستمو دراز کردم سمتش  یطانیفکر لبخند ش نیبا ا... کمکش کنم  دیحتما با

سفره  ياخرا بایما تقر... جوجه برداشتم  کهیبشقابش و از توش سه ت. به دیرس نکهیجلو تا ا اومدیبا دست من م

با  ایبشقاب خودم فرود اومد س يجوجه ها اومد و تو... حواسش به ما نبود  یلیخ یخاطر کس نیو به هم میبود

اخم کرد و دستشو اورد سمت  هویاون  یبهش زدم ول یضیکه لبخند عر کردیسوال داشت نگاهم م تعالم

رشون داره حاال منم اخم کرده بودم و داشتم با جوجه ها حصار درست کردم تانتونه ب يبا دستام برا عیبشقابم سر

 ..دیلب غر ریز یاروم يباصدا اوشیس...  کردمیچشمام براش توپ و تفنگ پرتاب م

 ... و تو  دونمیسر جاشون وگرنه من م يذاریاون جوجه هارو مثل بچه ادم م -

و حس کنم  نمیدندوناشو بب دنییصورتش و سا یسرخ تونستمیبه وضوح م... لب گفتم  رینه ز هی تیعصبان با

 نهیکه مونده بود همشون س ییبود از جوجه ها نجایا یکرد نتونست جوجه هارو از چنگم دراره بدبخت يهرکار

 ... دور بود  یلیخ ای شدینم دهیبودن و رون و بال توشون د

ساده ازشون  نطوریدوس دارم و هم نارویاالن من ا یول ياوا من بال دوس نداشتم دادم تو بخور  -:  اوشیس

 ...  شمیوارد عمل م گهیجور د هی ایپس خودت با زبون خوش بهم بده  گذرمینم

جور  يخوایکه م یبکن يخوایم کاریاخه تو چ...  يبندر تمیبدنم رفت رو ر يکه استخونا اینگو جون س..خٱ خٱ -

 يبخورم فقط قربونم بر نارویسر جات تا من راحت ا ینیخوب بش يمثل پسرا ؟بهترهیوارد عمل بش ییا گهید

 ... گلوم خشک شد  ینطق طوالن نیاب بهم بده بخاطر ا وانیل هی

سمت ما و با تعجب نگاهمون  دیهمه نگاه ها چرخ هوی...  دیتر شد و از جاش پر يلبخند زدم که جر هی بازم

با بشقاب  عیو سر دمیطرف من که فهم ایلبخند بهشون زد و خواست سفره رو دور بزنه و ب هی ایس... کردن 
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 شیش ایبا فاصله پنج  نکهیعقب تا ا رفتمیقدم م هیجلو من  اومدیقدم م هی ایس یه... باال  دمیدستم از جام پر

 عیبدو سر ایحاال من بدو س... ندونستم و الفرار  زیموندنو جا گهیکه د ستادیقدم درست کنار سر سفره رو به روم ا

داد زدن من  هیو بق ایطرف هرچقدر س هیانداز اومد کنار و رفتم به  ریز يسفره رو دور زدم و بدون کفش از رو

و بهم  رهیگیراحت ظرفو از من م یلیمن باختم و اون خ ستادنمیبا ا کردمیفکر م دمیدویم ونطورو هم نستادمیوا

 دنیقدرت دو گهیم که نفسم بند اومد بود و دبود دهیدو يانقدر یتا کجا ول دونمینم یول دمیپس دو خندهیم

 زدمیترس نفس نفس م زا..و زخم شده بود سوختیکف پام م..به عقب برگشتم عیسر يزیچ يبا صدا... نداشتم 

اسم  یبگم حت تونستمیشد م کهیکه جلوم بود نفسم بند اومد و بشقاب از دستم افتاد و هزار ت يزیچ دنیبا د... 

 شهیاز ش کهیت يپام رفت رو دمیاومدم به عقب بچرخم که تا چرخ..کنم کاریچ دیبا دونستمیرفت نم ادمیخودمم 

 رهیو نگاهم بود که خ خوردیرو گونه هام قل م صدایاشکام بود که ب طو فق نیافتادم رو زم... رفت هوا  غیو ج

 ...  شدیتر  کیکه هر لحظه بهش نزد نیزم يرو هیشده بود به سا

اروم  یلیخ انیک... از سوزش پام کم نشد  يزیچ یول دمیکش یبه خودم اومدم و نفس راحت انیاروم ک يصدا با

فکر ... کردم  دایحصار بازوهاش پ نیخودمو ب هویکه  شدیچ دونمینم..نگاهم کرد کمیاومد نشست کنارم و 

داشتم که  تیحس امن هی یول کردمن دایکه دنبالش بودم پ يزیاون چ دیشا یاروم بشم ول دیاالن با کردمیم

به  انیاروم و زمزمه مانند ک يبا صدا...  ستین گهید يو ادما یوحش وونیاز ح يخبر گهیمطمئن بودم حداقل د

 ... خودم اومدم 

 ..دختر؟؟ یکن کاریبا من چ يخوایم -

 دایکمتر پ گشتمیم شتریب یانگار هرچ ینگم فعال فقط دنبال ارامش بودم ول يزیدادم چ حیترج یکردم ول تعجب

که روون شده  ییشد کم کم دستاش اومد جلو و اشکا رهیمنو از خودش دور کرد و به چشمام خ انیک...  کردمیم

کنم فقط  کاریچ انیک يدر برابر کارا دیبا دونستمینم...  دیچشمامو بوس يگونه هام رو پاك کرد و رو يبود رو

انگار ...  شدیدم واقعا بهش شک وارد مبود که ا يجور انیک يرفتارا...  کردمیداشتم با تعجب نگاش م

 ... سرد بودن گرم باشه  نیدره خواستیم

 ذارمیمطمئن باش نم نجامیمن ا نینکن بب میگر گهیگلم؟؟لطفا د کنهیکجات درد م یبگ يخوایاوا جان م -

 برسونه هوم؟ بیبهت اس یکس

... نگاهشو به پام سوق داد و اخماشو جمع کرد  عیسر... بهش زدم و به کف پام اشاره کردم  ییا دهیترس لبخند

 ... شد بهش  قیصورتش و دق يپامو اورد جلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

و  فکریب اوشیاون س ریهمش تقص..؟يپات نکرد يزیچ یاخه چرا کفش... با خودت دختر؟؟  يکرد کاریچ -

 هیبه بخ ارستانمیب میبهتره بر ادهیچون هم سفته هم قطرش ز یپات ول يرفته تو کیپالست کهیت هی... بچست 

 ... داره  اجیاحت

 انیاز بغل ک عیسر...  دمیو اخم وحشتناکش ترس اوشیس دنیبا د..دیسرمون به سمت صدا چرخ ییپا يصدا با

 ... و خودمو جمع و جور کردم  رونیاومدم ب

 ... نگران اوا بودن  نایمامان ا یمزاحم خلوت عـاشقانتون بشم ول خواستمینم دیببخش -

!!! انجام نداده بودم يمن که کار بد یکنه ول خمینگاه توب نیبا ا خواستیانگار م..ترسناکشو رو من انداخت نگاه

 يداغونم رو يچون انتظارشو نداشتم با همون پا... حرکت بلند کرد  هیاومد طرفم و دستمو گرفت و با  ایس... 

 ..شد دهیبود که شن انیک یعصب يصدا نباریا... شد  يرفت هوا و اشکام جار غمیفرود اومدم و ج نیزم

که راحت  شیبکش دیرفته؟حتما با کیپاش پالست يتو ینیبینم ؟؟مگهيچته افسار پاره کرد یروان یه -

 ..؟؟؟یبش

حس کردم که  یاغوش کس يچرخ خودمو تو هیبا ... گلو خفه کرده بود  يبسته بود و هق هقمو تو چشمام

کردنم  هیگر یمحکم و کوبنده قلبش حت يصدا دنیبود و حاال با شنبهش هم برام منبع ارامش  یکینزد یحت

 کردیکنار گوشم زمزمه م کهرو  اوشیلرزون س يصدا... نوا گوش کنم  نیرفته بود و دوس داشتم فقط به ا ادمی

 ... و خودمو جمع و جور کنم  ادیب ادمی تمیباعث شد موقع

 ...  مارستانیب میریاالن م زمیببخش عز اوشتویمن س ياوا -

 ... که اومده بود  یبغلشو و حرکت کرد به همون سمت ریحرکت منو زد ز هی با

زخم پاش بدتر باز  يخان تو مگه باعث نشده بود اوشیس نمیبب... ام ها  یباقال نجایفکرکنم من ا... بابا  يا -

 ...  شیبریم يو دار يکه االن بغلش کرد يرو دار یلیبشه بخدا خ

راحت  شدیم نویبود و ا یعصب اوشیس... و مانع از حرکتش شد  اوشیس يم شدن حرفش اومد جلوبعد تمو انیک

 ...  دیفهم دیکشیکه م يتند ياز نفسا

تورو ندارم بهتره  يها يبچه باز نیو من اصال حوصله ا کشهیبغلم داره درد م يمن تو یپسر االن زندگ نیبب -

 ... تا کار دست جفتمون ندادم  یخودت شرتو کم کن

شروع  خیو دعوا و توب هیبه جمع تازه اشک و گر دنیبا رس... زد  ایبه ک یاز کنارش رد شد و تنه محکم عیسر

 ونیترال داشت گر... رفت  نیاوش رو گرفت و به سمت ماش نیبدون توجه به همه سوئیچ ماش اوشیس یشد ول
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انگار من  نایا یول اوردمیدر نم يباز یولک نایه پام داغون شده بود مثل اواال من خودم ک...  اومدیپشت سرمون م

تا راه رو  ادیو به ترال هم گفت باهامون ب یصندل يمنو نشوند رو عیسر اوشیس... خورده بودم  ریزخم شمش

که ترال  کردیم یرانندگ يجور اوشیس... از جاش کنده شد  نیباال و ماش دیپر عیاونم سر... بهش نشون بده 

سمت چپ و دوباره از اول انگار  دیچیپیم عیسر ایچ س گفتیطرف بره تا م دومبهش بگه از ک کردیفرصت نم

با ... شد  ادهیپ عیسر ایو س مارستانیبه ب میدیرس یحساب یرال هیباالخره بعد از ...  کردیداشت پرواز م نیماش

و البته  گهید بودوقتا  نیدخترونه واسه هم يخب نازا یخودم راه برم ول يپا هیباکمک ترال و  تونستمیم نکهیا

اومد طرفش و دوباره بغلش کرد و بردش  ایس... بدنم سست شده بود  رفتیکه از پام م ییبخاطر خونها نکهیا

 تیکه پرستار هدا یمنو برد به همون سمت اوشیبعد از اومدن پرستار س... و پرستار رو صدا زد  مارستانیداخل ب

تخت و خودش به سمت در رفت و از اتاق خارج  يرو بوندخوا. به اتاق منو دنیبعد از رس..فتریم کردیم

 یلیخ کردمیبخوابم احساس م خواستیدلم م..به من خون بده؟؟ خوادیم یا ک یخون الزمم ول دونستمیم..شد

وارد  دیسف زیچ هیو در اتاق باز شد  دمیفکرا چشمام بسته شد و لحظه اخر فقط د نیخسته شدم و باالخره با هم

 ... اتاق شد 

 ـاوشیس

 

خراب شده  نیا يمعلوم نبود تو... تا دکتر رو خبر کنم  رونیاز اتاق زدم ب عیتخت سر ياز خوابوندن اوا رو بعد

حالم اصال دست خودم ... که اروم باشم  کردیم زیو زیو یپرستاره نرفت دکتر خبر کنه فقط ه یچه خبره که حت

از دست داده و ممکنه هرلحظه از  يادیخون ز واا دونستمیترال رو کجا جا گذاشته بودم م دونستمینم ینبود حت

 ... سرعتمو تند تر کردم و خودمو رسوندم بهش  يپرستار ستگاهیا دنیبا د... حال بره 

 ن؟یدیبدبختو م يضایجواب مر ينجوریه؟؟ایخراب شده کدوم گور نیدکتر ا -

 ...  ستادیبا شجاعت اومد جلوم و ا یکی نشونیاز ب یول دنین معلوم بود ترساز داد م چارهیب يپرستارا

رو بغل  مارتونیب نیکه همچ ییصداتو واسه ما بلند نکن مقصر خود شما يخودیب مارستانهیب نجایچته اقا؟ا -

بنده با دکتر خدمتتون  دییچشه حاال هم شما بفرما,ضیمر مینیبب میما فرصت نکرد یکه حت دیو برد دیکرده بود

 ..رسمیم

جوجه پرستار اومده جلوم واسه  نیاونوقت ا دیکشیتخت بود و داشت درد م يشده بودم بود و نبود من رو یعصب

 ..خونهیم يمن کر
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سرعت قدمامو ... دکتر وارد اتاق شد  هی دمینشونش دادم و حرکت کردم سمت اتاق اوا که د ییدستم برو بابا با

بود کنار در  کیشل شدم و نزد دمیبسته اوا رو د يکه چشما نیهم یپشت سرش وارد شدم ولکردم و  شتریب

 ... و اونم مشکل رو به دکتر گفت  دیسر بخورم ترال رس

بکنم  يکار تونمیوگرنه من نم یبهش برسون دیداره با اجیاالن به خون احت نیپسر جون همسرتون هم نیبب -

 ه؟؟یهمسرتون چ یگروه خون... 

 خوانیم یتا بفهمن چه نوع خون رنیبه پرستار گفت از خون بگ عیدکتر سر..تکون دادم دونمیبه عالمت نم سرمو

که  شیبعد از ازما... بدم  شیسرم بهش وصل کرد منم با پرستار رفتم تا ازما هیکرد و  هیپاشو بخ عیدکتر سر... 

+ O مونیما گروه خون يهردو نکهیخون بدم ا رفتم تا اونجا یبه سمت اتاق یبا خوشحال دیهم طول نکش یلیخ

بچه بودم  یلیخ دیشا... رفتن و سرم رو به اوا وصل کردن  عیبعد از گرفتن خون سر... معجزه بود  هیبود واقعا 

از بابت اوا  المیخ یوقت...  شناختمیداشت سر از پا نم انیاوا جر يرگها ياالن خون من تو نکهیکه بخاطر ا

شدم  یمنم عصب زدنیزنگ م یلیخ نکهیروشن کردم بخاطر ا لمویموبا عیسر..افتادم نایمامان ا ادیراحت شد تازه 

 يو رفتم تو رونیاوا بود پس من از اتاق اومدم ب شیترال پ... جوابشون رو بدم خاموش کردم  نکهیو بدون ا

 یصفحه و گوش يرو مدیانگشتمو کش عیسر... کرد  ییروشن کردم اسم اوش روش خودنما لمویتا موبا..محوطه

 ... رو گذاشتم دم گوشم 

 تو؟؟؟ یهست يکدوم گور -

باشه باالخره خواهر اون بود و من  یکه بخواد از دستم عصب دادمیداد اوش بود و من کامال بهش حق م يصدا

 ...  کردمیرو روش خاموش م یگوش دینبا

 ... بهـ  زیهمه چ نجایواقعا ا یاوش جان ول خوامیمعذرت م -

 ...  ؟؟یرفت ییواسه من فلسفه نباف فقط بگو کدوم جهنم دره ا اوشیس نیبب -

بعد از تماس اوش ... قطع کرد  ییحرف اضافه ا چیبهش گفتم و اونم بدون ه مارستانیاسم ب دنیو با د برگشتم

واقعا شرمنده شدم اخه ... مال اوش بود  شترشونیکار داشتم که ب سیتا م 48نگاه کردم  لمیبه صفحه موبا یوقت

داره تا  يشتریخواهر اوشه و اون حق ب واباشه ا یباالخره هرچ..خاموش کردم؟ مویکردم که گوش يمن چه فکر

بعد مامان زنگ زد  قهیچند دق... نوش جان کرده بودم  یتو گوش هیکردنم از اوا  يکه بخاطر خواستگار یمن

بعد قطع تماس اوش هم ... ه من مطمئنش کردم حالش خوبه و االن خوابه حال اوا رو بدونه ک خواستیم

نگفتم  یچیه... صورتم نشست  يبعد رو هیدستش رفت باال و چند ثان... اومد جلو و نگاهم کرد  عیسر..دیرس
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سرخ بود و  تیچشماش از عصبان..رو داشتم نیاز ا شیزد من ازش انتظار ب نویکرد که فقط هم یمردونگ یلیخ

اون بدون توجه  یاومد جلو و دست اوش رو گرفت ول عیروژان سر..دیلرزیدندوناش بهم م دنییکش بخاطر ساف

... به من انداخت و پشت سر اوش حرکت کرد  ییرفت روژان هم نگاه شرمنده ا مارستانیبهش به سمت ب

حاال ... لم دادم  دیسف مکتین يکردم رفتم و رو يپوف بلند دمیدستمو تو موهام کش... احمقم  یلیخ دونستمیم

دونم چقدر گذشته بود که با ینبود نم يراحت تر شده بود از اون استرس قبل خبر المیکه حال اوا خوب بود خ

 ...  دهیدو یترال به خودم اومد معلوم بود کل دهیبر دهینگران و بر يصدا

 ... شده  وونهیاوا د..اوا...  اوشیاقا س..اقا -

 ...  دمستایبلند شدم ا عیسر

 شده؟؟ یچ... خدا  ای -

 ... بدنم  ضیاسترس دوباره تپش قلب و دوباره کند و تند شدن ن دوباره

 ..زنهیداد م غیفقط ج دونمیبخدا نم دونمینم -

 ..یلعنت -

 ...  دمیدو مارستانیبه سمت در ب عیسر و

 

 

 اوا

 

 ...  نیکن یخونه خال یبدن منو از هرچ دیبا ـخوامینم...  ـخوامینم -

با همه لج کردم  نکهیا دونستمیرو خوب م زیچ هی یشده بودم ول وونهیانگار د ختمیریو اشک م زدمیو داد م غیج

لحظه اروم شدم هم  هیبود هم من  دنیکه بخاطر دو اوشیچهره قرمز س دنیبا باز شدن در و د... با خودم  یحت

ه واسه خوابم تا اروم بشم حداقل و گلوم رو پاره بهم ارامبخش بزن خواستیکه م ياوش کنار رفت و هم پرستار

 ... کردم و شروع کردم  دایپ تمویدوباره موقع اوشیشدن س. کیبا نزد... نکنم 

 ... جلو  يایب خوامینــه نم -
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منو  ياوش رو به عقب هل داد و محکم دست و پا...  کردمیبود که فکر م يزیتر از چ یعصب اوشیانگار س اما

کردم بازم بشم همون دختر کله شق و لجباز و  یسع یلحظه وحشت برم داشت ول هیچشماش  دنیاز د..گرفت

 ... چشماش  يزل زدم تو...  وونهیاالن د

 ... پروا  یب جسور

 ... ترس و واهمه  بدون

که از من  یتمام اون خون گمیم یعل يبه وال يهات ادامه بد يبچه باز نیبه ا يکوچولو اگه بخوا نیبب -

... چهره و خاك سرد بهشت زهرا  يدیو سف یمونیم شه؟تویم یاونوقت چ رنیرو تا قطره اخرش ازت بگ یگرفت

 مفهومه؟؟

 يباز ریداره با دم ش دونستمیم... شده  یعصب دمیفهمیم...  دیاتاق لرز يوارایداد زد که د يکلمه رو جور نیاخر

بودم که  نایمن بچه تر از ا یخوب نباشه ولاصال  دیمسخره شا يباز نیکه اخر ا دمیفهمیخوب م...  کنمیم

خون از بدنم ممکنه موجب مرگم  نکه گرفت دونستمیخودمم م..بدم يشرویاجازه پ زایچ نیبخوام به ا

با ..با خودم... بازم لج کردم  یول شهیم دایکم پ یگروه خون نیکردن خون اونم با همچ دایپ دونستمیم..بشه

 يتو دیدستشو کش...  ستادیبازو هامو ول کرد و رفت عقب و پشت به من ا اوشیس... با جونم  یحت...  اوشیس

سر حرفم  دیبا... کردم محکمم باشم  یبازم سع یول یعصب دونستمیم... کالفش کردم  دونستمیم... موهاش 

 ییبا صدا..داد و پشت سر هم حرف زدن هیکردم اونم بخاطر  یفکر کنه کم اوردم و زود عقب کش دینبا سمیوا

 : داشتم خش دار نباشه گفتم  یکه سع

 ...  خوامیخونو نم نیمن ا... من  -

 ... کمر و گردنش جابه جا شد  يطرفم که فکر کردم مهره ها دیچرخ يجور اوشیس

که از من  نیا ای؟؟یکله شق نکهی؟؟ايلجباز نکهیرو ثابت کن؟؟ا یچ يخوایم..یخفه شـو لعنت... خفه شـو اوا  -

اخه چرا با جون  یباشه ول ياز من متنفر دونمیم یتو بگ یباشه اصال قبول هرچ... کدومش؟؟ !اد؟هـان؟یبدت م

 ...  ررره؟؟؟با من از جونتم مهمتره؟؟اررررررر يالمصب؟؟لجباز يخودت لج کرد

جرات  یول رونیاتاقم گمشو ب. بگم خواستیدلم م... پاره بشه  اوشیس يهر لحظه ممکنه گلو کردمیم حس

دهنمو باز کردم ... خشک شده بود  هیو داد و گر غیگلوم بخاطر اون همه ج..لمه حرف بزنم رو نداشتمک هی نکهیا

 ..سمت و مچ دستمو گرفت دیپر یتا بگم اب که اوش عصب
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مگه  خوام؟یخون رو نم نیکه ا یچ یعنی... کالفه شدم  گهیوضعشو؟؟بخدا منم د ینیبیاوا بس کن مگه نم -

 یخانواده فقط گروه خون يکه تو یدونیکه خودتم خوب م دونمی؟؟میخودت انتخاب کن يکه بخوا ياسباب باز

به مامان بزرگ  شیکه گروه خون همکوتاست بابا  ایدن نیدستش از ا امرزمیتو به بابا بزرگ رفته که اون خدا ب

 خوره؟؟یم بهت شیگروه خون اوشیکه س ياورد یچه شانس یدونیم... رفته منو مامانم که وضعمون معلومه 

همه رو جادو کرده  اوشیس... که ناخداگاه بغض کردم  زدیچفت شده و با حرص حرف م يدندونا نیاز ب يجور

بود بهش نگاه کردم و  دنیکه هرلحظه اماده بار ییبا بغض و چشما..و فرشته نجات بود یببود انگار او الهه پاک

 : گفتم 

بدون  نویا یبدن من باشه ول يتو اوشیدارم بذار خون سهم ن یباشه حرف...  نیهم خوامیفقط اب م..من -

 ... خون مثل فواره از بدنم خارج بشه  نیتا ا افتهیبرام ب یاتفاق هیهرچه زودتر  دوارمیام

... رو خوند نگاه کردم  تیعصبان شدیسرخش م يطرف صورتم با بهت به اوش که حاال از چشما هیسوزش  با

 نایباعث تمام ا... که حاال اونم انگار اروم شده بود نگاه کردم  اوشیچشمامو چرخوندم و با تمام نفرتم به س عیسر

اگه اون منو ...  کردیاگه دنبالم نم... بخورم   ومن جوجه کباب هار ذاشتیو م کردیاون اگه با من لج نم... اونه 

...  دادیاگه اون بهم خون نم...  شدیاب خارج نم ریشو خون ازش مثل  خوردینم نیو پام محکم به زم دیکشینم

من  ياگه ها نبود االن اوش دستشو رو نیاگه ا... اگه ... اگه ... اگه ...  کردیو داد و هوار نم اومدیاگه االن نم

 اشکام راه... هم منو نزده بود االن با تمام قدرت زد تو گوشم  یکه تا حاال به شوخ يبرادر...  کردیبلند نم

 ...  شمینزنمش خفه م ادیاگه فر کردمیگلوم و حس م خیبود ب دهیحرف مثل کنه چسب هیخودشون رو باز کردم 

 ...  رونیگمشـ ـو ب... متنــفر ...  اوشیازززززززت متنــرم س -

 ... سرمم  يبه سمتم اومد و ارامبخش رو زد تو عیبود سر ستادهیکه تا االن کنار ا يپرستار

 ..رمیرو ازت بگ یلیس نیانتقام ا خورمیقسم م اوشیس

 ... کمرت بشکنه  کنمیم يکار

 ... به اصطالح عاشق  ياقا یفراموش کن ینتون يبزنه که تا عمر دار یلیبهت س يروزگار جور کنمیم يکار

 ... سرشار از نفرت و غم  یبه همراه اوش و روژان خارج شدن و من موندم و قلب اوشیس
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حرکت کردم به طرف  يرو داد و باالخره من به کمک ترال و روژ صیچک اخر اجازه ترخ و نهیبعد از معا دکتر

گذاشته رفته مردکه  يکدوم گور ستیمعلوم ن... نبود  اوشیاز س يخبر یبود ول نیماش ياوش تو...  نیماش

 ...  شعوریب

دلم  یبود حت يترال و روژ يدستام رو شونه ها...  شدیدکتر داشت تموم م يو اثر مسکن ها سوختیپام م کف

 مارستانیب یبه در بزرگ و اهن میدیرس یبا هزار سخت... واقعا مجبور بودم  یول رمیاز اونام کمک بگ خواستینم

در ...  شتریب یتر شده بود و سخت ینخاطر راهم طوال نیبود به هم وردهیداخل ن اوشیرو مثل س نیماش یحت

هم درد پام هم راه ... و کالفه بودم  زدمینفس نفس م...  یصندل عقب رو باز کردم و خودمو ولو کردم رو

بود  يفکریواقعا پسر ب... تر بشم  یهم صبر کردن تا اومدن اون باعث شده بود عصب اوشیهم نبود س یطوالن

اوش با ... کجاست  ستیلوس گذاشته رفته و معلوم ن يمثل پسرا کهشمال بلده  يرو تو ییمگه اون جا

من  تیو از وضع دادیم روشیضرب گرفته بود و ترال داشت گذارش کارها رو به ک نیماش يانگشتاش رو

 يکار اخما نیبا ا خواستیم دیشا...  اوردیدر م يو مسخره باز گفتیم ییزایروژان اهسته به اوش چ...   گفتیم

از  یغیج يروژ.. .اوش نشوند  يلبا يرو يباالخره موفق شد و لبخند محو... باز کنه از هم  رودرهم اوش 

اون  يتو...  يدیخند..يدیخند گفتیو همش م دیپر نییباال پا طونیش يو مثل بچه ها دیکش یخوشحال

حاال  یو حاضر جونشم واسش بده ول ياوش عاشق روژ دونستمیم...  کردمیم يحسود يداشتم به روژ تیموقع

به اون  یچه حس خندوندمشیحالش مثل االن اوش بود و من م ياگر روز کردیم یعاشق يهم ادعا اوشیکه س

 ... حوصله ندارم؟؟  گفتیو م کردیدعوام م ای دیخندیاونم مثل اوش م یعنی...  داد؟؟یدست م

و  نییشلوارش بود و سرش رو انداخته بود پا بیج يدستاش تو...  ادیداره از دور م اوشیکه س دمید باالخره

 یچشم ریز... چشمامو بستم و منتظر اومدنش شدم  عیچرا سر دونمینم...  اومدیماوش  نیداشت به سمت ماش

چند  دونمینم... بشه  ادهیخواست پ ازشو  ستادیاومد و کنار پنجره اوش ا ایکه س کردمیداشتم اطراف رو نگاه م

اومده برگردن  اوشیکه س ینیو از بچه ها خواست با ماش نیبه اوش گفت که اوش اومد سمت ماش یچ قهیدق

هزار بار خودمو لعنت کردم از ..شد و همراه اون دوتا رفت ادهیخوابم پ دید یبه من انداخت و وقت یترال نگاه... 

 ..برم ایتا االن مجبور بشم با س وابچرا خودمو زدم به خ نکهیا

اد به نفسو از کجا اعتم نیا ستیرو بلد ن ییاون جا یوقت دونمیمن نم... حرکت کرد  عیسوار شد و سر اوشیس

 ... پشت رل؟؟  نهیشیاورده که م
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با ژست مخصوص به خودش نشسته بود ..شیشونیپ يبود رو ختهیموهاش شلوغ ر... نگاه بهش انداختم  هی

داده بود به لبه پنجره و انگشت اشاره و  هیدست راستش دور فرمون بود و دست چپش تک... پشت فرمون 

از لبه پنجره  دستشو هوی... جذاب تر شده بود  افشیق یلیخ...  یاخ...  لبش گذاشته بود يرو رو شیکنار

بعد ...  رونیشلوارش و فلش معروفش که حاال منم عاشق اهنگاش شده بودم رو اورد ب بیج يبرداشت و برد تو

بعد از ...  گشتیم یانگار داشت دنبال اهنگ خاص.کردن اهنگا نییشروع کرد به باال پا ستمیزد به س نکهیاز ا

 ... بلند  وضبط ر ياهنگ استپ کرد و صدا هی يچند لحظه رو

 

 ثابت کنم تونمیچرا نم یدارم ول دوست

 خوابت کنم تونمینم یول خونمیم ییالال

 یباور کن یتونیداشتن منو چرا نم دوست

  یخاکستر کن يدوست دار دیعشقو شا نیا شیات

 ثابت کنم تونمیچرا نم یدارم ول دوست

 خوابت کنم تونمینم یول خونمیم ییالال

 یباور کن یتونیداشتن منو چرا نم دوست

 یخاکستر کن يدوست دار دیعشقو شا نیا شیات

 همه عشق بمونه تو دل خودم  يخوایم دیشا

 بهت نگم که عاشقت شدم  گهید خوادیم دلت

 يدیفهمیم نویا یکاشک يدیدیچشمام م يتو کاش

 يدیچطور ثابت کنم که تو بهم نفس م بگو

 بهم فرصت بده  کمیروم بذار  شیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده يبرا

 بشه  تابتیعاشقت هرلحظه ب يکرد يکار هی

 بهت ثابت بشه  دیشا دمیجونمو بهت م من

 بهم فرصت بده  کمیروم بذار  شیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده يبرا
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 بشه  تیتایعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 

 

که من  یاوشیس... کنه  هیگر اوشیدوس نداشتم س...  شهیگلوم بزرگ تر م يهرلحظه بغض تو کردمیم حس

پاکش از  يرو گرفته و اشکا یمن نشسته و همون ژست قبل يکه االن جلو ینیا یمغرور بود ول شناختمیم

ادم  هینشون  شهیواسه من هم اوشیس...  شناختمیکه حداقل من م ینه اون...  اون نبود ختیریم نییچشماش پا

 ...  شناسمیرو نم کنهیم یحال روز خراب نشسته و داره رانندگ نیکه با ا یادم نیا کردمیحس م... مغرور بود 

 

 

 داشتن تو  يهمش خواهشه برا نایا اریب طاقت

 اریطاقت ب یکمی

 يکه تو منو بخوا يروز رسهیم دونمیدارم م دوست

 بذار ییجا هیگوشه از دلم برام  هی ایب

 اریطاقت ب یکمیبار  هی نیهم واسه

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده يبرا

 بشه تابتیعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 بهم فرصت بده کمیروم بذار  شیپ یراه هی

 عاشقتر شدن خودت بهم جرات بده يبرا

 بشه تابتیعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

 بهت ثابت بشه دیشا دمیجونمو بهت م من

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

نگاش  نهییچشمام باز شده بود و داشتم از ا یاز ک دونمینم..جنگل پارك کرد یکیگوشه نزد هیرو  نیماش

زار بود و برق اشک  افشیق...  کردیه بود و اونم داشت نگاهم مشد ریواسه بستن چشمام د گهید یول کردمیم

 يبا صدا... خورد و از هم باز شد  نلباش تکو...  دونمینم...  چشماش بود البته فکر کنم اشک بود  يهنوزم تو

 : گلوش بود گفت  ياز بغض تو یناش دیکه شا یو لرزون يخش دار

 بگو چطور ثابت کنم؟؟ -

دست و پاهامو سست ... صداش دلم رو لرزوند ... خودم ساخته بودم  ياوار شد تمام اونچه که برا... شدم  داغون

چشماش که  لهیاالن فقط اون دوتا ت... اوش زده تو گوشم مهم نبود  نکهیا..درد پا برام مهم نبود گهید... کرد 

جمله تمام تصورات منو بهم  هیکه با  بود ملحن ممکن داشت مه نیکه عاجزانه تر ییبرق داشت و اون صدا

عاشق  يکه ادعا يخرابش کردم با پسر ينجوریکه ا يبا پسر دیمن با... کنم  کاریچ دیبا دونستمینم...  ختیر

 ... بود که منو به خودم اورد  اوشیس يصدا!!!.. کنم کاریچ کنهیبودن م

حضورت رو لمس  یکه وقت..؟یکه تو نفس من ثابت کنم يتو بگو چجور... کنم؟؟  کاریتو بگو من چ... اوا  -

دل صاب  نیبه ا ایتو ب... تو کمکم کن ..و عکس شب و روزمو بسازم؟؟ لمیمشت ف هیبازم با  دیبا يکردم چجور

بازم خودشو ...  کنهیم یتاب یبازم ب...  کنهیقبول نم گمیم یمن هرچ..کن شیحال ایتو ب...  شیخوایمردم بگو نم

اوا ...  چکسیه ایاون  ای گهیو م نیزم کوبهیپاشو م يبازم با لجباز...  رهیگیبازم بهونه م...  واریبه در د کوبهیم

 الیخ ایب... اوا ...  دهیخودت بهش بگو داره عذابت م... خفش کن  ایب... بزن تو دهنش  ایب... خالصش کن  ایب

 ... کن  حتدلمو را

از ...  خوردیحالم از خودم بهم م... بگم  یمرد چ نیبه ا دیبا تمدونسینم... کرده بودن  دایراه خودشون رو پ اشکام

لحن عاجزانه باهام حرف بزنه و ازم بخواد مرگ دلش رو بهش  نیبا ا ينجوریو ا ادیب یکیباعث شدم  نکهیا

...  ارهیتو هر نفسش اسم تورو م گفتیم..هعاشقت گفتیم...  خوادیتورو م گفتیکه م یدل... بگم  تیتسل

 ... رو قبول کنم  اوشیس تونستمینم یخودخواهم ول یلیخ دونستمیم

 دیبازم ام یبدم ول ادیبه دلم نبودنت رو  دیبا دمیاون حرفا رو بهت زدم و جوابشو گرفتم فهم رازیش يتو یوقت -

 ینیبیکه م یمن... اوا ...  کنمیتالش کنم تو رو کمتر مال خودم م شتریمن ب یهرچ دمیداشتم اما امروز فهم

 ینه به موال نه برام از جون دادن سخت تره ول... فکر نکن اسونه  زنمیحرفا رو بهت م نینشستم و دارم ا نجایا

اوا درسته من تورو ... خودمو گول زدم  یبسه هرچ گهیدلمو با دلت صاف کنم د خوامیم... گفت  دیهارو با یگفتن
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اوا تو نجاتم ... باشه که هرروز بهش بگم اوا مال تو  نیشکستن دلم اسون تر از ا دیشا یول... به دلم قول دادم 

 ...  کنمیخواهش م...  رونیبرزخ بکشم ب نیاز ا... بده 

 کنهیداره تحمل م یلیخ دونستمیم..چشماش سرخ سرخ بود...  نییقطره اشک از چشماش قل خورد و افتاد پا هی

که اون ... سوال نبره  ریکه مرد بودن خودش رو ز... نش سر باز نکنه که بغض مردو... من نشکنه  يکه جلو

حرفا از حد  نیگفتن ا... نتونست ... بازم نشد  یول... نکنه  کیرو کوچ کنهینم هیجمله معروف مرد که گر

بشکنه  تو خلوت خودش باشه و دیمن نه با يجلو.. تونهینم نجایا یول... کردن داره  یبه خال ازین..شترهیتحملش ب

دادم سکوت  حیترج... کمکش کنم  تونمیمنم نم یول...  شکنهیکه هق هق مردونش سکوتش رو م یخلوت... 

سرشو  شهیکالفه تر از هم اوشیو س شکستیرو م نیهق هقم سکوت ماش... نشه  نیکنم تا وضع بدتر از ا

 ... گذاشت رو فرمون 

جون منو ذره  يدار... جون منه  یکه تو راحت ازادشون گذاشت ییاشکا نیا..نکن جونم هیگر... نکن اوا  هیگر -

 ..يریگیذره م

افتاد به جون فرمون و با مشت  اوشیشد که س یچ دفعهی دونمینم...  رمیخودمو بگ يجلو تونستمیمن نم یول

 ...  زدیروش و داد م زدیم

 ... نکـن  ـهیگر...  ینکن لعنت هیگر

تر  عیاشکام سر... داد  هیو به کاپوت تک نیماش يشد و رفت جلو ادهیپ نیشاز ما عیلحظه صبر کرد و بعد سر هی

 ... مشغول بود  یو فکرم حساب نییپا اومدنیم

 یحرف چیشد و بدون ه نیاومد و سوار ماش...  اوشیچقدر گذشت که هم من اروم شده بودم هم س دونمینم

خاطر  نیموندن هم نداشتم به هم داریحوصله ب یاونقدر ذهنم خسته بود که حت... حرکت کرد به سمت جنگل 

 ... ذهن خستمو اروم کنم  کمیکردم  یچشمامو بستم و سع

 

 

چشمامو تنگ کردم و  کمی...  کردیم تمیچشمام و اذ يتو خوردیصاف م دینور خورش... چشمامو باز کردم  اروم

همه  دفعهی..اطراف رو نگاه کردم کمیم نشستم سرجام و باز..خونه يتخت بودم تو يرو..به دور و برم نگاه کردم

هنوزم اون قطره ... بازم ناراحت شدم ...  منحرفاش و بعد خواب . اوشیس..دعوام..پام..جنگل... اومد  ادمی یچ

خواب رفتم که خب حتما اوردنم  نیماش يتو ادمهیمن  یول...  ادمهیکه از چشماش افتاد رو  یکیاشک کوچ
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حتما  یعوض کرده ول یک دونمینم..بلوز شلوار خواب تنم بود... بلند شدم  دمیکه شن ییبا سر و صدا..اتاق يتو

گوشم رو چسبوندم ..اومدیحرف زدن م يصدا..بلند شدم رفتم سمت در...  دنیفهمیم نایپسر نبوده وگرنه مامان ا

 ... به در تا بتونم صداهارو واضح تر بشنوم 

اون  دونمیمن م پرهیبجنبم از دستم م ریدوسش داره اگه د اوشیس مدونیبخدا من م... مامان چقدر صبر کنم  -

 ...  یهرچه زودتر با مامانش صحبت کن دیبا...  نهیشیساکت نم

... چشم  رازیحداقل بذار پامون برسه ش...  تیموقع نیا يبگم به مامانش؟اونم تو یاخه پسر جون من برم چ -

 ..گمیبهشون م زنمیزنگ م

هلک و هلک  يخوایم میما اگه زنگ بزن کننیم یاونا تهران زندگ... خب  نهیل منم همبابا مادر من مشک -

 ..رو بکن تموم شه هیجا قال قض نیهم ؟؟خبيخواستگار هیتهران واسه  يبر یپاش

از  دمیاخه من االن برم بگم خب زشته بذار برن تهران من قول م... تو؟؟  یعجول نقدریپسر چرا ا... اوووف  -

 ..تهران خوبه؟؟ میبر يواسه خوستگار رازیش

بار از  هیمن فقط  نیحاال بب... ادمه  تیمهم ن..کنه؟یم یهم خونه خودشونه چه فرق نجاید اخه مادر من ا..نچ -

 ... نه  ای شیبپرون یتونیبدونم م خوامیخوشم اومده م یکی

به کارت  يکار گهیاومد من د شیپ یاگه مشکل انیک یول کنمیباشه من با مامانش صحبت م... خوبه توهم  -

 ... ندارم 

 ؟!مثال یبابا چه مشکل -

دوست  دیشا میکن يوضع و اوضاع از دخترش خواستگار نیا يو تو ينجوریکه ا ادیمادرش خوشش ن دیشا -

 ..دخترشونه ستیکه ن یالک زیبابا چ... خونشون  میداره با اداب و رسوم و محترمانه بر

 ... رو درك کنه  تیموقع تونهیهم هست م ییا دهیتازه خانوم فهم ستیکه ن ییمادرش عقده ا گهینه مامان د -

 ..بکنم تونمیم کاریچ نمیبذار بب اریو منطق ن لیدل نقدریا گهیخب بسه د یلیخ -

 ..آ قربون مادر خودم برم که به فکر تک پسرشه -

 ... ت گذش لدایبغل من شب  ریهندونه نده ز نقدریا... بسه بسه  -

مادر و پسر به  نیواسه بار دومه که مکالمه ا نیا..؟یچ یعنیمن  يخدا...  ومدین ییصدا گهیو د دیخند پسره

تمام  انیبود ک نیبخاطر ا دیشا... به لبم اومد  يفکر لبخند نیاز ا..منظورشون منم؟ یعنی...  خورهیگوشم م

 يابروها..خوش رنگ یعسل يچشما... تو ذهنم داشتم رو داشت  ندمیکه من از چهره همسر ا یاتیخصوص
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اگه  دیشا... تر شد  قیلبخندم عم... که حرف نداشت  کلشمیه...  دیو پست سف یصورت يلبا...  يوندیپ

 یدوراه... کنم؟؟  کاریرو چ اوشیس ایخدا..لبخندم جمع شد هوی یول...  کردمیبهش فکر م کردیم يخواستگار

... مورد واسه منه  نیبهتر انیک گفتمیم گهیبشکنم و از طرف د رو یدل کس تونستمیطرف نم هیز ا... بود  يبد

نه  یول...  گهیرو م ییا گهیکس د انیک دیاصال شا کنمیم الینشستم فکر و خ دیبد دیند يمثل دخترا نیحاال بب

 داختمحولمو برداشتم و خودمو ان... بود و حوصله فکر کردن نداشتم  ختهیاعصابم بهم ر... خونه که مال ما  نیا

 يرو شونه زدم و باال سمیخ يبعد حموم همون طور موها...  ارهیدوش اب سرد حتما حالمو جا م هی..حموم يتو

همه ...  نییو رفتم پا دمیبراق بود پوش یکه کم یچرك با شلوار چسبون مشک یصورت کیتون...  سرم بستم 

بدون نگاه ...  و نشستم کنار بابا  ردمک يسالم بلند... اشپزخونه جمع بودن و مشغول خوردن صبحانه  يتو

هنوز چچند لقمه نخورده بودم که ... و مشغول خوردن صبحانه شدم  نییسرمو انداختم پا یکردن به کس

 چوقتیچوت معموال ه دمیتعجب داشت که من فهم يحاال جا... خودم حس کردم  يرو رو ینگاه ینیسنگ

چشم تو چشم  اوشیس يسرمو چرخوندم که با چشما... ن بود یسنگ يادینگاهش ز نیانگار ا یول شمیمتوجه نم

نگاهش ..رفته بود و اون منو بغل کرد شهیپام ش يبود که تو ینگاهش مثل زمان..کردینگاهم م يجور هی..شدم

اعصابم خورد شد ... تو نگاهشه  یبفهمم چ تونمیکه نم نیز اشده بودم از نگاهش و کالفه ا جیگ... دلمو لرزوند 

 يتو یراحت يمبال يبعد از صبحانه همه دور هم رو... و دوباره مشغول شدم  نییاخم سرمو انداختم پا ااخرش ب

که داشت بچه ها رو  مایس يبا صدا..سالن گهیطرف و بزرگا طرف د کیجوونا همه ...   میحال نشسته بود

 ..داد از فکر در اومدم یم مخاطب قرار

 م؟؟یبکن يباز هی نیایبچه ها م -

 ..داد حیو اون توض يچه باز دنیازش پرس همه

 یشونیرو پ میو بچسبون میسیبنو يزیچ هیو روش  میبردار کمینت که چسب داره سرشون  يورقه ها نیاز ا -

 ... نوشتن  یحدس بزنه که روش چ دیبعد اون طرف با یکی

...  میرو شروع کرد يدسته از نت ها رو اوردم و باز هیکشو اشپزخونه  يو من رفتم از تو میموافقت کرد همه

...  سهیخودش بنو خوادیبود که ترال گفت م روشینفر ک نیاول...  کیکوچ میایسن از بزرگ ب بیقرار شد به ترت

 یول کردنیداشتن با تعجب نگاش م مهه...  نیزم ياز خنده ولو شدم رو روشیک یشونیپ يچسبوند رو یوقت

. برگه بزرگ نوشته بود يرو... نقطه ضعف شوهرشو به همه گفت  وونهید هیترال چه جونور دونستمیمن خوب م

 : 
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 >ــشیا<

 اومدیاسمش م یکلمه چون واقعا ازش تنفر داشت و وقت نیرو گفت جز ا دیبه ذهنش رس یهر چ روشیک

ترال ...  افتهیم ییلوس و افاده ا يدخترا ادیکار  نیچون با ا گفتیرال مت یچرا ول دونمینم شدیرنگش قرمز م

 : زودتر حدس بزنه گفت  نکهیواسه ا

 ..يتو ازش متنفر زمیعز -

 يترال کار...  دمیواقعا از خنده ترک گهیکارش د نیبا ا...  شیلب گفت ا ریسرخ شد و اروم ز روشیصورت ک هوی

همه رفتن تا  بیبود وبه ترت انینوبت ک روشیخالصه بعد از ک... اون کلمه رو بگه  روشیکرد که باالخره ک

همه قبول ...  سمیمال اوا رو بنو خوامینگاه بهم انداخت و رو به جمع گفت من م هی اوشیس... به من  دیرس

 يند رونت ها رو دادن دستش و اون بعد از چند لحظه چسبو..سرخ شد و من متعجب انیصورت ک یکردن ول

 زیر زیر يو اوش و روژ مایس یول...  کردنیمن نگاه م یشونیهمه به تعجب به پ... و رفت کنار  میشونیپ

 ..مترال به خودم اومد يبا صدا..دنیخندیم

 حدس بزنه اخه؟؟. نویا دیبا ياوا چجور -

 ...  تونهیفقط سرشو تکون داد و گفت م اوشیس

 ... کرد  مییو راهنما دیبه دادم رس اوشیجواب نه بود اخرش س گفتمیم یهرچ

 درباره موهاته  -

 : بهش انداختم وگفتم  ینگاه چپک هی...  تو ذهنم روشن شد   ییجرقه ا هوی

 ..برم موهامو خشک کنم؟؟ -

ندادم و  یتیاهم... درسته تکون داد  یهم با لبخند نگاهم کرد و سرشو به معن ایس. خنده و ریباهم زدن ز همه

 ... هم گفتن منم لج کردم و بلند نشدم  هیبق یهرچ..گرفتم نگاهمو ازش

برن واسه خوبه  خواستنیبعد از ناهار همه م... که مامان واسه ناهار صدامو کرد  میدیو خند میکرد يباز اونقدر

 ..برگشتن انیک يهمون بابا ای یاقا مرتض يبعد ظهر که با صدا

 ... به من  دیلطفا چند لحظه وقتتون رو بد -

 

 ـاوشیس
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قراره اتفاق  کردمیچرا حس م دونمیحالم خوب نبود نم... مبال نشستن  يهمه برگشتن و رو یاقا مرتض يصدا با

 ... شروع به حرف زدن کرد  یاقا مرتض..نگران بودم ییجورا هی افتهیب يبد

 ... خب  ینباشه گفتنش ول یجاش نباشه و کار درست نجایا دیشا دیببخش -

نکنه بخاطر حرف ..د؟یکشیچرا خجالت م ایخدا...  دیکشیبود و انگار خجالت م نییسرش پا... اوا نگاه کردم  به

 ... نگاهمو از اوا گرفتم  یمحکم اقا مرتض يبا صدا... ست  یاقا مرتض ينگفته 

 دیشناسیمراستش شما که خودتون جوونا رو ... صحبتم با شما و خانومتونه  يرو شتریبله ارسالن خان ب -

 ..ستیکه صبر تو کارشون ن دیدونیم

منو ترسوند واسه از دست دادن ... منتها لبخندش منو ترسوند ..بود  نییاونم سرش پا... افتاد  انیبه ک نگاهم

بود رو تکه  دواریکه هنوز ام یبگه و من دل تیقرار بود اوا بهم تسل... درسته ... واسه از دست دادن اوا ... عشقم 

 ... باشه و خجالت بکشن  نییسراشون پا انیاوا و ک ودقرارمون قرار نب يتو یجمع کنم و خاك کنم ولهاش رو 

 ...  دییعرضتون رو بفرما..شما نیگیبله درست م  -:  ارسالن

 ... اقا پسر ما  نیکه ا نهیراستش عرضم ا -

 ... اشاره کرد  انیدست به ک با

صبر کن حرف تو  میگیمنو مادرش م یکه تنده هرچ ششمیواال ات..کرده اونم بدجور ریکه گلوش گ هیچند روز -

 يدختر گلم اوا جان رو برا خوامیجمع م نیا يحاال من با اجازه شما و خانومتون و همه بزرگا...  رهیگوشش نم

 ... کنم  يخواستگار انیپسرم ک

با لبخند محوش هر  رحمانهیشد و اوا چه ب داشت به دوست داشته شدنش خرد دیکه هنوز ام یدل...  شکستم

 دیشا... اروم ... نگاهم کرد ... با حسرت  ..با غم..نیسنگ... نگاهش کردم ..پرت کرد یاز دلم رو به طرف کهیت

روژان و اوش و مامان  ينگاها...  کردماز غم جمع  یصدا قلب شکسته ام رو با کوه یو من چه ب...  خوشحال 

شاهد خورد شدن ..اونا هم شاهد مرگ عشقم بودن دونستمیم...  کردمیحس م خودم يرو رو مایو س

 ... عمو ارسالن برام مثل ناقوس مرگ بود  يصدا..شاهد شکستن دل عاشقم..غرورم

که اوا  هیمیتصم نیا یرو مثل اوشم دوست دارم ول انیک...  میشناسیجان ما پسر شما رو م یراستش مرتض -

 ...  میذاریکه اوا گرفت قطعا ما بهش احترام م یمیهر تصم...  رهیبگ دیبا

که من صادقانه به  یکاش زمان..اره خب چرا نشه... معلوم بود هل شده ... به طرف اوا  دینگاه ها چرخ همه

 ...  موندیبرام م یدلگرم دیتا شا شدیهل م ينجوریهم ا کردمیعشقم اعتراف م
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 ..تا فکر کنم خوامیراستش من فرصت م..خب... خب  -

... قابل کنترل بود  ریتحمل اون جمع برام غ..دادیداشت با تمام قدرت گلوم رو فشار م یکی... کم اوردم  نفس

تا  یول...  شکلیهرچند ب..هر چند تلخ..دهنمو کج کردم تا لبخند بزنم... طرف من  دینگاها چرخ... بلند شدم 

 ..موفق شدم يحدود

واسه هضم غذا  يرو ادهیفکر کنم پ... بارون قدم بزنم  ریز کمی خوامیم یول یادب یب دیببخش... راستش  -

 ..بسوزونم دیکردم با يرو ادهیامروز ز... خوب باشه 

رفتم ... نازك تنم بود  شرتیت هیشلوار گرم کن و  هیفقط ...  رونیباشم رفتم ب یمنتظر جواب کس نکهیا بدون

دونستن  يکه ادعا ییاونا یاز حال دلم خبر نداشت حت چکسیو ه گرفتمیم شیداشتم ات... به طرف ساحل 

کرده  سیخورد و تمام لباسامو خیبارون با شدت به صورتم م...  گمیم یمن چ دیفهمینم چکسیه..نه..کردنیم

 کوبوندیاطراف م يبه صخره ها انهیهم انگار حالش مثل من بود که خودشو وحش ایساحل خلوت بود و در... بود 

همون ... وقت بود ازادشون کرده بودم  یلیخ...  کردنیبارون خودشونو گم م يدرشت اشک تو يره هاقط... 

