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  نام اوبھ
 

 نی ھرچھ زودتر زنگ اخرمی و منتظر بودمیدادی اخر معلم گوش می بھ حرفامی نشستھ بودسرکالس
 تو دلم دعا کردمی حوصلھ بھ معلم نگاه می چونم بری خونھ دستمو گذاشتھ بودم زمیکالس زده شھ بر

 دا گذشت تا باالخره زنگ بھ صی اقھی خستھ بودم ده دقیلی خونھ خمی زود زنگ زده شھ برکردمیم
 دست تو دست ھم بعد از می تر بودکی کھ از خواھر بھم نزددای دوستم شنیمن و بھتر...در اومد

 بھ سمت در مدرسھ کھ از بلندگو میرفتی ممیداشت....می اومدرونیبھ معلم از کالس ب دیخستھ نباش
 و ستادمی مدرسھ واری مدی جدا شدم رفتم تو اتاق معلما روبھ رودایاز ش....مدرسھ اسممو صدا زدن

 : گفتم
 ..نیخستھ نباش_
 :  لبخند بھم زد و گفتھی

 دارهِبابات پشتھ خط کارت ... دخترمیتوھم خستھ نباش_
 : مدرسھ و برداشتم گفتمی کردم و رفتم گوشتشکر

 سالم...الو_
 ی نباشزم؟خستھی عزیسالم دخترم خوب_
  افتاده؟ی؟اتفاقی شما خوبییممنون بابا_
 . خونھی بردای خراب شده زنگ زدم بگم با شنیماش...نھ دختره بابا_
 ؟یکنی مکاری چنوی؟ماشی نداریشما کھ مشکل..چشم بابا_
 . ببرهنوی ماشادی برگاهینگران نباش دختر گلم زنگ زدم تعم_
 . بھ کارت برسشمی مزاحمت نمییباشھ بابا_
 مراقب خودت باش خدانگھدارت...فدات شم دخترم_

 ...ستادهی منتظرم وادای شدمی کھ درونی کردم اومدم بی خدافظرمونی رو قطع کردم از مدتلفن
 ؟ی جان تو چرا نرفتدایش_
  داشتن؟کارتی چنمی داشتن؟حاال بگو ببکارتی چنمیبب ستادمیوا_
 ..یدیِ کار دست خودت متی فضولنی روز با اھی خانوم دای رو بزار کنار شی فضولنیا_
 زود بــــــــــــــــاش..گھی بگو دی نکن خواھرتمیاذ_
  بابا خراب شدم رو سر تویچیھ... کر شدمیزنی مغیِا چرا ج_
  پروا جونمی چیعنی_
 .. منو خونھنی برسونامی با شما بدی خراب شده بانی بابام زنگ زد گفت ماشیعنی_
 ھـــــــــــورا رهی تا برامون ناھار بگنی رو سر شرومیشی خراب ممیریاالن م...! اخ جــــــــــــون_
 ..دی برامون رسی ناھار مجانھی

 ...می جونم بزن بردای شـــــــــولیا_
 فک نی بودم بھ ادنیِ کھ در حال دونطوری ھممیدیطرف در مدرسھ دو بھ یی حرف دوتانی از ابعد

 تک فرزندم ناراحت بودم اما نکھی از اشھیھم... رو دوس دارمنی و شرودای کھ من چقد شکردمیم
 کی بھم نزدیبھ حد... خواھر و برادرمو برام پر کردنھی خالھی جاشھی ھمنی و شرودایِوجود ش

 :دمی شننوی شروی فکرا بودم کھ صدانیتو ا...میزدی رو صدا مگھی و داداش ھمدی کھ ابجمیدبو
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 .ی پروا مواظب باش غرق نشیابج_
 نترس داداش شنا بلدم_
 دوس دمی کھ شدم دنی ماشکھی نزدنی بھ طرفھ ماشمی رو گرفتم تند تند رفتدای گفتم و دستھ شنویا

 ومدی می خوبیلی بودمش بھ نظر پسر خدهی دیچندبار...ِ اقا آرسام ھم باھاشنی شروھیمی صمیلیخ
 پھن و بلند ی روشن ابروھای خاکستریچشمھا... بودپی خوشگل و خوشتیلی ھم خافھیاز نظر ق

 داشت کھ تو صورتش نگاه ی خوشگلی قلوه ای لباومدی بھ صورتش میلی کھ خی و قلمکی بارینیب
 کوتاه کرده تی نھایدورشونو ب کھ دور تا رهی تھی قھوه ای موھازدنی لباش چشمک میلی خیکردیم

قدبلند و چھار ... سرشی کرده بود روی ھم ژل و تافت خالیبود وسط سرشو ھم داده بود باال کل
 ھرموقع ادمھی و رو فرم بود ی ورزشکاریلی خکلشی بود ھافھی خوش قیلی بود در کل خھشون
 ھم کھ یی زمانھاشتریب... باشگاهمیری با آرسام مگفتی میری کجا مدمیپرسی مرونی برفتی منیشرو

 ازش سرتر کمی بود اما آرسام افھی خوشگل قیلی ھم خنیشرو.... اسپرت زده بودپی بودمش تدهید
 داشت ی بود و برعکس آرسام کھ پوست برنزه ای چشم و ابرو مشکدای شنی عنیروش...بود

 مثلھ ھم کلشونیود ھ بکلی ھم خوش ھیلی داشت و خی و لب دھن مناسبینی بود و بدیپوستش سف
 بلند یی دوتادای و با شمی شدنی و اسپرت شرویسوار پرادو مشک.... آرسام بلندتر بودکمیبود فقط 
 :ن در جوابمون گفتی شرومیسالم کرد

  گلمیسالم بر خواھرا_
 ..میدی عجب ماشمارو د؟چھی آرسام جان چطور؟سالمی خوبیسالم داداش_دایش

 نی سنگیلی دانشگاھمم درسا خی منم دنبال کارای مدرسھ اشھی جان شماکھ ھمدایسالم ش_آرسام
 . از درس خوندنری ھست بھ غی البتھ فقط من چون اق داداشت بھ فکر ھمھ چمی بخوندیشده با
 میرسی بھ ھم م؟ی اب منو زدری زیدی اشنا دکیدست شما درد نکنھ اقا آرسام تو دوباره _نیشرو

  پروا خانوم؟یچرا ساکت.
 .نیدی اجازه صحبت کردن می خواھر مشنگت بھ کسنی مگھ تو و اداداش جونم_

 ؟یدیباالخره توھم فھم_نیشرو
 و؟یچ_

 ...! مشنگھدای شنکھیا_نیشرو
 : کردنغی جغی شروع کرد بھ جعی نذاشت من جواب بدم سردایش
 باھاش منو مسخره نقدی استی اونجا پروا خانوم نگھی دمیرسی خان بھ خونھ منیباشھ شرو_
 !!! بامن حرف نزنگھیپروا خانوم شماھم د.نیکن
 ؟یستی جونم مگھ مشنگ نی ابجیکنیچرا قھر م_
 : بلند گفتغوشی جغی جی با صدادایش
 !نیی پاکنمی پرتت منی از ماشیپروا بھ خدا اگھ ساکت نش_
 ؟یدی میجواب بابامو چ_
 .کنمی اونم از دستت راحت مگھی دیچیھ_
 م؟ی از دستھ تو راحت کنیاونوقت عمو و خالھ رو چھ جور_

 مامان بابا دومم بھ یی جوراھی دوسشون داشتم یلی خالھ وعمو خگفتمی مدای بھ مامان و بابا شمن
 مامان کردمی براشون خودمو لوس کنم صداشون مخواستمی اوقات کھ می بعضومدنیحساب م

 اومد ادمی دفعھ کی دیخندی کھ چشمم بھ آرسام افتاد داشت ممیکردی باھم بحث ممیھنوز داشت...بابا
 : گفتمھوی.. نکردم بھشمسال

 دو تا خواھر و برادر واسھ ادم حواس نی ادی خوبن؟ببخشن؟خانوادهیسالم اقا آرسام خوب ھست_
 .زارنینم
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 : با تعجب گفتموونھیتا د3 از خنده ھا دی ترکنی ماشھوی حرف من نی ابا
 ن؟یخندیوا چرا م_

 : تو ھمون حالت گفترهی کرد جلو خندشو بگی سعآرسام
 افتاد بامن ادتونی شما ھوی ھمھ راه نی بعد از امی خونتونیکایسالم پروا خانوم شرمنده اخھ نزد_

  و بابا خوب ھستن؟ن؟مامانیمن کھ شکر خدا خوبم شما چطور.نیحال و احوال کن
 نی شرو داداشیراست. نزاشتن ھمون اول حالتونو بپررسمنای کھ ادیدشمنتون شرمنده شما ببخش_

  خونھ ما؟یریچرا م
  خونھ ما؟ییایپس کجا برم؟م_
 ؟یمگھ امروز قرار نبود مارو ناھار مھمون کن_
  کردم؟ی غلطنی ھمچیمن ک_
 موضوع نی چون استی بھ خواست شما نازیالبتھ ن.. می قرارو گذاشتنی تو مدرسھ ادای شیمنو اج_
 .دهی رسبی وقتھ بھ تصویلیخ
 ..!!!کنھی رسونده خودشم ناھارو حساب مبی بھ تصویھرک_
 بعد ما می ناھار بخورمی بھ ظاھر مرد بری مادوتا خانوم محترم با شمادوتا اقایگی میعنی_دایش

 بمون؟؟؟؟ی تو جمیخانوما محترم دست کن
 .. تورو خدا ناھار مھمون مننیدعوا نکن_آرسام

 .می دھن بھ دھن نشختی ری بنی شرونی کھ ما با ایگیاخ قربون دھنت چرا از اول نم_
 !!!ختیری بگھی می بھ کی کنیبب_
  خان؟نی شروختمی ریمن ب_
 !ختمی رینھ پس من ب_
 ی عسلی در اوردم گرفتم جلوم کھ دوتا چشمابمی از جکموی کوچنھیی اعی سرنی حرف شرونی ابا
 یچی بابا مامانم بودم ھی دردونھ زی پھن کھ کوتاھشون کرده بودم چون عزی روشنم و ابروھایلیخ

 مھلبامم کھ از ھ... بود مثلھ برفدیپوستمم سف...کی کوچیلی خیلی سرباال و خینیب...گفتنیبھم نم
 یی لخت و خرمایبا موھا... بودنی و صورتکی دوسشون داشتم گوشتالو،کوچشتری صورتم بھیجا

بھ نظره .... کم معلوم بودیلی نبود خدی تو دادی مقنعھ درستشون کرده بودم اما زریرنگ کھ کج ز
 کمی نداشتم البتھ من یبی عچی خوشگل بودم ھکردنی مفی ازم تعرشھی ھمھی کھ بقیخودم و جور

 : گفتنی کھ شروزدمی مدیھنوز داشتم خودمو د... ب نفسھ کاذب ھم دارمعتمادا
 ی شوخھی داداشت قربونت بره کھ با یالھ.. خواھر کوچولوی ھم خوشگلیلی کردم تو خیبابا شوخ_

 !!ختھی ری کجات بینی ببیکنی نگاه منھیی تو اعیسر
 مدرسھ حتما رفتمی زشت؟ھــــا؟ فک کردم صبح کھ مگھی می خوشگلنی خانوم بھ اکی بھ یاخھ ک_

 !!!! خوشگلمکنمی نگاه منھیی شدم وگرنھ ھرموقع تو اختی ری افتاده کھ بیاتفاق
 ادی حرصش درمدونستمی شل شد تمامھ دندونامو نشونش دادم چون مشمی حرفم ننی از ابعد

 ...ینجوریا
 ! دارهیاوه اوه چھ اعتماد بھ نفس_دایش
 ... بھ سقفدیرسی اعتماد بھ نفست می بودافھیتوھم اگھ مثلھ من خوش ق_

  آرسامدمی شدم ناخوداگاه سرمو چرخوندم دینی کھ متوجھ نگاه سنگمیکردی بحث ممی داشتنجوریھم
 از خودم نقدی و با خودم گفتم ادی لحظھ دلم لرزھی کنھی داره نگام منیی اورده پانوی ماشریافتاب گ

 شمی نکر فنی نھ ابروم رفت داشت با اای راست بود چکدومی ھنھی کردم بنده خدا خواست ببفیتعر
 وونھی دچارهی بستی جمعش کردم کھ با خودش نگھ دختره اعتماد بھ نفسش باال نعی کھ سرشدیشل م

 من کھ حق دی دلم لرزدمی و فکر کردم چرا تا نگاھشو دنی سرمو چوخوندم طرفھ شروعیاس سر
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 بد ا فکر بنیبا ا..می نشون کرده ھم ھستی ازدواج کنم کھ از بچگی با کسدیعاشق شدن ندارم با
 : گفتمنی بھ شرویخلق

 برسونم خوامی من نممی کنتمونیذ انقدی در عوضش ای ناھار بھمون بدھی یخواھی اگھ منیاقا شرو_
 ..خونمون

 : پر از تعجب بھم انداخت و گفتی وسط نگاھنھیی از تو انیشرو
 ...میرسی االن ممیکی نزدگھی دای چت شد توھم مشکل دارھوی جونم یاج_
 ..می کار دارم فردا ھم امتحان داریلیاخھ خونھ خ_
 .مونمی درس نخون من ھمش از تو عقب منقدیتورو خدا پروا ا_دایش

 بود اما ھرموقع من ی درسش عالداھمی در واقع شاگرد اول کالس بودم شخوندمی درس مادی زمن
 .مونمی درس نخون من ازت جا منقدی اگفتی درس بخونم مخوامی مگفتمیم
 آرسام داره از مدی دی چم شده بود اما از وقتدونمینم!!!  نده اصال حال ندارمری تورو خدا گدایش_
 بھ دمیترسی خوشحال باشم اخھ مخواستمی شدم ھم خوشحال بودم ھم نمی جورھی کنھی نگام منھییا

 برام  ھمھنی کھ ای خانواده ادی قدی باای خورمی شکست مای اخرش دمیفھمی دل ببندم چون میکس
 بچھ ھا ھم می شدادهی پنی رستوران از ماشمیدیباالخره رس.... فقط منو دارن بزنمدنویزحمت کش

 ...می باھم وارد رستوران شدییچھارتا... سربھ سرم نذاشتنگھی حالم گرفتھ شده ددنیفھم
 تا می و منتظر شدمی سفارش دادمیخواستی مییھممون غذاھا...می چھار نفره نشستزی مکی یرو

بھ  ینگاھ... زنگ خوردنی شروی کھ گوشکردمی بود و داشتم فک منییسرم پا...ارنیبرامون ب
 : کرد و گفتشیصفحھ گوش

 !!!پروا مامانتھ_
 !!حاال بده بھش بگم حتما نگران شده... رفت بھش زنگ بزنم بگم ناھار با شماھامادمی یوا_
 ! بکنمیبزار من حال و احوال_

 : و جواب دادشی گوشی رو صفحھ لمسدی دستشو کشعی سربعد
 ن؟یسالم خالھ جون خوب ھست...الو_
_..... 
 ... رفت بھتون زنگ بزنھادشی می ناھار بخورمیپروا ھمراه منھ اومد...ھمھ خوبن_
_..... 
 !روز خوش خدانگھدار...نیشماھم سالم برسون...باشھ خالھ جون_

 : رو گرفت طرفھ منو گفتی گوشبعد
 ! مادمازل مامانت کارت دارهایب_

 ...م بھ گوشم رو چسبوندی چشم غره ھم بھش رفتمو گوشھی رو ازش گرفتم یگوش
 کننی متمی خواھر و برادر اذنیازبس ا... رفت زنگ بزنمادمی دیبھ خدا ببخش....سالم مامان گلم_

 !زارنیحواس برام نم
 ییای منیبابات زنگ زد گفت با شرو... نگوینجوری ازمی عزشنیناراحت م! سالم دخترقشنگم_
 ...نیی کجانمی نگران شدم زنگ زدم ببی کردرید
 !امی ناھار زود ممی اومدین مامادیببخش_
 .مواظب خودت باش خدانگھدارت... بھ بچھ ھا ھم سالم برسونایزود ب! باشھ گلم_
 ی بایبا! باشھ قربونت برم_

 : و گفتمنی رو قطع کردم گرفتم بھ طرف شرویگوش
 !ی داداشیسیم_
 ! کوچولوشھیخواھش م_
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 ! و دوستتیکوچولو خودت_
 : کھ گفتم صدا فربد دراومدنویا

 !؟؟!!زنمی حرفم نمنجای نشستم ای خوبنیمن بچھ بھ ا..نی دارکاریااا پروا خانوم منو چ_
 ! کوچولو اقا آرسامنیشی پس جفتتون مگھی دنیدوما ھمسن...اوال پروا خانوم نھ پروا_
 ازش یلی من خی اما باور کن از نظر عقلمیدوما درستھ کھ ھمسن...اوال اقا آرسام نھ آرسام_

 !!!!بزرگترم
 ! کم عقلیگی اونوقت بھ من مستیتوکھ مخت اندازه نخود ھم ن_نیروش

 کھ از ھمھ شکموتر دایغذاھارو اوردن ش....میدیخندی ھم مدای منو شکردنی داشتن باھم بحث مھنوز
 : گفتغیبود با ج

 !!کنمی خودم خفش مادی صدا در بتونیکیاگھ از ...می غذا بخورمیخواھیم!گھیبسھ د_
 ی شوخچکسی با ھکمشی بخاطره شدی ترسدی بادای از خشم شمی نگفتیزی چگھی دماھم
 ی آرسام رونی سنگیدر طول غذا ھمش متوجھ نگاه ھا... بھ خوردنمیھممون شروع کرد...نداره

 چوقتی ھای نمشیبی نمچوقتی اگھ سرمو بلند نکنم ھکردمی فک مکردمی اما سرمو بلند نمشدمیخودم م
 ........نکھی از ال غافشمیعاشق نم
 ھم اروم اروم دای پسرا رفتن سمت صندوق تا حساب کنن منو شمی کھ تموم شد بلند شدغذامون

 و نی کھ شرومیکردی و بھ اطراف نگاه ممی بودسادهی انی کناره ماشنجوریھم...نی طرفھ ماشمیرفت
 : گفتنی تو ماشنشستی جور کھ منی باز کرد ھمنوی درھا ماشنیشرو..آرسام اومدن

 !!! خونھ مامی برایبپروا _
 رونی بانی بی کستی تو اتاق معلوم نرنی دوتا االن منیا... من تنھاممی برایتورو خدا ب! اره _دایش

 !!من تنھام
  خونھ ما؟؟می برنییایباھاتون تعارف کھ ندارم شما ب... کھ کھ مامانم تنھا بودنیدید...یمرس_

پس حاال !می امروز تمومش کندی بامی بدلی فردا تحودی نقشھ اس کھ باھی!یقربونت خواھر_نیشرو
 باشھ؟!!یی جای شھربازمی دنبالت برمییای عصر اماده باش مییایکھ نم

 !! اماده شمنی جلوتر زنگ بزننییای بنیفقط خواست!باشھ_
 !چشم نفسم_

 ی اگھ داداش و خواھر واقعکنمی فک مشھیھم...شدمی غرق لذت منی از ابراز احساساتھ شروشھیھم
 اندازه تونمی نمچکسوی کھ نھ ھدمیرسی مجھی نتنی ھم بھ اشھیداشتم؟ھمی دوتا دوسش منیداشتم اندازه ا

 دی بادادی نمم دوتا فرشتھ رو بھنیاگھ خدا ا...موی خواھر برادر واقعی دوتا دوس داشتھ باشم حتنیا
 : باز کردم و گفتمنوی خونھ ما درماشمیدیرس!! کردمی مکاریچ
 ن؟ی بعد برنینی ساعت بشمی تو نمی برنییایبچھ ھا ب_

 !!رونی بمتونی عصر ببرمی کھ بتونمی نقشھ رو تموم کنمیقربونت برم زودتر بر_نیشرو
 !! دنبالتمییای استراحت کن تا مکمی برو یاره اج_دایش
  داخل؟دییآرسام جون شما بفرما....باشھ_
 !میشی مزاحم ممییایم...ممنون_
 !!نیاری بفیحتما تشر...نیمراحم_
 !!حتما..چشم_
 ی بابانیمواظب خودتون باش..نیبھ خالھ و عمو سالم برسون_

  خدانگھدارتنمتیبیعصر م...توھم سالم برسون..باشھ_نیشرو
 ! جونمیی پروای بایبا_دایش

 !!خدانگھدارت پروا جان_آرسام
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 برداشتم انداختم تو قفل درو باز فمی از داخل کدویکل... شدم رفتم بھ طرف خونھادهی پنی ماشاز
رفتم ...تاھم برام دست تکون دادن3 بچھ ھا دست تکون دادم اون یبرگشتم پشت سرم برا...کردم

 و مثل مدرو باز کرد.. ساختمان بود رفتم باالی کھ جلویاز چندتا پلھ ا... گذشتماطیداخل خونھ از ح
 : زدمغی بلند جی با صداشھیھم
 !من اومدم!!! ن گلمسالمممممممم بر ماما_

 : و گفتدیاونم صورتمو بوس...دمی رفتم بھ طرفش صورتشو بوسرونی از اتاقشون اومد بمامانم
 !!یخستھ نباش...سالم دختر خوشگلم_
 مییخوای دنبالم مانیعصر بچھ ھا م..ناھارم خوردم.. خستھ امیلیمن برم بخوابم خ!ی مامانیسیم_
 !!رونی بمیبر
 !!ی خستھ ایلی خدونمیبرو استراحت کن کھ م!باشھ دخترم_
 ... معلمادنی ازمون کار کشیلیامروز خ!! چقد خستمیدونی نمیاره مامان_

 نجوری روبھ رو بود ھمدی بزرگ سفیلینفره خ2 تخت کی.. بزرگبای اتاق تقری... اتاقم شدموارد
 دو ی ھایبود با عسل تخت نی ھمخوردی کھ چشمت بھش میزی چنی اولیشدیکھ وارد م

 وتری کامپدونھی بود کھ وترمی کامپزیکنار در اتاق سمت چپ م...سمت چپ کمد لباسام بود!!طرفش
 3کل اتاق از ... ھم پھن بودی قرمز مشکی قالکی... خوشگل روش بودیلی خی  دخترونھدیسف

 خوشگلم کناره یلی خدی سفتاری گی...رنگ بود3 نی از ھملمیکل وسا....دیسف.یمشک.رنگ بود قرمز
رفتم طرفھ ... بودم داخلشدهی قرمزمم سمت راست تختم بود تمام عروسکامو چیدکور...تختم بود

 کھ تو اتاقم ی برداشتم رفتم داخل حمومی دست لباس راحتکی دراوردم درسموکمد لباسھام لباسا م
با سشوار خشک کردم  دیرسی شونم مریموھامو کھ تا ز...رونی دوش گرفتم اومدم بھیتند تند ...بود

ھفتھ از 1 دمی بار موھامو خشک نکردم خوابکیکھ سرما نخورم چون من شانس ندارم تو عمرم 
سرم ...موھامو کھ خشک کردم افتادم رو تخت.... گرفتمدی شدی سرما خوردگمتخت نتونستم بلند شد

 بھ صفحھ ی نگاھ شدمداری از خواب بمی گوشیبا صدا... خواب رفتمی کدمی نفھمدیکھ بھ بالشت رس
 : گفتمی خواب الودی جواب دادم و با صداویگوش.... رو صفحھ بوددایانداختم کھ عکس ش

 ... بخوابھی ساعت درست و حسابمی ادم نیزاری کھ نمدای شیری مرض بگیا_
 ربع ھی دنبالت تا مییای ممی ما داریسوما توکھ ھنوز خواب! یریدوما خودت مرض بگ!! اوال سالم_
 و آرسام صداتو نی بود شروکری اسپی رویدر ضمن گوش... زود پاشو اماده شومیی اونجاگھید

 ... دلم خنک شددنیشن
 : نشستم رو تخت و گفتمخی حرف سنی ابا
 یول... حرفا مننی کھ اشکال نداره عادت داره بھ انیشرو...کری رو اسپی گذاشتیتو غلط کرد_

 !!!نی باھاش دوس شدنی کرددای رو از کجا پیکول دختره نی شما اگھیآرسام بنده خدا االن م
 ...آرسام ھم تورو شناختھ!! نترس_
 ؟ی داشتکارمیحاال چ...برو بابا_
 خونم؟؟ھااااااا؟؟ی منیاسیپس من دوساعت دارم _
 !!!دمیخوب خواب بودم نفھم!ی نزن خر ھم خودتغی جدایاه ش_
 ! دنبالتمییای ممیاماده باش دار_
 ...رونی بامی تک بزن بیدیرس...یاوک_
 ی بانمتیبیباشھ م_
 !!!!!!! گلمیبابا_

 تو اتاقم دست و سیاول رفتم تو سرو.... کھ زود اماده شمنیی پادمی رو قطع کردم از تخت پریگوش
 می مالشی اراکی شمی ارازی صورتمو خشک کردم نشستم جلو مرونیبعد اومدم ب....صورتمو شستم
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 مو رنگی قھوه انی سوختھ با شلوار جی پالتو قھوه اھیمد لباسھام رفتم سمت ک...و دخترونھ کردم
 چون ھم دمیجوراب ھم پوش...دمی سوختھ داشت پوشی بھ رنگ قھوه ایی کھ طرح ھایبا شال کرم

 تو ختمیموھامو کج ر.... خوشگل شده بودمیلی خنھیی جلو اسادمیوا...ھوا سرد بود ھم عادت داشتم
 شی چشمک ھم چاشنی واسھ خودم فرستادم نھی بوس تو ای بودم ی خودم راضافھیصورتم از ق

 نشستھ بود ی وی تیمامانم روبھ رو... چھ کنم اعتماد ب نفسم باالسرونیرفتم از اتاق ب کردم
رفتم جلو دست انداختم دور ....کردی رو نگاه می و برنامھ اموزش اشپزخوردی مییداشت چا

 : و گفتمدمیگردنش صورتشو بوس
 !! ھایخوب با خودت خلوت کرد یمامان_
 شمی تو و بابات پشھی ھمخوادیدلم م... خلوتو دوس ندارمنی من اصال ایدونیدخترم خودتم م_

 !!نیباش
 !!می ھم باششی پییتا3 شھی ھمخوادی مامان دلم منجوریمنم ھم_
 ...ادی بوق میصدا!!فک کنم بچھ ھا اومدن دنبالت_

 بھ ادیز... پالتوم بود شروع کرد بھ زنگ خوردنبی کھ تو جمی کھ حرف مامان تموم شد گوشنیھم
 بمی تو جشھی ھمممی باخودم گوشبردمی نمفی موقع کچی ھنی عالقھ نداشتم براھمفیک
 :نھی شرودمی دراوردم دویگوش....زاشتمیم
  داخل؟؟نییایشما نم...امی دارم میسالم داداش...الوو_
 بدووووو..اینھ زود ب!! سالم وروجک_
 !امیاالن م_

 ھم می ال استار قھوه ایکفشھا... کردمی باھاش خدافظدمی رو قطع کردم صورت مامانمو بوسیگوش
 ...........رونی زدم از خونھ بدمیپوش
 کھ شروع کردمی شروع کرد بھ بوق زدن داشتم با تعجب نگاش منی شرورونی کھ گذاشتم بپامو

 شھی بود ھمنی شرویوونگی زمانھ دقای خودمو جمع و جور کردم چون دقعیکرد بھ چراغ زدن سر
در خونھ رو بستم رفتم بھ طرفشون نشستم ...وونھی و دالی خی خودش بنی عشدمی موقع ھا منجوریا

 :ن و گفتمیتو ماش
 !.... خدا شرش کمدی کدومتون بود بھ امی عروسیســـــــــالم احوالھ ھمگ-

 :سرمو برگردوندم طرف آرسام و گفتم...دمی و حالش و پرسدمیبوس رو دای صورت شعی سربعد
 سالم ارسام جون حالت خوبھ؟-

 : بھ طرفش دراز کردم باھاش دست دادم در جوابم گفتدستمم
 ؟یخودت چطور...سالم پروا جان خوبم ممنون-
 ! منم خوبمیا-

 : گفتنی شروھوی حال و احوالم با آرسام تموم شد یوقت
   مبارک باداشاالیرک بادا ابادا بادا مبا-

 !خوندی و بادا بادا مدادی و ھمونجا پشت فرمون قر مزدی مبشکن
 تو صورت سرخ کمیبرگشت عقب ...می عادت داشتنی شروای بازوونھی دنی بھ امیدیخندی مھممون

 : چشمک زد بعد دستشو گرفت طرفھ آرسام و گفتی نگاه کرد دایشده از خنده منو ش
ِ عروس خانوم ھمسر◌◌ بندهکنمی میمعرف- ِ ِ! 

 : دستھ آرسامو گرفت گذاشت رو دنده دستھ خودشم گذاشت روش و گفتیشی بھ حالتھ نمابعد
 ...  زن دارم شاه ندارهی-

 زد پس یکی کھ آرسام از شوک در اومد اوردی در می و مسخره بازخوندی داشت شعر منجوریھم
 : و گفتنیگردن شرو
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  خفت کنم؟ای یشیخفھ م-آرسام
 خودش و زنشو کھ نھی تو سزدیبا مشت م... خودش زدننھی ھم شروع کرد با مشت بھ سنیشرو

 دی گردنشو مالکمی... زد پس گردنش تا ساکت شدگھی دیکیآرسام ...کردی منیھمون آرسام بود نفر
 ...  راه افتادیبعدم با گفتنھ دستت بشکنھ الھ

 : کھ گذشت گفتمکمی
 م؟یِخوب کجا قرار بر-

 !!ی شھربازبرمتونیاول م-نیشرو
 !!ییای داداشھ دننیتو بھتر...یمرس...اخ جــــــــــون_
 !!دهی بغلم مری زیچھ ھندونھ ا!  باشنویاوه ا-
 دایعقده محبت پ...ی ذوق زده شکمیخواستم ... تو برجکھ ادمی بزنی کال عادت داریداداش-

 !!!ینکن
 !!م محبت کنن ھا ھستن بھیلیخ... خانومیتو نگران من نباش ابج-
 : گفتماوردمی چپ چپ نگاش کردم اخر طاقت نکمی
 !قتیحتما ھمون دوس دخترا عت-

 : چشاشو گرد کرد و گفتنیشرو
  ان؟؟قھیدوس دخترا من عت-

 : چشمامو مثھ خودش کردمو گفتممنم
 ؟؟؟ی منکرش شیخواھینکنھ م-

 چکسی ھدید... بھ من چھیعنی بھ آرسام انداخت آرسامم روشو کرد اونور ی با التماس نگاھنیشرو
 بھم انداخت چشاشو مثھ گربھ شرک ینگاھ...دیخندی مزی رزی ھم کھ فقط ردای شکنھیازش دفاع نم

 :کرد و گفت
 ! خواست منکرش شھیگوه خورد اون-

 : جوابش چندبار سرمو تکون دادمو گفتمدر
 !ی ھستیپسره عاقل!نیافر-
 جلوشو گرفتم یمنم خندم گرفتھ بود ول!ند شد صدا خندش بلداھمی از خنده شدی آرسام ترکھوی

 .... خودم موندمی تو جلد جدیھمونجور
 : بلند شددای شغی جغی کھ صدا جکردمی اون دوتا رو نگاه مداشتم

 ...ھــــــــــــــــ ورا....می نرفتی وقتھ شھربازیلیخ!!!اخ جـــــــــون-
آرسام کھ معلوم بود دنبالھ ...سالھ ذوق کرده بود2مثل بچھ ھا ..میدی ھممون خنددای ذوق کردنا شبا
 ارهی رو کھ تو رستوران بھش گفتم کوچولو رو سرم در بی اون روزی تا تالفگشتھی فرصت می

 : گفتعیسر
  کوچولوئھ؟؟؟یحاال ک... ھم کردنیچھ ذوق-

 : گفتمیردموفق ھم بودم چون در کمال خونس... حفظ کنم و نخندمموی کردم خونسردیسع
 ...نیتو و شرو!!خوب معلومھ-
 !!!می ذوق کردنقدی ای برا شھربازمی بودنیاره خوب االن منو شرو-

 : گفتمکردمی حفظ مموی کھ خونسردنجوریمنم ھم...دنی خندزی رزی ریی دوتانی با شروبعدم
 !!!!نی رو شما دادی شھربازشنھادهیپ...نی کار بھتر کردیشما ....نیشما ذوق نکرد!!نھ-

اون دوتا ھم از حرص ..... خندهری زمی زدی ھم زمان پقیی زدم دوتادای چشمک بھ شی عی سربعد
 بحث و یباالخره با کل....میدیخندی ماھم ھرھر مدنیکشیقرمز شده بودن و برامون خط و نشون م

 ھ ھمبایاز ھمون اول تقر...می شدادهی و پمی پارک کردی شھربازنگی تو پارکنویماش...میدیدعوا رس
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 وفتھی ملھی وسنی چرا ھرموقع چشمم بھ ادونمینم...یی بھ ترن ھوامیدی تا رسمی ھارو سوار شدلھیوس
نگاه ....دمیترسی میلی خنی سوار شدم اما از انوی ھا خطرناک تر از الھی وسیلی خکنمیوحشت م

 : کھ آرسام گفتکردمیھممون بھش بود و من با وحشت داشتم نگاش م
 م؟؟ی سوار شنمی انیموافق-
 ....شھی نمنیسوار ا...نی از اری ھستم غی ھمھ چھیمن کھ پا-
 ؟یترسیم-

 : بود گفتمدهی سوالو پرسنی رو کردم بھ آرسام کھ اترسمی بگم مدادی کھ غرورم اجازه نممن
 !!ترسمی نمیچی ازش من از ھادینھ خوشم نم-
 :لت کرد و گفت دخانی شرونی واسھ ھمترسمی میلی من خدونستنی منی و شرودایش
 کھ گمتون نی نریی جانیسی جا وانیھم..مییای زود ممیریمنو آرسام م...نی نشنیشما سوار ا! دخترا-

 باشھ؟!!!!مینکن
 : گفتمارمی جلو آرسام کم بخواستمی کھ اصال نممن

 .می سوار شمیخواھیماھم م!!!رینخ-
 !!!میخوری ممیخری میزی چی میریخودمون م... برن سوار شننای ولش کن بزار ایاج-

 ... فک کنن ترسوامخواستمینم... من بھ شدت بھم برخورده بوداما
 ... دوس دارم سوار شمیلیاما من خ-

 ...  اصال ھم دوس نداشتم سوارشمکردمی داشتم سکتھ مگفتمی خر دروغ ممثھ
 طی کھ نتونھ بلخوندمیتند تند تو دلم دعا م... ادی برهی بگطی چونھ زدن آرسام رفت بلی با کلخالصھ

 ...رهیبگ
 : ھا برگشت و گفتطیِ از شانس گنده من آرسام با بلاما
  تا نوبتمون شھمیبر-

 ی لجبازکیبخاطره ... چقد من احمقمدمی فھممی سوار شدیوقت.. باالخره نوبتمون شدقھیدق20 از بعد
 نیھم...ھم نشستن شی و آرسام ھم پدایش..می ھم نشستشی پنیمنو شرو... حماقتو کردمنیبچھ گونھ ا

 : رو گرفتم و گفتمنی بازو شروعیکھ شروع کرد بھ حرکت کردم سر
 ... شمادهی من پسھیغلط کردم بگو وا...ترسمی بھ خدا میداداش-

 : تو بغلش و گفتدی دستشو انداخت دور شونھ ھام منو کشنیشرو
 ھوم؟...ی بترسدی اصال نباگھی دشتمیتازه منم کھ پ...بھ خدا اصال ترس نداره!!نفسم نترس-

 نی و با اخرنیی پاختی کھ حرکتش تند شد اشکام رنیھم... نترسمشدیاما مگھ م... تکون دادمسرمو
 ستادی از حرکت ایوقت...زدمی و زار مدادمی فشار منی پھن شرونھیسرمو تو س... زدمغیتوانم ج

 ادهین پیبا کمک شرو..نم تعادلمو حفظ کتونستمیاصال نم..دیلرزی میلی پاھام خنیی پاامی بتونستمینم
 ذره ھم ترس تو صورتش ی اصال انگار نھ انگار نی سوار شده بود برا ھمی چندباردایش..شدم
 چون فشارم رهی واسم بگوهی ابمھی رفت عی خودش سرمکتی نھی ی منو نشوند رومیشرو...نبود

 : گفتزدی توش موج می کھ نگرانیی با صداکمی کھ رفت آرسام اومد نزدنیشرو...نییاومده بود پا
 !! نداده بودمشنھادوی پنیکاش ا... من شدرهیھمش تقص...بھ خدا شرمنده ام پروا-
 :  دورگھ شده بود گفتمھی کھ از گریی صدابا

 ...شدمی سوار مدی مقصر خودمم نباترسمیخودم گفتم نم!! شرمندهدشمنت
اده باشن ذوق کردم و خوشحال  دتابی کھ بھش تی آرسام نگرانم شده بود مثھ خرنکھی دلم از اتو

 نداده بودم اون عذاب وجدان داره تو شنھادوی پنی گفت کاش ایدی تو سرم گفت ندیی صدایشدم اما 
اب  وانی لی با نیشرو... شد پکر شدمی فکر بادم خالنیبا ا....یکنی برداشت می اگھیچرا جور د

 :گرفت جلو دھنم و گفت..پرتقال برگشت
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 چھ بھ روز خودت نی ببیکاش سوار نشده بود..کنھیحالتو بھتر م!!یبخور خواھر-
 نگران یلی چشماش قرمز شده بود معلوم بود خنیشرو!!می پاشو بریھرموقع بھتر شد...یاورد

 قھیدق10... مجبورم کرد کل اب پرتقالو بخورمنیشرو...رفتیشده ھمش ھم برا آرسام چشم غره م
 : بعد گفتممی نشستیا

 
 !!میبھتره بر..بھتر شدم-

 ھنوز گفتی تند راه برم مزاشتی دستمو گرفتھ بود نمنی شرونگی بھ طرف پارکمی و رفتمیبلندشد
 فشارت نی ببگفتی رو دلم مزاشتی منو بخندونھ دستشو منکھیبعد برا ا... باالومدهیفشارت کامل ن

  از خنده اون ماھمدیخندی برسھ بھ گردنت بعد خودش ھرھر برا حرف مسخرش مدی باناسیھنوز ا
 ھمھ از اتفاقھ افتاده ناراحت زدی حرف نمیچکیھ...می شدنیسوار ماش...گرفتی مخندمون

 : گفتمیبا ناراحت... ناراحت بودم شبشونو خراب کردمیلیخ...بودن
 !خوامیواقعا معذرت م...شبتونو خراب کردم!!دیببخش-
 : برگشت طرفم و گفتعی سردایش
 !! ندارمویمن کھ جز تو کس...کردمی مکاری من چشدی متیپروا اگھ طور-

 گرفتم تو بغلم و با دارویش.. گرفتمیمنم گر...دلم خون شد..کردمی مھی خواھرم داشت گررمی بمیالھ
 : گفتمھیبغض و گر

 !!! نکنھیتورو خدا گر... حاال کھ خوبمیخواھر-
 :رو کرد بھ آرسام و گفت..ارهی مارو از اون حال و ھوا دربخواستی منیشرو

 تا حاال تحملشون کردم یتاشو بھ من داده چھ جور2 ؟؟خدایدیرسام تا حاال خواھر زر زرو دآ-
 !!خدا داند

 : گفتنی بھ شرودی بگھ توپیزی نذاشت آرسام چکردی مھی کھ گرنجوری ھمدایش
 ...ی شھر بازمی بریتو گفت..ییمقصر تو!! خفھ شوتو
 دست کھ نی جواب دستم؟بشکنھ انھی کنم بھتون بدبخت ایخواستم خوب... بدھکارم شدمنکھیمثلھ ا-

 !!نمک نداره
 : گفتمنیبرا ھم.. باالرهی اگھ دخالت نکنم بحثشون مدمید
 ... ھاشھیدوباره حالم بد م..حاال کھ خوبم! نیتورو خدا دعوا نکن-

 : سرشو تکون داد و گفتنیشرو
 ...یضی خودشو بزنھ بھ مرخوادی ھمش مگھی خوشش اومده حاال دنیا!!دمیحاال فھم...اوه اوه-

 : ھم بھش زدم و گفتمی چشمککردمی رو پاک مدای کھ اشکا شنجوری ھممنم
 !!ی خفھ شدی بای پررو شدیلی تو خداسی حق با شنکھیمثل ا!داداش جونم-

 از ما ی آرسام ھم بھ طرفداری کنھ ولی بھ آرسام کرد تا حداقل اون ازش طرفداری نگاھنیشرو
 :گفت

 !!میکنی خودمون خفت می اگھ نشی خفھ شدیبا...منم با دخترا موافقم!اره-
 : بھ خودش گرفت و گفتی گربھ شرکافھی قنیشرو

 ...شمی خفھ منی شما بگیباشھ ھرچ!! گفتمیمگھ من چ-
 بعد گارسون قھیچند دق..می نشسترونی بی از تخت ھایکی یرو... قھوه خونھکی بھ میدی رسباالخره

 انگار دای زل زده بود بھ منو شنیشرو... اونم رفت تا اماده کنھمی و قھوه سفارش دادونیاومد دوتا قل
 کھ قھیدق10از   بعددای بھ شکمی کردی نگاه بھ من مکمی...کنھی الخلقھ رو کشف مبی عجزهی چیداره 

 بھ خودش گرفت و رو ی متفکرافھیق...میکردی با تعجب نگاش ممیقشنگ نگامون کرد ماھم داشت
 :کرد بھ آرسام و گفت
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 ھیاما حاال کھ گر.. قابل تحمل بودنکمی شی تا حاال با ارامی تحمل کنناروی ایآرسام حاال چھ جور-
 !! قابل تحمل شدنری پاک شده غششونیکردن ارا

 دایش...میدی منظورشو فھمدایدقھ منو ش2بعد از ... حرف دوباره برگشت بھمون نگاه کردنی از ابعد
 ھمش کردی ھم دھنشو باز می وقتزدی نمزدی دختر حرف نمنی کردن کال اغی جغیشروع کرد بھ ج

 :گھی می چنمیگوش دادم بب...دیکشی مغیج
 بھ فکت یکمی...ی فک بزندیھمش با....ی اون دھنھ مبارکو ببندقھی دو دقیتونی تو نمنیشرو-

 باز نکن وگرنھ از تخت لی دلی اون فکو بنقدری پس لطفا ای اللکنھی فکر نمیچکیھ...استراحت بده
  نـــــــــــــــــــھ؟؟؟؟ ؟ای یدی فھمنیی پاندازتیم

 بھ طرف ی خوبیلی خونسرد جواب خیلی من خکردی مدی و تھدزدی مغی جشھی کھ ھمدای شبرعکس
 : گفتمدای خونسرد رو بھ شنجوریھم....دادمیم
 خودتو ی حرف الکھی پس با می ھم قشنگیلی خمیدونیما کھ م!! حرص نخور قربونت برمیخواھر-

 ...ناراحت نکن
 ...کنھی حرف حقو قبول منی ببری بگادی از پروا کمی دایش...وولیا -

 : و گفتمنی طرفھ شروبرگشتم
 ...ی تو بگستی نازی نگھی بگھ مدی بایاون... من خوشگلمی بگدیتوکھ نبا-
 گھ؟؟یمنظورت محمد جونتھ د-

 موضوع نی از ادای و شنیشرو...می نشون کرده ھم بودی کھ از بچگی ھمون بودمیی پسر دامحمد
 ی پسراھی دوس نداشتم فقط مثھ بقی زندگکی من اصال محمدو بھ عنوان شردونستنیخبر داشتن و م

 ... ھم دوسش داشتمیلیخانواده بھ عنوان داداش خ
 گھید...زنھی حرفو منی چرا اگھی خبر داره دی کھ از ھمھ چنیا... گفتی چنیا.. چشام گرد شدھوی

 بودم نیھنوز تو شوکھ ا... دھنمو باز کنم جوابشو بدمتونستمی نبود نمی خبریاز اون ھمھ خونسرد
 ... ھم بھم وارد شدیکھ شوک بد

 : خبر نداشت گفتیچی کھ از ھآرسام
 ھ؟یمحمد ک-
 : و گفتدی ناخواستھ از دھنش پردایش
 !!! نامزد پروا-

 گشاد شده نگاش ی دھنش و برگشت سمت من کھ با چشمھای گذاشت رو دوتا دستشوعی سربعد
 : گفتکردمیم
 !!منو ببخش...دیپروا بھ خدا حواسم نبود از دھنم پر-
 : گفتمدیلرزی کھ چونم از بغض منجوری حرفش از شوک در اومدم ھمنی ابا
 دی کم کم باگھی منم دشھی می جدی روزی حرفھ باالخره یاالن کھ فقط در حده !اشکال نداره-

 !!رمی بگشیجد
 مطمئن باش خالھ و شیخواھی نمیاگھ بگ... نکنی خودت بازی با زندگگفتی بھم مشھی ھمنیشرو

 : دمی شرمنده و ناراحتشو شنیاالن ھم صدا...کننیعمو قبول م
 !! بھ مامان و بابات بگووی نکن ھمھ چی خودت بازی من کھ بھت گفتم با زندگیابج-
 ...نی بحثو ول کننیتورو خدا ا!! تونمینم!!تونمینم-
 موفق ھم شدم با فرو دادن اب رمی کردم جلو لرزش چونمو بگی سعمی ھممون سکوت کردگھید

 سفارش داده ونیدوتا قل.... و قھوه ھا رو برامون اوردنونای بعد قلنی چند منییدھنم بغضمم دادم پا
 ن رو میکی... فراموش کنم و شب بچھ ھارو خراب نکنموی کردم ھمھ چی سعونھای قلِدنی با دمیبود

 تعجب زنھی حرف نمیچکی ھدمید..دمیکشی و منییسرمو انداختھ بودم پا...دای ھم شیکیبرداشتم 
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 دارن نگامون تی چشماشونو در اوردن و با عصباننی آرسام و شرودمیکردم سرمو اوردم باال د
 کھ م تلنگر بودی اونا خندم گرفتھ بود منتظر افھیاز ق بلند شد منم کھ دای صدا خنده شھوی...کننیم

 زی خدنی کھ خنده مارو دنیھم... خندهری تلنگره زده شد و منم زدم زدایبترکم از خنده،با خنده ش
 کھ رو تخت ییھمھ کسا... زدنغی بھ جمی بھ تختھا و شروع کردمیدیبرداشتن طرفمون ماھم چسب

  نشستن سر جاشوننیآرسام و شرو...کردنی دور و برمون نشستھ بودن با تعجب نگامون میھا
 : نگاشون گردم و گفتمکمی....می زدن برداشتغیماھم دست از ج

 !!نی ھا ابرومونو بردوونھید-
 : گفتھی کھ معلوم بود ھنوز عصباننیشرو

 !! لطفانیپس خفھ ش...تم از دسنیخوری جا کتک منی ھمنی حرف بزنگھی کلمھ دی ھیفقط کاف-
 باھامون حرف زد اصال توقع ینجوری اونی قلی بخاطره یعنی درک کنم نوی شروتونستمی نماصال

منم بھ ... خندهری زدن زدنی منو دافھیبچھ ھا کھ ق... و با بغض نگاشون کردمدمیلب برچ...نداشتم
 ....... باھامونکردهی می داشتھ شوخدمیحالت قھر رومو برگردوندن چون حاال فھم

 
 : تو بغلش و گفتدی اومد نشست کنارم منو کشنیشرو

 کردمی می جونھ خودت داشتم شوخ؟بھیچرا بغض کرد....ی قربونت برم خواھریالھ-
 !  حال و ھواتو عوض کنمخواستمیم...باھات

 :گفتم...زننی بازم حرف خودشونو می بدحی براشون توضی کھ ھرچیی بودم مثھ بچھ ھاشده
 ؟ی حالمو عوض کنیخواستی مینجوریا...قھرم باھات برو اونور...وامخینم-

 : اون محکم تر گرفتم و گفتی ولرونی بامی کردم از بغلش بی سعبعد
 ... بکشری رو بگی قلی ننی اایحاال ب...کردمی میبھ جونھ دوتامون داشتم شوخ-

ِ ترک عادت ھم موجبھ مرض میعادت کرده بود...ی قلمیگفتی مونی بھ قلشھی ھمنی و شرودای شمنو
 : گفتیدونی صداشون کلفت کرد و مثھ مردا چالھ منیشرو...می چھ کنگھید
 رفھمی شزارمیزندش نم... ھاااا اونوقت بامن طرفھرهی من بگی رو از دستھ ابجی قلنی ای کسنمینب-

 شد؟؟
 : و گفتدیال بوس شیاونم سرمو از رو.... بامزه گفت نتونستم بھ قھرم ادامھ بدم خندم گرفتنقدیا
 باشھ دختر خوب؟؟.. ھای بغض کنگھی دنمینب...ی بخندشھی ھمدیبا...نیافر-

 و میدوباره جمعمون شاد شد گفت...دنی قبول حرفاش سرمو تکون دادم و شروع کردم بھ کشبرا
 در ی مسخره بازنیشرو...شدمی خوش گذشت کال ھرموقع با بچھ ھا بودم شاد میلی خمیدیخند

 خوش یلیخ...خندوندی و مارو مگذاشتی آرسام می و حتدایسر بھ سر منو ش..اوردیم
 و می دور زدابونای تو خکمی می شدنیسوار ماش...می بعد بلند شدمینشست  اونجایچندساعت...گذشت

 میزدی مغی ھم با ھمھ توانمون جدایمنو ش...رفتیتند م..دیکشی مھی ھمش النی شرومیاھنگ خوند
 نی دوس داری گفت ھرچنیشرو...کی شیلی رستوران خی میرفت...دنیخندیم ھم نیآرسام و شرو

 کھ نجوریھم...می سفارش دادمیخواستی می از خدا خواستھ ھرچماھم...نی تعارف نکننیسفارش بد
 اومد پشتھ سره ظی غلیلی خشی خوشگل و باکالس با ارایلی دختره خی میزدی حرف ممیداشت
 نگاه کرد انگار داشت بھ دای بھ منو شکمی ستادی ادای منو شی روبھ روشدی و آرسام کھ منیشرو

باالخره دختره بھ ....میکردی با تعجب نگاش ممی داشتدای شومن...کردی نگاه مباشی رقایدشمناش 
 :حرف اومد و گفت

 .... جونم سالمنیشرو-
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 تو گلوش شروع کرد بھ سرفھ دی دختره اب پری صدادنی با شنخوردی داشت اب منیشرو
 دی دختره رو دیوقت... برگشت پشت سرشو با تعجب نگاه کردعیسرفش کھ قطع شد سر...کردن

 : توھم و گفتدی بلندش شد اخماشو کشعیسر
 د؟؟ییبفرما-

 نویتو ھمون حالت جواب شرو...ومدی می و عشوه خرکدادی ھمش گردنشو و دستاشو تکون مدختره
 :داد

 !ــــــــــــــزمیبھ عزجواب سالم واج-
 :گفت.... نبود با اون دختره حرف بزنھی راضادیانگار ز... توھمدی اخماشو کششتری بنیشرو

 خوب بفرما؟؟؟.. سالممیریگ-
 ؟یزنی باھام حرف مینجوری چرا انمیشرو!وا-

 ی ھنیشرو... چقدم لوسھشیا...گھی بود دی کنیا.. از تعجبومدی چشمامون داشت در مدای شمنو
 کردی بھ دختره نگاه متی کھ با عصباننجوریھم... ترسناک شده بودیلیخ...شدی مشتریاخماش ب

 :دیغر
 ..نمتی ببنجای اگھی دھیثان1 ی حتخوامینم...زود...اوردمی سرت نیی بالیاز جلو چشمام گمشو تا -

 ھی...ھی حس کرد بغضش الکشدیکامال م...کنھی می بازلمی مشخص بود داره فی بغض کرد ولدختره
 : کرد و گفتنی بھ شروینگاه مظلومانھ ا

 !!ی تو بگیھرچ..رمیباشھ م-
 : اخمشو نگھ داشت و گفتی گول ظاھرشو بخوره ھمونجورنکھی بدونھ انیشرو

 !!ھرچھ زودتر گمشو-
 شد چون باز برگشت طرفھ مونیدختره برگشت بره اما انگار پش...ی نشست رو صندلعی سربعدم

 : نگاھمون کرد و گفتزی امری نگاه تحقی رو نشون داد و با دایما و با دستش منو ش
 اقتتی کھ ازت جدا شدم چون ل؟؟خوشحالمی دادحی بھ من ترجناروی مالھ توئھ؟؟اشونیکیحاال کدوم -

 ... ھستنیی جور کسانیھم
 .... مارو نشون داد بعد با نفرت صورتشو جمع کرددوباره

 پشت سرش ی بلند شد کھ صندلی از رو صندلیورجو... شدی عصبانیلی حرف خنی با انیشرو
 بره خواستی منی شرورونی و از در رستوران زد بدی دوعی ھوا پسھ سردیدختره کھ د...افتاد

 اب داد وانی لی ی بلند کرد نشوندش رو صندلنی از رو زمشویصندل... آرسام نزاشتیدنبالش ول
 از دستاشو کرده بود تو موھاش یکی..دی سره ابو سر کشی نیشرو...ی اروم شوردستش و گفت بخ

 دایمنو ش...ھی عصبانیلیمشخص بود خ...دادی محکم تو دستش فشار موانوی دستشم لیکیبا اون 
 : و گفتنیآرسام دستشو گذاشت رو شونھ شرو...می حرف بزنمیجرات نداشت

  داداش؟یخوب-
 ... ارهیعنی سرشو تکون داد نیشرو

 : بودم گفتدهی ندی عصباننقدی انوی کرد چون من تا حاال شرودایپ جراتو از کجا نی ادای شدونمینم
  بود؟ی دختره کنیداداش ا-

 دای بھ شی سرشو اورد باال نگاھنیشرو...دهی جواب می چنمی ببکردمی منی داشتم نگاه بھ شرومنم
 :انداخت و گفت

 ...مزاحم-
 : گفتی لحن طلبکاری جبھھ گرفت و با عی انگار بھش برخورد کھ خر فرض بشھ چون سردایش
 اعصابت نقدی ادنشی چرا با ددونست؟توی مزاحم اسمھ تورو از کجا منیبعد ا...اھان کھ مزاحمھ-

 خورد شد؟
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 :ِ حالت کالفھ گفتی از جواب دادن طفره بره با تونھی نمدی کھ فھمنیشرو
 !! وقتھ باھاش بھم زدمیلی خیول....دوس دخترم بود-

 : اخم کردم و گفتمعی سرمن
 اومد جلو انگار ی باھات برخورد کرد؟جوریمی صمنقدی پس چرا ای وقتھ باھاش بھم زدیلیگھ خا-
 ...نی ھستیمی باھم صمیلیخ

 : بھم انداخت و ناچارا لب باز کردی نگاھنیشرو
 ی..میستی ھم رشتھ نیتو دانشگاھمونھ ول... بودمیمی باھاش صمی فکرشو بکنی از اونشتری بیلیخ-

 ھرجور کھ بود ی ولھی چون طوالنمی دوس شدی بگم چھ جورخوامینم...خونھی درس مگھیرشتھ د
 بھش عادت کرده دمی شاای دوسش داشتم یی جوراھی فرق داشت یلی خھی با بقنیا...میباھم دوس شد

 یلی خشمی دختره دانشگاس بدونھ ارانیساده تر...دشی آرسام تو دانشگاه دنشینی نبینجوریا...دمبو
 فقط از طرفھ من دمی شایمی و صمقی عمیلی خی دوستی می باھم دوس بودیاھم6...یلیخوشگلھ خ

 دوست دارم و بھت وابستھ یلی خگفتی مشھی خودش کھ ھمی ولدونمی بود نمینجوریا
 ...دمشی پسر دی از دانشگاه با رونی بشیماه پ1 تا می باھم بودنجوریھم...میبگذر...شدم

 : و گفتنیی خم شد بھ پاکمی و زی رو مدیگارسون غذاھارو چ... غذامونو اوردندی کھ رسنجای ابھ
 !!نی صدام کننی داشتاجی احتیزیاگھ چ-

 ھی کردنھ بقفی شروع کرد بھ تعرنیبعد از رفتنش شرو.... سرشو تکون داد اونم رفتنیشرو
 :حرفش

 و اھل ھی دختره ساده اکردمی فکر مشھیھم...دمشی دختی رنی بود با ای روزنیاون روز اول-
 دمیتا اون روز فھم... ھمھ دخترا مثھ ھمنکردمی اشتباه فک مستی و زرق و برق نی انچنانشیارا

 بوده ازم خواھش کرده میی پسر داگھیخودش م... ھم دوس شدهگھی دیکی و با ھی دخترنجوریا
 من فقط گفتی مشھی ھمدی ھول شده بود کھ نفھمنقدیاما ا... برا دوس دخترش کادو بخرهرمھمراش ب

 ادشی ھول شده بود نقدیا...شناسمیمن تمامھ خانوادشو م...کترنی دارم از خودم کوچییتا پسر دا2
  امشبی منو ول کنھ ولخوادی انگار نمیول...منم باھاش بھم زدم... بھ من گفتھویرفتھ بود ھمھ چ

 بھش نگفتھ یچیمن اصال از خودم ھ... فک کرده ھمھ مثلھ خودشن دختره ھرزهدی شمارو دگھید
 بھتره ای راحت شد؟؟التونی خنی از انمیخوب ا...تا2 من خواھر دارم اونم دونستیبودم اون اصال نم

  برطرف شد؟؟تونیبگم حس فضول
 

 نیشرو....می ندادتی بھمون گفت فضول اھمنکھی اصال بھ انی برا ھممی تو فکر بودی حسابدای شمنو
دھنمو باز کردم ... کھ معلومھ دختره رو دوس داشتھینجوری کرد برامون افی تعری با ناراحتیلیخ

 ھممون...منم ساکت شدم... نگمیزیازش سوال بپرسم کھ چشمم بھ آرسام افتاد بھم عالمت داد کھ چ
 کدوممون حرف چی بازم ھنی تو ماشمینشست....می و بلند شدمیتو سکوت غذامونو خورد

 میری مگھی وقتھ دری تعارف کردم بچھ ھا گفتن دیھرچ...ستادی در خونھ ما انیشرو...میزدینم
 ھم نیخواستم با شرو... با آرسام دست دادمدمی رو بوسدای اصرار نکردم شادی زگھیمنم د...خونھ
 : گفتمستادمیفتم جلوش ا شدم رادهیمنم پ... کارم دارهدمی شد فھمادهی پنی ازماشدمی کنم کھ دیافظخداح

 ... بود ممنونی خوبیلیشب خ... گردنتمی خرج انداختیلی خدی ببخشیخوب داداش-
 : گرفتم بغلش و گفتنیشرو-
 بدم اما با شماھا باشم و خوشحال مویمن حاضرم تمام زندگ...ھی چھ حرفنی ایابج-
 ی ببخشمش اون کھ کاردی بایبرا چ... تعجب نگاش کردم؟بایبخشی داداشتو میخواھر...نمتونیبب

 : بھ زبون اوردمنوھمینکرده ھم
  چرا ببخشمت؟ی نکردی تو کھ کاریداداش-
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 !!یببخش خواھر... دختره اومد نزاشت بھمون خوش بگذرهنی کھ انیھم-
 شبھا ھیامشب ھم مثھ بق...اصال خودتو ناراحت نکن... من کھ ناراحت نشدم بخوام ببخشمیداداش-

 !!زمیممنون عز...ت خوش گذشیلی خیلیبھم خ
 !!!ادی زیلی دوست دارم خیلیخ!!قربونت برم-

منم اول .... بوسم کنیعنیلپشو اورد جلو بعد با ابروھاش اشاره کرد ...دی بوسمویشونی خم شد پبعد
 نی کردم خواستم برم سمت در خونھ کھ شرویباھاش خدافظ...دمشی بعد محکم بوسدمی خندکمی

 :صدام زد
 ؟؟یخواھر-
 ؟یداشجانم دا-
 !! مدرسھبرمتی دنبالت مامیفردا م... عمو ھنوز درست نشدهنیفکر کنم ماش-
 !!شمی مزاحمت نمرمی می با تاکسینھ داداش-
 باشھ؟... دنبالتامی باش فردا مکنھ؟؟امادهیادم مگھ با داداشش تعارف م-
 !!بازم ممنون...باشھ چشم-
 ! خدانگھدارتیخوب بخواب...بھ خالھ و عمو سالم برسون گلم!!زمیخواھش عز-
 یبــــابــــا..دوست دارم...توھم سالم برسون!!حتما-

 ... باز کردم و رفتم تو خونھدمیدرو با کل... براشون تکون دادمدستمو
 
 

ت رفتم طرفش دستامو انداخ...خونھی مبل داره روزنامھ می بابام نشستھ رودمی خونھ شدم دوارد
 :دور شونھ ھاش و گفتم

 !! گلمییسالم بابا-
 : دستم و گفتی دستشو گذاشت روزی می روزنامھ رو جمع کرد گذاشت روبابام

  گذشت؟؟خوشیخوب!سالم دختر بابا-
 : کناش و گفتمنشستم

شام ...می دور دور کردابونای تو خیکل...ی شھربازمیرفت... خوش گذشتمیلیخ.. خوبمیی بابایسیم-
 !! شماماریحاال دربست در اخت میھم خورد

 : کھ از ذوق من لبخند رو لباش نشستھ بود بلند شد بره گفتنجوری ھمبابام
 تا االنم بھ زور چشمامو باز نگھ دمتی اصال ند؟؟امروزی من باشاری در اختیاومد11ساعت -

 !! دلم برات تنگ شده بود پدر سوختھییایداشتم تا ب
 :خوب خنده ھامو کھ کردم گفتم...کردیبا تعجب بھم نگاه م... خندهری زدم زی حرفھ بابا پقنی ابا
 !!یکنی منی چرا بھ خودت توھی منو دعوا کنیخواھی میییبابا-

 : خندش گرفت و گفتخندمی بود چرا مدهی فھمگھیبابام ھم کھ د... خندهری زدم زدوباره
 !! کن بچھلمیبرو باباتو ف-
 کھ نجوریھم... از خندهمیدی ھم زمان ترکیی با تعجب نگاش کردم بعد دوتاکمی حرف نی ابا
 : گفتممیدی اتاقامون کھ رسکینزد... بھ طرف اتاقامونمی راه افتادمیدیخندیم
  درست نشد؟نی ماشییبابا-
 !!میری مامانت منیفردا با ماش!نھ دخترم-
 !! دنبالمادی گفت مشھی درست نمنی ماشدونستی منی شروییبابا-

 : سرشو تکون داد و گفتبابام
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 شاالیا!!ی برو بخواب دخترم فردا خواب نمونگھید... بدهرشیخدا خ!!رسمیچھ بھتر منم بھ کارام م-
 !ییای مدرسھ و بی بری تا راحت بتونرمیگی منی واست ماشیری بگنامھی گواھیتونی کھ مگھیسالھ د

 : و گفتمدمی طرفھ بابام صورتشو بوسدمیپر
 ؟یی بابای جدیوا-
 ! براترمیگیاره دخترم حتما م-
 ! عاشقتمی گلیلی خیی بابایمرس-

 : تکون داد و گفتی ھم با خنده سربابام
 !یمونیفردا خواب م! دخترمگھیبرو بخواب د-

 : بھ خودم گرفتم و گفتمی و حالت نظاممیشونی گذاشتم کناره پدستمو
 !چشم قربان-
 !زمی عزریشبت بخ-

 مویگوش..مسواک ھم زدم..دمویلباس خوابمو پوش... گفتم و رفتم تو اتاقمینی تکون دادم ھمچنسرمو
 اون شب فک کنم چشمام بستھ ی بھ اتفاق ھانکھیقبل از ا.. کردم کھ خواب نمونممیصبح تنظ6 یبرا

 ..... فرو رفتمیقیشد و بھ خواب عم
 گربھ ی بھ قولای گرفتم عی دوش سری شدم لباس برداشتم رفتم حموم داری بمی گوشی با صداصبح

 بود و دهی صبحانھ رو چزیبعد رفتم بھ طرف اشپزخونھ مامانم م...شور کردم تا خواب از سرم بپره
 و ی صندلی نشستم رودمیدوتاشونو بوس.. کردمییسالم بلند باال...خوردیبا بابام داشتن صبحانھ م

 اشتھا ندارم بلند شدم برم لباس مدرسمو بپوشم گھی ددمی دیوقت...شروع کردم بھ خوردن صبحانھ
 :دمی بابامو شنیکھ صدا

  دنبالت؟ادی منیدخترم شرو-
 !!رمی می با تاکسومدیحاال اگھ ن...امیاره بابا گفتھ م-

 : بابام جواب بده مامانم گفتنکھی از اقبل
 ! دنبالتادی نره مادتی زنگ زد گفت بھت بگم نی شرونیی پاییای بنکھیقبل از ا!!ادینھ م-
 !!شمیباشھ االن اماده م-
 !! اماده نشھنی چون ممکن ماشای بنیظھر ھم با شرو-
 !!باشھ چشم-

 فی تعرنی کھ از شرودمیشنی بابام و مامانمو می بھ طرف اتاقم صدارفتمی کھ منجوریھم
برنامھ کالسمو ھم اماده کردم گذاشتم تو کولم رفتم .. رفتم تو اتاقم اماده شدمعیسر...کردنیم
 صورت مامان و بابامو یدوباره برا خداحافظ... اومدنی منتظر شدم تا شروی اقھیپنج دق...رونیب

 یتا صندل2 نی شدم رفتم بنی منتظرم بودن سوار ماشنی تو ماشنی و شرودایش...رونیدم رفتم بیبوس
 : و گفتمدمیتاشونو بوسصورت دو

 ن؟؟ی خوبریصبحتون بخ!سالم-
 : بھم انداخت و گفتی نگاھنھیی از انیشرو

 زم؟ی عزیخودت خوب!!یممنون خواھر-
 ؟ی خانوم خوبدایش...یسیخوبم م-
 : بھم انداخت و گفتی نگاه خواب الودھی دایش
 !!خواب دارم-
 !!یخجالت بکش خرس گنده نگو خواب دار-
 ! کنمکاریخوب خواب دارم چ-
 !!رهیگی خوابم منمی تورو ببافھیاالن منم ق..دای شگھیلوس نشو د-
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 !!ـــــــــشیا..باشھ بابا-
 !شیکوفت و ا-

 : گفتدیخندی کھ منجوری ھمنیشرو
 تو نیادامھ دعواتونو بزار!!شھی مرمی برم دانشگاه ددی کھ بانی شادهیپ!!میدی رسایلینگیخوب ف-

 !!مدرسھ
 : و گفتدی بوسنوی صورت شروعی سردایش

 مواظب خودت باش خدافظ..ی داداشممنون
 : و گفتمدمی بوسنوی با خنده شرومنم

 یبابا..دانشگاه خوش بگذره...ی داداشیسیم-
 ی صدادای بھ طرف شرفتمی کھ منجویھم...نیی پانی از ماشدمی چشمک ھم بھش زدم و پرھی عیسر

 بھ سرو میاز ھمون اول شروع کرد...می گفتم بردای بھ شدمیرس...دمیخندی و مدمیشنی منویقھقھھ شرو
  کارھامون باعثشھیھم...می مدرسھ معروف بودیطونای بھ شدایمنو ش... کردنتیصدا کردن و اذ

 دلشون برامون میرفتی روز مدرسھ نمکیھمھ دوسمون داشتن اگھ ...شدی معلما و دانش اموزا مخنده
 یھای رو صندلشھی تو کالسمون مثلھ ھممیرفت... ندارهیی مدرسھ بدونھ شما صفاگفتنی مشدیتنگ م

 ...............دنی کردن بچھ ھا و خندتی بھ اذمی و از ھمون موقع شروع کردمیاخر کالس نشست
 

 اخر کالس بھمون استراحت داده قھیدق5... روزھا باالخره مدرسھ تموم شدھی روز ھم مثلھ بقاون
زنگ کھ بھ صدا دراومد تند تند کتابمو تو ...میدیخندی و ممیکردی میھممون باھم شوخ....بود معلم

 و ورجھ ونمکولمو انداختم رو ش...رونی بمی بھ معلم از کالس اومددیبعد از خستھ نباش..کولم گذاشتم
 میدی دمی بھ دور و بر انداختی نگاھی رونی بمیرفت... سمت در مدرسھمی رفتدایورجھ کنون با ش

 از جلومون ییمنم ادا ھمھ ادما...میزدی و با بچھ ھا حرف ممیادسی ھمونجا واومدهی ھنوز ننیشرو
 داشتم مسخره ھا  بود و رو بھ بچھابونیمن پشتم بھ خ...میدیخندی و ماوردمی رو در مشدنیرد م

 : از پشت سرم گفتیی کھ صدامی بودستادهی ای اقھیدق10...اوردمی در میباز
  بپرسم؟شھی سوال داشتم مھی دیببخش-

 برگردم دستمو تو نکھی بدونھ اکردنی متی و اذشدی مدای مزاحما جلو مدرسھ پنجوری از اادی زچون
 :ھوا تکون دادم و گفتم

 !!! برو از ننت بپرسشھینھ نم-
 :دمی غرتیدستمو گذاشتم رو سرمو با عصبان... محکم زد تو سرمفشی با کدای شھوی
 !!شعوری بیمگھ مرض دار-
 !!خاک تو سرت آرسام بود-

 : بودم گفتمجی ھنوز گ کھمن
  آرسام بود؟یک-
 ! برو از ننت سوال بپرسی کھ بھش گفتیھمون-

 : گذاشتم رو دھنمو چشمامو در اوردم و گفتمدستمو
 ؟؟یگی می؟جد!نــــــــــــــــھ؟-
 !!ی روانینی ببی برگردیتونیم-
 دا؟؟ی کنم شکاریچقد زشت حاال چ!! خاک بر سرم شدیوا-

 دستمو دایش...کردنی خنده و مسخرم مری زار شده بود کھ ھمھ بچھ ھا زدن زیلی خافمی کنم قفک
 : و گفتدیکش

 !!ستادنیدوساعت ا!گھی دمی برایب-
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 نی سمتھ ماشمی زار من رفتافھی و با قمی کردی بھ نشونھ باشھ تکون دادم با بچھ ھا ھم خدافظسرمو
 :فتم سالم کنم تند تند گنکھی بدونھ امی شدنیسوار ماش...آرسام

 ادی زنجای اخھ ایی شمادمی اس اصال نفھمبھیمن فکر کردم غر...دیآرسام جونم تورو خدا ببخش-
 نمیبھ جونھ داداش شرو...خودم اعصابم خورد ھست...تورو خدا ازم ناراحت نشو...شنیمزاحم م
 !!گمیراست م

 جلو خندشو کردی میآرسام سع... کھ تموم شد صورتمو گربھ شرک کردمو بھش نگاه کردمحرفام
 : خنده تھ صداش بود گفتکمی بازم ی ولرهیبگ
 صدامو دمی فھمعی من ھمون موقع سریخوریچرا قسم م...من کھ ناراحت نشدم دختر-

 !!!خودتو ناراحت نکن...ینشناخت
 مطمئن باشم؟-
 !!اره مطمئنھ مطمئن باش-
 !!ممنون-
 !خواھش-
 : گفتغی با ذوق و جدای شنکھی تو سکوت گذشت تا اکمی
 ؟ی عوض کردنتوی آرسام ماشیوا-
  اون؟؟ای قشنگتره نیا...با اجازه شما-
 : نگاه کردمو گفتمنی بھ دور و بر ماشکمی
 ! واقعا محشرهنی ای ولدمی رو ندیمن قبل-
 : تکون داد و گفتی ھم سردایش
 ! قشنگترهیلی خنیاره ا-

 : انداخت و گفتنی بھ دور ماشی ھم نگاھآرسام
 !نھینظر خودمم ھم-
 : بھم و گفتمدمی با ذوق کف دستامو کوبرمیگی منی قول بابام افتادم کھ گفت برات ماشادی ھوی
 مدرسھ و ی بری تا راحت بتونرمیگی منی برات ماشگھی بابام گفت سالھ دشبید!ی راستیوا-

 !یبرگرد
 : نگام کرد بعد گفتی با ناراحتکمی دایش-
 !! حق منو خوردهنی شرونی ایودم ول بزی عزنقدی بودم ھمدونھیمنم اگھ !خوش بحالت-

 : بھش زد و گفتی انداخت لبخنددای بھ شی نگاھنیشرو
 نی خودم برات ماشیری بگنامھی گواھی بتونی بزار بزرگتر شییخواھرم توکھ فعال کوچولو-
 !!رمیگیم

 مدرسم افتاده بود عقب برا کسالی بودم ی دوممھی چون نی بزرگتر بودم ولدای سال از شکی من
 !می ھم کالس شده بودنیھم
 : و گفترونی نفسشو با حرص داد بدایش
 !  خوبھمی اس؟من کھ رانندگنامھیمگھ بھ گواھ-
 .... اماشھی خوشحال بشھ مثلھ ھمدای ناراحت شدم توقع داشتم شکمی

 : گفتدای بھم زد و بھ شی شد لبخندمی بھم انداخت و متوجھ ناراحتی نگاھنیشرو
 نی اعتماد کرد برا ھمشھی ھم کھ نمسی بھ سروارهیچون عمو سختشھ ھرروز پروا رو ببره و ب-

 از مالھ منو آرسام شی ھم رانندگرهی بگنامھی گواھگھی سالھ دتونھیدرضمن ھم پروا ھم م...مجبوره
 !! داشتھ باشھنیھم بھتره پس حقشھ ماش



 19 

 بھش زدم و یلبخند کم جون و ناراحت... مواجھ شدنی اوردم باال کھ با صورتھ مھربونھ شروسرمو
 : بلند شددای شی کھ صدانییسرمو انداختم پا

 !!اره حق با توئھ-
 : مدت آرسام گفتھیبعد از ... نزدی حرفی کسگھید
  خوبھ؟؟نقدی پروا ایواقعا رانندگ-

 : زد و گفتی لبخندنیشرو
 !رونھیتا پسر بھتره م100از ... حرف ندارهشیرانندگ-

 : بھم انداخت و گفتی نگاھنھیی از اسامآر
 !!ی اکارهی چنمیخوب پروا بپر پشت فرمون بب-

 :با ھمون تعجبم گفتم... تازه امروز گرفتھ بودنشوی کردم اخھ ماشتعجب
 بعدشم شھی مشی نکرده طوریی وقت خداھی نیدی تازه خرنویماش...نیاصال حرفشم نزن! نھیوا-

 !!کنھی بزرگش منی شروستی اونقدرا ھم خوب نمیرانندگ
 !!نی بشای بستی نیمشکل... سرتیفدا-
 دایپسرا عقب نشستن منم پشت فرمون ش...می شدادهی ھم پدایمنو ش.. شدنادهی پنی از ماشنی شروبا

 بود فی بودواقعا حدهی تازه خرنوی ھم بود چون ماشیعی طبدمیترسی مکمی...ھم کنارم نشست
 !! داشتممانی ا خودمی ھرچند بھ رانندگشدی مشیطور

 نھیچون از ا... حرکت کنمادی نمنی اگھ ماشنمی کردم ببرونی بھ بی نگاھنیی اوردم پانوی ماششھیش
 : زد رو ترمز و گفتدی سف206 ھی رونیسرمو کھ بردم ب...رونیبغل قشنگ معلوم نبود ب

 !! از مال ما مقدم ترهنتونیھم خانما مقدم ترن ھم ماش...بفرما خانوم اول شما-
 : بلند شدتی آرسام با عصبانیصدا...دیدی پسرارو نمنی بود برا ھمی دودنی ماشی ھاشھیش
 ...خورهی میھ. داره چھ گوکھی مرتنی انمی شو ببادهی پنیشرو-

 رتھی تجربھ ثابت کرده از غشدی شن چون مطمئنن دعوا مادهی رو زدم کھ نتونن پی قفل مرکزعیسر
 بردم شھی سرمو از شفتمی راه بنکھی قبل از ایپامو گذاشتم رو گاز ول...دی ترسدی بایرانیمرد ا

 : و بلند گفتمرونیب
 خان گولی ژی حرف نزنینجوری ای کن با ھرکسی سعی در کل راه با منھ ولیدونیخوبھ خودتم م-

 !! برهادتی کھ کال حرف زدن کنھی متی کارشھی مدای پیکیچون 
 ..............دمی کشیونجا دور شدم نفس راحت پامو گذاشتم رو گاز تند از ابعد

 
 کھ از خنده نیشرو...دمیخندی ھم مدای برا پسره منو شدنیکشی و آرسام ھمش خط و نشون منیشرو

 : شده بود با حرص گفتی ما عصبانیھا
 !میگرفتی حالشو میزاشتیم...ی بود کردی چھ کارنیپروا ا-

 : بھش انداختم و با خنده گفتمی وسط نگاھنھی تو ااز
 !!بردشی باد منیکردی من؟فوتشیری رو بگی مردننی حالھ انیخواستیم-

 موفق ادمی مشخص نشھ اما زتشی عصبانکردی میآرسام کھ سع... خندهری زمی زددای با شدوباره
 :نبود گفت

 !خورنی میادی ھا ھستن کھ گوه زی مردننی ھمیول-
 ھی حال گذاشتم پانی بودم با ادهی نشنی تعجب کرده بودم اخھ از آرسام تاحاال حرفھ بدنکھی ابا

 : و گفتمتشیعصبان
 !! توپ و عشق استنی ماشنی با ایفعال رانندگ...نی بابا حرص نخورالی خیب-
 : بھ حالت ھشدار گفتممیدیبھ بزرگراه کھ رس.. نگفتیزی چی کسگھید
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 !! کردمی پرواز خواھگری دیقی تا دقانی خود را ببندی کمربندھایمسافران گرام!!توجھ!!توجھ-
 : خنده و گفتری بھشون کرد زد زی کمربندھاشونو بستن آرسام نگاھعی سرنی و شرودایش
 !!الی خی بھی چای سوسول بازنیا-

 : بھش نگاه کرد و گفتنیشرو
 ھیبھت توص...میکنی پرواز م چون واقعا االنانھی نھی ھم نظرت ھمگھی دقھیدق5 نمیبب!!بخند بخند-
 !ی کمربندتو ببندکنمیم

 : و گفتدی دوباره خندآرسام
 !ترسمینم..ستمی مثھ شما سوسول نمن
کم کم ...نمی بود تا عکس العمل آرسام رو ببنھیی تمام حواسم بھ ایول...دمیخندی بھ بحثشون ممنم

 بچھ ھا حواسشون بندهی آرسام داره تند تند کمربندشو مدمی کھ د120 بھ دیرس...سرعتم رفت باال
 ی نگاھعیسر کنمی رو نگاه منھیی دارم تو ادنی دیبچھ ھا برگشتن طرفم وقت.. خندهری زدم زینبود پق

 دستشو گذاشت رو نیشرو... خندهری اوناھم زدن زدنشی تو اون حالت دیبھ آرسام انداختن وقت
 :شونھ آرسام و گفت

 !ھت گفتم من کھ بقیرف-
 کھ 160سرعتم شده بود ...رفتمی سرعت منی و با اخردمیکشی مھی ھمش المی دادم بھ رانندگحواسمو

 :آرسام گفت
 !نمیشی خودم مسایپروا وا...یدیپروا تورو خدا ارومتر بھ کشتنمون م-
 : از کوره در رفت داد زد گفتھوی
 !سای واگمیمگھ بھت نم-

بچھ .. شدمادهی پنی تند از ماشستادمی زدم بغل اعیسر...اصال انتظار نداشتم سرم داد بزنھ.. شدمشوکھ
 : گفتمنی کھ تو گلوم نشستھ بود بھ شرویبا بغض... شدنادهیھا ھم ھمشون پ

 چھ برسھ پشت نشستمی نمنشمی تو ماشی حتی گفتھ بودھ؟ھا؟اگھینجوری دوستت ای چرا نگفتنیشرو-
 !!نمیفرمون بش

 : جواب بده برگشتم طرفھ آرسام و گفتمنی شرونزاشتم
 روز خوش..ی کردنکاروی بود دفعھ اخرت بود ادهی نکشادیمن تا حاال بابام سرم فر-

 : آرسام اومد کنارم گفترمی بگی برداشتم رفتم اون طرف تر تا تاکسنی کولمو از تو ماشعیسر
 ! شدمی عصبانھوی..دیببخش..پروا غلط کردم-

 دمی رو از دور دی تاکسھی...دادمی نمچکدوموی من جواب ھی ولگفتنی میزی چھی از بچھ ھا ھرکدوم
 : کھ گفتمادی ھم خواست ھمرام بدایسوار شدم ش..دست بلند کردم اونم جلوم ترمز زد

 خودتو ناراحت ستمیبھ جون خودت از تو ناراحت ن.. تنھا باشمدی کھ بایدونی مییدایش-
 رت خدانگھدانمتیبیم..نکن

لحظھ ... رو بستمنی در ماشعی اصرار نکرد سرگھی ھم ددای شنیی پاختی کھ تموم شد اشکام رحرفم
 شد دستشو ی عصبانھویآرسام ھم ..گھی بھ آرسام مییزای چھی داره تی با عصباننی شرودمیاخر د

  ادرسو بھ راننده دادم و سرموشدی چدمی حرکت کرد ندنی ماشگھید...نیمشت کرد زد رو سقف ماش
 یتو حال خودم بودم کھ با صدا... کردنھی چشمامو بستم و شروع کردم بھ گری دادم بھ صندلھیتک

 رو از نھییرفتم تو خونھ ا... شدمادهی حساب کردم پشوی چشمامو باز کردم کرامیدیراننده کھ گفت رس
 ھی گریزی کردم چون برا ھرچھی بود کھ گر تابلویلی بھ صورتم انداختم خیتو کولم در اوردم نگاھ

 اطوی اب تو حریش... بوده کھ اشکھ دخترش در اومدهی مشکل جدیلی خدیفھمیمامانم م... کردمینم
 تو اتاقم کھ مامانم از جلوم در اومد و رفتمیداشتم م... بھ صورتم زدمو رفتم تو خونھیباز کردم اب

 :گفت
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  گلکم؟مدرسھ خوب بود؟یخوب!سالم دخترم-
 شدم داری بخوابم بعد کھ برمی خستم میلی خنی ناھار صدا نکنیمنو برا.. بودیسالم اره مامان عال-
 !خورمیم

 ازش ی کھ نگرانیی صورتشو پر کرد با صدای قرمزم شده بود نگرانی کھ تازه متوجھ چشمامامان
 : گفتدیباریم
 ؟ی کردھیشده؟گریپروا مامان چ-

 : و گفتمدمی بھ صورتم کشیدست
 ! کارم نداشتھ باشکنمیمامان خواھش م-
  شده؟ی کھ چشا دخترمامان بارونشدهی چی بھم بگدیاما بعد با!باشھ گلم-
 !کنھی بخوابم چشام درد مخوامیفعال فقط م..گمیباشھ چشم م-
 !زمیبرو بخواب عز... برات مادررمیبم-

 نگران مامان از تو ھال ی کھ صداکردمیلباسامو عوض م اتاقم داشتم ی گفتم و رفتم توی اخدانکنھ
 داره با دمیدقت کردم د...زدی حرف می با کنمیرفتم پشت در بب..زدی حرف میکیاومد داشت با 

 ی کھ نداشتم ولنوی شرویصدا...گھی می چنمی گوشمو چسبوندم بھ در تا ببزنھی حرف منیشرو
 :گفتی داشت مانمام

 . زنگ زدم بھ تونی برا ھمادیقرار بود با شما ب..شھی باز نمھیپسرم چشاش از گر-
.........- 

 ؟ی نداریکار! خودش بگھکنمی جان صبر منیباشھ شرو-
.........- 

فقط نگرانش شدم چون ..نی نداری فرقچی برام با پروا ھدای تو و شیدونیخودت کھ م..نھ پسرم-
 !!کنھی مھی کم گریلی نفس خیدونیخودت کھ م

….......- 
 منزلھ خودتونھ خدانگھدارت... سالم برسوننارویمامان ا...قربونت برم پسرم-

 کرده بودم برا ھیھم خستھ بودم ھم گر.. رو قطع کرد منم خودمو پرت کردم رو تختی گوشمامان
  زود خواب چشمامو ربودیلی خنیھم
 
 
 کنارم نی شرودمی چشمامو باز کردم دکردی سرم کھ داشت موھامو نوازش می روی احساس دستبا

 : گفتمدمیمالی کھ چشمامو با پشت دستم منجوری بلند شدم نشستم ھمکنھینشستھ با لبخند نگام م
 ؟ی اومدی کیسالم داداش-
 ؟یخوب.. ھستی اقھیدق5!سالم نفسم-
  طرفا؟نی از اشدهیچ..ممنون خوبم-

 : و گفتختی کرد تو موھام بھمشون ردستشو
  داشتھ باشم؟لی دلدی خواھرم بادنی برا دگھیکنھ حاال ددستم درد ن-

 : کنار گفتمزدمی کھ با دستام موھامو از صورتم منجوریھم
 !ی ھم خوش اومدیلینھ خ-

 : تو بغلش و گفتدی منو کشرانھی غافلگنیشرو
 کردم بھ غلط یبھ جونھ خودت آرسام رو کار... منو ناراحت کنھی حق نداره پرواای تو دنیچکیھ-

 ! عفو دارهی نشستھ تقاضانیاالنم تو ماش..کردن افتاد



 22 

 تونمی چند روز نمی.. ازش ناراحت شدم اصال انتظارشو نداشتم سرم داد بزنھیلیداداش خ-
 !نمشیبب
 !دی شما بخواھیھرچ!بلھ بانو-

 : بلند شد تا کمر خم شد و گفتبعد
 !دیی شدنھ شما ھستن لطفا بفرماابی منتظره شرف دای خالھ و شرونیب!بانو-
 ؟یکنیمسخرم م-

 : توھم و گفتدی کشاخماشو
  مسخره کنھ بانو؟زدلشوی عزتونھیادم مگھ م-
 انگار نھ زدمی دست و پا می بلند کرد برد طرف در اتاق ھرچنی حرکت منو از زمھی با

 االن ریبگ دختر اروم گفتی تو کمرش فقط مزدمی مشت میانداختھ بودم رو کولش ھ...انگار
 منو تو ی برگشتن طرفمون وقتدای ما مامانمو شی با سر و صداھارونی بمی رفتنجوریھم..میرسیم

 از مبل ھا بعد خودشو تا کمر خم یکی ی منو نشوند رونیشرو.. خندهری زدن زیپق دنیاون حالت د
 :کرد و گفت

 !! بنده بھ زور متوصل شدماوردنی نمفی تشربانو
 : پاش صداشو کلفت کرد گفتیکی اون ی پاشو انداخت رودایش
 !!شودیاز شما تشکر م-
 : بھ دوتاشون انداختمو گفتمی نگاھھی
 !ادی چھ طرز حرف زدنھ اه بدم منی بابا انیجمع کن..گاهی دوتارو ننیا-
 !بلھ چشم بانو-

 یوارھای گلوم پاره شد دی صوتی کھ حس کردم تارھادمی بنفش کشغی جی گفت نوی کھ انیشرو
 : گوشاشو گرفت بلند شد و گفتعی سرنیشرو...دنیخونھ ھم لرز

 ن؟یکار ندار.. منتظرمھنی تو ماشرونی آرسام برمی مگھیخوب من د-
 : خنده و گفتمری زمی زدھممون

 !زنمی نمغی جگھی داداشم دنیبش-
 ؟یمونی تو مدایش.. دارماجی گوشامو احتکنمی نمیسکی رنی ھمچگھی ممنون من دیلینھ خ-
 ! فردا امتحان دارمامیمنھ -
 !میخونی من کھ کتاب دارم باھم مییدایبمون ش-
 !مامانمم تو خونھ تنھاس!نھ گلم ممنون-
 !ی ھرطور راحتیباشھ اج-

بھ مامانم ... تو خونھمیبرگشت..میتا دم در ھمراھشون رفت.. ھم ھرچقد اصرار کرد نموندنمامان
 :گفتم

 ! درس بخونمکمی من برم ادیمامان تا بابا م-
 !باشھ دخترم برو-

 شدهی بھ مامان گفتن چدای و شنی تکون دادمو رفتم تو اتاقم و با خودم فک کردم حتما شروسرمو
 ... بگم بھشی چھ جوردونستمیخداروشکر نم... ازمدیچون نپرس

 
فتم ر..رونی رفتم از اتاقم بدمی بابامو شنی صدایوقت... درس خوندمکسرهی ادی کھ بابام بی وقتتا

 : و گفتمدمیطرف بابام صورتشو بوس
 !یخستھ نباش! گلم سالمییبابا-

 : جواب نذاشت و گفتی ببوسمو
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  بابا؟یخوب!یسالم دخترنازم درمونده نباش-
 خودمو چپو راست تکون ی پنجھ ھا پام بلند شدم ھی بردم پشتھ سرم توھم قفل کردم رودستامو

 : تو ھمون حالت گفتمدادمیم
 !خوندمیتا االن داشتم درس م..می عالیی بابایسیم-
  دختر بابانیافر-

بابام رفت .. بابام با مامانم سالم و حال احوال کرده بودنرونی بامی من از اتاق بنکھی از اقبل
 کھ بابا لباس عوض کرده کردمی منیی رو باال پای ویمن داشتم شبکھ ھا ت...لباساشو عوض کنھ

 :نشست کنارم دستشو انداخت دور شونھ ھامو گفت...اومد
 چھ خبر دختره بابا؟-
 ! باباجونیسالمت-

 :بعد صداشو بلند کرد و گفت! گفتی دخترمی لب سالمت باشری تکون داد و زسرشو
 خانم شام اماده نشد؟-

 : ھم صداشو بلند کرد و جواب دادمامان
 ! صداتون کنمخواستمیالن م انییایاماده اس ب-
 سر زاشتی بود داشت خورشت ھارو مدهی رو چزیمامانم م.. تو اشپزخونھمی رفتمی بابام بلند شدبا
 : رفت ھواغمی غذا جدنیبا د..زیم
 !ییای مامانھ دننی دوست دارم اصن عاشقتم تو بھتریلیخ!ی مامانیمرس-

 یعاشقھ قرمھ سبز!یکرده بود قرمھ سبز مورد عالقھ من و بابامو درست ی شام غذازمی عزمامان
 نچ فقط بخاطره من گفتمی بخاطره بابا درست کرده با خودم مدی فک کنم شاخواستمیاصال نم...میبود

 من ز ادیبابام ھم بھ تقل... کھ داشتمی بھ ھمون اعتماد ب نفسھ کاذبگشتی برمنمیا...درست کرده
 :گفت

 !ییای زن دننیمنم اصن عاشقتم تو بھتر.. دوست دارمیلی منم خزمیعز-
مامانم گونھ ھاش قرمز شد از خجالت با چشمو ابرو منو نشون ..دی رفت صورت مامانمو بوسبعد

 :داد و گفت
 ! جان زشتھی علیوا-
 شامتو بخور ایتحمل کن و بوسھ ھارو بزار برا اخرشب االن ب... خوبگھی مامان راست مییبابا-

 !گشنمونھ
 : و گفتدیبابام ھم لپمو گرفت کش...نمی پشتشو کرد بھ ما تا خندشو نبعی سرامانمم
 ؟یدی مارو خجالت مگھی پدر سوختھ حاال دیا-
 !یکشی خجالت میلینھ کھ شماھم خ-

 : از درسم مونده بود گفتمکمیمن چون ...می منو بابام خوردی ھای با شوخشاممونو
 درسمو بخونم ھم مزاحم شما ھی کھ ھم بقرمیم.. از درسم موندهکمیمن فردا امتحان دارم !ریشب بخ-

 !ریشب بخ..نیبابا جونم شما ھم بھ ادامھ کاره تو اشپزخونھ بپرداز..نباشم
 درس خونده ی ساعت2...با خنده رفتم تو اتاقم...  قھقھش بلند شدی بھ بابام زدم کھ صدای چشمکبعد

 کھ رو تختم بود موی مطالعھ بلند شدم رفتم گوشزیاز پشت م.. بلند شدمی اس گوشیبودم کھ صدا
 ی کمدی فھمخوندمشی کھ منجوریبازش کردم ھم.. شماره ناشناس برام اس اومدهی از دمیبرداشتم د

 ...بھم اس داده
 براش مھم بودم نقدی ایعنی... کنمکاری چدونستمی نمی باال رفت از خوشھی از ثانی قلبم در کسرتپش

 : نوشتھ بودینجوریا...حت باشم ازش ناراخواستیکھ نم
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 ناراحتت کنم ناخواستھ خواستمی بھ جون خودم و خودت امروز نمی خوب باشدوارمیسالم پروا ام"
 بودم کھ جلو نشستھ دای و خودم نبودم ھمش نگران خودتو شنی ذره ھم بھ فکر ماشکیبود اصال 

 " کن ببخش منو،آرسامی اشتباه کردم تو بزرگدونمی مشھی تکرار نمگھی پروا منو ببخش دنیبود
 کارش اشتباه بود دهی و با خودم گفتم اون کھ فھمای اخر دلو زدم بھ دری ولانھی جواب بدم دونستمینم

 : رو جواب دادمیکی کوچنی کش بدم موضوع بھ ای من چرا الکشھی تکرار نمگھیو گفت د
 یی بھ تنھااجی احتنکھی تند رفتم برا ایلی خ کردمی روادهی ناراحت نکن منم ز؟خودتویسالم خوب"

 "! کارم اشتباه بودهدمی رفتم با خودم کھ تنھا شدم فھمشتونی از پیداشتم اونجور
 تو وی و گوشدادمیلب تخت نشستھ بودم و از استرس پامو تند تند تکون م... نوشتم و سند کردمنویا

 :د جواب داقھیباالخره بعد از چند دق..دادمیدستم فشار م
 اصال می تا ببخشدادمی منو اگھ بھت اس نمیدی خوشحالم کھ بخشیلی خی داری مھربونیلیتو قلب خ"
 " بھت زنگ بزنم؟ی گاھیدی بخوابم،پروا اجازه متونستمینم
 : تند جوابشو براش نوشتمتند
اجازه . ازت ناراحت باشھیخواھی نمیدی ندشتری رو کھ چندبار بی چون کسی مھربونیلیتوھم خ"
 !" زنگ بزنی ھرموقع دوس داشتخوادینم

 قھیچند دق... کردم برم اب بخورمی باھاش خدافظنکھی گذاشتم بعد از ای شده بود از استرس ولتشنم
 :کھ گذشت جواب داد

 شمی بھت زنگ بزنم مزاحمت نمیممنون کھ اجازه داد. دلمو باختمدمشی دی چندبارنیتوھم"
 " خدانگھدارتیخوب بخواب.ری شبت بخزمیعز

 ینجوریچرا ا...ی چیعنی... بودی گفت دل باختم چنکھی منظورش از ادونمینم... شدمشوکھ
 نھ اگھ اونم حس یوا..شدی مادی تپش قلبش زدیدی منو میوقت...کردی اونم بھ من فکر میعنی...گفت

 زود وابستھ یلی ھستم خی احساساتیلیمن دختره خ...شھی برام سخت میمنو داشتھ باشھ کھ حساب
 محمدو ی بھ آرسام دارم چون وقتیی حس ھاھی دونمیمن خودم م...شھی برام سخت میی جدابعد شمیم
 برا ی وللرزهی دستو پام نمنمیبی محمدو میوقت...رهی برا آرسام می باال ولرهی تپش قلبم نمنمیبیم

 ...!ایخــــــــــــــدا.. خودت کمکم کنایخدا...لرزهیآرسام م
 : براش نوشتمعی ھنوز جواب اس اخرشو ندادم سردمی خودم اومدم دبھ
 "ی باباری شب توھم بخیمراحم!شھیخواھش م"
 تموم کرده بودم کتابو فقط چندتا صفحھ گھی دبایتقر... حال و حوصلھ درس خوندن نداشتمگھید

روم ا...بلند شدم برم اب بخورم...کتابو بستم برنامھ فردامو اماده کردم گذاشتم تو کولم...مونده بود
 وانی لھی لخچایرفتم سر ... نکنم از سر و صدامداری رو بنایاروم رفتم سمت اشپزخونھ تا مامان ا

 سر پام دوباره ی اروم اروم رویھمونجور.. از التھابم کم شدکمی دمی نفس سرکشکیپر اب کردم 
 خودمو دمی لباس خوابمو پوشرونی اتاقم مسواک زدم اومدم بسیرفتم تو سرو...برگشتم تو اتاقم

 ...ی خبریب  رفتم تو عالمی کدمی بھ آرسام و حرفاش فکر کردم کھ نفھمنقدیپرت کردم رو تخت ا
 

 دست و صورتمو شستم با ھمون لباس سیرفتم تو سرو... شدمداری بمی االرم گوشی با صداصبح
 ھاش کوتاه بود تا وسطا بازوم قدشم تا نیاست... رونی بودم رفتم بدهی باھاش خوابشبی کھ دیخواب

موھامم کھ ھنوز ... ھم گشاد بودتی نھای بود بیتی عکس بزرگ از کیباال زانوم بود روش ھم 
مامانم و بابام نشستھ ...رفتم تو اشپزخونھ صبحانھ بخورم... بودن تو ھواخی سخی نکرده بود سھشون

رفتم جلو صورت دوتاشونو ... باھمزدنی م حرف ھمخوردنی کھ صبحانھ منجوری ھمزیبودن پشتھ م
  مسخرم کرد بخاطره سر وکمیبابام ...زی بلند باال ھم گفتم و نشستم پشتھ مری صبح بخی دمیبوس
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 حس کردم االن گھی کھ جا داشتم خوردم دییتا جا...ومدی جوابشو ندادم ھنوز خوابم میوضعم ول
 : و گفتمرونیم از اشپزخونھ رفتم ب بلند شدنی برا ھمرونی بزهیری خوردم می ھرچترکمیم
 
 ! اعظم جونیسیم-

 : بھم زد و گفتی لبخند مھربونمامانم
 !نوش جونت دخترم-

 :گفتمی لب با خودم مری زدمیپوشی کھ لباسامو منجوریھم... تو اتاقم تا اماده شمرفتم
 زده ی بعد مجبورن بھ ھمھ بگن مثلھ قحطیریمی میترکیاالن م..ی بخورنقدی ایمگھ مرض داشت-

بابام و ... رهی ابروم مرمی چقد زشت اگھ بمیوا...یُ مردی افتادیدی ترکی خوردادیھا صبحانھ ز
ِ بخاطره طرز مردن منکشنیمامانمم چقد خجالت م  دی بگن ازبس خورد ترکشھیمگھ روشون م...ُ

 مقنعمو درست کرد نھیی جلو ادمیباسامو پوشل...شدمی و اماده مزدمی با خودم غر منجوریھم... ُمرد
 ساعتمو ھم بستم بھ رفتمی منیی کھ از پلھ ھا پانجوریھم...رونیکولمو برداشتم رفتم از اتاق ب

 د ال ماننی کھ مبل ھاکی سالن کوچکیتا اتاق خواب باال بود با 4...طبقھ بود2خونمون ...مچم
 ادی ھم باال بود کھ زیی حموم و دستشوکی...  ھم جلوشون بود42ی دی ال سی با می بوددهیتوش چ

 اتاق باال واسھ من نیبزرگتر... و حمام داشتنسی چون ھمھ اتاقا خودشون سروشدیازش استفاده نم
 سالن کی ھم نییطبقھ پا... اتاق ھم اتاق کار بابام بودنیکتریتا اتاق ھم مالھ مھمان بود کوچ2بود 

 زی اشپزخونھ مکھی قسمتشم نزدکی...می بوددهی توش چی دست مبل راحت3 بزرگ داشت کھ یلیخ
 مینفر بود3 خودمون ی وقتشدی ازش استفاده مومدی مھمان می نفره بود فقط زمان24 یناھار خورد

 نییکھ پا از پلھ ھا...میکردینفره تو اشپزخونھ استفاده م4 زهی از منیبرامون بزرگ بود برا ھم
 پلھ ریز...ی بھ در وروددیرسی بود کھ اخرش مکی راه رو کوچکی اخر پلھ ھا سمت چپ میومدیم

سمت راست ھم اشپزخونھ اپن و ... بودنای بزرگ بود کھ واسھ مامانم ایلی اتاق خواب خکیھا ھم 
 خانواده انمی و سزشی با منچیا56 ی دی مبل ھا ھم ال ای پلھ ھا و جلویروبھ رو...بزرگمون بود

 اشپزخونھ یرو بھ رو...شدی مدای پیری تصوی صوتلھی و ماھواره و کال ھمھ نوع وسی دی ویو د
 مھمونھا ی کھ فقط وقتکتری سالن کوچی بھ دیرسی مشدیتا پلھ جدا م3 با یو بعد از راه رو ورود

 یلیخ ی بوفھ با ظرفھای... بود توشدهی چیدست مبل سلطنت2 شدی ازش استفاده مشدنی مادیز
 مھمون ینفر بزرگھ اما وقت3 برا یادی خونھ زنی اکردمی احساس مشھیھم... خوشمل ھم توش بود

 راحت نباشن مھمونا البتھ دی خونمون بزرگتر بود شاکمی کاش کردمی خونمون فک مومدی مادیز
 ھرفتم بھ طرف... تعادل ندارمگھی کنم دکاریچ...کردمی فک مینجوری من ای راحت بودن ولشھیھم
 :زخونھ و بلند داد زدماشپ

 ...!من اماده ام-
 

رفتم جلو مامانمو ..رونی ھمون لحظھ ھم بابام از اتاقشون اومد برونی از اشپزخونھ اومد بمامانم
 اومد بھ طرفھ من کھ با لبخند داشتم دی کردم بابام ھم رفت مامانمو بوسی باھاش خدافظدمیبوس

 : زد تو کمرمو گفتکردمینگاھشون م
 !شھی مرمونی دوفتی راه بیزنی و لبخند میکنی نگاه میبچھ بھ چ-

 خانواده با عشق بزرگ کی خوشحال بودم کھ تو شھیھم...دمی تکون دادم و رفتم کفشامو پوشسرمو
 ھم عشقھ اونارو بھ خودم و گھی ھم عشقھ مامان بابامو بھ ھمددمی راحت دیلی عشقو خشھیشدم ھم

ا ی خداکیبازم تو دلم ...کنمی موضوع خدارو شکر منی بابت اشھیھم...صدالبتھ عشق خودم بھ اونا
 دوباره رونی بمی باز کرد رفتموتیبابام ھم سوار شد درو با ر... شدمنیشکرت گفتمو سوار ماش

 بابام بودم چندبار نیعاشق ماش... صب کرد تا در کامل بستھ شھ بعد راه افتادکمی زد و موتویر
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 یتو راه مدرسھ کل...زدی برق میزی از تمشھی کھ ھمی مشکسی عوضش کنھ نزاشتم جنسخواستیم
 رابطھ مادر و نکھینفره ما قبل از ا3 کھیخانواده کوچ...میدی و خندمی بابام سربھ سر ھم گذاشتاب

 بھم وی ھمھ چمیتا دوست بود3باھم مثلھ ... باشھ رابطمون دوستانھ بودیپدرو فرزند و زن شوھر
 و دل رد بابام دای کھ دارم با مامانم کنمی حس نمچوقتی باھاشون ھکنمی درد و دل می وقتمیگفتیم
 گنی کھ بشھ رو بھ من می اوناھم ھرچزنمی از دوستام حرف میکی دارم با کنمی فکر مشھی ھمکنمیم

 ھم بھ نظرم احترام شھی و ھمکننی بامنم مشورت مشھی سنم کمھ ھمکننیاصال فکر نم
 ...اشتم رابطمونو دوس دنیواقعا ا...زارنیم

 ... پر شدهنی و شرودای بود کھ اونم با بودنھ شمیی مشکل تنھافقط
 بچھ رو دی بابام چون عاشقش بوده قشدهی حاملھ مدی نباکبارمی ی داشتھ حتی ارثی مشکل قلبمامانم

 سقط بشھ دی دکترا گفتن باشھیسال مامانم ناخواستھ منو حاملھ م2 بعد از خوامی بچھ نمگھی و مزنھیم
 مامانم کنھی بچشو سقط کنھ بابام ھرکار متونھی حس کرده بوده نمکمشی مامانم چون منو تو شیول

 ھم کھ قرار بوده یروز...گردهی نظر مامانم بر نمی ولکنھی بابام باھاش قھر ھم می حتکنھیقبول نم
 بزرگ  کرده و از بابام خواستھ نزاره من بدونھ مادرتاشوی وصی قبلش مامانم ھمھ امی بایمن بدن

 یشونی بعد خم شده پامی منم پشت سرت می بزرگش کنم تو برتونمیبشم بابامم در جوابش گفتھ من نم
 حتما ستمی معرفت نی پس منتظرم باش من بییای بی و گفتھ منتظرتم اگھ نتونستدهیمامانمو بوس

 ...امیم
 ھا شھی ھمھ شزدهی توانش داد منی و با اخرکردهی مھی در اتاق عمل ھم بابام ھمش گرپشت

 ی چون وقتکردنی مھیپرستارا ھمھ بخاطره وضع بابام گر... با دستاش شکستھ بودهمارستانمیب
 از بابام خواستن کھ ی ھرچادی نمرونی مطمئن بودن مامانم سالم از اتاق عمل بھی موضوع چدنیفھم

 از اونجا ھیثان1 حاضر نبوده ی و ببندن دستشو قبول نکرده حتارنی ھارو از دستش در بشھیش ادیب
 ...جداشھ

 پراز یی بابام با دستارونی بادی از دو سھ ساعت کھ برا بابام دو سھ سال گذشتھ بوده دکتر مبعد
 کھ از صورتش کامال مشخص بوده یدی با نالھ و ناامکردهی مھی کھ گرنجوری جلوش ھمرهیخون م

 ھزنی می لبخندی ولشھی جمع م حالھ بابام اشک تو چشاشدنھیدکترھم با د" شدیدکتر زنم چ" گھیم
 نی ھستھ ھمچی بارنیاول..معجزه شده" دکتر گفتھشدهی باورش نمچکسی کھ ھگھی رو میجملھ ا

 یلیخانم و دخترتون ھردوتا حالشون خوبھ خدا خ...نمیبی کھ پزشکم میی رو تو تمامھ سالھایزیچ
 ...رهی و مشھیبعدم از کناره بابام رد م" دوست داشتھ پسرم

 یتومن50 تراول ی ی بھ تمامھ پرستارا نفرکنھی بوس مناروی و زمنھیشی منی ھمونجا رو زمبابام
 ...دهی مینیریش

 ساعت ھم می بعد از نکننی مھی ساعت تو بغلھ ھم گرمی نننیبی رو مگھی ھم بابام و مامانمم ھم دیوقت
 ...کننی بھ زور ارومشون مھیبق
 ھم نقدری کھ دوسم داشتن ھمینقدری مامان و بابام ھمی دردونھ زی عزشمی اون روز من ماز
 با دقت برا بزرگ شدنھ من یلیخ... بزرگ شمی دختره لوس و از خودراضی نزاشتن چوقتیھ

 مامان بزرگم واسم نھارویا...می ھستی راضیلی ختمیوقت گذاشتن االن ھم خودم ھم اونھا از ترب
 کھ شده یمن بخاطره معجزه ا...میکردی مھیگر ھردوتامون کردی مفی برام تعریوقت  کردهفیتعر

 منو تونستی نمچوقتی بدونھ پدر بزرگ شم چون بابام ھنیبود خدا نخواستھ من بدونھ مادر و ھمچن
مامان بزرگمم بخاطره حال و روزه پسر و عروسش تو ...خواستھی مامانمو منقدی ایبزرگ کنھ وقت

 : گفتمدمیبوسی کھ بابامو منجوری ھمرونی بھ مدرسھ از فکر اومدم بدمیدیسر...اون روز
 !!ی از دستم راحت شی بخرنی برام ماششاالی اییبابا-

 : بھ کمرم زد و گفتی جواب نذاشت دستی بوسمو ببابامم
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 رمیگی برات مگھی سالھ دکنمی قول بدم بھش عمل می من وقتی بندازادمی ستی نازی نطونیبرو ش-
 ! بھ خداسپارمتیم...مواظب خودت باش..شھی مرتی دگھیبرو د!!نیماش

 : شل شد و گفتمشمین
 کنن بخاطره داشتن ی بھ من حسوددی بابارو نداره ھمھ بانی مثھ من بھتریچکیھ.. گلمیی بابایمرس-

 یبابا... مثھ شمایپدر مادر
 برا بابام ی برم داخل مدرسھ برگشتم دستنکھی قبل از ادمیدر مدرسھ کھ رس.. بھ طرف مدرسھرفتم

 خانوم رو دای بھ بھ شدمی زد و حرکت کرد منم رفتم تو مدرسھ کھ دیتکون دادم اونم برام بوق
اروم رفتم کنارش خم شدم بغل ...زنھی مدرسھ نشستھ داره طبق معمول چرت ماطی تو حیصندل

 :و بلند گفتم گوشش
 !!!!پـــــــــــــــــــــخ-
 

منم دلمو گرفتھ بودمو ...بست و دستشو گذاشت رو قلبش بلند شد چشماشو ی از رو صندلعیسر
 چشماشو باز کرد برگشت عی سردی خنده منو شنی صدایوقت... بوددهی بامزه ترسیلی خرفتمی مسھیر

 کھ از ترس بھ نفس نفس افتاده بود برگشت طرفمو نجوریھم... چشماش گرد شددیطرفم منو کھ د
 :گفت

 دنھی بود نتونستم جوابشو بدم اونم منتظر جواب نبود چون با ددی خندم شدنقدی پروا؟ منم ایتو بود-
 یا... چشم غره خطرناک بھم رفت روشو برگردوند رفت تو سالنکی...دی فھمویخنده من ھمھ چ

  صداش کردم انگار نھیرفتم دنبالش ھرچ...ومدهی کنم خنده بھ ما نکاریخدا قھر کرد حاال چ
 بودشون دهی انگار قبال ددای تو کالس بھ بچھ ھا سالم کردم و دست دادم بھ ھمشون شمیرفت...انگار

 منم کھ از سالم و دست دادن بھ بچھ شی از کنارشون رد شد رفت نشست رو صندلالی خیچون ب
 ی بغل گوشش التماس کردم اخرم تا نگفتم غلط کردم اشتنقدیا...ھا فارغ شده بودم نشستم کنارش

 ترم بودن انیچون امتحانا م... خوب دادهگفتی مداھمی دادم شی عالشھینمو مثلھ ھمامتحا...نکرد
 شھیاون روز ھم مثلھ ھم..خوندمشونی ترم می مثلھ امتحانھاقای داشتن دقتی اھمیلیبرامون خ

  صحبتنی بابام اومده بود دنبالم داشت با شرورونی خستھ بودم رفتم بیلیخ....مدرسھ تموم شد
 رو دای منو شیشونیبابام پ...می طرفشون سالم کردمی رفتدایبا ش...دایمده بود دنبالھ ش اونم اوکردیم
 و گفت دی پرسنیبابام احوالھ خالھ و عمورو ازشرو... شل شدشمونی ماھم ندی مھربون بوسیلیخ

 دلتون ھ و گفت اگدی ھم خندنیشرو... دلمون تنگ شده براشونانی ماھم بشھیسالم برسون و بگو پ
 کرد و ادهیبابام منو پ... خونھمی رفتمی کردیخالصھ ازھم خدافظ...نیومدیتنگ شده بود خودتون م

 ادهی پنی کردمو از ماشی خدافظدمیصورتشو بوس... خودش بھ مامان گفتھیی بره جادیگفت با
 ..اطی از تو کولم دراوردم درو باز کردمو رفتم تو حدمویکل....شدم

 
 :  د زدم بلند داشھی ھممثل

  ؟ییکجــــــا! سالم مامانم -
 : و گفترونی از اشپزخونھ اومد بمامانم

 !می ناھار بخورای بنمیچی مزویدارم م!نجامیسالم دخترم ا-
 از یی تنھامی باھم ناھار بخورامی از مدرسھ ب2 من ساعت کردی مھربونم ھرروز صبر ممامان

 ...رهی نمنییگلوش پا
 !ی مامانامی مکنمیاالن لباسامو عوض م-
 ! برهتی ھم بھ صورتت بزن خستگیاب!باشھ مامان-
 !یچشم مامان-
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 ھم بھ دست و صورتم زدم یاب...دمی پوشی دست لباس راحتی تو اتاقم لباسامو عوض کردم رفتم
 منتظرمھ رفتم صورت مھربونشو زی مامانم نشستھ پشت مدمیرفتم تو اشپزخونھ د...رونیرفتم ب

 نجوریھم...می شروع کرددی گذاشت جلوم برا خودشم کشدیبرام غذا کش...ش نشستم رو بھ رودمیبوس
 بلند میغذامونو کھ خورد... منم جواب دادمدی مامان چندتا سوال از مدرسھ ازم پرسمیخوردیکھ م

 بھم زد و ی لبخنده مھربونرونی جمع کنم کھ دستمو گرفت از اشپزخونھ بردم بزویشدم کمکش م
 :گفت

 !برو دخترم!کنمی خودم جمعش می خستھ ازمیبرو بخواب عز-
 : جواب دادم و گفتملبخندشو

 بزار ی بخاطره من افتادتی از کار و زندگی کھ ھمھ کارامونو تو بکنشھیمامان خستھ باشم،نم-
 !حداقل کمکت کنم

 یتوھم تو مدرسھ کل... حرفونی اگھینشنوم د!نی من تو و بابات ھستی ھمھ کار و زندگزمیعز-
 ! دخترکم برو استراحت کنیخستھ شد

 ...پس فعال...ی مرسی مھربوننقدی مامانم کھ ایقربونت برم الھ-
مامان و بابام ...منم رفتم بھ طرفھ اتاقم... گفت و رفت تو اشپزخونھی تکون داد خدا نکنھ ایسر

 دل نھ صد دل عاشق ھم شدن ثمره یھردوتا دندونپزشک بودن تو دانشگاه ھم باھم اشنا شدن 
 مامانم... اتاقاشون جدا بودی مطب زده بودن باھم ولی ییدوتا... من بودمیونم با ھزار سختعشقش

 تونمی کھ خودم مکردمیھرموقع ھم اعتراض م... مطبرفتی نمشتریروز در ھفتھ ب3بخاطره من 
دوس ...رسھی بھ دخترم ممیروز در ھفتھ از زندگ3 حداقل گفتی مکردیکارامو انجام بدم قبول نم

 ذره از ی کردمی می سعدونستمی قدرشونو مشھی برا من کم بزارن منم ھمیقی طرچی از ھنداشتن
 ... جبران کنمخالصانشونو محبتا

عصر بود 5 شدم ساعت داری بیوقت... خوابم بردعی خستھ بودم کھ سرنقدی ادمی تختم دراز کشتو
 می گوشادهی کھ رونی بلند شدم برم از اتاق بدمی بھ چشمام کشینشستم رو تختم دست

 با شوی گوشاوردی ھرروز مدای شی با خودم مدرسھ حوصلھ دردسر نداشتم ولبردمشینم...افتادم
تا اس دارم ھمھ ھم از طرفھ آرسام بود بازشون 3 دمی دمویکمدم برداشتم گوش رفتم از...خودش

 ...کردم
 "مدرسھ خوش گذشت؟!ی نباش؟؟خستھیسالم پروا جون خوب"
 !" از مدرسھی برگشتھ باشدی باگھیالن د پروا؟ایدیچرا جواب نم"
 ..." فعالزمی عزی بھم اس بده،خوب بخوابی شدداری،بیدی خوابیحتما خستھ بود"

 : جواب دادمعیسر... رفتیلی ویلی ھاشو کھ خوندم تھ دلم قاس
 خونھ ناھار خوردم دمی کھ رسنی چقد خستھ بودم ھمیدونی؟نمی خوبیسالم آرسام جون"

 !" جواب ندادمدیدم،ببخشیخواب
 : جواب داددی نکشقھی دقبھ
 ."یدی خوابی خستھ بوددمی؟فھمیدی خوب خوابزمیسالم عز"
 "اره ممنون،چھ خبر؟"
 "ھ؟ی برنامت چ،امشبیسالمت"
 "لھیشنبھ اس مدرسھ تعط5 ندارم فرداھم کھ یبرنامھ خاص"
 "رون؟ی بمی با بچھ ھا بری نداریمشکل"
 " امھی نداشتھ باشن من پایامھ ا بچھ ھا برننی بب،فقطینھ چھ مشکل"
 ..."دم،فعالی خبرشو بھت منی بھ شروزنمیباشھ،االن زنگ م"
 "ی منتظرم،بابایاوک"
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 مطب پس رفتی زوج مامان می ساکت بود روزھایلیخونھ خ...رونی بھ دست از اتاق رفتم بیگوش
 واسھ خودم اوردم نشستم وهی مکمی خچالیرفتم از تو ...حدسش سخت نبود کھ بفھمم تنھام تو خونھ

 می کھ گوشدمیدی رو میداشتم برنامھ تام و جر... روشنش کردم برنامھ کودک داشتی ویجلو ت
 :آرسام بود،جواب دادم...وردزنگ خ

 جانم؟-
 ؟ی جانت سالمت خوبزمیسالم عز-
ن وجدان جون تو اال... بودتی جانمت برا چنیاخھ ا...  زدم تو سر خودمیکی دم،ی خجالت کشکمی
 بزن ادم باورش ی حرفیپروا ...؟یدی خجالت نکشم بدتر خجالتم مادی کھ زی بدی بھم دلداردیبا

 وجدان جون تا خفت نکردم برو بخواب لطفا ستمیمگھ من ادم ن...؟!؟!؟!بشھ تو و خجالت؟
بھ ...اره بابا من رفتم بخوابم...انھ؟؟ی ی رفتزمیوجدان عز...ی اوونھی بابا توھم دروب...زود
 ...متسال

 ؟ی تو خوبیسالم مرس-
 . دنبالت،اماده شومییای مگھیساعت د1 نداشتن،ی برنامھ انیزنگ زدم بھ شرو! خوبمزیممنون عز-
 .باشھ منتظرم-
 زمیخدانگھدارت عز-
 ی بانمتیبیم-
 

لباس برداشتم رفتم حمام ... رو ھم خاموش کردم رفتم تو اتاقم اماده شمی وی روقطع کردم تیگوش
 رو از تنم ی و کسلی با دوش گرفتن خستگکنمی حس مرمی حمام مادیکال ز... دوش گرفتمی
 شی ارای...سشوارو زدم بھ برق موھامو خشک کردم...شمی ارازینشستم پشت م...شورمیم

 بھ لباسام یرفتم کمدمو باز کردم با دقت نگاھ...کردم بلند شدم تا لباس بپوشم  ھمیدیمختصرو مف
 بھ چشمش مرتب و خوادی شدم ھمش دلم می وسواسیلی خرونی بمیری با آرسام میوزاز ر...انداختم

 بزرگ ھم بی تا باال زانوم ساده بود دوتا جیتونی پالتو زی فسفر سوزوندن یبا کل...امیخوشمل ب
 با شال خوردی می کھ بھ مشکرهی سبز تی شلوار لولھ تفنگی قشنگش کرده بود ھروش بود ک

 تو صورتم ی جلو موھامو فرق کج درست کردم ولنھییرفتم جلو ا...دمی برداشتم پوشمویتونیز
رفتم رو مبل ... شالمو ھم خوشمل بستم رو سرم ساعت بند چرم سبزمو ھم بستم بھ دستمختمینر