رو تو  کنمیخودم فقط نثار اوا م کردمیکه فک م یکه برق عشق یزمان مونه...  دمیکه لبخندو رو لب اوا د یوقت

 ..اوا بود... شونم برگشتم  يرو یبا نشستن دست... عشقت پـر  گفتیبهم م یحس هی..دمید انیک يچشما

 

 که التماس کنم دیداشتنت با يبرا چرا

 دل تو جا کنم يخودمو تو دیبا يچجور

 

 ..با التماس..پر اشک..پر بغض..کردم نگاهش

 ... اوا  -

 

 خوامیتو نم یرو ب ایازت سخته برام دن يدور

 کردنام هیهمه گر نیا کنهیکورم م يروز هی

 

 ..منو بفهم..رمیمیمن بدون تو م...  مکنیخواهش م..ازم دور نشو -
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 دل کندنه از تو مرگمه اخه

 از تو تنها دردمه يدور اخه

 

 ... بدون اون لحظه مرگ منه ...  یبش گرونیمال د يخوایاگه م...  يبر يخوایاگه م -

 

 کاریچ خوامیرو م یزندگ يبر تو

 هر لحظه اون پر از غمه یوقت

 

 ..دمیبعد از گوش دادنش به خوانندش خند يرو که روز یاهنگ..حرفام نیب... اشکام  نیب..کردمیم زمزمه

 

 کسمیب یخودت قسم اگه نباش يچشما به

 رسمینگو به تو نم میجدا بش دیبا نگو

 خو کنم مرگمو ارزو کنم هیبه گر نذار

 رو کنم یکه خواست یهر چ خوامیداشتنت م يبرا

 

بگو سهم من از عشق فقط ...  شهینم گهید یکیبگو دستات مال .. یبمون يبگو که اومد..؟يخوایازم م یاوا چ -

 ... بگو و خالصم کن ..ییتو

 ...  کردمیحس م... مثل اسمون ..مثل من...  ختیریم اشک

تو ..زنهیقلبم فقط واسه تو م نیبب..زنهیزبونم فقط اسم تورو صدا م نیبب..خونه دلم نیبب..نکن هیگر یخانوم -

 ... نکن گلکم  هیگر

دارم به  اجیاحت دونستیاونم م دیشا..مخالفت نکرد... تو بغلم  دمشیاروم کش..دیلرزیم..گذاشتم رو گونش دستمو

 ... لمس بودنش 

 ... جوابم نکن ..اوا -

 ..فقط من بودم و اوا و احساس بودنش..بود ستادهیانگار زمان ا..خفه شده بود نمیس يهق هقش تو يصدا

 ..اوشیس...  ایس -
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 ..نکن خودتو تیزم؟اذیعز هیچ..مجون دل -

 ..مگه نه؟؟ هیپسر خوب انیک..ایک..تونمیمن نم..من -

 اوشیگفت بسه س ییصدا هی... اوا دلش واسه اون سوخته  دیشا.. نه..مگه من بدم؟...  ؟؟یپس من چ..نه..انیک

 ... مردونم بلند تر شده بود  هیگر يصدا...  ؟؟یقراره خودتو گول بزن یتا ک

 ..بهتر از من یحت..خوبه..زمیاره عز... اره  -

 ..زدیم غیج...  ستادیو جلوم ا رونیبغلم اومد ب يشدت از تو با

 ..تمومش کن.. یجوابتم گرفت يکرد يبار خواستگار هی؟؟يدیچرا عذابم م... بسـه  اوشیبسـه س -

از ...  از من ..که فرار کرد ییاوا... ه اوا رو ب ایپشت به در... زانو زدم ..زانو هام خم شد...  الیرفت طرف و دیدو

و چه ..ازش نموند جز خاکستر يزیچ... تموم شد  اوشیس... تموم شد ... کردنام  تیاز اذ... از عذابم ... خودش 

 .. به برگشتن دوباره عشقش دوارهیهم ام تذره ذره خاکستر دل یحت یکه بفهم یمضحکانست وقت

 ــانیک

 

...   کردینگرانم م يزیچ هی یول...  کنهیکه اوا بهم فکر م دونستمیحاال حداقل م... راحت شد  المیخ

من برق نگاه ... باشه  اوشیاوا هم عاشق س نکهیاز ا..و اوا پشت سرش نگران شدم رونیرفت ب یوقت..ـاوشیس

حس کنه  تونستیهم م یاحمقهر  نویا... عاشق بود ... همون برق نگاه خودمو داشت ...  شناختمیرو م اوشیس

باز ... که دوستش ترال زودتر رفت  ششیخواستم برم پ... داغون بود  بایاومد تقر یوقت...  دونمینم... اوا  یول... 

نگرانشم  قتایحق... اتاقن  يهست که اوا و ترال تو یساعت هیحدود ..جمع نبود که شک کنه يتو يخوبه بزرگتر

نبود البته چه بهتر  يهم خبر اوشیاز س... اق بشنوم تا هجوم ببرم سمت اتاق ات از ییصدا هیو فقط منتظرم 

که اوش و روژان که  يجور...  دمیاز جام پر عیبا باز شدن در اتاق سر...  شترهیمن ب یچون با وجود اون نگران

 ... ترال  تنکردم و رفتم سم یتوج... برگشتن و بهم نگاه کردن  زدنیمبال نشسته بودن و حرف م يرو

 شش؟؟یشد؟؟حالش خوبه؟اشکال نداره برم پ یچ -

 ..شد رهیچشمام خ تو

 ..واسه بعد ياالن خوابه بهتره بذار یاره بهتره ول -

رو  يزیچ نینابه هنگامم و توقع همچ ياصال شوکه شده از خواستگار دیشا... نگفتم  يزیتکون دادم و چ سرمو

به کلم بخوره حالمو  يباد هی دیشا...  شدمیم وونهیداشتم د نایقی.. .سرمو به چپ و راست تکون دادم ..نداشته
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انگار ..رونیها زدم ب وونهیمثل د یبارون يواه... به سمت ساحل حرکت کردم ..خارج شدم الیاز و... بهتر کنه 

 هی... شاد شدم  کمیته دلم ..شهیتر از هم دهیخم...  دمیرو د اوشیاز پشت قامت س... دلم واقعا  ریزده ز یخوش

نامرد بود که  نقدریا اوشیس افتادیم یاتفاق نیاگر واسه منم همچ..نظر دادم ریتغ عیلحظه از خودم بدم اومد و سر

 ...  ایبود رو به در ستادهیبازم ا یول دیلرزیاحمق داشت به خودش م... کنارش  دمیرس... شاد باشه؟؟  ای هبهم بخند

 ؟؟يدوسش دار..دو -

بود که با تصورات من  یاوا زن... اره دوسش داشتم ... به سوالش فکر کردم ... پنهون نکرد  یول دیلرزیم صداش

 ...  اومدیجور در م

 ..اره -

 فقط اره؟؟ -

 ؟؟یپس چ -

 ...  یچیه -

 ... بعد از چند لحظه دوباره صداش اومد ... نگفتم  يزیمنم چ... کرد  سکوت

 ...  ؟؟يدیقول بهم م هی -

 ...  کردمیعضالت منقبض شدش رو حس م..دمیدیرو راحت م مرخشیحاال ن... طرفش  برگشتم

 ؟؟یچ -

 ...  یعاشقش بش نکهیا -

 ... مکث برگشت طرفم  هیبعد از ... نگفتم  يزیچ یخوردم ول جا

لوس خوشش  ياوا از پسرا شهیمراقبش باش هم...  چوقتیتنهاش نذار ه..عاشقش باش..عشقو داره اقتیاوا ل -

حواست باشه اوا ... حساسه  یلیبه شکمش خ..کنه تا خوابش ببره يبا موهاش باز یکیدوس داره شبا ...  ادینم

و دوس داره دونه دونه جوابشو بدن و  داره ادیعالمت سوال ز...  شهیهم جهیگ... نگاهتو بخونه  تونهینم چوقتیه

 ...  يعاشق بچه باز. .. ياخر لجباز... عالمت سواالش از ذهنش پاك بشن 

 یتلخ بود حت یلیخ... زد  یلبخند کج... همه اطالعات از اوا رو از کجا اورده  نیا اوشیس... باز مونده بود  دهنم

 ... منم حسش کردم 

 یوونگیمن د..گذشته یذهن معشوقش رو بخونه چه برسه به من که کارم از عاشق تونهیم یعاشق حت هی -

 ...  کنمیم
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 ...  دمیدر هممون حال که پشتش به من بود صداشو شن یرفت ول اوشیس

 ... مواظبش باش هنوز بچست  -

... لرز کردم ... بود  وونهیبلکه د... عاشق نبود  اوشیواقعا س... اومد تو ذهنم  اوشیس يحرفا..ایرو به در برگشتم

... حاال واقعا سردم بود  یول دمیفهمن يزیحرفاش بودم از سرما چ ریاز بس درگ اوشیانگار تا قبل از رفتن س

که اوا توش  یدر اتاق يجلو..رفتم طبقه باال سیخ يباسابا همون ل... حال نبود  يتو یکس...  الیو يبرگشتم تو

... رفتم طبقه باال ...  گهید دونهیحتما م..عاشقشه؟؟ نقدریا یکی دونستیم یعنی... لحظه صبر کردم  هیخواب بود 

... نبود  اوشیس... رو انداختم داخل حمام تا بعدا به مامان نشونشون بدم  سمیخ يو لباسالباسمو عوض کردم 

و فکر  دمیتخت دراز کش يرو...  خواستیخواب راحت م هیخسته بودم و دلم  کمی..کجا رفته. ستین لوممع

سال سن و زمان  18به اوا که با ...  وار عاشق اواست و حاضر براش جون بده  وونهیکه د اوشیبه س... کردم 

 يرو دوس داشتم و تو وابه خودم که ا..ندشیساحتن ا يبرا گرفتیم میتصم دیکه کنکورم داشت با یمهم

 یمانز..دربارش با اوا حرف بزنم دیحتما با... فکر کردم  شیبه سه سال پ... مدت کم نوب شناخته بودمش  نیهم

هم من ...  میچون راهو از اول اشتباه رفت دیشا... که سرانجام نداشت  یعشق... بار عاشق شدم  نیکه واسه اول

 یول شدمیکه منکرش نم یتاوان گناه... اشتباه بود که سه سال تموم تاوان پس دادم  نیبخاطر هم..الیهم ن

حقو ازش  نیاون حق انتخاب داره و من اجازه ندارم ا..مبا اوا خرف بزن دیبا...  که نامرد روزگارم  دونمیهنوزم م

فرو رفتم  ینیشد که چشمام افتاد رو هم و به خواب سنگ یچ دمینفهم کردمیداشتم فکر م نطورکهیهم...  رمیبگ

 ... 

 

 آوا

 

و همه کس  زیهفته به همه چ هی نیتو ا..سخت گذشت یلیهفته که خ هی... هفته از اون روز گذشته بود  کی

 يبه توجه ها..انیبه دوست داشتن ک..اوشیبه عشق س...  انیبه ک...  اوشیبه س... به خودم ... فکر کردم 

 چکسیه یعنیبودمش  دهیند گهیباهاش حرف زده بودم د ایکه کنار در یاز اون زمان...  اوشیبه نبود س..و..انیک

اونام  یول میهم خبر داد سیبه پل...  نیزم ریو رفته بود ز نبود انگار اب شده بود میهرجا رو گشت... بودش  دهیند

اگه  یول هیبشم که پسر خوب نیانکار ا تونستمینم... دادم  انیجوابمو به ک... نکردن البته تو شمال  دایازش پ يرد

 خواستمیخب خودم نم یاز هر نظر مناسب تر بود ول اوشیازدواج کنم و قصدشو داشتم بنظرم س خواستمیمن م
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 میگشتیبرم دیبا... بود  ختهیجو خانواده بهم ر... کرده بود  ریتغ زایچ یلیخ اوشیهفته نبود س هی نیا يتو... 

مدت فکر  نیا يبه رفتارم تو یلیخ... کرده بودم  ریمن تغ...  میبمون میمجبور بود یتهران بخاطر درس من ول

دلم  افتادمیبهش زدم م رازیش يکه تو یلیس ادی یمخصوصا وقت..دمیکشیواقعا از خودم خجالت م... کردم 

و  دادمیهمه رو به خودم ربط م نایا ییجورا هیعذاب وجدان داشتم چون ... بزنم  ریدل س هیخودمو  خواستیم

تنها پسرش از دست  گفتیم...  کردیدق م یخاله داشت از نگران...  ماتفاقات خودم نیباعث تمام ا کردمیحس م

خانواده .. میکه رفته بود ییشهرو بلد نبود جز چند جا نیاز ا ییکه جا اوشیحق داشت اخه س ییجورا هی... رفت 

 يخود روژ یول رازیبرگشتن ش نایدادم با خانواده روژان ا انیهمون موقع که جواب نه رو به ک یاقا مرتض

هفته خاموش بود و  هی نیا يتو لشیموبا...  میبکن يفکر هیتهران تا اونجا  میقراره بر گهیامروزم د..موند

بابت  کنمیم یبشه حتما ازش عذرخواه دایپ اوشیبه خودم قول داده بودم اگه س..دهیفا یب میزنگ زد یهرچ

 دهیفهم گفتیجواب بدم م انیبه ک نکهیا ازمامان قبل ... خودمم دلم واسش تنگ شده بود  ییجورا هی... رفتارم 

قسمت کتکه ر نگفتم که مامانم باز غر غر کنه  یاز اعترافش ولکردم  فیداره و من تعر یحس هیبه من  اوشیس

چون  شهیبازم کمتر از هم یفقط گفتم همون موقع جوابش کردم هرچند که بازم غرغراش رو تحمل کردم ول

 ... نداشت  یخودشم حا و احوال درست

 ... منتظر توان  رونیزود باش همه ب گهید ایدختر ب... اووووا  -

اومد جلو چمدونمو گرفت  دیبود که تا منو د ستادهیپله ها ا نییاوش پا...  نییو برداشتم و رفتم پاچمدونم ر عیسر

 نیماش يتو يمنو اوش و روژ..نایبه طرف ماش میبعد از بستن درا و قفل کردنشون رفت... و جلوتر حرکت کرد 

 نجایخب واقعا جاش ا... با دلم که رو راست بودم ..مبه جمعمون انداخت ینگاه..بابا نیتو ماش هیو بق میاوش بود

 کردمیرو نگاه م رونیداشتم ب... و سرمو تکون دادم  دمیکش یآه... اومدنمون به شمال افتادم  ادی... بود  یخال

 ...  رونیب دیکش الیبلند و شاد اهنگ منو از فکر و خ يکه صدا

 ..؟؟یگذاشت هیچ نیاه اوش ا -

 ... انداخت  ینگاه نهینشسته بودم از ا شیه پشت صندلبا تعجب به من ک اوش

 ...  يکردیگوش م شهیو هم یاهنگا مال خودته ها همونا که دوس داشت نیا... اوا خانوم  الیخـیبابا ب -

 هیمن  ينبودم تو الیخیغم و ب یب ياون اوا گهیواقعا من د یکارا و حرفا بخاطر خودمه ول نیهمه ا دونستمیم

اره دوسش ... مثل دوست داشتن ..رشد کرده بود يزیچ هی... مثل احساس  يزیچ هی... کرده بود  ریتغ يزیچ

 یمعن تونمیو من االن م يزو از دست دادیکه اون چ یفهمیم یرو وقت يزیقدر چ گنیم...  دمیداشتم و تازه فهم
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دوتا  نینشون دادم و از ببهش  ییبا دستم برو بابا...   رهید یمونیجملش درك کنم و چه بده که واسه پش

تو  يد یو جاشو با س رونیب دمیرو کش دونهیها  يد یس نیاز ب... خم شدم و در داشبورد رو باز کردم  یصندل

اون موقع  خواستیکه دلم م یبه اهنگ دمیکردم و باالخره رس نییباال پا اهنگچندتا ... دستگاه عوض کردم 

 ... گوشش کنم 

 

 

 خوادیگفت که دوستم داره بهم گفت منو م بهم

 ادیگفت اگه پاش باشه ته حادثه م بهم

 مونهیگفت که نفسهاشم اگه باشم م بهم

 خونهینگام م يگفت شور بودن رو تو بهم

 گفت دروغ گفت درووووغ گفت دروغ گفت دروغ

 

 ..متعجب اوش به خودم اومدم يبا صدا یول اومدیاشکام داشت م یاز ک دونمینم

 دختر؟؟ یکنیم هیاوا؟؟گر -

و  کردمیم هیبلند گر يهق هقم ازاد شده بود و با صدا... نگاه روژان هم به من بود ... بهش نگاه کردم  نهییا از

 ..دمیلرزیم

 ...  مونه؟؟یادم بدون نفس زنده م... من نفسشم؟؟  گفتیمگه نم... مگه نگفت دوسم داره؟؟  -

 

 

 هواشم تموم قصه هاشم  گفتشیم

 رو به روشم شهیابروشم هم گفتشیم

 دوره یاز خاک گفتیم

 سنگه صبوره گفتیم

 شمیتنها نم گفتیم

 شمیپ مونهیم گفتیم
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 گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت دروغ

 

مگه اون نبود که ... که تا اخرش هست؟؟  گفتینم شهیمگه هم...  زد؟؟یم یمگه خودش نبود که دم از عاشق -

 ... کجاست؟؟ ..پس کوش؟؟... عاشقم کنه؟؟  خواستیم

 

 

 نهیبا من اج شمویکه زندگ گفتیم بهم

  نهیسرزم است،یدن هیمن واسش  يچشما گفتیم

 هام يهامو بد یبچگ ارهیطاقت م گفتیم

 هام یخونه دلهام خستگ رونهیاز من م گفتیم

 ستین چکسیکه مثل ه گفتیم بهم

 ستینگاهش خار و خس ن يتو گفتیم

 نباشم ارهیطاقت نم گفتیم

 جداشم اشیکه فک کنه از دن رهیمیاز فکرش م گفتیم

 اون بهم گفت نارو،یا

 گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت دروغ

 گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت  دروغ

 

 لممیف يمگه تو...  ؟؟یمینبود که زندگ نیمگه حرفش ا..؟؟یتو مال من گفتیمگه اون ادم نم..اوش تو بگو -

خبر رفت؟؟  یچرا ب... پس چرا رفت؟؟ ...  ست؟؟یپس چرا االن ن... نشده بود؟؟  طنتامیهام و ش يعاشق بچه باز

بزنه و بگه مال  یکه بازم دم از عاشق جاستاوش ک...  ست؟؟یپس چرا ن...  االن کنارم باشه؟؟  دیمگه نبا... 

اوش ... دوسش داره  دمیچرا حاال که فهم..شت و رفت؟چرا االن گذا...  چرا االن؟؟ ..من؟؟ يبگه اوا...  ؟یمن

 ...  گفتیدروغ م...  گفتیدروغ م

 ..زدم غیج

 ... همه حرفـاش دروغ بـود ... دروغ بـود  -
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 خواستیدلم م...  بود  نشیس يسرم رو..بغلم کرد... اومد سمت من  عیکنار جاده پارك کرد و سر نویماش اوش

فقط  یول...  ادیاالن م..لمشهیبگه ف...  يباز هیبگه همش ...  ادیم... بهم بگه هست ... ارومم کنه ... اروم بشم 

من تازه ..سخت بود واسم...  ختمیریو اشک م دمیلرزیاغوش برادرانش م يتو... کنم تا اروم بشم  هیگذاشت گر

که بفهمم ... ه بعد از گم شدن عشقم بفهمم عاشقشم حق من نبود ک نیا..حقم نبود نیا...  شدمیداشتم عاشق م

کردم و اشک  هیبغل اوش گر يچقدر تو دونمینم... بودم  خبریکه دوسش داشتم و ب... بود  يقبلش همش لجباز

 ... با انگشت اشاره اروم اشکامو پاك کرد ..اوش اروم ازم فاصله گرفت و بهم نگاه کرد... که اروم شدم  ختمیر

باور ... نکن خودتو  تیاذ...  مونهینم ينجوریتا اخر عمر که وضع ا...  يخواهر ادیم... چشات  يفدانکن  هیگر -

 دایواسه پ میکرد یهفته چقدر دوندگ هی نیتو ا يدیمگه ند...  دمیواست انجام م ادیاز دستم بر ب يکن هرکار

 ... بشه  دایپ دمیمن قول م زمینکن خودتو عز تیاذ... کردنش؟؟ 

 ..رو روشن کرد نیبازم سرمو تکون دادم و اون رفت نشست و ماش یخودشم سر قولش شک داشت ول نکهیا با

 : گفتم  يخش دار يبا صدا...  ختیریافتاد که داشت اروم اشک م ينگاهم به روژ تازه

 ... چته؟؟  گهیتو د -

 : گفت  ییه افرمون و با لحن بامز يافتاد اروم با دستش زد رو يکه نگاهش تازه به روژ اوش

ادم  نشیب نیفاصله بنداز کمیبابا خب حداقل ...  یبه اون تهران کوفت میحاال اگه گذاشتن ما برس..بابـا يا  -

 ...  ادیپشت همم اشکشون در م هینفس بکشه چ

 : نگاه بهش کرد و اروم گفت  هیاوش ..اوش ياروم زد تو بازو کردیم هیهمونجور که گر يروژ

 ..اشکتو نمینب..شده؟؟ یچ..خانومم؟؟ هیچ -

 : خش دار گفت  يسرخ شده و صدا يبا چشما..جا به جا شد و برگشت طرف من کمی روژان

 سخته نه؟؟ -

 ایلبخندتو باور کنه ..تو دلم زدم يپوزخند...  نییپا دیقطره اشکم از چشمم چک هیبهش زدم که  یتلخ لبخند

 ..اوش بلند شد يبازم صدا... و دوباره درست نشست  زهیکه اشکش نر دیروژان محکم لبشو گز..اشک چشماتو؟

 ... دختر  شیول کن اون لبتو کند -

 :  دیو ناراحت بود بهش توپ یکه انگار عصب روژان

 ..لب خودمه..به تو چه  -

 ... ابروش انداخت باال  هیو  دیخند اوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

...  صاحاب داره صاحبشم منم از حاال..ستیمال شما ن گهیها درضمن اون لب که د ستیبه من چه ن نمیهمچ -

 ..ه؟؟یحرف

من عوض  يکه حال و هوا نیاوش بخاطر ا دونستمیم...  ومدیصداش در ن گهیتو خودش مچاله شد و د روژان

 گفتیم ایهم  يو روژ پروندیم يزیچ هیاوش  یتا خود تهران ه... رو گفت و من چقدر ممنونش بودم  نایبشه ا

اوش  یتهران و از اونور وقت ادیب يژقرار بود رو...  دادینبود و ادامه م الشمیخ نیاوش ع یزشته ول ای ایحیب

شهرو دوست  نیمن ا یول...  یشهر دود و الودگ... تهران  میدیباالخره رس..اونم بره رازیش گشتیبرم

ه تر از به خونه و من خست میدیساعت رس میبعد از ن..اومدیاز خونش بدش م یک... باشه خونم بود  یهرچ..داشتم

 ... اتاقم و بعد خوووواب  يتو میخونه و از اونجا مستق يرفتم تو..اریبا گفتن اوش چمدون منم ب شهیهم

 ستیمعلوم ن.. میعکسشو خواستن که اونم داد..میها اطالع داد يبه چندتا از کالنتر..ازش نشده يهنوز خبر -

 ...  نیزم يگم شده رفته تو کننیدوساله که ماماشون رو گم م يمثل بچه ها..زده بشیپسر کجا غ نیا

 يسه روز..گذشتیسه روز از بازگشتمون به تهران م... گشتن و نبودن . بازم..يدیبازم ناام..يتکرار يحرفا بازم

 رفتمیصبح که م... شده بودم  یعنی..شدمیم وونهیداشتم د گهید... که به همه سخت گذشت مخصوصا من 

از کالس  یچیه..نداشتم همحوصله درس خوندن ..کردمیم یاتاق زندان يخودمو تو اومدمیم میکالس وقت

روزا  نیکه ا یاتاقم حبس کنم و اهنگ يتر برم خونه و خودمو تو عیبودم که سر نیفقط تو فکر ا دمیفهمینم

 یول...  اوشیهم نگران من هم س..اوش نگران بود...  گرفتمیرو از سر م هیو گر ذاشتمیو م کردمیگوشش م ادیز

به ... به الغر شدنم ... مامان بهم شک کرده ..دو روز بعدش رفت میمجبور بود و همون روز که از شمال برگشت

که تا قبل  يدختر...  کردیاون بود شک م يجا یهر کس..حق داشت..زردم يبه رنگ و رو..چشمام يپا يگود

مامانم  یحت گهید...  شده  ریو دادش تو خونه بلند بود االن ساکت و گوشه گ غیج يصدا برنامه ها نیاز ا

 زدیم هوینقطه و  هیبه  زدیگوشه و زل م هی نشستیم... بدتر از من  مایس..غر نداشت و مثل قبل نبود غرحوصله 

رو هم نداشتم و مامانم  دشونیحوصله رفتن به خونه جد گهید یحت... شدن  ریشبه پ هیخاله و عمو ...  هیگر ریز

 یاوشیم تهران کارم شده بود نامه نوشتن واسه سیاومد یاز وقت..اما من..که برن اونجا و تنها باشن دادیاجازه نم

اومدن  روشیامروز همراه طاها و ک..دو روز بعد از ما اومدن تهران روشیترال و ک... کجاست  دونستمیکه نم

دوساله که مامانشون  يمثل بچه ها.. گفتیبابا راست م..ستین داشیگفت هنوز پ شیو بابا بعد نطق طوالن نجایا

کج کردم و  میقدمامو به سمت ضبط صورت... اتاق  ياروم بلند شدم و رفتم تو... اونم گم شده بود  کننیرو گم م

 نیوبچند روز در نیمثل ا دمیرفتم ورو تخت خواب... فضا بخش شد  يخواننده تو يدکمشو زدم که صدا
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 چوقتیه... دم یکرده بودم رو د شیکه خودم نقاش ییا نهیالبته تو خواب و با اون س اوشیکه عکس س میعکاس

 ...  شدیملوس م يتو خواب مثل گربه ها..شدمینم ریاز نگاه کن بهش س

 ... تو پسر؟؟  ییاخه کجا -

اهنگو  يدرو پشت سرش بست و رفت صدا... شد و ترال اومد تو  ازیکه در اتاق  کردمیبه اهنگ گوش م داشتم

 ... نگاهم کرد تا باالخره لباش تکون خورد  رهیخ رهیخ کمی...  شمیارا زیم یکم کرد و نشست رو صندل

به  دمتید یوقت یکنیفک م...  دمتیبعد دو روز د نجایا... بود  نیشمال که حال و روزت ا يتو..چته تو اوا؟ -

باهام حرفم  گهیشدم که د بهیغر نقدریا یعنی..اخه؟ هیچه وضع نیا... متحرك  يمرده ..کردم؟فکر  یچ

 ..؟یزنینم

اروم بغلم کرد ..ترال اومد کنارم و رو تخت نشست... روزا و لحظه ها  نیمثل تمام ا..دیچک نییاز چشمام پا اشکام

هق هقام اروم و  ونیم..منتش واسه اروم شدنم یبه اغوش ب... داشتم  ازیبهش ن..نشیو سرمو گذاشت رو س

 ...  دمینال دهیبر دهیبر

 ... ترال ..ت -

 ... اروم باش ...   يجونم خواهر...  سسسسیه -

داد و  ادیعشقو بهم ... دوسش دارم  دمیحاال که گذاشت و رفت فهم... عاشقم کرد رفت ... ترال رفت  -

بازم  یول...  خواستیتو رو نم... دروغ بود حرفاش ... شو  الشیخیب... ولش کن اوا  گمیهمش به خودم م..رفت

 یعنی.. ده؟یکش یسخت نقدریا اوشیس یعنی.. نه؟یعشق ا یعنی..زنهیم ادیتموم بدنم اسمشو فر کشهینم هیبه ثان

 خوادیکه من باعث رفتنش بودم دلم م افتمیم نیا ادی یترال وقت...   شناسه؟یاونم مثل من شب و روزشو نم

 ... واسه توجهاش تنگ شده ... دلم واسه اوا گفتناش ...  گهینکنم د يلجباز دمیقول م ادیبخدا ب...  رمیبم

اروم منو از خودش دور کرد و بهم ...  کردمیاز تکون خوردن شونه هاش حس م نویا...  کردیم هیهم گر ترال

 ... شد  رهیخ

...  دونمیمن م...  ادیم اوشیس...  زمیمنو ببخش عز... نبودم؟؟ و من  یدرد داشت نقدریتو ا... قربونت برم  یاله -

از  دتویام... مطمئن باش  زمیعز ادیم... نشه  داشیپ گهید تونهیچطور م..نجاستیعشقش ا...  نجانیپدر مادرش ا

... پس بذار بگذره ... هاش قشنگه  یعشقم با سخت...  مونهیاز عشق پاکت نم يزیچ ينجوریدست نده چون ا

 ...  يتا کجا توان صبر کردن دار نیبذار بب... امتحانه واسه محک زدن عشقت  هی نمیا
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اون بهم قول .. گفته بود مطمئن باشم...  ادیاونم گفته بود م...  اوش انداخته بود  يحرفا ادیترال منو  يحرفا

 ... هم و خوابم برد  يچطور چشمام افتاد رو دمینفهم قهیترال ارومم کرد و بعد از چند دق يحرفا... داده بود 

 

** 

 

مامان با لبخند مهربونش کنارم ... چشمامو باز کردم  ياروم ال... شدم  داریگونم از خواب ب يرو ینوازش دست با

 رهیو به مامان خ دمیبه چشمام و موهام کش یدست... اروم بلند شدم و سر جام نشستم ... تخت نشسته بود  يرو

  ...شدم 

 ... ساعت خواب  -

 : بود گفتم  ادیخش دار که حاصل خواب ز يصدا با

 ..مگه ساعت چنده؟؟ -

 ... بعد از ظهر  6 -

 :  دمیهوا پرس یب هوینگاهش کردم بعد  رهیخ بکم

 ..نشد؟؟ اوشیاز س يخبر -

 ...  دیرو بوس میشونیاروم خم شد روم و پ... تر شد  قیمامان عم لبخند

 ...  خوادیم یبعدش خدا چ مینیکه تا بب يشده خبرهنوز ن زمینه عز -

 ... جلوم  ستادیتکون دادم و خواستم از جام بلند بشم که مامان زودتر بلند شد و ا سرمو

 ..گمیم کیتبر -

 ...  دمیسوالمو بلند پرس نیهم...  ؟یواسه چ..ک؟یتبر..تعجب نگاهش کردم با

 ..زمیعاشق شدنت مبارك عز -

 ..دونست؟؟یمامان از کجا م..نگاهش کردم رتیح با

 .؟؟يدیشما از کجا فهم..ش -

 ..نگاهم کرد و دوباره نشست کمی مامان

اروم ... مطمئن شدم  دمیتو و ترال رو شن يحرفا یامروز اتفاق یوقت یبود بهت شک کرده بودم ول يچند روز -

 ..بغلم کرد و همون جور ادامه داد
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برندس که  یاون کس یول.. یناراحت..غم..ینا خوش..یخوش..یسخت..وجود داره زیعشق همه چ ریتو مس زمیعز -

 دیپس به خدا ام...  دهیمطمئن باش خدا پاداششو بهش م... کنه و صبر داشته باشه  يصبور نایتموم ا يتو

 ...  زمیخدا با تو عز.. یستین تنهابدون که  شهیهم نمیپس ا..عاشقا رو داره يخدا هوا..داشته باش و صبر کن

و حرف و  حتیاز نص یاز اتاق خارج شد و من با کوه ییاز خودش جدا کرد بعد از ززدن لبخند مادرانه ا منو

 ... سوال تنها موندم 

بابا و ... به اصرار مامان دل از اتاقم کندم و اومدم نشستم تو جمعشون ..میبود و همه دور هم نشسته بود شب

... هردو اخماشون تو هم بود  یول یدرباره چ دونمینم...  کردنیصحبت مگوشه نشسته بودن و داشتن  هیعمو 

شده  رهیگوشه خ هیبه  مایس...  کردنیم هیو باهم گر زدیبودن و خاله حرف م گهیگوشه د هیمامان و خاله 

با بهم نگاه کرد و  هویمامان ..کردمینگاه م هیبه بق چرخوندمیحالت ممکن چشم م نیبا سردتر نجایمنم ا..بود

بلند شدم و رفتم کنارش ...  کردیم هیداشت گر... منم بهش نگاه کردم ... اشاره کرد  مایچشم و ابرو به س

 ... بلند تر شد  شیو گر رداروم بهم نگاه ک... نشستم 

که ادرس خونه رو  اوشیس... شهر بزرگ  نیا يتو... کجاست  ستیمعلوم ن... داداشم رفت ... اوا  يدید -

 ...  ادیچرا نم...  پس  گردهیچرا برنم... داشت 

 يشتریاشکاش با سرعت ب... بهم نگاه کرد ...  گشتیچرا بر نم.. گفتیراست م..پا به پاش...  کردمیم هیگر منم

 ... کرد  دنیشروع به بار

 ... که گذاشت رفت؟؟  یبهش گفت یچ..,روز اخر باهات حرف زد اره؟ -

ازش  وونهیمنه د.. کردم؟ کاریمن چ یول... رو جواب کنم  انیبهم گفت ک... بغلم کرد ...  ایکنار در..روز اخر...  اره

اون موقع هم که گفتم  یحت... منکه جوابم مشخص بود ...  اخه چرا؟ ... نه؟؟  ای هیپسر خوب انیک دمیپرس

رو حس کردم لبخند زدم و گفتم  اوشینگاه س ینیسنگ یوقت یول... فکر کنم جوابم مشخص بود  دیبهشون با

 دمیرفت فهم یدرسته که وقت...  با عشقم ...   ندمیبا ا...  میبا زندگ يلجباز..بود يهمش لجباز... فکر کنم  دیبا

 نطوریا ساختمیذهنم نم يتو اوشیدرباره س یاگه همش نظر منف دیبازم شا یدوسش دارم و عاشقشم ول

رو داشته  دنشیافسوس نبودنش رو بخورم و حسرت د دیبودنش با ياالن بجا یبود ول رماالن کنا دیشا..شدینم

 ..باشم

بلند ... مشغول پاك کردن اشکاشون شدن  مایمامان و خاله مثل منو س... زنگ تلفن به خودم اومد  يصدا با

 ..جواب دادم ییگرفته ا يشدم و رفتم طرف تلفن و با صدا
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 ..بله؟ -

نفساش  يصدا.. شناختمیم..خودش بود... داغم کرد  دیکه از پشت تلفن به گوشم رس یقیعم ينفس ها يصدا

 یوونکیشدم و دوست دارم د وونهید... که منم شدم مثل خودش  دمیتازه فهم... هم مثل خودش عاشق بود 

 ..دمیلب نال ریز یاروم يبا صدا... کنم 

 ...  اوشیس -

توجه  هیبد بود که تو محتاج  یلیخ...  شهیروح داره از تنم خارج م کردمیحس م... شده بود  دهیبر دهیبر نفساش

حق  یکه من عاشقشم ول دونستیدرسته اون نم..کنه غیصداشم ازت در دنیشن یاون حت یول یاز معشوقت باش

هر لحظه از حال برم با تمام  نتظرمکه انگار م یحال یجون و ب یب يبا صدا..نداشت زنگ بزنه و حرف نزنه

 : م گفتم التماس

 ...  ایب...  اوشیس -

شکستم و افتادم  نطرفیمنم از ا دیکه از اون طرف خط به گوشم رس يشدن تلفن و بوق ازاد دهیکوب يصدا با

 گهیو د دمیرو د کردنیو با تعجب به من نگاه م هیکه کنار بق دمیبابام رو د دنیو فقط لحظه اخر دو نیزم يرو

 ... مطلق  یاهیس

 

*** 

 

اروم از جام بلند ..بود دهیتختم خواب نییمامانم پا..اطراف رو نگاه کردم..اتاقم بودم يتو..چشمامو باز کردم اروم

واسم ..دوباره اشک تو چشمام جمع شد..افتادم اوشیس ادی...  کردیسرم درد م... تخت  يشدم و نشستم رو

باهام  یوهاتو خشک کن حاال حتم ودکاغذ نوشته ب يرو يباز يکه تو یاوشیس...  شیتوجه یسخت بود ب

 هیتو مگه سا...  ؟؟يو کالفه شد تابیب ينجوریا یاز ک...   ؟؟يعاشق شد نقدریا یاوا از ک...  زدیحرف هم نم

دلم هواشو کرده ... کالفه بلند شدم و رفتم کاغذ قلمم رو اوردم .. شد؟؟ یپس چ..؟يزدینم ریرو با ت اوشیس

کدوم از  چیتو ه..سرم اومده ییو چه بال دمیکش یبا نامه براش بگم چ دیبا..بزنم فحر الشیبا خ دیبازم با..بود

اومد  یبگم تا وقت..بگم خوامیاالن م یول.. نگفتم يزیچ مینامه هام از عشق و دوست داشتنش به طور مستق

 : ..شروع کردم به نوشتن ...   ؟؟یچرا رفت.. ؟يپرت کنم تو صورتش و بگم کجا بود
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 عاشقا يابنام خد  -

 !زمیعز اوشیس

 یول يامروز زنگ زد..مییهویموقع و  یاز عاشق شدن ب..تیخداحافظ یاز رفتن ب..از نبودنت..دلم گرفته امشبم

عاشق رنگ ... عاشق شدم ..اره..یو رفت يچون عاشق کرد..از دستت ناراحتم..يکرد غیصداتو ازم در دنیشن

حاال که ..یرفت یتو بد موقع..یذاشتتنهام گ..اوشیس... شقت عاشق اون اعتراف به ع..عاشق اوا گفتنت..چشمات

صدام رو  يتا چه اندازه التماس تو دونمینم..يایازت خواهش کردم که ب...  ينبود..اعتراف کنم خواستمیم

 !!..ادتهیشعر رو  نیا نمیبب...  یباش شمیو پ يایدوست دارم که ب یول...  يدیفهم

 نهان سازم از تو بار دگر تا

 را شانیخاطر پر نیا راز

 بر نگاه ناز الود کشمیم

 حجاب مژگان را نیو سنگ نرم

 جانسوز یگرفتار خواهش دل

 میجویخدا راه چاره م از

 وار در برابر تو پارسا

 میگویاز زهد و توبه م سخن

 هرگز گمان مبر که دلم..آه

 و همراهست قیزبانم رف با

 چه گفتم دروغ بود،دروغ هر

 ترا گفتم انچه دلخواهست یک

 یخوانیترانه م میبرا تو

 نهان دارد ییجذبه ا سخنت

 خوابم و ترانه تو گوئیا

 دگر نشان دارد یجهان از

 که زنان ییا دهیرا شن نیا دیشا

 به لب دارند "نه"و "يآر"دل در
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 سازندینم انیخود را ع ضعف

 دار و خموش و مکارند راز

 که دلش یمن هم زنم،زن آه

 پر و بال زندیتو م يهوا در

 فیلط الیخ يدارم ا دوستت

 ..محال دیام يدارم ا دوستت

 

 ... تو محال نباش  اوشیس

 

بلند شدم و همه رو ...  گهید يکاغذا ياروم تاش زدم و گذاشتم رو... کاغذ  يبود رو دهیقطره از اشکم چک چند

بودم  يسرم مثال کنکور ریخ..مدرسه داشتمفردا ..صبح قهیدق 45:  4..به ساعت نگاه کردم... کشو  يگذاشتم تو

 ... به خواب رفتم  اوشیپتو و با فکر س ریز دمیاروم خز.. امسال

حداقل همه  گهیبعد از اون تماس د..بار جو خونه اروم تر بود نیا..گذشت يخبر یهم تو ب گهیروز د دو

 چیه.. مدرسه خونه اتاق خواب..یشده بود روزمرگ میزندگ... و حالش خوبه  ستین يبد يکه جا میدونستیم

 یول..تا بگم عاشق شدم..ایتا بهش بگم ب اوشیاز س گهیتماس د هیمنتظر ..فقط منتظر بودم..نداشتم يکار

البته فکر کنم مامان و اوش ..استراحت کنم خوامیو م دمیبه مامان بابا گفته بودم امسال کنکور نم..نبود يخبر

 ... و نبودش بود  اوشیبخاطر س رشیتاث شتریندارم و ب امسال دل و دماغ درس خوندن دنیفهم

خونه  چکسینشون بود که ه نیبه ا نیسکوت بود و ا يخونه تو.. از مدرسه اومدم خونه ادهیهر روز پ مثل

مدت اصال حال  نیتو ا مایس..بود بیعج.. نبود يکه از اونم خبر دمیو در کمال تعجب د مایرفتم اتاق س..ستین

باال انداختم و  ییشونه ا... داند  ارفته اونم همه باهم خد هویشد که  یرفتن رو نداشت چ رونیب يو حوصله 

نگاه به  هی..اتاقم شده بود مثل جنگل...  طرف  هیلباسام رو دراوردم و هر کدوم رو انداختم ..اتاق يرفتم تو

جمع  یخود صندل يثل کوه روعالمه لباسم م هیبود و  یصندل یپشت يرو دمیسف شرتیت... اطرافش انداختم 

که داشت  یمچاله شده کنار اشغال يکاغذ ها..رو تختم مچاله شده بود شلختهنظم و  یب میرو تخت..شده بود

چپه شده  زمیم يرو يجا مداد... باز و بسته بود  ونیدر م یکی زمیم يکشو ها..رونیب زدیاشغاالش از سرش م

گرفته تا  ریز اساز لب..شدیم دایپ زیکه همه چ نمیزم يرو..نیه بود رو زمبود و دو سه تا از خودکار و مدادام افتاد
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کردن اتاق رو هم  زیحوصله تم... اصال برم مهم نبود .. فرش يرو شیو رد ماست برگشته چند شب پ پسیکل

الغر ... و به خودم زل زدم  ستادمیاتاقم ا يقد نهییا يرفتم و جلو شهیحوصله و کالفه ترعز هم یب..ینداشتم حت

حالت بود و  یچشمام ب... تعجب داشت  يجا شدمینم الغرمن  ونیدر م هیبا اون وضع غذا خوردن ..شده بودم

...  زدیم يگود افتاده بود و صورتم به زرد کمی رشونیز...  دمیدیو اون برق رو توش نم طنتیاون شور و ش گهید

گذاشتم و  یدکمه پل ياروم دستم رو رو.. دوهفته نیا يمن تو یشگیهم اری...  میصورت طیرفتم سمت ض

موهامو باز ... کردم  ادیصداش رو ز ستیخونه ن یکس دونستمیچون م... رو اوردم اولش  اهنگ... فشارش دادم 

زل زدم به عکس  شهیسرم برداشتم و بازم مثل هم ياز باال رویدورب... رو تخت  دمیکردم و رفتم دراز کش

هنوز خودمم باورش  یحت..عشق اوش شم؟ میتسل يزود نیبه ا کردیفکرش رو م یک..خواب يمعصومش تو

مندت  نیداشت که منو تو ا یچشماش چ لهیدوتا ت نیا یعنی..خواب نگاه کردم يبستش تو يبه چشما... ندارم 

 ..د؟؟یکشیهمش به طرف فکرش م

 

 

  رمیهرجا که م افتمیم ادتی

  رمیگیچشمات اروم م ادی با

  شهیهر لحظه هم افتمیم ادتی

  شهیهرگز پر نم یخال يجا نیا

  شهیکنار من هم نجاستیتو ا ادی

 شهیکه هرگز از ذهنم دور نم يادی

 شکستم تو غم و درد یرفت یوقت از

 کردیم وونهیبغض کهنه منو د هی

 اون خاطراتمون يتنگ شده باز برا دلم

 نشون  دونهیاز تو  یندارم حت من

 بگم من کجا بگردم یک به

 من دووم ارمیم یک تا

 همش تورو نمتیبیم يداریخواب و ب يتو
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 فاصله رو نیقبول کن ا میدور شد یگیم

  رهیگیم دلم

  رهیمیتو م یب

 رهیعشق تو درگ به

 

من  یچرا وقت.. چرا رفت؟ نکهیا..بزرگ يچرا هیدوباره ..یدوباره اون بغض لعنت...  هیدوباره گر... اشک  دوباره

اهنگ داشت ..عقل و دلم نیجدال ب نیاز ا..همه فکر نیخسته بودم از ا..رو نداده بودم رفت؟؟ انیهنوز جواب ک

 ..که برنگرده؟؟ شهیاصال مگه م..گرده؟یبر م یک..ارم؟یدووم ب دیبا یواقعا من تا ک..زدیحرف دل من رو م

 

 

 قرارمیب هیتنهام  يتنها

 تنهات نذارم  گهیم دداده بود قول

  ادگارمیتنها  نجاستیا عکساتم

  دارمیتو ب ادیبه  یتو خواب یوقت

  شهیکنار من هم نجاستیتو ا ادی

  شهیکه هرگز از ذهنم دور نم يادی

 اون خاطراتمون يتنگ شده باز برا دلم

 نشون دونهیاز تو  یندارم حت من

 بگم من کجا بگردم یک به

 من دووم ارمیم یک تا

 همش تورو نمتیبیم يداریخواب و ب يتو

 فاصله رو نیاز هم قبول کن ا میدور شد یگیم

 رهیگیم دلم

  رهیمیتو م یب

 رهیعشق تو درگ به
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بهش و  زدمیاما محکمم رو م فیظر يمشتا..رو انداختم اونطرف تخت و با مشت افتادم به جون تخت نیدروب

 ...  کردمیهق هق م

 ...  یلعنتــ...   یلعنت...  یلعنت...  یلعنت...  یلعنت -

 ... اون اشفته بازار ذهنم به خواب رفتم  ياز حال رفتم و تو بایزدم که تقر غیزدم و ج اونقدر

 

******************* 

 ـاوشیس

 

 یصداش وقت يالتماس تو ادی یوقت... نتونستم صبر کنم  گهید..وردیاز دوهفته دور بودن ازش دلم طاقت ن بعد

چقدر دوست داشتم اون ...  گرفتیم شیدلم ات افتمیودم تا اطالع بدم که سالمم و نگرانم نباشم مکه زنگ زده ب

واقعا  یمن هم اوا ول يالزمه هم برا نایا دونستمیم..چند بار تا سر کوچه رفتم و باز منصرف شدم یحت..موقع برم

رو بعد از دو هفته  لمیباالخره موبا... د از اب بو یاز اوا مثل دور بودن ماه يدور.تحملش خارج از کنترل من بود

مکث شماره خونه عمو رو گرفتم و منتظر  یبا کم...  ستیاوا االن مدرسست و خونه ن دونستمیم... روشن کردم 

 ..تو گوشم دیچیخاله شبنم اروم پ يصدا... شدم 

 !د؟ییبله بفرما -

 ..صدام رو صاف کردم تا از لرزشش کمتر بشه..بگم یچ دونستمینم

 ... سالم  -

 ..عمو اومد يصدا قهیبعد از چند دق..اومدینم ییصدا چیه...  سکوت

 ..حالت خوبه؟..زم؟یتو چرا خشکت زده عز..پشت خطه؟ یشده شبنم؟ک یچ -

 ..دیکه بغض توش کامال معلوم بود نال یلرزون يبا صدا خاله

 ..ارسالن اوشهیس..اوشیس... سـ  -

 ..دیچیپ یعمو تو گوش ینگران و عصب يکه صدا دینکش هیچند ثان به

 ...  اوش؟؟یس..الو؟ -

 ... نشه جواب دادم  کیاعصابش تحر یلیکه خ يطور اروم
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 ..سالم عمو -

 ..یلیخ... واقعا  فکرمیب یلیخ..حق داشتن... داد عمو بلند شد  دفعهی

 ..یلیخ اوشیس يفکریب یلیخ.. چه خبره؟ نجای ااصال یدونیم... تو پسر؟  یکجا هست -

 ..از خجالت بود ندفعهیا یاروم جواب دادم ول بازم

... خونه  امیزنگ زدم که بگم من دارم م..فقط... خوب نبود  طمیشرا دیباور کن یول...  دونمیم.. عمو دونمیم -

 ..ن؟یخبر بد نایبه مامان ا شهیم

 ... جواب داد  یهمون طور عصب عمو

 ... دنبالت  میایما م ییبگو کجا..الزم نکرده -

 .. شدم نایاروم ادرس رو گفتم و منتظر اومدن عمو ا..فعال حق مخالفت نداشتم... کردم  قبول

هنوزم .. ستادیبابا اومد و جلوم ا..رفتم سمتشون ریسربه ز...  شدن  ادهیپ نیساعت بعد همه باهم از ماش مین 

سرم ...  یلیس نیاز ا شتریب یحت..حقم بود...  طرف صورتم سوخت  هیکه  نمیبب تمتونسیبود خوب نم نییسرم پا

 يرفتم تو هویبابا هنوز جلوم بود که ...  بدمبه همون سمت راست مونده بود و دوس نداشتم حالتم رو از دست 

 شدیروم نم..بود نییهنوزم سرم پا... بعد ازم جدا شد  کمی...  من چقدر شرمندشون بودم  ایخدا... اغوش پدرانش 

اروم ... بابا دستشو گذشت رو شونه هام ...  اومدیو خاله م مایمامان و س هیگر يصدا... تو چشماشون نگاه کنم 

 ...  کردمیحاال داشتم تو چشماش نگاه م..چونم و سرمو بلند کرد ریو برداشت و گذاشت ز ستاشاز د یکی

 پسر؟ يکجا بود -

حالمو خراب تر  مایس افهیحال زار مامان و ق..چشمامو چرخوندم..قبلم يخسته بابا مثل خنجر فرو رفت تو چهره

 وونهیتو د رینخ...  ؟یعاشق یعنی يدیکه خانوادت رو زجر م نیا..؟يعشقه تو دار نیا..خاك تو سرت پسر..کرد

 ... قدم شدم و بابا بغل کردم  شیخودم پ نباریا...  وونهید یکارت گذشته از عاشق..ییا

 ..کنمیم فیرو تعر زیخونه همه چ میریم... نبودم  يبد يجا یول... بابا  دیببخش -

داشتم لحظه ...  میمعطل شد یساعت کی... همه رو بغل کردم و ارومشون کردم  یکی یکیبغل بابا دراومدم و  از

و  میشد نیباالخره همه سوار ماش...   یلیخ... دلتنگش بودم ..نمیخونه و اوا رو بب میکه برس کردمیم يشمار

البته من که .. میبود نجایاماده بود ما هنوزم ا نخونمو نکهیچرا با ا دونمینم... به سمت خونه خاله  میحرکت کرد

اومده  دین بااوا حتما تا اال..بود قهیدق 30:  2... به ساعت نگاه کردم ...  شدیادم معذب م گهید یاز خدام بود ول

 میرو باز کرد یو در سالن اصل میکرد یرو ط اطیکه طول ح نیهم... و عمو درارو باز کرد  میشد ادهیپ... باشه 
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 نکهیاز ا..دیدلم لرز... خاله سرشو تکون داد و با غم به پله ها نگاه کرد ...   شدیم دهیاهنگ شن فیضع يه صدای

 يصدا شدمیم کترینزد یهرچ... به بهونه عوض کردن لباسام رفتم طبقه باال ... افتاده باشه  یواسه اوا اتفاق

 ... به پشت اتاقش  دمیرس نکهیتا ا شدیاهنگ هم واضح تر م

 

 

 ادگارمیتنها  نجاستیا عکساتم

 دارمیتو ب ادیبه  یتو خواب یوقت

  شهیکنار من هم نجاستیتو ا ادی

  شهیکه هرگز از ذهنم دور نم يادی

 اون خاطراتمون يتنگ شده باز برا دلم

 نشون دونهیاز تو  یندارم حت من

 بگم من کجا بگردم یک به

 من دووم ارمیم یک تا

 همش تورو نمتیبیم يداریخواب و ب يتو

 فاصله رو نیاز هم قبول کن ا میدور شد یگیم

 رهیگیم دلم

  رهیمیتو م یب

 رهیعشق تو درگ به

 

 نیا دونمینم... خوب متوجه نشده بودم  دیاهنگ بود که من شا نیا يحرفا تو یلیخ... دست خودم نبود  المح

 رونیاوا بلند شد و منو از فکر ب غیج يصدا هوی...  فرد سوم  ای!..انیک!..من...  دادیگوش م یادکیاهنگ رو به 

 ... اورد 

 ... خدا چـرا؟؟ ... چـ ـرا ...  یلعنتـ...   یلعنت...  یلعنت...  یلعنت...  یلعنت -

 یوقت یول... وارد نشم  هویچقدر خودمو کنترل کردم که نرم تو اتاقش که  دونمینم... زد  غیچقدر ج دونمینم

صورتش  يرو يبود به اشکا دهیافتاده بود رو تخت و موهاش چسب... اروم در اتاقش رو باز کردم  دیصداها خواب
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تخت افتاده بود  يکه رو ییا مارگونهیدختر ب نیا... امکان نداشت  نیا..حساس کردم اشتباه اومدلحظه ا هی...  

صورت زردش حالمو داغون .. نیا یول... بچه بود ..يبود ياوا دختر لجباز و قد.. من باشه يامکان نداشت که اوا

دستمو بردم جلو و موهاش رو ...  تخت نشستم ياروم رفتم جلو و کنارش رو... من باعثشم؟؟  یعنی ایخدا..کرد

حسش .. یلیخ... شده بود  فیضع... برد  یبه حال خرابش پ شدیحاال بهتر م... کنار  زدمصورتش  ياز تو

تر به نظر  یکوچولوش بغل کلیالغر تر شده بود و ه...  دادیکامال خودش رو نشون م یفیضع نیا یو حت کردمیم

برداشتمش و  عیسر...  یهاکه ... بلند شد  لمیموبا يکه صدا کردمیداشتم اروم گونه اش رو نوازش م...  دیرسیم

بلند شدم و  عیبا تکون خوردن اوا سر..زدم يلبخند مچهیصفحه ن ياسم سولماز رو دنیبا د... نگاهش کردم 

 ..رو جواب دادم یگوش ستادمویرفتم پشت پنجره ا

 ..سالم سولماز جان -

 ..؟يچطور اوشیسالم س..اوه -

 ..؟یتو خوب یممنون مرس -

 ..خونه؟؟ يدیرس نمیبب..اره فک کنم... اوووم  -

 ..دمشیهم د دمیاره خدا رو شکر هم رس -

 حالش چطوره خوبه؟... عاشق  ياقا... اوه اوه   -

 : و ناراحت گفتم  دمیکش یآه

 ... واقعا حالش زاره .. دهینشون نم نویچهرش که ا... متاسفانه نه ... نه  -

 ..اوشیمتاسفم س... گاد  ياوه ما -

 ..سپهر خوبه؟..خودتو ناراحت نکن تو... ممنون  -

 ..سوال بپرسم هیزنگ زدم ازت  اوشیس نیبب... اره اونم خوبه  -

 ..شنومیم..حتما -

کار  نیواسه ا یمنو سپهر مشکل یدونیخودتم خوب م نیبب..؟؟يستادیبدونم هنوزم سر حرفت وا خواستمیم -

 ...  یباش یخودت راض دیبا یول میندار

 ..بود ختهیدورش ر شییقهوه ا يحاال پشتش به من بود و موها... نگاه به اوا انداختم  هیو  دمیچرخ

 یوقت گهیو از طرف د شمیم مونیپش نمیبیطرف حال و روزشو که م هیاز ..شدم جیواقعا گ... سولماز  دونمینم -

 ..هیبد یدوراه...  کنم  کاریچ دونمیواقعا نم... الزمه  کنمیفکر م افتمیتو و سپهر م يحرفا ادی
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 ... سکوت شد که اخر اون سکوت رو شکست  هیو چند ثان دیکش یآه سولماز

 اریعقل و دلت به وجود ب نیجدال ب هی..گه؟یم یعقلت چ..خواد؟یم یدلت چ نیبب...  ایبا خودت کنار ب اوشیس -

فقط ... مثل تو ..مراحل رو نیتجربه کردم ا یدرسته من از تو بچه ترم ول... در اخر راه درست رو انتخاب کن و 

 ..خدافظ... منتظرتم ... به من خبر بده  يدیرس ییا جهیهر وقت به نت

 ... باشه ممنون سولماز خدافظ  -

اشفته بازار  نیاروم از ب... شده بودم دو دل ..بود یسخت میواقعا تصم..فکر يرو قطع کردم و رفتم تو یگوش

اتاق خودم  يرفتم تو میمستق... نکنم  دیتول ییکردم مثل اومدنم با تمام دقتم برم تا صدا یاتاقش رد شدم و سع

باز  يرو هم باز کنم که صدا نمیدکمه شلوار ج مخواست..که تنم بود رو در اوردم يدیسف شرتیحرکت ت هیبا ... 

 يچشماش سرخ بود و تو... بود  ستادهیچارچوب اتاق ا ياوا تو... شدن تند در مجبورم کرد برگردم عقب 

از وجودش از ...  دمیچرا ترس دونمینم... و نفرت . . تیعصبان..حسرت..یدلتنگ...  شدیم دهید زیچشماش همه چ

چون ..نمیس يو اورد باال و محکم زد رودستاش..ستادیدرست رو به روم ا... تو  ومداروم ا..دمینگاهش ترس

زمزمه کرد  تیبا عصبان... با بغض ... اروم ... قدم رفتم عقب و با تعجب بهش نگاه کردم  هیانتظارش رو نداشتم 

 ... 

 ...  ؟يکجا بود -

 ... نگفتم و فقط نگاهش کردم  يزیچ یکردم ول تعجب

اره ... اره؟ ..بودم؟ یشکل نیمن ا یرفت یگذاشت یوقت...   ؟ینیبیم...  يهمه رو عذاب داد...  يدو هفته نبود -

 ...  ؟؟یلعنتـ

 ..دیکوبیم واریبه در و د نمیس يداشت خودشو تو شهیتر از هم تابیو دل من ب اومدیم اشکاش

بعد با سولماز جان حرف ... کنارم ... تو اتاقم  يایم...  يبعد از دو هفته اومد...  ؟يبگو کجا بود... حرف بزن  -

خوب به من .. دو هفته کنارش خوش گذشت؟... تا حاال کجا بود؟ ..ه؟یجانت ک نیا...  ؟؟یزنیم

چرا؟ ..گه؟ید یکیسراغ  یرفت شهیبلند نم ياز اوا بخار يدید..دته؟یعشق جد.. اوش؟یس هیسولماز ک..ن؟یدیخند

 ...  ؟؟یکـ..بده؟؟ دیبا یکه تو سرمه رو ک ییچرا ها نیاجواب ...  ؟یاخه چرا لعنت... 

 ينجوریا دمیبهش بخش یکه من به سادگ یاون حق نداشت درباره عشق...  کردمینگاهش م تیعصبان با

 ..کنترل خودم از دستم خارج شد گهید شیبا حرف بعد یول..بود یانصاف یب نیبه خدا که ا... قضاوت کنه 

 ..شهیم زیحتما اون برات خاطره انگ یمنکه به درد نخوردم ول -
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و از طرف در  نیبه خاطر شدت ضربه افتاد رو زم زمیعز ياوا..بردم باال و با خشم فرود اوردم رو صورتش دستمو

ه که االن کنار اوا بودن نگا مایبا تعجب به دستم و اوا و در اخر به خاله و مامان و س...  اومد  غیج يصدا

... حس کردم قلبم فشرده شد ..زدم تو گوشش..زدم روکه جونم بود  ییاوا...  کردم؟  کاریمن چ ایخدا...   کردمیم

از اشک چشماش با خون مخلوط شده  یبود و کم دایخون پ کیرد بار هیاز کنار لبش ... اروم نشستم کنارش 

بودم  یعصب... بغل مامانش جمع تر شد  يکنار و تو دیکه خودشو کش رمیدستمو دراز کردم تا دستشو بگ... بود 

رو برداشتم و با قدرت کوبوندمش تو  زیم يرو ستالیبلند شدم و ظرف کر... تر شدم  يکارش جر نیو با ا

 شرتمیشده بودم ت رهیو متعجب بهم خ یتوجه به اونا و بابا و عمو که عصب یمن ب یهممه دراومد ول غیج..وارید

که  ابونیخ يتو...  رونیاز خونه زدم ب دمیپوشیرو م شرتیکه ت نطوریهم.. گذشتم نشونیبرو برداشتم و از 

 ... جمله گفتم و بعدش قطع کردم  هیرو دراوردم و زنگ زدم به سولماز و فقط  یگوش دمیرس

 ..میدیکارو انجام م نیما ا... سولماز اماده بود من فکرامو کردم  -

 آوا

 

...  سولماز جانش  شیرفته پ دمیشا... کجا رفته  ستیمعلوم ن 30:  4الن که ساعت ظهر تا ا ياز اون دعوا بعد

 هی..حس حسادت داشتم هی..بازم نشد یول..باشم الیخیکردم ب یسع یلیخ..تفاوت باشم یب کردمیم یسع یلیخ

 یب کردمیم یظاهرم رو سع..شهعشقش سرد نشده با نکهیترس ا...  اوشیترس از دست دادن س.. حس ترس 

ها  يزود نیکه درونم شعله ور شده بود به ا یشیات... که درونم بود  ییغوغا.. ؟یدرونم چ یتفاوت نشون بدم ول

که بعد از دو هفته که منتظر عشقم  هینا حق یلیخ..حرکت رو نداشتم نیرفتار و ا نیازش انتظار ا...  شهیسرد نم

سولماز جان که معلوم نبود از کجا  هیگوشم و  رید زبو یلیس هیانتظارا  نیا امبودم حاال که اومده جواب تم

 ..رفت و درو باز کرد و بلند داد زد عیسر مایاف اف س يبا صدا... شده  داشیپ

 ...  ـاوشهیس -

در حال باز کرد و رفت  عیسر مایس...  اوردیدر م يباز وونهید نمیس يداشت تو... شروع کرد به تند زدن  قلبم

و سر به  رونیاروم از پشتش اومد ب... دختر بود  هی اوشیپشت س یاومد تو ول اوشیبعد با س قهیچند دق...  رونیب

سرشو بلند کرد و تازه تونستم  واشی...  میکردیهمه با تعجب به اون دختر نگاه م..سالم اروم کرد هی ریز

 يبه قهوه ا لیما ییموهاش به رنگ طال... بود   يبود چشماش خاکستر دیداشت و سف يصورت گرد..نمشیبب
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با  اوشیس... داشت   یخوب هیپر و فر خوردش همخون يبا مژه ها یکمون يداشت ابرو ها يتو پر کلیه... بود  

 : لبخند رو به جمع گفت   هی

 ... مهمونه ما  يسولماز خواهر دوستم سپهر چند روز کنمیم یمعرف -

... ؟؟؟  یچ یعنی... شدم   رهیخ کردیکه با لبخند داشت به سولماز نگاه م اوشیباز به س مهیواج با دهن ن هاج

اره ... همون جانش ؟؟؟ ... که پشت تلفن گفت ؟؟؟  هیهمون سولماز نینکنه ا..شد  داشیدختره از کجا پ نیا

 !!!!!!! ... خنگ جان مگه چند تا جان داره که اسمشون سولماز باشه  گهید

 : مدم عمو به خودن او يصدا با

دخترم با خودت  هی یحاال برداشت يکجا بود یدو هفته هم نگفت نیا ي؟ تو هنوز تو  یچ یعنی!! اوشیس -

 ؟      هیک سیخونه که معلوم ن ياورد

 : با همون لبخند مسخرش رو کرد به جمع و گفت   اوشیس

 ...   دمیم حیبهتون توض مینیبش میبر -

شروع کرد  اوشیهمه نشستند و س يسولماز روبرو اوشویس...   میو نشست میبا هم به سمت مبال راه افتاد همه

 ... 

قدم بزنم که کنار  کمیراه خواستم  يرفتم تو ایاز کنار در نکهیبعد از ا میشمال بود يتو یوقت شیدو هفته پ -

 ...   دمیسپهر رو د الهایاز و یکی

 ..ه دادچشمام ادام يتو رهیخ... منم به اون ... من نگاه کرد  به

اون  نایخواستم به خاله زنگ بزنم کمکم کرد و منو رسوند تا سر کوچه خاله ا کهیفرودگاه زمان يسپهر رو تو -

 یاون روز وقت...  رفت  ادمیمن کامال  یگرفتم بهش زنگ بزنم ول لمویموقع کارتشو بهم داد تا هر وقت موبا

 يکه کمکم کرد شناختمش دعوتم کرد تو نیز ااون خوب منو شناخت بعد ا ینبود ول ادمی افشویق دمشید

 انویاومده بود جر یو من هم چون به نظرم پسر خوب کنمیم کاریاونجا چ دیکه گذشت ازم پرس کمی الشونیو

 یحت یرو از همه چ يباهام حرف زد و بعد ازم خواست چند روز کمیموضوع  دنیکردم بعد از شن فیواسش تعر

 ... خانوادم دور باشم 

 ..مکث ادامه داد هیبعد از ...  خاله و عمو نگاه کرد  ياز من گرفت و به چشما نگاهشو

اومدن و سپهر مجبور شد بره  نایچند روز بعد مامانش ا...  شیخونه مجرد میتهران و رفت میشد اومد ينجوریا -

ادر بره که تنها اومده و مجبوره با پدر و م شیپ یاومد گفت واسه خالش تو خارج کشور مشکل یوق... خونشون 
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رفتم فرودگاه االنم که منو سولماز خانوم در  زدامروزم زنگ ... که باز برگرده اونجا  خوادینباشن و خواهرش نم

 ...  مییخدمت شما

 هی..اوشیواسه س انیبود مثل ک یکی... با نفرت به سولماز زل زدم  نباریمن ا یبه من نگاه کرد ول بازم

درست برعکس من بهم لبخند ..شد رهینگاهم رو حس کرد و بهم خ ینیسنگ..دیازش ترس دیکه با یبیرق..بیرق

 یاگه فرشته پاک یاون حت..اومدیهنوز نشناخته ازش بدم م... خودم پوزخند ترجمه کردم  شیمن اونو پ یول زدیم

.. فرشته باشه نمدویم دیبع اوشیبود به س دهیکه اون چسب يهرچند جور..طانهیهم باشه بازم از چشم من مثل ش

 يمن صبور يبرا اوشیس... با من ..با خودش..با عشق..ياونم لجباز... کار کرد  هیکارش فقط  نیبا ا اوشیس

 وبیقول بدم که صبر مثل صبر ا تونمینم گهید یول کنمیصبر م راشکه بتونم ب ییکرد پس منم تا جا

 ... کم  یلیخ..صبر اوا کمه..باشه

اروم بلند شدم و ...   اومدیاتاقم م يها یکیسولماز از نزد يخنده ها يع شد که صداشرو یجمعه ام در حال صبح

سرك  رونیاروم درو باز کردم و به ب... بازم گنگ بود  یتر شده بودن ول کیخنده ها نزد...  رفتم سمت در 

سرمو چسبوندم ... کامال واضح شده بود  داص...  اوشیاروم رفتم سمت اتاق س ستین یکس دمید یوقت...  دمیکش

 يرو...  شدیباز م کیفشار کوچ هینبود که باز بشه در اما با  يجور یول رهیدستگ يدر و دستمو گذاشتم رو يرو

اونطرف  يانگار تمام وجودم گوش شده بود و صدا ها...  دادمیبودم و با دقت گوش م ستادهیپام ا يپنجه ها

 ...  دیبلعیاتاق رو م

 ...  ؟یاول صبح يدار کاریچ نجایاصال تو ا... سولماز نکن دختر ... نچ  -

 ... خنده  يصدا بازم

 ... باحال بود اخه  یلیخ..اوشیس يوا -

 ... خب زشته دختر ..شنوهیم شهیم داریب یکیاالن ... بس کن  یسول... پووووف  -

 ..بخوابم رمیگوشه بغال بگ نیتکون بده تا منم ا کلتویه نیا.. برو عقب کمیتو ... االن همه خوابن ... نه بابا  -

 ... متعجب شد  اوشیس يصدا

 ... تختم کامل مال خودت ..برو تو اتاق خودت راحت بخواب ایبابا ب...  ؟؟يتب ندار..حالت خوبه؟! ...  ؟یسولـ -

 ... صداش رو بچگونه کرده بود و با ناز گفت  سولماز

 ... کنار تو باشم  مخوایمن م... نوموخوام ..نـه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

بخاطر تمام ...  از حسادت ...  از حسرت ... از عشق ... از بغض .. تیاز عصبان..از حرص... شد  یچ دونمینم هوی

بشه و من مثل نخود  دهیکش نییدر هم به سمت پا رهیفشار باعث شد دستگ نیاز ها دستمو فشار دادم که ا نیا

حتما  یبود ول ینگاهشون چ يتو دونمینم...   کردنیط نگاهم مفق اوشیسولماز و س... اش شوت بشم وسط 

بلند  دیخندیخنده و همونطور که م ریزد ز اوشیس هوی..وسط دمیمقدمه پر یب نجوریتعجب کرده بودن که من ا

 ... شد 

 .. ؟؟یموش يبود ستادهیفال گوش وا -

... ناراحت بودم ...  اخم اومد وسط ابروهاش  هیجمع شد و بجاش  اوشیاشکار سولماز خنده س يسقلمبه  با

...   اومدیکه ازش بدم م ياز سولماز یحت.. عشق شده بودم نیا ریاز دست خودم که درگ..اوشیاز دست س..یلیخ

 ينجوریو من ا رهیبود به دستگ ردهموقع فشار او یاز دستم که ب... وسط خندش  اوشیس ییهویاز اخم کردن 

 نیا کردمیحس م...  کردمیچشمام حس م يغم رو تو نیاز عالم و ادم ناراحت بودم و ا... پرت شدم تو اتاق 

 : گفتم  يبغض دار يبا صدا... اروم ...  رونیب پرهیهر ان از چشمام م یناراحت

 ... موقع مزاحم شدم  یب نکهیمثل ا یول... چه خبره  نمیفقط خواستم بب...  دیببخش -

چقدر عذاب ... حال تلخه  نیدر ع نیریچقدر ش... چقدر عشق مزخرفه ... خودم دلم کباب شد  ياز صدا خودم

و  رونیپشتمو کردم بهشون و اروم حرکت کردم به طرف ب... گرفتم  اوشیس رهینگاه از نگاه خ...  چقدر ... اوره 

 اوشیبازم واسه س...  سمیوداشتم بن دوس..افتاده به سمت اتاقم رفتم يبا شونه ها... درم پشت سرم بستم 

اروم  کمیکارا بتونم  نیبا ا دیشا... نماز بخونم  خواستمیم... حال دور بود  نیدر ع کیکه نزد یاوشیس...  سمیبنو

 شدیخوب م اوشیفقط و فقط با وجود خود س کردمیقلبم احساس م يکه تو يوگرنه درد کمیالبته فقط ... بشم 

... کاراش  نیو از گله کنم واسه ا نشیس يسر بذارم رو خواستیرو م اوشیدلم اغوش س وبغض کرده بودم ... 

 ... جمله افتادم  هی ادی

 هم که بغض کند حـوا

 اوردیب بیخـدا هم اگر س یحت

 ...  کندیجز آغـوش ادم ارامش نم يزیچ

بودم که  یتظر زمانبازم صبورانه من یول اوشیدلم گرفته بود از س...  خوردیجمله چقدر به حال االن من م نیا و

 ... برگرده و بازم به عشقش اعتراف کنه 
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********************** 

 ــاوشیس

 

لعنت به من ...  رفتیذهنم کنار نم ياز تو نشیناز غمگ يلحظه هم چشما هی..موهام يتو دمیدستمو کش کالفه

راحت  الیسولماز با خ یول کردمیم یطول و عرض اتاق رو ط یعصب... لعنت ... ناراحتش کردم  ينجوریکه ا

صبح افتادم که اومده بود  ادی...  کردیترم م یعصب شیخونسرد نیا...  رفتینشسته بود و داشت با ناخناش ور م

حاال با ... ازدواج کرده و زن گرفته  دهیکه خانوم خواب د...  ؟یکه چ... کرده بود  داریاتاقم و منو از خواب ب يتو

 دیخندیم يجور... واسه زنه  کردیو اونم ناز م یتو شوهر من گفتیکه زنه تو خواب بهش م دیخندیبلند م يصدا

کنارت  خوامیم گهیپررو پررو زل زده تو چشمام م...  یچیحاال اون ه... تعجب داشت  يجا دیفهمیکه اگه اوا نم

 : باشه گفتم  نییپا داشتم ولومش یسع یلیکه خ ییرو به روش و با صدا ستادمیا هوی... بخوابم برو عقب 

انگار  یتا من بتونم نقشمو خوب اجرا کنم ول نجایا يایتو فقط قرار بود ب...  سولماز؟  دهیم یکارا چه معن نیا -

 ...  یگرفت يجد یلیتو خ

 ... چشمام و با لبخند نگاهم کرد  ياروم سرشو اورد باال و زل زد تو سولماز

 يپرت بشه تو ییدست و پا یو ب یبا بچگ کردمیفکر نم یول یپشت در اتاقت فضول دیایاوا م دونستمیمن م -

 ... اتاق 

سوالمو به زبون ... پس چرا اون کار رو کرد؟ .. دونست؟یم... قبل رو گرفت  قهیخشم چند دق يتعجب جا حاال

 ... اوردم و اون با همون لبخندش جواب داد 

حس حسادتش رو  دیبا..میهلش بد دینباشه که من شک دارم با اگه عاشقت یگیکه خودت م نطوریاوا هم -

 ...  اوشیبفهمه با خودش چند چنده س دیاون با...  میکن داریب

اخه اون  یول... واسه عاشق شدنش  میکردیم يکار هی دیبا..گفتیراست م ییجورا هی یسول... فکر  يتو رفتم

نگاهش و  دنیقلبم با د...  ؟یبد موقع مزاحم شدم چ نکهیکه بهم گفت مثل ا یاون لحن.. ؟یغم تو نگاهش چ

... عاشقش کنم  دیبا گفتمیراحت م یلیو من خ دیکشیمن داشت زجر م ياوا.. صداش مچاله شده بود دنیشن

 هیواسه توج یلیدل..بگم یچ دونمینم...  حاال  یتفاوت بود ول یقبال نسبت به من ب.. شده؟ ينجوریاخه چرا اوا ا

... و به جکش بخندم  نمیبش دیاگه بخوام بگم که دوسم داره و عاشقم شده با... دم نداشتم خو شیرفتارش پ
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 دمیبه تو ناام دمیام..خودت کمکم کن خدا.. کنم اخه؟ کاریچ ایخدا... موهام  يتو دمیکالفه تر از قبل دستمو کش

 ... نکن 

 

ترال و طاها ...  کردیم يکار هیداشت  یسالن هرکس يتو...  میعصر بود و همه دور هم جمع شده بود 5 ساعت

 يخاله و مامان با هم تو... نشسته بود کنار اونا باهم بگو و بخند راه انداخته بودن  مایهم بودن س روشیو ک

و واسه هم  کردنیم يهم تخته باز يبه رو وبابا و عمو نشسته بودن ر...  زدنیاشپزخونه نشسته بودن و حرف م

اما من تموم ...  دیخندیم زیر زیو ر گفتیم يزیچ هیز نشسته بود کنارم و تو گوشم سولما...  خوندنیم يکر

دلم ... مبل فرو رفته بودم  يتو ریمبل تک نفره رو به روم نشسته بود و سر به ز يبود که رو يحواسم به دختر

تو عشق ...   یخواست پاشم برم بغلش کنم و سفت به خودم فشارمش و بگم تو مال منیدلم م... گرفت  شیات

 ینیسنگ...  رمینگاه ازش بگ تونستمیاوا اونقدر مظلوم بود که نم..پس خودتو ازم محروم نکن یتو وجودم..یمن

مثل صبح غم  مباز..شد رهیخ دیخندیکه داشت کنار گوشم م یاول به سول..نگاهم رو حس کرد و سرشو بلند کرد

 یراحت نیرو به ا امیمن بود و من حاضر نبودم دن يایکه همه دن ییچشما...   شییقهوه ا يچشما ينشست تو

 زدنیم ادیچشماش داشتن فر... نگاهش خوندم  يبرق اشک رو تو..با مکث به من نگاه کرد... ها از دست بدم 

قلب  یول کردیترش م یکه خواستن یاون غم... جز اون غم  دمیفهمیازشون نم یچیمن ه ینگفته رو ول يحرفا

مثل احمقا بلند شدم و داد زدم چشماتو  يدید هویمن جنبه ندارم و  دونستینم..شدن هوونیمنو وادار به د

نگاه ازم گرفت و به اون  مایبلند س يبا صدا..کردیبازم همونجور نگاهم م یول... بخدا عاشقتم ... نکن  ياونجور

 ... رسوا شدنم  شتریکرد از ب يریکه جلوگ میبود از ناج وشحالدوخت و من چقدر خ

به سرمون  ییهوا هی..میبزن یچرخ هی رونیب میبر نیتورو خدا پاش... من حوصلم سر رفت ... بابـا  يا -

 ... خونه  نیتو ا دمیبخدا پوس..بخوره

 ياز اوا... اوا ساکت فقط تماشاگر بود  یدفاع ازش بلند شد ول ياعتراض همه برا يصدا مایحرف س نیا با

تو جام  شهیتر از هم خودیترش کرده بود و من ب یخواستن یاروم نیهم یول...   یاروم نیبود ا دیمن بع طونیش

 ..طاها اومد يبار صدا نیا... تکون خوردم 

 ...  برمتونیمن م..نیاماده بش نیبر دیپاش... خـب  -
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اروم هنوزم  یلیاما اوا خ... به طبقه باال رفتن تا اماده بشن  یو سول مایگفتن و س ییو ترال و سولماز هورا مایس

باالخره بلند شد و همراه ترال رفت ...  ادیکه ب کردمیخدا خدا م..ترال اومد طرفش و باهاش حرف زد..نشسته بود

 ... اتاقم تا اماده بشم  يدلم تشکر کردم و منم رفتم تو ياز ترال تو... باال 

 

 آوا

 

زنگ  میاتاقم گوش يپامو که گذاشتم تو... تم اصال حوصله اون جمع رو نداش... اصرار ترال رفتم که اماده بشم  با

از بعدش خبر  گهیشده بود بابا بهش خبر داده بود که اومده د دایپ اوشیهمون روز که س... اوش بود ... خورد 

 ... رو گذاشتم کنار گوشم  یو گوش دمیصفحه کش يدستم رو رو... نه  ایزنگ زده  اوشیندارم که به س

 ...  یسالم داداش -

 ..با لحن مهربون جوابم رو داد اوش

 ..حالت چطوره؟... دلم  زیسالم به عز -

 ...  ؟؟یروژان چ..؟یتو خوب... ممنون خوبم  -

 ...  رسونهیسالم م... اتفاقا االن کنار منه ..میخوب يهم من هم روژ زمیعز یمرس -

 ..خب چه خبرا؟..سالمت باشه -

 ...  مریزنگ زدم از تو خبرا رو بگ یچیکه ه نجایا -

 ...  رونیب میفقط االن قراره با بچه ها بر... در امن و امانه  یهمه چ نجامیا -

 ..؟ینگفت يزیچ اوشیاوا تو به س..چه خوب..اهان -

 ...  دمیکش قیآه عم هیسولماز افتادم و  ادی

 ..نه -

 ... مکث کرد و بعد شروع کرد  هی... کردم  فیسولماز رو براش تعر انیبعد کل جر و

حاال ... حسادت تو بکشدت طرفش  خوادیم دمیامتحان تو شا دمیشا يلجباز دیشا...  هیقصد اوش چ دونمینم -

 ..يکه عاشق شد یکله پوك تر از خودت بفهمون اوشیبه اون س يجور هی دیاوا تو با نیبب...  یهرچ

 ... کنم؟؟  کاریچ یگیتو م..؟ياخه چجور -

 ...  گهیفرصته د نیخب بهتر...  رون؟یب نیریامشب نم مگه... من  زیعز... خب خواهر من  -
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بعد از ... موضوع سوق شدم  نیذهنش رو به سمت ا کمیبتونم  دیشا..زدیهم نم یبد حرف... فکر کردم  کمی

تنگم رو با شال همرنگش  ییقهوه ا نیشلوار ج عیسر... حرف زدم و بعد قطع کردم  يبا روژ کممیاوش 

 یکیپول گذاشتم تو اون  کممی... شلوارم  بیرو گذاشتم تو ج میگوش... مانتو زردم رو هم تنم کردم ...  دمیپوش

 ریز يکم گود یلیسر انگشت خ هیچهرم مونده بود و اندازه  ياز زرد کمیهنوزم ...  نهییرفتم جلو ا...  بمیج

اول ... سر تر باشم  یاز سول دیامشب با ...توالتم و دست به کار شدم  زیم یصندل ينشستم رو... چشمام بود 

تر نشون  دهیکه چشمام رو کش دمیتو چشمام کش یمداد مشک هی... کرم پودر  عدکرم نرم کننده پوستمو زدم و ب

تر نشونشون  اهیمژه هام که فر خورده تر و س هی دمیرو کش ملیمات زدم و ر ییچشم قهوه ا هیسا هی...  دادیم

 کمیبرداشتم و  وم يروژگونه اجر... خوب بود  یداشت ول يادیجلوه ز... نگاه کردم  مییقهوه ا يبه چشما... داد 

عاشق ..رو زدم به لبام عمیما یدر اخر رژ کالباس... گونه هام رو  دادیبرجسته تر نشون م... رو گونه هام  دمیکش

 کردمیل به بو و طعمش دقت مبخرم او خواستمیهروقت که م شهیهم... خوشمزه و خوش بو بودم  يرژلب ها

من راحت  يریمیو م يریگیهات سرطان م يرژلب خور نیاخرش با ا گفتیم شهیالبته مامانم هم... بعد رنگش 

تو صورتم  زمیموهامو کج بر خواستمیم... به خودم نگاه کردم ... کرد  شهیچه م گهیمامان ما بود د نمیا..شمیم

رو کنار گذاشتم و  دیاخر ترد...  یشیملوس م يزیریموهاتو کج م یوقت گفتیم شهیاوش هم... دو دل بودم  یول

به طرف در رفتم و  عیسر... بودم  یاز خودم راض... تو صورتم و شالم رو سرم کردم  ختمیرو کج ر تملخ يموها

بطم براشتم ض يرو از تو يد یس عیسر...  رمیتاخ نیبا ا کندنیاالن بچه ها کله منو م...  نییاز پله ها اومدم پا

از ..میکردم و بعد همه بلند شدن تا بر یمعذرت خواه... کردن  ینگاهم م يجور هیهمه ...  سالن  يو رفتم تو

و  روشیطاها و ک اوشیس شنهادیبا پ...  میبر نیقرار بود با دوتا ماش...  رونیب میو زد میکرد یخدافظ نایمامان ا

جلو نشستم  عیو من سر میشلوار شد... بابا  نیهم با ماش هیطاها که باهاش اومده بودن بق نیبا ماش مایترال و س

به روم  یول کردمیرو از همون اول حس م اوشینگاه س ینیسنگ..لبم بود يرو ییا روزمندانهیپلبخند ... 

منم ... تو چشمام زل زده بود  یترس چیاون بدون ه یکردم ول ریو نگاهش رو غافلگ دمیچرخ دفعهی..اوردمینم

 یس... حرکت کرد  نایا اهاپشت ط نیو ماش میبا نشستن سولماز نگاه از هم گرفت...  یترس چیبدون ه... زل زدم 

چه ... بود  نیحرف دل من هم... اهنگ دلخواهم  يدستگاه و اوردم رو يکه هنوز دستم بود رو گذاشتم تو يد

 ..رو شکست نیخواننده سکوت ماش يصدا... دور  یلیخ یدر نبودش چه حاال که بود ول

 

  رمیهرجا که م افتمیم ادتی
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  رمیگیچشمات اروم م ادی با

 

... مرد بود  نیمن عاشق ا..خواستمشیواقعا م ایخدا..بود شیچشمم به چشماش مشک... رخش  میزدم به ن زل

 ...  گهیکس د ایفقط مال من نه سولماز ... اون مرد من بود 

 

 

  شهیهر لحظه هم افتمیم ادتی

  شهیهرگز پر نم یخال يجا نیا

  شهیکنار من هم نجاستیتو ا ادی

 شهیکه هرگز از ذهنم دور نم يادی

 

بهش ...  زدمیذهنم اسم اون رو صدا م يروز و شبم تو اوشیمن بعد از اعترافم به عشق س... بود  نطوریهم واقعا

 ... رو خراب کرده بود  زیاون همه چ یول... برگرده تا منم بتونم بهش اعتراف کنم  کردمیالتماس م

 

 

 شکستم تو غم و درد یرفت یوقت از

 کردیم وونهیبغض کهنه منو د هی

 اون خاطراتمون يتنگ شده باز برا دلم

 نشون  دونهیاز تو  یندارم حت من

 بگم من کجا بگردم یک به

 من دووم ارمیم یک تا

 همش تورو نمتیبیم يداریب و بخوا يتو

 فاصله رو نیقبول کن ا میدور شد یگیم

  رهیگیم دلم

  رهیمیتو م یب

 رهیعشق تو درگ به
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... از غرورم  هیشاک...  زنهیم ادیبگم قلبم اسم تو رو فر...  خوامتیبگم م... بزنم  ادیحرفا رو فر نیا شدیم کاش

 ادی..خوامیرو نم کردیو دور م گرفتیکه داشت عشقم رو از من م يغرور نیمن ا.. خواستمیمن نم یول

 ...  رمیمینرسم م اوشیمن اگه به س ایخدا... افتادم  طنتامیبرخوردامون و ش

 

 

 قرارمیب هیتنهام  يتنها

 تنهات نذارم  گهیداده بودم د قول

  ادگارمیتنها  نجاستیا عکساتم

  دارمیتو ب ادیبه  یتو خواب یوقت

 

 یول..تعجب کرده بود دیشا... نگاهم کرد  هیچند ثان يو برا دیهم چرخ اوشیس دیاهنگ که رس ينجایا به

مدت نبودنش به اون  يمن تو..خوابش يعکس تو..عکسش افتادم ادی... گنگ بود ... بود  جیگ کمینگاهش 

 يحرفا... شقش پر ع غوشا.. وجود گرمش...  خواستمشیم...  تونستمینم گهید یعکسا دل خوش کرده بودم ول

 ... اعتراف عشقش ... مهربونش و  يصدا... صادقش 

 

 

  شهیکنار من هم نجاستیتو ا ادی

  شهیکه هرگز از ذهنم دور نم يادی

 اون خاطراتمون يتنگ شده باز برا دلم

 نشون دونهیاز تو  یندارم حت من

 بگم من کجا بگردم یک به

 من دووم ارمیم یک تا

 همش تورو نمتیبیم يداریخواب و ب يتو

 فاصله رو نیاز هم قبول کن ا میدور شد یگیم

 رهیگیم دلم
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  رهیمیتو م یب

 رهیعشق تو درگ به

 

وجود سولماز کامال کمرنگ شده بود و انگار فقط من بودم و ..بودم بهش رهیمن خ یتموم شد ول اهنگ

ساله  18همون دختر ... کنه االن ازدواج  خوادینم...   بندهیکه ادعا داشت دل نم يدختر..من اوا بودم..اوشیس

... کنه  یکنه و با عشقش زندگ واجحاال عاشق شده بود و حاضر بود ازد یول... جز درس نداشت  ییکه دغدغه ا

...  دمیرو امروز فهم يدیجد زیچ هی...  گرفتم  اوشیو من نگاه از س ستادیا نیچقدر گذشت که ماش دونمینم

نگاه  تونستمیاالن که عاشق بودم خوب م یول دمیفهمینگاه ها رو نم یمعندرسته که من تا قبل خنگ بودم و 

اومده ... اروم رفتم به سمت دخترا ...  کردیخوشحالم م یلیخ نیو ا دمشیفهمیم... معشوقم رو بشناسم  يها

 یب...  میو مسابقه دو گذاشته بود نجایاومده بودم ا اوشیافتادم که با اوش و س یزمان ادی...  يشهرباز میبود

داشتم بازم  تچقدر دوس..بود ادشیانگار ..کردیاونم بهم نگاه م... نگاه کردم  اوشیزدم و به س يلبخند اریاخت

اخر از .. داخل میدخترا و پسرا رفت نیب يبچه و ها کلکال يبا سر و صدا... ممکن بود  ریغ نیا یول میمسابقه بد

واقعا عشق ...  ریساکت بودم و گوشه گ نقدریبودم حاال ا جانیکه عاشق سر و صدا و ه یمن...  رفتمیهمه راه م

نخواستم  یحوصلشو نداشتم ول نکهیبا ا...  ستادمیو تو صف ترن ا فتنبچه ها همه ر... بکنه  تونهیچه کارا که نم

 هیبق يثابتش بودم و به حرفا هیپا شهیهم یبعد ترن اب قند الزم بودم ول شهیهم نکهیبا ا..ساز مخالف بزنم

اوش بعد از یس... جلو روم بودن  هیبودم و بق ستادهیاخر از همه ا...  رهیبگ طیرفت تا بل اوشیس...  کردمیتوجه نم

 ينفس ها يواضح صدا یلیبود و من خ ستادهیپشت سرم ا... ها رو داد دست بچه ها  طیاومد و بل قهیچند دق

 ... بعد صداش کنارم بلند شد  یکم...  دمیشندیبلندش رو م

 ... اوا؟  یثابت کن يخوایرو م یچ -

تا بفهمونم بهش ..عشقم رو بهش ثابت کنم خوامیبود که من م دهینفهم... بود  دهیهنوز نفهم... نگاه کردم  بهش

واگن ... و منو برد جلوتر  دیدستمو کش یکی هویکه  گهیدیبه هم میبود رهیفقط خ یحرف چیه یب..که عاشقشم

چون اون دوتا ... بود  روشیو ترال و ک اوشیس نوحاال نوبت م... اولمون رفته بودن  يبود و چهار تا ییها چهارتا

البته از خدام بود ...  پشت سرشون  مینیباهم بش میو ما مجبور شد عینشستن سر یدوتا واگن اول يجلوتر بود تو

 يترن شروع به حرکت کرد و من صدا..کرده بود يزیبرنامه ر قیدق نقدریزرنگ بود که ا یلیخب ترال خ یول

 ..دمیگوشم شن اررو کن اوشیاروم س
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 ..که؟ یترسینم -

و  شدیم شتریسرعت ترن هر لحظه ب... تکون دادن سرم بهش جواب نه رو دادم و اونم صاف نشست سرجاش  با

و از  دمیفرا بنفش کش غیج هی يهاش بخاطر بلند یبیاز سراش یکی يتو..کمتر دنینکش غیتالش من واسه ج

... من گم شد  يغ هایج يصدا ياخش تو يصدا... که کنارم بود رو چنگ زدم  اوشیهوا دست س یاسترس ب

دورم حلقه  اوشیس ياز دستا یکی هوی.. اما جرات با کردن چشمام رو نداشتم کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

بود  نیریمردن نو بغل عشق ش..هم نبودهم م رمیاگه بم یحت.. مطمئن شدم که جام امنه... یکم اروم شدم ..شد

 اوشیس... حالم بد شد و دوباره نشستم  شهیبشم که مثل هم بلنداروم اومدم از جام ...  ستادیباالخره ترن ا... 