 : زنگ زددای بعد شنیم10... اوردم سرگرم شدمموی گوشیباز انینشستم تا بچھ ھا ب
 جانم؟-
 !ای بپر بمی خونتون ما جلوزمیسالم عز-
 ...اومدم!سالم -

رفتم ... اومدم نگران نشنری گذاشتم کھ اگھ دنای واسھ مامان ااداشتی ی قطع کردم بلند شدم ویگوش
 فی پالتوم چون طبق معمول کبی چپوندم تو جموی کنار در برداشتم گوشیدی از جاکلداموی کلرونیب

 داممیکل  درھارو قفل کردمدمی برداشتم پوشموی تو راه رو چکمھ ھا سبز فسفریاز جاکفش...نداشتم
 ...رونی چپوندم رفتم ببمی جیکیتو اون 

 
 رو گھی ھمددای کردم با شی سالمھ دستھ جمعی... شده بودن منتظرم بودنادهی پنی ھا از ماشبچھ
بھ ...گھی کنم عادت بود دکاری چدمیبوسی ھمھ رو می کال عادت داشتم برا سالم و خدافظمیدیبوس

 ...دمی ھم بوسنیشرو...دمیآرسام ھم دست دادم حالشو پرس
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 آرسام نیسوار ماش...گھی دمی برشھی مری خونھ کھ گفتن نھ دمی برنیی زدم کھ بفرمای تعارف الکی
 یگی بی کرد و شروع کرد بھ قردادن اھنگھ سامادی صدا اھنگو زنیاز ھمون اول شرو...میشد
 ...بود

 دلت با من ھماھنگھ نگاھھ تو تو چشمامھ"
 خوامھی کھ می ھمون حسرقصھی با من متنت

 ستی نی واسھ شبھام جز اغوشت پناھای دننی اتو
 ستی نیی جاگھی دنجای کھ من دارم جز ای حالنی ابا

  ھوا خوبھنجاکھی ھممونمی با تو منجایھم
 کوبھی دلم واسھ تو مرهیگی منھی تو سنفس
  حق بده عاشق شمیشھ عاقل شم تو تھ خوب وقتوونمی دی من

 "ی باشخوامی فقط مخوامی نمیچی ھیداشی گشتم تا کھ تو پعمرمو
 ی ھنھیی و از ادیخندیآرسام ھم م...میزدی ماھم دست مدیرقصی منی و شرومیخوندی اھنگ مھمراه
 ...لرزوندی دل منو مکردی نگاه میدزدک

  دلت با من ھماھنگھ نگاه تو تو چشمامھ"
 خوامھی کھ می ھمون حسرقصھی با من متنت

 ستی نی واسھ شبھام جز اغوشت پناھای دننی اتو
 ستی نیی جاگھی دنجای کھ من دارم جز ای حالنی ابا

  ھوا خوبھنجاکھی ھممونمی با تو منجایھم
 کوبھی دلم واسھ تو مرهیگی منھی تو سنفس
  حق بده عاشق شمی وقتشھ عاقل شم تو تھ خوبوونمی دی من

 "ی باشخوامی فقط مخوامی نمیچی ھیداشی گشتم تا کھ تو پعمرمو
 ی دوره از زندگنی تو ھمشھیکاش ھم...میدی و از تھ دل خندمی اھنگ تموم شد محکم دست زدیوقت

 .......میرفتی جلوتر نمچوقتی کاش ھمیموندیم
 ھم یی چامیدی کشونی سفره خونھ اول قلی می بعد رفتمیدی و رقصمی ھم خوندگھی اھنگھ دچندتا
منو ارسام ...می کردی پوچ بازایگل ... میدی خندمی گفتمی نشستکمی... چون واسھ شام زود بودمیخورد

تا حرص 2 اون میبردی میھمش منو آرسام با جرزن... ھم باھمنی و شرودای باھم شمی شداری
 ساعت می دور زدابونای تو خگھی دکمی...میشام ھم ھمونجا خورد...میدیخندی ماھم بھشون مخوردنیم

 خواب بودن لباس خوابھ نھایرفتم تو خونھ مامان ا... بچھ ھا منو رسوندن خونھ خودشون رفتن12
 یل گذاشتم رو عسمویگوش... بخوابم مسواکم زدمتونستمی راحت منی فقط با ادمی پوشزموی عزیتیک

 داره از ی چھ ھدفیعنی کردمیکنار تختم خودمو پرت کردم رو تخت داشتم بھ نگاه ھا آرسام فک م
 :آرسام بود نوشتھ بود... بلند شدمی کھ صدا اس گوششدیکم کم چشام داشت گرم م... نگاه ھانیا
 "؟یداریسالم پروا ب"
 :جواب دادم.. داشتکارمی چیعنی
 " افتاده؟یدارم،اتفاقیسالم اره ب"
 ...خص بود جواب دادم نگران شده بودم از صدامم کامال مشعیسر... زنگ زددی نکشقھی دقبھ
  افتاده؟یشده؟اتفاقیالو آرسام چ-
 : صدا گفتنی و ارامش بخش ترنی مھربون تربا
 !می حرف بزنکمیزنگ زدم ... نشو نگران نباشیزی چزمینھ عز-

 : گفتعی و سردی کھ آرسام صداشو شندمی کشی راحتنفس
 ! بترسونمتخواستمی نمدیپروا ببخش-
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 ! افتادهی نکرده اتفاقییفک کردم خدا... ندارهبیع-
 !یچھ اتفاق...نھ بابا-

 کھ آرسام سکوتو شکست میدادی گوش مگھی بھ صدا نفسھا ھمدمی سکوت شد داشتنمونی لحظھ بچند
 :و گفت

 ! جواب ندهی سوال بپرسم؟؟اگھ دوست نداشتیپروا -
 .باشھ بپرس-
 ھ؟ی گفت نامزدتھ چدای کھ شی محمدانھیجر-

 عی کردم ھول شد سریبخاطره مکث... بدونھخواستیچرا م... نداشتم سوالونیتوقع ا... خوردمجا
 :گفت

 ؟یناراحت شد...دمیپرسی مدی نبادیپروا ببخش-
 !کمینھ نھ فقط راستش جا خوردم -
 !ی بگخوادی نمی دربارش حرف بزنکنھی ناراحتت مای یاگھ دوس ندار-

 ... براش چھگمیب منم م بدونھ خوخواستیم...زنھی حرفو منی بود بخاطره من داره امعلوم
 ! براتگمینھ م-
شروع کردم بھ ...اونم سکوتو نشکست تا راحت باشم... مکث کردم تا افکارمو جمع و جور کنمکمی

 :حرف زدن
 باھم ازدواج دی بامی نشون کرده ھم ھستمیی کھ منو محمد پسردادمی از ھمھ شنادی مادمی کھ یاز زمان-

 سالم گھی منھیبی ھرموقع منو ممییزن دا... مامانم و بابام بودهدمی حرفو نشننی ایی از تنھا کسامیکن
 نی جواب ایزور  لبخندهی شھی بخاطره مامانم ھمی ولادی حرفش خوشم نمنیعروس گلم اصال از ا

 اونم ھی نداره با بقی داداش دوس دارم محمد ھم فرقنی علمونوی فامیمن تمام پسرا...حرفش بوده
 احساس گناه ادی مشی حرف پنی ایوقت...نمشی ببی زندگکی شراین نامزد  بھ عنواتونمیداداشمھ نم

 ازدواج نیھم بھ ا  محمدگھیحسم بھم م...کنمی مدای پی چون اون فقط داداشمھ احساسھ بدکنمیم
 ی اقدامچی چرا اون ھدونمیاونم تک پسره دوتا خواھر داره کھ ازدواج کردن نم...ستی نیراض

 ی قلبی اخھ مامانش ناراحتتونھی اونم مثھ من نمدی شاستی ازدواج درست ننی کھ بفھمن اکنھینم
 خانواده ھا بھم نی بوامخیاگھ من بگم نم... دوباره حالش بد شھترسھی مدی بار سکتھ کرده شاکیداره 

 کھ بخاطرش بجنگم کھ بخاطرش خوامی ندارم کھ بگم نمی ازهی و انگلی دلچی من ھیدرثان...خورهیم
 خوامی نمی صورتچی من مامانم و بابام ھستن در ھیتمامھ زندگ...رمیدواجو بگ ازنیجلو ا
 کنم بازم یدگذشتگ ھرچقد ھم از خوشونی ناراحتلی دلشمی خودم مینجوری انمی ببشونویناراحت

 ی گذاشتن برامن بعد من چھ جورشونوی اونھا تمامھ زندگستی نیدربرابره محبتھا خالصانشون کاف
 شی ھرموقع موضوع ازدواج منو محمد پنیبرا ھم...کنمی بگم با محمد ازدواج نمامیجلوشون در ب

 ؟؟؟ی درک کنیتونیم...تونمی نمخوامی بگم نمتونمی نمادیم
 : الو گفتم کھ صدا آرسام اومدی نی فک کردم قطع شده برا ھمومدی نمیی صداچیھ... شدمساکت

 تو لی بر خالف میمطمئن باش مامان و بابات ھم بفھمن کار...ی کنی بازتی با زندگدیپروا تو نبا-
 !کننینم
 رابطشون با ادی احتمالھ زشنی اما ناراحت مرنیگی ازدواجو منیاگھ بگم اونھا جلو ا!دونمیم-

 یعنی عشق ی چیعنی ازدواج ی چیعنی شده کھ نشون کردن می حالیمن از وقت...شھیخانواده قطع م
چون بعد اگھ نتونم ... وقت دلم نلرزه عاشق نشمی نگاه نکردم کھ یر پسچی اصال تو صورت ھیچ
 ...شھی ھم بھ دردام اضافھ مگھی درد دی رمی ازدواجو بگنی اوجل
 ازدواج نی تا ای بخاطره عشقت بجنگی حاضرینجوری؟؟ای عاشقت شھ چیکی ای یاگھ عاشق ش-

 ره؟؟یسر نگ
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 ھم بھ آرسام نویھم...دونمیرم؟؟نمی ازواجو بگنی بخاطره عشق جلو اتونستمی من میعنی... دل شدمدو
 :گفتم

 !دونمینم-
  باھات راحت حرف بزنم؟تونمیپروا م-
 !اره راحت باش-
 ! ھم خراب شھمونی رابطھ دوستنی ھمی وقت ناراحت شی ترسمیم-
 ! راحت باششمیناراحت نم-
 نی اینجوری ھمی فراموش کنوی قول بده ھمھ چیاگھ ھم نخواست...یپس قول بده ناراحت نش-

  نگو بزار تا اخر بگم؟یچیباشھ؟در ضمن تا اخر حرفام ھ...می ادامھ بدتمونویدوس
 !باشھ-

 ناراحت گھی بگھ کھ مخوادی میچ... نگرانھنقدی قراره بشنوم کھ آرسام ای چدونستمی داشتم نمدلھره
 کھ آرسام لب باز کرد ھزار جور یتا وقت... شده بودجیگ...می ادامھ بدمونوی دوستنینشو قول بده ا

 ...فکر اومد تو سرم
 ... بارمھنیمخصوصا برا من کھ اول... سخت باشھنقدی اعتراف کردن اکردمیفکر نم-
 
 سکوت کرد دوباره یکمی...وفتھی کلمھ اش جا نی وقت ی تا دادمی دقت بھ حرفا ارسام گوش مبا

 :شروع کرد
 ی باشدهیفک کنم اون چندبار اصال منو ند...ی توھم ھمونجا بودنای انی اومدم خونھ شرویچندبار-

 بلند الی خی اونجور بی وقتومدی خوشم مافتی از قیلی خقتشیحق... بھمیکردیاصال توجھ نم
 و نی سربھ سر مامان بابا شرویوقت... برامی نگات کنم توھم بخندنمی بشخواستی دلم میدیخندیم
 ادی زگھیاون روزھا کھ گذشت د...دمیخندی مھی ھمراه بقدمیشنی من از اتاق صداتو میزاشتی مدایش
 خوب یلی خیلی نبود فقط صدا خنده ھاتو خی احساسم قوی ولکردمی بھت فکر مشی کم و بدمتیند

 ش نداشتم مجبور شدم باھانی من ماشدای دنبال شادی بخواستی منیتا اون روز شرو... داشتمادیبھ 
 بھ ی ولگذشتی نمشتریماه ب5 درستھ از دفعھ قبل ی بزرگتر شده بودیلی خی ولدمتیدوباره د...امیب

 از احساسم مطمئن گھی درونی بمی رفتی چند بارنکھیبعد از ا...ی کرده بودریی تغیلینظرم خ
 ھی چون مدتھ کمیفک نکن... رفتیاھی لحظھ چشمام سی گفت محمد نامزدتھ دای شیوقت...شدم
 از شتری بخوامتی میلی خیلی نداره نھ من خشھی و رستی نی احساسم قوادی زنی شدم برا ھمشقعا
پروا من ھمھ جوره ...کنھی موونمیصدا قلبم د...لرزهی دستام منمتیبی میوقت...ی کھ فکرشو کنیاون

 ...ستادمیپاش ا
بدنم داغ کرده بود ...کردمی بودم بھ کمد لباسام نگاه مستادهی اخیمثھ مسخ شده ھا س... شده بودمشوکھ

آرسام دوباره بھ ... ذره تکون بخورمی تونستمی نمیحت... کنمکاری چدمیفھمینم...گرمم شده بود
 :حرف اومد

 ی حترهی جلومونو بگتونھی نمیزی چگھی دی ذره حس داشتھ باشی اگھ توھم بھ من زمیپروا عز-
 ... شھمونی مانع خوشبختیزی چزارمی نممیشیباھم جلوش بلند م...محمد

 یحت... لبامو از ھم باز کنمتونستمینم...تونستمی نمی بگم ولیزی چیمنتظر بود ... ساکت شددوباره
 :دیآرسام نال...باورش ھم سخت بود کھ آرسام ھم مثھ من عاشق شده

 یفحش بده بھم ھرکار دوس دار...حرف بزن پروا...رمیمیدارم م... بگو تورو خدایزی چیپروا -
 ...اشبکن فقط ساکت نب

 :  فقط تونستم بگمومدی کھ انگار از تھ چاه میی زور و زحمت و صداباھزار
 !بعدا...تونمیاالن نم-
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 : بلند شدشی،شرمندگی قطع کنم کھ صدا پر از بغض،نگراناومدم
 بھم دارمی ھرموقع بود من بیفکراتو کرد... بخوابم بھ خداتونمی؟؟نمیدی امشب جوابمو منیپروا ھم-

 زم؟؟یباشھ عز..خبر بده
 کھ چقد ذوق دادمی قطعا خودمو لو مدادمی طولش مگھی دکمیاگھ ... گفتم و زود قطع کردمی اباشھ
 منو درک شھی اونھا ھمتوننیاره م... درکم کننتوننی بابام م؟مامانی محمد چیول...دارم

 زی چی با خواستیم م دلدیکشیسرم داشت سوت م...شھی قطع ملی رابطشون با فامیول...کننیم
 بود ی طرف آرسام بود کھ تمام زندگی کنم از کاری چدونستمینم... تو سرم تا اروم شھممحکم بزن
 ... بودلی مامان بابام و رابطشون با فامگھی طرف دیعشقم بود 

 
اگھ االن جواب رد بھش بدم شرمنده قلبم و احساسم ... آرساممو از دست بدمخوامی من نمیول
 : باشھ خودش گفتشمی پدی آرسامو از خودم برونم اون باتونمینھ من نم...شمیم
 " محمدی حتمیشی بلند میباھم جلو ھمھ چ"

آرسام فقط مالھ ...رهی عشقمو ازم بگی کسزارمی نمشمی بلند می منم با آرسام جلو ھمھ چپس
 چنگ عی سرنمشی ببگھی دیکی کناره دی فکر کھ شانیبا ا...نمشی ببگھی دیکی کناره تونمینم...منھ

 :نوشتم... حرف بزنم باھاششدی و براش اس نوشتم روم نممیزدم بھ گوش
 "؟یداریآرسام ب"
 : جواب داددی نکشھی ثانبھ
 " نفسمدارمی بزدلمیاره عز"
 : نوشتمعیسر... گوش تا گوش باز شدشمین
 "من فکرامو کردم آرسام"
 : چواب دادنی نباشھ بعد از چندمی خوبزهی تا جواب بده حتما نگرانھ جوابم چدی طول کشکمی
 " اس نده بھمگھی دستی نی خوبزهیپروا اگھ جوابت چ"
 نیم10...دمی خندزی رزی شھ اشکال نداره عشقم بعد رتی اذکمی باز کردم و تو دلم گفتم حاال شموین

 : نوشتم برداشتم وویگوش... بسشھ اقامون تا االن دق کردهگھید...گذشتھ بود ھنوز جواب نداده بود
 "ارسام؟"

 :  جواب دادعیسر
 "ِجان آرسام؟"

 : اومد رو لبم و تند نوشتمیطانی لبخند شی...ی شتی اذدینچ ھنوز با... شد بازدواری اقامون امیاوخ
 حرفارم فراموش نی امیدی ادامھ ممونوی اگھ نخواستم رابطھ دوستیمگھ قبل از حرفات نگفت"
 "م؟یکنیم
 تک ی...یعنی شدهیچ...دهی چرا جواب نمی بازم جواب نداد وانیم10... گذشت جواب ندادنیم5

 اومدم دھنمو باز کنم و بگم دمی کشیقینفس عم...زنگ زدم جواب داد.. نشدیبراش زدم بازم خبر
 : پر از بغض و دردش بلند شدی کھ صدایدیچرا جواب نم

 پروا؟-
 شھیمثلھ ھم...چشام اندازه دوتا تخم مرغ شده بودن... گفت پروا کھ دلم کباب شدی با نالھ و زارنقدیا

تو دلم بھ خودم بد ...زبونم بند اومده بود... حرف بزنمتونستمی االنم نمادی زبونم بند مشمیکھ شوکھ م
 و خفھ بکشم و کوتاه غی جی باعث شد نی اتاقم ھمشھی محکم خورد بھ شیزی چی...گفتمی مراهیو ب
 :زدی پشت سرھم حرف میآرسام ھول شده بود با نگران... باز بشھتمی خاصیبونھ بز
  بزن پروا؟؟حرفیدی دی اونجاس؟ھا؟چی؟کی زدغی جشد؟چرای چزدلمیپروا پروا؟عز-

 : زبون باز کردم اروم گفتمقھی بعد از چند دقباالخره
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 ! لحظھ صبر کنی-
 گربھ ی بھ بھ دمید...پنجره رو باز کردم... بودی چنمی رفتم طرفھ پنجره ببنیی رو اوردم پایگوش

 اومد ادمی کھ رشی شوت بزنم زخواستمیحرصم گرفت م...دهی راحت لم داده تو تراس و خوابیلیخ
 : گفتم  اوردم باال وویگوش... شوت زدن شدم رفتم تو اتاقمالھی خیپس ب... زبون منو باز کردنیھم

 ؟یالو آرسام؟ھست-
 : گفتیرفتھ ا فوق العاده گی صدابا
  اونجا؟امی بیخواھیشد؟می؟چی زدغی چرا جزمیعز-
 : باز گفتمشی نبا
 !ستی نیزیچ!دمی گربھ زد بھ پنجره اتاقم ترسینھ بابا -

اصال بلد نبودم مقدمھ ...حاال نوبت من بود حرف بزنم...بعدم ساکت شد... اومدقشی نفس عمصدا
برا ... سر اصل مطلبرفتمی از ھمون اول ھم منوشتمیخط م5تو انشا ھا مدرسھ ھم ... کنمینیچ

 : گفتمییھوی یلی خنیھم
 !ِآرسام من دوست دارم-

 کارشو ی راحت شد تالفالمی خشی اخیکنی شوکھ م؟؟منویاھان خوب خورد... نفساش قطع شدصدا
 : آرسام خان باالخره دھن مبارکشونو باز کردننمونی بی مدت سکوت طوالنیبعد از ...در اوردم

 ؟یزاری سر ب سرم مپروا-
  بزارم؟ی سر بھ سر کسادیبھ من م-

 : و گفتی کشیقی عمنفس
 ؟یداد.. اسیاونجور..اون موقع..چرا..پس..یول!نھ-

 قطعش نشیبار ب10... جملھ رو بھ زبون اوردنی نظرم عوض شھ چقد سخت ادیترسی میاوخ
 : گفتمعیسر...کرد

 ! کنمتتی اذخواستمیم-
 : و داد گفتغیبا ج...تعادل نداره بچھ... شوکھ شدمی ناگھانریی تغنیاز ا... صداش شاد شدھوی
 ! من قربونت برمیالھ... نفسمیتو کھ منو کشت... کردنتتی من بھ فدا اذیالھ-

 : خنده وگفتمریزدم ز... گرفتمی منم انرژشی صدا پر انرژاز
 !وونھیخدانکنھ د-
 !ی خودت کردوونھیمنو د...وونھی دی بگدمیبلھ خانوم با-

 : و بھ قربون صدقھ ھاش گوش دادمدمی خنددوباره
 کاری چدمیفھمی شده بود نماهی برام سای دنشیتا چند لحظھ پ!ی بھم داداروی پروا انگار دنیدونینم-

 اب تو دلت زارمینم...کنمی کنارتم و خوشبختت مشھیمطمئن باش ھم...یمنو دوباره زنده کرد...کنم
 ... منی پرواکنمی بھشت متوی زندگی رو بھم برگردوندیزندگ...تکون بخوره

بعد از چند وقت از تھ دل ...چقد خوشحال بودم... جمعش کنمتونستمی جوره نمچی شل شده بود ھشمین
 خوابم دیآرسام ھم فھم... شروع شددنامی کشازهیکم کم خم... آرسامای بھ مسخره بازدمیخندیم

 :گفت...گرفتھ
 !می اونا بفھمن راحت ترمی بھ بچھ ھا بگمی دنبالت تا برامی مفردا...برو بخواب نفسم-
 دی ھم بھ آرسام گفتم کھ خندنویھم... باشھتونستی می چنی عکس العملھ شرویعنی... نگران شدمھوی

 :و گفت
 مچمو گرفت و کردمی نگات مرهی خرهی داشتم خی بار وقتیچون ... شک کرده بھمکمی نیشرو-

 ! فقطدمیمنم خند!یگفت نکنھ عاشق شد
 : کم شد و گفتممی نگرانکمی
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 !ادی نشی پی کھ مشکلشاالیا-
 : و گفتدی باز خندآرسام

برو بخواب ! خبرم کنی شدداریفردا منتظره زنگت ھستم ب... نباشیچی نگران ھیتا منو دار-
 !شد5 ساعت زمی عزگھید
 : و گفتمدمی کشی بلندنی ھی ساعت دنھی فھمبا
 !زمی عزیمن رفتم بخوابم بابا...دارشمی بتونمیگ ظھر نمشد؟فردا تا لن5 یوا-
 ی بھ خدا باسپارمتیم... دوست دارم پروایلیخ... بخوابیقربونت برم برو تا ھرموقع دوس داشت-
 یخواب... رو تخت با ھمون لبخند رو لبم بھ خواب رفتمدمیدراز کش... رو قطع کردمی لبخند گوشبا

 اونم ی داشتھ باشھ عاشقش باشھ و بدونویکیچقد خوبھ کھ ادم ...تیپر از ارامش پر از امن
 ...!عاشقتھ

بدنم ... مامانم اومد باال سرم صدام کرد نتونستم بلند شمی ھرچدمیبعد از ظھر خواب2 بعد تا روز
بھ 2ساعت ... بودمدهی چون ارامش گرفتھ بودم راحت خوابدمیشا...دمیھفتھ نخواب1خستھ بود انگار 

 شدم بلند... تحملش کنمشدی نمگھی کننده شده بود دوونھی شدم چون صدا شکمم دداریود ب بیھر سخت
 لبخند گشاد اومده بود رو ی شبی دیاداوریبا ...رونیلباسمو عوض کردم صورتمو شستم رفتم ب

 شتریالبتھ من کھ ب... ماشی پموندیشنبھ ھا کال خونھ م5بابامم خونھ بود ... جمعش کنمتونستمیلبام نم
 با تعجب نگام شت مبل روبھ رو پلھ ھا نشستھ بود دایبابام رو...زاشتمی بودم تنھاشون مرونیب
 االن مسخرم ی واکنمی شل شده فکر مشمی رو پلھ ھا نسادمیساعت وا2 ابروم رفت یوا...کردیم
 کارم نی با انیی بستم و تند تند رفتم پاشموی نعیسر... دادم دستھ پدر محترمی عجب سوژه اکنھیم

 : بھشدمیبا اخم توپ...وا چھ شاده پدره ما...قھقھ بابام رفت ھوا
  من خنده دارم؟؟مگھیخندیچرا م...سالم-

 : گفتدهی بردهی بردیخندی کھ منجوریھم... نکرد خندشو جمع کنھی سعاصال
  نخندم؟یدار..  توقعیکرد..  بازشتوین..  اونجایسادی؟وایشد.. وونھید.. دختر-

 کاری چنی روز حالھ ما خوبھ ببی...اوردی داشت حرصمو در مگھید... خندهری زد زدوباره
 : خندشو جمع کرد و گفتعی اوضاع خرابھ سردی دیبا حرص رفتم طرفش وقت...کننیم
 !گھی دخندمیباشھ باشھ دخترم نم-

 : کرد و گفتی اخمی شد ی جدعی سربعد
  شل شده بود؟شتی نی اونطوریکردی فکر میحاال بھ چ-

 عقب گرد کردم تو ھمون عیسر... از فکرامم خبر داشتھ باشندیوا مگھ با... بگم بھشی چحاال
 : اشپزخونھ گفتمرفتمیحالت کھ م

 !می دوره ھم بخندگفتمی بلند مکردمی بفھمن کھ فکر نمھی بقخواستمیاگھ م-
 :دمی تو اشپزخونھ کھ صدا بابارو شنرفتم

 عکس ی شدمی دست بھ کار معی سرکردمیب نم بود کاش تعجی صحنھ باحالیلی خشییپروا خدا-
 ... کھ کنارمھ چرا ھواسم نبودممیاه گوش... ازتگرفتمیم
از تو ...شبانھ روز کارش شده سوژه کردن من... پدره من دارمنمیاخھ ا... از دکتره مملکتنمی اایب

 :ھمون اشپزخونھ داد زدم
 مامان کو؟... کارا زشتھ براتنی ای نره دکتر مملکتادتیپدر جان -
 !دهیمامانت خواب... بخندم پررودیبچھ مگھ دکترھا دل ندارن؟؟عجبا مگھ من چون دکتره مملکتم نبا-

منم تو دلم ...کردی نثار من مراهی کھ بد و بومدی برا خودش صدا ارومش مکردی غرغر منجوریھم
 یکمی... بخورم حاالیامان خوابھ چ خدا میا... عمھ خانومزشیھمھ رو حوالھ کردم بھ خواھر عز

 گرفتم از بابا بخوام برام گرم کنھ غذارو چون من از کنار گاز رد شم دستام میفکر کردم تصم
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 کھی من نزدی داده ولادمی چھ برسھ روش غذاھم گرم کنم البتھ مامان بزرگم ھمھ غذاھارو سوزهیم
صدامو انداختم .. ھنرمنی خفتھ مونده اکنمی استفاده نممی از ھنر اشپزنی برا ھمسوزمی مشمیگاز کھ م

 :تو سرم و بابامو صدا کرد
 بــــــــــــــــــــــــ ـــــــابــــــــــــــــ ـــــــــــــا؟؟؟-

 : و گفتمرونیتند تند رفتم ب...دادی جواب نمکردی می محلی دارم بکارشی بود چدهی کھ فھماونم
  بابا؟یدیچرا جواب نم-

 : بھم انداخت و گفتی از روزنامھ تو دستش اروم اورد باال نگاھسرشو
 ! غذا برا شما گرم کنمامی بستمیچون من نوکر شما ن-
 ؟یی کنم باباکاریچ!من گشنمھ خوب-
 کاری چمی روز ما نبودی دی خودتو شای نسوزونیری بگادی دی بایبرو خودت گرم کن اخرش چ-
 ؟؟ییبودم االن شدم بابادر ضمن تا االن دکتر مملکت ...؟یکنیم

 :گفتم.. گذاشتم رو نقطھ ضعفشدست
 !کنمی مداری مامانو برمی مایاشکال نداره ن... خوبسوزونمیمن خودمو م-
 : چشم غره توپ بھم رفت و گفتی...دی فنر از رو مبل پرنی گفتم عنوی اتا
 !یری بگادی دیسالتھ دختر کم کم با17 زن ما استراحت کنھ؟؟ینی ببیتونینم-

نشستم رو ... کھ گوش تا گوش باز شده بود دنبالش رفتمیی افتاد بھ طرف اشپزخونھ منم با لباراه
 غذا گرم کرد برام با ساالد و ماست و نوشابھ گذاشت رو کمی بابامم دست بھ کار شد تند تند یصندل

 ه با لذت و لبخند نگاخوردمی زده ھا میخودشم نشست رو بھ روم بھ من کھ مثھ قحط...زیم
 ھ؟ی چھی سرمو تکون دادم بھ معندمیسرمو اوردم باال نگاھشو د...کردیم

 : نگام کرد و گفتیشاک
  داشتھ باشم؟ی کاردیمگھ حتما با...کنمیدارم دخترمو نگاه م-

 : زدمو گفتمیلبخند
 ...یینھ راحت باش بابا-
 شھی نمشی کارشدی با احساس مکردی موقع ھا بابا عشقش و دوست داشتنش فوران منجوریا

غذامو خوردم ظرفارو جمع کردم ...رونی بمیتند تند غذامو خوردم تا زنگ بزنم بھ آرسام بر...کرد
 :گفتم... روشنش کردم و رفتم روبھ رو بابام نشستمیی ظرفشونیگذاشتم تو ماش

 خوب چھ خبرا بابا جون؟-
 !نای خونھ آقاجون امیریامشب م... دخترمیسالمت-

 :بھ بابام گفتم...رونی با آرسامم برم بخواستمیحالم گرفتھ شد من م... بابام بودی جون باباآقا
 !رونی بمی برمی کردیزی من با بچھ ھا برنامھ ریبابا ول-
 یلیخ...نی برگھی روز دیامروز رو کنسل کن ... گردشیری با بچھ ھا مشھیبابا جان تو کھ ھم-

 !عموھات و عمھ ھات...ھمھ امشب اونجان...میوقتھ خونھ اقا جون نرفت
 : گفتمیتی فسفر سوزوندم باالخره با نارضاکمی... کنم حاالکاریچ... بدتر ھمھ ھم ھستنگھی دیوا
 میری زودتر منی بھ شروزنمیاالن زنگ م... قراره بچھ ھارو کنسل کنمتونمی نمیباشھ بابا ول-
 !امی منم بنی اونجا زنگ بزننیبعد شما کھ رفت...رونیب

 :ون داد و گفت سرشوتکبابام
 !ای تو زود بمیزنی زنگ ممی برمیخواست!ی ھرطور راحتزمیباشھ عز-
 : بلند شدم و گفتمیاز رو صندل... دارمیخدارو شکر پدر و مادر با درک... حل شدنمیا
 !پس من برم اماده شم بھ بچھ ھا ھم خبر بدم-
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خواستم برم تو اتاقم اماده شم ... از اشپزخونھرونی بمیرفت...زی تکون داد و بلند شد از پشت مسرشو
 برگشتم دستامو دور گردنش حلقھ کردم یتند... جواب بزارمی محبت بابامو بنی اومدی دلم نیول

 : کھ گفتدمی تو اتاقم صدا بابامو شندمی دودمیمحکم و پر سروصدا گونشو بوس
 !ری جوابشو ھم بگسایپدرسوختھ وا-
جانم : گفتیوقت... برداشتم شماره آرسامو گرفتممویگوش...دمشیس مھم من بودم کھ بوالی خیب

 :تند گفتم! نگران شده بودکردی صدام میاونم ھ... نتونستم حرف بزنمدمی خجالت کشھوی زم؟یعز
 ؟یسالم آرسام خوب-

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ! شدهیزی فکر کردم چ؟مردمیزدی چرا حرف نمزمیسالم عز-

 کھ پر یی سکوت بود باالخره آرسام با صداھیچند ثان... گفتم و دوباره ساکت شدمی خدانکنھ ارومی
 :از خنده بود سکوتو شکست و گفت

 ؟یکشیپروا خجالت م-
 :تند تند گفتم... کنمکاریحاال چ...دی خدا از کجا فھمیوا... گشاد شدچشام

  چرا خجالت بکشم؟رینخ-
 :دیخندی ھنوز صداش مآرسام

 ؟ی شداردی بیک!باشھ نفسم-
 ! بھت بگمیزی چیآرسام زنگ زدم ...2ساعت -
 : صداش نگران شدھوی
  افتاده؟یزم؟اتفاقیبگو عز-
 :چقد من خنگم... خدا نگرانش کردم بازیا
 یتونی خونھ اقا جونم خواستم بگم ممیری نشده فقط زنگ زدم بگم ما امشب میزینھ نھ آرسام چ-

  خونھ اقا جونم؟نی دنبالھ بچھ ھا بعد شب منو برسونمی دنبالم برییایاالن ب
 ! منی اونجام پرواگھی ساعت دمیتا ن... چرا نتونم تو جون بخواهزمیاره عز-

 ی پروانیعاشق ا... از خجالتادیبدم م... خجالت بکشمنقدی ادی بای دوباره تا کدمی خجالت کشیوا
 :اروم شده بود گفتم کھ خود بھ خود بخاطره خجالتم ییبا صدا...من گفتنشم

 !رونی بامی تک بزن بیدیرس...شمیباشھ االن اماده م-
وا بچھ ... دوبارهنیی باال و اومدم پادمیمتر پر1 بود کھ ی ناگھاننقدی بلند قھقھ زد ای با صداھوآرسامی

 فحش بلد بودم نثار روح ی مدت ھرچنی کھ من تو انیبعد از چند م...کنھی مینجوری شد چرا ایجن
 :ح عمھ آرسام کردم باالخره اقا خندشون تموم شد و گفتپرفتو

 !یری گازشون بگدهیاالن لپات قرمز شده مزه م... من بھ فدا خجالتت خوشگلمیالھ-
 : دھن باز کردم و گفتمعی رفت سرادمیخجالت ...ره؟ی گفت؟منو گاز بگی چنیا... گرد شدچشام

 !ای حیب... آرسامی ادبی بیلیخ-
 : گفتمدیخندی کھ اون ھمچنان داشت مھیبعداز چند ثان... صدا خندش بلند شددوباره

 یمن رفتم اماده شم بابا-
 تا دمی بھشون کشیدست... لپام قرمز شده بودگفتیآرسام راست م....نھیی قطع کردم رفتم جلو اویگوش

حشش دادم و تند  خورده فی... حرفھ آرسام افتادم دوباره چشام گرد شدادهی ھوی...رنگشون برگرده
 بودم با دهی پوشیچ...ُ شدم کال آرسام کش شدمیگریبھ بھ عجب ج...نھیرفتم جلو ا...تند اماده شدم

شلوار کتون ...دیمانتو کوتاه سف...دیسرتا پا سف....مثھ عروسا شده بودم... خندهری خودم زدم زدنھید
آرسام ...دمشونیپوشی بودن می تو جا کفشرونی کھ بدممیچکمھ ھا سف...دیشال سف...دی سفیلولھ تفنگ

 ھرچھ الی خیب...دمیش پودی کال سفستی زشت نیعنی لحظھ دودل شدم ی...میتک انداخت رو گوش
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 نکی مانتوم عبی چپوندم تو جممیگوش... و کوتاھمم انداختم رو دستمدیکت اسپرت کتون سف...باداباد
 :صدامو انداختم رو سرم بلند گفتم...ن نبود تو سالیچکیھ...رونی برداشتم رفتم بدممی سفیافتاب

 ! رفتمن؟منییکجا-
 : و گفترونی اومد از اتاق ببابام

 ! اومده دنبالتیک-
 دنبالم چون قرار بود اونم ادی زنگ زده بھ آرسام گفتھ بنیشرو... ھنوز اماده نبودندای و شنیشرو-

 !ادیباھامون ب
 : و گفتدی بوسمویشونی بھم زد پی اومد جلو لبخندبابا

 حتما گمی شد مداریب... براتکردیاالن اگھ مامانت بود اسپند دود م.. دخترمیچھ خوشگل شد-
 !ی ماه شدیلیخ... بکنھنکارویا

 پاشنھ تختمو در دیچکمھ ھا سف...رونی رفتم بدمی صورتشو بوسدمی بابام ذوق کردم پرفی تعربا
 و بھ در خونھ نشی داده بود بھ ماشھی شده بود تکادهیآرسام پ...رونی رفتم بدمی پوشیاوردم از جاکفش

 نجوری ھممدرو بستم لرز گرفت... مامی داشتیعجب تفاھم... چشام برق زددنشیبا د... شده بودرهیخ
 بھ میدیرس... زد رو موھاش اومد جلوشوی افتابنکیآرسام ھم ع...دمی طرفش کتمو ھم پوشرفتمیکھ م

 تو دست بزرگ و مردونش گرفت جواب سالممو کمویکوچدست ...ھم دستمو بردم جلو سالم کردم
 کتری نزده صورتش ھرلحظھ داردمی بود سرمو اوردم باال دنییدستمو ول نکرد از اول سرم پا...داد

صورتش قشنگ جلو صورتم بود و تو چشما گرد ... کنھکاری چخوادی منیچشام گرد شد ا...شھیم
لباش نشست رو ... بکنمتونستمی نمیچکاری زد سرشو کج کرد ھی لبخنده قشنگکردیشدم نگاه م

 بود نیِ آرسام من کسیفکر کردم لبامو ھدف گرفتھ ول...ناخوداگاه لبخند زدم چشامو بستم...گونم
 گونشو عی سرکنمی مکاری بفھمم چنکھی بود ذوق کردم بدونھ ادهی فھمنقدی انکھیاز ا...سواستفاده کنھ

 بود من ی چھ کارنیا... جنبمیخاک تو سره ب... کردمکاری چدمیداشتم فھم لبامو بریوقت...دمیبوس
 ی حدنی اخرتا سرمو... نگاش کنھشھی روم نمگھید...کنھی می خودش چھ فکرشی االن پیوا...کردم
 چونم سرمو اورد باال ھنوز ھمون لبخنده قشنگ رو ریدستش نشست ز... گرفتھ بودمنیی پاشدیکھ م

 :با دستش گونمو ناز کرد و گفت...لباش بود
 ! منیلپات قرمز شده پروا-

 نی درو برام باز کرد نشوندم تو ماشنی کھ دستمو گرفت بردم طرفھ ماشنیی سرمو بندازم پااومدم
 اوردیبود کھ کارمو بھ روم ن دهیچقد فھم... روشن کرد راه افتادنویدرو بست خودشم نشست ماش

 قھی دی سفشرتیت... انداختم لبخند نشست رو لبامپشی بھ تگھی نگاه دی...مردمیوگرنھ از خجالت م
 تنش بود فقط کفش تی کھ فدیشلوار کتون سف... بوددهی روش پوشیکی شیلی خدیگرد،کت اسپرت سف
 پی اقامون چھ خوشتیوا... خوشگل شده بودیلیخ... بودنی مشکشی افتابنکیھاش،کمربندش و ع

 رفتمی تو دلم قربون صدقش مکردمویھنوز داشتم نگاش م...و خوشگلھ چشمھ ھمھ حسودامون کور
 :دمی شناشوکھ صد

  خوشگلھ من؟؟یدیپسند-
وجدان جان خفھ ...یری بھ پسره مردم قربون صدقش می شدرهی خاک تو سرت دوساعت خیعنی

 بھ ینگاھھ متفکرانھ ا... وجدانم رفت بخوابھ فک کنمچارهیب...خوادیشو لطفا اقا خودمونھ دلم م
 : تکون دادمو گفتمی سردیخندیآرسام انداختم کھ عالوه بر لباش چشماشم م

 ! تحملت کردشھیم-
 کھ نگاش جلو نجوریھم...یخندی پروا فدا خنده ھات بشھ پسرم چھ ناز میالھ... خندهری زد زیپق

 :بود با لبخند گفت
 !امی من اصال بھ چشم نمیشمی تو پیوقت...ستمی نیچی در مقابلھ تو ھمن!زدلمیاره عز-
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 نی ایخواستی قربونت برم فقط میآرسام الھ...؟؟؟ی تو سرت پروا اونم حرف بود تو زدخاک
 ینجوریخاک تو سرت اگھ من نباشم کھ ا... از دستش راحت بودمقھی دق؟دوی کنداریوجدانھ مارو ب

 : بھ آرسام زدم و گفتمیلبخند...ببند وجدان جان...یزنیگند م
 ! کردم باھات آرسامیمن شوخ-

 : زد و گفتی لبخنداونم
 ! قربونت برمدونمیم-

 : آرسام اروم گفتنی تکون دادم بعد از دو سھ میسر
 ! گفتمی من جدیول-
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 و؟یچ-

 : بھم انداخت و گفتینگاھ
 !امی من اصال بھ چشم نمیشمیتو پ ی گفتم وقتیمن جد-
چرا ... کرد اون موقعی شوخکردمیمن فکر م... صورتم داغ شد مطمئنم قرمز شدم از خجالتھوی

 چون کنھی مفی پسر با عشق ازت تعریچون باره اولتھ ... وجدان جون؟کشمیھمش خجالت م
 ین اگھ تو عمرت  وجدان جوولیا... اونم عاشقتھی کھ عاشقشی پسر نشستی باره کناره نیاول

خوب ... ادمویکنی معی پروا ھمش ضاکنمی بھت نمی خوبگھید... بودنی ھمیشحرف درست زده با
 ای یبندیم... مسخرهشیا... وجدان جون برو بخواب مزاحم منو عشقم نشوی موندداری بیادی زگھید

 دای جلو خونھ شمیدیرس...می نزدی نھ من نھ آرسام حرفگھید...باشھ بابا من رفتم...نھ وجدان؟
 :با خجالت گفتم رو بھ آرسام...نایا
 ! دلم براش تنگ شدهنمی خالھ روھم ببانی من برم بگم بیآرسام جون-

 : گفتکردی کھ نگام منجوری ھمدادی با نگاھش داشت قورتم مآرسام
 !ایزود ب... بروزدلمیباشھ عز-

 باز ھی بپرسن کنکھی زدم بدون افونویرفتم ا... ھم گفتمی چشمشدمی مادهی کھ پنجوری کردم ھمی اخنده
 نی لو رفتھ اگھی منم،ددنی فھمنی برا ھمننی کھ نبنشی رو دوربزارمی دستمو مشھیاخھ من ھم...کردن

 ...رفتم تو خونشون... کنمگھی فکره دی دی باوهیش
 کھ اطیاز ح...کردمی و داد ورودمو اعالم مغی با جشدمی وارد می ھم مثل خونھ خودمون وقتنجایا

 : زدمغیوارد خونشون شدم بلند ج
 ! من اومــــــــــــــــــــدم!ســــــــــــــالم-

 دای وقتھا شی ھم دوسم داشت بعضیلی خگھیمامان دومم بود د... مامان مھربون بودنی ھم عخالھ
 : و گفترونیخالھ از اشپزخونھ اومد ب... بھشمیدیخندی ماھم مشدی مشیحسود

 سر ی برم یگی طرفا دخترم،نمنیچھ عجب از ا!ی خوش اومدیلیخ!زمی ماھت عزیسالم بھ رو-
 شھ؟یبھ مامانم بزنم دلش برام تنگ م

 چقد دلم براش تنگ شده چقد من فھممی منمشیبیحاال کھ م...ششونی پومدمی وقتھ نیلی خگھی مراس
 : تو بغلش محکم بوسش کردم و گفتمدمیپر...ششی پومدمی وقتھ نیلی معرفتم خیب
 !بھ خدا امتحانام شروع شده ھمش در حالھ خوندنم!ی ماماندیببخش-

 : محکم بوسم کرد و گفتاونم
 ادی کھ ھرروز مدیحم!می کھ چقد دوست داریدونی قدمت رو چشام میھرموقع اومد! دخترمدونمیم-

 ! بازومدهی معرفت نی دختره بنی اگھیخونھ م
 ! تنگ شدهدمی چقددلم برا عمو حمیوا
 !می دعوتنای خونھ اقا جونم ای بمونم ولنجای اامی بخواستمیامشب م... ذره شدهیدلم براش -
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 !نجای اای کھ تموم شد نرو خونتون بیخوب دخترم مھمون-
 :سرمو تکون دادم و گفتم...نمیبی مدمی عمو حمستی ھم نی فکره بددمی فکر کردم دکمی
 !امی حتما میچشم مامان-
 بھ یکنی مارو وابستھ مییای مدت پشت سر ھم می...شھی خوشحال میلی خدی حمزمیفدات شم عز-

 !ییای نمگھی دیری مھویخودت بعد 
 !شھی تکرار نمگھی ددیببخش-
 ی... پاش سبز شدهری االن علف زچارهیچشام گرد شد ب.... موندهرونی آرسام افتادم کھ بادهی ھوی

 ... دستاشو گذاشت رو گوشاشعی کھ خالھ سردمی بنفش کشغیج
 ! تنھــــــــــــــاسرونی نکبتا؟؟آرسام دوساعت بنیی ـــــــــــــن؟؟کجاـیدا؟شرویشـــــــــــــــ-

 : صدامو اروم کردم شرمنده گفتمبعد
 ... انی مغی دوتا فقط با جنی ادیمامان سارا ببخش-
 :دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم... بخندی خنده حاال نخند کری زد زی گفتم مامان پقنوی اتا
  خوبھ؟شده؟حالتیمامان چ-

با مامان ... اومدننی خانوم و اقا شرودای شی عالفیباالخره بعد از کل... ارهیعنی تکون داد سرشو
 داده بود بھ ھی شده بود تکادهی پنی اقامون از ماشرمی بمی الھیاوخ...رونی بمی و رفتمی کردیخدافظ

رو  زدی دو طرفھ لبھ کتشو داده بود عقب دستاشو زده بود بھ کمرش با سر کفشش منیماش
 زد پس یکی دای کھ شکردمیداشتم با لبخند نگاش م... گرفتھیچقد ژست قشنگ...نیزم

 : برگشتم طرفش گفتمیعصبان...گردنم
  خپل؟یمگھ مرض دار-

 کرد شھی نمی کاریفر بود ول متنیاز چاق...دست گذاشتھ بودم رو نقطھ ضعفش... گرد شدچشماش
 دور تراز کمی طرفھ پسرا کھ دمی تند دوکنھی االن حملھ مدمی فھمدمیتا حالتشو د!کمیچون چاق بود 

 : بودن پشت سر آرسام سنگر گرفتم کتشو از پشت گرفتم و گفتمستادهیما ا
 !آرسام تورو خدا نزار منو بخوره-
 گرفتھ بودش تا بھم نرسھ چون نیشرو... کرد دوباره زدم سرخ شد و حملھششی گفتم انگار اتنوی اتا

آرسام ھم دستاشو باز کرده بود و منو پشت سرش ...موندی رو سرم نمیی موچی بھم ھدیرسیاگھ م
 ... رو اروم کردندای شیبا ھزار بدبخت... کرده بودمیقا
 

 : گفتنی بھم زد و رو بھ شروی لبخند گرمنھیی ارسام از امی شدنی ماشسوار
 م؟یکجا بر... باھاتون حرف بزنمخوامیداداش م-

 : بھش کرد و گفتی نگاه مشکوکنیشر
 ! کھ خلوت باشھیی جای برو ی حرف بزنیخواھیخوب م-

من کھ استرس داشتم آرسام ھم احتماال ...زدی حرف نمیچکیھ... تکون داد و راه افتادی سرآرسام
 ھم بخاطره سکوت ما دای و شنیوشر...کردی بزنھ رو جمع و جور مخواستی مییداشت حرفا

 خواستنی ھم انگار نمھی کنم بقی کارتونستمی من نمی بود ولینیجو سنگ...مجبور بودن ساکت باشن
 ادهیھممون پ... خلوتبای و تقرکی شیلی شاپ خی کافکی بھ میدیرس... ببرننی از بنویسنگ  جونیا

آرسام ...می سفارش دادی شکالتکیھممون قھوه و ک...مینفره نشست4 زی مکی داخل رو می رفتمیشد
 : بھ حرف اومدنیشرو...کردی دوباره باز مکردیھم نگران بود چون ھمش دستاشو مشت م

 ؟ی بگیخواستی میخوب داداش چ-
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سرشو اورد باال ... چشماشو پر کرده بودینگران...نیی بھش انداخت سرشو انداخت پای نگاھآرسام
 زد و سر ی بھش زدم و سرمو تکون دادم چشماش برقیکھ لبخند مطمئن بھ من انداخت ینگاھ

 : رو لباش و شروع کرددیزبونشو کش
 ی کار اشتباھچوقتی ھیدونی پس میشناسیتوکھ منو م...داداش تا حرفام تموم نشده قضاوت نکن-

 ...کنمینم
 : سرشو تکون داد و گفتنیشرو

 !پس نگران نباش... داداشی االن کناره خواھرام نبودشناختمتیاگھ نم-
امکان ...خوادی قبول کنھ کھ آرسام خواھرشو مخواستی میچطور...می گفت منو آرسام وا رفتنوی اتا

آرسام بھ تتھ ... بھت اعتماد دارمیعنی حرفو زد نی انیشرو... عکس العمل نشون ندهنینداره شرو
 :پتھ افتاد

 !رمی بگ زنخوامیم... ھومممم ...گمیم... داداشزهیچ..خوب-
 شل شده بود ششی کھ ننجوریھم... برق زدنیچشما شرو...رونی گفت و نفسشو فوت کرد بنویا

 :گفت
 تو ری کھ قراره گھیحاال اون دختره بدبخت ک...ی برات خواستگاررمی داداش خودم مھی کھ عالنیا-
 وفتھ؟یب

 : دوباره بھ تتھ پتھ افتادآرسام
 ؟یشیاگھ بگم ناراحت نم...زیچ..یعنی..نھیمشکلم ھم..خوب...داداش-

 کرده بود و مشکوک نگاش زی چشماشو رنیشرو... دوختنی چشما نگرانشو بھ شروبعد
 شده و مشکوک زی خورده تو چشما نگرانھ آرسام نگاه کرد بعد با ھمون چشما ری...کردیم

 نیشرو...دادمیدستامو تو ھم فشار م...نیی ھول شدم سرمو انداختم پاعیسر...دایبرگشت طرفھ منو ش
 : توھم و گفتدی شد اخماشو کشی جدعیسر....ھی موضوع چدیفھم

 ! ھمراھموناوردمی بھت اعتماد داشتم خواھرامو م؟؟منیآرسام از اعتماد من سواستفاده کرد-
 چشم یلی آرسام خمیدونستیھممون م... نداشتنی حرفو از شرونیتوقع ا... سرخ کردعی سرآرسام
 تموم صورتشو پر کرد و ی و دلخوریناراحت... سخت بود تحملشیلی حرف برا آرسام خنیپاکھ ا
 : گفتھیبا گال

 بھ چشم بد بھ چوقتیمن ھ...ناموس تو ناموس منم ھست...یشناسی منو مکردمیداداش من فکر م-
 کردن جرمھ؟؟من خودم خواستم اول بھ تو بگم چون یمگھ خواستگار...خواھرات نگاه نکردم

 شناختھ ینجوری منو اکردمیفک نم...گفتمی بھ تو نمچوقتی داشتم ھیداگھ قصد ب...یداداش بزرگش
 !یباش
 رتیپروا اون داداشتھ غ...ی بود بھش زدی چھ حرفنی انی چقد ناراحت شده بود شرورمی بمیالھ

 مرده ی بازم یشناختھ ول... ھمھ وقت؟نی دوستشو نشناختھ ایعنی نیوجدان جون شرو...داره خوب
 جون  وجدانیخوب مرس...اره پروا خانوم... بھ دوتاشون حق بدم؟دی من االن بایعنی...نھی ببتونھینم

 یلی تو خادی نکنم اخر دلم نمیی تورو راھنماگھی دگمیپروا من ھمش با خودم م...گھیبرو بخواب د
 ...وجدان جون ب سالمت...یمسخره ا

 بلند شد برگشتم نیصدا ناراحت شرو...کردمی پر از اشک شده بود فقط ھم بھ آرسام نگاه مچشمام
 :بھش نگاه کردم

 ! لحظھ ھزار تا فکر بد اومد تو سرمی...شرمنده داداش-
 : و گفتنی دستشو گذاشت رو شونھ شروآرسام

 !دادمی عکس العملو نشون منی منم بودم ھمدی داداش شاستیمھم ن-
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بغل گوشم ...ھ من محکم بغلم کرد اومد طرفنیشرو...میتا ھم بلند شد3 از جاش بلند شد ما نیشرو
 :اروم گفت

 راحت المیاز بابتھ تو خ...کنھی خوشبختت مدونمیم... اعتماد دارمشتریبھ آرسام از چشمامم ب-
 !ی گرفتتی برا زندگییمای تصمی خوشحالم کھ یلی خیلیخ...شد
 : محکم بغلش کردم و با بغض گفتممنم

 !ی دوست دارم داداشیلیخ-
 : توھم و گفتدی شد اخماشو کشی و ازم جدا شد رفت طرفھ آرسام جددی بوسمویشونیپ
 ! تمومھتیبغض کنھ زندگ-

 : رو بغل کرد و گفتنی مردونھ شروآرسام
 ! مراقبشمشتریاز جونمم ب...تا چشمم2رو -
 و می رو بغل کردگھی ھمدیتند...اشک تو چشما خوشگلش حلقھ زده بود...ستادی اومد جلوم ادایش

 : اومد جدامون کرد و گفتنیشرو...رمیحاال انگار قرار بود بم...ھی گرری زمیزد
 نی ھم ھستشیشما تا اخر عمر پ...نینی رو نبگھی ھمدگھی انگار قراره دنیکنی مھی گری جوری-

 !نی نکنھیگر
 :نی بھ شرودی توپدایش
 !ریزبونتو گاز بگ-

 : و گفتدی برگشت طرفھ من صورتمو بوسبعد
 !خوابمیامشب راحت م...یخوشبخت بش!ی خواھری خوشحالم کردیلیخ-
 :رفت طرفھ آرسام و گفت...مثھ مامانا مھربون حرف زد... بھش زدمی لبخندی چشما اشکبا
 ...یباالخره داماد خودم شد-

 : بودمش انگشتھ اشارشو گرفت سمت آرسام و گفتدهی ندینجوریتا حاال ا... شدی جدتی نھای ببعد
 !کنمی ماهی روزگارتو سنمی روز اشکشو ببی نکنھ خدا

 شھی می جدی وقتدای شیوا... اندازه توپ شدنی حرفو زد کھ چشما منو ارسام و شرونی ای جدنقدیا
 تکون داد و ی بھ خودش اومد سرعیآرسام سر...ینجوری بودمش ادهی تا حاال ندشھیچقد ترسناک م

 :با لبخند گفت
 !چشم خواھر زن جان-
 کی بھش تبردای و شدنی رو بوسگھیصورت ھمد... زد و رفت بغل آرسامی لبخندتی با رضادایش

 شی ھم پنی و شرودایم،شی ھم نشستشیمنو آرسام پ...می جابھ جا شده بودی ولمیدوباره نشست...گفت
 زنگ می کھ گوشمیزدی حرف ممینشستھ بود...کردی ھم دستمو ول نمھی ثانکیآرسام ...ھم

 : از خونھ اس جواب دادمدمی در اوردم دبمی از جویگوش...بود6 بھ ساعتم انداختم یھنگا...خورد
 جانم؟-

 : بودبابام
 !گھی دای خونھ اقاجون توھم بمیری ممیما دار...سالم باباجان-
 !امیچشم بابا م-
 ! دخترمی نکنرید-
 ؟یزی چیفقط ...امینھ بابا زود م-
 جانم بگو؟-
 ! اونجامی برسوندیبرگشتن با... بخوابمنای ادی خونھ عمو حمرمیمن امشب م-
 !باشھ دخترم چشم-
 ؟یی بابایکار ندار-
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 !خدانگھدارت... ھاییای نکنم زود بدی تاکگھید...نھ دخترم-
 یچشم باباجونم،بابا-

 : بھ بھ بچھ ھا انداختم و گفتمی قطع کردم نگاھویگوش
 ! برمدی باگھیخوب من د-
 : دادم اروم گفتمیبھ دستش فشار! خندهری زمیھممون زد..ِ حرفو زدم صورت آرسام پکر شدنی اتا
 ! شما باشمشی پخوادیمجبورم برم وگرنھ خودمم دلم م-

 : تکون داد و گفتسرشو
 !خوش بگذره بھت!زدلمی عزکنمیدرکت م-

 : بھش زدم و روبھ بچھ ھا گفتمی گرملبخند
 ! بچھ ھاگھی دمیبر-

 تا دیکشی طول منی راه دور بود برا ھمکمی... بھ طرفھ خونھ اقاجونممی رفتمی بلند شدھممون
 میدی رس7ساعت ...دادمی بھم منم جوابشو مزدی و لبخند مکردی نگاه منھییآرسام ھمش از ا...میبرس

 اومد مادی یزی چی ھویرفتم زنگ درو زدم ... کردمی شدم با بچھ ھا خدافظادهیپ...در خونھ اقا جون
 : گفتمنی سمت آرسام سرمو بردم داخل و بھ شرونیی پاشھی از شنیشبرگشتم طرفھ ما

 ! دستھ تو مواظبش باشمیاقامونو سپرد! داداشیراست-
آرسام زودتر ...دمیخندی خنده با صدا بلند مریتاشون انداختم و زدم ز3 بھ چشما گشاد شده ی نگاھبعد

 :از ھمھ بھ خودش اومد و گفت
 !اقاتون فدات بشھ-

 : کرد و گفتی سرفھ مصلحتی نیشرو
 !شھی خوب چشم و گوشمون باز مھی کارا چنی مجرد نشستھ انجایبابا ا-

 : بھش انداختم و گفتمینگاھ
 ؟ی نکردنکارای برات داداش تا حاال از ارمی بمیاوخ-

 بھشون زدم و یلبخند...در خونھ باز شده بود... شدی با خدانکنھ آرسام توھم قاطنی تو چھ شروبھ
 ... گفتم و رفتم توی لب بسم اللھریوارد شدم ز...تکون دادم رفتم داخلدستمو 

 
بھشون سالم کردم ...ِبلند سالم کردم و رفتم بھ طرف اقا جون و مامان بزرگ... اومده بودننای ابابام

دخترا و زنھا ... کردمیبا ھمھ احوال پرس...ھی و رفتم سراغ بقدمی حالشونو پرسدمیصورتشونو بوس
 لوس کردم کھ و خورده تو بغل مامانم و بابام خودمی... بھ پسرھا و مردھا ھم دست دادممدیرو بوس

 مغرور یلیدختر عمھ ھا و دختر عموھام خ...رفتم رو مبل تک نفره نشستم...خنده ھمھ بلند شد
اما پسر عمھ ھا و پسر عموھام ...کردنی ازشون از باال بھ ادم نگاه مومدی خوشم نمنیبودن برا ھم

 پسرا بودم از ع تو جمشھیمن ھم... داداشگفتمیبھ ھمشون م...ق العاده مھربون بودن و شوخفو
تا 3دوتا عمو دارم ...کردنی می ھستن برا ھمھ فخر فروشی ککردنی فکر مومدیدخترا خوشم نم

 دخترھم داره اسمش کیسالشھ،22سالشھ،ساسان 24عمو بزرگم محمد دوتا پسر داره سامان ...عمھ
 یکیاون ...نیی دختر افتاده پانی مغرور انگار اسمون سوراخ شده اتی نھایسالشھ ب16ساجده ھستھ 

 میعمھ بزرگم مر...سالشھ22 شیای دختر داره نکیسالشھ 24 مای پسر داره نکیعموم محمود 
ر ھم داره ماھان  پسکیسالشھ،12 ھم نایسالشھ ھمسنھ منھ،م17سالشھ،ھمتا 20 تایتادختر داره ب3

 یرعلیتا پسر داره ام2 عمم زھرا یکیاون ...سالشھ نوه بزرگ خانواده اس25
 دختر کیسالشھ،15 نی پسر داره آرتکی سحر کممیعمھ کوچ... سالشھ20نیرحسیسالشھ،ام23

 ھم یلی مھربون ھستن ختی نھای دوتا بچھ رو دوس دارم بنی اشتریسالشھ از ھمھ ب12 نیداره آرش
 ھمھ لیالبتھ پسرا فام...کننی رفتار مھی با بقی با مھربونشھی ھمی سنشون کمھ ولنکھی ابا...نازن
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 بیبھ ترت...نی دخترا ھمشون مغرور بھ جز آرشی و شوخ ھستن ولربون خوب و مھیلیخ
 ھستھ،،بعد عمو محمدم،،بعد عمو محمودم،،بعد عمھ ممی بچھ عمھ مرنی ان بزرگترینجوریا

 یلیمامان بزرگم و اقا جونم منو خ... پسرهنیکتریبابام کوچ...زھرام،،بعد بابام،،بعد عمھ سحرم
 باھاشون و بھ درد و دالشون گوش کنمی درد و دل مکنمی میوخ باھاشون ششھیدوس دارن چون ھم

 تا مامان بزرگ و اقاجونم گھی دخترا دیام بگن ول از خاطراتشون برخوامی ازشون مشھی ھمدمیم
کال از ھمھ نوه ھا من ...کننی ناراحت منھاروی ارنی مشنی از خاطراتشون گفتن بلند مکننیشروع م

 رفتم خوندنی می و برا ھم کرکردنی می ورق بازاشتنپسرھا د... باھاشون جورمشتریب
 :  سامان نشستم گفتمششون،کناریپ
 !نی کردوونمونی دنی راه انداختییچھ سر و صدا-

 روبھ رومون رو تای دستشم انداخت دور شونم بیکی دستش ورقاشو نگھ داشتھ بود اون ی با سامان
 کھ پسرا کردمیداشتم با تعجب نگاش م... گفت و رفتیشی ایمبل نشستھ بود صورتشو جمع کرد 

 :برگشتم طرفھ پسرا و گفتم... خندهریھمھ زدن ز
 رد؟ کینجوریچرا ا-

 : گفتشدی متای کھ داداش بماھان
 ! خواھر من حسود؟؟حسودنی رو نشناختفھی دخترا طانیتو ھنوز ا-

لم ...یدوباره ھمشون برگشتن بھ باز... کردمشونیمنم ھمراھ... خندهری دوباره ھمشون زدن زبعد
 می ھم تییھا جای کردمی نگاه مشونی داده بودم بھ بازھیداده بودم رو پا سامان سرمو بھ بازوش تک

 بود ر پالتوم بود ازم دوبیتو ج... بلند شدمی کھ صدا اس گوشکردمی مقیسامان و ماھان رو تشو
 خی اون باشھ سدی ارسام افتادم گفتم شاادی ھوی... حال نداشتم برم برش دارم جام راحت بودیگوش

 : کارم گفتمینشستم سر جام کھ سامان با تعجب برگشت نگام کرد برا ماس مال
 !انھی ھمونھ نمی اومد برم ببادمی ھوی بھم بده ی خبری دایمنتظر بودم ش-

 بودم زدمشون پشت ختھیموھامو دورم ر... تکون داد منم بلند شدم رفتم بھ طرفھ پالتومی سرسامان
 : بلھ خودشھ نوشتھ بوددمی در اوردم دویگوشم و گوش

 گذره؟ی م؟خوشی من خوبیسالم پروا"
 : زدم و نوشتمیلبخند

 "ستی بد ن؟ارهی تو خوبی مرسزمیسالم عز"
 " قربونت برم خوبم،پروا؟"
 : خوداگاه نوشتمنا
 "ِجان پروا؟"
 " دنبالتمییای منی زنگ بزنم منو شرونھای انی خونھ شروی بری خواستیفدات بشم الھ"
 : نوشتمعی اس مثھ خر ذوق کردم سرنی خوندن ابا
 "ن؟ی ھمشھی پنیمگھ تو شرو"
 "ساعتھ1 یساعتم کنارم باش1 دنبالت،مییای دنبالش بعد مرمی میزم،ولینھ عز"
 "زحمت نشھ برات"
 " خبرت ھستم،منتظری بکنم تو کنارم باشی حاضرم ھرکار،منی حرفو نزننی اگھیپروا د"
 "رمی خبر مزدلم،بھتیباشھ عز"
 "منتظرم نفسم،خوش بگذره،مواظب خودت باش،خدانگھدارت"
 "ینجور،بابایتوھم ھم"

رفتم کناره پسرا از ھمون باال خودم انداختم رو پا ....دمیخندی می ذوق داشتم ھمش الکی چمثھ
 : درد گرفت پاش چون اخم کرد و با تشر گفتیلیبدبخت فکر کنم خ...سامان
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  چھ طرز نشستنھ پروا؟نیا-
 نیا...رهی منو ازم بگی خوشحالنی اتونستی نمیچیھ... باال انداختم جوابشو ندادمی شونھ االی خیب

 : بھمدی کرد توپشی عصبانشتریکارم ب
  خدا؟دیزبونتو موش خورد بھ ام-

 : سمتش و خونسرد گفتمبرگشتم
  نھ؟ای یشی مالی خی بیغلط کردم داش سام-
 : اروم شد گفتکمی حرفم نی ابا
 !پام شکست خوب-

 : زدم و گفتمی چشمکدیخندی کھ داشت ممای شدم از رو پاش رفتم باال سر نبلند
 زه ھست؟اجا-

 ی کنارش سرمو گذاشتم رو پاش و بھ بازنی رو زمدمی بھ نشونھ مثبت تکون داد دراز کشسرشو
 : نگام کرد و گفترهی خکمیسامان ...بچھ ھا نگاه کردم

 ؟ی رفتیبرا چ-
 : انداختم باال و گفتمی اشونھ

 !ی بھتره،توھم راحت ترینجوریحوصلھ غرغراتو نداشتم ا-
 
 :فت چشم غره بھم رفت و گی
 .ای بستم،پاشوی راحت نرینخ-

ھمھ پسرا منو مثھ خواھر ... ادامھ دادشوی شد بازالی خی بگھی براش انداختم باال اونم دابروھامو
 خوشگل و یلیھمشون ھم خ...زاشتنی برام کم نمی محبتچی ھشییخدا...کوچولوشون دوس داشتن

 ی پسرا نی ارزوش بود ای نداشتن ھردختریبی عچی بودن ورزشکار بودن ھمشون ھپیخوشت
 باھم خوب بودن من یکی برادر اون دی خودمون بھ امفھی بندازه از جملھ دخترا طان بھشوینگاھ

 ان پس داش کارهی پسرا چنی گفتھ من داداش ندارم پس ایک...چون داداش نداشتم باھام بد بودن
 فکر نیبا ا...دونیلھ منم م وگرنھ دنبادنی ندنوی شروی ھنوز درست حسابنھایا... اسکارهی چنمیشرو

 :بابام اومد سمتمون و گفت... شدل ششمین
 ن؟یچند چند ھست-

 : انداخت تو گلوش و گفتی بادسامان
 ! بھ نفع منو ماھان2،5 ؟؟یعمو منو دست کم گرفت-

 : مقابل بودمی در اومد تو تمای نصدا
 ! جلورنیھمش با تقلب دارن م!کننی می ھمش جرزننھایعمو ا-

 : تکون دادم و گفتمی سرمای حرف ندیی برا تامنم
 !کننی دارن تقلب مدمی خودم چندبار دگھی راست مماین!اره بابا-

 با پسرا سر بھ سر دخترا یسر سفره کل... کل کل عمھ سحر صدامون کرد برا شامی از کلبعد
 کھ زدنی جاھا بھمون تشر می و بعضدنیخندیبزرگا ھم م...دمی و خندمی کردتشونی و اذمیگذاشت

 بردی جا ھمتا داشت قاشق پر برنج رو می... نبودمونی ما حالی ولمی نکنتی اذزشونویدخترا عز
 : کھ سامان داد زد گفتنشطرف دھ

 !نـــــــــــــــھ ھمتا نخور-
 : و گفتنیی قاشقو اورد پاھمتا

 چرا نخورم؟-
 : صورتشو جمع کرد بھ حالت چندش و گفتسامان
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 ! بودزونی از قاشقت اوییمو-
 نفر من بھ خودم نیاول... کھ ھمھ ما دھنمون باز مونددی بنفش کشغی جی حرف سامان ھمتا نی ابا

 ری من از خنده ھمھ از شوک در اومدن زدن زِدنیبا صدا ترک... خندهری زدم زیاومدم پق
ھمش ھم بھ من چشم  بخوره حالش بد شده رفت نشست رو مبل تونھی نمگھیھمتا ھم گفت د...خنده

بعد از شام ...رهی چرا من؟؟مگھ من مقصر بودم؟البد بودم کھ چشم غره بھم مدونمینم...فتریغره م
 : دنبالم جواب دادنییای اس دادم بھ آرسام گفتم ب10 نشستم ساعت گھی دکمی
 !کنمیاالن حرکت م...زمیچشم عز-

 ھم برسم تا دی برم بھ عمو حماستمخوی من می ھمھ دوره ھم ولننیشیم1 تا ساعت شھی ھممعموال
 : جواب دادممی زنگ زد بھ گوشنیشرو11ساعت ...نمشی ببدهینخواب

 ؟یجانم داداش-
 ؟یخوب... داداشِزیسالم عز-
 ؟ی تو خوبیخوبم داداش-
 داشتم اومدم انجام بدم ی ھستم کارنھای خونھ اقاجونت اکھیپروا جان من نزد...زمیفدات عز-
  خونھ ما؟؟می دنبالت برامی بیخواھیم

 : زدم و گفتمیلبخند... بگونھای بھ بابات انوی ھمنھی منظورش اگھی دروغو داره منی ایوقت
 !بزار بھ بابام بگم داداش-

 : و بھ بابام گفتمنیی اوردم پاویگوش
 ؟ییبابا-
 جانم دخترم؟-
 امی بیخواھی مگھین م خونشوگردهی داشتھ االن داره برمی کاری اطراف نی اومده انی شروییبابا-

  دنبالم؟ادیبگم ب...انی ھمھ راه تا اونجا ننی انھای عمو اگھیدنبالت د
 ؟ی بچھ ھا بمونشی پگھی دکمی یخواھینم-
 ! ذره شدهی دلم براش دهی تا نخوابنمی ببدوی برم عمو حمخوامی می ولخوادی دلم مییبابا-

 : تکون داد و گفتی سربابا
 ! دنبالتادی دخترم بگو بباشھ
 ! دنبالمادی گفتم بنی زدم بھ شرویلبخند

 : زدم بھشون و گفتمیلبخند...ِ صدا اعتراض ھمھ پسرا بلند شددمی کھ پوشمانتومو
 اگھ نرم ناراحت امیگفتم امشب م... ھرروز منتظرتھگفتی خالھ منمی برم عمومو ببدیبا-
 !نمشی برم ببدهیبھتره تا نخواب...شھیم

 :رو بھ پسرا گفتم... با اخم و تخم قبول کردنھمشون
 سر بھ عموتون و ی نییای بنیتونی نمنیکاریشما مامان باباھاتون کارمنده خودتون کھ ھمتون ب-
 ن؟؟؟ی بزنتونییدا

 بھ پسرا نگاه کردم منظورمم کامال پسرا بودن چون اصال حوصلھ دخترارو نداشتم خوشمم فقط
 ... ازشونادینم

 کردم صورت اقاجون و مامان بزرگمو یبا ھمھ خدافظ...مییای با خجالت گفتن حتما مھمشون
بابام تا دم در ... مامانمم تا دلم خواست چلوندم کھ صدا بابام در اومد با خنده ازش جدا شدمدمیبوس

 نطرفشو میبا بابا رفت...نی شده بودن از ماشادهی پنیدرو کھ باز کردم آرسام و شرو..ھمراھم اومد
داشتم با بابام ... تو کھ قبول نکردنانیبابام تعارفشون کرد ب...می حال و احوال کردمیدست داد

 : بردم اون طرفتر و گفتکمی دستمو گرفتم ششی کھ سامان اومد صدام کرد رفتم پکردمی میخدافظ
 ؟؟ی ناراحت کھ نشدی کردم گفتم پامو شکستی بھ خدا شوخکھی کوچیابج-
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 : بخاطره قلب مھربونش زدم و گفتمیلبخند
 ! من ازت ناراحت شم گلمیدی دیِ کیداداش-

با ... بوس کنیعنیصورتشو گرفت جلو صورتم ...دی زد خم شد صورتمو بوسی قشنگیلی خِلبخند
 ی چلوندم مثھ مامانم بعد خدافظکمیرفتم بابامو ... کردم باھاشی خدافظدمویخنده صورتشو بوس

 : کردم و گفتمسیلبامو با زبونم خ... توھم بودیما آرسام حساباخ... شدمنیسوار ماش
  شده؟یزیچ-

 : بھ آرسام انداخت و گفتی با خنده نگاھنیشرو
 ! شدنیرتیاقاتون غ-

 : گفتمی باال با لبخنده موزدی پرَابروھام
  شده اقامون؟؟یرتیبخاطره سامان غ-

 : خنده و گفتری زد زنیشرو
 ! تو خالیزد-

 : با تشر گفتنیآرسام رو بھ شرو...ده خنری زدم زمنم
 !زھرمار بچھ نخند-

 : گفتمی دخترونھ استفاده کنم با بغض ساختگوهی کردم از شیسع
 ؟ی بودیبا من-

 : بھم انداخت و گفتی نگاھنھیی آرسام گشاد شد از اچشما
 . مسخره بودمنیقربونت برم با ا!زدلمینھ عز-
 : شد و گفتادهی پنیشرو... نگھ داشتابونیبغل خ... نشون دادنوی دستش شروبا
 ! بگذرهنمتون،خوشیبیخونھ م-
 :برگشتم طرف آرسام و گفتم... باال انداخت و رفتی کھ شونھ اکردمی تعجب داشتم نگاش مبا
 گرده؟ی برمی شد؟حاال با چادهیچرا پ-

 : زد و گفتی لبخندآرسام
 !نینی جلو بشنییاول بفرما-
 :سام دستمو گرفت و گفتآر... شدم رفتم جلو نشستمادهیپ
 ای گفتم خودت بنیزنگ زدم بھ شرو... دنبالھ توومدمی بعد منی دنبالھ شرورفتمی اگھ اول مشدی مرید-

 ! کھ شک نکننمی اومدنی ماشی باھم با می قرار گذاشتنجایا...امیمنم خودم م
 دمی سرمو اوردم باال کھ دوفتھی راه نمدمی منتظر شدم دیھرچ... بھش زدمو سرمو تکون دادیلبخند

 با سرعت از نیھمون موقع شرو...نیی سرمو انداختم پادمیخجالت کش...کنھی داره نگام مرهی خرهیخ
 بھ یدست آرسام...می بودگھی دھیای دنی تو می ندادتیاصال اھم... بوق کشدارم زدیبغلمون رد شد 

 : و گفتدیلپام کش
 ! نفسمیباز کھ قرمز کرد-
 : و اروم گفتمنیی سرمو انداختم پادمی خجالت کششتریب
 ! آرساممیبر-

 کھ نگاش بھ جلو بود نجوریھم... بھ صورت خجالت زده ام زد و اروم راه افتادی لبحندآرسام
کامل ... نشست رو لبامیلبخند...دستمو گرفت گذاشت رو پاش دستھ خودشم گذاشت رو دستم

 : دادم بھ در و گفتمھیبرگشتم سمت آرسام پشتمو تک
 آرسام؟-
 : بھم انداخت با لبخند گفتیبرگشت نگاھ-
 !ِجان آرسام-
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 زدم و یلبخند... بھمگھی مینجوری ای وقترهیتھ دلم ضعف م...گفتنشم" جان آرسام" نی عاشق ایوا
 :گفتم

 !نای انی امشب خونھ شروایتوھم ب-
 مگھ تا کنھی مینجوریوا چرا ا...برگشت سمتم و ناباور تو صورتم نگاه کرد... گرد شدچشماش

برگشتم صاف نشستم کھ صدا آرسام ... نگفتھ بودمیاصال کاشک... نرفتھنای انیحاال خونھ شرو
 :اومد

 !پروا منو نگاه کن-
 چونم ریدستش اومد ز... رو نگاه کردمرونی بشھی کردم رومو برگردوندم سمت در و از شلج

 : بھم زد و گفتیلبخند...سرمو برگردوند
 !رمیمی روتو ازم برنگردون پروا مگھید-

 : بھشدمی کردم و توپاخم
 !خدا نکنھ-

 : شد و گفتقی عملبخندش
 گھ؟یھوم؟نم...نجای بچھ چقد رو داره پاشده اومده انی اگھی نمنی اونجا شروامی من االن بزدلمیعز-
 : فکر کردم و گفتمکمی
 !میکنی مگھی کار دیپس ...یگیاره راست م-
 کار؟یچ-
 ادی بگو آرسام ھم بگمی منی بھ شروواشی کن من ی خدافظشھیمثھ ھم...ی بگیزی چخوادیتو نم-

 باشھ؟!یی تو چقد پرروکنھی فکر نمگھی بعدشم دزنھیاونم رو حرف من حرف نم...نجایھم
  رو حرف شما حرف زد؟؟شھیمگھ م... خانوم بگھیھرچ-
 : نازک کردم و گفتمی ناز پشت چشمبا
 !ادی بدت میلی خ تو ھمنکھینھ ا-
 ... حرفم قھقھش رفت ھوانی ابا

با تعجب ... نشستھ بودنی نرفتھ بود تو خونھ تو ماشی بود ولدهی رسنیشرو...نای خونھ عمو امیدیرس
 عی سردیبرگشت منو کھ د... باال سرش خورد بھ سقفدی متر پرکی کھ نی ماششھیرفتم زدم بھ ش

 : شل شده گفتشی شد و با نادهیپ
 خوش گذشت حاال؟... خوبنیکردی بھ منم فکر منجامیدو ساعت ا...نیبھ بھ باالخره اومد-

محکم زدم بھ بازوش کھ دست خودم درد گرفت حرصم ... ندارهای بچھ اصال حنی گرفت احرصم
 اومد ادمی ھوی...دمی رفت ھوا من غش غش خندغشی از پھلوش گرفتم کھ جشگونی نی... شدشتریب

 :دستمو گذاشتم رو بازوشو گفتم... تو خونھهاریبگم ارسامو ب
  داداش؟یراست-

 : چشم غره رفت و گفتی سمتم برگشتم
 ھ؟یچ-
 : گفتمواشی چشم غرش شدم الی خیب
 !نجای امشب اادیبگو آرسام ھم ب-
 : برگشت سمتم و گفتی لبخنده موزی با
 ! تو خونھارمشی تا بی بگو غلط کردی گرفتیشگونیبخاطره ن-

 : گفتم و رفتم سمت آرسام و گفتمیشی ای...ارهی نخوامیاصال م... گرد کردم و نگاش کردمچشامو
 ! موقع شبنیمزاحمت ھم شدم ا...یآرسام مرس-

 : دستمو گرفت و گفتآرسام
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 خوش شتری تو باشم بشی پشتری بیمن ھرچ... حرفو نزننی اگھی مگھ نگفتم دھی چھ حرفنیا-
 !خوامی نمیچی ھگھی دیتوکھ کنارم باش... بھمگذرهیم

 : زدم و گفتمیلبخند
 ؟یکار ندار...دهی برم تا عمو نخوابگھیمن د-

 خوب یلیخ... گذاشتھ کھ من نخواستم قبول کنمی شرطی ای قبول نکرده ای نی شرودی فھمخودش
 نی کلشو کرده بود تو ماشنیشرو...برگشت پشت سرمو نگاه کرد منم برگشتم...شناختی منویشرو

 یلیخ...صورتم داغ شد... عقبدی و کشدی خم شد گونمو بوسعیآرسام سر...کردی می کاریداشت 
 کردم و رفتم زنگ درو ی خدافظی تندنییسرمو انداختم پا...شدنھ لپامو حس کردم راحت قرمز

 ...... در و باز کرد برامدایش...زدم
 

 عمو پشتش بھ ین ول روبھ روم بوددایمامان و ش...تاشون رو مبل نشستھ بودن3... تو خونھرفتم
گفتھ بودم بھ عمو ... ساکت باشھیعنی مینی و داد کنھ کھ دستمو گذاشتم رو بغی اومد جدایش...من بود

داشت روزنامھ ...رفتم پشت سرش دستامو گذاشتم رو چشماش...نجای اامی من منینگ
 : و گفتنییروزنامھ رو اورد پا...خوندیم
 ھ؟ی کارا چنی بابا ادایش-

صدا ... خندهری زدن زی و پقدنیصدا عمو رو شن... و آرسام اومدن تو خونھنی موقع شروھمون
 :متعجب عمو بلند شد

 ن؟یخندیچرا م-
 : از رو چشماش برداشتم و دوره گردنش حلقھ کردم و بلند گفتمدستامو

 !ای عمو دننیســـــــــــــــــــــالم بھ بھتر-
 نشست رو ی لبخند قشنگدنمیبا د...ا تعجب برگشت سمتم خورد بخاطره صدا بلندم و بی تکونعمو

 :لباش و گفت
 ! پروا خانوم گلنجاسی ای کنیبھ بھ بب-

رفتم طرفھ ... از بغلشرونی اومدم بمی کردی رفع دلتنگکمی... تو بغلشدمی از ھم باز کرد پردستاشو
 :مامان سارا و گفتم

 ســـــــــالم مامان سارا گلم چطوره؟؟-
 : زد گرفتم تو بغلش بوسم کرد گفتیلبخند سارا مامان

  خوش گذشت؟ی؟مھمونیسالم دختر نازم خوبم تو چطور-
 !یاره مامان جا شما خال-

 یاز نظره خودم اون مامانم بود ول... مامان ساراگفتمی و خودمون مدی جلو خانواده عمو حمفقط
 از راز ما خبر نداشت فقط یچکی چرت بگن حوصلھ نداشتم جواب پس بدم چون ھھی بقخواستمینم

 دآرسام ھم کھ از خودمون بو...می خبر داشتنی شرودای مامان سارا و شدیمنو مامان بابام و عمو حم
 نشستھ بود کنارش رو مبل دونفره ی عمو کھ رو مبل تک نفره اشیرفتم پ...گھی دشدی خبردار مدیبا

 بھش انداختم ینگاھ... کنارم نشستآرسام ھم اومد...نشستم و سرگرم جواب دادن بھ سواالش شدم
 :مامان سارا تو اشپزخونھ بود بلند داد زدم... دادلمی تحویکھ لبخند

 !میخوری نمیزی ما چنی بشایمامان سارا ب-
 : متعجب آرسام بغل گوشم بلند شدصدا

  مامان؟؟یگی منیبھ مامان شرو-
 : زدم و گفتمی سمتش لبخندبرگشتم

 !اره چون مامانمھ-
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 خنده و تو ھمون حالت گفتم ریزدم ز...چشماش شده بود دوتا عالمت سوال... تعجب کردشتریب
 : نشست رو لباشو گفتیاز خنده من لبخند...چشاشو نگاه

  مامانتھ؟ی چیعنی-
 : گذاشتم رو دستش و گفتمدستمو

 ! بھتگمیحاال بعد م-
 : و گفتزی اومد گذاشتش رو موهیمامان سارا با ظرف م... نگفتیزی چگھی تکون داد دیسر

 !نی بخورنی بردارنی خونھ خودتونھ پس راحت باشنجایا-
 : زدم و گفتمیلبخند

 !می ما تعارف نداشتیگفتیشما ھم نم...چشم مامان سارا-
 یبا رفتنشون ... بخوابنرنی و گفتن خستھ ان مدنی و مامان سارا صورت ھممونو بوسدی حمعمو

 کردم بھ آرسام کھی تکھی پوست گرفتم تقھی با سلیلی برداشتم خیکیھا  وهیبشقاب برداشتم از ھمھ م
 :گفتم

 ! آرسام بخورایب-
 : و گفتکترمی ذوق اومد نزدبا
 واسھ منھ؟-

 با ستی نیچکی ھدی کھ دادی بی قپنی تکون دادم کھ برگشت برا شروی بچھ ھا شده بود سرمثھ
 :تعجب نگاشو دوره خونھ گردوند و گفت

 ! دوتانیکجا رفتن ا-
 : گفتمواشی باال انداختم و ی اشونھ

 ! درست کنھونی ھم رفت قلنیشرو...ستمی راحت ننھای رفت واسھ من لباس اماده کنھ تو ادایش-
چشام ... دھنش دستشو انداخت دور شونمزاشتی خرمالو مکھی تی کھ نجوری تکون داد و ھمیسر

 : بھ دور و برم انداختم و گفتمی نگاھعیگرد شد سر
 ! آرسام نکن زشتھیوا-
  چھ؟ی بھ کسخوادی دلم می زنمستیزشت ن-
 !انیآرسام تو رو خدا دستتو بردار االن بچھ ھا م-

 : از پشت سرمون بلند شدنی شروی عصبانی صداھوی... باالنداختی تند ابرو برام متند
 ! برادر زود باشری تنھا بزارم؟؟فاصلھ بگقھی دو دقشھیشمارو نم!دستم درد نکنھ-

 بھ آرسام انداختم کھ بھ خودش اومد با اخم برگشت سمت ی نگاھیبا چشما اشک... کردخی مبدن
 : و گفتنیشرو

  تو؟ی مسخره شدنقدیچرا ا!میدی ترسنی شروی بگیتونستیدرست ھم م-
 ی شوخیلیخ... شدمی عصبانیلی خکردهی می داشتھ شوخدمی فھمیوقت... خندهری زد زنیشرو

 تی توھم و با عصباندمیاخمامو کش... کردی شوخدی نبایی ھرجافھمھیاصال نم... بودیمسخره ا
 : گفتمنی رو بھ شرونی بھ زمدمیکوبی کھ تند تند پاھامو منجوریھم

با ھمھ ...ی بردارای مسخره بازنی دست از ایخواھی مِیمردم از ترس ک...نی شرویشعوری بیلیخ-
 !یشورشو در اورد...؟؟ی کنی شوخدی بایچ

 دستمو گرفت نی کھ شرودایراه افتادم بھ طرف اتاق ش...گفتمی متی رو با بغض و عصباننای اھمھ
 :نذاشت برم

 !ی ابجخوامیمعذرت م-
 :رفتم تو بغلش و گفتم... خشممِشی شد رو آتی حرفش آبنیھم

 !یُمردم از ترس داداش-
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 : و گفتدی بھ سرم کشیدست
 ! نکنھی گرگھید..شھی تکرار نمگھی ددیببخش-

طلبکار ...کننی دارن نگامون مدای آرسام و شدمی کھ درونیکون دادم و از بغلش اومدم ب تسرمو
 :گفتم

 ن؟یکنی نگاه مینجوری اھ؟چرایچ-
 : ھم گفتدایش... نگفتیچی کرد و ھی خنده اآرسام

 ! برو لباساتو عوض کن برات گذاشتمایب...می نگاه کنخوادیدلمون م-
 : گفتنی کھ شرودای اتاق شرفتمی تکون دادم و داشتم میسر

 !میکشی می اونجا قلمیری اتاق من مای بیلباساتو عوض کرد-
 تر از شونم بود قرمز نیی پاکمی تا ناشی کھ استشرتی تی... گفتم و رفتم لباسامو عوض کردمیچشم

 راحت شیاخ... دوتا خط قرمز بغلش داشتکیبا ... شده بودیبود چندتا اسکلت ھم جلوش نقاش
  با لبخند وارد شدمومدیصداشون م...نی جمع کردم رفتم بھ طرف اتاق شروپسیھامو با کلمو...شدم

 ی دست لباس راحتینشستم کناره آرسام کھ ... رو گذاشتھ بودن وسط و دورش حلقھ زده بودنیقل
 بھش یلیخ...ی گرد ساده با شلوارک مشکقھی ی مشکشرتی تی... بوددهی پوشنیاز شرو

 :سالش بود18 ی از خاطراتش وقتیکی فی شروع کرد بھ تعرنیشرو...ومدیم
 دنبال دخترا و شماره وفتھی فقط بدی باگھی از االن دکنھی سن ادم احساس منی تو انیدونیشما کھ نم-

 دمیدی می بود بابا مثھ خر دنبال ھر دختردهی برام خرنمیسالم شده بود ماش18منم کھ تازه ...بده
 ی روز ی...خواستمی زشت فقط دوس دختر مای دختره خوشکلھ کردمیاصال توجھ نم...وفتادمیم

 کوچھ یتو ...رفتمی منم مرفتیھرجا م... راه افتادم دنبالشدمیدختره از جلوم رد شد صورتشو ند
 موقع اس کوچھ خلوتھ نی االن بھترگفتمیبا خودم م...رفتمیخلوت داشتم قشنگ پشت سرش راه م

 : گفتدمی کھ دنییاز ھول سرمو انداختم پا... تا اومدم صداش کنم برگشترمی مدمویشماره م
 ؟یخواھی میزی اومده؟چشی پیپسرم مشکل-

 دوس دختره بدم اومد ی از ھرچنھیچشمتون روز بد نب... گفت پسرم تعجب کردم سرمو اوردمیوقت
 عی تو مایزی چیاز مامانمم بزرگتر بود ...ھی چھ شکلیدیفھمی خانومھ از بس چروک داشت نمنیا

  بدونھگفتمی میبھ ھرک... خدافظدی بھش گفتم نھ نھ مادر جان ببخشعیسر... مامان بزرگم بودیھا
 درد رو تا االن تو نی انی برا ھمکردی مسخرم می افتادم دنبالش قطعا کلھی طرف چھ شکلنمی ببنکھیا

 ... نگھ داشتمنمیس
 بود خودش نجایجالب ا... کھ ما از خنده اشک تو چشامون جمع شده بودکردی مفی با مزه تعرنقدیا

 : شد و گفتی جدھوی...دیخندی ذره ھم نمی نشونده بود رو صورتش ی اخمی
چون تو ...وفتنی نی دنبالھ کسدهی کھ ندنی کنیی پسراتونو راھنماندهی براتون گفتم تا درانویا-

 !دختر دارم من بزرگ شدم دوس ی بگیخواھی فقط میسالگ18
 سرمو گذاشتم رو پا دی دراز کشدمیکشی کھ منجوری دستھ من ھمدی رسیقل... از خندهمیدی ترکدوباره

 : کرد و گفتی سرفھ مصلحتی نیشرو..آرسام اونم دستشو تو موھام حرکت داد
 !می مجرد دارنجای انیخجالت بکش-

 : نگاش کردم و گفتمیشاک
  انجام داد؟دی کھ جلو مجرد نبامی کردکاریمگھ ما چ-

 : و گفتدی بھ صورتش کشیدست
 کاری چیگی بعد مکنھی اونم موھاتو ناز و نوازش ماروی رو پا یدیدختر دراز کش...استغفرهللا-

 !میکرد
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داشتم ... شدمدنی بھش گفتم و مشغول کشیی برو بابای...می نکردی کاره اشتباھدمی فکر کردم دکمی
 ی کسیبا تکون ھا... ھمونجا رو پا آرسام خواب رفتمیِ کمدی کھ نفھمدادمیبھ حرفا بچھ ھا گوش م

 : کھ گفتدمی رو شندایصدا ش... بلند شمتونستمی نمومدی خوابم منقدی ای شدم ولداریب
 !برهی خوابش نمگھی دشھی نکن آرسام سر درد مدارشینھ ب-

 : گفت و اومد بغلم کنھ کھ چشمامو باز کردمی چشمآرسام
  شده؟یچ-
 : صورتشو اورد جلو صورتم و گفتدایش
چشاتو ببند ... توو اتاق منبرتیآرسام داره م...ی خواب رفتنی تو اتاق شرونجایپروا جان ھم-

 !رهیبخواب کھ سرت درد نگ
خودمو زدم ... تکون دادم و دستامو دور گردن آرسام حلقھ کردم کھ صدا خنده جمع بلند شدسرمو

 :ارسام اروم گفت...بخواب کھ فک کنن خوابم
 ! ارومترشھی مداریب!سسسسیھ-

 ی چشممو باز کردم و نگاش کردم لبخند مھربونھیال... خوابوندم رو تختدای افتاد طرف اتاق شراه
 :زد و گفت

 !زمیبخواب عز-
 : مثھ خودش گفتماروم

 !گھی دبرهیخوابم نم-
 : کردم و ادامھ دادمبغض

  کنم؟کاریچ...شھیاالن سر دردم شروع م-
 : نگران شد گفتچشماش

 ھ؟ی چ؟مشکلشیشیچرا سر درد م-
 : چونھ لرزون گفتمبا
 !کاش خواب نرفتھ بودم.. کنم حاالکاری تحملش کنم چشھی بده نمیلی خیول!دونمینم-

 : اومد تو اتاق و گفتدایش... رو صدا کرددای شآرسام
 جانم؟-
  بخوره کھ سر دردش شروع نشھ؟ستی نیزیچ... شدهداریپروا ب-
 دکتر ی... نتونستن درمانش کننچکدومی ھی دکتر بردن پروا رو ولیلیواال آرسام خالھ و عمو خ-

 شھی نمشیار کھیِ مشکلھ ارثی نیگفتھ ا... اونشھی بردنش پکننی مفیھستھ ھمھ ازش تعر
 ! بدخواب شھنیفقط نزار...کرد

 :بھ زور صداشو اروم نگھ داشتھ بود... شدی عصبانآرسام
  سر دردو درمان کنن؟ی دکترا نتونستن نی از اچکدومی ھیعنی؟ی چیعنی-
 : گفتدای کھ اروم شد بھ شکمیآرسام ...گھی جواب نداد چون حرفاشو زده بود ددایش
  بمونم؟؟؟ششی اشکال نداره من پدایش-
 : بھش انداخت کھ ارسام متوجھ شد و گفتی مردد نگاھدایش
 !زارمی درم باز میاگھ بخواھ-
 : گفتعی ھول کرد سردایش
 اتاق رمیباشھ من م...ی نبودنجای االن امیاگھ بھت اعتماد نداشت!ھی چھ حرفنینھ ارسام ا-

 ! کنھمونداری بادی چون مامانم ممی جابھ جا شای صبح بکایفقط نزد...نیشرو
 : ھم بھش زد و گفتی انداخت چشمکدای بھ شی پر از قدردانی نگاھآرسام

 !چشم خواھر زن جان-
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 ...آرسام برگشت طرفم! درم بسترونی کرد و رفت بی خنده ادایش
 واری سرمو بکوبم بھ دخوادی دلم مشمی سر درد مینجوری ایوقت...شدی داشت شروع ممی درد لعنتسر

 ...رمیتا بم
 ...صورتم از درد جمع شده بود... تحملش سختھیلیخ

 و اروم شروع کرد بھ میشونی دستشو گذاشت رو پعی ھول کرد سردی کھ منو تو اون حال دارسام
 ...ماساژ دادن

 : کھ گفتمی شدرهی تو چشما ھم خکمی...دیباری از چشماش می کھ ناراحتکردمی نگاش مداشتم
 ...نمتی حال ببنی تو اتونمینم-

 ! براشرمیبم... تو دلمختی رایتمامھ غصھ ھا دن... روشو کرد اونطرفعیر سبعدم
 ... اروم شروع کرد بھ حرف زدن باھامآرسام

 ...زدی حرف مندمونی ادرباره
 ... توی بشی عجب عروسگفتیم

 ...می بچھ ھامونو انتخاب کرداسم
 ... رفتادمی ماساژ داد کھ درد بھ کل مویشونی باھام حرف زد و پنقدیا

 : بھ چشمام انداخت و گفتیآرسام نگاھ... خمار شده بود از خوابچشمام
  نفسم؟یپروا بھتر شد-

 بھ ینگاھ...چشماش برق زد... کم شده بودیلی زدم و سرمو تکون دادم واقعا ھم سر دردم خیلبخند
 :ساعتش انداخت و گفت

 اشم؟ بنجایاشکال نداره ا... باشمنجای وقت دارم امیون5تا ...صبحھ4ساعت -
 بگم بھش یزی چومدی روبھ رو شدم دلم نشی اوردم باال بتوپم بھش کھ با صورتھ گربھ شرکسرمو

 ... مظلوم شده بودیلیصورتش خ
با ...می اتاق تنھا نبودھی االن تو می اگھ نداشتمی بھ آرسام اعتماد داشتم ھممون بھش اعتماد داشتمن

 ...خجالت سرمو تکون دادم
 : بھم انداخت و گفتی کنارم نگاھ تو تخت نشستدی پرعیسر

 ! زنده بمونمتونمی ھم نمھی ثانکی ی تو حتیب... دوست دارمیلیپروا خ-
 : انداختم و گفتمنشی بھ چشما غمگینگاھ

  رفتھ؟ادتی..میشی بلند می کھ باھم جلو ھمھ چی قول دادم؟؟تویمگھ قراره بدونھ ھم باش-
 ی عشقھ منی نفسھ منی تو مالھ منجنگمی بخاطرت ممی لحظھ زندگنیتا اخر... نرفتھادمیفداتبشم نھ -

 !ستمی منم نیتو نباش
 .. نھ متوجھ بودم ساعت چند شدهکردمی احساس می نھ دردگھی باھام حرف زد کھ دنقدریا
 ..میزدی آرسام و باھم حرف منھی داده بودم بھ سھی شدم کھ من تکتمونی لحظھ متوجھ موقعھی
 

 ...قھقھ آرسام رفت ھوا... و لپام قرمز شدنییمو انداختم پا از خجالت سرُمردم
 :  گفتمی بھ در انداختم و با نگرانی نگاھی خندهی منی اینجوری نشھ اداری بیکی یوا
 ! االنادی میکی سسیآرسام ھ-

 ... تکون داد و منو بھ خودش فشار دادسرشو
 ... اگھ خالھ اومد نفھمھشمی پادی بدای تا شرونی از اتاق رفتھ بآرسام
 ...کنمی بغلشو احساس می و مھربونی ھم بودنمون گذاشتھ گرمشھی ساعت کھ از پمی بعد از نھنوزم

 یبا ..می و با ھم باشمی مشکالتو کنار بزنمی بتوندوارمیام.. شد بھشی از قبل قوشتری بیلی خاحساسم
 ...........لبخنده پت و پھن خواب رفتم
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 *  بعدمی سال و نکی* 
 
امروز روز ... نشھری کرده بودم کھ دمشی تنظ5 یرو... شدمداری از خواب بمی گوشی صدابا

 داده یدواری آرسام بھم امنقدی اصال استرس نداشتم ایکنکور داشتم ول... بود برامیسرنوشت ساز
 نشست ی آرسام لبخند بزرگی اورادیبا ...خوامی می ھمون رشتھ اشمیبود کھ مطمئن بودم قبول م

 دورش بگردم ی شده بود الھداری مامانم برونیتند تند صورتمو شستم رفتم ب...بامرو ل
 زود دی بانی ھم برم برا ھمدایصبحانمو خوردم رفتم تو اتاقم اماده شم چون قرار بود دنبال ش...من

تم  داخلش کذاشتھ بودم برداشلموی ھمھ وساشبی کولمو کھ از ددمیلباسامو پوش...کردمیحرکت م
 کھ توش قران بود جلو در ینی سیمامان با ... ببرم تو جلسھتونستمی مدادو پاکن مقطھرچند ف

 اطیبھ ح...رونی رفتم بدمیمامانمو ھم بوس... رد شدمرشی از زدمیقرانو برداشتم بوس... بودستادهیوا
 جواب دادم... نشست رو لبمیلبخند" ی زندگی برادمیام" اسم دنھی زنگ خورد با دمی گوشدمیکھ رس

 : گفتمی پر انرژو
 !سالم اقامون-
 ؟ی گلم؟استرس نداریخوب! دلمزمیسالم عز-
 !کمھی ستی نادی زی دارم ول؟استرسی تو خوبیمرس-

 : کرد و گفتی خنده اآرسام
 !یشیمن مطمئنم قبول م...ی داشتھ باشدی ذره رو ھم نبایھمون -
 !زمی عزیمرس-
 ! ببرمتونامی ب خودمیکاش گذاشتھ بود-
 راحت شدنمونو جشن می برمیخواھیم... دور دورمی بردای بعد از امتحان با شمیخواھیم!نچ اقامون-

 !میریبگ
 ! باھاتونمیومدی ماھم مگذره؟؟خوبیپروا بدونھ من بھت خوش م-

 نیھم"... بھتگذرهیبدون من خوش م" گھی ببرمش مخوامی نمیی جاشھیھم... نشست رو لبامیلبخند
اونم ...می باھم برای بگمی منی برا ھمگذرهی اصال بدون آرسام خوش نمفھممی مگھیجملھ رو کھ م

 : تا ببرمشگھی منوی ھمشھی ھمشمی می راضینجوری انھی نقطھ ضعفم ادهیفھم
 !نی اومدنی زنگ زدم با شرودیحاال بزار برم امتحانمو بدم شا-
اصال استرس نداشتھ ...ا مواظب خودت باش ھیاروم برون... نشھرتیباشھ قربونت برم برو د-

 !ی قبولدونمیباش م
 ی باباگھیمن برم د...زمیممنون عز-
 !خدانگھدارت گلم-
 
 

 بابام بھ قولش عمل کرد و میسالگ18شب تولد ... رو قطع کردم و رفتم بھ طرفھ عروسکمیگوش
نشستم پشت فرمون روشن کردم ... دوسش دارمیلیعاشقشم خ... دادھی ھددی سوناتا سفکیبھم 
 صبر کمی بستم طبق عادت بابام موتی دوباره درو با ررونی باز کردم رفتم بموتی درو با رنویماش

 فکر می سال و نکی نی بھ انای ادایتا برسم خونھ ش... در کامل بستھ شھ بعد راه افتادماکردم ت
 می شدیجور...میشی بھم وابستھ مشتری بھ،ھرروزشی تر میمیرابطھ منو آرسام ھرروز صم...کردم

پارسال درس ...میکنی می اشتمیاری طاقت نمشتری بنیم10 شھی موضوع بحثمون می سر یکھ وقت
 سال و کیاز ... راه انداختنی ساختمان سازی شرکت خصوصکی تموم شد باھم رسام و آنیشرو

تا ...میشی جمع منای ادایشنبھ خونھ ش5 موند ھر شمی کھ سر درد داشتم آرسام پی شبقای دقشی پمین
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 نی بھترمی سال و نکی نیتو ا...میگذرونی و خوش ممیخندی ممیگی ممیمونی مداری صبح بکاینزد
از خدا ... ھم نباشھگھی ددوارمی امستی از محمد نیفعال کھ حرف...مو گذروندمی زندگیروزھا

 ....!شمی راحت مینجوری پروا رو،اخوامی محمد گفتھ باشھ نمخوامیم
 رو راه گھی ھمدمیدی بوسنینشست تو ماش...رونی بدی پرعیتا بوق زدم کھ سر2 نای ادای خونھ شدمیرس

 یوقت...میشی قبول نمنھی اخرش امیگفتی ممیدی و خندمی تو راه گفتی استرس نداشت کلداھمیش...افتادم
 فقط می گذاشتنیولھ ھامونو تو ماشک...می پارک کردنوی ماشمی کرددای جا پارک پی بھ بدبختمیدیرس
 ... بھ طرف سالن امتحانمی زدم و راه افتادنوی ماشریدزدگ...می برداشتمیخواستی میلیوسا

*** 
 خودمو چپ و راست کردم تا کمی...ی خستھ شده بودم رو صندلیلیخ...گھی درد گرفتھ بودم دکمرم

 اخرش بودم گھید... و دوباره شروع کردمنییسرمو انداختم پا... بھتر شدکمیدرد کمرم کمتر شھ 
 کھ شک داشتمو یی تست ھارو ھم زدم اوناھیتند تند بق... نمونده بودشتری بگھی دکمی شیاخ

 درد کمرم کم بشھ دی شاکردمی خودمو خم و راست میھ...رونی دادم اومدم بلیبرگمو تحو...منزد
 بود از ی ھم اومد اونم راضدای بعد شکمی... دردششدی دوباره شروع مشدی خوب مکمی

 : گفتمدایرو بھ ش...می قبول شمی ارزوشو داشتی دوتامون ھمون رشتھ ادوارمیام...امتحان
  واسھ سال بعد؟؟می بمونمی قبول نشمیخواھی می اگھ رشتھ ادایش-
 : بھم انداخت و گفتی نگاھدایش
 !دارمو بخونم دوست نی رشتھ اخوادیاصال دلم نم... واسھ سالھ بعدمونمیمن کھ م-

 ھمھ نی امی مثھ ھم بود تونستھ بودقمونی از عالیلی چون خدایمنو ش... نشست رو لبامیتی رضالبخند
 :سرمو تکون دادم و گفتم...ی دعوا و بحثچی بدونھ ھمیباھم دوست باش

 ! واسھ سالھ بعدمونمیاره منم م-
 ! بخونمنمی دوباره بشتونمیاصال نم...می امسال قبول شنیحاال خداکنھ ھم-
 : اخمام رفت توھممی بخونمینی بشگھی سال دی دی بانکھی فکر ابا
 ! بخونمگھیسال د1 تونمیاره اصال نم-

 دمیخندی کھ منجوریھم...می راحت شدشیاخ... خندهری زمی زدمی بھم انداخینگاھ...می شدنی ماشسوار
 : روشن کردم و گفتمنویماش

 م؟یخواھر جان کجا بر-
 : دستاشو از ھم باز کرد و گفتدایش
 ! تور کنمویکی تونمی ممینی ببابونیفعال بزن بھ دل خ... پروامی جـــــــــــــان راحت شدیا-

 نکھی مگر ارونی بمییای بمیتونستیبخاطره کنکورمون اصال نم... تکون دادمو حرکت کردمسرمو
 ی و مسخره بازمی دور زدابونی تو خکمی... کرده بودادی صدا اھنگو تا تھ زدایش...میشدیمجبور م
گفتم ی مدای آرسام افتادم اگھ بھ شادی ھوی...می ناھار بخورمی برمی گرفتمیاخرش تصم...میدر اورد

 : بھش اس دادمکردمی می کھ اروم رانندگنجوری در اوردم ھمموی گوشواشی...انی بگم بزاشتینم
 "ی بانییای،زود ب.... رستوران نییایآرسام ب"

 می سفارش بدمی تا اومدزی پشت ممینشست... بھ طرف رستوران مورد نظرمیذاشتم رو گاز رفت گپامو
 با اخم نگام دایش...خندم گرفت چھ زود خودشونو رسوندن... اومدن تونیآرسام و شرو

 : باال انداختم و اروم گفتمیشونھ ا...کردیم
 !ستیکاره من ن-

بلند شدم ... شده بودنکیرومو کردم طرفھ بچھ ھا کھ نزد... کرد و مشکوک نگام کردزی رچشماشو
 : گفتمعی بگن سریزی چنکھیقبل از ا

ِااا شما ا- ِ  ن؟؟یکنی مکاری چنجایِ
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 : و گفتدی دوتامونو بوسنیشرو... لو بدندی نبادای افتاد جلو ششونیدوھزار
 !گھی دمی ناھار بخورمیاومد-

 زد خم شد یلبخند...دمی خندزی رزی بھش کردم و ری طرفھ آرسام سالمبرگشتم... زدمیلبخند
 دنیدرباره کنکورمون ازمون پرس... برگشت کنارم نشستدی روھم بوسدای رفت شدیصورتمو بوس

 رفتن نیآرسام و شرو..می بلند شدمیناھارمونو خورد... خدا بخوادی ھرچمی و گفتمیدیکھ خند
 تو ُنیماش... رو رسوندمدایش..ومدی من نشی پای گفتم بیھرچ.. خونھمی رفتداھمیش شرکتشون منو

 : پارک کردم و رفتم تو خونھ بلند گفتمنگیپارک
 ! من اومــــــــــــدمیسالم مامان-
 : لبخند اومد طرفم صورتمو بوس کرد و گفتبا
 ؟ی کردکاری مامان جان؟امتحانتو چیخوب-
 !خواد خدا بیخوب بود ھرچ... مامان خوبمیمرس-

 : طرف اشپزخونھ گفترفتی کھ منجوری زد ھمیلبخند
 . ناھار بخور دخترمایب-

 : رفتم و گفتمدنبالش
 !می ناھار خوردرونی بمی رفتمی ازاد شدنمونو جشن گرفتدایمنو ش-
 !زمی عزی کردیخوب کار-
 ن؟یخوریخودتون نم-
 . ناھارمی زود خوردکمیبابات گشنش بود ما -
 بابا کجاس؟...نوش جونتون-
 ! بخوابھکمیرفتھ -

 :ومدینگران بھ نظر م.. بگھیزی چی خواستیبھ نظرم مامان م... تکون دادمسرمو
  شده مامان؟یزیچ-

 : گفتزدی می کھ لبخنده ھول ھولنجوری شد،ھمھول
 . بھت بگمدی شده بایزی چیاره .. ھستیزی چی..یعنی..نھ-

 : و منتظر نگام کردرونی نفسشو داد ببعد
 !خوب بگو مامان-
 باشھ؟... بگوی خواستیدخترم خوب گوش کن بعد ھرچ-

 :شروع کرد... گفتمی تکون دادمو چشمسرمو
 ! امشبنجای اانی بخوانیم... زنگ زدتییامروز دا-

 : زدم و گفتمیلبخند
 ! مامانکنمیاگھ بخاطره کاراس خودم کمکت م... ندارهی نگراننکھیقدمشون رو چشم ا-

 : و گفتنییسرشو انداخت پا.. شدشتری چشما مامان بینگران
 ! کننی تا تورو رسما برا محمد خواستگارانیپروا جان امشب م-
 کاش الل شده ستی ازشون نی امروز گفتم خبرنیھم...کردمی دھن باز بھ مامان نگاه مبا

تادم آرسام مھربونم چشمام پر از  آرسامم افادی... حرف بزنمتونستمینم...رفتی میاھیچشمام س...بود
 مِفقط چھره مھربون و لبخند قشنگھ آرسام جلو چشما... زبونم بند اومده بودشھیمثلھ ھم...اشک شد

 فقط صورت آرسام و دمیشنی نمیچیھ...صداھا دور و برم گنگ شده بودن...دمیدی نمیچی ھگھیبود د
 از جلو چشمام رد یلمی آرسام مثھ ف بامی سالو نکی نیخاطره ا... جلو چشمام بوداشیمھربون

 ارومم تونستیاالن فقط آرسام م... متنفر شدم از ھمھ بدم اومدمییاز محمد متنفر شدم از دا...شدیم
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 ھی و گرغیصدا ج... تو دھنمرفتی ھوا نمکردمی دھنمو باز می نفس بکشم ھرچتونستمینم...کنھ
 :بابام اومد چندبار زد تو صورتم و بلند صدام زد...زدی کھ بابامو صدا مدمیشنیمامان و م

 .نفس بکش پروا!زمی بزن عزشده؟حرفی چزدلمیپروا پروا دخترم؟عز-
ِ داد بابا کل خونھ رو لرزوندصدا ُ: 

 ... بـــــــــــگویزی چـــــــــــــی-
ونستم  رو صورتم و تختیاشکام ر...رونی کھ خورد تو صورتم از شوک اومدم بی محکمیلی سبا

 ھمھ سال ازش نی کھ ایزی از چدمیدیخودمو بدبخت شده م... دمیکشیتند تند نفس م...نفس بکشم
 من تونمینھ من نم...رونی بدمی دستا بابا کشنیخودمو از ب...ومدی حاال داشت بھ سرم مدمیترسیم

 صورت ھ،توی عقب عقب رفتم با گرکمی...کشمیآرسامو نداشتھ باشم خودمو م...خوامی مامموآرس
 کردم و عقب ی بود،نگاھی و نگرانی و بابام کھ صورتش پراز ناراحتکردی مھیمامانم کھ داشت گر

خودمو پرت ... صدام زدن جواب ندادم در اتاقو قفل کردمیھرچ... طرف اتاقمدمیگرد کردم دو
 مخوای نمگفتمی و مزدمی مغیاز تھ سرم ج... زدنغی کردن و جھی شروع کردم بھ گرتخت کردم رو

 غی من بودم کھ جنیخودمم تعجب کرده بودم ا...شھی می مگھ زورخوامشی از محمد نمادیبدم م
 بھ مامان بابام بگم تونمی نمگفتمی می زمانیمن بودم کھ ...خوامی محمدو نمگفتمی مزدمیم
 خوامی فقط اونو مفھممی نمیچی ھگھی جلوم دادی صورت آرسامم می وقتیبودم ول اره من...خوامینم

 خراب کردن خنده رو از لبام موی روزه زندگنیبھتر...خوامی لبخنداشو مخوامی ماشویمھربون
تا جواب داد شروع ...دیلرزی در اوردم و شماره آرسامو گرفتم دستام مبمی از جمویگوش...بردن

 : کردنھیگر  زدن وغیکردم بھ ج
 میشی بلند می باھم جلو ھمھ چیتمگھ نگف... باشمنجای اخوامی منو ببر نمای؟بیی تو؟ھا؟کجاییکجا-

 منو ببر آرسام تورو ایب ...خـــــــوامشینم...؟یستی چرا نی کنارم باشدیاالن با...ی بلند شدیاالن با
 ... خونھ رو تحمل کنمنی اتونمینم... منو ببرایخدا ب
 : جون شد با نالھ گفتمی بصدام

 !نجای سختھ تحملھ اایجونھ پروا ب...ایآرسام ب-
 : گفتمغی بھ تختم با جزدمی کھ مشت منجوری صدام رفت باال ھمدوباره

پس چرا ...رنی لبخنداتو ازم بگخوانیم...رنی ازم بگتوی مھربونخوانیم...رنی تورو ازم بگخوانیم-
 !یستی رو حرفت ندونستمی میزنی جا مدونستمی؟؟؟اره؟میجا زد...یگی نمیچیھ

دور خودم ... ھا شده بودموونھیمثھ د...طع کردم رو قی گوشی رو بھش ندادم تندی حرفچی ھاجازه
 ھا مامان و صدا ھی گریحت...کردنیبابام و مامان پشت در ھمش صدام م...زدمی مغی و جدمیچرخیم

 وونمید  آرسام جا زده داشتنکھیفکره ا...رونی برم بخواستمینم...گرفتھ بابام ھم نتونست ارومم کنھ
 : از پشت در اومدنی کھ صدا شروزدمی مغیھنوز داشتم ج...کردیم
 ! قربونت برم درو باز کنایب... باھات حرف بزنمدی باز کن بازم؟درویپروا عز-
 از شتری بومدهی آرسام ننکھیا...ومدی آرسام نی اومد ولنیشرو... شدموونھی ددمی شننوی صدا شروتا

 با صدا نی رو زمختمی رشموی ارازی رو ملیھمھ وسا...کردی متمی محمد داشت اذیخواستگار
 .... مامانم اومد و چندتا مشت محکم خورد بھ درغیشکستنشون صدا ج

 
 : آرسامم بلند شدِونی مشت محکم خورد بھ دربعدش صدا گرم و گرچندتا

 !درو باز کن... اومدمی تا زنگ زدنیاومدم بب.. درو باز کننی دورت بگردم ایپروا پروا الھ-
 ھوی وسط خنده دمیخندیبلند بلند م...ی عصبیکیستری خنده ھی... خندهری بلند زدم زدمی صداشو شنتا

 زارهی تنھام نمدونستمیم...ادی مدونستمیجا نزده م...عشقم اومد... شده بودموونھی دھی گرریزدم ز
با ... نزاشتمتنھا...اومد آرسامم اومده... بخاطرمجنگھیخودش گفتھ بود تا اخرش م...منتظرش بودم
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 قرمز تی نھای چشما بدمی دیزی چنیاول... تو قفل چرخوندم درو باز کردمدویدر کل رفتم سمت ھیگر
 نجوریھم...اوردمی در نمزاموی اشکھ عزمردمی میکاشک... کردهھیبخاطره من گر... آرساممیو اشک

 نجایارامش من ا...ھنش پنھی خودمو انداختم تو بغلش سرمو چسبوندم بھ سکردمی مھیکھ بلند بلند گر
 :با ھق ھق گفتم.. بودنجای اتمیبود امن

 !ییای مدونستمیم...یزاری تنھام نمدونستمی آرسام؟میاومد-
 : و گفتمنشی زدم تو سی مشتی زاربا
 زن محمد بشم دی باگنیآرسام ھرموقع م...خوامشیبھ مامان و بابام بگو نم... آرسامخوامشیمن نم-

 ھمھ انیامشب م... کنی کاریآرسام ... کنمی عروس با برادرمدی باکنمیفکر م...کنمیاحساس گناه م
 ! آرسامرمیمیمن م...شھی تموم میچ

 ارومم تی نھای دو رگھ شده بود و بھی کھ از گریی محکم منو تو بغلش فشار داد و با صداآرسام
 : گفتکردیم
 جواب اول و دی تو بای قبول کنکنھی مجبورت نمیچکیھ...حق انتخاب با توئھ... پرواانیبزار ب-

 نکن پدر و مادرت ھیگر... نباشھ؟ناراحتی برا چی و ناراحتی ھمھ اعصاب خوردنیا...یاخرو بد
 !ومدی نمشی ھمھ مشکل پنی اشیخواھی نمیاگھ از ھمون اول گفتھ بود...کننیدرکت م

 چنگ زدم جلو می فقط منو آرسامکردمی اونجاس فکر می کنمی ببکردمی نگاه بھ دور و برم نماصال
 : تو مشتم گرفتمراھنشوی پنشیس
 ستی نی راه درستنیا...شھی قطع ملیرابطشون با فام...شنیمامانمو بابام ناراحت م...نھ نھ آرسام-
 ! مامانمو بابام ناراحت بشنخوامینم...می بکنی اگھی فکر دی دیبا
 ھمھ وقت نی انایا...رونی از بغل آرسام اومدم بعیسر... مامانم بلند شدھی حرفو زدم صدا گرنی اتا
 :بابام اومد جلو بغلم کرد و گفت... نگاشون کردمونیبا خجالت و گر... خداای بودن؟نجایا
 یخوشبخت...می نداروی ما جز تو کسیی مایتو تمامھ زندگ... تو ارزو منو مامانتھیدخترم خوشبخت-

 باھات حرف بزنم خواستمی مانی مھمونا بنکھیقبل از ا...لھی مھمتر از رابطھ ما با فامیلیتو خ
 کھ مید مجبور کری تورو بھ کاریِما ک...میزاری باشھ ما بھش احترام می بگم جوابت ھرچخواستمیم

 دخترمون میزاری نممیما خودمون با عشق ازدواج کرد...می مجبورت کنی مھمنی مورد بھ انیتو ا
 !ی با عشق ازدواج کندی از رو اجبار ازدواج کنھ توھم بایمیمثلھ دخترا قد

 : گفتھیمامان اومد جلو محکم بغلم کرد و با گر... در اوردمی رو الکی بازیُ ھمھ کولنی من ایعنی
 ذره ھم ی لیدخترم رابطھ با فام...انی بکردمی با تو قبول می بدون ھماھنگدینبا...دخترم منو ببخش-

 ... توئھی مھم خوشبختیی مھم توستیمھم ن
سرمو انداختم ... تو صورتشون نگاه کنمیی حاال با چھ رورونیاز بغلش اومدم ب...دی بوسصورتمو