 ... شروع به غر غر کرد  کردیبغلم رو گرفت و همون جور که بلندم م ریز

منو دق  يدوس دار... دختر  یکنیم ياخه چرا لجباز... نه  گهیم.. ؟یترسینم..شه؟یحالت بد نم گمیبهش م -

و  کنمیاخرشم من سکته م..؟يدیحرصم م نقدریچرا ا گهید..خالص نیماش ریبگو زودتر خودمو بندازم ز يبد

 ...  رمیمیم

 حال من نیترال که واسش ا...  هنوز مهمم ... هنوز هستم  گفتیبهم م... بود  نیریغرغراش برام ش نیا چقدر

 عیسر..رهیو رفت تا اب بگ مکتیمنو نشوند رو ن اوشیس..کنن دایرفت تا بچه ها رو پ روشیبود با ک يعاد

 خوردمیرو که گذاشته بود تو دهنم رو م یشده بودم تو چشماش و اروم اب رهیخ..برگشت و اب رو به خوردم داد

بود تو  رهیحاال اونم خ... م اومد سرجاش اب خوردم حال کمی یوقت...  زهیبود و مواظب که اب ببرون نر يجد... 

 ..زمزمه کردم یمیمال ياروم با صدا... من  يچشما

 ..حالم بده..خونه؟ میبر شهیم -

راه  يتو.. میها حرکت کرد نیمنم بلند شدم و باهم به سمت ماش.. سرشو تکون داد و از سرجاش بلند شد اروم

به  میدیرس..و بعد قطع کرد ارنیخونه اونا سولماز رو هم ب میریم میبه بچه ها زنگ زد و گفت من حالم بده و دار

در  يجلو... اولش  زدیدوباره م شدیتا تموم م وهمون اهنگ رو اورد  اوشیتا خود خونه س..میو سوار شد نایماش

 ... بشم که دستمو گرفت و من مجبور شدم تو چشماش نگاه کنم  ادهیخونه خواستم ساکت و اروم پ

 ... قسمتش رو دوست داشتم  نیا...  رهیبه عشق تو درگ...  رهیمیتو م یب...  هریگیدلم م -

 کردمیفقط نگاهش م... خواهش  ایتمنا ... مثل خواستن ... داشت  يزیچ هینگاهش ... چشماش  يزدم تو زل

 یول...  یو خواست نیریش قتیحق هی...  محضه  قتیام چون حق کهیت هیدوس داشتم داد بزنم منم عاشق اون ... 

اروم .. چقدر ننگ اور بود نیو ا شدیباز نم یدهنم واسه زدن حرف... چشماش  یاهیس کرانهیغقط زل زدم تو ب
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به  عیسر..واسه حرف نزدنم... بودم  یاز دست خودم عصب... شدم  ادهیپ نیدستمو ول کرد و من ناراحت از ماش

واسش  سمیبازم بنو خواستمیم... رفتم باال تو اتاقم  چکسیبدون توجه به ه... سمت ساختمان رفتم و وارد شدم 

با ...  الشیو البته بازم بدون حضور خودش با خ زدمیباهاش حرف م دیبا... بودم  یعصب... اخه دلتنگش بودم ... 

 ... و نشستم رو تخت و شروع کردم به نوشتن  رونیب دمیکه تنم بود برگه ها رو از کشو کش یهمون لباس

 

********* 

 ـاوشیس

 

بازم غرورم جلو عشقم ... نگفت  یچیبازم ه...  نگیرو بردم تو پارک نیرو فرمون زدم و ماش یمشت کالفه

اراده  یحرف اخرم و حرکت دستم و گرفتن دستش کامال ب...  دیخندیشکست و اون چقدر ساده به حال من م

 کردمیحس م..شدم یعصب...  زدبود که دستم رو هل داد به سمتش و اون حرفا رو  ییا گهیانگار کس د... بود 

من چقدر احمقم که اصال هواسم به نقشمون  یوجود سولماز واسم نعمت بود ول... کنم  یتالف يجور هی دیبا

و مقصدم  دمیکشیام رو به سمت خونه م یبلند و عصب يقدما... شدم  ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش...  ستین

چه ... احتماال همه تو اتاقاشون بودن  اومدیکه نم ییصدا... ها باال رفتم  پلهاز  عیسر... اتاق اوا ..جا بود هیفقط 

تخت  يرو... از پله ها رفتم باال و دون در زدن در اتاقش رو باز کردم  عیتند و سر... کار من راحت تره ... بهتر 

 يچشما یمنم وقت...  کردیبا تعجب بهم نگاه م... بود  ختهیر نیده رو زمش زیعالمه برگه ر هینشسته بود و 

 دمیرس...  خوردیتکونم نم یفکر کنم اونقدر تو بهت بود که حت... جاشو به تعجب داد  تیعصبان دمیرو د شیاشک

دستمو بردم طرف اون برگه کامل تا برش ..کنارش بود که کامل بود یکینصفه بود و  A4برگه  هی... به تخت 

 دمیبرگه رو برداره از کنارش که فرز تر عمل کرد و قاپ عیسر خواستانگار اوا تازه به خودش اومد چون ..دارم

 من که باال سرم نگهشون داشته يو تالش رو شروع کرد واسه گرفتن برگه از دستا ستادیا عیاوا سر..برگه رو

اتاق خودم و درو قفل کردم و همونجا  يرفتم تو عیوداد کرد که من کالفه سر غیاونقدر مشت زد و ج... بودم 

اوا هنوز ..کردیواسه گرفتنش تالش م ينجورینوشته تو برگه که ا یکنجکاو شدم بدونم چ..پشت در نشستم

 زیاز ل نویا... د و نشست پشت در ش الیخیانگار اونم ب شنوهینم یجواب دید یوقت یول دیکوبیداشت به در م

... راحت بخونم برگه رو  تونستمیحاال که همه جا ساکت بود م..دمیکرد فهم دیکه تول ییدر و صدا يخوردنش رو
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به شعر  دیرس...  شتریو تپش قبلم ب شدیهرلحظه چشمام گرد تر م... گرفتم جلو چشمام و شروع کردم به خوندن 

 ... اخر شعرش رو خوندم ... کردم  قشیکه روز اول خوندش و من تشو یهمون..از فروغ بود..اخرش

  فیلط الیخ يدارم ا دوستت

 محال دیام يدارم ا دوستت

رفتار اوا  ریتغ... شعر  نیا..نامه نیا... کنم  کاریچ دونستمینم یاز خوشحال... اخرش که نوشته بود محال نباشم  و

تازه ..خنده ریو بلند زدم ز ستادمیبلند شدم ا.. شکرت ایخدا..من بود اعتراف واسه دوس داشتن هیهمه و همه ... 

اوا که  دنیبا د یول..رونیب دمیلبخند بزرگ پر هیو با  ردمدرو باز ک عیسر... افتادم که پشت در اتاقه  ادشی

... شده  مونیپش دیشا.. نکنه دروغ همش؟... لبخندم خشک شد  ختیریدر اتاق اروم اشک م يداشت رو به رو

 ..به طرف اوا دمیدروباره چرخ... درو بستم و باز قفل کردم ..رفتم طرفش و بازوشو گرفتم بردم تو اتاق خودم

 ..اوا؟؟ یکنیم هیچرا گر -

...  دادیکردنش عذابم م هیگر... حالتش رو دوست نداشتم  نیا..دمیتو موهام کش یکالفه دست..هقش ازاد شد هق

 : رفته بود گفتم باالتر  یکه کم ییبا صدا

 يدید چرا ازارم م...  يریگیکارت ذره ذره جونمو م نیبا ا..اشکا جون منه نیا... بهت گفته بودم  گهیبار د هی -

 ..دختر؟؟

 ..کردیادا م دهیبودم تو چشماش وسط هق هق کلمات رو نا مفهوم و جو رهیخ حاال

ــه منـ ــ ـو دوستـ ـ نــ  گـید يولــ ـمـ ـاز شــ ـدتــ ـو عـ ــاشـ ــق س... ــ  اوشــیسـ ـ... ـ ا  ــیس -

 ...  يــدار

رفتم جلو بغلش کردم ..کردیم يخانوم کوچولوم حسود... دوباره لبخندم شکل گرفت ...  هیدردش چ دمیفهم تازه

 ... تا ارومش کنم  کردمیگوشش زمزمه م ریمن ز دیلرزیو همونطور که اون م

سولماز و منو سپهر ...  ستین یچیمنو سولماز ه نیبخدا ب..گلم دیببخش... شما خانوم حسود بشم  يمن فدا -

 میخبر نداش یتا بلکم خانوم عاشق ما بشه ول میکن کیحسادت تورو تحر ينجوریتا ا میبود ختهینقشه ر هیفقط 

 ..میگردیکه اب در کوزه است و ما گرد جهان م

وول خورد که من گره دستامو  کمیاوا ... بشه از وجود من ... بشه باهام  یکی. ..تو خودم حل بشه  خواستیم لم

دلم ضعف  هوی... که نوك دماغ و لپاش قرمز شده بود بهم نگاه کرد  یسرشو بلند کرد و با صورت..شل تر کردم

 ... زل زد تو چشمام  یاشک يبا چشما... رفت واسه بوس کردنش 
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 ...  ؟یگیواقعا م -

 ...  دمیفهمیواقعا حال خودمو نم...  دمیخند بلند

 ينجوریا کردمیفکر نم چوقتیاوا عاشقتم ه يوا... دارم به تو بگم عسلم؟؟  یمن چه دروغ... اره قربونت برم  -

 ... و من بفهمم  یعاشقم بش

 ... شد  لندیاعتراضش  يو صدا نمیس يتو دیمشت کوب با

 ..گفته من عاشقتم؟؟...  یلوس و از خود راض یلیخ... ا  -

 دیباریاز چشماش م طنتیش... از خودم فاصش دادم و تو چشماش زل زدم ... خورد تو حالم و لبخند رفت  دوباره

 ..رمیبگ يرو جد طنتیکه بخوام اون ش دادیاجازه رو بهم نم نیباشه ا یالک نایهمه ا نکهیبازم ترس از فکر ا یول

 ... واقعا؟؟  هینامه چ نیا... اره؟؟  ینکنه همش الک... اوا  -

 ..بلند...  دیخند

 ... کردم  یشوخ وونهید -

الله ..چشم...  دنشیسرمو بردم جلو و شروع کردم به بوس...  ارمینتونستم طاقت ب گهید یلبخند زدم ول بازم

 ...  زدمیحرف م دهیبر دهیدر همون حال بر... لپ و همه جا ..چونه ... گلو  ریز... گوش 

 ... دارم ..دوستت..یلیخ...  یینوکرتم اوا... بخدا  -

منم مثل اون ... با لبخند چشماشو بسته بود ... شدم  رهیدست از بوس کردن صورتش برداشتم و بهش خ باالخره

انقدر خوشحال بودم که حال خودمم ... بگم  یچ ایکنم  کاریچ دیبا دونستمیواقعا نم..رفتیلبخند از لبم نم... 

 ... طرف در  دمیدست اوا رو گرفتم و کش...  دمیفهمینم

 ...  میبه همه بگ میبر دیبا...  میبر دیبا -

حرف زدن و خنده کل سالن رو پر  يصدا...  نییطبقه پا میو مستق رونیب میبهش فرصت بدم رفت نکهیا بدون

دست کرده تو  دمیبرگشتم عقب د..خورهیداره تکون م یاوا ه دمید... معلوم بود بچه ها اومده بودن ... کرده بود 

به سالن و همه نگاهشون برگشت  میدیرس...  کردیم ییکارا هیو تند تند  رونیب دیبه زور کش شویو گوش بشیج

 : گفتم  يبلند يبا صدا... سمت ما 

 ... بگم  يزیچ هی خواستمیم -

 ...  کردنیهمه کنجکاو بودن و بهمون نگاه م حاال

 ..میباهم ازدواج کن میخوایراستش منو اوا م -
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بود و  ستادهیاوا کنارم ا... که از حدقه دراومده بود نگاهمون کردن  ییلحظه نفس همه حبس شد و با چشما هی

 ... در همون حال زمزمه کرد  یبود ول نییسرش پا

 ..یتند رفت يادیفک کنم ز... اوپـس  -

 آوا

 

فکر کنم ...  گهیم یچ دیفهمیبچم نم... ه کپ کردم لحظ هیمنم  میبلند گفت ما قراره ازدواج کن اوشیس یوقت

اوش که بهش زنگ زده بودم  يخنده ها ياون سکوت صدا يتو... مواظبش باشم  دیخونش زده باال با نیادرنال

رو  اوشیاروم دست س... بود  رفته ادشونیهم  دنیهمه تو شک بودن فکر کنم نفس کش..شدیم دهیشن یبه خوب

 میبا سر و چشم و ابرو اروم بهش اشاره کردم بر... لبخند بزرگ رو لبش بود  هی... که بهم نگاه کرد  دمیکش

 : گفت  يبلند يبا دهنشو باز کرد و با صدا...  رونیب

 ...  زمیعز میبر -

و  دیدستمو کش عیفرصت حرف زدن نداد سر اوشیس... شده؟؟  وونهید نیا ایخدا...  شدیگرد تر نم نیاز ا چشمام

از دستش  یلیخ..طرفش دمیمنم چرخ..طرفم و زل زد بهم دیچرخ...  میرو تاب نشست میرفت...  رونیمنو برد ب

صورتش اومد جلو و لپمو  دمید هوی دمیکه چرخ نیهم..مثل بچه ها رفتار کرده بود پسره خنگ..بودم یعصب

که باعث شد لبخند  نیریحس ش هی..حس خوب اومد هیرفت بجاش  تیعصبان... تموم شد ... بوس کرد 

 ..دیابروهام رو بوس نیو درست ب میشونیتک خنده بلند کرد و دوباره پ هی اوشیس... اخمام باز شده بود ..بزنم

 ... بشه  بتیاخم نکن خانومم که ممکنه بد تر از بوس لپ نص چوقتیه..نیافر -

 گهیکنه اونوقت د یحرفشو عمل دمیترسیم یاخم کنم ول خواستمیهم خندم گرفته بود هم م...  دیخودش خند و

تو فکر ... به مامان و بابا نگاه کنم  يپسره احمق ابرومو برد حاال چجور... رفتارش افتادم  ادیدوباره ...  یچیه

 نشونیکه باعث شد گره ب دشیسمت باال کش بهاروم ... ابروهام  نیاومد جلو و نشست ب اوشیبودم که دست س

 ... هم که صداش بلند شد  يتو چشما میه بودزل زد... باز بشه 

... بود  ادمیز یهمش بخاطر خوشحال نایا یباشه من قبول دارم تند رفتم ول... مگه نگفتم اخم نکن خانومم؟  -

 ... ها  رمیگیتو حال همه رو م رمیم یاخم کن يبخوا یحاال اگه تو ه

 انیپوستم جر ریز یهمه حس قشنگ نیبا ا یول... بود  وونهیواقعا د نکهینه مثل ا... تعجب بهش نگاه کردم  با

 يتو... چشماش  یاهیس يدوره غرق شدم تو... و مهم بودن .. دیام..عشق...  یمثل زندگ یحس... کرد  دایپ
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مرد  نیمن ا...  خواستمشیواقعا م...  کردمیو با عشق نگاهش م زدمیکه لبخند م میدیچشاش خودمو م یشفاف

از حاال ... دستاش  یبا گرم... با صداقت کالمش ... با عشق تو چشماش ...  خواستمیم شیرو با تموم مردونگ

 مایس..میو به اون سمت نگاه کرد میچشم از هم برداشت یکی يقدم ها يبا صدا... فقط من ..اون مرد من بود

بود که خودمم  یناگهان نقدریا..بغلم دیکنارمون پر دیکه رس نیهم...  اومدیمبود که داشت با دو به سمتمون 

 لهیبود حتما تاحاال کلم خورده بود به م ومدهین. واسه حفاظت ازم پشتم اوشیشوت شدم عقب و اگه دست س

 ...  زدیما تند تند حرف م تیاما بدون توجه به وضع مایس... پشت تاب  یاهن

واسه  رمیبم یاله... اشقتم دختر بخدا ع...  يچقدر خوشحالم که باالخره جواب مثبت رو داد یدونیاوا نم يوا -

 ...  دونـیاخه نم..هم واسه داداشم خوشحالم هم تو..دیباالخره به ارزوش رس یول دیزجر کش یلیخ نکهیداداشم با ا

کنارش وز وز کرده  مایاز بس س زدیگوشم زنگ م...  رمینفس بگ هیبه عقب منم تونستم  مایشدن س دهیکش با

...  دیخندیرو گرفته بود بود و داشت م مایاز پشت س دمیرو د اوشینگاه کردم که س میبا تشکر به ناج... بود 

 هیو منم  کردمیبهشون نگاه م... محکم گرفته بودتش  اوشیس یول شیواسه ازاد زدیهم دست و پا م مایس

انقدر . .. دیسرشو خم کرد وصورتم بوس عیسر... رو ول کرد و اومد طرفم  مایس اوشیس هویکه  زدمیلبخند م

 یخنده ول ریزد ز یکه همون اول پق مایس... عکس العمل نشون بدم  هینتونستم  یبود که حت یحرکتش ناگهان

برداشت  زیخ اوشیس... گوشش بدهکار نبود  مایکه نخنده اما س زدیاخم کرد و داشت بهش تشر م اوشیس

 ... پا به فرار گذاشت و در همون حال داد زد  مایطرفش که س

 ... کارتون دارن  نایتو مامان ا نیایتموم شد ب تونیهروقت عشق باز -

رومو  عیتازه به خودم اومدم و سر... برگشت طرفم  یبا لبخند قشنگ اوشیس... خودش داخل ساختمان شد  و

 میما هنوز محرم نبود... اخه؟  یچ یعنی..بلند رفتم به سمت خونه يو بلند شدم با قدما گهیبرگردوندم طرف د

.. بود اخه؟ یچ مایس ياون بوس جلو... به کنار  نیحاال ا..میمحرم بش نکهیبه حال ا يوا کردیم ينجوریا نیا

 دیرس...  اومدیقدماش و اوا اوا گفتناش پشت سرم م يصدا..بود ایح یواقعا ب...  شم؟ینگفت من از خجالت اب م

 کمیدرو باز کردم و رفتم تو که فقط تونست  عیربه ساختمان و س دمیکه رس ردتمیبهم و دستشو دراز کرد که بگ

شدن به سالن قدمامو  کیبا نزد... به طرف سالن رفتم  عیسر...  رونیدستش اومد ب ازمانتومو بکشه که اونم 

مامان مجبور شدم  يکه با صدا دمیکشیاز همه خجالت م... بود  نییسرم پا... اهسته تر برداشتم و وارد شدم 

 ... سرمو بلند کنم و بهش نگاه کنم 

 ..ـیبش ایاوا جان ب -
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 ... اومد و بعد از اونم خودش پرت شد تو سالن  اوشیس يصدا هوی

 ... بخـ ...  دیاوا ببخش -

 خواستیدلم م...  اروم گفت  دیببخش هیو  نییسرشو انداخت پا کردنیکه داشتن نگاهش م تیجمع دنید با

 گهیواقعا د...  دمیاز قبل خجالت کش شتریخنده جمع ب يبا صدا...  زدمشیم ریدل س هیو  مویاالن تنها بود

 ... خالص رو زد  ریت مایکه س ادیتلنگر اشکم در ب هیممکن بود با  یحت... بود  لیتکم تمیظرف

 ... وارد شو  یاصول يرو بلد یتو که راه منت کش...  دیببخش یگیچرا م یداداش -

و  نداختنیم کهیت اوشیجوونا داشتن به س..اومدنیمن اروم فرود م يخنده جمع باال تر رفت و اشکا يصدا

طرف پله ها  دمیو بعد از اون دو رونیب دمیخودمو از سالن کش واشی... حواسش به من نبود ,یکس...  دنیخندیم

 گهیمن د...  شدیم نییباال و پا مذهن يتو زیچ هیفقط ... اتاق و درم پشت سرم محکم بستم  يرفتم تو... 

به در خورد و بعد  ییکه تقه ا کردمیم هینشسته بودم رو تخت و اروم گر... بزرگترا نگاه کنم  يتو چشما يچجور

 ... اومد تو  زیلبخند اول از همه چ هیبا  اوشیسر س..بدون اجازه باز شد

 ... با اجازه خانومم  -

اروم خم شد ..زل زد بهم یحرف چیه یتخت نشست و ب ياومد کنارم رو... اومد داخل و درو بست  کلشیه کل

...  دیچشمامو بوس يچشماشو بست و رو... جلوتر  اومدیبهش نگاه کردم که صورتش هرلحظه م... طرفم 

  ...اروم اشکامو پاك کرد  گهیدستشم گذاشت روشون و با دست د هیپاش و  يدستامو گذاشت رو

به روت  یهرک نییپا میبر ایاصال ب نیبب..شده هان؟؟ یمگه چ..با خودت اخه؟ یکنیم ينجوریدلم چرا ا زیعز -

حاال ...   یکارام دوست دارم زودتر مال من بش ستیکنم دست خودم ن کاریخب چ...  کنمیاورد خودم داغونش م

ها  ستیدست خودم ن یچیه گهیبشم د نهوویها وگرنه من د یکن هیمن گر يبخاطر کارا يحق ندار گهیتوام د

 ... االن  يدینمونشم که د هی

 ... دست خودش نبود  گهیراست م دیشا... بغض بهش نگاه کردم  با

 هیافتادم به جون اون  يدید هویچکارا کردم  يدیکه د یاز سر شب ستین ینینگام نکنا به من تضم ينجوریا -

 ...  یمنتظرشم پس بهتره مواظب خودت باش میلیخ... ها  کهیت

خورده تو سرش  يزینبود نکنه چ ينجوریکه ا اوشیس نیخدا ا يوا..نشستم و رومو کردم اونطرف خیس عیسر

 دمیکوبیزدم روش و با مشتام م رجهیبا حرص برگشتم سمتش و ش...  دیچیتو اتاق پ اوشیخنده بلند س يصدا... 

از بس تکون ...  نشیس يرو زدمیو من بدتر با حرص م رهیدستامو بگ کردیم یو سع دیخندیاون م... بهش 
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 چیه اوشیس دمید قهیبعد از چند دق...  اوشیبود رو صورت س ختهیموهام باز شده بود و ر پسیخورده بودم کل

بود  تهخیموهام ر... بود  یوحشتناک تیموقع...  اروم شدم و نگاش کردم ...  کنهیواسه مهار کردن من نم یتالش

و خواستم خودمو  دمیخجالت کش...  دیکشیم قیتو موهام نفس عم اشتچشماشو بسته بود و د... رو صورتش 

 ... بکشم عقب که دستاشو محکم دورم حلقه کرد 

 ..من؟؟ یکجا موش -

 ..کردم خودمو از حصار دستاش ازاد کنم یجام وول خوردم و سع تو

 ...  زشته ادیم یکیاالن ...  اوشیولم کن س -

ها  یزن من گهیبابا تو د... که رژلب قرمز بزنه  رزنهیدرضمن زشت پ... سر جات بچه  نیتکون نخور بش نقدریا -

 ... 

فشار محکم به  هی...  رونیب میبر دیبا ییبمونم فکر کنم سه تا نجایا گهید کمیمن اگه  ایخدا... گرد شد  چشمام

 رونیپاشو اقا پاشو برو ب...  ستادمیموهامو درست کردم و دست به کمر رو به روش ا... دادم و بلند شدم  نشیس

 :  گفتنشست رو تخت و در همون حال  اوشیس... بذار کارمو بکنم 

 ... کارمون دارن منم اومدم تورو صدا کنم  نایمامان ا...  شهینچ نم -

 ... دراومد  غمیمتعجب نگاش کردم و بعد ج کمی اول

 ..میکنیم کاریچ میدو ساعت ما دار گنیم نایاالن ا.. وووونه؟ید یچرا زودتر نگفت ـاوشیس -

 ... بلند شد و با من اومد سمت در  دیکه مخند نطوریهم اوشیس... طرفش و بازو گرفتم  رفتم

 ... ازت  ترسهیادم م..هاپو هیشب شهیم يخوریحرص م یتازه وقت... باشه خانوم شما حرص نخور  -

 : تو اتاق گفتم  رفتمیکه پشتم بهش بود و م نطوریهم رونیشوتش کردم و ب... به در اتاق و بازش کردم  میدیرس

 ... زودتر از مـن ..؟يدیفهم اوشیس...  نییپا يریو زودتر از من م یکنیلباساتو عوض م يریم -

 عیسر...  دونمیم... کاراش  نیبا ا شمیم وونهید نیمن اخر از دست ا ایخدا... تو اتاق و درم محکم بستم  رفتم

قلب بزرگ رو داشت و  هیکه روش عکس  دیسف شرتیت هیراحت و نرم و  یمانتو شلوارمو با شلوار مخمل صورت

پاك کن رو  ریش.. کردم و دوباره بستم زموهامو با... پر شده بود عوض کردم  یصورت يها نیداخل قلب با نگ

چشم تو چشم  اوشیکه با س رونیو رفتم ب دمیکش قیچندتا نفس عم... رو پاك کردم  شمیبرداشتم و ارا

با لبخند و دست به ..امیتا منم ب نییمگه قرار نبود بره پا...  کنه؟یم کاریچ نجایا نیا... چشمام گرد شد ..شدم

 ...  کردیدر اتاقش و به من نگاه م چوبداده بود به چار هیتک نهیس
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 ...  ؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ... دستمو گرفت و زل زد تو چشمام ..لبخند اومد طرفم با

 ... خانومم قشنگه  شمیبدون ارا -

 ... و باعث شد اخمم باز بشه  دیابروهامو بوس نیخم شد و ب عیکردم که سر اخم

 ...  ه؟؟یخودم برم مشکل یدوست داشتم با خانوم... اخم نکن  -

 گهید...  دمیخودمو کنار کش عیدوباره خم شد سمت صورتم که سر... نگفتم و فقط با حرص نگاش کردم  يزیچ

 ... زد  یدوباره زل زد تو چشمام و لبخند قشنگ...  کردیم يرو ادهیداشت ز

 ..تا حاال بهت گفته بودم چقدر دوستت دارم؟؟ -

 ينفسا..و سرشو برد کنار گوشم دیاروم خند..گل کرد و با لبخند چندبار ابرو انداختم باال و گفتم نچ طنتمیش هوی

 ... اروم کنار گوشم زمزمه کرد ...  کردیاوضاع رو خرابتر م خوردیداغش که به الله گوشم م

 کمه؟؟..ایاندازه اون دن میکی ایدن نیاندازه ا یکی... من فقط دوتا دوست دارم  -

و برد  دیدستمو کش يبا لحن شاد هوی... عقب  دیو کش دینه تکون دادم که الله گوشمو بوس یسرمو به معن ومار

 ... طرف پله ها 

... , اد؟یبهت م یلیخ یبهت گفته بودم رنگ صورت یراست... باال  زنیریاالن م نایکه مامان ا میخب بدو بر -

 .ام؟ یشیکه من عاشق پ یدونیم...  يشد یخوردن يها یشیمثل پ

رو به  وونایقشنگ بزنه همش ح يحرفا نکهیپسره پررو بجا ا..اون حال و هوا در اومدم و دوباره حرصم گرفت از

خواستم ...  نییپا میدیرس... واال ... اون مارمولکه اسکارم  هیشب گهیم گهید قهیاالن دو دق...   دهیمن نصبت م

همه ساکت شدن و با  هویکه  میوارد سالن شد همبا ... و محکم تر گرفت که نذاشت  ارمیدستمو از دستم درب

فشار داد و بعد  هیدستمو  اوشیس...  مردمیبود و من داشتم از خجالت م يبد تیموقع... لبخند به ما زل زدن 

 ... کنار هم  میمبله دو نفره و نشست هیطرف  میرفت

 ... سکوت جمع رو شکست و شروع کرد  بابا

حاال ... جفتتون  نیگفت که به همه شک وارد کرد بعدشم که فرار کرد يزیچ هی اوشیس... چه ها خب ب -

 ..ه؟یچ هیقض نمیبب نیبگ

از  اوشیفکر کنم س... حرف بزنه و من سکوت کنم  اوشیخود س دادمیم حیترج... بود  نییخجالت سرم پا با

 ... خودش شروع کرد  نیبزنم واسه هم یحرف خوامیکه نم دیسکوتم فهم
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... اوا بود  شیپ نوریهمش ا المیکه اونور اب بودم فکر و خ یاز زمان... من به خود اوا هم گفتم ... خب راستش  -

که اوا خانوم با من راه  دیباش انیخب همه فکر کنم د جر یول رانیا میو اومد میبه خواست من نقل مکان کرد

کردم و از عشقم  ياز اوا خواستگار رازیتو ش یحت... به بن بست خوردم  یوارد شدم ول یاز هر راه.. اومدینم

 ..خب جوابم گرفتم ینسبت بهش گفتم ول

 ..بهم انداخت و دوباره به بابا نگاه کرد ینگاه پر معن هی

بهش  خوادیکه انگار م کنهیرفتار م يجور هیخواستگار اوا و اوا هم  انیک دمیکه فهم یعمو جون وقت گهیبله د -

به  یلیمن خ ییدو هفته ا بتیغ نیا نکهیمثل ا یجواب مثبت بده گذاشتم و رفتم تا شاهد بله گفتنش نباشم ول

 ... البته با اجازه شما ... نفعم تموم شد و من االن اوا رو دارم 

به  یرکیز رینگاهشون معذب بودم ز ریز...  کردنیهمه با لبخند نگاهمون م... ما افتاده بود  نیبود که ب سکوت

بهش نداشتم و برعکس  يبودم حس بد دهیرو فهم هیکه قض یاز وقت...  زدیاونم لبخند م... سولماز نگاه کردم 

مامان بود که بلند شد و  نباریا...  شهم خودش هم برادر شهیم اوشیواسه منو س یدوست خوب کردمیفکر م

اگه من ازدواج ... دلم گرفت ...  شدیم کیهم نزدب یاشک ياروم و با چشما... جمع به اون سمت رفت  ينگاه ها

...  م؟یرو تنها بذار نایمامان ا هویچرا قراره ...   هیاوش هم که نامزد داره و رفتن...  شن؟یم یکنم مامان و بابا چ

واقعا دوسش ...  دمیعطر اغوشش رو با تموم وجودم بلع...  بلند شدم و رفتم تو اغوش مادرانش  نمم..بهم دیرس

... کردناش  حتیغرغراش و نص... که مختص بابا بود  یینازها و اداها...  بزرگونش  يبا وجود بچه ها... داشتم 

...  یواسه چ دونمینم...  ختمیریاشک م ومو منم ار دمیشنیمامان رو م هیگر يصدا...  بودم  وونشید نایبا تمام ا

 ... اروم کنار گوشم زمزمه کرد ...   ششیاز پقراره برم  يبه زود کردمیفکر م دیشا

... اوا؟  يانقدر بزرگ شد یتو ک...  وقت رفتنشه؟  گهیمن د يدختر کوچولو...   ؟يشد یباالخره تو هم رفتن -

بخاطر  گمیم کیتبر نباریگفتم واسه عاشق شدنت و ا کیبار تبر هی...  زمیواست خوشحالم عز نحالیبا ا یول

...  هیپسر صادق...   یکن دایپ یتونینم جایه اوشیبهتر و عاشقتر از س... اوا قدرش رو بدون ... انتخاب درستت 

خودم پس  شیپ يبرگرد دیدو روزه با تیسر خونه زندگ يتو بر دونمیاوا منکه م نیبب... خالصه ... عشقش پاکه 

... بدم  ادی يبهت شوهر دار دیبا... خونه  يو کارا ياشپز دادنت واسه میفردا شروع کنم به تعل نیبهتره از هم

 ... تا حاال دست از پا خطا کرده؟  اوشیس نمیبب... خونده بشه  قهیس هیشماها هم  نیبهتره ب لاو یاوه راست

... حرفاش مال مامان خودم بود  هیهمون چهارتا کلمه اولش رو با اشک و آه گفت وگرنه بق... گرفته بود  خندم

... من عاشقش بودم ...  دمینتونستم تحمل کنم و محکم فشارش دادم و بلند خند ياخر گهید... رغرو و شوت غ
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که لبخند  نطوریهم...  اشکام رو پاك کردم  و رونیاز بغلش اومدم ب...  اون مامان خودم بود ... بودم  ونشید

باز هم با لبخند و  هیو بق کردیبابا با غرور و غم نگاهم م... نگاهم به پشت سر مامان افتاد ... بوسش کردم  زدمیم

...  دادیم تیحما ياغوش بو نیحاال ا... به سمت بابا رفتم و اروم تو بغلش خودمو جا کردم ... تر  یکم يچشما

 ...  پدر يو بو...   بانیپشت يبو...  دیام يبو...  یدگزن يبو

 ... بابت امشب ممنونم ..زیبابت همه چ... ممنون بابا  -

 ...  دیو لپم رو بوس دیخند بابا

 ..فقط مامانت مهمه مگه...  ست؟ینظر من مهم ن... نگفتم بابا  يزیمنکه هنوز چ -

 ... با بهت و ترس نگاهش کردم ...  دیپر رنگم

 ..ن؟؟یستین یشما راض یعنی...  یعنی -

 ... د مهربون و پدرانش نگاهم کرد با لبخن بابا

 ... که دخترمو بسپارم دستش؟  اوشیبهتر از س یاتفاقا ک... زدم؟  یحرف نیهمچ یمن ک -

اروم از بغلش دراومدم و تک تک ... و بازم لبخندم شکل گرفت  دمیکش یینفس اسوده ا... راحت شد  المیخ

تو  میشد رهیخ دمیبه سولماز که رس... و طاها فقط دست دادم  روشیبا ک یخونه رو بغل کردم ول ياعضا

 ..تفاوتیاون با لبخند و من ب...  گهیهمد يچشما

 يبرا یلیباور کن خ...  زمیعز یمنو ببخش دوارمیام..کرده فیرو واست تعر زیهمه چ اوشیکه س دونمیم -

 ... جفتتون خوشحالم 

دوباره ... لبخند محو هم بهش زدم  هیو  رونیاز بغلش اومدم ب دادم و کیفشار کوچ هیمن ... بغلم کرد  اروم

 ... نشستم باز  اوشیو رفتم کنار س نییسرمو انداختم پا

 ...  نیبخونه تا راحت تر باش غهیشما دوتا ص نیکنم که ب دایرو پ یبهتره فردا کس... خب بچه ها  -

... خاله الدن بلند شد و اومد سمتم ... موافقتشون رو در برابر حرف بابا اعالم کردن  ينجوریدست زدن و ا همه

با تعجب ... و حلقشو از دستش در اورد  نییسرشو انداخت پا...  دمیدوباره بغلم کرد و بوس...  بلند شدم جلوش 

 زدیو انگشت حلقم حرف مت کردیکه انگشتر رو م نطوریاروم دست چپمو اورد باال و هم یلینگاهش کردم که خ

 ... 

به من و  دهیمال مامانش بوده و رس نیا گفتیم... سر عقدم بهم داد  امرزمیحلقه رو مادرشوهر خدا ب نیا -

 ...  نیا یول نیحلقه بخر اوشیبا س يبر یتونینشونه فقط بعدا م هی نیا...  زمیحاال هم نوبت تو عز... بعدش تو 
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 يکه تو مایبا بهت به خاله و س... دوباره به حلقه انداخت و با لبخند سرشو بلند کرد و لبخند زد بهم  ینگاه

 ... به حلقه نگاه کردم و بعد به خاله  یدستپاچگ یبا خجالت و کم...  کردمینگاهم بود نگاه م رسیت

 ... داره  يادیانگشتر واسش ارزش ز نیحتما ا...  یشما مادرش...   ماستیحق س نیا یول..ممنون خاله جون -

 ... زد  يباز لبخند خاله

نادر تک فرزند بود و مادرش ... مال عروسم باشه  نیچون از اولش هم قرار بود ا...  هیراض مایکه س دونمیم -

مواظبش باش ... انگشتر رو فقط بکنم تو دست عروسم و بس  نیبه عروسش داد منم با خودم عهد بستم ا نویا

...  

 نیاروم چشماشو باز و بسته کرد و هم...  زدیلبخند م... نگاه کردم  مایبه س..زد و رفت نشست یمهربون لبخند

هاش  نیدوتا از نگ...  نیقشنگ بود و پر از نگ... به انگشتر نگاه کردم ... منو از بابتش راحت کرد  الیحرکت خ

وجود داشت و دور تا دور  یانگشتر الماس بزرگ وسط  ...رو حفظ کرده بود  شییبایبازم اون ز یافتاده بود ول

و  يهم ماد...  هیمتیمعلوم بود انگشتر ق... فرو رفته و هم صاف با حلقه وجود داشت  يها نیحلقه انگشتر رو نگ

بهمون  یمختلف يو لغب ها ذاشتنیجمع همش سر به سرمون م يجوونا... دوباره نشستم سرجام ...  يهم معنو

... بلند شدم  یبا خستگ... رفتن  نایبود که ترال ا 11 کیساعت نزد...  میدیخندیفقط م ماو  دادنینسبت م

... اتاقم  يگفتم و رفتم تو ریبلند به همه شب بخ.. بدنم کوفته بود و دوست داشتم بخوابم نقدریچرا ا دونمینم

کجاست که من  کهیهر ت يها همعلوم نبود لنگ... کردم  دایتاپ بنفش پ هیشلوارك زرد با  نیزم ياز رو عیسر

به در خورد و بعد باز بدون  ییرو تخت و خواستم چشمامو ببندم که تقه ا دمیپر... رو ست کردم  نایا ينجوریا

اروم اومد نشست ..زنه؟یتو چرا در م ادیبدون اجازه ب خوادیم نکهیبودم ا رونیواقعا من ح... اجازه من در باز شد 

اروم خم شد سمتم و ... زل زدم به چشماش  دهیخواب نجوریو هم.رو نداشتم ستنحوصله نش... نارم رو تخت ک

 ...  دیصداش به گوشم رس... نگفتم  يزیچ یمور مورم شد ول..دیرو بوس دمیسرشونه لخت و سف

 ...  کنمیحساب م هیفردا که محرمت شدم تصف... صبر کن  -

چشماش ... لبامو بردم تو دهنم و چندبار ابرومو انداختم باال ... بهش نگاه کردم  طنتیبا ش..شده بود رهیلبام خ به

 ... برداشت سمتم  زیبرق زد و خ

 ... خوردمت ها  يدید هویبچه  ينجوریا -

 ... کج کردم وچشمامو مظلوم کردم  یسرمو به سمت راست کم... و غنچه کردمشون  رونیدادم ب لبامو

 اد؟یدلت م. .. یهانــ..اوووم -
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مچاله شده بودم تو ... پتو  ریرفتم ر عیو سر دمیکش ییخفه همراه با خنده ا غیبرداشت سمتم که ج زیخ دوباره

پتو سنگرم بود و توش احساس  نیانگار ا..ریز نیا ادین هویتموم سوراخ ها رو پر کنم تا  کردمیم یخودم و سع

سرشو حس کردم که ... بدنم حلقه شد   دور یدست هویکه  زدمیداشتن و نفس نفس م جانیه...  کردمیم تیامن

 ... پتو گذاشت  ياز رو

 ... دختر  یکنیم وونمید يدار -

و با عشق نگاهم کرد  دیخند اوشیس... پتو در اوردم  ریاروم سرمو از ز...  دمیلرزیو عشق م جانیاز ه گهید حاال

 ... 

مثل  ينجوریا یوقت.. مظلوم نشو اوا... ارادمو سست نکن ... دلمو نلرزون ..نکن يچشاتو اونجور... نکن دختر  -

اونوقته که ... باال  رهیتپش قلبم م..نییپا زهیریم يدلم هور یکنینگاهم م خوانیم ریکه ش یخواست يها یشیپ

 ... لقمه چپت کنم  هی خوادیدلم م

اروم با مشت زدم به ... زد  یت نگاهم کرد و لبخند بزرگبا لذ اوشیس... و اروم بلند شدم نشستم  دیخند زیر زیر

 ... بازوش 

 ... بچه  ادیپاشو برو خوابم م -

هم که جز  چکسیه... اخر شب ... تو اتاق تنها ... من و تو  شهیمگه م... فنچولم  رفتمیهم داشتم م یگفتینم -

 ...  شهیم وونهیادم د يوا...  یلباسا که روبه روم نشست نیتو با ا...   ستیباال ن مایس

 ...  کردمیم شیسمت در با لبخند همراه رفتیبود و م ستادهیکه ا نجوریهم

 ...  ستین يخب به من اعتبار یبمونم ول شتیپ شتریدوس داشتم ب... شبت بر از ستاره عشقم  -

همون لبخند و  با..رونیکرد و رفت ب يبا يبه در و همونجور که پشتش بهم بود دستشو باال اورد و با دیرس

 يفرداها يایخواب پر از ارامش و پر از رو هی... و بعد از چند لحظه به خواب رفتم  دمیحس قشنگ دراز کش

 ... بهتر 

 

 

 

 ...  دمیاز خواب پر بایتقر اوشیبلند س يبا صدا صبح

 ن؟؟یگیراست م...  ؟؟؟یچـ -
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اونقدر ... که در اتاق با شدت باز شد و بعد من حس کردم رو هوام  نییخواستم بزم پا... از جام بلند شدم  عیسر

اروم ...  دیخندیو م دیچرخیم... بغلم کرده بود  اوشیس..هم نداشتم دنیکش غیفرصت ج یبودم که حت جیگ

 بهش یجیبا گ... شد  رهیو بهم خ نیزم گذاشتم هیبعد چند ثان... نبود  ایدن نیانگار اصال تو ا یصداش کردم ول

 ... به سمت راست کج کردم  یشده بودم و سرمو کم رهیخ

 شده؟؟ یچ...  ـاوشیس -

 ... سفت بغلم کرد و در همون حال کنار گوشم زمزمه کرد  بازم

 ...  ؟یامروز قراره رسما و شرعا زن من بش یدونستیم -

 ... بشم  رهیتکون خوردم که باعث شد دستاش شل تر بشه و بتونم تو چشماش خ کمی

 ...  نه؟یاز ا ریغ..تیمحرم غهیص...  میگذاشت شبیقرار رو که د نیخب ا -

 ... اول اروم و بعد بلند ..دیخند

بهشون گفتن که چرا عقد  رنیوقت بگ غهیزنگ زدن حاج اقا واسه ص یپدر زن گرام وقت...  نهیاز ا ریاره غ -

 کنمیمنکه هنوز فکر م..شه؟یاوا باورت م يوا..عیبهتره قبول کرده سر ينجوریعمو هم که فکر کرده ا..کننینم

 ... خوابم 

 ..چرا اخه؟...  ؟يزود نیبه ا..امروز؟.. عقد؟...  رونیب زدیداشت از قالبش م چشام

 یهمه راض یعنی.. زود اخه؟ نقدریچرا ا... بهت گفتم دوست دارم  روزیمن تازه د...  ؟یگیم یچ اوشیس -

 ..هستن؟

تا  روزیاز همون د... طاقت ندارم  گهیباور کن د... خوبه  یلیکه واسه من خ نهیمهم ا...  گهید الیخیبابا اوا ب -

 ... به من گذشته؟  یچ یدونیاالن م

 ..با غر غر ادامه داد بعد

 کاریخب تو بگو من چ... خونه خودمون  میریمامانم گفته بعد عقد م... تازه خونمون هم کامال اماده شده  -

 ..باشم شتیپ خوامیمن م..کنم؟

مورد عالقشو  ياسباب باز خوانیکه م طونیتخس و ش يپسر بچه ها نیمرد گنده شده بود ع..گرفته بود خندم

 ... بازم غرغراش شروع شد  دیلبخند منو که د...  رنیازش بگ

کردم بهت نشون  یتالف گهیدوساعت د یوقت یحال من خنده دارم هست ول نیا..بخنده اوا خانوم... اره بخند  -

 ..هیدست ک ایچه خبره و دن دمیم
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 ... هولش دادم عقب  کمیخندمو خوردم و  عیسر

 ...  ستین يخبر چیه گهیدوساعت د...  اوشیحرف مفت نزن اقا س -

 : گفتم  یمن با نگران هویسکوت بود که  قهیدق چند

 ...  ایس يوا -

 ... نگاه کرد  بهم

 ... گفتنت تنگ شده بود؟  ایچقدر دلم واسه س یدونیم...  ا؟یجان س -

 ... نگاش کردم  یحرفم افتادم و با نگران ادیدوباره  یول دمیخند زیر

 ..بپوشم؟ یلباس چ -

 ... با مشتم زدم تو بازوش ...  کردیداشت منو مسخره م.. حرصم گرفت... خنده  ریزد ز یحرفم پق نیا با

 ..بپوشم؟ یچ يجد... مسخرم نکـن  -

 ...  شدیاشاره بهش بکنم منفجر م هیبود  یبازم کاف ینه ولکرد خندشو جمع ک یسع

 ... ها چطوره؟؟ .. يداریکرواتم از اوش برم هی... بپوش  میاب نیبا شلوار ج ایب... کرم دارم  راهنیپ هیمن  گمیم -

 ...  دیبا مشت زدمش که دوباره بلند خند بازم

 ...  کمیکمکم کن ... نکن  تمیاذ اوشیس -

 ... سفت بغلم کرد و قشنگ چلوندم  دوباره

 بپوشم؟؟ یمن چ یپرسیچرا باز م...  اون کمد تو پر از لباسه ... اخه قربونت برم  -

 ...  نییسرمو انداختم پا یبا ناراحت...  نیزم يرو يو نشستم رو کوه لباسا رونیاز بغلش اومدم ب ناراحت

 ..یکنیتو اصال منو درك نم...  خوامینم -

در کمدم و باز کرده بود و داشت ... سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم ... و رفت طرف کمدم  دیخند اوشیس

... برگشت طرفم  قهیبعد از چند دق... چقدر دوسش داشتم واقعا ... با لبخند نگاش کردم ...  گشتیدنبال لباس م

 ... و اومد طرفم  رو تخت ختکت و شلوار رو اندا... مات دستش بود  حیمل یکت و شلوار صورت هی

 ..بفرما برو اونو بپوش -

 ... ازش گرفتم و به لباس نگاه کردم  چشم

 ... حاال چرا اون؟  -

 ... فعال ... کمکت  ادیب گمیهم م مایزود باش اماده شو به س...  دهیبچگونه تر نشون م افتویق یچون صورت -
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 گهیتاپ و شلوارك د هی... بعد از حموم رفتم تو اتاقم ... تو حموم  دمیحولمو برداشتم و چپ عیسر...  رونیب رفت

 ... اومد تو  مایو خواستم دست به کار بشم که س شمیارا زیو نشستم جلو م دمیپوش

 ..کمکت کنم يندار يزن داداش کار -

اومد  عیسر ...بهش زدم و ازش خواستم موهامو خشک کنه  يلبخند... رفت  یلیو یلیلفظ زن داداش دلم ق از

 يباال یگلدار بزرگ پسیو با کل چوندمیموهامو که کامل خشک کرد همه رو جمع کردم و پ... تو و درو بست 

و  یدوباره نشستم رو صندل...   دمیپوشاول رفتم و کت و شلوار رو ... بود  شمیحاال نوبت ارا... سرم بستمشون 

هم  لیبهش اعتماد داشتم چون روز سال تحو یول کنهیم اکیداره چ دمیفهمینم... اومد جلوم و مشغول شد  مایس

چونش و متفکر بهم  ریدستشو زده بود ز هی... باالخره کارش تموم شد و رفت عقب ... اون منو درست کرده بود 

 ...  کردینگاه م

 ... فقط ... خوبه ... اووووم  -

 ... خال کنار لبم  يدونه زد رو جا هیتو دستش اروم  یقدم بلند اومد جلو با مداد مشک هیبا  عیسر

 ... حاال بهتر شد  -

چشمم زده بود  ریهم ز یکرده بود و کم ییطال هیپشت چشمامو با سا...  نمیعقب و من تونستم خودمو بب رفت

مژه هامم ... پرتر کرده بود  یابروهامو با مداد مشک... بود  دهیهم پشت چشم و داخل چشمم کش یمداد مشک... 