 : و با چونھ لرزون گفتمنییپا
 .نیمنو ببخش-

 : و بلند گفتمھی گرری زدم زواری گرفتم بھ ددستمو
 نکاروی بود ای بارنیاخر...مامان تورو خدا ناراحت نباش...بابا غلط کردم از دستم ناراحت نباش-

 ...بھ خدا دستھ خودم نبود...کردم
خودمو بغل کرده بودم ... شدنم بودیلرز کردم بخاطره عصب...دنی تمام بدنم شروع کرد بھ لرزھوی

بابام گرفتم تو بغلش و ... طرفمدنی مامانم ھمھ رو بھ خودشون اورد دوغیصدا ج...دمیلرزیو م
 :بلند داد زد... لرزم قطع شھدی شادادیمحکم فشارم م

 ...نیاریتو بپ-
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آرسام ... رومدیبابام خوابوندم رو تخت و پتوھارو کش... رفت چندتا پتو اورددی دوعی سرنیشرو
چون بھش گفتھ بودم ...زدیاون طرفھ تخت نشستھ بود دستمو گرفتھ بود تو دستش و باھام حرف م

 :کنھیحرفات ارومم م
 اصال ؟ینیبیاحتھ بخاطره حالت م بابات چقد نارنیبب...ستی ازت ناراحت نیچکی ھزمیپروا عز-

 چقد حالش بده نی بخاطرت ببکنھی مھی چقد گرنیمامانتم بب... ازت فقط نگرانھ حالتھستیناراحت ن
 یاد قول دادتھی رفتھ؟؟ھا؟ادتیقولتو ...میما ھمھ باھات...زمیاروم باش عز...ستیاونم ناراحت ن

 یچکی قولت؟ ھری زی االن زد؟چرای و ناراحت نباشی نکنھی اعصابت خورد نشھ،گرچوقتیھ
 ھی گری تا منو داری قولت تو قول داده بودری زی فقط من ناراحتم چون زدستیازت ناراحت ن

اروم ...میما ھمھ کنارت...ی اروم باشدیاالن با...کنھی داغونم متی چشما اشکیدونی مینکن
 ...نیافر..اروم..باش

 :کردنی نگام میھمھ با چشما اشک... کم با حرفا آرسام لرزم قطع شد اروم شدمکم
 ن؟یستی نگھ؟؟ناراحتیآرسام راست م-

 : و گفتدی زد صورتمو بوسی لبخندبابام
 و مھمتر از ھمھ ندتی و اتیتازه خوشحالم ھستم کھ بخاطره خوشبخت...ستمیمن کھ ناراحت ن-

 ...انی منای اتییامشب دا... یدیعشقت جنگ
 : کرد و گفتی شد اخمیجد... نشست تو چشما منو ارسامترس

 !ھی جواب منفمیدونی از االن ھممون منیترسیچرا م-
مامان با لبخند اومد جلو ... از اتاقرونیبابام بلند شد با لبخند رفت ب...میدی کشی آرسام نفس راحتمنو

 :و گفت
 ؟یگفتی بھ من مدینبا... کردمتی تربیعجب دختر-

 و مامان زدن نی شروی ولمیمنو آرسام از خجالت سرخ شد... با چشم و ابرو آرسامو نشون دادبعد
 گھی مشھی بابام ھمی بود ولی زن ارومیلیمامانم خ...می زدیماھم با خجالت لبخند... خندهریز
االن   ذره ھم مثھی رفتی راست باال مواری از دمی کھ ازدواج کردیلی مامانتو اون اوانی نبینجوریا

 : بھ آرسام انداخت و گفتی اگھینگاھھ د... مثھ االنشھی مطونی شیلی اوقات خیاالنم گاھ...نبوده
 !نییایبھم م...ی تور کردویخوب کس... بھ خودم رفتھقتینھ خوشم اومد سل-
 :با اعتراض گفتم... خندهری دفعھ ارسام ھم باھاشون زد زنیا
 !مامان-
 ؟یگفتی بھ من مدینبا!مامانو کوفت-
 !دمیمامان خوب خجالت کش-
 . تکرار نشھگھی دی ولبخشمی رو مندفعھیحاال ا-
قبل ... موندن بعد رفتن شرکتگھی دکمی نیآرسام و شرو... گفتمی لبخند سرمو تکون دادم و چشمبا

 : بھم گفتواشی برن آرسام نکھیاز ا
 ؟یخواھی رو نماروی اون یگفتی و بھشون نمی داشتی خانواده مھربوننقدریا-

 : زدم و گفتمیلبخند...اوردی اصال اسمشو بھ زبون نمومدی از محمد بدش مدهی ندآرسام
 مامان رابطشون لھای بخاطره من با فامخواستمی نمی ولدنی بھ محمد می بگم جواب منفدونستمیم-

 ...بھم بخوره
 : زد و گفتیلبخند

 !خداروشکر... تموم شدگھیحاال د-
 ... کردن و رفتنیخدافظ... با لبخند سرمو تکون دادممنم
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 بلند نی استری حرراھنی پکی روش ھم دمی دوبند پوشدی تاپ سفکی... دمی پوشیکی و شلوار شبلوز
 داره نی چیقی قاقھی شدی مچم تنگ می سرشون روی ھاش گشاد بود ولنی استومدی بھم میلی خدیسف

 ع باال جمپسیموھامو با کل...دمی تنم بود پوشتی کھ فیخی ی لولھ تفنگنیشلوار ج... داشتیقشنگ
 ھم پام دمویصندل ھا سف.. ھم کردمیمی مالشی ارای... لباسم قشنگ خودشو نشون بدهقھیکردم تا 

 موضوع چکدومشونیخداروشکر ھ... زد کھ خندم گرفتی سوتدنمیبابام با د...رونیکردم رفتم ب
 ما تندونسی مگھی ازم حاال دپرسھی موی البتھ فعال چون مطمئنم مامانم ھمھ چاوردنیآرسامو بھ روم ن

 ...میخواھی رو مگھیھمد
 : بھم زد و گفتیلبخند... بھ بابام انداختمی زنگ در اومد با استرس نگاھصدا

 !اصال نگران نباش دخترم-
 ھمون ای جلو در استقبال مھمونا میرفت... تو دلم،اروم شدمختی ارامش رییای حرفش انگار دننی ابا

 : بلند گفتمیی زن دانکھیرف زدن باھم تا ا حکمی...خواستگارا
 !ی دختر و پسر برن باھم حرف بزنن؟البتھ با اجازه اقا علمی تا ما سرگرمستیخوب بھتر ن-

 : تو جاش جابھ جا شد و گفتبابام
 ...نی داراریاخت-

 : رو کرد بھ من و گفتبعد
 ! کن بھ اتاقتییپروا دخترم محمدو راھنما-

  خواستم بگم؟ی راحت باشم ؟ھرچیعنی بھ بابام نگاه کردم یر جوی... جام بلند شدماز
در ... گفتم و راه افتادم بھ اتاقمیدیببخش... تکون دادی منظورمو گرفت با لبخند سرعی ھم سربابام

 : و گفتمستادمیاتاقمو باز کردم کنار ا
 !دییبفرما-

 : خم کرد و گفتی سرمحمد
 !دیی بفرماکنمیخواھش م-

 خودمم رو نھی بشی زدم و رفتم تو اتاقم تعارفش کردم رو صندلی لبخندتی جنتلمن،بابا با شخصبابا
 : خودم شروع کردمگھی نمیزی چدمید...تخت نشستم منتظر بھش نگاه کردم

  من شروع کنم؟ای یکنیخوب تو اول شروع م-
 : بھم انداخت و گفتینگاھ

 !شروع کن-
 : تکون دادم و شروع کردمسرمو

 با داداشش ازدواج تونھیادم نم...یتوھم داداشم...ی برا من نداری فرقچی ھلی پسرا فامھیتو با بق-
 منتظر یھرچ...یگی نمیچی چرا ھدونمی نمی مطمئنم ولیستی نی ازدواج راضنیتوھم بھ ا...کنھ

 تو با امی ازدواج کنار بنی با اتونمی نمم؟؟منی کنکاریحاال چ... نشدی خبرچی ھی ولی کنی کاریشدم 
 باھم ی فکریھ؟؟ی چمتیحاال تصم...ی برام نداری فرقچی ھھی و بقیرعلیما،امین،سامان،نیشرو
 ! خانواده ھا بھم نخورهنی کھ بمیبکن

 :منتظر نگاش کردم باالخره بھ حرف اومد... شدمساکت
 ستم؟ی نی ازدواج راضنی بھ ایدونیاز کجا م-
 :رده بودم گفتم از کجا بھ دست اودونمی کھ نمینانی اطمبا
 بگم ھی بھ بقرمینم...ستمی نی چون منم راضی انکار کنستی نازیاز چشمات معلومھ ن...مطمئنم-

 !می کنی فکریمن بھت گفتم تا با ھم ... راحتالتی کنھ خی با من عروسخوادیمحمد نم
 : بھم انداخت و گفتینگاھ

 ؟ی دوست دارویکس-
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 : توھم و گفتمدمیاخمامو کش... بھ تو چھ اخھدی پرسھی چھ سوالنیا... واضح جا خوردمیلیخ
 ؟یپرسیچرا م-
 !ی جواب ندیتونیم...دمی پرسینجوریھم-

 : باز شدکمی اخمام
 ؟ی دوست داروی تو کس؟یتوچ-
 !می رو دوست دارگھیمنو نفس ھمد...اره-

 لبام کم کم... از من بزرگتر بودی دختر عمھ محمد دو سالشدینفس دخترخالم بود م... گرد شدچشمام
برعکس دخترا خانواده ... دوس داشتمیلینفسو خ... خوشحال شدمیلیخ... باز شدیقیبھ خنده عم

 و  مھربونتی نھای دخترا خانواده مامانم بگرفتنی مغرور بودن و خودشونو متی نھایبابام کھ ب
 : بھم و گفتمدمیدستامو کوب...ستادی محمد ھم از ترس بلند شد ادمی از رو تخت پرھوی... بودنیخاک

 ! چقد خوشحال شدمیدونی محمد نمیوا...ھی عالنکھیا-
منو از خودش جدا کرد ...دیخندی اونم از خنده ھا من مدمیخندی می بغلش محکم چلوندمش و ھدمیپر

 :و گفت
 !کننی انتخاب ممونمی عروسخی تارنمونی ببینجوری اادی بیکیدختر االن -
 یبا خنده رو تخت نشستم محمد ھم رو صندل... خندهری کھ زد زدمی عقب کشعی سرگھی راست مدمید

 اوردی پا اون پا کرد اخر طاقت ننی اکمیمحمد ... خندمو جمع کنمتونستمی نمی جورچیھ...نشست
 :گفت

 ؟ی دوست داروی کیپروا نگفت-
 :صدا خندش بلند شد و گفت... بگمدمیکشی خجالت منیی انداختم پاسرمو

 !حاال ھم خجالت نکش بگو بھم... داداشش بگھ بھوی ھمھ چدیادم با-
 : و گفتمنیی انداختم پانگامو

 !ن،آرسامیدوستھ شرو-
 : بھم نگاه کرد اخرش گفتی با کنجکاوکمی
 !دمشیند-

 : بچھ ھا با ذوق گفتممثھ
 ش؟؟ینی ببیخواھیم-
 نھی زمریعکسشو گذاشتھ بودم تصو... در اوردمبمی از جمویگوش... لبخند سرشو تکون دادبا

 نشست رو ی نگاه کرد کم کم لبخندیبا کنجکاو... گرفتم جلو صورتشمویصفحھ گوش...میگوش
 :لباش

 ! ماشاالنییایچقد بھم م... پروای تور کردویبھ بھ عجب کس-
 با من خوادیقرار شد اون بگھ منو دوس نداره و نم.. باھممی حرف زدگھی دکمی...نیی انداختم پاسرمو

 ی ما جواب منفرهی بازم اگھ نشد و مامانش زنگ زد تا جواب بگیازدواج کنھ کھ بھم بخوره ول
 : بخاطره نقشمون بعد محمد گفتمیدی خندکمی...میبد
 االن عقدمون نی کھ ھمرونی بیفقط با لبخند نر...نجای امی موندادی زگھی درونی بمی برایخوب ب-
 !نروی بمیبا صورتا پکر بر...کننیم

 صورتھا دنھی بھمون انداختن با دیھمھ نگاھ...رونی بمی تکون دادم و شونھ بھ شونھ ھم رفتیسر
 اقا جونم و مامان یحت... مامانم و بابام بودنزدی کھ چشماشون برق مییتنھا کسا...پکرمون وا رفتن
اورده  چون بزرگ خانواده بودن بابام... ازدواجنی نبودن بھ ای انگار راضزدنیبزرگمم لبخند م

 : خودشو جمع و جور کرد و گفتمییزن دا...بودش
 م؟ی کننیری بچھ ھا؟دھنمونو ششدیخوب چ-
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 : بھ جمع انداخت و گفتی نگاھمحمد
 !می دوتامون فکر کنمیخواھی میھفتھ ا1با اجازتون -

 تو خونھ می برگشتیوقت... رفتنیدافظ نشستن بعد بلند شدن بعد از خگھی دکمی... قبول کردنھمھ
 :خودمو پرت کردم رو مبل کناره اقا جونم و بلند گفتم

 ! گرفتھ بودی ھمھ وقت الل موننی سر داشتو اری زویکی خودش ی پسره موزنیا-
 : بھ دندون گرفت و گفتنشویی لب پامامان

 ِ چھ طرز حرف زدنھ؟نیزشتھ پروا ا-
 : باال انداختم و گفتمی اشونھ

 ! مزخرفی نامزدنیاقا منتظر بودن از طرفھ من بھم بخوره ا...گمیدروغ کھ نم-
 : با خنده نشست رو مبل رو بھ روم و گفتبابام

  بھم؟نی گفتیحاال چ-
 : خنده و گفتمری ززدم

 ! جز خودمونمیدی و خندمی حرف زدیاز ھمھ چ-
 : کنارم نشست و گفتمامان

 ! سر دارهری زویحاال اقازاده ک-
 : باال انداختم و گفتمییابرو

 ! کھ لو بدمدی کرده من نبای درد و دلیاون با من ...گھیُنچ مامان نشد د-
 : و گفتمدمیتاشونو بوس4 بلند شدم صورتھ بعد

 !نیبرا شام صدام کن...من برم اتاقم-
 ! نداشتدهی فامی اصرار کردیھرچ... برا شام نموندننای امییدا

 بھ عکس آرسام انداختم و لبخند ی در اوردم نگاھموی بودم گوشدهی کھ رو تختم دراز کشنجوریھم
 دلم ھوی...رسھی بھ پاش نمیچکیِارسام من تکھ ھ... ازشومدی خوشش مدیدی آرساممو میھرک...زدم

 :بعد از چندتا بوق جواب داد...ھواشو کرد شمارشو گرفتم
ِسالم پروا،خوشگل من،نفس من،عز-  .......ِ من،قلب منِزیِ

 : تو حرفشدمی کھ پردادی داشت ادامھ منجوریھم
 !ستھیمیفکره منم باش خوب قلبم وا...یری موی ارومتر گازشو گرفتکمی...سالم اقامون-

 : سر داد و گفتی بلند و سرخوشخنده
  خاستگارا رفتن؟؟زمیچھ خبر عز-
 !اره بابا رفتن-
 ن؟ی کردکاری گفتن؟چیشد؟چیخوب چ-

 ی کھ مامانم برا شام صدام زد خدافظمیدیخندی ممیداشت... کردمفی مو بھ مو براش تعروی چھمھ
 بھ یریخوابم گرفت شب بخ... نشستمھی بقشھی پکمیشاممو خوردم ...رونیکردم با آرسام و رفتم ب

 ......دمیجمع گفتم و رفتم خواب
 زنگ خورد از می گوشزاشتمی شدم صبحانھ خوردم داشتم سر بھ سر مامان بزرگم مداری کھ بصبح

 : گفتمیبا سرخوش... بوددای درش اوردم شبمیج
 ؟ی ما افتادادهی طرفا؟نی از اشدهی؟چیسالم خواھر جان خوب-
  خوش گذشت؟ی؟؟خاستگاریکنیچھ خبر چھ م..ادتمی بھ شھیمن کھ ھم.. جونمیسالم ابج-

 : کردم و گفتمی اخنده
 !ی بود جات خالیعال-
 ؟ییایم... حوصلم سر رفتھرونی بمی دنبالم برایپروا پاشو ب-
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 م؟ی بریبا ک-
 .گھیخودمون دوتا د-

 : نشست رو لبامیطانی شلبخنده
 !دهی تنھا کھ مزه نمییدایش-
 : کردنغی جغی شروع کرد بھ جدایش
 من بخوام دینا؟شای دنبالھ ما باشن ادی ھمھ جا با؟؟مگھیاری اون دوتا رو ھم بیخواھی میغلط کرد-
 ! خوبشھی نمنای تور کنم جلو اویکی

 : سر دادمی بلندخنده
 ای ی تور کنویکی یُ ارضشو دارنمی تا ببیی دوتامیگردی مکمی میریاول م...اریباشھ خواھر جوش ن-

 خوبھ؟..انی بنی آرسام و شرومیزنیبعد زنگ م...نھ
 ! ھاییایمن برم اماده شم زود ب! حاال شد دختره خوبنیافر-
 .یچشم خواھر جون بابا-
 .یبا-

 لولھ ،شلواری مشکی مانتو نخکیچون ھوا گرم بود ... کردمشی ارایکمی... اتاقم اماده شدمرفتم
 خوشکل رو سرم بستم جلو یلی ھم خی مشکی شال نخکی...دمی ھم پوشی نفتی ابنی جیتفنگ

رفتم .. تو صورتم ھمھ رو جمع کردم باالختمی تار مو ھم نرکیموھامو ھم دادم باال 
 : صدامو انداختم رو سرم و گفتمنیی پارفتمی پلھ ھا م ازھ کنجوریھم...رونیب
 ؟یکار ندار.. حوصلمون سر رفتھرونی بمی بردای دنبال شرمیمامان من م-

 : مثھ خودم جوابمو دادمامانمم
 !خدا پشت و پناھت...نھ دخترم مواظب باش-

 کھ گفتن نھ خوانی نمرونی بیزی چدمی و ازشون پرسدمی صورتھ اقاجون و مامان بزرگمو بوسرفتم
 چیی و سودمی پوشموی ابنی بوس فرستادم از دور و کفشھا اسپرت جیبرا مامانمم ...دخترم

 ...رونی برداشتم و زدم بیدیعروسکمو از رو جا کل
 نیا...رونی بومدی نی کسی چندتا بوق پشت سرھم زدم کھ در خونھ باز شد ولنای ادای خونھ شدمیرس

 : زدم و رفتم تو خونھرشوی پارک کردم دزدگنویماش... تو خونھای بیعنی
 !ســـــــــــــــالم-

 : جواب سالممو بدهستی نیشکی منو کشوندن تو خونھ حاال ھوا
 ؟!؟!شھ؟ی مری دمی برای خپل؟؟بی یدا؟؟کجایشـــــــــــــــ-
 : زدمی سوتی رونی از اتاقش اومد بدایش
 !رمتیگی خودم مای شو برونی پسرا بالی خیب!دای شی شدیگریعجب ج-

 : بھم انداخت و گفتینگاه مغرور... پررو شدمی بدیدواری بچھ امنی خورده بھ ای می ما اومدحاال
 !ــــــــــشی ایمزاحم نشو مگھ خودت خواھر مادر ندار -

 : کردمزی رو لبام و چشمامو ھدمی کشی بھ سر تا پاش کردم زبونمو بھ حالت مسخره ای نگاھی
 ! بھت برسھی دست کسزارمینم...ینداره مالھ خودمجون تو اصال راه -

 : نازک کرد برام و با ناز گفتی چشمپشت
 ؟یکنی مکاریپس آرسامو چ-
 !رمیگی تورو می اگھی دزی چھیتو ...دمی طالقش مالی خیآرسامو ب-

 دهی بردهی خنده برونی مدایش... خندهری زمی و زدمی بھم انداختینگاھ...دمی حتما آرسامو طالقش ماره
 :گفت

 !اگھ آرسام بفھمھ-
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 : گفتممیخوب خنده ھامونو کھ کرد... خندهری زد زدوباره
  کجان؟مامان سارا کجاس؟ھیبق-
 ...گھی ھم شرکتھ بابا ھم رفتھ مطب دنیشرو...دیمامان رفتھ خر-

 :شناختنشی ھم تو کارش وارد بود کل تھران میلیخ... بودینی دکتره گوش،حلق،بعمو
 !ادی نمرتی گیچی ھپرنی پسرا ممی بررید...ھگی دمی برایخوب ب-
 !میباشھ بر-

 : بھ ھم و گفتدی دستاشو کوبدای شمی کھ شدنی سوار ماشرونی بمی زدمی خونھ رو قفل کرددرھا
  پروا؟یراست-
  ھ؟یچ-
 حاال گفتیداشت م...زدی با آرسام حرف می کارش داشتم داشت با گوشنیامروز رفتم اتاق شرو-

 گفت ی بریی رو قطع کرد گفتم قراره جای گوشیوقت...می بردی روزه بام،چندی بردیحتما دوتامون با
 ... شمالمیھفتھ بر1 دی ساختمان بای دیاره برا بازد

 : منرمیمی مشھی آرسام؟؟مگھ مدنھیھفتھ ند1... در اومد از تعجبچشمام
 !نمشیبیمن ھرروز م.. آرسامدنیھفتھ ند1 دای شرمیمیمن م-
 : گفتجانی با ھدایش
 م؟ی کنی کاری گمیمن م... بدون تو تحمل کنھتونھیخره آرسام ھم نم-

 : تکون دادمسرمو
 کار؟یچ-
 حتما دی نداره بای حرفا اونم کھ راھنی ندارم و از اتوی تو بھ آرسام بگو من طاقت دورگمیمن م-

 !میری ماھم باھاشون منیبره برا ھم
 : تعجب گفتمبا
 ! فکر نکنم مارو ببرنرنی برا کار مبرن؟دارنیبھ نظرت اونا مارو م-
 !برنمونی حلھ می کنیآرسامو راض-

 : تکون دادم و گفتمیسر
 ...کنمی متونمی مکاری چنمیباشھ بزار بب-
  شمال؟می چندوقتھ نرفتیدونی خودتو بکن میپروا تورو خدا سع-
 !تا حاال با آرسام مسافرت نرفتم..می من کھ از خدامھ باھاشون بروونھیباشھ د-

 نیا...می خورده با پسرا مسابقھ دادی...ابونای تو خمی دور زدمیرفت... دوست داشتم باھاشون برمچقد
 ی میرفت...ومدنی بھ چشمم نچکدومی ھگھی تور کنھ خودش کھ مویکی خره ھم اخر نتونست دایش

 میر شام بخومی برنای شب با آرسام امیت گرفمیتصم... گشنمون شده بودمی بخوریزی چی شاپ یکاف
 : گفتدای شمی نشستھ بودزیپشت م...رونی بانی بتوننیاالن شرکت ھستن نم

 ...امیمن برم دستامو بشورم ب-
 اومد با تعجب بلند شدم ی کھ صدا بلندکردمیداشتم دور و برمو نگاه م... تکون دادم اونم رفتیسر

 ی...تا شد4 چشمام یی جلو دستشودمی رسیوقت... شدهشی طوردای گفتم نکنھ شییرفتم طرف دستشو
 ن کھ اودمی بلند کشنی ھی... ھم افتاده بود روشدای شنی خورده بود زمیپسره بھ طرز وحشتناک

 : بلند شدعی سردایدوتا بھ خودشون اومدن ش
 ! نھ پشت سرتی نگاه جلوت کندی بایری راه میوقت...اقا حواست کجاس-

 : چشماش در اومدنپسره
 نی بود خوردنیی سرتونم پارونی بی اومدیی از دستشوھوی شما ستایخانوم محترم انگار حواست ن-

 !بھ من
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 :دای کناره شرفتم
 دا؟ی نشد شتیطور-

 : بھ پسره انداخت و گفتی نگاھی انداخت باال و با چشما برزخسرشو
 !نی ھم بدھکار شدم؟؟شما مقصر بودیزی چیحتما -

 : سرشو خم کرد و گفتپسره
 !خوامی بازم معذرت میھرچند من مقصر نبودم ول-
 : تکون دادیسر... اروم شدکمی دایش
 ! بھ بعد حواستو جمع کننیاز ا-

 رهی خرهی خنجوریھم...می نشستزمونی سر ممی رفتکردی کھ غرغر منجوری ھمدی دست منو کشبعد
 : گفتی کھ شاککردمیداشتم نگاش م

 ؟یکنی نگاه مینجوری اھ؟چرایچ-
با تعجب ... رفت ھوادای خنده شکی صدا شلھوی باال انداختم و رومو کردم اونطرف کھ یسر

 :برگشتم سمتش
 ؟یخندیچرا م-
 !کردی می چھ فکردیدی اشنا میاگھ ! شده بود پروایعجب صحنھ ا-
 : خنده سرمو تکون دادم و گفتمبا
 ... بودای اکھی عجب تدای شیول-
 ...اره المصب چشاش انگار سگ داشت-
 دور ابونی تو خکمی رونی بمی و اومدمی خوردکمونویقھوه و ک...می درباره اون پسره حرف نزدگھید

 : زنگ خورد آرسام بودمی کھ گوشمیزد
 !سالم اقامون-
 ... ندادمتی بھ مسخره صدا عق زدن در اورد کھ بھش اھمدایش
 ؟یخوب...سالم خوشگل خانومھ من-
 ؟ی تو خوبیرسم-
 ؟ییکجا...زمیخوبم عز-
 ...می دور بزنرونی بمی اومددایبا ش-
 رون؟ی شام بمی شب برنیکاریزنگ زدم بگم ب...زمیخوش بگذره عز-

 : کردم و گفتمی اخنده
 !رونی شام بمی زنگ بزنم بھت بگم شب برخواستمیاتفاقا منم م-
 ... منو تومی داریچھ تفاھم-
 نمتون؟یکجا بب...گھیاره د-
 ! اونجانییای بمیھست...  رستوران گھی ساعت دمیما تا ن-
 ...فعال...چشم اقامون-
 !اروم برون خدانگھدارت...زمیمواظب باش عز-

 میدی رسیوقت...دی طول کشنیم45 کھ آرسام گفتھ بود چون ازش دور بود ی بھ طرف رستورانمیرفت
 :می و نشستمی رو ماچ و موچ کردگھیشون ھمد طرفمی رفتزی مھیپسرا اومده بودن نشستھ بودن پشتھ 

 ن؟یکنی مکارایخوب چھ خبرا؟چ-
 : گفتی ناراحتافھی بحث شمالو بکشم وسط کھ آرسام خودش شروع کرد با قخواستمیم
 ! شمالمی بردی ساختمان باھی دیھفتھ برا بازد1-

 :یزی خبر ندارم از چیعنی متعجب نشون دادم خودمو
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 ھفتھ؟؟1-
 : گفتمیبا ناراحت... سرشو تکون دادآرسام

 ھفتھ بدون تو؟1 کنم کاریمن چ-
 : پکر گفتآرسام

 نی بھتر بود شرومیرفتینفرمون م1اگھ ...می بردی دوتامون بانھی اشیبد...شمی موونھیخودمم دارم د-
 !رفتیم
  کنم؟کاریحاال من چ-
 ! برم حتمادی کرد باشھی نمشی کاری ولارمی خودمم طاقت نمیدونی مزمیعز-
 : گفتمی ناراحتبا
 م؟ییای ماھم باھاتون بشھینم-

 : نزاشت و گفتنی بگھ کھ شرویزی زد اومد چی آرسام برقچشما
 !نییای کھ شماھم بمی کنی خوش گذرونمیری نممیریما برا کار م...شھینھ نم-
 :نیی سرمو انداختم پای ناراحتبا
 !مییای داره ماھم بیچھ اشکال...میدی قول ممیشیخوب ما مزاحم کار شما نم-

 : باال انداخت و گفتیی ابرونیشرو
 !گھی دنیاری طاقت بستی نشتریھفتھ ب1... خواھرمشھینم-
 آرسامم ھرکار کرد نتونست کردمی می غذا کوفتم شد ھمش با غذام بازیول... نگفتمیزی چگھید

 : مقدمھ گفتمیسرمو اوردم باال ب...ھنوز نرفتن دلم براشون تنگ شده... کم کنھمویناراحت
 ن؟ی بردی بایِحاال ک-

 : گفتی بود چون با مھربوننی غمگیلیفک کنم چشمام خ... با تعجب نگام کردنیشرو
 !مییای ممیدیناراحت نباش زود کارامونو انجام م!میکنیپس فردا صبح حرکت م-

 نیارسام با ماش.. خودم رفتم خونھنیمن با ماش...می بلند شدمیامونو کھ خوردغذ... تکون دادمسرمو
 چند کوچھ با ما فاصلھ نایخونھ آرسام ا... رفتننی شرونی ھم با ماشدای و شنیشرو..خودش رفت

 م کردم و گفتم من شام خوردی خونھ سالمدمیرس... پشت سرم اومدیی جاھای تا نیداشت برا ھم
 : جواب دادمی زنگ خورد آرسام بود با ناراحتمیم تو اتاقم کھ گوشرفت... بخوابمرمیم
 !سالم-

 : آرسام گرفتھ تر از من بودصدا
  خونھ؟یدیرس...زدلمیسالم عز-
 !اره خونھ ام-
 ؟یکنی مکاریخوب چ-

 : آرسامو تحمل کنمی دورتونستمی دست خودم نبود بھ شدت ناراحت بودم نماصال
 !یآرسام من برم بخوابم با-

 مدت بود ھر صبح ی...دمی کردم و خوابلنتشی قطع کردم ساوی رو بھش ندادم گوشی حرفچی ھاجازه
 یلی مھربون اشنا شده بودم خیلی خانوم خیبا ...زدمی قدم مابونی تو پارک سر خرفتمی م6ساعت 

 ش برامیمن از تمام زندگ...میزدی و حرف ممیزدیباھم قدم م... مھربون بودتی نھایدوسش داشتم ب
اونم برام گفتھ بود ...نی و شرودای دوس دارم از مامان بابام از شویکی نکھیگفتھ بودم از محمد از ا

ھرروز ... شرکت دارهیسالشھ درسش تموم شده 25 پسرھم داره ی دختر داره ھمسنھ منھ یکھ 
رفتم طرفش بوسش کردم و ... منتظرم نشستھمکتی رو ندمی پارک ددمیرس...میزدیباھم حرف م

 کمی... اصرار نکردادی نگفتم بھش اونم زیزی شده چی گفت چی پکرم ھرچدیفھم...دمی پرسالشوح
تو ... کال از آرسام داشتمسی اس و می افتادم کلمی گوشادی رفتم خونھ تازه می بعد جدا شدمیقدم زد
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 کھ ندلم براش سوخت او...زمی عزرمی نرو نمیھمشون گفتھ بود کھ اونم ناراحتھ گفتھ بود اگھ بگ
 : بوق برداشتنی بھش زنگ زدم با اولکردمی داشتم اونو مجازات میمقصر نبود الک

 رم؟یمی من میگی نمیدیچرا جواب نم!زمیسالم عز-
 ؟یسالم خدانکنھ خوب-
 گلم کارم ستمیپروا من کھ مقصر ن...ومدی االن خواب بھ چشمام ننیتا ھم...گھیاالن خوب شدم د-
 ... حتما برمدی باھینجوریا
 ! با خودتوننی مارو ھم ببرنیتونستیخوب حداقل م-
 ...نیمونی شما تو خونھ تنھا مدی برا بازدمی بردیما ھمش با...رهی اونجا حوصلتون سر مزمیعز-
 !ھی برام کافنمیبی بفھمم تو رو ھرروز منکھی ھمستیمھم ن-
 !شھی نمی راضنیشرو...زمی بگم عزیچ-
اگھ خودت ...ی کنشی بخاطره حرف من راضخوامیالبتھ نم...ی کنشی راضیتونی میاگھ تو بخواھ-

 ..ی کنشی کن راضی ھمرات باشم سعیدوس دار
 !گھی می چنمی ببزنمیباھاش حرف م!ی نفسم من کھ از خدامھ تو باھام باشزدلمی من عزیپروا-
 : ذوق گفتمبا
 ؟یزنی حرف م؟باھاشیگیراس م-
 !زنمیاره دورت بگردم باھاش حرف م-
 ..مزاحت نباشم...زمی عزیمرس-
  گلم؟یکار ندار.. بکنمتونمی مکاری چنمیمن برم بب... نفسمیمراحم-
 ! مواظب خودت باشزمینھ عز-
 .چشم گلم خدانگھدارت-
 .یبابا-
ظھر بود کھ ارسام زنگ 12ساعت ... صبحانمو بخورمرونی بھم و رفتم بدمی ذوق دستامو کوببا

 :زد
 !سالم اقامون-
 ؟ی خوبزدلمیسالم عز-
 ؟ی خوبم خودت خوبیمرس-
 !میکنی فردا صبح حرکت منی جمع کنالتونویپروا وسا... گلممیعال-

 : زدم کھ صدا خنده ارسام بلند شدیغیبا ذوق ج...نی شد شروی واقعا راضیعنی... شدمخشک
 ی زنگ بزنم بابادایمن برم بھ ش...کنمیباشھ باش االن جمع م-

 : کردنغی جغیتا جواب داد شروع کردم ج...دای قطع کردم بالفاصلھ زنگ زدم بھ شویگوش
 !یــــــــــــیچقد خوش بگذره وا...دای ششھی اصال باورم نمیشد؟وای بگو چدای شی وایوا-
  حرف بزن منم بفھمم؟شده؟درستیدختر چ-
 ... کردهی راضنویآرسام شرو... شمالمیری ماھم مدایش-
 کھ می کردی باھم بعد خدافظمی کردغی جغیج کمی... کردنغی جغی شروع کرد جدی فھمی وقتداھمیش
 :با تعجب برگشت سمتم و گفت...دمیرفتم تو اشپزخون با ذوق مامانمو بوس...می ساکمونو ببندمیبر
 ؟ی خوشحالنقدی پروا؟چرا اشدهیچ-
 ..ھــــــــورا... شمالمیری ممی مامان داریوا-

 : شدشتری بتعجبش
  دختر؟یگی میدرست حرف بزن بفھمم چ-
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 ھم باھاشون دایمنو ش... شمالرنی ساختمان دارن مکی دی و آرسام برا بازدنی جونم شرویمامان-
 !میریم

 ی اعتماد داشتن ولنی بھ شرویلی خدادنی برم اجازه منی و شرودای با شخواستمی ھرجا منای امامان
 : گفتمیبا کنجکاو... تو چشماش بودی نگرانکمیاالن 

 ؟ی نگران؟چرای نشدھ؟خوشحالیمامان چ-
 : زد و گفتیلبخند

 !نی باھاشون برستیدخترم آرسامم ھست درست ن-
 : گفتمیبا ناراحت... شدمپنچر

االن چندوقتھ شمال نرفتم !یگی مینجوری حاال شما امیکنی می راضنوی شرومی دارروزیمامان از د-
 ! ضد حال بزنھ بھ مندی بایکیچرا ھمش ... ھم کھ باھامونھنیشرو

 : کھ مامان دستمو گرفت نگھم داشترونی برفتمی داشتم از اشپزخونھ می ناراحتبا
 !گمیدخترم بخاطره خودت م-
 ...وفتھی ھم بخاطره من از راه مدای شچارهیب...ومدمی نرونی رفتم تو اتاقم تا شب بی ناراحتبا

 : اشتھا ندارم بابام اومد تو اتاقمخورمی واسھ شام صدام زدن گفتم نمیبود ھرچ9 ساعت
 ؟ی شام بخورییایسالم دخترم چرا نم-
 !گفتم کھ اشتھا ندارم..سالم-
 ی ھست ولنیدرستھ شرو..بھ مامانت حق بده خوب نگرانتھ..رهی نمشی پی با قھر کھ راھزمیعز-

 ! شامتو بخورایحاال پاشو ب...بازم مادره نگرانھ
 : گفتمی انداختم باال با سرتقسرمو

 !خوامینم-
 :ت کرد و گفی خنده ابابام

 !رهی خوب از دستت مزهی چی ییایاگھ ن-
 : نگاش کردمی کنجکاوبا
 ؟یچ-

 : زد و گفتیچشمک
 !اول شام بعد خبره خوب... نشدگھینھ د-
 برگشتھ بودن نایاقاجون ا... بودمنیبا مامان سرسنگ...رونی بلند شدم رفتم بیتی نارضابا

 : گفتمشاممو خوردم رفتم نشستم رو مبل رو بھ رو بابام و...خونشون
 !نیخوب حاال خبره خوبتونو بگ-

 : کرد و گفتی خنده ابابام
 ... شمال ولــی بریتونیمامان گفتھ چون آرسام ھست نم-

 : وسط حرفشدمیپر
 ! نزدم قبول کردمیمنم حرف...دونمی کھ منویخوب ا-

 : بھم رفت و گفتی غره اچشم
 باھاش حرف زدم مطمئنم کرد کھ بھ آرسام از نی من زنگ زدم بھ شرویول...وسط حرفم نپر بچھ-

 یتونی منی برا ھمادی نمشی از طرفھ آرسام پی مشکلچیگفت ھ... اعتماد دارهشتریچشماشم ب
 بھت ی بخاطره اعتمادشتری بمی چقد بھت اعتماد داریدونیالبتھ خودت م... شمالیباھاشون بر

 !می شدیض رامیدار
 : و گفتمدمی از جام پرھوی... تا حرفشو درک کنمدی لحظھ طول کشچند

 ؟یی بابای جدییییییییییییوا-
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 طرف اتاقم دمیدوی کھ منجوری و ھمدمیصورت دوتاشونو محکم بوس... لبخند سرشو تکون دادبا
 :گفتم

 ! ساکمو ببندمرمیمن م-
تا دلم خواست لباس ... گذاشتم تو ساکمخواستمی کھ میھرچ... خنده دوتاشون بلند شدصدا

 بستم بلند شدم گذاشتمش کنار در پشوی گذاشتم تو ساک زردندونمویمسواک و خم...برداشتم
 کھ فردا رونی گذاشتم بموی سرخابی و شال ابی ابنی با شلوار جی مانتو سرخابھی...اتاقم

 .. با آرسام فکر کردم تا خوابم برد بھ مسافرتنقدی ابردی تختم از ذوق خوابم نمرو دمیخواب...بپوشم
 
 

 موھامو خشک رونی گرفتم اومدم بی دوش حسابی... شدمداری ب5 کھ داشتم ساعت ی از ذوقصبح
 زوی می خواب بودن صبحانھ رو اماده کردم خودم خوردم ولنایرفتم تو اشپزخونھ مامان ا...کردم

 نشوندم رو صورتم لباسامو ی قشنگشیرفتم تو اتاقم ارا... ھم بخورننایجمع نکردم تا مامان ا
 ی تو صورتم بوسختمی موھامو کج رنھییرفتم جلو ا... بودمیون6 بھ ساعت انداختم یدم نگاھیپوش

 شده بود سر و صداش از اشپزخونھ داریمامان ب...رونیواسھ خودم فرستادم ساکمو برداشتم رفتم ب
 کردمی داشتم نگاش مینشستم رو صندل... بھش کردم با لبخند جوابمو دادی سالمششی رفتم پومدیم
نشست ... بھش گفتم مثھ مامان جوابمو دادیری بھ بابام ھم کردم صبح بخیسالم... اومداباممب

 :زدی باھام حرف ھم مینجوریصبحانشو بخوره ھم
 اگھ ی برمیزاشتی نممی اگھ نداشتمی بھت اعتماد داریلی کھ خیدونیم..دخترم خوش بگذره بھت-

 خوب ی ماشاال بزرگ شدگھی اما خودت دزدمی حرفارو بھت نمنی تو و آرسام نبود انی بیعالقھ ا
 ھی واقعا پسره خوبدمی فھمدمی آرسامو دی چندبارنیا... اونجا حواست بھ خودت باشھیفھمیو بدو م

 ی شرط عقلھ اونجا قشنگ مراقب ھمھ چاطی کرد اما بازم احتدشیی ھم کھ کامال تانیشرو
 گنی چون معموال می نشمونی کھ بعد از انتخابت پشی کن بھتر آرسامو بشناسیدر ضمن سع...باشھ

 شتری از جونمونم بیمونی ما تو زندگھی سرمانیتو مھمتر... قشنگ شناختشھیادما رو تو سفر م
 مونی ھممون بعدھا پشیریگی میمی و تصمیکنی می نکرده از کاریی خدامیخواھی نممیدوست دار

 ...میبش
 و درک ی طرز فکر امروزنی عاشق اشھی ھمدادمی خجالت بھ حرفا بابا گوش مبا

 : ھستم و در اخر ھم گفتمیمطمئنش کردم کھ مواظب ھمھ چ...باالشونم
 سواستفاده نی بھم داری اعتمادنی از اچوقتیھ... کھ شمارو ناراحت کنھکنمی نمی کارچوقتیھ-

 ...کنمینم
 ...  رو صورت دوتاشون نشستتی رضالبخند

 کھ کردمی نگاه منیتا ماش2 با تعجب بھ رونی بمی بود کھ بچھ ھا اومدن ھممون رفتمیون7 ساعت
 : با خنده گفتنیشرو

 لھی وسی دنبال کارامون شما دوتا وروجک بمیری کھ اونجا ما ممی برنیتا ماش2 دادم با شنھادیمن پ-
 ... بردارامتونی فقط گواھنینمون
 نھی نشستھ جلو ماشدای شدمی برگشتم دیوقت... برداشتمناموی گواھنمی گفتم ورفتم از تو ماشیچشم

 پشت فرمون کھ نمیخواستم برم بش... پشت فرموننمی کھ بشومدیآرسام ھمش ھم چشم وابرو برام م
 : خنده و گفتری زد زنیشرو

 ! وروجکنیی پشت فرمون بپر پانینی تو جاده بشستی قرار نی آی آیآ-
 :اومد کناره من و گفت...متونیبری قبول نکنھ اونا ھم بگن نمدیترسی شد مادهی پیتی با نارضادایش
 ... پروا باشمشھی پخوامی من مشھی کھ نمینجوریا-
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 : باال انداختی شونھ انیشرو
 ! با آرسامنی دوتاتون برای با من نییای دوتاتون بایخوب -

 : گفتمنی برا ھممینھاشون بزار تشدی نمنھ
 ...نی با شرومونیکی مییای با آرسام ممونیکی...نی تنھا باششھینھ نم-

 : شدزونی اودای و لوچھ شلب
 ! از ھممیشی کھ جدا مینجوریا-

 : کنارش اروم در گوشش گفتمرفتم
 !مینی ماشھیناراحت نباش از وسطا جاده دوتامون تو -

 : زد و بلند گفتی موزیلبخند...دی ھم بھش زدم کھ منظورمو فھمیچشمک
 ! پروا ھم با آرسامرمی منیمن با شرو...ستی نیباشھ مشکل-
 
 ! پروا ھم با آرسامرمی منیمن با شرو...ستی نیباشھ مشکل-

 نی چرا قبول کرد برا ھمدونستمی فقط من مادی زود کوتاه بنقدی ادای تعجب کردن امکان نداشت شھمھ
 چرا میگی بھش نمچکدوممونی ھدی مشکوک نگامون کرد بعدم دکمی نیشرو...دمیخندی مزی رزیر
  کاسھ اب اومد ھممونویمامانم با قران و ... شد سرشو بھ منظوره موافقت تکون دادی راضدایش

 نھی گذاشت تو ماشی و خوراکوهی سبد پر از می بعدم می قران رد شری کرد از زمجبور
 : شدی شاکنیشرو...آرسام

 ؟ی ھوا دخترتو دامادتو داشت؟؟فقطی ما چی ولی ھمھ خوراکنیخالھ دستت در نکنھ بابتھ ا-
منو آرسام با خجالت سرمونو ...شھی بھ اسمھ خجالت سرش نمیزی بچھ اصال چنیا... گرد شدچشمام
 : مامانمم با خجالت لبشو بھ دندون گرفت و گفتدنیخندی بلند بلند مدایبابام و ش...نیی پامیانداخت

االنم اشکال ...کردمی وگرنھ دوتا سبد اماده منیری منی ماشھی پسرم فک کردم با ھی چھ حرفنیا-
 ...کنمی زود اماده مگھی دیکی رمینداره م

 : دستھ مامانمو گرفت و با خنده گفتنیشرو
 بھمون بد بگذره تازه مامانمم میزاری نگران نباش ما نممیکنی نصف منارویھم... کردم خالھیشوخ-

 ... ھمرامون کردهییمثھ شما سبد جادو
 : طلبکار گفتنی کھ شرودمی گفتنش خندیی بھ سبد جادوھممون

 شما فقط اسم رونی بکشمی دوتا سبد منی من از تو انی بخواھی ھرچگم؟االنی مگھ دروغ مھیچ-
 ...نیببر

 :تا اون موقع ساکت بود بھ حرف اومد کھ آرسام دمی خنددوباره
 ... ھمرام کردهیی سبدا جادونیمامان منم از ا-

 خالھ ادی ھوی میدادی ھا مامانم و بابام گوش مھی بھ توصمی کھ داشتنجوریھم... خندهری زمی زددوباره
 نوی شرونی ماشچیی سوعیسر... رفت بھش خبر بدمادمی یافتاده حتما االن تو پارک منتظرمھ وا

 :ازش گرفتم و گفتم
 ! دارمی برم کاره واجبدی بانجامی اگھی دنیم5... من اومدمنیدی ھا گوش مھیتا شما بھ توص-

 ی رفتم جاعیسر... شدم و گازشو گرفتمنی ندادم سوار ماشتی من اھمی ھمشون در اومد ولصدا
 ی الھیوا...کنھی ھمش نگاه دور و برش ممکتی نشستھ رو ندمید...موندی کھ منتظرم میشگیھم
 : طرفش و نفس نفس زنون سالم کردم بھش با لبخند جوابمو داد و گفتدمی منتظرمھ دورمیبم
 !شدمی مدی داشتم ناامگھید... دخترمی کردرید-

 : و گفتمدمی زدم صورتشو بوسیلبخند
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 مسافرت االنم بچھ ھا منتظرمن فقط اومدم بھتون بگم رمی اومد دارم مشی پییھوی...خالھ شرمنده-
 !نیکھ نگران نش

 : زد و گفتی قشنگلبخند
 !شھی دلم برات تنگ مایزود ھم ب... ھااایمواظب خودت باش...خوش بگذره دختر قشنگم-

 : فرشتھ اس چقد مھربونھھی زن نی خدا ایوا
 !شھی ذره میدلھ منم برات ...قربونت برم خالھ چشم-

 الی خی برمی رفت بگم کجا دارم مادمی یحت... کردمی و باھاش خدافظدمیصورتشو بوس یتند
 :نیکردی و طلبکار نگام می کناره بچھ ھا ھمشون شاکدمی رسیوقت... بھشگمیبرگشتم م

 ن؟یکنی نگاه مینجوری کار واجب داشتم چرا اھ؟خوبیچ-
 : چشماشو گرد کردنیشرو

 !رو تو برم بچھ-
 اروم گفت مواظب دی رو بوسدای منو شیشونیبابام پ...دمی باال انداختم مامانمو بابامو بوسی اشونھ

 : بعد بلند گفتنیخودتون باش
 ...زارمیشاخ مو از سره دوتا دخترم کم بشھ زندتون نم1پسرا -

  مواظب خودتوننی و بھ پسرا گفت اروم بردیمامانمم دوتامونو بوس... گفتنی ھم با لبخند چشمپسرا
 برا بابام و مامانم تکون دادم یبا بغض دست...نای تو ماشمی و نشستمی کردیخالصھ خدافظ...نیباش

 : از خونھ آرسام دستمو گرفت و گفتمی دور کھ شددمیبرق اشکو تو چشما مامانم د
 ... ناراحت نباششھیھفتھ زود تموم م1 زمیعز-

 اری رو بشھی عالمت داد شنیشرو...دم کھ بغلمون بود نگاه کرنی شرونی تکون دادمو بھ ماشیسر
 :نیی پادمی رو کششھیش..نییپا
 ھ؟یچ-
 ... مواظبتونما حواستون باشھیچشم4من -

 و منو کردی می بھ جاده آرسام ھمش شوخمیدیرس...می با ارسام و سرمونو تکون دادمی کردی اخنده
 کردمیداشتم فکر م...ستی ناراحت بود کناره من ندای از بغلمون رد شد جلو زد شنیشرو...خندوندیم

 نم تو ذھیزی چی کنارم کھ ادی ھم بدای پشت فرمون شنمی کنم بزاره بشی آرسامو راضیچھ جور
 : و گفتمنی دادم بھ در ماشھی زدم کامل برگشتم سمت آرسام تکیجرقھ زد لبخند

  برات اھنگ بخونم؟یخواھی میآرسام جون-
 : زد و گفتی با تعجب نگام کرد بعد لبخندکمی آرسام

  و پرسش؟؟یکین-
 :ی فتاحی مصطفییایاھنگ عشق ار... کردمادی اھنگ انتخاب کردم صداشو زی زدم یلبخند

 ... بھ تومی اھنگ تقدنیآرسام ا-
 ! زد و سرشو تکون دادی لبخندآرسام

 و با ناز دادمیستامو جلوش تکون م دیھ...اوردمی و برا آرسام ادا درمخوندمی بلند ھمراه اھنگ مبلند
 ...خوندمیم
  منم اون مجنونییایِتو ھمون عشق ار"
  دوست دارم من از دل و از جونخوامتیم

  دلتو ارزونی وقت بفروشھی نکنھ
  منم اون مجنونییای ھمون عشق ارتو
  دوست دارم من از دل و از جونخوامتیم

 " دلتو ارزونی وقت بفروشھی نکنھ
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 : سرمو چپ و راست کردم براش و دستامم بھ طرفش دراز کردمدیرس کھ نجای ابھ
  بھ دست غممی بدیدی تا کھ دست بھ دست ھم نا امایب"
  عشقو دست کمنی اری بھ عشق ھم نگمی کھ دل بستما
   از عشق ماخوننی شعرا و ترانھ ھا میتو

  ادمانی بای دنی مثلھ عشق ما توستی نیعشق
 " ادمانی بای دنی مثلھ عشق ما توستی نیعشق

دوباره شروع کردم ... جلو رو داشبورت با دستام ضرب گرفتمدمی خودمو کشدی اھنگش کھ رسبھ
 ییاونجاھا... خوشش اومدهیلیانگار خ...کردیمثھ قبل براش خوندن اونم با لبخند و لذت نگام م

 :دادمی من خودمو با دست نشون مگفتی میی اونجاھادادمی تو آرسامو نشون مگفتیم
  منم اون مجنونییایتو ھمون عشق ار"
  دوست دارم من از دل و از جونخوامتیم

  دلتو ارزونی وقت بفروشھی نکنھ
  منم اون مجنونییای ھمون عشق ارتو
  دوست دارم من از دل و از جونخوامتیم

  دلتو ارزونی وقت بفروشھی نکنھ
  بھ دست غممی بدیدی تا کھ دست بھ دست ھم تا امایب

  عشقو دست کمنی اری بھ عشق ھم نگمی کھ دل بستما
   از عشق ماخوننی شعرا و ترانھ ھا میتو

  ادمانی بای دنی مثلھ عشق ما توستی نیعشق
 " ادمانی بای دنی مثلھ عشق ما توستی نیعشق

 ھی پروا ی کردکاریحاال انگار چ... کھ تموم شد شروع کردم محکم برا خودم دست زدناھنگ
 داتی مدت از دستت راحت بودم باز پھیوجدان ...ی کنسرت کھ نذاشتیوانندش خونداھنگو ھمراه خ

بھ سالمت خوب ...گھیرفتم د...یینجایھنوز کھ ا...برو بابا...شد برو بخواب لطفا مزاحم نشو
 ...یبخواب
 : بھ آرسام انداختم و گفتمینگاھ

 ! اھنگ برا من بخونھیآرسام حاال تو -
 : گرد شدچشماش

 .. اھنگاروستمیپروا من کھ حفظ ن-
 واقعا؟-
 ...اره بھ خدا-
 ...خونمی کن بھ من خودم ھمراش برا خودم ممی اھنگ انتخاب کن تقدی...خوب اشکال نداره-

 : کرد و گفتی خنده اآرسام
 ! خانوم بگھیچشم ھرچ-
 ...ی حرف گوش کننقدیپروا فدات بشھ کھ ا... شل شدشمین
 ...اھنگ نمیبفرما پروا خانوم ا-
 : کھ دو طرف دھنم درد گرفتیی باز شد تا جاشتری بشمی اھنگ ندنی شنبا
  بھ من؟یکنی ممی تقدنویا-
 ! خوشگل خانومگھیاره د-
 ! کن بخونم باھاشادشیز...ی آرسام جونیمرس-
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 ری جلو ضرب گرفتم کھ آرسام بلند زد زدمیاوالش کھ اھنگ بود خودمو کش... کردادی اھنگو زصدا
 :روع کردم بھ خوندنش...خنده

  ندارم اصالی نقشی ولتمی زندگھیمن تو"
  از منیدی کھ شنی ھرچی گرفتدهی نشنتو

  برات ندارهی فرقگھی و نبودم انگار دبود
 ارهی حرصمو در مارهی داره حرصمو در متیالی خی ھمھ بنیا

  عشقمون رو بھم بگو تا بمونمفھیتکل
  نمونمای نباشم بمونم باشم

 ی بھم نداری عشقچی کھ بفھمم ھترسمیم
 ی واسم نزاریی جاچی کنج قلبت ھنکھی اای

  چارهیِ دو ســ تـــ دا رم منھ باخھ
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگھ
  چارهیِ دو ســ تـــ دا رم منھ باخھ
  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگھ

 " دارمِدوســــــــت
 ....  ضرب گرفتم و دستامو گرفتم طرفشو شروع کردمکمی دوباره

   رھگذر تو خوابتی تمی زندگھیکجا"
  اکثر خاطراتتھی توی موجوده اضافی
 ی باھام نداریچکاری ھرمویمی دارم میبنیم

 یاری حرصمو درمیاری حرصمو در می دارجاتی با غروره بتو
  چارهیِ دوســــــت دارم منھ بی ولـــــــــتمی زندگھی تومن

  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگھ
  چارهی دارم منھ بِدوســــــــــت

  داره؟وی جز تو کسای دلم تو دنمگھ
 " دارمِدوســـــــــــت

 *گانھیمحسن ..دوست دارم*
 : محکم برا خودم دست زدمو بلندگفتمدوباره

 !تو جات تو خوده قلبمھ... من عاشقتم آرساممی منی تو زندگی تو ھمھ چزمیعز-
 : با ذوق گفتآرسام

 ... کنمی زندگتونمی نمھی ثانی بدونھ تو ی عمرمی نفسمی توھم تو قلبمزمی من فداتشم عزیالھ-
 تی نھای رو گونم و اروم با لحن بدی دستشو اورد کشیکی دست فرمونو گرفت اون ی با بعد

 : گفتیعاشقانھ ا
 ،چوقتینزار پروا ھ تنھام چوقتیھ-
 !رمیمیم

 : صدا منم خود بھ خود اروم شدنمونی حرف زدنش و فضا عشقوالنھ بری تاثتحت
 باشھ؟..تا اخرش باھام باش... تنھام نزارچوقتیتوھم ھ-
 : گفتی محکم و مطمئنیلی لحن خبا
 ! خاکری کھ قرار باشھ برم زرمی مشتی از پیزمان...زارمی تنھات نمچوقتیھ-

 : گفتمی کردمو با بدخلقیاخم
 ...ی حرفا بزننی از انمی نبگھید!یزنی مھی چھ حرفنیآرسام خدانکنھ ا-
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 : زد و با لبخند گفتیچشمک
 ! خانوم بگھیچشم ھرچ-

 : گفتمی انداختم و با ناراحتنی شرونھی بھ ماشینگاھ... تر شدقی خنده من لبخندش عمدنھی با ددمیخند
 !حتما حوصلش سر رفتھ.. تنھاسدای شچارهیب-
 شت؟ی پادی بگم بیخواھیم..اره-
 ! گناه دارهمونھینھ داداشم تنھا م-

 تو نی شرونھی چشم دوختم بھ ماشیصاف نشستم و با ناراحت... نگفتیزی چگھی زد و دیلبخند
 خودمم خوردی آرسام مدادمی مگرفتمی پوست مداشتمی برموهیھمون حالت از سبد مامان م

 : بھم انداخت و گفتیآرسام نگاھ...خوردمیم
 شش؟ی تو برو پیخواھیپروا م-
 : بھش رفتمی اخم برگشتم طرفش چشم غره ابا
 ! تورو تنھا بزارمادیمگھ من دلم م-

 خوادی ھمھ کارا کردم بازم نمنی ایعنی شدمی مدی داشتم ناامگھید... نگفتیزی ساکت شد چبازم
از کجا ... بدهشنھادی پتونستی خودش کھ میاره نگفتم ول...یپروا تو کھ بھش نگفت... بده بھمنشویماش

 گھید...گمی بھت مقتاروی حقستمیمن ضد تو ن...؟یوجدان تو چرا ھمش ضده من...بدونھ خوب
 گھید... من رفتمدی رقصشھی ساز تو نمچی بابا بھ ھیا... برو بخواب لطفای بگقتاروی حقخوامینم

 ...جواب وجدانمو ندادم
 : گفتی با لحن مرددآرسام

 ؟ی اروم برونیدی بدم دستت قول منویپروا اگھ ماش-
 : نشون دادمالی خی خودمو بی ولمردمی دلم داشتم از ذوق متو
 ؟ینتینگرانھ ماش-

 : گفتی و دلخورھی گرد شد،با گالچشماش
 !ادی بشی پی برا خودتون مشکلخوامینم... تار موتھی فدا نی ماشیدونیپروا خودتم م-

 : کردم و گفتمشنگاھ
 !خوادی نمستی نی اروم برم اما اگھ دلت راضدمیمن قول م-

 : زدیلبخند
 من نھی وگرنھ ماشوفتھی بی نکرده اتفاقیی خدای وقت تند بری فقط نگرانم می راضزدلمینھ عز-

 ... حرفارو باھم ندارننیزن و شوھر ا... توئھنھیماش
 شل شد شمین.. دادتابیانگار بھم ت.. قند اب شدلوی کلوی گفت زن و شوھر تو دلم کنکھی از ایوا

 وقت فکر نکنھ ھی کرد ی چھ ذوقگھی خاک تو سرم االن میوا... خندهری زد زافمی قدنھیآرسام با د
 چراغ نیشرو  آرسام داره برادمید... کجا بوددهیسالمم کامل نشده ترش19 ام؟نھ بابا من ھنوز دهیترش

 نی کھ از ماشنجوریآرسام ھم...میستادیماھم پشت سرش ا...ستادی راھنما زد و وانیشرو..زنھیم
 : گفتشدی مادهیپ
 !یپروا نفسم جون آرسام تند نر-

 : اومد طرفمون و گفتنیشرو.. شدنادهیبچھ ھا ھم پ... شدمادهی گفتم و ھمراھش پیچشم
 شده؟یچ-

 : بھ من انداخت و گفتی نگاھآرسام
 دخترا ھم باھم می خستھ شده بھتره خودمون باھم بریی ھم تنھادایپروا حوصلش سر رفتھ احتماال ش-
 !انیب

 : با اخم برگشت طرفمون و گفتنیشرو
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 ! شدی راضدای زود شنقدی گفتم چرا انیدیپس نقشھ کش-
 : بگم آرسام با خنده گفتیزی اومدم چتا
 مگھ نھ پروا؟؟..پروا قول داده اروم برونھ... بزار باھم باشن خوبی دارکارشونیچ-

 : زدمی لبخندکردنی بھ من نگاه مھمشون
 ! تند برمتونمی رو قسم داده بھم اگھ بخوامم نمیزی عزھیآرسام جونھ -

 : گفتنی زد و شرویقی لبخنده عمآرسام
 ! اقا آرسام جونھ خودشو قسم دادهمیدیماھم اصال نفھم-
 روشن کردم راھنما زدم نوینشستم پشت فرمون با بسم هللا ماش... آرسامنی طرف ماشمی رفتدای شبا

 دستمو شدمی از کنارش رد میوقت... برو جلوای بیعنیراھنما زد ... جلو بودنیاومدم تو جاده شرو
 ینندگ رااطی اروم و با احتیلیخ... براشون زدمو رد شدم ازشونی بوق کشداری...گذاشتم رو بوق

 ی جوابی کردیامو راض آرسی چھ جوردی ازم پرسی کرده بود ھرچادی اھنگو زدایش...کردمیم
 ادهی پمی پارک کردنارویماش...نای ادای شالی ومیقرار بود بر...میدی رس2باالخره ساعت ...بھش ندادم

 اتاقا الی وتو میرفت... بودنی راضمی از رانندگیعنی نی لبخند بود انیرو لبا آرسام و شرو...میشد
 اتاق جدا داشتم واسھ خودم مامان سارا برام اتاق درست کرده بود مثلھ ھی نجایمنم ا...طبقھ باال بود

 فقط بھ خودم زحمت دمیرفتم تو اتاقم با ھمون مانتو و شلوار افتادم رو تخت خواب...دای و شنیشرو
 زود خواب یلی ناھار بخورم خکھنی خستم کرده بود بدون ایرانندگ...دادم شالمو از سرم برداشتم

 ........رفتم
چشمامو کھ باز کردم صورت ... شدمداری بی بودم کھ با نوازش دستھ کسدهی چقد خوابدونمینم

 :کردی جلوم بود با لبخند نگام مدایمھربون ش
 می آرسامو بخوره تا برنیاالن فکر کنم شرو...یکنی ضعف می نخوردیچیھ!یپاشو خواھر-
 شھ ھممون باھم داری پروا ب صبر کنگھی بخوره میچی ھزارهی گشنشھ آرسام نمیلیخ...نییپا
 ! ناھارمیخوریم
 : و گفتمدمیصورت مھربون خواھرمو بوس... لبخند از جام بلند شدمبا
 !امی مکنمیاالن لباسامو عوض م-
 !میری باھم ممونمیمنتظر م-

تاپ ...رونی بھ صورتم زدم اومدم بی ابیی تکون دادم مانتومو در اوردم رفتم تو دستشوسرمو
 کھ کردمی جمع مپسیداشتم موھامو با کل...یتونی زنی با شلوارک جدمی پوشی سبزی حلقھ انیاست

 و بلھ آرسام نشستھ رمیدید... شدهی چمینی ببرونی بمی رفتعیسر... اومدرونی از بادیصدا داد و فر
 :دیکشی ھم داد منی شروخندهیمبل و غش غش م

 م؟ی تا شب گشنھ بموندیھ؟بای ما چفھی شھ تکلداری خانوم نخواد تا شب بنی ادیحاال شا-
 : کردی باز قاطنیشرو... اره تکون دادی زد و سرشو بھ نشونی لبخنده حرص درارآرسام

 ...یفھمی کردم مدارشی بی تا شب گشنھ بمونم اره؟؟االن وقتدیکھ با-
 : طرفھ پلھ ھا آرسام گفتادی اومد بچرخھ بتا
 !ی بخورزارمی نمیچی تا فردا صبح ھیش اتاقش کھینزد...نی شروشھی شھ سر درد مداریپروا ب-

 : چشماشو در اورد و گفتنیشرو
 با پروا سای تو وامیتونی ما کھ می بدونھ پروا غذا بخوریتونیتو نم...مگھ دستھ توئھ؟بچھ پررو-

 !بخور
 : پاش و گفتیکی پاشو انداخت رو اون آرسام

 ! نشد تو بخورداری بگھی دنیم10حاال بزار تا -
 : جلومی کھ ما رفتکردی لب غرغر مری زنجوریھم... کرد و نشست رو مبلی پوفنیشرو
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 !سالم-
 من گل از گلش شکفت بلند شد اومد جلو صورتمو دنھی با دنیشرو... برگشتن سمت مندوتاشون

 : و گفتدیبوس
 پروا ھم دی غذاشو بخوره من نزاشتم گفتم باخواستی می آرسام ھنیا..زمی تو عزییخواھر گلم کجا-

 !می ناھار بخورمی برای بزمی عزایب...ھباش
 : بھش رفتم و گفتمیچشم غره ا... طرفھ اشپزخونھدی گرفت و کشدستمو

 خانوم نخواد تا شب نی ادیشا" گفتی داد عمھ خانوم من بود میپس اون صدا...نطوریاھان کھ ا-
 ؟؟؟اره؟عمھ من بود؟"می تا شب گشنھ بموندی شھ ما باداریب
 بھش نداشتھ باش بچھ خوب یحاال گناه داره کار.. حرفو زدنی اون کھ آرسام بود ازمینھ عز-

 .... ببخششندفعھیگشنش بود ادمھ گشنھ ھم ھوش و حواس نداره تو ا
دستشو گذاشت رو ... محکم خورد تو سرشیزی چی کھ زدی پشت سرھم داشت حرف منجوریھم

 پرت شوییآرسام از ھمون دور دمپا... بودی چمینی ببمیسرش و برگشت عقب ماھم باھاش برگشت
 ...نیکرده بود تو سره شرو

 :نی ھم با دست زد پس گردنھ شرویکیآرسام با لبخند اومد طرفمون ... خندهری زمی زددای شمنو
 ! دور بر ندارگمی نمیچی ھیحاال ھ...روتو کم کن بچھ-

 : گفتمدمیخندی کھ منجوریھم
 ...دمیخوب شد از ھمون اول حرفاتونو شن...ھم بی دروغ نبافیحقت بود تا تو باش-

 : بھم کردی با ھمون لبخندش نگاھآرسام
 زم؟ی عزیدیخوب خواب-

 : زدم و گفتمیلبخند
 !دمی خوابی چھ جوردمی چندساعتھ خستم کرده بود نفھمیرانندگ...اره-

 : و ادامھ دادمدمی بوسنوی شروصورت
 ! بخاطره منی خستھ بودم تا االن گشنھ موندیلی خیشرمنده داداش-

 :دی سرمو بوسنیشرو
 ...دمی گشنھ بمونم آرسامو قورت مگھی ذره دھی کھ اگھ می بخورای بزمیاشکال نداره عز-

 : شدی شاکنی بھش زد کھ شروی پس گردنھی آرسام دوباره ی ولمیدی خنددای شمنو
 ... حواستو جمع کنی کار داریلیخ من شی ھرز شده ھاااا،تو ھنوز پیلیآرسام دستت خ-

با نگام ازش خواستم نزنھ ... کھ نگاھش افتاد بھ مننی بزنھ تو سر شروگھی دیکی خواست آرسام
 گشنھ یلیخ... بھ خوردنمیاومد کنارم نشست ھممون شروع کرد... عقبدی زد و دستشو کشیلبخند

 بلند می خوب تھ غذاھارو در اوردیوقت... بھ جونھ غذامونمی زده ھا افتاده بودی قحطنی عمیبود
 نشد ظرفھا فی کثی گرفتھ بودن ظرفرونیچون غذا از ب...می تو سالن رو مبل ھا نشستمی رفتمیدش
 : بھ جمع انداختیآرسام نگاھ...می دوره ھم نشستمی تو سطل زبالھ و اومدمی مصرفو انداختکباری
 ی چرخرونی بمی برنیستیاگھ خستھ ن...دی دنبالھ کارا بازدمی بردی از فردا ھمش بانیمنو شرو-

 !میبزن
 ی مانتو کوتاه طوسھی...می طرف اتاقامون تا اماده شمی رفتمی بلند شدییتا4... ھممونمی کردقبول
 ھم انداختم رو ی شال طوسھی...دمی پوشی خاکستری لولھ تفنگنی انتخاب کردم با شلوار جیخنک

 کردم رفتم شی اراکمی دمی پوشمویصندلھا نقره ا... طرفشو شل انداختم رو شونمیسرم 
 : زدم و گفتمیسوت...رونیھمزمان با من آرسامم اومد ب...رونیب
 !یبھ بھ چھ کرد-
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 قشنگ خودشونو شی بود کھ بازوھا ورزشکاردهی پوشی کوتاھنی استی ھفتھ قھوه اقھی شرتیت
 یبا شلوار کتون قھوه ا...شھی پاره مشرتشی ھا کوتاه تنیت االن اسیکردی فکر مدادنینشون م
موھا ... خوشگل شده بودیلیخ... ھم پاش بودی تنش بود کفشھا اسپرت قھوه اتی کھ فیسوختھ ا

 بودن دوره سرشم کھ سادهی واخی کوتاه بودن سیلی طبق معمول داده بود باال چون خھشم کوتایلیخ
 ...شدی سرش معمول منھی از زمکمی کوتاه بود کھ نقدیکوتاھھ کوتاه بود ا

 : کرد و اومد طرفمی بلندخنده
 ... خانوم خوشگلھرسمی بھ تو کھ نمیول-

 : نازک کردم براش و با ناز گفتمی چشمپشت
 !اون کھ بلھ-

 نی ھمش سوار ماشھی چمی برادهی پمی گرفتمی تصمرونی بمیبچھ ھا اومدن رفت...دی بلند خنددوباره
 رو بھ نی بودن برا ھمی اختصاصالی دورتر بود ھردوتا ونای ادای شالی از وکمی ماھم الیو...میشدیم

 لب میبر خوادی دلمون می با ھرلباسمیتونستیراحت م... قسمتنی اومدی مدی نبای بودن و کسایدر
 تو ی دورمی برادهی پنجوری االن ھمای لب درمیری شب ممیگفت...می بکنمیتونستی شنا ھم می حتایدر

 شلوارش منم دستمو دور بازوش حلقھ کرده بودم بھایآرسام دوتا دستشو کرده بود تو ج...میشھر بزن
 ی مسخره بازنیشرو طبق معمول... بوددای ھم بعد از شنی ھم کنارم بود شرودای شمیرفتیو راه م

 ادی پسرا زدای منو ششتری البتھ بمی و خوردمیدی ھلھ ھولھ خریکل...خندوندی مارو ماوردیدرم
 می شام خوردنکھیبعد از ا...الی سمت ومی کھ راه افتادشدی مکی ھوا داشت تارگھید...خوردنینم

 درست کردنھ غولھ ھم مشنیشرو...می دورش حلقھ زدییتا4 درست کردن شی پسرا اتای لب درمیرفت
 دستھ آرسامم  دستمم توکردمی نگاه مشی داده بودم بھ بازو آرسام و بھ اتھیسرمو تک... شدونیقل

 ونیقل...دی بھ نوبت چرخنجوری راه انداخت خودش اول از ھمھ شروع کرد ھمونوی قلنیشرو...بود
 ھرکدوممون تو شیت بھ شعلھ ھا امیھممون ساکت زل زده بود... گذاشتش کنارنیکھ تموم شد شرو

 : بلند شدنی کھ صدا شرومیافکار خودمون بود
 ؟یاوردیآرسام چرا آرام رو ن-

 : انداختنی بھ شروی نگاھآرسام
راست ...نشونی دوست داره ببیلی و پروا ھم ھستن خدای رفت بھش بگم شادمی...اصال حواسم نبود-
 ! کاش اورده بودمشیگیم
 : ذوق گفتمبا
 ... باھاش اشنا شمنمشی دوس دارم ببیلیمنم خ-

 : با لبخند گفتآرسام
 !یشی اشنا می بھ زودشاالیا-
سال از من بزرگتر و دانشجو رشتھ وکالت 1..آرام خواھره آرسام... نزدی حرفی کسگھید

خدا کنھ منو ... خونده تا قبول شھیلی خنی وکالتو دوس داشتھ برا ھمیلی خگھیآرسام م...ھستھ
 رفت سمتھ نیشرو...الی تو ومی بعدش رفتمی نشستگھی دکمی...می قبول شمیخواھی می رشتھ اداھمیش
 : و گفتی وی تکناره ستمھیس
 ن؟ی ترسناک ھستلمی فھیپا-

 چراغھا خونھ رو ھمھ رو خاموش کرد ھمش ھم نیشرو...می با ذوق سرمونو تکون داددای شمنو
 کاش گوش داده ی کھ بھ حرفش گوش بده ولھی اما کنینی نبنیترسی ترسناکھ ھا اگھ ملمشی فگفتیم

 خراب شد دو طرفشون کال نشونیاشتا دختر پسر بودن تو راه م8... ترسناک بودیلی خلمشی فمیبود
فقط ...یکی یکی کشتشونی می معلوم نبود بھ طرز وحشتناکافشی نفر کھ اصال قھی بود لجنگ

 اوردی ترسناک بود قلباشونو در میلیخ...دوتاشون زنده موندن کھ ھوا روشن شد فرار کردن
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 ھم رفتھ بود دای من کامل رفتھ بودم تو بغل آرسام،شمیزدی مغی جدای منو شیھ...کردیسرشونو جدا م
 غی تو بغلشون و از تھ سرمون جمیرفتی مشتری بوفتادی کھ اتفاق میبا ھر صحنھ ا...نیروتو بغل ش

 مگھ ی تا اروم شم نترسم ولزدیآرسام دستاشو دورم حلقھ کرده بود و کناره گوشم حرف م...میزدیم
 با چشمھا دای چراغ ھا رو روشن کرد کھ منو شنیشرو...شد مسخره تموم لمھیباالخره ف..شدیم

 بود گذاشت ما لمی فنمی اشعوریپسره ب... زدمی جعی اوضاع خرابھ سردی فھممیکردینگاش م یبرزخ
 از بدنش کھی کرد ه رتکھی تکھی از دخترھارو کال تیکی افتادم کھ لمی قسمت از فی ادهی ھوی...مینیبب
 دای آرسام و شیی طرفھ دستشودمی طرف افتاده بود حالم بھم خورد دستمو گرفتم جلو دھنم و دوی

 :یی بھ در دستشوزدی آرسامم مگفتی مراهی بد و بنی بھ شروی ھدایش...ھم دنبالم اومدن
 نمت؟ی باز کن ببزم؟دروی عزشدیپروا چ-

 بودم وحشت کردم دهی دیی دستشونھیی خودمو کھ تو ارونی اومدم بی باز کردم و با حالھ زاردرو
 برام درست کرد بھ ی شربت قنددایرو مبل نشستم ش... شده بوددیرنگم کامل زرد شده بود لبامم سف

پروا  ای دوتاتون نی ھم بخوابشی پای گفت ی طرفھ اتاقامون آرسام ھرچمیھممون رفت...خوردم دادن
 و ی رو تختم با ھزار بدبختدمیخواب...میرد ما قبول نکی ولنی شروشی ھم بره پدای من ششھی پادیب

 بلند شدم عی محکم خورد بھ پنجره اتاقم سریزی چی ساعت چند بود کھ دونمینم...ترس خواب رفتم
 یلی خمدوی مرونی از بیی صداھاینشستم رو تخت بالشتمو گرفتم بغلم و بھ پنجره نگاه کردم 

 در بزنم نکھید شدم رفتم طرف اتاق آرسام بدون ا بلنچلوندمیھمونجور کھ بالشتو تو بغلم م...دمیترس
رفتم کناره تختش دستمو گذاشتم رو ...شھی بود چقد تو خواب مظلوم مدهیرفتم تو مثھ بچھ ھا خواب

 :بازوش و اروم تکونش دادم و صداش زدم
 ... شوداریآرسام آرسام ب-

 :محکم تر تکونش دادم... ذره ھم تکون نخوردی
 ...آرسام آرسام پاشو-

 : نشست رو تختعی سردی چشماشو باز کرد منو کھ دباالخره
 ؟یدی پروا؟چرا نخوابشدهیچ-
 :  بغض گفتمبا
 !دمیترس... شدمداری خورد بھ پنجره اتاقم بیزی چیخواب بودم -
 ...ای بگھی دیترسی من ھستم نمنجای بخواب ھمایب... بخوابشمی پای فداتشم من کھ گفتم بیالھ-

 :با بغض بھ آرسام گفتم...دهی افتادم اونم حتما االن ترسدای شادی کھ دمی کنارش دراز کشرفتم
  نھ؟ای خوابھ مینی ببمی برایب...دهی ھم حتما االن ترسدایآرسام ش-

 : بلند شد و گفتآرسام
 ... گلممی برایب-

 ھویوحشت کردم درو ...ادی می ارومھی صدا گردمی کھ دمی بودستادهی ادای جلو اتاق شرونی بمیرفت
 :زدی مغی جھیچشماشو بستھ بود و با گر... اومددای شغیباز کردم کھ صدا ج

 ...ای کردم تورو خدا جلو نکارتیمن مگھ چ... نداشتھ باشیتورو خدا منو کار-
 : گفتمھی رفتم جلو و اروم و با گردای ھا شغی شد از جداری ھم بنیشرو

 ... نکنھیوا نترس گلم گر منم پرزمی فداتبشم عزی الھدایش-
 منم ھمراش کردی مھی تو بغلم با صدا بلند گردی پردی نزد اروم چشماشو باز کرد منو کھ دغی جگھید

 : اومد جلو و گفتنیشرو...کردمی مھیگر
 شم؟ی پیومدی چرا ندایفداتشم ش-

 : اومد و گفتآرسامم
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 ھی صدا گرمیدی دنجای امی شد اومددای من کھ نگرانھ ششھی بود االن اومد پدهیپروا ھم ترس-
 زم؟ی عزنی شروای پروا شی پیچرا نرفت...ادیم
 : با ھق ھق گفتدایش
 ... کنمداری نخواستم بنمیشرو..شھی کنم پروا کھ بدخواب شھ سر درد مدارشونینخواستم ب-

 : و گفتدی بغل کرد سرشو بوسداروی شنیشرو
 شھی پمی برای نکن بھیگر... قربونت برمشمی پیومدیم... خواھر کوچولومشدمی مداریفدا سرت کھ ب-

 ... منشھی پمی برایپروا توھم ب...من بخواب
 ی آرسام نزاشت من حرفیول... آرسامشی پرمی بگم منی بھ شروشدی بھ آرسام انداختم روم نمینگاھ
 :بزنم

 !نی بخوابنی من شما برشھی پادیپروا م-
 : کرد و گفتیآرسام خنده اروم...امو نگاه کرد توھم و ھشدار گونھ آرسدی اخماشو کشنیشرو

 ... راحت داداشالتیخ-
منو ... رفت تو اتاق خودشدای سرشو تکون داد و با شنیشرو...نیی از خجالت انداختم پاسرمو

 ..دمی حضوره آرسام راحت خوابتی خستھ بودم کھ بخاطره امننقدریا.. اتاقھ آرساممیآرسامم رفت
آرسام ...ومدی چشمامو بھ زور باز کردم ھنوز خوابم مدارشدمی کھ تو صورتم افتاد بدی نور خورشبا

 صورتمو شستم رفتم اتاق ییبلند شدم رفتم دستشو..کشمیکنارم نبود بھتر ازش خجالت م
 لمی فھی رو مبل نشستھ بودم داشت دایش..نیی رفتم پادمی با شلوارک ستش پوشی قرمزشرتیت..خودم

 :کردم برگشت طرفم بلند سالم دیدیم
 .. ھایھنوز وقت داشت...سالم ساعتھ خواب-
 !گھی افتاد رو صورتم نتونستم بخوابم ددینور خورش-

 : گرد کردچشماشو
 ..پررو-

 :از تو ھمون اشپزخونھ داد زدم! ھست بخورمیزی چنمی و رفتم تو اشپزخونھ ببدمیخند
 پسرا کجان؟-
 !گھیرفتن دنبالھ کاراشون د-
 ؟یی تنھامین ککاریحاال چ-

 :کردمی ممروی دوتا تخم مرغ واسھ خودم نزدمی حرف مدای کھ با شنجوریھم
 داریگفت بھت بگم ب.. گذاشت واسموننشویآرسام ماش..میزنی می دوررونی بمیری بخور میزی چی-

 .. کنار تختی گذاشتھ رو عسلنشمی ماشچیی بھش کارت داره در ضمن گفت سوی زنگ بزنیشد
 خوب تھ تخم مرغارو در اوردم بلند شدم رفتم تو اتاقم یوقت... گفتم و مشغول خوردن شدمی اباشھ
 : برداشتم زنگ زدم بھ آرساممویگوش

 !زمیسالم عز-
 : شدهی کھ چاوردی اون اصال بھ روم نی ازش ولدمیکشی خجالت مکمی
 ؟ی نکرددارمی بی رفت؟چرایسالم خوب-
 ؟یتا االن خواب بود..ی بخوابشتری بزارم بیواب شد بدخیدی ترسشبیگفتم د!فدات گلم خوبم-
 !خوردمینھ بابا داشتم تخم مرغ م..یمرس-
 یرفتی خودت مای ارنی رستوران برات غذا بیزدی م؟زنگی چرا تخم مرغ خوردزمیعز-
 !یگرفتیم
 ! غذا باکالس خورددیھمش کھ نبا.. مگھشھی می بار تخم مرغ بخورم چھیحاال -

 : کرد و گفتی اخنده
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 !از دستھ تو-
 : نشست رو لبامی خندش لبخنداز
  آرسام؟نییای میک-
 نوی ماشچیی سونی فقط مواظب خودتون باشرونی بمیشما بر..زمی عزمییای بمیاحتماال تا شب نتون-

 !نی داره صبح رفتھ باکشو پر کردم تا راحت باشنمیبنز.. کنار تخت برش داری عسلیگذاشتم رو
 : شل شده بودشمین...ی فداتشم کھ فکره ھمھ جارو کردیالھ
 !یفکره ھمھ جارو کرد..زمی عزیمرس-
 رونی بره بخواستی منموی روز آرام ماشھی! نھھی برا بقکنھی برا تو مغزم خوب کار مگھیاره د-

 گفتن راهی ساعت بعدش زنگ زد شروع کرد بد و بمی خودش پنچر شده بود دادم بھش رفت ننیماش
  وسطچارهیب..کردمی منشی بنزیگفتی بھم حداقل می دادنتوی بدونھ بنزنی شده گفت ماشیبھش گفتم چ

 ! شده بودرونی تموم کرده بود حنی بنزنیراه ماش
 .. خندهری زدم زبلند

 ..آرسام فدا خنده ھات نفسم-
 : گفتبعد

  دستت باشھیگوش-
 : سر آرسامکردی کھ غرغر مدومی مفی ضعنیصدا شرو.. گفتم و منتظر شدمی اباشھ

 ای بیکنی و حرف عاشقونھ رد و بدل میکنی اونجا پچ پچ می دوساعتھ رفتدی بازدنجای امیبابا اومد-
 ..گھید

 : نالش بلند شدھی صدابعد
 ! شکرتوی بزرگی انداختای کری خدا مارو گیا-

 : گفتی گرفتھ بود آرسام شاکخندم
 اصال مگھ تو توو دانشگاه ادی ازت بر نمی کاری حق دار؟ارهیتونی بدونھ من باش نمقھیحاال دودق-

 !ھی بھ چی چی کھ االن بفھمیدرس خوند
 : جوابشو دادی ھم مثھ خودش شاکنیشرو

 یریگی قلوه میدی دل میکی با ی نکن برم بھ پروا بگم االن داریکار..ینھ فقط تو درس خوند-
 ! پس مراقب باشادی از دستم برمی کھ ھرکاریدونیم..ھا

 : خندهری بلند زد زآرسام
تا دوست دختر داشتھ باشن؟نھ برادر من ما 20 ھمھ مثھ تو ھستن ی فکر کردیَ خریلی خنیشرو-
 !میستی مثھ تو نیکی اری یکی خدا میگیم

 :شدی مکتری ھرلحظھ نزدنی شروصدا
 پشتھ ی اونی بگی کن منو خریتونی می فکر کردنکھیدوم ا.. و ھفت جدتی خر خودتنکھیھھ اول ا-

 ی بگدی تو بایاون ضرب المثلتو اشتباه گفت..رمی برم بمدی تورو نشناسم باگھیخطھ پرواس؟؟من د
بھ  زنمی االن زنگ منی زود وگرنھ ھمھی کنمی بده ببویگوش.. افتاد؟یکی یکی یکی ھم اری یکیخدا 
 ..پروا

 : ازش گرفتروی ھم بھ زور گوشنیشرو..دادی بھش نموی گوشدیخندی فقط مآرسام
 با ھزار تا دوستھ از نیا.. رو نخوری موزنی بھت بگم گولھ ای ھستیالو سالم خواھر من ھرک-

 .. فردا فارغشھی امروز عاشق مخورهی بھ دردت نمنی اتی برو دنبالھ زندگیشنویمن م
 : کردی قاطآرسام

 مرد نمی ببوی من گوش؟بدهیزنی مارو بھم منی من مگھ چندبار عاشق شدم چرا بشعوری بیھوووو-
 .. توی مرده بردی و نفھم؟ابرو ھرچشعوری بنقدیھم ا
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 : گفتمعی سرنی برا ھمرهیگی منی از شرووی االن آرسام گوشدمیفھم
 ؟یگفتی منیخوب اقا شرو-
 : شروع کرد بھ سرفھ کردننی شروھوی
 ی؟بای نداری کارکننی صدا من؟منوی نرفترونی؟بیی کجایزم؟؟خوبی عزییِا پروا تو-

 بھ سنگ رتی ازش گرفت آروم بھش گفت تویآرسام با خنده گوش.. رو بھم دادی حرفچی ھفرصت
 یی برو بابانیشرو..امی پس دنبالھ آتو نباش ازم برو االن میشناسی توکھ منو منیخورد اقا شرو

 :بھش گفت و فکر کنم رفت چون آرسام صداشو بلند کرد
 ؟یالو پروا ھست-
 !اره ھستم-
 ؟ی نکرده کار نداری اق داداشت خرابکارنی من برم تا ازمیعز-

 : کردم و گفتمی اخنده
 !ی مواظب خودت باش بابازمینھ عز-
 !یاعلیتو ھم مواظب خودت باش گلم -

 نیی پادمی دستامو گرفتم بھ نرده ھا خودمو کشستادمی قطع کردم با لبخند رفتم باال راه پلھ ھا اویگوش
 :و بلند گفتم

 !رونی بمیاماده شو بر پاشو دایش-
 رفتی تو خونھ حوصلمون سر می بود ولرونیافتاب ب..بود2 بھ ساعت انداختم ی تو اتاقم نگاھرفتم

 ی پاچھ گشادی مشکنی با شلوار جدمی پوشی ساده خردلیمانتو نخ.. بھتر بودرونی بمیرفتیم
 دمی پوشممی تو صورتم صندلھا صورتختمی ھم انداختم رو سرم موھامو کج ریشال مشک..دمیپوش

 گذاشتم نھیی جلو اموی زدم بھ لبام کاله لبھ دار صورتی نشستم فقط رژگونھ و رژ لب ماتنھییجلو ا
 طرف صورتمو موھام گرفتھ ی درست کردم رشیسرم کھ افتاب پوستمو خراب نکنھ موھامو از ز

 دمی بردارم کھ دچویی سوی عسلیز رو ھم برداشتم رفتم اتاق آرسام اموی مشکی افتابنکیع.. بودن
 : کاغذ ھم کنارشون بود برش داشتم نوشتھ بودی ھست چیی ھم کنار سویتومن100 پول کتا چ2
 از پولھا بابات دی نبای با منیتا وقت.. بخر برا خودتی خواستیزی پول واست گذاشتم اگھ چزمیعز"

 "آرسام...یاعلی دوست دارم یلیخ یلیخوش بگذره بھت خ..شمی ناراحت میبرندار..یاستفاده کن
 کمی...رونی کھ پولھا بھ دستم بودن رفتم بنجوری ھمکنھی مری ادمو غافلگشھی پسر ھمنی گرفت اخندم

 بود با شلوار دهی پوشیدیمانتو سف..رونی اماده شده خوشگل موشگل اومد بدایرو مبل نشستم کھ ش
صندل .. زده بود بھ چشماشی مشکی دودنکی ھم انداختھ بود رو سرش عیدی شال سفی ابنیج
 زدم کھ یسوت.. ھم رو صورتش نشونده بودی مات و قشنگیلی خشیارا.. ھم پاش کرده بودیشکم

 :خندش گرفت و گفت
 ! نھای تور کنم ی پسر شمالھی تونمی منمی ببمیبر-
 شدی دوست نمی موقع ھم با کسچی ھی ولزدی حرفو منی ارونی بمی برمیخواستی بود ھردفعھ موونھید

 : بھ دستم کرد و گفتی نگاھیبا فضول..رنیگی کدوم چشممو نمچی ھگفتیخودش کھ م
 ھ؟ی پولھا چنیا-

 : باال انداختم و گفتمی اشونھ
 استفاده دی از پولھا بابات نبای با منی نامھ ھم بغلش گذاشتھ کھ تا وقتھی..آرسام واسم گذاشتھ-

 ! شده بچموونھید...یکن
 : زدی کشدار سوت بلند ودایش
 ! بکنھنکارای برا ما از استی نیشکیھ..خدا بده شانس-

 : کردمی اخنده
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 !می برایروتو کم کن خواھر ب-
 منم نمی کن ببفین؟تعری کردکارای خوش گذشت؟چشبی دگفتی سر بھ سرم گذاشت ھمش می کلدایش

 میرفت... زدم تو سرش تا ساکت شدیکی اخر دیپرسی و سوال مزدی حرف مزی رکی دادمیجوابشو نم
 فقط از اون لباسھا می کرددی ھمھ خرنی امی کرددی بازار خرمی رفتمیدی تو شھر چرخی کلرونیب

 یلی خمیدی خری دست لباس محلکی ی نفرمییدوتا..می ذوق کرده بودیلی خمی بوددهی خرکھ یشمال
 برا میشب بود کھ غذا گرفت8ساعت ..میدادی و نظر ممیزدیخوشمل بودن ھمش دربارشون حرف م

 بھ مامانم یزنگ..می باھم بخورانی تا بمی بودن ماھم نخوردومدهیپسرا ھنوز ن.. خونھمیتامون برگشت4
ساعت ... مرتبھ بعد قطع کردمی راحت کردم کھ ھمھ چالشونویکم باھاشون حرف زدم خیزدم 

 برام خواستم ی پول گذاشتینکرد یبھ آرسام گفتم کاره خوب..می اومدن شاممونو خوردمیون9
 : گفتیپولھارو بھش برگردونم کھ با دلخور

 گفتم یکنی مینجوری برا زنش پول بزاره چرا ادی شوھر باھی دونمیپروا من تورو ھمسر خودم م-
 !شمی ناراحت میکھ برندار

 ل،جرئتی اسم فاممی کردی باز1تا ساعت .. نگفتمیزی چگھی بھش زدم دی دلخور شد لبخنددمی دمنم
 چون دی زودتر از ھمھ رفت خوابنی ھا ھممون شروع شد شروازهی خمگھید1ساعت ...قتیحق
 گفت رفت تو ری شب بخدایش.. باالمی رفتمیتاھم بلند شد3ما ..می شداری بدی صبح زود باگفتیم

 ی گفتم اومدم برم تو اتاقم آرسام دستمو گرفت برگشتم طرفش سوالری آرسام شب بخھب..اتاقش
 : کردم کھ گفتنگاش

 ؟یترسی نمگمیپروا م..ھوممم..زهیچ..گمیم-
 : خندهری گرفت بھ زور جلو خودمو گرفتم کھ نزنم زخندم

 !ریشب بخ... بود برو راحت بخوابلمی ھم بخاطره فشبی دترسمینھ آرسام نم-
 : تکون دادی با ناراحتسرشو

 ؟یدی نمی بوسی قبلش یباشھ ول-
 :  گرد کردمچشمامو

 ..ای حیب-
 !ینجوری ابرهی خوب خوابم نمھی چای حیب-

 :دمی بھش توپطلبکار
 ..برهی خوابت نمستمیسالھ من ھرشب کنارت بودم امشب ن25 االن یگیاره راست م-
 : گفتی دلخوربا
 گھی بھ تو مربوط بشھ االن دییزھای مخصوصا چکنمیمن زود عادت م..ی کھ بودشبیخوب د-

 ..برهیخوابم نم
 : شرک و گفت صورتشو کرد گربھبعد

 ؟ییایم..ی بزارم راحت بخوابدمیقول م.. بخوابشمی پمی برایاصال ب-
 ..یمونیخواب م..ی شداری بدیبرو بخواب فردا زود با..امی نمرینخ-

 :رو تختم نشستم و با خودم گفتم..منم رفتم تو اتاقم... سرشو تکون داد رفت تو اتاقشدلخور
 رو تخت دمیدراز کش..الی خی رفت بگھیحاال د..کاش حداقل گذاشتھ بودم بوسم کنھ گناه داشت-

 خواب بھ دمیچرخی ھمچنان تو جام می گذشتھ بود ولی ساعتکی..بردیراستش خودمم خوابم نم
 ..ومدیچشمام نم

 شد زمزمھ  نشستھ رو تخت چشمام گرددمی شدم رفتم بھ طرف اتاق آرسام اروم درو باز کردم دبلند
 :وار گفتم

 ؟یدیچرا نخواب-
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 : بھم انداختی بلند کرد نگاھسرشو
 ؟یدیتو چرا نخواب..خوابم نبرد-

 :نیی انداختم پاسرمو
 !منم خوابم نبرد-

 رو تخت منم ھمراه دیدستاشو از ھم باز کرد رفتم تو بغلش دراز کش.. نشست رو لباشیلبخند
 : و زمزمھ وار گفتدی بوسمویشونی پ روموندی شد پتو رو کشزیمخیخودش خوابوند ن

 !بخواب..بخواب قربونت برم-
 : زدمیلبخند

 !ریشب بخ-
 ...... خواب رفتمی بود ھمونجورنشیسرم رو س.. دادجوابمو

 
 

*** 
 
 
 شده بود بھ جاده و رهی آرسام کنارم خمیاالن تو راه برگشت بود...ھفتھ مثلھ برق و باد گذشت1

 : بھم زد و گفتینی نگاھمو حس کرد برگشت لبخند غمگینی سنگکردی میرانندگ
 ! بودمی مسافرتھ زندگنیبھتر.. کنم بدونھ توکاریحاال چ-

 : زدمینی لبخند غمگمنم
 .. خوش گذشتیلیممنون خ..نجوریمنم ھم-
 ھی انجام دادم کھ خدا تورو بھم ھدی چھ کاره خوبکنمی فکر مشھیھم.. از تو ممنون باشمدیمن با-

 ... داشتھ باشماقتتوی لدوارمی پروا امی فرشتھ اھیتو ..داد
 : زدم و گفتمیلبخند

 ! بھ خودم افتخار کنم کھ تورو دارمدی من باھی چھ حرفنیا-
 ...کردی می رانندگی دستکی ی زد دستمو گرفت و ھمونجوری قشنگلبخند

 ..می خوردیی بود آرسام ھمشونو دوتادهی خری خوراکیکل
 کردمی ھم اعتراض می وقتگرفتی تو ھمھ حالت ازم عکس منشیھفتھ آرسام ھمش با دورب1 نیا
 ..گھی دگفتمی نمیچی نھ؟منم ھای از زنم عکس داشتھ باشم دی باگفتیم

 .. کردنی رانندگکسرهی کھ نی مخصوصا آرسام و شرومی خستھ شده بودیلی خمیدی رسباالخره
 منو خواستی منیشرو..می کردی خدافظنی و شرودای ش بامیسادی گوشھ ای تو شھر میدی رسیوقت

 .. ھم قبول کردنی شرورسونمشی خودم مھیکیببره کھ آرسام گفت راھمون 
 ..می از ھم دل بکنمیتونستی نممی نشستھ بودنی خونھ ما تو ماشجلو

 ...نیی اورد پانی آرسام ساکمو از ماشمی کردی از ھم خدافظی سختبا
 تو خونھ کھ نزاشتم گفتم خودم ارهی ساکمو بخواستیآرسام م.. باز شدیکی درو زدم در با تزنگ

 ...برمیم
 ی تا رفع دلتنگمی موندکمی تو بغل ھم دمیصورتشو بوس.. تو خونھ مامانم جلو در منتظرم بودرفتم

 ..میکن
 : بغض گفتمبا
 ..دلم براتون تنگ شده بود-
 !خونھ بدونھ تو سوت و کور بود.. دخترمشتریما ب-
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 از مسافرتم می باھم حرف زدکمی می مطب ناھار خوردرفتی مدیشنبھ بود مامانم نبا1 تو خونھ میرفت
 .. کردمفی البتھ با سانسور براش تعرویبھش گفتم با شوق ھمھ چ

 .. می باھم حرف زدکسرهی مامانم تا شب شھی تو اتاقم لباسامو عوض کردم برگشتم پرفتم
 
 : محمد افتادمادهی دفعھ کی
  چھ خبر؟نای اییمامان از دا-
 منم بھش گفتم میدی گفت محمد بھش گفتھ با پروا بھ تفاھم نرسی شرمندگی زنگ زد با کلتییزن دا-

 می بھتره بزاری مجبورشون کرد بھ کارشھیگفت جوونن نم.. حرفو زدهنیاتفاقا پروا ھم ھم
 ! کردمدییخودشون انتخاب کنن منم حرفشو تا

 ... نبودی مشکلگھید.. راحت شده بودیلی خالمی خنی از امنیا..دمی کشی راحتنفس
 چی تو بغلش خودمو لوس کردم اونم با خنده اعتراف کرد کھ خونھ بدونھ من ھی بابام اومد کلشب
 .. ندارهییصفا
 دمی خوابی ناراحتیکمی کھ بخاطره موضوع محمد بود البتھ ی راحت و ارامشالی تو اتاقم با خرفتم

 خستھ یلی خدمی بھ زور خواببردی االن نبود خوابم نمدمیخوابی آرسام مشیھفتھ کھ پ1چون بعد از 
 ...بودم

 ..می کردکاری چنمی ببتی تو سامی تا باھم برشمی اومده بود پدای جواب کنکور اومده بود شامروز
 دمی دی شلوغ بود وقتتی سادی طول کشیلی خمی رو زددایاول اسم ش.. دوتامونمی استرس داشتیلیخ
 ..می رو چلوندگھی و تو بغل ھم ھمدمی و داد کردغی جی کلمیخواستی می قبول شد ھمون رشتھ ادایش

 .. نگاه کنمدمیترسی صفحھ باز شد چشمامو بستھ مشھی می چنمی زده بودم منتظر بودم بباسممو
 : تو بغلمدی پری بھش کردم کھ با خوشحالی چشمامو باز کردم نگاھدای شغی جبا
 ..می شکرت باھم قبول شدای خدایوا..ی پروا توھم قبول شدیییییییییییییییییییوا-

 ...می قبول شده بودی دانشگاه سراسرینی بالی رشتھ مورد عالقمون رواشناسدوتامون
 یکل..می قبول شددی فھممونی خوشحالدنھی مامان با درونی از اتاق بمیدی پریی و داد دوتاغی جبا

 .. گفتکیربھمون تب
 می اومد خونھ زنگ زده بودم بھش گفتھ بودم قبول شدینیری موند بابام با جعبھ ششمی تا شب پدایش

 : و گفتدیصورتمونو بوس...دوتامون
 .. شمانی ما ھستیباعث سربلند..کنمی مثھ شما افتخار مییمن بھ داشتنا دخترا-

 بابام و مامانم گفتن می خوردینیری شمی ازش تشکر کردمی حرف بابا ذوق کردنی از ادای با شچقد
 ..نی ما دارشی خوب پزهی جاکی یدوتاتون نفر

 : خوشحال شد و گفتیلی ارسام ھم خبر دادم خبھ
 !نی تپل بھمون بدینیری شھی دیبا-

 ..می ھم خبر داددی بھ مامان سارا و عمو حممی ھم گفتنیبھ شرو..می ھم قبول کرددای شمنو
 منم رونی بی قبول شدنتو شام ھممونو ببرینیری شدی گفت باکی تبری زنگ زد بھم بعد از کلسامان

 ببرمشون یقرار شد خودش با بچھ ھا ھماھنگ کنھ بھم خبر بده کھ چھ شب.. قبول کردملیبا کمال م
 ....رونیب
 

*** 
گ کرده  رستوران رزرو کرده با ھمھ بچھ ھا ھم ھماھنی سامان بھم زد گفت فرداشب روزید

 ..انیھمشون م
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 ادی رستوران مورد نظر چون تعدادمون زمی بریی دوتادای قرار بود برم دنبالھ ششدمی اماده مداشتم
 .. ما بوداریبود رستوران کال در اخت

 .. البتھ قرار بود دنبالھ آرام ھم برنومدنی و آرسام ھم خودشون منیشرو
 .. اونم قبول کردارهیسام گفتم آرامم با خودش ب بھ آرنی دوست داشتم باھاش اشنا شم برا ھمیلیخ

 لولھ نی بزرگ جلوش بود شلوار جبی دوتا جدمی وجب باال زانوم پوشکی تا ی تنگی سورمھ امانتو
 باالسرم پسیُ ھم شل بستم رو سرم موھامو با کلیدی تنم پام کردم شال سفتی فی سورمھ ایتفنگ

  کھ تارونی بختمی تو صورتم از دو طرفھ صورتم موھا بلندمو رختمیجمع کردم جلو موھامم کج ر
 .. اومدننمی قفسھ سیرو

 ..رونی رفتم ببمی گذاشتم تو جمویگوش
 از نموی ماشچیی سودمی در اوردم پوشدموی کفشھا اسپرت سفی کردم از جا کفشی مامانم خدافظبا

 ..رونی برداشتم رفتم بیدیجاکل
 بھ دی اخھ امشب فرق داشت آرام بود باکردمی خودمو نگاه منھییو ا ھمش تنای ادای برسم خونھ شتا

 جلو خونھ دمیرس..ادی تا بدای شی خونھ کھ شدم تک زدم بھ گوشکھینزد..ومدمیچشمش خوشگل م
 ..رونی ھم اومد بدایش
 .. خوشگل شدمیلیاونم گفت خ.. خوشگل شده بود ماه شده بودیلی خدایش

 .. بودنومدهی نصفشون ھنوز نی رستوران اکثر بچھ ھا اومده بودن ولمیدیرس
 ..انی رو ھم گفتھ بودم بنای ھا خانواده مامانم ابچھ

 کھ محمد رو داشت با دوتا دختر کھ ازدواج کرده بودن فاطمھ و مییدا.. داشتم دوتا خالھیی دادونھی
 .. اومده بود بودن اما محمدومدهی برنامھ ھا نبودن ننجوریفائزه اھل ا

تاھم پسر داشت 2سالش بود،14 سھی بزرگم دوتا دختر داشت نفس دوسال از من بزرگتر بود نفخالھ
 ی خوشگل و مھربونزهی مزهیسالش بود نامزد داشت اسمھ نامزدش ستاره بود دختر ر26پدرام 

 ...تاشون اومده بودن4 ھم ھرنایسالش بود ا16 مانی پسرخالم ھم پیکیبود،اون 
 ھم دونھیسالھ داشت سپھر 19 پسر دونھی بود بعد از مامانم بود کمی خالمم کھ خالھ کوچیکی اون

 ..سالھ داشت سوگند17دختر 
 .. دوسشون داشتمیلی و مھربون بودن خی بچھ ھا خانواده مامانم خاکتمامھ
 امشب چھ خوردی راستشو بگم از دختراشون حالم بھم می خانواده بابامم دوست داشتم ولپسرا
 .. تحملشون کنم اهیجور

 شده بود دهی کادو چی کلزی مھی ی گفتن روکی بھمون تبرمی کردی اومده بودن احوال پرسیی اونابا
 ..برام کادو اورده بودن

 رو صدا دایش... بودنومدهی اونا نیھمھ اومده بودن ول.. بودمنای نگام بھ در بود منتظر آرسام اھمش
 :کردم اومد

  کردن؟ریچھ ھا د چرا بدایش-
 ! نگران نباشکشھی طول مانی نکردن تا از شرکت برن خونھ اماده شن برینھ د-

 ھم کی تو جکینگام افتاد بھ محمد و نفس ج.. زنگ بزنم بھشونخواستمینم.. تکون دادمسرمو
 نگامو حس کردن چون ینی فکر کنم سنگکردمیداشتم با لبخند نگاشون م..زدنینشستھ بودن حرف م

 گونھ دی زد نفس ھم برگشت منو کھ دی من و لبخندم لبخنده مھربوندنھیبرگشت نگاه کرد با دمحمد 
 : خنده و رفتم طرفشونریزدم ز..نییگل انداخت سرشو انداخت پا ھاش

   عاشق؟ی مرغھاگذرهیخوش م-
 : نفس با اعتراض گفتی ولدی خندمحمد

 !پروا-
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 : تکون دادم و گفتمسرمو
 گم؟ی دروغ مھ؟مگھیچ-
 .. پرواگھیِا لوس نشو د-
 ..نی راحت باششمیمزاحمتون نم..چشم خانوم خوشگلھ-

 ی دنبالم کتلتم کنھ ولادی بخواستینفس م.. خندهری زدم بھشون بلند شدم از کنارشون زدم زیچشمک
 دادمی و از دور بھ خط و نشون ھا نفس گوش مدمیخندیھنوز داشتم م..محمد نزاشت دستشو گرفت

 ھم نی شروومدی خوشگل راه میلی دختر خیآرسام اومد تو کنارش ھم ..افتادکھ چشمم بھ در 
 میدی رسنکھیھم.. طرفشون منم راه افتادم دنبالشرهی داره مدمی کردم ددای بھ شینگاھ.. بودشونکنار

 و دی بوسداروی اومد جلو منو شنیشرو..تاشون لبخند نشست3 ھی لبای رومیجلوشون سالم کرد
 :دستشو گرفت طرف آرام و گفت... کردنیشروع کرد معرف

 !بچھ ھا آرام خواھر آرسام-
 : بھ آرام انداخت دستشو گرفت طرف ما و گفتی نگاھبعد

 .. آرام جان خواھرا مشنگ من ھستنینیبی ھم کھ منایا-
 :دای گرفت طرف شدستشو

 ! خانومدای خواھر کوچولومھ ششونیا-
 دستشو گرفت طرف منو نی ھم کھ جدا شدن شرو ازدنی رو بوسگھی دست دادن و صورت ھمدباھم
 :گفت

پروا ..کنی از نظر من بزرگ کوچی ھا ولستی ننشونی بیادی بزرگمھ البتھ فاصلھ زی ابجنمیا-
 !خانوم
 مھربون بغلم کرد و کناره گوشم یلی نشست اومد جلو خیقی آرام لبخنده عمھی کھ گفت رو لبااسممو

 :گفت
 ! شدهوونتی دینجوریم حق داره اداداش..زمی تو عزیچقدر خوشگل-

 آرسام داشت با می از ھم کھ جدا شدمیدی رو بوسگھیصورت ھمد... کردم صورتم قرمز شدحس
 : گفتی چشماش گرد شد اخم کرد برگشت سمت آرام شاکھوی کردیلبخند نگام م

  قرمز کرده؟ی اونطوری بھش گفتیچ-
 : و گفتدی خندزی رزی رآرام

 !ی فقط گفتم چقد خوشگلیچیھ-
 داشت یدی سفیلیآرام برعکسھ آرسام پوستھ خ.. نگفتیزی چگھی مشکوک نگاش کرد دآرسام

 داشت لباشم ی و خوشگلکی کوچینی بور بودن بیلی بودن موھاش خی خوشرنگیلی خیچشماش اب
 ی سمت بچھ ھا ھمھ رو بھم معرفمیرفت... بودینازک و قشنگ بودن در کل دختره قشنگ

 : کھ صدا سامان در اومدمیزدی حرف ممی داشتدای و شرامنشستھ بودم کناره آ..میکرد
 !می بده ما بخوریزی چی خوادی نمزبانی منی انمی منتظر بشیانگار ھرچ!رینخ-
 : اخم برگشت سمتھ منو گفتبا
 !ی رو از دست ندادفھی بھ داده شکمم برس تا طاخورمایاالن ھمھ رو م-

 : گفتمی کردم و شاکی بھش اخممنم
 کشھیخجالت نم..گھی سفارش بده دخوانی می بچھ ھا چنی بب؟پاشویکنی می چھ غلطنجایپس تو ا-

 رمیتوقع داره من پاشم مثلھ گارسون ھا سفارش بگ
 : گرد کردچشماشو

 شھ؟ی نمیزی چرمی پروا خانوم اونوقت من پاشم مثلھ گارسون ھا سفارش بگدیببخش-
 : جوابشو دادممی ھمون لحن قبلبا
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 ری از صاحب رستوران بگشبندی پی پاشو ی بھ گارسون ھا داریادی شباھتھ زشھ؟ماشاالی مینھ چ-
 !یزنی مبی ھم بھ جی پولی کم نداریزی چگھید
 : برداشت طرفمزی گفتم خنوی اتا
 ! ولم کنیوحش!کنمی تکرار نمگھید.. ولم کنی غلط کردی سامیوا-

 جلو صندوق سامان رو کرد بھ اون میدیرس...فھ صندوق رستوران طردمیکشی گرفتھ بود و مدستمو
 : کھ نشستھ بود اونجا گفتییاقا
 نی برا ھمھی قصدش چدمیچشمام گرد شد فھم...خواستمی مشبندی پدونھی اگھ امکانش ھست دیببخش-

 : گفتمعیسر
 !نیاریتا ب2 اگھ امکانش ھست دیاقا ببخش-

 :سامان برگشت سمتم.. با تعجب نگامون کرد سرشو تکون داد و رفتکمی مرده
 تا؟2 یبرا چ-

 : گفتمیشاک
 !ی ببنددی ببندم توھم باشبندی من تنھا پیچھ غلطا توقع دار-

سامان ازش منو غذاھارو با .. برگشت گرفت سمتمونزی تمشبندیتا پ2 بگھ کھ مرده با یزی چاومد
 :کر کرد و گفتدوتا خودکار و دوتا کاغذ گرفت تش

 ! براتونارمیاالن سفارشارو م-
 بچھ ھا میستادی اییجا.. اونطرفترمیاز جلو مرده رفت.. تکون داد و سرشو کرد تو لپتابشی سرمرده

 بپوشم نوی ای چھ جورپی تنی تورو خدا زشتھ من با ای التماس کردم گفتم سامیھرچ.. ماروننینب
 نبود اون م پررو بود کھ اصال براش مھنقدی بچھ انیا..میاری بمیری سفارشارو بگمی برایتوھم نپوش ب

 شبندویپ.. نداشتدهی التماس کردم فایھرچ..دمیکشی من جلو آرام خجالت می زشتو بپوشھ ولشبندیپ
 خورمی تکون نمدید.وفتی خودکار و برگرده داد دستم و گفت راه بدونھیبرام بست از خودشم بست 

ھا پشتشون   از بچھیبعض..ومدیاشکم داشت در م..دیھ خودش کشاز سر جام دستمو گرفت و دنبال
 ھم ھی خنده بقری زدن زدنیدی کھ مارو مییبھ ما بود آرسام و ارامم پشتشون بھ ما بود بچھ ھا

دستمو از .. بغض کرده بودم اشک تو چشمام حلقھ زده بوددنی از بس خنددنیبچھ ھا ترک..برگشتن
 بغضمم ھمراشون تا نیی پادادمیتند تند اب دھنمو م.. طرفھ بچھ ھا رفتمرونی بدمیتو دستھ سامان کش

 تند تند خورنی می چدمی پرسیکی یکیکاغذ و خودکارو گذاشتم رو تخت و از بچھ ھا ..نییبره پا
 سفارش داد لبخنده خواستوی میزیچ.. ناراحت شدمدی فھمدمی ازش پرسدمینوشتم بھ آرسام کھ رس

فکر ..کردمیم نگاش ناوردی در می مسخره بازکردی می شوخیسامان ھرچ.. دادلمی ھم تحویقشنگ
 خجالت یلی جلوش خی ولشدمی کنھ اگھ آرام نبود ناراحت نمی شوخی با ھمھ چدیکرده با

 شبندمیکاغذه سفارشارو دادم دستش پ.. باز کردمشبندویرفتم طرف صندوق تو ھمون حالت پ..دمیکش
سامان  زدمی نشستم با بچھ ھا حرف مدای بچھ ھا کناره آرام و ششھیپدادم بھش تشکر کردم برگشتم 

داشتم بچھ ھا رو نگاه ..دادمی من جوابشو نمی ولپروندی میزی چی وسط نداختی خودشو میھ
 کھ کنارمو نی ھمکردمی کناره منو نگاه مرهی خرهی داره خدمی دنی کھ چشمم خود بھ شروکردمیم

 ن داشتم با تعجب نگاشونجوری شده بھ آرام؟؟؟ھمرهی خینجوری انیشرو..نگاه کردم چشمام گرد شد
 کردم نگاش کردم روشو کرد زی متوجھ نگاه من شده چشمامو رنی کھ شروکردمیم

 خدا ای..زنھی لپاش قرمز شده داره لبخند منیی سرشو انداختھ پادمی بھ آرام انداختم دینگاھ..اونطرف
کم کم لبخند نشست رو لبام کناره گوشھ آرام ..خوان؟یو م رگھی ھمدیعنی..کننی مینجوری چرا انایا

 : کھ فقط خودش بشنوه با خنده گفتمیطور
 ! ھایخوب اق داداشھ مارو عاشق کرد! کلکیا-

 :نیی سرشو انداخت پاعی دس پاچھ شد سردی نگامو دی با چشما گرد شده برگشت سمتم وقتآرام
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 ھیپروا ..یاشتباه کرد..یعنی..یکنی اشتباه میدار..نیبب..ستی نیچیاصال ھ..زهیچ..بھ خدا..نھ پروا-
 ! ھای نگیزیوقت بھ داداشم چ

 : بھش زدم و گفتمیلبخند.. شد تو چشمامرهی با التماس خبعد
 ! راحت باشھ زن داداشالتینھ خ-
 : بھم زد و گفتی نشست رو لباش برگشت نگام کرد چشمکی قشنگیلی گفتم لبخنده خنوی اتا
 ! زن داداشیمرس-
 می بھم انداختی نگاھمی خندمونو خوردعیھمھ برگشتن طرفمون سر.. خندهری زمی باھم زدییوتاد

داشتم .. بخاطره کادو از ھمھ بچھ ھا تشکر کردممی بچھ ھا خوردیشامو اوردن با شوخ..میلبخند زد
 اممنتظر صورت حساب بودم کھ آرس..میرفتی مدی بود باری دگھی سمتھ صندوق تا حساب کنم درفتمیم

 در اوردم گرفتم طرفش کھ آرسام دسمتو بمی صورت حسابو گفت کارتمو از جیوقت..اومد کنارم
 کھ خم شد کردمیرمزشم گفت با اخم داشتم نگاش م.. کارت خودشو داد دستھ اقائھنییگرفت اورد پا
 :طرفم و گفت

 ..میمنو تو ندار-
 : بھم کرد و گفتی اخمبعد

 باشھ؟..ی حساب کنیخواھی من ھستم مییپروا دفعھ اخرت باشھ جا-
 بچھ شھی پرونی بمی رفتمیحساب کھ کرد.. زدی تند تند سرمو تکون دادم اونم لبخنددمی اخمش ترساز

 ھاشونو گرفتم گذاشتم تو ھی باز کردم ھدنمویھا دستھ ھرکدومشون چندتا کادو بود در عقب ماش
  وگرنھنی شماھم قبول شدمیدونستی نم کردن گفتنی عذرخواھدایاز ش.. ازشون تشکر کردمنیماش

 و باھاتون دمی کھ خودتونو دنی ھمھی حرفا چنی مھربون گفت ایلی ھم خدایش..میومدی نمیدست خال
 لبخند نشست رو لبشون بھ جز دختر عموھام و دایھمشون از حرفھ ش.. بودی بزرگھیاشنا شدم ھد

 :ارام اومد بغلم گفت..عمھ ھام
 پروا شمارتو بده؟-

 داشتم می کردیھمھ باھم خدافظ..وفتھی بھم تک زد تا شمارش بشی دادم بھش زد تو گوششمارمو
 خم شد ستادیاومد جلو وا.. طرفمدوهی سامان داره مدمی درفتی منی با شرودای شنی تو ماشنشستمیم

 نفسش کھ جا.. بود نفس کم اورده بوددهی چون دودیکشیدستشو گرفت رو زانوھاش و تند تند نفس م
 : بھم زد و گفتیاومد سرشو بلند کرد لبخند

 !دی ببخشخوامیپروا معذرت م-
 :کنھی می بعد عذرخواھکنھی مخوادی ھرکار دلش مشھی رفت توھم ھماخمام

 بعد یکنی مخوادی ھرکار دلت مشھیدم؟ھمی و خواھرش چقد خجالت کشنی جلو دوستھ شرویدونیم-
 !خوادی معذرت مدی ببخشیگی مییایم

 : و گفتدی بھ صورتم کشیدست
 !دیببخش..زمی عزشھی تکرار نمگھید-

 نشی کناره ماشابونی کھ چشمم افتاد بھ آرسام کھ پشت سر سامان اونطرفھ خکردمی نگاش مداشتم
 : گفتمعیسر..کردی مارو نگاه می بود با اخم وحشتناکستادهیا
 !ی تکرار نکنگھی دیباشھ ول-

 رفت طرفھ ساسان دی تکون داد و دویمدم اعتراض کنم دست تا اودی گونمو بوسعی گفت و سریچشم
 بھ من اعتماد نداره یعنی بھ آرسام انداختم ینگاھھ ناراحت.. منتظرش بودننیو خواھرش کھ تو ماش

 دت بھ شی موضوع فکر کنم ولنی بھ اخواستی خستھ بودم دلم نمنقدیا.. اخم کرده بودیکھ اونجور
 ادی صدا اھنگو تا تھ زنیی پادمی کشنوی ماششھیش.. آرسام بھ من اعتماد ندارهیعنی نیناراحت بودم ا

 ی ندادم نگاھتی اھمکننی نشدن با تعجب دارن نگام منی کھ ھنوز سوار ماشیی بچھ ھادمید..کردم
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 نیول کردم ماش نوی کالچ ماشھوی پامو گذشتم تا تھ رو گاز ادی نمینی ماشدمیبھ دو طرف انداختم د
 ھمشون شدمی از جاش کنده شد ھمونجا دور زدم از کناره بچھ ھا کھ رد می وحشتناکیلی خھیبا صدا

 آرسام نیماش.. زدم بھشون با ھمون سرعت راھمو ادامھ دادمی توجھ نکردم بوقسمیعالمت دادن وا
آرسام با ..م بچھ ھان جواب نداددمیفھمی مخوردی زنگ می ھرچمی گوشومدی پشت سرم مقایدق

جلوم بود کم کم سرعتشو کم کرد منم مجبور شدم کم کنم .. از کنارم رد شدیسرعت و بوق کشدار
 بھ ی نگاھبمی درش اوردم از جخوردی بند زنگ مکی میسرعتم کم شد گوش.. ازش رد شمزاشتینم

 : ارامھ جواب دادمدمیصفحش انداختم د
 زم؟یجانم عز-
 ؟ی رفتیونجور اھوی شد؟چرایزم؟چی عزیپروا خوب-
 ! زود برسم خونھخواستمی نشد گلم خستھ بودم میزیچ-
  کارت دارم؟یسیمی لحظھ وای-
 !زمیباشھ عز-

 آرام دمی شم دادهی پنیاومدم از ماش...ستادیآرسام ھم جلوم وا..ستادمی قطع کردم راھنما زدم اویگوش
 بھ من ی اونم نگاھھ نگراننی تو ماشنھی آرسام بھ آرام عالمت داد گفت بشی شدن ولادهیو آرسام پ