 حیمل یو براق صورت عیدر اخر رژلب ما... هم زده بود  یمات یرژگونه صورت... پر تر و فرخورده شده بود  لمیبا ر

کتم  قهینگام افتاد به ... رفتن رو نداشتم هم خوب بود هم دخترونه  شگاهیکه وقت ارا یواسه من... خوب بود ... 

حاال خوب شده بود و ... کتم  قهیبرداشتم و زدم به  قشنگ به شکل پروانه رو نهیگل س هی... باز بود  يادیز... 

 یازش تشکر کردم و اونم بعد از کل... رفت تا خودش اماده بشه  مایس... به کتم جلوه داده بود  هاش نینگ

 دیچادر سف هیکرد و دراخر  فیازم تعر یبعد مامانم اومد تو اتاق و کل قهیچند دق...  و رفت  گذاشتیمسخره باز

 ... تختم  گذاشت رو

دوس دارم تو هم خوب ازش مراقبت ... گذاشتمش کنار تا بدمش به تو ... چادر واسه سر عقد خودمه  نیاوا ا -

 ... به دخترت  يبد یاگه نخواست یحت یکن

 يبود و روش گلها ریحر... رفتم طرف چادر و بازش کردم ...  رونیبعد مامان رفت ب یکم... بغلش کردم  اروم

 هیکمدم  ياز تو... زدم و دوباره چادر رو تاش زدم و گذاشتم کنار  يلبخند... داشت  دیو سف یو اب یمحو صورت

 فیک يچادر رو گذشتم تو... دور سرم  دمیچیپقشنگ  یلیهم خ يدیشال سف...  دمیکردم و پوش دایپ دیمانتو سف
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متوجه ... رو مبل و اخماش تو همه  عنق نشسته اوشیس دمید دمیپله ها که رس نییپا...   رونیبزرگم و رفتم ب

اروم قربون صدقم ... خاله از همه زودتر اومد طرفم و بغلم کرد ...  بود  نییحضور من نشد چون چشماش پا

و با سر اشاره کرد برم طرفش  اوشیاروم هلم داد طرف س...  کردمیو تشکر م زدمیم دو منم فقط لبخن رفتیم

سرشو ... تازه به خودش اومد و صاف نشست سرجاش ... کنارش نشستم  رفت و... خودشم رفت دنبال کاراش 

 رتموبا چشماش تمام صو... شدم بهم  رهینگفت فقط اخماش باز شد و خ یچیه... چرخوند و بهم نگاه کرد 

 ... کرد  یبرس

 ..اخمالو؟ ياقا نجایا يچرا نشسته بود -

 : با غرغر گفت ... اخماش رفت تو هم و عنق مثل قبل نشست  دوباره

 ...  نمشیاتاق زنم بب امینذاشتن ب -

 ... تر کرد  ظیبرگشت طرفم و اخمشو غل هوی... واقعا مثل بچه ها شده بود ...  دمیخند زیر

 ...  ؟يخندیتو م نمیتورو بب امینذاشتن ب گمیمگه جک گفتم بهت؟ دارم م... نخند  -

  ..ادامه داد زنهینگار داره با خودش حرف ما بعد

  

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

 

...  شیخوریم گهیچرا م گمیم شهینه نم گهیم نمیبرم اوا رو بب خوامیم گمیم...  رمیگیرو م مایس نیمن حال ا -

 ... کو گوش شنوا  یهپوش کنم ول یزن خودمه دوس دارم هاپول... بگه به تو چه اخه؟  ستین یکیاخه 

نگاه بابا و عمو که اونطرف سالن نشسته بودن ... نتونستم خودمو کنترل کنم و منفجر شدم  گهیحرفاش د نیا با

 ...  کردینگام م یاخم نداشت و با لبخند مهربون گهیهم د اوشیس... اومد سمت ما و با لبخند نگاهمون کردن 

 ..لرزونهیصاحاب منو م یقربون خنده هات که دل ب -

 ... ردم قطع کردم و بهش نگاه ک خندمو

 ...  م؟یصاحابه؟ پس من چ یگفته دلت ب یک -

 ... با محبت ... پر عشق ... مهربون ... زد  لبخند

 ...  يو اونجا رو تمام مال خودت کرد یاصال تو مالکش...  یاره تو صاحاب دل من -

 ... با عشق ...  قیعم..لبخند نگاهش کردم با
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 سوال بپرسم؟ هی...   ـاوشیس -

 ..که جواب بده هیک..شما دوتا بپرس خانومم  -

 :  دمیمشت اروم زدم به بازوشو پرس با

 ...  تم؟؟یمن کجا زندگ یبگ شهیم -

 ... خنده هاش جواب داد  نیو ب یطوالن... بلند ...  دیخند

 ...  یمیتو خود زندگ... خـره  -

بلند  فونیزنگ ا يبا صدا...  کردیارومم نم نقدریا گفتیم نیاز ا ریبه غ يزیهرچ دیشا... ارومم کرد ... شدم  اروم

با ... رو بزنم و در رو باز کنم  دیصفحش باعث شد با تعجب دکمه کل يعکس اوش تو... شدم و رفتم سمتش 

 ..تعجب برگشتم سر جام نشستم

 ...  کنه؟؟یم کاریچ نجایبابا اوش ا -

 ..با لبخند حرفشو قطع کرد و بهم نگاه کرد بابا

 ...  رسونهیپرواز خودشو م نیبهش خبر دادم اونم گفت با اولصبح  -

 ...  دیبغلم کرد و اروم خند... بلند شدم و رفتم سمتش ... زدم که هم زمان شد با ورود اوش  يلبخند

ازت  تونهیرو داره و خوب م اقتتیل اوشیکه س دونمیم...  يواست خوشحالم خواهر یلیخ...  د؟یباالخره فهم -

 ... ه مراقبت کن

 يکه همه اومده بودن و تو هیسمت بق میو با هم رفت رونیاز بغلش اومدم ب... زدم و ازش تشکر کردم  لبخند

مردونه با ... که منم کنارش بودم  اوشیبعد اومد طرف س..به همه سالم کرد مامانم بغل کرد... سالن اماده بودن 

 : گفت  میخودمون بشنو طکه فق ياوش اروم جور... رو بغل کردن  گهیهم دست دادن و همد

 ...  یباش هیمنتظر تنب دیبا يکرد تیخواهر منو اذ یلیخ تونیدو هفته ا بتیغ نیخان شما با ا اوشیس -

 ... به سر شونه اوش زد  یو دست دیخند اوشیس

 ...  ایکوتاه ب... بابا  الیخیب -

 ... خان  اوشیس ینیبیحاال م -

 ... محضر  میحاضر بشه تا بر عیرفت سر اوش
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 یصالح اوشیس ياقا یشمارو به عقد دائم تونمیم...  یانیسرکار خانوم اوا ک...  کنمیبار چهارم عرض م يبرا -

سکه بهار  1500و  اهیو شمعدان،هزار شاخه گل رز س نهیجفت ا کید،یجلد کالم اهللا مج هیمعلوم  هیبا مهر

 ...  لم؟یوک...  اورمیدر ب يازاد

 ...  ختیریو عرق از سر و روش م دادیو مضطرب پاشو تکون م یعصب... نگاه کردم  اوشیس به

 ... بله رو بده منو خالص کن  زتیاوا جون عز -

 ... نگاش کردم  طنتیش با

 ... از کجا معلوم نظرم عوض نشده باشه؟  -

 ...  دیموهاش کش نیب یدوباره سرشو برگردوند و دست کالفه

 ... من سکته کنم بعد تو بگو بله ها چطوره؟؟  يخوایم.. ؟یکنیم تمیچرا اذ ید اخه لعنت -

به جمع  ینگاه... قبول کرده بودم  لیهمه گفته ها و نقشه اوش بود و منم با کمال م نایا...  دمیخند زیر زیر

مامان و ..ا بگممن قرار نبود حاال حاال ه یبله رو بگم ول زدنیو ترال و سولماز داشتن بال بال م مایس... انداختم 

بود و  ستادهیگوشه ا یاما اوش با لبخند بزرگ...  کردنیبابا مضطرب و نگران نگاهم م یخاله و عمو و حت

 ... حاج اقا دفترشو برداشت و بلند شد ...  دیخندیم

 ... با اجازه ... نظر عروس خانوم عوض شده  نکهیمثل ا -

 ... االن وقتش بود ...  صدامو صاف کردم  عیبره که سر خواست

 ... حاج اقا  دیببخش... اهـم  -

 ... اقا نگاهم کرد  حاج

 !!بله دخترم -

 ... ندادم  یمنکه هنوز جواب یول دیببخش -

صداشو قطع  دیکه رس هیبه مهر... اقا که انگار کالفه شده بود نشست و دوباره شروع به خوندن خطبه کرد  حاج

 ... کردم 

 ... انتخاب نکرده بودم  مویحاج اقا منکه مهر -

خونش در  يزدیکه کارد م اوشیو س کردنیکه با تعحب نگاهم م هیکه محکم زد تو صورتش و بق دمید مامانمو

 ...  اومدینم

 ...  ؟يدر نظر دار ییا هیمهر..خب بگو دخترم -
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 ..سرمو تکون دادم اروم

 نیهم... سکه  هیبا ..خوامیرو هم م اهیس ياون رز ها... بال ملخ باشه  لویک کی میمهر استمخویمن م... بله  -

 ... 

دفتر بزرگش  يتکون داد و همونطور که تو يحاج اقا سر... بگم همه چشماشو در اومده بود دروغ نگفتم  اگر

 : لب فت  ریز کردیداشت م ادی يزیچ

 ... امان از دست شما جوونا  -

کالفه ...  یعصب.. متعجب يچشما دمینگاه به همه اندختم که د هیواسه بار ششم خطبه رو خوندن  نکهیاز ا بعد

 ... زدم و صدامو صاف کردم  ییلبخند گنده ا... و مضطرب بهم زل زده 

 ... جمع خصوصا پدر مادرم  يبا اجازه بزرگترا -

 ..دمیشنینفس هاشون هم نم يصدا یحت... مکث کردم  هی

 ... بـله  -

حاج ... از عمرش کم شد  یسال 20 اوشیفکر کنم س... نفسهاشون رو ازاد کردن که خندم گرفت  يجور همه

 اوشیدوست س... بله رو گفت و همه شروع به دست زدن کردن  عیسر اوشیس نباریاقا بازم خطبه رو خوند و ا

ظرف عسل و برش داشت  فرد طراومد جلو و بوسمون کرد بعد حمله ک عیسر مایس... سپهر هم اومده بود 

نگاش کردم و  کمی... ظرف عسل و گرفت جلو دهن من  يزد تو کشویانگشت کوچ اوشیس... گرفت جلومون 

 ... بعد صورتمو جمع کردم تو هم 

 ...  ؟؟یدستاتو شست اوشیاه س -

هوا  یب هویدادم که  لشیتحو یلبخند بزرگ... شد  لیتبد یظیلبخندش به اخم غل اوشیجمع رفت هوا و س خنده

 یالک یبود که خورده بودم ول یعسل نیخوشمزه تر نکهیبا ا...  رونیب دیدستشو تا حلقم کرد تو دهنم و کش

عنق و اخمو دوباره نشسته بود  اوشیسو  دنیخندیهمه م...  گرفتمیحالت تهوع به خودم م يو ادا کردمیسرفه م

نگاه به انگشتم و  هیگرفتم جلوش که  مویو صلوات انگشت عسل سالم یبا کل... حاال نوبت من بود ... سرجاش 

 دمیو دستمو کش دمیبه طور ناخوداگاه ترس یسرشو اورد جلو که عسلو بخوره ول..مظلومم انداخت يبعد به چشما

محکم  يانگشتمو چپوند تو دهنش و جور..حمله کرد سمت دستم نباریو ا دش شتریاخمش ب اوشیس... عقب 

 اوشیشدت گرفت و س هیکه خنده بق دمیکش غیج هیاخرشم ... گفتم االن انگشتم کبوده که  زدیمکش م
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که  میما نشسته بود نجوریهم... انگشتمو ول کرد و زبونشو دور لبش چرخوند و دوباره صاف نشست سر جاش 

 ... بلند شد  مایس يصدا هوی

 ... که  میحلقه ندار... خاك به سرم  -

 میخود من داشت یهمه حت...  میحلقه داشت دیفرصت خر یما ک گفتیراست م... به همه نگاه کردم  متعجب

 اوشیاروم باش س گفتیانگار داشت به خودش م...  دیکشیم یو عصب قیعم ينفسها اوشیس یول دمیخندیم

فکر کنم داشت به . .. دیخندیعاقدم هنوز نشسته بود اونجا م...  نیمتفاوته هم کمینشده که فقط عقدت  يزیچ

دست کرد ... گفت  کیدست داد و به من تبر اوشیسپهر اومد جلو و با س... خدا شفاشون بده  گفتیخودش م

بعد از اون مامان ..و رفت عقب میهردو ازش تشکر کرد...  اوشیکتش و دوتا سکه دراورد و داد به س بیج يتو

با ... مامان بزرگ بود رو دراورد و بست به گردنم  يادگاریکه  شوگردن يمامان گردنبند تو... و بابا اومدن جلو 

 : نگاش کردم که بغلم کردم و اروم کنار گوشم گفت  سیخ يچشما

 ...  یخوشبخت بش شااهللایا زمیمبارکت باشه عز -

 ..واسم دعا کن شهیهم... ممنون مامان  -

هامون رو  هیهم قول دادن که هد هیبق... ر مامان بابا هم بوسم کرد و رفت کنا... بوسم کرد و رفت  گهیبار د هی

 ... بهمون بدن  یزمان عروس

و بابا هم  زدیدم گوش بابا داشت حرف م اوشیس...  گرفتیدستمم نم یحت اوشیس..رونیب میمحضر اومد از

بابا  نیشبا ما هیو بق میمن اومد زیبا مات مایو س اوشیزمان اومدن منو س... برعکس  یو گاه دادیسرشو تکون م

ما و تکونم  نیاز همه نشست تو ماش عتریاوش سر نایموقع سوار شدن ماش... هم خودشون اومدن  نایو ترال ا

 چارهیب دیکه اومد و اوش رو عقب د اوشیس...  اوشیجلو و منتظر اومدن س یمنم نشستم رو صندل... نخورد 

حاال ...  دمیخندیم زیر زینگاه به من که داشتم ر هینشسته بود کرد و  الیخینگاه به اوش که ب هی... مات موند 

 ..نگاه به اوش انداخت هی نهیاز ا... بهم  دیرو کوب نینشست و در ماش عیسر... داد  تیتعجب جاشو به عصبان

 ... بابات  نیپاشو برو تو ماش -

 ... نگاه کوتاه بهش انداخت و بعد به من نگاه کرد  هی اوش

 ...  دفعهیشد  نیم سنگگوشا..گه؟یم یچ نیاوا ا -

 ... بلند تر  نباریاومد البته ا اوشیس يکه باز صدا دمیخندیم زیر زیر

 ... عمو  نیبرو تو ماش گمیم -
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 : که نگاهش به من بود دوباره گفت  نطوریهم اوش

 ...  شمیاوا ترجمه کن متوجه نم -

 ... برگشت طرف من  یعصب اوشیس نباریا

 ..نییبهش بگو گمشه پا -

 ... برگشتم سمت اوش و نگاش کردم ...  دمینگم از دادش ترس دروغ

 ..نییاوش برو پا -

 ..باال انداخت و روشو کرد سمت پنجره ییشونه ا تفاوتیب اوش

 ... رستوران گشنمونه  میاالن بزن بر... منکه کال کر شدم  اوشیس -

 ... رو فرمون  دیمشتشو کوب یعصب اوشیس

 ...  یلعنتـ -

 یعصب ينجوریدوس نداشتم روز اول عقدمون ا...  خواستمینم نویمن ا... و بغض کردم  دمیتو جام لرزلحظه  هی

امروز  دونستمیم... به در  دمیو چسب یاروم جمع شدم گوشه صندل...  خواستمیمهربون رو م اوشیمن س... باشه 

.. بزنه به فرمون و داد و هوار بکنه نکهیا هچرا دوس داشتم بازم نازمو بخره ن دونمینم یکردم ول تشیاذ یلیخ

اگه  دیشا...  دیقطره اشک از چشمم چک هی...  زدینم یحرف چیو ه رفتیبابا م نیپشت سر ماش یعصب اوشیس

بهش ... دوختم که حس کردم دستم گرم شد  رونینگاهمو از پنجره کنارم به ب... اوش نبود االن مهربون تر بود 

 ..ون بهم انداخت و لب زدمهرب اهنگ هی...  نگاه کردم 

 ...  دیببخش -

 ... دستمو گذاشت رو دنده و دست خودشم رو دستم ... لبخند بهش زدم  هیداد که  کیفشار کوچ هی دستمو

 ... اشک خواهرتو دراوردم  يکرد ياوش خان کار نیبب -

 ... نگاه به جفتمون انداخت و بعد چشماش رو دستمون قفل شد  هی اوش

که گفته بودم شما  ییا هیهمون تنب نیبعدشم حقته ا... هم دراومده باشه که به نفع شماست  یشکواال اگه ا -

 ..حاال بخور...  الیخیب یهم گفت

 ... تکون داد  ياز افسوس سر اوشیس

 ...  اومدمینم ایاگه من شانس داشتم لخت که به دن یعنی..بخدا همه برادر زن دارن منم دارم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

حرف  یکس گهیبه رستوران د دنیزد و تا رس يلبخند هیهم  اوشیس..از خنده میدیحرفش منو اوش ترک نیا با

 ... نزد 

به جز من ...  میو سفارش داد مینفره نشست 12 زیم هیدور  یهمگ... بود  زیو تر تم کیش... به رستوران  میدیرس

تا ... بماند  میقرار گرفت هیورد لطف بقچقدرم م... ما جوجه کباب  یکباب سفارش دادن ول یهمگ اوشیو س

 ...  اوشیرفت بابا رو کرد به منو س دیچ روکه گارسون غذا ها  نیهم یول میحرف زد زیاوردن غذا ها از همه چ

 ..ن؟؟یگرفت یواسه عروس یمیخب شما دو تا تصم -

 ... نذاشت  اوشیس يخواستم بگم نه که صدا...  میبهم نگاه کرد اوشیس منو

 ... که مدرسه اوا تموم شد  گهیماه د کی -

 : انداخت گفت  یبابا بهم نگاه..قبول کرده بودم؟ یمن ک... نگاش کردم  متعجب

 ... اره بابا؟  -

 ... مبارکه مبارکه همه بلند شد  ياره تکون دادم که صدا یسرمو به معن یجیباگ

 رونیب میبر میش نگاه کردم که عالمت داد بربه... دستمو گرفت  زیم ریاز ز اوشیتموم کرده بودم که س غذامو

 ..اشاره کردم رونیزدم و با سر به ب يلبخند... اروم سرمو تکون دادم و بلند شدم ... 

 ... بزنم  يدور هی رمیم -

بلند  میاس ام اس گوش يصدا رونیاز در که اومدم ب... تکون دادن و مشغول خوردن شدن دوباره  يسر همه

 ..شد

 ...  امیاالن م نیبرو کنار ماش -

دهنم باز ..نیسمت ماش دویداره م اوشیس دمیبرگشتم عقب د... بلند شد  رشمیدزدگ يصدا نیکنار ماش دمیرس تا

 ..زد ادیمونده بود که از همون دور فر

 ... سوار شو  -

...  دیدویوش داشت مافتاد که ا اوشینشستم چشمم به پشت س نکهیهم یدر اومدم و نشستم ول یجیحالت گ از

 ... چه خبره؟  نجایا..رونیب زدیچشمام داشت م گهید

گازشو  یوقت... رو روشن کرد و از پارك خارج شد  نیتند و فرز ماش... سوار شد  عیو سر نیبه ماش دیرس اوشیس

برگشتم زل زدم به ...  ستادهیبود ا نیکه قبلش ماش ییکه اوش همون جا دمیگرفت برگشتم و پشت سرمو د

 ... غرغر کرد  هیبعد چند ثان...  نگفتم تا خودش حرف بزنه  یچیو ه اوشیس
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 ... مردك گنده  شدیم زونمونیبازم او کردمیولش م.ه؟یخب چ -

 ... لبش و بوس کرد  کیدستمو گرفت برد نزد..شد ریش دیلبخندمو که د... لبخند رومو ازش گرفتم  با

 ..فقط لطفا خلوت باشه..حاال شما بفرما من کجا برم خانومم؟...  اخر  يخانوم خودم شد.. . یمال خودم گهید -

 ...  دیتعجب نگاش کردم که خند با

 ..يهرجا دوست دار... بگو کجا برم؟ ... کردم بابا  یشوخ -

 ... رفم برگشت ط اوشیس...  میدیساعت رس میبعد ن... از کدوم سمت بره  گفتمیلبخند برگشتم و بهش م با

 ... خب  میکردیزودتر از رستوران فرار م يبا منو دوس دار ییتنها نقدریا دونستمیباور کن اگه م -

تا بهم  نجایاورده بودمش ا...  زدیجاده خلوت که پرنده توش پر نم هی... شدم  ادهیپ نیو از ماش دمیخند بلند

 اوشیس... رفتم طرف در راننده و بازش کردم ... برش داشته  االتیخ شونیا نکهیمثل ا یبده ول ادی یرانندگ

 اوشمیس... کمک راننده  یرو صندل نهیبشبا دست بهش اشاره کردم که ... شد و من نشستم پشت رول  ادهیپ

 ... دور زد و نشست کنارم  عیمط

 ..برونم؟ خوانیخب خانوم م -

 ... تکون دادم  اره یبرگشتم طرفش و سرمو به معن یلبخند پت و پهن با

 ..؟؟يدیم ادمی -

دستشو اورد باال و نوازش گونه ... خندش تموم شد برگشت سمتم و زل زد تو چشمام  نکهیبعد از ا...  دیخند بلند

 ... گونه هام  يرو دیکش

 ...  ؟؟يخوشگل شد یلیبهت گفتم خ -

 ..جلو زمزمه کرد اومدیهمونطور که سرش م... به عالمت نه تکون دادم  سرمو

 ... پرنسس من  يخوشگل شد یلیخ -

اروم ...  خواستمشیوار م وونهید...  دمیتازه به عمق عشقم رس...  زدم و ناخوداگاه چشمام بسته شد  يلبخند

کنار  نیماش نیهم يتو تونهیم یزندگ گفتیلختش بهم م يموها... موهاش  يدستمو اوردم باال و کردم البه ال

بعد از چند ...  یعمرت ثبت کن يتو طرهخا نیبوسه ونوازش موهاش اونو بهتر هیبا  یتونیعشقت باشه و تو م

 ... شد  وونهید نیوا ا... با تعجب نگاش کردم ... بلند ...  دیخند اوشیس هوی... ازم فاصله گرفت  قهیدق

  ...خواب اتفاق افتاده؟؟عاشقتم بخدا دختر  يواسم تو شهیصحنه هم نیا شهیباورت م... اوا  يوا -

 ... عقب  دیو کش دیبرگشت طرفم و محکم لبامو بوس بعد
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 ...  میکن بر شیخب ات -

 ... روشن شد اروم راه افتادم  نیماش یرو چرخوندم و وقت دیکل..کردم و سرمو تکون دادم ییخنده ها تک

... بلند قلب؟  يبوسه ها و تپش ها نیجز ا... با هم بودن؟  کیکوچ يلحظه ها نیجز ا..بود؟ یچ یزندگ واقعا

 ... رو به دست اوردم  یزندگ نیاسون ا یو من چه سخت ول ناستیخود ا ینه زندگ

گاز و کالج و ترمز رو  هویمن تو چرا  زیاخه عز... بعد بزن رو ترمز  ریاول کالج بگ یترمز کن يخوایاوا م نیبب -

 ...  ؟؟يدیم باهم فشار نایهمه ا يدوتا پاتو رو نیا ياصال چجور..؟يدیباهم فشار م

 اوشیدو ساعته که س دیشا...  دمیکوتاه کش غیج هیخودم  يباز جیاز گ یدم ظهر و عصب يهوا یاز گرم کالفه

منه خنگ هر دفعه همه رو  یبعد ترمز ول يرو فشار بد یاون کالج کوفت دیاول با يریترمز بگ يخوایم گهیم

... روش فشار  نقدریکه ا زمیعز زیمات چارهیب... بزنه و خاموش بشه  پیر نیماش شهیو باعث م دمیباهم فشار م

 نقدریاخه چرا من ا... بغضم گرفت ... بهش نگاه کردم ... گرمش گرفت و فشار داد  يدستامو تو دستا اوشیس

...  د داده بو حیچقدر با حوصله و اروم هردفعه بهم توض... زد  یلبخند مهربون اوشیس...  ارم؟یدر م يباز جیگ

 ...  یخستگ ای تیبدون عصبان

تا فردا صبح زود دوباره  میخوابیم نجایشده ا یحت...  يتا هروقت که تو بخوا...  میمونیم نجایاوا ما ا نیبب -

 يکه تو بخوا ستین یمهم زیاصال چ یرانندگ نیا... وارد بشه  يدوس ندارم به تو فشار یول میکن نیتمر

 میرینم ییما جا يرینگ ادی یرانندگ یبعالپس االن اروم باش که تا جنا...  یکن تیخودتو اذ ينجوریبخاطرش ا

 ... 

 : از بغضم بود گفتم  یکه ناش یاروم و مظلوم يبا صدا... داشتم هنوز  غضی یشده بودم ول اروم

 ... نه؟؟  يدوسم ندار گهیتو د -

 ... تو بغلش  دینگاهم کرد بعد تک خنده کرد و منو کش کمی اوشیس

 باشه؟ دمیبعد جوابتو م پرسمیسوال ازت م هیاول  -

 ... باش  -

 ..دیبهم داد و سوالشو پرس یفیخف فشار

 ..ادم بدون هوا زندست؟؟ نمیبب -

 ... خب نه  -

 ادامه بده؟ شیبه زندگ تونهیحاال بدون قلب م...  نیافر -
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 ... نـه  -

که تمام قلب منو  ییتو زدلمیعز... هوا واسه تنفس ندارم  گهیمن د یاگه نباش یاوا تو نفس من... حاال جوابت  -

 ... وجودم؟  یمن ب یاگه نباش یدونیم... تمام وجود من  يکه شد ییتو...  يکرد ریتسخ

شده بود  رهیشونه هام بود و به چشمام خ يدستاش هنوز رو... تک خنده کرد و منو از خودش جدا کرد  کی بازم

 ... 

 نیبب... وقت  چیه...  ولت کنم  تونمیدوست نداشته باشم نه م تونمیمن نه م ياگه تو هم بخوا یاوا حاال حت -

 ... اگه خودم بگم دوستت ندارم  یوقت به عشق من شک نکن حت چیاوا ه

و  گفتیم اوشیس...   زدنیم ادیو سلوالم اونا فر گفتیم اوشیس.. مثل ارامبخش تمام وجودمو اروم کرد حرفاش

...  شدیو عشقم نسبت بهش ده برابر م گفتیم اوشیس...  خواستنیبدن من اونو م يتک تک مولکول ها

اولش اون رفتار احمقانه  کهواقعا چقدر من خنگم ...   کردیحال منو درك م شهیو هم زدیقشنگ حرف م شهیهم

 یدرست همون سمت... بوس کردم  خم شد طرف صورتش و لپش رو اریاخت یب... و بچگانه رو انجام داده بودم 

دستمو گذاشتم رو گونش و نوازشگر ...  کردیبا لبخند نگاهم م... سرمو بردم عقب ... گوشش  يکه زده بودم تو

 ..تکون دادم

 ... درد داشت؟؟  یلیخ -

سرشو به همون سمت که دست من بود خم کرد و ...  دیکش یقیهمون لبخند چشماشو بست و نفس عم با

 ...  دیکشیحاال اون بود که صورتشو به کف دستم م... د تکون دا

 ... نداره  گهیداشت اما د -

ارزش داشت  یلیبرام خ یژل و تافت چیو لخت کوتاهش بدون ه یمشک يموها... زدم و نگاهش کردم  يلبخند

چند تار ... بود  یحس خوب یلیخ یخودش لمسشون کن یفیموهاش و با همون لط يتو یدست کن نکهیا... 

چشماشو  اوشیس... صورتش وسوسم کرد و باعث شد دستمو بلند کنم و فرو کنم تو موهاش  يافتاده رو يمو

 ...  کردیم دادیتوشون ب طنتیش... باز کرد 

همه  نیبابا چه خبره ا... تو موهام  یکنیدست م...  یکنینوازش م..یکنیبوس م...  يشد طونیاوا خانوم ش -

 ... هـا  دهیر دستت مکا یولخرج
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و  میشونیچسبوند به پ شویشونیپ... جلوتر  دیبازوهامو گرفت و کش عیخنده خواستم دستامو بکشم عقب که سر با

حالمو خراب  خوردینفساش که به پوست صورتم م یگرم...  میتو چشم هم بود رهیخ...  دماغشو زد به دماغم 

 ...  کردیم

 ..؟؟یکنیم کاریچ يکار دستم بد -

 خوردیقل م یدستمو پشت بردم گاه..صورتشو اورد جلوتر و اروم شروع کرد... دلم ضعف رفت براش ...  دیخند

 دیکش شتریسمتش خم شدم که اون هم ب شتریب.. نییپا دیدستاشو از شونه هام اروم کش اوشیس.. موهاش يتو

 دهیمثل کش تنبون کش یدلنشسته بود و من از اون طرف صن شیصندل يکامالرو اوشیس... طرف خودش 

نگاه اون با لبخند به لبام بود و من به ...  میشده بود رهیبهم خ... بود  نشیس يدستام رو...  نطرفیشده بودم ا

 ... بودم  رهیچشماش خ

 ..؟يخورده بود یاوا شکالت توت فرنگ گمیم -

 ...  کردیم دادیچشماش ب يتو طنتیش... چشماشو چرخوند و قفل کرد تو چشمام ... تعجب نگاش کردم  با

 ... به من چه خب  دادیم یمزه توت فرنگ ییاوا -

 لیدوس داشت پس منم با کمال م طنتیحاال که اون ش... کامال معلوم بود  نیو ا کردیم تمیداشت اذ...  دیخند

 اوشیس... مشغول باز کردنشون شدم  لکسیر یلیبرداشتم و خ نشیس ياز دستامو از رو یکی...  کردمیم یتالف

دکمه هاش رو باز کردم چشم دوختم به  یوقت.. شد رهیبعد با لبخند به کارام خ یاول با تعجب نگاهم کرد ول

 ... باعث شد دهنمو ببندم  زدیکه خنده توش موج م اوشیس يصدا...  کلشیه

 ... واسه بعدم نگه دار بابا  کمی -

حرکت  هیساوش با ... شده بودم من واقعا  ایح یچقدر ب... ک خنده کوتاه کردم ت هیخجالت نگاش کردم و  با

هست واجب  زهیم زهیکه کال ر زیاونم مات نیماش کیکوچ ياون فضا يحاال تو... گرفتم و منو نشوند کنارش 

بخاطر ..از پشت و جلو فشار بود روم سهر ان ممکنه منفجر بشم از ب کردمیحس م...  میرو بکن نکارایبود ما ا

و لپمو بوس  نییاروم اومد پا اوشیسر س...   نشیس يجمع کردم و سرمو گذاشتم رو نیخودمو مثل جن نیهم

 : همونطور که اروم و با ناز گفتم ... کرد و بعد مشغول نوازش موهام شد 

 ...  ـاوشیس -

 اوش؟یجون س -

 ؟یگیبرام م -
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 زم؟یعز یاز چ -

 ... فقط بگو حرفاتو دوس دارم ...  يدوست دار یاز هرچ... اوووم  -

 ... و شروع کرد  دیکش یقیعم نفس

 ...  میبرگرد رانیخانوادمو مجبور کردم که به ا لیدل هیمن فقط به  یدونیخب همونطور که م -

 ...  دمیبازم پرس یول دونستمیم نکهیا با

 ؟؟یچ -

 تو -

 ... شدم تو چشماش اونم بهم نگاه کرد  رهیم و خبلند کرد نشیس ياز رو سرمو

 !واقعا؟ -

 واقعا... اوهوم  -

 ... شروع کرد  اوشیبرگشتم به حالت قبل و باز س دوباره

متوجه  یدوستم نداشتم کس دونستمیفقط خودم م... از عشقم نسبت به تو خبر نداشت  چکسیه لیاوا یدونیم -

 نکهیگذشت تا ا... راز رو بگم  نینفر به تو ا نیخودم بدونم و اول دیرازه که فقط با هی نیا کردمیبشه فکر م

 ..ادته؟؟یرو  يشهرباز میرفت ییکه با اوش سه تا ياون روز.. رانیا میاومد

 ... اروم سرمو تکون دادم 

 ...  میکه مسابقه دو هم گذاشت... اوهوم  -

 : که انگار حرصش گرفته بود گفت  اوشیس

 ..و سرت شکست يپا شدبله و شما هم کله  -

 ..دمیخند زیر زیر

 ...  یاز من جلو بزن يکردیم یسع دینبا... خودته  ریخب تقص -

 ... بردارم و بهش نگاه کنم  نشیس يکه باعث شد سرمو از رو دیبا حرص بازومو کش اوشیس

لحظه نگاهم به سنگ  هیفقط  یول نمتیباشم که بب کتینزد خواستمینداشتم فقط م يقصد نیمن همچ -

نگاه  ختیریم رونیکه از سرت ب یمنم هاج و واج فقط به خون يتو افتاد رمیجلوت افتاد و تا خواست بازوتو بگ

 ...   کردمیم

 ... بود اون لحظه  دهیزجر کش یلیانگار خ... نگاهم کرد  یناراحت با
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بود  ییلحظه کشنده ا...   زدمیو داد م دمیرپیدور و برت م يو فقط به ادما شدمیم وونهیداشتم د شهیباورت نم -

دختره  یداد و هوار کن نجایبغلش و گفت تا تو ا ریپسر خودشو پرت کرد وسط و تورو زد ز هی یمخصوصا وقت... 

همون موقع ... سمت پسر  دمیپر... سکته کنم  ههر لحظه ممکن کردمیبودم که فکر م یعصب ياوا به قدر.. مرده

ولش کردم و اومدم  عیتو افتادم سر ادی یوقت یگرفت و برد منم افتادم به جون پسره ول عیو تورو سر دیاوش رس

 ..دنبالتون

... سکته کنه  خواستیگفت م...  زدیتند م... سرم رو قلبش بود  نباریا..بازم نشیسرمو گذاشتم رو س یناراحت با

 ... و باز ادامه داد  دیکش یقینفس عم اوشیس

 یو ه زدمیعربده م...   میکوتاه کن کهیت هیقرار باشه موهاشو  دیدکتر گفت شا... ر از پارك بدت مارستانیب يتو -

 يحرفا چوقتیه دیاوا شا... زد سرتو  هیبخ عیو سر خوادیاخرشم گفت نم چارهیب...  به دکتره  گفتمیم يزیچ هی

قلبم پاره پاره  ارنیو در م کننیسرت فرو م يچطور سوزن رو تو دمیدیاون لحظه که م یول یمنو درك نکن

سرم بهت وصل کردن گفتن خوبه منم تونستم نفس راحت  هیدکتر کارش تموم و شد  نکهیبعد از ا...  شدیم

اول انکار کردم ...  انهیمنو اوا هست  نیب يزیچ دیازم پرس... ها کنار اوش  یصندل يرفتم نشستم رو...  بکشم 

برخالف تصوراتم  یول ذارهیدورتو خط بکشم و اوش نم دیبا گهید ردمکیفکر م...  قتماخرش گفتم که عاش یول

 ...  کنمیکرد و گفت اگه بتونم کمکت م مییراهنما

 ...  دیخورده بود رو بوس هیکه بخ ییجا میشونیگوشه پ اروم

 ... نفر بود  نیاول نیا -

 ... زدم  لبخند

 هم هست؟ یمگه نفر دوم -

 ...  دیخند بلند

 ...  دیفهم رازیخبر نداشت که اونم به لطف سفرمون به ش يرازیفقط حافظ ش...  ياوه خبر ندار -

 یوقت يبهت اعتراف کردم و تو اون بال رو سرم نازل کرد رازیکه تو ش يهمون روز... بعد اوش مامان بود  -

بهش  زویه چهم گهیمنم د دونهیمامان اومد و باهام حرف زد و گفت که م... خراب بود  یلیرفتم خونه حالم خ

 ... گفتم 

 تعجب سرمو بلند کردم  با

 ...  دونست؟؟یخاله م -
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 : گفت  خوابوندیکه با دست سرمو م همونجور

 ... اون بابا هم مطلع بود حتما  قیهم مامان و از طر... اره  -

روم عجب ممنون خاله بودم که ب..؟يخاله ابرو دار شیپ گهیت د.. شد؟ یچ يدید... اوا خاك به سرت  يوا

 ... کردم  تیچقدر پسرشو اذ وردین

 ... بود  مایبعد اون س -

 ... زدم  غیسرمو بلند کردم و ج عیسر

دختره  گهیاالن خاله نم...  ؟یتو واسه من ابرو گذاشت... فک کنم فقط سفور محل خبر نداشت ...  ــاوشیس -

 !!..ییکرد اخرشم باهاش ازدواج کرد؟؟اخه چقدر تو تابلو تیپسرمو اذ نقدریا دیچش سف

 ... کردن  غیج غیاومد و دوباره شروع کردم به ج ادمی يزیچ هی هوی بعد

مامانو بگو که ... شد  يزیچه ابرو ر يوا... اره؟؟  دونستیبابامم م یعنی اوشیس..دونستیمامان منم م... هـه  -

بهم  نویحتما از تو مطمئن بوده که ا... عاشق شدنت مبارك  گهیه بهم مچرا اومد گمیم...  دیحال خراب منم د

 ..و از تو خوب بگه ارهیبه روم ب ادیکه نم یگفته وگرنه الک

لبامو داده بودم ...  ادیبود اشکم در ب کینزد...  دیخندیفقط م اوشیس کردمیکه من حنجرمو پاره م یتمام مدت تو

که اصال حواسش به من نبود و از شدت خنده اشکش دراومده بود  اوشیس...  کردمیجلو و با بغض بهش نگاه م

 ... پسره تابلوِ مسخره ... 

 ... منو ببر خونه  -

سمت  دتمیهوا کش یشد بهم بعد ب رهیخ کمی... باالخره خندشو به زور قورت داد و بهم نگاه کرد  اوشیس

 ... خودش 

بهتر شد  میلیاتفاقا بنظرم خ... اصال بهش فکر نکن ... رو نداره که  کارا نیا... قربون بغض کردنت برم  یاله -

 ... هوم؟ ...  دونستنیکه همه م

 ...  رونیوول خوردم و از بغلش اومدم ب کمی

 ... کنم  يکار تونمینم گهیکه شده و منم د هیباشه کار... هوووووووف  -

 ...  دمیشرو گرفتم و ک اوشیس راهنیرو باز کردم و گوشه پ نیماش در

 ..زشته میینجایوقته ا یلیخ گهیخونه د میپاشو بر -
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که کتشو بخاطر گرما دراورده  یکت و شلوار مشک... کرد  راهنشیو شروع به بستن پ نییپا دیپر عیسر اوشمیس

نشست پشت رول منم  عیسر اوشیس... داشت  بیار يکه راه راها یو مشک دیو کروات سف دیسف راهنیبود با پ

 ... روشن کرد صداشم بلند شد  نویکه ماش نیهم... نشستم کنارش 

 ...  يدار هیتنب هیمن  شیتو پ... رفته  ادمیاوا خانوم فکر نکن  -

 ...  دمیسوال رو بلند پرس نیهم...  ؟یچ هیوا تنب... تعجب نگاش کردم  با

 ..؟؟یچ یچ هیتنب -

 ... عسل خوردنتم که به اون وضع بود ... سر بله دادنت . ؟مخصوصايشما امروز منو چقدر حرص داد -

 ...  دمیخند زیر زیر

 یبابا تو اون مدت من مرده متحرك بودم و فقط روزمرگ...  اون دو هفته بود  یهمه تالف نایا... حقت بود  -

 ...  کردمیم

و فلشش  راهنشیپ کیکوچ بیدست کرد تو ج... نگاه بهم انداخت و فقط سرشو با تاسف تکون داد  هی اوشیس

 ..دیترس اوشیهوا بود س یدستامو محکم زدم بهم و چون ب... رو در اورد 

هم شاد داره ... همشونم اروم ... اهنگ داره  یکل... من عاشق فلشتم؟  یدونستیم یاوشیس... اخ جووووون  -

 ... باحاله  یلیکال خ...  نیهم غمگ

 ... تکون داد و لبخند زد  يبازم سر اوشیس

 ... امان از دست تو دختر  - -

فکر کنم کل شماره اهنگا رو حفظه ... گشت  خواستیکه م یدنبال اهنگ شهیو مثل هم ستمیرو زد به س فلش

 ... کرد و صداشو بلند کرد  دایبعد چند لحظه اهنگ رو پ... 