بودم رو  دستامو گذاشتھ.. کنارمنیآرسام اومد طرفم نشست تو ماش..نیانداخت و نشست تو ماش
 : نگام کرد و گفتکمیآرسام ..رونیفرمون و با اخم زل زده بودم بھ ب

 ھ؟ی چھ طرز رانندگنیا-
 : زدم و با ارامش برگشتم طرفشی صدادارپوزخنده

 کدوم طرز؟-
 : کنترل کنھ خودشوکردی می داشت سعیلیدوتا کاسھ خون شده بودن خ چشماش

 یعنی؟ی کھ اونجا بھ اون شکل دور زدینجوری؟ھمیروندی می االن داشتینجوریھم-
  کنم؟ی من ھمھ جوره بلدم رانندگی بگیخواھیھ؟می عالتی رانندگی بگیخواھی؟میچ
 :میکردی دعوا مینجوری بود ای بارنی اولنیا... ھمون پوزخند نگاش کردمبا
 ! درستھیگی تو میینایاره ھم-

 باال سرم خورد بھ سقف دمی بھ جوش اومد دستشو محکم زد رو داشبورت از ترس پرخونش
 :نیماش

 ؟یزنی حرفارو منی ھم ا؟اونموقعی چادی سرت بیی نکرده بالیی ھنره؟اگھ خداناید المصب مگھ ا-
 : کردم برگشتم سمتش اروم و شمرده شمرده گفتماخم

 ھ؟ی چیدونیم..صداتو برا من نبر باال-
 :پوزخندمو بزرگتر کردمو گفتم.. نگام کردیسوال

 ؟یدی فھمارمی بخواد سرش مییجونھ خودمھ دلم ھر بال-
 : نگام کرددیباری مشی کھ ازش اتیی چشمابا
 ری گفت بھت کھ زیھو؟چی شد ی چی در گوشت پچ پچ کنھ خوب بودادی باروی اون نکھیتا قبل از ا-

 ؟یو رو شد
 خندمو خوردم کردی کھ اشک از چشمام اومد با تعجب نگام مدمی خندنقدیا.. خندهری زدم زبلند

 : بھش گفتمی تمام و لحنھ سردتھیبرگشتم سمتش با جد
 مجبورم کرد جلو ھمھ یخاطر اومده بود بیسام..زنمی می بھت بزنم ولخواستمی حرفارو نمنیا-
 .. کنھی بپوشم ازم عذرخواھشبندیپ

 : ازش گرفتم دوختم بھ رو بھ رو ادامھ دادمنگامو
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شب .. خبرم کنی بھم اعتماد کنیھرموقع تونست.. برم خونھ خستھ امخوامی منی از ماشنییبرو پا-
 یخوش با

 سرد باھاش حرف ینجوریا خودش باعث شد ستمیمن مقصر ن..دمی گوشھ چشم نگاه ناباورشو داز
 ندادم بھش بھ عشقم اعتماد کردم بھ عشقش شک ری گکبارمیمن بھش اعتماد دارم تا حاال ..بزنم

 : گفتیبا صدا ناباور.. اصالخوامی شکو نمنی اون چندبار بھم شک کرد اینکردم ول
 پروا؟-

 : کھ نگام بھ جلو بود باھاش حرف زدمنجوریھم
پسرعموم اومده بود ازم .. نابود شدمدمی صورتھ اخم کرده و پر از شکتو از دور دیوقت-

 کی برا ی حتچوقتیھ..ی با شک نگام کردی تو بھ من،بھ عشقم شک کردی کنھ ولیعذرخواھ
 اومد جلو باھات دست داد متی دوست دختره قدی وقتیلحظھ ھم بھ تو و عشقت شک نکردم حت

 کھ خالصانھ بھ ی بھ عشقیزم شک نکردم بھت اما تو شک کرد بازد  حرفیمی صمیلیباھات خ
برو خواھرت خستھ اس منم خستھ ام .. آرسامخوامی شکو نمنیا..ی شک کردختمیپات ر

 !خدانگھدارت
 : نبودششی چندلحظھ پتی از عصبانی خبرگھی و ناراحتش بلند شد دنی غمگصدا

 ..  لحظھ ھم بھت شک نکــکیپروا بھ قران -
 : حرفش وسط دمیپر
 !ستیبرو ارسام حالم خوب ن-

 کھ از پشت سرش نجوریھم..نشی شد رفت طرفھ ماشادهی نگام کرد بعد پی لحظھ با ناراحتچند
 :زدمی با خودم حرف مکردمینگاش م

 روشن نویاستارت زدم ماش..ی بود خرابش کردی شب خوبیلیامشب خ.. آرسامی کردنکارویچرا ا-
 خونھ آرسام تا در دمی رسرفتمی نھ مثھ اون موقع ارومتر میکردم دوباره با سرعت حرکت کردم ول

 خودم پرت کردم رو رونیرفتم تو اتاقم با ھمون لباسا ب..خونھ پشت سرم اومد بعد دور زد رفت
 ..........دمی خوابتتخ
لباسامو ..نمینستم برم خالھ رو بب خواب موندم امروزم نتویبود اه لعنت10 شدم ساعت داری بیوقت

 بھ ی اصال نگاھی وی صبحانھ خوردم ھمونجا نشستم جلو تنیی رفتم پارونیعوض کردم رفتم ب
 ! وسوسھ شم برم طرفشخواستمی ننداختم نممیگوش

 گفتم یدی جواب نمتوی کرد کھ چرا گوشدادی سرم داد و بی زنگ زد خونمون کلدای ش1 ساعت
 : صداشو برد باال و گفتینگ زد متوجھ نشدم زلنتھیسا
 با چھ یدونینم.. بودهلنتی سامی گوشیگی بعد تو مکنھیآرسام داره دق م..یشعوری بیلیپروا خ-

 ی بچھ ایلیپروا خ..ی جواب بدتوی تو صداش ازم خواست بھ تو نفھم زنگ بزنم بگم گوشیبغض
 !یلیخ

 کنم ی کارخواستمی می آرسام دوسم داره ولدونستمیم..دلم پر از غصھ شد.. رو قطع کردی گوشبعدم
 رمی زد نتونستم جلو خودمو بگدای شییبا حرفا.. بھ عشق پاکم شک نکنھگھی بھم شک نکنھ دگھید

 دایش تا از3 کال از آرسام سیم56..کردمی برداشتم با تعجب بھ صفحش نگاه ممویرفتم تو اتاقم گوش
 کھ فحش داده بود بھم از آرسامو باز دایش..دایش از دونھیتا ھم اس از آرسام 13..نیتا از شرو5

 ..کردم
 "ی تا اخرش باھامی توکھ گفتیدیچرا جوابمو نم..سالم پروا"
 دمی دی دارم وقترتیمن مردم غ.. ھم بھت شک نکردمھی ثانکیپروا بھ جونھ خودت و مامانم "

 داره بھت ی چدونسمی بود کھ نمنینگاه مشکوکم بخاطره ا..رمیبوست کرد نتونستم جلو خودمو بگ
 " بخاطره شکم بھ تو نبودگھیم
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 " تا بھت ثابت کنم بھت شک نکردمکنمی میھرکار بگ..خورمی می بخواھیپروا ھر قسم"
 بھ عشقش چوقتی عاشق ھیمن خودم عاشقم .. شک کنمتی بھ تو و عشقت و پاکتونمیمگھ من م"

 " راحت باشھالتی خکنھیشک نم
 کھ کردمینشستھ بودم رو تختم داشتم فکر م..واستھ بود جوابشو بدمخ.. حرفا بودننجوری ھمشونمیبق

 فاصلھ زاشتمی مدینبا.. روز با آرسام حرف نزنمی تونستمی طاقت شده بود مگھ میدلم ب..زنگ زد
 : حرف نزدمیجواب دادم ول..نمونی بوفتھیب
 الو پروا؟-
منم بغض کردم چونم شروع .. کردمکاری گرفت من باھاش چشی صدا پر از بغضش دلم اتدنھی شنبا

 :صداش دوباره بلند شد... حرف بزنمتونستمی نمدنیکرد بھ لرز
 .. ذره شدهی ندارم حرف بزن دلم برا صدات توی طاقت کم محلیدونیم..پروا غلط کردم-
 : چونھ لرزون گفتمبا
 !سالم-

 :دمی شنقشوی نفس عمصدا
 ی حتی بھ علگمیبازم م..کنمی تکرار نمشبموید کاره چوقتی ھگھی ددیپروا ببخش..زدلمیسالم عز-
 ! لحظھ ھم بھت شک نکردم پروا باور کنکی
 : گفتمومدی کھ انگار از تھ چاه میی صدابا
 ..باورت دارم آرسام-
 ؟اره؟یبخشیم..پروا ببخش منو-
 !یمیتو تمامھ زندگ.. نبخشمتونمیمگھ م-

 : حرفمنی جون گرفت با اصداش
 پروا؟.. مھربونھنقدی ا من فدات بشم کھ دلتیالھ-
 جانم؟-
 ؟یدی بھم می قولی-
  ؟یچ-
 ؟یدیباشھ؟قول م..کنمی دق مرمیمی نکن من می بھم کم محلچوقتیھ.. پرواچوقتیھ-
 ..دیببخش..دمیباشھ قول م..خدانکنھ-
 .. بخاطرمی شدتی اذشبی ددی منو ببخشدیتو با..زمیممنون عز-
 :صدا شادش بلند شد.. نداشتم بزنمیحرف.. نگفتمیچیھ
 ؟ییایرون؟اره؟می بمی برییایپروا شب م-

 :دیکشی نرم دلم براش پر متونستمیمگھ م.. نشست رو لبمیلبخند
 م؟یکجا بر..امیاره م-
 زم؟ی عزمیھرجا خانوم بگھ؟کجا بر-

 : کردم و گفتمی اخنده
  چطوره؟میری امشب بھ انتخابھ تو مکنمی من انتخاب مشھیھم-
  باھامون؟انی بچھ ھاھم بای می برییدوتا.. دنبالتامیپس از شرکت م..زمی عزھیعال-
 ..گذرهی خوش مشتری اشکال نداره بچھ ھا ھم باشن؟؟بگمیآرسام م-
 ! خبر بدهدای توھم بھ شگمی منیبھ شرو.. دارهینھ قربونت برم چھ اشکال-
 ..ادیآرسام بھ آرامم بگو باھامون ب..چشم-
 ست؟ی نی اگھیچشم امره د-
 ..ممنون..زمینھ عز-
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 .. روز باھات حرف نزنمی تونمی نمیحت..دیترکی دلم داشت میفداتشم الھ-
 ..نجوریمنم ھم-
 : گفتی دلخوربا
 ؟یدادی جوابمو نمنیبرا ھم-
 ..کنمی مکاری دارم چدمیفھمینم.. تمرکز کنمتونستمینم.. اعصابم خورد بوددیببخش-
 ..مقصر من بودم..زمی عزکنمیدرکت م-
 آرسام؟..زمی عزیمرس-
 ِجان آرسام؟-
 : ذوق گفتمبا

 دنبالھ رمی برام اس کن من ممی بریخواھی رو کھ مییادرس جا..شھی مری دنییای تا از شرکت بشما
 ست؟ی بھتر نینجوریا..نییای شماھم از راھھ شرکت بمییای و آرام مدایش
 یتوھم خواست.. منتظرت باشھدمیبھ ارامم خبر م فرستمیادرسو واست م..زمی عزھی ھم عالیلیخ-

 .. نفسمی دنبالش زنگ بزن باھاش ھماھنگ کن تا اماده باشھ معطل نشیبر
 !چشم اقامون-
 ..زدلمیاقاتون فدات شھ عز-
مامانم مطب .. ناھار خوردمنیی رفتم پایبا خوشحال..می کردی بعد خدافظمی باھم حرف زدگھی دکمی

 خودشون می بودی چون ترم اولشدیھفتھ بعد دانشگاھمون شروع م.. برام غذا گذاشتھ بودیبود ول
 نگاه لمیف کمی..می کارارو انجام داده بودمی مدارکامونو برده بودیبرامون انتخاب واحد کرده بودن ول

بلند ... باھممی تو شھر ھم دور بزنکمی گرفتم زودتر برم دنبالھ بچھ ھا میکردم تا وقت بگذره تصم
 یلی بھشون گفتم کھ خشنھادموی ھم کردم زنگ زدم بھ بچھ ھا پشی زدم ارای خفنپیشدم اماده شدم ت

دنبالھ ارام چون  رفتمی اول مرونیزدم از خونھ ب.. نبودمکاریھم خوشحال شدن انگار فقط من ب
 دنبالھ می رفتمی کردی حال و احوالمیدی رو بوسگھی ھمدرونیتک زدم بھش اومد ب.. بود بھمکینزد

 : با منو ارام گفتی بعد از احوال پرسنی کھ تا نشست تو ماشمی اونم سوار کرددایش
 .. نھای تور کنم ویکی تونمی امروز منمی ببمیبزن بر-

 بھ ی چشمککردی ارام با تعجب نگاش می خنده ولری زدم زشھیشگی حرف ھمنی ادونستمی کھ ممن
 :ارام کھ کنارم نشستھ بودم زدم و گفتم

 تور کنھ برا ویکی ھنوزم نتونستھ تھی خاصی بنقدی ای ولگھی منوی ھمشھی حرفشو ھمری نگیجد-
 .. زرنگ باشھستیخودش مثھ منو تو ن

 : گرد شددای گفتم چشما شنوی اتا
 .. فقط من تک موندمھ؟انگاری بدبخت کھی اقانیبھ بھ دستم درد نکنھ ارام خانوم شماھم بلھ؟؟حاال ا-

 : زدم و گفتمیطانیلبخنده ش..نیی لبشو گاز گرفت سرشو انداخت پاارام
 ..دایارام قراره عروس خودمون بشھ ش-
 نی و از بدی بنفش کشغی جی گفتم ی چدی فھمی بود گنگ نگام کرد وقتدهی کھ اول منظورمو نفھمدایش

 : ھا خودشو انداخت جلو گفتیصندل
 ..میشی مشاوندی چھ شود ھممون باھم خوی؟؟وایاھخوی منویگھ؟؟شرویارام مرگھ من پروا راست م-

 : بھ خودش گرفت و گفتی صورت ناراحتبعد
 یالبتھ تا حاال از کس.. بھش؟؟فکر کنم اخر بترشمنی منو بندازنی تو خانوادتون ندارویچکیارام ھ-

 ...دنی وگرنھ پسرا برام صف کشومدهیخوشم ن
 : شدی خنده کھ شاکری زمی ارام زدبا
 گم؟ی دروغ من؟مگھیخندی مھ؟چرایھا چ-
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 : جوابشو دادمدمیخندی کھ منجوریھم
 .. خودم رد کردمھ؟چندتاشونوینھ خواھرم دروغ چ-

 شدنی از کنارمون رد میی بھ ھمھ پسرادای شمی دور زدابونای تو خکمی... خندهری بلند زدم زدوباره
 خودشو دایش...دمیخندیم م ماھگفتی منویبرا ھمھ ھم... ازشومدی نھ خوشم نگفتی بعد مکردینگاه م

 : جلو و گفتدیکش
 ...دمیھردوتاتونو لو م.. تور کنماویکی خوامی من منی بھ داداشام بگنی برنی وقت باھم توطئھ نکنی-

 : و گفتمنھیی بھش انداختم از اینگاھ
 ن؟یداداشات ک-
 !زارنی زندم نمشنی میرتی ھا غنیبھشون نگ..گھی و آرسام دنیوا شرو-

 ساکت کمی.. حوصلمونو سر برده بودزدی ھمش حرف مدایش..می ارام با خنده سرمونو تکون دادمنو
 :شد دوباره گفت

 توھم ارهی در بی برات خواھر شوھر بازتونھی نمگھی راحت شد ارام دالمیپروا خدارو شکر خ-
 ..یکنی می خواھر شوھرش تالفیشیم

 : گفتادی ارام چشماشو گرد کرد و رو بھ شی ولدمی خندمن
  باشم؟ی اھلھ خواھرشوھر بازادیاصال بھ من م-
 : متفکرانھ بھش نگاه کرد بعد سرشو تکون داد و گفتکمی دایش
 .. داردی دارد از ان بترس کھ سر بھ توی ھوی ان نترس کھ ھااد؟؟ازیچرا ن-

 آرسام ادرس رو برام اس کرد گفت االن دمیخندی منم مکردنی موضوع بحث منی سر ادای و شارام
 موضوع بحث نی و ارام ھنوز داشتن سر ادای بھ پسرا شمیدی رسیوقت...اونجان منتظرمونن

 : بحثو ادامھ داددای کنارشون کھ شمی نشستمیبھشون سالم کرد..کردنیم
 ..زارمی زندت نمی کنتی ارومم خواھرمو اذنقدی انی منو نبیلیارام خداوک-

 : انداخت و گفتنی بھ آرسام و شروی کالفھ شده بود نگاھدای از زبونھ شگھی دارام
 ..ساعتھ مغزمو خورده2 نی ساکت کننویتورو خدا ا-
 : چشماشو گرد کرد و گفتدایش
 راست گفتمی دربارت می ھرچیدی دیدید..ی بھ برادرت زبون در اوردیدی خوشم اومد رسولیا-

 ..بود
 : و گفتنی از قصد نگاھشو دوخت بھ شروبعد

 ..شمی مری کنھ باھاش درگتی ارام بخواد پروا رو اذنی من از االن بگم انیشرو-
 : چشماشو در اورد و گفتنیشرو

  کنھ؟؟تی پروا رو اذیبراچ-
 :نی بھ شرودی توپدایش
 نیا.. کنھتی پروامو اذخوادی مدونمیمن م...شھی خوب خواھر شوھرش می کند ذھننقدیتو چرا ا-

 ..کشمید برا من مھمھ من بخاطرش ادم ھم م پروا چقدونھینم
 بھ صورتش یارام دست.. تو دلم قربون صدقھ خواھرم رفتم عاشقشم بھ موالی ولدمی ظاھر خندبھ

 : بھ آرسام انداخت و گفتی نگاھھ زاردیکش
 ..ی تحمل کننوی ایخواھی میخدا بھ دادت برسھ داداش چھ جور-

 : نزاشتدای و خواست جواب خواھرشو بده کھ شدی خندارسام
 .. بھ پروا تو بگھدی نبادهیاون فھم..تو نگران اق داداشت نباش من با اونم سنگامو واکندم-

 : بھ ارام انداخت و گفتیزی نگاھھ تبعد
 ...یکنی متشی اذندهی در ادونمی مییفعال مشکلم فقط تو-
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 :ومدی داشت اشکش در مگھی ارام دی ولدمیخندی مما
 ؟یکنیخوبھ؟؟تمومش م.. سر منو ببرایاگھ من بھ پروا تو گفتم تو ب-
 : زد سرشو تکون داد و گفتیتی لبخند رضادایش
 .. راحت شدالمی خگھیحاال د-

 نی بمی قدم بزنکمی می راه افتادییتا5 ادهی پنجوری بود ھمی سر سبز و قشنگھیجا..می خوردشاممونو
با .. محکم گرفتھ بودم انگار قرار بود در برمی طورکردی ھم دستمو ول نمھیثان1آرسام ..درختا
  ھمونی نشستم قلیی جای می خوش گذشت رفتیلی خمی گذروندی شب خوبنی و شرودای ھا شیشوخ

 .... خواب رفتمدهی خستھ بودم سرم بھ بالشت نرسنقدیا... خونھمی برگشتمیدیکش
*** 

 میخواستی بار بود منی اولی ھم بود برایعیسترس داشتم طب ایلیخ.. روز اول دانشگاھمونھامروز
 بود درستھ با پسرا خانواده راحت بی برامون غرطشی در کل محمینی کالس با پسرا بشکیسر 

 دلم خواست جلوشون بپوشم اما فقط ی خواستم بکنم باھاشون و ھرچیبودم و ازاد بودم ھر شوخ
 بھی بود راحت بودن با پسرا غرشیکی نمی داشتم کھ اتی محدودی سرھی منم بھی نھ غرانوادهپسرا خ

 کفش و کولھ ی مقنعھ مشکی سورمھ انی شلوار جی زدم مانتو ساده مشکی ساده اپیت..ممنوع بود
 رونیرفتم ب.. رو صورتم بودشی از ارای ردھی کم فقط یلی کردم خشی ارانھیی تو اکمی...یسورمھ ا

خندم گرفت .. لب خوند فوت کرد تو صورتمری زییزھایچ ی دمی قران ردم کرد بوسری از زمانما
 با بسم نینشستم تو ماش..کنھی کارو منی ھمشھی گرفتھ مامان بزرگمم ھمادیمامانم از مادر شوھرش 

 ذشت کھ گکمی بھ ھم می کردی سالمنینشست تو ماش.. خانومدای روشن کردم رفتم دنبالھ شنویهللا ماش
 :گفت

 پروا؟-
 ھوم؟-
 ...  نفسم عشقم زندگـزمی جانم عزی بگدیھ؟بایھوم چ-

 : وسط حرفشدمیپر
 ! بھ تو بگمگمی رو بھ آرسام نمنایمن ا..اوھو چھ غلطا-
 .. حرفا زد تا رامت بشننی بھ پسرا از ادیبا..گھی دیاز بس خر-
 ..تو نگران من نباش ارسام رامم ھست-
 ..یگی راست منویاره ا-
 ؟ی داشتکارمیحاال چ-
  تو دانشگاه تور کنم؟؟ویکی تونمیوا بھ نظرت من م پرگمیم..اھان-
 حاال باھاش نیبھتره ھم.. بردارهی دست از مسخره بازخوادی می کدای شنی خدا ایا.. زار شدافمیق

 : گفتمی جدیلیبرگشتم سمتش و خ...کنھیاتمام حجت کنم وگرنھ تو دانشگاه دردسر درست م
حواست باشھ اگھ ..ی دلت خواست بکنی ھر غلطی کھ بخواھستی نی دانشگاه طورطی محدایش-
 زنمی موی و ھمھ چی خواھردی قگھی حساس باشم دیی کھ جایدونی باش منی سنگمی باھم باشیخواھیم
 زمیعز.. با انگشت نشونمون بدندنمونی تو دھنھ بچھ ھا دانشگاه تا دوفتھی اسممون بخوامی نمدایش

 کھ جنبھ ی کھ اھلش باشھ وگرنھ کسی کنی شوخی با کسدی جنبھ نداره بای ھرکسیدونی متخود
  حرفامو؟یقبول دار..شھینداشتھ باشھ برات بد م

 : تکون داد و گفتیسر
 !باشھ مراقبم..اره قبول دارم-

 :دستشو گرفتم و گفتم.. کردم دلخور شده از حرفامحس
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 دی پس بایر نداوی مشخصھ آرسامو دارم اما تو چون کسفمی من کھ تکلگمی بخاطره خودت مزمیعز-
من قرار نبود با آرسام دوست شم ..ی اول بشناسدی بای خوشت اومد دل نبندیکی تا از یمراقب باش

  کھ االن پسرا منتظرن نخھی دانشگاه طورطیبخاطره محمد اول شناختمش بعد بھش دلبستم اما مح
 گفتیم کھ ادتھی نیخاطره شرو.. رو نخ دادن بدوننی شوخدی ھا شای طرفت و بعضانی بیبد

 ھیسالگ18 دانشگاھم مثلھ ھمون گمی م؟منیری دوست دختر بگیخواھی مھ؟فقطی سن بدیسالگ18
 مراقبھ دی پس بای تعداد معدودھی البتھ ھمھ نھ ی و دختر بازحی فقط برا تفرشنیپسرا وارد دانشگاه م

 کردن شرفتی دانشگاه ھا فقط واسھ درس خوندن و پنی ھا ھم ھستن تو ھمیلیخ..یتعداد باش اون
 نھ؟... چوب زدکی ھمھ رو با دی پس نباانیم

 : زد و گفتیلبخند
 .. پروایمرس..اره -

 : زدمی پررنگلبخند
 سنگ ی خواھرمیتو دوستم.. باز کنمی ھمھ چی چشماتو رودی بای خواھرمستیتشکر الزم ن-

 .. جبران کنمدی منم بای کھ تو ھوا منو دارنجوری پس ھمرمیمی میتو نباش..یصبورم
شونھ بھ شونھ ..می شدادهی پارک کردم پنوی دانشگاه ماشمیدیرس..می با لبخند سرمونو تکون دادییدوتا

 دایکالسمونو پ..کردی با دقت ھمھ جارو نگاه مدای اما شرفتمی و راه منیی تو دانشگاه سرم پامیھم رفت
 زدنھ بچھ ھا دید سرگرم.. ھا اخری رو صندلمی نشستمی رفتمی کھ تو مدرسھ داشتی طبق عادتمیکرد
 و پروندی ھمش مزه مدیباری از چشماش میطونی پسره کھ شی..شدنی کھ کم کم وارد کالس ممیبود

 چندبار دھنشو دایش.. جواب بدنتونستنی دخترا ھم نمدنیخندی پسرا ھم مھی بقکردی متیدخترارو اذ
دوس داره جواب  یلی خدمی فھمشدی ساکت مکردی نگاه بھ من می بارش کنھ ولیزی چھیباز کرد 

 : طرفش و گفتمدمیخودمو کش..پسره رو بده
 رم؟ی بگای یریگی حالشو مشھی پررو میلی پسره داره خنیا-

 :  زد و گفتی برقدای شچشما
 ..بسپارش بھ خودم-

 از گھیدخترا د.. بگھ جوابشو بدهیزی چیمنتظر بود پسره .. تکون دادم و نگاش کردمسرمو
 : ھمھ دخترا چرخوند و گفتنیپسره نگاشو ب..شده بودنزبونش کالفھ 

  اره؟نی اومدنی ذوق خوشگل کردیاالن ھمتون روز اول دانشگاھتونھ با کل-
 : نگاشو مغرور کرد و صداش کرددایش
  اقا پسر؟-

 فقط اون پسره رو نشونھ گرفتھ بود بود دخترا دای نگاه مغرور شی ولدای پسرا برگشتن سمتھ شھمھ
 : ابروشو انداخت باال و گفتیپسره .. بودی با کدای شننیھ بودن ببھم برگشت

 ن؟یبا من ھست-
 : بھ سرتا پا پسره انداخت و گفتی سرشون تکون داد نگاھدایش
 ..ی باشیی ترم باالخورهیبھت نم-

 : زد و گفتی پوزخندپسره
 چطور؟..ستمی نییترم باال-

 چون مطمئن بودم حالھ پسره رو کردمی بود کھ پوزخند بزنھ با لبخند داشتم نگاش مدای نوبتھ شحاال
 : بھ پسره انداخت و گفتیزینگاھھ ت..رهیگیبد م

 ی دانشگاه و ھی و با ذوق اومدی زدپی تنقدی توھم روز اولھ دانشگاھتھ کھ انمی ببخواستمی میچیھ-
 ... برا جلب توجھیکنی مزه می بی ھایشوخ

 : تر کرد و ادامھ دادقیتکون داد پوزخندشو عم سرشو بعد
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 ...کھ مطمئن شدم-
 بھشون زد کھ ھمھ دخترا ی با لبخند چشمککردنی سمت دخترا کھ با دھن باز نگاش مبرگشت

پسرا .. بھ پسره انداختم کھ سرخ شده بودیخندم گرفت نگاھ...دنیشروع کردن دست زدن و ھو کش
 زد ی پوزخنددایبرگشت سمت ش..دای بخاطره حرف شدمکری متشی و اذزاشتنی سر بھ سرش میھ

 : گفتدهی بردهی بردیخندی کھ منجوری خنده ھمری زد زدایش..دو روشو برگردون
 ..ارمی پوزخند کم می پسره فکر کرده من با نیا-

 می بودکاریِکل کالسو ب..ومدیاستاد اون ساعت ن.. خنده از خندش منم خندم گرفتری زد زدوباره
 یزی چی می گفت بردای شمی وقت داشتی ربع ساعتیساعت کالس کھ تموم شد تا کالس بعد

 بلند می خوردی وقتی رو صندلمی نشستمی گرفتکی و کیی بوفھ چامی باھم رفتمیھمراه شد..میبخور
 ھمون دمی دمی بشنی سوار ماشمی رفتیوقت.. نشدنلی تشکادیاون روز کالسھا ز... کالسمی رفتمیشد

 بود با دوستاش ستادهی اکی شیلی ام و دو در خی بکی بحثشون شد کناره دایپسره کھ تو کالس با ش
 ری دزدگی وقتمی طرف اون کارش دارمیریفکر کردن م.. ما بودننی کناره ماشقایدق...زدیحرف م

 داسیا ش پوزخند رو لبدمی ددای انداخت و روشو کرد سمت شنی بھ ماشی زدم با تعجب نگاھونیماش
 با سرعت می شدنیسوار ماش.. طرفھ اونمیری پسره بد متوجھ شده فکر کرده مدیپس اون ھم فھم

 خوب خنده ھاشو دای خنده شری زمیزد.. عقبدی از کنارش رد شدم کھ خودشو کشقای دقادی زیلیخ
 :تکرد و گف

 .. ھم از روز اولنیا-
 : تکون دادم و گفتمسرمو

 ..دمشی دییانگار جا.. برام اشناسیلی پسره خنی اافھی قدایش-
 : سرشو تکون داد و گفتدایش
 ..دمشی دگھی بار دی حس کردم دمشیاول کھ د..اره واسھ منم-
 ..ھی اکھی عجب تشیی خدادایش-
 : چشماشو گرد کرد و گفتدایش
 ..بزار بھش بگم..بھ بھ چشمھ آرسام روشن-

 : و گفتمدمیخند
 مثھ ی بشھ مخشو بزندیشا.. برا تو گفتمکنمی عوض نمنایتا مثلھ ا100 تار مو آرسامو با ھی من دایش-

 .. کھ ھستطونمیخودت ش
 : با ھمون چشما گرد شده گفتدایش
 با خودت خواھرم مارو روشن ی مخشو بزنم؟؟چندچندیگی االن میدادی فتوا می داشتیپروا صبح-

 ..کن
 دی رو دستمون بایوفتی میترشی نزن وگرنھ مویکی نگفتم کھ مخ ی من گفتم مراقب باش ولزمیعز-
 ھم از گرهیھم ج.. فک کنم خوب باشھنی بھش ھممتی شھ بندازدای پیکی گھی دمی بکنی کارھی

 مشی مدت بزار بشناسیالبتھ ..یخواھی می چگھی دطونھی معلومھ پولداره ھم مثھ خودت شنشیماش
 بود صورت ی خاصی پاکی اما تھ چشماش کنھی می و شوخطونھی شیلینظرم درستھ کھ خ اما بھ

 ؟؟ی داشت متوجھ شدیمظلوم
 : تکون داد و گفتی سردایش
 .. جواب رد بدمفھی کرده حی حاال کھ ازم خاستگاریگیراست م..اره متوجھ شدم-

 :خوب خنده ھاشو کرد و گفت.. خندهری زمیزد
 شی پی چمینیه منتظره جوابھ بزار بب کردی انگار اون خاستگاریزنی حرف میخواھرم تو جور-
 .. کنم اصالرشی ذھنمو درگخوامینم..ادیم
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 .. قدم شھشی اون پدی درستھ بانیاره ھم-
 : گفتیبا ناباور... چشماش گرد شدھوی دایش
 پروا؟-
 ھو؟ی یشدیھ؟چیچ-
 ھ؟ی پسره کنی ایدونیم-
  از کجا بدونم؟دایوا ش-
 : با چشما گرد شده گفتدایش
 بھم من افتادم می خوردرونی اومدم بیی ھمون پسره اس کھ تو رستوران از دستشونیا-

 ادتھ؟ی..روش
 :ومدی نادمی فکر کردم کمی
 ..ستی نادمینھ -
 ی کافمی برن شمال رفتخوانی و آرسام منی کھ بھت گفتم شرویھمون روز..یپروا چقد تو خنگ-

  اومد؟؟ادتی..می خوردکیقھوه و ک... ِشاپ 
 : بلند گفتمیاومد با صدا ادمی ھوی
 .. بھ چشمم اشناسنقدی چرا اگمیم.. اومد ھمونھادمیاره اره -
 ..اره خودشھ-
 .. بھش فکر نکنالی خیحاال ب-
 شدی خستھ بودم چشمام داشت گرم میلیرسوندمش خونشون رفتم خونھ خ... سرشو تکون داددایش

 : جواب دادمیی زنگ خورد نگاه بھ شماره نکردم با خواب الومیکھ گوش
 بلھ؟-
 ! گلمدی؟؟ببخشیخواب بود..زدلمیسالم عز-

 : نشست رو لباملبخند
 .. اشکال ندارهزمیسالم عز-
  نفسم؟یخوب-
 ؟یخوبم تو خوب-
 دانشگاه خوش گذشت؟..خوبم-
 .. نشدلی کالسھا تشکادی زیاره بد نبود ول-
 پروا؟..ھفتھ اول کالسھا تق و لقھ-
 جانم؟-
 نمت؟یکجا بب.. باھات حرف بزنمخوامیم-

 : شدمنگران
  اومده؟شی پیشده؟مشکلیچ-
 ..می حرف بزندینھ نھ گلم درباره خودمون با -
  و کجا؟یِباشھ ک-
 ..کنمی ادرسو برات اس م7شب ساعت -
 ..باشھ منتظرم-
 ..نمتیبی شب میخوب بخواب..زمیقربونت برم برو بخواب عز-
 ی بابازمی عزنمتیبیم-
 !تخدانگھدار-
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 کالفھ بود انگار از یلی شده؟صدا آرسام خی چیعنی.. رو قطع کردم دلشوره گرفتھ بودمیگوش
 .... کردم بخوابم تا زمان بگذره بھش فک نکنمیسع..یعنی شدهی خدا چیا.. ناراحت بودیزیچ

 ی داشتم تند رانندگیبیدلشوره عج.. کھ آرسام برام فرستاده بودی بھ طرف ادرسرفتمی مداشتم
 یرو.. آرسام گفتھ بودی شدم رفتم بھ طرف سفره خونھ اادهی تند پارک کردم پدمی رسیوقت..کردمیم
 کمی  لبخندشدنیبا د.. من لبخند نشست رو لبشدنھیبا د.. از تختھا نشستھ بود چشمش بھ در بودیکی

 :رفتم طرفش دستمو گرفت نشوند رو بھ روش..کمیدلم اروم گرفت فقط 
 زم؟ی عزیخوب-
  آرسام؟شدهیچ..یمرس-
 ؟یخوری میچ... بھتگمی مزمینگران نباش عز-
 ..ی خودت خوردی نداره ھرچیفرق-

 : اومد کنارمون آرسام گفتیکی داد ی عالمتآرسام
 .. شام زوده ھنوزنیاری برامون بونی و قلییفعال چا-

 : خم شد و گفتمرده
 ؟ی چھ طعمونیقل..چشم-

 : بھ من انداخت شونمو انداختم باال خودش جواب دادی نگاھآرسام
 .. لطفابیدوس-

مطمئن شدم ..نییآرسام دستاشو توھم قفل کرد سرشو انداخت پا.. سرشو تکون داد و رفتمرده
 : کالفھ اسینجوری اومده کھ آرسام اشی پیمشکل جد

 .. جون شدم؟نصفی حرف بزنیخواھیآرسام نم-
 : مقدمھ گفتی بیلی بلند کرد خسرشو

 کھ مالھ ی خوشحال ھم باشدی بای کنم؟؟اگھ منو دوست دارتی بھ خانوادم معرفیخواھیپروا چرا نم-
  زوده؟یگیپس چرا م..میھم باش

 : بھ حرف اومدمیبا ھزار بدبخت.. دھنم باز مونده بودکردمیشوکھ نگاش م.. خوردمجا
 شده؟ی پس چی نداشتیتوکھ مشکل-
 ...  اماکردمی صبر میگفتی نداشتم اگھ دستھ خودم بود تا ھرموقع میاره مشکل-

 :مشکوک نگاش کردم و گفتم.. شدساکت
 ؟یاما چ-

 : بھم انداخت و گفتی ناراحتنگاھھ
من بھش گفتم ..نمی تورو ببی عروسخوامی مگھی مضھیقلبش مر..یری زن بگدی کرده بالھیمامانم پ-
 ییای ھرجا گفتم بدی باای کن شی بھمون معرفای گفت کنمی دوست دارم فقط با اون ازدواج مویکی

 .. ھم گذاشتھیقراره خاستگار..یخاستگار
 دی چرا باخوردی ضعف خودم حالم بھم منیاز ا..شھیزبونم بند اومده بود مثلھ ھم.. شوکھ شدمدوباره

 تونستمی کھ لبالب از اشک پر بودن فقط نگاش کردم نمییبا چشما..ادی حساس زبونم بند بیجاھا
 دونستی زبونم بند اومده چون مدیانگار فھم..کردمی موقع ھا کلمارو گم منجوریحرف بزنم ا

 : جلودی خودشو کششمی مینجوریا
 .. حرف بزنی تو بگیباشھ باشھ االن زوده ھرچ.. غلط کردمزدلمیپروا پروا؟حرف بزن عز-
 تند تند نجوریھم..شدی داشتم وگرنھ زبونم باز نماجی احتیلی سنیبھ ا.. زد تو صورتمی محکیلیس

داشتم .. شدم بھ جلومرهیساکت شد خ..دستمو اوردم کھ ساکت شھ بتونم تمرکز کنم..کردیصدام م
 : کھ آرسام بھ حرف اومد بازکردمیفکر م

 .. شھی رسممونی نامزدیخواھیچرا نم..یگفتی کنم پروا؟کاش چراشو بھم مکاریچ-
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من .. پدر مادرم وگرنھ ارزوم بود با آرسام باشم بھ عنوانھ زنشی تعھد از دور ازدمیترسی فقط ممن
تازه ..تونمینھ من نم... خونھھی بشم خانوم ی بشم زن زندگیسالم کامل نشده بود چھ جور19ھنوز 

 : بخونمدیدرسمم با
 رو قبول ی زندگھی تی مسئولیسالمم نشده چھ جور19 من ھنوز یکردیآرسام کاش منو درکم م-

 .. آرسام درسمم ھنوز موندهتونمیکنم؟نم
 : گفتی و ناراحتی با دلخورآرسام

 ..ی برم خاستگاردی نکنم بایاگھ تورو معرف.. پروایکردیکاش توھم منو درک م-
 کنم من عاشقھ کاری خدا من چیا..ی بره خاستگاردیپس با..دی ترس نگاش کردم کھ نگاشو دزدبا

 : بھم انداخت و گفتیآرسام نگاھ..ی خاستگاررهیه م دارنمی ببتونمیآرسامم نم
 ؟ی نداریتو مشکل..ومدهی بگم از دختره خوشم نارمی بی بھونھ اھی بعد ی برم خاستگارتونمیپروا م-

 بشم کاش قبول کرده دهی کشنجای نذاشتھ بودم بھ اچوقتیکاش ھ.. داشتھ باشمی مشکلتونستمی ممگھ
 اگھ کردمی فکر مدمیفھمی نمیچیمن اون موقع بچھ بودم ھ.. کنھ بھ خانوادشیبودم آرسام منو معرف
 .................... گردنم اشتباه کردموفتھی متی مسئولی کنھ کلیمنو بھ خانوادش معرف

 مسخره خبر داشتھ ی تو اون خاستگاری از ھمھ چدیبھ آرسام گفتم با.. از ھممی جدا شدمی خوردشام
 بھم زنگ ی وارد خونھ اونا شدی وقتدی برات گفتم نھ باکنمی مفی تعرویچباشم گفت باشھ ھمھ 

 ........ با تعجب نگام کرد بعد قبول کردکمی بشنوم خودم اول وی تا ھمھ چیبزن
 آرسامم ھست یاما امشب خاستگار..شنبھ5 مثلھ ھر نای انیشنبھ اس قراره برم خونھ شرو5 امشب

 منتظره می نشستھ بودییتا3 نیتو اتاق شرو..اتفاقھا خودم ھستم نیمقصر تمامھ ا.. داشتمیدلشوره بد
 صدا..کری اسپی آرسام زنگ زد جواب دادم گذاشتم رومیزدی حرف ممیداشت..میزنگ آرسام بود

 : آرسام اومدآروم
 .. تو خونشونمیری ممیپروا دار-

 : خندهری زد زنیشرو
نفر ھم پشت پرده ھستن دارن با دقت گوش 3اونا خبر ندارن .. بشھ امشبیعجب خاستگار-
 ...دنیم
 : تکون دادم صدا آرسام اروم اومدی لبخند سربا
 .. ذوق دارمکننی منو نخندون االن فکر مکنمی دستم بھت برسھ خفت منیشرو-

 : با تعجب گفتنیشرو
 شنوه؟ی حرفا مارو می چھ جورنیِا ا-

 : بھشدمی صدا اونھارو بشنوم توپزاشتی نمزدی حرف مزی رکی نیشرو
 ... تو گوششھیھندزفر...گنی می چنمی ساکت باش ببنیشرو-

 مزه بپرونھ خواستی ھمش منی شرومیدادی با دقت گوش مدایمنو ش.. گفت و ساکت شدی اھاننیشرو
 : آرام اومدواشھیصدا ..شدی ساکت مدایکھ با چشم غره منو ش

  از خودتھ؟ی کردزونی اوھی چی ھندزفرنیداداش ا-
 :با ذوق گفت..دیشنی حاال ما بھ درک آرسام ھم ممی حواسش بھ ما و آرسام نبود کھ کنارشنیشرو

 ..ِا آرامم کھ ھست-
 عیسر.. دادهی چھ سوتدی کھ فھممی نگاش کردمی بلند کردی با تعجب سرمونو از رو گوشدای شمنو

 : دادواشی خندمون گرفت آرسام جواب آرامو..روشو برگردوند
 ..دهیپروا پشت خطھ داره گوش م-

 : آرام اومدواشھی ی متعجب ولصدا
 واقعا؟-
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 : اروم گفتآرسامم
 ..اره-

 : ذوق زده آرام اومدصدا
 .. ھستمیمراقبھ ھمھ چ..پروا نگران نباش منم باتوام-
 : لبخند گفتمبا
 ..یآرسام بھش بگو مرس-

 : گفتواشی آرسام
 ..ی مرسگھیپروا م-

 : دوباره با ذوق گفتآرام
 ..فمھی زن داداش وظکنمیخواھش م-
 : خنده گفتمبا
 ..زمیفداتبشم عز-

 : بھمدی اروم توپآرسام
 ..یکنی مخودیب-
 : خنده و گفتمری زمی زددای و شنی شروبا
 ..گنی می چنمی ببنیساکت باش-

 بود صدا در ھا  آرسام ھنوز قطع نکردهرونی مسخره تموم شد اومدن از خونھ بی خاستگارباالخره
 : آرسام بھ مامانش گفتنی اومد انگار نشستن تو ماشنیماش

 ..ی دختر بود تو انتخاب کردنمی بود ای چگھی دنیا..مامان جوابھ من نھ ھستھ-
 : بھشدی خنده آرام اومد مامانشم توپصدا

 ی چگھی دی و خوشگلی خانومنیدختر بھ ا.. قشنگ فکراتو بکن بعد جواب بدهری نگرادی اخودیب-
 ..یخواھیم
 .. گفتمھی جوابم ھمونستی بھ فکر کردن ناجیاحت-

 :آرسام اروم گفت.. صدا مامان آرسام بھ نظرم اشنا اومدچقد
 .. اونجا االن خدانگھدارتامیم-

 : گفتمباخنده
 ..ی منتظرتم باباباشھ

 دمی و خندمی گفتی وقت از خواستگارری شب اومد اونجا تا دآرسام
ماه از دانشگامون 3..می خستھ شدیلیامروز خ..می خستھ بودیلی خرونی بمیه اومد از دانشگادای شبا
 .. سرد شدهیلی ھوا خگذرهیم
 بود کھ ی خاستگارنی چھارمگھی دھی جای خاستگاررفتی مدیشنبھ بود آرسام باز فرداشب با4
 نی اما اصال بھ ای بودم از پشت گوشانی در جریدرستھ از اول تا اخر خاستگار..رفتیم

 .. نداشتمی رفتنا آرسام حس خوبیخاستگار
 بھ طرفھ یدی با دستا خودت آرسامو ھل می پروا تو داریکنی اشتباه می دارگفتی ھمش مدایش

 .. ندارم با خانواده آرسام اشنا شمی ھنوز امادگکردمی من حس می ولگھیدخترا د
 کل کل کردن دایز اول با ش کھ روی ھمون پسرینگاه ھا آرمان سبحان.. رو رسوندم رفتم خونھدایش

 اوردی بھ رو خودش نمی بود ولدهی فھمداھمی تو نگاھاش بود شی حسی دایکال فرق کرده بود بھ ش
 کل  ھرروز باھم کلستی نلی می ھم بھ آرمان بدای بودم شدهی بود فھمی قویلیاما من حس ششمم خ

 ..شھی بحثشون می موضوعنیکتری سر کوچکننیم
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 دمی جزو ھامو خوندم خوابکمیشب بلند شدم شام خوردم ..دمی خونھ گرفتم تخت خوابدمیرس
 ..دمیخوابی خرس منیع..دوباره
 7ساعت .. کرده بود قصد بند اومدن ھم نداشتدنی شروع بھ باریبی شدم بارون عجداری بفرداش

ماده شدم برم خونھ  شده بود تا االنم صبر کردم بارون کمتر بشھ اما نشد اشتریبود بارون شدتش ب
 ھ داشتم بی بدیلی خیلی باشم دلشوره خی خاستگارانھی تا آرسام زنگ بزنھ منم در جرنای ادایش

 ھی مثھ بقنمی نباش ایچی گفت نگرانھ ھی رو کنسل کنھ ولی خاستگارنیارسام گفتم دلشوره دارم ا
 ارومم کمی نرم شھی مامانم قرارو گذاشتھ ناراحت مشھی اصرار کردم گفت نمی ھرچشھیتموم م

 ..کرد
 .. راه بودم کھ آرسام زندگ زدتو
 .. آرسام زنگ زددمی ھنوز نرسی وایا

 ..کری پارک کردم اھنگو قطع کردم جواب دادم گذاشتم رو اسپابونی خبغل
 ... گفتم و گوش دادمی تو خونھ باشھ امیری ممی اروم گفت دارآرسام

 ھی صدانیره رفتن باھم حرف زدن آرسام با سردتر گذشت آرسام و دختی بھ حرفا معمولی ساعتمین
 مشتاق بود با صدا یلیاما دختره انگار خ..زدی بودم با دختره حرف مدهیممکن کھ تا حاال ازش نشن

 ..زدی حرف میگرم و پر از ناز
 ..شیا.. رو اعصابم بودیلی خصداش

 پدر و ی گفت؟؟گفت موافقھ ھرچیچ.. رفتیاھی صدا دختره چشم ھام سدنیبا شن..ھی بقشی پرفتن
 .. دختره رو دارهنیمادرش بگن؟چقد ا

 : متعجب آرسام اومدصدا
 ن؟ی فکر کننیخواھینم-

 : با ناز گفتدختره
 ی خودتون و خانوادتون معلومھ چھ جور خانواده اتیاز شخص..ستی بھ فکر کردن نازینھ ن-

 ..نیھست
 :ض گفتمبا نالھ و بغ.. بغض گلومو گرفتھی دست زدنھ بقای
 ..آرسام-

 : اروم گفتآرسام
 ..کنمیپروا اروم باش من درستش م-
 رو سرم خراب ای دنکننی بحث مھی دارن سر مھردمی دیوقت..کردی آروم شدم اما دلشوره ولم نمکمی

 نی مامان آرسام گفت اگھ اجازه بدی وقتی ولکنھی می کاری بازم تحمل کردم گفتم آرسام یشدن ول
  اوناھم قبول کردنمی دستھ دخترتون بکنی نشونھیما 

 .. شدمیروان
 .. شدموونھید

 ..دونستمی رو تموم شده می چھمھ
 ..دمیدی مگھی دیکی کناره آرسامو

 : تونستم بگمفقط
  نشون؟ھ؟آرسامیارسام مھر-

 : بود ارسامم شوکھ شده معلوم بود تو عمل انجام شده قرار گرفتھمعلوم
 ...پروا نگران نباش بھ خ-

 .. زنگ زد جواب ندادمی رو قطع کردم ھرچیگوش
 "..می دستھ دخترتون بکنی نشونھی ما نیاگھ اجازه بد"زدی جملھ مامان آرسام تو سرم زنگ مفقط
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 .. اتفاقا فقط خودممنی مقصر تمامھ ادونستمیم
 ..گھی دخترا دشی من خودم آرسامو ھل دادم پگفتی راست مدایش

 تو اون بارون بھ سرعت کردنی مھی بلند بلند گرکردمیروشن م نوی کھ ماشنجوری ھمدی ترکبغضم
 ..کردمی میرانندگ

 جواب تونستمی نمی ولخوردی بند زنگ مکی میگوش..ستادمی اابونی بغل خنھیبی نمیچی چشمام ھدمید
 ....بدم

 باز کردم نویدر ماش... کردمادی اھنگ کھ با حال و ھوام جور باشھ انتخاب کردم صداشو تا تھ زھی
 نبود فقط تک و توک ابونی تو خیچکی ھدیباریبارون با شدت م.. نبستمنوی در ماشی شدم ولادهیپ

 اسمون ھ دستامو از ھم باز کردم سرمو رو بستادمی بارون اری زنیرفتم جلو ماش..شدنی رد منایماش
 : از تھ سرم داد زدمی و زارھیبلند کردم و با گر

 تمامھ یدونستی منھ مای اون ھمھ دنیدونستیـ ـدا چــــــــــرا؟؟توکھ مچـــــــــــــرا؟؟خـــــ-
 ...ی باھام کردنکارویچـــــــــرا ا..مھیزندگ
 .. با حال و ھوام جور بودبیعج..ومدی اھنگ مصدا

 عشق اولم رو گرفتن شعر شبھامو ربودن"
   من بود با دروغ ازم گرفتنی کھ برایحس

 ستی نمی مثھ عشق اولای تو دنی عشقچی ھگنیم
 ستی نگھی دی بخدا کھ راستھ عشقھ من ولاره

 ستی نمی مثھ عشق اولای تو دنی عشقچی ھگنیم
 "ستی نگھی دی بخدا کھ راستھ عشقھ من ولاره

 :گفتمی و رو بھ اسمون مدمیچرخی و دوره خودم مزدمی زار مھمش
 ...خوامشی چقد میدونستی کھ م؟توی با من کردنکارویچــــــــــرا خدا؟؟چرا ا-
 زاشتنی اشکات نمی ازت جدا شم ولخواستنیم"

 " داشتمی ای من اروم نداشتش چھ دلھ سادقلبھ
 و زار نیی بود سرمو انداختھ بودم پانیزانو ھام و کف دستام رو زم...نی زدم رو زمزانو

 ..زدی و بھ حال خرابم دامن مومدیصدا اھنگ م.. رو سرم و کمرمدیباریبارون با شدت م...زدمیم
 ستی نمی مثھ عشق اولای تو دنی عشقچی ھگنیم" 

 ستی نگھی دی بخدا کھ راستھ عشقھ من ولاره
 زاشتنی اشکات نمی ازت جداشم ولخواستنیم

  داشتمی من اروم نداشتش چھ دلھ ساده اقبلھ
  یمونی می کھ گفتیی تویدی برازم

  یدونی خوب منوی توکھ ارمیمی تو میب
  عشق دو روزهنی اھی کھ سختیگی مبھم

   کھ قلبم بسوزهی بری تونستچطور
   تا کھ اسمون بھ حالھنجای انمیشیم

  ھردم ببارهشھی ھمبمی غردلھ
  دمی دل نمچوقتی ھگھی رفتھ تو دبا
 "ــــــدمی برای اخھ از دنخـــــوامی نمگھید

 کردم ھی و از تھ دل گرنیاشتم رو زم گذمویشونیپ..زدمی من ھمچنان زار می تموم شده بود ولاھنگ
 : از خدا گلھ کردمیو با زار
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 من ریخدا جونمو بگ..ی کردنکاروی من آرسامھ خدا چرا باھام ازهی ھمھ چیدونستیخدا توکھ م-
 .. کنی کارھیخدا ..نمی نبگھی دیکی ارسامو با ی ولرمی خدا حاضرم بمتونمیبدونھ ارسامم نم

 بود دونھ ھا بارون با نی زانوھام ھنوز رو زمی برداشتم سرمو بلند کردم ولنی از رو زمدستامو
 برام ی کارھی و نھیبب..نھی خدا حالمو ببخواستمی مھم نبود برام فقط می تو صورتم ولخوردیضرب م

 : از تھ گلوم گفتمغی با جتونمیمن بدونھ ارسام نم..بکنھ
 ی بھ علتونــــــــمینم..ری جونمو بگایبرگردون  آرسامو بھم ایخــــــــــدا تورو قرانت قسم -

 ...تونمینم
با .. بودنی برش داشتم شروخوردی داشت زنگ ممی گوشنی رفتم تو ماشدمیلرزی شدم از سرما مبلند

شروع کردم مشت زدن رو فرمون .. جواب دادمھی با گردی بغضم دوباره ترکنی اسمھ شرودنھید
 : و داد زدننیماش

 رمیمی کن من می کارھی نی براشون انتخاب کردن شروھی مھرنیشرو.. آرسامو ازم گرفتننیشرو-
 آرسامو بھم ای رمی بمنی بزارای کن ی کارھی مرگھ پروا نیشرو.. نشون دستھ دختره کردننیشرو

 ..نیبرگردون
 : بلند شدنی وحشت زده شروصدا

 بشھ تی پروا طورکنمیپروا من درستش م.. من اومدمسای وای ھرجا ھست؟پرواییپروا تو کجا-
 .. اومدمسای وای نکنی بارون رانندگنی پروا تو اامی بگو بییکجا..زارمیآرسامو زنده نم

 بودم طاقتم تموم دهی برگھید.. بھ دور و برم انداختم و ادرسو بھش دادمی روشن کردم نگاھنویماش
 زدمی و زار مروندمیبا سرعت م.. از جاش کنده شدی بد با صدانیپامو گذاشتم رو گاز ماش..شده بود
لحظھ  ی..سمی نکنم وای رانندگخواستی وحشت زده ازم منی کنھ شروی کارھی خواستمی منیاز شرو

 پامو گذاشتم رو ترمز بدتر دمی رو دیی جلونیاشک چشمامو پر کرد چشمام تار شد فقط نور ماش
 غی فرمونو ول کرده بودم و جدیچرخی دور خودش منیماش.. بودنسی ھا خنی خورد زمزی لنیماش

 و تیدرد بد..یی و محکم خوردم بھ جایبھ طرز وحشتناک.. و دستامو گرفتھ بودم جلو صورتمزدمیم
 داره جون از تنم کردمیحس م..دمیشنی ابوالفضل گفتنھ مردمو مایصداھا ..دیچیسرم و تمامھ بدنم پ

 آرسام کناره دنھی دوست دارم تا دشتری بنوی بھتره انیرفت ا جونمو گیخدا آرسامو بھم نداد ول..رهیم
 کھ شدی محس یکم کم داشت بدنم ب..شدی نمی ولرونی بارنی منو بکردنی میمردم سع..گھی دیکی

اومد کنارم بھ زور ..کمی صداش جون گرفتم دنی با شندمی از دور شننوی گفتنھ شروی علایصدا 
 :کردی مھیداشت گر..چشمامو باز کردم نگاش کردم

 ..پروا بھ فکره مادرت باش..اری طاقت بنیپروا مرگھ شرو.. بشھتی تو طوررمیمیپروا من م-
 : صداشو برد باال و با داد گفتنیشرو

  امبوالنس کجاس؟نیپس ا-
 : اومدیکی صدا

 ..می وقتھ زنگ زدیلی خرسھیاالن م-
 : گفتھی برگشت طرفم و با گرنیشرو

 ..اریپروا طاقت ب-
 : گوششو اورد جلو و گفتنیشرو...تونستمی نمی بھش بگم ولیزی چھی باز کردم کھ لبامو

  پروا؟یخوای میجانم؟چ-
 : گفتمرفتی ملی کھ داشت تحلیی صدابا
 ن؟یش شرو و-
 زدلم؟یجونم نفسم؟جونم عز-
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 چکیبھ بھ ھ..مرگ پ پروا.. شدهشیچ چ.. م منو آرسامنیب..می ندوی میم..من نو تو..ف فقط-
 ب باشھ؟.. ن نگویچیھ..یک

 : گفتتیبا عصبان.. دوتا کاسھ خون شده بودنی شروچشما
 .. نخواه ازمنوی اتونمینھ پروا نم-
 : توانم گفتمنی اخربا
پ .. مرگھمر..خوامی مخیم.. از ازتھیزیچ..نی اخ اخرنیا..تونمینم نم..گھید د..م من..نیش ش رو-

 ..اری نین..ن نھ..پر پروا
 : جواب نداد زور زدم و گفتمنیشرو

 ..برم..ر را راحت..بز زار..نیش ش رو-
 : و گفتنی زد بھ در ماشی مشتنیشرو

 .. اروم باشمونھی خودمون منیباشھ باشھ ب..پروا اروم باش-
 ق قول ب ب بده؟-
 ..تو اروم باش..دمی پروا قول مدمیقول م-

 ھی..سرفم گرفت شروع کردم سرفھ کردن.. بود مطمئن بودم صورتم غرق خونھسی خصورتم
ھھ خون باال اورده بودم پروا رفت .. جونمو باز کردم نگاه کردممھی باال اوردم چشما نیزیچ
 : ھا عمرمھھی ثاننی اخرنی امونمی زنده نمگھی ددونستمیم
 .. ھم ھمتـ..نیش شرو-

 : بلند شدنیصدا وحشت زده شرو..خون اوردم باال باز..ه حرف بزنم سرفم گرفت دوبارنتونستم
 ..ی علای.. خدا خودت بھ دادم برس نزار بدبخت بشمای-

 : توانمو جمع کردم و گفتمنیاخر
 ی خیبگ گو خ..ب بھ آر آرسامم..ب بھ ھمھ بگ بگو..د د دوس دا دارم..یلی خیخ..ھم ھمتونو-
 با باش باشھ؟..دو دوسش دا داش داشتم..یل

 : گفتھی با گرنیشرو
 ..ستیحرف نزن برات خوب ن..شمونی پییای مشھی حرفا رو نزن تو حالت خوب منیپروا ا-

 : حرفمو زدمنی زدم اخریلبخند
نز نزا ..ت تن ھا..م ما مامان مو.. هشیه ھم ھم.. بر برارمیم م..د دار دارم..م من..ید دا داش-
 .. ب بخو بخوره..م من منو..غ غصھ..ن نزار..نیر

 .. شداهی ھمھ جا سدمی نفھمیچی ھگھی بستھ شد دچشمام
 تمام یی زد و با پررویدختر لبخند.. ھمھ بھشون نگاه کردنرونی دختره اومد بنی از اتاق با ایوقت

 :گفت
 .. پدر و مادرم بگنی ندارم ھرچیمن حرف-

 : آرسام گرد شد برگشت سمت دختره و گفتچشما
 ن؟ی فکر کننیخواھینم -

 : پر رو برگشت تو چشماش نگاه کرد و گفتدختره
 ی خودتون و خانوادتون معلومھ چھ جور خانواده اتیاز شخص..ستی بھ فکر کردن نازینھ ن-

 ..نیھست
 :دی پرواشو شنفھی صدا ضعآرسام

 .. آرسام-
 : بھش گفتاروم

 ..کنمیپروا اروم باش من درستش م-
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 ی چنایا..کردنی بحث مھی کھ داشتن سر مھرکردنی نگاه مھی و آرام با چشما گرد شده بھ بقآرسام
تو عمل انجام شده .. مادرش روشو برگردوندیآرسام با غضب بھ مادرش نگاه کرد ول..گنیدارن م

 : صدا مادر آرسام اومددیکشیتو دلش برا ھمھ خط و نشون م..قرارش داده بودن
 م؟ی دستھ دخترتون بکنی نشونھی ما نیاگھ اجازه بد -

 خوادی و بگھ نمرونیخواست از جاش بلند شھ از خونھ بزنھ ب..کننی مکاری دارن چنایا.. شدشوکھ
 : اما صدا پروا مانع شدخوادیاون دخترو بگھ کھ فقط پرواشو م

  نشون؟ھ؟آرسامیآرسام مھر-
 : بھش گفتاروم

 ..کنمیپروا نگران نباش بھ خدا خودم درستش م-
 گفتی در دل مدادیآرسام حقو بھ پروا م.. بود قطع کردهوی گوششی پروا عشقش تمامھ زندگاما

 نگران بود تو دلش دادی پروا جواب نمزدی زنگ میھرچ..کردی منکاروی انی ھم بود ھمگھی دیھرک
 شد بلند شھ کھ آرام با چشم و ابرو ازش خواست صبر کنھ تا مراسم تموم زیمخین..اشوب شده بود

 لحظھ نی چقد تو ادی آرسام تا چھ اندازه پرواشو دوس داره فقط اون فھمدونستیفقط ارام م..شھ
 ھم اصال ی تو عمل انجام شده قرار گرفتھ بود از طرفسوختی برادرش میدلش برا..آرسام داغونھ

 نی از ای پروا در ھمھ چدیفھمی مکردی مسشی با پروا مقای بود و وقتومدهی دختره خوشش ننیاز ا
 برن تا حساب ھمھ رو بزاره کف دستشون رونی بی خونھ لعنتنیذاشت از ا نگفت گیچیھ..سرتره

 خانوم مادره آرسام با لبخند و دلھره حلقھ رو کرد دستھ میمر.. دستاشو مشت کرده بودتیاز عصبان
دختره با لبخند بلند شد .. ھمھ دست زدنشناختی در راھھ پسرشو می طوفانھ بددونستیدختره م

 ھمھ با تعجب نگاش خورمی لب گفت نمری نگاھشم نکرد فقط زیام حت تعارف کرد آرسینیریش
 خواستی مخوردیِبھ زور برا شام نگھشون داشتن خون خون آرسامو م.. ندادتی اھمیکردن ول

 پرروشونو دهی معلومھ دختره ترشگفتیآرسام با خودش م..ارهی پرواش از دلش دربشھیزودتر بره پ
آرسام و آرام با ھم در حالھ حرف زدن بودن درباره کاره مادرشون ..د ھم سور بدنیقالب کردن با

 کھ شی آرسام زنگ خورد با تعجب بھ صفحھ گوشیگوش.. برادرشو اروم کنھکردی میو ارام سع
 بلند شد رفت اون سمت سالن جواب دی ببخشھی با کردی روش افتاده بود نگاه منیاسم و عکس شرو

 : بلند شدنی شروھی در گوشش صدا داد و گرفت کھ گرویگوش...داد
 دعا نیاز االن برو بش..کنمی شاخ مو از سر پروا کم بشھ نابودت مھی خدا اگھ یآرسام بھ خداوند-

 ..ھی وگرنھ مرگت حتمادی برونیکن دکتر با خبر خوب از اتاق عمل ب
 دیچرخید زبونش نم دھنش خشک شده بو؟ی چیعنی.. دکتر اتاق عملگھ؟پروای می چنیا.. شدشوکھ

 :تو دھن بھ زور بھ حرف اومد
 ن؟ی شرویگی میچ-
 : توانش داد زدنی شد با اخریشی اتنی حرفھ آرسام شرونی ابا
 شی خدانکنھ پروا طور؟آرسامیکنــــــــی اونجا نشون دستھ دختره میـــــــــــگم؟؟رفتی میمن چ-

 ..زارمیبشھ زندت نم
 : کنھیری تا از افتادنش جلوگواری گرفت بھ ددستشو

 ن؟یدرست حرف بزن شرو-
 : دادنحی بھ رحم اومد شروع کرد توضنی با التماس بود کھ دل شرونقدری آرسام اصدا

 .. نشھشیخدا خدا کن طور..پروا تصادف کرده بردنش اتاق عمل-
 : وسط حرفشدی پری طاقتی ببا
 مارستان؟یکدوم ب-
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 ھمھ کای رو سرامیبا صدا افتادن گوش..دست آرسام افتاد از ی کھ گفت گوشمارستانوی باسمھ
 :آرام از جاش بلند شد و گفت..برگشتن طرفش

 ھ؟ینجوری چرا اشده؟رنگتیچ.. خدا آرسامای-
 : تونست بگھفقط

 ..آرام بدبخت شدم-
 اما ختیری مھابا اشک می بود بی بارنیاول..کردی مھی بود گری بارنیاول..ختنیری تند تند ماشکاش

 ختیری عشقش اشک میبرا..کنھی مھی داره گرننی ببھی نداشت کھ بقیتی اھمنیکتریبراش کوچ
تلو تلو خوران رفت سمت در .. نبودیزی کھ چختنی عشقش بده اشک ریحاضر بود جونشم برا

 :دی خانومو شنمی مرداخونھ کھ ص
 ؟یری می کجا دارسایآرسام وا-

 اتفاقا رو مادرش و نی شد تند برگشت طرفشون مقصر تمام ای برزخدی کھ صدا مادرشو شننیھم
آرام خودشو ..دنھی بود کھ اماده دری آرسام مثلھ ببرافھی قدیرنگ ھمشون پر..دونستیاون دختره م

 : شدهی ارومش کنھ و بفھمھ چکردی می سعنشیانداخت جلو برادرش دستشو گذاشت رو س
 ..شدهیبھ منم بگو چ..آرسام اروم باش داداش-

 نگاه برادره نی ادی نگاھش آرام بھ خودش لرزی زدشو دوخت بھ چشما آرام،از سردخی نگاه
 افتاده کھ ی بود در دل با خود گفت چھ اتفاقدهی ندافھی قنی تا حاال برادرشو با اشناختیمھربونشو نم

 :صدا آرسام وحشت بھ جونھ ھمھ انداخت.. وحشتناک شدهنقدی اافشیداداشم ق
 ..دهشی چگمیاالن م-

 کھ ازشون خون یی با چشمارفتی کھ قدم بھ قدم جلو منجوریھم.. جلوشتی دوخت بھ جمعنگاشو
 : نھ اشک گفتدیچکیم
 شده؟ی چنی بدوننیخواھیم-

 :ادامھ داد..ومدی در نمیچکی از ھصدا
 ..پروام بخاطره من تصادف کرده تو اتاق عملھ-
 ی باور کنھ پرواتونستی کردن نمھی زدن و گرغیشروع کرد ج.. آرام بلند شدغی کھ گفت صدا جنویا

 خواھرشو براش گرفتھ حاال ھی خودشو تو قلبش باز کرده و جاھی مدت کم جانیمھربونش کھ تو ھم
 : باور کنھتونستیتو اتاق عمل باشھ اصال نم

 ؟یکنی مھی چھ شوخنی ا؟آرسامیگی میآرسام چ-
 : طرف برادرش دستشو گرفت و گفتدیدو
 ؟؟آره؟ید کریآرسام شوخ-

 بغلشو ری کھ آرسام زوفتھی بخواستی حال شد می بھ چپ و راست تکون داد کھ آرام بسرشو
 : نشون داد و گفتشونویکی یکیبا انگشتھ اشارش ..گرفت

 شاخھ مو از سر کی ھیفقط کاف.. بھ دعا خوندننینی بشھی ثاننیاز ھم..نیخوب گوشاتونو وا کن-
 ..کنمی جھنم متونویپروام کم بشھ زندگ

 کھ نجوریھم.. بودن وحشت سر تا پاشونو فراگرفتھ بوددهی ترسافشی از قومدی در نمیچکی از ھصدا
انگشت اشارشو .. قدم رفت عقبھی از ترس ستادی بغل آرامو گرفتھ بود رفت جلو اون دختره واریز

 :جلوش تکون داد و گفت
 ..یی نفر ھم تونیاول-

 خودشم ی خواھرشو نشوند رو صندلرونی نشھ اومد بنی کھ آرامو گرفتھ بود کھ پخش زمنجوریھم
 : اومدن طرفش پدرش گفتدنیپدر و مادرش دو..نشست پشت فرمون

  نھ؟ای شدهی چیگیپسرم م-
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 : نگاه کرد و گفتی تھرانی تو چشما اقاتی با جدآرسام
 .. و گفتمنیدونستی مدی کھ باییزھایچ-

 آرسامم راه افتاد سمت نی نشستن تو ماشعی خانوم سرمی پدر آرسام و مری تھرانیاقا
 کرد ارامم دنبالش دنی شروع بھ دوی طاقتی شدن آرسام با بادهی پییتا4 دنی رسیوقت..مارستانیب
 دی گفتھ بود اتاق عمل پس بانیشرو..ومدنی خانوم ھم پشت سرشون ممی و مری تھرانی اقادیدویم

 از پلھ دنیدو..اتاق عمل کجاس گفت طبقھ دوم دی پرسشدی رد می از پرستارکردنی مدای پواتاق عمل
 کھ آرسام با خود گفت کاش دنی رو جلوشون دی جلو اتاق عمل صحنھ ادنی رسیوقت..ھا رفتن باال

ِ بتش تو اون حالت دلش دنھی با درهی نتونست جلو خودشو بگدم،آرامیدی صحنھ رو نمنی ای ولمردمیم ُ
ِ بت آرام بود حاضر بود شرونیاره شرو.. واقعا براش سخت بودرهی بمخواستیم  یغی بپرستھ جنویُ

 نی بھ حالت سجده نشستھ بود رو زمنیشرو.. بودم باالومدهی در دل گفت کاش ندی کشیاز سر ناچار
 نیشرو.. بودینی واقعا صحنھ وحشتناک غمگدیلرزی و شونھ ھاش مکای زده بود بھ سرامشویشونیپ
آرسام تا االن باور .. بلند کرد صورتش غرق اشک بودنی سرشو از رو زمغی جیا صددنھی شنبا

 نابود نی شرودنھی با دی کنھ ولتمی اذخوادی منی شروگفتی داشتھ باشھ با خود مقتینکرده بود کھ حق
  بانیشرو.. بغلشو گرفتری زی تھرانی کھ اقانی رو زموفتھی بود بکی رفت نزدیاھیشد چشماش س

 پرواش،خواھرش،نفسش افتاده بود ی کھ برای انگار مسببھ اتفاقدی آرسام خون از چشماش چکدنھید
آرسام .. جلوشو گرفت نزاشت بھ آرسام برسھی تھرانیاقا..بلند شد حملھ کرد طرفش.. کردهدایرو پ

 نیرو کھ شیبا داد.. از خود نشان نداد فقط مثلھ مسخ شده ھا نگاش بھ جلوش بودی عکس العملچیھ
 :زدی و داد مدیلرزی منیشرو..د نگاشو چرخوند طرفشز
 ی مرد؟آرسام بھ خداوندی خودتو گذاشت؟اسمی کرده بود؟تو مردکارتیچرا نامرد؟مگھ پروا چ-

 ..کنمی نابودت مکنمی مستتی ننی شاخ مو از سرش کم بشھ از رو زمھیخدا 
 دستشو مشت کرد محکم زد تو واری برگشت طرفھ دنیشرو.. داشت ارومش کنھی سعی تھرانیاقا
 : گفتھی و بلند تر از قبل با گروارید
 جونش مھی ھنوز صدا نرهی نمادمیحرفاش ..رهیصورت غرق خونش از جلو چشمام نم.. عمورهینم-

 ..دمشیدی می اونجوردیچرا من خـــــــــــــــــدا؟چرا من با..ِتو سرم عمو
 صورت غرق دی تا شادادیند شد ھمش سرشو تکون م بلی صدا بدکای با زانو افتاد رو سرامنیشرو

 نی شروی شوک برانی پروا تو اون حالت بزرگتردنھی درفتیخون پروا از جلو چشماش بره اما نم
 : خودش و گفتنھیدستشو محکم زد رو س..بود

  گفت؟ی چیدونی گفت؟؟می بھ منھ نامرد چیدونیعمو م-
 جلودارش نبود حس یچی شده بود ھوونھی دنی شروشدی نمی داشت ارومش کنھ ولی سعی تھرانیاقا
 پروا رو دی شادونستی و پروا نمدای شنھی بی فرقنیکتری کوچنی خواھرشو از دست داده شروکردیم
 از درد و یلی خواھرش بود سنگ صبورش بود خنیبھتر.. ھم دوست داشت اما کمتر نھشتریب

 :گفتی پروا مادلھاشو بر
 .. نامردنی نگم ایشکیگفت بھ ھ.. تصادف کردهی نگم برا چیچکیبھ منھ نامرد گفت بھ ھ-
 : دست آرسام رو نشون داد و ادامھ دادبا
 .. لحظھ اخرمھدونمیپروام گفت م..گردمی برنمگھیعمو پروام گفت من د.. کردکاریباھاش چ-

 : تھ سرش داد زداز
 ..پروام گفت بھ ھمھ بگم دوستون داره-

 کنھ اما ی ھرجور شده خودشو خالخواستی مکردید م رو نابونی پروا داشت شروھیحرفا
 از ترس و دی حالتھ برادرشو دیآرام اومد طرفش وقت.. زده آرسام بھ جلوش بودخینگاه ..شدینم

 : زدنغیوحشت شروع کرد بھ ج
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 ..زیآرسام داد بزن تو خودت نر.. بگو؟یزی چھیآرسام ..ی داداششھی پروا خوب میآرسام؟داداش-
 داد بزن گفتی ھمش می تھرانیاقا.. خانوم اومدن طرفشمی و مری تھرانی آرام اقاغای صدا جبا

 کی خودشم کردی حالھ پسرش رو درک می تھرانیاقا..کردی نگاھشونم نمی او حتیآرسام ول
اشکا آرسام راھھ .. پسرشدونھی زد تو صورت ی محکمیلی سی عاشق بوده از مجبوریروز

 زانو زد انگار از شوک در اومده نید رفت جلو شروجاش بلند ش خودشونو باز کردن از
 نی زده بھترخی افھی کنارش نشستھ سرشو اورد باال با وحشت بھ قی کسنکھی با حس انیشرو..بود

آرسام با التماس بھ .. بودمونی ھم پشیلی بود خمونی بھش زده بود پشییدوستش نگاه کرد از حرفا
 :دوستش گفت

 خوامی مادیبگو پروام ب..ستی نی خوبی نھ؟اصال شوخیکنی می با من شوخی دارنیشرو-
پاشو صداش کن ..رمیگی بدجور حالتو متی شوخنی بخاطره انمی پروامو ببیوقت..نمشیبب
پس چرا ..ارمی از دلش دربادی رو بھم زدم ازم دلخوره بگو بی بھش بگم خاستگارخوامیم..ادیب

 ؟ھا؟ی کردمشیقاتو کدوم اتاق ..ادی کن بصداش.. بلند شونی شروینشست
 :کردی بلند پرواشو صدا مینجوری افتاد طرفھ اتاقا تھ سالن ھمراه

 رو بھم ی خاستگارایب.. بھم گفتوی ھمھ چنی تموم شد شروی شوخگھی دای نفسم؟بییپروا؟کجا-
 رمیمی مییای نگھی دقھیپروا تا چند دق..ی دلخور نباشگھی تا دکنمی می ھرکار بگی ناراحتدونمیم..زدم

 .. بھم ثابت کنای بی دوسم داریگفتی مگھ نمایب.. راحت شھ حالت خوبھالمی تا خنمتی ببدیبا
اخماش .. پرواشھ با لبخند برگشت اما خواھرش بودنکھی االی طرفش آرسام بھ خدی از پشت دویکی

 : دستھ برادرشو گرفت و گفتھیآرام با گر..باز رفت توھم
 ..ای بمی باھم حرف بزننی بشنجای اایداداش ب-

 : گفتکردی کھ دل سنگو ھم اب می اافھی با قآرسام
 ..ارمی از دلش در بنمی پروامو ببدی االن بامیزنینھ ارام بعد حرف م-

 : کنھکاری چدیفھمی بھ ھق ھق افتاده بود نمآرام
 ..ای بمیگردی بعد با ھم دنبالھ پروا مای بیباشھ داداش-

 پسرش دونستی بھ اشتباھش برده بود او نمی پکردی مھی خانوم گرمیمر..دی دنبالھ خودش کشآرسامو
آرسام رفت جلو ..ی بره خاستگارکردی ھرگز آرسامو مجبور نمدونستی حد عاشقھ اگھ منیتا ا

 : و گفتستادیمادرش ا
 ینی بھم خورد؟من اونو دوست نداشتم مامان اگھ پروامو ببی خاستگار؟چونیکنی مھیچرا گر-

 ..یشی باھاش اشنا مادی صب کن االن میشیعاشقش م
 اشتباه رو نی بود بزرگتردهیفھم..کردی خانوم بھ ھق ھق افتاده بود در دل خود را سرزنش ممیمر

 و دم نھی حال ببنی دوستش کھ حکم برادرش را داشت رو در انی نتونست بھترنیشرو..انجام داده
 ھرجور خواستیم خودشم جلوش زانو زد ینشوندش رو صندل..نزنھ اومد طرفش محکم بغلش کرد

 : گفتھی با گرارهی حالت در بنی از ارساموشده آ
 پروا اونجاس براش ینیبی اتاق عملو منیا.. نابود نکننی از اشتری حرف نزن منو بینجوریآرسام ا-

 ..رونی بادیدعا کن دکتر با خبر خوب ب..دعا کن حالش خوب بشھ
 : پرواش افتاده با لبخند گفتی برای باور کنھ اتفاقخواستی ھنوز ھم نمآرسام

 ..رونی بادی از اتاقا میکی خوبھ االن از ؟پروامی مسخرتو تموم کنی شوخنی ایخواھیھنوز نم-
 دلھ تونھی اون فقط مدونستی مزدی و پروا رو صدا مکردی مھی حالھ برادرش بلند گردنھی با دآرام

 ی جلو دخترشیت جلو عشقھ زندگ آرسام بلند شد رفی از جلونیشرو..عاشق برادرش رو اروم کنھ
 یت کرده بود وقھی عشق رو با اون تجرشھی بود فقط با اون کامل مدهی ھمھ سال فھمنیکھ بعد از ا

 :گرفتیدر کناره او بود ارامش م
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 بھ ھمھ دمیمنم بھ حرفش گوش م.. دوستون دارهیلیپروا دوست داره ارام گفت بھ ھمتون بگم خ-
  گفت؟ی چیدونیتازه م..گمیم

 عشقش رو نداشت ھیجرات نگاه کردن بھ چشما..ی چیعنی سرشو تکون داد ھی با گرآرام
 رفت جلو آرسام نیشرو.. آرام محکم باشھی جلودی باشھی ھمنی شرونھی اونو شکستھ ببخواستینم
 : نگاش بھ ارام بودی دستشو گرفت طرفش ولستادیوا
گفت مادرشو تنھا نزارم گفت نزار مامانم غصھ منو .. دوسش دارهیلیگفت بھ آرسامش بگم خ-

 ..بخوره
 نتونست محکم باشھ نشست رو شدی از غصھ مزی حرفا دلش لبرنی ارام بلندتر شد با اھی گرصدا
 :گفتی و ھمش مزدی مغیج..زدی و زار مکایسرام

 .. بھش برگردون خداشویزندگ..سالشھ19خدا پروا ھمش -
 : بھ آرام انداخت و گفتی با غضب نگاھآرسام

 ھی بخاطرش گرنھی ببادی نکن بھی گرمی ما ھمھ منتظرشادیپروام االن م..یزنی مھی حرفا چنیآرام ا-
 .. ساکت شوشھی ناراحت میکرد
 میمر.. باعثھ ازاره برادرش شودخواستی بلند نشھ نمشی دستشو گرفت جلو دھنش تا صدا گرآرام

 ینی شده بود حواسش نبود اوونھیارامم د..  بلندش کنھنی زمیخانوم رفت طرف دخترش تا از رو
 شکستن کال عقلشو از دی دی و برادرش وقتشی مرد زندگدنھی مادرشھ او با دستادهی اشیکھ جلو

 غی با جستادیبلند شد جلو مادرش وا..کنھی داره مکاری چدیفھمی نمکردی بود فکرش کار نمداده دست
 :گفت

 مسخره رو تموم کن؟؟چقد گفتم بزار خود آرسام ای خاستگارنیچقد گفتم ا.. شماسریھمش تقص-
 نگفتم؟؟چرا گوش ایگفتم .. زن برا آرسامھ؟نی انتخاب کنھ؟چقد گفتم پروا بھترخوادوی میاون

 کھ نیکردی ھزار بار خدارو شکر می روزدی؟؟بایکنی مدای بھتر از پروا رو پی کرد؟فکینداد
 ..اون دختر از ھمھ نظر از گلپسرت سر بود..ادهی خواستھ از سرمونم زاموپروا آرس

 : صداشو برد باالتر و گفتارام
  نھ؟ای راحت شد تو اتاق عملھ؟راحت شد التیمارستان؟خی گوشھ بشی راحت شد انداختالتیاالن خ-

 :گفت حرف بزنن با ھق ھق ینجوری خانوم طاقت نداشت بچھ ھاش باھاش امیمر
ھرروز ھم بھ ..نمی پسرمو ببی دامادخواستمیمن فقط م.. باھاش بد باشمدی چرا باشناسمشیمن کھ نم-

 براش خوادوی خودش میمن از خدام بود اون.. رویخواھی می کن اونیآرسام گفتم بھ من معرف
 ..خوامی مویکی گفتھ ی الکرهی زن نگنکھی برا اکردمیمن فکر م..رمیبگ

 : انھا گفتدیی تای خواھرش را قبول داشت و برای حرفای بھ حرف اومد در دل ھمھ آرسام
 پروا ی بخاطرکنمیمن ھرروز خداروشکر م.. پروا از ھمھ نظر از من سرترهگھیآرام راست م-

 ..شھی تموم مادی االن پروا منیحاال دعوا نکن..رو بھم داده
 کباری قھیآرسام ھر چند دق..یکنی اشتباه می جرات نداشتن بھ آرسام بگن دارزدی حرف نمیچکیھ

 :گفتی منیرو بھ شرو
 اد؟ی پس چرا پروا نمنیشرو-

 غلط فقط کاری درستھ چکاری چدانستی درمانده شده بود نمدیدزدی نگاشو از دوستش منیشرو
 :گفتی و مدادیسرشو تکون م

 !ادیم!ادیم-
 نی کھ ای از پروا تنھا کسکی خبره کوچکیساعت پشت در اتاق عمل نشستھ بودن منتظره 4

 بوده و پروامو ی کھ شوخارنی باالخره بھ زبون مگفتیحرفارا باور نداشت آرسام بود با خود م
 چی او در ھستادیھمھ بھ طرفش ھجوم بردن فقط آرسام بلند شد ا..باالخره دکتر اومد..دنینشونم م
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 مثلھ جت نیشرو..کردیانکار م اما بازم در دل دی دکتر را ھم دی باور کنھ حتخواستینم یحالت
 یبی حالھ عجشستنی انگار چندنفر در دلش رخت مدیپرسی جلو دکتر و پشت سر ھم سوال مدیپر

 : بشنوهی خبر خوبستی قرار نکردیداشت حس م
 مش؟ینی ببمیتونی خوبھ؟مشد؟حالشی دکتر چیاقا-

 و خواھرش کردی مھی گری را کھ اونجوری جواننی ادی امتوانستی زد چطور مینی لبخند غمگدکتر
 : گرفت اروم اروم بھش بگھمی کنھ تصمدی را ناامزدیرا صدا م

 .. بودزیعملش موفقت ام..جوون ارومتر-
 : کھ دکتر ادامھ داددی کشی نفس راحتنیشرو

 ..ادی ھرچھ زودتر بھوش بنی براش دعا کندیبا-
 :دنومی کھ تا تھ باز باشھ می ابری چشماش گرد شد اشکاش مثلھ شنیشرو

 اد؟ی چرا بھوش نگھی عملش خوب بوده دنی دکتر شما کھ گفتیاقا-
 : و گفتنیی سرشو انداخت پادکتر

 ادی ھرچھ زودتر بھوش بنی دعا کندی براش انجام دادم االن باومدی از دستم بر میمن ھرکار-
 ...چون

 با نیشرو..دیترسی جلوش بود می جووننی حرفشو بزنھ از عکس العملھ ادیترسی شد انگار مساکت
 : گفتی طاقتیب
  دکتر؟ی اقایچون چ-
 .. تو کما ھستنمارتونیمن واقعا متاسفم اما ب-

 دستھ دکترو گرفت و نا نیشرو.. شدی آرام تو ھم قاطغی با صدا جی تھرانی ابوالفضل اقاای صدا
 : اشک بود گفتسی کھ خیباور با صورت

مادرش نفسش بھ نفسھ .. بچھ اسدونھی نی بدم؟دکتر ھمی کن؟من جواب مادرشو چی کاریدکتر -
 دکتر من بگم دخترتون رفتھ کما؟..دخترش بستھ اس

 حاضر بود انجام بده ی ھرکارنی اونجا بود اب شده بود شروی دلھ ھرککردی مھی خون گرنیشرو
 : و ادامھ داددیدستھ دکترو بوس..ششونی برگرده پادیاما خواھرش بھوش ب

 ..رمیمیر من مدکت.. کنی کاریدکتر جونھ بچت -
 : بھ انھا زل زده بود نشون داد و گفتی اوانھی آرسامو کھ مثلھ دنیشرو

 ی کاری زتیدکتر جونھ عز.. بدمی چنوی من جوابھ امیکنی می شوخکردی تا االن فکر منیدکتر ا-
 ..برامون بکن

 : گفتی و با زاردی جلو کفش دکترو بوسکای نشست جلو دکتر سرامنیشرو
ما ھممون جونمون بھ جونش .. برامون بکنی کاری کنمی متوینوکر.. بکنی کاریدکتر خاک پاتم -

 ..نفر ادم مردن100 یعنی یاونو نجات ند..بستھ اس
 ..نی خم شد بلندش کرد از رو زمدکتر
ِ کلمھ کما در سر آرسام اکو مفقط ِ  غیارام ج..نی با زانوھاش افتاد رو زمیبا صدا وحشتناک..شدیُ

 پروام گفتیبا خود م.. بود چھ بھ سرش اومدهدهیانگار تازه فھم..زدیدا م و برادرش را صزدیم
بلند .. سکوت برقرار شدھی کھ زد کلھ اون قسمت بھ مدت چند ثانیبا داد..بخاطره من رفتھ تو کما

 :با داد گفت.. شد
 منم دیکشی کھ می نفس بکشم با ھر نفسیاون نباشھ من چھ جور.. باشمدی منم نباستی پروام نیوقت-

 .. کنارش باشمدی من االن باکنمی مکاری چنجایمن ا..ششی پرمی پس منم مدمیکشیباھاش نفس م
 دونستنی از انھا نمچکدومی اما ھدیدی آرسام پرواشو مدادی کاش دکتر اجازه مگفتنی با خود مھمھ

  ونیشرو.. طرفشدیبا سرعت دو..دی پنجره دینگاشو دور سالن چرخوند ...ھیمنظوره آرسام چ
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 دنبالش تازه متوجھ منظوره آرسام شده بودن او دنی از شوکھ دادش در اومدن دوی تھرانیاقا
 قصد داشت با سر ی از پنجره وقتیکیدر فاصلھ نزد.. با کشتنھ خودش بره کناره پرواشاستخویم

 با اون شھیش..شھی توانش زدش تو شنی بھ پنجره با اخردیفقط دستش رس.. گرفتنششھیبره تو ش
 نعره یجور.. و دور و بر آرسام غرق خون شدکلی کل ھھی از ثانیدر کسر..ضخامتش پودر شد

 :گفتیفقط م.. کرده بودنحشت کھ ھمھ وزدیم
بھش قول دادم ..ششی برم پدی کنار من بانیبر..کــــــــاری من باشم چستیپروام ن..نیولــــــــــــم کن-
 .. بھ قولم عمل کنمدی باششیپ برم دی تنھاش نزارم پس باچوقتیھ

 و شوھرش نی سارا خانوم مامان شروکردی پرواش رو می قراری و بزدی مغی لحظھ کھ جنی ھمدر
 آرسامو یوقت..دنی پروا رسی بابایانی کی بھ ھمراھھ اعظم خانوم مامان پروا و اقادای و شدیاقا حم

 شو زنیانی کیاقا..ک زده شده بودسارا خانوم ھم شو.. اعظم خانوم از حال رفتدنیتو اون حال د
 ی طاقتی با چشما گشاد شده از ترس و بستادی انیسپرد دستھ دوتا پرستار اومد جلو آرسام و شرو

 :گفت
  تو سرم شده؟؟بچم کو؟دخترم کو؟پروام کو؟یچھ خاک-

نگاش رو آرسام .. جراتشو نداشتیچکی جوابشو بده اما ھیکی دی تا شادیچرخی ھمھ منی بنگاش
 ی اتفاقھ بددی برداشتھ بود فھممارستانوی نعره ھاش کھ کلھ بی حال آرسام و صدادنھیثابت موند با د

 : دردونش افتاده گفتزی دختر و عزکدونھیبرا 
 ..نمشی ببدی کو؟حالش خوبھ؟با؟؟پروامی شدی شکلنیآرسام تو چرا ا-

 خدا بھ نھی من حالم اگفتی و در دل مکردی مھی و گرزدیم کردن داد ھی شروع کرد بھ گرنیشرو
 نشستھ بود و تو حالھ خودش یی جاکی شده بود ھرکس ی صحنھ بدیلیخ..داده پدر و مادرش برسھ

و   بودستادهی وایانی کی کھ پشت سر اقادای سرشو اورد باال کھ چشمش افتاد بھ شھیآرسام با گر..بود
 : اومد جلو گفتدی نگاھھ آرسامو دی وقتکردیبا وحشت نگاشون م

 ن؟یگی نمیچی ھشده؟چرایچ..ومدی نی خونھ ما ولادیخواھرم کو؟پروا کو آرسام؟قرار بود ب-
 خرابھ شروع کرد نقدی و آرسام حالش اکنھی مھی داره گرنی و شرودنی جوابشو نمدی دی وقتدایش
 : زدنغیج
 امشب باھات حرف بزنم چرا خواستمی مــروا؟پـــــیی خواھرت فدات بشھ کجایپــــــــــروا؟الھ-
 ما چقد یدونستی م؟؟توکھینیبی دورت بگردم مارو میپروا الھ..ی خواھرتو تنھا نزار؟پروایومدین

 ؟یی؟کجاییای پروا پس چرا نممیدوست دار
 پلک بزنھ نکھیسارا خانوم ھم انگار ھنوز تو شوک بود بدونھ ا...کردی مھی و گرزدی مغی جدایش

 صحنھ نی ایآرسام وقت..کردی مھی دستشو گذاشتھ بود رو صورتش گردیاقا حم..کردیجلوشو نگاه م
 اسمشونو شھیداد نم..شروع کرد داد زدن.. بھ سرش اومدهی شد چیاداوری دوباره بھش دیھارو د

 گفت  ھم با اون حالش در دلیانی کی اقای جلودارش نبود حتچکسیھ..زدی آرسام نعره مذاشتگ
واقعا .. بگھ پروا تو کماسھی جرات نکرده بود بھ بقیھنوز کس..خوادی عاشقھ و دخترمو منقدی ایعنی

 کردی مھی و گرزدی مغی جدایش.. خراب بودیلی حال و روزه ھمشون خخواستیھم جرات م
 یاقا.. خرابھیلی اوضاع خدیفھمی مدیدی حالھ آرسامو میدونھ خواھرش در چھ حالھ وقتی دونستینم

 یشونی سرخ شده و رگ گردن و پی رفت جلو پسرش تا آرومش کنھ اما آرسام با صورتیتھران
 :از تھ سرش نعره زد... رو سره ھمھ خراب کرداروی جملھ گفت و دنکی زده رونیب
 ی بودنم تو کماس چھ جوردهی امم،عشقم،عمرم،تنھای زندگ؟تمامھی باشم؟چھ جور؟؟ارومیگی میچ-

 ...اروم باش
 کردن ھی و شروع کرد گرنی سرش نشست رو زمی دستشو گذاشت رویانی کھیجملھ اقا نی ھمبا

 :کردیاروم زمزمھ م
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 ... جوونھیلیسالشھ؟ھنوز خ19 اون ھمش ی تو سرم شده؟دخترم تو کماس؟ولیچھ خاک-
 .. کمرش خم شددنیبا چشماشون د..دنی شکستنھ کمرشو دھمشون

 و پروارو صدا زدی ھا تو سر و صورتھ خودش موونھی کلمھ کما مثلھ ددنھی با شندای شاونطرف
 ...زدیم

 و پروا دای شنی بی فرقچی دخترش تو کماس از حال رفت او ھنکھی ادنھی خانوم ھم با فھمسارا
 حقو ازش نی اتونستی نمچکسی داده بود پس دخترش بود ھری او خودش بھ پرواش شدونستینم
 خانوم ھم رفتھ بود باال سره میمر.. و آرامدایدن و شفقط مردھا اونجا بو.. پروا دخترش بودرهیبگ
 و بزرگتر نیشرو.. دوتا از ھمھ بدتر بودنی و آرسام نبود حال و روزه ادای جلودار شیچیھ..وماخان
 تمام صورت خودشو زخم کرده بود و دای اما شکردنی خوددار تر بودن خودشونو کنترل مکمیھا 

 ای دستشو ببندن زاشتی نمی حتکردی با دادش ھمھ رو متوجھ خودش مکباری قھیآرسام ھم ھرچند دق
 :گفتی مدای اما شرهی رو بگدای شھی جلوکردی میآرام سع.. ازش رفتھ بودیادی بزنن خونھ زھیبخ
 ؟ی بدونیخواھی چقد پروا رو دوست داشتم؟؟میدونی تو سرم شد؟آرام می چھ خاکیدیآرام د-
 :ودش و گفت خنھی زد رو سی مشتی با زاردایش
 نی آرسام اومده بود با منو شرویاز وقت..کردمی می دوسش داشتم کھ بھ آرسام حسودینقدریمن ا-
ھرشب ..گمی بپرس بھت منیاز شرو.. بھ آرسام ازش بپرسمیکردی میھردوتامون حسود.. نبودادیز

 نقدی خواھرمونو ازمون گرفتھ بود ما ای بخاطرمیکردی می و بھ آرسام حسودمینشستیکناره ھم م
 ...رونی بمی برای بگفتمی مزدمی زنگ میالک..شمی موونھی دنمشی روز نبھی..می داشتسشدو
 : ادامھ دادی رفتھ الی و با صدا تحلنی شد رو زمخم

حاضر بودم ..شدی دلم براش تنگ منمشی ببخواستمیفقط م.. بھ جون خودش ھمشون بھونھ بودیول-
 ..رنیمی بشھ چند نفر مشیخدا اگھ پروا طور.. خواھرم باشمشی پی کنم ولیبرم خونشون زندگ

بلند شد از جاش ..شدی موونھی دومدی مادشی تا ادی با کما بودنھ پروا کنار بتونستی اصال نمدایش
 : گفتمارستانیدستاشو از دو طرفش باز کرد و رو بھ سقف ب

 ؟؟ماینیبیماھارو م.. نفرمنیخودم اول...ششی پامی نفر من منی از پروا اول؟؟بعدینیبیخدا منو م-
 ..میکشیھممون نفسمون بھ نفسھ پروا بستھ اس اون نفس نکشھ ماھم نم

 ھوشی از حال رفت بزدی کھ داشت با خدا حرف منجوریھم.. از توانش تحمل کرده بودشتری بیلیخ
 دای طرفھ دخترش بغلش کرد چندتا ضربھ بھ صورتش زد شدی دودی زد کھ اقا حمیغیآرام ج...شد

 ازش رفتھ بود کم کم داشت از یادیآرسام خونھ ز..زدی لب پروارو صدا مری شد ھمش زاری ھشکمی
 دنیفھمی مھی پرواش اما اگھ بقشھی کار بره پنی با اخواستی چون ماوردی اما بھ رو نمرفتیم ھوش

اما .. از حالش باخبر نشھی بود تا کسستادهی زور سرپا ا بھنی دکتر برا ھمشھی پبردنشی معیسر
 تا دادی ھم فشار می گرفتھ بود چشماشو روواری کھ دستشو بھ دنجوری ھمسھی واتونستی نمگھید
 دستش خورد بھ ی طرفش وقتدی متوجھ آرسام شد دونیشرو.. نکردی فرقچیدش خوب بشھ اما ھید

 : بلند گفتیدستھ آرسام وحشت کرد با صدا
 .. ابوالفضل خودت بھمون رحم کنای-

 بغل آرسامو گرفتن بردن تا دستشو ری زعیسر.. شده بودخیتمامھ بدنش ..خی کھی تی شده بود آرسام
 ........پانسمان کنن

*** 
ماه 3 نی کھ اییتنھا کسا.. برنگشتنی بھ زندگچکدومیماه از تو کما بودنھ پروا گذشتھ اما ھنوز ھ3

فقط ... بودندای آرسام و شکردنی بھ پروا نگاه مشھیتن و از پشت ش نرفرونی بمارستانیاز ب
مامان ..مارستانی بگردنی دوباره برمرنیگی می دوشکننی لباساشونو عوض مرنی مکباری یروز3
 دنھی ھمسرش با دخوادی بھش نمدهی اجازه نمیانی کھی بمونھ اما اقامارستانی بخوادی ھم دلش مرواپ
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 خانواده یھمھ ..نھیبی شدنھ زنشو مری با چشماش داره پھی شکستھ بشھ ھرثاننی از اشتریدخترش ب
 و ختنیری کوچولوشون اشک می پسرا خانواده ھمشون برا ابجمارستانی شده اومدن بی چدنیفھم

 آرسام دنی خواھرشونو بھشون برگردونھ و ھمھ ھم فھمخواستنی از خدا مکردنی مھیبراش گر
 آرسام بوده ھی ھمراه و ھمپاشھی روزھا ھمنی کھ ایتنھا کس..ه پروا بودیعاشق و دلباختھ 

 بھم یلیرابطشون خ..دنی می رو دلدارگھی ھم ھستن و ھمدشھی ھمش پمارستانیتو ب..داسیش
 .. تو کماسزشونیھر دور عز..کننی رو درک مگھی راحت ھمدیلیخ  شده چونکینزد

 با ادینھ ز.. شدهدی سرشون سفی گرفتن تمامھ موھادی شدی پروا و سارا خانوم ھردوتا افسردگمامان
 ھیکاره ھرروزشون گر.. خونھ دوبارهرنی ممارستانی بانی فقط مرنی مرونی نھ بزننی حرف میکس

 ...رهی جلوشونو بگتونھی ھم نمیاس و کس
 ادی شدن ھرروز مدی سرش سفی شده تمامھ موھاری شبھ چندسال پکی یانی کی پروا اقاپدر

 ھرروز بھ گھی و مزنھی لب باھاش حرف مری زکمی کنھی دخترشو نگاه مشھیز پشت ش امارستانیب
 ..رهی نکن و مدمی دخترم ناامی کھ چشماتو باز کرده باشامی مدی امنیا
 دلش زهیریھرروز برا خواھرش اشک م..مارستانھی پاش تو بشھی مکاری کھ بھی ھر ثاننی شروو

 از پروا بخواد نظر آرامو خواستیقرار بود بھش بگھ ارامو دوست داره م.. تنگ شدهیلیبراش خ
 کرده و بھش گفت فی براش تعروی ھمھ چشھی شنیاما بازم از پشتھ ھم..نسبت بھ خودش بپرسھ

 .....ی واسم خاستگاری بریگردمنتظرم بر
بعد وسط ..خره عاشق شده کرد کھ دلشو باختھ و باالفی خواھرش تعری براشھی ھم از پشتھ شدایش

 ی بیدی تور کنم دویکی باالخره تونستم یدی دیدی دی خنده و بھ پروا گفت خواھرری زد زھیگر
 می برمیخواھی ھم بھ چشمھ من اومد زودتر چشما قشنگتو باز کن میکیخالصھ ..ستمی نتیخاص

 ......می کنتشی اذهدانشگا
 قلبھ پرواش دهی نشون متوری مانی کھ رویی اون خطھادی مرده متحرک فقط بھ امکی شده آرسام

 نکاروی بھش گفت اگھ ادی فھمدایچندبار خواست خودشو خالص کنھ اما ش.. زنده اسزنھیداره م
 نی فکر کال منصرف شده از انی جوابشو بدم؟آرسام ھم با ای بعد پروا چشماشو باز کنھ من چیبکن
 مسببھ کما رفتھ پروا رو اونھا زنھیرف نمبا پدر و مادرش کال قھر کرده اصال باھاشون ح..کار

 گھی ھاش می قراری ھاش و بی کھ از دلتنگیو با تنھا کس..زنھی فقط با آرام حرف مدونھیم
 ھم با بغض دای چشماشو باز کنھ شخوادی می طاقت ندارم پس کگھی دگھی مدایھرروز بھ ش..داسیش
 باھم کننیھرروز خاطره با پروا بودنشونو مرور م..می جز صبر کردن نداری اره چاگھیم
 ھستھ کھ ی اشھی جلو شی ھایکاره ھرروزشون نشستن رو صندل..زنیری و اشک مکننی میاداوری

 ....دهیپرواشون پشتھ اون خواب
آرسام باز ..گفتنی و آرسام کنار ھم نشستھ بودن از خاطرات با پروا بودن مدایش..شب بود2 ساعت
 ھیدوتاشون گر..نھی چشما قشنگھ پرواشو باز ببنھی پرواشو ببخواستی شده بود م قراریقلبش ب

آرسام دوتا دستشو فرو کرد تو موھاش سرشو برد .. داشت آرسامو اروم کنھی سعدای شکردنیم
 : گفتو عقب

 یفھمی تو نمدایش.. اسممو صدا بزنھخوادیدلم م..نمی چشماشو باز ببخوادیدلم م..تونمی نمگھی ددایش-
 ... تو دلم چھ خبرهیفھمی تو نمکشمی دارم میمن چ

 : موھاش دستاشو دراورد و گفتنی آرسام از بھی دستشوگذشت رو دستاھی با گردایش
 سنگ مھیپروا خواھره منھ تمامھ زندگ..یگی می چفھممیم..کنمی من درکت میداداش-

 ..کردی بھم گوشزد متی با جدکردمی میھرموقع کاره اشتباھ..صبورمھ
 : ادامھ دادھی جلوش و با گرشھی شد بھ شرهی نشست خفصا

  گفت؟ی چیدونی باھام اتمام حجت کرد ممی دانشگاه تا برسمی قرار بود بریروز اول-
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 از توشون معلوم بود سرشو شی قراری کھ قرار نبود اشکشون خشک بشھ و بیی با چشماآرسام
 : و گفتدی خندھی وسط گردایش.. نھیعنیتکون داد 

 باھاش تو خوامیگفت اگھ م.. دلم خواست انجام بدمی کھ ھر غلطستی نییبھم گفت دانشگاه جا-
 یلیگفت خ..دوننی ھاتو نخ دادن میگفت پسرا جنبھ ندارن شوخ.. رفتار کنمنی سنگدیدانشگاه باشم با

 .. پسرا باشھنجوری حواسمون بھ ادی پس بای و خوش گذرونحی دانشگاه برا تفرانیاز پسرا م
 : رخ آرسامو گفتمی دوخت بھ نگاشون
 .. دوست دارهیلیآرسام پروا خ-
 و آرسام با وحشت بلند شدن دایش.. گفت صدا سوت بلند دستگاه ھا از اتاق پروا بلند شدنوی ادای شتا

 اون ی با وحشت رودای شھیاما چشما..آرسام فقط نگاش بھ صورت پروا بود..شھیرفتن پشت ش
چند پرستار و دکتر با .. مونده بودرهی خدادی صاف شده رو نشون می کھ خطھایتوریصفحھ مان

 و دای شدیجلو د..دی رو کششھی پرده جلو شدی از پرستارا دویکی طرف اتاق پروا دنی دوشتوح
 : شروع کرد بھ داد زدندایش..آرسام گرفتھ شد

 تورو؟ی خطھا رو مانیدی؟؟دیدیآرسام توھم د-
 :شدی نمدای متوجھ حرفا شکردیت نگاش مآرسام با وحش.. آرسامو گرفتبازو

 شده؟ی؟چیگی می چدایش-
 : و وحشت گفتی با نا باوردایش
 ..قلبھ پروام صاف شده بود.. اون خطھا صاف شده بودن آرسام؟؟یدی ندتورویتو مان-
اون خطھا صاف شده " تو سرش بود دای آرسام خشک شده بود فقط صدا شی ولزدی مغی جدایش

 آرسام شوکھ دیفھم.. بد بھ آرسام گفتھیلی خدی رفت کنارش فھمدای شنینشست رو زم"..بودن
 تا رونی بادی از اون اتاق بیکیمنتظر بودن ..شتری دوتا ھم بنیصداھا قطع شده بودن وحشت ا..شده
 ... قرار بود بشنوندی کھ شایزی از چدنیترسیم.. بدهون بھشیخبر

 بود اما منتظر معجزه بود با خودش دهیچشم د چون صاف شدنھ اون خطھا رو با کردی مھی گردایش
 .. بھمونگردونھی پس پروارو برممی ھمھ منتظرشنیما ا..کنھی نمدی مارو ناامدی خدا امگفتیم

 اشتباه دای شکردیفک م.. قلب پرواشو باور کنھی صاف شدن خطھاخواستی اصال نمآرسام
آرسام خشک شده .. ھا نشستن روشونی دستھ آرسامو گرفت بلند کرد برد طرف صندلدایش..دهید

 کھ چرا کردی بود خودشو لعنت مدهی ترسدایش..دادی نشون می نھ عکس العملزدی میبود نھ حرف
 داشت آرسامو بھ یسع.. شوکھ شددی خطھا رو دی وقتدادی خودشم حق مبھ  بھش گفتیاونجور
 رونی بادی بیکیو منتظر بود  کھ پروا توش بود ی بود بھ در اتاقرهی اما نگاھھ آرسام خارهیحرف ب

 صورتش رونی سال گذشت دکتر اومد بکی و آرسام دای شی کھ برایبعد از مدت.. بھش بدهیخبر
 : رفت طرفھ دکتردی پری از رو صندلنرآرسام مثلھ ف..خستھ بود

  بود؟حالش چطوره؟ی صداھا برا چنیشد؟ای دکتر چیاقا-
 : بھ آرسام انداخت و گفتی نگاھھ خستھ ادکتر

 نیاالنم مثھ قبلھ دعا کن..میبا شوک برش گردوند..خدا بھت رحم کرد جوون.. کردی قلبستی اماریب-
 ..براش
 : لب گفتریاروم ز.. آرسام وحشت زده بودنچشما

 ؟ی قلبستیا-
 : ادامھ دادنی برا ھمدیِ بود صورت آرسامو ندنیی کھ سرش پادکتر

 ..نیناالن خوبھ براش دعا ک.. کردی قلبستیاره پسرم ا-
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 کرده ی قلبستی پرواش اشھی می پاھاش خالری و زرهی داره جون از تنش مکردی حس مآرسام
 یغی جدایش.. کنھیری تا از افتادنش جلوگواریبا ھزار زحمت دستشو اورد باال گذاشت رو د..بود
 : و بازو آرسامو گرفتدیکش

 پروا ینجوریا.. نکنتیو اذتورو خدا خودت.. گفت کھ االن حالش خوبھ؟دکتریشدیداداش؟داداش چ-
 .. داداششھی متیھم اذ

 حال آرسام بھتره دی دیدکتر وقت.. خودشم کنارش نشستی صندلی برد دوباره نشوند روآرسامو
 شاھد اشک ادی روزھا زنیا.. بھ صورتھ غرق اشک آرسام انداختینگاھ.. تکون داد و رفتیسر

فقط .. کنھی کارتونستی اما نمدهی چند ماه دنی شکستنھ آرسامو تو اادی زیلیخ.. آرسام بودهختھیر
 ...یچکی ھگھی حال آرسامو خوب کنھ دتونستیم پروا
 لباس عی افتاده سری اتفاق بدکردی شد دلشوره داشت فکر مداری صبح زود کھ از خواب بنیشرو
 ..مارستانیِ حرکت کرد طرف بدیپوش
 کردن راه افتادن سمت یباھم حال و احوال..دی و اعظم خانوم رو دیانی کی جلو در اقادی رسیوقت

 ..مارستانیب
پروا با ..سالشونھ90 انگار ھرکدوم شدنی زن و شوھر اومده بود اصال شناختھ نمنی بھ سره ایچ

 ..یچرا بھ فکرشون نبود..ی کردکاریپدر و مادرت چ
 داشونی پیدل کھ رو صنگشتنی و آرسام مدایداشتن دنبالھ ش..ژهی وی رفتن قسمت مراقبتھاییتا3

 .. قدم از قدم بردارهتونستنی نمچکدومیھ..کردن
 داده بود بھ ھی سرشو تکنشی دوتا دستشو قالب کرده بود توھم رو سی نشستھ بود رو صندلآرسام

 .. رو گذرونده بودیِ شب بدشبی غرق خواب بود دوارید
 .. بوددهیب ھا خوای بود رو صندلدهی ھم سرشو گذاشتھ بود رو پا آرسام دراز کشدایش
 فکر زی چکینفر بھ 3 بھم انداختن رفتن جلو اشک تو چشماشون جمع شده بود ھری نگاھییتا3
 ..شنی و آرسام نابود مدای بشھ ششیزی نکرده پروا چیی اگر خداکردیم

 شدی از اونجا رد میپرستار.. پا اومدنشون نشدن تکونم نخوردنی متوجھ صدای حتدای و شآرسام
 : صداش کردنیشرو

 خانوم؟-
 : برگشت گفتپرستاره

 بلھ؟-
  نکرده؟یریی تغچی ما ھِماری بدیببخش-
 ھ؟ی چمارتونیاسمھ ب-

 ھمھ شناختھ گھی رفتھ بودن و اومده بودن دنقدی اشناختنیِ کل خانواده رو ممارستانی پرسنل بتمام
 ..»شناسھی کھ مارو نمِدیِحتما پرستار جد«.. تو دلش گفتنیشرو..بودنشون

 بھ سر ی لحظھ فکر کنھ چی نکھی ھوا بدونھ ایِ پروا رو گفت کھ پرستار بلی اسم و فامنیشرو
 : گفتادی مستادنی جلوش ایینھایا
 .. کرد با شوک برگشتی قلبستی اشبید..اھان-

 .. دراومدنی شروچشما
 .. شدنداری و آرسام بدای شوھرش از حال رفت با صدا ھمھمھ شھی خانوم رو دستااعظم
ِ کھ دوتا کاسھ خون شده بودن بھ پرستار نگاه کرد اخمھاش بدجور رفتھ بودن یی با چشمانیشرو

 : دندونھاش گفتنیتوھم با فک فشرده شده از ب
 ِ چھ طرز خبر دادن؟؟ھا؟نیا-
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 کنھ تا اشکش دادی داد و بیکی سر خواستی فقط منی قدم رفت عقب اما شروکی از ترس پرستار
 : قدم رفت طرفشکی نگھ داره شیت چھره عصبان اشکشو پشخواستیم..ادیدر ن

 ی کنی پرستارنجای ایخواھی م؟؟توی بھ خانواده طرف بدینجوری خبره بدو ادی ندادن نباادیبھت -
 ؟یستی بلد نزھاروی چنیاما ھنوز ا

 : و گفتدی دستشو گرفت کشنیآرسام اومد کناره شرو.. اعظم خانومشھی رفتھ بود پدایش
 ..االن حالش خوبھ.. ولش کنایداداش ب-

 .. بھ پرستار انداخت و دنبالھ آرسام رفتی اگھی ترسناک نگاھھ دافھی با ھمون قنیشرو
 یانی کی و اقانی برا شروشبوی فرار کرد و آرسام با بغض تمام اتفاقا دعی از ترس سرِپرستار

 .. کردفیتعر
 

*** 
 
 .. نکردیریی تغچی ھم گذشت پروا ھگھیماه د1

 .. نشده بودن ھنوز منتظر بودن پروا چشماشو باز کنھدی ناامکدومچی ھاما
 ..کردی مھی نشستھ بود گرمارستانی ھا کف بوونھی تاب شده بود مثلھ دی دوباره بآرسام

 :زدی و باھاش حرف مکردی مھیھمراھش گر.. انجام بدهتونستی نمیچکاری ھدایش
 ھیتورو خدا بلند شو گر..شھیپروا بفھمھ ناراحت م.. نکنتیآرسام داداشم تورو خدا خودتو اذ-

 ..نکن
 کھ دل سنگ رو ی سرشو اورد باال و با لحنکردی مھی کھ گرنجوری با صورت غرق اشک ھمآرسام
 : گفتدای بھ شکردیاب م

 تاوان کارمو پس دادم؟پس چرا نھیبیرم؟نمیمی دارم منھیبینھ؟نمیبی منو نمِفھمھ؟حالیپس چرا نم-
 ..برم کنارش..ششی برم پخوامی طاقتم تموم شده مدمیُبر..تونمی نمگھی من ددایکنھ؟شی باز نمچشماشو

 ی و بختیری اشک مینجوری پسر کھ بخاطره عشقش انی پرستارا جمع شده بودن و بھ حال اتمام
 ..کردنی مھی گرکردی میتاب

 .. نکنھ عشقشو بھش برگردونھدی پسرو ناامنی دل اخواستنی از خدا مھمشون
 بود دهی خوب فھمیلی خدایش..کردی مھی گرواری داده بود بھ دھی تکمارستانی نشستھ بود کف بآرسام

 .. تحمل کنھتونھی نمگھی بود ددهیِطاقت آرسام تموم شده،فھم
 ..کردی مھی نشستھ بود و گرکنارش

 دیدوی و داد مغی با جرونیاق اومد ب چک کنھ از اتماروی از پرستارا کھ رفتھ بود عالئمھ بیکی
 ..کردیِطرف اتاق دکتر و تو ھمون حال صداش م

 جرات نداشتن بپرسن ستادنی دوباره وحشت کردن با ترس بلند شدن ادای و شآرسام
 .. کردهی قلبستی دوباره بگن ادنیترسیم..شدهیچ

 رو تند تند برا دکتر ییزھای چی پرستار داشت ومدنی و ھمون پرستار از تھ سالن شتاب زده مدکتر
 ..دنیرفتن تو اتاق درو بستن پرده رو ھم کش..دادی دکتر ھم سرشو تکون مگفتیم
 : از پرستارا و گفتیکی رفت طرف ھی با گردایش
برو بگو نزاره .. بکنھی کاری رفتن تو اتاقش؟تورو خدا برو بھ دکتر بگو ینجوری اشده؟چرایچ-

 ..تورو خدا برو.. بشھشیپروامون طور
 : بغلش کرد و گفتیپرستار اومد جلو با مھربون.. ادامھ بده بھ ھق ھق افتادنتونست

 ھا خوب ی زودنی کھ بھ ھمشاالیِمن دلم روشن ا.. بھ خدا باشھدتی نکن امی تابی بنقدی ازمیعز-
 ..شھیم
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 :فت بھش گفتھ پروا بھوش اومده با ذوق سرشو اورد باال و گیکی انگار دایش
 شھ؟ی م؟؟خوبیگیراست م-

 دی پسر و دخترو ناامنی اتونستی نکنھ اصال نمھی جلو خودشو گرفتھ بود کھ گری بھ سختپرستار
 نی تا پرواشون بھوش اومد خودشون اولرونی برنی نممارستانیساعت ھم از ب1 ی کھ حتیینایکنھ ا

و   زدیسرشو تکون داد لبخند مھربون.. تنھا نباشھنجای مدت پرواشون انی و تو افھمنینفر باشن م
 :گفت

 ..شھی کھ خوب مشاالیا..زمیاره عز-
 : اومد و گفترونی با ذوق از بغل پرستار بدایش
 .. آرسام تنھاسشیمن برم پ..یمرس-

دستشو ..کردی مھی عقب گرد کرد رفت کنار آرسام کھ داشت گردای سرشو تکون داد شپرستار
 :رش نشست و گفتگذاشت رو شونش کنا

 ..شھیاون خانوم پرستار گفت پروا حتما خوب م..ی نکن داداشھیآرسام گر-
 دای بھ شی بعد نگاھکردی بھ پرستاره کرد کھ داشت اشکاشو پاک می سرشو چرخوند نگاھآرسام

 و آرسام با ترس و دایش..رونی گذشت تا پرستار و دکتر اومدن بیمدت..انداخت و سرشو تکون داد
 :دکتر تا اومد دھنشو باز کنھ حرف بزنھ پرستار گفت..دلھره رفتن جلو

 ... من بگمنیدکتر اجازه بد-
 : زد و گفتیدکتر لبخند..نیی با خجالت سرشو انداخت پابعد

 ..دییبفرما..بلھ-
 : بھ دوتاشون انداخت و گفتیپرستار نگاھ.. و آرسام چشمشون بھ دھن پرستار بوددایش
 .. تا بگم بھتوننی منو بدینیری شدیاما اول با...شدهی چنی تا بدوننی طاقت نداردونمیم-

 : طاقت گفتی بآرسام
 شده؟ی چنی شما بگینیری شدمیباشھ چشم م-
 : گفتی زد و با شادیپرستار لبخند-
 ... بھوش اومدهمارتونیب-

با جملھ .. سخت بودیلیباورش خ.. باور کننتونستنینم...کردنی با دھن باز نگاش مدای و شآرسام
 : پرستار بھ خودشون اومدنیبعد

 ..نی منو بدینیریخوب حاال ش-
 : ھنوز شوکھ بودآرسام

 ن؟یگیراست م-
 : کرد و گفتی خنده اپرستار

 ..نشینی ببنیتونی بخش ممیدی بعد انتقالش ممیریگی ازش مشی دروغ بگم؟چندتا ازمادیچرا با-
 تا تراول در اورد داد بھ 4،3 بشی بود با دھن باز دست کرد تو جومدهیدش ن ھنوز بھ خوآرسام

 متوجھ چکدومی داد کھ ھحی از حال پروا توضکمیدکتر ..پرستار تشکر کرد و رفت..پرستار
 شده بود بھ روبھ رو داشت حرفا دکتر و پرستار رو تو ذھنش مرور رهی خدایش..نشدن

 :ختنی زد و اشکاش ری از خوشحالی داد بھ خودش اومدخرهآرسام باال..کردیم
 ! شـــــکرتایخــــــدا-

 از رو لباش تونستی کھ نمی و با لبخند گنده ادی بوسنوی بھ حالت سجده زمنی نشست رو زمبعد
 دای بھ شیبلند شد نگاھ..کردی ھمش خدارو شکر مختنیری کھ اشک شوق مییبرش داره و چشما

 : کردکردووصداشی مھیانداخت کھ داشت گر
 .. گقت؟پروام چشماشو باز کردهی دکتر چیدیدا؟شنیش-



 118 

 خودشو انداخت تو بغل آرسام و بلند تر زد کردی مھی کھ گرنجوری برگشت طرف آرسام ھمدایش
 :زدی و حرف مھی گرریز
 ..شمونی پادی مدونستمی آرسام مدونستمیمن م..آرسام پروا تنھامون نزاشت-

 و رونیپرستار از اتاق پروا اومد ب..کردنی خدارو شکر م وکردنی مھی تو بغل ھم گردوتاشون
 :گفت

 ؟ییآرسام شما-
 : گفتکردی کھ اشکاشو پاک منجوری تند تند سرشو تکون داد ھمآرسام

 شده؟یچرا؟چ..اره اره منم-
 : زد و گفتی لبخند بزرگپرستار

 ..زنھیھمش اسم شمارو صدا م-
 : نشست رو لبا آرسامی قشنگیلی خلبخند

 نمش؟ی ببتونمیم..یقربونش برم الھ-
 ..نشینی ببنیتونی بخش مشھی نباشھ منتقل می مشکلادی جوابشون بمی گرفتشیازش ازما..فعال نھ-

 : سرشو تکون داد و گفتآرسام
 ..نی شما بگیھرچ..چشم-

 : دور نشده بود کھ آرسام صداش کردادیز.. و از کنارشون رفتدی خندپرستار
 خانوم پرستار؟-

 : برگشت و گفترپرستا
 ن؟یبلھ؟با من ھست-

 یتا تراول صدتومن4 نمی بھ ابشیدست کرد تو ج... با لبخند سرشو تکون داد و رفت طرفشآرسام
 :داد و گفت

 ..نی برام اوردیخبر خوب.. شماینیری شنمیا-
 : نشست کنارش و گفتدایآرسام برگشت طرف ش.. تشکر کرد و رفتپرستار

 ..مشینی ببزارنینم-
 : زد و گفتی لبخنددایش
 .. دوساعتم روشیکی نی امی ھمھ صبر کردنیا-

 .. ھم سرشو تکون دادآرسام
 : در اورد گفتشوی گوشدایش
 ..می بھ ھمھ خبر بددیبا-

 : زد و گفتی لبخندآرسام
 شن؟ی نگران نممی موقع زنگ بزننیا-
 : زد و گفتیطانی لبخند شدایش
 شھ؟ی می اونا بشن چکممی می ھمھ ما نگران شدنیا-

 : در اورد تا خبر بدهشوی کرد و سرشو تکون داد خودشم گوشی خنده بلندآرسام
 !دمی و آرام خبر منیمن بھ شرو-
 ..دمی خبر منای و مامان انایباشھ منم بھ خالھ ا-

 :خواب الود جواب داد...نی آرسام زنگ زد بھ شرواول
 بلھ؟-
 ن؟یالو شرو-
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 موقع شب زنگ زده با نی کھ آرسام اشدهیچ..نگران شده بود.. نشست رو تختشخی سنیشرو
 : و ترس بود گفتی کھ پر از نگرانییصدا

 .. چھ موقع زنگ زدنھنیشده؟ایآرسام چ-
 داد بھ صداش و ی نگرانکمیآرسام .. بھ زور جلو خندشو گرفتھ بوددایش.. بودکری رو اسپیگوش
 :گفت

 ..شمی موونھی دارم دومدنیھنوز ن..دکترا و پسرا رفتن اتاق پروا تمام شی پقھی چند دقنیشرو-
 :با ترس گفت.. شدی خالنی دل شروتھ
 ..نی بپرسنی رو صدا کنیکیخوب ...یاعلی-
 ...دهی جوابمونو نمیکس-
 ...ِری کھ خشاالی انینگران نباش.. اونجاامیمن االن م-
 : با تعجب گفتنیشرو.. خندهری زد زارهی نتونست طاقت بدایش
 خنده؟ی چرا مدایش-

 : گفتدیباری و ذوق ازش می کھ شادیی با صداآرسام
 ..باالخره چشماشو باز کرد زنگ زدم بھت خبر بدم.. زنم بھوش اومدهنیشرو-

فقط تونست ..ردیمی بگھ از ذوق داشت می چدونستیپرواش بھوش اومده؟نم.. شوکھ شدنیشرو
 :بگھ

 ..امیاالن م-
 :کھ آرسام گفت قطع کنھ خواست

 .. بخششھی منتقل مگھیمواظب باش پروا حالش خوبھ چندساعت د.. ھاییای تند ننیشرو-
 نقدیا..مارستانی راه افتاد بھ طرف بعی سردیبلند شد لباساشو پوش.. گفت و قطع کردی باشھ انیشرو

 با دیاقا حم.. باباشی زنگ زد بھ گوشعی سردایش.. بگھنای رفت بھ مامانش اادشیذوق داشت کھ 
 : جواب دادینگران

  دخترم؟شدهیدا؟چیالو ش-
 : گفتی با شادنی کنھ برا ھمتی باباشو اذومدی دلش ندایش
 ..ییخواھرم تنھام نزاشت بابا..باباجونم پروام بھوش اومد-

 : گفتی با شاددی حماقا
  دخترم؟یگیراست م-
 ..ییاره بابا-
 .. دخترممییایاالن م-
 .. ھانییای اروم بییباشھ بابا-
 ..باشھ دحترم خداحافظ-
 یبا-

 دیترسیم.. رو گرفتیانی کی با دلھره شماره اقادایش.. بھم انداخت و لبخند زدنی نگاھدای و شآرسام
 : با ترس و وحشت جواب دادیانی کی ھم شد اقانطوریھم.. شدهشیفکر کنن پروا طور

 شده؟ی دخترم چدایش..الو-
 ..زنگ زدم بگم.. نشدهیزی چنینگران نباش...عمو سالم-

 : وسط حرفشدی طاقت پری بیانی کیاقا
 ..گھی دخترم؟نصف جون شدم بگو دی بگیچ-
 : گفتی با شاددایش
 ..پروا تنھامون نزاشت..عمو خواھرم بھوش اومد-
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 :فقط تونست بگھ.. خوشحال شده بودیلی خیلیخ.. باور کنھتونستی نمیانی کیاقا
 .. دخترمامیاالن م-
 ..ی بانیمراقب خودتون باش.. عمونییایباروم -
 ..فعال-
 : گفتدای بھم انداختن شی و آرسام نگاھدایش
 ...مییایھمشون گفتن االن م..عکس العمل ھمشون مثلھ ھم بود-

اونم گفت االن ..شماره آرامو گرفت بھ اونم خبر داد... زد و سرشو تکون دادی لبخندآرسام
اعظم خانوم و سارا ..ختنیری اشک میھمھ از خوشحال..ساعت ھمشون اومده بودن1بعد ..مییایم

 منتقل شھ بخش بعد دی باگفتنی پرستارھا ھم مننی دخترشونو ببخواستنی مکردنی می تابیخانوم ب
 یاونم با خوشحال.. گفتنکیھمشون آرسام رو بغل کردن بھش تبر..ضتونوی مرنینی ببنیتونیم

 دی از دور دومارستانی بدی رسی اعظم خانوم مامان پروا وقتیر کمال تعجب ھمگد..کردیتشکر م
 : گفتھیطرف آرسام خودشو انداخت تو بغلش و با گر

 پسرم راستھ؟دخترم چشماشو باز کرده؟-
 :ِ بھ سر اعظم خانوم زد و گفتی بوسھ ای با چشما اشکآرسام

 ..بھوش اومده...اره مامان-
گفتنھ آرسام و از اون لحظھ بھ بعد اعظم خانوم آرسامو پسرم خطاب  لبخند زدن بھ مامان ھمھ

 لباشون لبخند ی اما روختیریھمھ از چشماشون اشک م.. و آرسام اعظم خانوم رو مامانکردیم
 ..بود

 
 .. بستمشونعی کھ باز کردم نور خورد توشون سرچشمامو

 .. چندبار چشمامو باز و بستھ کردمدمیدی محو مویھمھ چ.. اروم باز کردم چشمامواروم
ھمھ جا .. بھتر شد اما ھنوز کامل خوب نشده بودنکمی... چشمامو بستم و فشار دادم رو ھممحکم

 .. بوددیسف
 .. کجام من؟یعنی
 .. بھ ذھنم فشار اوردم چشمام ناخوداگاه گرد شدکمی

َ اومد کنارم حرفامو بھش زدم و بعدم مردمنی کھ تصادف کردم شرومن ُ.. 
 .. زنده شدم دوباره؟یعنی

 بودن دهی پوشدی خانوم اومدن تو اتاق سفھی اقا با ھی بھم کھ بافتمی داشتم چرت و پرت تو ذھنم مھنوز
 ..پس دکتر بودن

 : اومد جلو گفتاقائھ
 کنھ؟ی درد نمتیی؟جایخوب..سالم دخترم-

 : گفتمی حالی بازشون کردم و با ب خشک شده بودن بھ زورلبام
 ..نمیبی محو و تار مویھمھ چ..نمیبیفقط درست نم..نھ درد ندارم-

 : کرد و گفتنمی معاکمی اومد جلو نور انداخت تو چشمام دکتر
 ..ینی ببیتونیماه چشمات بستھ بودن االن درست نم4چون ..یشی کم کم خوب مستی نیمشکل-

 : زده با چشما گرد شده گفتموحشت
  ماه؟4-
ماه 4ھر.. شدن مخصوصا نامزدت و خواھرتتی اذیلیخانوادت خ..یماه تو کما بود4..اره دخترم-

 .. بودنمارستانیکامل تو ب
 ..دلم برا ھمھ تنگ شده..دمی گفت نامزدت نفھمنکھی دکترو از امنظور
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 : گفتی طاقتی ببا
 نمشون؟ی ببانیخانوادم کجان؟چرا نم-

 : زد و گفتی لبخند پدرانھ و مھربوندکتر
 رونی برمی کردم منتیاالن کھ معا..ننی تورو ببانی بزننی دارن بال بال مرونیدخترم خانوادت ب-
 .. داخلفرستمشونیم
 : ذوق گفتمبا
 .. دکتری اقایمرس-
 .. دخترمکنمیخواھش م-

 ..رونی رفت بنھی بعد از معادکتر
 :با تعجب نگاش کردم و گفتم.. برگشت طرفمستادی لحظھ ای خواست بره دنبالش اما پرستار

  شده؟یزیچ-
 : زد اومد جلو و گفتیلبخند

 رفتنی مکباری ی فقط دوسھ روزمارستانیماھھ از ب4االن ..یدختر تو کھ خواھرتو نامزدتو دق داد-
 شھیچشمشون خشک شد ازبس از پشت ش..شتی پگشتنی باز برمکردنیخونھ لباس عوض م

 ..نگاھت کردن
 ..ھیمنظورشون از نامزد ک.. کردمتعجب

 : ھمون تعجب گفتمبا
 ن؟ی اسماشونو بگشھیم-

 : ھم تعجب کرد اما گفتپرستار
 .. و آرسامدایش-

 :دنی بغض کردم و چونم شروع کرد بھ لرزدمی کھ اسم آرسام رو شننیھم
 ..گھی دیکی یاما اون کھ رفتھ بود خاستگار-
 از دلت خوامی مای رو بھم زدم بیپروا خاستگار« گفتی کھ ھمش مدمی حرفاش شننیاره از ب-
 ..گفتی جملھ رو ھمش منیا..»ارمیب
 : گفتمیدی ذوق شدبا
 ؟یگیواقعا؟راست م-
 : تکون داد و گفتی لبخند سربا
 .. توروننی برم االن ھمشون منتظرن ببگھیمن د..زمیاره عز-

 .. تکون دادم اونم رفتیسر
 اومدن تو ھی ادم با گری بعدش در باز شد و کلنیپرستار کھ رفت چندم..دیدی ھنوز درست نمچشمام

 ..اتاقم
 .. طرفشونبرگشتم

 : صداش کردمھی گرفت با گرمی مامانم گردنی دبا
 ؟!؟!مــــــا مــــا ن؟-

 : اومد طرفمھی از ھمون جلو در دستاشو باز کرد و با گرمامانم
 ..زمی عزیتتوکھ منو کش..جانم دخترم-

 و لبخند نگام یبا چشما اشک.. کھ چشمم خورد بھ مامان سارامیکردی مھی تو بغل ھم گرمیداشت
 ..کردیم

 : شدشتری بمیگر
 مــــامـــان سارا؟-
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 .. سارا اومد طرفممامان
 ..رمی رفت عقب تا بتونم مامان سارا رو بغلم بگمامانم
 :گفتی و مدمیبوسی سارا ھم مثلھ مامانم ھمش ممامان

 کنھ؟ی درد نمتیی دخترم؟جایخوب-
 !نھ مامان خوبم-
 ..کردنی مھیتاشون داشتن گر3اما ھر.. بودمدهی رو ندنی و شرودی بابام،عمو حمھی حاال گرتا
 ..میکردی مھیھممون گر..تاشون بغلم کردن3.. شدشتری بمی اونھا شدت گرھی گردنی دبا
 :دلم گرفت با بغض گفتم.. و آرسام نبودندایش
  کو؟دایپس ش-

 : و گفتدی بھ سرم کشی اشکاشو پاک کرد دستمامانم
 مشونی فرستادنیبرا ھم..یشناختی نمشونیدیدیاگھ م.. بودنمارستانیماه تو ب4 و آرسام دای شزمیعز-

 .. تویکردی وحشت میاونجور..انیخودشونو خوشگل کنن ب
 ..مردمیتو دلم از ذوق داشتم م.. و سرمو تکون دادمدمیخند

در ..زاشتی سر بھ سرم منیشرو.. باھممیزدی حرف ممیداشت.. بودهمارستانیماه ب4 بخاطرم آرسام
 ..اتاق باز شد چندنفر اومدن تو

 ..یی دوتامی کردھی گریارام رو شناختم اومد طرفم کل.. بزرگ اومدن تویلی دستھ گل خھینفر با 3
 : کھ رفت عقب چشمام در اومد با تعجب گفتمنیھم

 خالھ؟-
 : گفتادی زیلیخشکش زده بود با تعجب خ.. بنده خداھم بدتر از من شده بودناو
 پروا دخترم؟-

 : با تعجب گفتآرام
  رو؟گھی ھمدنیشناسیم-

 ..ھی گرری ززدم
 .. اومد طرفم گرفتم تو بغلشھیخالھ با گر.. برا خالھ ھم تنگ شده بوددلم

 : و گفتدیصورتمو بوس.. ولم کنھ منم از خدام بودومدی نمدلش
 .. ذره شده بودھیدلم برات ..ییایتعجب کردم چرا نم..ھرصبح تو پارک منتظرتم-

 .. چقد خوشحالمیدونینم.. آرسامم عاشق تو شدهکردمی فکرشم نماصال
 .. حرفا خالھ تعجب کرده بودندنی از شنھمھ

 نقدی ایپس بگو چرا از پشت گوش..ِ خالھ مامان آرسام؟یعنی از ھمھ تعجب کردم شتری بخودم
 ..صداش برام اشنا بود

 : اومد جلو و گفتمامانم
  پارک؟یرفتی میشدی بلند م6 ھرروز ساعت ی خانم تھراندنیدخترم پس تو برا د-
 : ذوق و لبخند سرمو تکون دادم و گفتمبا
 ..اره اره-

 : گفتیطونی و شیرکی با زآرام
 از پروا شدی چیکردی مدیند برا گلپسرت کایدیدی رو میمامان تو کھ ھر دختر خوشگل و ناز-

 ؟یگذشت
 : زد و گفتی لبخندخالھ

 خوادشی میلی دوست داره و بھم گفتھ بود خویکی دونستمیم..کردیدخترم پروا برا من درد و دل م-
 ..خواستم عروسم بشھ.. عاشقش شدمدمشی دی ھمون روز اولیول.. نتونستم بھش بگمنیبرا ھم
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 .. خندهری حرفھ خالھ ھمھ زدن زنی ابا
 بمونن شمی و تازه از کما در اومده بودم اجازه داده بودن ھمھ پمی گرفتھ بودی اتاق خصوصچون

 ..نی بردی بارونی بادی از اتاق بیی صدانیکتریپرستار گفت اگھ کوچ..البتھ بدون سر و صدا
 ..ساعت در اتاق بھ شدت باز شد3باالخره بعد .. قبول کردنھمھ

 ..ِ طرف درمی برگشتمیدی ترسھممون
 .. بودرهی دستش ھنوز رو دستگھی.. جلو درستادهی واونی نفس نفس زنون با چشما گردای شدمید

اروم اروم اومد جلو دستاشم باز کرده بود کھ بغلم ..میکردی مھی گرفت دوتامون گرمی گرمنم
 .. خودشو انداخت تو بغلمدنی ھمون فاصلھ کم رو شروع کرد بھ دواوردیانگار طاقت ن..کنھ
 :رفتی قربون صدقم مدای و شمیکردی مھی گرییدوتا

 یکاش من تصادف کرده بودم ول.. براترمی بمی کنم؟الھکاریماه بدون تو چ4 من ی نگفتیخواھر-
 ؟اره؟یدی درد کشیلیخ..یدورت بگردم ابج..شدی شاخ مو از سرت کم نمھیتو 

 .. بلند کرد و منتظر نگام کردسرشو
 : دو رگھ شده بود گفتمادی زھی کھ بخاطره گرییصدا با
 .. احساس نکردمیمن کھ درد..زمینھ عز..خدانکنھ-

 : گرفتم تو بغلش و گفتدوباره
 .. شکرتایخدا..خداروشکر-
 : برگشت سمت در و با صدا بلند گفتھوی.. باھام حرف زد و رفت عقبگھی دکمی
 آرسام کو؟.. خدا مرگم بدهیوا-

 .. برگشتن سمت درھمھ
 ..رمی گفت من منی آرسام کجاس کھ شرونھی بره ببخواستی مدایش

 گفت خودم دای بمونھ کھ اجازه نداد ششمی شب پخواستیآرام م.. کردن رفتنی خدافظنای اخالھ
 ..ششی پمونمیم

 .. بودمدهی آرسامو ندھنوز
 کرد کھ شی بھ زور راضدای شی ولشمی بمونھ پخواستیمامانم م.. و بابام اومدن بوسم کردنمامانم

 ..بره خونھ استراحت کنھ
 .. ھم بوسم کردن و رفتننی و شرودی سارا و عمو حممامان

 تکون یسر..ادی کار داره زود مرونی برهی گفت مدای کھ شمی باھم حرف زدیساعت1 موند شمی پدایش
 20..دادم اونم رفت

 : زد بھ در با تعجب گفتمیکی بعدش نیم
 .. تو باباایب..یزنی در می تاحاال باادب شدیِ از کدایش-

 .. عطرش اومدی داخل بوادی اون شخص بنکھیاما قبل از ا.. اتاق آروم باز شددر
 .. ھامھی تو ردمی لذت چشمامو بستم و بوشو کشبا
 ..دمیھنوز چشمام بستھ بود کھ صدا پاشو شن.. باشھتونھی نفر مھی ی بو فقط بونیا

 ..چشمام گشاد شدن.. چشمامو باز کردماروم
صورت .. شده آرساممی شکلنیچرا ا..اشکام ھجوم اوردن بھ چشمام.. آرسامھ؟؟نی من ایخدا

تنھا ..اصالح ھم مشخص بود تازه کرده..موھا بلند شده.. شدهاهی چشماش گود افتاده و سریز..الغر
 .. دگرگونم کرد صورت غرق اشکش بودی از ھمھ چشتری کھ بیزیچ
 .. اما رو لباش لبخند بودختیری چشماش اشک ماز
 لحظھ ھم ارتباط کی.. کنارم اومد جلوزیدستھ گل رو گذاشت رو م.. دستھ گلم بھ دستش بودھی

 ..شدی قطع نممونیچشم
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 ..کردی ھمھ اجزا صورتمو نگاه می با دلتنگآرسام
 : بھ حرف اومدباالخره

 ..پروا-
 ..نتونست ادامھ بده بغض گلوشو فشرد..نیھم
 ..کردمی مھی بلند گربلند

 ..خودمو انداختم تو بغلش.. جلواومد
 و راھنشیچنگ زده بودم بھ پ..دیلرزی شونھ ھاش مکردی مھیآرسام ھم گر.. ھق ھق افتاده بودمبھ

 ..کردمی مھی تو بغلش و گردادمیخودمو محکم فشار م
 گھی دِچکسیِال ھ مشمھیحس کنم االن پ.. حسش کنمخواستمی کنم می رفع دلتنگینجوری اخواستمیم
 ..ستین

 ی حتییییییوا..کردمی مکاری نبودم چششی پگھی و دمردمیاگھ م.. براش تنگ شده بودتی نھای بدلم
 ..فکر کردن بھش ھم سختھ

 .. رفع کنمموی دلتنگینجوری اتونستمی چون نمشمی پومدی خوب شد کھ آرسام جلو خانوادم نچقد
 کھ تو نی مستیبعد از ب..کنھ؟ی درد نمتیی؟؟جای درد ندارگفتی و مدیبوسی ھمش صورتمو مآرسام

 رو صورتش تا اشکاشو پاک کنھ تو ھمون دیآرسام دست کش.. از ھممی جدا شدمی کردھیبغل ھم گر
 :حالت گفت

 ؟یِفکر من نبود..رم؟یمی من می معرفت نگفتیب-
 :با چونھ لرزون گفتم.. بغض کردمدوباره

 ..یاما تو نشون دست دختره کرد-
 : با لبخند گفتآرسام

 ری بعد ازم دلگکردمی نمی اگھ من کاریزاشتیبعدشم تو م..من غلط کردم نشون کردم دستش-
 ..یشدیم

 : گفتینی با لحن فوق العاده غمگبعد
 دم؟ی دخترا نمنیتا مثلھ ا100 تار مو تورو بھ ھی یدونیخوامت؟نمی من چقدر میدونیتو ھنوز نم-
 ..ی بھ مامانت نھ بگی نتوندیگفتم شا.. آرسامدونمیم-

 زمزمھ وار زنھیانگار داره با خودش حرف م..ستی اتاق ننی انگار تو انی با ھمون لحن غمگآرسام
 :گفت

 ی منو نابود کردنکارتیبا ا..یدیفھمی کاش می منایتو تمام دن..کنمی میمن بخاطره تو ھرکار-
 کھ دمیدی روز ھارو نمنی و امردمیکاش م..ی شدینجوریتو بخاطره من ا..بخشمی خودمو نمچوقتیھ

 ..ی باشمارستانیتو رو تخت ب
 :دستشو گرفتم تو دستم و گفتم.. دلم اشوب شدنشی لحن غمگاز
 ..دمیقول م..چوقتی ھرمی نمشتی از پگھی منو دنیبب.. توِشی پنجامیآرسام من االن ا-

 : با ھمون لحن قبل گفتآرسام
 ؟یدیقول م-

 : تکون دادم و با لبخند گفتمسرمو
 ..دمی قول مزمیاره عز-

 ..دیجوشی نشست رو لباش اما ھنوز اشک از چشماش ملبخند
 .. کنھھی گرخواستی نمدلم

 : بھ دستش وارد کردم و گفتمیفشار.. محکم باشھشھی ھمدی بااون
 ؟یکنی مھی چرا باز گرگھیقول دادم آرسام د-
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 : پاک کرد و گفتی اشکاشو تندآرسام
 ناراحتت کردم؟..زمی عزدیببخش-

 : بھ صورت مھربونش زدم و گفتمیلبخند
 ..شمینھ من از تو ناراحت نم-

 : افتادم چشمام گرد شددای شادی ھوی.. بھ ھممی شدرهی و خمی لبخند زدییدوتا
 آرسام؟-

 : با تعجب گفتآرسام
 شد؟یجانم؟چ-
  کو؟دایآرسام ش-

 :ت کرد و گفی خنده اآرسام
 ..دهی خوابنیتو ماش-
 ..رهیگی کمرش درد میوا-

 : تکون داد و گفتسرشو
  صداش کنم؟یخواھیم..خوابمی منجای گفت نھ من ھممی برای بھش گفتم توھم بیھرچ-

 .. صبح بودکھی بھ ساعت انداختم نزدینگاھ
 : انداختم باال و گفتمسرمو

 ..شھی مداشی پگھینھ خودش االنا د-
 ..می باھم اشنا شدی گفتم تو پارک چھ جورشناختمی آرسام گفتم کھ مامانشو مبرا
 .. تعجب کردیلیخ

 .. در زد در اتاقیکی کھ دمیپرسیماه از آرسام سوال م4 نی درباره اداشتم
 .. بھ آرسام انداختم اونم نگاش بھ من بودینگاھ
 : باال انداخت و گفتی اشونھ

 ..دییبفرما-
 : داخل اتاق و گفت اول سرشو اورددایش
 مزاحم کھ نشدم؟-

 : و گفتدی خندآرسام
 ؟یپرسی تو می اورد،سرتمیحاال کھ اومد-
 : زد و گفتی لبخنددایش
 ..نیکنیعادت م..نی بسھ ھرچقدر تنھا بودگھید-

 : بھ من انداخت و جوابشو دادی با لبخند نگاھآرسام
 .. ازم جدا باشھھیثان1 زارمی نمگھید-
 : اومد تو اتاق درو بست و گفتدایش
 اره؟..می افتادی شام عروسھیبھ بھ پس -

 .. ارهیعنی سرشو تکون داد آرسام
 .. ھم برا من سخت بود ھم برا آرسامیماه دور4 مخالفت کنم خواستمی نمگھید

 .. برا آرسامم سخت گذشتھ برام عذاب بوددمی کھ فھمنی من اصال متوجھ نشدم اما ھمھرچند
 ..شمی ھمون روز ھمھ خانواده اومدن پعصر

 : زد تو سرم و گفتیکی کھ سامان کردمی منم با تعجب نگاشون مکردنی مھی کھ ھمھ پسرا گراول
 .. ابراز احساسات کنکمیحداقل تو ھم ..یکنی تو نگامون ممیکنی مھی برات گرمی ما دارشعوریب-
 .. ام گرفتھی کھ گفت ناخوداگاه گرنویا
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 ..کنن؟ی مھیسرا دارن برا من گر پنی ھمھ ایعنی
 .. منو دوست دارن؟نقدری ایعنی

 ..کردمی مھی و گرای داداشگفتمی مھمش
 ابراز احساسات کردن بعد شدن ھمون پسرا ی کلیبھ قول سام.. اومدن جلو بغلم کردنیکی یکی

 .. خانوادهطونیشر و ش
 .. کردن ھمھتی کردن بھ اذشروع

 :گفتی داده بود مری گیرعلیام
 االن نی خوشگل توشون بوده بگو برم ھمی حوردونھی ھا خوشگل بودن؟؟اگھ یپروا اونجا پر-

 ..نی ماشھیخودمو بندازم جلو 
 : منم گفتمدنی خندھمھ

 االن برو نی ھمگمیمن کھ م..موندی بودن ادم تو کف خلقتشون میی ھایِجون تو عجب پر..اووووه-
 .. نکردهنکاروی زودتر ای تا سامنی ماشھیخودتو بنداز جلو 

 : سامان در اومدصدا
 ا؟ی کھ برم اون دنمی داری خودمون تو خانواده کم پر؟مگھیگی می چیھووو-

 .. اونجا بودن و نشون دادیی با دستش ھمھ دخترابعد
 .. ھمشون باز شده بودشین

 : خنده و گفتمری زدم زبلند
 ..بر منکرش لعنت-
 بود از پشت سر ھمھ دهی مارو شنی بود و حرفادهی کھ انگار تازه رسنی کھ گفتم صدا شرونویا

 :اومد
 .. بخت منم باز شددی کنار شادیبر...دمی و خوشگل و خلقت شنی درباره پرییزھای چھی-

 .. خندهری زمی زدھمھ
 کرد بعد اومد کناره من خم شد ی مردونھ احوال پرسیلی با ھمھ مردا دست داد و با زنا خنیشرو

 : و گفتدیلپمو بوس
  بزرگھ چطوره؟یابج-

 : زدم و گفتمیلبخند
 !توپ..میعال-

 .. گفتیخداروشکر
 ... مشغول حرف زدن شدھی سمت بقدی چرخو
 
 .. نداشتم مرخص شدمی نگھم نداشتن چون مشکلشتریروز ب4.. مرخص شدممارستانیروزه از ب5
 مشی کرده منم تسلوونمی دی خاستگارادی اصرار کرده کھ بنقدری مرخص شدم آرسام ای روزاز

 ..شدم
 ..انیآرسام با خانوادش قراره ب..ی برا خاستگارشمیشنبھ اس دارم اماده م5 امشب
 ..انی بزرگ و اقا جونمم ممامان
 .. ھم کھ بھ زور خودشونو دعوت کردننی و شرودایش..انی و مامان سارا ھم مدی حمعمو
 بود و قول و قرار ھا گذاشتھ شھ و  رسمنکھی فقط برا ای خاستگارنی اھی جواب چدونستنی مھمھ
 ... داشت بگھی صحبتیھرک

 .. ھم کرده بودمیمی دخترونھ مالشیارا..ومدی بھم میلی کرده بودم کھ خزی فر رموھامو
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 نی چنشیی باالش تنگ بود پادمی وجب باال زانوم بود پوشکی تا شی کھ کوتاھی قرمز دکلتھ اراھنیپ
 .. ناز بودیلی کھ خخوردی مونی داشت کھ جلوش پاپی نازکیداشت دور کمرش ھم کمربند مشک

 .. کوتاه بودیلی چون خدمی ھم پوشی مشکی شلوارجوراب
 .. تا سرشونھ ھا برھنم معلوم نشھدمی ھم پوشی کت کوتاه مشکھی

 ن.. ھم پام کردمموی ورنیسانت10 پاشنھ یکفشھا
 ..شدمُآرسام کش .. شدمیگری بھ خودم انداختم عجب جنھی تو ایگاھ
 رو کمرم و ختمی رشونوی جمع کردم بقپسی طرف موھا فرمو از بغل گوشم بردم پشت سرم با کلدو

 ..شونھ ھام
 خودم لخت بود حاال یچون موھا.. قشنگ شده بودن موھامیلیخ.. تو صورتمختمی ھم کج رجلوشون

 .. کرده بودمریی تغیادیکھ فرشون کردم ز
 دنمیمامانم با د.. بود فقط بابام مامان بزرگم و اقا جونمو اورده بودومدهی نیچکی ھنوز ھنیی پارفتم
 ... برد باالشتری رفت اسپند دود کرد اعتماد بھ نفس منو بعیسر

 .. اومدفونی کھ صدا امیزدی حرف ممی داشتمی بودنشستھ
م تا دستامو مشت کرد.. از جام بلند شمتونستمینم..دنیلرزی استرس دستام عرق کرده بودن و ماز

 ..لرزششون کم شھ
 .. راحت شدالمی کھ انگار بلندگو قورت داده خنی صدا شرودنی شنبا
 :ِ ھمون جلو در شروع کرده بود بھ ور زدناز
 ..میشی باالخره از دستش راحت مشیاخ.. عروس خانوم کو؟نیا-

 : گفتمی شدم رفتم جلوشون با اخم ساختگبلند
 تو راحت رمی من میتو فکر کرد..؟یشی از دست من راحت مگھیحاال د..بھ بھ دستم درد نکنھ-
 ؟یشیم

 : کردم و گفتمی اخنده
 ..نی چون من عمرا بزارم شما راحت باشیکنی اشتباه میلیخ-

 : زد تو سر خودش و گفتیکی نیشرو
 .. چقدر بدبختم خداگھیمن د-

ماشاال ماشاال «:  ھردوتاشون گفتندمی رو بوسدیمامان سارا و عمو حم.. و اومدن داخلدنی خندھمھ
 .. ذوق کردمیمنم کل..» دخترمیچقدر خوشگل شد

 در فونوی صدا انای آرسام انای ساعت بعد از مامان سارا امین..ی ناز شدیلی ھم گفت خدایش
 .. استرس داشتمیلی جلو در استقبالشون خمیھممون رفت..اوردن
 اخر قبول شمی نمی راضدی اونم ھرکار کرد دارمی نمیی اول با مامانم شرط کرده بودم کھ چاھمون

 ..کرد
 دی کرد بھ من کھ رسیمامان آرسام اول اومد با ھمھ احوال پرس.. بودمستادهی اخر از ھمھ وامن

 : و گفتدیصورتمو بوس
 .. ماشاال ماشاالی دخترم؟چقد خوشگل شدیعروس گلم چطوره؟خوب-

 : بھش زدم و گفتمیلبخند
 ..نھیبیچشماتون قشنگ م.. خالھ خوبمیمرس-

 : کرد و گفتی مصنوعاخم
 ..گھیمنم مامانتم د.. دخترمی منو مثھ مامانت صدا کندی مامانت باشمی مگھیخالھ؟از االن د-

 : زدم و گفتمیلبخند
 ..چشم مامان جون-



 128 

 .. زد و رفتیتی رضالبخند
 : و گفتدی بوسمویشونی آرسام اومد جلو پیبابا

  دخترم؟یخوب-
 نیبرا ھم.. دخترمگھی بھ باباشم بگم بابا تازه اونم بھ من مدی مامان پس باگمی بھ مامانش میوقت

 : بھ صورت فوق العاده مھربونش زدم و گفتمیلبخند
 ن؟یشما خوب..ممنون باباجون-

 :سرشو تکون داد و گفت.. نشست رو صورتشیلبخد
 ..خوبم دخترم-

 دمیاخر د..ی خوشگل،چقدی چقد خوشگل شدگفتی می تو بغلش چلوندم و ھکمی ھم اومد آرام
 ..ھمھ رفتن تو سالن نشستن..نفر بعد آرسام بود.. ھولش دادم توکنھیتمومش نم

 دستش ومیلی و قرمز و گل لدی رز سفی بزرگ و قشنگ از گلھایلی سبد گل خھی اومد جلو آرسام
 ..بود
 .. مورد عالقھ منو گرفتھ بودی گلھایوا

 ..کردمی نگاش نمنی ازش برا ھمدمیکشی ازش گرفتم و تشکر کردم خجالت م گلو گرفت طرفمسبد
 : گفتی ساکت بود بعد با مھربونکمی
 ؟یپروا خوب-

کت شلوار سورمھ .. آرسام چقد خوشگل شدهیوا.. اوردم باال جوابشو بدم کھ دھنم باز موندسرمو
 کھ رنگش یکراوات اب.. بوددهی ھم پوشی قشنگیلی خی اسمونی ابراھنیپ.. تنش بودتی کھ فیا

موھاشم طبق .. ھم پاش بودی سورمھ ای و کت شلوارش بود ھم زده بود کفش ورنراھنشی پنیماب
سوسولش نکرده بود .. درست کرده بودی قشنگ و امروزیلی کوتاه کرده بود و خشھیھم ِمعمول

 :چشم ازش گرفتم و گفتم.. جذاب شده بودشتریب
 ؟ی تو خوبیمرس-
 ..یچھ خوشگل شد..زمی عزیمرس-

 آرسام بھم بگھ قشنگ خواستمیفقط م..خواستمی مردو منی ھمدییمن فقط تا.. نشست رو لبامیلبخند
 : نھایشدم 

 ..بفرما..ممنون-
 از مبل ھا منم رفتم تو اشپخونھ گالرو گذاشتم تو یکیآرسام نشست رو .. تو سالنمی رفتییدوتا

 : کنار بابام کھ باباآرسام صدام زدنمیاستم بشخو..زیگذاشتمش رو م..گلدون برگشتم تو سالن
 ..نی کنار من بشایدخترم ب..پروا-

در مورده ھمھ ..رفتم کنار باباجون نشستم.. بھ بابام انداختم کھ سرشو تکون دادینگاھ.. زدمیلبخند
 آرسام چھ دمینفھم..دل تودلم نبود..می کھ بخاطرش جمع شده بودی بھ جز موضوعزدنی حرف میچ

 : کرد و گفتی بھ باباش داد کھ باباش خنده ایعالمت
 .. خودش دست بھ کار شدمیکنی ما شروع نمدی منتظر شد دیھرچ.. طاقت شدهیانگار پسر ما ب-

 : پاش و گفتیکیباباجون پاشو انداخت رو اون ..دنی خندھمھ
حالل .. خودشھبی دارن دستش تو جی شرکت خصوصھی دی پسر ما با پسر اقا حمیانی کیواال اقا-

 نی بھ ھمرسھی دارم کھ بعد از من می کارخونھ شکالت سازھیمن خودم ..شھیو حروم سرش م
 ... خودمونکی نزدنی خونھ ھم داره ھمھی.. پسرمدونھی

 : کرد و گفتی خنده اباباجون
 ..می تا حاال پسر داماد نکردمیستی بلد نادی ما زدی پسره شما ببخشدونھی نیھم-

 :کرد و گفت ی خنده ابابام
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 اما ھیراستش دختره من دانشجو روانشناس..میستی دختره ماھم مثلھ شما وارد ندونھی نیماھم ھم-
 دونھی خوامی فقط مستی اصال برام مھم نزھای چنیپول و ا.. گرفتمیبخاطره تصادفش براش مرخص

 نی از شما ھم شرودیھم اقا حم..می قبول داریلیما ھم شمارو ھم اقا پسرتونو خ..بچم خوشبخت بشھ
 خودش ی ھرچمیزاری ما بھ نظر دخترمون احترام منیبرا ھم... کردنفی تعریلیجان از پسرتون خ

 ...بگھ
 : بھ منو آرسام کرد و گفتی نگاھباباجون

 .. دوتا جوون برن حرفاشونو بزنننی امیشی باھم اشنا مشتری تا خودمو بنیاگھ اجازه بد-
 : سرشو تکون داد و گفتبابام

 ..نی داراریختا-
 : بھ من انداخت و گفتی نگاھبعد

 ..دخترم-
 می گفتیدیدوتامون ببخش..من کھ بلند شدم آرسام ھم پشت سرم بلند شدم.. بلند شدمدمی فھممنظورشو
نشستم ..با آرسام کھ تعارف نداشتم اول خودم رفتم تو بعد آرسام اومد.. سمت اتاق منمیو راه افتاد

 باھم زمان ھممی نگاه کردگھی بھ ھمدکمی..وترمی کامپزی جلو میرو تخت آرسام ھم نشست رو صندل
آرسام خوب خنده ھاشو کرد و ... ماکھ جوابمون معلومھھی چگھیاخھ حرف زدن د.. خندهری زمیزد
 : شدیجد

 ن؟ی دارندتونی از ھمسره ایشما چھ انتظارات..خوب پروا خانوم-
 : با تعجب نگاش کردم بعد گفتمکمی اول

 انتیاز خ.. دوسم داشتھ باشھیتا اخر زندگ..وفادار باشھ.. صادق باشھدیخوب راستش ھمسرم با-
ده باشن  اگھ بچھ ھام بزرگ ھم شی حتکنھی مانتیمتنفرم ھرزمان باشھ بفھمم شوھرم داره بھم خ

 ..شمیبازم ازش جدا م
 : فکر کردم بعد گفتمکمی
 ..گمی اومد بھت مادمیھرموقع ..رسھی بھ ذھنم نمیزی فعال چگھید-

 : و ھمھ جا اتاقمو نگاه کرد بعد گفتدیدور اتاق چرخ.. سرشو تکون داد و بلند شدآرسام
 ..ی داریپروا چھ اتاق قشنگ-
 ..یمرس-
 بلند گھید.. نداشتی بھ خواستگاری از حرفامون ربطچکدومی البتھ ھمی باھم حرف زدگھی دکمی

 : چون آرسام گفترونی بمی برمیشد
 .. تو اتاقکننی مکاری ھمھ وقت چنی اگنیاالن م..میپروا بلند شو بر-

 : تکون دادم و بلند شدم رفتم بھ طرف اتاق و گفتمسرمو
 ..می بھتره بریگیاره راست م-

 :ِبا تعجب برگشتم سمت آرسام و گفتم.. شددهی دستم کشیکی اون  در کھرهی گذاشتم رو دستگدستمو
 شد؟یچ-

سرمو اوردم باال و ..نتونستم تعادلمو حفظ کنم افتادم تو بغلش..دی جوابمو بده دستمو کشنکھی ابدون
 :گفتم

 .. کـی مکاریچ-
 : حرفم تموم نشده بود کھ لباش نشست رو گونم محکم بوسم کرد و گفتھنوز

 ..میحاال بر-
مامان جون ..نیی پامی و سرمونو انداختمیدوتامون لبخند زد.. سمت مادی ھمھ سرھا چرخرونی بمیرفت

 :با لبخند گفت
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 م؟ی کننیریدخترم دھنمونو ش-
 دهی کھ شک کردم شنیاروم طور.. مطمئن بودم قرمز شدمسوختنیلپام م.. داغ شده بودصورتم

 :باشن گفتم
 .. مامان و بابام بگنیھرچ-

بابا .. کنار آرسام نشستمندفعھیا.. جلو ھمھ گرفتینیری بلند شد شدایش.. شروع کردن دست زدنھمھ
 :جون رو بھ بابام گفت

 ..میکنی ما بدون حرف قبول منیِ ھرچقد کھ مدنظرتون بگھی اقا مھریخوب عل-
 : زد و گفتی لبخندبابام

 ..گنی می چمی ببنمی مشورت کنھی بھتره با بقدونمیواال من کھ نم-
 : سرشو تکون داد و گفتباباجون

 ..ھیفکره خوب-
 : گفتی آرسام با صدا اروم و خجالتھوی..دادی می نظرھی یھرک

  من بگم؟شھیم-
 : جون گفتبابا

 بگو پسرم؟-
 : و گفتنیی سرشو انداخت پاآرسام

 تولدش سکھ خی پروا بھ اندازه تارھی نداشتھ باشن من دوست دارم مھری مشکلیانی کیاگھ اقا-
 ..باشھ

 : کرد و بھ بابام گفتی خنده اباباجون
 ھ؟یشما نظرتون چ.. داد پسرمیفکر کنم نظر خوب-
 ..فکر کنم خوب باشھ-

ھمون موقع اقا بزرگم .. حرفارم زدنھیبق.. کھ ھمھ موافقتشونو اعالم کردندی نظر ھمھ رو پرسبابام
اسفند کھ 28قرار شد ..می راحت باشمیری ممونی برامون خوند تا برا کارا عروستی محرمغھی صھی
 تا اقاجونم..می کنی چون بزرگتر از خونھ ما بود عروسنای تو خونھ آرسام اگھیروز د17 شدیم

 ..می رو داشتای حس دننی واقعا بھترمیمنو آرسام رو ابرا بود..اسفند محرممون کرد27
 

*** 
 
  روت؟؟زمی اب برای یشیبلند م..پــــــــــ ـــــــروا..پـــــــــروا-

 رو سرم و دمیپتو رو کش.. کنھوونمی دخوادی االن مشمی رو نگھ نداشتھ بودم پدای خدا کاش شیوا
 :گفتم

 .. نکنتیاذ..دای بخوابم شگھی دکمیبزار -
 : و گفتدی رو از رو سرم محکم کشپتو

 غر خوادین ھمش م جوی نازمیپاشو االن بر..شھی دنبالمون معطل مادیاالن آرسام م..بلندشو تنبل-
 .. ھاکنھیپاشو خوب درستت نم..نی اومدری دنقدیبزنھ کھ چرا ا

تند تند حمام کردم و اومدم ..رمی بگی بلند شدم حولمو برداشتم رفتم حمام دوشزدمی غر منجوریھم
 بھش ی نگاھتیبا عصبان..کردی نگام مدی دستشو زده بود بھ کمرش و بھ حالت تھددایش..رونیب

 : گفتمیکردم و شاک
 ؟یکنی نگام مینجوری اھ؟چرایچ-

 : بھ ساعت انداخت و گفتی گرد کرد نگاھچشماشو
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 .. منتظرمونھنییِ ساعت پامیآرسامم ن.. جونی ناززنھیاالن ھزار تا غر م..شد خره9ساعت -
 ..گھی دمیری لباسمو مپوشمیاالن م..رمی بگی دوش؟رفتمیخوب کھ چ-

 شدیمنم موھامو خشک نکردم وقت نم..دیند لباساشو پوش بھ نشونھ تاسف تکون داد و تند تسرشو
آرسام رو مبل نشستھ بود ..رونی بمی رفتدای با شدمیلباسامو پوش..کردی جون خشکشون میخود ناز

بلند سالم ..زدی اونطرف و با ھمھ حرف مرفتی منطرفی از ای مامانمم ھزدیبا بابام حرف م
 :بابام جوابمو داد..کردم

 ..شھی مرتونی پس؟دییای نمچرا..سالم دخترم-
 .. گرفتمیرفتم دوش-

 : بھش کردم جوابمو دادیآرسام پشتش بھ ما بود بلند شد سالم.. تکون دادسرشو
 .. شدری کھ دمی برو صبحانھ بخور بر؟بدویسالم خوب-

 : انداختم باال و گفتمسرمو
 ..خورمی میزی چھیھمونجا .. شدری دمیبر..خوادینم-
 .. بدو بخور بدویکنیضعف م..ی کھ صبحانھ نخورشھینم.. شده باشھرید-
 و با غرغر رفتم سمت نی بھ زمدمی راستمو کوبیپا.. بھ مندنی مری بابا چرا امروز ھمھ گیا

 یچی و گردو ساندوری تندتند نون پنستادهیھمونجور ا..دنی حرکتم خندنیبابا و آرسام بھ ا..اشپزخونھ
 تمرف.. ھم نشدقھیدق5رو ھم .. کرده بود گرفتم خوردمنشیری از مامان کھ شموییدرست کردم چا

 : و گفتمرونیب
 !میبر...خوردم-

 : با ھمون تعجبش گفتدایش.. با تعجب نگام کردندای و آرسام و شبابا
 ؟یخورد-
 ن؟یکنی نگاه مینجوریچرا ا..اره-

 : با حرص نگام کرد و گفتآرسام
 ..برمتی نمیتا صبحانھ نخور..ی منو گول بزنی تو اشپزخونھ و اومدیرفت-

 : گفتمیشاک
 .. خوردمگمیم..از مامان بپرس.. کھ گولت بزنمیمگھ بچھ ا-

 :اخرم باور نکرد مامانمو صدا زد.. مشکوک نگام کردآرسام
 مامان؟-

 : و گفترونی از اشپزخونھ اومد و بمامان
 جانم پسرم؟-
 پروا صبحانھ خورد؟-
 .. نشھریتند خورد کھ د..اره-

بابا و مامان تا جلو .. خندهریھمشون زدن ز..تا تھ زبونمو براش در اوردم.. برگشت نگام کردآرسام
اشک تو چشما .. قران ردم کردریمامانمم بوس کردم از ز..دمیبابامو بوس..در باھامون اومدن

 ھیمامانم ھمرام گر..ھی گرریرفتم تو بغلش و زدم ز..منم بغض کردم..خوشگلش حلقھ زده بود
 : رو سرمدیکشیو دستشو م کردیم
 ..شھی نکن چشمات قرمز مھیدخترم گر-

رفتم بغلش ..زنیبابامم اشک تو چشماش بود اما جلوشونو گرفتھ بود نر..رونی بغلش اومدم باز
 :کردم و گفتم

 ..دی براتون بودم ببخشیاگھ دختره بد-
 : زد و گفتی مھربونلبخند
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 یازت راض..دمی ازت ندی بدچیھ.. مثلھ تو داشتھ باشھی آرزوشھ دختریقربونت برم ھرکس-
 خوشبخت دوارمیام.. باھاتھشھی ھمرمیدعا خ.. سر بلندمتتی خوشحالم کھ تو تربیلیخ.. دخترممیراض

 ..یش
 از بغل بابا اوردم دی دستمو کشدایش.. دوباره اشک ھجوم اورد بھ چشمامشی ھمھ مھربوننی ااز
 :فت جو عوض شھ گنکھی و برا ارونیب
 .. شدری دگھی دمی برایب..یریسفر اخرت کھ نم-

 : و بابا و آرسام ھمزمان گفتنمامان
 ..خدا نکنھ-

 سمت می و راه افتادمی کردیباھاشون خدافظ..اشکامو پاک کردم.. خندهری زمی زددای با شییدوتا
واقعا خوشحال بودم در کنارش .. بودمونیعروس.. برا منو آرسام بودیامروز روز مھم..شگاهیارا

 یامشب چھ جور.. بشھی امروز قراره چگفتمیھمش م.. ھم بودمیپر از استرس و دلھره و نگران
 خوب درستم کنھ و ھزار تا فکر از شگریخداکنھ ارا.. برهشی خوب پیخداکنھ ھمھ چ..شھی ممتمو

 دست ریفت کھ ضعف نکنم ز پراز ھلھ ھولھ برامون گرکی پالستھیآرسام سر راه ..لی قبنیا
آرسام دستمو .. کرد و رفت داخلی با آرسام خدافظدای ششگاهی جلو ارامیدی رسیوقت..شگریارا

 :گرفت و گفت
 
 ! دنبالتامیتموم شد زنگ بزن ب-
 ..چشم-
بگو شوھرم گفتھ ..خوامی مشتوی صورت بدون اراینجوریمن ھم.. کنھ ھااشتی ارای نزارادیز-
 حالت صورتت عوض شی با اراخوامی پروا نمی ھم خوشگلینجوریتو ھم..ی نکنشمی اراادیز

 ...  تاکـگھید..شھ
 : وسط حرفش و گفتمدمی پرکالفھ

 ادی زگمیگفتم کھ چشم چشم چشم م..یزنی حرفارو منی ایھفتھ اس دار1 قایاالن دق.. آرسامیوا-
 .. نکنھشمیارا

 : چشماش گرد شده بودآرسام
 .. شدری برو دزمیباشھ عز-

 : بھش زدم و گفتمیلبخند.. دلخور شد از حرفمدمیفھم
 .. دلخور شده باشھمونی اقامون روز عروسنمینب-
 : لبخند برگشتم سمتم و گفتبا
 ..کنھی مغی جغی جادی مدایبرو االن ش.. دلخور نشدمزمینھ عز-

 :سرمو کج کردم رو شونھ راستمو گفتم.. کھ دلخورهزدنی اما چشماش داد مزدی حرفو منی ازبونش
 ..رمی از چشما خوشگلھ اقامون رفت میھرموقع دلخور-

 : شد و گفتقی عملبخندش
 ..شرط داره-
 ؟یچھ شرط-
 .. تا دلخور نباشمی بوسم کندیبا-

 : گرد شدچشمام
 .. زشتھنھیبی میکی.. ھامیابونیآرسام تو خ-

 : زد و گفتی موزلبخند
 ..نھیبی نمی کسھی دودنی ھا ماششھیدوم ش..ستی نی کسمی تو کوچھ انکھیاول ا-
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 خم شدم طرفش گونشو عیسر..چھ قشنگ فکره ھمھ جاشو کرده.. تعجب نگاش کردمبا
 طرف خودش و محکمتر بوسم دمیدستشو از رو فرمون برداشت گذاشت پشت کمرم کش..میبود
 :مزمھ وار گفت صورتشو نگھ داشت جلو صورتم و زیازم جدا شد ول..کرد

 ..ِ دوست دارمیلی نره خادتی نویا..پروا-
 : دادم و مثلھ خودش زمزمھ وار گفتملشی تحوی قشنگیلی خلبخند

 .. نره چقدر عاشقتمادتیتوھم -
 :دی نالی لحن خاصبا
 ..ارمی طاقت بیتا شب چھ جور.. خدایا-

 ..ستیانگار حالش خوب ن.. خداای.. گشاد شدچشمام
 .. ازش جدا شدم کھ قھقھش رفت ھواعیسر

 ..شگاهی کردم و رفتم تو ارایباھاش خدافظ..نیی از خجالت انداختم پاسرمو
 : جلوم و گفتدی پردایش
 منو کشت ازبس گفت برو شگرهی ارانی؟ای چندساعت ازش دور باشیتونینم..خاک تو سرت-

 ..ادیصداش کن ب
 ...کنھیرتم نگاه م با تعجب داره تو صودمی جوابشو بدم کھ داومدم

 : تعجب کردم گفتممنم
 ؟یکنی نگام مینجوری اھ؟چرایچ-
 .. خندهری زد زی پقدایش
 : گفتمی تعجب نگاش کردم وشاکبا
 ؟یخندیچھ مرگتھ؟چرا م-

 : خندش گفتونی مدهی بردهیبر
 ؟ی قرمز شدنقدری کرده کھ اکاریپروا آرسام چ-

 ..ی بچھ کردنی منو مسخره ای چھ جورنی کنھ آرسام ببکارتی بگم چخدا
 : تو ھم و گفتمدمی کشاخمامو

 ..ستای بد نی ذره شعور داشتھ باشھی.. چرا قرمز شدمی کھ بگیخندی و میدو ساعت منو نگھ داشت-
 یادی بود اما خودش اصرار زنیاسمش نازن.. جونی نازشگرمی اراِشی کنارش رد شدم رفتم پاز

 :می جون صداش کنیداشت کھ ناز
 ن؟یخوب ھست.. جونیسالم ناز-
 .. شروع کنمنی بشای باریزود لباستو درب..ی اومدری دنقدریچرا ا..سالم دختر-

 .. مخصوصش نشستمی کھ گفتھ بود رو صندلی و شالمو در اوردم رفتم تو سالنمانتو
 : شروع کنھ گفتمنکھی از اقبل

 .. نکنمریی تغادی ساده کھ زشی اراھی..نی نکنشمی اراادی جون شوھرم گفتھ بھتون بگم زیناز-
 با ی ھم خوشگلینجوریھم..کنمی نمشتی اراادیز..ھی عالستی قصدو داشتم تو فنیخودمم ھم..باشھ-
 ..یشی قشنگترم مشی ذره اراھی
 .. باال ھارهی اعتماد بھ نفسم منیگی مینجوریا..ممنون-

 : کرد و گفتی اخنده
 .. نھای نیخوری بھم منمی ببخوامیم..نمی حتما شوھرتو ببدیبا.. گفتمقتویحق..گمی کھ نمخودیب-
 : نشست رو صورتمی آرسام لبخندیاداوری با
 .. از خودم قشنگترهیلیشوھرم خ.. جونی نازیلطف دار-

 : تکون داد و گفتی جون سریناز
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 .. تک باشھیلی خدیپس با-
 : ھمون لبخند گفتمبا
 !واقعا ھم تکھ..اره-
 ..ت شدم تا کارشو شروع کنھ نگفت منم ساکیزی چگھید

 .. چقدر درد داشتیوا.. کردمغی جغی اصالح کرد تا تونستم جصورتمو
 .. کردن صورتمشیشروع کرد بھ ارا.. برداشتابروھامم

 ..ساعت کھ رو صورت و موھام کار کرد گفت بلند شو لباستو بپوش4 از بعد
 : نزاشتنھیی برم جلو اخواستم

 ..نیبعد برو خودتو بب..اول لباستو بپوش-
 ..سرمو با حرص تکون دادم..دهیھمش دستور م..شدمی می داشتم عصبانگھید

 ...دمی کرد لباسمو پوشکمکم
 ..می بفرماتی خانوم اجازه دادن خودمو روباالخره

 ..نھیی جلو ارفتم
 کردم واقعا کارش حرف نداشت بدون نقص رییچقدر تغ..یعنی منم نی خدا ای گرد شد واچشمام

 .. شده بودمیعال..بود
 .. داده بودرمیی تغیلی ھمونم خی ساده رو صورتم کار کرده بود ولیلی مات خشی اراھی
 ..ومدی میلی خمی کھ بھ چشما عسلی قشنگیلی خی مشکی عسلشی اراھی

 .. کوتاھشون کرده بودیلی نازک نکرده بود اما خادی زابروھامو
 .. کھ گونھ ھا و لبامو برجستھ تر کرده بودی ماتی گونھ و رژلب صورترژ

 ... قشنگ پشت موھام زده بودیلیتور لباسمو خ.. کال جمع کرده بود باال سرمموھامم
 :برگشتم سمتش با لبخند گفتم..رمی از کارش بگتونستمی نمیبی عچی ھشییخدا

 .. شدم قشنگیلیواقعا ممنونم خ.. جون کارت حرف ندارهیناز-
 : زد و گفتی کھ ازش کردم چشماش برقیفی تعراز
 ..ھی کھ عالستھیمھم ف.. کردمشی من فقط ارایگفتم کھ خودت قشنگ-
 ..یمرس-

 .. دل بکنمنھیی از خودم تو اتونستمینم.. نگاه کردمنھیی برگشتم خودمو تو ادوباره
 کمرم تنگ بود نییود از باال تا پادکلتھ ب...باالش کال کار شده بود.. قشنگ بودیلی و خدی سفراھنمیپ

 ..نی رو زمشدی مدهی ھم داشت کھ کشیمتر1 دنبالھ ھی..شدیاز اونجا بھ بعد گشاد م
 .. رو باز کردمی کھ توش بودیِ جون در سالنیناز
 .. سالنیکیخرامان خرامان رفتم تو اون .. جو عروس بودن بدجور گرفتھ بودممنم
 ..کارشون تموم شده بود اماده بودن.. و آرام ھمراھم بودندایش

 ..کردنی نگام می تو سالن بودن مثلھ عقب مونده ھا ذھنیی وارد شدم ھمھ اونایوقت
 ..با صدا خنده ما بھ خودشون اومدن... خندهری زمی زدیی جون دوتای نازبا
 .. و آرام اومدن جلودایش

 :زاشت گفت نشگری ارای بغلم کنھ ولخواستی مآرام
 ..زهیری بھم مششیارا..چکسی ھگھیامشب فقط اقا داماد حق داره عروسو بغل کنھ ببوسھ د-

 : گفتی شاکآرام
 زه؟یری بھم نمششیمثال داماد بغلش کنھ ببوسش ارا-
 .. مالھ خودشھستی نی مشکلزهیبھمم بر... دامادهگھیاون د-

 : نگام کرد و گفتزونی و ارامم با لب و لوچھ اودنی خندھمھ
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 .. داداشم کوفتش بشھیالھ-
 ..دای کھ نگام افتاد بھ شمیدی ھممون خنددوباره
 :با تعجب نگاش کردم..کردی تو چشماش حلقھ زده بود و نگام ماشک

 شده؟ی چدایش-
 : با چونھ لرزون و بغض تو گلوش گفتسادیرو بھ روم وا.. جلواومد

 ..ی دورت بگردم چقدر خوشگل تر شدیالھ..ی مثلھ ماه شدیخواھر-
 : باعث شد منم بغض کنمحرفش

 ؟ی چرا بغض کردیفداتشم خواھر-
 : نگام کرد و گفترهیخ
 .. کنمکاریپروا من بدون تو چ-
 ..دایش-
 شمی بغضم بشکنھ ارادمیترسیبغض بدجور فشار اورده بود بھ گلوم اما م.. نتونستم حرف بزنمگھید

 .. حرف بزنم نتونستمنیخراب شھ برا ھم
 : و گفتدای زد تو سر شیکی.. حالمونو عوض کنھخواستی مآرام

  بوقم؟نجایپس من ا-
 : بھ آرام انداخت و گفتی نگاھھ متفکرانھ ادایش
 ..ی شباھت دارشتریبھ ترمز ب..نھ-

 : و گفتدای زد تو سر شیکیآرام دوباره ..دنی خندھمھ
 ..شعوریزھرمار ب-

 ..کردنی داشتن باھم کل کل مھنوز
 ... دنبالمای برداشتم زنگ زدم بھ آرسام گفتم اماده ام بموی ھمرام بود گوشی از تو ساکرفتم
 .. اونجامگھی دنیم20 تا گفت

 ..ادی ازم،نمادیخوشش م..دهی نشون می چھ عکس العملنھی آرسام منو ببیوقت.. تو دلم نبوددل
 .. نکنمخودی فکره بنقدری کناره بچھ ھا تا ارفتم
 .. کردن از استرسخیدستام .. اومدشگریدا زنگ ارا صیوقت

 : بلند داد زد و گفتیکی
 ..اقا داماد اومد-

 دلم اروم کمی.. بھم زدیلبخند پر از ارامش.. انداختمدای بھ شی نگاه نگرانھی.. شدشتری باسترسم
 ..گرفت

 ..ستادمی شدم وابلند
 .. طرفم چقدر خوشگل شده بودومدی می بود اروم و با ژست قشنگنیی سرش پاآرسام

 
 ..دادی خوب نشون میلی خشوی ورزشکارکلی تنش کھ ھتی فی شلوار مشککت

 .. درست کرده بودشھیموھاشم کھ مثلھ ھم..ی مشکی و کفش ھا ورنی با کراوات صدفدی سفراھنیپ
 .. اصالح کرده بودیدور8ِ صاف صاف بود فکر کنم صورتشم

 ..چقدر اقامون خوشگلھ ماشاال.. دھنم باز مونده بودشی ھمھ خوشگلنی ااز
 

 .. شده بودنی قشنگ تزئیلی ھم دستش بود کھ خدی از رز سفی و خوشگلکی گل کوچدست
 .. باشھ تا با لباسم ست بشھدی خواستھ بودم سفخودم
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 ھا بلد نبودن ابرو برامون نزاشتن با چارهیب..دنی شروع کردن بھ کل کشانھی ناشیلی و آرام خدایش
 ..دنشونی کل کشنیا

 
 ..گرفتی ملمی داشت فلمبرداریف
 

 ..نمی تا عکس العملشو ببکردمیتو صورتش نگاه م.. سرشو اورد باالدی بھم کھ رسآرسام
 ..دھنش باز مونده بود.. واضح جاخوردیلی نگاش تو صورتم افتاد خیوقت
 

 : خنده و گفتری نگاش کرد کھ آرام زد زیجور چھ دونمی سمت آرام و نمبرگشت
 ..اشتباه نشده..خودشھ داداش-

 ..دنیخندی بلند بلند مھمھ
 .. بزنمیکی من از بس استرس داشتم فقط تونستم لبخند کوچیول

 : اروم صدام کردآرسام
 ..پروا-

 :نیی انداختم پاسرمو
 جانم؟-
 : از توش خوند گفتشدی کھ تعجب و بھتشو میی صدابا
 ؟یخودت-

 ..گرفتی ملمی فکسرهی دادی رو از دست نمی لحظھ اچی ھلمبرداریف.. سرمو تکون دادماروم
 

 : دستشو اورد جلو دست سردمو گرفت تو دست گرمشو گفتآرسام
 .. نفسمیچقدر خوشگل شد-

 .. زد پشت دستمی برد باال سرشو خم کرد بوسھ ادستمو
 ..دنی کشغی شروع کردن بھ دست زدن و جھمھ

 
 ..آرسام ھنوز تو بھت بود.. گلو گرفت طرفم ازش گرفتم و تشکر کردمدست
 .. شنلمو داد دست آرسام تا بپوشھ برامآرام
 : جون بلند شدی دستش کھ رفت باال شنلو بندازه رو سرم صدا نازدوتا

 ..شی ببرزارمی نمی مارو ندینیریاقا داماد تا ش-
 

 ..سرمو اوردم باال نگاش کردم..بشیکرد تو ج کرد و دستشو ی اروم و مردونھ خنده اآرسام
 بھم زد پوالرو ی لبخند مھربونکنمی دارم نگاش مدی دیوقت..رونی اورد ببشی دستھ پول از جھی

 .. رو سرمختیدوره سرم چرخوند و ر
 
 ..زدنی ھم دست مھی و بقدنی مسخره شروع کردن بھ کل کشیلی و آرام دوباره خدایش

 .. کل نکشن ابرومونو بردننقدری اگفتمی ماوردمی مری و آرامو گدای شیی جاھی کاش
 

اونم تشکر کرد و اجازه داد آرسام .. جونی در اورد داد بھ نازگھی دیھزارتومن10 دستھ ھی آرسام
 ..شنلمو بپوشھ

 .. شنلو انداخت رو سرم با حوصلھ مرتبش کرد برامآرسام
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 .. کردمی جون تشکر و خدافظی گرفت از نازدستمو
 : و آرام گفتمدای شبھ
  خونھ؟نیری میباچ-
 :  گفتدایش
 .. منتظرمونھرونی بنیشرو..نگران نباش-

 ..رونی با آرسام بمی تکون دادم و رفتسرمو
 ..گرفتی ملمی و فرفتی جلومون عقب عقب ملمبرداریف
 

 قشنگ یلیخ.. قشنگ گل زده بودنیلی آرسامو خنی رو بھ رومون ماشرونی بمی از سالن رفتیوقت
 ..شده بود

 
 ..کردی و با لبخند نگامون منشی داده بود بھ ماشھی ھم اونطرف تر تکنیشرو
 ..اونم دستشو اورد باال و برام تکون داد.. بھش زدم و سرمو تکون دادمیلبخند

 
 ..نی تو ماشنمی کمکم کرد بشآرسام
 .. دور زد نشست پشت فرموننویخودشم ماش.. بستنوی جمع کرد در ماشلباسمو

 : و گفتنیی رو اورد پاشھیآرسام ش..نی ماششھی اروم زد بھ شلمبرداریف
  اومده؟شی پیمشکل-
 ..رمی بگلمی تا فنی اروم برھی از راھو تا اتلکھی تھینھ فقط خواستم بگم -
 ..باشھ-
 

 .. بعد آرسام تندش کردرهی بگلمی تا فمی اول اروم رفتکمی می افتادراه
 ..نی اونکارو نکننی بکننکاروی اگفتی می ھبردی داشت سر ملمبردارهی فنی احوصلمو

 .. بھمزدی و لبخند مکردی نگام مگشتی تو راه ھمش برمآرسام
 

 .. برا عکسامونھی اتلمی بود اول برقرار
 باغ ھست کھ واسھ کارمونھ ھی ھیِ برا عکس اما عکاس گفت پشت اتلمیری باغ ھم بگمیخواستیم

 .. ازشمیریگی بخواد اونجا ھم عکس میھرک
 ..میریگی گفت پس اونجا ھم عکس مآرسام

 ..می باغ نگرفتگھی دبی ترتنی ابھ
 

 ..می شدادهی پھی اتلمیدیرس
 : کرد و گفتمونیی راھنمادختره

 ..امی من االن منیشما اماده ش-
 

 :خودمو با دستم باد زدم و گفتم.. بھ آرسام انداختمینگاھ.. در اوردمشنلمو
 ..ِ آرسام چقدر گرمیوا-
 .. گرمھیلیاره خ-
 

 .. کھ دستا آرسام از پشت حلقھ شد دور کمرمزدمی داشتم خودمو باد مھنوز
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 :رونی بامی کردم از بغلش بیسع.. تو ھوا مونددستم
 ..نھیبی مادیآرسام زشتھ االن خانومھ م-

 :گفت بغل گوشم اروم
 ..ری لحظھ اروم بگھی..خوادی دلم میزنم..ادیخوب ب-
 

 :دیکشی مقی تو بغلش و نفس عمدادیمنو فشار م.. از تقال برداشتمدست
 ترسمیم..ی االن مثلھ فرشتھ ھا شدیخوشگل بود.. لحظھ فکر کردم اشتباه شدهھی دمتی دیوقت-

 ..چشمت بزنن
 

 .. باھام کھ صدا در اومد ھول شدمزدی داشت حرف مھنوز
 .. کھ خندش گرفترونی از بغل آرسام اومدم بعیسر

 
 : بھمون انداخت و گفتیِخانوم نگاھ.. چپ نگاش کردمچپ

  باغ؟ای رمی بگنجایاول ا-
 

 : بھ آرسام انداختم کھ گفتینگاھ
 ..نیری بگنجایاول ھم-

 .. منی کرد گرفتن عکسا تک کرد و شروعمینورھا سالنو تنظ.. سرشو تکون دادِخانوم
 .. از آرسام گرفتی ھم تکچندتا

 
 .. ازمون عکس گرفتیکل.. شروع کردمونویی عکسا دوتابعد
 .. قشنگ شده بودنیلی خوشم اومد حالتاشون خیلی چندتاشون خاز
 
من بھ پشت خم .. دستا آرسام حلقھ شده بود دور کمرممیستادی منو آرسام رو بھ رو ھم واشونیکی تو

 ..چشما دوتامون بستھ بودن..شدم آرسام از جلو خم شد روم
 دادی کھ نشون می دستمم کراواتشو تو مشتم گرفتم جوریکی از دستا من رو شونش بود اون یکی

 .. طرف خودمکشمشیدارم م
 
 .. کاناپھیستشو گذاشت رو پشت آرسام دست رادمی ھم من رو کاناپھ دراز کشگھی دیکی
 .. بودمدهی راستشم خم کرد زانوشو گذاشت رو کاناپھ کناره پاھا من کھ دراز کشپا

 آرسامم لباشو گذاشت میچشمامونو بست..کامل خم شد رو صورتم.. چپشم گذاشت کناره شونمدست
 ..میشونیرو پ

 
 ..ت درخھی دادم بھ تنھ ھی قشنگ شد از پشت تکیلی ھم تو باغ خیکی

دستھ راستشم خم کرده بود ساق .. شلوارش بودبیِ دست چپش تو جستادی رو بھ روم واآرسامم
 ...دستشو زده بود بھ درخت باال سرم

 .. بودننشی منم رو سدستا
 .. کھ عکس گرفتھ شدمیکردی مگھی ھمدنگاه
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 خم شد عی سرنی برا ھممیری کجا عکس بگی بعدھی جانھی ببکنھیِ فکر کرد خانوم داره نگاه مآرسام
 ..دیرو صورتم تو ھمون حالت لبامو تند بوس

 : و گفتدیِ سمت خانوم کھ خندمی نور خورد تو صورتمون با تعجب و شوکھ شده برگشتھوی
 .. شکاره لحظھ ھا عاشقونھ برا عروس و دامادگنی منیبھ ا-

 ..نییسرمو انداختم پا..اب شدم از خجالت.. ھجوم اورد بھ صورتم داغ شدمخون
 

 قشنگ شدن یلیعکسامون خ..رونی بمی و باغ اومدھیساعت عکس گرفتن از اتل3 بعد از باالخره
 ..مطمئنم

 
 ..نای خونھ آرسام امی بعد برمیریقرار بود مراسم عقدو خونھ ما بگ.. سمت خونھ مامی افتادراه
 .. شدمادهیآرسام دوباره کمکم کرد پ.. ھمھ اومدن جلو درمیدی رسیوقت

 .. تو خونھمیباالخره راه باز شد رفت.. گفتنکیو بھمون تبر اومدن جلھمھ
 

 شده بایسفره عقدمون واقعا ز.. قشنگ شده بودیلیخ.. کھ برامون درست کرده بودنیی جامینشست
 ..بود

 
 .. بازش کردمدمشی اومد مامانم قران رو داد دستم بوسعاقد
 ..دنی ھم شروع کرد بھ قند سابدای پارچھ باالسرمون گرفتن شھی و نفس آرام
 ..خوندمی ھا قران رو مھی کھ عاقد شروع کرده بود منم آنجوریھم

 : کرد بھ خوندنشروع
 ھی با مھری آرسام تھرانی شمارا بھ عقد دائم جناب اقادیدھی وکالت مای ایانیسرکار خانوم پروا ک-

 و یعدد سکھ تمام بھار ازاد1373 و شمعدان و تعداد نھیی دست اکید،ی جلد کالم هللا مجکی ی
 لم؟؟ی وکایا..ارمیعدد شاخھ گل رز در ب1367

 
 : گفتعی سردایش
 ..نھیعروس رفتھ گل بچ-
 
 ..پس کاره خودشھ..دیخندی بھ آرسام انداختم کھ چشماش ھمراه لباش می تعجب نگاھبا
 .. امھی تعداد سال تولدش گل رز اضافھ کرده بھ مھربھ

 .. تو دلم اب شدلوی کلویقند ک.. کارشنی خوشم اومد از اچقدر
 
 ....  بار دوم سرکار خانومیبرا-
 : آرام بلند گفتندفعھیا
 ..ارهیعروس رفتھ گالب ب-
 
 ......  شما رادیدھی بار سوم بھ بنده وکالت میبرا-
 : شدنی بازرگانامی ھمزمان پدای اومدم دھنمو باز کنم جواب بدم باز آرام و شتا
 ...خوادی می لفظریعروس ز-
 

 : و گفتدی جعبھ داد دستم صورتمو بوسھی جون اومد کنارم مامان
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 .. عروس گلمی لفظری زنمیا-
 ..نزاشت تشکر کنم ازش.. رفتبعدم

 
 : باز خوندعاقد

 ....... بار چھارمیبرا-
 : داشتم گفتمندهی کھ از ای صدا لرزون و پر از دلھره ابا
 ..با اجازه بزرگترا بلھ-

 :آرسام دستمو گرفت و گفت..دنی دوباره کل کشدایآرام و ش..ھ دست زدن شروع کردن بھمھ
 .. ھام تموم شدیتمام نگران.. پروای مال خودم شدگھید-
 

 : بھش زدم و گفتمیلبخند
 شروع کردن بھ کل شگاهیابرومونو بردن از تو ارا..یکردی و آرامو خفھ مدایآرسام کاش ش-

 ..صداشون بدجور رو اعصابھ..کاش بلد بودن..دنیکش
 

 : کرد و گفتی خنده ارومآرسام
 ..جون بخواه..چشم-

 .. بودنستادهی وادای کھ آرام و شیی اخم کرد برگشت پشت سرمون جابعد
 

 : بھشوندیتوپ
 ..گھیبسھ د.. براموننیابرو نزاشت..نی کل بکشنی مگھ مجبورنیستی بلد نیوقت-

 .. شدزونیام او و آردای و لوچھ شلب
 ..کشنی کل نمگھی دشیاخ..دمی خندزی رزیر
 

 خوشگل بود و با یلیآرسام دستمو گرفت حلقمو کھ خ.. اومد جلو حلقھ ھامونو داد دستمونمامانم
 ..دی کھ حلقھ توش بودو بوسیِآرسام ست بود دستم کرد بعد دستمو برد باال انگشت

 
 .. بھش زدم و دستشو گرفتم تو دستم حلقشو تو دستش کردمیلبخند
 .. شروع کردن دست زدنھمھ

 .. حلقھ من اسم آرسام حک شده بود،تو حلقھ آرسام اسمھ منتو
 

 کرد تو ظرف عسل اورد جلو صورتم نگھ کشویآرسام انگشت کوچ.. عسلو دادن دستمونجام
 ..داشت

 .. کردم تو دھنم عسالشو خوردم بعد محکم گازش گرفتمانگشتشو
 ..دی فقط اروم خنداوردی خم بھ ابرو نیحت
 

 تو صورتم نگاه ثیخب.. کردم تو ظرف عسل بردم جلو صورتشکموی مثلھ خودش انگشت کوچمنم
 .. عقبدمی دستمو کشعی سررهی گازم بگدمی ترسکردیم

 ..شتمو کرد تو دھن خودش آرسام مچ دستمو گرفت سرشو اورد جلو انگاما
 .......اما.. از ترس بستمچشمامو
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 ..نیی پاختی دور انگشتم عسالرو خورد دلم ردی اروم زبونشو کشیلیخ
 .. عقبدمی دستمو کشعی دھنشو باز کرد منم از خداخواستھ سربعد

 
 کھ آرسام با اخم برگشت..چشمامو از حرص بستم..دنی دوباره شروع کردن بھ کل کشدای و شآرام

 .. فرار کردنعی سری بارشون کنھ ولیزی چھی
 

 .. گرفت طرفم دستمو پاک کردمی کاغذدستمال
 .. دادنھی اومدن جلو بھمون ھدھمھ

 
 .. تو شمالو بھ نام جفتمون زده بودن بھمون دادنالی و بابام سند ومامان

 
 .. تو تھران بھ نامم زده بودنی زمھیمامانشم .. ام و بھم دادی بھی چیی آرسام سوبابا
 

 ..کردمی کردن اصال فکرشم نمزمی سوپرای کلدی سارا و عمو حممامان
 .. اونجارو دوست داشتمیلی خونھ باغ داشتن من عاشقش بودم خھی
 .. باغ بزرگ بودھی وسط ییالی خونھ وھی

 .. توش بودوهی درخت میکل
 نی و شرودای منو شنی بی فرقچی بھم نشون دادن ھنکارشونیبا ا.. باغو بھ نامم زده بودنھمون

 ..زارنینم
 .. تو چشمام جمع شداشک

 
 : بغض رفتم بغل مامان سارا و گفتمبا
 ..نی بھم بدنوی اکردمیاصال فکرشم نم.. دوست دارم بھ خدایلیمامان سارا خ-

 : گفتدی سارا خواست جوابمو بده کھ عمو حممامان
 ؟ی من چ؟پسیفقط مامان ساراتو دوست دار-

 ..دی و رفتم بغل عمو حمرونی بغل مامان سارا اومدم باز
 : لوس کردم و گفتمخودمو

 ..دی بابا حمدمیبرا تو کھ جون م-
 

 .. دورمون بودن خندشون گرفتیی اوناھمھ
 : گفتی شاکدی حمعمو

 ..دتی بابا حمشمی من می و لوس کنزی خودتو عزیخواھی می فقط وقتگھیبلھ د-
 :گفتم و دمی برچلب

 ..دیِا بابا حم-
 : و گفتدی کشدوی سارا دست عمو حممامان

 .. نکنتی دخترمو اذنقدی امی برایب-
 .. ھم ازشون تشکر کردآرسام

 
 .. سکھ بھ آرسامھی سکھ بھ من و ھی دایش

 .. بھ ارسامری زنجھی دستبند بھ من و ھی نیشرو
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 .. دادنھی ساعت بھ آرسام ھدھی ساعت بھ من و ھی ھم آرام
 
 .. سکھ بود دادنشتری ھاشونو کھ بھی ھم ھدھیبق

 .. کھ نصفش بھ نام من و نصفش بھ نام آرسام بود بھمون دادننی زمھی و مامان بزرگمم اقاجونم
 

 .. جشنمون اونجا بودنای خونھ آرسام امی برمی اماده شدھمھ
 .. شده بودنیزای قشنگ دیلی خباغ

 ..می مختلط بود ھممون تو باغ بودجشنمون
 

 ..می رد شچارهیُ گوسفند جلو پامون کشت بعد گفت از رو خون گوسفنده بھی بابا جون میدی رسیوقت
 

 ..نیمتر دنبالھ نخورم زم1 و یسانت10 دور بازو آرسام حلقھ کردم تا با کفشھا پاشنھ دستمو
 ..می تو جشنمون شرکت کردن تشکر کردنکھی و از امی رفتزھای ھمھ مجلو

 
 ی با کلیی خالھ داشت و دوتا دادونھی آرسام کھ تک فرزند بود آرسام نھ عمو داشت نھ عمھ اما بابا

 .. سالھ28،29بود تا 15،16 سنشون از بایبچھ کھ ھمشون تقر
 .. کھ برامون درست کرده بودنیی جامی نشستمیرفت

 
 ..شد جلوم دراز ی کھ دستکردمی وسط بودن نگاه میی با حسرت بھ رقص بچھ ھاداشتم
 .. آرسام دستشو جلوم دراز کردهدمی اوردم باال دسرمو

 : گفتدی نگامو دیوقت
 ؟یدیافتخار م..ی با حسرت نگاه کنیچی بھ ھدی کنارتم،من باھاتم نبا،منی منو داریتا وقت-
 .. برم برقصمخوادی دلم مدیاز کجا فھم.. تعجب نگاش کردمبا
 گذاشتم تو دستش و مثلھ پرنسس ھا بلند شدم دستمو.. تو دلم ذوق کردم کھ ھواسش بھم ھستیکل

 .. وسطمیرفت
 
 کنن تا عروس داماد دونفره ی رقصو خالستی وسط بودن خواست پیی از ھمھ کسای جید

 ..برقصن
 .. رفتن سرجاھاشون نشستنھمھ

 .. پخش شدی و ارومتی اھنگ الھی
 .. بھ ماخوردی می نور کمھی چراغھا باغ خاموش شدن فقط ھمھ

 
 .. دستشم قفل کرد تو دست منھی دستشو گذاشت رو پھلوم ھی آرسام

 .. دادم بھ شونشھی سرمم تکنشی دستمو گذاشتم رو سیکی اون منم
 ..دادی ھماھنگ خودشو با من تکون میلی آرسام خمی حال خودمون بودتو
 

 : کناره گوشم شروع کرد باھام حرف زدننیی اورد پاسرشو
 خوامیفقط از خدا م.. جبران کنمدی بای چھ جوردونمینم..بھم داد کھ خدا ی بودی اھی ھدنیتو بھتر-
 یدی ممون؟قولی تو زندگی باش؟ھمپامی نفسم کنارم باشنی تا اخریدیپروا قول م.. داشتھ باشماقتتویل

  باشھ؟یکیتا اخر دلت با دلم 
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 .. بدمی ھمھ عشقو چھ جورنی جواب ادونستمینم

 : تو چشمام و بھش نگاه کردمختمی کھ بھش داشتمو ری اوردم باال ھمھ عشقسرمو
آرسام .. لحظھ باھات باشمنی تا اخردمیقول م..معلومھ کھ تا اخرش باھاتم..ھی حرفا چنیآرسام ا-

 ..دمیقول م
 

 : تو صورتم و اروم گفتدی قشنگشو پاشلبخنده
 ..ینوکرتم بھ عل..عاشقتم.. دوست دارم پروایلیخ-
 : و گفتم بھش زدمی لبخند چشمکبا
 ..شتریمن ب-
 

 ..دی بوسمویشونی تموم شد خم شد رو صورتم پاھنگ
 : اھنگ شاد زد و شروع کرد بھ خوندنھی ی جی کھ دمینی سرجامون بشمیرفتی ممیداشت

 ..االی..االی..االی..االیعروس دامادو ببوس -
 

 ..میکردی نگاش ممی آرسام با تعجب داشتمنو
 ..زنھی میِ داره چھ زرنی سمت آرسام بگم ابرگشتم

 .. رو لباشیطونی شد بھ لبخنده شلی نگاه متعجبش تبددمی دکھ
 ..ستادی جلوم وانھی بھ سدست

 
 .. ھمھ ادم آرسامو ببوسم؟نی من جلو اخوانی منایا

 ..نای اانی حی بچقدر
 .. کھ آرسام دستمو گرفت نگھم داشتنمی اومدم حرکت کنم برم بشیتند
 ..دخونی ھنوز داشت می جید

 ..خوندنی شعرو منی کھ ھمومدی عده مھی سمت راستمون ھم صدا از
 ..ِ جمعاھای حی بھ بھ جمع ھمھ بدمی ھستن کھ دی کنمی بببرگشتم

 ،سیرعلیسھ،سپھر،ھمتا،امین،محمد،نفس،نفی رحسین،سامان،امیدا،آرام،شرویش
 ....   ھا آرسام ویی و پسر خالھ ودامان،دختری ا،پمیتا،نیش،پدرام،بیایاسان،ن

 .. ھمشون بودنخالصھ
 

 ..خوندنی شعرو منی و ازدنی باھم دست مھمشون
 ..ِ باز زر زددای کھ شکردمی تعجب داشتم نگاشون مبا
 : گفتتی جمعنی از بی صدا بلندبا
 ..االی ببوس یستیآرت-
 

 ..؟ی چیعنی یستی ارتدونھی منی ادونمی من نماصال
 جواب بده بعد برا من جو ی چمونھی توش می چیعنی یستی کنھ بگھ ارتلھی بھش پیکی اگھ االن

 ..گرفتش
 ..تشی پارازنی از انمی ادنشونی اون از کل کشارمی برشی گیی جاھی خدانکنھ
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 .. ندارمی راھدمید
 ..کنھی نگام می داره با لبخند موزآرسامم

 .. عقبدمی و کشدمی رفتم طرفش رو پاھام بلند شدم گونشو بوسعیسر
 

 .. ھم دست زدنھی بقدنی دوباره شروع کردن کل کشدای و شآرام
 .. توھم و برگشتم طرفشوندمی کشاخمامو

 .. خراب کردنلممونویُ کل فدنشونی کل کشنی با انایا
 .. ھمھ جا صداشون ھستمطمئنم

 
 .. آرسام نزاشتی بزنم تو سرشون ولیکی برم سمتشون خواستم
 ..می نشستگاھمونی تو جامی گرفت رفتدستمو

 
 ..دنیرقصی نھ ھمھ بچھ ھا دورمون می البتھ دونفرمیدی با آرسام رقصگھی دور دھی
 
 ھماھنگ یلی خمی ھم بودھی پانی تو جشن ھا منو شروشھی چون ھمدمی دور رقصھی ھم نی شروبا
 .. نخواستم فکر کنھ حاال کھ ازدواج کردم اونو فراموش کردمنی برا ھممیدیرقصیم

 .. االن کھ آرسامو دارمی حتمونھی من می حامشھی تا ھمنیشرو
 

 .. کرد کھ کوفتمون شدتی اذلمبرداری فنقدی شام اموقع
 ..دنیرقصی ھمش باھم منی و شروآرام

 .. بھشونشدی مرهی و مشکوک خبی عجیلی خآرسام
 ..کردی نگاشون مگشتی اما باز برمکردمی ھواسشو پرت می شک کرده بود،ھانگار
 ..کننی مراعات نمکمی تو سرشون خاک

 
 : اومد گفتلمبرداریف
  برقصھ قبلش؟خوادی میک..نی رو ببرکی کمیخواھیخوب م-

 ..خوب از دستشون رفت.. و آرام کردم کھ مشغول رقص بودندای بھ شینگاھ
 : گفتملمبرداری فبھ
  رقصم؟؟تونمیخودم م..از دستشون رفت..ھمھ مشغول رقصن-
 : گفتی با خوشحاللمبردارهیف
 ..شھی می ھم عالیلیاره خ-

 .. برقصای کرد انگار بھش گفتم تو بی ذوقچھ
 گفت اومد انوی بھش جری جیآرسام رفت کناره د.. شده رو از مامان گرفتمنی بزرگ و تزئکارد
 ..کنارم

 .. رو ببرن عروس و دامادکی تا کننی بشخواستی کھ از ھمھ مدمی رو شنی جی بعد صداش دکمی
 
 : گفتدایدن طرفم ش و آرام با ذوق اومدایش
 ..میرقصیبده اول من بعد آرام م-

 : گفتمی انداختم باال و با نامردابروھامو
 .. گرفتھ شد خودم برقصممیتصم..نیومدی بھتون عالمت دادم نیمتاسفم ھرچ-
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 ..زدمشون کنار بلند شدم.. ندادمتی من اھمیول.. دوتاشون بلند شدصدا
 مردونھ یلی و خکردیآرسام بلند شده بود با لبخند و لذت نگام م..دمیرقصی ھماھنگ با اھنگ میلیخ

 ..زدیو اروم دست م
 

 .. رفتم جلو آرسامدادمی کھ کارد رو گرفتھ بودم جلوم و خودمو تکون منجوریھم
 .. زدم و برگشتمی چرخھی باز ناز جلوش
دوتاشو داد بھم ..رفتم طرفش دستمو دراز کردم.. چندتا تراول در اوردبشی دست کرد تو جآرسام

 ..دمیبرگشتم دوباره وسط رقص
 

 دلم سوخت براش رفتم گھیاخر د.. رفتم جلوش و اومدم عقب و ازش پول گرفتمنجوری ھمچندبار
 ..دادم بھش

 .. شروع کردن بھ دست زدنھمھ
 ی با صدا بلنددای کھ شمشیطبقمون تا ببر4 کی کنار کمیرفتی ممی دست زدنشون تموم شد داشتیوقت

 :گفت
 ..شدی مال منو آرام مدیبا.. اون تراوال کوفتت بشھشاالیا-

 ..رخندهی زدن زھمھ
 ..گفتی مومدی بھ زبونش میھرچ..ھی خجالت چدونستی دختر اصال نمنیا

 
 براش زبون در خوردی اون حرص مکردمی می کاری وقتمی طرفش طبق عادت قدبرگشتم

 .. تا تھ براش دراوردماوردم،زبونمویم
 .. صدا خنده مھمونا بھ خودم اومدم چشمام گرد شدبا
 ..نیی خجالت سرمو انداخت پابا
 
 ..میدی رو برکی کیی آرسام دوتابا
 ..گھی دھن ھمدمی گذاشتکی کستادهی ھمونجا امینی بشمی نرفتگھید.. تو بشقابمی گذاشتکھی تھی

 گذاشت کویم آرسامم کسرمو بردم جلو دھنمو باز کرد.. ذره زد سر چنگال گرفت جلومھی آرسام
 ..دھنم

 .. بزرگ زدم سرش گرفتم جلوشبای تقرکھی تھی داد بھم منم چنگالو
 
 .. کرده بودنوونھی لحظھ منو دنی برا ادای چند روز قبلش آرام و شاز

 .. کنمتی آرسامو اذکمی تا راه بھم گفتھ بودن تا ھزار
 .. بخوره من ببرمش عقبکوی کھ تا آرسام اومد کدنی رسجھی نتنی بھ ایی دوتااخر

 .. اومدادمی ھوی بخوره کوی دھنشو باز کرد کآرسام
 ..کردنی اعصابمو خورد مزدنی غر می و آرام ھدای شکردمی نمنکاروی ااگھ
 ابروھامو انداختم یطونیآرسام با تعجب برگشت نگام کرد کھ با ش.. چنگالو بردم عقبی مجبوراز

 ..باال
 .. زدیلبخند

 .. کنمارکی چخوامی مدیفھم
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منم چنگالو بردم .. جلواوردیدوباره بردمش جلو آرسام سرشو ن..دنیخندی داشتن بھ حرکت من مھمھ
 ..جلوتر
 .. نگاه کردیبی حالت عجھی تو چشمام با آرسام

 ..کنھی نگام مینجوری اھی منظورش چنمی چشماش شده بودم کھ ببخیم
 .. خوردکوی جلو کدی سرشو کشھوی
 ..کردمیُ بھت نگاش مبا

 .. خندم گرفتھ بود از کارشبیعج.. نگام کرد تا حواسم پرت شھیاونجور.. راحت گولم زدچقدر
 .. زشت بود جلو ھمھ بخندمیول
 

 ..یلی خوش گذشت خیلی ماھم تموم شد اما خی عروسخالصھ
 .. خوش گذشتی تا خونھ کلنی تو ماشاخرشب

 ..رفتنی مراژی و وزدنیتند تند بوق م..اوردنی در می پسرا جلومون مسخره بازھمھ
 
 .. برداشتھ بودابونوی کل خغشونی بودن صدا جنی شرونی و آرامم تو ماشدایش
 

 آرسامم با لبخند تشکر گفتنی مکی و تبرزدنی ھا بوق مبھی غرشدی از بغلمون رد مینی ماشھر
 ..کردیم

 صدا اھنگشو تا تھ برد نمی شرونمونی وار نگھ داشتن جلو ماشرهی داناشونوی سھ جا ھم پسرا ماشدو
 ..دمیخندی از تھ دل مدنی شدن جلومون شروع کردن بھ رقصادهیباال و ھمشون پ

 
 ..کردی لحظھ ھا شادمونو ثبت منی ھم تمام المبرداریف

 ..کردمی نگاه منیِ با ترس بھ حرکت شروداشتم
 زده بود و دنده نویکن ھا ماش ما بود برف پانی قشنگ جلو ماشنشی برگردونده بود،جلو ماشنویماش

 ..زدی و بوق مرفتیعقب م
 

 نبود از تھ دل الشی خنی عی درست بره ولدادنی و عالمت مزدنی و بابام ھمش بوق مدی حمعمو
 :زدی و داد مرونی بشھی و سرشو اورده بود از شدیخندیم
َ بترکــــــــون◌◌◌◌◌◌◌ـ◌ َ◌◌مخوامیم.. بزرگمھی ابجیعـــــــروس- َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ھرجــــــور دلم بخواد ..َ
 ..نی ندری امشبو گھی..رمیم
 : و گفترونی کھ سرشو دوباره اورد بکردمی لبخند نگاشمبا
َاره اره بخــ◌◌◌ـــ◌◌◌◌◌◌ــ◌◌◌◌ ـند- َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ  ..یییییی بخنـــددی باشھیھم...َ

 .. شدی بھ خنده بلندلی تبدلبخندم
 .. نثارش کردی اوونھیرسام با خنده دآ..زدی بوق مشتری باونم

 
 : سمت آرسام و گفتمبرگشتم

 .. براشونوفتھی نیاتفاق..کننی مکاری چنیبب.. بخورنادی زیزاشتی مدینبا-
 : با لبخند گفتآرسام

 .. نکننیادروی بفھمن زدیخودشون با..رمی مگھ بچھ ان کھ برم جلوشونو بگزمیعز-
 .. ھم نخوردنادیز
 ..شھی نمیزیبزار راحت باشن چ.. نشون بدن خوشحالنینجوری اخوانیم
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 .. تکون دادمسرمو
 
 رو ترمز زدی مھوی رفتیتا پسر ھمسن و سال آرسام توش بود با سرعت جلومون م2 کھ نی ماشھی

 .. چپ و راست شدنی و پشت ماششدی بلند مکای الستغیصدا ج
 .. دور خودشدیچرخی منی ماشدیکشی رو می ھم ترمز دستیی جاھاھی

 ..کردی می بودم کارا خطرناکدهی ترسیلیخ
 ..  مجبور بودن اھستھ برن کھ بھش نخورننای ماشھمھ

 
 : سمت آرسام و گفتمبرگشتم

  ھستن؟یتا ک2 نیآرسام ا-
 : زد و گفتی لبخندآرسام

 ..اری ھم داداششھ سامشی کناراریراننده سات.. ھام ھستنییپسردا -
  بھش بگو؟یخواھی نشھ مشونی نکرده طورییخدا.. ھاکنھی می بد رانندگیلیخ-
 ..نگران نباش گلم..رسھی بھ پاش نمیچکی ھھی عالشیرانندگ..ھی راننده رالاری ساتشھی نمیزینھ چ-
 

 ..نیی رو بکشم پاشھی ما عالمت داد شنی ارومش کرد اومد کناره ماشاریسات
 .. و با لبخند نگاش کردمنیی رو اوردم پاشھیش

 : کرد و گفتی خم شد سمت من بھش نگاھکمی آرسام
 ار؟ی شده ساتیزیچ-
 

 با دست راستش فرمونو گرفتھ بود دستھ چپشو رونی اورد بشھی کرد سرشو از شی خنده ااریسات
 : با مزه تکونش داد و بلند گفتیلی و خرونیاورد ب

 ..ی جبران کنمی برا عروسدی باشھ باادتی کارا نیا..آرسام برات کوالک کردما-
 ..دیباری از صورتش میطونیش

 ..ھیطونی پسره شر و شیلی بود خمشخص
 کھ یی داشت موھا خرمای روشنی و صاف،چشما ابدی سفیلی ھم بود پوست خی خوشگلیلی خپسره

 ..ومدی بود رو صورتش مکی و لباشم باردهی کشی قلمینی درستشون کرده بود و بی امروزیلیخ
 .. داشتییرای ھم صدا گیلی و جذاب بود و خپیخوشت.. بودی ورزشکارکلشمیھ
 

 : سرشو تکون داد و با خنده گفتآرسام
 ..میکنی ما جبران مری بگیتو عروس-

 : گفتھی بھ من زد و بھ حالت گری چشمک با مزه ااریسات
منتظر جواب من نشد .. باال بزننی دوستات استنی برام از بدهی بھ من زن نمیشکیزن داداش ھ-

 ..رفت رفت،دوباره کاراشو شروع کرد گازشو گعیسر
 

 :آرسام سرشو تکون داد و گفت.. کردمی بلندخنده
 ..اخھ تورو چھ بھ زن گرفتن بچھ-
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 ؟یبرا چ-
 : بھم انداخت و گفتی ھمون خنده نگاھبا
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 کنن قی تحقھی اما خانواده ھا دنیدخترا براش جون م.. با نصف دخترا تھران دوستھبندمیشرط م-
 ھا نھ فقط کنھی می کھ کاره بدستی ننیالبتھ منظورم ا.. ندننی بھ ایحاضرن دخترشون بترشھ ول

 ھی گھی نمادی ازش خوشش بنھی اگھ دوست اون دخترو ببشھی دوست میکی مثال با طونھی شیلیخ
شون رحم  اوناھم بھ دوستھ خودنجاسیجالب ا..زنھی مخ اونم مرهی مشھی بفھمھ ناراحت منی اتوق
تا ..یشی باھاش اشنا مشتری ھم مھربونھ حاال بعدھا بیلیخ..کننی قبول ماروی درخواست ساتکننینم

 بخاطره گھیخودش کھ م.. تو خانواده ازش ناراحت شده باشھ با ھمھ مھربونھیشکی ھدمیحاال ند
 .. با دخترا دوست نشمتونمی دل المصب نمنیمھ
 

 : کرد و ادامھ دادی خنده اآرسام
اگھ باھاشون دوست .. ناراحتشون کنمادی دلم نمگھی مکننی باھاش بحث ممیی و زن دامییھرموقع دا-

 کباریتا حاال .. ناراحتش کننادی اصال دلشون نممیی و زن دامییدا..شکنھی دلشون مشنینشم ناراحت م
 تو طونھی شنروی کھ بنقدریھم.. بخوان ازش بگھ نھیزی چدمیتا حاال ند.. نکردهیبا پدر مادرش تند

 .. بگنیزی بھش چتوننی نمنی برا ھمھیخونھ پسر رام و مھربون
 

 : کردم و گفتمی بلندیلی خخنده
 رو یدخترا ھم کھ فقط خوشگل..ھیخوب پسره خوشگل و جذاب.. کارشو بلدهھیطونیعجب ش-
 ی کھ اومده درخواستھ دوستمی ما از دوستمون خوشگلتر بودگنی مشنیتازه خوشحال ھم م..ننیبیم

 ..بھ ما داده
 .. حرفام تکون داددیی سرشو بھ تاآرسام

 ..می حرف نزداری درباره ساتگھید
 ..نقدری باشھ اما نھ اطونی شخوردی مبھش

 
 .. جلو خونمونمیدی پسرا رسھی و بقاری و ساتنی شروای مسخره بازبا

 .. بودزامی با عزی قسمتش خدافظنی کننده ترناراحت
 .. من اشک تو چشماشون جمع شده بودھی پسرا ھم از گری حتمیکردی مھی گرمونھم

 .. بودنکی بودن رفتھ بودن فقط اشناھا نزدبھی غرکمی کھ ییاونا
 

 .. و مامان جوندا،آرامی من،مامانم،مامان سارا،شمی راه انداختھ بودی جانسوزھیگر
 ..مینی رو نبگھی ھمدگھی انگار قرار بود دمیکردی مھی گریجور
 تا جو رو عوض کنن اما اوردنی در می اشک تو چشماشون بود اما ھمش مسخره بازنکھی با اپسرا

 ..شدیمگھ م
 .. کردمھی دور گرھی بغل ھمھ تو
 

 : دستمو گذاشت تو دست آرسام و گفتبابام
 مراقبش شتریتا االن از جونمم ب..ی خوشبختش کنخوامی بچھ رو دارم فقط ازت مدونھی نیمن ھم-
 .. مائھیپروا تمام زندگ..ودم از االن سپردمش دستھ تو مراقبش باشب

 .. خواست دستھ بابامو ببوسھ اما بابام نزاشت گرفتش تو بغلشآرسام
 

 : گفتآرسامم
 .. خوشبختش کنمدمیقول م.. مواظبش باشمشتری از چشمامم بدمیقول م-
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 .. زد و سرشو تکون دادی لبخندبابام
 ..می از ھم جداشی سختبھ
 

 .. آرسام دستشو حلقھ کرد دور شونم و بردم تو خونھکردمی مھی کھ گرنجوریھم
 .. کنمی عمر توش زندگھی توش و قرار بود زاشتمی بار بود قدم منی کھ اولی اخونھ
 .. کنھزمی سوپراخواستیم..نمی نزاشتھ بود خونھ رو ببآرسام
 .. شدمزی ھم سوپراواقعا

 
 شده دهی کھ ھمشون کنار ھم چدنی خودشونو نشون میا زمان امدمی خودم خرلوی تمام وسادرستھ
 ..باشن

 ..نمی کارو بھ عھده گرفت و نزاشت من خونھ رو ببنی خودش اآرسام
 .. قدم تو خونھ گذاشتم دھنم باز موندیوقت

 بودم نگاه ستادهیبا دھن باز وا..معرکھ شده بود خونھ.. شده بودندهی چی بھ شکل قشنگمیزی جھتمام
 ..یزی چھی کھ محکم خودم بھ نمی برگشتم عقب تا آرسامو ببیتند..خونھ رو کردمیم
 

 : تند صداش کردمدمشیمالی کھ منجوری بستم و دستمو گذاشتم رو دماغم ھمچشمامو
 ..؟آرســـــــامییآرسام کجا-

 : ھمزمان دستشو گذاشت رو دستمدمی آرسامو شنصدا
 .. نشدشیزی چنتینی بنمیدستتو بردار بب..نجامی من ازمیعز-
 

 .. باز کردمچشمامو
 : گفتمی شاکستادهی جلوم وادمی دیوقت

 من خوردم بھ تو؟-
 

 : کرد و سرشو تکون دادی اخنده
 ..گھی دشھی منی ھمیگردی برمھوی یوقت..اره-
 
 ..یسادی پشت سر من واقای دقی اومدنم؟تویبی مقصر منم؟من مگھ پشت سرمو می بگیخواھیاالن م-
 

 : برد باال و گفتمی بھ حالت تسلدستاشو
 ..دیببخش..باشھ باشھ-
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ..حاال شد-
 
 .. بگم بھشخواستمی می اومد چادمی ھوی
 
 : باال و گفتمدمی اون لباس و کفش ھا چندبار پربا
 ..یمرس.. آرسام خونھ چقدر قشنگ شدهی وایوا-
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 : نشست رو لباش و گفتی لبخندکردی داشت با چشمھا گرد شده نگام مدنمی کھ بخاطره پرآرسام
 خوشت اومد؟-
 

 : تند سرمو تکون دادم و گفتمتند
 ..حرف نداره.. شدهی عالنجای اادی خوشم نشھیمگھ م-
 
 : نگام کرد و گفتی قشنگیلی لبخند خبا
 ؟ینی رو ببگھی جاھا دیخواھیم.. خوشحالم خوشت اومدهیلیخ-
 ..نمی ببمیاره بر-
 

 کھ کفشھارو در اوردم صاف شدم رفتم رو نیھم.. شدم کفشھامو از پام دراوردم تا راحت باشمخم
 ..شدی چنمیاروم چشمامو باز کردم بب.. و چشمامو بستمدمی کشیغیج..ھوا

 
 : گرد شدچشمام

 ..وفتمی منیآرسام بزارم زم-
 

 : حلقھ کردم دور گردنش و دوباره گفتمدستامو
 ..وفتمی منیآرسام تورو خدا بزارم زم-
 

 : با لبخند چندبار ابروھاشو داد باال و گفتآرسام
 ..دمی ھمھ جارو نشونت مبرمتی خودم میتو خستھ شد.. دخترری لحظھ اروم بگھی-
 
 ..رهیگیکمرت درد م-
 ..یستی ننینترس اونقدر سنگ-
 

آرسام .. باال انداختم و نگامو چرخوندم تو خونھیشونھ ا.. من چرا مخالفت کنمخوادی خودش میوقت
 .. کھ منو رو دستاش نگھ داشتھ بود ھمھ جا خونھ رو نشونم دادنجوریھم
 

 .. قشنگ شده بودیلی بود خی عالخونھ
 ..  و بنفش بوددی سفسالن

 
 .. بودی و مشکیِ ست قھو ااشپزخونھ

 .. بودنی مشکالی سوختھ بود اما وسای اف قھوه ای اشپزخونھ ام دکل
 

 .. تو اتاق خودمون کھ از ھمھ جا قشنگتر بودمیرفت
 .. بوددی اتاق سفکل

 .. واقعا ھم خوشگل شده بودرمی بگدی خواستم سفخودم
 

 کھ در ی ارهیھر گ.. زده بھ موھامرهی گیاه کل.. نشستم تا موھامو باز کنمشی ارازی جلو مرفتم
 ..شدی مو ھم ھمراش کنده می کلاوردمیم
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 ..سام نشست رو دستام آردستا

 ..کنھی اونم داره نگام مدمی نگاش کردم کھ دنھیی تو ااز
 

 : زد و گفتی مھربونلبخند
 ..ارمیبزار خودم برات درشون م..زمی عزیتوکھ ھمھ موھاتو کند-

 ..اوردی ھارو در مرهی با حوصلھ گیلیخ.. خدا خواستھ سرمو تکون دادماز
 ..شدی تار مو ھم از موھام کنده نمھی یحت
 

 :دمی کھ صداشو شنبردی کم داشت خوابم مکم
 ..تموم شد پروا-
 

 تافت و نقدریا.. موھام نبودی از لختی خبرچی بودن اما ھختھی بھ موھام انداختم کھ دورم رینگاھ
 .. بودنستادهی واخیچسب توشون زده بود کھ تو ھوا س

 
 ..دمی بھشون کشیدست
 .. شدمبلند

 
 : از کمدم لباس بردارم برم حمام کھ آرسام گفترفتمی مداشتم

  حمام؟یریپروا م-
 چرا؟..اره-
 .. صدام کنی خواستیزیچ..برو گلم..ینجوریھم-
 

 ..تونمی لباسمو باز کنھ خودمم کھ نمپی ازش بخوام زشدیروم نم.. تکون دادمسرمو
 .. جدا داشتییاتاقمون خودش حمام و دستشو.. از تو کمد برداشتمحولمو

 
 ..ستادمی کھ دستم بود رفتم جلو حمام وای ھمون لباس عروس کھ تنم بود و حولھ ابا

 ..کردی باز مراھنشوی بھ آرسام انداختم داشت دکمھ ھا پینگاھ
 

 :خجالتو کنار گذاشتم صداش زدم.. بودم ازش کمک بخواممجبور
 آرسام؟-

 : سمتمبرگشت
 جانم؟-
 

 : و با خجالت گفتمنیی انداختم پاسرمو
 ؟یکنیکمکم م.. لباسمو باز کنمپی زرسھیستم نممن د-
 

 : گفتنیی پادیکشی مپوی کھ زنجوری ھمستادیپشت سرم وا.. اومد طرفمیتند
 .. شرمندهزمیاصال حواسم نبود عز-
 ..اشکال نداره-
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 .. بھ کمرمدی خواستم برم تو حمام کھ دستشو کشنیی پادی کشپوی زیوقت

 ..ستادمی واخی برق گرفتھ ھا سمثلھ
 
 .. برگردم سمتشتونستمی برم تو حمام نھ متونستمی منھ

 .. شده بودخشک
 :دمی نالواروی دستمو گرفتم بھ ددی شد سرشونمو بوسخم

 ..آرسام-
 
 : گوشم اروم گفتریز
 ِجان آرسام؟-
 : رفتھ فقط تونستم بگملی صدا تحلبا
 ..برم حمام-
 

 : بھ موھام زد و گفتی گذاشت رو بازوم و بوسھ ادستشو
 ..زدلمیو عزبر-
 

لباسمو اروم ..زدمینفس نفس م..دمی رو دوی راھھ طوالنھیانگار .. خودمو انداختم تو حمامیتند
 ..دراوردم کھ خراب نشھ

 .. در لباسمو دادم بھشھی صدا زدم از الآرسامو
 .. گرفتمیعی سردوش

 
 ..رونی رفتم بدمیحولمو پوش.. خستھ بودمیلیخ

 .. موھامو با ھمون حولھ خشک کردم سشوارو روشن نکردمکمی نھیی اجلو
 

 دستشو خم کرده بود گذاشتھ بود رو یکی بود اون نشی دستش رو سھی رو تخت خواب بود آرسام
 ..شیشونیپ
 .. رفتم رو تختدمی از تو کمدم دراوردم پوشی خوشگلیلی خی لباس خواب زرشکھی

 .. نم داشتنموھام
 
 .. نشھداری کھ آرسام بدمی خوابواشی

 :دمی صداشو شندمی کھ خوابنی ھماما
 ؟یچرا موھاتو خشک نکرد-
 
 :اروم گفتم.. ندادمتیبھ سوالش اھم.. کردمدارشی بی وایا
  کردم؟دارتیب-

 : سمتم و گفتبرگشت
 ؟یچرا موھاتو خشک نکرد..زمی بودم عزداریب-
 .. کنمدارتی نخواستم بیفکر کردم خواب-
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 .. برو خشک کن موھاتودارمی بیدیحاال کھ د-
 ..شھی نم داره خودش خشک مکمی..خوادینھ نم-
 .. ھایخوریسرما م-
 ..خورمینھ نم-
 

 موھام نی بدیکشی کھ دستشو منجوریھم.. تو بغلشدمیاروم خز.. تکون داد و دستاشو باز کردسرشو
 :گفت

 اد؟یپروا خوابت م-
 
 ..... شوھرم بودگھیآرسام د..گھی می برا چدونستمیم
 

 :سرمو اوردم باال و گفتم..خواستمشی جوره مھھم
 ..نھ-

 ......... زد و لباشو گذاشت رو لبامیلبخند
 شروع دوی جدی زندگھیحاال ..می شدیکی دخترونھ ام وداع کردم با آرسام یای شب من با دناون

 ...می عاشق ھم بمونینجوری ھمشھیاز خدا خواستم ھم..کردم درکناره آرسام
 
 .. کنمداری آرسامو بومدیدلم نم.. شدمداری از خواب بادی درد زاز

 .. شدداری کردنم آرسام بنی فنی از فای از تکون خوردن تخت دونمینم.. در اومده بوداشکم
 : با وحشت بلند شد و گفتکنمی مھی نشستم و گردی دیوقت

 ؟یکنی مھی گرشده؟چرایپروا چ-
 
 :ش با ھق ھق گفتمخودم انداختم تو بغل..ارمی نتونستم طاقت بگھید
 ..کننیکمرم و دلم درد م..درد دارم..آرسام-

 : گرفتم تو بغلش و گفتمحکم
 .. دکترمی بپوش برارمیبزار لباساتو ب-

 : انداختم باال و گفتمسرمو
 ..اری مسکن برام بھیفقط ..خوادینھ نم-
 ..یشی خوب معی دکتر سرمیریم..ی کھ درد بکششھیاخھ نم-
 ..میریاگھ بھتر نشدم م-
 

 .. اب اورد داد خوردموانی مسکن با لھی بلند شد رفت آرسام
 .. بودادی زیلیدردش خ..دمی دراز کشاروم

اروم ماساژ داد کمرم و .. گرفتم تو بغل خودش دستشو گذاشت رو کمرمدی کنارم دراز کشآرسامم
 ..دلمو

 .. کم مسکن اثر کرد و با نوازش دست آرسام خواب رفتمکم
 
 تو دلم و دیچی پیاز رو تخت بلند شدم کھ درد بد.. شدمداری بومدی مرونی کھ بیی سر و صداھااز

 ..کمرم
 .. جمعش کنمتونستمی جوره نمچی نشست رو لبام ھی افتادم لبخندشبی دادهی
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آرسام .. ی جنتلمنھ واقعھی باشھ شی تو زندگی مردنی ارزو داره ھمچی مرد کاملھ ھردخترھی آرسام
 ام ممکن ی شکستنیزی چھی باھام رفتار کرد انگار یجور..ھی تمومھ از ھمھ نظر عالیھمھ چ
  ھم از ناز و نوازشم و قربون صدقھ رفتنمھیثان1 یحت.. پرنسس باھام رفتار کردھیمثلھ ..بشکنم
 ..دی نکشدست

 
 ..می رو گذروندی خوبیلی خشب

 ... بودی نھ عالخوب
 زرد و ی تاپ حلقھ اھیلباسمو با .. بھ صورتم زدمیدم رفتم اب ندادم بلند شتی درد دل و کمرم اھمبھ

 ..رونیشلوارک ست خودش عوض کردم رفتم ب
 

 ..بود10 بھ ساعت انداختم ینگاھ
 ..ومدی از اشپزخونھ مصداھا

 :صدامو انداختم تو سرم..دیچی صبحانھ رو مزی تو اشپزخونھ آرسام داشت مرفتم
 !ســــــــــالم-
 

 : با لبخند برگشت سمتمآرسام
 ؟ی شدداریب..زمیسالم عز-

 .. برداشتزی شاخ گل از تو گلدون رو مھی.. تکون دادمسرمو
 ..  فداش شمیالھ..دهی وقت کرده رفتھ گل خریک
 

 : گلو گرفت طرفم و آروم کنار گوشم زمزمھ کرددی طرفم صورتمو بوساومد
 !عروسکم خانوم شدنت مبارک-
 
 .. و گلو ازش گرفتمنییلبمو گاز گرفتم سرمو انداختم پا.. خجالت سرخ شدماز
 .. نگفتیزی چگھیآرسامم د.. روم نشد تشکر کنم بابت گلیحت
 
 : نگام کرد بعد دستشو گذاشت رو دلم و گفتی با حالت خاصکمی
  نفسم؟گھی دیدرد ندار-

 : گفتمشدمی بلند نکردم ھمونجور کھ از خجالت داشتم اب مسرمو
 ..نھ-
 

 ..دوباره شد ھمون آرسام مھربون خودم.. تکون دادسرشو
 : و گفتی گرفت نشوند رو صندلدستمو

 .. باھاشیخوری برات اماده کردم انگشتاتم می صبحانھ اھی.. کردهکاری شوھرت چنی ببایب-
 

 : کردم و گفتمی اخنده
 .. نداره ھمھ بلدنیصبحانھ کھ کار-
  تو ذوق ما؟ی نزنشدیحاال نم-

 : بھش انداختم و گفتمی مھربوننگاه
 .. براشون انجام بدهنکاروی مثلھ من ندارن ای نداره اما ھمھ کھ شوھریصبحانھ اماده کردن کار-
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 : و گفتدی بھ صورتم کشیدست
 شم؟ی جنبھ می بیگی نمیکنی نگام مینجوری ایخوب وقت-
 : تعجب گفتمبا
 ؟یچ-
 ..کنمی لقمھ مھیرو  صبحانھ توی بھ جایکنی نگام مینجوری ایوقت-
 : کرد و گفتی چشما گرد شده نگاش کردم کھ خنده ابا
 ..خورمتیحاال نترس فعال نم-
 ..پررو-
 

 یھرچ... عسل،گردو،خامھ،اب پرتقال و .. بخورمکردی برام و مجبورم مگرفتی تند لقمھ متند
 ..ی بخوردی باگفتی مگھی دتونمی نمگفتمیم

 : تو دھنم گفتکردی کھ لقمھ رو بھ زور منجوریھم
 ..میری فردا شب مستی مامانت اما اگھ حالت خوب نشی پمی بردیپروا امشب با-
 ..می خونھ خودمون باشخوامی مدهیفردا شب ع..دلم تنگ شده براشون..میرینھ خوبم م-
 

 .. گفتی تکون داد و باشھ اسرشو
 ..می خوردمی گرفترونی ناھار غذا از ببرا

 میرفتی مدی بانای خونھ مامانم امی برنکھی چون قبل از امی اماده شدمی شد بعد بلندمی استراحت کردکمی
 .. مادر زن سالممیرفتی مدیبھ قول معروف با..میدیخری مھیبراشون ھد

 
 ..دمی پوشیدی با شال سفی و شلوار مشکدیمانتو سف.. کردمشی نشستم ارانھیی اجلو

 ..رونی بھ دست رفتم بی و گوشدمی پوشممی مشککفشھا
 

 : بھ دستم گفتمبستمی کھ ساعتمو منجوری ھمرونیرفتم از اتاق ب.. زودتر اماده شده بودآرسام
 ..من اماده ام..میبر-
 
 ..کنھی داره نگام مرهی خرهی خدمی سرمو اوردم باال دادی صداش نمدمید
 : گفتمغی جبا
 .. شدری د؟پاشویکنی نگاه میبھ چ..ارســـــــــــــــــام-
 

 : من گنگ نگام کردو بلند شدغی با جآرسام
 م؟ی برگھیساعت د1 شھی نمگمیپروا م-
 چرا؟-
 : تتھ پتھ گفتبا
 ..می تو خونھ باشگھی دکمی..گھی دزهیچ..گھی دکمی..گمیم..خوب-
 

 .. نگاش کردممشکوک
 :دمی بنفش کشغی جھی دمی منظورشو فھمیوقت

 .. تا نکشتمتنیزود برو تو ماش.. آرسامیی پررویلیخ..ای حــــــــیب.. ادبیب-
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 ..درارو قفل کرد.. پشت سرش رفتمیتند..رونی رفت بزونی با لب و لوچھ اوآرسام
 ..ی طال فروشھی می رفتمی شدنی ماشسوار

 .. قشنگ بودنیلی خمی مامانم و مامان سارا و مامان جون انگشتر گرفتبرا
 ..می ھم ساعت گرفتنی و باباجون و شرودی بابام و عمو حمبرا
 

 ..می و آرام گرفتدای جفت گوشواره ھم واسھ شدو
 : گفتمیری بھ آرسام گفتم فقط واسھ مامانا بگیھرچ

 ..میری واسھ ھمھ بگدیبا..شھینھ نم-
 

 .. شلوغ بودنیلی خابونای خنی بود برا ھمدیفردا ع.. نزدمی حرفگھی دمنم
 ..میدی ھم خرنی سفره ھفت سمی جا رفتھی

 ی سفره قشنگدی پس بامی بود بھ عنوان زن و شوھر کناره ھم و تو خونھ خودمون بودیال سنیاول
 ..مینداختیم
 

 .. ھمھ اومده بودنمیدی رسیوقت.. بودننای ھمھ خونھ بابام اامشب
 .. بودکی ساک کوچھی خوشگل بودن مثلھ یلی خسھی کھی تو می گرفتھ بودییکادوھا

 .. تو ھمھ بلند شدنمی رفتیوقت.. داخلمی رو گرفتم بھ دستم رفتسھیک
 

 : و گفتدیچندبار صورتمو بوس.. زودتر از ھمھ اومد جلومامانم
 ..یستی تو نرهیگیدلم م..گذرهی تو اصال خوش نمی دخترم؟خونھ بیخوب-

 : و گفتمدمی بوسصورتشو
 ..ناراحت نباش تورو خدا..ی مامانزنمی بھتون سر مامیم-
 

 .. اشکاشو پاک کردمامان
 : تکون داد و رفت طرف آرسام بغلش کرد و گفترشوس
  پسرم؟یخوب-

 : و گفتدی مامانمو بوسآرسام
 ن؟یشما خوب..ممنون مامان-
 .. نگھتون داشتمنجای تو دوساعت انییای بی واِیا..خوبم پسرم-
 

 ھمش دایآرام و ش..می گفتن ماھم تشکر کردکیھمھ بھمون تبر..میدی دور بوسھی داخل ھمھ رو میرفت
 : جلو و کناره گوشم گفتدیآرام خودشو کش..گفتنیبغل گوشم چرت و پرت م

 .. پوستت اومده ھاری زشب؟ابیخوش گذشت د..پروا-
 : حرفش گفتدیی ھم بھ تادایش
 ن؟ی کردکارایچ..گھیاره راست م-

 : محکم زدم تو سرشون و گفتمیکیبرگشتم سمتشون .. گرد شدچشمام
 ..نییای حی بنقدیشما چرا ا-
 

 ..دنی نپرسی بلند شدم تا سواال بدترعیسر
 : بلند شددای شغی کناره آرسام نشستم کھ جرفتم
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 دلت تنگ ینی دو روز مارو نبمیفکر کرد.. شوھرتشی باز پی کناره ما رفتییای بدی االن باشعوریب-
 ..یشی ازش کنده نمھیثان1 خوش گذشتھ کھ یلینھ انگار خ..شھیم
 

 : نگاش کردم و گفتمیشاک
 ی میاالن بھ آرسام بگم چ..نیگی مگھ زوره؟ھمش چرت و پرت منمی کناره شما دوتا بشخوامینم-

 ن؟یگفت
 

 .. چپی خودشونو زدن بھ کوچھ علدوتاشون
 : بھ اشپزخونھ انداخت و گفتی نگاھآرام

 .. دارنکاری چنمیمن برم بب...کننیانگار منو صدا م-
 

 :لند شد و گفت ھم پشت سرش بدایش.. بلند شد فرار کردعیسر
 .. دارنکارمی چنمیبرم بب..مینی کناره خواھرمون بشنی دومزارنینم..زننی صدا ممنم
 :صدامو بلند کردم و گفتم.. تابلو فرار کردنیلیخ.. خندهری زدن زدای حرکت آرام و شنی از اھمھ