 

  یمونیه با من مهر لحظ بگو

 یدونیم نویتو وابستم ا به

 طاقت ندارم خوامتیم اخه

 قرارمیتو همش ب ینباش

 یکنار من باش خوامیرو م تو

 یهر لحظه با من باش دیبا تو
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 خندهیم هیهر ثان امیدن باتو

 بندهیتو م يبه چشما دلو

 من خوامیرو نم ایتو دن یب

 من خوامیتو فردا رو نم یب

 رمیمیمن م ینباش اگه

 رمیگیجون م یمن که باش با

 

 ... بلند همراه اهنگ شروع به خوندن کرد ... اروم دستمو گرفت و لبخند زد ... بهم نگاه کرد  اوشیس

 

 

 من خوامیرو نم ایتو دن یب

 من خوامیتو فردا رو نم یب

 رمیمیمن م ینباش اگه

 رمیگیجون م یمن که باش با

 میبرگرد کنار هم باش ایب

 میبرگرد که مال هم باش ایب

 محتاج اون چشماتم هنوزم

 همراتم شهیکه هم یدونیم

 رمیمیتو م یچون ب خوامیم تورو

 رمیگیبهونه م یستین یوقت تو

 یمونیباور دارم تو م هنوز

 یخونیاز تو چشمام تو م نویا

 

هارو  شهیش... کرد  میبا خنده همراه اوشیکه س کردمیورجه وورجه م...  دمیخندیو م خوندمیمنم بلند م حاال

 ...  میزدیم ادیباهم فر بایو تقر نییداده بود پا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٢٢٦ 

 

 

 من خوامیرو نم ایتو دن یب

 من خوامیتو فردا رو نم یب

 رمیمیمن م ینباش اگه

 رمیگیجون م یمن که باش با

 من خوامیرو نم ایتو دن یب

 من خوامیتو فردا رو نم یب

 رمیمیمن م ینباش اگه

 رمیگیجون م یمن که باش با

 

 

 مییبازجو یهم ه مایس کردیکل کل م اوشیبا س یاوش ه... سرمون  ختنیتو سالن همه ر میپامون رو گذاشت تا

با ...  خوردیو اوش حرص م دیخندیکه فقط م اوشیس... شده اصال  یچ دمیفهمیانقدر منگ بودم نم...  کردیم

 ... در اومد  غمیزد پشت سرم ج مایکه س ییضربه ا

 ... مغزم اومد تو دهنم ...  یچتـه روان -

 : من حرصش گرفته بود همونجور با حرص گفت  یجیکه از گ مایس..و اوش هم اومدن کنار ما اوشیس

 احمق...  اوشیخانوم فقط زل زده به س پرسمیو سوال م زنمیدو ساعت دارم حرف م..حقته -

 تشویکرد خندشو قورت بده و جد یسعو  مایکه هم خندش گرفته بود و هم اخم کرده بود رو کرد به س اوشیس

 ... کنه  شتریب

 ..درضمن درست صحبت کن... دستت رو زن من بلند بشه ها  نمینب گهید مایس -

 ..انداخت و بعد زل زد به من اوشینگاه به س هی رونیکه چشماش زده بود ب مایس

 ... دا نبو ينجوریا نیبه مرگ خودم ا.. اره؟ يخور کرد زیدادشمو چ..راستشو بگو -

 ..و ادمه داد اوشیدوباره رو کرد به س بعد
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...  نایعقد کرد شیپ قهیچند دق نیبابا بخدا هم... ساله زن و شوهرن  یس کنهیندونه فکر م یهرک... زنم؟؟؟؟  -

 ... خونتون بعد زنم زنم کن  نیحداقل بذار بر

 ... رو گرفت  مایداره ادامه حرفه س يکه معلوم بود دل پر اوشم

 نطورهیاصال حاال که ا... زن شما باشه خواهر منه  نکهیاوا خانوم موزمار قبل از ا نیا...  گهیدرست م مایس -

تو هم  نجایا انیمامان بابات هروقتم اونا خواستن ب شیخونتون پ يبریم يریگیاالن دست خواهرتو م نیهم

 ...  يدازبن هزنم زنم را یه نجایا يایب يوگرنه تنها اجازه ندار يایباهاشون م

برگشتم و رفتم  غیمن به خودم اومدم و با ج هوی...  میکردیو من که با دهن باز فقط بهشون نگاه م اوشیس

 ... سمت اشپزخونه 

 ...  گـهیم یپسرت چـ نیبب ایب... مـامـ ان ... مـامـان  -

 ... راهو کج کردم و با نق نق رفتم سمتش ..رونیاز اتاقش اومد ب عیسر مامان

 ... تنها اجازه نداره  نجایا ادیبا مامان و باباش ب دیبا اوشیس گهیم...  گهیم یاوش چ نیبب..مامان -

 ... تکون دادم و دوباره شروع کردم  هیو همونطور که بدنمو شل کرده بود  نیزم دمیبچه ها پامو کوب مثل

اتاق خودش  نجایا ادیبازم ب شاویاصال بگو س...  بچس؟  اوشیمگه س... بگو خب  يزیچ هیمامان بهش  -

 ... برررره  خوامیمن نم... بخوابه 

 يبا صدا هوی... چارچوب در خشکش زده بود  يبابا هم تو...  کردیدهنش باز مونده بود و به من نگاه م مامانم

بهم نگاه کرد و با ... نگاه کردم  دیخندیم الیخیکه ب اوشیبا حرص به س... از خنده  دنیخنده اوش همه ترک

 ... کنار گوشم  ورددستشو انداخت دور گردنم و گوششو ا... اومد سمتم  یقیلبخند عم

اصال اون به چه .. گوش بدم؟ دیگفت من با یمن اوش مگه هر چ زیاخه عز...  اتمیباز وونهید نیعاشق هم -

 ..منو از زنم جدا کنه؟ خوادیم یحق

 ... ر زدم نشدم و بازم غ قانع

 ...  ؟یاگه نذاره چ...  باشه؟  یاز کجا معلوم که شوخ...  خـوامینه نم -

 ... صداش اروم بود  یول ستادیصاف ا يبا خونسرد اوشیس

 ... به نظرت ندارم؟؟ ... و ببرم  رمیدارم که دست زنمو بگ نویاونوقت من حق ا -
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با ...  دادیم اوشیقانون هم حق رو به س یبودم و حت شیمن االن زن شرع... خب چرا داشت ... فکر کردم  کمی

زبونمو تا اخر براش دراوردم ... هنوزم خنده تو صورتش بود ... زدم و به اوش نگاه کردم  یفکرا لبخند بزرگ نیا

 ... 

 ...  رهیگیمنو برداره ببره از تو پشه هم اجازه نم تونهیراحت م یلیخ اوشیدماغ سوخته س -

بعد از تموم شدن خنده ها مامان رو ... از قبل به خودش فشرد  شتریمنو ب اوشیخنده جمع بلند شد و س دوباره

 : کرد به ما و گفت 

 ...  نینستیرو پا وا ينجوریا منیتو نش مینیبش میبر نیایب -

 ... داد  لشیتحو یو لبخند مهروبون اوشیرو کرد به س بعد

 ... بمون  نجایشبم ا یدوس داشت بعد اگرم نیبش میبر ایپسرم توهم ب -

 ... لبخند زد و خواست دهن باز کنه که جواب مامان رو بده که من دوباره غر غرم شروع شد  اوشیس

قبول  یاگه قرار باشه مادرزن مهربون باش... دخترم؟  یگیپسرم بعد به من نم یگیم اوشیمامان چرا به س... ا  -

...  زمیعز... بگو دخترم   یبجاش به من ه یباهاش مهربون باش دیایناصال ... کن خب  تشیاذ کمی...  ستین

 ... دوماد دوست نباش خــب 

دوباره اوش از  هوی... بود  نیاصن فکش رو زم یچیکه ه اوشیس...  شدیبسته نم گهید اوشیمامان و س دهن

 یخدارو شکر اتفاق یول ادیهران منتظر بود از زور خنده نفسش بند ب...  نیولو شد رو زم نباریخنده منفجر شد و ا

 ... کرد یبا اخم منو نگاه م اوشیس یول دنیهم ترک هیو بجاش بق وفتادین

 تیحسود هیبه جونم؟؟ چ يندازیاول کار مادر زنمو م نیچرا هم...  فه؟یضع هیکارا چ نیا ؟یچ یعنی -

 ... از تو دوست داره اره؟؟  شتریمامانت منو ب ینیبب يندار شه؟چشمیم

 ...  کردمیکرد و من با اخم نگاش م نییچندبار باال پا یاون لبخند زده بود و ابروهاشو با بدجنس نباریا حاال

 شه؟فقطیم میگفته من حسود یک نکهیدوم ا..و تو دونمیوگرنه من م فهیبه من نگو ضع نکهیاول ا...  رمینخ -

 ...  یشیسوارش م گهیکه دوروز د سوزهیانم مدلم واسه مام

 ..تو هم دینگاش کردم که اخماشو وحشتناك کش یلبخند بزرگ با

اصال !! کنیخر عر عر م نیمنم ع يگفته من قراره سوار مامانت بشم؟ اصال تو خودت مگه سوار من نشد یک -

 مگه همه مثل توان؟؟
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ازم  يو دار يتو منو خر فرض کرد گفتیداشت رسما م شعوریب... بگم تا هفت جام سوخت دروغ نگفتم  اگه

 ...  يریگیم یکول

ساعت از عقدمون  24واقعا تعجب داشت هنوز ...  کردنیساکت بودن و داشتن به بحث ما با تعجب نگاه م هیبق

 ... بود  ينگاه اون هم جد... نگاه کردم  اوشیاخم کردم و به س... که دعوامون شده بود  گذشتینم

 ... زود باش ..ایو با مامان بابات ب رونیاز خونه برو ب... من شرط اوش رو قبول دارم  -

... معلوم بود همه تعجب کردن  یول اومدیهم م مایگفتن اوش و س. اوووو يصدا... با تعجب نگام کرد  اوشیس

...  نگفت  یچیه یوللبخند بزنه تا منم بخندم و بگم خوب سرکارت گذاشتما  هی اوشیهرلحظه منتظر بودم س

 : و گفت  دیرو کش ماینه لبخند زد نه اخم کرد فقط دست س

 ..میریما م... زودتر حاضر شو  -

 قیاز طر تونهیمگه نگفت من زنشم و م..؟یسادگ نیهم رفت؟؟بهیواقعا داشت م... منم تعجب کرده بودم  حاال

مگه ...   خت؟یبهم ر زیهمه چ هویاصال چرا ... خودش رفت؟؟  يچرا االن خودش با پاها یجلو ول ادیقانون ب

رفته  اوشیس امیبه خودم ب بخوامتا ..گرفت؟؟ شیچرا جد..شد؟ یپس چ... نبود؟  يو مسخره باز یهمش شوخ

 گفتیدر خونه بود که بهم م يبعد صدا قهیو چند دق شدیبود که داشت با دو از سالن خارج م مایبود و فقط س

و برد تو اتاق  دینگفت و فقط سرشو تکون داد و دست مامان کش یچیبابا ه.. هیبرگشتم طرف بق... رفته  اوشیس

 ..اروم لب زدم... از تو چشماش بخونم  تونستمینم یچیه... بهم بود  شیجدنگاه ... به اوش نگاه کردم ... 

 ... رفت؟؟؟  -

 ..کلمه گفت و رفت طبقه باال هیاوش ففط  و

 ... رفت  -

اروم رومو برگردوندم و رفتم ...  گردهیبر نم گهیگفت انگار د یجور خاص... کلمش هزارتا حرف بود  هی نیهم تو

مدت  نیخب تو هم یول دیساعت هم طول نکش میبرنامه ها ن نیتمام ا دیشد؟شا ينجوریا هویواقعا چرا ... باال 

دادم و  ریمس ریتغ... و پشت سرمو نگاه کردم  شتمبرگ... جلو در اتاقم  دمیرس...  وفتادیاتفاق ن یقشنگ يزایچ

مسخره  هیچقدر راحت بخاطر ... رفت  وونهیاحمق د... اشک تو چشمام جمع شده بود ...   اوشیرفتم تو اتاق س

 مویضبط صورت... تو اتاق خودم  دمیبرگشتم و پر عیکه سر دمیهنوز به در اتاق نرس... بچگانه رفت  يباز

اشکام قل خورد ... سرجاش بود  لشیوارد که شدم هنوز وسا...  اوشیبه طرف اتاق س رفتمبرداشتم و دوباره 

اونم بود  ریخب تقص یدرسته منم مقصرم ول... هم نکرد  یعذرخواه یحت... چقدر راحت ... رفت ... گونم  يرو
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لبخند ... داشت  جلهحتما بخاطر صبحه که ع ..بود ختهیکل اتاقش بهم ر... تختش  ينشستم رو...  بد حرف زد 

...  تختش افتاده بود رو برداشتم  يکه رو ییها راهنیاز پ یکی...  حاال  یصبخ چقدر خوب بود ول... زدم  یتلخ

رو  دمیدراز کش... گس و تلخ ...  مثل حال االن من بود  شیتلخ... عطر تلخش  يبو...  دادیرو م اوشمیس يبو

... اخه چرا رفت؟ ...  دیباریگوله گوله اشکام داشت از چشمام م...  مکرد کینزد مینیرو به ب راهنشیتختش و پ

 ... چرا؟؟ 

 

 

 ــاوشیس

 

اخه پسره خنگ چرا ... کردم  یچه غلط دمیفهم رونیاومد ب مایس یتازه وقت...  رونیاحمقا از خونه زدم ب مثل

همونطور که به سمت ...   دیدستمو گرفت و کش مایکه س خواستم برم دوباره زنگ درو بزنم...  ؟يکرد نکارویا

 ... غر غر کرد  داشتیخونه قدم بر م

تو عقل  ؟؟مگهيوسط که پروند نیبود ا یعر عر و خر چ.. ها؟ يبود زد ییاون چه حرفا...  شعوریاحمق ب -

بود تو  ياش مسخره بازاوا تمام حرف..؟؟يبرخورد کرد ينجوریچرا ا... عشقته ... دختره  هیاو  اوشی؟؟سيندار

 دمیمن که حقو م...  يکرد کیاونو کوچ شتو جلو خانواد...  اوشیاصال کارت درست نبود س...  ؟يچرا ادامه داد

 ... اوا 

 دیشا...  کردمیکه کردم فکر م یبه غلط شتریو من هر لحظه ب دیکشیو دستمو م زدیور وره حرف م نیع مایس

نکرده بود؟؟با  کیخانوادش کوچ يمگه اون منجلو...  رون؟یگفت برو ب يچرا اوا انقدر جد یبود ول مایحق با س

... حال دور  نیدر ع کیچقدر نزد... کوچه خونمون بود  نیدرست اخر هم... تو کوچه  دمیچیپ یاعصاب خراب

چند بار پشت سر هم  در خونه يبه جلو دمیتا رس...  و به قدمام سرعت دادم  رونیب دمیکش مایدستمو از دست س

 شیاداوریبا ...  دیپرس یسوال ستیافتادم که اوا چقدر منو پشت در نگه داشت و ازم ب يروز ادی... رو زدم  فونیا

درست همون جور که قبل از سفرمون بود ...  میوارد خونه شد مایبا س... زدم که همزمان درم باز شد  يلبخند

سالن  يرو تو یوارد که شدم کس...  دنیخونه رو هم چ لیتفاوت که االن تمام وسا نیبا ا... هنوزم هست 

 ... به عقب نگاه کردم  مایبلند س يبا صدا...  دمیند

 !! ... پـس؟؟؟ نییکجا... مــامـان  -
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 ...  رونیاروم از اتاق اومد ب مامان

 ...  لشویوسا کردمیتو اتاق بودم داشتم نگاه م... جانم مامان  -

که  یرفتم سمت اتاق میبدون توجه به ظاهر خونه مستق... شد  یتکون داد و اونم رفت مشغول فضول يسر مایس

 يواریکاغذ د یاول از همه رنگ اب...  در اتاق رو باز کردم ... از همون روز اول مشخص شده بود که مال منه 

... داشت اخه؟  یچه ربط... شده بودم  وونهید ایداخ...  از اوا نه  شتریب یقشنگ بود ول...  یاب... به چشمم خورد 

به سقف ... جمع شد  یقرمزش کم یروتخت... تخت  يکردم و خودمو پرت کردم رو يپوف بلند یبا خستگ

پا شدم  یبا کالفگ...   ؟؟یپس اوا چ.. کار من اشتباه بود؟ یعنی... امروز مثل روز اول عقدمون بود ... شدم  رهیخ

چند  ییهمون موها... موهام  يگاه کردم و دستامو فرو کردم تو هیارنج دستمو تک...  تخت يو نشستم رو

االن ...  شمیم وونهیخدا دارم د يوا... موهارو لمس کرد  نیاون ا...  اوا توش بود  يکوچولو يدستا شیساعت پ

بگه  ستین یکی دم؟اخهکر نکارویمن خل چرا ا ایاووووف خدا...  کنهیم وونمیاوا قهره داره د کنمیکه فکر م

 زادیبه ادم مونیچیبخدا ما ه...  ؟؟یو رفت نییپا یمثل بز سرتو انداخت يچجور ياحمق توکه خودت طاقت ندار

حتما ...  اومدیم رونیاز ب مایحرف زدن مامان و س يصدا... کتاب شده  هینرفته روز اول عقدمون واسه خودش 

و منم  کنهیم حایتو اتاق و نص ادیمامان م گهید قهیحاال تا دو دق اوووف...  دادیم حیرو توض انیداشه جر مایس

 یگرشته بود ول ییا قهیدق 6 -5 هی... بار کن  یو باقال اریحاال خر ب کنمیم یاعصاب ندارم و سر مامان خال

 دموخوشحال از درك مامان و ناراحت از فکر نبود اوا خو..نبود صداها هم قطع شده بوذ انگار رفته بودن يخبر

... نشد  یکار تمام فکرام از سرم خار بشه ول نیبا ا خواستمیانگار م... تخت  يمحکم از پشت پرت کردم رو

 ... شدم از خواب  هوشیب یک دمینفهم یکش مکش ذهن یباالخره بعد از کل

مچ  دهیر خوابهمونجو... از شب بود  یچه ساعت دونمینم... بود  کیهوا تار... پلک زدم و چشمامو باز کردم  اروم

به صورتم  یدست... از جام بلند شدم  یبا سست... بود  35:  7... دست چپمو بلند کردم و به ساعت نگاه کردم 

نبود چون رو  دنمیقطعا بخاطر بد خواب... بود؟  یچ اطربخ...  کردیکل بدنم درد م... و از اتاق خارج شدم  دمیکش

 يمامان تو... بود  یواقعا حس مضخرف... شدنه  یکل بدنم در حال متالش کردمیاحساس م.. بودم دهیتخت خواب

با خروج من از اتاق بهم نگاه ...   گفتینم یچیبود ه بیعج...  مجله هم دستش بود  هیسالن نشسته بود و 

 ..زد یگرمکرد و لبخند 

 ...  ارمیاگه گشنته برات ب یول میشام حاضره منتظر بابات - -
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ممکنه  رمیاالن شل بگ نیاگه از هم... صبر کنم  دیبا...  یینه تکون دادم و رفتم سمت دستشوبه نشونه  سرمو

 ...  دمیشا... انتظار بکشم  دیمن با دیشا... جلو  ادیخودش ب دیپس با.. حرفم حرف نباشه ندهیدر ا

از  يدور... ا بود انها سخت و طاقت فرس يهردو يکه برا يسه روز...   گذشتیم اوشیروز از عقد اوا و س سه

 دانستندیرا مقصر م يگریهردو د...  قدم شدن نبودند  شیحاضر به پ چکدامیه... قابل تحمل بود  ریعشقشان غ

خاله الدن دستش  يبود که روز خواستگار یاش همان نشون یو تنها همدم و دلگرم کردیم یاوا زورمرگ...  

 دانستیخوب م... است و اسمش در شناسنامه اوست  اوشیدلش به ان خوش بود که او االن زن س... کرده بود 

از همه .. کردندیدخالت نم شانیبزرگترها هم در کارها یحت... خودشان  نیاست ب يکارها بچه باز نیتمام ا

 يواقعا کدام دختر... را نوش کردند  ششیکردند و ع يکباب بود که روز اول عقدشان لجباز نیدلش از ا شتریب

مادرش حال ... و کالفه بود  رفتیدر خانه رژه م...  از ان طرف مثل مرغ پرکنده بود  اوشیاما س...  بود؟  نگونهیا

باشد دو  یهر چ.. دیایبتواند از پسش بر ب ییخود به تنها دیاو با.. رفتیاما به کمکش نم دیدیو روز پسرش را م

... تر بشود و بتواند زنش را خوشبخت کند  مرد تر بشود پخته دیرا اداره کند با یزندگ کیقرار بود  گریروز د

را درك کند که او  نیبه او نزد تا خودش ا یحرف چیکرده است اما ه رید یمنت کش يکه پسرش برا داستیم

... او مرد بود ... زنش را به رخش بکشد  یو مردانه زنانگ بخردناز .. کند یاوقات منت کش یگاه دیمرد است و با

بتواند خودش را جمع و جور کند و  دیبود پس با شیاو ستون زن و زندگ... محکم باشد  دیگاه بود پس با هیاو تک

 ...  ردیدرست را بگ میتصم

... کرد  دنیبود که باران نرم نرمک شروع به بار ستادهیا رونیب ياتاقش به تماشا شهیجمعه اوا پشت ش عصر

اسمان هم دلش  یحت گفتیخود م شیو پ کردینگاه م رونیب يوابه ه نیبارشش بلند شده بود و اوا غمگ يصدا

 ... است  يو ابر کندیم هیبه حال من سوخت گر

 

 

 نم نمِ بارون دوباره

 شر شرِ ناودون يصدا

 قرارهیبازم ب دل
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 يهوا... را کرده بود  شیاوا يدلش هوا... رفت و نشست  واریبارون به کنج د يصدا دنیبا شن اوشیس

 ... اغوشش را  يهوا یو حت شیخنده ها...  طنتشیش

 

 

 رنگ چشاتو دوباره

 باتو یعاشق الیخ

 دل اروم نداره نیا

 نداره

 نداره

 

با برق معروفش  اوشیس يچشمها... دستش را کنار سرش گذاشت  کیرا به پنجره چسباند و  شیشانیپ اوا

... ت داشت کنارش باشد و ارامش کند دوس...  خواستیرا م اوششیدلش س...  شدیاز ذهنش دور نم ییلحظه ا

 ... دلش اروم و قرار نداشت 

 

 

 خواب نوازش شبامو

 هق هقو بالش دوباره

 شیستا یعنی هیگر

 

 ينبود که اشکها يسه روز شب و روز نیدر ا... تحمل خداشت ..تخت پرت کرد يبرگشت و خودش را به رو اوا

 ... را  اوششیس...  خواستیاو عشقش را م... بدجور دلش تنگ شده بود ... نباشد  ياوا جار

 

 

 توو چشمات شیستا

 خوادیهنوز تورو م دلم

 بازم پر زده واسه عطر نفسهات دل
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... برگردد  خواستیو ازش م دیچیپیاوا در چوشش م يصدا... و بالشش را از کنارش برداشت  دیاروم خز اوشیس

 فهیاوا دختر است پس وظ دانستیخوب م...  با خودش لج کرده بود  اوشیس یول گفتیرا م نیقلبش هم هم

به او  توانستیم...   ؟یدلش چ اما... اش هم لج کرده بود  یبذارد اما انگار با مردانگ شیخودش بود که پا پ

امکان نداشت  نیا..ارج کند؟خ شیها هیاوا رو از ر يهوا دیبگو تواستیم... اوا را نکند؟؟  ينچند روز هوا دیبگو

 ... 

 

 

 عطر تو داره اتاقم

 گرفته دوباره دلم

 من انتظاره کار

 عکسو درد دالمو هی

 اشک چشامو زهیریم

 نداره یتموم غم

 نداره

 نداره

 

و خاطرات قشنگش را  دادیرا م اوشیس يتختش هم بو یحت... بود  دهیچیهق هق مظلومانه اوا در اتاق پ يصدا

قدم به طرفش بردارد و او در عوض تا  کی اوشیمنتظر بود تا س... او منتظر بود ...   کردیم ياور ادیبه او 

 اوضیکه س شدیرفع م یبا همان عکس ااو یاز دلتنگ ینبود و کم اوشیاما باز هم س...  بدود  اوشیاغوش س

هم  نیا... ه بود کرد ریتغ افشیق یاش گل باران شده بود و به طرز مضحک یعضالن نهیخواب بود و تمام س

 ... اندازه هم قانع بود  نیاو به هم...  اوا بس بود  يبرا

 

 

 باد و کوچه يصدا
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 چهیپیتو خونه م داره

 شهیاروم نم قلبم

 گرفتمت انگار بغل

 خوابِ و تکرار دوباره

 واریدادم به د هیو من تک ينبود باز

 

خودش را  یکم اوشیس... خورد  واریمحکم باز شد و به د دیکه وز يباز بود با باد مهیکه ن اوشیاتاق س پنجره

 هیکند و تک هیتا بتواند بهش تک دیدوست داشت او با... اوا بود  قرارهیقلبش ب...  داد  هیتک واریو به د دیباال کش

 ...  کردیم یدر دستش بود و داشت رفع دلتنگ واانگار ا..به خود فشرد شتریبالش دستش با ب..گاه باشد

 

 ها یوونگید نیا یعنی ـشیستا

 حس خوبِ تو دل ما هیشب

 قرارمیب يکن تو چشا نگاه

 لحظه ها رو دوس دارم نیا چقد

 

بودن در کنار ... واقعا ان لحظه خنگ شده بود ...  ردیبگ ادی یرانندگ خواستیافتاد که م ییلحظه ا ادی به

به ... است  اوشیس وونهیاو د داستیخودش هم خوب م... خنگش کرده بود  تشانیان هم بعد از محرم اوشیس

اما او .. منتظر اجازه از اوا... و منتظر بود  قراریب اوشیچقدر س... قبل از عقد ... اتاقش افتاد  يتو يلحظه ها ادی

 ياضر بود هرکارح... چقدر ان لحظه ها رو دوست داشت ... فراوون او را همانطور منتظر گذاشت  یبا بدجنس

 ... به چشمان منتظرش جواب مثبت بدهد  نباریبکند تا ان لحظه ها برگردد و ا

 

 

 ینشست شمیپ کنمیم تصــور

 یخوبه چقد خوبه که هستـ چقد

 که دارم یحس نیا یعنی شیستا
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 تورو تنها بذارم تونمینم

 

 یواقعا او با ک...  کردیم شیاو اوا را ستا... مچاله بود در خودش  کیدر قسمت تار واریهمانطور کنار د اوشیس

او مرد بود ...  کرد؟یرو به کام هردوشون تلخ م یاوا رو تنها بگذارد پس چرا زندگ توانستیاو نم... لج کرده بود؟ 

هفت روزه هفته ادامه بدهد که از  ينجوریاگر بخواهد ا...  دیجنگیو م ستادیایاش م یزندگ يپا دیو مردانه با

را جم  شیبه خودش بجنبد و به کمک اوا زندگ دیپس او با... به سر ببرند  یهشت روزش را در قهر و دلتنگ دیبا

 کیاز اتاق خارج شد و بدون گفتن  شیبدون عوض کردن لباس ها... بلند شد  یان میتصم کیبا... و جور کند 

... در از اشپزخانه خارج شد و با لبخند به در نگاه کرد  يمادرش با صدا... رفت  یکلمه حرف به سمت در خروج

باز  تشیو موفق شیخوشبخت يپس از دعا برا...  کندیو او را شاد م شودیکه اخرش هم پسرش موفق م دانستیم

 ... هم به اشپزخانه برگشت ك مشغول کارش شد 

صبرش تمام شده بود و ...  توانستینم گریاو د... هق هقش ارام تر شد بود  يتخت بود اما صدا يهنوز رو اوا

بلند شد و  عیسر...  دادیحال قلبش بود که به او فرمان م... که به خود زده بود را فراموش کرد  ییتمام حرفا

... از در خارج شد  عیراحت سر الینبود پس با خ هدر خان یکس...  دیکه دم دستش بود را پوش یمانتو و شال نیاول

او دلش ..برساند یخوب يبود او را به جاها دواریو ام کردیو فقط به حرف دلش گوش م مغزش قفل کرده بود

 ... روشن بود 

 

 آوا

 

خدا رو شکر کنم که خونشون  دیفقط با...  دمیدویم اوشیکوچه به سمت خونه س يو من تو دیبارینم نم م بارون

سه روز به  نیا...  دنشیواسه د کردمیم يلحظه شمار... شده بودم  کیبه سر کوچه نزد... بود  کیبهمون نزد

 یاول که هنگ بودم ول... کردم  رخوردب یو با جسم که نه ادم دمیچیکه پ نیهم..عمر واسم گذشت هیاندازه 

پسره ...  م؟یمن تو بغل ک... شد االن؟؟  یچ...  دادیاون ادم دستشو انداخته بود دورمو منو به خودش فشار م

 ...  کردمیم غیج غیفکر شروع کردم به وول خوردن و در همون حال ج نیبا ا...  ؟؟یعنی

 ... من شوهر دارم عمووووو ... برو زن خودتو بغل کن ...  ؟يبغل کرد نیچرا منو همچ... اشغال ول کن منو  -

 ... سرشو گذاشت ... شخصم انگار نه انگار  اون
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... سخت بود  یزندگ.. هوا نبود... مواد نبود  ينبود یوقت. .. .بذار اروم بشم... نگو اوا  یچیه...  شیییییییه -

 ... بذار حست کنم ... اروم باش نفسم 

 اومدیاونم داشت م یعنی... هنگ بودم ... دست از تقال برداشتم ...  شل شدم ... صداش اروم شدم  دنیشن با

و عشق ...  خوشحال ...  دهیترس...   دلتنگ... متعجب ...  یعصب... احساسم اون لحظه متفاوت بود ...  شم؟؟یپ

 ... لب زمزمه کردم  ریبا تعجب اروم ز... 

 !!!!!!اوشیس -

 ... قشنگ  يبازم حرفا...  یبازم رفع دلتنگ..

 ...  زم؟؟یعز اوش؟؟جونمیجون س -

 ...  زیهمه چ...  شمیپ اومدیداشت م نکهیا... حرفاش .. بغل کردنم... شک بود  هی... بودم  جیگ هنوزم

 ...  يدوستم ندار گهیفک کردم د -

 هیانگار تازه مغزم داشت تحز...  هیبه چ یچ دمیانگار تازه فهم...  بغض کردم ...  دیقطره اشک از چشمم چک هی

 نیچقدر دلتنگ ا ایخدا... منو از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام  اوشیس... شده  یکه چ کردیم لیتحل

 یبارون قاط زیر يکه با دونه ها یاشکاز دستاش اومد باال و قطره  یکی... نگش شب ر يچشما.. چشما بودم

 ... شده بود رو پاك کرد 

مثل  ییفرشته ا تونمیکجا م گهید... شکنجست ... فک کردنشم عذاب اوره ...  تونم؟یمگه م...  شه؟یمگه م -

 ... کنم اخه؟؟  دایتورو پ

گفت مثل ...  تونهیگفت نم... االن گفت ... دوسم داشت ... گلو خفه شده بود  يبود و هق هقم تو دهیترک بغضم

کنار  دیبازم منو کش اوشیس... هنوزم مال خودمه  اوشیس نکهیممنونم از ا... شکرت  ایخدا...  کنهینم دایمن پ

 ...  شستیبه دلم م بیکه عج ییحرفا.. ارومش رو کنار گوشم زمزمه کرد يخودش و بازم حرفا

... حرفام که ولت کنم و بزم  نیکه من پررو تر از ا ینیبیم! اخه؟ هیواسه چ تیگر...  زمیعز گهیبسه د ییاوا -

 ...  تیبه خودت و زندگ دمیمطمئن باش تا اخرش مثل کنه چسب

 ... هق هقمو ازاد کردم و چنگ زدم به لباسش ... واسه منه بقرار خوب بود  یول دادیم یشوخ يبو حرفاش

چرا ...  يدوسم ندار گهیفک کردم د...  يریفک کردم م...  هان؟ .. ؟يسه روز کجا بود نیا ؟؟تويبودکجا  -

 ... هان؟  ؟یاوشیس گفتیبهت م یاونوقت ک.. رم؟یمیم کنمیدق م ینگفت..؟يومدین
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و اونقدر  اوشیاصال از س... دلخور بودم ... دلم پر بود ازش .. دست خودم نبود یول شهیم یعصب کردمیحس م.

 ینگفت و گذاشت من خوب خودمو خال یچیه اوشیس... بهم بر خورده بود  ییجورا هی..عشقش انتظار نداشتم

 میبود ستادهیدوتا کوچه ا نیب.. اومد ادمیرو  تمونیتازه موقع...  میبه خودمون اومد ینیبوق ماش يبا صدا... کنم 

... که بوق زده بود نگاه کردم  ینیجدا شدم و به ماش اوشیساز ...  میکردیم یابراز دلتنگ میبارون داشت ریو ز

 یاونم کم حرص نخورد ول یطفل یاخ..بود دایفاصله هم پ نیلبخند بزرگ مامانم از هم... مامان و بابا بودن 

بهشون زدم  يجدا شدم و لبخند اوشیکامل از س یشرمندگ یبا کم... ممنونش بودم واقعا  قدرچ...  زدیحرف نم

 ... زد  غیج بایو تقر رونیو سرشو از از پنجره اورد ب نییپا دیرو کش شهیمامان ش... 

 ...  میمنزل در خدمتتون باش دییکه بفرما ستین نکارایا يجا ابونیبارون زده خ يعاشقا -

 زادیمثل ادمهم  مونیخاك بر سر ما بکنن که ابراز دلتنگ یعنی.. دنیخودش و بابا شروع کردن به خند بعد

 ییکه داشت با لبخند گنده ا اوشیاروم از رون س شگونین هیو  نییبا خجالت سرمو انداختم پا...  ستین

آخ اروم گفت و  هی اوشیس...  کشهیخجالتم نم...  باز کرده  ششویپسره خنگ ن... گرفتم  کردینگاهشون م

 ... مامان دوباره دهنشو باز کرد و داد زد ... لبخندشو خورد 

پسره رو دوباره  یمنصر کن یتونیم نمیکردما بب دایبه زور پ نمیمنم ا...   يدومادمو کبود کرد يپا..نکن دختر -

 ... نه  ای یور دل خودم و بترش يایب

... شوهر ما هم داره  نیمردم مادرزن دارن ا یعنی... تا کجا اخه؟؟  يباز یپارت ایخدا...  رونیاز کاسه زد ب چشمام

ذوق  دمیواقعا با...  دایشل شد و لبخند بزرگش پ ششیکه دوباره ن اوشمیس نیا... واال ... خدا شانس بده 

من و  يخالصه با حرص خوردنا... اووووف خدا قسمت کنه ... دادن  تاپیکه بهش ت مونهیم يمثل خر..کنه

درسته که ...  بود  سیکه لباسامون خ اوشیمنو س... تو خونه  میمامان رفت يها کهیو ت اوشیس يکردنا ذوق

اوش همون دو روز ... از هم  میکندیکه ماشااهللا دل نم مینبود رشیخب ما هم کم ز یول دیباریبارون کم کم م

با ذوق  نیمامانم همچ چارهیب... و ساکت بود  یشده بودم خونه خال يو منم که اونجور رازیبرگشته بود ش شیپ

 یکه هاج و واج به مامان که ه اوشیمنو س... نرفته  دنشیبه د چکسیکه انگار چند ساله ه زدیبا ما حرف م

ما زد رو  يمامان جلو هوی...  دیخندیبود و م سادهیگوشه ا هیبابا هم ...  میکردیو اونطرف نگاه م نطرفیا دیدویم

 ..زد غیشد و بعد زد رو لپش و ج رهیخ کمینگاه کردم  ترمز و بهمون
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لباس از  هیخب برو ..نه؟ یشیادم نم ؟توینگه داشت نجایا سیخ ينجوریپسر رو ا نیچرا ا وونهیدختره د -

 دیخونه بخت با یکه رفت گهیدو روز د.. رو دستت؟ افتهیخوبه سرما بخوره ب... خودش بهش بده بپوشه  يلباسا

 ...  یتحمل کن ضویو مر لیسر عل هی

پسرم چه خورده تو  یاخ...  دیزدم که فک کنم تمام دندونامو د اوشیوا رفته س افهیبه ق یلبخند بزرگ نیهمچ

اخم  دیکه لبخندمو د اوشیس... ابرو هام انداختم باال  ثینگاه شل و وا رفته بهم انداخت که منم خب هی... ذوقش 

 : با حرص گفت  يکرد

 ... و تو  دونمیممن  رمتیبگ -

زدم  میو خوشحال جانیبخاطر ه غیج هیشده  رهیرفت کجام و چهارتا چشم بهمون خ ادمیلحظه  هیگفت  نویا تا

مامان و بابا هم که هنوز تو بهت بودن و فقط ما ... دنبالم  دیهم با تهد اوشیو س دمیدویمن م... و فرار کردم 

سه  نیا...  اوشیاتاق خودم رفتم اتاق س يبجا یهرفتم باال و اشتبا دمیبا خنده دو...  کردنیتعجب مارو نگاه م

دور  دمیچیرو تخت و پتو رو پ دمیتا رفتم تو اتاق پر... عادت کرده بودم  گهیبود و د نجایمن هم یروز زندگ

 جانیاز ه... بکنه  يکار تونستینم اوشیبود و س شتریب تمیامن ينجوریانگار ا... جمع شدم  نیخودم و مثل جن

پتو دارم  ریز کردمیبود حس م ادمیز دنیکه حاصل دو ییو بخاطر نم بودن لباسم گرما زدمیمنفس نفس  ادیز

شدنم تو  دهیدورم و کش یشدن دست دهیچیبا پ...  شهیم کتریداره بهم نزد اوشیس کردمیحس م...  شمیخفه م

تر پتو رو از دورم باز کنه و ن فقط  عیتا سر کردیم یداشت سع اوشیس... خودمو جمع کردم  شتریب یبغل کس

 یثیو با لبخند خب يباالخره موفق شد و پتو رو پرت کرد کنار...  کردمیو داد م غیو با خنده ج زدمیدست و پا م

کردم چشمامو مظلوم کنم و صدامو مظلوم تر از  یسع... هنوزم تو بغلش بودم ... چند بار ابرو انداخت باال 

 ... چشمام 

 ...  ؟هوم؟؟یبکن يکار ستیتو که قرار ن یـاوشیس -

 ... زد و دوباره بهم نگاه کرد و ژست فکر کردن گرفت  یقهقهه خوشحال اوشیس

 ... داره  یالبته بستگ دیخب شا... اووووم  -

 ... باال  دمیخودمو کش کمیذوق بهش نگاه کردم و  با

 ؟؟یبه چ -

 ..شد رهیلبهام خ به

 ..ننیکه بخوان کجا بش نایبه ا -
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 ... اخر کرمم بخدا  یعنی... عقب  دمیخودمو کش عیسر

 ... عمـرا  -

 ... نگاهم کرد  کمی اوشیس

 ! ... اره؟ گهید یمطمئن -

باشه مشکوك  هی اوشیس... بودم سرمو به نشون مثبت تکون دادم  دهیهمون جور که خواب نهیبه س دست

حمله کرد  اوشیس يدستا دمید هوی... بره؟؟  خوادیه منکن.. خل شد بچم؟..کنه؟یم نیچرا همچ نیا... د وا ..گفت

دستش  ریاز ز يچجور دونستمینم هک دادیقلقلکم م نیهمچ... من بود که دراومد  غیج هیسمتم و بعد چند ثان

بعد چند  اوشیس... بود شلوارمم خراب کنم گند بزنم به ابروم  کینزد چیاشکم که دراومده بود ه... فرار کنم 

 ..زدیاونم لبخند م دمیخندیمنکه هنوز م... دست از قلقلک دادنم برداشت  قهیدق

 ... هنوزم جوابت همونه؟؟  -

 ... نگاهش کردم  زدمیکه نفس نفس م همونجور

 ... نـه من غلط بکنم  -

 ... باز کرد و باز اومد سمتم  ششویخوشحال ن اوشیس

 نامیمامان زنگ زد خاله ا... ذهنم  يشده بود توکه ثبت  یشد جزو خاطرات خوب اشیشبم با همه قشنگ اون

 میکرد یو شوخ میدیچقدر خند...   انیو طاها رو هم خودم گفتم ب روشیترال و ک...  واسه شام اومدن خونمون 

به خودم ذوق مرگ  اوشیاز توجه س قدرچ...  میمنو مسخره کرد بخاطر اون سه رو افسردگ یواشکیو چقدر ترال 

منم ... جمع کرد برد  لشویوسا اوشیبود که س نیا شیبود و تنها بد یخوب یلی امشب شب خاصال کال... شدم 

ناز  یبازم من بق کردم که با کل یول خوابمیم شتیپ امیبار م هیو هرچند روز  شهیو گفت نم دیگفتم خند یهرچ

 نیواقعا خدارو بخاطر ا کنمیاالن که تو تخت خوابم هستم و به امشب فکر م.. هو بوس قبول کردم و گذاشتم بر

 .. دمیفکرا بودم که کم کم چشمام گرم شد و خواب نیتو هم..کنمیشکر م یهمه خوشبخت

 ...  گم؟؟یم یمن چ یفهمیحالت خوبه؟اصال م..مامـان -

 : با نفس نفس گفت  کردیم سیهمونطور که تند تند داشت کاراشو تو اشپزخونه راست و ر مامان

  ...نفهمم  فهمم،ینچ نم -

چه  گهید میریبگ یعروس گهیماه د کیقراره تا  یوقت... واقعا  فهممیمن نم... سرمو تکون دادم  یکالفگ با

از صبح ...  م؟؟یبا خبرشون کن میکه بخوا میدار لیمگه ما رو هم رفته چقدر فک و فام.. اخه؟ یبه مهمون يازین
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و  يتو جلو خانواده شوهرت سرافراز ينجوریچرا ا گهینه مامانم م گفتمیمن م یهرچ..مکافات رو داشتم نیهم

جو  ينجوریکه مامان ا بنیغر نایواقعا مگه خاله الدن ا دونمیاخه من نم...  و عزت داره  ذارنیبهت احترام م

زبونم مو ...   ستیاصال گوش مادر ما بدهکار ن رینخ...  پوف بلند کردم و رفتم سمت پله ها  هی...  گرفتتش؟؟ 

زنگ  یصبح نکهیمثل ا...  عمس  ریهمش تقص... و حوصله ندارم  خوادیبهش گفتم نم یصبحبس از  دراورد از

حرفا مامان  نیو از ا مشیخوریما نم دینترس دیکنیو چرا رو نم میدیزده و به مامانم گفته ما دوماد شما رو مد

دوتا جوونو مال  نیا میخوایم نیایشمام ب میداد بیترت یمهمون هیساده منم نه گذاشت نه برداشت گفت شنبه ما 

 یکنم؟اصال چ کاریاخه من چ...  رفتم باال تو اتاقم ... حاال امروز چند شنبه بود؟جمعــه ...  گهید میهم کن

بازم از  یبود ول نینبود چون کل کمدم رو زم يازیافتاده رفتم طرف کمدم هرچند که ن يبا شونه ها... بپوشم 

کمد  ریجعبه بزرگ که ز هیچشمم افتاد به  هوی... و روش کردم  ریز کمی مباز کرددرشو که ...  بهتره  يکاریب

... از لباس اوا خانوم  نمیبفرما ا... با ذوق بازش کردم  هوینگاش کردم و  کمی..درش اوردم يبا کنجکاو.. بود

لباس ...  وردمبه در اخوشحال لباس رو از جع... داده بودن  يدیبود که خاله و عمو بهم ع یراهنیلباسم همون پ

 نمیبب گمیجونم م ایاوا حاال به س الیخیب... لباس بود  ادیتنها مشکلش باز بودن ز... که تا زانو بود   یکرم رنگ

گل  هیکفشاشم کرم بود و فقط ... بود  یخوشگل یعروسک يکفشا... به کفشاش نگاه کردم ...  گهیم یاون چ

 یچ یعنی... اخم کردم ... کرده بود  ریگ يزیچ هیبا ذوق خواستم برش دارم که گار به ... بزرگ کنارش داشت 

...  نییفکم اومد پا هویکفش  دنیبا د.. که دراومد رونیکه ب دمیکفشو کش هیدوباره با زور ... مگه؟؟  دهیچسب... 

با ... بود مگه؟؟  میاخه؟پاشنش کجا قا یچ یعنی..ت گرفتاخمم شد... شد؟؟  داشیاز کجا پ یپاشنه ده سانت نیا

اه پس بگو پاشنشو ... سوراخ به اندازه پاشنه کفش روش بود  هی... کفش نگاه کردم  يبه جا یتعجب و حرص

که االن بار  دمیپاشنه بلند پوش یمن ک... به سرم اومد  اومدیکه بدم م یاز همون...  کرده بودن  میتو قا نیا

و  اوشیزنگ زدم به س... برداشتم  لمویبا غر غر رو تخت نشستم و موبا...   یسانت ؟دهیدومم باشه؟اونم چ

 ... منتظر شدم تا جواب بده 

 ... سالم عرض شد خانوم ...   نیاز ما کرد يادیچه عجب ..به به اوا خانوم -

 ..غر غر جوابشو دادم با

 ه؟؟یچه وضع نیاقا ا یکیچه عل یچه سالم -

 : که معلوم بود خندش گرفته گفت  اوشیس

 ... شده خانوم؟  یچ دییبفرما... توپتونم پره  نکهیاوه اوه مثل ا -
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 ... زدم  غیمنفجر شدم و ج هوی

ها  یبپوشم چرا مامانت واسم از اون کفش عروسک تونمینم یمن کفش ده سانت... کنم  کاریمن چ ـاوشیس -

 امیپا برهنه ب دیکنم؟کفش ندارم با کاریها؟حاال من فردا چ دهینخر هیاره و رنگشم صورتد ونیکه روش گل و پاپ

 ... 