 ...نی تابلوئیلیخ-
 

 : ارومھ آرام اومدصدا
 ..برو بابا-
 : گفتمدمی شننوی اتا
 ..یگفتی می چگمیبرم بابا؟؟ خوب باشھ االن م-

 : بود اونھا بشنونی جوری صدامو اھستھ کردم ولبعد
 .....گھیدختره پررو اومده کناره من نشستھ م-
 

 : و گفترونی از اشپزخونھ اومد بعیسر
 ..یشی زود ناراحت منقدریتو چرا ا.. بودمدای شنیبا ا..زمیبا تو کھ نبودم عز-

 .. تکون دادمسرمو
 : خنده توش بود گفتی کھ رگھ ھاییآرسام اروم کناره گوشم با صدا.. دوباره تو اشپزخونھرفت

 ؟؟ی لوشون بدترسنی بھت گفتن کھ میچ-
 : و گفتمدمی خندزی رزیر
 ..الی خی بیچیھ-
 

 .. نگفتیزی چگھی تکون داد و دسرشو
 وهیبعد از شام مامان م.. و آرامدای و شنی ھا شروی با شوخمی خوردیمی کامال صمطی رو تو محشام

 .. ھاشونو بدمھیقبل از خوردن بلند شدم ھد..میاورد بخور
 : تشکر کردن و گفتنیکل.. دادمدوی باباجون و بابام و عمو حمھیھد.. رفتم سراغ باباھااول

 ..نیالزم نبود خودتونو تو زحمت بنداز-
 : گفتممنم

 ..یادگاری فقط برا ھی ناقابلیزیچ-
 
 .. تشکر کردنی ھا مامانا ھم دادم کلھیدھ
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 .. بوسم کرد و تشکر کردی دادم کلنمی شروساعت
 .. شنتی اذکمی و آرامو ندادم تا دایاز ش.. نشستم کناره آرسامرفتم

 
 : گفتزونی با لب و لوچھ اوآرام

 ؟یپس ما چ-
 : کردم و گفتمیاخم

 م؟یگرفتی مدیمگھ برا شما ھم با-
 : گفتی شاکدایش
 ؟ی گرفتنیپس چرا برا شرو-
 

 : انداختم و با لبخند گفتمنی بھ شروینگاھ
 شھی جبران نمینجوری ھمھ بھم محبت کرده ھرچند انیا.. ھم دوسش دارمیلیخ.. داداشمھنیشرو-

 ..دونمی قدر محبتاشو مفھمھیاما م
 
 .. ناراحت شده بودنیلیاما خ.. حرف نزدنگھید

 : کناره گوشم گفتارسام
 ..گناه دارن برو بده بھشون.. شدن بسشونھھیفکر کنم تنب-

 .. تکون دادم و با لبخند رفتم طرفشونسرمو
 : ھاشونو کھ تو دستم بود اوردم باال و گفتمھیھد.. روشونو کردن اونطرفدوتاشون

 .. واسھ خودمبرمی مناروی انیحاال کھ قھر-
 

گوشواره ھاشون .. دستم بودییحملھ کردن بھ جعبھ ھا.. طرفمدنی فنر از رو مبل پرنی عدوتاشون
 ..مثلھ ھم بود

 .. ارسام نشستمشی بھشون خودم رفتم پدادم
 ............... بوسمون کردن و تشکر کردنی کلاومدن

 .. رو سفره رو مرتب کردم و رفتم عقبگلھا
 .. انداختھ بودم کردمینی بھ سفره ھفت سی دور نگاھاز
 ..قمی بھ سلولیا..ده بود قشنگ شیلیخ
 
تو ظرفھا بلور .. تور ھمون رنگ ھم انداختھ بودم رو ساتنھی..زی انداختھ بودم رو میری ساتن شھی

 دیتا شاخھ رزسف8 گلدون ھم کھ توش ھی.. بودمختھی ھارو رنی ھم سکی دار کوچھی خوشگل پایلیخ
 ..قران رو ھم گذاشتھ بودم وسط..بود گذاشتھ بودم

 لی سال تحوگھی دقھیدق45 بھ ساعت انداختم ینگاھ..آرسام حموم بود..قشنگ شده بود یلی خخالصھ
 ..شدیم
 

 دار کوتاه کھ تا دو وجب باال زانوم بود نی چدی دامن سفھیرفتم تو اتاقم از تو کمد .. رفتھ بودمحموم
 ..دی سفی با تاپ گردندمیپوش

 اومد دهی بعد آرسام ھم لباس پوشنیم10..رونی ھم کردم رفتم بشیارا.. دورمختمی باز رموھامو
 ..رونیب
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 : بلند گفتدیسفره رو کھ د..می بخورکردمی تو اشپزخونھ بودم داشتم قھوه درست ممن
 ..دستت درد نکنھ ماه شده..ی کردکاریپروا چ-
 : قھوه رو گرفتم دستم رفتمینیس
 قشنگ شده؟-

 .. چشماش برق زدندیمنو کھ د.. سمتمبرگشت
 : رو ازم گرفت گفتینی طرفم ساومد

 ..ی قشنگ شده مرسیلیخ-
 

 : زدم بھم و گفتمدستامو
 ؟یگی میجد-

 : زد و گفتی قشنگیلی خلبخند
 ..اره گلم ماه شده-
 

 و زی رو گذاشت رو مینیآرسام س.. رو مبلمیکنارش نشست.. سمت سفرهمی گرفت و رفتدستمو
 :دستشو حلقھ کرد دور کمرم وگفت..دستمو گرفت نشوند رو پا خودش

 ..شھی ملی سال تحوگھی دقھیدق5-
 

 .. تکون دادمسرمو
 لوی دعا سال تحوونیزی تلوی کھ بھ دستم بود ھمراه مجرنجوریھم..دمی رو برداشتم بوسقران

 ..خوندمیم
 .. گذاشتم سرجاشدمی رو دوباره بوس قراندی ترکدی توپ سال جدیوقت..خوندی ھم داشت دعا مآرسام

 
 : بھم و گفتمدمی رو پا آرسام بلند شدم دستامو کوباز
 ..زمی مبارک عزدتیع-
 

 .. از جاش بلند شدی با لبخنده خاصارسام
 : و گفتدی طرفم گرفتم تو بغلش رو موھامو بوساومد

 ..ِ تو ھم مبارک خوشگل مندیع-
 

 ..رونی و از بغلش اومدم بدمی اوردم باال صورتشو بوسسرمو
 : بودمو برداشتم گرفتم طرفشدهی کھ براش خری اھی ھدزی مری زاز
 ..بفرما اقامون-

 : با ذوق نگام کرد و گفتآرسام
 واسھ منھ؟-
 

 .. تکون دادمسرمو
 .. جعبھ رو باز کردآروم
 :بست بھ دستش و گفت.. بودمو دراورددهی کھ براش خریساعت

 ..ممنونم نفسم.. قشنگھ پروایلیخ-
 خوشت اومد؟-
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 .. قشنگھیلی خزمیاره عز-
 

 .. طرف خودشدی گرفت کشدستمو
 : رو مبل کناره خودش و گفتنشوندم

 ..حاال نوبت منھ-
 : تعجب گفتمبا
 ؟یچ-

 : بھ خودش گرفت و گفتی ناراحتصورت
 ..رمی بگھی رفت برات ھدادمیپروا شرمنده من -
 

 : رو شونش و گفتمزدم
 ..زمیاشکال نداره عز.. حاالشدهیگفتم چ-

 : اورد باال و گفتسرشو
 ؟یعنی یناراحت نشد-
 : چشما گرد شده گفتمبا
 .. بزرگھھی ھدھی خودش یشمی کھ تو پنی ناراحت شم؟ھمھیآرسام برا ھد-
 

 : و گفتدی بھ صورتم کشیدست
 .. بخرمھی بره برا خانوم خونھ و خانوم قلبم ھدادمی شھیمگھ م..ی مھربوننقدی فداتشم کھ ایالھ-

 : جعبھ دراورد گرفت طرفمھی و بشی کھ دست کرد تو جکردمی با تعجب نگاش مداشتم
 .. مبارک خانوم خانومادتونیع-
 : ذوق گفتمبا
 ؟ی نگرفتیتوکھ گفت-
 .. کنمتتی اذخواستمیم-

 : کردم و گفتمی مصنوعاخم
 اد؟یدلت م-
 .. زود بھت گفتمنیبرا ھم..زمینھ عز-
 

 .. از توش در اوردمروی رو باز کردم پالک زنججعبھ
 :با ذوق گفتم.. بودنیپراز نگ.. بودنیپالکش اسم آرسام بھ الت.. جلو صورتمگرفتم

 .. ارسام چھ خوشگلھیوا-
 زم؟یخوشت اومد عز-
 .. ببندش واسمایب..اره محشره-
 

 : برام گفتبستشی کھ مینجوری گرفت ھمروی زنجآرسام
 ؟ی بازش نکنچوقتی ھیدیقول م.. اسممی باھات باشم حتشھی برات گرفتم تا ھمنویا-

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ..دمیاره اره قول م-
 

 : تو چشمام انداخت و گفتینگاھ
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 .. دوست دارمیلیخ-
 ..منم دوست دارم آرسامم-
 

 یآرسام با لبخند..شد12ود چھ ز.. بھ ساعت انداخت منم برگشتم نگاه بھ ساعت کردمینگاھ
 : زد و گفتی چشمکطونیش
 م؟ی بخوابمیبر-
 

 تی اصال اھمنیی زدم گفتم بزارم پاغی جیھرچ.. کھ رو ھوا بلند شدمدمیخندیداشتم م.. گرفتخندم
 ..نداد

 ..دی اتاق خواب درو با پاش بست خوابوندم رو تخت خودشم کنارم دراز کشرفت
 

 : شد و گفتزی خمی دستش نرو
  مامان؟یگی چرا بھ خالھ سارا میوا اخر بھم نگفتپر-
 ؟ی بدونیخواھیم-
 ..اره-
 ؟یحوصلشو دار-
 ..بگو..زمیاره عز-
 

 بچھ دار شھ و تونستھیگفتم مامانم نم.. اومدمای بھ دنی دادم کھ من چھ جورحی کامل براش توضاول
 :من ناخواستھ بودم

 
مامانم اون موقع ھنوز دانشجو بوده ..ادی مای بھ دندایماھم بود ش6 یوقت.. اومدمای بھ دنیمن تو د-

ماھم بوده 10..دادهی خودشو بھم مری ششھیاما مامانم ھم.. مامان سارا بودمشی پشتری من بنیبرا ھم
 ..کنھی خونھ تصادف مومدهیکھ مامانم از راه دانشگاه م

 ..شھی می بسترمارستانی بمیماه و ن1..کنھی می تصادف بدیلیخ
 بھم رخشکی و شرهی پرستار بگرهیگی ممی بابام تصمنی برا ھممارستانی ببرن بتونستنی کھ نممنو
 ..بده

 کھ اونا بھم شدی نمی موقع سپھر پسرخالم و ھمتا دختر عمھ ام ھم سنھ من بودن اما مامانم راضاون
 من  اگھ بھگھی بھ مامانم مھی چانی جرفھمھی مامانم مشی پرهی روز کھ مامان سارا مھی.. بدنریش

 .. بدمری بھش شتونمی من میاعتماد دار
 .. دختره خودم دوسش دارمنیع

 ..کنھی قبول منی بھ مامان سارا اعتماد داشتھ برا ھمیلی خمامانمم
 و از شھی مامانم خوب منکھیبعد از ا.. دادری خوردم مامان سارا بھم شری من شی اون روز تا وقتاز
 ..خوردمی مامان سارا رو مری فقط شخورمی نمرشوی من شکنھی ھرکار مشھی مرخص ممارستانیب

 .. کھ بھ حرف اومدم بھ مامان سارا گفتم مامانیوقت.. دادهری تا اخر مامان سارا بھم شنی ھمبرا
 می شدمی خوردری مادر شھی از نی و شرودای من شدم دختر مامان سارا و چون با شبی ترتنی ابھ

 ..یریخواھر برادر ش
 ..شمی محرمھ بھ منم محرمھ و من خواھرشون حساب مدای کھ بھ شیورنجی ھمنی شرونی دطبق

 
 : متفکرانھ نگام کرد و گفتارسام
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 ؟ی ھستیمی صمنی و شرودای با شنقدری انھیپس برا ھم..چھ جالب-
 کھ دادی مری دور و برم چھ خبره مامان سارا بھم شدمی فھمی بھ حرف اومدم وقتی وقتگھیاره د-

 .. کنارم بودنشھی ھم ھمنی و شرودایبھش گفتم مامان و ش
 .. بھم بگھ توکردی جرات نمی ھوا منو داشت کسیلی از ھمون موقع درستھ بچھ بود اما خنیشرو

 ..دمیدی خودم می رو حامنی ھمون موقع شرواز
 بھ کردی محبت منی و شرودای کھ بھ شیمامان سارا ھمونقدر.. برام کم نزاشتھیچی ھم ھشییخدا

 ..کردیمنم م
 .. و مراقبش بود برا منم بودکردی محبت مدای ھرچقدر بھ شنیوشر

 ..نجوری ھم ھمدی حمعمو
 ..دونمیمن اونا رو خانواده دوم خودم م.. چقدر منو دوست دارهیدی کھ خودت دداھمیش
 

 : سرشو تکون داد و گفتآرسام
 خراب یلیحال و روزشون خ..یدیدی رو مدای و شنی شرودی بای کھ تصادف کردیروز-

 .. گذاشتھ بودری روش تاثیلی خی زده بودنی بھ شروییحرفا..بود
 ششی چقدر پنی تو کماس شرومارتونی دکتر گفت بی وقتیدونینم..ِ صداش تو سرمگفتی مھمش

 ..التماس کرد
 ..دمیدی خودمم حالم خراب بود اما ھمھ حرفا و کارا اونارو مدرستھ

 ..زدی و خودشو مکردی کھ ھمش صدات مداھمیش
 .. صورتش زخم شده بودتمام

 
 .. تو چشمام جمع شداشک
 : آرسام فشار دادم و با بغض گفتمنھی تو سسرمو

 ..خوامیمعذرت م.. کردمتیھمتونو اذ-
 

 : رو موھام زد و گفتی ابوسھ
 .. ارزهی مای دنھی خودش ی کھ االن کنارمنیھم-

 : گفتیطونی سرمو اورد باال و با شبعد
 م؟یبخواب-
 

 .......... کھ آرسام با لباش مھر سکوت زد بھ لبامدمیخندیھنوز داشتم م.. کردمی بلندخنده
 
 

**** 
 
 

 .. چون بزرگتر بودننای خونھ آرسام امی رفتمی شدداری کھ بصبح
 
 بابا جون چندتا تراول تا نخورده بھ من چندتا ھم بھ آرسام می کردی بعد خدافظمی ظھر اونجا موندتا
 .. خوشحال کرد از آرسامم گرفتم واسھ خودمیلیمنو کھ خ.. دادیدیع
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 .. داد کھ باز از آرسامو گرفتمیدی بابا ھم بھمون عمی خونھ ما تا غروب اونجا موندمیرفت
 ..نای خونھ اقا جونم امی رفتنای ھم با بابا اشب
 .. اونجا بودنھمھ

 و می سوزوندشی با پسرا اتیکل..می شام ھم ھمونجا موندمی گفتکی تبردوی عمی کردی ھمھ رو بوسبا
 .. زود با پسرا جور شدیلی خدیخندی و مکردی میآرسامم پا بھ پامون شوخ..میدیخند

 
 .. دادیدی از وسط قرانش بھ ھممون عاقاجونم

 .. گرفت طرفم کھ باعث خندم شدشویدی بھ آرسام بگم بده بھ من خودش عنکھی از اقبل
 .. خونمونمی شب ھم برگشتاخر

 
 .. شمالمی برنای و باباجون انای و بابام انای ادی با عمو حمدوی عالتی تعطمی گرفتھ بودمیتصم
 ..می از اونجا حرکت کنمی جمع شنای ادی بود فردا صبح جلو خونھ عمو حمقرار

 
 دمیملحفھ رو انداختم رو باال تنھ برھنھ آرسام و بلند شدم ربدوشامبرمو پوش.. شدمداریب6 ساعت
 ..رونیرفتم ب

 
گذاشتم ھمھ کارامو کھ انجام دادم بعد .. کنمداری آرسامو بومدیدلم ن.. صبحانھ رو اماده کردمتندتند

 ..کنمی مدارشیب
 
 .. کھ بھ دستم اومد گذاشتم داخلشی برداشتم ھرچی سبد مسافرتھی

 ..می گردو ھم درست کردم کھ اگھ گشنمون شد بخورری پنچی ساندوچندتا
 .. ھم گذاشتموهیم

 .. و قند گذاشتم داخلشوانیدرست کردم با دوتا ل ھم ییچا
 

 ..رونی گرفتم اومدم بیعی تو اتاق حولمو برداشتم رفتم دوش سررفتم
 ..دهی فداش شم مثلھ پسر بچھ ھا خوابیالھ.. کنمدارشی با حولھ رفتم کناره آرسام بنجوریھم
 
 .. بود دستاش ھم کنارش گذاشتھ بوددهی شکم خواببھ

 :و گذاشتم رو بازوش اروم تکونش دادم و صداش زدم کنارش دستمنشستم
 ..می بردی پاشو بازمیآرسام؟عز-
 

 :محکم تر تکونش دادم.. خورد اما بلند نشدیتکون
 .. االن ھمھ منتظره خودموننمی بردیبا..گھیآرسام پاشو د-

 : باز کرد و گفتکمی چشماشو
  پروا؟شدهیچ-
 ..ھواست کجاس بلند شو..گھی شمال دمی بردیبا-

 :  تکون داد و گفتسرشو
 .. بخوابمگھی دکمیبزار ..باشھ..باشھ-
 

 : و گفتمرونی با حرص دادم بنفسمو
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 .. شده بلند شوری دگھیاالن د..یارسام من ھمھ کارامو انجام دادم گذاشتم تو بخواب-
 

 : و گفتدی تو موھاش کشیدست.. چشم بستھ بلند شد نشست رو تختنجوریھم
 ساعت چنده؟-
 ؟یکنیچرا چشماتو باز نم...قھیھفت و پنج دق-
 

 : زد و گفتیلبخند
 ؟ی شدداری بیتو چھ جور..میدی خوابری دشبی دادی خوابم میلیخ..تونمینم-

 : کردم و گفتمی اخنده
 ..پرهی بھ صورتت بزن خوابت میپاشو اب..ستمیخوب من کھ مثلھ تو خوابالو ن-
 

 : انداخت باال و گفتسرشو
 ..رمی دوش بگدیبا-

 : گفتمکالفھ
 ..یشی و بلند نمی ھمھ کار دارنی آرسام ای وایوا-
 

 : بھم زد و گفتیلبخند.. باز کردچشماشو
  واسم؟یاریمن برم حموم حولمو م-
 .. بروارمیاره م-
 

نشستم جلو .. بھشحولشو اماده کردم تا صدا کرد بدم.. و بلند شد رفت سمت حمامدی شد لپمو بوسخم
 .. کھ صدام زدکردمی مشیداشتم آرا.. سشوارو زدم بھ برق موھامو خشک کردمشمی آرازیم

 .. برداشتم دادم بھشحولشو
 

 .. کردمشموی آراھی بقبرگشتم
 ..میساکامونو از قبل بستھ بود..رونی رفتم بدمی پوشلباسامم

 .. انداختمش رو مبل و رفتم تو اشپزخونھرونی ھا مانتومو نبستم شالمو گرفتم دستم رفتم بدکمھ
 

 ..رونی کردم کھ اومد بنیری براش ششوییچا..خوردی منیری شیی چادی عادت داشت صبحانھ باآرسام
 : گرد شدچشمام

 ؟ی موھاتو خشک نکردیآرسام واسھ چ-
 

 : کرد گربھ شرک و گفتصورتشو
 ..شمی اماده مرمی بخورم ممویی گشنمھ چایلیپروا جونم خ-
 .. شد زود باشری آرسام دیوا..یوا..یوا-

 : اومد تو اشپزخونھ و گفتیتند
 .. تو حرص نخورخورمی تند مزمیچشم چشم عز-
 

 سمت رفتی کھ منجوریآرسام ھم.. اب پرتقال خوردموانی لھیمنم .. صبحانشو خوردی ھولکھول
 :اتاق تا اماده شھ گفت
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 .. عسل و خامھ بخورامیتا من م.. خودتوی کنتی تقودیبا..یکنیپروا صبحانتو کامل بخور ضعف م-
 

 :صدامو انداختم تو سرم و گفتم.. رفتھ بود تو اتاقگھی دآرسام
 .. بخورمتونمینم-

 : مثلھ خودم گفتاونم
 ..ی بتوندی؟بایبرا چ-
 ..خوامینم-
 ..رونای بزارمی خونھ پامو نمنی از ایپروا تا صبحانھ نخور-

 :راز حرص بود گفتم کھ پیی از حرص بستم و با صداچشمامو
 .. نده آرسامریگ-

 : گفتدواری تھداونم
 ..رمی نمینخور.. کھ گفتمنیھم-
 
 .. و رفتم تو اشپزخونھنی بھ زمدمیپامو کوب..ی انداختای کری خدا منو گیا

 ..خوردمی و مگرفتمی حرص لقمھ مبا
 کی کھ صدا شلمخوردی و مکردمیھنوز داشتم غرغر م..دادمی لبم بھ عمھ نداشتھ آرسام فحش مریز

 ..خنده آرسام رفت ھوا
 .. تو گلومدی پرلقمھ

 .. سرفھ افتادمبھ
 

 کمی گرفت جلو دھنم ختی اب روانی لھی عیآرسام سر..کردمی گذاشتم رو گلوم و سرفھ مدستامو
 : کامل خوب شدم با اخم برگشتم سمتشیوقت..کردمیاما بازم سرفھ م..خوردم بھتر شدم

 ..یسکتم داد.. چھ طرز وارد شدنھنیا-
 
 : لبخند صورتمو بوس کرد و گفتبا
 ..رمی نتونستم جلو خندمو بگیزدی و غر میخوردی می بامزه داشتیلیخ..زمی عزدیببخش-

 : تر شدطی غلاخمم
 حرص خوردن من از نظر تو خنده داره؟-
 
 : چشما گرد شده نگام کرد و گفتبا
 باشھ؟باشھ؟باشھ؟..گھی ددیببخش..خوامیگفتم کھ معذرت م..صورتت بامزه شده بود..نھ نفسم-
 

 .. اخممو نگھ دارم خندم گرفتنتونستم
 ..کنھی می بچھ ھا معذرت خواھنیع

 : گفتدی کھ دخندمو
 .. نفسمخندهیچھ ناز م..اخ قربون خنده ھات بشم من-
 

 : تکون دادم و بلند شدمسرمو
  نھ؟ای می بردیدیخوب اجازه م-

 : مطمئن شد خوردم گفتیوقت.. انداختزی بھ مینگاھ
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 ؟ی شدریس-
 : از حرص رو ھم فشار دادم و گفتمدندونامو

 .. بودمریمن کھ از اول س-
 ..میبرو بپوش شالتو بر..یگیاھان راست م-
 
 مجبورم کنھ ینجوریاگھ قرار ھرروز ا..نی بھ زمدمیکوبی پامو محکم مداشتمی برمی ھرقدمبا

 .. کھشھیصبحانھ بخورم نم
 
دستمو ..کنھی آرسام داره نگام مدمی دی چشمریز.. نشست رو لبامیطانیلبخنده ش.. بکنمی فکرھی دیبا

 .. عق زدمی الککمیدرو از تو قفل کردم ..یی طرف دستشودمیگرفتم جلو دھنم و تند دو
 

 :ومدی میی از پشت دستشوصداش
  نفسم؟حالت بھم خورد؟شدیچ..پروا پروا-

 بغلمو گرفت ری زعیسر..رونی بھ خودم گرفتم اومدم بی حال زارھیبعد .. دوسھ تا عق زدمدوباره
 :بردم نشوندم رو مبل و گفت

 ..میری خودمون بعد موفتنی راه بھی بقگمی مسیاگھ حالت خوب ن-
 

 : انداختم باال و گفتمسرمو
 .. بخورمتونمی چقدر مھممفیخودم م.. تو حلقمیزیری بخورم بھ زور متونمی نمگمی میوقت..نھ خوبم-

 : و گفتدی موھام بوسرو
 ..دیببخش..زدلمی عزخوامیمعذرت م-

 اومد مرتبش کرد رو سرم و عیآرسام سر.. شدم شالمو از رو مبل برداشتم انداختم رو سرمبلند
 : و گفتنیبرد نشوندم تو ماش..دستمو گرفت

 ..ارمی ھارو ملھی من وسنیتو بش-
 .. نرهادتی تو اشپزخونھ اس یاری اماده کردمم بیسبد-
 ..زمیباشھ عز-
 

 .. رفت تو خونھدیدو
 .. برگشت چشمام گرد شدیوقت

 نیبرا ھم..ارهی سبد رو گرفتھ بھ دستش و داره مھی دوتا ساک و دهی زورش رسی چھ جورواقعا
 .. نبودیزیوزن من بھ نظرش چ

 
 ..نیو ماش عقب و نشست تی گذاشت تو جعبھ عقب سبدو گذاشت رو صندلساکھارو
 : سمتم و گفتبرگشت

 ؟یبھتر-
 :چشمامو بستم و گفتم..ی صندلی دادم بھ پشتھی تکسرمو

 .. شدری دوفتیراه ب..اره-
 
 ..می حرف نزدچکدوممونی راه ھتو

 .. دادم سکوت کنمحی ترجنی حالم خوبھ برا ھمدیفھمی از صدام مزدمی حرف ماگھ
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 د،مامانیبا عموحم.. طرفشونمی رفتمی شدادهیپ.. ھمھ اومده بودننای ادی خونھ عمو حممیدی رسیوقت

 ..میبعد راه افتاد..می گفتکی سال نورو تبرمی کردی رو بوسدای و شنیسارا،شرو
 

 ..ومدنی منای و مامان سارا با بابام ادی حمعمو
 .. خودشوننی و مامان جون ھم با ماشباباجون

 ..ششی پمی کھ آرسامو شوت کرداوردی منشوی ھم ماشنیشرو
 ..میومدی آرسام منی و آرام ھم با ماشدای شمنو

 
آرسام ھم طرف ما بود ..می گوش ندادنھی آرسام بشنی غر زدن کھ خطرناکھ تو راه بزارھی بقیھرچ

 .. ھم باشنشی پنی بزارگفتیم
 ..دادمی بھش نمنوی نداشتم ماشنانی پروا اطمی رو قانع کرد کھ اگھ بھ رانندگھمھ

 
 و بابا جون مخالف بودن کھ آرسام دیفقط عمو حم.. مطمئن بودمی از رانندگگفتی نمیچی ھم ھبابام

 .. کردشونیراض
 

 .. ھم عقب نشست اما از ما جلوتر بوددای جلو نشست کنارم شآرام
 ..زدی ما و حرف منی خودشو انداختھ بود بی دوتا صندلنی باز

 : کردم و گفتمادی اھنگو زصدا
 ..شھی حرف نزن حواسم پرت منقدری ادایش-
 

 .. آرام زنگ خوردیگوش
 : بھش انداخت و گفتینگاھ

 ..نھیشرو-
 :آرام جواب داد.. جلو آرسام زنگ زده بھ آرامنیشرو.. چشمامون گرد شددای شمنو

 جانم؟-
 
 : بھ من انداخت و گفتینگاھ..دادی گوش منی ساکت شد داشت بھ حرفا شروکمی
 .. بھشگمیباشھ م-

 : ساکت شد بعد گفتدوباره
 ..ینھ قربانت با-
 

 : سمت من و گفتبرگشت
  آرسام دست توئھ؟یگوش-

 : خودمو و آرسامو در اوردم گفتمی مانتوم و گوشبی کردم تو جدستمو
  من مونده چرا؟شیاره پ-

 : تکون داد و گفتسرشو
 نزاشتھ زنگ بزنھ نی نشستھ شرونیآرسام کھ پشت ماش..انگار صبح حالت خوب نبوده..یچیھ-

  نھ؟ای حالت خوبھ نمیخودش زنگ زد بھ من بب
 ..اره بابا خوبم-
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 ..نمیشی خودم مسای ھرموقع حالت بد شد واگھیگفت آرسام م-

 : گفتی با نگراندایش.. تکون دادمسرمو
 صبح چرا حالت بد شده بود؟-
 

 .. مرده بودن از خندهییدوتا.. کردمفی صبح رو براشون تعرانی خنده و جرری ززدم
 

 : انداختم و گفتمنای بھ ماشینگاھ
 ..حوصلمون سر رفت..رنیبابا و باباجون چقدر اروم م-

 : زدم بھشون و گفتمیچشمک.. خندهری زمی و زدمی بھم انداختی نگاھیی تاسھ
 ..نینیمحکم بش-

 ..می ما بودنی ماشنیاخر
 .. گذاشتم رو گاز و انداختم تو سبقتپامو

تند .. نشستھ بود پشت سرم بودنی شرونیآرسام پشت ماش.. سبقت گرفتم و رفتم جلونیتا ماش3 ھراز
 .. سرعتمو کم کردمکمی.. کھ اروم برمزدیتند چراغ م

 
 .. ارام دوباره زنگ خوردیگوش
 .. خندهری زمیزد.. کردجکتیآرام سرشو اورد باال و با لبخند ر..یتامون رفت رو گوش3 نگاه

 
 ..زدیتند چراغ م تند آرسام
 : وسط بھش انداختم و گفتمنھیی از اینگاھ

 .. شدهیاقامون عصبان-
 

 ..می استراحت کنکمی میستادی رستوران واھیوسط راه ..دنی ھا برگشتن عقبو نگاه کردن و خندبچھ
 

 ..می شدادهی پیوقت
 .. طرفمونومدنی با اخم منی و شروآرسام

 :زدی تند تند بغل گوشم حرف مدایش.. دستمویکی دستمو گرفت آرامم اون ھی دایش
 کن االن ی کارھیپروا .. مظلومی اھوھانی طرف اانی دارن می ببر زخمنیع.. خداای-
 ..می فرار کنایب..خورنمونیم
 

 .. بھموندنی کھ رسدمیخندی با آرام مزی رزیر..دیشنی صداشو مآرامم
 .. تر شدظی اخمشون غلدنی خندمونو دیوقت

 :آرسام دستشو دراز کرد و گفت..می خندمونو خوردعی سرمنوآرام
 ..چییسو-
 
 : کھ جلوم دراز بودو تکون داد و گفتیدست..ی چیعنی تعجب نگاش کردم و سرمو تکون دادم با
 .. بدهنوی ماشچییسو-
 
 : ھمون تعجب گفتمبا
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 .. جلومی زدھی فقط از بقمیما کھ اونقدر تند نرفت..چرا؟-
 : با تشر گفتنیشرو

 ..نیرفتی تند مدی بایچھ جور گھید-
 : کرد و ادامھ داددای بھ آرام و شینگاھ

 ..از شما توقع نداشتم-
 

 .. حرفو زد دلم بدجور شکستنی ایوقت
 .. از اونا نداشتی کردم کھ از من توقع داشت ولکاری من چمگھ
 .. دادم بھ آرسامچوییسو

 
 : ھول شد خواست درستش کنھعی نزده سری حرف خوبدی فھمنیشرو

 .. دوتا نزارننی توقع داشتم اادی تو از تند رفتن خوشت منھیمنظورم ا-
 

 ھی چنشیحاال انگار ماش.. کردعی منو ضاھیآرسام جلو بق..ھی بقشی تکون دادم و رفتم پسرمو
 ..نای سمت ماشمی و رفتمی استراحت کردکمی.. اورده بودمنمویھھ کاش ماش..» بدهنوی ماشچیییسو«
 

 : گرفت طرفمچویی اومد کنارم سوآرسام
 ..دی ببخشیاون موقع اعصابم خورد بود تند رفت..ایپروا ب-
 

 ..شدمی اونجا بودن من جا نمنایاما عمو ا..نای بابام انی زدم و رفتم سمت ماشیپوزخند
 : نشستم عقب و گفتمنای باباجون انی ماشرفتم

 .. باباجونامیمن با شما م-
 .. قبول کردنی جون و مامان جون با لبخند مھربونبابا

 ی کنارم اروم طورنھیآرام اومد بش.. تو موھاشدیکشی بود کالفھ دست مستادهی اونطرف تر واآرسام
 :کھ فقط خودش بشنوه گفتم

 ..خوابمیمن خستھ ام م..نھی بشنی شروشی ھم بگو پدایبھ ش.. آرسام تنھاسشیبرو پ-
 

 .. مردد نگام کردآرام
 .. باھاش حرف زدکمی آرسام شی بھش زدم کھ سرشو تکون داد و رفت پیلبخند
 .. بھم انداختی برگشت نگاه ناراحتآرسام
 .. برگردوندمرومو

 
 دایش.. سرشو تکون داددای شدمیاز دور د.. ھم حرف زددایآرام رفت با ش..نشی نشست تو ماشرفت

 ..میراه افتاد.. آرسامشیآرام ھم رفت پ..نی شروشیرفت پ
 
 : باباجون گفتمی از راھو کھ رفتکمی
 .. حرف نداره ھاتیدخترم رانندگ-

 : زدم و گفتمیلبخند
 .. نظرو ندارننی اھیبق-

 : کرد و گفتیاخم
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 .. از ھمھ ما بھترهتی رانندگگمیمن بھ جرات م..کننیاشتباه م-
 : زدم و گفتمی ھمھ مھربوننی بھ ایلبخند

 .. بابا جونیمرس-
 
 کھ بردیداشت خوابم م.. و چشمامو بستمی دادم بھ پشت صندلھیسرمو تک.. لبخند سرشو تکون دادبا

 :دمیصدا بابا جونو شن
 ..ادیدخترم خوابت م-
 .. چشمامو بستمینجورینھ بابا جون ھم-
 کامل راھو تونمی شدم نمری پگھی د؟منینیشی راھو مھی بقادی اگھ نمیچی کھ ھادیدخترم اگھ خوابت م-

 ..برم
 
 : لبخند سرمو تکون دادم و گفتمبا
 ..شما جون بخواه...اره بابا جون-

 ھم نای ماشھیبق..می شدادهیتامون پ3 ستادیبغل جاده ا..دی بلند خندی ھم بھش زدم کھ با صدایچشمک
 ..سادی اما آرسام وانی برستی نیزی اما بابا جون عالمت داد گفت چسنی واخواستنیم
 
 : شد اومد طرفمونادهیپ
 شده؟یچ-

 : طرف من و گفتاومد
 حالت خوبھ؟-

 :بابا جون جوابشو داد.. تکون دادمسرمو
 .. راھوھی بقنھی راھو برم از پروا خواستم بشھی بقتونمینم..خستھ شدم بابا جان-
 

 : بھ بابا جون کرد و گفتی نگاھآرسام
 .. آرامشی پرهیپروا م..ارمی شمارو منھیمن ماش-
 

 .. باشالی خنیھم بھ ھھ
 : بھش کردم و گفتمی خونسردنگاھھ

 .. باشمنای بابا جون اشی پخوامیم-
 

بابا جون داشت با آرسام حرف ..مامان جون نشست عقب.. راه افتادم نشستم پشت فرمونبعد
 :برگشتم سمت مامان جون و گفتم..زدیم
 .. پشتم بھتونھدیمامان جون ببخش-
 : گفتی مھربونبا
 ..زمیاش عزدخترم راحت ب-

 ..بابا جون ھم اومد نشست و اروم راه افتادم.. تکون داد و صاف نشستمسرمو
 ..نشی سمت ماشرفتی داشت مآرسام

 
 .. پول کردھی منو سکھ ھی دلخور باشم جلو بقدیمن با.. نگام کردی بغلش کھ رد شدم با دلخوراز
 ..یکنی نگاه مینجوری کھ اھی دردت چگھیمنم دادم د»  بدهنوی ماشچییسو«
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 ..دنی جون و مامان جون خواببابا
 .. شنداری بدمیترسی بزارم متونستمیاھنگم نم.. حوصلم سر رفتھ بودی ھمزبونی و بیی تنھااز
 

 عمو دوی کل عنی ما مھمون من باشیالی ونییای بدیبابا جون گفتھ بود با..نای آرسام االی ومیدیرس
 .. شدنی اصرار کرد تا راضنقدری اما باباجون اکردنی و بابام قبول نمدیحم
 

 .. داخلمی در بازشھ ببرمی بودستادهی پشت سرھم وافی ردنایماش
 ..نی بردم بعد آرسام بعد شرونوی درباز شد اول بابام رفت داخل بعد من ماشیوقت
 

 :گفت و دیبابا جون اومد طرفم سرمو بوس..می شدادهیپ.. کردمداری جون و مامان جونو ببابا
 .. حوصلت سر رفتمیدیشرمنده دخترم ما خواب..ھی عالتیرانندگ..دستت درد نکنھ باباجان-

 : و گفتمدمی مھربونشو بوسصورت
 .. برامھی کافنی بودشمی کھ پنی ھمیی باباھی چھ حرفنیا-
 

 .. و با خنده رفتدی کشلپمو
 ..می مامان جون ھم دنبالش راه افتادمنو

 بعد خودمو دمی دستامو بردم باال سرم خودمو کشستادمی داخل خونھ وسط سالن وامی رفتھممون
 ..انداختم رو کاناپھ

 
 ..ھی چھ شکلالشونی ونمی خستھ بودم کھ دقت نکردم ببنقدریا

 .. خوابم برددی نکشھی بستم بھ ثانچشمامو
 

 : کھ گفتدمیصدا آرسامو شن.. بغلم کرد و راه افتادیکی خواب بودم کھ غرق
 ..رهیگی کمرش درد منجای تو اتاقم ابرمشیم-
 

 .. بغل آرسامم،دستامو حلقھ کردم دور گردنش کھ محکمتر چسبوندم بھ خودشپس
 .. رفتھ بود قھرم باھاشادمی اصال

 .. نشده بودم اما متوجھ دور و برم بودماریکامل ھش..رفتی مادمی ی تو بغلش بودم ھمھ چیوقت
 
 ..ستادی پلھ ھا رفت باال وااز

 پاھام برداشت در اتاقو باز کرد دوباره ری داد بھ زانوش دستشو از زھی اورد باال منو تکزانوشو
 ..خوابوندم رو تخت.. پام رفت تو اتاق درو با پاش بستریدست انداخت ز

 
 .. بره عقب نزاشتمخواست
 :با چشما خمار شده از خواب نگاش کردم و گفتم.. محکمتر حلقھ کردم دور گردنشدستامو

 !نرو-
 

 : و گفتدی بوسمویشونی شد پخم
 ..می لباسمونو عوض کنارمیساکامونو ب..زمی عزشتی االن پامیم-
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 دمینفھم..غرق خواب شدم..رونیاز اتاق رفت ب.. تکون دادم دستامو باز کردم از گردنشسرمو

 .... نھایآرسام اومد 
 ..ھرکار کردم نتونستم تکون بخورم.. شدمداری بادی زی و گشنگی تشنگاز
 
 کو گوش ی نخواب ولینجوری اگمی دارم بھش ممونی از روز بعد عروسقای خدا دقیوا

 .. تو بغل خودشکنھیکال قفلم م.. پاھامی روندازهی پاھاشم مکنھیدستاشو دور بدنم حلقھ م..شنوا
 .. خوبکنمی میفگ خاحساس

 
 انگار ی ولشمی رو من خوب خفھ میوفتی مینجوری کھ استی نکی کوچکلتی ھگمی بھش می ھرچاه

 ..نھ انگار
 .. با حرص کل بدنمو تند تند تکون دادمکردمی کھ غرغر منجوریھم
 
 : خوشگل زد و گفتیلی لبخند خھی.. چشماشو باز کرد نگام کردکمی
 .. ھنوز زودهزمیبخواب عز-

 .. محکمتر فشارم داد تو بغل خودشبعد
 : و حرص گفتمغیبا ج.. گشاد شدچشمام

 ..رمیمی دارم میاز گشنھ ا..یخــــــفھ ام کرد..آرســــــــام پاشو-
 
 راحت شیاخـــــــ.. چشماش گرد شد ولم کرد دستاشو گذاشت رو گوشاشعی کھ زدم سریغی جاز

 :ل دندونام معلوم بود نگاش کردم و گفتم لبخند حرص درار کھ کھیبا .. شدیشدم حرصم خال
 ..تشنمم ھست.. گشنمھگھیپاشو د-
 
 .. بوددهی خوابینجوری افتاد دوباره اادمی ھوی اومد جوابمو بده تا

 : تو ھم و گفتمدمی کشاخمامو
 ده؟ھـــــا؟چندباری بھم دست می بغل نکن احساس خفگینجوری چندبار بھت گفتم منو اقایآرسام دق-

  ننداز رو من؟ھــــا؟چندبار گفتم؟ینجوری گندتو اکلیگفتم ھ
 

 .. صورتشو کرد گربھ شرکعی حرفم سرنی زدمو بده کھ با ایغی گرفتھ بود کھ جواب جگارد
 .. کرد چشمام گرد شدریی صورتش تغھوی نکھی ااز
 : گفتی لحن فوق العاده مظلومبا
 مطمئنم گھی دینجوریا..خوابمی راحت میلی خکنمی کھ بغلت مینجوریا..دمیپروا من تازه بھ تو رس-
 .. تو بغلمکنمی حست مشمی مداری تا بخوابمی میقشنگ از اول..یشمیپ
 

 : صورتشو اورد جلو و گفتبعد
 .. ندهری گدنمیجون آرسام بھ خواب-
ازم جداشد دوتامون نفس نفس .. بوسم کردکمی.. خواستم جوابشو بدم لباشو گذاشت رو لبامتا
 ..میزدیم
 
 : و گفتمیشونی چسبوند بھ پشویشونیپ
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 رون؟ی بمی برگھی ساعت دمی نشھیپروا نم-
نگاه جفتمون رفت رو ..تا اومدم جوابشو بدم شکمم صدا داد.. رو تحمل کنمی گشنگتونستمی نمواقعا

 : خندهریزدم ز..دلم
 ..شکمم جوابتو داد-

 : با لبخند ازم جدا شد و گفتآرسام
 ..ی برزارمی نمیبمون گھی دکمی..فقط زود بلند شو برو-
 
 ..نیی بلند شدم از تخت اومدم پاعی نزاره برم سرنکھی ترس ااز
 ..خودمم خندم گرفت.. خندهری صدا بلند زد زبا

 ..نھیی زدم بھ صورتم برگشتم رفتم جلو ای ابیی تو دستشورفتم
 

 قرمز یاحت جذب و شلوار ردی سفشرتی تھیساکمو باز کردم .. مانتو و شالمو در اورده بودآرسام
 ..کنھی داره نگام مدهی رو تخت خوابنجوری ھمدمی بھ آرسام انداختم دیبرداشتم نگاھ

 ..رونی تو حمام لباسامو عوض کردم اومدم برفتم
 

 ..ستادی آرسام اومد باال سرم وادمی دنھیی کھ از تو اکردمی داشتم موھامو شونھ منھیی جلو انشستم
 : و گفتدی دستشو گذاشت رو شونھ ھام خم شد رو موھامو بوسدوتا

 اومدم گفتم ی چھ جوردمیاعصابم خورد شد بھ خدا نفھم..خوامیپروا بابت ظھر واقعا معذرت م-
 .. بدهچوییسو

 : تو ھم و گفتمدمیاخمامو کش.. رفتھ بود با آرسام قھرمادمیکال ..چشمام گرد شد.. ظھر افتادمادی ھوی
 ..لخور شدم ازت دیلیخ-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 ..دیببخش.. کارم اشتباه بوددونمیم-

 : نگام کرد و گفتنھییاز ا.. تکون دادمسرمو
 ؟یدیبخش-
 ..اره-
 
 : ھمون پشت خم شد محکم و با سر صدا لپمو بوس کرد و گفتاز
 ..ی فرشتھ اھیتو ..اخ آرسام فدا دل مھربونت نفسم-
 

 : گرفتخندم
 ..نھیبی مادی میکیبرو کنار ..گھیخوب باشھ خر شدم بسھ د-

 : تو ھم و گفتدی کشاخماشو
 ..می راحت باشدی بابا تو اتاق خودمونم نبایا..یزنی مھی چھ حرفنیپروا ا-
 ..می راحت باشدینھ فقط تو خونھ خودمون با.. کردمیشوخ-
 

 :د گفتبلندم کر.. مرتبشون کرددی تو موھاش کشیدست.. تکون دادسرشو
 ..یکنیاالن ضعف م..گھی دمیبر-
 ..بزار موھامو ببندم-
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 : موھا جمع کردم باال سرم و گفتمکی کوچپسی کلھی با تند
 ..میبر-
 

 نای گفتم ادمیتا در طبقھ باال بود کھ از آرسام پرس6حدوده ..رونی از اتاق بمی دستمو گرفت رفتآرسام
 .. بودندهی توش چی دست مبل راحتھی بود کھ کمی سالن کوچھی..گفت اره..ھمشون اتاق خوابھ

 
 احساس نیی پامیرفتی بودن با ذوق از روشون مچیمارپ.. خوشگل بودنیلیخ..نیی از پلھ ھا پامیرفت

 ..دادیپرنسس بودن بھم دست م
 ..دیخندی کھ ھمش بھم مآرسامم

 
 .. دھنم باز موندنیی پامیدی رسیوقت
 .. قشنگتر بودنای ادی ما و عمو حمالی از ویلی خنیا..واقعا محشر بود..ی خوشگلالی چھ ویوا

 : سمت آرسام و گفتمبرگشتم
 .. چھ خوشگلھالتونی آرسام ویوا-
 
 : لبخند نگام کرد و گفتبا
 ؟یجد-
 ..آره واقعا قشنگھ-
 ..نصفش بھ نام منھ نصفش بھ نام آرام..زمیقابل نداره عز-
ِااا چھ جالب - ِ  م؟ی تو ھستالی االن تو ویعنیِ

 : خنده و گفتری زد زآرسام
 .. مال توام ھستگھی دنجایفقط من نھ،ا-
 
 قند و لوی کلوی نشست رو لبام و تو دلم کی دونست با لبخند بزرگکی منم با خودش شرنکھی ااز

 : باز برگشتم سمتش و گفتمشیبا ھمون ن..شکر و شکالت اب شد
 ..می ھست بخوری چنمیمن برم اشپزخونھ بب-
 .. کجانھی بقنمیم برم بب منزمیباشھ عز-
 

 .. نبود اما غذا رو گاز بودیچکیھ.. تکون دادم رفتم تو اشپزخونھسرمو
 : بلند آرسامو صدا زدمرونی برفتم

 آرســــــــام؟-
 

 : اومد و گفتعیسر
 شده؟یجان آرسام؟چ-
 !ستی تو اشپزخونھ نیشکیھ-
 ..رونیحتما رفتن ب..ستی نیتو سالن ھم کس-
 
 ..میم کن بخور غذا گرایب..اره-

 :با تعجب گفت.. چشماش گرد شدآرسام
 من گرم کنم؟-
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  من گرم کنم؟یخواھی؟میپس چ-
 ..ستمی من کھ بلد نی تو زنگھیاره د-
 

سرمم گذاشتم رو .. دور کمرمدیچی دستاش پعی طرفتش دستامو حلقھ کردم دور کمرش اونم سررفتم
 : و با ناز گفتمنشیس
  باشھ؟گھیگرم کن د.. گرم کنم غذاتونمی نمسوزمی گاز برم مکیآرسام جونم من نزد-
 
 مییتو خونھ کھ تنھا.. بھت بگم نھتونمی ناز حرف زدنت نمنی گرم کنم با اخواستمیاگھ ھم نم-
 ..ایزنی حرف نمینجوریا

حلقھ دستاش سفت تر ..دمیرو سر پام بلند شدم و ارسامو بوس.. بلند کردمنشی لبخند سرمو از رو سبا
 ..دورمشد 

 
 کھ تو بغل آرسام بودم نجوریھم.. کھ نفس کم اوردم رفتم عقبمیدیبوسی رو مگھی ھمدمی داشتھنوز

 .. نفسم منظم شدتمی تا ردمیتند تند نفس کش
 
 .. لبخند چشمامو باز کردمبا

 ..کردی داشت با لبخند نگام مآرسامم
 کھ آرسام سرشو کج کرد خواست لباشو بزاره رو لبام پشت نیھم.. صورتشو اورد جلودوباره

 ..دمیسرشو د
 
 ..دمیدی پست سر آرسامو نمچوقتی ھی ولمردمی کاش میا

 ..آرسام خواست لباشو بزاره رو لبام کھ بھ شدت ھولش دادم عقب.. گرد شده بودچشمام
 
 .. پشت سرشمخی مدی تعجب نگام کرد کھ دبا

 .. برگشت مثل من شداونم
 .. نداشت کھ گرد بشھیی جاگھی دماشچش

 
 .. شدی تو دھنم لبم خوندیچیمزه خون پ.. چشمامم بستمنیی بھ شدت گاز گرفتم سرمو انداختم پالبمو
 کھ مجرم گرفتن نگامون یی نگاه کردم مثل کساھی چشمامو باز کردم سرمو اوردم باال بھ بقآروم

 ..کردنیم
 
 ..کننی با لبخند مارو نگاه مستادنیک کنن وا صحنھ رو تری زودنکھی بھ جا ااھای حیب
 

 ، آرام دای ، شنی ، مامانم ، مامان سارا ، مامان جون ، شرودی بابا ، باباجون ، عموحمجلومون
 ..کردنی نگامون منھی دست بھ سی بودن و با لبخند حرص درارستادهیوا
 

 : با تتھ پتھ گفتآرسام
 ی چھی نیی پامی اومدمی شدداریب..گشنمون شد..نی نبودمیھرجا گشت.. منو پروایعنی..من..زیچ..شما-

 ن؟یستادی وانجای ایِشما از ک..می بخورمی غذا گرم کنمیرفتی ممیاالن داشت..میبخور
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 ..کردنی نگامون می داشتن ھمونجورھنوز
 ..دادنی ھم نمجواب

 : بھ جفتمون انداخت و گفتی نگاھزدی کھ برق میی و چشماییای حی با بنی شرواخر
 ..ادی ناز و عشوه ھا برات نمنی چرا تو خونھ از ایدیپرسی کھ از زنت مییاز ھمونجا-
 
 .. از ھمون اول بودنای خدایوا

 .. تو صورتشون نگاه کنمی چھ جورحاال
 ..نی شده بود تو صورت شرورهی بھ آرسام انداختم کھ مات مونده بود و با دھن باز خینگاھ

 
 دستشو انداخت دور ھی تو ھم اومد طرف من دیماشو کش کم خودشو جمع و جور کرد و اخکم

 ..شونم
 : دستشم تو ھوا تکون داد و گفتیکی اون

 دوست دختر ھ؟مگھی ببوسمش مشکلش چخوادی دلم مھ؟زنمھی نگاھاتون برا چنیخوب االن ا-
 ن؟یکنی نگامون مرانھی مچ گینجوری کھ امیدوست پسر بود

 
 ..کردنی با تعجب بھ آرسام نگاه مھمشون

 .. از خندهدی از ھمھ بابام بھ خودش اومد ترکاول
 .. خندهری خنده اون ھمھ زدن زبا

 خنده توش ی کھ رگھ ھایی بھ ھمھ انداخت و با صدای نگاھدی خنده ھاشونو کھ کردن عمو حمخوب
 :بود بھشون گفت

 ! جونتونن؟؟نوشیخوب خورد-
 

 ..ی رفت سراغ کاریبعدم ھرک.. خندهری ھمشون زدن زدوباره
 اشک تو چشمام جمع شده بود برگشتم سمت آرسام کھ داشت با لبخند نگام دمی کشیقی عمنفس

 : بودن گفتمختنی کھ اماده ریی و اشکای با ناراحتکردیم
 ازت جدا شدم نگاھشونو یوقت..یییی وامی کردیچھ کار..چقد بد شدا.. آرسام مردم از خجالتیوا-
 ..شمی موونھی دوفتمی مادشی..م توش دھن باز کنھ برنی زمخواسی دلم مدمید
 

 : و گفتدی سرمو بوسآرسام
 کھی کھ روده کوچمی بخوری چھی می برایب..یشی متیبھش فکر نکن اذ.. زمی عزمی نکردیکار بد-

 ..بزرگھ رو خورد
 .. رو بھ رو شمھی با بقشھی تو اتاق روم نمرمینھ آرسام من م-
 

 : و گفتدی دستمو کشآرسام
 ..می برای بزمی عزشتمیمن پ-

 : بھ صورتم افتاد گفتنگاش
 ..ادی پروا لبت چرا داره خون میوا-

 : رو لبم و گفتمدمی کشدستمو
 .. از خجالت لبمو گاز گرفتمدمشونی دیاون لحظھ ا-
 : رو لبم خونشو پاک کرد و گفتدی کنارمون بود برداشت کشیزی دستمال از رو مھی
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 درد داره؟..رمی بمیالھ-
 ..سوزهی مکمینھ فقط -
 !شھی خوب مگھی دکمی-
 

 .. تو آشپزخونھمی دستمو گرفت رفتبعدم
 .. اونجا بودنخانوما
 .. شدهیزی اصال انگار انگار کھ چآرسام

 : نشوند کنار خودش و گفتدی دست منم کشی خونسرد رفت نشست رو صندلیلیخ
 م؟یری بگی چھی رونی بمی برای می ھست ما بخوریزیچ-
 

 : جون دستشو زد بھ کمرشو گفتمامان
 م؟یگرفتیبھ نظرت برا شما نم..نیدی خوابنی شما رفتمی ناھار گرفتمیدی رسیوقت-
 ..میگرمش کن بده بخور..یشی میباشھ مادر من چرا عصبان-
 
 ..خورهی بھ ادم بر میزنی حرف می جورھیخوب -

 : ادا آرسامو در اورد گفتبعد
 "میری بگی چھی رونی بمی برای می ھست ما بخوریزیچ"-
 
 .. خندهری زمی با مزه ادا ارسامو در اورد کھ ھممون زدنقدریا

 : گفتدی جون خنده ھامونو کھ دمامان
 گم؟یمگھ دروغ م..واال-
 

 : و گفتدی بلند شد صورت مامانشو بوسآرسام
 ..ھالک شدم غذا بده..غلط کردم مادر من-
 .. صبر کن گرم کنمکمی..باشھ االن-
 

 پچ پچ واشی زدنی اصال با من حرف نمدایآرام و ش.. سرشو تکون داد اومد کنارم نشستآرسام
 : بھشون انداختم کنار گوش آرسام اروم گفتمیبا تعجب نگاھ..کردنیم
 زنن؟ی دوتا چرا با من حرف نمنیا-
 

 : باال انداخت و با صدا بلند گفتی شونھ اآرسام
 شما دوتا چتونھ؟-

 نازک کردن و روشونو برگردوندن دوباره یام انداختن بعد پشت چشم بھ آرسی نگاھشونییدوتا
 ..شروع کردن بھ پچ پچ کردن

 ..می بھم انداختی آرسام با تعجب نگاھمنو
 

 : باز گفتآرسام
 ستم؟یمگھ با شما ن-

 : برگشت و با اخما درھم گفتآرام
 ھ؟یچ-
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  چتونھ؟گمیم-
 : تو ھم و گفتدی ھم اخماشو کشدایش
 ..ستی نمونیزیچ-
 
 ن؟یزنیپس چرا با پروا حرف نم-
 : نازک کرد و گفتی دوباره پشت چشمدایش
 ..می مثل پروا ندارییای حی بھ ادم بی کارمیما مجرد-

 : با چشما گرد شده گفتآرسام
 ِ چھ طرز حرف زدن؟نیا-

 .. اشک تو چشمام جمع شدادی خجالت زاز
 ..بوسھی شوھرشو مکننی می ھم زندگگھی کھ چند نفر دی وسط خونھ ای حواسم اخھ کی چقدر بمن

 .. تو سرمخاک
 

 ..رونی بلند شدم رفتم از اشپزخونھ بی کھ از رو صندلکردی ھنوز داشت با اون دوتا بحث مآرسام
 .. صدام کرد جوابشو ندادمی ھرچآرسام

 
 : کھ گفتدمی صدا آرسامو شنرونی برفتمی از اشپزخونھ می اخرلحظھ

 .. شما؟بھ زور آرومش کرده بودمنی بچھ انقدریچرا ا-
 : گفتداھمیش
 .. ناراحت شھمیکردیفکر نم.. باھاشمی کنی شوخمیخواستیم-

 :دی غری عصبآرسام
 ؟ی شوخنجوریا-
 
 ..دمی صداشونو نشنرونی از اشپرخونھ رفتم بگھید

 ..دمی پشت سرم شنویکی قدما صدا
 .. شددهی کھ بازوم کش باالرفتمی تند تند از پلھ ھا منجوری ھمھی کنمی بببرنگشتم

 
آرسامم ..کردمی مشناختم،حسشی میلومتریک100 بو رو از نیا.. برگردوندم رفتم تو بغلشیوقت

َ بود،مردم بودمیبود،شوھرم بود،مرد زندگ َ.. 
 

 .. تو اتاقمونمی کھ منو تو بغلش نگھ داشتھ بود رفتنجوریھم
 .. داد بھش منو فشار داد تو بغلشھی بست تکدرو

 
 دمیخوابی تو اتاق آرسام مرفتمی شمال ممی اومده بوددای و شنی با شروی وقتی نبودم حتی خجالتدختره

 .. بد بودیلی نبود اما االن جلو بزرگترا خچکارممیاون موقع کھ ھ
 ..دمی خجالت کشواقعا

 
 نیدم،اولیبوسی بود کھ می پسرنی چون اولدمیکشی خجالت میلی خکردی کھ آرسام بوسم ملی اوامن
 .. بود بغل کردنش برادرانھ نبودیرپس
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 ..دمی خجالت نکشگھی بود کم کم عادت کردم دیعی طبخجالتم

 .. برام سخت بودیلی بار جلو بزرگترا آرسامو بوس کردم خنی برا اولاالنم
 ..... و آرامدای اما شارنی کدومشون بھ روم نچی داشتم ھتوقع

 
 ..کنمی دارم نگاش مدی دی چونم سرمو اورد باال وقتری دستشو گذاشت زآرسام

 : شمرده شمرده گفتیلی آرامش و خبا
 یشکی بھ ھبوسمتیمن شوھرتم ھرموقع بخوام م..می نکردی کاره بدچینفسم ما ھ..زدلمیعز..پروا-

 ..ی ناراحت شدیربط نداره نبا
 ..نھی اشک تو چشما خوشگلت بشی بزاردینبا
 می رو ببوسگھی حقمونھ ھمدمی منو تو زن و شوھرگمیبازم م..کنھی داغونم متی کھ ناراحتیدونیم

 ..می ناراحت شدیپس نبا
 .. دفعھ شدھی اما ی بزرگترا شوھرتو ببوسھی سختھ جلو پدر مادرت و بقکنمی درکت مدونمیم
 تموم گھیاالنم د..ستنی مطمئن بودم خونھ ندمشونی گشتم ندیلیچون خ.. کھ منم شوکھ شدمیدید

 ..شده
 

 : و ادامھ داددی شد رو چشمامو بوسخم
 .. پرواشھی نابود ممی زندگشنی می اشکیوقت.. مننی چشما تمام زندگنیا-
 : گفتمی صدا گرفتھ ابا
 ..ارنیتوقع نداشتم بھ روم ب-
 
 : گفتی خوشگلیلی لبخند خبا
 ..ن کنتی تورو اذخواستنی دوتا ھم منیا..اوردنیبزرگترا کھ اصال بھ رو ن-

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ..موفق شدن-
 ..می غذا بخورمی برایب.. ناراحتنیلیخودشونم االن خ-
 

 ..رونی از اتاق بمی دست منو گرفت رفتبعد
 :کردی لب غرغر مریز
 بھ فکرش ی کسادی صداش در میبدبخت ھ.. شکمنی تو امیزی بری چھیحاال اگھ شد ما امروز -
 ..ستین
 

 : گذاشتم رو شکمش با خنده گفتمدستمو
 ..خودم بھ فکرشم-
 : باز گفتشی نبا
 ..ی باشی بھ فکره کیبھ فکره من نباش..یتو کھ نفس من-
 .. خنده سرمو تکون دادمبا

 شکرت کھ آرسامو بھم ایخدا.آرسام فرشتھ اس.. واقعا خوش شانس بودم کھ خدا آرسامو بھم دادهمن
 ..ھزار بار شکرت..یداد
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 ..و اشپزخونھ تمیرفت
 .. نگاه کنمیاصال سرمو بلند نکردم بھ کس.. بوددهی چزوی جون ممامان
 .. گذاشت جلومدی برام غذا کشآرسام
 غذام تمون شد از مامان جون تشکر کردم منتظر شدم آرسامم یوقت.. شروع کردم بھ خوردناروم

 .. رو نشونم بدهاطی تو حرونی بمیبخوره بر
 

 :دستشو گرفتم و گفتم.. کھ دنبالش رفتمرونی غذاشو خورد بلند شد از اشپرخونھ بره بیوقت
 ؟ی نشونم بدالروی واطی حمی بریایآرسام م-
 ..میاره گلم بر-
 

 ..رونی بمیرفت
بھار ھم کھ بود تمامشون شکوفھ زده ..پراز درخت و گل بود.. مثلھ داخل خونھ قشنگ بودرونشمیب

 ..بودن
 : بھم نشون داد و گفت ھمھ جاروآرسام

 ش؟ینی ببمی بریخواھی قشنگھ میلی کلبھ تھ باغ دارم خھیپروا من -
 :با ذوق سرمو تکون دادم.. بودمی عاشق کلبھ چوبمن

 ..میاره اره بر-
 

 ی کمیلی برقو زد کھ نور خدیآرسام کل.. داخلشمی بھش رفتمیدیرس.. طرف کلبھمی گرفت رفتدستمو
 .. خوشگل بود محشر بودیلی خیوا..پخش شد

 
 ..متر باشھ20 خوردی از چوب بود بھش مکال

 .. داخلش بود با چندتا جامیھمھ مدل مشروب.. بار بودزی مھی چپش سمت
 .. بزرگ از آرسام بودیلی عکس خھی نفره بود کھ باالش ھی تخت ھی راستش سمت

کج نشستھ بود ..ه بود بھش دادھی داشت تکی قرمز کھ پشت بلندی صندلھی عکس نشستھ بود رو تو
 ..ی دوتا دستشو گذاشتھ بود دو طرفت صندلیرو صندل

 ..یلی قشنگ شده بود خیلیخ.. ھم کھ طبق معمول باز بودقشی ھم تنش کرده بود یدی سفراھنیپ
 
 .. بودکی کوچخچالی ھی تخت نییپا

 ھی زشی می دونفره بود روی چوبی صندلزی مھی رشی بزرگ بود کھ زیلی پنجره خھی رو ھم روبھ
 ..شھی وقت پیلی بود کھ چندتا شاخ گل داخلش بود خشک شده بودن معلوم بود مالھ خیگلدون چوب

 
 .. خوشگل و بزرگیلی خستمی سھی بود با نچیا32 ونیزی تلوھی ھا ھم ی صندلزی از مبعد
 .. داخلش بودنای ھمفقط

 : گفتمدکری سمت آرسام کھ با لذت بھ ذوق من نگاه مبرگشتم
 .. معرکھ اسنجای آرسام ایوا-

 : تو بغلش و گفتدمی از پشت کشکمی اومد نزدآرسام
 واقعا؟-
 .. قشنگھیلیاره خ-
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 م؟ی بخوابنجای امییای بمی تا شمال ھستیدوست دار-
 : گفتمی تکون دادم و با خوشحالسرمو

 نجا؟ی امییای ھرشب بشھیاره آرسام م-
 ..نجای امییای برا خواب مھی بقشی پمی برایاالن ب..مییایاره نفسم م-
 ..میباشھ بر-
 

 ..الی سمت ومی افتادراه
 .. شب دل تو دلم نبود دوست داشتم زودتر برم دوباره تو کلبھ آرسامتا

 ..می ھمھ باھم حرف زدمی نشستکمی می خوردشام
 ..دمشونی کردن منم بخشی ازم عذرخواھی ھم کلدای و شآرام

 
 :آرسام دستمو گرفت گفت..میخوابن ماھم بلند شد کم ھمھ بلند شدن برن بکم
 ..میخوابی تو کلبھ ممیری ممی شمال ھستیمنو پروا تا زمان-
 

 ..انشی جرھی کلبھ کجاس؟چدونستنی نمکردنی با تعجب نگامون مھمھ
 .. سرشونو تکون دادننی مامان جون و باباجون و آرام و شروفقط

 : انداخت و گفتھی بھ بقی نگاھآرسام
 ی ضرورالی ھمھ وسابایتقر.. قشنگھیلی اما خستی بزرگ نادیز.. دارمی خونھ چوبھیمن تھ باغ -

امروز پروا رو بردم بھش نشون دادم اونجارو خوشش اومد خواست ھرشب اونجا ..رو توش داره
 ..میبخواب

 .. سرشونو تکون دادندنی فھمیوقت
 .. سمت کلبھمی و رفتمی گفتری آرسام شب بخمنو

 ..درشو باز کرد چراغشو روشن کرد دستشو گذاشتم پشت کمرم فرستادم داخل آرسام
 

 .. کلبھ شدم واقعا محشر بودییبای محو زدوباره
 : سمت عکس آرسام با دقت نگاش کردم و گفتمرفتم

 .. عکسنی تو ایآرسام چقدر خوشگل شد-
 ؟یجد-

 : سمتش گفتمبرگشتم
 ..ی قشنگ شدیلیاره خ-
 
 : تو جامش تو ھمون حالت ھم گفتختی رکمی جام برداشت ھی مشروب با شھی شھی
 بھ خودمون یکل..می دعوت شدی مھمونھی.. شمالمیبا بچھ ھا اومده بود.. گرفتمنجای ھمھی تو اتلنویا-

 ..می بوددهیرس
 ..میری وقت داره عکس بگمینی ببمی برمی گفتمیری بود عکس نگفی حھی اتلھی راه چشممون افتاد بھ تو

 نی ھم داره انیشرو.. ھم باھمیھم تک..می عکس گرفتیکل.. سرشون خلوت بودمیدی دمیرفت
 .. انتخاب کرد تا اماده کنن براشخواستی ھرکدومشو می ھامون ھرکیاز تک..عکسارو

 .. برا ھممون حاضر کنھیکی ی از ھرکدومشون نفرمی ھامونو گفتی دستھ جمعاما
 
 : لبخند رفتم طرفش و گفتمبا
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 عکسا ادیخوشم م.. بودمھی تو اتلکباری ی سالبایتقر.. گرفتمادی زھیمنم عکس تو اتل..چھ جالب-
 ..رنیگی میقشنگ

 
 بار ھیدوست داشتم منم .. بود خوردختھی تو جام ری از مشروبکمیبعد .. کردی خنده اآرسام

 :فتم گسادمیرفتم کنارش وا.. نھای کنھی قبول منمی ببگمیبھ آرسام م..مشروب بخورم
 ..مینی ھا بشی رو صندلمی برایب-
 

 ..می نشستی و صندلزی رو ممی مشروب و جامشو برداشت رفتشھیش.. تکون دادسرشو
 : چونم و گفتمری زدم زدستمو

 ؟یخوری مینی ھست ایچھ مزه ا-
 !تلخ-
 ؟یخوریپس چرا م-
 ..گھیخوب د-
  بخورم؟کمی منم شھیم-
 : با تعجب نگام کرد و بعد گفتکمی
 ؟ی امتحان کنیخواھیم-
 

 :آرسام گفت.. تکون دادمسرمو
 ی حتیچکی ھگھی دی ھرموقع دلت خواست فقط با خودم بخوری قول بددیباشھ فقط با-

 باشھ؟..نیشرو
 : فقط گفتمکردمی فکر نمیچی ذوق داشتم کھ بھ ھنقدریا
 ..باشھ باشھ چشم-
 
 : توش و گفتختی رکمی.. برداشت اوردگھی جام دھی لبخند بلند شد رفت با
 ؟ی بخوریتونی میِتلخ پروا مطمئن-

 : برداشتم گفتمجامو
 ..خورمی نمگھی نتونستم دخورمی مشمی اگھ تونستم بقخورمی ذره مھیاره -
 

 .. سرشو تکون دادآرسام
 .. از جامش خورد بعد منتظر منو نگاه کرد بخورمکمی

آرسام کھ ھمھ حواسش ..ع کنھ باعث شد صورتمو جممینی بردم سمت دھنم کھ بوش رفت تو بجامو
 : خنده گفتریبھ من بود زد ز

 .. نفسمشی بخوریخواھی می چھ جورادیتوکھ از بوش بدت م-
 
آرسام با .. نفس تمام مشروب تو جامو خوردمھیچشمامو بستم .. حرصم گرفتیلی زد خی حرفاز

 بخورم خواستمی میول..اه اه دھنم چھ بدمزه شد.. چقد تلخ و بدمزه بودی وایوا..کردیتعجب نگام م
 ..ھی چھ جورگنی می مستنی انمیبب
 

 : گرفتم سمت آرسام گفتمجاممو
 ..زیبر-
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 : با چشما گرد شده نگام کرد و گفتآرسام
 زارمیضرر داره برات نم.. منم دادم بھتھی چھ مزه اینی ببیخواھی میگفت..گھیِا پررو نشو د-

 .. تموم شھتی کنجکاوخواستمی ذره ھم فقط مھیھمون ..گھی دیبخور
 : خم کردم طرفش و گفتمخودمو

 ..بزار بخورم..میی فقط خودمون دوتاستی ننجای کھ ایکس..آرسام جون پروا-
 

 نییسرم پا..می دادم بھ صندلھی تکالی خیب.. کنم بدتر گند زدمشی اومدم راضیوا.. رفت توھماخماش
 :سرمو اوردم باال..دمیبود کھ صداشو شن

 .. قسم نخوریزیبھت گفتم جون خودتو برا ھرچپروا صد دفعھ -
 
 : مظلوم گفتمیلیخ
 !دیببخش-
جاممو برداشت دوباره مشروب .. نشست رو صورتشی با تعجب نگام کرد بعد لبخند خوشگلکمی
 : توش گفتختیر
 ..نی خودم بششی پنجای اایب-
 

 .. دستشو حلقھ کرد دور کمرمھیدستمو گرفت نشوندم رو پاش ..ششی شدم رفتم پبلند
 :مثلھ بچھ ھا با ذوق گفتم.. داد دستم از خودشم گرفت دستشجاممو

 م؟ی بھم بخورمیبزن-
 

جامو گذاشتم رو .. کھ نگرانش شدمدیخندی میطور..دیخندیبلند بلند م.. از خندهدی دفعھ ترکھی آرسام
 : اوردم باال گفتمنیی دستامو گذاشتم دو طرف صورت آرسام سرشو کھ انداختھ بود پازیم
 ؟یآرسام خوب-
 
 :از خنده آرسام منم خندم گرفت..ومدی زور خنده اشک از چشماش ماز
 .. آرسامگھیبسھ د-

 : زور جلو خندشو گرفت گفتبھ
 ..ی بود گفتی چنیپروا ا-
 .. بھشگنی می چدونمیخوب نم-
 : گفتی لبخند خوشگلبا
 .. بھممی بزنایب..باشھ گلم-
 

 ..آرسامم جامشو اورد باال.. برداشتم اوردم باالجامو
 ..دمیبا ھمون ذوقم خند.. ذوق جام خودم زدم بھ جام آرسام صداشون بلند شدبا

 نفس ھی ازش دیمنم بھ تقل.. نفس خوردشونھی جامشو برد طرف دھنش ی با لبخند خاصآرسام
 ..خوردم

 
 نی راحت انقدری ای پسرا چھ جورنیمن موندم ا.. مزه تند و تلخش دوباره صورتم جمع شداز

 : گفتداشتی مشروبو برمشھی کھ شنجوریآرسام ھم..خورنیزھرمارو م
 ؟یخواھیھنوزم م-
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 : ذوق گفتمبا
 ..ھی چھ جوری مستنمیاره آرسام بزار بخورم بب-
 ..ی بکندی نبای روادهی اما ززمیباشھ عز-
 ..چشم اقامون-
 
 ..می ھمون لبخند خوشگلش جاممونو پر کرد خوردبا

 دهی کم بشھ اما فامی از گرمکمی گرفتم تند تند تکونش دادم تا شرتموی تنییلبھ ھا پا.. شده بودگرمم
 :آرسام بھ حرکتم نگاه کرد گفت..نداشت

 گرمت شده؟-
 ..یلیاره خ-
 .. نخورگھی دھی مشروبش قونیا..زمی بسھ عزگھید-
 

 خورد گھی دکمیآرسام ..سرمو تکون دادم.. گرمم شده بودیلیخ.. بخورمخواستمی نمگھی دخودمم
 .. نداشتدهی فازدمی خودمو باد می زده بود باال ھرچیلیدما بدنم خ..گذاشتشون کنار

 : گفتمزدمی کھ خودمو باد مینجوریھم..دمیکشیکلمارو م.. شل شده بودصدام
 ..کشمممممی خنـــک نمکنـــمی گــرممھ ھرکــــار میلیآرســام خــ-

 : بھم کرد گفتی خوشگل شده بود نگاھیلیخ.. آرسام خمار شده بودچشما
 ..بزار پنجره رو باز کنم..زمی عزی خوردھیبخاطر مشروب-
 
فقط .. بھتر شدمکمی.. تو کلبھدیچیآرسام رفت پنجره رو باز کرد باد خنک پ.. رو پاش بلند شدماز
 ..ھنوز گرمم بود..کمی

 ..کردی داده بود بھ پنجره با لبخند نگام مھی طرف آرسام کھ تکرفتم
 

کناره گوشم ..دستاشو حلقھ کرد دور کمرم محکم بغلم کرد..نشی جلوش سرمو گذاشتم رو سرفتم
 :اروم گفت

 ؟یبھتر شد-
 : اوردم باال گفتمسرمو

 ..اره بھتر شدم-
 

 ..طرف تخت زانوم بغلم کرد رفت ری چشماش بودم کھ دستشو انداخت زخی مکردمی نگاش مداشتم
ِسرشو اورد باال با چشما خمار خمار ..دیلپمو محکم بوس.. خوابوند روش خودشم دراز شد روممنو

 : گفت
 اجازه ھست خانمم؟-
 ............ لباش اجازه رو بھش دادمدنی بوسبا

 .. خوش گذاشتیلی خمی شمال بودیروز13
 ..ای لب درمیرفتی مھرشب

 ..می کرددی خری بازار کلمیچندبار رفت..می بود ھممون دور ھم بودنی بھ اشیخوش
 

خودشم .. آرسام نزاشت مشروب بخورمگھی اما دمیدیخوابی تو کلبھ ممیرفتی آرسامم ھرشب ممنو
 ..می کردی بازقتی صبح جرات حقکھی شب با بچھ ھا تا نزدھی..خوردیبخاطره من نم
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 ..دنیخندی ھم کنارمون نشستن بھ کارامون مبزرگترا
 

 طرفم ھی از می کھ از خنده مرده بودنی انجام بدگفتی می کارا مسخره اھی وفتادی منی بھ شرویوقت
 .. و آرسامنیافتاد بھ شرو..حرصمون گرفتھ بود

 : گفتثی خبیلی خنیشرو
 قت؟ی حقایجرات -
 

 : گفتالی خی بآرسامم
 !جرات-

 : گفتثشی با ھمون لبخند خبنیشرو
 ..ی زنتو محکم بکشی موھاخوامیخوب اقا آرسام از شما م-
 

 .. خندهری زدن زھی آرسام چشمامون گرد شد بقمنو
 : با ھمون چشما گرد شده گفتآرسام

 ..عمرا-
 : نشست و گفتنھی دست بھ سنیشرو

 ..ی جراتو انتخاب نکنیخواستیم..ی بکشدیبا-
 ..کنمی نمی کارنی ھم ھمچگھیصدسال د..ی عوضش کنیتونیم-
 

 : گفتنمیشرو
 ..ودا بنشونی بھترنیا-
 .. عوضش کنکنمی نمنکارویگفتم کھ ا-

 : باال انداخت و گفتی شونھ انمیشرو
 .. توگوششی محکم بزندیبا..باشھ-

 : گفتیآرسام عصب.. چشما ما گرد شددوباره
  من زنمو بزنم؟ی دادیریچھ گ-

 : گفتاونم
 ..مینی زدنتم ببمیخواھی میکشی نازشو ممیدیھمش د..نی دعوا کنادیخوشم م-
 

 : گفتتی با ھمون عصبانآرسامم
 .. بزنمشیگی بعد تو مادی دردش بترسمی نازش کنم مادیمن دلم نم..عمرا اگھ بزنم-
  نھ؟شیزنیپس نم-
 ..کنمی نمنکاروی ھم اگھینھ گفتم کھ صدسال د-
 

 : گفتثی دوباره با لبخنده خبنمیشرو
 جلو ھمھ دیبا..ی سھ تارو انتخاب کننی از ایکی دی باشھی اخرکنمی عوض نمگھی دنویا.. باشھ نزن-

 ..یلبا زنتو ببوس
 .. چشماشو محکم بستتی از عصبانآرسام

 : گفتمارمی طاقت بنتونستم
 .. رو کنمادونمی ازت می نکن ھرچیکار..یغلط کرد-
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 : گفتشیالی خی با ھمون بنیشرو

 .. بگوخوادی دلت میھرچ-
 : گفتممنم

 ..وفتھیباشھ باالخره بھ منم م-
 : گفتنمیشرو

 .. صبرانھ منتظره اون لحظھ امیب-
 

 : بھ آرسام انداخت و گفتی نگاھبعد
 ..ری رو نگی باش وقت باز؟زودیکنی مکاری کوچک چیتھران-

 فقط یآروم طور.. گرفت و برگشت طرف من کالفھ نگام کردنی با حرص نگاشو از شروآرسام
 :من بشنوم گفت

  کنم؟کاریچ-
 ..دونمینم-
 

 : و بلند گفتدی تو موھاش کشی کالفھ دستآرسام
 !یخواھی از من می مسخره ازی چھ چنی ببنی کفنت کنم شروشاالیا-
 

دستشو گذاشت پشت کمرم ..آرسام برگشت طرف من کنارش نشستھ بودم.. خندهری زدن زھمھ
 ..دی اروم و کوتاه لبامو بوسیلی طرف خودش خدمیکش
 

 ..دنی شروع کردن بھ دست زدن و ھووو کشای حی دوتا دختره بدای و شارام
 .. و بابا جون ھم ھمراھشون شدندی حمعمو

 .. تو صورتشون نگاه کنمشدیروم نم..نیی خجالت سرمو انداختم پااز
 
 ..نی شانس خوبم افتاد بھ منو شرواز

 .. گرد شدنی شروچشما
 .. خندهریھمھ از حالت صورتش زدن ز.. شده بودیدنی صورتش دواقعا
 : خنده ھامو کردم و گفتمخوب

 قت؟ی حقایجرات ..دی رسی صبرانھ منتظرش بودی بیاون لحظھ ا-
 
 : کھ پر از ترس بود گفتیی صدابا
 ..قتیحق-

 : از خدا خواستھ گفتممنم
 ھ؟یاسم عشقت چ-

 .. ھمھ شروع کردن بھ دست زدنھیبق.. با چشما گرد شده نگام کردنیشرو
 : زد تو سرش و گفتیکی نیشرو

 ..بار برا شوھرت عوض کردم3عوضش کن من -
 : با لبخند گفتممنم

 !بھ من چھ..ی عوض نکنیخواستیم-
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 : کالفھ گفتنیشرو

 .. بگم پروا عوضش کنتونمینم-
 : گفتمثی لبخند خببا
 ..شھینچ نم-
 .. سوختیلیدلش براش خ.. مظلوم نگام کردیلیخ
 

اگر ھم .. اسم آرامو ببرهتونستینم.. کنمتشیاذ خواستمیفقط م.. بودمی حامنی داداشم بود بھترنیشرو
 :با لبخند گفتم..دادی مطمئنن آرامو از دست مگفتی رو مگھی دیکیاسم 

 ..کنمیدلم سوخت عوضش م-
 

 : زد و گفتی قشنگلبخند
 !ی خواھریمرس-

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 ؟ی و دوسش داریخواھیعشقتو چقدر م-

 : زد و گفتی لبخند نازنیشرو
 ..اصال اندازه نداره..حاضرم جونمم فداش کنم.. براشرمیمیم-
 

صبح بود بلند 4 ساعت گھی دمی کردی بازگھی دکمی..زدیچشما ارام برق م.. دوباره دست زدنھمھ
 ..می بخوابمی ھممون رفتمیشد
 
 ... کلبھ سرمو گذاشتم رو بالش خواب رفتمدمی رسی خستھ بودم وقتنقدریا

 
*** 

 
 ..بھ در بود13 فردا

 شمال نیبھ در رو ھم13 بھ طرف تھران و میحرکت کن14 می گرفتمی جاده ھا شلوغ بود تصمونچ
 ..میبمون

 
 ..زدی حرف مشی ھم با کناری ھرکمیخوردی موهی دور ھم ممی بودنشستھ
پاشو تکون .. تو موھاشدیکشی قرار بود ھمش دست می نشستھ بود رو بھ رو من بنیشرو

 .. نگامو حس کردم برگشت نگام کردینی نگاش کردم تا سنگنقدیا..دادیم
 
 .. تکون دادیچیسرشو بھ منظور ھ.. گفتم چتھی لبخونبا

 .. قرار بودی شده بود کھ بیزی چھی شناختمی من داداشمو خوب ماما
 .. بودکالفھ

 
 .. بھ مامان سارا عالمت داد اونم با ارامش چشماشو باز و بستھ کردنی شرودمید

 : بھ جمع انداخت بعد بلند گفتیسارا نگاھ مامان
 .. موضوع رو بھتون بگمھی نیاگھ اجازه بد-
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 : با خنده گفتدی کھ عمو حممیکردی نگاش ممی داشتھمھ

  بگھ؟ی کیتو نگ..بگو خانوم-
 .. شدشتری نگاه کرد خندمون بدی خنده کھ مامان سارا چپ چپ بھ عمو حمری زمی زدھممون

 
 :گفت سارا با لبخند مامان

 می تا برنی باشانی شما درجرخوامی فقط مکنمی مطرح منجای موضوع رو انی کھ ادیمنو ببخش-
 اقدام کنم اما صبر کردم پروا و خواستمی بھم گفت منی کھ شروشی وقت پیلیراستش من خ..تھران

 ..می بعد خدمت برسشونیآرسام جان برن سر خونھ زندگ
 : کرد وگفتی سارا خنده امامان

  بگو؟یزی چھی دیحم..ستمیواال من بلد ن-
 

 : اومد کناره مامان سارا نشست و گفتدی حمعمو
 دخترتو برا خوامیم)  آرسامیبابا( جان نایس.. سر اصل مطلبرمی مستمی نینیمن اھل مقدمھ چ-

 پسره ما طاقتش تموم شده ازمون خواست نی گفتم جسارت نشھ انجایاگھ ا.. کنمی خواستگارنمیشرو
 ..می ما تھران خدمت برسنی اگھ شما موافق بودمی بگانجیا

 
 .. ھمھ باز مونده بود از تعجبدھن
 .. طاقت شده کھ تا تھران صبر نکردی چھ بنیشرو
 .. شد کنارم بھ آرسامدهی خود بھ خود کشنگام

 .. شده بودسرخ
 

 :اروم گفتم.. دستشو گرفتم برگشت سمتمدمیترس
 ؟یشدی؟چیآرسام خوب-

 : اروم مثلھ خودم گفتآرسام
 لحظھ حس کردم بھ ناموسم چشم ھی..دی کشی چخوامی گفتم تورو منی بھ شروی وقتفھممیحاال م-

 .. کردهانتیداشتھ بھم خ
 

 : گفتمیبا ناباور.. گرد شدچشمام
 ..ی بود زدی چھ حرفنیا..کنھی می داره رسما خواستگاردی حم؟عمویگی می داریآرسام چ-

 : گفتی ا با صدا شرمندهآرسام
 ..دست خودم نبود-

 .. دادم و چشمامو باز و بستھ کردمی کھ تو دستم بود فشار ارومدستشو
 : صدا بابا جون سرمو چرخوندم بھش نگاه کردمبا
 ..می نداشتشویما اصال امادگ.. بگمی چدونمی جان نمدیواال حم-
 

 : با لبخند گفتدی حمعمو
 ..میمونیما منتظر م..نی بعد جواب بدنیفکراتونو بکن.. جاننایشرمنده س-

 : جون ھم گفتبابا
 ..میدی بھتون خبر ممیکنیچشم ما باھم صحبت م..دشمنت شرمنده-
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 :دی حمعمو

 یآرسام جا.. بگمیزی من چستی نازی نگھی دنیشناسی منویفقط خودت و آرسام جان شرو..باشھ-
 رو نی بازم ادرس خونھ و محل کار خودم و شروشناسشی بوده و ھست کامل منیبرادر شرو

 ..  وقی برا تحقنیدار
 

 :دی وسط حرف عمو حمدی جون پربابا
 نی بھ اازین..می وصلت ھم باھم کردھی میشناسی رو مگھی ھمدگھیما د.. مردیزنی مھی حرفا چنیا-

 ی نظر خانومم و آرام و آرسام رو بپرسم وگرنھ کخوامی ممی فقط اگھ گفتم فکرامونو کنستیکارا ن
 .. جاننیبھتر از شرو

 
 :دی حمعمو

 ..ِ الزم برا ازدواجزھای چنی جان اما انای سیلطف دار-
 .. صورت آرسام شدهخی مدمی انداختم کھ دنی بھ شروی متعجبنگاه

 .. بودنیی آرسام سرش پایول
 .. بھ من انداختیاراحتبرگشت نگاه ن.. آرسام ناراحت شدهدی کنم فھمفکر
 :دی با اشاره پرسکنمی نگاش مدی دیوقت

 آرسام چشھ؟-
 

 بھ آرسام انداخت و بلند یسرشو تکون داد دوباره نگاھ..یچی گفتم ھی انداختم باال و با لبخونسرمو
 ..رونیشد از سالن رفت ب

 .. آرسام ناراحت شدهدی فھمرمی بمیالھ
 :برگشتم طرفش با حرص گفتم.. دست آرسام حرصم گرفتاز
 .. آرسامی بچھ ایلیخ-
 
 .. ندادم رومو برگردوندم ازشتی نگاه متعجبش اھمبھ

 .. گرفتدستمو
 .. محکمتر گرفت نزاشتی ولرونی دستمو از تو دستش بکشم بخواستم

 : کناره گوشم گفتاروم
 ھو؟ی شدیچ-
 

 :م برگشتم سمتش اروم مثل خودش گفتکامل
 یول..یچیگفتم ھ.. چت شدهدیازم پرس..ی ناراحت شددی فھمنیشد؟شروی چیپرسی مشد؟تازهیچ-

 ی خواستگارین؟ھرکسی کرد شرویمگھ کاره بد..رونی بلند شد کالفھ رفت بی ناراحت شددیفھم
 با نیشرو..ی کردی منو خواستگارنی کھ از شرویتازه اون روز تو با خانوادت نبود..کنھیم

 ..لوخانوادش اومد ج
 

 .. تعجب کرده بودیلی خآرسام
 :ُ بھت گفتبا
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من فقط ھمون لحظھ فکره .. کھ من خواھرمو بسپارم دستش؟نی بھتر از شرویک.. پروا؟یگی میچ-
 فکر نی بود تو سرمدرباره شرونیاگھ سرمو باال نگرفتم بخاطره ا.. تموم شدگھیبد اومد تو سرم د

 .. تو صورتش نگاه کنمشدیروم نم..بد کردم
 
 ..میاری از دلشم در بمشیاری بمی برایب..خوب ناراحت شد رفت-
 

 :  با خودش بلند کرد گفتدی بلند شد دست منم کشآرسام
 ..زمی عزمیبر-
 دای پنوی شرومیچشم چرخوند..رونی بمی رفتمی بلند شدواشیماھم .. ھواسش بھ ما نبودیشکیھ

 ..نشستھ بود رو تاب سرشم گرفتھ بود تو دستاش..میکرد
 .. بھ طرفشمی رفتمی بھم انداختینگاھ

 
 از رو تاب نیی با خجالت سرشو انداخت پادی آرسامو دیوقت.. سرشو بلند کرددی پامونو شنیصدا

 : بھش گفتممیدیرس.. باور کنمتونستمیاصال نم.. و خجالت؟؟؟نیشرو..بلند شد
 ن؟روی بیداداش چرا اومد-
 

 : اورد باال نگام کرد و گفتسرشو
 .. بخورمیی ھواامی ھوا خوبھ گفتم بدمید-

 : زدم و گفتمیطونی شلبخند
 !رونی بی اومدیدی من فکر کردم خجالت کش؟اخھیمطمئن-

 .. خندهری زمیبا آرسام بلند زد.. چپ نگام کردچپ
 

 : و گفتنی دستشو گذاشت رو شونھ شروآرسام
 ازش المیخ.. بھتر از تو کھ خواھرمو بسپارم دستشیک.. راحت باشھ از طرف منالتیداداش خ-

 ..شھیراحت م
 : بھ آرسام انداخت و گفتی با تعجب نگاھنیشرو

 ؟ی تو ناراحت نشدیعنی-
 

 : زد و گفتی لبخندآرسام
اما بعد کھ فکر ..ی کردانتیاولش اعصابم خورد شد حس کردم بھم خ..اگھ بگم نھ دروغ گفتم-

 تو سرم اومد ناراحت و ییبعد از فکرا.. نداشتی مشکلیکنی می خواستگاری داردمیکردم د
 ..ی کھ تو بد برداشت کردکردمی بھت نگاه نمنیبرا ھم..شرمنده شدم

 
 :ُ با بھت گفتنیشرو

 ؟یگیراست م-
 ریبلند زدم ز.. زد و آرسامو گرفت تو بغلشی دادھی ی از خوشحالنیشرو.. سرشو تکون دادآرسام
 :گفتی تمام صورت آرسامو غرق بوسھ کرد و ھمش منیشرو..خنده

 .. جبران کنمیچھ جور..ی رو در حقم تموم کردیبرادر..خوامتی میلیخ..داداش نوکرتم بھ موال-
 

 : از خودش جدا کرد منو با دستش نشون داد و گفتنوی بھ زور شروآرسام
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 .. رو بکنمی با پروا اشنام کردنکھی جبران اتونمیھرکار ھم کنم نم..ی وقتھ جبران کردیلیتو خ-
 

 .. دوباره شد مثلھ قبلنیشرو
 : بھ من انداخت بعد رو بھ آرسام گفتینگاھ

 ..گھی دمی حساب شدی کارت بنیبا ا..یتو االن جبران کرد..یگیراست م-
 

با خنده من آرسام بھ خودش اومد حملھ کرد .. خندهریزدم ز.. با چشما گرد شده نگاش کردآرسام
 .. فرار کرد رفت تو خونھعی سردیاونم فھم..نیطرف شرو

 
 : دستشو حلقھ کرد دور شونم و گفتآرسام

 .. و ارامنی از شرونمیا-
 : لبخند نگاش کردم و گفتمبا
 ..انیبھم م.. از ھردوتاشون راحت شدالمونیخ-
 

 .. تکون دادسرشو
 کھ نای مبل بھ حرفا بابا ا رومی نشستمیرفت..کردنی شامو اماده مزیمامانا داشتن م.. تو خونھمیرفت

 ..می گوش دادزدنیدرباره کار حرف م
 
 بود مھی شاممون کھ خورشت قزی سر ممیرفت.. کھ گذشت مامان جون صدامون زد برا شامکمی

 ..ھی بقشی پمی و رفتیی ظرفشونی تو ماشمی و آرام ظرفارو گذاشتدایبا ش..می بلند شدمیخورد
 

 .. خوشحال بودیلی خآرام
 ..رفتی از لباش نمخنده

 : کناره آرسام و گفتمنشستم
 ..خندهی می ھمش الکنیبب..فکر کنم جواب ارام بلھ باشھ-

 بھ من یبعد نگاھ..زدی داشت لبخند منیی بھ آرام کرد کھ سرشو انداختھ بود پای برگشت نگاھآرسام
 ..میدی اروم خندییدوتا..کرد

 .. بلھمیدی کھ دنی سمت شرومی برگشتھمزمان
 ..زدی لبخند خوشگل منیآرامم برا ھم.. صورت آرام شدهخیم اقا
 

 : کنار گوش آرسام گفتمآروم
 ..کردی و ناز مزدی لبخند مینجوری آرام انی برا ھمدهی خان داره قورتش منیشرو-

 :با دستم زدم تو پھلوش و گفتم..ھمھ برگشتن طرفمون.. خندهری با صدا بلند زد زآرسام
 ..کننیھمھ دارن نگامون م..ی چھ خبرتھ آبرومونو بردسیھ-
 

 : گفتدیعمو حم.. بھ زور خندشو قورت دادآرسام
 ..می بگو ماھم بخندخندهی مینجوری ای بھش گفتیپروا چ-
 : لبخند گفتمبا
 اومد تو فکرش کھ ی چستیمعلوم ن..خندهیھمش م.. خوشھی بچھ کال الکنیا.. نگفتمیزیعمو من چ-
 ..دی خندینجوریا
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 : برگشتم سمت مامان جون و گفتمبعد

  سرخوش شده؟نقدری کھ انی خوردیمامان جون سر آرسام چ-
 : جون با خنده گفتمامان

 .. نخوردمیبی عجزیواال چ-
 ..کردیآرسام با دھن باز نگام م.. خندهری زمی زدھممون

ِ جلوه دادوونھی چھ قشنگ منو دنیافر" گفتی انگار مکردی نگام میجور  شمی فکر ننیاز ا"..یِ
 .. اموونھی وقت فکر نکنن منم مثلھ آرسام دھی جمعش کردم عی کھ سرشدیداشت شل م

 
 ..بھ در13 جنگل برا می برمی شداری کھ فردا زود بمی بخوابمی بعد بلند شدمی حرف زدگھی دکمی
 
 .. طرف کلبھمی رفتمی گفتری شب بخھی آرسام بھ بقبا

نفره بود بھ 1تختش ..می رو تخت بخوابمی راست رفتکی نجوری ھممی تو چراغو روشن نکردمیرفت
 .. گنده بودیلیمخصوصا آرسام کھ خ..میدادیزور خودمونو روش جا م

 
 شدی ھم نمیزیچ.. آرسام بنده رو قفل کردن در حد خفھ شدنگھی رو تخت مثلھ شبھا دمیدیخواب

 .. اقاشدنیبھشون بگم ناراحت م
 :ام چشمامو بستم و گفتم کھ گذاشتم رو بازو آرسسرمو

 ..زمی عزریشب بخ-
 : و گفتدی بوسمویشونی پآرسام

 .. گلمریشب توھم بخ-
 

 داری با وحشت از خواب بی بلندی بودم کھ با صدادهی چقدر خوابدونمینم... خواب رفتمعیسر
 .. شد نشست رو تختداریآرسامم بدتر از من از خواب ب..شدم
 : بھ آرسام کردم و گفتمینگاھ.. بودمدهی ترسیلیخ..زدی وار موانھی دقلبم

  بود؟یآرسام چ-
 
 .. دھن باز کرد جواب بده دوباره ھمون صدا اومدتا
 .. تو ھوادمی ترس پراز

 : دستشو گذاشت رو شونم و گفتآرسام
 ..ادی می صدا بلندھیچون چوب.. در کلبھزنھی داره در میکی ستی نیچیھ..نترس پروا-
 

 .. تکون دادمسرمو
 ..زنھی در مینجوری ای کنھیلند شد بره بب بآرسام

 ..ھوا روشن شده بود پس صبح شده..دیلرزی پشت سرش رفتم پاھام از ترس ممنم
 

 ..دمی دیزی آرسام درو باز کرد تنھا چیوقت
 .. بازشیتا ن3
 میکردی باز کرده بودن بھ منو آرسام کھ با چشما گشاد شده نگاشون مششونوی نتونستنی میی جاتا

 ..کردنینگاه م
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 راحت شد ھمونجا جلو در المی و آرام ھستن خدای و شنی شرودمی دی بودم وقتدهی ترسیلی کھ خمن

 ..دیلرزیدستام م..سمی نتونستم رو پاھام وانینشستم رو زم..ولو شدم
 
 .. شده بودم وحشت کردمداری بدجور از خواب بیلیخ

 : اومد نشست جلوم گفتنی نشستم رو زمدی دیآرسام وقت..نیی فشارم اومده بود پارفتی مجی گسرم
 ؟یپروا خوب-
 

 کلبھ داره دور سرم کردمیحس م..اما اصال خوب نبودم.. ارهیعنی تکون دادم سرمو
 : کردم با وحشت گفتخی دی دیوقت..آرسام دستمو گرفت تو دستش..چرخھیم
 ؟یخی نقدریپروا چرا ا.. خداای-
 : نالھ و بھ زور گفتمبا
 ..یدی اب قند بھم مھیآر آرسام -
 

 .. گفتمنوی ایوقت
 :دمی شننویصدا نگران شرو.. سرم و زانوھام بلندم کرد گذاشتم رو تختری دست انداخت زآرسام

  شد؟ینجوریچرا ا-
 
 ی کنھ با ھمھ چکارتونیخدا بگم چ.. شدمینجوری چرا ادونستنیخودشون م.. جوابشو ندادیشکیھ

 ..نیکنی میشوخ
 سرم بعد صدا مھربون و نگران آرسامو ری اومد زی کھ چشمام بستھ برد دستنجوری بعد ھمنی مچند
 :دمیشن
 .. اب قندو بخورنی باال اریپروا فدات بشم سرتو بگ-
 

تا ھم با 3اون .. تو حلقمختیآرسام تمام اب قندارو ر.. اومد جلو دھنموانیل.. باز کردمچشمامو
 ..کردنیام م تخت نگنیی بودن پاستادهی وای پر از نگرانیصورت

 
 با صدا ھوی..حالم بھتر شده بود.. قندو کھ خوردم دوباره سرمو گذاشتم رو بالش چشمامو بستماب

 ..داد آرسام چشمامو تا اخر باز کردم
 
 :تا مردم و زنده شدم3من بھ جا اون ..زنھی داد مینجوری خدا چرا اای
 چھ طرز در زدن نین؟ای کنی شوخدی بای ھــــــا؟با ھمھ چـــــنی بزرگ شنیخواھی میِکــــــ-

 ..زاشتمی کھ من زندتون نمشدی مشیبــــــود؟اگھ طور
 

 : و گفتنی سمت شروبرگشت
  دست دوتا بچھ؟ی چرا؟تو ھم عقلتو دادگھیتو د-

 :دست آرسامو گرفتم برگشت سمتم.. جام بلند شدم رفتم طرفشوناز
 صدا ھیکھ محکم در نزدن چون کلبھ چوباونا ..من کھ حالم خوبھ..آرسام تورو خدا دعواشون نکن-

 ..گھیبسھ د..ی داد خودت گفتیبلند
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 :چشماش دوتا کاسھ خون شده بودن..دیلرزی متی از عصبانآرسام
 ..باشھ برو دراز شو حالت خوب شھ-
 ..من خوبم-
 

 : سمت بچھ ھا و گفتمبرگشتم
 ن؟یزدی در مینجوری بود اشدهیحاال چ-
 : اروم گفتدایش
 .. جنگلمی کنم کھ بردارتونی بامیمامان گفت ب..نیومدیشد شما ن9ساعت -
 
 :با صدا بلند گفتم..دهیع13 اومد امروز ادمی دفعھ ھی
 ..میخوب بر..اھـــــــان-

 : آرسامو گرفتم گفتمدست
 م؟یبر-
 

آرسام در ..الی بھ طرف ومی راه افتادییتا5.. رو صورتش و سرشو تکون داددی دستشو کشیکی اون
 در ینجوری ادیکارشون درست نبود نبا.. پکر شده بودنیلیبچھ ھا خ..میکلبھ رو قفل کرد بعد رفت

 ..زدنیم
 .. کننی شوخدی نبایی ھرجارنی بگادی بشن ھی تنبکمی
 

مامان ..آرسامم سالم کرد جوابشو دادن.. جوابمو دادنی بلند سالم کردم ھمھ با مھربونالی ومیرفت
 :سارا گفت

 ن؟ی خودتونم موندنیاری دوتا رو بنی انیفتر-
 

 : گفتتیبا عصبان.. بودیھنوز عصبان.. نزاشت اونا جواب بدنآرسام
 .. ماشی پنیتارو نفرست3 نی اگھی کردن؟خواھشا دداری اومدن مارو بنایمگھ ا-
 

 :تا انداخت و گفت3 بھ اون ی کرد نگاھزی چشماشو ردیعموحم
 ن؟ی کردکاریباز چ-
 : گفتمیمجبور.. کدوم جواب ندادنچیھ
ماھم با ترس .. اومدی وحشتناکیلی صدا خھی اومدن محکم در زدن چون کلبھ چوبمیما خواب بود-
 .. کھ با اب قند خوب شدنییمنم فشارم اومد پا..می شدداریب
 
 ..دنیپرسیھمش سوال م..ھمشون بلند شدن اومدن طرفم.. جملھ اخرمو گفتمتا

 :کالفھ گفتم..ییوز ناراحتھ دستمو ول کرد با قدما بلند رفت سمت دستشو معلوم بود ھنآرسام
 ..ستی نمیزیچ..خوبم بھ خدا-
 

 : جون کھ ھواسش بھ آرسام بود گفتبابا
 آرسام چشھ؟-
 : گفتمی ناراحتبا
 .. ناراحتھنیبرا ھم..دی ترسیلی حالم بد شد خیوقت-
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 رفتم سمت واشی.. از ترسشوندادنیاونا ھم جواب نم..تا3 شروع کردن بھ دعوا کردن اون ھمشون
 : زدم بھ در و صداش کردمی ضربھ اییدستشو

 زم؟ی عزیآرسام خوب-
 : اومدصداش

 ..امیاره االن م-
 ..مونمیباشھ منتظرت م-
 ..باشھ-
 

 ..نی پشت در نشستم رو زمھمونجا
 برنگشتھ ی ھنوز ضربان قلبم بھ حالت عاددمی ترسیلیخ.. چشمامو بستمواری دادم بھ دھی تکسرمو

فقط با صدا وحشت زده آرسام ..دمی رو نشنیی تو فکر بودم کھ صدا باز شدن در دستشونقدریا..بود
 :بھ خودم اومدم

  دکتر؟میس؟بری خوب نشده؟حالتیپروا؟پروا چ-
 

 : بھش زدم و گفتمی مھربونلبخند
 .. نگران نباش حالم خوبھزمینھ عز-
 ؟ی نشستنجایپس چرا ا-
 ..ینجوریھم-

 : گرفت بلندم کرد و گفتدستمو
 ..می صبحانھ بخورمی برایب-
 ..باشھ-

 : حلقھ کرد دور شونم و گفتدستشو
  پروا؟یاالن خوب-
 ..خوبم-
 

 ..می اماده شمی برمی بلند شدمی صبحانھ خوردزی پشت ممی نشستمیرفت.. تکون دادسرشو
 .. تو اتاقمونمی آرسام رفتبا
 ھم انداختم ی شال کرمھی..دمی سوختھ پوشی قھوه ای با شلوار لولھ تفنگی مانتو شکالتھی

 .. کردمشی ارانھیینشستم جلو ا..سرم
 .. ھم زدم بھ چشمامی قھوه ای دودنکی گذاشتم سرم عممی نقاب دار قھوه اکاله

 ..ستادمی رفتم جلو آرسام وادمی ھم پوشی ھا کرمصندل
 

 : و گفتمدمی خودم چرخدور
 چطوره؟-

 : گفتی با لبخند قشنگآرسام
 ..زمی عزیعال-

شلوار .. تا ارنج دستش جمع کرده بودناشوی کھ استی کرمراھنی پھی.. با من ست کرده بودمخودشم
 ..ی سوختھ با کفش ھا قھوه ایکتون قھوه ا

 و. ھم زده بود تو موھاشی قھوه ای دودنکیع
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 : لبخند گفتمبا
 ..میرسیبھ شما کھ نم-

 : کرد و گفتی اخنده
 .. شدری دمی برایب..مایدیبھ خودمون اعتماد بھ نفس م-

 شروع کرد سوت دی عمو حمنیی پامیدی رسیوقت..رونی بمیدستشو گرفتم رفت.. تکون دادمسرمو
 ..زدن

 
 : و من گفتممی کردی آرسام خنده بلندبا
 ..یزنی سوت مفی بھ جا تعردی عمو حمی کردشرفتی پی وایوا-

 : و گفتدی اومد جلو لپمو کشدیعمو حم..دنی بلند خندھمھ
 .. بچھیاری از زبون کم میِتو ک-
 : ناز رومو برگردوندم و گفتمبا
 ..یوقت گل ن-
 

 و مامان دیبابام و عمو حم.. و آرام باھمدای و شنیشرو..منو آرسام باھم..می شدنای سوار ماشمیرفت
 ..ا جون و مامان جون ھم باھمباب..سارا و مامانم با ھم

 
 ..می افتادراه
 .. خوش گذشتیلی روز خاون
 ناراحت نبودم اما آرسام کھ ادیمن کھ از اولم ز.. کردنی ھا اومدن از منو آرسام عذرخواھبچھ

 ..دشونیناراحت بود بخش
 
 ..می کردی بازبالی والیکل

 ..میخوردی روش تاب ممینشستی تاب درست کردن ماھم بھ نوبت مھی نی و شروآرسام
 ..وفتمی مواظبمم بود ندادی منو تاب مآرسام

 ..گرفتنی ازش عکس مھی رو تاب بقمینشستی کھ مھرکدوممون
 

 می ازم عکس گرفت ھردوتامون تو عکس افتاده بودنی رفتم باال شروی تاب رو ھول داد وقتآرسام
 .. بودستادهیمن رو تاب تو ھوا آرسامم با لبخند پشت سرم وا

 
 .. قشنگ شدنیلی کھ خمی ھم تو ھمون حالت عکس گرفتدای آرام و شاز

 .. عکسارونی امی بزرگ کنمی گرفتمی تصمھمونجا
 

 ..گرفتیتامون عکس م5 تو ژست ھا خنده دار از می صدا کردبابامو
آرامم شروع ..نی رو کول شرودی ھم پردای رو کول آرسام شدمی از عکسھا من از پشت پریکی تو

 تونمی توھم رو کول من مایآرسام گفت ب.. برمی من رو کول کیکردن کھ من چکرد غرغر 
 ..رمیدوتاتونو بگ
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 بابامم دنی آرام شروع کرد خندی رفت ھوا ولغمی رو کول من جدی پری اومد با تمام بدجنسآرام
 .. نگفتمیزی چی عکس گرفت کمرم درد گرفت ولنجوریھم
 .. آرسام آرامو دعوا کنھدمیترسیم
 

 ..می گرفتییتا3 دای ھم منو آرام و شچندتا
 ..می ھم منو آرسام گرفتچندتا

 نھی منم رفتم پشتش نشستم رو شونھ ھاش دوتا پام جلو رو سی آرسام نشست رو تخت سنگشونیکی
 ..اش بودن

 ھردوتامونم چال رو گونھ ھامون میدیتو عکس دوتامون خند.. گرفتم دو طرف صورتشدستامم
 ..معلوم شدن چند

 
 ..آرام و آرسام ھم گرفتن..می گرفتنی ھم منو شروتا
ھمشونم .. گرفتن باھمیی عکس دوتای کلی خجالتچی بدون ھنی بود کھ آرام و شرونی ھمھ مھمتر ااز

 .. دستشو انداختھ دور شونھ ارامنی شروای دست تو دست ھم ای.. ھم بودنکینزد
 
 .. چندتا عکس گرفتنی ھم با آرسام و شرودایش

بھ در 13بعد از خوردن ناھار ھم کھ جوجھ معروف .. خنده داریلی عکسامون قشنگ شدن و خھمھ
 ..می طرف افتادھیرو درست کردن مردا ھرکدوممون 

 ..می بوددهی با مزه خوابیلیخ
 .. جلوش سرمو گذاشتم رو پاشدمی افتاده بود رو بالش منم رفتم دراز کشنیشرو

 .. گذاشت رو پام سرشودی اومد جلو من دراز کشآرسامم
 .. ھم رو پا آرامدای رو پا آرسام شآرامم

 
 میدی رو گرفت طرفمون عکسارو دنی دوربیوقت.. عکس ازمون گرفتی حالت کلنی ھم تو ھمبابام

 ..دمی خندیکل
 .. قشنگ شده بودن و بامزهیلیخ

 کھ دوتا چال رو گونم ی طوردمیخندی مقی عمنقدریمن کھ ا..می بوددهیتامون از تھ دل خند5 ھر
 ..قشنگ تو عکس معلوم شده بودن

 
 ..میسر بھ سر ھم گذاشت..می استراحت کردکمی

 ..الی بھ طرف ومی راه افتادغروب
 ..میدی خوابمی طرف افتادھی کھ ھرکدوممون می خستھ بودنقدری امیدی رسیوقت
 : باز کردم و گفتمکمی صدا غرغر مامان سرمو از رو بازو آرسام برداشتم چشمامو با
  مامان؟شدهیچ-
 

 :تا بپره گفت5 خواب از سر ما نکھی با صدا بلند برا امامان
 .. تو اتاقاتوننی برنیبلندش..نین؟بلندشیدی خوابنجایا..نیخجالت بکش-

 :با چشما بستھ گفتم..می نشستمی غرغر کنان بلند شدھممون
 مگھ ساعت چنده؟-
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 :مامان
 شام گھی دکمی نیبلندش..برهی خوابتون نمگھی چھ موقع خوابھ؟شب دنیاصال ا.. شده8ساعت تازه -

 ..نی بعد بخوابنی بخورشھیاماده م
 : سرشو گذاشت رو بالش چشماشو بست و گفتنیشرو

امشب شب ..می تا اون موقع استراحت کننی بزارمی خستھ ایلیخ..نی کندارمونیخالھ شام اماده شد ب-
 ..ای در لبمی برمیخواھی ممیینجای اھیاخر

 
 ..میدی دوباره خوابنی از شروتی بھ تبعھممون
 مامان جون بلند غی کھ جشدیچشمام داشت گرم م.. نگفت فکر کنم دلش سوختیزی چگھی دمامانم

 :شد
 ـــزمی اب برای نیشــیبلند م.. چھ موقـــع خوابـــھ؟نیا..نیبلندشـــ..نیشـــما کھ ھنـــوز خواب-

 روتون؟
 
 : و بلند گفتمدمیچشمامو با دست مال..می نشستمی ترس اب ھممون بلند شداز
 ..گھی دمی بخوابنیبابا بزار.. شماھانیکنی متی چقدر اذیشب اخر-
 

 بودن منتظر بودن ما ستادهی دست بھ کمر واییتا3..وستی سارا ھم بھ جمعشون پمامان
 ..می بلند شدیمجبور.. ما بھدنیخندیباباھا ھم نشستھ بودن رو مبل ھرھر م..میبلندش

 
مامانمم برا .. جرات نداشت باھام حرف بزنھیکس..شدمی سگ متی نھای بشدمی بد خواب میوقت
 .. دوبارهمی گذاشت بخوابنیھم
 .. منوشناختیم
 ..یی اخما درھم بلند شدم رفتم سمت دستشوبا
 

گالب بھ روتون ھم .. بھ صورتم زدمیاب..رمی بگیکی خودمو با دیترسیم..کردی نگران نگام ممامان
 ..دادمی رو گوش مھینشستم کنار آرسام و حرفا بق..رونیرفتم اومدم ب

 
 ..می شام خوردمی بعد رفتکمی

 ..نداختمی دعوا راه مھی زدنی بھم نداشت وگرنھ اگھ باھام حرف ھم می کاری شکر انگار کسخدارو
 ..مگرفتی کھ کم کم داشتم اون سر درد مسخرمو ممخصوصا

 
 ھام قھینشستم رو مبل سر انگشتامو گذاشتم رو شق.. تشکر کردم بلند شدمزی از ھمھ از سر مزودتر

آرسام نشست کنارم با .. کردنکاری چی شب اخرنیبب..شدی مادیدردش داشت ز..اروم ماساژ دادم
 : گفتینگران

 کنھ؟ی درد مشده؟سرتیپروا چ-
 
 نگام بھ چشما نگرانش افتاد نتونستم یاما وقت.. برگشتم سمتش بگم دستھ گل مامان جونتھضی غبا

 :سرمو تکون دادم و گفتم.. داشتیاون چھ گناھ..دعواش کنم
 .. منی و سر درد کوفتیدوباره بد خواب-

 : گفتی گرد شد و با ناراحتچشماش
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 .. رفتادمی رو ی مھمنی موضوع بھ ایاخھ چھ جور.. نبودادمیاصال -
 ..اشکال نداره-
 

سرمو گذاش رو پا خودش ..شونمو گرفت خوابوندم رو مبل..نیی ھام اورد پاقھی از رو شقدستامو
 :دی ھام اروم مالقھیبعد دستاشو گذاشت رو شق

 .. تورو خدادیببخش..دونستیپروا مامانم نم-
 

 : بستم و گفتمچشمامو
 ..ستیمھم ن-

بابام اومد باال .. آرسام نزاشتیخواستم بلندشم ول..رونی کم ھمھ اومدن از اشپزخونھ بکم
 سر من یی بالھی منتظر بود شیانگار ھم.. شدی فوق العاده نگران مشدی اسم من می وقتشھیھم..سرم

 ..ادیب
 ..واال
 : گفتی با نگراناالنم

 شده؟یدخترم چ-
 

 :تا اومدم جواب بدم آرسام گفت.. مبلنیی رو پاھاش پانشست
 ..بدخواب شده باز سرش درد گرفتھ-

 : دستشو گذاشت رو صورتش و گفتبابا
 .. رفتادشی یاعظم چھ جور.. نبودادمیاصال -
 
 : گفتمومدی کھ انگار از تھ چاه میی صدابا
 شدم مامان داری بیچون وقت..نخواست ناراحتش کنھ.. نرفت اما نتونست بھ مامان جون بگھادشی-

 : گفتی و شرمندگیآرسام با ناراحت..رونیبابا نفسشو محکم داد ب..کردی نگام میبا نگران
 ..شھی مینجوری پروا ادونستیمامانم نم-
 

 : زد و گفتی لبخندبابا
 ..بنده خدا از کجا بدونھ.. پسرمدونمیم-

 : رو بھ من گفتبعد
  سرتو محکم ببندم؟ارمی بیزی چھی-
 ..اره ممنون-

 : گفتدیمالی ھامو مقھی شق کھنجوریآرسام ھم.. بلند شد رفتبابا
 زم؟ی عزیبھتر نشد-
 .. بھتره نھی ولشھیداره بدتر م-
 

 :سرمو محکم بست و گفت..بلند شدم نشستم جلوش.. بھ دست اومدی روسربابا
 ؟ی بزنی مسکن قوھی مارستانی بمی بریخواھیم-
 ..خوادینھ نم-
 : صدا نگران مامان بلند شدھوی
  دخترم؟باز سرت درد گرفت؟یشدیخدامرگم بده پروا چ-
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 ھی تحمل کنم گرتونستمی بچھ بودم نمی وقتشدمیقبال سر درد کھ م.. اوردم باال نگاش کردمسرمو
 اما خوب کردی سر درد من نذر منی بخاطره اشھیھم..ختیریمامانمم ھمراه من اشک م..کردمیم

 ..نشدم
 :اروم گفتم.. چشماش نم اشک نشستھ بودتو
 ..ستی نیزی نباش چناراحت..اره مامان-
 

با صدا .. سر دردمنی با اشمی و زنده مرمیمی مدونستیم.. ھستیزی ھم چیلی خدونستی خودش ماما
 : گفتیلرزون

 ..یکاش گذاشتھ بودم بخواب..خدا منو بکشھ-
 ..خدانکنھ مامان-
 

 .. دورم جمع شده بودنھمھ
 :بابا جون گفت.. دستشو گرفتھ بود جلو دھنش و چشماش گشاد شده بودندایش
 شده؟یچ-

 : بھش کرد و گفتی نگاھبابا
 ..رهیگی سر درد مشھیبدخواب کھ م-

 :باباجون
 ..نی مسکن بھش بدھیخوب -

 : گفتادی زی با ناراحتبابا
 ..شدیکاش با مسکن خوب م-
 

 مجرد بودم سر یوقت..رمی بمخوادی دلم مرمیگی سر درد منیھرموقع ا.. از درد جمع شده بودصورتم
 .. اما االن آرسام ھم بھشون اضافھ شده بوددنیکشی بابا و مامانمم ھمراه من عذاب مشدمیدرد م

 ..دیباری از چشماش میناراحت..کردی صورتم نگاه نمتو
 :دادی محی توضھی داشت برا بابا جون و بقبابا

 اما اونم ی متخصص عالھی شھی آلمان ھم بردمش پیحت..تا حاال ھزارتا دکتر بردمش..ھی ارثگنیم-
 .. بدخواب شھنی فقط نزارھیگفت ارث

 ..شھی جوره خوب نمچیھ..گھی کنم دکاری چفھممینم
 انجام تونمی نمی اما من کارزنھی بچم جلو چشمام بال بال مرمی بمخوادی دلم مشھی سر درد میوقت
 ..بدم
 

 ..دیلرزیام م بابصدا
سرمو گرفتم تو دستام محکم فشار ..گھی شانس من بوده دنمیا.. ناراحت نباشیی برم باباقربونت

 ..نگاه ھمھ بھ من بود..دادمیم
مامان ..کردنی تو چشماشون نگام منشستی موقع سر دردام مشھی کھ ھمی غمھی و بابام با مامانم

 : گفتمیبا صدا لرزون..کردنی نگام می ھم با ناراحتھیبق..دیباری از چشماش میمونیجون پش
 ..گھی دنی برنیبلندش..ا؟ی لب درنی برنیخواستیمگھ نم..نیکنی نگام مینجوریچرا ا-
 

ھمھ با ھم .. بگم و دستمو بزارم رو سرمی باعث شد اخ بلنددی کشری لبخند بزنم اما سرم تخواستم
 :آرسام اروم کنار گوشم گفت..اومدن طرفم
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 .. بھتر شھدی سرتو بمالم شاکمیب بخوا-
 

 ..دمیبرق اشکو تو چشماش د.. نگاش کردمبرگشتم
 .. شدم رو مبل سرمو گذاشتم رو پاشدراز

 منم دیمالی ھامو مقھیآرسام شق..چشمامو بستم.. ھام دوباره اروم ماساژ دادقھی گذاشت رو شقدستاشو
 .. بخوابم تا خوب بشمکردمی میسع
 ...... خواب رفتمی کدمیوحشتناک چشمام گرم شد نفھم کم با ھمون سر درد کم
 

 فدا شوھرم بشم یالھ.. زدمیلبخند گشاد.. بوددهیآرسامم پشتم خواب.. شدم تو کلبھ بودمداری کھ بصبح
 ..اوردم تو کلبھ

 
 .. بودنشیصورتم جلو س..دمی بغلش چرختو

 چقدر مظلوم خوابھی میوقت.. بوددهی بھ صورتش کردم مثل بچھ ھا خوابی اوردم باال نگاھسرمو
 ..شھیم

 ی کھ رگھ ھایی چقدر گذشتھ بودم کھ آرسام با صدادونمینم.. برھنشنھی رو سدمی اروم کشدستمو
 :خنده توش بود گفت

 ؟یکنی مکاریپروا خانوم چ-
 
 : باز سرمو اوردم باال و گفتمشیبا ھنوز ن.. شدداریاخ جون ب.. شل شدشمین
 ..ریصبح بخ..سالم-

 : رو موھام و گفتدی کششودست
 ..ریصبح شمام بخ..زمیسالم عز-
 نجا؟ی ای منو اوردشدیآرسام چ..یمرس-
 : گفتی خوشگلیلی لبخند خبا
 ..می ھم تو کلبمون بخوابیگفتم شب اخر-
 : شدزونی لب و لوچم اومیگردی امروز برمنکھی اادی با
 ..میموندی مشتریکاش ب-
 دمیقول م..نی کارا دانشگاتونو انجام بدنی بردیخودتون ھم با.. سر کارمی بردی ھممون بازدلمیعز-

 خوبھ؟..نجای اارمتی شد بیلیھر تعط
 : باز شدشمی ندوباره

 ..ھیعال-
 
 : و گفتدی لبخند سرمو بوسبا
 گھ؟ی دکنھیدرد نم-
 ..نھ خوب شدم-
 م؟ی صبحانھ بخورمیبر..خداروشکر-
 ..میبر-
 

 خودش ساک رمیآرسام نذاشت من دست بگ.. تو اتاقامونمیرفت..می صبحانمونو خوردنکھی از ابعد
 ..دوتامونو بست
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 ..نیی پامی رفتدمی دست لباس خوشگل داد بھم پوشھی
 .....می راه افتادمی ھمھ اماده شدنکھیبعد از ا..نیی اومده بودن پاھمھ

 
 
 
 ..دیماه مثل برق و باد گذشت و تابستون از راه رس3

 ..شدمی مداری بدیدوسھ روز بود از حالت تھوع شد.. شدمداری از خواب بی با حال بدصبح
 تو معدم یاون موقع صبح اخھ چ..یی طرف دستشودمیبلند شدم دو.. رفتھ بود سر کارآرسام

 ..رونی بھ صورتم زدم اومدم بیاب..چندتا عق زدم بھتر شدم..بود
 

 ..دادمی پامو تکون می رو کاناپھ و بھ حالت عصبنشستم
 ..شدیبھ آرسام نگفتھ بودم نگران م.. بود من گرفتمی چھ مرضگھی دنیا.. اخھشدمی مینجوری ااچر

 
 : جواب دادیی بعد از چندتا بوق با صدا خوابالودای زدم بھ شزنگ

 ھ؟یچ-
 ؟ی تو ھنوز خواب9 و مرگ؟ساعت ھیچ-

 : گفتیشاک
  چرا تا االن خوابم؟ی بگیزنگ زد-
 :با نالھ گفتم.. اومد چرا زنگ زدمادمی ھوی
 ..دایش-
 
 : گفتیبا نگران.. صدام نگران شداز
 شده؟یجانم؟چ-
 ! کارت دارمنجای اایبلندشو زود ب-
 .. نصف جون شدمگھی دشده؟بگویکار؟چیچ-
 .. بتگمی مایتو پاشو ب-
 ..امیباشھ باشھ االن م-
 ..یبا-
 !یبا-
 

 من عقب ننداختم یول.. تو فکرمھ باشھیخدانکنھ اون.. پرت کردم کنارم سرمو گرفتم تو دستمویگوش
 .. باشھنینھ نھ امکان نداره ا..شھیآرسام خودش مواظب بود ھم..اصال

 
 ..ھی کنمیبلند شدم رفتم بب.. اومدفونی ساعت بعد صدا امین

 .. بوددایش
 دیدیمنو نم.. اومد تومھی سراسدایش.. جواب بدم درو باز کردم رفتم نشستم رو کاناپھنکھی ابدون

 :شروع کرد بلند بلند صدام زدن
 ؟ی خواھرییپــــروا؟پـــــروا کجا-
 

 : بلند کردم و گفتمصدامو
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 ..ای بدای شنجامیا-
 : گفتی با نگراندی رنگش پردی رنگ و رومو دیوقت.. اومد کنارم نشستعیسر

 ھ؟ینجوری رنگت اشده؟چرایپروا چ-
 
 ییایگفتم ب.. بدهیلیحالم خ..شمی مداری بدیھ روزه با حالت تھوع شداالن دوس..شدهی چدونمی نمدایش-

 .. دکترمیبر
 : گرفت و گفتدستمو

 ..ی مسموم شده باشدی؟شای خوردیچ-
 
  دکتر؟می برییایم..دونمینم-
 ؟یصبحانھ خورد..می برایاره اره برو لباساتو بپوش ب-
 ..گردنی برمعی کھ بخورم سرنیھم.. بخورمتونمی نمیچینھ ھ-
 ؟یخوریبرات اماده کنم؟م.. دکترمیری چندتا لقمھ بخور بعد مشھی کھ نمینجوریا-
 

 .. تکون دادم بلند شدمسرمو
 لباس عیسر.. ھم رفت تو اشپزخونھدایمن رفتم تو اتاقم اماده شم ش.. ھم باھام بلند شددایش

 ..م لباساشدنی ست مدی کھ باشھی برعکس ھمپوشمی می ندادم چتیاصال اھم..دمیپوش
 .. تو اشپزخونھرفتم

 
 : بھم کرد و گفتی نگاھدایش
 .. بدهیلی رنگت خیکردی مشی اراکمیکاش -
 ..حوصلھ ندارم..خوادینم-

 : تکون دادو گفتسرشو
 .. بخورنی بشایب-
 

 :لقمھ تو دھنم بودو قورت دادم و گفتم..خوردمی مدادی مگرفتی مامانا برام لقمھ ممثھ
 .. سرکاررهی شم آرسام بدون صبحانھ مداری بتونمی االن چند صبحھ نمرمی بمیالھ-
 
  خوب؟خورهیچرا خودش نم-
 ..خورهیمن نباشم اونم نم..رهی نمنیی بدون تو از گلوم پاگھیم-
 ..ازش گرفتم خوردم بلند شدم.. داد دستمگھی لقمھ دھی زد و ی لبخنددایش
 

 : بلند شددای شصدا
 .. بخورگھیچندتا لقمھ د نی بشی نخوردیزیتو کھ چ-
 ..می بلندشو برشھینھ کم کم داره حالم بد م-
 ..رونی بمی از رو کاناپھ برداشتم رفتمویرفتم گوش.. جمع کرد بلند شدزوی معی سردایش

 نگی طرف پارکمی درا خونھ رو قفل کردم رفتدمی اسپرت پوشی راحتکفش
 
 ھم گفتھ بود تا دیعمو حم.. حوصلھ ندارم برم دنبالشگفتیم.. نگرفتھ بودنامھی ھنوز گواھدایش..

 ..ستی نی خبرنی از ماشیری نگنامھیگواھ
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 ..رونی باز کردم رفتم بموتی درو با رنی تو ماشمینشست
 
 میدی رسیوقت..دیپرسی حالمو مکباری ی اقھی چند دقدای فقط شمی کدوممون حرف نزدچی ھمی برستا

 کھ یزی از چدمیترسیم.. برم توکردنی نمیاریپاھام ..می شدادهی پارک کردم پنویمطب دکتر ماش
 .. قرار بود بشنومدیشا
 : برگشت سمتم گفتدایش
 ؟ییایچرا نم-
 
 : بھش انداختم و گفتمی اضطراب نگاھبا
 ..ترسمیم-
 : با چشما گرد شده گفتدایش
 ؟یاز چ-
 : تتھ پتھ گفتمبا
 ..حاملھ باشم.. وقتھی ترسمیم..دای شیش-
 : نشست رو صورتش و گفتی خوشگلیلیا تعجب نگام کرد بعد لبخند خ بکمی دایش
 ..ی ھم خوشحال باشیلی خدیبا..چھ بھتر-
 
 رفتھ یراھ..درسمم مونده..سالمھ19من ھنوز ..می کھ ازدواج کردستیماه ھم ن4 ما ھنوز داینھ ش-

 :بودو برگشت دستمو گرفت و گفت
 ..گھی چھ االن چھ چندسال دی بچھ دار شدیباالخره با.. نگوینجوریا.. خدا بخوادی ھرچزمیعز-
 
 ..دای اما برامون زوده شدونمیم-
 ؟یمگھ عقب انداخت..یستی ھنوز کھ مطمئن نزمیباشھ عز-
 ..یچینھ ھ-
 ..یستی ھنوز کھ مطمئن نمی برایخوب پس ب-

 دی حالمو گفتم و فھمی تو وقتمیرفت.. تا نوبتمون شدمی نشستکمی.. تودی گرفت دنبال خودش کشدستمو
 :دیازدواج کردم پرس

 ؟یعقب ننداخت-
 ..نھ اصال-
 
 دارو یستی حاملھ نمی مطمئن شدی بده وقتشی ازماھی دارو بدم بھت اول ینجوری ھمتونمیخوب نم-
 ..ی مسموم شده باشدیشا.. براتسمینویم

 : برگھ داد دستم گفتھی بعد کمی.. تکون دادمسرمو
 .. براماری بده بعد جوابشو بشی ازماشگاهیبرو طبقھ باال ازما-
 ..چشم-
 

 ..رونی بمی از تشکر اومدبعد
 ..ری جوابشو بگای گفت فردا صبح بمی دادشی طبقھ باال ازمامیرفت
 : گفتمدای بھ شرونی بمی اومدیوقت

  صبر کنم؟ی من تا فردا صبح چھ جوردای شیوا-
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 : کرد و گفتی اخنده

 .. مامان کوچولوی صبر کندی باگھید-
 .. نشست رو لبامی لفظ مامان گفتنش لبخنداز
 موجود کوچولو کھ از منو آرسامھ داره تو دلم رشد ھی دی شاکردمی فکر می بود وقتی حس خوبچھ

 ..دستمو گذاشتم رو دلم..کنھیم
 
ت حتما دوست نداش.. لبخندم خشک شدمی مراقب بود کھ بچھ دار نششھی آرسام ھمنکھی با فکر ایول

 .. مواظب بودنقدریچرا ا..یاگھ آرسام بچھ رو نخواد چ.. مواظب بودنقدریکھ ا
 
رسوندمش خونشون .. خونمونومدی اصرار کردم نیھرچ.. بره خونشون کار داشتخواستی مدایش

 :گفت
 ..نجای ھمادی بنی با شرومیزنیزنگ م..ادیآرسام کھ تا شب نم.. منشی پمی برایتو ب-
 .. شام درست کنمدیبا.. خونھرمی مینھ مرس-
 ..میریگی مشتوی جواب ازمامیری باھم مامیپس فردا صبر کن من م..باشھ-
 ..می کھ برییایپس زود ب..باشھ-

 .. براش زدم و راه افتادمیبوق.. شدادهی کرد پی گفت و خدافظی اباشھ
 
ھزار تا .. بھمدمیمالی و از استرس دستامو مرفتمیھمش راه م..ُ از دلھره مردمادی شب کھ آرسام بتا

 .. کنمکاری بود کھ اگھ آرسام بچھ نخواد چنی انشیمھمتر..فکر اومده بود تو سرم
 
 دستام از چندجا کردمی غذا درست می وقتشھیاون اوال ھم.. ھزار زحمت کتلت درست کردمبا
 .. اما کم کم راه افتادمسوختیم

 ..کردیشم حالمو بد م فکری درست کنم حتخواستمی میھرچ
 .. چون ساده بود زود درستش کردم اما بازم دوبار حالم بھم خوردنمیا

 
 .. بھ حال خرابم نبرهی کردم تا از رنگم پشی اراکمی اومدنھ آرسام شد کھی نزدیوقت
 .. رفتم استقبالش سالم کردمشھیآرسام اومد مثلھ ھم.. تا مطمئن نشدم بھش بگمخواستمینم

 : جوابمو داد و گفتدی با لبخند صورتمو بوساونم
 ..خانوم خوشگلم حالش چطوره-
 ..ی نباش؟خستھی تو چطورزمیخوبم عز-
 
 ..ممنون قربونت برم-
 ..کنمی اماده مزوی می و لباستو عوض کنیتا دست و صورتتو بشور-
 ..زمیچشم عز-

 وهی و ممی نگاه کردلمی فکمی..میشاممونو خورد.. اماده کردمزوی رفت تو اتاقمون منم رفتم مآرسام
 :آرسام گفت..بھ زور جلو خودمو گرفتم کھ حالم بد نشھ..میخورد

 ..می بخوابمیپاشو بر-
 

 :بھ زور لبخند زدم و گفتم..یی بودم برم تو دستشوی بد بود منتظر فرصتیلی خحالم
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 .. االنامیتو برو منم م-
 ..ی نباشبرهی ھا خوابم نمییایزود ب-
 ..زمیباشھ عز-
 

 خورده بودم یچند تا عق زدم ھرچ..یی زدم سمت دستشورجھی آرسام رفت تو اتاق شنکھیھم
 رنگ کمیچندتا ضربھ زدم بھ صورتم تا .. موندمیی تو دستشوکمی بھ صورتم زدم یاب..برگشتن

 ..رهیبگ
 

 .. تو اتاقرفتم
 .. آرسام چراغارو خاموش کرده بود فقط اباژور روشن بودخداروشکر

 ..نشیسرمو گذشتم رو س.. کنارش دستاشو باز کرد رفتم تو بغلشدمی دراز کشرفتم
 
 : کھ گذشت گفتمکمی
 ارسام؟-
 جون دل آرسام؟-
 ؟ی تو بچھ دوست دارگمیم-

 : رو سرم زد و گفتی ابوسھ
 ..یپرسی سوالو منی اشدهیچ-
 

 :ُ پاچھ شدم با ھل گفتمدست
 ..جواب نده یخواھینم.. خواستم بدونمینجوری ھمیچیھ..یچیھ-
 زوده یلیاما بچھ برا خودمون ھنوز خ.. کھ از تو باشھ رو دوست دارمیپروا من ھرچ-
 ..یاری چندتا دختر و پسر خوشگل برام بدی باگھیحداقل دو سھ سال د..یلیخ
 
 .. نگفتمیزی چگھید

 بھ زور جلوشونو گرفتم زهی اشکام برنکھیقبل از ا..بغض کردم..خوادی آرسام بچھ نمدونستمی ممن
 ..کھ لو نرم

 .. کردم بخوابمیسع
 

 .. شدمداری دوباره طبق معمول با حالت تھوع بصبح
 فونیصدا ا..رونی اومدم بیبا حال زار..یی سمت دستشودمیدو.. باز بدون صبحانھ رفتھ بودآرسام
 .. باال رفتم اماده شمادی بنکھیقبل از ا.. بوددایرفتم درو باز کردم ش..اومد

 
 : و گفتدی اومد تو اتاق صورتمو بوسدایش
 ..کنمی صبحانتو اماده میتا اماده بش-
 .. بخورمتونمی بده نمیلیامروز حالم خ..تونمی اصال نمداینھ نھ ش-
 .. کھشھیاخھ نم-
 ..رمیمی کھ از دلھره دارم موفتیراه ب..دای ششھیم-

 :گفتی بده ممی دلدارکردی میاما اون سع..خوادی گفتم آرسام بچھ نمدای راه بھ شتو
 ..شھی ھم خوشحال میلی بفھمھ قراره بچھ دار شھ خی وقتگھی مینجوریچون نداره ا-
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 ..ستی مطمئن نزنھی می خودشم بھ حرفدونستمی من میول

 بھ من انداخت و یبعد نگاھ.. نگاه کردشی بھ آزماکمی.. دکترشی پمی رفتمی گرفتشوی آزماجواب
 :گفت

 ..یشی مادر میدار..زمی عزگمی مکیتبر-
 

 .. موندم تو صورتممات
 ..رونی بمی زدم تشکر کردم اومدیلبخند زور.. بھ پھلوم زد بھ خودم اومدمدای کھ شی ضربھ ابا
 ارومم کنھ اما مگھ خواستیُ ھل شده بود مچارهی بدایش..ھی گرری زدم زنی تو ماشمی نشستتا
 ..شمی پادی بخواستی مدای کھ اروم شدم راه افتادم شکمی..شدیم

 خونھ اما قبول نکردم ی تنھا برخوامی حالت نمنی گفت با ای تنھا باشم ھرچخوامی گفتم ماما
 ..رسوندمش خونشون خودم رفتم خونھ

 
 رو از دست داده نشستھ بودم رو کاناپھ پاھامو جمع یزی کھ عزی مثلھ کسادی شب کھ آرسام بتا

 ..زدمیکرده بودم تو شکمم و زار م
 .. خونھ رو روشن نکردم چراغایحت
 

 چون ستمی چراغا فکر کرد خونھ نیفکر کنم از خاموش.. قطع شده بود کھ صدا در اومدمی گرتازه
 :گفت

 ؟ی خونھ ازمیپـــــروا عز-
 

 ..دی روشن کرد اما منو ندچراغارو
 از دستش فشیچشمش کھ بھ من خورد ک.. برگشت تو سالنستمی اونجا ندی دی سمت اتاق وقترفت
 : مبل و گفتنییزانو زد جلوم پا.. طرفمدیبا وحشت دو..افتاد

 درد تیی شده؟جاشی طوری؟کسی کردھی گر؟چرای بھ روزه خودت اوردشده؟چھینفسم چ..پروا-
 کنھ؟یم
 
 .. روح چشم دوختھ بودم بھشی اما من بدیپرسی سوال مکسرهی

 : بوددهیبدجور ترس..ھی گرری من پسش زدم و دوباره زدم زیول.. بغلم کنھخواست
 .. دختریتو کھ منو کشت..شدهی دورت بگردم بگو چیالھ-
 
 ..کردمی مھیفقط گر.. بھش بگمی چدونستمینم

 ..ھ؟ی بفھمھ عکس العملش چاگھ
بغلم کرد خواستم .. نخوادشادی دلش می بچھ ثمره عشقمونھ چھ جورنیا..خواد؟ی بچمونو نمیعنی

 :خودمو بکشم کنار اما محکم گرفتم و گفت
 ؟یگی نمیچی کردم؟چرا ھی من؟من کاره بدی پرواشدهیچ-
 

 : گفتمنشیبا مشت زدم تو س.. و کارام دست خودم نبودحرفام
 ..ادیازت بدم م..؟یفھمیم.. آرسامادیازت بدم م-
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 ادی زیبا دلخور.. گفتمناروی دلم اومد بھش ایچھ جور..مات موند تو صورتم.. آرسام شل شددستا
 :گفت

 باعث یبگو چ.. کردم کھ ازم بدت اومده؟کاریحداقل بگو چ.. کردم؟کاریمگھ من چ..چرا پروا؟-
  زده؟ی گفتھ؟حرفیزی چیکس..؟ی باھام حرف بزننھی با کینجوریشده کھ ا

 
 : گفتیرد و با مھربونبا سر انگشتاش اشکامو پاک ک.. نھیعنی بھ دو طرف تکون دادم سرمو

 شده؟یم؟چی زندگیپس چ-
 
 .. اخھیزنی مشیچرا دلمو ات..زنھی حرف می اون حرفارو بھش زدم بازم باھام با مھربوننکھی ابا

 رمیاگھ نخواست م.. بخواددی پس منم نباخوادی بچھ رو نمدمی اگھ دگمیمن بھش م.. بشھخوادی میھرچ
 ..کنمیخودم ثمره عشقمو بزرگ م..نجایاز ا
 : و با ھق ھق گفتمای زدم بھ دردلو

 ..حاملھ حاملھ ام..من من ..آر آرسام-
 

 .. زدخشکش
 ..نی گفتم نشست رو زمنوی پا نشستھ بود اما تا اسر

 ..کردی دھن باز تو صورتم نگاه مبا
درو قفل کردم ..بلند شدم رفتم تو اتاق.. شدت گرفتمیگر..خوادشی مطمئن شدم نمدمی حالتشو دیوقت

 .. توشختمی و چند دست لباس رلھی وسکمی از تو کمد برداشتم کیاک کوچ سھی
 ..رونی برداشتم رفتم بی از رو عسلمویگوش..دمی پوشلباسامو

 
 صدا پامو ی تو فکر بود کھ حتنقدریا.. رفتم سمت درھیبا گر.. ھنوز ھمونجا نشستھ بودآرسام

 ..دینشن
 .. نگاش کردمکردمی کھ درو باز منجوریھم
 ..نمشی نبگھی ددی شاگفتمی خودم مبا
 

 :با داد گفت..دی از جاش پردی منو اماده ساک بھ دست دیوقت.. برگشت نگام کرددی درو کھ شنصدا
 کجـــــــــــاااا؟-

 ..کردی منکاروی بار بود انیبرا اول..آرسام سر من داد زد؟.. زد چشمام گرد شدی داداز
 ..واری بھ دمدی چسبدمیترس.. قدما بلند اومد طرفمبا

 .. طرف محکم بغلم کردھی پرت کرد دی از دستم کشساکو
 

 :آروم کنار گوشم گفت..ُ ھلش دادم اما اون محکمتر گرفتمنشی گذاشتم رو سدستامو
 ؟ی بریخواستیکجا م-
 

 : دو رگھ شده بود گفتمادی زھی کھ از گریی و صدایبا دلخور..شدی ھم قطع نمھی ثانکی میگر
 تا چشمت بھ یی جاھی رمیم..کنمیخودم بزرگش م..ی بخواھدیپس منم نبا..یخواھیتو کھ بچمو نم-

 ..وفتھیبچم ن
 

 :سرمو اورد باال و گفت.. چونمری گذاشت زدستشو
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 .. اون بچھ منم ھستیول..بچت؟؟-
 : زدم تو چشماش و گفتمزل

 ..شیخواھیاما تو کھ نم-
 : و گفتدیچشمامو بوس.. شد رو صورتمخم

 مش؟خوای گفتھ نمیک-
 
 : تعجب گفتمبا
 ..خودت االن تا بھت گفتم خشکت زد..یخواھی االن بچھ نمی گفتشبیخودت د-
 دارم بابا کردمیاالن شوکھ شدم فکرشو نم.. کھ از تو باشھ رو دوست دارمیزی گفتم ھرچشبمید-
 ..شمیم
 
ُبا بھت زل زدم تو صورتش.. بند اومدمی حرفش گرنی ابا  ..از حالتم خندش گرفت..ُ

 :شروع کرد بھ چرخوندنم و داد زدن.. حلقھ کرد دور کمرم بلندم کرددستاشو
 ..یرسونی میتو منو بھ ھمھ ارزوھام دار.. چقدر خوشحالم تورو دارمیدونینم..عـــــاشقتــــم پروا-
 

 .. غرق بوسھ کردصورتمو
دستشو ..ش کھ منو تو بغلش گرفتھ بود رفت سمت سالن نشست رو مبل منم نشوند رو پانجوریھم

 :گذاشت رو شکمم و گفت
 دختره بابا چطوره؟-
 
 خوشحال کھ میکال زن و شوھر عادت داشت..دنی زدن و خندغیشروع کردم بھ ج.. شوک دراومدماز
 ..میکردی و داد مغی جمیشدیم

 : گفتمدنیباری کھ حاال از شوق میی گذاشتم رو دستش کھ رو شکمم بود و با چشمادستمو
 ..پسره مامانھ..ستیدختره بابا ن-
 

 : بھم زد و گفتی چشمکآرسام
 ..نچ دختره باباس-

 : اخم کردم و گفتمی شوخبھ
 ..گھی پسره دگمیِا آرسام م-

 : ابروھاشو انداخت باال و گفتچندبار
 ..دختره-
 

 : براش نازک کردم و با ناز گفتمی چشمپشت
 .. ھست فقط سالم باشھیھرچ-

 :خوب خنده ھاشو کرد و گفت..دنی شروع خندآرسام
 ..یمثھ مامانا حرف زد-

 : با ناز گفتمدوباره
 ..گھیخوب مامانم د-
 

 : و گفتدی محکم لبامو بوسآرسام
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 ..ی مامان بشم الھنیفدا ا-
 ..خدانکنھ-

 : رو سرم و گفتدی کشدستشو
  خانوم؟می بخوریحاال چ-
 
 : و گفتمنیی خجالت لبمو گاز گرفتم سرمو انداختم پابا
 ..دیببخش.. درست کنمیزی حالم خراب بود نتونستم چنقدریا-

 : و گفتدی سرخوش خندآرسام
 چطوره؟..میریگینفره م3 جشن ھی رونی بمیریم..بھتر-
 کمی دمی لباس خوشگل پوششھیمثل ھم..می تو اتاقمون اماده شمی رفتمیبلند شد.. ذوق قبول کردمبا

 ..رونی بمی کردم رفتشمیارا
 

 : و گفتکی شیلیرستوران خ ھی بردم آرسام
 .. سفارش بدهی دوست داریھرچ-

 .. خراب نکنم جوجھ سفارش دادممونوی خوشنکھی نداشتم اما برا ااشتھا
 

 سمت دمیدستمو گرفتم جلو دھنم و دو.. حالم بد شدمینی غذاھارو اوردن بوشون رفت تو بیوقت
 زدم بھ یاب.. درو باز کنمخواستی از پشت در میآرسامم با نگران.. آرسام دنبالم اومدییدستشو

 ..رونیصورتم اومدم ب
 

 :کنارم نشست و گفت..زی دستمو گرفت برد نشوند پشت مآرسام
 .. سفارش بدمگھی دیزی چھی بگو ی بخوریتونی نمنویاگھ ا-
 .. بخورمیچی ھتونمینھ تو بخور من نم-
 .. نفسمی نخوریزی کھ چشھینم-

 : جلوم و گفتمدمی ساالدو کشظرف
 .. غذاتو بخورنی تو بشخورمیساالد ممن -
 

 بعد از حساب کردن میبلند شد.. نخورد نگرانم بودادیارسامم ز..ساالدمو خوردم.. تکون دادسرشو
 :آرسام گفت..نی تو ماشمیرفت

 م؟ی پارک قدم بزنھی تو میبر.. خونھمیزوده بر-
 ..میاره بر-
 

 ..می و درباره بچمون حرف زدمی وقت قدم زدری تو پارک تا دمیرفت
 ..می بگھی بھ بقمیری بگی خودمونی مھمونھیقرار شد اخر ھفتھ .. خونھمیبرگشت12 ساعت

 
*** 

 
 .. زودتر اومده بود کمکمدایش..دی ھفتھ رساخر
 و اقاجونم و مامان بزرگمو نایدایفقط خانواده آرسام و خودم و عمو حم..میگرفتی مرونی از بشام

 .. اوردنوهی مدای آرسام و شمیمو کھ خوردشا..میدعوت کرد
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 : ھمھ تعارف کردن آرسام اومد نشست کنارم و بلند گفتبھ
 .. منو پروامی خبر بھتون بدھی میخواستیم..نجای انی دعوت نشدلی دلیخوب امشب ب-
 

 : با خنده گفتنیشرو
 ..نیشی مھربون نملی دلی شما بگمیم-

آرسام با .. اونم تو ھوا گرفتشنی از تو بشقاب جلوش برداشت پرت کرد طرف شروبی سھی آرسام
 :لبخند گفت

 ..خفھ شو بزار حرفمو بزنم-
 

 ..کردنی نگامون می با کنجکاوھمھ
 : گفتیآرسام با سرخوش..نیی سرمو انداختم پادمیکشی خجالت میلیخ
 ..میشی مامان بابا ممیمنو پروا دار-
 

 : و گفتدی بلند خنددایش..زدنی کدوم حرف نمچیھ..کردنی شوکھ نگامون مھمھ
 .. ھاشونو نگاهافھیق-
 

حملھ کردن ..باالخره بھ خودشون اومدن..آرسامم از خنده من خندش گرفت.. خندهری زدم زمنم
 خوشحال شده یلیخ.. گفتن و چلپ چلپ بوسمون کردنکیھمھ بھمون تبر..طرف ما

 ..دیباری از چشما ھمھ میخوشحال..بودن
 

تو دلم ھزار با خداروشکر کردم .. مامان باباھاموننی ھمچنمی آرسام از ھمھ خوشحال تر بودمنو
 ..ی خوشبختنیبخاطره ا

 
 فکر کردن بھش ھم یواقعا حت..دمیچشی آرسامو داشتم و حاال ھم داشتم طعم مادر شدن رو ممن

 ..بچھ عشقم،بچھ آرسامم،ثمره عشقمون تو وجود من بود..لذت بخشھ
 
 ینجوری بخاطره بچم اکردمی کھ فکر منی اما ھمشدمی مداری بی بدیلی ھرصبح با حال خرستھد
 .. حالم بدشھشتری بخواستی دلم مشمیم
 .......گھی بودم دوونھید

 ..کردمی نگاه می وی بودم رو مبل تنشستھ
 ..رفتی سر میلیحوصلم خ.. کرده بود براملی کار تو خونھ رو کال تعطآرسام

 مثل دی اومد دیوقت.. کردم و شام درست کردمیری دوبار بھ حرفش گوش ندادم خونھ رو گردگیکی
 ی تا اشتدمی کردم و نازشو کشی منت کشنقدریا..دو روز باھام حرف نزد..بچھ ھا باھام قھر کرد

 ..کرد باھام
 

 دمیو کشخودم.. کھ تلفن زنگ خورددمیدی می کارتون تام جرجانی و با ھخوردمی تخمھ منجوریھم
 :بدون نگاه کردم بھ شماره جواب دادم

 بلھ؟-
 ..زدلمیسالم عز-
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  طرفا؟نی از اشدهی؟چیچطور..یسالم آرسام جون-
 : کھ تو صداش بود گفتی تعجببا
 ..زدمی باھات حرف مشی پقھیدق5 نیپروا من کھ ھم-

 : کردم و گفتمی اخنده
  طرفا؟نی دوباره از اشدهیچ..گھی دگمی منویخوب منم ھم-
 
 : خنده گفتبا
 .. خوب براتشھیدلم تنگ م-
 : گفتمیطونی شبا
  پسرت؟ایبرا من -

 : مثل خودم جواب داداونم
 ..برا دخترم-
 : رفت ھواغمیج
 .. بھ خـــــــداکشمتیم..آرســــام-
 
 : گفتی جدیلیخ
 ..ینیبی اصال منو نمگھی حتما دادی بای بھ دنیوقت..می بکشیخواھی م؟االنی چگھید-

 .. تھ صداش بودی دلخورھی اما کردی می شوخداشت
 : کردم مثھ قبل شوخ باشھ صدامیسع.. حرفو زدنی ای کردم جدحس

 ادیفکر نکن پسرم ب..شھی برا من آرسامم نمیشکیدر ضمن ھ.. کنی بعد حسودادیحاال تو بزار ب-
 ..ی منو تحمل کندینھ تا اخر عمرم با..دارمیدست از سر تو برم

 
 ..من نوکرتم ھستم خانوم-
 : ناز گفتمبا
 ؟ی زنگ زدی داشتکارمیحاال چ..یکنی میکاره خوب-
 وقتھ یلیخ..رونی بمی برنییای آرام زنگ زد گفت شب مشی پنیچندم..رفتی مادمی بابا داشت یا-

 رو ی کھ گوشدایش.. حرفو زدنیاونم ھم.. زنگ زددای کھ قطع کرد شویگوش..رونی باھم بمینرفت
 فکر کنم باھم نقشھ..تارو تکرار کرد2 حرفھ اون قای تو اتاقم اونم دقدی پرنیرد اقا شروقطع ک

 انھ؟ی می بریدوست دار..رونی بییتا5 می امشب بردنیکش
 
 : گفتمی خوشحالبا
 .. حوصلم سر رفتھرونی بمی وقتھ نرفتیلیاز خدامم ھست خ..چرا دوست نداشتھ باشم-
 .. دنبالتامی اماده باش م7تو فقط ساعت ..کنمیمن باھاشون ھماھنگ م..زمیباشھ عز-

 : گفتمکشدار
َچ◌◌شـــــــممم اقامون- َ َ.. 
 
 .. از ھممی کردی خنده خدافظبا
 کارتون نگاه گھی چندتا دھی.. رو نگاه کردمی وقت بود پس نشستم ادامھ تام جریلی خ7 ساعت تا

 ..کردم



 213 

 .. بود6ساعت .. بلند شدمبعد
 

با سشوار موھامو ..رونی گربھ شور کردم اومدم بعیسر.. تو اتاقم حولمو برداشتم رفتم حمومرفتم
 ..خشک کردم

 .. بپوشم حاال؟یچ.. بھ لباسا تو کمد انداختمینگاھ.. خوشگل ھم کردم و رفتم سر کمدمشی آراھی
 
 ی مشکیلولھ تفنگشلوار .. داشت انتخاب کردمی ھا سھ ربعنی مانتو قرمز کوتاه اسپرت کھ استھی

 ..ی با شال مشکرونیچرممو ھم گذاشتم ب
 می برمی بودن خواستی ھا ال استار قرمزمو انتخاب کردم کھ ھمون جلو در تو جاکفشکفش

 ..پوشمشونیم
 ..دمی و شلوارمو پوشمانتو
 کمیاز دو طرف صورتمم ..جلوشونو غنچھ کردم.. موھامو جمع کردم ھمھ رو باالنھیی جلو ارفتم

 ..خوب شده بودم..رونیاوردم ب
 ..ادی زدم بھ لبام تا بھ لباسام بیرژ لب قرمز.. کھ زده بودم پاک کردمیرژ لب صورت..ومدی مبھم

 
ساعت بند چرم قرمزمو ھم برداشتم بستم بھ ..ُ خوشگل و شل بستمشیلیخ.. انداختم رو سرمشالو

 ..مچ دستم
 ..ھشی مداشی پگھیاالن د.. بود7ساعت ..رونی برفتم
 :ششیبلند شدم رفتم پ.. برداشتم بھش زنگ بزنم کھ صدا باز شدن در اومدمویگوش

 ..یخستھ نباش..زمیسالم عز-
 : و گفتدی بوسشھی جلو صورتمو مثل ھماومد

 ؟یخوب..سالم خانم ممنون-
 ..زمی عزیمرس-
 

 : تو اتاقمون گفترفتی کھ منجوریھم
 ..امی مشمی اماده می صبر کنکمی.. نفسمی خوشگل شدشھیمثل ھم-
 ..زمیباشھ عز-

 .. نشستھ بود رو لباملبخند
 کنھ فقط احساس فی ازم تعریھرک..شدی قند تو دلم اب مشمی آرسام خوشحال مفی از تعرھنوزم

 ..شمی از تھ دلم خوشحال مکنھی مفی اما آرسام کھ تعرکنمیغرور م
 اگھ ی کنھ خوب شدم حتدیی اون تایوقت..ھی نظر آرسام چنمی منتظرم تا ببرسمی بھ خودم مھرموقع
 ..ستی ھم بگن بد شدم برام مھم نایتمام دن

َ برام مھمھ کھ بھ چشم مردم خوب باشمفقط َ.. 
 
 :بلند شدم و با ذوق گفتم..رونی آرسام اماده شده اومد بدمی کھ نشستم دکمی
 ..یبھ بھ چھ خوشگل شد-

 کت اسپرت ھی.. باز بودشھی مثل ھمنشی سی قرمز کھ دکمھ ھاش تا روراھنیپ..ی مشکنی جشلوار
 دیپوشی میھرچ..واقعا خوشگل شده بود..ومدی بھش میلی بود کھ خدهی ھم روش پوشیتنگ مشک

 ..ومدیبھش م
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اومد جلوم .. کارش بودمنیعاشق ا..کردیِ اوقات با من ست مشتری خوب بود کھ بچقدر
 :سرمو گرفتم باال و گفتم..سادیوا
 شده؟یچ-
 

 بعد سرشو برد کمی..چشمام گشاد شدن.. رو لبامدی دستمال برداشت اروم کشھی ری شد از رو مخم
 : نگام کرد و گفتکمی لبخند کھ رو لباش بود ھیعقب و با 

 ..گھی دمیخوب بر-
 

 لبخندشو کنمی نگاش مینجوری ادی دیبرگشت وقت.. زدم بھ کمرم و طلبکار نگاش کردمدستامو
 : تر کرد و گفتقیعم

 ..گھی دمی برایب..ی خوشگل تر شدینجوریاالن ا.. پررنگ بودیلیخ رژ لبت زمیعز-
 

 زدمش بھ ی خودمم وقتشیی خدایول..دهی مری من گشی تا حاال ارسام بھ آرایاز ک.. گرد شدچشمام
 طرفم دیدو.. کردم و رفتم سمت اتاقمونزیچشمامو ر.. پررنگھ اما پاکش نکردمیادی زدمیلبام فھم

 : و گفترونی سمت بدیدستمو گرفت و کش
 گم؟ی دروغ می خوشگلتر شدینجوری من بگم ایوقت-
 .. نزنمادی زدمیقول م..امی کال پاک شد برم دوباره بزنم بدونمینھ اما م-
 ..ی دوباره بزنخوادینھ ھنوز رو لبات ھست نم-
 ..نھیی تو انمیخوب بزار بب-
 .. نگاه کننی تو ماشزمیخوب عز-
 
 : حرص گفتمبا
  برگردم بزنم؟ی نگاه کنم اگھ پاک شده باشھ چھ جورنیتو ماش!.. باھوشیاقا-
 ..گھی خوبھ دیعنی خوبھ گمی میمن وقت-

 راه نی تو ماشمی و نشستدمی کفشامو پوشرونی بمی رفتگھی نگفتم دیزی و چرونی محکم دادم بنفسمو
 ..میافتاد

 
 : آرسام زنگ خورد جواب دادی بعد گوشکمی
 جانم؟-
 :بعد گفت.. گوش دادشی بھ حرفا پشت خط ساکت شدکمی
 ..فعال..نی کجا نشستپرسمی مزنمی زنگ ممیدیرس..مییای ممیدار-

 : رو کھ قطع کرد گفتیگوش
 ..منتظر خودمون ھستن..می قرار بود بریی جادنیرس.. بودنیشرو-
 

 ری کھ آرسام افتاب گکردمی نگاه مرونوی بغلم بشھیداشتم از ش.. نگفتمیزی چی تکون دادم ولسرمو
 : و گفتنیی اورد پانویماش

 .. خونھ دوباره بزنگردمیاگھ پاک شده باشھ برم..نی خودتو ببایپروا ب-
 

 :برگشتم سمتش و گفتم..کنمی متشیچقدر من اذ.. براشرمی بمیالھ
 ..الیخی بستیمھم ن-
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 .. چطورهنی ببنھیی نگاه بنداز تو اھی-
برگشتم سمت آرسام و ..فقط کمرنگ شده بود..ز رژ رو لبام بودھنو.. نگاه کردمنھیی تو ابرگشتم

 :گفتم
 ..دمید-
  پاک نشده؟یدیحاال د-

 :با لبخند دستشو گرفت جلوم و گفت.. حرفش تکون دادمدیی برا تاسرمو
 ؟یحاال اشت-

 : گذاشتم تو دستش و با خنده گفتمدستمو
 ..یاشت-
 

 آرسام زنگ زد بھ میدی رسیوقت.. ھم ولش نکردمی تو دستش نگھ داشت تا برسنجوری ھمدستمو
 .. ھمونجامیبعد ماھم رفت..نی کجا نشستدی ازش پرسنیشرو

 .. کجا نشستنمی کھ بفھمدادی و خودشو نشون ما مزدی کھ داشت بال بال ممیدی رو ددای دور شاز
 .. دستمو اوردم باال و براش تکون دادممشیدی بفھمھ دنکھی ابرا
 گھی دمشیدی ددی فھمیوقت..دادی باال و دستشو تکون مدیپری میھ..میدیخندی مدایش آرسام بھ کارا با

 .. برداشتدنیدست از پر
 

ھمشون با بچھ تو شکم ..می و نشستمیدی رو بوسگھیھممون ھمد..ششونی پمی رفتمی تند کردقدمامونو
 ..زدنیمن حرف م

 : و گفتکشی دستشو گذاشت رو دلم سرشو خم کرد اورد نزددایش
 باشھ پسر ادتیفقط .. نفس خالھییایمن منتظرتم زود ب..گھی دای بزم؟زودتری عزیخوب..سالم خالھ-

 ..ی وقت دختر بابا نباشھی.. ھایخالھ باش
 

 .. خندهری زمی زدھممون
 رفت عقب ارام خم شد دای شیوقت..کردی متشی اذنی برا ھمخوادی آرسام دختر مدونستی ھم مدایش

 :رو دلم و گفت
 دختر بابا دی گوش نده تو بادای شنی بھ حرف ایراست.. ھاییایِزود زود ب..مھ جونسالم ع-

  باشھ؟نتی ببدای نزارم شرمتی بگخوامی کھ مایزود ب..یباش
 

 : چشماشو در اورد و گفتدایش.. و آرامدای شنی بی جملھ اخر آرام شد جنگنیھم
 حرفا نی جلو خواھر شوھرات از ایکشیخجالت نم..شنومی مزھایچھ چ..بھ بھ دستم درد نکنھ-
 ؟یزنیم
 

 و موافقتشو برا ازدواج آرام دیھفتھ بعدش بابا آرسام زنگ زد بھ عمو حم1 می از شمال برگشتیوقت
 .. و آرام ھم بلھ رو گفتی خواستگارمیچندروز بعدش ھممون رفت.. اعالم کردنیو شرو
 آرام و گھی شد دینجوریا.. نشون خوشگل دست آرام کرد بھ عنوانیلی انگشتر خھی سارا مامان
 .. نامزد کردننیشرو
ھمھ ھم قبول ..رهی بگی عروسخوادی ارام گفت با عقد مشکل نداره اما تا درسش تموم نشھ نمفقط

 ..کردن
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 : حواسم برگشت تو جمعنی صدا شروبا
 دوتارو تحمل نی ای بابا من چھ جوریا..ن؟ی دعوا نکنرونی بنییای بار شده بھی..دای شگھیبسھ د-

 ارمی مجبورم دوتاتونو باھم نگھی باشھ دینجوریاگھ ا.. جنگ داشتھ باشنخوانیھرروز م..کنم
 ..رونیب
 
 : دستشو زد بھ کمرش و با چونھ لرزون گفتدایش
 ..رونی بامی باھاتون نمگھیباشھ د..دستت درد نکنھ..ھھ داداش مارو باش-
 حرصم نیاز دست شرو.. با آرامکردی میوخ داشت شدایش..رهی کرد جلو بغضشو بگی سعیلیخ

 .. دوتانی انی بکنھیچرا دخالت م..گرفت
 .. اون حرفارو بزنھدای فقط بھ شنکھی نھ ااوردی اسم دوتاشونو مدی باتازه

 
 : و اروم گفتمدای ششی پرفتم

با آرسام .. کنی با من شوخایب.. ندهتی اھمزمی عزالی خیب.. باھاشیریگی چرا خودتو میخواھر-
 ..میشی ناراحت نمیکنی می شوخمیدونیما م.. کنیشوخ

 
 : گفتمنیی کھ ناراحت سرشو انداختھ بود پانیبرگشتم سمت شرو.. نگفتیزی چدایش
 شھی ناراحت مدای ھا شیآرام اگھ از شوخ..نشونی بیدی پریبرا چ..کردی می داشت شوخدایش-
 و آرام رو دای شونھی مینجوریا..ی نبود تو دخالت کنازین.. نکنی بھش بگھ باھام شوختونستیم

 ..یکنیخراب م
 

 : گفتمدایاروم بھ ش.. نگفتیزی چنیشرو
  حالت بھتر شھ؟می ذره قدم بزنھی می برزمیعز-
 ..میاره بر-

 ..می از رو تخت بلند شدییدوتا
 ستیپ..د بوی بزرگیلیجلوش فضا سبز خ..می از تخت ھا نشستھ بودیکی رستوران رو ھی رونیب

 .. بودیدرکل رستوران قشنگ و بزرگ.. ھم داشتتیدوچرخھ و اسک
 :آرسام گفت..میدی کفشھامونو پوشمی شدبلند

  باھاتون؟امیب-
 ..مییاینھ زود م-
 

 .. ناراحتھیلیمعلوم بود خ..نیی سرشو انداختھ بود پاآرام
 ننی ببتونستنی و ممی بودنایھنوز جلو ارسام ا.. از جلومون در اومدی جلو آرمان سبحانمی کھ رفتکمی

 کمی رفت دایالبتھ فقط من چون ش.. کردی باھامون احوال پرسنی اروم و متیلیآرمان خ..مارو
 ..کردیجلوتر داشت اشکاشو پاک م

 : انداخت و گفتدای بھ شی نگاھآرمان
 ؟یانی اومده خانم کشی پیمشکل-
 ..می قدم بزنمی ناراحت بود اومدکمی دای شستی نیزینھ چ-
 : گفتادی زیلی خی ناراحتبا
 .. لطفانی بگادی از دست من برمیاگھ کمک-
 ..ستی نیزینھ چ-
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 .. ھا دلتنگتون شدنن؟بچھییای چرا دانشگاه نمیانی خانوم کیراست-
 قبولم نکرد لی بودم اما عزرائای اون دنیچندماھ..راستش من تصادف کردم..بچھ ھا لطف دارن-

 ھم حالش بخاطره من خوب نبود نتونست دایش..امی نتونستم بگھی دماه بعدم4تو کما بودم ..برگشتم
 ..مییای از ترم بعد مشاالیا..ادیب
 

 : و گفتدی بھ صورتش کشی با چشما گرد شده دستآرمان
 ومدمیشرمنده من اصال خبر نشدم حتما م..م؟ی چرا ما خبر نشدن؟پسی تو کما بودیانیخانم ک-
 .. واقعا شرمنده امدیتورو خدا ببخش..شتونیپ
 ..نیشما کھ خبر نداشت..دشمنتون شرمنده-
  خانم خوبن؟دایاالن حالتون خوبھ؟ش-
 
اصال معلومھ دوساعت منو نگھ داشتھ .. خانمھدایدا،شیاما ش.. ام براشیانی چھ جالب من خانم کِا

 :با لبخند گفتم..رفتھی دانشگاه نمدای چرا شنھی ببارهیسر در ب
 ..میبممنون دوتامون خو-

 : زد و گفتی لبخند مھربوناونم
 ..نمتونی ھرچھ زودتر تو دانشگاه ببدوارمیام-
 .. دلمون برا ھمھ تنگ شدهمییای زود بدوارمیمنم ام..ممنون-
 ..خوب خدانگھدارتون-
 ..خدانگھدارتون-
 : و گفتدای قدم رفت طرف شھی
 ن؟ی با بنده نداریزی چی خانوم کاردایش-
 
 :نداخت و گفت بھش ایزی نگاه تدایش
 خداحافظ..ی سبحانی اقارینخ-

اونم با .. صداش کنھکی با اسم کوچدی کرد تا ارمان بفھمھ نبادی تاکی سبحانی اقای رومخصوصا
 .. طرفمونومدیآرسام با قدما بلند داشت م.. کرد و رفتی عذرخواھزونی اوافھیق
 
 :تو ھمون حالت ھم گفتم.. دارهکارمونی چمینی تا برسھ ببمیستادیوا
 .. دانشگاهمیری چرا نمدی زبونمون کشری اومد از زاوردی طاقت نگھی عاشق دیاقا-
 ..اره از بس فضولھ بدبخت-
 .. عاشقھستیفضول ن-
 
 تند اومده بود کھ نفس نفس نقدریآرسام ا.. بگھیزی نتونست چدای بھمون شدی آرسام رسگھید
 : و گفتدی کشیقینفس عم..زدیم
  بود؟مزاحمتون شده بود؟ی کاروی نیا-
 : و گفتممیخوب خنده ھامونو کرد.. خندهری زمی و زدمی بھم انداختی نگاھدای شبا
 دانشگاه گھیاومد بپرسھ چرا د..مونی بود ھم دانشگاھیآرمان سبحان..مزاحم کجا بود بنده خدا-

 ..میرینم
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 : گفتی محسوستی با حساسآرسام
  داره؟یبھ اون چھ ربط-
 : انداختم تو ھمون حالت گفتمدای بھ شی لبخند نگاھبا
 ..نگران شده بود-
 
 بچھ پررو نثار ھیآرسام متوجھ منظورم نشده بود .. برگشت نگام کردی و وحشتناکظی با اخم غلدایش

 :آرمان کرد و گفت
 ..نی سفارش بدمی برنییاین؟بیخوری میچ-

 : گفتمدای تکون دادم و بھ شسرمو
 م؟ینی بشمیبر؟یبھتر-
 : گفتی صدا گرفتھ ابا
 ..میاره بر-
 
 آرام می نشستیوقت..دای ارام و شنی بکردی دخالت مدیاصال نبا.. ناراحت بودمنی از دست شرویلیخ

 ..اما اون اصال نگاه ھم بھشون نکرد.. انداختندای بھ شی نگاه ناراحتنیو شرو
 

 غذارو نکھیبعد از ا..شدی امانممی جمع رو شاد کنمی کردی منو ارسام سعارنیتا ب..می سفارش دادشام
 .. سفارش دادن بچھ ھاونیقل..میاوردن خورد

 
 : و گفتدی دستشو انداخت دور گردنش گونشو بوسدای اومد کناره شآرام

 چرا دونمینم..یکنی می شوخدونمیبھ خدا من م..ی نگفتم اجیزی من کھ چی چرا از من ناراحتدایش-
 ..زمیببخش عز.. گفتینجوری اھوی نیشرو

 : بھ صورت آرام زد و گفتی لبخند تلخدایش
 یلی بھ منو پروا خنی شرودیدی مامانم می وقتشھیھم..ھ؟ی چیدونیم..ی داریریآرام جان تو چھ تقص-

 ..ی بھ خواھرات نداری کارگھی دیری زن کھ بگگفتیحساسھ م
 بخاطره زنش ی روزھی گفتیانم ماما مام.. مارو کنار بزارهنی عمرا اگھ شرومیگفتی پروا ممنو
 .. با ھمھ فرق دارهنی شرومیگفتی و مدمیخندیبازم منو پروا م..کنھی با شما دعوا ھم میحت
 الی داشتھ باشھ؟چقدر منو پروا خوش ختونستی میچھ فرق.. ھمھ مثلھ ھم ھستندونستمی نماما
 ..میدونستی رو از ھمھ جدا منیفقط بخاطره چندتا محبت شرو..میبود

 
 .. زدمیلبخند تلخ.. شد تو صورت منرهی برگشت خبعد
 نی شروگھی وقتھا دیلیچون خ.. ناراحت شدهنی برا ھمدایپس ش..ادمھی خوب اون روزھا رو یلیخ

 ..دادی بدتر جوابشو مشدی اما ناراحت نمکردیدعواش م
 .. اشک جمع شده بوددایتو چشما منو ش.. کھ ناراحت شدهدهی بھ حرف مامان سارا رساالن

 
 نکاروی ناراحت بود ایلیھرموقع خ..نیی بود توھم و سرشو انداختھ بود پادهی اخماشو کشنیشرو

اخھ دکتر گفتھ بود برا بچھ ضرر داره منم .. جز مندنی ھا رو کھ اوردن ھمھ کشونیقل..کردیم
 ..دمیکشی نمگھید

 و نی از ھمھ منو شروشتریب..میھممون ناراحت بود..می قدم زدکمی می رفتمی بلند شددنی کشیوقت
 ..دایش
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 : اروم گفتدای کھ شنی شرونی کنار ماشمیرفت

 ن؟یرسونی منو میخواھر-
 : چشما گرد شده گفتمبا
 ..متی برسونفمونھی؟وظیپرسی مدایش-
 .. برمنی با شروخواستمیاخھ نم-
 ..می برایباشھ گلم ب-
 

 : گفتنی اومدن طرفمون و شرونی و شروآرام
 ..می بردایش..می ناراحتتون ھم کرددیببخش..میری ما مگھیخوب د-

 : رو گرفتم و گفتمدای شدست
 .. بعدمشیرسونیخودمون م.. باھام باشھدی ھم بادای کار دارم شیی جارمیمن م-
 
 بود دهیفھم.. بھش انداخت و سرشو تکون دادی نگاه ناراحتنیشرو..نیی سرشو انداختھ بود پادایش

 .. خودموننی طرف ماشمی و رفتمی کردیخدافظ.. با اونا برهخوادی نمدایخوده ش
 

 :  بھ من زد و گفتی چشمکآرسام
  ھنوز؟ی نگرفتنامتوی گواھدایش-
 ..نھ حوصلھ ندارم-
 چرا؟-

 : و گفتدای پرت کرد سمت شنشوی ماشچییآرسام سو.. انداخت باال و جواب ندادشونشو
 ..ی اکارهی چنمی ببنیبش-
 
 : تو ھوا گرفت و گفتچویی سودایش
 ..کنمای لھ منتوی ماشزنمی وقت مھی-

 : با خنده گفتآرسام
 ..می برنیبش.. تار موتھیفدا -
 : آرسام دستمو گرفت و گفتنمی منم در عقبو باز کردم کھ بشنی نشست پشت ماشدایش
 .. جلو کنارشنیشماھم بش..ھیامشب زن ساالر-

 : زدم بھ بازوش و گفتمیمشت
 .. باشھی زن ساالردی باشھیھم-
 

 : گفتھی بھ حالت گرامارس
 .. مجبورم بگم چشملی و خواھرزن زللی منم کھ زن زلگھی کنم دکاریچ-
 روشن کرد نوی با بسم هللا ماشدایش..آرسام ھم نشست عقب..رفتم نشستم جلو.. خندهری زمی زددای شبا

 ری زنی ماشنی گرفتھ بود االن بھترنامشویاما تنبلھ اگھ گواھ.. خوب بودیلی خشیرانندگ..و راه افتاد
 ..پاش بود

 
 حال و ھوا در نی رو از ادای منو ارسام تا شمی در اوردی و مسخره بازمی گشتابونی تو خکمی
 .. ھممونمی شدادهی پمیدی رسیوقت.. رفت سمت خونشوندایبعد ش..میاریب
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 : و گفتدی بعد رفت آرسامم بوسدی اومد جلو منو بوسدایش
 ..ه من امشب بھتون خوش نگذشت بخاطردیببخش..واقعا ممنونم ازتون-
 

 : و گفتدای زد تو کمر شآرسام
 .. شبھانیتا باشھ از ا.. ھم خوش گذشتیلیخ..ھی چھ حرفنیا-
 .. آرسام راه افتادنی تو ماشمیماھم نشست.. کرد و رفت تو خونھی با خنده خدافظدایش
 

 : سمت ارسام و گفتمبرگشتم
  بد بود؟یلی خنی کاره شرویقبول دار-

 : سرشو تکون داد و گفتآرسام
 رو ناراحت دای شیلی کارش خنیبا ا..کردنی میاونا داشتن باھم شوخ..کردی دخالت مدینبا..اره-

 ..کرد
 

 .. بود1 ساعت می خستھ بودیلیخ.. خونھمیدیرس.. نگفتمیزی چگھی تکون دادم دسرمو
 ...میدی گفتن بھم خوابری و بعد از شب بخمی عوض کردلباسامونو

 ی باال آرسام منو نشوند رو صندلمیدی رسیوقت.. دستمو گرفت و کمکم کرد از پلھ ھا برم باالآرسام
 ..شھی نوبتمون میِ کنھی تا ببی منششیو خودش رفت پ

 : گفتی کھ منشمی نشستھ بودنیم20
 .. داخلدییبفرما..یخانوم تھران-

 : شدم رفتم سمتش و گفتمبلند
  داخل؟ادی بتونھیشوھرمم م-
 

چون دکتر از اشناھا مامانم بود ھرموقع .. داخلانی بونی اقازاشتنیاخھ نم.. بھم انداختینگاھ
 .. داخلادی آرسامم بزاشتی مکردی می بازی پارتمیومدیم
 :سرشو تکون داد و گفت..ادی دفعھ ھم بزاره آرسام باھام بنی اکردمی چشمام ازش خواھش مبا
 ..ستی نیاره مشکل-
 
 : زد و گفتی لبخند بزرگدنمیدکتر با د.. داخلمی و با آرسام رفت لبخند ازش تشکر کردمبا
  دخترم؟یخوب..بھ بھ پروا جون-

 : بھ صورت مھربونش زدم و گفتمیلبخند
 ..میما باز مزاحمتون شد..ن؟ی شما خوبیمرس..سالم خانوم دکتر-
 

 : کرد و گفتی خنده ادکتر
 ..ستیبھ خدا الزم ن..ییای چھار،پنچ بار می حداقل ماھیتو دار..ایبار ب2 یدختر من بھت گفتم ماھ-
 : چشم و ابرو آرسامو نشون دادم و گفتمبا
دستم درد .. شماشی پمییای بگھی اقا مرهیگیسرم درد م..ستی کنم خانوم دکتر دست خودم نکاریچ-
 ..می مزاحم شما بشدیخالصھ من ھرطورم کھ بشھ با..رهیگی نوبت مزنھی زنگ معی سررهیگیم
 

 : خوش و بش کرد و گفتکمی کرد و با آرسامم ی باز خنده ادکتر
 ھ؟یخوب االن مشکل چ-
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 : بھ آرسام کردم و با خنده گفتمینگاھ
امروز .. باالادی حالم بھم بخوره دل و روده م بشھیواال خانوم دکتر اقا آرسام عادت کردن من ھم-

 شده کھ حالت بد نشده پاشو ی حتما طورگھیم..نھیاقا چشم نداشت بب.. شدم حالم خوب بودداریکھ ب
 .. شماشی قبول نکرد مارو برداشت اورد پستی گفتم الزم نیھرچ.. دکترمیبر
 
 : حرفم تموم شد آرسام معترضانھ گفتتا
 .. االن دو روزه حالش بد نشدهگھی میخانوم دکتر الک-

 :بعد خانوم دکتر با چشما گرد شده نگاشو دوخت بھ آرسام و گفت.. خندهری زمی با دکتر زدییدوتا
 ..شھی خانومت تموم ماری وگھیکم کم د..ستی نی کھ مشکلنیپسرم ا-
 

 : و گفتنیی با خجالت سرشو انداخت پاآرسام
 ..می از کجا بدونمونھیخوب خانوم دکتر اول-

 : دکتر
 ..نی بخواب رو تخت بزارم صدا قلبشو گوش بدنی اومدنجایحاال کھ تا ا.. بھتوندمیبلھ حق م-
 
آرسام ھشدارگونھ .. بھ سمت تخت پرواز کردمبایتقر.. بھمدمی و دستامو کوبدمی ذوق از جام پربا

 :گفت
 ..زمیپروا اروم عز-
 : برگشتم سمتش و گفتمی خوشحالبا
 ..زمیچشم عز-

 :با ذوق گفتم.. رو تخت آرسام و دکتر ھم اومدن باال سرمدمیخواب
  پسر؟ای دختره شھیھنوزم معلوم نم..خانوم دکتر-

 : نگام کرد و گفتی با لبخنده مادرانھ و مھربوندکتر
 .. پسرای دختره گمی بھت مگھیماه شد د4 یوقت..ماھھ3ھنوز ..زمینھ عز-
 
 .. دختره باباایمامانھ  پسره مینی ببمی صبر کنگھی تا ماھھ ددیپس با-

 : گفتمیکردی موضوع بحث منی کھ تو خونھ سر اشھی مثل ھمآرسام
 .. دختره باباسگھیمن حسم بھم م.. عمرا پسر باشھزمیعز-
 
 : اعتراض گفتمبا
 ..ِا آرسام-

 : بھ دکتر کردم و گفتمی نگاھبعد
 ..نی بھش بگیزی چھیخانم دکتر -

 : گفتی جدیلی بھم زد و رو بھ آرسام خی چشمکدکتر
  بحث کرد؟دی با زن حاملھ نبایدونینم..ستی خوب ن؟براشیکنی متشیپسرم چرا اذ-
 

 : با تعجب زل زد تو صورت دکتر بعد نگاشو دوخت بھ من و گفتکمی آرسام
 .. خوبدونستمیمن نم-

 : مکث ادامھ دادی از کمبعد
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 پسره خوشگل و بامزه ھیمن مطمئنم .. باھاتکردمی میمن شوخ.. مطمئن باش پسره مامانھزمیعز-
 ..مثلھ مامانشھ

 
دلم درد گرفتھ ..میری جلو خندمونو بگمیتونستیاصال نم.. خندهری زمی بلند زدی با صدایی دکتر دوتابا

 ..کردیآرسامم با تعجب نگامون م..بود از خنده
 

 .. پخش شد تو اتاقیند صدا قلب بلنیدکتر دستگاھو گذاشت رو دلم بعد از چندم.. کھ شدمآروم
 ..کردی صدارو ضبط مشی داشت با گوشیقیآرسام با لبخند عم..دادمی بھش گوش مجانی ھبا
 

 .. بستم و با لذت بھ صدا قلب کوچولوم گوش دادمچشمامو
 .. بودی چھ حس خوبواقعا

 
اخر ..میری لباس بگمی برمیخواستیم..رونی بمی اومدمی وتشکر کردی بعد از خانوم دکتر خدافظکمی

 یقرار بود عقد کنن بعد از درس آرام عروس.. و آرام بودنی عقدکنونھ شروگھیروز د3 یعنیھفتھ 
 ..رنیبگ
 

 لباس شب بلند ھی کھ چشمم خورد بھ میکردی نگاه می بھ لباسھا مجلسنجوری پاساژ ھمھی تو میرفت
 .. بپوشمخوامی می ھر لباستونستمیپس م.. بودومدهیھنوز شکمم جلو ن..یمشک

 .. مشخص نبودادی نسبت بھ قبل چاق شده بودم اما زکمی
 

 .. دختر مھربون و خوش رو بود لباسو خواستمھیاز فروشنده کھ .. تودمی آرسامو گرفتم کشدست
 : برام اورد و گفترفت

 .. لباس مغازمون بودنی بھترنیا..زمی عزی اقھی خوش سلیلیخ-
 .. واقعا قشنگ بوددمیلباسو پوش.. لبخند تشکر کردم و رفتم تو اتاق پروبا

تا ..دکلتھ بود.. شده بودی کال سنگ دوزنشی سیرو..بلند بود تا مچ پام.. خورش فوق العاده بودتن
 ..شدی گشاد مکمی نییکمر تنگ بود از اونجا تا پا

 
 تی تو چشماش برق رضادیسو تو تنم د لبایاومد وقت.. اتاق پرو رو باز کردم آرسامو صدا زدمدر

 ..نشست
 : لبخند سرشو تکون داد و گفتبا
 ؟یخودت دوسش دار..زمی عزھیعال-

 : زدم و گفتمیچرخ
 ..دارمی برمنویھم.. قشنگھیلیاره خ-

 کھ از بغل بود باز پشی نگاه کردم بعد زنھیی خودمو تو اگھی دکمیدر اتاقو بستم .. تکون دادسرشو
 ..رونیشالمو رو سرم مرتب کردم رفتم ب..دمیکردم لباسامو پوش

 
 .. و داد دستمدیچی لباسو برام پدختره
 ھم ی مشکیسانت3 جفت کفش پاشنھ ھی..رونی بمی رفتمی از قبل حساب کرده بود تشکر کردارسام

 .. نکنھتمیگرفتم کھ اذ
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 و کراوات ی دودراھنیبا پ..می گرفتی دست کت شلوار اسپرت مشکھی جلوتر برا آرسام ھم میرفت
 ..ی مشککیبار
 ..ومدنی بھش میلیخ
 

 .. بودیسمونی مغازه کھ سھی کھ چشمم خورد بھ رونی بمیرفتی از پاساژ ممیداشت
 ..رمی نگیزی برا کوچولوم ھم چومدی ندلم
 : بود گفتمنیتری کوچولوئھ پشت وی کھ نگام بھ لباسانجوریھم

 م؟یری نگیچیآرسام برا پسره مامان ھ-
 

 : بھ مغازه با ذوق گفتدی نگامو دنبال کرد و رسی وقتآرسام
 ..می برایم؟بیریچرا نگ-
 .. تو مغازهمیرفت.. از من ذوق کردشتری بنی خدا ایا

 
 دو دل داشتم بھ لباسا نگاه نجوریھم.. انتخاب کنمتونستمی نمکردمی ذوق ھمھ لباسارو نگاه مبا
 .. کھ آرسام صدام زدکردمیم

 خرس بود گرفتھ دستش ھی خوشگل کھ جلوش یلی خکی کوچی ابی سرھمھی دمی طرفش کھ درفتم
 ..کنھیداره نگاش م

 .. کاله ھم از جنس خوده لباس روش بودھی
 .. قشنگ بودیلیخ
 
 : و گفتمدمشی ذوق از دست آرسام کشبا
 ..میخری منویھم..چھ خوشگلھ-

 ..ی ابکی جفت کفش کوچھی با میدی خرھمونو
 .. کنارزاشتمی نمموی بوددهی برا پسرم خریی لحظھ ھم لباساھی..نی تو ماشمیرفت

 ..کردمی بودمشون بھ دستم نگاشون مگرفتھ
 .....دیخندی بھم مآرسامم

 چند روز شرکت نیشرو..زدی لب غر مری زکردی کھ تند تند پرونده ھارو جمع و جور منجوریھم
 .. بود تموم کارھا افتاده بود گردن آرسامومدهین
 

 تا بره خونھ اماده کردی پرونده رو تموم منی زودتر کار ادیبا..بود4 بھ ساعت تو دستش کرد ینگاھ
 ..شھ

 یقیِ پروا تو خونھ منتظرش لبخند عمنکھی ایاداوریبا .. دوستش بودنی عقد خواھرش و بھترامشب
 پروا شیھ کار کردن تا ھرچھ زودتر کارش تموم شھ بره پ شروع کرد باقیبا اشت..نشست رو لباش

 ..شونیو بچھ تو راھ
 

ھمھ ..شدیپرواشو کنارش داشت حاالھم داشت بابا م..کردی رو با ھمھ وجودش احساس میخوشبخت
 ..دشیپرستی بود کھ عاشقانھ می زنونی رو مدی خوشبختنیا

 ..دی کھ بھش گفتھ بود من حاملھ ام قلبش لرزی روزیاداوری با
 کھ با ساک داشت از دی پروا رو دیوقت..خوادی کھ پروا فکر کنھ اون بچھ رو نمکردی فکرشم نمیحت

 .. شدوونھی درونی بزدیخونھ م
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 لحظھ ھم بدون پروا براش عذاب اور کی یدست خودش نبود حت.. بار سرش داد زده بودنی اولبرا
 ..بود

 نگفتھ بود چون واقعا یزی سرش زد چیبود کھ پروا درکش کرده و بخاطره داد خوشحال
 .. بھش بدهدی بای چھ جوابدونستینم
 

پرونده رو گرفت بھ دستش تا بده بھ ..دیکتشو پوش.. پرونده زد و بلند شدھی امضا رو پانی اخرتند
 ..یگانی بزاره تو بایمنش

 بھش یھرچ..کنھی بھ دست داره صحبت می کھ طبق معمول گوشدی دشویمنش..رونی از اتاق برفت
 ..کردی تلفن رو اشغال نکن اما باز کاره خودشو منی انقدری کھ ادادیتذکر م

 
 ..زی رو مدی پرونده رو کوبتی توھم با عصباندی کشاخماشو

نگ آرسام دھن باز کرد تا باھاش دعوا کنھ اما ز.. از دستش افتادی تو ھوا و گوشدی پریمنش
 .. مانع شدشیگوش

 
و عکس پروا کھ " میزندگ" اسم دنیبا د.. بھ صفحش کردی نگاھرونی رو اورد بی گوشبشی جاز

 ..دیخندی طرفش و داشت مھی بود ختھیھمھ موھاش ر..سرشو کج کرده بود
 و مرتبش معلوم شده دی بود کھ دوتا چال رو گونش و تمام دندون ھا سفدهی از تھ دل خندنقدریا

 ..بودن
 

 : رو جواب دادیگوش.. دادی قشنگیلی از ھم باز شد و جاشو بھ لبخنده خاخماش
 زم؟یجانم عز-

 : خوش اھنگ پروا از اونور خط اومدیصدا
 ..یسالم آرسام جون-

 ھزار بار براش خواستی دلش مزدی باھاش حرف مینجوری ایوقت.. صداش بودعاشق
 .. بوددی بعیادم عاشق ھرکارعاشق بود و از ..رهیبم
 
 : ھمون لبخند گفتبا
 ؟یخوب..سالم خانوم-
 .. اقامونی نباش؟خستھی تو خوبیمرس-
 .. رفتمی ھمھ خستگگھیاالن د-

پروا ..کردی نمی احساس خستگگھی ذره ھم دھی صدا پروا دنیبا شن.. ھم راست گفتھ بودواقعا
 : کرد و گفتی دستشی بگھ کھ آرسام پیزیخواست چ

 .. دستت باشھ گلمیگوش-
 

 : و گفتی رو کرد بھ منشبعد
 زنگ بزنھ یکی.. تلفن رو اشغال نگھ ندارنی انقدری ایعی خانوم بددمی باره بھت تذکر منی اخرنیا-

 پرونده نیا.. ندارم باھاتیشوخ.. مطمئن باشی اخراجنمی بعد بب؟دفعھی داشتھ باشھ چیکاره مھم
 ..یگانیرو ھم بزار تو با
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 : بگھ فقط گفتیزی از ترسش نتونست چیمنش
 ..شھی تکرار نمگھیچشم اقا د-

 : سرشو تکون داد و گفتآرسام
 ..فعال.. بگو درارو قفل کنھمیبھ مش رح.. توھم برورمیمن دارم م..خوبھ-
 ..خدانگھدار..روز خوش اقا..چشم-

 :کناره گوشش رو گذاشت یتو ھمون حال ھم گوش..ی تکون داد و راه افتاد سمت در ورودسرشو
  پروا؟یھست..الو-
 
 ..ی کم کم اماده شدی خونھ؟باییایچرا نم..اره آرسام-
 ؟یتو اماده ا..رونیاالن از شرکت اومدم ب.. نفسمامیدارم م-
 ..مواظب خودت باش.. کنیاروم رانندگ..زمی عزایزود ب..شمیدارم اماده م-
 ست؟ی نی اگھیِامر د..چشم خانوم-
 .. خدانگھدارتزمینھ عز-
 .. خداحافظزمی عزنمتیبیم-
 

 باال سوار شد طبقھ دی رسی منتظر شد وقتکمی.. رو قطع کرد و دکمھ اسانسور رو زدیگوش
 .. رو زدنگیپارک

 .. بودنی زمری تو زنگی بود کھ پارکی ساختمان تجارھی10 طبقھ شرکتشون
 
 نوی ماشاوردی دلش طاقت نگھینھ د خودی رسیوقت.. سوار شد راه افتادنشی شد رفت سمت ماشادهیپ

 .. با دو رفت سمت خونھبایپارک کرد و تقر
 گشونوی کھ نصفشونو باال جمع کرده بود و نصفھ دیی کرده با موھاشی کھ باز کرد پروا آرادرو

 .. بود رو شونھ ھاش و فرشون کرده بود جلوش ظاھر شدختھیر
 

 چندساعت ی بخوام رو صندلشمیخودش نخواستھ بود بره گفتھ بود خستھ م.. نرفتھ بودشگاهیآرا
 .. گرفتھ بود تو خونھ آماده شھمی پس تصمنمیبش

 : گفتزدی وار موانھی کھ دیپروا با لبخند و قلب.. بوددهی لباسشو نپوشھنوز
 ..ی خستھ نباشزمیسالم عز-
 

آرسام با لبخند رفت ..کردی می تابیلبش شروع بھ ب قدیدی آرسامو می اول وقتی مثلھ روزھاھنوزم
 : و گفتدی صورتشو بوسشھیجلو مثل ھم

 ..ی خوشگل شد؟چھیخوب..سالم خانوم ممنون-
 : شد و گفتقی لبخندش عمپروا

  شدم؟؟خوبیگیراست م-
 

 بودن ستادهیھر دو مشتاق ا.. اشنھی بھ سدیکوبیقلب آرسام ھم محکم م.. جلو آرسام زدی چرخبعد
 ..گھی ھمدجلو

 : دستاشو حلقھ کرد دور کمر پروا و گفتاوردی طاقت نآرسام
 ..یدرخشیامشب م..ی ماه شدکھی تھیمثل ..مگھ من تا حاال بھت دروغ گفتم؟-
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 :آرسام دستشو گذاشت رو شکم پروا و گفت..دنی از ذوق شروع کرد بلند بلند خندپروا
 پسره مامان چطوره؟-

 : اخم کرد و گفتی بھ شوخپروا
 فقط پسره مامانھ؟-
 

 : پروا رو تو بغل خودش فشار داد و گفتشتری بآرسام
 .. پسره مامان و باباسرینخ-

 : دستشو گذاشت رو دست آرسام کھ رو شکمش بود و گفتپروا
 ..ھیعال-
 

 : و گفترونی بدی خودشو از بغل آرسام کشبعد
 ست؟یگرسنت ن-
 ..شمی ممنون می اب بھم بدوانی لھیفقط اگھ ..زمینھ عز-

 : راه افتاد سمت اشپزخونھ و گفتپروا
  برات؟ارمی کاکائو بریش-
 
 ..رمی تو اتاق دوش بگرمیمن م..اری بزمیاره عز-
 .. واستارمی مکنمیبرو منم اماده م..باشھ گلم-
 ..چشم-
 

رفت تو اتاق ..تو ھمون حالت ھم کراواتشو باز کرد گرفت دستش.. افتاد سمت اتاق خوابشونراه
 دوش عیسر..حولشو برداشت رفت تو حموم..کتشم در اورد انداخت کنارش..انداختش رو تخت

 ..رونیگرفت اومد ب
 

 متوجھ شد یوقت..کشھی داره دست تو موھاش منھیی کھ نشستھ جلو ادی پروا رو درونی اومد بیوقت
 : برگشتم سمتش گفتدی دست از کارش کشرونیآرسام اومده ب

 .. باشھتیعاف-
 ..ممنون خانوم-
 .. بردار بخوری برات گذاشتم رو عسلکی کاکائو با کری گشنتھ شکمی دونستمیم-
 وانی گذاشت دھنش و لکی ککھی تھینشست رو تخت ..ی لبخند تشکر کرد و رفت سمت عسلبا
 .. بھ دستش و شروع کرد بھ خوردن رو گرفترکاکائویش
 

 ینی پروا سنگقھیبعد از چند دق..کردی می دوخت بھ پروا کھ داشت دوباره موھاشو دست کارچشم
 :نگاه ارسامو حس کرد برگشت سمتش و گفت

 ؟یدیخوشگل ند-
 : لبخند جوابشو دادبا
 ..نمیبی خوشگلو دارم ھرروز تو خونم مھیمن کھ -
 

 رو در اورد بلند شد رفت جلو رکاکائوی و شکی خوب تھ کیوقت.. نگفتیزی چگھی و ددی خندپروا
 .. موھاشو سشوار بکشھنھییا



 227 

 سشواره موھاش تموم شد نق زدنا پروا ھم شروع یوقت.. بلند شد تا آرسام راحت کارشو بکنھپروا
 ..شدن

 
 :زدی و نق مدیپرخی دور خودش مھمش

 ..گھیزود باش د..می مھمونا برھیزشتھ مثل بق..میمثال خواھر برادر عروس داماد..آرسام زود باش-
 

 ..دادی و کاراشو از رو ارامش انجام مدادی بھ نق زدنا پروا گوش ملکسی ریلی خآرسام
 : بپوشھ بھ پروا گفتنکھیقبل از ا.. خوب موھاشو درست کرد رفت سراغ کت شلوارشیوقت

 ..می برعیرلباستو بپوش کھ س.. کارم تمومھگھیمن کت شلوارمو بپوشم د-
 

 : لباسشو برداشت و گفتپروا
 ..پوشمی لباسمو مرونی برمیمن م..باشھ زود باش-

چون کت شلوارش اسپرت بودن ..دی آرسام لباسشو پوشرونیپروا رفت ب.. سرشو تکون دادآرسام
 .. شل بستکشوی باری باز گذاشت و کراوات مشکشوی دودراھنی پقھی
 بود رو دستش دهی واسش خردیساعت رولکسشو کھ پروا ع.. تو موھاشدی دست کشگھی دکمی

 .. گرفتی دوش حسابھیو در اخر ادکلنشو برداشت و باھاش ..کرد
 

 دهیلباسشو پوش..چشمش افتاد بھ پروا.. شده بودیعال..رونی انداخت و رفت بنھیی اخرو تو انگاھھ
 ..دیپوشیبود نشستھ بود رو مبل داشت صندلشو م

 ..دستاشو از رو کفش گرفت گذاشت رو پاش..رفت طرفش جلوش زانو زد..ھ ھا شده بود فرشتمثل
 .. کفشھا پروادنی شروع کرد بھ پوشخودش

 
پروا زبونشو ..کردیاونم داشت نگاش م.. کارش تموم شد سرشو اورد باال و بھ پروا نگاه کردیوقت
 : رو لبش و گفتدیکش

 ..زمی عزیمرس-
 :ت سرشو تکون داد و گفآرسام

 ..شھی مری دمیپاشو بر.. نکردم گلمیکار-
 

 دستشو گذاشت تو یاونم با ژست خنده دار..بعد دستشو دراز کردسمت پروا.. زودتر بلند شدخودش
 ..دست آرسام و بلند شد

 .. خنده دوتاشون ھمزمان بلند شدصدا
در .. نداشتنی غمچیھ..کردنی رو با تمام وجودشون حس میخوشبخت.. برپا بودیی دلشون غوغاتو

 .. برسن بھ مراسمری بود کھ دنی اشونیاون لحظھ تنھا ناراحت
 

 ..شالشم شل انداخت رو سرش تا موھاش خراب نشھ..دی از مانتوھاشو رو لباسش پوشیکی پروا
 :آرسام گفت..دنیخندی و مگفتنیتو راه م.. شدن و راه افتادننی سوار ماشرونی برفتن

 ..ستیبند ن رو پا ی از خوشحالنیاالن شرو-
 : با خنده گفتپروا

 ..گھیداداشم عاشقھ د..ی دارکارشیچ-
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 : مکث کوتاه گفتھی سرشو تکون داد و بعد از آرسام
 شمی دنبالت پامی ھرچھ زودتر بخواستیدلم م.. چقدر خوشحال بودم پروامونی روزه عروسیدونینم-

 ..میه عروس روزگمیم.. بودی چھ روزتی روز زندگنیاگھ ازم بپرسن بھتر..یباش
 

 : افتاده بود گفتشی روزه عروسادهی کھ پروا
 م؟؟ی بچھ دار شمونیماه بعد از عروس4 یکردیفکرشو م.. خوشحال بودمیلیاره منم خ-

 : قشنگ خنده ھاشو کرد دست پروا رو گرفت و گفتنکھیبعد از ا.. خندهری بلند زد زآرسام
 شب دی شاگرفتمیاگھ نم.. جلو خودمو گرفتمیلیتازه خ..ادی ازم برمیھرکار..گھیمن آرسامم د-

 ازم ی ھرکاررمی جلو خودمو بگتونمیدر مقابل تو نم..یدادی خبر بچھ دار شدنو بھم ممونیعروس
 ..زنھیسر م

 
 داشت از گھی طرف خندش گرفتھ بود از طرفھ دھیپروا از .. بھ پروا زدی چشمک بامزه ابعد

 ..شدیخجالت اب م
 .. از رو تاسف تکون داد و جلوشو نگاه کردیبا لبخند سر.. داد جواب نده بھشحیترج

 
 : بگھ کھ پروا گفتیزی خواست چکردی داشت نگاش مآرسام

 شده؟یاونجا چ-
 : نگاشو دوخت بھ جلوش و گفتآرسام

 ..کی تو ترافمیاوفففف افتاد-
 .. بودستادهی وانی ماشی برگرده اما پشت سرش کلستی ننی عقب رو نگاه کرد کھ اگھ ماشبرگشت

 
 : و گفتنی دوتا دستشو زد رو فرمون ماشکف

 ..می عالف شی کلدیحاال با.. شانس مانمیا-
 : نشد تو ھمون حالت گفترشی دستگیزی اما چنھی جلوترو ببدی تا شادی گردنشو کشپروا

 .. شدهیزی چی تصادفدیشا..شدی نمکی موقع ترافچی ھنجایا-
 

 : فکر کرد بعد گفتکمی آرسام
 ..شدهی چنمی من برم ببنی بشنجایھم..یگیراست م-

 : گفتیدی تاکیلی خبعد
 .. ھاینش..ادهیپ..زمیعز-
 

 آرسام از جلو چشمش یوقت..شھی مادهی و پارهی دلش طاقت نمدونستی سرشو تکون داد اما مپروا
 ننی شده بودن رفتھ بودن جلو ببادهیھمھ پ.. توشون نبودی کسنای ماششتریب.. شدادهیمحو شد پ

 ..شدهیچ
 

 .. آرسام رفتھ بودی لباسشو گرفت تو دستش و تندتند رفت ھمون سمتدامن
 شده ی وحشتناکیلیتصادف خ.. بودستادهی جلوتر دستشو کرده بود تو موھاشو وای کمآرسام

 .. ازش معلوم نبودیزی چی عقبنی خورده بودن بھم ماشنیدوتا ماش..بود
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 ینی خواست بره جلوتر کھ چشمش بھ ماشدی آرسامو دیپروا وقت..مارستانیو برده بودن ب رھمھ
 .. الشھ مونده بودھیافتاد کھ ازش فقط 

 
در اون لحظھ .. ازش نمونده بودیادی ززی جلوش کھ چی مشکسیُ بھت چشم دوختھ بود بھ جنسبا

 .. آرسامو صدا کردغیبا ج.. کھ اومد تو ذھنش چھره خندون مامان و باباش بودیزیتنھا چ
اما پروا فقط ..شدهی سمتش و گفت چدیدو..دی برگشت پشت سرش و پروا رو دی با ناباورآرسام

 ..زدی و آرسامو صدا منیچشم دوختھ بود بھ ماش
 

آرسام ھم باھاش نشست و ..نی نشست رو زمسھیپروا نتونست رو پاھاش وا.. شوکھ شده بودانگار
 :گرفتش تو بغلش و گفت

 ..نیی پاایمن کھ گفتم ن..؟ی شدادهیچرا پ..شده؟یچ..پروا اروم باش گلم..پروا؟-
 

ھمھ مردم ..اصال ھواسش بھ دور و برش نبود..کردی مھی و گرکردی نگاه منی ھنوزم بھ ماشپروا
 :رسام گفت خانوم اومد نشست جلو پروا و آھی..دورشون جمع شده بودن

 ؟یشناسی تصادف کرده رو مینیدخترم ماش-
 

 دو نی کھ از دھنش خارج شد ایزیتنھا چ.. گرفت و بھ اون خانوم نگاه کردنی چشم از ماشباالخره
 .. و تار شدرهی جلو چشماش تایبعد ھم چشماش بستھ شد و دن"..مامانم بابام"کلمھ بود 

 
چندتا ضربھ ..بعد کھ چشما پروا بستھ شد بھ خودش اومد..کردیُ با بھت تو دھن پروا نگاه مآرسام

 :بھ گونھ پروا زد و گفت
 ..پروا باز کن چشماتو..ستی بابات ننیپروا اون کھ ماش-
 

 بود دهی عذاب کشی بود بھ اندازه کافمارستانی کھ پروا تو بیکباریھمون ..ومدی داشت در ماشکش
 ..مارستانی اونو ببره بخواستی نمگھید

 : سمت آرسام و گفتدیخانومھ خودشو کش ھمون
 خانومت بارداره؟-

 : سرشو اورد باال و گفتی با چشما اشکآرسام
 چرا؟..اره بارداره-
 

 کھ نیفکر کرد ا.. بودن نگاه کرددنی تو چشما آرسام کھ اماده باری با تعجب و ناباورخانومھ
 : بارداره گفتدی فھمیوقت.. کردنھھی چرا اماده گرستی نشیزیچ
 ..مارستانی کرده بردار ببرش بیزیخونر-
 

 :با وحشت گفت.. حد گشاد شدننی آرسام تا اخرچشما
  کرد؟یزی خونریبراچ..شده؟یچ..اخھ چرا؟..ن؟ی گفتیچ-

 : کھ تو صداش بود گفتیبا ارامش.. کرد ارومش کنھی سعخانومھ
 ..مارستانیبردار ببرش ب.. ازش نرفتھیادیپاشو ببرش تا خون ز.. اروم باشستی نیزیپسرم چ-

درو باز کرد ..نشی سمت ماشدیدو.. تند تکون داد و دست انداخت دور پروا و بلندش کردسرشو
 .. عقب خودش نشست پشت فرمونیپروا رو خوابوند صندل
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 راه باز کردن نی ماشھی اندازه یبھ ھزار بدبخت..نشونی کھ جلو بودن نشستن پشت ماشیینای ماشھمھ

 ..ا آرسام بتونھ رد شھت
 .. بوق بلند براشون زد و پاشو گذاشت رو گازھی.. رد شدنکھی از ابعد

 
 ھی.. سمت اورژانسدی و پروا رو بغل کرد دونیی پادی پرعیسر.. بھ شدت زد رو ترمزمارستانی بتو

 :پرستار از جلوش در اومد و گفت
 ..نجای بخوابونش اایب-
 

 ..یی اروم گذاشت رو تخت و رفت سمت دستشوپروارو
 یوقت..خون رو دستاشو شست..سھی باال سرش واینجوری اتونستینم.. پر از خون بودندستاش

 .. سمت اتاق پروادی شدن دوباره دوزیدستاش تم
 

 : دورگھ داد زدھی و صداتیبا عصبان.. بود باالسرشومدهی ھنوز ندکتر
  زن من چشــــــھ؟نــــــھی ببادی بستی ن دکتــــرھی خراب شده نیتـــو ا-

 : بود اومد جلوش و با اخم گفتدهی کھ اول دی پرستارھمون
 ..ادیاالن دکتر م..نیی پااری صداتو بمارستانھی بنجایا..اقا چھ خبرتھ؟-
 

 اروم تونستی شده اون مشی پرواش طوریوقت.. بودی اندازه عصبانی بآرسام
 :انگشت اشارشو گرفت سمت پرستار و گفت..تونستینم..باشھ؟

االنم زود ..کنمی رو سر ھمتون خراب ممارستانوی بنی تار مو از سر زنم کم بشھ اھیاگر فقط ..اگر-
 ..ادیبرو بگو دکترتون ب

 
 ھیچشماشو چندثان.. کردی عصبانشتری آرسامو بنیھم..کردی دھن باز تو صورت آرسام نگاه مبا

 ..بست و باز کرد
 : با داد گفتستادهی ھنوز ھمونجا وادید یوقت

 ـــــاد؟ی برو بگـــــو دکترتــــون بگـــمیمـــــگھ نم-
 :دکتر با اخم اومد و گفت..رونی رفت بدی خورد و دوی تکون محکمپرستار

 ھ؟یمشکلش چ-
 

 : و تند تند گفتستادی رفت جلوش واآرسام
 ھی ازش نمونده بود جز یچی ھنیشانس ما ماش تصادف کرده بود از نی ماشھیتو راه ..زنم بارداره-

 .. کردیزی باباشھ ھمونجا از حال رفت و خونرنھیخانمم فکر کرد ماش..جنازه
 

 : گفترونی برفتی میوقت.. بھ پرستار گفتزی تند و تند چندتا چدی حرفاشو شننکھی بعد از ادکتر
 .. ھمونجارمی منم منشیاریزود ب-

 : رفت جلوش و گفتآرسام
  خانوم دکتر؟شھیحالش خوب م-
 

 : گفتی با مھربوننیبرا ھم.. بھ حالھ خرابش بردی از بغض تو صدا آرسام پدکتر
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 .. پسرم دعا کنشھی کھ خوب مشاالیا-
 سرم یوقت..کردیپرستار داشت تندتند بھش سرم وصل م.. تکون داد و برگشت باال سر پرواسرشو

 ..رونی بردن بدنی تختو کشگھی پرستار دھیرو وصل کرد با 
 

چشمش بھ صورت پروا .. کھ دست پروا رو گرفتھ بود ھمراھشون رفتنجوری ھمآرسام
 .. تر بودی مھتابشھیصورتش از ھم..بود

 بھ خودش اومد کھ پرستار داشت یوقت.. شده بودی کرده بود واقعا خوشگل و خواستنیشی اون ارابا
 : گفتیم
 .. طبقھ اولنی کنی براش پرونده سازدییاقا شما بفرما-
 

 : رفتھ گفتلی بھ پرستار کرد و با صدا تحلی اورد باال و نگاھسرشو
 ام؟ی تا من برم بنیشما مراقبش ھست..باشھ چشم-

 از یکی.. بوددهیاشک تمام صورت آرسامو پوش..نیی سرشونو انداختن پای پرستار با ناراحتدوتا
 :پرستارھا بھ زور بغضشو قورت داد و گفت

 ..دییشما بفرما..میما مواظب-
 دیدست پروا رو بوس.. کردهھی گردی شد تازه فھمسی دستش خیوقت..دی بھ صورتش کشی دستآرسام

 : و گفتدی بوسشویشونیبعدخم شد رو صورتش بدون خجالت پ
 ..منتظرتم پروا-
 

 بھم انداختن و پروا رو بردن تو اتاق ی نگاھیپرستارھا با ناراحت.. با سرعت ازشون دور شدبعد
 .. زنگ خوردشی کھ گوشکردی رو میداشت کارا پرونده ساز..ملع
 .. مراسم افتادادهی تازه نی اسم شرودنیبا د.. روی در اورد گوشبشی جاز
 

 : رو جواب دادیگوش..مارستانی باتی پرونده رو داد بھ پرستار و رفت تو حدی تو موھاش کشیدست
 ن؟یجانم شرو-

 : با داد گفتنیشرو
 ..مییمنتظره شما..ن؟ییایعاقـــد اومده پس چرا نم..ن؟؟ییمعلـــــوم ھست شما کجا-

 : و گفتنیی سرشو انداخت پاآرسام
شما ..شھیحاال حاال ھا راه باز نم.. شدهی وحشتناکیلی ما جلومون تصادف خنیشما عقدو بخون-

 ..مییای ما راه کھ باز شد منیعقدو بخون
 

 : و گفتدی تو موھاش کشی دستیبا کالفگ..و آرسام عقد خونده بشھ بدون پروا خواستی نمنیشرو
  بدون شما؟شھیمگھ م.. آرسام؟یگی میچ-
 ..می برگردمیتونی جلو نھ ممی برمیتونینھ م..می افتادریما وسط گ..م؟ی کنکاری چیگی منیشرو-

 : و گفتدی کشی پوفنیشرو
 ..میکنی بعد عقد منییای شما بکنمی شده تا اخرشب صبر میحت-
 

 : حوصلھ گفتی بآرسام
 ی بعدش چھ فرقای می حاال ما قبلش باشگھی دنی خطبھ رو بخونگمیم..؟ی شدوونھی مگھ دنیشرو-

 ..نی کھ منتظر ما نمونمی بعدم بگو خودمون خواھش کردشدهیاالن برو بھ ھمھ بگو چ..داره؟
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 .. اخھشھیآرسام نم-
 ..خدانگھدارت..گھی برو دنی شروشھیم-
 خدانگھدار..نییایباشھ زود ب-
 

ھمھ برگشتن نگاش .. بعد رفت تو خونھستادی وااطی تو حکمی نیشرو.. ھارو قطع کردنیگوش
 ..کردن
 : کرد و گفتی اسرفھ

 توننی افتادن نھ مریوسط گ.. شدهی وحشتناکیلی تصادف خھیگفت جلوشون ..زنگ زدم بھ آرسام-
 بعد عقد نییای تا شما بمیکنی شده تا شب صبر میمن بھش گفتم حت.. برگردنتوننیبرن جلو نھ م

 ..میرسونی ما زود خودمونو منیشما عقدو بخون..نی منتظر ما باشخوادیگفت نم..میکنیم
 

آرام اومد سمت ..ستنیھمھ ناراحت شدن کھ برادر عروس و خواھر داماد ن.. از جاش بلند شدآرام
 : و گفتنیشرو

 .. بزنم باھاش حرفخوامی مریشماره آرسامو بگ-
 :بعد از چندتا بوق آرسام جواب داد.. رو داد دست آرامی شماره آرسامو گرفت گوشنیشرو

 ن؟ی شده شروی چگھید-
 

 : با بغض گفتآرام
 ؟ی نباشتی تو عقد ابجیخواھیم-

 : گفتیبا ناراحت..نھیفکر کرده بود باز شرو.. تعجب کردآرسام
 چقدر دوست یدونیخودت م.. نخوام تو عقد خواھرم باشم؟شھیمگھ م..آرام مگھ دستھ خودم بود؟-

 سر نیپس بھ حرفھ داداشت گوش بده برو بش..نی عالف ما بشخوامیچون دوست دارم نم..دارم
 ..مییای کھ راه باز شد زود منیسفره عقد و بلھ رو بگو ما ھم

 
 ..نی تو و پروا باشخوامیآرسام م-

 : فکر کرد بعد گفتکمی.. بگھی چدونستی کالفھ شده بود نمگھی دآرسام
 خوبھ؟..می شاھد عقدتون ھستیما از پشت گوش.. قطع نکنویگوش-

 : گفتی با شادآرام
 ..کری رو اسپزنمیپس م.. داداشھیعال-
 
 ..زمیباشھ عز-

 .. ھم نشست کنارشنی شروشونی و رفت نشست رو صندلکری رو زد رو اسپی گوشآرام
 ھم دایدوتا از دختر خالھ ھا آرام پارچھ گرفتن رو سرشون ش.. دادن عقد خونده شھتی رضاباالخره

 ..دنیشروع کرد بھ قند ساب
 آرام بلھ رو گفت ھمھ شروع کردن بھ دست یوقت.. افتادهی اتفاقھی کردیحس م.. بودری درگفکرش

 ..زدن
 : گفتی کھ ساکت شدن آرسام از پشت گوشبعد

 ..فعال خدانگھدار..مییایراه کھ باز شد مما ..نی خوشبخت بشدوارمیام-
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 رونی برداشت و رفت بشویگوش.. نگفت مگھ کنارش نبودکیچرا پروا تبر.. شدشتری بدای ششک
 : دست پاچھ جواب داددای شماره شدنیآرسام با د..شماره آرسامو گرفت

  شده؟یزی چدایالو ش-
 
 : با شک گفتدایش
 ..ش حرف بزنم باھاخوامی بھ پروا بده مویگوش..سالم-

 : با بغض گفتدای شد شی سکوتش طوالنیوقت.. بگھی چدونستینم.. جاخوردآرسام
  کجاس؟شده؟خواھرمیآرسام چ-
 

 :با صدا دورگھ کھ بخاطر بغضش بود گفت.. کنھی نتونست مخفآرسام
 شدهی چنمیمن رفتم بب.. اونجا جلومون تصادف شده بودمیومدی ممیما داشت..ی نگیزی چی بھ کسدایش-

 .. ام وی بھی زده بود بھ ی مشکسی جنسھی میدی رسیوقت..پروا ھم پشت سرم اومد
 کرد اوردمش یزی خونرناسی باباش انھیپروا فکر کرد ماش.. ازش نمونده بودیچی ھسھیجنس

 ..االنم بردنش اتاق عمل..مارستانیب
 

 : گفتھیبا گر..ختنی ردای شھیاشکا
 مارستان؟یکدوم ب..خدا مرگم بده-
 ..دمیمن بھت خبر م..خورهیجشن بھم م..ییای بی بلندشخوادینم دایش-
 : گفتی با زاردایش
 ام؟ی تا بمارستانی کدوم باره؟بگویمگھ من دلم طاقت م-
 

 .. قطع کردوی داد و گوشمارستانوی است ادرس بدهی فای اسرار بدونستی مآرسام
خودشو انداخت تو بغل پدرش و شروع کرد ..دی برگشت بره تو سالن کھ باباشو پشت سرش ددایش

 : گفتدیاقا حم.. کردنھیبلند بلند گر
 ؟یکنی مھیچرا گر.. دخترم؟شدهیچ-
 
 : ھق ھق گفتبا
 ..مارستانی بمی برایب.. کرده بردنش اتاق عملیزیبابا پروا خونر-

 : رو از خودش جدا کرد و گفتدای شی با ناراحتدی حماقا
 ..می برارمی من مانتو و شالتو بنیباشھ تو برو کناره ماش-
 
 متوجھ نشھ مانتو و شال ی کھ کسی اروم طوردیاقا حم..نی سرشو تکون داد و رفت کناره ماشدایش
 ..مارستانی و با باباش راه افتادن سمت بدی لباسارو گرفت پوشدایش..ششی رو برداشت و رفت پدایش
 

 سمت دنی شدن دوادهی پییدوتا و دی پارک کرد اقا حمنوی ماشمارستانی بدنی رسیوقت
 :دی پرسی پرستارستگاهی از ادایش..مارستانیب
  کجاس؟یانی خانوم پروا کدیببخش-

 : نگاه کرد و گفتوترشی تو کامپکمی پرستار
 ..بردنش اتاق عمل-
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 کھ وفتھی بخواستی چندبار میسانت10 با اون کفشھا پاشنھ دای سمت اتاق عمل شدنی دوییدوتا
 .. گرفتشدیاقاحم

 : بلند صداش کرددایش.. تو موھاشدیکشی و دستشو مزدی کھ کالفھ قدم مدنی آرسامو ددنی رسیوقت
 آرســـــام؟-
 

 : دست و گفتدیبا اقا حم..اومد طرفشون..دشونی دی برگشت وقتدای با صدا شآرسام
  اخھ؟نی اومدنیچرا مراسمو ول کرد-
 ره؟حالش چطو.. مھمتر از مراسمھیلیپسرم پروا خ-
 .. بھم خبر بدهرونی بادی بیکیمنتظرم .. نشدهیھنوز کھ خبر-
 مین.. شروع کرد بھ دعا خوندنختیری کھ اشک منجوری و ھمی رفت نشست رو صندلھی با گردایش

 : گفتی طاقتیآرسام با ب.. جلوشدنی دوییتا3..رونی کھ گذشت پرستار اومد بیساعت
  خانومم چطوره؟شد؟حالیچ-
 

 : زد و گفتی لبخنده خستھ اپرستار
 .. بخششھی منتقل مگھی دکمی..حالش خوبھ-

 از حالھ پروا مطمئن شد ی وقتدایش.. از پرستار تشکر کردی و با خوشحالدی کشیقی نفس عمآرسام
 :دیبا اضطراب پرس

 بچش حالش چطوره؟-
 

 بھ یپرستار نگاھ.. زل زد تو دھن پرستاریبا نگران.. بچشون افتادادهی تازه دای با سوال شآرسام
 :تاشون انداخت و گفت3
 ازی کھ ننیخداروشکر کن.. از دست داده بودیادیخونھ ز..می خودشو نجات بدمیفقط تونست..متاسفم-

 .. نکرددایبھ خون پ
 
 ..نی نشست رو زمدایش

 بچشونو از دست ی راحتنی بھ ھمیعنی..کردیُ بھت زده تو صورتھ پرستار نگاه مآرسام
 از شک در اومد دستشو گذاشت رو یآرسام وقت.. ھم اشک تو چشماش جمع شده بوددیاقاحم..دادن؟

 :صورتش و گفت
 .. تو سرم شدهی خدا چھ خاکیوا-
 
 :گفتی و مکردی مھی بلند گردایش
 خودت بھ ایخدا.. کھ چقدر بھ بچھ وابستھ شده بودنیدید..م؟ی بھش بگیچھ جور..کنھیپروا دق م-

 ..دادمون برس
 

 وابستھ شده شونی از اندازه بھ بچھ تو راھشیپروا ب.. رو قبول داشتدای تمامھ حرفا شآرسام
 ..کردنی مھی داشتن گریھنوز ھمونجور..بود

اون از .. مارو خراب کنھی اتفاق زندگھی دی خوبھ بای ھمھ چی کھ چرا وقتکردی از خدا گلھ مآرسام
 ..میونو از دست داد االن کھ بچمنمیماه تو کما بود ا4اون دفعھ کھ پروا 

 ..رونی پروا رو اوردن بتختھ
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 شده بود و بھ دیصورت و لبا پروا سف.. رفتادشی چشمش بھ پروا افتاد کال بچھ رو ی وقتآرسام
 : بھ پرستار نگاه کرد و با داد گفتتیآرسام با عصبان..کردی لب نالھ مری و زدیلرزیشدت م

 !.. حالش خوبھنیشما کھ گفت..لـــرزه؟یچرا م-
 

 : دستاشو اورد باال و گفتپرستار
 ھم ضای بھ فکره مرکمی مارستانھی بنجایا..نیی پانیاری محترم تورو خدا صداتونو بیاقا-

 ..ھیعی حالتھاش طبنی داشتھ انیخانومتون سقط جن..نیباش
 

ش باشھ  منتقل شد بخش نزاشتن آرسام باال سریوقت.. نگفتیزی چگھی سرشو تکون داد و دآرسام
 .. کنارش باشھخواستیآرسام ھم م..دادنیچون بخش زنان بود مرد راه نم.. کردنرونشیب
 

 : کرده بود و بھ پرستار گفتی کھ پرونده سازیی ھمونجارفت
  کنم؟کاری چدیبا..رمی برا خانومم بگی اتاق خصوصخوامیم-

 : برگھ گذاشت جلوشو گفتھی پرستار
 زی صندوق وارنی برگھ ھست رو ببرری کھ زی بعد ھمون مبلغنی فرمو پر کننیشما ا-

 ..ی اتاق خصوصمیدیخانومتونو انتقال م..نجای ھمنیاری بششویف..نیکن
 

 بھ ختی دستش بود رو پر کرد و رفت صندوق پولو ریتندتند فرم.. سرشو تکون دادآرسام
 ..بود گذشتھ کساعتی تمام کارا رو انجام داد یوقت.. شلوغ بودیلیخ..حساب

 
 کھ یآرسام تشکر کرد و دوباره رفت ھمون طبقھ ا..دمی مشویی جابھ جابی گفت االن ترتپرستار

 ..پروا بود
 ..دنیبھ سرعت شروع کرد بھ دو..دی پروا رو شنغی جھیصدا

 
چشمش افتاد بھ پروا کھ چندتا پرستار .. بھ اتاق بدون در زدن درو بھ شدت باز کرددی رسیوقت

 ..دورش حلقھ زده بودن و دستاشو گرفتھ بودن
 .. کنھدای تا از دستشون نجات پدادی ھم خودشو تکون مپروا

 : گفتی داد بلندبا
 ـــــن؟یکنی مـــــکارشی چــــنیدار-

 .. کردنھیپروا تا چشمش بھ آرسام افتاد شروع کرد بلند بلند گر.. برگشتن سمت آرسامھمھ
 
 :ختیری و اشک مزدی آرسام حرف مبا
 ..آرســــام بچم کـــــو؟..گنی دروغ منای بگــــو اــــــایب..ایآرســــام ب-

 بھ تی با عصبانششیرفت پ.. بچشو از دست دادهدهیفھم..کنھی مھی گرینجوری چرا پروا ادی فھمتازه
 :پرستارا گفت

 ..رونی بنی برنیولش کن-
 

 ..رونی بھم انداختن و رفتن بی نگاھپرستارھا
اونم با ..رونیآرسام بھش عالمت داد بره ب..کردی مھی و گردیلرزی بود کناره در مستادهی وادایش

 :آرسام پروارو گرفت بغلش و با ارامش گفت..رونی از اتاق رفت بھیگر
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  نفسم؟شدهیچ-
 

 : گفتکردی مھی و گردیلرزی کھ منجوری آرسام و ھمراھنی چنگ زد بھ پپروا
 گھیبگـــــــو د..بگو بچم ھنوز تو شکممھ؟..گن؟یآرسام بگو دروغ م..ُ بچم مــــردهگنیآرســام م-

 ؟؟یچرا ساکتــــــ
 

زش خواست بگھ پروا دوباره ا.. حالھ پروا بد بشھ دوبارهدیترسیم.. بگھیزی چتونستی نمآرسام
 ..گنیدروغ م
 : گفتی محکم تو بغل خودش گرفت و با زارپروارو

 ..می بچھ دار شمیتونیما باز م.. ناراحت نباشزدلمیپروا عز-
 

 ..خواستی و پسرشو مزدی مغیاز تھ گلوش ج.. بشھوونھی بود تا پروا دی جملھ کافنیھم
 ..آرسام فقط گرفتھ بودش تو بغلش.. بگو بچم ھنوز تو دلمھگفتی آرسامو منھی تو سزدی مشت مبا
 

 شده بود کھ وونھی و دزدی مغی جنقدریپروا ا.. پرستار اومد داخلھی.. باال سر پروا رو فشار دادزنگ
 :آرسام اروم بھش گفت..اصال متوجھ نشد آرسام با پرستار حرف زده

 .. اروم شھنی ارامبخش بھش بزنھی-
 

 : تو موھا پروا و گفتدیآرسام دستشو کش..رونی سرشو تکون داد و رفت بپرستار
جونھ ..کنھی داغونم مدنتی دینجوری ایدونیم..؟یدیچرا منو عذاب م..رم؟ی من بمیخواھیپروا م-

 ..ی پسره خوشگل و مامانھی..میشی دوباره بچھ دار مدمیمن قول م..آرسام اروم باش
 

 ..خواستی و پسرشو مزدی فقط ضجھ مدیشنی اصال صدا آرسامو نمپروا
 یوقت..آرسام سر پروا رو گرفت تو بغلش و دستشو محکم گرفت.. ارامبخشھی اومد با پرستار

 .. کردن صداش کم کم اروم شد بعدم بخواب رفتقیارامبخشو بھش تزر
 

نگاش افتاد بھ تھ سالن کھ مامان و بابا پروا،آرام و ..رونی اومد بی با کالفگآرسام
 ..دای بھ طرف آرسام و شدنیدوی و پدر و مادر خودش داشتن من،ساراخانومیشرو

 
 : گفتدای با نالھ بھ شآرسام

  رو خبر کرد؟ھی بقیک-
 : با ھق ھق گفتدایش
 !ب بابام م-

 .. گذشتھیماه از اون روزه لعنت1.. نشستھ بود و سرشو گرفتھ بود تو دستشزشی مپشت
 بود بھ دهی کھ برا پسرش خری گرفتن اون سرھمکنھی کھ میتنھا کار.. گرفتھدی شدی افسردگپروا

 .. حرف نزدهی کلمھ ھم با کسکیماھھ کھ 1االن .. کردنھیدستش و گر
 

 بھش سرم وصل شنی مجبور مشھی مھوشی از ضعف بکباری یچندروز..خورهی غذاھم نمیحت
 ..کشنیکل خانواده دارن بخاطر پروا عذاب م.. کنھکاری چدی بادونھی نمگھیآرسام د..کنن
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 چندبارم روانشناس اورد خونھ با پروا یحت..شنوهی باھاش حرف زدن اما اون انگار نمھمشون
 .. بوددهی فایحرف زد اما ب

 
 ومدی پروا نمشھی مثلھ ھمی رفتن نداشت وقتھی بھ ساعتش کرد وقت رفتن بھ خونھ بود اما پاینگاھ

 ..استقبالش
لحظھ طاقت قھر پروارو نداشت حاال چطور 1 کھ یآرسام..نھی حالت ببنی پروارو تو اتونستینم

 ..ماه پروا باھاش حرف نزنھ1تحمل کنھ کھ 
 

 .. خودشو گرفتمیتصم
 ..رونی برداشت و رفت سمت بفشوی از جاش بلند شد و کمصمم

 .. شد و راه افتاد سمت خونھنشی کرد و رفت سوار ماشی خدافظی منشاز
 

 پروا رو کاناپھ نشستھ داره اشک دونستیم.. طبق معمول چراغا خاموش بودندی رسیوقت
 .. گرفتھ بودمشویطاقت اشکاشو نداشت اما تصم..زهیریم

 .. خونھ رو روشن کردچراغا
 

جلوش زانو .. ھمون جلو در انداخت و رفت سمت پروافشویک..دیشنی پروا رو مزهی ھق ھق رصدا
 .. چونھ پروا و مجبورش کرد نگاش کنھریارسام دست گذاشت ز.. نگاھشم نکردیپروا حت..زد
 
 ..دی و گود شده بود دلش بھ شدت لرزاهی سرشی کھ زیی پروا و چشمادهی صورت رنگ پردنی دبا

 .. اومده بود خونھگھی جور دھیاما امروز .. کنھھی زار زار گرنھی داشت بشدوست
 

از حرفا .. نبودیاز بوسھ ھاش خبر.. نبودی خبراوردی کھ ھرروز براش می از شاخھ گلامروز
 .. ندادتی تفاوتو حس کرد اما اھمنیپروا ھم ا..دادی ادامھ مدیپس با.. نبودیارامش بخشش خبر

 
 : محکم شروع کرد بھ حرف زدنیلیبعد خ.. چشماشو محکم بست و باز کردارسام

 ی بھ خداوندییایاگھ بھ خودت ن..یاگھ حرف نزن..ری بگی رو جدزنمی االن بھت مییپـــروا حرفا-
 دهیھرروز بھ ام.. پرواتونمی نمگھید..شمی گم و گور مرمی خونھ بابات خودمم مزارمتی مرمیخدا م

 رچھ ھخورمیمن قسم م..؟ی بچھ دار نشگھیمگھ قراره د..یکنی نمیریی تغچی اما ھامیخوب شدنت م
 ..یشیزودتر بچھ دار م

 
 ی و بختیریاما پروا بازم مثل ابر بھار اشک م..نھی شد تو صورت پروا تا عکس العملشو ببرهیخ

 ..کردیتفاوت بھ آرسام نگاه م
 : داد زدتی با عصبانآرسام

 ..یباشھ خودت خواست...یلعنتـــــــ-
 

 لیوسا.. ساک برداشت چنددست لباس از پروا گذاشت داخلشھی.. رفت سمت اتاقشوندیدو
 .. ھم گذاشت تو ساکشویضرور

 ..نشست جلو پروا..رونی مانتو و شال و شلوار برداشت رفت بھی
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 : گفترونی سمت برفتی کھ منجوری تنش کرد دستشو گرفت ھملباسارو
ماھھ کھ 3 بچھ ھیبخاطره ..ادی خبر مرگ من برات مشاالی خونھ بابات بعدم ازارمتیم..میپاشو بر-

 حی ترجی زندگنیمن مردنو بھ ا..یدی خودتو منو عذاب می پسر دارایاصال معلوم نبود دختره 
 تو  اماشمی دارم جلو چشمات نابود میوقت..کار؟ی ارزش ندارم باشم چی من برات ذره ایوقت..دمیم

 ..کاری بمونم چندازمی نگاه ھم بھم نمھی یحت
 

 کردی دعا متو دلش.. جفت کفش برداشت زانو زد جلو پروا و کفشھارو پاش کردھی.. جلو دردنیرس
 ..نقشش جواب بده

 ..........اما..رونی دنبال خودش بدیدستشو گرفت و کش.. کفشھا پروا رو پاش کرد بلند شدیوقت
 

 جمعش کرد با عی نشست رو لباش اما سریپشتش بھ پروا بود لبخند.. عقبدی پروا خودشو کشاما
 :اخم برگشت سمتش و گفت

 ی خونھ بابات چھ فرقای ی باشنجای استی برات مھم نیچیتو کھ ھ..گھی دمی برای بیستادیچرا وا-
 ..ایزود باش ب..داره

 
بعد ..ماه بھ حرف اومد1پروا بعد از .. عقبدیاما بازم پروا خودشو کش..دی دستھ پروا رو کشدوباره

 :با ھق ھق گفت..دیماه باالخره آرسام صداشو شن1از 
 ..آ آرس سام م-

 : گفت تو بغلش ودشی کشی با خوشحالآرسام
 .. ذره شده بودھیدلم برا صدات .. قربون صدات بشمیالھ..جونھ آرسام؟-

 : آرسامو گرفت تو مشتش و گفتراھنی پیبا ھق ھق و زار..دیلرزی تو بغل آرسام مپروا
 .. تو باشمشی پخوامیمنو نبر م..؟ی منو ببریخواھیچرا م..آرسام-
 

 : محکم گرفتش تو بغلش و گفتآرسام
 .. شکرتایخدا.. نفسمبرمتینم..زدلمی عزبرمتینم-

 : سرشو اورد باال تو صورت ارسام نگاه کرد و گفتپروا
 ..دیببخش-
  ببخشم؟دی باوی چیمیتو تمامھ زندگ.. ببخشم؟وی دورت بگردم خانوم چیالھ-
 

 : و گفتدی خندھی گرونی مپروا
 ..گشنمھ آرسام-

 : و گفتدی با شوق خندارسام
 رون؟ی بمیبر-
 ..میاره اره بر-

 : و گفتدی محکم لبا پروا رو بوسیبا شاد.. نشون بدهی چھ جورشوی خوشحالدوستی نمآرسام
 ..میری بعد مدهی پریلیرنگت خ.. بزک دوزک کنکمیبرو -
 

 : ارسام و گفتنھی زد بھ سی مشت ارومی با اخم بھ شوخپروا
 ..لوس-
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 با صدا بلند شروع کرد بھ یآرسام از خوشحال.. نازک کرد و رفت تو اتاقشونی پشت چشمبعد
 ..دنیخند

 
 نجای اومدنی ھمھ مگفتیچون اگھ االن م.. بگھ پروا حالش خوب شدهھی گرفت فردا بھ بقمیتصم

 .. بھشون خوش بگذرهزاشتنینم
 نیھم.. بھ سکوتش ادامھ بده اما با حرفا آرسام انگار شوک بھش وارد شدهخواستی ھنوزم مپروا
 .. بودی دلگرمھی خودش زنھی خونھ و باھاش حرف مدای آرسام ھرروز مدونستیکھ م

 
 لحظھ فکر کرد بره خونھ باباش و ھی یوقت.. ارامشھ با آرسام بودن رو از دست بدهخواستینم

 ..کردی رو با آرسام عوض نمیچیاون ھ..نیی پاختی دلش رنھیآرسامو نب
 .. بودای دننی از اشیی تمامھ داراآرسام

بھ ..شی گرفت حرف بزنھ و دوباره برگرده بھ زندگمیا مرگش پس تصم بود بی آرسام مساونداشتنھ
 ......بھ آرسامش..ارامشش

تو .. بفھمھنوی بزاره آرام اخواستی نمگھی بخاطر از دست دادن بچشون ناراحت بود اما دھنوزم
 .. ناراحت نکنھنی از اشیدلش نگھش داشت تا آرسامشو ب

 
 و داشت شی ارازیپروا نشستھ بود پشت م.. اب خورد رفت تو اتاقشونوانی لھی نکھی بعد از اآرسام

 ..کردی مشیصورتشو ارا
 : گفتی رفت باالسرش دستاشو گذاشت رو شونھ پروا و کامال جدآرسام

 رون؟؟ی بمی پسر خوشگل بھت بدم بعد برھی اول ی دوست دارگمیپروا م-
 

 : گفتغی با چشما گرد شده نگاش کرد بعد با جپروا
چشمت .. توییای بی تا اماده نشدم حق نداررونیبرو از اتاق ب..یگی مھی چنیا..ای حیب.. ادبیب-
 ..رونی برو بیشی میی بھ تخت خواب ھواوفتھیم
 

 پروا نیم20بعد از .. پروا ھم تنگ شده بودغایدلش برا ج..رونی و رفت بدی غش غش خندآرسام
 ..رونیاماده اومد ب

 مرتب کرد بعد با لبخند دستشو کمی شال رو سرشو می بلند شد رفت جلوش طبق عادت قدارسام
 ..رونیگرفت و رفتن ب

 
 خوشحالش یزی از ھرچشتریخوب بودنھ پروا ب.. دوباره متولد شدهکردی شب آرسام حس ماون

رو  ھالھی وسشترهی بی شام خوردن رفتن شھر بازیوقت.. رو گذروندنیشب فوق العاده ا..کردیم
 ..سوار شدن

 
 دور یلی خاطره خھی ادهیدوتاشون .. بھم انداختن و لبخند زدنی نگاھی بھ ترن دوتاھدمی رسیوقت

 سوار ترن شده بود ارهی جلو آرسام کم نیبخاطر.. رو شناختھ بودنگھی کھ تازه ھمدیزمان..افتادن
 ..بعد حالش بد شده بود

 
 گذاشتن تو دوی خرکایبا ھم پالست.. برگشتن خونھدنی برا خونھ خرلھی وسی کلنکھی شب بعد از ااخر

 ..پروا خواست ھمھ رو بزاره سرجاشون کھ ارسام نزاشت..اشپزخونھ
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آرسام ھم با خنده بردش تو ..دنی زد بعد شروع کرد بھ خندغیپروا اول ج.. کرد رو ھوابلندش
 ..اتاقشون خوابوندش رو تخت

 
 غی پروا با جنیی پادی شلوارشو کشپی زیوقت..لھ پروا ارامش شروع کرد بھ در اوردن مانتو و شابا

 :گفت
 ..کنمی خودم عوض مشوی بقرونی خوب برو بیلیخ-

 : گفتی با لبخنده بدجنسآرسام
 ..دمشیحاال انگار تا حاال ند!..اوووه-

 : گفتدی بھ در اتاق رسیوقت..رونیبلند شد بره ب.. قرمز کرد باعث شد آرسام بلند بخندهعی سرپروا
 از پسر خوشگل یدی ھنوز نپوشنمی ببامی وگرنھ بی بپوشی لباس خواب خوشگلی وقت دارقھیدق5-

 ..ستی نی خبریو مامان
 

 در اتاقو بست و رفت عی سردی برداشت تا پرت کنھ سمتش اما آرسام فھمشویی خم شد دمپاپروا
 ..رونیب

 ری کھ کال از حری لباس خواب زرشکھیبا خنده بلند شد ..دی صدا قھقھ بلندش بھ گوشھ پروا رساما
 رو خودش و دیپتو رو کش..دی پررنگ کرد و رفت رو تخت خوابششوی اراکمی..دیبود برداشت پوش

 ..خودشو زد بھ خواب
 

پروا تعجب .. نگفتیچیآرسام ھ.. لبخندشو جمع کرد و چشماشو بستعی سردی در اتاقو کھ شنصدا
 .. رو تختدی لباساشو عوض کرد اومد خوابنکھیاز ابعد .. خودشو زد بھ خوابنجوریکرد اما ھم

 
 دست آرسام نشست قھیبعد از چنددق..کنھی مکاری داره چدیفھمی نمنی پشتش بھ آرسام بود برا ھمپروا

پروا بھ سرعت از ..کم کم حرکت داد دستشو و تندتند شروع کرد بھ قلقلک دادنھ پروا..رو پھلوش
 : و گفتدیآرسام بلند خند.. نشست رو تختدیجاش پر

 ؟اره؟یزنی منو گول مگھیحاال د-
 

 : کرد نقششو ادامھ بده گفتی سعپروا
 ..ادی بزار بخوابم خوابم میکنی متیچرا اذ..دم؟ی من نفھمی اومدیتوک-

 : گفتی با بدجنسآرسام
 ؟ی کردشی ارانقدریبخاطره خواب ا-

 : صادقانھ گفتپروا
 .. پررنگ کردمشموی ذره اراھینھ بھ خدا ھمش -
 

 : تو بغلش و گفتدیبعد پروارو کش..دنی باز شروع کرد بھ خندآرسام
 ..یدیفداتبشم کھ خودتو لو م-

 خندش تموم شد بھ آرسام نگاه یوقت..دنی داده خودشم شروع کرد خندی چھ سوتدی فھمی وقتپروا
 ..کردی لبخند خاص و خوشگل نگاش مھیکرد کھ داشت با 

 
با ھمھ وجودش از خدا تشکر کرد ..واقعا خوشحال بود.. نبود اون لحظھی شدنفیرسام توص آحالھ