 ...  ينخند گهیمن د يکه به حرص خوردنا يرو اب بخند...  زدیراحت قهقهه م الیبا خ گهید اوشیس

 ...  ه؟؟یچ هیقض... کدوم کفش؟ ... اون وسطا  رینفس بگ هیبابا اوا  -

 : دراوردن و حرص خوردن من گفت  يو مسخره باز دنیخند یرو اونم بعد از کل انیگفتم جر بهش

 ..فردا شبه؟؟ یمهمون یگیخب مگه نم -

 ... چرا  -

هم مثال  میدنبالت هم واسه خانوم کفش بخر امیمن فردا صبح م...  من حرص خوردن نداره که  زیخب عز -

 ...  میریحلقه عقدمون رو بگ میبر

 : و گفتم  ستادمیپا شدم وا یذوق و خوشحال با

 ... من دارم  یچه شور خوب...  یچقده تو خوب یآخ...  ؟؟یگیراست م یاوشیس يوا -

 ..دیبازم خند اوشیس

 ... دنبالت  امیم 9پس فردا اماده باش جوجو ساعت ... شد  یخب پشت گوشام مخمل لهیخ -

 ...  ؟یفقط مدرسم چ...  یاوک -

 ... روز نرو خب هوم؟؟  هیبابا  -

 : گفتم  یخوشحال با

 يبا يبا... باشه بابا منکه از خدامه  -

 کردیمامان که اسممو صدا م غیتلفن رو قطع کردم و خواستم برم سمت لباسم دوباره که با ج یخوشحال با

 ... کمکش  نییپرتش کردم رو تخت و رفتم پا

 ریبود که تنم خرد و خاکش دهیانقدر مامان ازم کار کش روزید.. .شدم  داریاز خواب ب لمیزنگ موبا يبا صدا صبح

رو  یهمونجور چشم بسته گوش... نداشته باشه  یکه پشت خطه کار مهم یسقط بشه اگه کس یاله... بود 

 ... برداشتم و گذاشتم دم گوشم 

 ... بله؟؟  -
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 دمیرو اوردم جلو و دستمو کش لیباره موبادو..رو انسر؟؟ دمیمگه من انگشتمو نکش...  زنهیکه بازم زنگ م نیا اه

 ..رو صفحه گذاشتم دم گوشم

 ..هوووم؟؟ -

 ... دارن  فیکه خانوم هنوز خواب تشر نمیبیبه به م -

... بود  30:  9خدا ساعت  يوا... نشستم سر جام  خیس عیقرارمون افتادم و سر ادیتازه  اوشیس يصدا دنیشن با

 ... ساعته که معطل شده  مین چارهیب

 ..من امادما اصالنم فکر نکن خواب بودم اوشیس يوا -

 ..کردم زیگوشامو ت اوشیپر از خنده س يبا صدا...  يداد یکه سوت يریاوا بم يوا..دیاروم خند اوشیس

 ... فقط بدو جوجو من دم درم  کنمیباشه من اصال فکر نم -

و هوا  میبهار بود يخف اخرا..دوباره اومدم تو اتاق... بلند شدم و رفتم دست و صورتمو شستم  عیسر... کرد  قطع

با شال  یمشک نیشلوار ج...  دمیداشت رو پوش ییکمربند قهوه ا هیکه  یسبز نخ يمانتو هی عیسر... گرم 

... گردنم رد کردم  نیکج از ب رتداشت به صو يچرممو که بند بلند کیکوچ یمشک فیک..دمیپوش ممیمشک

 عیسر..کمیاول کرم زدم تا پف صورتم بخوابه ...  نهیا يرفتم جلو عیسر...  دمیپاشنه تخت سبزمم پوش يصندال

 ... و همونجورم داد زدم  نییاز پله ها پا دمیدو...  عیما یرژ صورت هیزدم و در اخر  ملمیر هی دمیمداد چشم کش هی

 ... مامان من رفتم  -

با ... نداشت  نیاون که ماش... هنگ کردم ... نشسته  نیماش يتو اوشیس دمید رونیکه اومدم ب در خونه از

 ..سوار شدم عیو رفتم سر دمیکه زد پر یبوق

 ... نو مبارك  نیماش...  سالم  -

 ... بنده قراره با خانومم برم تا اوشون پسند کنه  دهیبابا خر ستیمال من ن... سالم خانوم  کیعل -

 ...  دیو لپم رو کش دیاونم خند... براش نازك کردم  یشمچ پشت

 رن؟؟یخب خانوم اول کجا م -

 ...  ستیباز ن یکفاش چیفعال ه... اول حلقه ... اوووم  -

 ..باز دوباره صداش اومد قهیبعد از چند دق..رو روشن کرد نینزد و ماش یحرف اوشمیس

 ..؟؟يصبحانه خورد نمیبب -
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روش زد و گذاشت  زیبوسه ر هیدستمو گرفت و  اوشیس... نگاش کردم و سرمو به نشونه نه تکون دادم  مظلوم

 ... دست خودش رو دنده  ریدستمو ز

 ... خوردمت ها  يدید هوی يخوشگلم که شد... نگام نکن دلم اب شد  ينجوریا... خب حاال  -

 ... جنبه  یب ـشیچ -

  ... دمیقهقهه زد که ترس هی اوشیس

 ... نبود بابا  نیاره خب اگه نبودم که وضعم ا -

رو پارك کرد  نیتا ماش اوشیس...  میدیرس یک دمیکه نفهم میدیو خند میانقدر گفت یبه طال فروش دنیرس تا

 : و گفت  شیشونیاروم با دستش زد رو پ هوی

 ... رفت  ادمیپاك  یضعف نکن رمیبگ يزیچ هی خواستمیم... واسه ادم که  يذاریشد؟حواس نم یچ يدیآخ د -

 ... شد  ادهیبه دور و برش نگاه کرد و پ بعد

 ...  امیاوا بمون االن م -

... بود  کیپالست هیدستش  يتو... برگشت  قهیبعد از چند دق...   هو؟؟یخل شد؟کجا رفت  نیوا ا... رفت  عیسر

 ...  نیگرفت طرفم و خودشم نشست تو ماش

 ..میتا بر يهمشو بخور دیبا -

و  تییسکویب هی... انداختم  گهید ياینگاه به خورک هی... صبحانه بزرگ  کیک هیهلو بود با  یران هی کیپالست تو

 ..ییچندتا شکالت کاکائو

 ... مثال گشنمه ها ...  خوردمیهمشو م یگفتیاگرم نم -

نمونده دور دهنمو پاك کردم و به  کیته پالست يزیچ گهیقشنگ که مطمئن شدم د... شروع کردم به خوردم  و

 ... که مات من مونده بود نگاه کردم  اوشیس

 ...  گهید میخب بر -

 ... بود  رهیهنوزم بهم خ یاز بهت خارج شد ول اوشیس

 ..بغله بگو برم بخرم نیهم يسوپر يخوایم يزیاوا خجالت نکشا اگه چ گمیم -

بود  ییآقا هیفروشندش ...  میشد یو وارد طال فروش میشد ادهیبا خنده پ..نچ گفتم هیلبخند بزرگ زدم و فقط  هی

 دیاریکاراتون رو ب نیتر دیگفت جد اوشیس... کرد  کیسالم عل ییبا خوشرو... رو داشت  40 -39که فکر کنم 
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 کیش یکیاز  یکی... قشنگ بودن  یلیخ...  هبه حلق میهردو زل زده بود اوشیبا س... رفت برگشت  عیاونم سر

 ... تر و قشنگ تر 

 چطوره؟ نیا اوشیس -

الماس  هی نشیو ب دیرسیکه دو تا سرش بهم نم دیحلقه ساده طال سف هی... نگاه کرد  میحلقه انتخاب هی اوشیس

حلقه کار  يکه تو خوردیم يزیر يها نیکه الماس رو نگه داشته بود نگ یاون قسمت يبود و اون زو یکوچ

 ... توش کارشده بود  زیر نیست حلقه هم ساده بود که فقط سه تا نگ...  شده بود 

 ..؟؟يپسندیم نویهم... خوبه قشنگه  -

 ... اوهوم  -

 اوشیاونجا س...  کردیخوب بود و جلوه م یلیدستمم خ يتو... و همونجا دستم کرد  دیهمونو خر عیسر اوشیس

که  یکه از اول یانیبرل سیدست گذاشتم رو همون سرو عیب کنم که منم سرهم انتخا سیسرو هیازم خواست 

دادم و  تیکردم رضا یهمسر گرام رو خال بیخوب ج نکهیخالصه بعد از ا... چشممو گرفته بود  میاومده بود

 ...  میکه اسمشو گفتم و ادرس دادم رفت يبه سمت پاساژ عیسر...  رونیاومدم ب

 ..؟يکرد دایرو راحت پ یطال فروش يتو چجور ایس یه -

 ... زد  یو چشمک دیخند طونیش

 ... ادرسشو مامانم از مامانت گرفته بود  يجد یول..مینیما ا گهیخب د -

و پاشنه  دیکه بشه با اون لباس پوش یگشتم اون کفش یتو کل پاساژ هرچ...  میشد ادهیگفتم و باهم پ یاهان هی

برم  عیو گفت سر دیکه خسته شده بود مامان به دادش رس چارهیب اوشیاخرم س ...نکردم  داینداشته باشه رو پ

 ...  هبرگشتم خون زونیبا لب و لوچه او يمنم ناچار ادیب اوشمیخونه س

 

همه کاراشو کرده بود  بایمامان تقر..کردنیشروع به اومدن م گهیساعت د کیتا ...  دیرس یزمان مهمون باالخره

زده بود باال و تو دست و پا  میج شیساعت پ کیالبته اون ..بود دهیبدبخت کار کش اوشیو قشنننننگ از منو س

که از  زدیم یغیچنان ج شدمیاز مامان دور م دماما منه بخت برگشته تا دو ق... نبود که مامان بهش دستور بده 

فراوون مامان خانوم  یخالصه با خستگ...  نییپا اومدمیدوباره م کردمیم کیسالم عل هیبا سقف  رفتمیترس م

خان  اوشیبــله س دمیشل شل از پله رفتم باال و وارد اتاقم شدم که د..دستور دادن برم باال واسه اماده شدن

از  یحساب...  نهیبیو داره خواب هفت پادشاه رو م دهیراحت خواب الیباال و تو اتاق من با خ هامد کیش یلیزبل خ
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و خودش امده  نییمنو گذاشته پا وونهید... باال  امیب گفتیبه منم م مردیم شعوریپسره ب... دستش حرصم گرفت 

کنم  دارشینبود که باهاش ب یچیه... به دور و برم انداختم  ینگاه هی... با حرص رفتم باال سرش ... استراحت 

رفتم تو  عیو سر رونیباز از اتاق اومدم ب شیبا ن...  اومد  ادمی هویتو اتاق که  گشتمیو م کردمیداشتم فکر م... 

... کمدا  يتخت گرفته تا باال ریاز ز... شروع کردم به گشتن ...  کنم؟  دایاز کجا پ نویحاال من ا... اتاق اوش 

خب اقا ...  نییپا دمیپر یبا ذوق برش داشتم و از صندل... کردم  داشیکه پ گشتمیرو م مداک يداشتم باال

... هوز خواب بود ... رفتم تو اتاق خودم  یبا خوشحال...  ارمیتو جا ماالن حال... اره؟؟  یشیم میکه ج اوشیس

بود گرفته  یرستانیدب یوقترو اوش  پوریش نیا... گوشش  کیرنگ رو گرفتم نزد یاب پوریرفتم باال سرش و ش

با تمام توانم نفسمو جمع ...  استقالل  یعنیمحبوبش  میت يباز دنیو د يبخاطر رفتن به ورزشگاه ازاد... بود 

خدا به  گهیکه ازش فاصله داشتم گوشام کر شد د یمن..نکنه بیخدا نص یعنی...  پوریکردم و فوت کردم تو ش

نشست تو جاش و داد زد که منم  خیس نیهمچ اوشیس دیچیاتاق پ وت پوریش يتا صدا... برسه  اوشیداد س

 ... وحشت کردم 

 ... زلزلــه  -

از دستم افتاد رو  پوریش... از خنده  دمینتونستم خودمو کنترل کنم و ترک گهیکه با داد بود د اوشیجمله س نیا اب

 نیهنگ بود و به من که از خنده رو زم هیتا چند ثان... بود فقط  یدنیاون لحظه د اوشیس افهیق یعنی... تخت 

گذشت و خنده  قهیچند دق...   دهیترس یلیخ نکهیا ثلبچم م یاخ...  کردیتخت نگاه م يرو پورینشسته بودم و ش

 : گفت  ییبهت زده ا يصدا هیبا  اوشیس هوی... منم بند اومد 

 ...  ؟؟يتو بود -

 هویافتاد  اوشیس یعصبان افهیوسط خنده که نگام به ق... بود تا من دوباره منفجر بشم  یدو کلمه کاف نیهم

... اروم بلند شدم  یلیخندمو جمع کردم و خ... قرمزه  تیوضع نکهیمثل ااوه اوه ...  خود به خود خندم قطع شد 

پدرم  افتمیب رشیفکر کنم اگه گ...  اومدیمو چشماش دنبالم  کردیبهم نگاه م شیفقط با نگاه عصبان اوشیس

راه اول ... ندارم  شتریخب دو راه ب...  شهیم زیخ میداره ن اوشمیس دمیقدم زنون رفتم طرف در د... دراومدس 

کارتونه  يتو گیم گیبا سرعت م نکهیو راه دوم ا افتمیب اوشیس ریقدم زنون برم و اخرش گ نجوریهم نکهیا

راه دوم ..یو مال سطل اشغاله ولـ خورهیکه راه اول اصال به درد نم نمیبیم کنمیکه فکر م حاال یول... فرار کنم 

بود با کله برم  کیسمت در که نزد دمیدو نیهمچ هوی...  یرفت بنظرم عاقالنس پس اوا جون د برو که بیعج

 دمیدر اتاقو باز کردم و دو... اومد دنبالم  عیبعد سر یاول هنگ کرد ول دیحرکتمو د نیکه ا اوشیس... تو در 
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دستمو گذاشتم رو قفل و درو قفل کردم  عیسر... توش  دمیبا سرعت در حموم رو باز کردم و چپ... سمت حموم 

قدم رفتم  هیو صداش با هم بلند شد و من از ترس  اوشیس يضربه ها يصدا...  شد  دیسف تیوضع ـشیاخ.. .

 ... عقب 

 يکردیخب مثل ادم صدام م...   ؟یشوهر بش یب هویمن سکته کنم  ینگفت وونهیدختره د..نمیباز کن بب -

 ... تو؟  ياریسر من ب ییبال هی دیبا شد؟حتماینم

 : گفتم  ییبا کمال پررو زدیکه توش خنده موج م ییبا همون صدا... گرفته بود  خندم

 يریتو اتاق من بگ يایتازه بعدشم ب...  يکار در بر ریو از ز ياریدرن يزرنگ باز یتا تو باش... خب به من چه  -

 ...  یبخواب

 : مشت به در زد و گفت  هیتر شده بود  يکه جر اوشیس

 ... اوا خانوم  رسمیمنم اون موقع به حسابت م...  رونیب يایباالخره م..یمونیونتو نمتا اخر عمر که ا  -

امن حموم  یراحت و دل الیبا خ... تو  یبکن يخوایم کاریاخه چ.. دمیبا خودم خند زیر زیر...  ومدین ییصدا گهید

...  دمیسرك کش رونیدرو باز کردم و به ب ياروم ال... حوله ندارم که ... داد  يا دمیکارم که تموم شد د... کردم 

 ... داد زدم  وصدامو انداختم ته سرم... خب فعال که همه جا امنه 

 ... مـامـان ...  مـامــان  -

 ... اومدم درو ببندم که صداش اومد ... و سوت زنون از پله ها اومد باال  بیدست به ج اوشیبعد س قهیدق چند

 ...  ؟؟یداشت يکار -

 ..ارومه زیهمه چ نکهیخب مثل ا..اش کردمنگ کمی

 ...  ؟؟يدیحولمو م ایس -

 رونیکه اومد ب کردمیبا ذوق داشتم به در اتاقم نگاه م... رفته  ادشی نکهیاخ جون مثل ا... رفت تو اتاقم  اوشیس

 ... نه  ایحولمو اورده  دونستمیدستاش پشتش بود و نم... اصن  هیطانیانگار ش.. ه؟ینجوریچرا چشاش ا ایخدا... 

 ... حولم کو؟؟  -

 ... دستشو اورد جلو  یضیلبخند عر هی با

 ..نه؟؟یمنظورت ا -

تمام حولم سوراخ .. رسما کش اوردم یعنی..نمیبه حوله نازن کردمیگشاد شده داشتم نگاه م يدهن باز و چشما با

 ... نگاه کردم  اوشیبه س یبا ناراحت..حاال من چه کنم؟؟... واسه حوله مظلومم  رمیبم یاله.. سوراخ شده بود
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 ... خــر  -

 ...  یسوراخ سوراخ نکن زمویحوله عز یتا تو باش..هان...  بسته شد  ششیهنگ کرد که ن نیهمچ چارهیب

 !!!!! ... هـان؟؟؟؟ -

 ... زدم و بازم تکرار کردم  ضیلبخند عر هی

 ... خــر  -

 ... تر  کیشد و اومد نزد یباز عصب هوی

 ... تو؟؟دوباره تکرار کن؟؟  یگفت ی؟؟چیچ -

 ... پشت در و نگاش کردم  دمیکش شتریخودمو ب تیمظلوم با

 ... بزرگوار که  یعنیخر ... بوخودا  ستین يحرف بد -

 ریتغ نیمن تو شک ا یعنی... لبخند مهربون زد  هی... کرد  ریدرجه تغ 180 هوینگام کرد و بعد  کمی اوشیس

 ..بودم فقط عشیسر

 ..ارمیحولتو ب رمیم... نکن دختر  يچشاتو اونجور -

 ..اونم سوراخ سوراخ..حولم که دستشه...  اره؟یحولمو ب..حالش خوبه؟ نیا... نگاش کردم  جیگ

 ...  دیخند دیکه د جمویگ نگاه

 ...  ارمیمال خودتو ب رمیم... از مامانت گرفتم حوله رو ... کردن من  داریبود بخاطر بد ب هتیواسه تنب نیا  -

با . .؟؟ییکور خدا ستیروش قلب ن يدیند...  ؟ينگاه نکرد بشیخنگ چرا به ج... احمـق  ياوا...  احمـق

از بس ...  دهیبا حوله خودم اومد و داد بهم اما چه فا ندفعهیا... و رفت تو اتاقم  دیحرص نگاش کردم که خند

 رونیکمربندشو بستم و رفتم ب...   دمحوله رو گرفتم و تنم کر... معطل کرد و وقت گذروند اب تنم خشک شد 

تو اتاقم و درم  دمیپر عیسر... وقت نداشتم  شتریساعت ب میاووووه ن... به ساعت نگاه کردم ...  نبود  اوشیس... 

حوله رو دراوردم و سشوار رو اوردم تا اول موهامو خشک ..شهب يریجلوگ اوشیس یقفل کردم تا از ورود احتمال

االن ... چرا کوتاهه اخه؟  نیخدا ا يوا...   دمیخشکشون کردم و لباس رو پوش عیسر.. هنش سیکنم و لباسم خ

...  نشستم  شیو رو صندل شمیارا زیشونمو انداختم باال و رفتم جلو م... بپوشم؟؟  ذارهیم یعنیبگم  اوشیبه س

سرمو تون ...  بهتره  هک دیو سف ینه اوا خره صورت... خوب بشه نه؟  يدود شیفک کنم با لباس کرمم ارا خب

 هیاول کرم زدم و بعد پشت چشمامو اول با سا... دست به کار شدم  عیسر... خوبه  میمال یاره صورت... دادم 

کمرنگم رو برداشتم و نصفه  یصورت هیسا...  دادیبه چشمام جلوه م ینبود ول دیتو د ادیدرسته ز...  کردم  دیسف
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که باعث شدم  دمیکش شتریب کمیسر مداد رو ..دمیو تو چشمام کش تممدادم رو برداش... پشت پلکم  دمیکش

که باعث شد  دمیتو ابروهام کش ییبا مداد قهوه ا...  برداشتم و زدم  مویقهوه ا ملیر...  تر بشه  دهیچشمام کش

به خودم نگاه  کمی...  براقم رو زدم  یصورت عیرو زدم و دراخر رژلب ما مییرژگونه هلو...  مثل رنگ مژه هام بشه

پاك کن رو برداشتم و ابرو ها و مژه هامو پاکردم و مثل بچه ادم  ریش... بود  دیتو د یلیاوه ابروهام خ... کردم 

رفتم اتو مو رو اوردم و گذاشتم تا داغ بشه خودمم رفتم تو کشو هام ...  حاال درست شد ... رو زدم  میمشک ملیر

 يجستجو تو یبالخره با کل... نه  ای مشونیکه بپوشون شهیم دایپ النگو پاچه م نیواسه ا يزیچ نمیبگردم بب

که چرا اتاق من مثل  کرمیفکر م منیکنم و در اون لحظه به ا دایرنگ پا پ يجوراب شلوار هیتونستم  یشلوغ

رو پام کردم و رفتم  يجوراب شلوار... بهم نشون بده  عیرو که بخوام سرچ کنه و سر يزیهرچ تونهیگوگل نم

دستت درست اوا  یعنی... نگاه کردم  نهییتمام موهام رو فر درشت کردم به خودم تو ا نکهیبعد از ا... موهام  غسرا

خودت  ایخدا...  دل کندم و رفتم کفشامو پام کردم  نهییاز ا... عطرم همونجا گرفتم  دوش هی...   یساخت یچ... 

با ... امشب هوامو داشته باش  کنمیصلوات نذر م دورسه ...  نخورما  نیمن زم ایخدا... بگذرون امشبو  ریبخ

که باهاش راه  کمی یول خوردمیتلو تلو م کمی...  رونیصلوات و بسم اهللا در اتاق رو باز کردم و پام رو گذاشتم ب

کت و ...  ستادمیجا وا هیبرداشتم و  نیکه از پله ها اومد باال دست از تمر اوشیس دنیبا د... رفتم بهتر شد 

 رهیداره راه م رمیچه سر به ز...  زنه؟یمگه کروات نم نیوا ا...   یمشک یکرم و کفش فرن راهنیبا پ یمشک ارشلو

 ... حاال 

 ... ؟ کرواتت کو ایس -

 نیهمونجور ب هویچشمش که بهم افتاد دهنش باز شد که جواب بده ...  و سرشو بلند کرد  ستادیمن ا يصدا با

و دستمو جلو صورتش تکون  کشیرفتم نزد گهینم یچیه دمید...  شد؟؟  ينجوریچرا ا نیوا ا..باز موند مهیراه ن

 ... دادم 

 ... شما؟؟  ییکجا... اقاهه  یه -

 ... تر  کیقدم اومد نزد هیخورد و  یتکون هی

 ... اوا  يچه خوشگل شد -

لبخند بزرگ زدم و چندبار  هی... با من بودا ..به من گفت خوشگل...   یوونــکیح...  یطفلــ...   یالهــ..یاخـ

 ..دونستمیپسرم م یاخ.. پشت سر هم پلک زدم

 ... واقعـا؟؟  -
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 ... شد  کیبهم نزد ییقدم مورچه ا هیبازم  اوشیس... شده بود  رزادیواقعا گفتنم مثل خانوم ش ناخوداگاه

 ... واقعا  -

 ..عقب دمیزنون خودمو کش غیو ج دیکش ریمغزم اژ هوی..اورد باال و گذاشت رو لپم دستشو

بعدشم حتما  یرژگونمو پاك کن يخوایتو م دونمیمنکه م... اره؟  یخراب کن شمویارا يخوایم هیچ... نکـن  -

 ... کنارم اقا  یدرخشیزشت مجلس تو اونوقت م شمیمن م یچیه...  شه؟؟یم یبعد چ شهیمرژم پاك 

شد و بازومو  کیدوباره بهم نزد..توهم دیاخماشو کش هوی...  باز شده بود فکر کنم  يمتر هیدهنش  اوشیس

 ... خم شد طرفم و لپمو محکم بوس کرد ... محکم گرفت 

به  يدیروغن مال نهمهیچه خبره ا... اصال بهتر بذار پاك بشه .. کن شیبرو دوباره ارا... دوس دارم به تو چه؟  -

 صورتت ها؟؟

 ينجوریا یکن شیدوباره ارا یتونیحداقل بعدش م ياوا ولش کن بذار پاك کنه اونجور... بدتر شد  نکهیاوه ا اوه

 ... لبخند خر کننده زدم  هی..یتونینم گهید

 ...  رهیخواست جلوتو بگ یک.. یبکن یخواست يهرکار ياصال تو مختار زمیعز -

محکم  اوشیس هوی... شوهرم خل شد؟؟ ..وا... خنده  ریاخماش باز شد و قاه قاه زد ز هوینگام کرد  کمی اوشیس

 ... منو گرفت 

 ... معرکه ... دختر  ییتو معرکه ا -

 ..رونیلبخند بزرگ زدم و از بغلش اومدم ب هی

 ...  یاوشیتو هم س -

... نگا از سرتا پام انداخت  هیو در همونحال  بشیخنده هاش که تموم شد دستشو کرد تو ج...  دیخند کمی بازم

... د دراور بشیدستشو از ج...  شدیم شتریب یاخماشم تو هر رفت و برگشت..و دوباره برعکس نییرفت باال اومد پا

 ..بود یکروات مشک هیتو دستش 

 ... نداره؟  نیاوا چرا لباست است -

 ... بخند  یحاال نخند ک... خنده  ریزدم ز پق

 ..کو؟ ناشیاست گمی؟ميچته تو؟قرص خنده خورد -

 ..خوردمش -

 ... کردم جمع کنم خودمو  یسع اوشیس یخنده که با نگاه عصب ریزدم ز دوباره
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بندم خورده دور  هی نیتازه بب... نامرئیاست  ییحلقه ا راهنیپ نینداره از ا نیاست ینیبینم مگه...  زهیچ... خب  -

 ... گردنم 

 ... نگاه کرد  قیدق اوشیس

 ... نداره؟  نیچرا است نیبدونم ا خوامیاالن من فقط م.. شهیسرم نم دایو پ یچه وضعشه؟من نامرئ نیا -

 ..نگاه به دستام کردم هیباال انداختم و  شونمو

 ... بدم بدوزن که  شهینم... خب نداره  -

 ... باال و با ترس بهش نگاه کردم  دمیمتر پر هیزد  اوشیکه س يداد با

 ...  اریدرش ب ؟؟برویرو بپوش یلباس نیبه تو اجازه داده همچ یاصال ک... که نداره؟  یچ یعنـی -

 : گفتم  با تته پته...  یبودم در حد چ دهیترس ازش

 ..ندارم خب..ن -

 یاله..مادر شوهر گرام اومد باال یعنیهمون موقع فرشته نجات من ..کردم سینگام کرد که خودمو خ نیهمچ

 ..با لبخند اومد جلو بغلم کرد دید ينجوریخاله الدن تا ما رو ا...  ادیب دیبا یک دونهیقربونش برم که م

 ... اسپند دود کنم  دیماشااهللا با..يقربونت برم ماه شد...  ؟؟يچطور...  زمیسالم عز -

 ... و جواب دادم  دمیبوس گونشو

 ..نیممنون خاله جون شما لطف دار -

 ... مهمونا اومدن ها ..ن؟ییپا نیایب نیخواینم نمیبب -

 ... اشاره کردم  اوشیدست به س با

 ..شهیفعال نم -

 ..بود نگاه کرد نییالو سرش پاکه اخم اوشیو با تعجب به س دیچرخ خاله

 ...  اوش؟یچرا س... وا  -

منو و با دست  ينگاه به مامانش کردم و بعد با همون اخم زل زد به بازوها هیسرشو بلند کرد و اول  اوشیس

 ..بهشون اشاره کرد

 ..اخه؟ میایب یشکل نیا... نگاه کن مادر من  -

 ..با تعجب باز سرشو چرخوند طرف من و بهم نگاه کرد خاله

 ... جواهره  کهیت هیماشااهللا هزار ماشااهللا .. چشه دخترم مگه؟ -
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 ... و چشماشو تو کاسه چرخوند  رونیکالفه نفسشو فوت کرد ب اوشیس

 ادیب ينجوریا ذارمیمن نم ایبپوشه  گهید زیچ هی ای..رونهینگاه همش ب..؟؟ینیبیاخه مادر من مگه بازوهاشو نم -

 ... 

 ... نفهمه کنار گوشم زمزمه کرد  اوشیکه س یاروم يبه خاله نگاه کردم که بغلم کرد و با صدا تیمظلوم با

رو ناموسش ... باالخره پسرمه  شناسمیخوب م اوشویس...   کنمیشوهرته من دخالت نم یببخش ول زمیعز -

 ... به کام هردوتون تلخ نشه  یمهمون نیبپوش ا یشال ایکت  هیتوهم برو ...  داره  ادیو تعصب ز رتیغ

... کردم  دایگشتن شال کرمم رو پ کمیبا ... خاله رفت و منم رفتم تو اتاقم ... نشونه باشه سرمو تکون دادم  به

داده بود به چارچوب در و پاهاشو  هیتک نهیدست به س اوشیتمام مدت س...  و انداختم رو شونم  نهییرفتم جلو ا

 ... لبخند زدم  هیشدن کارم و برگشتم و بهش  مومبا ت...  کردیگذاشته بود و بهم نگاه م يبه حالت ضربدر

 ..حله؟؟ -

 : بهم زد و گفت  يلبخند اونم

 ... حله  -

 اوشیس... زدم رو استپ  هویوسط راه ... سمت پله ها  میدستمو حلقه کردم دور بازوش و باهم رفت..رونیب رفتم

 ... سمتم و با سوال نگام کرد  دیچرخ

 ... بده کرواتتو ببندم   -

.. گردنش و صافش کردم يپام بلند شدم و کروات رو انداختم ال يرو انگشتا... زد و کروات رو بهم داد  يلبخند

قط تمرکزم به درست به اطراف نداشتم و ف یاصال توجه..و مشغول بستن کروات شدم نییدوباره اومدم پا

به ... زدم  تیاز سر رضا يکردم و لبخند یمشک کینگاه به کروات بار هیبا تموم شدن کارم ... بستنش بود 

 دیخم شد و اروم لبامو بوس عیپر سوال نگاش کردم که سر.. کنه؟ینگام م نیچرا همچ نیوا ا..نگاه کردم اوشیس

... خدا  ای...  کردم  شیزدم و همراه يلبخند...  نییپا دیزد و دستمو کش یلبخند بزرگ..ول کرد عمیسر یلیخ

 کیبه سالم عل میاز همون دم پله ها شروع کرد میدیرس نییتا به پا... شد؟  داشونیاز کجا پ هویمهمون  نقدریا

 ...  یدست بوس میومدانگار ما ا.. سالم بکنه هیعمه بلند نشد  یحت...  میدیرس نایعمه ا زیبه م... کردن  یو معرف

 ..نیخوش اومد یلیخ..سالم عمه جون -

 کیخان که داشت تبر ومرثیک يعمه صدا يبا صدا... خان و الناز نگاه کردم و سالم دادم  ومرثیو ک وانیک به

 ..قطع شد گفتیم
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 ..ه؟یاسم شوهرت چ -

 ... اومد  اوشیس يخواستم جواب بدم که صدا... بود  ریپر از تحق... اومد از لحنش  بدم

 ...  یصالح اوشیس... هستم  اوشیس -

 ..نگاه به سرتا پاش انداخت هی عمه

 ...  یهست یفرنگ دمیشن -

 ...  میکار پدر مجبور به رفتن شد يخب برا یام ول یرانیا ستمین یراستش عمه خانوم فرنگ -

 ..سرشو به نشونه درسته تکون داد عمه

 ... چند سالته؟  -

- 26 

 ... مرغ تکون داد  نیع باز سرشو عمه

 ..من خواستگار زنت بوده؟ وانیک یدونستیم -

 يزیچ یتعجب کرده بود ول اوشیس..شوهر کنه یعمه خانوم قصد داره امشب منو ب نیا نکهیمثل ا...  عجبا

 : گفت  میکه ما نفهم يمثال جور رلبیعمه ز... نگفت و سکوت کرد 

 ... نداشت دختره  اقتیل -

 ... تـق بکوبونم به هم  رمیسر خودشو و پسرشو بگ خواستمیحرصم گرفت که م نیهمچ

 ..برعکس دمیشا -

که تو  اوشیدست س ادیز یمن از ذوق مرگ یبا تعجب نگاش کردن ول وانیعمه خانوم و ک اوشیجواب س با

 ... فشار محکم دادم  هیدستم بود رو 

 مین هیمجلس  نیا يتمام دخترا يارزو... باهم جور کرده خدا خوب درو تخته رو ... مثل خودش ...  یگستاخ -

 ... اوا رو نداشت؟  اقتیل یگیاونوقت تو م... نگاه از طرف پسر منه 

 ستیکه اوا اون دخترا ن دیبدون نویا یول... نگاه همون دخترا رو داشته باشن  اقتیپسرتون فقط ل دیشا... البته  -

 ... با اجازه ... از اوناست  شتریاون ارزشش ب... 

 ... و از اونجا دورم کرد  دیکش دستمو

 نیدورب هیکاش ..عمه افهیبود ق یدنیاخ چه د...  يدیخوب دماغشون رو سوزون... جون  ایعاشقتم س...  ولیا -

 ... ازش  گرفتیبود عکس م
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 ... بسته شد  اوشیکه با حرف س شدیشل شده بود و بسته نم شمین یخوشحال از

 ...  ؟يچرا بهم نگفته بود -

 ... واسم مهم نبود  وانیک... نداشت که بگم  یلیخب دل -

 يشتریب یاالن امادگ ياگه تو قبال راجبش با من صحبت کرده بود یول..واسه تو مهم نبود دیشا... اوا جان  -

 ... داشتم 

 ..بودیم انیدرجر دیبا اوشیس...  کامهیاز نزد وانیباشه ک یهرچ..گفتمیبهش م دیبا..گفتیراست م خب

مثل عجل معلق ظاهر  مایجا که سولماز و ترال و س هی مینیبش میتا اومد میبه تمام مهمونا خوش اماد گفت یوقت

 ... شدن 

 ...  دیکن سیدهن همه رو سرو نیبرقص دیبا نیپاش... ها  نینینش یه -:  مایس

 ... زود زود  دیواسه شماست ها پاش یمهمون نیمثال ا...  نمیبب دیاره پاش  -:  ترال

تازه ... پاهام درد گرفته ... خدا من خستم  يا... و شونه انداخت باال  دینگاه کردم که خند اوشیبه س يناچار با

دستمو  اوشیس... برقصم باهاشون؟؟  يکفشا راه برم حاال چجور نیتونستم با ا نیمن به ضرب و زور و تمر

فکر احمقانه که  هیمامان چرا با  دونمینم من...  ه واسه رقص در نظر گرفته بودن ک ییگرفت و برد وسط و جا

که پارکته برقصم؟ اگه  زیل نهیجشن رو تو خونه برگذار کرد که حاال قرار باشه من رو زم رهیممکنه بارون بگ

باز سرشو تکون داد و  شیگفت اونم با ن يزیچ هی مایرفت و تو گوش س اوشیس... اخه  دهیجواب م یک افتمیب

که خونه رو  میعالمه باند گذاشت هیبجاش ...  میاریوقت کم بود گروه ارکست نشد ب نچو...  رفت طرف ضبط 

 کایرمانت نیخدا اهنگشم که از ا يا... اهنگم بلند شد  ياومد وسط و همون موقع صدا اوشیس.. بفرسته هوا

اهنگ تکون دادم  هبا بسم اهللا شروع کردم و خودمو همرا... ا واقع یعجب بدبخت... بشه ادم اروم برقصه  ستین

 ...  اوشیس يتا خواننده شروع به خوندن کرد سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشما... 

 

 

 تو بمونم یب يخودمم که چجور نگران

 تونمینم ستیتو کار من ن دنیو ند يدور

 خوانیتو نم یلحظه هامم که منو ب نگران

 تنهان یلیخ یه تو نباشک ییدستا نگران
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 دوستت دارم که نگران خودمم انقدر

 واسه با تو بودنم دمیباز جونمو م اما

 دوستت دارم که نگران خودمم انقدر

 واسه با تو بودنم دمیباز جونمو م اما

 

.. بشکن ای زدیبرام دست م یدستاشو باز کرده بود و گاه...  دادیاروم خودشو تکون م... بودم  رهیخ اوشیس به

 ...  میشد رهیهم خ يبازم به چشما... رقصشو دوست داشتم مردونه و قشنگ 

 

 

 یمونیکه م دونمیتو بمونم نه م یب شهیم نه

 ینمون شمیپ يروز هی نهیترسم از ا ي همه

 خوانیتو نم یلحظه هامم که منو ب نگران

 تنهان یلیخ یکه تو نباش ییدستا نگران

 دممدوستت دارم که نگران خو انقدر

 واسه با تو بودنم دمیباز جونمو م اما

 دوستت دارم که نگران خودمم انقدر

 واسه با تو بودنم دمیباز جونمو م اما

 

که ... به من  شیکه داد... شکرت که دارمش  ایخدا... چقدر دوسش داشتم ... منم بهش لبخند زدم ...  دیخندیم

 ..که اخر مال من شد...  دمیمزه عشقو چش

 

 

 یمونیکه م دونمیتو بمونم نه م یب شهیم نه

 ینمون شمیروز پ هیکه  نهیترسم از ا ي همه

 خوانیتو نم یلحظه هامم که منو ب نگران

 تنهان یلیخ یکه تو نباش ییدستا نگران
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 دوستت دارم که نگران خودمم انقدر

 واسه با تو بودنم دمیباز جونمو م اما

 دوستت دارم که نگران خودمم انقدر

 واسه با تو بودنم دمینمو مباز جو اما

 دوست دارم انقدر

 دارم دوست

 

 ..از هم باز شد و زمزمه کرد کمیلباش تکون خورد و ... نگاه کردم  اوشیس به

 ... دوستت دارم  -

 یچ دونمیقدم به طرفش برداشتم که نم هیبا لبخند اومد طرفم منم  اوشیس... سوت و دست بلند شد  يصدا

 عیسر زیانقدر همه چ یطرفم ول دیدو اوشیس چارهیب... پام رسما داغون شد ...  نیخورد و افتادم زم چیشد پام پ

 ایس خوندمیکه م مایترال و سولماز و س رشع يبا افتادنم صداها کم شد و صدا... بود که خودمم تو کفش بودم 

دستمو گذاشتم رو پام و ..وگونمر دیحلقه زده تو چشمام چک ياشکا... هم قطع شد  االیاوا رو ببوس  ایس

 ... سرمو بلند کرد  یکنارم نشست و با نگران اوشیس..ماساژش دادم

 ... دکتر  میرینکن قربون چشات االن م هیگر..؟يدرد دار زمیعز... اوا  -

شال  اوشیس... مانتو رو اورد و تنم کرد  عیمامان سر..ارهیمانتو ب هیحرفش رو کرد سمت مامانم و گفت  نیا با

 عیسر وفتمین نکهیکه از ترس ا یانقدر ناگهان... خودش  دطرفیحرکت منو کش هیلباسم رو انداخت رو سرم و با 

 میخودمو قا ییجورا هی...  نمیرو بب یکس خواستمینم...  ختمیریهنوزم اشک م... دستمو حلقه کردم دورش 

اروم ... شد  نیو سوار ماش میاز در خارج شد عیسر...  دهیگفت بهشون خبر م ادیب ینذاشت کس اوشیس..کردم

که منو  نیهم..کردیو غر غر م زدیانگار با خودش حرف م گفتیم يزیچ هی یلب ه ریز...  یمنو نشوند رو صندل

 ...  مارستانیسوار شد و حرکت کرد به سمت ب عینشوند خودشم سر

رفتن ... اتفاق افتاد  عیسر یلیخ زیهمه چ... تو  میبغلش و رفت ریدوباره منو زد ز اوشیس مارستانیبه ب دنیرس با

بد  یعنی... ساق پام  یشکستگ... عکس و  دنید... عکس گرفتن از پام ... اومدن دکتر  ... من به اورژانس 

دکتر که اومد ... و پامو جا بندازه  ادیو منتظر دکتر تا ب ماالنم بنده تو اتاق نشست... ممکنه؟؟  نمیبدتر از ا یشانس

 چارهیکه دکتر ب دمیکشیرو م اوشیو کروات س زدمیم غیج نیهمچ... من منفجر شدم  رونیبره ب اوشیگفت س و
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خودمم ... انگشتامو تو انگشتاش قفل کرد و سفت فشار داد  اوشیس..شمیاخرش گذاشت بمونه پ یهنگ کرد ول

دستش  یکیبا اون  اوشیبندازه سدکتر خواست پامو جا  یوقت.. رو تحمل کنم يادیقراره درد ز النا دونستمیم

... اروم پر حرفش  يترسون و مضطربم رو دوختم تو چشما يچشما... صورتمو گرفت برگردوند طرف خودش 

 ... لباش از هم باز شد و زمزمه کرد  اوشیس

 ... به من فکر کن  -

و بعد از  دیچیتو پام پ يدرد بد هیبه چ یتا اومدم بفهمم چ... به اون فکر کنم؟چرا خب؟؟ ... نگاش کردم  جیگ

 هیدستشو گذاشت پشت گردنم و با  عیسر اوشیس... من بود که رو هوا بود  غیج ياون دلم ضعف رفت و صدا

چقدر  کردمیبود و من داشتم فکر م انمدرد خارج از تو نیتحمل ا...   نشیفشار باعث شد سرمو فرو کنم تو س

هنوزم ... کردن  دایم باالخره از حصار چشمام ازاد شدن و راهشون رو پاشکا... مقاومم که تا حاال غش نکردم 

 دنیکشیپام رو و باهم م نییپا یکیپام رو گرفته بود و اون  يباال شونیکی... دوتا دکتر بودن ... درد تو پام بود 

تو  گهیمنم که د... شد پامو جا انداختن گچ گرفتن شروع  نکهیخالصه بعد از ا... واال ... بود  بونانگار کش تن... 

باندا رو ... سرمو چرخوندم  کمی اوشیتو بغل س...  کردمیبود و فقط هق هق بدون اشک م یهوشیمرز ب

و از  شدیتنم مور مور م شیاز سرد... دور پام  چوندنیپیکه درست کرده بودن و بعد م یتو گچ نداختنیم

 دنیچیباند سبز رنگ کلفت پ هیکارو تکرار کردن تا کچه تپل شد و اخرشم  نیخالصه انقدر ا..خندش شیسیخ

فکر کنم ... نگران زل زد بهم  يجدا کرد و با چشما نشیاروم سرمو از س اوشیس...  دورش و گفتن بسالمت 

 هیبا  اوشیس...  بود  هیشب یبه دهن کج شتریکه ب دمز یجون یلبخند ب... حالمو از چشمام بفهمه  خواستیم

 ... داد به سرم  هیتو بغلش و لپشو تک دیحرکت دستاشو حلقه کرد دور کمرم و منو کش

 اره؟؟ ییدرد داشت اوا یلیخ -

 يفشار دستا... کردم  نییباال پا نشیو لپمو رو س نشیچسبوندم به س شتریناز و ملوس مثل گربه سرمو ب با

 ... شد  شتریب اوشیس

... بودم االن  دهیذره زودتر بهت رس هی ای کردمیاگه من رقص رو قبول نم... ببخش  زمیمنه عز ریهمش تقص -

 ..یلعنتـ

خودشو مقصر  گفت؟دارهیم یچ وونهید نیخدا ا يوا...  از پشت نگاش کردم ..دیچرخ عیکرد و سر ولم

 يبا صدا. ..پسر خل شده  نیبخدا ا... که خودم مقصر بودم؟  يبخاطر کار کنه؟؟یسرزنش م کنه؟خودشویم

 ... بود صداش زدم  ادمیو داد ز غیدورگه که حاصل ج
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 ..اوشیس -

 ... طرفم  دیچرخ عیسر

 ..کنمیدکتر رو صدا م رمیاره؟ بذار االن م زمیعز يدار اوش؟دردیجون س... جونم؟  -

 دیدن و بابه من تازه مسکن زده بو...  کنهینم يکار ادیدکترم ب دونستمیم... بره که مچ دستشو گرفتم  خواست

 ...  شدمیمنتظر خواب م

 ..خودمه ریتقص...  یستیبگم تو مقصر ن خوامیفقط م...  زمیدرد ندارم عز... نه  -

 ... تر و دستم که مچشو گرفته بود گرفت تو دستاش  کیاومد نزد اوشیس

 باشه؟؟...  میکنیباره صحبت م نیدر ا يشد داریب یوقت..االن بخواب -

 ... نشونه باشه سرممو تکون دادم و همونجور که دستم تو دستاش بود خواب رفتم  به

 اوشیس... به صاحب دست مردونه نگاه کردم  یبا منگ... بود  یدستم تو دست کس... چشمامو باز کردم  اروم

 دارشیب واستمخینم... داده بود و خواب بود  هیتک یصندل یکه دست منو گرفته بود سرشو به پشت نجوریهم..بود

باالخره ...   نمیکردم رو تخت بش یسع... اروم دستمو از دستش خارج کردم ... خونه  میگشتیبرم دیبا یکنم ول

به تخت  هیبا تک... بود  نیموجود اضافه و سنگ هیواقعا گچ پام بنظرم مثل ... جون کندن نشستم  یبعد از کل

دستمو ...  دمیبهش رس... که هنوز خواب بود  یاوشیطرف س و مثل پنگوئن حامله برم ستمیپام با يتونستم رو

موها  نییکه دستمو اوردم پا نیهم یکردم و فرستادم باال ول شیشونیپ يبود رو ختهیموهاش که ر ياروم تو

لجباز  يچه موها.. اخم کردم... کار رو کردم که بازم مثل دفعه قبل شد  نیدوباره ا... دوباره افتادن تو صورتش 

باشه  ادمی... کنم  داریب اونورفته بودکه اومده بودم  ادمیو به کل  رفتمیور م اوشیس يداشتم با موها...  یو سرتق

تو  زهینر یبزرگ روشون داره براش بخرم و بزنم به موهاش تا ه یگل صورت هیسرا که  رهیگ نیواسش از ا

 نییپا وفتهیکنه و ن ریجا گ هیتا بلکه به  دادمیو تاب م چیبه موهاش پ یمشغول بودم و ه یحساب..صورتش

دفعه  هی... نشده بودم  اوشیباز س ياصال متوجه چشما... از نو  يانگار نه انگار دوباره روز از نو روز یدوباره ول

با خنده ... هـه بلند گفتم  هیکردم و  تیو کمرمو به طرف عصب هدا دمیخندونش افتاد ترس يچشمم به چشما

 ... تو بازوش زدم  یمشت تیبا عصبان اوشیس

 ؟؟يداریب یتو از ک... کوفت نخند  -

 ... چونش  ریبه خودش گرفت و دستشو گذاشت ز يمتفکر حالت
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بدبخت من اخرم  يتو موها يدستتو کرد یو بعدشم ه يکه اخم کرد یفکر کنم از همون قسمت... اووووم  -

 ..يفک کنم کچلم کرد

 . ..باز نگاش کردم  شین با

 ... لجبازن  یلیموهات خ..کنم کاریخب چ -

 ... اضافه کردم  جانیبا ه بعد

 ...  رمیبه موهات ازت عکس بگ یخوشگال واست بخرم بزن یصورت رهیاز اون گ خوامیم... تازززززه  -

 هویتو شک بودم که ..تو بغلش دیحرکت منو محکم کش هیو با  دیمن خند يو پر انرژ یجانیبه حالت ه اوشیس

 ... شد  شتریلپمو محکم بوس کرد و فشار دستاشو دورم ب... پاهاش  يفرود اومدم رو

نگاه  هیبزنم؟؟به مردت  یسر دخترونه صورت ریگ امیب یگندگ نیبه ا ؟منیگیم هیچرت پرتا چ نیاخه فنچول ا -

 ... سوال بابا  ریز رهیم میاصن مردونگ... بنداز 

 ... شد عالمت سوال  چهرم

 ... که  خوامیط عکسشو مخب من فق -

 ...  دیخودم و سوالم خندش گرفت و بلند خند یو سادگ یبازم بخاطر بچگ اوشیس

 ...  بهیبابا ع بهیع... گفتن  یگفتن زن يباالخره مرد...  کنه؟یم یاخه چه فرق بابا

 ياز دامنا یکی ایبخدا ب... سوژه رو بچسب  نیتو فعال ا... مردو و زنو ولش کن ... جون  ایس یخیب... اووووووه  -

 ... هارو بزن  رهیگ نیبعد ا کنمیم شتیخودمم ارا... بزرگ بپوش  زیلباس زنونه سا هیمنو با 

 ... و دوباره ادامه دادم  دمیخند بلند

 ... بود؟؟  دهیاصال چرا تاحاال به فکرم نرس...  شهیم یخدا عال يوا -

 نیداشتم همچ میمن واقعا تصم یول... فکر کنم هنگ کرده بود  چارهیب..کردیفقط با دهن باز نگاهم م اوشیس

 ... اگه مثل اوندفعه خواب باشه  یحت... رو بکنم  يکار

واست سه شکم  نجایهم یگفت يدید هوی میبهتره زودتر بر... کرده  دایفک کنم عالوه بر پات مختم مشکل پ -

 ... بزام 

خندم شدت  ارهیب ایحامله بشه و بچه به دن اوشیکه س نیاز تصور ا... از خنده  دمینگاش کردم بعد ترک مکی اول

من  ياز خنده ها... که ممکن داشت وجود داشته باشه  يزیچ نیاخرش بود و مضحک تر گهید نیا..گرفتیم
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نرم گونم رو نوازش کرد و  اوشیس دخندمون تموم ش نکهیبعد از ا...  دیخندیهم خندش گرفته بود و م اوشیس

 ...  دیبوس

 ... رو انجام بدم؟؟  صتیترخ يبرم کارا يذاریم يخب خانوم گل حاال که خوب مسخرم کرد -

 ... سرمو به نشونه اره تکون دادم  خندیل با

 ..من طونکیش -

 رونیزم جدا شد و رفت بلبخند ا هیبا ... تخت  يحرف با دستاش از کمر بلندم کرد و اروم گذاشتم رو نیاز ا بعد

 دمینرفته چقدر از دستش درد کش ادمیهنوز ... دکتر اخم کردم  دنیبا د... با دکتر وارد شد  قهیبعد از ده دق... 