 .. برگردوندشیکھ دوباره ارامشو بھ زندگ
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 : شروع کرد بھ حرف زدندیکشی کھ دست تو موھاش منجوری تو بغلش ھمدی کشپروارو
دلت برا من .. پروای بکننکارویچطور دلت اومد با من ا..دم؟ی کشیماه من چ1 نی ایدونیم-

 کھ چرا کردمی خودمو لعنت موفتادیھرموقع چشمم بھت م..؟یدیدیحالھ منو مگھ نم..سوخت؟ینم
 ..ی روز افتادنی کھ حاال تو بھ امیمواظب نبودم بچھ دار شد

 بچھ دار یادم وقت..ستی نی از بچھ خبری برخورد کنی منطقی و بتونی خانوم تا بزرگ شدرضمن
 میتو ھنوز از رو احساساتت تصم..وفتھی برا بچش بی اتفاقدیمالم بده کھ شا احتنی ادی باشھیم
 ..ی کنرونی فکره بچھ رو از سرت بدیپس حاال حاالھا با..یریگیم
 

 : خودشو فشار داد تو بغل آرسام و گفتپروا
آرسام .. برخورد کنمی منطقندفعھی ادمیاما قول م.. کردمی بچگدونمیم.. آرسامخوامیمعذرت م-

 ..ی پسر خوشگل و مامانھیبھ قولھ خودت ..خوامی من بچھ مکنمیخواھش م
 

 : کرد و گفتی نچ نچآرسام
 .. کنرونینھ پروا فعال فکره بچھ رو از سرت ب-

 :با بغض گفت..دنی پروا شروع کرد بھ لرزچونھ
  قولت؟ری زیزنیم یحاال دار..میشی زود بچھ دار می خوب بشیگفتی آرسام تو ھمش میول-
 ..ی حرف بزنی مجبور شددمی کشیتو با نقشھ ا..؟ی قولھ من خوب شدنیمگھ تو با ا-
 

بعد پشتشو کرد بھ آرسامو شروع کرد اروم اروم اشک .. ناراحت بھ آرسام نگاه کردکمی پروا
 ..ختنیر
 نداد تی اھمشی دلش گرفت کھ بھ ناراحتشتری بنیبرا ھم..دهی کھ گذشت فکر کرد آرسام خوابکمی

 .....دیرفت خواب
 

 پروارو ناراحت کنھ از خواستی طرف نمھیاز .. کنھکاری چدیفھمی آرسام پشت سرش کالفھ نماما
 فعال خواستی دوتاشون نمدنی کشی مدت بخاطره بچھ چھ عذابنی اکردی فکرشو می وقتگھیطرفھ د

 ..بچھ دار بشن
 شونھ ھاش داره دی سمت پروا کھ ددیچرخ..بود ی از ھمھ چتری احساسش بھ پروا قوشھی مثلھ ھماما

 .. بازوشو گرفت چرخوندش سمت خودشعیسر..خورهیتکون م
 

 :ُآرسام با بھت گفت.. بوددهی پروا رو اشک پوشصورت
 ؟یکنی مھی گریپروا دار-

 : با ھق ھق گفتپروا
 ..خوامیمن بچھ م..کنمی مھیاره گر-

 بامزه و کشدار یلیخ.. بخاطره لحن بچگونھ پروا لبخند نشست رو لباش گرفتش تو بغلشآرسام
 :گفت

 گھ؟ی دیخواھی پسر میگف ت..چشـــــــــــــــــــم-
 : با شوق گفتپروا

 ..خوامیمعلومھ پسر م-
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آرسام خم شد رو .. با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و منتظر بھ آرسام نگاه کردعی سربعد
 :گفتصورتش و 

 باشھ؟..دمی دی بھش چشماتو اشکدنی بود کھ برا رسیزی چنی اخرنیا-
 : با ذوق سرشو تکون داد و گفتپروا

 ..باشھ چشم-
 

 رو دیپروا دستاشو اورد باال و نوازش گونھ کش.. زد روشمھی خوابوند بھ پشت خودشم خپروارو
 .. کرددنشیوس و ولع شروع بھ بیآرسام خم شد رو صورتش و با دلتنگ.. آرسامنھیس

 ..نییآرسام سرشو برد پا..چشما پروا بستھ بودن.. ازش جدا شدقھی از چند دقبعد
 

 : چسبوند بھ گوشھ پروا و اروم گفتلباشو
 یبھت گفتھ بودم اگھ روتو ازم برگردون.. با من نکننکاروی اگھید.. پروای منیتو تمام زندگ-
 یلی خزمیدوست دارم عز.. بامن نکن پروانکاروی اگھید..؟یماه بامن حرف نزد1حاال تو ..رمیمیم

 ..دوست دارم
 

 : ھم زمزمھ وار گفتپروا
 ..کنمی نمنکاروی اگھید..آرسام ببخش منو.. نفسمخوامیمعذرت م-

 : و پر از ناز گفتدهی کشیی و دوباره زمزمھ وار با صدادی کشیقی نفس عمبعد
 ..چوقــــــــــــــتیــــــزار ھتنھـــ ـــام ن..زدلــــــــمیعـــاشقتـــــم عـــز-
 

 : و گفتدی تند لبا پروا رو بوسآرسام
 ..چوقتی پروا ھزارمی تنھات نمچوقتیھ-

 یاز رو.. اونو بپرستھخواستیُ بت کھ آرسام مھیو دوباره پروا شد ...... نشست رو لبا پروالبخند
 ..موھاش تا نوک پاش رو بوسھ بارون کرد

 
 زدیآرسام ھمونطور کھ ھنوز نفس نفس م..دیکوبی وار موانھیقلب دوتاشون د..دنی ھم دراز کشکناره

 :دستشو دراز کرد پروا رو گرفت تو بغلش و گفت
 ؟یعروسکم خوب-

 : کرد و اروم گفتمی آرسام قانھی سرشو تو سپروا
 ..خوبم..زمیاره عز-
 

 جوره احساس کمبود محبت چی پروا ھخواستینم.. گفتی سرشو تکون داد و خداروشکرآرسام
 .. وقت برا پروا کم بزارهھی دیترسی ھمھ بازم منیبا ا..کنھ

 
َ مردش و بعد از نھیسرشو گذاشت رو س.. رو ندارهی مردنی چناقتی لی ھرکسدونستی پروا ماما

 دوباره قراره بچھ دارشھ با نکھیخوشحال از ا.. فرو رفتیقی نفسش منظم شد بھ خواب عمنکھیا
 ..دیبارامش خوا
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 دنھیاز د..کردی بود و صورت پروا رو با نگاھش نوازش مداری ھوا روشن شد بی اما تا وقتآرسام
 یسالمت.. بار خداروشکر کرد کھ پروا حالش خوب شدنی ھزارمیبرا..شدی نمریصورتھ پروا س

 .. براش مھمتر بودیزیپروا از ھرچ
 یدرکناره ھم راحت زندگ..رهی نگونشی ارامشو از زندگچوقتی ھگھی موقع از خدا خواست دھمون

 ...کنن
 
انگار بمب .. کرده بودمزشی تمشی پقھیدق20 کھ ی چشمم افتاد بھ سالنرونی اشپزخونھ اومدم باز

 ..ستادیدستمو زدم بھ کمرم و بھش نگاه کردم کھ بلند شد وا.. توشدهیترک
 
 یھمون چشما خاکستر..ستادهیسالھ جلوم وا3 آرسامھ کنمی فکر مکنمی نگاش میوقت.. باباش بودیکپ

 .. مثل برفدیھمون پوست سف..دهی خوش تراش و کشینیھمون ب..یھمون لبا قلوه ا..یطوس
 
 : نالھ گفتمبا
چطور .. کرده بودمزی من االن تمی کردکاری رو چنجای انیبب..ادی آرتام االن بابات می وایوا-

 ؟ی کنی شکلنی انجاروی اقھیدق20 تو یتونست
 : صدا بچگونھ و خوشگلش گفتبا
  بدم؟ادتی یخواھیپلوا م-
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 ؟ی بدادمی ویچ-
 

 : و برشو نگاه کرد و گفتدور
  بدم؟ادتی یخواھیم.. کلدمی شلکنی انجالوی ای بدم شطولادتی-

رفتم جلو بغلش ..می دعواش کنمی کھ نتونکردی می کاری زبوننیری با ششھیھم.. دعواش کنمنتونستم
 : بشورم گفتمشوی تا صورتھ شکالتییکردم راه افتادم سمت دستشو

 ؟ی منم بدادهی یخواھی می کردی کاره خوبیلیمامان جان خ-
 
 اد؟یپس آلسام چال نم.. تلدمی اولدم باژنامویمن ماس.. نتلدمیپلوا من کھ کال-
 فی لباساش کثکنھی بغلش مادی صورتھ پسر گلمو بشورم کھ باباش ممیبر..ادی ھم میی باباگھیاالن د-

 ..نشھ
 ..ادی مییاخ ژوووووون بابا-
 
 با حولھ صورتشو رونی بمیرفت..شکالتا رو صورتشو قشنگ شستم.. لبخند سرمو تکون دادمبا

 .. در اومدھی کھ صدانیھنوز نزاشتھ بودمش رو زم..خشک کردم
 : گفتجانی ھبا
 .. آلسام اومدنیبزالم زم..یی باباسی بلم پخوامی منیم زم پلوا بزالیوا-
 ؟یی باباشی پمی باھم بری بغل من باششھی می چیخوب مامان-
 

 : سمت آرسام بھش گفتممیرفتی کھ منجوریھم
  ھا باشھ؟ی نکنتشی خونھ مامان بزرگ اذمیریامشب م..پسر مامان-
 : گفتی زبوننیری شبا
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خوبھ اصن؟خوبھ من ..تونمی می بازالمی مناموی من ماسی دالم بھ مامان بزلگکالی من چیمامان-
 یی جاھی نمیمن دوناه دالم خوب بس.. بال من؟شوژهی نتونم؟دلتون نمی اصن بازیی جاھی ساکت نمیبس

 .. تونمی باژدی بامیمن کولوچو..فقط نگاه تونم
 

 ..خودمم خندم گرفت.. خنده بلند آرسام اومدصدا
 دیصدا خنده آرسامو کھ شن..زهیری بچھ نمنی از ازهیری مواریرف زد انگار خاک از د حی جورھی

 : گفتجانیدوباره با ھ
 ..نیپلوا بزالم زم.. منو بلغ کنایب..آلسام..آلسام-
 
 بلندش کرد نیآرسام از رو زم.. رفت سمت باباشدی اونم دونی گذاشتم زمشمی نمفشی حردمید

 ..دنیخندی از تھ دل مییدوتا..چرخوندش تو ھوا
 :رفتم جلو گفتم..آرسام چشمش افتاد بھ من..کردمی بودم با لبخند نگاشون مستادهی وامنم

 ..یخستھ نباش..زمیسالم عز-
 
 : ھم گفتی دستشو باز کرد برم تو بغلش ھمونجوریکی دست آرتامو گرفتھ بود تو بغلش اون ھی با
 ..وروجک نی با ایتو خستھ نباش..سالم خانوم خوشگلم-
 دستشو دور گردن باباش حلقھ کرده ھیآرتامم ..دی بوسشھی خنده رفتم بغلش اونم صورتمو مثل ھمبا

 .. دست کوچولوشو انداخت دور گردن منیکیبود اون 
 

 رو پشت سر گذاشتم حاال آرسام و آرتام ی اون ھمھ سختکنمی فکر میوقت..می خوشبخت بودواقعا
 .. تو سالنمی تو بغل ھم رفتنجوری ھمییتا3..دی ارزی واقعا مگمیرو دارم م

 : جداشدم و گفتمازشون
 .. اونجامی بردی بامی دعوتنایامشب ھممون خونھ مامانم ا-
 ..زمیباشھ عز-
 

 بھ سالن بھم یآرسام نگاھ..آرسام آرتامو نشوند رو پاش منم کنارشون نشستم.. رو کاناپھمینشست
 .. آرتام بودای و اسباب بازنای کرد کھ پر از ماشختھیر

 : کرد بھ آرتام و گفترو
 ی تو سالن تو مگھ اتاق نداریاری ھاتو میچرا ھمھ اسباب باز..؟ی کردتیپسرم باز مامانو اذ-

 ..؟ی کنی اونجا بازیبر
 : گفتینیری بھ شآرتام

 .. بخولشادی کنالھ پلوا تا تھنا نباسھ لولو ننجای االمشونیم..تلسھیآلسام پلوا تھنا م-
 : و گفتدیآرسام لپشو گرفت کش.. خندهری زمیم بلند زد آرسابا
  پسره مامان؟ای ترسھیمامان م-
 

 : بھم و گفتدی مالکشوی دستا کوچکف
 ..میتلسی ممونییخوب دوتا-

 : و گفتمدمی گرفتم محکم بوسدستاشو
 .. تا مامانش نترسھنجای اادیم..گھیپسرم راست م-

 : سرشو تکون داد و گفتآرسام
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 ..گھی دمی برمیکم کم اماده ش-
 

 : تکون دادم و گفتمسرمو
 .. مامان بزرگشی پمی لباسا خوشگلتو بپوش برمیآرتام بپر بغل مامان بر..گھی دمی بردیاره با-

 :آرسام بلند گفت.. دراز کرد طرفم بغلش کردم رفتم سمت اتاقشدستاشو
 ..رهیگی کمرت درد منیبزارش زم-
 

 : بلند گفتممنم
 ..رهی نداره کھ کمرم درد بگینبچم وز-
 بلنده نی استشرتیت..رفتم تو اتاق آرتام نشوندمش رو تختش رفتم سر کمدش.. نگفتیزی چگھید

 اسپرت شنیو کاپ.. براشدمیرفتم سمتش لباساشو پوش..ی قھوه انی برداشتم با شلوار جشویقھوه ا
 .. بپوشھرونی بمی ھم دادم دستش کھ رفتشویچرم قھوه ا

 ھاش تا برشون داره ی رفت سمت اسباب بازدیدو..رونی بمی ھم پاش کردم رفتشی ھا قھوه انیپوت
 ..ھمراش

 
کت ..دی سفنی بود با شلوار جدهی گرد پوشقھی دی سفشرتی تھیآرسام .. رفتم تو اتاقمون تا اماده شممنم

 ..گرفتی بود روش داشت با ادکلنش دوش مدهی پوششمیاسپرت مشک
 

 : برگشت سمتم و گفتدید نھیی از تو امنو
 اماده شد؟-
 .. ھاشو بردارهیرفت اسباب باز..اره-
 ..ششی پرمیتوھم اماده شو من م-
 

 با شلوار ی مانتو مشکھی.. منم رفتم سر کمدمرونیآرسام رفت ب.. گفتمی تکون دادم و باشھ اسرمو
 ..دمشونیتند تند پوش..دمی برداشتم با شال سفی مشکیکتون لولھ تفنگ

 
 ..رونی ھم برداشتم رفتم بدموی کردم و کت سفدی تجدشموی اراکمی نھیی جلو انشستم

 نقدری پدر و پسرو ای وقتھیواقعا چھ حسھ خوب..کردنی می و باززدنی داشتن باھم حرف مییدوتا
 ..برمی لذت می خانواده انیمن واقعا با داشتن ھمچ..ینی ببیمیصم

 
رفتم .. بموننینطوری تا اخر ھمخوامی فقط از خدا ممنیبی آرسام و آرتام رو منھی بتھیمی صمیوقت

 :آرسام آرتانو بغل کرد و گفت.. من بلند شدندنھی با دششونیپ
 م؟یبر-
 ..میاره بر-
 
تو راه آرسام آرتام رو نشونده بود رو پاش و گذاشتھ بود فرمون ..رونی بمی از خونھ زدییتا3

 .. دستشرهی بگنویماش
 : گفتممیدیخندی کھ بھ کارا آرتام منجوریھم.. ذوق کرده بودی کلکنھی می داره رانندگکردی فکر ماونم

 آرسام؟-
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 جونھ آرسام؟-
 .. زنگ زد بھمیبگو امروز ک-
 : نگام کرد و گفتی کنجکاوبا
 ؟یک-
 ..یآرمان سبحان-

 : با چشما گرد شده گفتآرسام
  داشت؟کاریاون با تو چ-
 دوسش نکھی با ادای کھ شنشونی بود بشدهی چدونستمینم.. رو دوست دارهدای کھ شیدونیخوب م-

 زبونش ریچندبار خواستم از ز.. متنفرم از آرمانگفتی ازش مادی خوشم نمگھی دگفتیداشت اما م
 ..بکشم اما لو نداد

 
 کھ نگاھشون دنبالھ دمیدیتو دانشگاه م..گھی مادی نشدم گفتم اگھ بخواد خودش مرشیگی پگھی دمنم
برا ..شدهی بھ من گفتھ چدای شکردیآرمان فکر م.. ازشکردی می ھمش دوردای شی اس ولگھیھمد
 .. دادنحی زنگ زد بھم و شروع کرد بھ توضنیھم
 

 حرف بزنم و موضوع رو بھش دای کارشو گفت ازم خواست با شلی دلیوقت.. نگفتم خبر ندارممنم
 .. خودش باھاش حرف بزنھدهی اجازه نمدایبگم چون گفت ش

 
 خوام؟ی آرمانو نمگھی مدایرا شخوب حاال چ-

 : و گفتمنی دادم بھ در ماشھیتک.. سمت آرسامدمیچرخ
 سال از ما بزرگتره؟4 آرمان یدونستیتو م-

 : دوباره چشماش گرد شد و گفتآرسام
 پس چطور ھمکالس شماس؟..نھ از کجا بدونم-
 
اونم ..ی تا کارخونھ منو اداره کنی بخونتیری مددیھمکالسھ ما ھست اما باباش بھش گفتھ با-

 ریی تغرهیگی متیری مدسانسیبعد کھ ل.. بخونھتیری مدشھی کارخونھ باباش مجبور متیریبخاطره مد
 سال از4 نیبرا ھم.. کھ رشتھ مورد عالقش بودهی بھ خوندن برا روانشناسکنھی شروع مدهیرشتھ م

 ..داسیما بزرگتره اما ھمکالسھ منو ش
 ش؟یخوب بق..اھان-
 
دلم براش ضعف .. اومدم شروع کنم چشمم افتاد بھ آرتام کھ تو بغل آرسام خواب رفتھ بودتا

 .. بغل خودمرمشیبا لبخند دستمو دراز کردم تا از رو پا آرسام بلندش کنم بگ..رفت
 .. تو بغلمرمی کنم کمکم کرد آرتامو بگکاری چخوامی مدی فھمی وقتآرسام

 ..دستا کوچولوشو گرفتم تو دستم اروم بوسشون کردم آرتامو خوابوندم تو اغوشم یوقت
 

 : سرمو اوردم باال و گفتمبعد
از ھمون موقع دوتاشون از ھم .. اومدشی پدای ارمان و شنی بی حسابیری درگھیروزه اول -

 میسال نرفت1 اومد و بعدم کھ سقط کردم و شی تصادف من پانھیاما جر..خوششون اومده بوده
ھمون موقع .. بگنتونستنی دوتا عاشق ھم بودن اما بھم نمنی انجوریسال ھم1 میدانشگاه بعدم کھ رفت

 .. کنی بھم معرفی دوست داروی اگھ کسگھی و مرهی کھ زن بگکنھی آرمان مجبورش ممانھا ما
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 ..کنھی و ازش فرار مدهیکشی خجالت مدای صحبت کنھ اما شدای با شادی چندبار مآرمان

 تا زارهی مامانش تحتھ فشارش مگذرهی مدت کھ مھی.. دوسش ندارهدای شکنھی آرمان فکر منی ھمبرا
 ازش متنفره تن دای شکردهی مطمئن نبوده و فکر مدایبا دختره دوستش ازدواج کنھ آرمانم چون از ش

 ..دهیبھ خواستھ مادرش م
 

 آرمان شھی مدهی کشمارستانی و کارش بھ برهیگی قلبھ مادرش درد می اما وقتکردهی اول قبول نمالبتھ
 .. نامزد بودننجوری ھمنای و اگذرهی بود میماه بھ ھرسخت6.. قبول کنھشھیمجبور م

 
 و دادهی بھ زور جوابھ سالمشو مدهیدی دختره رو می وقتی حتی تو دورانھ نامزدگفتی مآرمان

 .. بودهدای ششھیفکرش ھمش پ
 
اما .. رو بھم بزنھی نامزدنی تا اشھی آرمان مصمم تر منی بوده برا ھمی بند و باری دختره بگفتیم

 کنھی دوباره شانسشو امتحان منیبرا ھم.. داشتھ باشھی قابل قبوللی دلدی مادرشو قانع کنھ بانکھیبرا ا
 ..زنھی حرف مدای با شادیو م

 
 ..کننی بھ عشقشون اعتراف میی و دوتاکنھی آرمانو نداشتھ قبول می طاقتھ دورگھی ھم کھ ددایش
 

حاال کھ ..میخوری بھ درده ھم نمنی منو نازنگھی بھ مامانش مرهی مشھی مطمئن مدای از طرفھ شیوقت
 ..ی خاستگارنی بھتون شما برکنمی می من دختره مورده عالقمو معرفی منو زن بدیخواھیشما م

 
 و پسرش دلش شنی خوشبخت نمنای افھمھی منھیبی رفتاره سرده آرمان رو با نامزدش می وقتمامانشم

 آرتام یضی کھ من بخاطره مری روز ھمون موقعھی..زننی رو بھم می نامزدرهی گیا گھی دھیجا
 .. برم دانشگاهتونستمینم
 
 ..کردهی دختره بحث مھی کھ داشتھ با نھیبی آرمان رو جلو دانشگاه مدایش
 موضوع بگذره چون آرمان تک فرزنده نھ خواھر داره نھ برادر پس نی ساده از اتونھینم
 .. خواھرش باشھتونستینم
 ی خانوم رو معرفگھی و بعد مکنھی می احوال پرسی ھمکالسھی جلوشون و با آرمان مثلھ رهیم
 ..گھی جواب بده دختره مادی کھ منیآرمان ھم..نیکنینم
 

 گفتھ و کی تبرعی سردای شگفتیآرمان م..می ازدواج کنگھی مدت دھی نامزدشون ھستم قراره تا من
 رو ی نامزدنکھی الھی اومده بوده دلنی اون روز نازنگفتیآرمان م.. بدمحیضرفتھ اجازه نداده من تو
 ..بھم زدم رو ازم بپرسھ

 
 قرار بوده نکھیتازه مثلھ ا.. کردن بھ آرمانی محلی بھ بکنھی شروع مگھی ددای اون موقع بھ بعد شاز

 ھی گھی بھ مامانش مدای رفتاره شدنھیاما آرمان با د..رهی بگیمامانھ آرمان زنگ بزنھ وقت خاستگار
 ..مدت صبر کنھ

 .. بھ آرمان بدهگھی فرصت دھی حرف بزنم تا دای امشب با شخوامی محاال
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 : تکون داد و گفتی متفکرانھ سرآرسام

 ..دهیچیچقدر پ-
 : چشما گرد شده گفتمبا
 ؟یدی از حرفام نفھمیچیآرسام نگو کھ ھ-

 : و گفتدی خنده و لپو گرفت کشری زد زبلند
 .. نفھممشھی مگھ میزنی قشنگ حرف منقدری تو انفسم-
 .. تندتند حرف زدمنقدری بزنمت چون دھنم خشک شد اخواستمی میدیفکر کردم نفھم..خوبھ-
 
 ..رمیگی خنک برات موهی ابمھی ستمیمی جا واھیاالن -
 ..میرسی مگھی االن دخوادینھ بابا نم-
 ..رمیگی موهی برا توھم ابمرمی بگی کھ برا آرتام خوراکدی بازمیخوب عز-
 برا آرتام ی خوراکیاالن بابام کل.. خونشونمی زنگ زد گفت امشب برشبیمامانم د.. آرسامیوا-

 ..میبری ھمرامون مدهی میماه خوراک1 اندازه نجای امییای ھرموقع میدیخودت کھ د..دهیخر
 

 : با لبخند گفتآرسام
 ..ازبس اقائھ پدر زنم..یگیراست م-
 : زدم بھ بازوش و گفتمی خنده مشتبا
 ..چاپلوس-

 : گفتمتی کھ با عصباندی خندبلند
 ..ی خنده ھات بچمو بدخواب کننی با ایتونی منمیحاال بب-
 

 کردی مھی و گرزدی ھمش نق مشدی بدخواب میآرتام وقت.. خندشو جمع کرد و ساکت شدعی سرآرسام
 شدی متیھم خودش اذ.. بدخواب شھمیزاشتیم موقع نچی ھنیبرا ھم..کردیاعصابھ ھمھ رو خورد م

 ..کردی متیھم مارو اذ
 

 مونیبعد از عروس.. داخلمی باز کرد آرسام رفتموتیدرو با ر..نای خونھ بابام امیدی رسباالخره
 خونھ نجایا..نی منھیشما بچھ ھا« بھم گفت تی درو بدم بھ بابام کھ با اخم و عصبانموتیاومدم ر

 ..»ی بکننکارای از انمی نبگھید..نی داشتھ باشداروی و کلموتی ردیخودتونھ با
 از رهی شد اومد در سمت منو باز کرد خواست آرتامو بگادهیآرسام پ.. نگفتمیزی چگھی ددمی ترسمنم

 :بغلم کھ اروم گفتم
 ..شھی مداری دست بھ دست شھ بارمشیخودم م..خوادینم-
 

 : مثلھ خودم اروم گفتاونم
 ..ب خورهیگیکمرت درد م-
 : نگاش کردم و گفتمضی غبا
 بچم بدخواب نھی بھتر از ارهیبعدشم کمر من درد بگ..رهی کھ کمرم درد بگستی ننیبچم اونقدر سنگ-

 .. شھتیشھ اذ
 : دستاشو برد باال و گفتآرسام

 ..ارشی نگفتم خودت بیزیمن کھ چ..باشھ باشھ-



 249 

 
 ی توخونھ وقتمی رفتییدوتا..نیی اومدم پانی تکون دادم و آرتام رو محکم گرفتم بغلم از ماشسرمو

 کھ رنی ارتامو بگخواستنیم.. و آرام با سر و صدا اومدن جلوموندای شمی رو باز کردیدر ورود
 : گفتمواشی..میدی خندزی رزیمنو ارسام ر.. شدی بادشون خالکی خوابھ مثل الستدنی دیوقت

 .. کنار ببرمش تو اتاقشنیبر-
 

 استقبالھ گرم برا منو نیالبتھ ا.. طرفھ ماومدنیلند شده بود و داشتن مھمھ ب.. رفتن عقبییدوتا
 .. بوددهی اما خوب شانسشون آرتام خوابرنی تا آرتامو بگومدنیھمھ داشتن م..آرسام نبود

 و کردنی جلوم دستاشونو دراز مومدنی بغلش کنن منکھی آرتام خوابھ ھمشون بھ بھونھ ادنی دیوقت
 :گفتنیم
 ..رهیگی تو اتاقش تو کمرت درد مبرمشیبده من م-
 

مامانم تو اشپزخونھ بود از ھمونجا با سر و صدا ..شھی مداری دست بھ دست شھ بگفتمی فقط ممنم
 :رونیاومد ب

 .. پسره ماھم؟یی مامان فدات شھ کجایالھ..پسره گلم کو؟-
 

 : گفتیبا ناراحت.. کھ مامانم چشمش افتاد بھ آرتامدمیخندی اروم ممی داشتھممون
 ..ِا بچم کھ خوابھ-
 ..امی تو اتاقش مزارمشی مرمیمن م.. خواب رفتنیاره تو ماش..سالم مامان-

 بود کھ تو ھمھ خونھ ھا زی عزنقدریآرتام ا.. سرشونو تکون دادن منم راه افتادم سمت پلھ ھاھمھ
 ..نایجون ا بابانا،خونھی مامان سارا انا،خونھیخونھ بابام ا.. اتاق درست کرده بودنھیبراش 

 
 .. داشتی لباس و اسباب بازیکل..کاملھ کامل بودن.. اتاقا مثلھ اتاقش تو خونھ خودمون بودنقایدق

تنھا بچھ کوچولو و تنھا ..دنیخری براش مومدی کھ خوششون می ھرچرونی برفتنی می وقتھمشون
 .. دوسش داشتنیلیخ..دادنی ھمھ براش جون منینوه خانواده بود برا ھم

 
 پوتاشم در اوردم پتورو روش مرتب کردم رفتم مین..کاپشنشو دراوردم.. رو تختشخوابوندمش

 ھمھ رو نیی اومدم پایوقت.. کنمی احوال پرسھیآرتام بغلم بود درست نتونستھ بودم با بق..رونیب
 .. نشستمدای ششی و رفتم پدمی و حالشونو پرسدیبوس

 
آرام کناره ..می زوده کھ بچھ دار شگفتنیدن اما مسالھ ازدواج کرده بو1 و آرام ھم کھ نیشرو
 :صداش زدم.. حرف بزنمدای بود با شتی موقعنی بود پس بھترنیشرو

 دا؟یش-
 جونم؟-
 
 :نمی تو صورتش نگاه کردم تا عکس العملشو ببقیدق
  بھم زنگ زده بود؟ی امروز کیاگھ گفت-
 : بھم نگاه کرد و گفتی کنجکاوبا
 ؟یک-
 : گذاشت تو دھنش منم ھمون لحظھ گفتماروی خکھی تھی دایش
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 ..آرمان زنگ زده بود بھم-
 
 طرف خندم گرفتھ بود از طرفھ ھیاز .. تو گلوش و شروع کرد بھ سرفھ کردندی پراری خچارهیب
خم شدم .. بسھیعنی تو کمرش کھ دستشو اورد باال زدمیمحکم داشتم م.. کنمکاری چدمی نمفھمگھید

 :طرفش و گفتم
 ؟یخوب-
 
 :ما درھم سرشو اورد باال و گفت اخبا
  داشت؟کاریچ..اره اره خوبم-
 : خونسرد گفتمگرفتمشی کھ پوست می پرتقال برداشتم درحالھی
 .. رو کھ خواھرم بھم نزده بود رو اون زدییحرفا-

 .. کھ اشک توشون حلقھ زده بود نگام کردییبا چشما..دنی شروع کرد بھ لرزدای شچونھ
 

 : گفتاروم
 لھ شدنھ ای گرفتھ شدنھ احساساتمو؟ یبھ باز..گفتم؟ی بھت مومدمی مویچ..؟ھا؟یدونی میپروا تو چ-

 تجربم نیمن اول..منو لھ کرد.. کردیاون با احساساتھ من باز.. خورد شدنمودمی شاایغرورمو؟ 
 دیناام اما اون کال منو.. بود کال عاشق شدمی بارنی اولزنمی حرف می بارم بود با پسرنیاول..بود
 ..کرد

 
 :دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم.. برگردوند و تند اشکاشو پاک کردروشو

 ..یبھتره بھ حرفا آرمان گوش بد..دای شیکنی اشتباه میتو دار-
 .. گولشو بخورمخوامی نمگھینھ د-
 
 پس چرا انکار ی معلومھ کھ ھنوز خواھانشیزیری می دارییاز اشکا..ی تو ھنوز دوسش داردایش-
 اما یری بگمی برات بگم بعد تصمویاز من خواست ھمھ چ.. دادحی برا من توضوی ھمھ چ؟اونیکنیم

 ..یبھتره از زبون خودش بشنو.. بدهحی بھتره خودش برات توضگمیمن م
 

 :با محبت گفتم..شدی باورش نمکردیبا تعجب نگام م.. دختره براش گفتمانھی خالصھ از جرھی بعد
 .. پا حرفاشینیبھتره بش.. ذره از حرفاش بودھی نی ایخواھر-
 
 دمیبا وحشت بلند شدم دو..دمی و پروا پروا گفتنھ ارتامو شنھی بزنھ کھ صدا گری خواست حرفدایش

 اما دستمو گرفتھ بھ وفتمی بخواستمی خورد مزی باال دوبار پام لرفتمی از پلھ ھا میوقت..سمت اتاقش
 .. کھ نشدهیزی اروم باشم چخواستنی ھم ازم مھیقب.. خوردنمو گرفتمنینرده ھا جلو زم

 
 گفتی پروا بھ آرسامم مگفتی اوقات مشتری مامان اما بگفتی لوس کنھ بھم مخواستی خودشو میوقت

 ..کنھی مھی نشستھ رو تختش و گردمیدر اتاقو کھ باز کردم د..آرسام
 

 : و رفتم طرفش و گفتمدمی کشیقی سالمھ نفسھ عمدمی دیوقت
 ..شدهی منو پسرم فکر کردم چیکشت..جانم مامان؟-

 :آروم کھ شد بغلش کردم و گفتم.. کردم و شروع کردم بھ ناز کردنھ موھاشبغلش



 251 

  نداره؟شیخوب پسره مامان ج-
 : تکون داد و گفتسرشو

 ..دارم-
 : گفتمیی و با خوشرورونی از اتاق برفتم

 .. کنھشی پسرم جمیریخوب پس اول م-
 
صداش .. باالومدی کھ داشت از پلھ ھا مدمیآرسامو د.. کھ محکم فشارش دادم تو بغلمدی خندنیریش

 :کردم و گفتم
 ..نیی پامییای میی دستشوبرمشی مھی بقشیبرو پ..دهی شده ترسداری بستی نیزیچ..آرسام-
 ؟یکمک الزم ندار-
 ..خوادی می بردنھ بچھ چھ کمکییدستشو..وا آرسام-
 

 تو اتاقش با میبرگشت.. کرد صورتشو ھم شستمشیآرتامو بردم ج.. با لبخند تکون داد و رفتسرشو
 متوجھ ما شدن شروع ھی بقیوقت..نیی پامی کھ بغلم بود رفتنجوریحولش صورتشو خشک کردم و ھم
 .. بره بغلشونخواستنیھمشون از آرتام م..کردن ھمشون باھم آرتامو صدا زدن

 
 ی کشھی اول پنمی ببستادمی و وانییگذاشتمش پا..ششونی تا بره پنیی پادی کش خودشو از بغلمآرتامم

 .. طرف بابامدی دوی نگاه کنھ دستاشو از ھم باز کرد و با شادھی بھ بقنکھیبدونھ ا..رهیم
 .. محکم بغلش کرد و صدا اعتراض ھمھ بلند شدبابام

 
 بخواد یھرچ..کنھی بھش محبت میلی بابامو دوست داره چون خیلیخ.. بابامشھی پرهی مدونستمیم

 .. خوبھیلی با بابام خونشیکال م..خرهیبراش م
 

 نییاز بغل بابام اومد پا.. نگاه کردم کھ سرگرمھ ارتام شده بودنھی نشستم کناره آرسام و بھ بقرفتم
 ..دی عمو حمشھی رفت پزکردی باباجون بعد کھ خودشو عزشیرفت پ

 
بھ مامانا ھم .. بابا بزرگگقتیتاشون م3بھ ھر.. بزرگتراشھی پی بردی اول بایدونی فداتبشم کھ میالھ
 دی پرانیمامان بزرگ مامان بزرگ گو..رونی اومد بدی از بغلھ عموحمیوقت.. مامان بزرگگفتیم

 ..کردی و بوسش مرفتی قربون صدقش میاونم ھ..بغل مامانم
 
 شھی رفت پدی و در اخر دودی بوس رودایبعد اومد آرام و ش.. مامان جون و مامان سارا ھم رفتشیپ

 ..نیشرو
خوب چرا بد .. خوب بودیلی ھم خنیبا شرو.. کردنی زبوننیری رو پاشو شروع کرد بھ شنشست

 ..ارهی تفنگ براش بای نی ماشھی دی حتما باششی پادی جونش ھرموقع مییدا..باشھ
 ..ارهی براش می خوراکیکل
 لوسش یلی خنیخالصھ شرو.. کنھ رو پاشی رانندگزارهیم..شھی ھمی پارک و شھربازبرشیم
 ..کنھیم
 

 نی با شروشھیآرسام ھم ھم..ھی از بقشتری و بابام بنی اما شروکننی بھش توجھ میادی ھمھ زالبتھ
 ..کنھی اما اون کاره خودشو مارهی لوسش نکن پدر مارو در مگھی مکنھیبحث م
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 دی پرنی مثلھ فنر از رو پا شروھوی کھ زدی و داشت براش حرف منی نشستھ بود رو پا شروھنوز
 : و گفتنییپا
 ..سھیاالن ناالحت م.. آرسام نلفتمسی پیوا-
 

 :اونم گرفتش تو بغلش و شروع کرد ازش گلھ کردن.. آرسامشی اومد پدی دوبعدم
  اره؟ی بابات افتادادهیخوب اخر از ھمھ -

 : با لحن خاص خودش گفتاونم
 بلغم یکی بعد اون کنھیھمس اون بلغم م..اسم بھ بابام بلسم لحظھ تھنا بھی من زالنی مگھ مییبابا-
 ..زاستنی اما نمستی پامی بخواشتمیمن م..کنھیم
 

 : با خنده گفتنیشرو.. خندهری زمی زدھممون
 ..ی بھ بابات برسمیزاری ما نمگھی پدر سوختھ حاال دیا-

 : کرد و گفتی اخمآرتام
 ..؟ی دوفتی من چییبھ بابا.؟ی دوفتی؟چیچ-

 : رو کرد بھ آرسام و گفتبعد
 .. بھت حلف بد زدییآرسام دا-

 : رفت و گفتنی بھ شروی چشم غره اآرسام
 .. پسرمکنمیخودم ادبش م-
 

 آرتام ای کارنیری رو با شوهیشام و م.. نگفتیزی چگھی دی چیعنی ادب کردن دونستی کھ نماونم
 ازش تونستمی اما من نمششی بزارم پ آرتاموگفتیفردا دانشگاه داشتم مامان م..می و بلند شدمیخورد

 : گفتمنیجداشم برا ھم
 ..شتی پزارمشی مامی برم دانشگاه منکھیفردا قبل از ا.. نباشھشمی پبرهینھ مامان خوابم نم-
 : و گفتمدای کردم رفتم کناره شی ھمھ خدافظبا
 اره؟..گھی حرف بزنھ دیدیبھش فرصت م-
 : گفتی ناراحتبا
 .. فکر کنمدیبا-
 خبر زھای چیلی بزار حرفاشو بزنھ چون تو از خیخواھیاما اگھ نظر منو م..یباشھ خود دان-

 ..یندار
 

 خوابش دیکشی مازهیآرتام خم..رونی نگفتم بوسش کردم و رفتم بیزی چگھی تکون داد منم دسرشو
 :خواستم بغلش کنم کھ آرسام گفت..ومدیم
 ..ارمشیبزار من م-
 

 یوقت..گذاشتش رو پا من و راه افتاد..نی تو ماشمیامو بغل کرد رفتآرسام آرت.. تکون دادمسرمو
 تو اتاق میبردمش مسواکشو ھم زد برگشت.. خونھ آرتامو بردم اتاقش لباساشو عوض کردممیدیرس

 ..خوابوندمش تو تختش
 



 253 

 بلند شدم دهی مطمئن شدم خوابیوقت.. خواب رفتکردمی کھ موھاشو ناز منجوری نشستم ھمکنارش
 یکی شده بود از تارداری بار بھیاما چراغ خوابو روشن گذشتم چون ..چراغ اتاقشو خاموش کردم

 ..رونی بود رفتم بدهیترس
 .. اخرو بھش انداختم و درو بستمنگاه

 
 و نشی دادم بھ سھیاز پشت بغلم کرد سرمو تک.. برگردم کھ دستا آرسام دور کمرم حلقھ شدخواستم

 :روم کناره گوشم گفتا..چشمامو بستم
 ..یکنی متی خودتو اذینجوریا.. روش حساس نباشنقدریا-
 
 ..ترسمی ھمش مگھی بار سقط کردم دھی یبخاطر.. ارسامتونمینم-
 ..ادی نمشی پی مشکلگھید..زمیسالشھ عز3اما آرتام االن -
 .. راحتترهالمی کھ مواظبش باشم خینجوری اتونمیاما نم..دونمیم-
چندبار ..یدادی خودتو بھ کشتن می کرد داشتھی آرتام گرنای تو خونھ بابا ایاما وقت..زمیباشھ عز-
 ..خودهی تو واقعا بتی ھمھ حساسنیا..زمی عزیوفتی بیخواستیم
 
 ..کنمیمن برا آرتام جونمم فدا م-
 باالسرش باشھ تا بزرگ شھ و شھی ھممونی سادیخودمون با..یزنی مھی چھ حرفنیخدانکنھ پروا ا-

 بزرگ کھ بشھ ھمش یدی بھ خرج متی روش حساسنقدریاالن کھ تو ا..سھیبتونھ رو پا خودش وا
 بھ ط فقدی باندهی بزرگ شھ کھ بفھمھ در ای جوردیاز االن با.. کنھھی تا بھمون تکمی تو باشای من دیبا

 .. کنھھیخودش تک
 
 ..اس باشم کمتر حسکنمی میسع..حرفاتو قبول دارم-
 ..ی خستھ ایلی خدونمی بخواب کھ ممی برایب..زمیخوبھ عز-

 .. تو اتاقمونمی زدم و رفتیلبخند
 

 و آرسام گھی بھ ھمدمی گفتری شب بخگھی بعد دمی باھم حرف زدگھی دکمی رو تخت میدی خوابیوقت
 ... بخوابمتونستمیاما من نم..دیمنو گرفت تو بغلش و خواب

 
 تمام دمی کشی چھ دردادی مادمی کھ ی وقتیوا..ادی بای بھ دنخواستی افتادم کھ آرتام می زمانادهی««

 ھی من گرھی بود پا بھ پادهی ترسیلی آرسامم خچارهیب.. کردمھیچقدر اون روز گر..لرزهیتنم م
 ..کردیم
 ی نبود بھ من بگھ چھ ربطیکی..رهیگی خندم مگفتمی مراهی چقدر بھ آرسام بد و بادی مادمی ی وقتیوا

 ..یخواھی بچھ می گفتیخودت لج کرد..بھ آرسام داره اخھ
 بال رو سرم نی توئھ آرسام تو ارهی تقصگفتمی و مزدمی مغی اون موقع اصال حواسم نبود فقط جاما

 ..ی بگو اروم بشگفتیاونم فقط م..یاورد
 

 دردت کم یدونی بزنم اگھ مای ھم بیخواھیاگھ م..ی بھ من بگو تا اروم بشی دوست داریھرچ
 .. کردمی ازش عذرخواھیبعدش کل..گفتی بھم مھی با گرنارویھمھ ا..شھیم

 شکمم دمی بھوش اومدم و دیوقت..یگی می چی متوجھ نبودی درد داشتیلی بھم حق داد کھ خاونم
 .. و داد کردنغی شروع کردم دوباره بھ جھیخال
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 : اومد تو اتاقم و گفتمھیآرسام سراس.. دراوردن و آرسامو صدا زدنی بازیکول
 ؟یکنی مھی پروا چرا گرشدهیچ-

 : گفتمھی با گرمنم
 ..شده؟یبچم چ.ھ؟یچرا شکمم خال..بچم کــــو؟-
اما آرسام اومد جلوم صورمو ..کردمی خبر وحشت منیاز ا.. بازم بھم بگن بچت مردهدمیترسیم

 : و گفتدیبوس
 .. گشنشھی بھش بدری تا شارشیاالن پرستار م..مون حالش خوبھ پسرزمیعز-
 
 اومد تو اتاق و با خنده دادی کھ جلوش ھولش مکی تخت کوچھی بزنم پرستار با ی خواستم حرفتا

 :گفت
 .. بده کھ گشنشھری کوچولوتو شای بیخوب خانوم ناز ناز-
 

 ای کھ باالخره بچم بھ دنشدیباورم نم.. مادر شدمگھی حاال دشدی باورم نمدمی حرفو شننی ایوقت
 ..با ذوق بچھ رو از پرستار گرفتم تو بغلم و شروع کردم بھ بو کردنش..اومد

 
 :پرستار باخنده گفت.. کردنھی کھ شروع کرد بھ گردمی محکم لپشو بوسبعد

 محکم بوس نقدری ادی دستاشم نبای حتفھی ظریلی بچھ االن خنیا.. چھ طرزه بوس کردنھنیخانوم ا-
 ..یکن
 

 ھیخودمم ھمراش شروع کردم گر.. کنمکاری چدونستمی ش ھل شده بودم نمھی کھ از گرمنم
 ساکت شده و داره دمی کھ دکردمی داشتم نازش منجوریھم..کردمی مھی و گرکردمینازش م..کردن
 ..َ عشقم،مردمھیرنگھ چشما..دمیاون لحظھ بود کھ رنگھ چشماشو د..کنھینگام م

 
 بچھ،پسره نی کھ ازدی اما رنگھ چشماش داد مھی چھ شکلشدی قرمز بود کھ ھنوز معلوم نمنقدریا

 : و با ذوق بھ آرسام گفتمدمی اروم چشماشو بوسیلی خندفعھیخم شدم ا..آرسامھ
 ..نی ببایب..آرسام چشماش ھمرنگھ چشما توئھ-
 

 : اومد نگاش کرد بعد با لبخند بھ من گفتآرسام
 ..شتم مثلھ تو باشھاما من دوست دا-
 ..ھی کھ مثلھ توئھ عالنی ھمرینخ-

محو ..کردی نگاش می نگاه خاصھیبا .. بعد خم شد بچھ رو گرفت تو بغلشدی منو بوسیشونی پآرسام
 ..دی بوسویشونی آروم خم شد پیلیخ..ارسام و بچھ شده بودم

 
 : نگامونو حس کرد سرشو اورد باال و گفتینیآرسام سنگ.. بابا شدنشومدی چقدر بھش مواقعا

 ن؟یکنی نگام مینجوریچرا ا-
 : اما من با لبخند گفتم.. نگفتیزی چپرستار

 ..ادیچقدر بابا شدن بھت م-
 

 بچھ بھ خودمون ھی تو صورتھ ھم کھ با گرمی شده بودرهیبا لبخند خ..ومدی ھم بھش مواقعا
 :پرستار با خنده گفت..میاومد
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 ..نی کھ بچتونو فراموش کردنی شدگھی محو ھمدنقدریا-
 

 دادم اون موقع بود واقعا مادر شدنو ری بچھ رو شیوقت..دی آرسام بلند خندی ولدمی خجالت کشمن
 .. مادرمھی گھیواقعا حس کردم کھ االن د..حس کردم

 
 کردن زنگ زدم بھ آرسام ھی شروع کردم بھ گرادی زی کھ آرتام بھم گفت مامان از خوشحالیروز

 گفت ی شده اما وقتشی آرتام طورکردی فکر مدی چقدر اون روز آرسام ترسکردمی مھیفقط گرو 
 .. ترسوندمشی الکدمی خونھ فھمامیاالن م

 ی کلکنمی مھی گری برا چدی فھمیآرسام وقت.. گفتم آرسام ارتام بھم گفت مامانھی و گری خوشحالبا
 »»..!سر بھ سرم گذاشت

 
 ھمھ وقت داشتم نی ایعنی..صبحھ4 دمی بھ ساعت انداختم دینگاھ..رونی فکره اون روزا اومدم باز

 ..دمی خوابعیسر..مونمی صبح خواب میوا..کردمیفکر م
 شدم رفتم دوش گرفتم لباسا خودمو ارتام داریصبح زود ب.. برا ھمھ ماھی بزرگیلی روزه خامروز

 ..نایرو برداشتم و آرسام رسوندمون خونھ مامان سارا ا
 

ارتام رو سپردم دستھ مامان سارا و رفتم تو اتاق .. ھنوز خوابھدای شدمی خونھ ددمی رسیوقت
 .. کرده بوددارمی بی چھ جورمی افتادم کھ برا عروسی روزادهی..دایش

 : و بلند گفتمدمی پتو رو از روش کشمحکم
 ..بلند شو..ادیپاشو االن آرمان م..؟ی ھنوز خوابیکشی خجالت نمدایش-
 

 :با حرص گفتم..دی روش و خوابدی پتو رو دوباره کشدای شاما
 ..ارمی برم اب بای یشیبلند م-
 : غرغر سرشو بلند و گفتبا
 .. پروا بزار بخوابمیگی میچ-

 :تا اومدم جوابشو بدم ارتام بدو بدو اومد تو اتاق و گفت..دی خوابدوباره
 .. تونمدالی خالھ بامیگفت ب..مامان مامان عمو المان اومده-
 
 : خنده بغلش کردم و گفتمبا
 .. بلند شھخوادی نمدای بره خونشون شمی بھ عموت بگمی برایب..شھی نمداریپسرم خالھ ب-
 : نشست و خوابالو گفتخی سعی سردای گفتم شنوی اتا
 ..میری مشمی االن اماده مسایوا..کجا بره؟..؟یگی میچ-
 

 : تو سالن آرمان بلند شد و گفتمیدی رسیوقت.. ھم رفت حمومدایش..رونی بمی و با آرتام رفتدمیخند
  کو؟دایپس ش..؟یسالم پروا خوب-
 ..ادیرفت حموم االن م..؟ی تو خوبیسالم مرس-
 

مثلھ ..گھیدامادم بود د..می شده بودیمی با ارمان صمیلیخ.. تکون داد و دوباره نشست رو مبلسرشو
 ..رونی اماده اومد بدای کھ شمیزدیه مراسم حرف م با ارمان دربارمیداشت.. دوسش داشتمنیشرو

 : و گفترونیاومد از اشپزخونھ ب.. فرستادش صبحانھ بخورهآرمان
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 ..من اماده ام..میبر-
 

بھ آرمان ..می آرمان و راه افتادنی تو ماشمی قران ھممون رو رد کرد ماھم نشستری سارا از زمامان
 :گفتم

 .. مامانمشھی پمی اول ارتام رو بزارستیاگھ برات سخت ن..آرمان شرمنده-
 

 : نگام کرد و گفتنھیی از اارمان
 ..چشم..ھی چھ حرفنیا-
 :برگشت عقب و گفت.. جلو نشستھ بوددایش
 ش؟ی مامانم نزاشتشھیچرا پ-- 
 .. مامانمشھی پزارمشیم..شدیمامان سارا کار داشت ارتام مزاحمش م-
 
 .. باشھششی مامانم از خداشھ آرتام پیدونیتو کھ م-
 ..اما امروز کار داره..زمی عزدونمیم-

بھ آرتام .. لباسا آرتام رو برداشتم رفتم تو خونھمیدی رسیوقت.. نگفتیزی چگھی تکون داد و دسرشو
 :گفتم

 .. باشھنجای ھمادیباباتم م..امیمن زودم.. پسرمی نکنتیمامان بزرگو اذ-
 

 : تکون داد و گفتسرشو
 ..چشم مامان-
 .. باال گلپسرمیچشمت ب-

من ازش ..ستادی واشگاهیآرمان جلو آرا.. شدمنی دادم بھ مامان و رفتم دوباره سوار ماشارتامو
 ..ادی بدای تا ششگاهی رو برداشتم و رفتم تو ارادای کردم و لباس خودمو و شیخدافظ

 
بود داخل  اومده دای برگشتم شیوقت.. کردم و رفتم تا لباسمو درارمی خانوم احوال پرسی نازبا

 .. اومده بودمرونی کھ من ازش بی سمت ھمون اتاقومدیداشت م
 : بود گفتمدهی بھم خنددای کھ شمی مثلھ روز عروسطنتی بھم با شدی رسیوقت

 ؟ی کرده کھ قرمز کردکاری آرمان چدایاوه اوه ش-
 

 : گفتمتی ساکت شدم و با عصباندای شی کھ با پس گردندمیخندیداشتم م.. خندهری بلند زدم زبعد
 ؟یمگھ مرض دار..مرگ-
 : گفتیی نازک کرد و با پرروی ھم با اخم پشت چشمدایش
 ..ی بشضی مستفینی ببی بمونیخواستیم..بوسم کرد-
 شیرفتم پ.. رفت تو اتاقعی و سردی خنددای کھ شکردمی نگاه میی ھمھ پرونی چشما گرد شده بھ ابا

 : خانوم و گفتمیناز
 نھ؟کی منو اماده می جون کیناز-
 ..مطمئن باش کارش حرف نداره.. شاگردامنی از بھتریکی بھ سپارمی تورو مزمیعز-
 
  راحت باشھ؟المیخ-

 : رو شونم زد و گفتی جون دستیناز



 257 

 .. راحت باشھالتیخ..سپارمی کھ مطمئن نباشم نمی ھامو بھ کسیمن مشتر-
 
 جون رفتن ی و با نازرونی با لباسش از اتاق اومد بدایش..ی لبخند تشکر کردم و نشستم رو صندلبا

 .. من رفتھ بودمی روزھی کھ یتو ھمون اتاق
 :ششی بلند شدم و رفتم پیاز رو صندل.. باز شد و ارام اومد داخلشگاهی موقع در اراھمون

 ..ی اومدری دنقدریچرا ا..زمیسالم عز-
 
 ..داشتھ منو نگھ شگاهیدوساعتھ جلو ارا.. داداشتنیاز دستھ ا-
 : تعجب گفتمبا
 ؟یبرا چ-
 ی رنگنیبگو رژت ا.. رنگو استفاده کنھنی ت اھیبگو از سا.. درستت کنھینجوری بگو اگھی میھ-

 ..باشھ
 

 :خندم کھ تموم شد گفتم.. خندهری من بلند زدم زیول..دی کشی پوفی با کالفگارام
 .. بھ اون درنیا..  حرفانی کرد با اوونھی منو دشبیداداشھ توھم د-

 : با حرص گفتارام
 .. بھ اونا دارهی چھ ربطفھممی کنن نمشی اراخوانیمارو م-
 

 : و گفتمدمی کشدستشو
 ..می تا اماده شای باری برو لباستو دربایب..حاال حرص نخور-

 .. نشستمیمنم رفتم دوباره رو صندل.. تکون دادم و رفت تا لباسشو عوض کنھسرشو
 

 : اومد رو صورتم کار کنھ بھش گفتم جونی شاگرده نازیوقت
 ..ی کنونی باال سرم شنخوامیموھامم م.. ممنونشمی باشھ اراظی غلادی زخوامینم..زمیعز-
 : گفتنکھی بودم تا اشگری دستھ اراری زیساعت2.. گفتی لبخند سرشو تکون داد و چشمبا
 ..نمیپاشو لباستو بپوش بب..یماشال چقدر ناز شد-
 
 

 خوشگل شده یلی خیوا..نھیی و رفتم جلو ادمی پوششگریسمو اوردم با کمکھ ارا شدم رفتم لبابلند
 براق زده بود دنبالشو یی طالھی ساھیپشت پلکامو .. خوب باشھنقدری کارش اکردمیفکرشم نم..بودم
 .. کرده بودیمشک

 
 چشمام فوق العاده شده ملی ری بود با کلدهی کشی چرمی چشمام و داخلشون رو مداد مشکدور

جلوشونو کال باال زده ..موھامم جمع کرده بود باال سرم..ی با رژلب مسیی طالیرژگونھ مس..بودن
 ..درکل قشنگ شده بودم..پشتھ موھامم حلقھ حلقھ کرده بود.. پوف داده بودکمیبود بعد 

 
دو ..دادیانداممو قشنگ نشون م.. تنگنییاز باال تا پا..دکلتھ بود.. بود کھ تا مچ پام بودیی طاللباسمم
 .. ارامو اماده کردشگری مدت ارانیتو ا.. عالف شدمیساعت
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 بود ی اروزهی فشیسا..ومدی میلی چشماش خی بھ رنگھ ابدی بود پوشی اروزهی دکلتھ فھی کھ لباسشو
 ..رونی اماده شده اومد بدایباالخره ش.. خوشگل شده بودیلیخ.. مات بودیرژ گونھ و رژلبش صورت

دستشو گرفتم و ..آرام ھم پشت سرم اومد.. رفتم طرفشیبا چشما اشک.. چقدر خوشگل شده بودیوا
 :گفتم

 ..خدا بھ دادت برسھ.. امشبادیچشا آرمان درم..ی چقدر خوشگل شدیخواھر-
 
 : بھ بازوم زد و گفتی بغض مشتبا
 .. امشب بچھ دومتونم درست بشھترسمیم.. پروای ناز شدیلیتوھم خ-
 رفت زنگ زد بھ دایش.. کردفی تعردای از شیارام ھم کل.. خندهری زمی ھمزمان با بغض زدییتا3

 : کھ گفتایبھ ارام گفتم توھم با ما ب.. دنبالمادیمنم زنگ زدم بھ آرسام گفتم ب..لھی برن اتادیآرمان تا ب
 .. دنبالتامی گفتھ زنگ بزن خودم بنیشرو-
 

 : گفتیکی کھ می منتظر شدکمی..ادی بنی شرواونم زنگ زد تا.. اسرار نکردمگھی دمنم
 ..اقا داماد اومد-
 : با استرس دستمو گرفت وگفتدایش
 خوب شدم؟..رمیمی پروا از استرس دارم میوا-
 ..ادی برو جلو االن میاسترس برا چ..ی شدی عالزمیعز-
 
 از یآرمان با دستھ گل..دیمالی و دستاشو بھم مستادیاونم ھمونجا وا..شگاهی رو ھل دادم وسط ارادایش

 و کراواتھ دی سفراھنھی با پیکت شلواره مشک.. قشنگ شده بودیلیارمانم خ..رز سرخ وارد شد
 ..موھاشم خوشگل درست کرده بود..یزرشک

 
 سخت بھم یلیخ.. براشون خوشحال بودمیلیخ.. برق عشق نشست تو چشماشدی رو ددای شیوقت
 ..شنتو دلم از خدا خواستم خوشبخت ..دنیرس

 
 دای ارمان خم شد اروم و کوتاه لبا شرتیدر کمالھ تعجب و ح..گرفتی ملمی داشت ازشون فلمبرداریف

 ..نیی ھم با خجالت سرشو انداخت پادایش..چشما منو ارام در اومده بودن..دیرو بوس
 

ارمان نگاھھ خجالت زده ..دنی بھ دست زدن و ھوو کشمی شروع کردمی ارام بھ خودمون اومدمنو
 ..می جوابشو دادی بھ نشونھ سالم تکون داد ماھم ھمونجوری بھ ما انداخت لبخند زد و سریا

 .. کنھکاری وسط چنی اخواستی کرد اگھ نبود معلوم نبود منکاروی ھم ھست ای خجالتبچمون
 
عقب گرد کرد بره ..دی اومد داخل ارامو دنی شرویوقت.. افتادمنی ارام و شروی روزه عروسادهی
االن ..نی بود کردی چھ اشتباھنی استیخانوما چرا حواستون ن«: تو ھمون حالت گفترونیب

 ..»نی زنھ خودمو صدا بزنرونی برمی مشت و لگد من مری زرهیگی منو مشھی میرتیشوھرش غ
 
 جوابشو غی با جشگاھھیارام ھواسش نبود تو ارا.. بودن از خندهدهی ھمھ پوکری بخادشی یوا

 ھم صورتشو نیشرو..»ادی بگھی دیکیباشھ برو بگو ..گھ؟؟ی دیشناسی منو نمشعوری بنیشرو«:داد
 ..»ی خوشگل نبودنقدریتوکھ ا..ییِا ارام تو«:متعجب کرد و برگشت گفت
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 و دی بوسشویشونیاما بعدش اومد جلو با محبت پ.. ارام چقدر اون روز حرص خورد از دستشیوا
 ..»زدلمی باھات عزکردمی میداشتم شوخ..شناسمی ھم میلومتریمن تورو از ھزار ک«:گفت

 
 از فکره اومدم یبا تکون دستھ کس.. نگفتیزی چگھی راحت شد دالشی خدی حرفو شننی ای وقتارام

 : زدم و گفتمیلبخند..کردیبرگشتم سمتھ ارام کھ طلبکار دستشو زده بود بھ کمرشو نگام م..رونیب
 ؟ی گفتیزی ھواسم نبود چدیببخش-

 : دراورد و گفتچشماشو
 ..می برای اومدن بنیآرسام و شرو..حواست کجاس-
 

آرسام دستھ آرتامو گرفتھ بود و داشت با ..رونی بمی رفتدمی تکون دادم و مانتو و شالمو پوشسرمو
 .. طرفمدی دوغی و با جرونی بدی دستشو از دستھ آرسام کشدی منو دیآرتام وقت..زدی حرف منیشرو

 .. پسرم چھ خوشگل شده بودیوا.. بغلش کردم بھم خم شدمدی رسیوقت
 
 دهی ھم پوشی لولھ انی شلوار جھی..ی بود با کت چرم اسپرت سورمھ ادهی پوشی سورمھ اراھنھی پھی

 .. بود رو شلوارشدهی کششمی پوتا اسپرت و سورمھ امیبود و ن
 :محکم بوسش کردم و گفتم.. ھم زده بودی افتابنکی از باباش عدی تقلبھ
 ..یچقدر خوشگل شد.. دورت بگردم مامانیالھ-

 : و گفتدی محکم لبامو بوساونم
 ..ی خوشتل شدیلیمامان جونم تو کھ خ-
 .. قربونھ حرف زدنت بشمیالھ-

 نی تو ماشمینشست.. کھ با لبخند جوابمونو دادنمیسالم کرد.. مرداشھی پمی و رفتدی آرتامو بوسارامم
 :مو گرفت و گفتآرتامو خواستم بزارم عقب کھ محکم گردن

 .. ی باسم مامانستیموخوام پ-
 

 : کھ آرسام دستمو گرفت و گفتمی نرفتھ بودادیز..آرسام راه افتاد.. زدم و قبول کردمیلبخند
 .. نفسمی خوشگل شدشھیمثلھ ھم-
 
کت شلوار سورمھ .. قشنگ شده بودیلیخودشم خ.. بھ لباساش انداختمی ذوق تشکر کردم و نگاھبا
 ..کی باری ھمرنگھ لباسھ من و کراوات سورمھ ایی طالراھنھیا پب.. تنشتی فیا

نگامو انداختم بھ جلو .. داده بود باالشھیموھاشم کھ مثلھ ھم.. بوددهی ھم پوشی سورمھ ای ورنکفشھا
 :کھ آرسام با لبخند گفت

 ..میری بگی وقت گرفتم تا چندتا عکسھ خانوادگھیاتل-
 
 : زد و گفتمی چشمام برقی خوشحالاز
 ..ھیعال..ی آرسام مرسیوا-

 : تکون داد و گفتسرشو
 ..فمھیوظ-
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 چندتا ھم از آرتام ھی..می گرفتییچندتاھم دوتا..می تو ژستھا مختلف گرفتییتا3 عکسھ ی کللھی اتمیرفت
 برا مییای بگھی و قرار شد دو روز دمیتشکر کرد.. تو اتاقشمی بزنمی تا بزرگ کنرهی بگمی گفتیتک

 ..انتخابھ عکسامون
 

 نایمراسمھ عقد اونجا بود اما جشن خونھ آرمان ا..نای ادی سمتھ خونھ عموحممی راه افتادرونی بمیاومد
 .. عقده دخترم خونھ خودمون باشھدیمامان سارا گفتھ بود با..بود

 
 شھی پمیست نشمی و رفتمی کردیبا ھمھ احوال پرس.. بودنومدهی و آرمان ندای ھنوز شمیدی رسیوقت

باباجون و بابام ھم باھم سرگرم ..زدنیباھم حرف م..کناره ھم نشستھ بودن.. و مامانمنایمامان جون ا
 ..ششونی پمی و نشستمیدینفرشونو بوس4ھر.. بھشونمیدی رسیوقت..بودن

 
واقعا داشتنھ ..میدادی گوش ماشی کارنیری ماھم بھ شزدی حرف مزی رکی و زی نشست رو مآرتام
 .. ادم حوصلش سر برهزارهی موقع نمچیھ.. نعمتھ بزرگھھی مثلھ آرتام یپسر

 
 تو میھممون رفت.. عروس داماد اومدندادی نشون منیو ا.. بلند شدغی صدا دست و جمی کھ نشستکمی

 ی رو بوسدی دود اسپند داشتن با مامان سارا و عمو حمونھی و آرمان دست تو دستھ ھم مدایش..اتیح
 ..کردنیم
 

با آرسام .. اومدن عقبدنیاونا اومدن عقب مامان و بابا آرمان رفتن جلو اوناھم دوتاشونو بوس یوقت
 : و گفتمدمی رو بوسدایش..ششونی پمیو آرتام رفت

 .. تنھا ارزومھنیا..ی خوشبخت بشدوارمی امیخواھر-
 
 دایه شبعد اومد کنار.. گفتکی و بھش تبردیآرسامم آرمانو بوس.. ازم تشکر کردی چشما اشکبا
 : و گفتدی بوسشویشونیپ
 ی داشتیھرموقع کار.. خواھرمی خوشبخت بشدوارمیام..یدونیاندازه ارام دوست دارم خودت م-

 ..ی رو من حساب کنیتونی ھمھ سال منیمثلھ ا
 
 : خودشو انداخت تو بغلھ آرسام و گفتدایش
 .. بتونم جبران کنمدوارمیام..کنمی موقع محبتاتو فراموش نمچیھ.. دوست دارمیلی خیداداش-
 ..ی حرفو بزننی نشنوم اگھی بوده دفمی ھرکار کردم وظیخواھرم..زمی بوده عزفمیوظ-
 
 .. ممنونی داداشیمرس-

 کھ آرسام دیبوسی داشت آرتامو مدایش.. گفتمکی و تبردمی با آرمان دست دادم و صورتشو بوسمنم
 :رو بھ آرمان گفت

 .. خونت حاللھی کردتشیبفھمم اذ-
 

 : زد و گفتی لبخنده مردونھ اآرمان
 .. دوسش دارمشتریاز جونمم ب.. کنمتشی اذادیمگھ دلم م-
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 گفتن و کی و آرامم رفتن جلو بھشون تبرنیشرو.. عقبمی تکون داد و رفتی سرتی با رضاآرسام
 خودشو لوس نی تو بغل شروکمی ھم دایش..اما ارام فقط بھ آرمان دست داد..بوسشون کردن

 .. نشستنگاھشونی اومدن داخل تو جاکایباالخره بعد از تبر..کرد
 

 دختر عمو ارمان با ایپر..می رو سرشون قند بسابمی کھ اومد منو ارام و دختر عمو آرمان رفتعاقد
ارتام اومد کنارم ..آرام پارچھ رو گرفتن رو سرشون منم منتظر بودم عاقد شروع کنھ تا قند بسابم

 :سبوند بھ پام و گفتخودشو چ
 .. من قندالو بمالم بھم؟سھیمامان م-
 
 : لبخند گفتمبا
 ..چرا نشھ گلپسرم؟-

 عاقد شروع کرد آرتام با دستا کوچولوش شروع کرد بھ قند یوقت.. دادم دستش و بغلش کردمقندارو
 : گفتایآرام اروم کناره گوش منو پر..دنیساب

 ..ارهی بگھ عروس رفتھ گل و گالب ب بدهادیبھ ارتام ..میگی نمیچیخودمون ھ-
 

 :عاقد شروع کرد..می با لبخند قبول کردای پرمنو
 ھی با مھری آرمان سبحانی شمارو بھ عقد دائمھ جنابھ اقالمی بنده وکای نژاد اای اردایسرکار خانوم ش-

 کیھزار سکتھ تمام بھاره ازاده و 2تعداد .. و شمعداننھیی دست اکی دی جلد کالم هللا مجکی ی
 ..لم؟؟ی وکایا..سفر حج در اوردم

 
 : کناره گوشھ ارتام گفتمعیسر

 ..نھیعروس رفتھ گل بچ.. بلند بگویمامان-
 : بلند با صدا بچگونش گفتآرتام

 ..نھیعلوس لفتھ گل بش-
 

 بھ خودش اومد با لبخند برگشت عقب ادی نفر شنیاول.. سکوت برقرار شدھی خونھ بھ مدت چندثانکلھ
 :و گفت

 .. خالھ فدات بشھ وروجکمیالھ-
 :آرسام بلند با ذوق گفت.. شروع کردن بھ قربون صدقھ رفتنھ آرتامھمھ

 ..نی پسرمو چشم بزننیتونی منمیحاال بب-
 

 :مامان سارا گفت.. خندهری زدن زھمھ
 ..کنمیعقد کھ تموم شھ براش اسپند دود م-

 : کرد و عاقد گفت تشکرآرسام
 ..ماشاال ماشاال خدا براتون نگھش داره-
 : لبخند تشکر کردم اونم ادامھ دادبا
 ... بار دوم سرکار خانومیبرا-
 

 : بھ آرتام گفتمدوباره
 ..ارهیعروس رفتھ گالب ب.. دوباره بلند بگوپسرم
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 : بلند گفتدیسابی کھ قند منجوری ھمتیاونم با جد.. چشم دوختھ بودن بھ آرتامھمھ
 ..الھیعلوس لفتھ گالب ب-
 

 : تکون داد و گفتی با لبخند سرعاقد
 ... بار سومیبرا-

 :اونم خستھ شد و بلند گفت..خوادی می لفظری دادم بگھ عروس زادشی دوباره
 .. جھنمبلمیخدا م.. دلوخ بگم؟نقدلی ادی نسستھ چال بانجای کھ ادایِا پلوا خالھ س-
 

 :وسش کردم و گفتمب.. خندهری زمی زدھممون
 :سرشو تکون داد و بلند گفت..حاال بگو..یفھمی میبزرگ کھ شد.. رسمھھی نی ازمیعز-
 .. موخوادی لفظلیعلوس ز-
 

عاقد برا بار چھارمم خوند .. و رفتدای جعبھ داد دستھ شھی اومد ی آرمان با چشما اشکمامان
 : گفتی با صدا لرزوندایباالخره ش

 ..با اجازه بزرگترا بلھ-
 

 محکم و قاطع بلھ رو یلی اونم خدیاز آرمان ھم پرس..زدنی ھا ھم سوت می دست زدن و بعضھمھ
 .. بلند شد رفتنیگفت و عاقد بعد از گفتنھ خوشبخت بش

 
 کھ جام ینیس..دای کناره شامیمنم رفتم آرتامو دادم بھ آرسام تا ب.. گفتنکی شروع کردن بھ تبرھمھ

 و جام ینی گذاشت تو سیتومن100 تراول ھیآرمان ..عسل داخلش بود رو برداشتم و گرفتم جلوشون
 ..عسلو برداشت

 
 : بشنون گفتمدای کھ فقط ارمام و شی جوراروم

 ..رونی بکشمشونی االن از تو حلقھ شوھرت می پول از شوھرم گرفتی ھرچمیروزه عروس-
 

 کارشون تموم شد حلقھ ھا رو یوقت..گھیعسل گذاشتن دھن ھمد و شروع کردن بھ دنی خندییدوتا
 .. ھاھیدستھ ھم کردن و من شروع کردم بھ اعالم ھد

 :بازش کردم و بلند گفتم.. پاکت دادن دستمھی امدن جلو و دی مامان سارا و عموحماول
 .. تو شمال بھ نامھ دوتاشونالی وھیاز طرفھ مامان و بابا عروس -

 بھ دیعموحم..کردی مھی رو گرفتھ بود بغلش و گردایش.. نبود مامان سارا رو اروم کنھیکی حاال
 و رفت دیمامان سارا ارمانم بوس.. زود باشنای خونھ ارمان امی بردیزور ارومش کرد و گفت با

 ..عقب
 .. گفت و رفت عقبکی و تبردی ارمانم بوسدی رو بوسدای شدیعموحم

 
 وسط من نی ادمیحاال من نفھم.. پاکت داد دستمھی و دیمامانش منو بوس.. بابا ارمان اومدن جلومامان

 .. واالدونمینم.. بودم کھ بوسم کردکارهیچ
 اولشو خوندم کھ چشمام در کمیبا تعجب .. بودی باز کردم چندتا برگھ از دفترخونھ اسناد رسمپاکتو
 :ند گفتم بھ ھمھ انداختم و بلیبا تعجب نگاھ..اومد

 ..خدا بده شانس-
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 .. تو برگھ ھا نوشتھی چننیاز چشماشون معلوم بود کنجکاو شدن بب.. خندهری بلند زدن زھمھ
 یشکیھ.. تشکر داشتھیواقعا ھم جا.. بابتھ کادوشون تشکر کردمی سبحانی از خانوم و اقااول
 ..کنھی نمی کارنیھمچ

 
 : بلند و با ذوق گفتمی صدابا
 نی تو اینجوریا..دای دادن بھ آرمان و شی کارخونشونو بھ صورتھ رسمی سبحانیخانوم و اقا-

خالصھ نصفش بھ نامھ .. در قبالھ کارخونھ ندارنیتی مسئولچی خودشون ھگھیبرگھ ھا نوشتھ د
 .. نصفش بھ نامھ آرمانداسیش
 

زشون  ادایش.. چقدر سرخوشنگھی دنای خدا ایا..دنی بلند شروع کردن بھ دست و ھورا کشھمھ
 ..فمونھیاوناھم بوسش کردن و گفتن وظ..تشکر کرد

اونا رفتن عقب ..از مامانشم تشکر کرد.. باباشو محکم گرفت بغلش و با بغض تشکر کردآرمان
 ..نفره بعد مامان و بابا من بودن

 
ز  پاکت و بایوقت..کردنی بھ من دادنو جبران منای کھ مامان سارا ای اھی ھدی جورھی دی بانای ابابام

بلند ..ستی بھ من ننای ادی عموحمھی راحت شد کھ کمتر از ھدالمی داخلش بود خیزی چدنھیکردم از د
 :گفتم

 ...ابونھی تو خی ساختمانھ مسکونھی طبقھ دوم یمتر200 واحد ھی-
 

 و ارمان از مامان و دایش.. داشتیی واقعا ارزشھ باالابونی خنی تو ایمتر200 خونھ ھی شییخدا
 ..بابام تشکر کردن

 بوده و تو فمونیاما بابام گفت وظ..نی خودتونو تو زحمت بندازنقدری الزم نبود اگفتی ھمش مدایش
 ..دی رو بوسدای شیشونی برامون و پییھم مثلھ پروا

 
 لبام و  بازشون کردم لبخند نشست رویبا کنجکاو..دوتا جعبھ دادن دستم.. و آرام اومدن جلونیشرو
 :گفتم

 .. و دستبند ھم برا دامادری زنجھی.. برا عروسانی برلسی سروھی-
 

ازشون تشکر کردن .. ھاش جواھرات ھستنھی ھدشھیھم.. بخرهستی بھ جز طال بلد نیچی ھنیشرو
 .. کادوھا سکھ بود کھ اومدن دادن و بچھ ھا ھم تشکر کردنشتری بگھید..و رفتن عقب

 
 :بعد بلند گفتم.. جلوایبا دستم بھ آرسام گفتم ب.. نمونده بودی کسگھید
 شنھادوی پنیباالخره آرسام ا.. براتونمیری بگی چمیدونستی نممی فکر کردیخوب راستش ما ھرچ-

 دیببخش..واسھ ماه عسلتون.. دوھفتھی براایتالی رفت و برگشتھ بھ اطیبل..ادی خوشتون بدوارمیداد ام
 ..ومدیاگھ خوشتون ن

 
 ی جلو دھنشو گرفتھ بود با چشما اشکدایش.. رو داد دستھ آرتامطیدوتا پاکت بل.. بھموندی رسآرسام
 :خودشو انداخت تو بغلم با بغض گفت.. کردینگام م
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 کارا تو و تونمی میپروا من چھ جور..ی بھ فکره من بودشھیمثلھ ھم.. بگم بھ تویپروا من چ-
 ..ارسام رو جبران کنم

 
پس ..می بوده برا خواھرمون کردفمونی وظمیما ھرکار کرد..یزنی مھی چھ حرفنیا..زمی عزدایش-
 ..ی ارزه برامون خواھری مییای دنی کھ تو خوشبخت باشنیھم..ستی بھ جبران نازین
 ..یلی دوست دارم خیلیپروا خ-
 یوقت..نمی برم و اونجا رو ببخوادیروز دلم م1 شده ی حتگفتی مشھیھم..ایتالی ارزوش بود بره ادایش

 .. اومد تو ذھنم و قبول کردمایتالی اعی سرمیری برا ماه عسلشون بگطی داد بلشنھادیآرسام پ
 :گونھ آرسامم بوس کرد کھ آرسام گفت.. آرتامم محکم بوس کرددایش
 .. برم صورتمو بشورمدی بابا االن بایا-
 

 : روشو کرد طرفھ من و گفتبعد
  شد؟یصورتم رژ-

 : با خنده گفتدای جواب بدم کھ شاومدم
 .. راحتالتی نشده خیچینترس داداش ھ-
 

 راحت شد رفت الشیخ.. نگاشو دوخت بھ من کھ منم سرمو تکون دادمدای حرفھ شدیی برا تاآرسام
 و لپشو دیآرتامم بوس.. کردیآرمانم ازمون تشکر کرد و با آرسام مردونھ روبوس..کناره آرمان

 ..دیکش
 

 دمی عقب نکشی ولدمیو دستش و رو پنجھ پا بلند شدم گونشو بوس بھش دستمو گذاشتم تدمی رسیوقت
 :کناره گوشش اروم گفتم

 براش ی ناراحتنیکتری روز بفھمم کوچھیاگھ .. چقدر برا من مھمھ ارماندای شی باشدهی فھمدیشا-
 ای درست اما اگھ خواھرمو ناراحت ی داداشمھیتو جا..گذرمی اومده مطمئن باش ساده ازش نمشیپ

پس حواستو جمع ..چشمام ھمھ جا مراقبت ھست آرمان.. کنارزارمی رو می خواھر برادری کنتیاذ
 ..زمی عزی داداشنک
 

 : عقب و بلند گفتمدمی کشی لبخنده معمولھیبا .. گفتمدی بھ حالت تھدنھاروی اھمھ
 ..مواظبھ خواھرم باش..نی خوشبخت شدوارمی امیخوب داداش-
 

آرسام ظاھرا حرفامو ..مینی بشمیمنو آرسام رفت.. تکون دادیرفقط س.. تو شوک حرفام بودآرمان
 زی بھش زدم و لباسا آرتامو کھ رو میلبخند..کردی بود چون داشت با لبخند و افتخار نگام مدهیشن

 ..نشستھ بود رو مرتب کردم
 
 نیو شروآرسام ..می و راه افتادمی شدنامونیسوار ماش..نای خونھ آرمان امی برمی بعد ھمھ بلند شدکمی

 ..کردنی متی اذیلیخ
فقط نگرانھ ..رفتنی داشتن بد میلیخالصھ خ..کردنی عروس ترمز منی جلو ماشرفتنی سرعت مبا

 : گفتمغیبا ج..نکارامیآرتام بودم چون خودم عاشقھ ا
 .. بدمش بھ مامانمسای حداقل وانھیآرسام بچھ تو ماش-
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آرسام .. محکم گرفتھ بود تو مشتشراھنموی بود بھ من و پدهی چسبنی از ترسھ سرعتھ ماشآرتام
 :نگاش کھ بھ رنگھ زرد شده آرتام افتاد چشماش در اومدن و با تعجب گفت

 ..اصال حواسم نبود..یگیچرا زودتر نم-
 

 دمیآرتامو محکم گرفتم تو بغلم و دستمو کش.. جوابشو ندادمگھید.. بخوابھتمی بستم تا عصبانچشمامو
 ..رنگھ صورتش برگشت.. اروم شدکمیتو موھاش تا 

اشک تو چشمام جمع .. آرتام خواب رفتھ بودمیدی رسیوقت.. نگامو دوختم بھ جلودموی بوسگونشو
 ..بچم از ترس خوابش برد..شد
 
 
 شمی اومد پعیسر..ھی بقشی بھ آرسام انداختم و راه افتادم پی نگاھھ سرزنش باری ھمون چشما اشکبا

 : گفتیمونیدستشو حلقھ کرد دور شونھ ھام و با پش
 .. اصال حواسم نبوددی ببخشخوامیپروا معذرت م-
 

 :دوباره گفت.. نگفتمیزی تکون دادم و چسرمو
 ..دیگفتم کھ ببخش..گھیپروا قھر نباش د-
 : بغض گفتمبا
 .. بچھ از ترس خوابش بردنیآرسام بب-
 

 : گفتیم و بعد با شرمندگ چشماشو دوخت بھ آرتای با ناراحتآرسام
 ؟یبھ خدا اصال حواسم بھ آرتام نبود چرا زودتر نگفت-
 ..ی فکر باشی بنقدری اکردمیچون فکر نم-
 .. شدهینجوریخودم االن ناراحتم کھ ا..دیگفتم کھ ببخش-
 

 می کھ دستش دوره شونھ م بود راه افتادنجوری و ھمدیسرمو بوس.. گفتمی تکون دادم و باشھ اسرمو
مانتو و شالمو دراوردم و .. مامانم آرتامو دادم بغلششی پمینشست..مینی ھا بشی صندلزی مسمت

 : کھ مامانم گفترمیخواستم آرتامو بگ..نشستم
 .. خودمشھیبزار باشھ پ-
 ..یشیخستھ م-
 .. بھتدمشیخستھ شدم م-
 ..باشھ-

دست .. کھ چشمش بھ ما افتاد اومد سمتموننیشرو..دنیرقصی و ارام وسط داشتن منیشرو
 :دوتامونو گرفت و با خنده گفت

 ..زارهی زندتون نمنی نشستنھی ببدای خواھرتونھ شیعروس..ن؟ی نشستیبا چھ جرات-
 
 بھ من زد و بھ ی چشمکنیشرو..شدی پخش می اھنگھ شاد و قشنگھی.. وسطمی رفتیی لبخند دوتابا

 :آرسام گفت
 ..توھم برو با خواھرت برقص.. با خواھرم برقصمخوامیمن م-
 



 266 

 شروع یی وسط دوتامیرفت..میدیرقصی قشنگ میلی ھم خشییخدا..می رقصھ ھم بودھی پانی شرومنو
 ..می کھ ھمھ رفتن عقب و مادوتا فقط وسط بودمیدیرقصی ھماھنگ باھم منقدریا..میکرد

 
 لمی ھم فقط از ما داشت فلمبرداریف..خندوندی منو ماوردی درمی جاھا ھم مسخره بازی بعضنیشرو

 ..میدیرقصی و مدمیخندیم..گرفتیم
ھمھ شروع کردن بھ دست ..دی منو رو دستش خم کرد و گونمو بوسنی اھنگ تموم شد شرویوقت

 ..زدن
 

 دستمو ستادمینفس نفس زنون کناره آرسام وا..کردنی آرسام و آرام کھ با لبخند نگامون مشھی پمیرفت
 بھم ینگاھ..ی ولو شد رو صندلی ھم از خستگنیشرو.. دادم بھشھیدم دور بازوش تکحلقھ کر

 :ارام گفت..کردنیآرام و آرسام با تعجب نگامون م.. خندهری زمی و زدیی دوتامیانداخت
 ن؟یخندیچرا م-
 
 : خنده گفتمبا
 از رو ھویپسره خول وسط رقص شروع کرد .. برقصھستی بلند نادیپسرعموم سامان ز..یچیھ-

 ..حاال ھمھ زوم بودن رو ما..دنیسامان رقص
 دست از مسخره عی برقصم کھ سری چھ جوررفتی مادمیکم کم داشت ..گرفتنی کھ داشتن ملممیف

منتظر بودم ھرچھ زوتر تموم شھ رقصمون .. بودم از خندهدهیپوک..دی برداشت و درست رقصیباز
 .. بخندمامیب
 

 وسط یی بھ رقصھ بچھ ھامی داشتقھیدوسھ دق..مین ساکت شد و ھممودنی خندکمی و ارامم آرسام
تاشون 3.. خندهری زدم زی پقرقصھی می اومد سامان چھ جورادمی دوباره ھوی کھ میکردیبودن نگاه م

 :با تعجب برگشتن سمتم و گفتن
 شد؟یچ-
 
 :جلو دھنمو گرفتم و گفتم-
 ..رهیگی و خندم مدیرقصی کھ سامان موفتمی می روزادهی حاال ھمش نیخداخفت کنھ شرو-

 : و گفتدی بلند خندنیشرو
 رفت وسط یوقت..ھی کھ من رقصم عالکردی مییچھ ادعا..ی پسرعمو تو دارنمیاخھ ا..ی بخنددمیبا-

 ..نداختیفقط شلنگ تختھ م..دنیخندیھمھ دالشونو گرفتھ بودن و م
 

 گذشت ی اقھیچنددق..ندمشویدیھمشون دعوت بودن پس چرا نم..می و ساکت شدمیدی خندکمی دوباره
 ھمھ بچھ ھا عمو و عمم و دمی بود کھ دی کنمی برگشتم ببتیبا عصبان.. از پشت زد تو سرمیکیکھ 

 .. خندهری زدم زیتا چشمم بھ سامان افتاد پق..ستادنی باھم کناره ھم وامییخالھ و دا
 
 بھ زور جلو دنی بچھ ھا رو دیوقت.. و ارام برگشتن سمتمنی صدا خنده من آرسام و شروبا

 کردم ی خندمو خوردم و باھاشون سالم گرمیمنم بھ بدبخت.. کردنیخودشونو گرفتن و احوال پرس
 ..و خوش امد گفتم

 
 .. افتاده بودی اتفاقاتھی چندسال نیخوب تو ا..میزدی و حرف ممیستادی ھممون کناره ھم واھمونجا
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ھنوز .. ھم باھم نامزد بودنتایساسان و ب.. حاال حاملھ بودشیاین.. باھم ازدواج کردنشیای و نسامان
 و نیرحسیام.. و ازدواج کردنای دختره تو دانشگاھشون اشنا شد مھی ھم با یرعلیام..ازدواج نکردن

 ...کننیِساجده ھم نامزد بودن و بعد از درس ساجده ازدواج م
 
 محمد ی دختره خوشگل کھ کپھی کردن و محمد و نفسم باھم ازدواج.. خانواده بابامراتھیی از تغنایا

 ھیپدرام و ستاره ھم کھ نامزد بودن حاال ازدواج کرده بودن و .. گذاشتنانیبود داشتن اسمشو پرن
 شد و شسپھر ھم عاشق دختره دوست مامان.. ھم تو راه داشتنیکیپسرداشتن اسمشو کاوه گذاشتن 

 .. االن نامزد بودنیرفتن خواستگار
 
 مامانم و کنارشون شھی پمیبا آرسام رفت.. اومده بودشی کھ پیراتیی تغنمیا.. ھنوز مجرد بودنھیبق

 .. ارتامو گرفتم تو بغلممینشست
 
 کردن تا اونا ی خالستویھمھ پ.. وسط برقصنانی از عروس داماد خواست بی جی کھ گذشت دکمی

 .. اھنگھ اروم و قشنگ پخش شدھی.. تنھا باشنییدوتا
 
سرمو گذاشتم رو شونھ آرسام و بھشون ..دنی قشنگ باھم رقصیلیرمان شروع کردن خ و ادایش

آرسام دستشو انداخت دوره کمرم و محکم فشارم داد بھ ..ھمھ چراغا خاموش بودن..نگاه کردم
 ..خودش

 
آرتامو ..ششی دستشو اورد باال و عالمت دادن برم پدایش.. رقصشون تموم شد رفتن نشستنیوقت

 :خم شدم سمتش و گفتم..ششیآرسام و بلند شدم رفتم پسپردم دستھ 
 ؟ی داریکار..جونم؟-
 ؟یرقصی مکیپروا با کارد ک-

 : زدم و گفتمیچشمک
  و پرسش؟یکین-
 : لبخند مامان سارا رو صدا زد و بھش گفتبا
 ..کاردو بده بھش..رقصھیمامان پروا م-
 

 و رفت دی کرده بودم رو داد بھم صورتمم بوسنی قشنگ تزئیلی رو کھ خودم خی سارا کاردمامان
 ..کاردو اوردم باال و برا آرسام تکون دادم..عقب

 ..اونم با لبخند سرشو تکون داد برام.. صدام کرد با کارد برقصمدای شیعنی
 

 زنھ ھی گھیانگار نھ انگار کھ د..کنمی ذوق مزھای چنی برا ایرستانی مثلھ دختر بچھ ھا دبھنوز
 ..دنی گذاشتن منم شروع کردم بھ رقصیھنگھ شادا..سالھ ام25

 
خنده ھمھ در .. شده بودی کاردو بھش ندادم کھ کفری رفتم جلو و از آرمان پول گرفتم ولنقدریا

 کھ نامرد تا اونو گرفتم با رمیخواستم از دستش بگ.. تراول گرفت سمتمھیرفتم جلوش ..اومده بود
 ..درھوا غمیج.. از دستمدی دستش کاردو کشیکیاون 

 
 : کردم طرفش و گفتمحملھ
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 ..ی ھستی کھ وحشی نشون بددیھمھ جا با.. با احترام بدمش بھتخواستمیخودم االن م-
 

 چشمک زد کھ دوباره ھی خواستم عقب گرد کنم از جلوشون رد شم یوقت..دیخندی فقط ماونم
 ..ی کم اوردیعنیچشمک زد ..حرصمو دراورد

 کمی..پسره خر.. منصرف شدمدای بزنم تو سرش کھ با نگاه ملتمس شیزی چھی برم طرفش خواستم
 ..دشی شده بود چون کاردو محکم گرفتھ بودم اون کشیکف دستم خون

 
 بھشون داشتن دمی رسیوقت..نای آرسام اشھی پرفتمی و مکردمی داشتم کف دستمو نگاه منجوریھم
 ..دیخودمم خندم گرفتھ بود شد..دنیخندیم

 دی آرمانم نبازدمی مغی جی اونجوردیمن نبا..می ھستی کھ تو عروسمی ندادتیاھم ذره ھم ھی اصال
 کاردو از ی اونجورنکھی باشھ نھ انی سنگدی اون کھ داماده بایچیحاال من ھ..کردی متمی اذیاونجور

 .. پررو پررو چشمک بزنھ بھمیلیدستم بکشھ بعدم خ
 

نشستم کناره آرسام و پولھارو ..ارمی سرش درمشویتالف..کنمی مشی حالگھی روزھا دحاال
 .. بشھ کاردو بکشھ از دستمی وحشی چقدره واقعا بھش حق دادم اونجوردمی دیوقت..شمردم

 
با چشما گرد شده بھ ..دمی بھش پس مرمیحاال بعد م..اصال حواسم نبود.. ازش گرفتھ بودمونیلیدوم

 :آرسام گفتم
 .. ازش گرفتمونیلیدوم..َ رم کنھی حق داشت اونجورچارهی آرسام بیوا-

 : خنده ھامون تموم شد گفتمیوقت.. خندهری زمی بودن زدزی سر میی اوناھمھ
 .. بنداز بھش پس بدمادمی-
 

 ھمون جلو میبا ذوق بلند شد..آرتام ازم خواست باھاش برقصم.. گفتی تکون داد و باشھ اسرشو
 .. از خندهمیمرده بود..دنی بھ رقصمی شروع کردزیم
 

 میستادی وامی رو ول کردگھیاخر دستا ھمد..می درست برقصمیتونستی ارتام قدش کوتاه بود نمخوب
 حرکت آرتامو گرفت ھیھنوز وسطا اھنگ بود کھ آرسام بلند شد با ..میدیرو بھ رو ھم قشنگ رقص

 .. رو بھ رو منستادیبغلش و وا
 

 یکیاون .. آرتامو گرفتھ بود دستش کھھیآرسام با ..میدیرقصی ممی قشنگ داشتیلی خییتا3 حاال
 ..دمی دور چرخھیدستشو دراز کرد جلوم دستمو گذاشتم تو دستش و 

 و میدیبا آرسام خند..آرتامھ حسود دستشو دراز کرد سمتم..رونی بدمی دستمو از دستھ آرسام کشیوقت
 .. زدمی چرخھیدستمو گذاشتم تو دستھ کوچولوش و 

 
 اھنگ تموم شد خم شدم رو صورتھ آرتام و محکم یقتو.. حواسم بھ دور و اطرافم نبوداصال

بچھ ھمش لبا ..اونم دستا کوچولوشو گذاشت دو طرفھ صورتمو محکم لبامو بوس کرد..بوسش کردم
 ..دهی نمتی گونمو ببوس اھمگمی ھم بھش می ھرچبوسھیمنو م

 یمنم تند..دی بوسمویشونی جلو و پدمی برم عقب کھ آرسام دستشو گذاشت پشتھ کمرم کشخواستم
 .. و رفتم عقب کھ صدا دست بلند شددمیگونشو بوس
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 بھ ینگاھ.. زننی ھمھ حلقھ زدن دوره ما و دارن دست مدمی بھ دور وبرم کردم کھ دی تعجب نگاھبا
 ..آرسام انداختم اونم تعجب کرده بود

 
 شده بودن اومده  و آرمان ھم بلنددای شیحت..می کھ متوجھ اطرافمون نشدمیِ محو ھم بودییتا3 نقدریا

 :سامان بلند گفت..کردنیبودن جلو و نگامون م
 ..میریگیما چشمامونو م..نیراحت باش-

 :آرسامم مثلھ خودش بلند گفت.. خندهری زمی زدھممون
 ..ستی ھم مھم ننینگرفت-
 

 :آرتامو نشوندم رو پام و بھش گفتم..می نشستمیرفت
 .. خوب شدهیلیماشاال پسرم رقصت خ-

 : تکون داد و گفتسرشو
 .. دادادی دنی آلسام بھم لقصی تو خواب بودیبار وقت2-
 
 : و گفتدی بھ آرسام کردم کھ خندی تعجب نگاھبا
 ..گھی بدم دادشی یزی چھی گفتم می بودکاریب..ھ؟یخوب چ-

 : تکون دادم و با خنده گفتمسرمو
 ..ی کردی خوبیلیکاره خ.. گفتم؟یمگھ من چ-
 
 میمنو آرتام نشست.. بلند شمتونستمی خستھ بودم نمنقدریو کھ سرو کردن من اشام.. نگفتیزی چگھید

 یوقت.. نکنھ بزاره راحت بخورمتی گشنم بود خداکنھ آرتام اذیلیخ.. غذاارهیآرسام رفت برامون ب
 : و بھ آرتام گفتزیآرسام اومد نشست غذاھارو گذاشت رو م

 ..وره بزار مامانت راحت بخدمی من بھت غذا مایپسرم ب-
 

 بلند خواستی ھم از رو پا من نمھی ثانکی..کردی می بود کھ پسر بھ پدر حسودیی از اون شبھاامشب
 :خودشو چسبوند بھم و گفت..شھ

 .. پلوا بھم غذا بدهخوامیم-
 

 آرسام نکھیبرا ا.. آرتامکنھی متی اذیلی وقتھا خیبعض..رونی بمی با آرسام محکم نفسمونو دادییدوتا
 تا اخرشب ازم جدا گھی آرسام منو بوس کرد ددیچون د.. بھمچسبھی نشھ مکیبھ من نزد

 : بھ صورتھ خستم کرد و گفتیآرسام نگاھ..شھینم
 .. غذادمیمن بھش م..زمیتو غذاتو بخور عز-
 

 : انداختم باال و گفتمسرمو
 ..کنھیقبول نم-

 : بھ آرتام گفتمی با مھربونبعد
 .. منشھی پایات بھت غذا بده بعد دوباره ب خستھ ام بزار بابیلیمامان جان من خ-
 

 :با بغض گفت.. کردنھی بود برا گریاماده تلنگر.. کرده بودبغض
  بوست کنھ ھا؟یچال گذاست..لھی منو از تو بگخوادیآلسام م..خوامینھ نم-



 270 

 : گذاشتم رو سرم و گفتمدستمو
 .. تکراگھی پسرم ددیخوب ببخش-
 

 : و گفتدی حرفمو برعی سرآرسام
االنم غذاتو ..یفھمی خودت می بزرگ شدیوقت..باشھ؟؟..ی مسائل دخالت کننی تو ادیپسرم تو نبا-

 ..بخور..ی سواال بپرسنجوری از انمی ھم نبگھید..بخور
 

بھ .. رو کھ گرفتھ بودم جلوشو کرد تو دھنشیی با بغض بھ آرسام نگاه کرد بعد قاشقھ غذاآرتام
 ..می خورد و غذامونومی ارومش کردیھزار بدبخت

 
 دای شدن تا شنی بودن رفتن اما اشناھا سوار ماشبھی غرکمی کھ یی ھمھ شامشونو خوردن اونایوقت

 بود گذاشتمش رو دهیآرتام خواب..می و راه افتادمیماھم سوار شد..وآرمان رو تا خونشون برسونن
 .. عقب و خودم نشستم کناره آرسامیصندل

 
 ی رانندگی اونجوریخندم گرفتھ بود نھ از عصر..کردی می رانندگاطی اروم و با احتیلی خآرسام

 و اخم کرده نیی کردم کھ اروم نشستھ بود و سرشو انداختھ بود پادای بھ شینگاھ.. نھ از االنکردیم
 :برگشتم سمت آرسام گفتم..بود

 ..دایآرسام برو کناره ش-
 

 : و بھ آرمان گفتمنیی رو اوردم پاشھیش.. آرماننی کناره ماشدی کشنوی ماشآرسام
  چشھ آرمان؟دایش-
آرمان .. نگاه کردکردمی سرشو اورد باال و بھ من کھ با اخمھا درھم نگاشون مدی صدامو کھ شندایش
 : گفتی انداخت و با ناراحتدای بھ شی نگاھمین
 ..شھیناراحتھ داره از شما جدا م-

 : و گفتمرونیم بنفسمو داد.. نگاه کردم کھ سرشو تکون داددای بھ شدیی تابرا
 چقدر یدیحاال د..ادتھ؟ی..؟ی کردتمی چقدر اذکردمی مھی گری من وقتی روزه عروسادتھی دایش-

 ..سختھ؟
 

 :دوباره خودم گفتم.. تکون داد و بازم حرف نزدسرشو
 .. رو سرتون خوبھ؟شمی خودم از فردا صبح زود خراب مھینجوری بابا حاال کھ ایا-

 : گفتمی دوختم بھ آرمان و با بدجنسنگامو
 ام؟ی؟بی تا اروم ششتی پامی برات سختھ امشب بیدونی اگھ میخواھر-
 

اخرم ..کردیآرمان داشت با چشما دراومده و حرص نگام م.. خندهری با صدا بلند زد زآرسام
 : جواب بزاره با حرص گفتینتونست حرفمو ب

 ..خودم بلدم ارومش کنم-
 
 ..خوردی اون حرص ممیدیخندیما م..میدی ھمراھھ آرسام بلند خندھمدای منو شندفعھیا

 بود و ییالیمثلھ خونھ ما و.. بودکی بھ خونھ ما نزدبایخونشون تقر..می شدادهی ھمھ پمیدی رسیوقت
 .. داشتی بزرگ و پر گل و درختاتیح
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 و پسرا درست دایداخلشو منو آرام و ش.. بزرگ بودیلی خاطشیخوابھ بود اما ح3 خونھ
 ..دادی آرسام میی ھادهی قشنگ شد مخصوصا با ایلی خونشون خشییخدا..میکرد

 کم یچی ھم ھدای درست کرده بود برا خونھ شی خونھ خودمون رو بھ اون قشنگآرسام
ھممون ..دادی انجام منای ادای برا خونھ ششھی خوب مدونستی و مدیرسی بھ ذھنش میھرچ..نزاشت

 .. ازھمھ آرسامشتری خونش اما ب برامی خستھ شدیلیخ
 
 رو بغل کرده گھیھمد..دای از ھمھ منو ششتریب..میکردی مھی جلو خونھ و ھممون گرمی بودستادهیوا

 .. جدام کرددایآرسام اومد شونمو گرفت و از ش..میکردی مھی و مثلھ ابربھار گرمیبود
 با دایش.. بعد سرمو اوردم باال و نگاش کردمکمی ادامھ دادم می کردم و بھ گرمی قانشی تو سسرمو

 ..یی دوتامیکردی مھی و گرکردمیمنم نگاش م.. اما نگاش رو من بودکردی میھمھ خدافظ
 

 ازدواج کردم بازم اون مجرد بود و راحت یمن وقت.. سختھیلی جداشدن خمی بھم وابستھ بودیلیماخ
 ی سرھی میدیفھمیاما االن قشنگ م..میرفتی ممیخواستیھرجا م..شمی پومدی مخواستیھرموقع م

 .. بھ وجود اومدهتھایمحدود
 ی وقتتونستمی نمگھید..می برمی ھرجا خواستمیتونستینم..می مثلھ قبل راحت باھم باشمیتونستی نمگھید

 ..ومدی برم دنبالش چون با آرمان ممیدانشگاه دار
 

 داشت ارومم کنھ اما یم سعآرسا..شدی مدتری شدمی گرمی چقدر از ھم دور شدکردمی فکر میوقت
 رو مثلھ من دوست داشت دای ششھیمامانم ھم..کردنی مھی گریلیمامان سارا و مامان منم خ..شدینم

 ..می بودنی و شرودایمنظورش منو ش..ستیتا ن3 شما نی بی فرقچی ھگفتی مشھیھم..و داره
 

 یزی چھی رو محکم بغل کرد و آرمانم بغل کرد دایش.. ھم اشک تو چشماش جمع شده بودنیشرو
 کمی بغل کرد و دارویاومد ش..کردی مھیآرامم گر..کناره گوشش گفت کھ آرمان سرشو تکون داد

 ..باھاش حرف زد و رفت
 

اونم قول داد برا .. رو گذاشت تو دستھ آرمان و ازش خواست خوشبختش کنھدای دستھ شدیعموحم
 .. بکنھی ھرکاردای شیخوشبخت

 
 و دوباره تو ششیمنم رفتم پ.. حرکت کرد سمتھ منانی ھمھ رو کنار زد دوباره پروا پروا گودایش

 ..می بودستادهیتا وا4فقط ما ..شدنی منشونیھمھ داشتن سوار ماش..می کردھیبغل ھم گر
 اشکاشو با دستم پاک کردم رونی از بغلم اوردم بدارویش.. داشتن اروممون کننی و آرمان سعآرسام
 :و گفتم

 نکھیقبل از ا.. رابطمون کم بشھزارمینم..شتی پامی میمن ھرموقھ خواست..زمی نکن عزھی گردایش-
 باشھ؟..شمی پییای مسافرت بیبر
 

 : گرفت و گفتدستمو
 ن؟یستیفرداشب مامانم ھمھ رو دعوت کرده مگھ شما ن-

 : تندتند تکون دادم و گفتمسرمو
 ..نمتیبیپس م..رفتی مادمیداشت ..میستاره اره ھ-
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 : خم شدم کناره گوشش اروم گفتمبعد

 شی پی جونھ پروا ھر مشکلدایش..ی بھ مامانت زنگ بزنیکشی خجالت مادی بشی پی مشکلدونمیم-
 .. شد بھم زنگ بزنیزی اگھ چزمی عزبرهیمن خوابم نم..باشھ؟..دارمیاومد خبرم کن من ب

 
 : و گفتدی بوسصورتمو

 .. پروایمرس..زدلمیباشھ عز-
 قول؟-
 .. پروادمیقول م-
 ..یخوری سرما مستیلباست مناسب ن.. تو خونھگھی دنیبر..فداتشم-
 

 : گفتمزهی اشکاش برنکھی بغض کرد قبل از ادوباره
 نره زنگ ادتی..گھی تو دنیبر..ی اوقات آرمانم تلخ کردنیبب..شمای ناراحت می کنھی گریبخواھ-

 ..یبزن
 ..نیآرسام دستشو دور شونھ من حلقھ کرد و بردم سمت ماش..دمیدوباره بوس.. تکون دادسرشو
 کھ صدا نی سمت ماشمیرفتی ممیداشت..نی دستشو دور شونھ من حلقھ کرد و بردم سمت ماشآرسام

 : بلند اومددایش
 رو فراموش نی بھم کردیی محبتاچوقتیھ..زمی عزیآرسام داداش..پروا خواھر گلم-

 پروا یروز.. من بودهھی عشقھ شمادوتا الگوشھیھم.. جبران کنمی روزھی بتونم دوارمیام..میکنینم
 .. چقدرهدمیتو کما بود عمق عشقھ آرسام رو فھم

دعا ..نی برا من دعا کنخوامی ازتون مھیشما عشقتون پاک و واقع..نی خوشبخت باششھی ھمدوارمیام
 کما واقعا بھت غبطھ ی رفتی تصادف کردیراچ آرسام بھم گفت بیپروا وقت.. تا خوشبخت شمنیکن

 ..خوردم
 ای دننی از ای حاضر بودینی نبگھی عشقتو با کسھ دنکھی و برا ای عاشقنقدری خوردم کھ تو اغبطھ

 .. بھ عشقم بگم عاشقشمکردمی جرات نمیاما من حت..یبر
قدرشو .. دادهھی رو بھتون ھدی خدا عشقھ واقعنی کھ داری و قلبھ پاکتونی مھربونبخاطره

 و اشک رفتی راه ممارستانی اومد آرسام از استرس ھمش تو سالن بای کھ آرتام بھ دنیروز..نیبدون
 ..ختیریم
 کھ بخاطره یماھ1اون ..نھی زنشو،عشقشو ببی محلی مدت بھی بازم مجبور باشھ دیترسیم..دیترسیم

 افتاده یبھ چھ حال و روز یدیدیکاش م..ینداختی نگاه بھ آرسام مھی کاش ی گرفتیسقط افسردگ
 ..بود
 و ی خوشحالتونیروزه عروس..شدی از تو نگرانش بودم چون ذره ذره داشت اب مشتری بی حتمن

 ی روزھی بتونم تحمل کنم پروا کردمی پروا مجرد بود فکرشم نمیتا وقت..دیباریعشق از چشماتون م
 ..ازدواج کنھ

 
 

 ھم غرق اشک دایصورتھ ش..میکردی نگاش مادی بند بخواستی کھ اشکشون نمیی آرسام با چشمامنو
 ..می اون روزھا افتاده بودادهیھممون ..بود

 
 : قدم اومد جلو و ادامھ دادھی کردی مھی کھ گرنجوری بھم و ھمدی کف دستاشو مالدایش
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 .. باشھنی مھربونتر از منو شروی اگھی با کسھ دزدلمیعز..نفسم..خواھرم.. پروامنمی ببتونستمینم-
چون دوسش .. چون خواھرم بودخواستمی خودخواه بودم ھمھ محبتھ پروا رو برا خودم ممن

 با اون خوشبخت دمیفھم.. راحت شدالمی آرسام چقدر دوستت داره خدمی دیاما وقت..داشتم
 .. دوستون دارمپروا و آرسامشھیھم..یشیم

اما اگھ .. فرصت بھ آرمان بدمھی تا یواقعا ممنونم ازت کھ باھام حرف زد.. ازتون ممنونمپروا
 ازت تشکر کنم ی چھ جوردونمینم..ومدی بھ سره عشقمون میحرفا تو نبود االن معلوم نبود چ

 ...ی ھا منو درست کردی خرابکارشھیھم..یدی رسمی بھ داده منو زندگشھیتو ھم..پروا
 
 
 :دی نالی زاربا
 .. ھمھ محبتو بدمنی جوابھ ای چھ جوردونمیمن نم-
 
 

 رو بغل دای کھ شنجوریآرمان ھم.. آرمان اومد جلو گرفتش تو بغلشدمی برم طرفش کھ دمخواست
 :کرده بود گفت

اگھ امشب شبھ .. توامونھی دارم مددارویاگھ االن ش.. ازت تشکر کنم پروانجایپس بھتره منم ھم-
 کنم تا کاری چدی بادونمیمن نم..ی رو بھم برگردونددای کھ شیتو بود.. توامونھی بود بازم مدمیعروس

 ..جبران بشھ
من حاالحاالھا بھ تو .. بھم بگوای بی داشتیھرموقع کار.. مثھ داداشتم پس ھرموقعی بھم گفتخودت

 و نی عاشق ھم باشینجوری ھمشھی ھمخوامیاز خدا م.. جبرانش کنمتونمی جوره نمچی پس ھونمیمد
 .. سالم و سالمت باشھشھیثمره عشقتون ھم

 .. رو جبران کنم پروای کھ درحقم کردی ھمھ محبتنی باشم و بتونم ادوارمیام
 .. جوابشونو بدمی چدونستمینم
 

 میھممون برگشت.. اومدنیاز سمتھ چپمون صدا شرو..انگار زبونم قفل شده بود..کردمی مھی گرفقط
انگار امشب شب ..کردی مھیارامم کنارش بود اونم گر..صورتھ اونم غرق اشک بود..سمتش

 ..کردنیبھ ما نگاه م..نمای شده بودن و انگار اومدن سادهی پنشونیھمھ اشناھا از ماش..تراف بوداع
 

 : دستھ ارامو گرفت و گفتنیشرو
 کردمی فکر مشھیھم..خواستی ماقتیداشتنھ ارام ل..ونمیبخاطره ارام بھتون مد..ونمیمنم بھتون مد-
 یقی نارفقمیتا درحقھ رف.. کنمرونیبا ھزارجور دختر دوست شدم تا فکرشو از سرم ب.. ندارماقتشویل

 .. کردمی عاشقھ خواھرشم بھم نگھ نامرددی فھمی روزھیتا اگھ ..نکنم
 نی ارفتمیھرجا م.. کنم اما نشدرونی رو بی دوتا چشمھ ابرهی کردم از ذھنم تصوی سعیلیخ.. نشداما

 بازم تو زاشتمی دختر قرار مھی با یکردم،وقتی می رانندگیدم،وقتیخوابی میوقت..چشما جلوم بودن
 .. تا اروم شمگشتمی میصورتھ اون دنبالھ دوتا چشم اب

 موقع چشم بد بھ خواھرت چی من ھیآرسام بھ عل..شدمی اروم مشھی دوتا چشم ھمنی ادنھی با دمن
پروا .. نگاھھ بد بندازهخوادشی منقدری بھ عشقش کھ اتونھیمگھ ادم م..یتو خودت عاشق..ننداختم

  محبتھاشھیمن ھم..رونی بشی اون شب تو شمال اوردی کھ آرسامو اروم کردیازت ممنونم تو بود
 ..دمی دتورو

 ..ارومش کرد اوردش.. تو دلم گفتمرونی بنی اومددمتونی کھ با آرسام دنی ھمشناسمتیم
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 نقدری کھ خدا اکردمی افتخار مشھیھم..دمیبالی دوستم و خواھرم بود منھی کھ بی بھ عشقشھی ھممنم
 ینی رو دلم سنگشی وقت پیلی از خنایا.. دادهھی بھشون ھدی عشقھ پاک و واقعھیدوسشون داشتھ کھ 

 ..کردیم
 دوستون دارم یلی خنی بدوننویا.. موقع اس کھ منم حرفامو بزنمنی بھتردمی شروع کرد ددای شیوقت

 با نمیبیھرموقع آرتامو م..تونھی و سالمتیارزوم خوشبخت..کنمی بھتون افتخار کردم و مشھیو ھم
 .. ثمره عشق خواھرمھنی اگمیخودم م

 دوارمیام.. سالم باشھشھی تا ھمدمی جونمو منجای کھ اگھ االن بگن جونتو براش بده ھمی اخواھرزاده
 ..نی داشتھ باشی خوشی زندگنجوری ھمشھیھم
 
 

آرام با پشت دستش اشکاشو پاک کرد .. زد و نگامون کردیلبخند.. با دستش اشکاشو پاک کردبعد
 :و گفت

شما دونفر مارو ..نیشما بھ ھمھ ما محبت کرد..نی خوشبخت باشدوارمی ندارم فقط امیمن حرف-
 رو فراموش ی و جشنم بھم کردمی کھ برا عروسیی موقع محبتاچیپروا ھ..نی خودتون کردونھیمد
 ..کنمینم

 گرفتمی مدهی نادنیبرا ھم.. آرسام بفھمھ وحشت داشتمنکھی بودم اما از انی عاشقھ شروشھی ھممن
 تونمی کھ عاشقم و نمیتو بھم فھموند..یاما تو بھم تلنگر زد.. دوونده بودشھی کھ تو دلم ریعشق

 ..ازش فرار کنم
 رو ی خوب و خوشی با بچھ ھاتون زندگییتا4..نی خوشبخت و خوشحال باششھی ھمخوامی خدا ماز

 ..نیونبگذر
 
 

با بغض و اشک ..آرسام خشکش زده بود..کردنی نگامون مرتیھمھ با ح.. رفت رو شکممدستم
 :گفتم

 دختره خوشگل ھی ندفعھیا..میشی بچھ دار ممیما دوباره دار.. امشب بھتون بگمنی ھمخواستمیم-
 ...ییوبابا

 دادم بھ ھیتک..رهی شدت بگمی بود باعث شد گرنی کھ غمگطی محرهیتحتھ تاث..ھی گرری زدم زبلندتر
 : بلند گفتمھیآرسام و با گر

 
 ھمھ خواھر و برادر دمیدی میوقت..نینفر خواھر برادرا من ھست4شما ..من ھمتونو دوست دارم-

 تھ شھی برادر دارم ھمھی خواھر و ھی نکھی ایاداوریاما با ..رمی بمخواستیدارن اما من تنھام دلم م
 .. بودنم گاھھیتک..دوستم بودن.. خواھر برادر برا من نبودنھیفقط  دای و شنیشرو..شدیدلم گرم م

 خواھر برادرو دوست داشتم،دارم و نیمن عاشقانھ ا.. بودمی حامنیشرو.. سنگھ صبورم بوددایش
دوتا خواھر خوب و سنگ صبور و دوتا .. ھم دارمگھیو حاال دو تاخواھر برادر د..پرستمشونیم

ھرکار براتون کردم فقط بخاطره دلھ خودم ..خوامی متونویاز خدا خوشبخت.. و مھربونیداداش حام
 ..هبود
 نیخواھی کھ می کردم تا بھ اون خوشبختمویھمھ سع..شدمی نابود مدمیدی شمارو نمی من خوشبختاگھ

 طاقتم تموم شده ھم گھی من دیاھان راست..نی خوشبخت باشنجوری تا اخر ھمدوارمیام..نیبرس
 .. عمھ بشم ھم خالھامخویم
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 : نگاه کردم و بلند گفتمدای تو صورتھ خجالت زده آرام و شی بدجنسبا
 منو عمھ و خالھ نی خونھ ھاتون زود دست بھ کار شنیبر..کاری چنیستادی وانجای اگھیخوب د-

 ..نیکن
 
 از ی بلندغیج.. کھ رفتم رو ھوادمیخندی ھاشون مافھیداشتم بھ ق..کردنی چشما گرد شده نگام مبا

 :زدی و داد مچرخوندیآرسام منو م..ترس زدم
 ..راستھ قراره بابا بشم دوباره؟..؟ی گفتیپــروا جد-
 

 :آرمان بلند گفت.. بھ کارا آرسامدنیخندیھمھ م.. کردمدیی و تادمی غش خندغش
 .. انگار تا حاال بچھ نداشتھکنھی می کارھیحاال -

 :گفت و درجوابھ آرمان نی منو گذاشت زمآرسام
 .. خودشو دارهھی ھرکدوم از بچھ ھا جایفھمی می پدر شدیبزار وقت-
 

 : گفتکردنی بودن و مارو نگاه مستادهی کھ وایی بلندتر رو بھ ھمھ کسابعد
 .. خونھ ھاتوننیی تموم شد بفرمانمایخوب س-
 

و مامان مامانم .. گفتن و رفتنکی و اومدن جلو بھ من بخاطره دوباره مادر شدنم تبردنی خندھمھ
از ..ختنیری اشکھ شوق منی برا ھمشدنیدوباره داشتن نوه دار م..کردنی مھیسارا و مامان جون گر

 .. حداقل من دوباره نوه دارشون کردمشھی بلند نمی کھ بخارھیبق
 

کوچھ خلوت .. و آرمان ھم رفتن تو خونشوندایش.. شدن راه افتادننی و آرام ھم سوار ماشنیشرو
 و ارامش یرفتن تا در کناره ھم بھ خوشبخت.. برسنشونیرفتن بھ زندگ..ھمھ رفتن خونشون..شد

 ..برسن
 

 تنھام چوقتی کھ ھییکسا.. کھ تا اخر عمرم باھام ھستنییکسا.. من موندم و شوھرم و بچھ ھامفقط
 : گفتنی سمت ماشمیرفتی کھ منجوری و ھمدیآرسام سرمو بوس..زارنینم
 بگم تونمیفقط م.. منی تو زندگی نعمتھیتو واقعا .. ازت تشکر کنمی چھ جوردونمیپروا من نم-

 .. خوشحالم تورو دارمتی نھایعاشقتم و ب
 

اصال حواسمون نبود .. کردکی بھم انداخت و صورتشو بھم نزدی نگھم داشت نگاھھ عاشقانھ ابعد
 کناره دمیدو.. رو کھ حس کردم دل و روده ام اومد باالگھی ھمدمیدیبوسی ممی ھنوز داشتمیتو کوچھ ا

 اب.. اب نشست کنارمی بطرھیآرسام با .. خورده بودم باال اوردمیھرچ..جو نشستم و عق زدم
 : گفتی و با ناراحتنیبلندم کرد بردم سمت ماش.. تو مشتھ خودش و صورتمو شستختیر
 
 ..باز شروع شد-
 

راه .. رو گونھ آرتام زدم و رفتم جلو نشستمیدرعقبو باز کردم بوسھ ا.. نگفتمیزی چگھی و ددمیخند
سرپناھھ .. عشق گرفتنھی رنگ و بوواراشی کھ تمامھ در و دیخونھ ا.. سمتھ خونمونمیافتاد

 ..عشقمون
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سال شاھده عشق 5 کھ یخونھ ا.. منو آرسام بودهی کھ گوشھ بھ گوشش شاھده عشق بازی اخونھ
 ..کردمی خدارو شکر موفتادمی عشقھ پاکمون مادهی ی وقتشھیمثلھ ھم..رسامھ منو آونھیم
 
 : دلم گفتمتو
و حاال ھم دوتا ... عشق پاکھی با ی بھم دادی راحتیشکرت کھ زندگ... ھزار بار شکـرتایخـدا-

 کھ وفتھی مادمی نمشونیبی کھ نشون از عشقھ ما ھستن و ھرموقع مییبچھ ھا..بچھ پاک و معصوم
 .. برا معشوقم انجام بدمی کھ حاضرم ھرکاریعاشق.. عاشقمھیمن 

 
 کھ یزی اما خوشحالم کھ ھممون بھ اون چمیدی تو راه عشق کشیادی زی ھاینفر سخت6 ما
 یکاری ما کجا چدونمینم.. ھستنی ھا ھستن کھ دنبال عشق واقعیلی خای دننیتو ا..میدی رسمیخواستیم

 ..می مشکالت داشتیھممون تو زندگ.. دونستی عشق واقعقی کھ خدا مارو المیانجام داده بود
 بازم دوارمیام.. بھ عشقا پاکمون خدشھ وارد کنھنای کدوم از اچی ھمیاما نزاشت..می داشتیسخت
 ..میری باعث نشھ از ھم فاصلھ بگی مشکلچی و ھمی ادامھ بدنجوریھم
 باھم،در کناره ھم و دست تو دستھ ھم ی زندگی ھاینیری ھا و شی تلخنی از اخوامی خدا ماز

 ھا و مشالت ھم ی تو تلخمیکنی ھا دست ھمو ول نمی ھا و خوشینیری کھ تو شنجوریھم..میبگذرون
 ....میدست تو دست بمون

 
 سمتھ خونھ رفتی داشت منی کھ پشت ماشمی و چشم دوختم بھ مرده زندگی دادم بھ صندلھی تکسرمو

 .................... عشقمون
 
 
 !..انیپـا
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