برگه نسخه نوشت و به دست  يرو يزیدکتر بعد از چندتا سوال چ... رو انجام داده بود  فشیهرچند که اون وظ

بلندم  اوشیس..و هوام نیزم نیب دمید هویکه  نییپا امیخواستم از تخت ب... برم  تونمیداد و بعد گفت م اوشیس

 ... کرد و با خودش برد سمت در 

 ...  کشمینکن زشته من خجالت م..اوشیا س -

 ...  دیو مردونه خند نرم

 چه مربوط؟؟ گرانیبه د..دوس دارم همش بغلت کنم...  یزنم... اصال دوس دارم ...  خوادیدلم م -

 ... پر کتش پنهون کردم  هی ریخجالت سرمو ز با

 ..دوس ندارم...  نینه بذارم زم -

بردم  ادیکه بودم ناخواگاه خجالت رو از  یتیوضع يتو...  رونیتوجه به حرف من از اتاق اومد ب یو ب دیخند بازم

 دمیپرس شیپ قهیند دقبرعکس چ هوی...  دمیکش قیچندتا نفس عم...  کردیم وونمیداشت د اوشیعطر تلخ س... 

 : 

 ...  ؟؟یزنیم یبگو چ... هالك عطرتم  اوشیس يوا -

 ...  دیخند يبلد يبا صدا نباریا اوشیس

 ... نه؟؟  ،مگهیخجالت بکش دیعشق من مثال تو با -

 میقا اوشیکت س ریگفتم و دوباره ز يوا هی... باشه  رهیافتادم که ممکنه چندتا چشم به ما خ نیا ادیدوباره  باز

سوار شد و  عیجلو خودشم سر یمنو نشوند رو صندل یوقت..مینزد یحرف گهید نیبه ماش دنیتا رس...  شدم 

...  کچ من داغون کرده لباسش رو  ودشده بود و مشخص ب یگچ شیکت و شلوار مشک... رو روشن کرد  نیماش

 ... سمتش  دمیچرخ عیسر يزیچ ياورد ادیبا  هوی.. شدم رهیخ رونیو به ب وردمیمبارك ن يبه رو
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 زنگ نزدن؟؟ نایمامان ا..یراست -

فرستاد و  رونینگام کرد و بعد نفسش رو با صدا ب ییا هیها چند ثان ییمثل سکته ا دهیکه معلوم بود ترس اوشیس

 ... شد  رهیبه جلو خ

زنگ زدن حال .. . نیبردیچرا زنگ زدن منتها شما تو خواب ناز به سر م... منو دختر  يتو که ترسوند..اووووف -

 ...  میکردیم یلشکرکش دیوگرنه االن با انیچون هنوز مهمونا بودن نشد که ب یول دنیتورو پرس

بعد ده ...  رهیداروخانه نگه داشت و رفت تا نسخه دکتر رو بگ هیکنار  اوشیس..نگفتم يزیو چ دمیخند زیر زیر

 ... پام گذاشت  يدارو ها رو رو سهیاومد و ک اوشیس رفتیداشت حوصلم سر م یحساب گهیکه د قهیدق

 ... خانوم من حوصلش سر رفت؟؟  -

 ... غر غر کردم  کردمیرو جابه جا م سهیک يتو يداشتم مسکنا منکه

 هویخب چرا ...  مـن،عشق مـن،خانوم مـن  طونکیش یگیم یه ؟يصاحب من شد نقدریتو چرا امروز ا -

 ..و خانومم؟؟ طونکمیش... عشقم  یگینم

 ...  دیو لپم رو کش دیخند افتادیو راه م کردیرو روشن م نیکه ماش اوشیس

المصب انگار قند و عسل اب ... خالصه شده  'مـن'همونه  يتو شینیریهمه مزه و ش...  یدونیاخه تو که نم -

 ... تو دلم  کنهیم

دادم که  حینگفت و منم ترج يزیتا خونه چ گهید... در رفته نگاش کردم  شیاز غر غر برداشتم و با ن دست

زانومو خم و راست کنما  تونستمیسرم م رهیشدم حاال خ ادهیپ اوشیدر خونه باز با کمک س يجلو... نزنم  یحرف

اومدن سمتمون و حالمو  عیخاله سر وبا ورودمون به سالن مامان ... کرد  شهیچه م گهیخب ناز دارم د یول

به پام ... و و مانتوم رو دراوردم  دمیبه اتاقم رس اوشیبا کمک س...  میشدیهم که رد م یاز کنار هرکس..دنیپرس

مهمونا ... با غصه شالمم دراوردم ... کنم  یچیرو ق نمینازن يبخاطر گچ مجبور شدن جوراب شلوار... نگاه کردم 

ود شد رفت هوا د االتمیاتاق خ يبا اوحدن مامان تو یول رونیبرم ب خواستمینم...  خوردنیمکه فعال داشتن غذا 

 ... 

 ...  يدخترمو چشم زد قهیبترکه چشمت زن که تو دو دق -

 ...  میکردینگاه م زدیوغر م خوردیبا تعجب به مامان که حرص م اوشیس منو

 ... شما؟؟  یگیرو م یک... مامان ..وا -

 ... نگام کرد و غرغراش رو قطع کرد  مامان
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نداشت و فقط منتظر  يخواستگار چیانگار دختر من ه...  زد؟یحرف م يچجور يدیند...  گمیعمه تون رو م -

مار و عقربم بدتره  شیزن از ن نیچشم ا دونمیمنکه م... اخرم چشمتون زد ...  ادیخودش ب یبود پسر چهارچشم

 ... 

 نشسته جلو دومادش از...   م؟یمادره دار ایخدا... مامان هم خندم گرفته بود هم تعجب کرده بودم  يغرغرا از

فراوون  هیمامانم بعداز توص... مات مونده بود رو مامان  نجوریهم اوشیس چارهیب...  گهیخواهر شوهرش بد م

 ریپق زدم ز هوینگاه کردم و  اوشیبه س فتکه مامان ر نیهم... اومدنم باالخره قصد رفتن کرد  نییپا يبرا

 ...  دیمن بهم نگاه کرد و اونم خند دنیبا خند..شده بود عالمت سوال افشیق یطفل یاخ..خنده

 ... حق داشت  دمیالبته شا... از عمت داشتا  ياوا مامانت دل پر گمیم -

 اوشیکالس شدم و همونجور بدون کفش خواستم برم که س الیخیب نباریبه چپ و راست تکون دادم و ا سرمو

 ... دستمو گرفت 

 ..کجا پابرهنه؟؟...  یه یه یه -

 ...  نگاش کردم مظلوم

 ...  پوشمیکفش پاشنه بلند نم گهیمن د -

 ... و سفت بغلم کرد  دیخند اوشیس

صندل  هیاشفته بازار  نیا يخب تو تو یبهت ول دمیاجازه نم گهیمنم نگفتم اونا رو بپوش چون خودمم د -

 ...  ؟يندار

 ... فکر کردم  کمی

 ... چرا دارم ... اووووم  -

  ...اضافه کردم  یبا ناراحت بعد

 ...  اوشیس هیمیقد یول -

 ... فشارم داد  کمیبازم  اوشیس

 ..بد باشه هیزشته دوس ندارم خانومم از چشم بق ينجوریبرو همونو بپوش ا زمیعز ستیمهم ن -

... خم شد و داد دستم  عیاونم سر... تخت بهم بده  ریکرمم رو از ز يگفتم صندال اوشیتکون دادم و به س سرمو

 دهیچیاون ضربدر به دور پام پ يو انتها خوردیبه صورت ضربدر روش م فیصندالم کرم رنگ بود و دوتا بند ظر

تا اخر ...   میباهم از اتاق خارج شد عدنشست جلوم و صندل رو پام کرد و ب اوشیس...  خوردیو قفل م شدیم
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معلومه  گفتیو م خوردیکارمون نداشت و مامان حرص م گهیعمه هم د یو حت وفتادین یاتفاق خاص یمهمون

گرفت همونجا بمونه و من  میتصم اوشیبعد از رفتن مهمونا س..نداره باهاتون يکار گهیرو زده د ششین گهیم

بوس محکم از لپم با گفتن مراقب خودت باش  هیبعداز  اوشیرفتم و س االب اوشیبا کمک س... شاد گشتم  یبس

 ... خودشو تو اتاق پرت کرد و من با لبخند وارد اتاقم شدم  عیصدام کن سر یداشت يو اگه کار

 

اوش و ... ماه گذشت و امتحانات من تموم شد  کی... زمان  یسرعت گرفت حت زیاز اون اتفاق همه چ بعد

پهر هم از که س نجاستیکرد و جالب ا يطاها از سولماز خواستگار...  اومدن تهران  یعروس يواسه کارا يروژ

تو همون چندتا مالقات؟  یعنیدارن؟که همو دوس  دنیرس جهینت نیبه ا یک نایواقعا ا... کرد  يخواستگار مایس

 ياحمقم فور يبهرحال که اون دخترا... که  يبرم عشق باز شدنینم میاصن ج نایبابا بخدا من حواسم بودا ا... 

اووووف ... حلقه دستشونه  هیاالنم هرکدوم .. واال..يباز نه لوس ينه ناز دنیانگار ترش...  جواب مثبت دادن 

هممون تو  یعروس دنیرس جهینت نیهمه باهم به ا نکهیه؟؟ایچ نیدونیشدن اونا م امزدو ن يجالبتر از خواستگار

 شدیم گرفتیم یخواهر داشتن و اونم با ما عروس هیو روژان  روشیفقط اگه ک... واقعا جالبه ...  شب باشه  هی

 نیخانواده ها همچ چارهیب... خدا شانس بده  یعنی...  جفت خواهر و برادر که باهم سر و سامون گرفتن  شیش

و جفت جفت  ییهمه باهم گله ا... نگم بهتره  یچیماه ه کی نیخالصه من از ا...  شهیم یخونشون خال هوی

پا  هیبا  دیفقط من با رونیب اومدنیم با دست پر رفتنیکه م يپاساژ نیهمه تو اول نایا...  یعروس دیخر میرفتیم

 دیخان تو خر اوشیچون س..چرا؟؟ مینخر یچیو ه میباشلنگ لنگون مثل جوجه دنبالشون  اوشیبه کمک س

کو؟  ناشیاست نیا...  کوتاه  نیا... بازه  نیا...  گرفتیم رادیا میرفت یهرجا م... لباس عروس سخت پسند بودن 

 هیدست اخر  یول واریکلمو بکوبم به د خواستمیم یعنی... پولکش افتاده  هیاوا نگاه ...   نش؟ییچرا کجه پا... 

 یسه ربع بود ول نیاست..از اونجا به بعدپف داشت یکمر تنگ ول يرنگ بود و تا رو دیسف...  دمیعروس خر اسلب

و  قهیاس کامال ساده بود و دور لب... رو عفو فرمودن  کهیخان اون ت اوشیکه س اومدیم نییاش تا بازوهام پا قهی

تور بلند تر از  هی...  دادین دارش به اون جلوه میفقط دامن پف و چ گهیکار شده بود و د دیسف دیمروار ناشیاست

 اومدیپر زرق و برق خوشم نم ياز لباسا... خوب بود ... کار شده بود  دیلباس هم داشت که دور تا دورش با مروار

نشوند و  یحرص دادن من حرف خودشو به کرس یبعد از کل اوشیکفش خواستم پاشنه بلند بخرم که س يبرا... 

اون شب  یشب عروس نکهیانقدر سر ا... کار شده بود  دیکه روش مروار دیخر یتخت نبات هصندل پاشن هی

حلقمم ...  شدم  که اخرش خودم کم اوردم و خفه دیخند اوشیغر زدم و س نیزم ریاسمونه و من ز يتو یعروس
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 کی نیا يکه تو صهخال... ساده بود  دیهم طال سف اوشیحلقه س...  انیو روش پر شده بود از برل دیهم طال سف

حرص خورده  یلیخ نکهیبا ا...  دیباالخره روز موعود رس یول...   يرو ادهیماه من نصف شدم از زور حرص و پ

تمام پام پوست ... گچ پام رو باز کرده بودم  شیهفته پ هی... عمرم بود  يخاطره ها نیبهتر دیشا یبودم ول

امروز قراره ... هم پوستش هم تکون دادنش .. خوب شد رهباالخ یتکونش داد ول شدیپوست شده بود و سخت م

 اوشیس...  میکه رزرو کرد یباغ بزرگ میتا از اونجا باهم بر میقرار گذاشت هیاتل يو تو میهمه عروسا پخش بش

کار  هیجالب...  میانتخاب کن نیماش هیو خواست با هم  شگاهینما هیهمون روز بعد از باز کردن گچ پام بردتم 

اخرشم با غر ... بزنم تو سرش  خواستمیم یعنی... گرونه  گفتیم کردیباز م ششوین گفتمیم یبود من هرچ نجایا

اصال خونه  نیا دونمیمنکه م یول نمیبب ذاشتینم اوشیخونه رو س...  میدیبراق خر ینفت یاب يآزرا هیغر من 

اونجا و االن من  رفتیم وندندرس خ ياطراف خودمون داشت که فقط برا يخونه مجرد هیاوش ...  نداره 

مظلوم  يمرموز شده بودن و ما دخترا یلیکال مردا خ... کنن  یکرده و قراره کجا زندگ کارشیچ قایدق دونمینم

 ...  میرو کجا صبح کن شب دیبا میدونستینم

 شگاهیارا ادینبود با من ب چکسیعروس شدن ه هویماشااهللا از بس همه ...  شدم  داریمامان ب يبا صدا صبح

دوش اماده  هیبعد از ...  اومدنیم دینبود و مامانا با یکه خواهرش اومده بود کس يجز روژ چکسیواسه ه یعنی

که دم راه بود  یاتاق ياز همون اول منو برد تو...  شگاهیارا میرفت اوشیو لباسام رو برداشتم و با س لیشدم و وسا

تمام ..از همون اول افتاد رو صورتم...  نگفتم و گذاشتم خودش کارشو بکنه  یچیمنکه ه...  یو نشوندم رو صندل

کشون نکرد و ناز یلیمن دراومد و بعد رفت سراغ ابروهام و درستشون کرد البته خ غیصورتم رو بند انداخت که ج

 یبعد از ماسک هرچ... ماسک گذاشت رو صورتم تا جوش و دوته نزنم  هیبعد ... برداشت  ترونههمونجور دخ

تو چشمامو انتهاش رو  دیهم کش یمداد مشک هیکرد و  يدود شیچشمام رو ارا... کرد رو صورتم  یکرم بود خال

 شیهم زد و ارا رو ملیر... ند کنار چشمم اب چسبو يچندتا برچسب برخسته به شکل قطره ها..ادامه داد

بعد ... رژ سرخ هم به لبام زد  هی... که گونه هام برجسته تر شد  يزد جور ییرژگونه هلو... شد  لیچشمم تکم

که  ياول چند دسته جدا کرد و فر کرد و طور... و روشون کرد و بعد شروع کرد  ریز کمی..رفت سمت موهام

کرد  زونیفر شدم رو از پشت او يو چندتا شاخه از موها دشد و بعد همه رو باال جمع کر یفر و لخت قاط يمو

کارش تموم شده بود ... هم زد تو موهام  نیتاج کوچولو پر نگ هی... تو صورتم  ختیموهام هم کج ر يجلو...  

بودم رو هم انداختم و  دهیخر اوشیکه بعد از عقد با س یسیسرو...  دمیلباسم رو برداشتم به کمکش پوش...  

 ییرنگ کرده بود که به کت و دامن قهوه ا یموهاش رو فندق... مامانمم کارش تموم شده بود ... رون یرفتم ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا* Lovely*  –عشق  يآوا

wWw.98iA.Com ٢٦٥ 

... من شروع کرد به قربون صدقه رفتن  دنیبا د... هم کرده بود  ییا رهیت شیارا...  اومدیبود م دهیکه پوش

داده بود و به قول خودش  نجامرو ساده ا شمیارا... ده بودم خب خوب ش یشدم شاهکار بود ول یعال گمینم

 ... بود  اوشیس..جواب دادم عیسر لمیزنگ موبا يبا صدا... دخترونم حفظ بشه  افهیق خواستیم

 جانم؟ -

 ..زم؟؟یکارت تموم شده عز... بال  یجونت ب -

 ... اوهوم تمومه  -

 ... خانوم من که ناهارشو خورده؟  نمیبب -

دم در  قهیده دق دیشا..کرده بود وونهیرو د شگرهیشاگرده ارا چارهیب... ظهر افتادم که غذا اورده بود برامون  ادی

 ...  دهیباال سرم تا من تمام غذامو بخورم وگرنه بهش خبر م ستهیمینگهش داشته بود و با انعام بهش گفته بود وا

 ... اوهوم همشو  -

 ... ملکه اوا  شیپ امیم گهیساعت د میتا ن.. .من تو راهم ... فنچ من  نیافر -

 ... لطفا مواظب خودت باش  زمیباشه فقط عز -

 ...  گه؟یچشم امر د... اخ من قربون تو برم  -

 ..يبر یتونیم ستین يامر -

 ..خدافظ...  رسمیبه خدمتت م دمتید یوقت... بچه پررو  يا -

که  عیانقدر سر...  رونیاز در ب دمیکردم و پر یخدافظ هیبقو  شگریاز ارا عیسر شگاهیبه ارا اوشیس دنیبا رس 

واسه ...  اوشمیواسه س زدیدلم پر م... ندادم  تیاوا شنل هم اهم گفتیبه جمله مامان که م یحت

سرش  اوشیس...  شدم  شگاهیارا راهروباز وارد  شیبا ن... کت و شلوار  يتو دنشیواسه د...  عشقم،مردم،دامادم 

ورساچ تمام  يبو... فکر بود و متوجه حضور من نشد  يتو...  زدیم نیزم يبود و داشت با نوك کفشش رو نییپا

 ... تر شد  قیو باز لبخندم عم دمیکش قینفس عم هی... راهرو رو پر کرده بود 

 ...  خرمایبرات نم گهید..نیاقاهه کفشاتو نکوب زم یه -

قدم  هی... جفتمون  يلبا يرو... لبش  يکم کم لبخند اومد رو... شد  رهیسرشو بلند کرد و بهم خ عیسر اوشیس

 ... شد  کیبهم نزد

 چرا؟؟گناه دارما -

 ... قدم به طرفش برداشتم  هی
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 ...  يگناه ندار چمیه..نـچ -

 ...  گهیقدم د هی

 ...  يلباسام رو خراب کنم و تو برام بخر یکه ه نمیمن عاشق ا...  یدونیتو که نم... چرا  -

 ...  يبعد قدم

 ..لباس بخرم قهیسل یب طونهیش يپسر کوچولو هیمن پول ندارم همش واسه ..رمینخ -

 ...  یوجب کیتو فاصله ..بهم  میباعث شد تا برس اوشیس يبعد قدم

 ...  ه؟؟یپول نمیا ایممکنه ...  شه؟؟یم... صداقت بده ... محبت بده ... باشه لباس نخر بجاش عشق بده  -

شده  طونیش.. بودم بهش و اون دستاشو دورم حلقه کرده بود دهیحاال من چسب... رو پر کردم  وننمیب فاصله

... کنم  وونهیکنم و د يدلبر..کنم يباشم و دلبر طونیامشب ش خواستمیم... باشم  طونیدوس داشتم ش... بودم 

 ..طاقت کنم یب

 ...  هیبوس ستین یاونا پول... نه  -

اونم ... حال معشوقم رو درك کردم ...  دمیفهم... حس کردم ... از ته دل ... قهقهه زد ... بلند ...  دیخند اوشیس

شدن سر  کیبا نزد..گرفته بودم شیات... گرفته بود  شیات... طاقت بود  یب...  بود  وونهید... خوشحال بود 

لبخند با  هی... لبخند از ته دل  هی... داد  هیبهم هد روکه به لبام زد لبخند  یبهم و بوسه اروم و کوتاه اوشیس

بود که با ذوق  لمبرداریف...  میصورتامون رو به سمتش برگردوند یدست زدن شخص يبا صدا... تمام عشقم 

 ...  زدیدست م

 ...  ادیاز اب در م یخوب لمیمطمئنم ف... سوژه  نیبهتر... بود  یعال -

هم توش بود رو بهم داد  رخیغنچه رز  دونهیکه  اهیگل غنچه رز س دسته اوشیس...  میلبخند بهش نگاه کرد با

مامان ...  ستادمیشدن دستم و پرت شدنم ا دهیکه با کش میبود دهیهنوز به در نرس...   میو با هم به سمت در رفت

 ...  کردیبود که با غضب نگاهم م

 يایم گهیدو روز د دونمیمنکه م..خدا به دادش برسه از دست تو...  کنهینترس دوماد فرار نم... هول  يدختره  -

که  اوشیبخدا دلم واسه س... که پرواز کنه سمت دوماد؟  يدیرو د یاخه خنگه کدوم عروس..خودم دوباره شیپ

باش که تا  ییمثل اونا کمیسرت  ریخ... سرت کنم؟  یتو چرا شنلت رو نذاشت...  سوزهیقراره تحملت کنه م

 ...  رونیب يدیو دلش بترکه اونوقت تو هنوز نگفتن دوماد اومده پر نتشونیدوماد بب ذارنیه اخر نملحظ
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 لمبرداریو ف زدیکه راحت قهقهه م اوشیس... مامانمه ها ...  کردمیو واج به مامانم و غرغراش گوش م هاج

گرد شده به  يباز و چشما مهیو با دهن ن دمیچرخ یکم...  دنیکبود شده بود و در حال ترک ادیاز خنده ز چارهیب

 ... از مادر ما  نمیا... نگاه کردم  نیدورب

بود که  يکه در هرکدوم عروس و دوماد میدیگل زده رو د يپارك شده  فیرد يها نیماش هیبه اتل دنیرس با

 ... نگاه کردم  اوشیبه س طنتیبا ش... مشغول بگو بخند با هم بود 

 هان؟... خونه  میو بر میو باغ بش هیاتل الیخیبهشون بگو ب گمیم -

 امیاومد طرفم و کمک کرد ب عیسر... شد  ادهیپ نیو از ماش دیلپم رو کش... زد  یسرخوش يقهقهه  اوشیس

رفتم  واشی... اروم تر از قبل  یبازم ول دیخند... بهش زدم  یطونینگاه کردم و چشمک ش اوشیبه س...  نییپا

که منم دلسووووز خواستم  یینجاکال غرق بودن و از او... نگاهشون کردم  شهیاز ش... اوش  نیطرف ماش

زدن  غیو شروع کرد به ج دیپر يروژ چارهیب... کنار اوش  شهیبه ش دمینجاتشون بدم پس محکم و تند تند کوب

 نیاوش در ماش هوی...  نیبود از زور خنده ولو بشم رو زم کیها برگشت طرفم که نزد ییاوش مثل سکته ا... 

که داشت  یاوشیس يبه سو شیپ...  دنیاوضاع پسه شروع کردم به دو دمیمنکه د... طرفم  دیرو باز کرد و دو

به سفرمون به شمال ... ذهنم فلش بک زد به عقب ... صحنه واسم اشنا بود  نیچقدر ا... بلند  نباریو ا دیخندیم

شده بود  اوشیو حاال خود س اوشیفرار از س يطرفش برا دمیدویبود و من با سرعت م انیکه ک یزمان... 

اونم دستاشو از ... شدن بهش دستامو باز کردم تا بپرم بغلش  کیبا نزد...  میمرد زندگ...  گاهم  هیتک... پناگاهم 

... از ته دلمون  يخنده ها...  شیشونیچسبوندم به پ مویشونیپ...  زدم تو بغلش  رجهیدو طرف باز کرد و من ش

منو دور خودش  اوشیس...   زدنیم ادیهمه و همه عشق رو فر... ستاره بارونمون  يچشما...  قمونیعم يلبخندا

به دور و برم نگاه ...   میتازه متوجه اطراف شد نیفلش دورب يو صدا ستادنمونیبا ا...  دیخندیو م چرخوندیم

 لمبرداریعکاس با لبخند پهن و ف هیو  کردنینگاهمون م طنتیچهار جفت عروس و دوماد باخنده و ش... کردم 

به  دمیدست کش کمیبرداشتم و  نیزم يکه افتاده بود رو از رو یشنل...  دمیپر نییپا اوشیاز بغل س...  یبا خوش

 ... لباسم تا صاف بشه 

 ...  زهیچ..اهم -

دادم  نمویپررو شدم و س هوی...   زدنیرو داد م یکه خوش یینگاها... دور نگاهمو تو نگاهشون چرخوندم  هی بعد

 ... قدم برداشتم  هیجلو و 
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 نیحال کن نیبر...  نیدونه ندار هیمگه خودتون ... خو  نیبر...  به شما ها چه مربوط فضوال ...  ه؟شوهرمهیچ -

 هاپررو ..م؟یضبط کن لمیو ف میریعکس بگ کیچ کیچ یبهتون و ه میزل بزن میایخوبه ماهم ب... 

عکاس  ییبا راهنما...  چقدر خوشحال ...  میواقعا چقدر همه شاد بود.. خنده رفت هوا کیتموم شدن حرفم شل با

پشت ...  میاتاق شد هیو وارد  میهممون پخش شد...   میشد گرفتنیکه عکس م یو وارد مکان میاز باغ گذش

 ياول عکسا گفتیکه با ذوق م اوشیس شنهادیبه پ... که تو باغ ازمون عکس گرفته بود اومد تو  یسر ما عکاس

 یدر حال اوشیس...  سقلومبه زدم به پهلوش  هیو  نییو من با خجالت سرمو انداختم پا دیدو نفره عکاس خند

 ... برگشت طرفم  یجیدستش به پهلوش بود با گ هیکه 

 ... زدم؟؟  يحرف بد!!!!! اوا -

با حرص نگاش کردم ...  پسر؟؟  نیخنگ شده ا نقدریاخه چرا ا...  واریسرمو بکوبم به د غیبا ج خواستیم دلم

 ..میخندون عکاس هردومون نگاش کرد يبا صدا...  خنده  ریکه قهقهه زد ز

 ...  شمیممنون م نیادامه بد نطوریخب تا حاال سه تا عکس قشنگ ازتون گرفتم اگه هم -

عکس گرفته ...  ما رو به خودمون اورد  نشیفلش دورب هویکه  يبا دهن باز مثل خنگا نگاش کرد اوشیس منو

 ... دختره الدنگ  دیخندیبود ازمون و غش غش م

 شونیتازه عروس و دوماد شب عروس هیبودم  دهیتا حاال ند نیشماها فوق العاده ا یخب خارج از شوخ -

 ... تو فکر سواستفاده هستن تا عکس و مدل شدن  ایشتریباشن راستش ب ينجوریا

 نیبا ا... باز کرد  ششویابروهاشو انداخت باال و ن یکج کرد طرفم و با بدجنس کمیسرشو  اوشیحرفش س نیا با

حمله کردم  گهید غیج هیخم شدم و کفشمو در اوردم و با  عیسر... زدم  غیج هیجوش اوردم و  گهیکارش د

 دمیپرش پر هیبا ... جلوش حفاظت از خودش گرفت  يبا خنده از کمر خم شد و دستاشو برا اوشیس...  طرفش 

با دستاش کمر منو گرفته بود و منو همونجور باال نگه داشت و من که اون باال دست و پا  اوشیس... روش 

بعد از چند ... تر و هنوز پاهام رو هوا بود  نییکم کم رفتم پا... بکوبونم  ییجا هیکفشو  کردمیم یو سع زدمیم

 وونهیواقعا د...   دمیبلند خند يبا صدا... ابروهاشو انداخت باال  یبا لبخند بدجنس باال و دیمنو کش اوشیس هیثان

و کتشو صاف کرد  نییمنو گذاشت پا اوشیباالخره س... عاشق بودم  ي وونهیمرد د نیمن عاشق ا یشده بود ول

 ... بلند کرد  وسرش قهیبعد چند دق...  کنهیداره با ذوق به عکسا نگاه م دمیسمت عکاش که د دمیچرخ... 

 ...  ؟؟یواسه تک میبر لهیتکم تونیدو نفر يبه نظر من عکسا -
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عکاس داشت به ...  دمیبرداشتم و کفشمو پوش نیشنلمو از رو زم...  میو اماده شد میخنده سرمونو تکون داد با

.. رونیب میدو من باالخره از اتاق اوم اوشیبعد از چندتا عکس از س...  گرفتیو عکس م دادیژست م اوشیس

تا خود باغ هر پنج ...   میمون شد نایماش سوارو  رونیب میو خنده رفت یشوخ یبا کل...  مینفر بود نیبازم ما اخر

 ...  میدادیتکون م یهم دست یو گاه میزد غیو ج میبلند اهنگ خوند يبا صداها نیتا ماش

 کیرو محکم گرفتم و بهش نزد اوشیدست س...  کردیبود که به سمتمون حمله م تیبه باغ جمع دنمونیرس با

 ... شدم 

 ... مغول ها حمله کردن نکنه؟؟ ...  ایس گمیم -

 ..و دستمو محکم فشار داد دیاروم خند اوشیس

 ... باشم  نیرنگ نیسرم دامادم بذار سنگ رهیخ رهیبابا ابروم م... اوا خواهشا منو نخندون  -

 ..میو نشست میعروس و دوماد رفت گاهیبه سمت جا هیباال انداختم همراه بق ییا شونه

 

********************* 

 

 نیدر ا... که محرم نبودند جشنشان شروع شد  ییعقد و جواب دادن عروس و دامادها ياز خواندن خطبه ها بعد

با همان وضع و ...  کردیزوج ها نگاه م یداده بود و به خوشحال هینا بسامان به درخت تک یبا وضع يپسر انیم

جلوتر  یکم... نش نشست و حرکت کرد یپشت فرمان ماش... باغ قدم برداشت  رونیتلو تلو خوران به سمت ب

تا  دانستینم... خود هم در عجب بود ...  ستادیترمز فشرد و ا يرا رو شیپا اریاخ یو ب دیرا د یفروش چیسادو

حد  نیتا ا دیشا...  شده بود  ریگوشه گ... بود شکسته بود  دهینه ر از زبانش شن یوقت یحد عاشق است ول نیا

حسود تر و ...  جواب نه عاشق تر شده بود  دنیاو بعد از شن... چه مرگش است  دانستینم یهم عاشق نبود ول

...  دانستینم چکسیه... حد عاشق باشد  نیتا ا کردندیپدر و مادرش هم فکر نم یحت... حساس تر شده بود 

او  ازکه با لبخند  یرفت و به پسر جوان شخونیبه سمت پ..شد یچیو وارد ساندو دیکش یآه... خودش  یحت

 ... سفارشش را بدهد نگاه کرد  خواستیم

 ه؟یامروز چه روز یدونیم -

 ... سرش را تکان داد ... مرد پسر را متعجب کرد و لبخندش محو شد  سوال

 ... نه  -
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 ...  دیکش یآه مرد

 ... عشقمه  هیروسامروز ع -

 ... رفته و پر بغض با تمام دردش زمزمه کرد  لیتحل ییجمع شد و مرد با صدا یچهره پسر از ناراحت... کرد  مکث

 ... بزن  يبندر -

 دانستیخود هم نم انیک رایز امدیاز دستش بر نم يکار یپسر متاثر بود ول... رها کرد  یصندل يخودش را رو و

مهم  شیمگر برا..پس چه شد؟... دوست داشتن دوست داشت  کیاو که فقط اوا را در حد ... دارد  یچه مشکل

راحت از او گذشت و حاال افسوسش را  ابخاطر ندانستن احساسش به او...  دانستیرا خوب م زیچ هی یول.. بود؟

 ...  خوردیم

با لباس  يانسوتر دختر یشده بود و بغض داشت در کم رهیخ شیرو به رو يبندر چیکه به ساندو یدر حال مرد

 ...  کردیگوش عشقش زمزمه م ریز دیسپ

 عشقه من، مرد باش -

 تنهام پشتم باش وقتى

 ناراحتم همدمم باش وقتى

 حوصله کن رمیگیبهونه م وقتى

 کنارم باش طلبمتیم وقتى

گاهم  هیبهت، با صالبت، عشقه من تکتو خوب باش، عشقه من کنارم باش مردونه، با ا شمیباهات بد م وقتى

 ...  شىیصورته که مالک جسمو روحم م نیباش، درا

 ...  رفتیپذیرا م شیعشقش با تمام وجود حرفا و

 

********************* 

 

روز تا ابد تو  نیا دونمیخودم خوب م یول... غر زدم  دیشا... خسته شدم  دیشا... رقم خورد  میشب زندگ نیبهتر

ها  نیماش يهمه اروم تر بودن و فقط به شلوغ باز...  میاالن تو راه برگشت به خونه بود...  شهیذهنم ثبت م

...  ما فقط سکوت بود و سکوت  نیبرعکس همه تو ماش یول... همه باهم حرف داشتن  دیشا...   میکردینگاه م

عروسا  نیکنجکاو نشدم بپرسم که چرا همه ماش یحت. ..خب  یول میواسه حرف زدن نداشت یینا گهید دیشا
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 يجلو... به دور و برم نگاه کردم ...  ستادیا نیباالخره ماش... من  یحوصلگ یعند ب یعنی نیو ا میریپشت هم م

اپارتمان نو ساز بود و ... نگاه کردم که لبخند زد  اوشیبا تعجب به س...  میبود ستادهیاپارتمان پنج طبقه ا هی

حاضر نگاه کردم  يعروس ها هیبه بق...  میشد ادهیهمه با هم پ... تو چشم بود  یحساب دشیو سف یمشک ينما

عمو نادر همه بهش  يبا صدا...  هیچ هیو همه کنجکاو بودن که بدونن قض دونستینم يزیچ چکسیظاهرا ه... 

 ...  مینگاه کرد

 ..جاست؟؟؟ هیخونه همتون  -

همه  هویموضوع  لیو تحل هیبعد از تجز...  دادنیسمت داماد ها که با لبخند سر تکون م دیسرها چرخ دوباره

 هیتو  میتونیما همه م... کرده بودن  زمونیواقعا سورپرا...  میدیپر نییو اروم باال و پا میدیکش غیج هیدخترا باهم 

 ریز...  نفره که با عشق ازدواج کردن  خانواده دو هی.. هخانواد هیهر طبقه  يتو...  میکن یاپارتمان باهم زندگ

نگاه کردم که سفت بغلم کرد و  اوشیبه س یبا تشکر و قدردان...   کنهیکه عشق ازش چکه م ییسقف خونه ا

 ...  دیاروم خند

 ای میستیتنها ن میدونیکه م نهیواسه ا دیشا...  ومدیاشکش در ن یاز خانواده ها که خدا رو شکر کس یخدافظ بعد

...  که کردن ما رو ترك کردن و رفتن  يریخ يبزرگترا با دعا... بود که بهمون دادن  یاز شوق خبر خوب نکهیا

طبقه متعلق به طاها و  نیاول...  میتازه عروس و داماد دست تو دست هم و جفت جفت وارد خونه شد يزوج ها

... رفتن  یبودن که اونم بعد خدافظ روشیطبقه دوم ترال و ک... از ما جدا شدن  يریسولماز بود که با شب بخ

 ... نگاه کردم  اوشیبه س یبا خوشحال...  مال اوش و روژان  يو سپهر بود و بعد مایمال س يطبقه بد

 ... طبقه پنجم مال ماست؟؟  -

 ... لبخند سرشو به نشونه مثبت تکون داد  با

 ..گهید کرد عاشقم شهیچه م یپدرمو در اورد ول دنشیاوهوم البته موقع چ -

 دیکل...  رونیرفتم ب عیاسانسور سر ستادنیبا ا... ماچ از لپش کردم  هیباال و  دمیو پر دمیذوق دستامو بهم کوب با

چراغ ها همه روشن بود ... با ذوق درو باز کردم پا گذاشتم داخل خونه ..شده بود نیروبان تزع هیدر بود و با  يرو

نصب شده بود و  وارید يبزرگ رو يد یال س هی... بود  حالکوتاه و پهن که گذشتم سمت چپم  ياز راهرو...  

و سبز  ییقهوه ا يحال از رنگها بیترک..روش یمربع يکوچولو يبالش ها یال مانند با کل يجلوش کاناپه 

بود و فرش  یوبمربع بزرگ جلوش چ زیم..ییکاناپه به رنگ سبز و بالش هاش سبز و قهوه ا... بود  یمیمال

 ییشده بود و پرده هم سبز و قهوه ا دهیپوش ییسبز و قهوه ا يواریها با کاغذ د وارید..بود ییهم قهوه ا رشیز
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با  شدیرنگ سبزش کمتر م اومدیباالتر م یسبز بود و هرچ رشیکه ز ستالیگلدون کر زیچ نیبود و جالبتر

سمت چپم  کهبود  ونیزیتلو يوسط حال رو به رو..واقعا قشنگ بود... توش بود  ییقهوه ا یچوب يگلها

برگشتم کنار ... و کرم ست اشپزخونه بود  ییقهوه ا نباریها از چوب بود و ا نتیتمام کاب..دمیاشپزخونه اپن رو د

که  یبزرگ ییرایذپ...  ییرایبه پذ دمیرسیم نییکه سمت راستش با دوتا پله به سمت پا يورود يهمون راه رو

 هی نکهیاز ا... بود  ییو قهوه ا یاب ییرایتمام پذ... شده بود  دهیدور تا دورش چ یو اب یبزرگ چوب يمبل ها

 يدوازده نفر زیبود که با از کردنش م یدر اتاق ییرایسمت راست پذ... کل خونه بود خوشم اومد  يرنگ ثابت تو

 ...  اوشیبا لبخند درو بستم و برگشت سمت س... شده رو به رو شدم  يکنده کار یچوب

 ... عاشقش شدم ...  فوق العادست  نجایا..اوشیس ییتو معرکه ا -

بود و دوتا  یکوتاه يرا رو... بود نشون داد  يورود يراه رو يکه رو به رو ییلبخند دستشو به سمت راهرو با

رفتم سمت ... اخر راهرو به دو طرف راه داشت ... توالت بود  يگرید حمام و یکیهم داشت که  يدر رو به رو

در اتاق دومو باز کردم ... بود  یاتاق مهمان بود که دکورش به رنگ گلبه... اتاق رو باز کردم  نیراست و در اول

گشتم و رفتم بر...  شدیمحسوب م یکیکوچ يبود که انبار یاخر راهرو هم در کوتاه...  بود  اوشیاتاق کار س... 

با دهن ... اتاق خوابمون بود ...  دمشیباالخره د... اروم در اتاق رو باز کردم ... در داشت  هیفقط ... سمت چپ 

وسط اتاق که پر بود از  دیتخت بزرگ سف... بود  يو خاکستر دیو سف يریست اتاق ش...  کردمیم اشباز نگ

ها همه  وارید... کرده بود  شییایبود و واقعا رو ریخجت حردور تمام ت...   دیو سف يخاکستر کیکوچ يبالش ها

اتاق رو  لیرنگ وسا يریش یشیارا زیکمد ها و م...  شدیم دهیهم توش د يخاکستر يرنگ و خط ها يریش

 ... با خنده رفتم داخل و خودمو انداختم رو تخت ... از ارامش بود  یواقعا اتاق موج...  کردنیم لیتکم

مشترك من با  یاند و از اون لحظه زندگ یکه جدا نشدن ییما...  میما شد اوش،یشب گذشت و منو س اون

 ... اغاز شد  يدیجد يایدن

 

 تن سوزان من يتپش ها يا

 مژگان من هیدر سا یآتش

 ز گندمزارها سرشارتر يا

 شاخه ها پربار تر نیز ذر يا

 ها دیدر بگشوده بر خوش يا
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 ها دیهجوم ظلمت ترد در

 ستین میب يز درد گرید باتوام

 ستین میاگر،جز درد خوشبخت هست

 دو چشمانت چمنزاران من يا

 چشمت خورده بر چشمان من داغ

 ختهیبا جان من ام يا آه

 ختهیمرا از گور من انگ يا

 گرفت یخاموش مییتو تنها از

 گرفت یهم اغوش يبود کرمیپ

 پوستم پنهان شده ریبه ز يا

 ن شدهخون در پوستم جوشا همچو

 را از نوازش سوخته میسویگ

 هام از هرم خواهش سوخته گونه

 لذت در تنم يتشنج ها يا

 راهنمیپ کرتیخطوط پ يا

 مخوابین مینس تینفس ها يا

 اضطراب ياز من لرزه ها شسته

 من يدر لبخند فرداها خفته

 من ياهایتا اعمال دن رفته

 یافروخت نیتب عشقم چن چون

 یشعرم به اتش سوخت الجرم

 

************************ 

 

 سال بعــد21
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 ... دانگ ...  نگید... دانگ ...  نگید -

...  خوردیم يمبل کنار هم نشسته بودند و با لبخند چا يپدر و مادر رو...  دیپر رونیورجه کنان از اتاق ب ورجه

ادرش با تعجب نگاهش پدر و م...  به سمت جلو خم شد و قهقهه زد  ریتصو دنیبا د... به سمت اف اف رفت 

 ... باالخره پدرش زبان باز کرد ...  کردندیم

 ... بود بابا جون؟؟  یک -

 ... جواب داد  دیخندیهمانجور که م دختر

خدا  چوقتینداره پدر مادرشم که ه دیحتما باز کل... پسر  نیاوف چقدر هوله ا... آوشه  ییبازم پسر دا ییبابا -

 ...  ستنیخونه ن

 فونیضبط صوتش را فعال کرد و ا... را اورد  لشیداخل اتاقش و موبا دیدو...  دیبه سر دختر رس يفکر ناگهان

 ... رو برداشت 

 ...  يبازم پشت در موند نمیبیخان؟م ماین يجناب اقا يچطور -

 ..نگاهش کرد فونیبا حرص از ا ماین

پس باز کن درو ...   ستیاپارتمان ن نیتو ا یفعال جز شما و ما کس یدونیخودتم خوب م... الله درو باز کن  -

 ...  يدیند مویسگ يتا اون رو

 ..دیخند زیر زیر الله

 ...  ؟؟؟یاوک يکه جواب سواالم رو بد یبه شرط کنمیخان ثرو باز م ماین یاوک...  ياوه اوه هاپو شد -

الله را ندهد  يواب سوال هاتا ج ماندیاز تا فردا صبح هم پشت در م دانستیخوب م... کرد  یکالفه پوف ماین

 ... پس باالجبار قبول کرد و الله با ذوق شروع کرد  داردیدست از سرش بر نم

 ..؟یباهوش یلیخب بنظرت تو خ -

 ... جواب داد  یمحکم يانداخت و با صدا فونیبه ا ينگاه پر غرور ماین

 ... معلومه  -

 ...  دیخند زیباز هم ر الله

 باشه؟ یشیاپارتمان شناخته م نیادم تو ا نیتو خنگول تر ياگه جواب سواالم رو اشتباه داد یقبول ول -

 ...  رفتیراحت پذ ماین و
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 د؟؟یچند سال طول کش) 1453 -1327(جنگ صد ساله... سوال اول  -

 150)د 100)ج 99)ب 116)الف

 ... سال  100 گهیمعلومه د وونهیخب د -

 ...  يعدو رفت سراغ ب دیارام خند الله

 شود؟یدر کدام کشور ساخته م ییکاله پاناما -

 اکوادور)پاناما د)ج یلیش)ب لیبرز)الف

 پاناما -

 ... بلند شد  یخنده الله کم يصدا

 رند؟یگیدر کدام ماه انقالب اکتبر را جشن م هیمردم روس -

 نوامبر)اکتبر د)سپتامبر ج)ب هیژانو)الف

 ... ج را انتخاب کرد و خنده الله بلند تر شد  نهیگز یبا خوشحال ماین و

 گرفته شده؟ یارام ازچه منبع انوسیواقع در اق يقنار ریجزا یاصل نام

 ییموش صحرا)توله سگ د)کانگرو ج)ب يقنار)الف

 گمیاما محض خنده م يقنار شهیکه جوابش م دونمیم نمیاسون باشه و ا نقدریسواالت ا کردمیفکر نم نکهیبا ا -

 ...  کانگرو

همه دور هم نشسته ... باال امد  عیسر ماین...  خودش قهقهه زد و الله هم منفجر از خنده و دکمه را فشار داد  و

 ... سوال استپ زد  نیاول يرو... را زد و صدا پخش  یالله دکمه پل... بودن و منتظر نتابج 

 .دیسال طول کش 116بود و  1453تا  1337 نیجنگ صد ساله ب -

 ... سوال دوم استپ  يکرد و باز رو یزد و دوباره پل ماین افهیبه ق یبزرگ لبخند

 ...  شهیدر کشور اکوادور ساخته م ییکاله پاناما -

 ... تر  قیتر شد و لبخند جمع عم زانیاو ماین افهیق

 ...  رندیگیدر ماه نوامبر انقالب اکتبر رو جشن م هیمرد روس -

 ... کرد و مشتاق تر شدند  يزیخنده ر جمع

 ..توله سگ ها ریجزا شهیترجمه م یهست که در فارس insularia canaria يقنار ریجزا ینام اصل -

 ... با حرص نگاهش را به الله دوخت  مایجمع بلند شد و ن خنده
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 نیکه اوا ا يوزو ر شیبه سالها پ دیهردو ذهنشان پر کش...  انداختند  گریکدیبه  ینگاه پر عشق اوشیو س اوا

چقدر ان روزها ...  دیپرسیاسان تر سوال م یول نگونهیخسته را در گرما نگه داشته بود و از او هم اوشیس نیچن

 3که  يپسر... پسر اوش و روژان اورده بود  سرتکرارشان خوب بود و حاال دختر همان زوج عاشق همان بال را 

 ...  سال از خود الله بزرگتر بود 

وارد  کیبه  کیخانواده ها ... برداشت و در را باز کرد  ماینگ اف اف الله دست از مسخره کردن نز يصدا با

با  روشیترال و ک.. ساله به نام سامان 15و پسر  هیساله به نام سا 20و سپهر به همراه دختر  مایس...  شدندیم

طاها ...  دایو و دایل يبه هم بودند به نام ها هیببامزه و ش يادیسال داشتند و ز 14دخترشان که هردو  يدوقلوها

اوش و روژان هم در ... ساله شان و شکمه برامده سولماز که معلوم شد ان هم پسر است  21و سولماز با آرش 

چقدر همه شاد ... شدند  اوشیوارد خانه بزرگ اوا و س یهمگ... کوچولو در دستشان بود امدند  مایدست ش یحال

بزرگترها و عشق بزرگشان و لطف خداوند بود که هنوز بعد از گذشت  ریخ يدعا نایقی... شبخت بودند و چقدر خو

و دوا دکتر موفق  یبعد از سه سال دوندگ شدندیکه بچه دار نم یاوشیاوا و س... سال همه خوشبخت هستند  21

 ...  دادیمزه عسل م شانیدگبچه ها در ساختمان زن گریشدند و حاال با وجود او و د بایدختر ز کیبه داشتن 

 

 ـانـیپـا

 *Lovely.*ح.ك.

1392/7/2 

 

***************** 

 

 

 

  92 مهر  : یینها انیپا

  93 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member31058.html : طراح جلد
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